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ШАРТТЫБЕЛГІЛЕР

Жаңатақырыптымеңгерутапсырмалары–функ ионалдық
сауаттылықтықалыптастырутапсырмалары

Сұрақтарғажауапберейік Компьютердеорындайық

Ойланайық,талқылайық Ойбөлісейік

Талдап,салыстырайық Үйтапсырмасы

Дәптергеорындайық

Естеріңетүсіріңдер:

	 а	ңа	та	қы	рып	ты	тү	сі	нуге	
бағытталған	қайталау	
сұрақтары

Шығармашылықтапсырма

зденімдікдеңгейдегітап-
сырмалар

Қызықтыақпарат

атериалдыжеңілмеңгеру-
гежетелейтінақпараттар

Меңгерілетінбілім:

	 а	қы	рып	та	ғы	иге	рі	ле	тін	
мә	лі	мет	тер;	кү	тіле	тін	
нә	ти	же	лер,	оқу	мақсаттары

Маңыздымәлімет

ақырыптытереңіректүсінуге
қажеттімаңыздым ліметтер

Сөздік
ылыми ғымдардыңү 

тілдікн сқасы

Назар аудар
Электронды қосымша жүктелген CD қолжетімсіз болған жағдайда, 
қосымшаны arman-pv.kz сайтынан тауып, өз компьютеріңе жүктеп 
алуыңа болады
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Ал ғы сөз

Құрметті оқушылар!
Биылғы оқу жылында информатика курсын жалғастырып, 

осы пәнге қатысты білімдеріңді тереңдете түсесіңдер.
Оқулықтың мазмұны «Информатика» пәнінің түр лі саласын 

қамтиды. Оқулық бес бөлімнен тұрады.
Бірінші бөлімде сендер ақпарат ұғымы, ақпараттың қа сиет-

тері, ком пью терді ұзақ уақыт бойы қолдану барысындағы 
қа уіп терді сыни түрде бағалау, желідегі қауіпсіздік шара ла ры 
мен этикет ережелерін үй ре не сің дер. Сондай-ақ осы бөлімде 
бұлттық технологиялар туралы, бұлт тағы ресурстардың түрлері 
мен онлайн ре сурс та рын пай да ла ну дың артықшылықтарын 
қарастырасыңдар.

Екінші бөлімді оқу барысында ком пью тер дің не гіз гі конфи-
гурация параметрлерін және компьютерді таң дау ға әсер ететін 
сипаттамаларын білесіңдер.

Үшінші бөлімнің мазмұны деректер базасы мен олардың 
мүмкіндіктерін зерттеп, деректердің түр ле рі мен нысандарын 
қарастыруға арналған.

Төртінші бөлімде Python программалау тілінде өз бі лім де-
рің ді кеңейте түсесіңдер.

Бесінші бөлім Python программалау тілінде PyGame кі тап-
ха на сының көмегімен 2D ойынын құруға бағытталған.

Әрбір тақырыптан соң тапсырмалар кешені ұсынылған. 
«Сұрақтарға жа уап берейік», «Ойланайық, талқылайық», 
«Талдап, са лыс ты райық», «Дәптерге орын дайық» айдар-
ларында берілген тап сыр ма лар та қы рып тың теориялық 
бөлімін игеруге арналған. Ал «Компьютерде орындайық», 
«Ой бөлісейік» тапсырмалары практикада алған білімдеріңді 
бекітіп, оны күнделікті өмірде кездесетін жағдайларды шешуде 
пайдалануға көмектеседі. «Үй тапсырмасы» тақырыпты үйде 
қайталап, меңгеруге арналған тапсырмалардан тұрады.

Оқулыққа қосымша электронды оқу құ ра лы н (СD диск) пай-
даланып, пән бойынша алған білімдеріңді толықтыра түсетін 
интерактивті қызықты тапсырмалар мен тест сұрақтарын 
орындайсыңдар.

Сәттілік тілейміз!
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1-БӨ ЛІМ

АҚ ПА РАТПЕН  
ЖҰ МЫС ЖАСАУ

Кү ті ле тін нә ти же лер:
• ақ па рат тың қа си ет те рін анық тау;
• ком пью тер де ұзақ уа қыт жұмыс істеу тәуекелін сы ни 

түрде ба ға лау; 
• бұлт тық тех но ло гия лар ды қол да натын құ жат тар мен  

бір ле скен жұ мысты жүзеге асыру;
• же лі де эти ка лық жә не құ қық тық нор ма лар дың бұ зы лу 

сал да ры ту ра лы ай ту.АР
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§ 1. Ақ па рат тың сипаттары

Ақпараттыңнегізгіқасиеттері
Кез келген нысан сияқты ақпараттың да өзіндік қасиет-

те рі бар. Ақпараттың табиғат пен қоғам нысандарынан ерек-
шеленетін белгісі – оның дуалдылығы (екіжақтылығы): бі рін-
ші ден, деректердің объективтілігіне байланысты ақпарат та 
объективті болады, екіншіден, қолданылған әдіс тердің басым-
дығына қарай субъективті болады.

Информатикада ақпараттың бірнеше қасиетін ерекше  атап 
көрсетуге болады: объективтілігі, сенімділігі, толықтығы, нақ-
ты лығы, өзектілігі, пайдалылығы, құндылығы, уақытылы бо-
луы, дұрыстығы, қолжетімдігі, анықтылығы және т.б.

Ақпараттың негізгі қасиеттерін қарастырайық (1-сызба).

Нақтылығы

Объективтілігі

Дәлдігі

Құндылығы

Толықтығы

Өзектілігі

Анықтылығы Қолжетімдігі
Ақпараттың  

қасиеттері

1-сыз ба. Ақ па рат тың негізгі қа си ет те рі

Естеріңетүсіріңдер:

•	 ақ	па	рат	де	ге	ні	міз	не?
•	 қандай	ақпарат	түрлерін	біле-
сіңдер?

•	 ақ	па	рат	тың	к 	ле	мі	деген	не?
•	 ақпараттың	қандай	қасиеттерін	
білесіңдер?

Меңгерілетінбілім:

•	 ақ	па	рат	тың	не	гіз	гі	қа	си	ет	те	рі;
•	 ақ	па	рат	тың	қасиеттерін	қолдану;
•	 әртүрлі	жағдайдағы	ақпараттың	
қасиеттері.

Ақпараттыңқасиеттері–
Свойстваин орма ии–
Inf ormation Prop erties
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Өзек ті лігі. Дер кезінде алынған ақпарат дәл (тура) ақпа-
ратты береді. Мысалы: «Қазіргі уақытта сіздің есепшоты ңыз да 
1360 теңге бар».

Дәлдігі. Бұл – қажетті дәрежедегі нақты нысанға байла-
нысты ақпараттың сәйкестік дәрежесін сипаттайтын қасиет. 
Дәлдік – жадының негізгі қасиеті. Мы са лы, «2*25 = 50».

Нақтылығы. Істің ақиқат жағдайын бейнелейтін ақпарат. 
Мы салы, нақты ақпарат – «Бір тәулікте 24 сағат бар»; нақты 
емес ақпарат – «Марста тіршілік бар».

Құндылығы. Құнды ақпарат қойылған мәселені шешіп,  
мақсатқа жетуге мүмкіндік береді. Мысалы, «Бүгін жаңбыр 
жауады, қолшатыр алуды ұмытпаңдар».

То лық тығы. Шешім қабылдау үшін мәліметтердің жеткі-
лік  ті болуын немесе солардың негізінде жаңа деректер құруын  
сипаттайды. Мы салы, то лық ақ па рат: «Анам ның ту ған кү ні – 
4 мау сым»; то лық емес ақ па рат: «Анамның ту ған кү ні жаз да».

Объективтілігі және субъективтілігі. Объективті ақпарат – тек-
се руге және өлшеуге болатын ақпарат. Субъективті ақпа рат тан 
айыр ма шылығы: адами факторларға қатыссыз ақпарат. Мы са лы, 
объек тивті ақпарат: «Қазақстанның астанасы – Нұр-Сұлтан»; 
субъек тивті ақпарат: «9-сыныптағы барлық балалар жақсы оқи ды».

Қолже тім ді гі. Қажет болған жағдайда ақпаратты алу 
мүмкіндігі. Мы салы, егер сен де ком пью тер жоқ бол са, он да 
CD-ге қа ра ған да кі тап та ғы ақ па рат саған кө бі рек қолже тім ді.

Анықтылығы. Ақпарат алушы үшін қолжетімді тілде көр-
се тілген ақпарат, анық ақпарат болып табылады. Мысалы, 
өрт кезіндегі эвакуация туралы ана тіліңде жазылған 
ақпа рат анық ақпарат болып табылады; түсініксіз ақпарат: 

 .
Түрлі жағдайларға байланысты бір ақпарат әртүрлі 

қасиеттерге ие болуы мүмкін. Мұндай жағдайда адам немесе 
техникалық құрал ақпараттар ағымындағы ақпараттық 
үрдістердің ішінен әрбір жағдай үшін ақпараттардың ең тиімді 
қасиетін таңдайды.

Жауапберейік

1. Ақпараттың қасиеттерін анықтаңдар.
2. Ақ па рат ты оның қа си ет те рі ар қы лы ба ға лау ға бо ла  ма?
3. Ха бар ла ма лар дың ақпараттық маз мұ нын анық тау мүм-

кін бе?

Сұрақтарғажауапберейік
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Себебінанықтайық

1. Не лік тен ақ па рат тың қа си ет те рі адам үшін ма ңыз ды?
2. Ақпараттар қасиетінің өзгеру себебі неде?

Талдап,салыстырайық

Ақпараттың дәлдігі мен құндылығы, қолжетімдігі 
мен өзек тілігі ара сын дағы айыр ма шылықтарды салыс-
ты рың дар.

Дәптергеорындайық

1. Берілген ақпараттық нысандардың ақпараттық сипатта-
маларын беріңдер:
a) та қы рып бой ын ша эс се;
ә) гео мет риялық тапсырмалар;
б) та рих пә ні нен ре фе рат.

2. Ақ па рат тық қа си ет тер дің атау ла рын анықтамаларымен 
сәй кес тен ді рің дер.

Ақпаратқасиеті Ақпараттықменшіктіңмәні
Өзектілігі Шешімдер қабылдау үшін ақпараттың 

жеткіліктілігі

Анықтылығы Біреудің пікіріне тәуелді еместігі

Объективтілігі Істердің нақты жағдайын көрсетуі

Қолжетімдігі Ақпарат алушыға түсінікті тілде беріле-
тін ақпарат

Толықтығы Алушы түсінетін тілде көрсетілген 
ақпарат 

Дәлдігі Ақпаратты алу мүмкіндігінің болуы

Нақтылығы Ақпараттың нақты нысанға сәйкестік 
дәрежесі

Компьютердеорындайық

Топқа бөлініп, берілген тапсырманы орындаңдар:
1. Ақпараттың қасиеттеріне байланысты презентация 

дайын даңдар.

Ойланайық,талқылайық

Талдап,салыстырайық

Дәптергеорындайық

орындайықКомпьютердеорындайық
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2. Берілген кестені MS Word-қа енгізіңдер.

Ақпараттыңқасиеттері Анықтамасы Мысалдары
Өзектілігі

Анықтылығы

Объективтілігі

Қолжетімдігі

Толықтығы

Дәлдігі

Нақтылығы

Құндылығы

Ойбөлісейік

Күнделікті өмірде ақпараттың қандай қасиеттерін жиі 
кез дестіресіңдер?

Үйтапсырмасы

CD дискідегі ақпараттың қасиеттеріне байланысты тап-
сырмаларды орындаңдар.

Ойбөлісейік

Үйтапсырмасы

Шығармашылықтапсырма

ысалкелтіреотырып,ақпараттыңбасқақасиеттерінқосым азерт-
теңдер
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§ 2. Ком пью тер де ұзақ уақыт жұмыс істеу тәуекелін 
сыни түрде бағалау

ХХ ғасырдың соңында ғылыми-техникалық прогрестің 
дамуымен, ком пью тер жә не компью тер лік технология лар 
қарқынды дами бастады. Қазіргі өмірді ноутбук, план шет, 
ұялы телефонсыз елестету қиын. Олар біздің өмірімізден 
айтарлықтай орын алып, кейде біз оларға тәуелді болатыны-
мызды түсінбей қаламыз.

Компьютердің адам денсаулығына әсері біздің заманымыздың 
маңызды мәселесі болып табылады. Мамандардың пікірінше, 
адамдардың компьютермен байланысын қатаң қадағалап, компью-
терде жұмыс істеудің қарапайым ережелерін ұстану керек. Егер 
компьютерде күні-түні үзіліссіз отырсаңдар, онда денсаулыққа 
айтарлықтай зиян келтіресіңдер (1-кес те):

1-кес те. Ком пью тер дің адам ағ за сы на зи яны

Бұл шық ет тер проб ле ма сы. Компьютер-
де ұзақ уақыт отыру кезінде адамның 
ағзасындағы қан айналымы бұзылады. 
Бұлшық еттер қозғалыссыз болған 
кезде тонусын жоғалтады. Тонус аз бол-
ған сайын, сүйекке, буындарға және 
омыртқаға көп ауырлық түседі.

Естеріңетүсіріңдер:

•	 ақ	па	раттың	қан	дай	қа	си	ет	те	рін	
бі	ле	сіңдер?

•	 ақ	па	ратты	қа	си	ет	те	рі	не	қарай	
бағалауға		бола	ма?

•	 не	лік	тен	адам	ға	ма	ңыз	ды	ақ	па	рат	
ке	рек?

Меңгерілетінбілім:

•	 адам	ағ	за	сы	на	ком	пью	тер	дің	ти	гі-
зе	тін	ке	рі	әсер	ле	рі;

•	 ком	пью	тер	дің	ти	гі	зе	тін	ке	рі	әсе-
рі	нен	қор	ға	ну	дың	әдіс	те	рі;

•	 ком	пью	тер	ді	ұзақ	уа	қыт	қол	да-
ну	дың	қау	іп	те	рі.

Интерфейс–  Интер ейс–
Interf ace

Адамменкомпьютердің
өзараәрекеттесуі–  
еловеко-компь терное 
заимодейст ие–H CI 
human-computer	interaction
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Омырт қа ға әсер ету проб ле ма сы. Тап-
жыл май ұзақ уақыт отырып жұмыс 
жасау ерте ме, кеш пе омыртқа ауруына, 
арқадағы ауырсынуға, остеохондрозға 
және сколиозға әкеледі. Денені ұзақ 
уақыт бойы бірқалыпты ұстау қимыл-
тірек аппаратына нұқсан келтіреді, 
қозғалысы аз өмір салты адам денсау-
лығына зиян.

Көз ге әсер ету проб ле ма сы. Компью-
термен жұмыс істеу кезінде көз торына 
және бұлшық еттеріне күш түседі. 
Көз ауырсынып, жасаурай бастайды, 
монитордағы сурет айқын көрінбейді. 
Сондай-ақ бұл көру қабілетінің нашар-
лауына әкелуі мүмкін.

Ком пью тер жә не асқо ры ту жүй есі. Адам 
мен компьютердің өзара әрекеттестігі 
жиі болған жағдайда тамақтану режимі 
бұзылады. Мұндай жағдайда адамдар 
уақыт өте келе артық салмақ қосып, 
асқазан-ішек жолдары ауруына шал-
дығуы мүмкін.

Жүйке жүй есі не әсері. ДК – баяу жүк-
те летін, арасында ақаулар беретін және 
іс тен шығып қалуы мүмкін техника. 
Мұн дай жағдайларда шыдамсыз адам-
дар ашулан ғыш келеді. Айналасын-
дағыларға дауыс көтеру және агрессия-
ның басқа да түрлерінің пайда болуы – 
жүйке жүйесінің сыр беруінің белгісі.

Компьютердің әсері заманауи зерттеу-
лерде көрсеткендей, жүрек-қантамыр 
жү йесінің қауіпті ісіктері мен ауру-
ларының пайда болуына себеп болуы 
мүм кін. Адам басқа тұрмыстық тех-
никадан гөрі компьютерлерден денсау-
лыққа қауіпті электромагниттік сәуле 
алады.
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Ком пью тер жә не ты ныс алу ор ган да ры. 
Компьютермен ұзақ уақыт жұмыс істеу 
салдарынан тыныс алу органдарында 
аллергиялық сипатқа ие аурулар пайда 
болады, өйткені компьютер жұмысы 
кезінде монитор корпусы мен процессор 
қызып, ауаға зиянды заттарды бөледі.

Бі ле зік тун нель дік синд ро мы  – білек те гі 
нервтің прогрессивті қысылуынан ауыр-
сыну жағдайының туындауы. Күні бойы 
компьютерде жұмыс істеп, қолдың ұйып 
қалғанын байқамаймыз, кейде кенет  
өткір және шаншып ауырғанын сезіне-
міз. Осы аталған симптомдар – білезік 
туннельдік синдромы.

Ком пью тер лік құ мар ойын дар ға тә-
уел ді лік қазіргі қоғамның ең маңызды 
мәселелерінің біріне айналып отыр. Ол 
адамды әлеуметтік қарым-қатынас және 
құндылықтарды бағалау сияқты қасиет-
терден айырады.  Жүйке жүйесі әлі нәзік 
және әрі тұрақсыз болып келетін балалар 
көбіне осындай топтарда жиі кездеседі.

Емдікгимнастика
Арқадағы бұлшық еттердің дамуына арналған әртүрлі 

ба ғыт тар да ғы жаттығулар көп. Бұлардың ішінде жүзуге 
және турникке тартылуға ар нал ған жат ты ғу лар өте пайдалы. 
Компьютерде жұмыс істеген жағ дай да жиі со зы лып (керіліп) 
кө рің дер және мүмкіндігінше көбірек қимылдаңдар.

Қолғаарналғанжаттығулар
• Алақанды күшпен ашып-жұму қимылдарын жасаңдар.
• Білектеріңді босаңсытып, оларды жан-жаққа және жо ға-

ры ға көтеріп сілкіңдер.
• Саусақтарыңды айқастырып, қысу қимылдарын жасаңдар.
• Білектеріңді айналмалы қозғалыс арқылы ішке және 

сырт қа айналдырыңдар.
• Саусақтарыңды бір-бірлеп алға созып, сағат тілі бо йын ша 

жә не кері қарай  кезек-кезек айналдырыңдар.АР
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Жауапберейік

1. Компьютермен жұмыс жасау кезінде адам ағзасына кері 
әсерін тигізетін факторларды атаңдар.

2. Компьютерде ұзақ отырудың салдары қандай келеңсіз 
жағ дай ларға әкеледі?

3. Компьютермен жұмыс жасаудағы техникалық қауіп-
сіздік ережелері қандай?

4. Білезік туннельдік синдромына шалдығудың алдын алу 
шаралары қандай? 

Себебінанықтайық

1. Не се беп ті компью тер де ұзақ оты ра тын адам түрлі ауру-
 ға шал ды ғуы мүмкін?

2. Сенің досың компьютерлік ойындарды ойнап, жеңіліске 
ұшыраған жағдайда, ашулы, ызалы күйге түссе, сен оған 
қалай көмектесер едің?

3. Не себепті компьютермен жұмыс барысында жиі-жиі 
қозғалып, гимнастика жасап тұру керек?

Талдап,салыстырайық

Ком пью тер дің адам бұл шық ет те рі мен жүйке жүй есі не, 
көзге, ты ныс алу ор ган да ры на, жалпы ағзаға зиянды әсерін 
талдаңдар.

Дәптергеорындайық

1. Топ қа бө лі ніп, ком пью тер дің адам ағ за сы на кері әсер-
леріне мы сал кел ті ріп, дәптерге жазыңдар.
1) Көз ге тү се тін ауырлық;
2) Бұл шық ет жә не бу ын дар ға бай ла ныс ты мә се ле лер;
3) Ком пью тер лік ст ресс синд ро мы;
4) Психикаға әсері.

2. Ком пью тер де жұ мыс іс теу ке зін де гі тех ни ка лық қауіп сіз-
дік ере же ле ріндегі көп нүктенің орн ын тол ты рыңдар.
1) Ком пью тер де ... жұ мыс іс темеңдер;
2) Ком пью тер ге ... ти меуін қа да ға лаңдар;
3) Мо ни тор ды ... ұс та маңдар;
4) Ком пью тер де жұмыс істегенде ... сақ таңдар;
5) Компьютерді ... ұстаңдар;
6) Ком пью тер ді ... өшірмеңдер.

Сұрақтарғажауапберейік

Ойланайық,талқылайық

Талдап,салыстырайық

Дәптергеорындайық
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Компьютердеорындайық

1. Компьютердің денсаулыққа зияндығы мен одан қорғану 
шараларына байланысты кесте құрыңдар (МS Word).

2. Компьютерде ұзақ отырғанда пайда болатын аурулардың 
алдын алу үшін, компьютерді пайдаланудың ереже ле рін 
сақтау нұсқаулығын жазыңдар (МS Word).

3.  CD дискіден осы тақырыпқа сәйкес тапсырманы 
орындаңдар.

Ойбөлісейік

Са бақ та не біл діңдер? Өз ой ларыңды дос та рың мен бө-
лісіңдер. Ал ған жа ңа бі лім де рің ді күн де лік ті өмір де қан дай 
жағ дай да қол да ну ға бо ла ды? Мы сал кел тіріңдер.

Үйтапсырмасы

Компьютерде ұзақ уақыт жұмыс істегенде пайда бола-
тын ауруларды болдырмау үшін жасалған монитор лар дың 
стандарты туралы мәлімет жазыңдар (салыстырмалы кесте 
құру). 

орындайықКомпьютердеорындайық

Ойбөлісейік

Үйтапсырмасы

Шығармашылықтапсырма

Компь тердіңадамағзасынакері сері тақырыбынапрезента ия
жасаңдар
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§ 3. Құжаттармен бірлесіп жұмыс жасау

Соң ғы кез де үрдіс алып 
отыр ған жа ңа тех но ло гия ның 
бі рі – бұлт тық технологиялар 
(1-су рет).

Бұлттық технология лар, 
сloud computing (ағылш. cloud – 
«бұлт», computing  – «есеп-
теулер», technology  – «техно-
логия») ыңғайлы интер фейсті 
пайдалана отырып тұтынушыға 
Интернет немесе жергілікті желі 
арқылы белгілі бір ресурстар-
мен (программа лар, деректер, 
файл дар және т.б.) қашықтан 
қатынауды ұсынатын қызмет.

Бұлттық технологиялар 
пай даланушыға онлайн режи-
мін де Интернет арқылы ақпа-
ратты өңдеуге мүмкіндік береді. 
Бұлт тық  техноло гия лар – 
әр түр лі қызметтердің жиын-
ты ғы үшін жалпы лан ған атау.

Бұлт тық технологиялар ды қолданудың әдет те гі прог рам-
ма лар дан бас ты ай ыр ма шы лы ғы – тұ ты ну шы өз ком пьюте рі-
нің ре су рс та рын емес, өзі не Интернет қыз ме ті ре тін де бе ріл ген 
шал ғай да ғы қуатты сер вер лер дің ре су рс та рын пай да ла ну ын да. 
Сол ар қы лы тұ ты ну шы өз де рек көз де рі мен жұ мыс іс теуі не то-
лық мүм кін дік ала ды, бі рақ сол де рек көз дер ор на лас қан опе ра-
ция лық жүйеге, прог рам ма лар ба за сы на, есеп те уіш сер вер лер-
дің жұ мы сы на еш ке дер гі кел ті ріп, оны өз гер те ал май ды.

Естеріңетүсіріңдер:

•	 компьютердің	адам	ағзасына	кері	
әсері	қандай?

•	 компьютердің	кері	әсерінен	қорғану	
әдістері	туралы	айтыңдар;

•	 ком	пью	тер	де	үзіліссіз	жұ	мыс	
іс	тей	тін	адам	да	қан	дай	ау	ру	лар	
пай	да	бо	луы	мүмкін?

Меңгерілетінбілім:

•	 бұлт	тық	тех	но	ло	гиялар;
•	 бұлт	мо	де	лі;
•	 бұлттық	тех	но	ло	гия	лар	ти	ім	ді	лі	гі;	
•	 бұлт	тық	ре	су	рс	тар	дың	тү	рі.

Бұлттықтехнологиялар–  
бла ныетехнологии–

Cl oud  tech nol ogies

1-су рет. Бұлт мо де лі
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Бұлттық есептеулер мақ са ты мен міндетіне қа рай төрт түр ге 
бө лі не ді.

Же ке бұлт тар (private cloud) – же ке кә сі по рын да рдың 
өзі не ға на, сон да ғы же ке тұл ға лар мен олар дың тұ ты ну шы-
ла ры ның жұ мыс іс теуі не ар нал ған инф ра құ ры лым. Жеке-
леген бұлттар осы ұйымдардың серверлерінде, ал басқа тұлға  
үшін  – ірі провайдерлердің орталық серверлерінде орнала-
сады (2-су рет).

Б лттық
сақтауорны

оутбук Ж мыскомпь тері

йкомпь тері

Смарт он,план ет

I M a c

2-су рет. Же ке бұлт тар 

Ор тақ бұлт тар (public cloud) – 
Интернетке қолжетімдігі бар 
бар лық пайдаланушылар дың 
ре сурс тарымен еркін жұ мыс іс-
теуіне ар нал ған инфра құрылым. 
Интер нет же лі сін де гі Google, 
Yahoo т.с.с. элек трон дық пош-
та жүй еле рін, Face book, Twitter 
сияқ ты әлеуметтік же лі лер ді ор-
тақ бұлт тарға мы сал ре тін де қа-
рау ға бо ла ды (3-су рет).

Қо ғам дық бұлт тар (com-
munity cloud) – мақсаттары ор-
тақ және бірдей сұраныстарға 
біріккен қоғамдық тұтынушы-
ларға арналған инфрақұрылым 
(4-су рет).

3-су рет. Ор тақ бұлт тар
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4-су рет. Қо ғам дық бұлт тар 

Ара лас бұлт тар (hybrid 
cloud) – екі не ме се одан көп 
бұлт түр ле рі нің (же ке, ор тақ, 
қо ғам дық) ара лас ком би на ция-
сы. Бұлт тү рі нің осы мо де лін әр 
жер де, әртүрлі елді мекенде т.б. 
ор на лас қан фи лиал да ры, көп-
те ген про грам ма лық жүй еле рі 
бар ірі ком па ния лар қол да нуы 
мүм кін (5-су рет).

Бұлттық технологиялар қарапайым пайдаланушы лар ға 
функ цио налдығы жағынан бірдей қызметті көр се те ді: көлемі 
шағын программаны жүктеу және орнату, бұлттағы файл-
дарды сақтау үшін бума жасау. Бұл әре кет ті орын дау үшін, 
пайдаланушы жергілікті компьютерде не ме се «Бұлт та» 
орналасқан файлдар мен бумаларды синхрондау па ра метр-
лерін ретке келтіру қажет. Web-интерфейс арқа сын да бұлтқа 
сақталған барлық деректер әр қа шан кез кел ген құ рыл ғы дан 
қолжетімді болады. Электрондық пошта ар қы лы тиіс ті сіл те-
ме ні ал ған кез келген адам осы бумалар мен файл дар ды еркін 
пайдалана алады.

Аралас
б лт

Жеке
б лт

ртақ
б лткөпір

5-су рет. Ара лас бұлт тар
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Файлдарды бұлт тық сақ тау ор ны – бұлттық сақтау қыз метін 
көрсететін, жеткізуші жабдықтарында орналасқан, Интернет 
желісіндегі қолжетімді ақпараттарды сақтайтын орын.

Бұлттық ресурстардың түрлері көп. Мысалы: Dropbox, 
SugarSync, Box.net, GoogleDocs, OpenDrive, Windows Live 
SkyDrive, Яндекс.Диск т.б. (6-су рет).

6-су рет. Бұлт тық ре су рс тар дың тү рлері

Dropbox – компьютерді Интернетке қосқан кезде бірле сіп 
жұ мыс істеу мүмкіндігі бар файлдарды сақтауға арналған сер-
вис. Бұлт серверімен бірге синхронды бума автоматты түр де 
жасалады.

SugarSync бұлттық деректерді сақтайды, пайдалану шы 
ақ паратына сақтық (резервтік) көшірме жасайды.

Box.net – дербес аккаунттар мен кәсіпорындарға арнал ған 
файл дарды сақтау мен орналастыруды қамтамасыз ете тін 
бұлттық сервис.

Windows Live SkyDrive (OneDrive) – Microsoft Office 
құжаттарымен және оның web-браузерлерде жұ мыс істейтін 
Microsoft Office Web Apps web-нұсқасымен бірлесіп онлайн 
жұмыс істеуге арналған қызмет (7-су рет).АР
МА

Н-
ПВ

 б
ас
па
сы

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях  
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217



19

7-су рет. OneDrive бұлт тық қыз ме ті нің же ке бе ті

Яндекс.Диск – Яндекс компаниясына тиесілі бұлттық сер-
вис, пайдаланушыларға өз деректерін «бұлттық» серверлерде 
сақ тауға және тасымалдауға мүмкіндік береді.

OpenDrive – бұлттық файлдар қоймасы, оларды басқаруға 
және олардың нұсқаларын қолдануға, сақтық (резервтік) 
көшіруге және бірлесіп жұмыс істеуге мүмкіндік береді.

Syncplicity кроссп лат фор ма лық ор та да прог рам ма лық 
ке шен ді синх ро ни за ция лау үшін қол да ны ла ды.

GoogleDocs – пайдаланушының құжаттармен те гін жұмыс 
істеуіне, Google қосымшала рын ың ғай лы және қара пайым 
пайдалануына арналған онлайн-кеңсе. Жа сал ған құ жат тар ды 
кез кел ген құ рыл ғы дан ашып, өң деп, жө нел тіп, бұлт та сақ тап 
қоюға бо ла ды. Google Docs қол да ну шы ла ры үшін түр лі қо сым-
ша лар мен сайт тар дың ор ны на пай да ла ну ға бо ла тын ар найы 
өзін дік қо сым ша лар жа са ла ды.

«Бұлттық» сервистің мүмкіндіктеріне қол жеткізу үшін, 
қарапайым тіркеу процедурасынан өту керек. Мысалы: 
Google Docs қызметін пайдалану үшін міндетті түрде өзіңнің 
ак каунт ын құру қажет.

Аккаунт – сайтқа кіру үшін пайдаланушының жеке ақпа-
раты сақталатын есептік жазба.АР
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Google Docs қыз ме тін де ак каунт құ ру үшін пай да ла ну шы да 
элект рон дық пош та бо луы ти іс. Www.google.com сай  тын да ор на-
лас қан Google із деу жүй есі нің не гіз гі бе тін ашып, Қо сым ша сіл-
те ме сін басамыз. Осыдан кейін қо сым ша мә зір ашы ла ды, он да 
Құ жат тар сіл те ме сін таң дау қа жет. Google Docs бұлт тық қыз-
ме ті нің же ке бе ті ашы ла ды.

Бұлт тық қыз мет Google Docs-та құ жат тар ды он лайн 
оңай жа сау ға, ор тақ пай да ла ну ға жә не өз гер ту ге мүм кін дік 
бе реді.

Google құжаттарының кө ме гімен мәтіндік құжаттар, элек-
трондық кестелер, пре зен та ция лар жасауға болады. Жа ңа кес те 
жа сау үшін Google Docs не гіз гі бе тін де гі Жа сау түй ме сін ба сып, 
қо сым ша мә зір де Кес те ба тыр ма сын таң дау керек. Брау зер де 
бос кес те ав то мат ты түр де ашы лады.

Пре зен та цияны жа сау үшін пай да ла ну шы ның бас ты бе тін де 
ор на лас қан Жа сау ба тыр ма сын ба сып, қо сым ша мә зір де гі 
Презен та ция эле мен тін таң дайды.

Google Docs бұлт тық қыз ме тін де гра фи ка лық кес кін дер мен 
жұ мыс іс теу үшін web-қо сым ша ны пай да ла нады. Гра фи ка лық 
ны сан ды құ ру үшін, пай да ла ну шы ның бас ты бе тін де ор на лас-
қан Жа ңа ба тыр ма сын ба са мыз жә не пай да бол ған мә зір де Су-
рет эле мен тін таң дау керек. Жа ңа бос гра фи ка лық файл ашы-
лады.

Онлайн режимде OneDrive прог рам ма сы пай да ла нылады, 
бұл Skype (Lync) прог рам ма сын пай да ла ну шы лар дың ор на ла-
суына қа ра мас тан бай ла ны сты же ңіл де ту ге ар нал ған ин но ва-
ция лық сер вис ті пай да ла ну ға мүм кін дік бе ре ді.

Skype (Lync) мынадай мүм кін дік тер ді ұсы на ды: үнемі жә не 
бар лық жер де қо сы лу; пай да ла ну шы лар ға Ин тер нет бай ла-
ны сы бар кез кел ген жер ден се нім ді түр де бай ла ны су; шарт ты 
желіге ав то мат ты түр де бей ім де лу.

Бұлт тық технологияларды пай да ла ну дың ти ім ді жақта ры: 
• күрделі мәселелерді шешу үшін бұлттық технологиялардың 

көмегімен, түрлі сервердегі программаларды пайдалану 
мүмкіндігі;

• компьютер арқылы кез келген уақытта әлемнің кез келген 
жерінен тұтынушы деректерінің ақпарат көздеріне кіру 
мүмкіндігі;

• кедергісіз ақпарат алмасу мүмкіндігі және тұтынушылар-
дың өзара бірлесіп жұмыс істей алуы;АР
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• басқа жеке компьютерлік программаларға қарағанда, бұлт-
тық қызметтер, негізінен, тегін немесе салыстырмалы түрде 
арзан;

• кей бір жо ба лар ды «бұлт қа шы ға ру дың» әсі ре се ірі ком-
па ния лар ға ти ім ді бо ла тын жа ғы – прог рам ма лық жасақ-
тамаларды басқаруға, қол дау ға, жа ңар ту ға, ли цен  зия лау ға 
ке те тін шы ғын дар ды үнем деуін де бо лып та бы ла ды.
Бұлт тық технологиялардың кем ші лік те рі:

• тұ ты ну шы лар cloud computing қыз ме тін көрсету ші ұй ым-
дар ға тәу ел ді  болады;

• жа ңа («бұлт тық») мо но по лис тер дің пай да бо луы.

Жауапберейік

1. Бұлттық тех но ло гия ла рдың қан дай түр ле рін бі ле-
сіңдер?

2. Бұлттық технологиялар дың қан дай пай да сы бар?
3. Бұлттық технологиялар қызметін ұсынатын қандай 

сервистерді білесіңдер?
4. Бұлттық технологиялар ресурстарына тіркеу рәсімі 

қалай жүргізіледі?

Себебінанықтайық

1. Бұлттық технологиялардың мүмкіндіктерін мақ са ты на 
қа рай қа лай пай да ла ну ға бо ла ды? 

2. Не себепті жеке бұлттар қолданылады?
3. Skype (Lync) қандай мүмкіндіктерді ұсынады?
4. Бұлт тық технологиялар ды пай да ла ну дың ти ім ді жақ-

та ры қандай?

Талдап,салыстырайық

1. Ара лас бұлт тар мен ор тақ бұлт тардың ай ыр ма шы лы-
ғы на тал дау жа са ңдар.

2. OneDrive пен Google Docs ресурстарын салыстырың дар.

Дәптергеорындайық

1. Бұлттық технологиялардың негізгі артықшылықтарын 
жазыңдар.

2. Бұлттық технологиялардың негізгі кемшіліктерін 
жазыңдар.

Сұрақтарғажауапберейік

Ойланайық,талқылайық

Талдап,салыстырайық

Дәптергеорындайық
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Компьютердеорындайық

Үш топ қа бө лі ніп, бе ріл ген тап сыр ма ны OneDrive бұлт-
тық қыз ме ті нің же ке бе тін де жа саң дар:

1. Сервис қызметін-
дегі Құжаттар 
қосымшасын пай-
далана отырып, 
«Сабақтар кес-
те сі» құжатын 
жасаңдар

2. Сервис қызмет-
терін пайдалана 
отырып, «2020 
жылғы ҚР 
ме ре келерінің 
күнтізбесін» 
құрыңдар

3. Сервис қызметте-
рін пайдаланып, 
«Отбасы – адам-
зат тер бет кен 
ұя» тақырыбына 
пре зен та ция 
жа саң дар

орындайықКомпьютердеорындайық
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Ойбөлісейік

Сыныптастарыңмен OneDrive пен Google Docs бұлттық  
ресурстарын (құжат, кесте, презентация, форма, графикалық 
кескіндер) жасау әдістері туралы пікірлесіңдер. Бұлттық 
ресурс тарды қолдану барысында қайсысы сендерге ең 
ыңғайлысы болды?

Үйтапсырмасы

1. Графикалық бейнелерді пайдалана отырып, салтанат ты 
іс-шараға құттықтау ашықхатын немесе шақыру биле-
тін жасаңдар. Бұлт ресурстарының бірінде (GoogleDocs, 
OneDrive және т.б.) сыныппен бөлісіңдер.

2. CD дискіден осы тақырыпқа сәйкес тапсырманы 
орындаңдар. 

Ойбөлісейік

Үйтапсырмасы

Шығармашылықтапсырма

Қазақстандаб лттықтехнологияларқалайдамыған с рағынажауап
дайындаңдар
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§ 4. Же лі лік эти кет

Интернет қарыштап дамып келе жатқандықтан, пайда ла-
ну шы лар саны да өсіп келеді. Желіде қарым-қатынас жасаудан  
бастап интернет-бизнеске дейін жұмыс істеу барысында, адамдар 
кейде қа те ле сіп жа та ды. Мұндай қателер желілік этикетті 
білмеуден туын дай ды. Бұл сұхбаттасушыға ғана емес, өзі ңе де 
зиян келтіруі мүмкін. Интернетте қиындықтар тудырмау үшін 
компьютер лік этика ая сын да әзір лен ген қағи да ларды сақтау 
керек (2-сыз ба):

Жеке өмір құпиясы (privacy) – адамның жеке бас бос тан ды ғы на 
жә не автономияға құқығы. Билік органдары мен басқа да  

жандар дың оның же ке өмі рі не рұқ сат сыз қол сұғуына болмайды.

Жекеменшік (property) –  же кемен шік ке қолсұ қпаушылық – эко-
но ми каның не гі згі ережесі. Бұл ақпаратқа авторлық құқықты 

құрметтеу туралы ереже де кіреді.

Қолжетімдік 
(accessibility) – 
аза мат тар дың 

ақ па рат  алу құ-
қы ғы, оның кез 
келген уа қыт та 
жә не кез кел ген 

жер де қол же тім ді 
болуы.

Дәлдік (accuracy) – 
жү йе лер мен ақ па рат -
тық өң деу ді пай да лану 

бойын ша тап  сыр  ма-
лардың дәл орын да-

луы жә не өз міндетіне 
әлеу мет тік-жауап ты 

қа рым-қа ты нас ере же-
ле рін ұс та ну.

Компьютер лік 
этика ая сын-
да әзір лен ген 

қағи да лар

2-сыз ба. Ком пью тер лік этика

Естеріңетүсіріңдер:

•	 бұлттық	тех	но	ло	гия	ла	рдың	қан	дай	
түр	ле	рі	бар?

•	 тұ	ты	ну	шы	лар	ға	қыз	мет	к р	се	ту	
мо	дель	де	рін	ата	ңдар;	

•	 бұлт	тық	тех	но	ло	гиялардың	қан	дай	
пай	да	сы	бар?	

•	 бұлттық	технологиялардың	к лемі	
қандай	болуы	мүмкін?

Меңгерілетінбілім:

•	 же	лі	лік	 ти	кет;
•	 же	лі	лік	 ти	кет	ере	же	сі;
•	 флейм	ұғымы.

Желілік тикет–Сетевой
тикет–N etiq uett
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Же лі лік эти кет
Көп жағдайда же лі лік эти кет тің сақ тал ма уы, жеке өмір 

және меншік құқығының бұ зы луы, та қы рып тан ауыт қу жағ-
дайлары жарнама және өзін-өзі жарнамалау салдарынан бо ла-
ды. Сон дай-ақ қа те ақ па рат, зиян ды ақ па раттар не ме се пла гиат 
эти кет тің бұ зы луы  бо лып та бы ла ды.

Же лі лік эти кет тің ере же ле рі:
1. Адаммен сөйлесіп отырғаныңды ұмытпа.
2. Күнделікті өмірдегі тәртіп ережелерін ұстан.
3. Киберкеңістікте екеніңді ұмытпа.
4. Басқалардың уақыты мен мүмкіндігін сыйла.
5. Абыройыңды сақта.
6. Шамаңа қа рай бас қа адам дар ға кө мек тес.
7. Дау-жанжалдарға араласпа және оларды құптама.
8. Жеке жазба құқығын сыйла.
9. Өз мүмкіндігіңді теріс ниетпен пайдаланба.
10. Басқалардың қатесін кешіруді үйрен.

Жалпы желілік этикеттің ережелерін үш санатқа бөлуге 
болады (3-сызба).

Психологиялық, 
эмоционалдық – 

«сен» немесе «сіз» 
деп айту, смайлик-

терді пайдалану және 
оларды қол да ну шегі, 
жаңа дан кел ген дер ге 
қол дау көр се ту не ме-
се олар дың келеңсіз 
сұ рақ та рын еле меу.

Әкімшілік – атау 
(тақырып) ере-
же ле рі, дәйек-

сөз қолдану ере-
же ле рі, жар  на ма  
мен флеймді қол-
дану мүмкіндігі, 
қоғамдастықтың 
тақырыбын ұста-

ну қажеттілігі. 

Техникалық, жоба-
лық – бел гілі бір жол 
қашық тығын пай да-
ла ну, хабарлама не-
ме се қолтаңбаның 

көлеміне шек теу қою, 
ке ңей тіл ген пі шімдеу-
ге (қалың, көлбеу қа-
ріп, түсі, фоны, жиегі 

т.б.) рұқ сат беру.

Желілік этикет ережелері

3-сыз ба. Желілік этикет ережелері

Өз ережелерін қол да на тын бір же лі қау ым дас ты ғы ның 
мүшелері бас қа лар дың ере же ле рін ерік сіз бұ зуы мүмкін. Сон-
дық тан бар лық Интернет- қау ым дас тық та р да ортақ ере же лер-
 мен та ны сып, олар дың сақ та лу ына рес ми ке лі сі м біл ді ру ке рек. 
Сон дай-ақ кез келген дау лы мәселе лерді шешу ге бола тын 
жал пы ере желер бар. Же лі лік қау ым дас тық тың бел сен ді қа ты-
су шы сы бол мас бұ рын, оның ережелері ту ра лы бі ліп алың дар.АР
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Жа ңа өті ніш жа зып, сұ рау жі бер мес бұ рын, тұтынушы-
лар дың танымал сұрақтарының тізімін зерттеп алыңдар.

Флейм – әңгімеге қатысушылардың пікірін ес кер мей, жиі ай-
тыл ған эмоционалдық ескерту лер. Мұн дағы мақ сат – тұ ты ну шы-
лардың реакциясын тудыру. Флейм – «дау тудыру». Флейм қол-
да ну шылар әңгіменің не себепті басталғанын ұмы тып, бір-бірімен 
қатты ұрыса бастаған жағдайда ең жоғары дәрежеде көрінеді. 
Әдет те Ин тер неттегі флейм ресурс модера торлары арқылы жа за-
ланады. Сондықтан қарым-қатынастың жағымсыз салдарынан 
аулақ болу үшін, Интернетте этикет ережелерін сақтау керек.

Жауапберейік

1. Этикетке адамдар арасындағы қарым-қатынасты 
реттейтін нормалар мен талаптарды жатқызуға бола ма? 

2. Эти кет сө зі нің «Ин фор ма ти ка» пә ні не қа ты сы не де?
3. Интернет те қан дай сөз дер  дө ре кі лікке жатады?
4. Же ке өмір жә не же кемен шік қа ғи да ла ры ның ай ыр ма-

шы лы ғы не де?

Себебінанықтайық

1. Не се беп ті жос пар лан ба ған орын дар ға жар на ма лар ды 
жариялауға бол май ды?

2. Күнделікті өмір де тұл ғаара лық қа рым-қа ты нас қа лай 
пай да бо ла ды?

3. Не себепті эти кет тің бұ зы луы мі нез-құл ыққа әсе р етеді?
4. Ақ па рат пен жұ мыс іс теу ке зін де не лік тен эти ка лық нор-

ма лар ды сақ тау қа жет?

Талдап,салыстырайық

Оқушылар екі ко ман да ға бө лі не ді. Топ басшысы сайла-
нады. Бі рін ші топ «Ша буыл шы», екін ші топ «Қор ға ну шы».

Бі рін ші топ – желіні жақсы пайдаланушылар. Екін ші 
топ – желінің талаптарына бағынбайтын қолданушылар.

Бі рін ші топ желіні пайдаланудың кері әсерлері ту-
ралы сұрақтарға жауап берсе, екінші топ желінің пайдалы 
жақтарын айтады. Нә ти же лер тақтаға жа зы ла ды.

Сұрақтар:
• Интернетте жұ мыс іс теу дің қау іп те рін бол дыр мау жә не 

ал дын алу құ рал да ры қан дай?
• Же лі де жұ мыс іс теу қаупі қан дай?

Сұрақтарғажауапберейік

Ойланайық,талқылайық

Талдап,салыстырайық
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• Желіде жұмыс істеген кезде пайдаланушылардың 
қандай құқық бұзушылықтары белгілі?

• Қо ғам мен мем ле кет те желіде құ қық бұ зу шы лық қа 
қар сы қан дай ша ра ла р қолданыла ды?

• Сен жоба ав то ры сың. Оны қор ғау үшін қандай әре кет тер 
жасайтыныңды жаз. Өз құ қық та ры ңды ата.

• Желі лік эти кет ере же лерін кім көбірек біледі? Қоры-
тынды жасаңдар.
Тап сыр ма. Интернет те гі ав тор лық құ қық ту ра лы заң-

дар, жар лық тар, ше шім дер ді та быңдар.

Дәптергеорындайық

1. Нормативтік ережелер неше бөліктен тұрады?
2. Компьютер этикасы ережелерін жазып алыңдар.

Компьютердеорындайық

MS Word-та кесте сызып, желідегі қауіпті және қауіпсіз 
әрекеттерді бөліп жазыңдар. 
• Құпиясөзді жасырын ұстаңдар;
• Вирусқа қарсы программаны жаңартыңдар;
• Жеке басқа қатысты ақпаратты құпия ұстаңдар;
• Әлеу мет тік же лі лер де сы пайы лық пен әре кет етіңдер;
• Достарыңа хат жазыңдар;
• Ересектердің көмегінсіз арнайы желілерде сауалнама-

ларды толтырмаңдар;
• Басқа адамдарға әлеуметтік желілерде тіл тигізбеңдер;
• Кү дік ті ха бар ла ма лар ды ашыңдар;
• Бей та ныс адам мен он лайн режимін де сөй лесіңдер;
• Кү дік ті маз мұн да ғы ха бар ла ма лар ды ашыңдар;
• Ақы лы ой ын дар ға, бай қау лар ға, ло те реяға қа ты сың дар;

Ойбөлісейік

Же лі де жұ мыс іс теу ба ры сын да эти ка лық жә не құ қық-
тық нор ма лар дың бұ зы лу сал да ры ту ра лы са лыс тыр ма лы 
мы сал дар келтіріңдер.

Үйтапсырмасы

1. Желіні пайдаланушының әрекеттерінің басқа да 
ережелерін жазыңдар.

2. CD дискіде берілген тапсырманы орындаңдар.

Дәптергеорындайық

орындайықКомпьютердеорындайық

Ойбөлісейік

Үйтапсырмасы
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-БӨЛІМДІҚОРЫТЫНДЫЛАУҒААРНАЛҒАН
ТЕСТТАПСЫРМАЛАРЫ

1. Қоғамдық бұлт – ...
А) жеке кәсіпкерлік және олардың өкілдері мен тұтынушылары 

ғана жұмыс істеуіне арналған жүйе.
В) қоғамның Интернетті еркін пайдалануына арналған жүйе.
С) ортақ мақсаттары бар адамдардың бірлесе пайдалануына 

ар нал ған жүйе.
D) екі немесе одан да көп бұлт түріндегі аралас комбинациялар-

ды ұсынушы жүйе.
Е) бұлттың бірнеше бөлігінің комбинациясын ұсынушы жүйе.

2. Гибридті бұлт – ...
А) жеке кәсіпкерлік және олардың өкілдері мен тұтынушылары 

ғана жұмыс істеуіне арналған жүйе.
В) қоғамның Интернетті еркін пайдалануына арналған жүйе.
С) ортақ мақсаттары бар адамдардың бірлесе пайдалануына 

ар нал ған жүйе.
D) екі немесе одан да көп бұлт түріндегі аралас комбинациялар-

ды ұсынушы жүйе.
Е) жергілікті және ауқымды желілердің бірнеше бөлігін 

үйлестіруді ұсынушы жүйе.
3. Мәліметтерді бұлттық сақтау орны, тұтынушы ақпаратта ры ның 

резервтік көшірмелеріне арналған сервис:
А) SugarSync.
В) GoogleDocs.
С) Box.net.
D) Dropbox.
Е) OpenDrive.

4. Флейм – ...
A) желідегі қарым-қатынастың бір түрі.
B) адамның жеке кеңістігіне рұқсатсыз кіру.
C) жекеменшікке қол сұқпау.
D) ақпараттық өңдеу бойынша тапсырмалар.
E) кез келген уақытта қолжетімді болу.

5. Ақиқаттың, яғни іс-әрекеттің нақты жағдайын көрсететін 
ақпарат:
А) түсінікті.
B) шынайы.АР
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C) объективті.
D) өзекті.
E) толық.

6. Адам мен ком пью тер ара сын да ғы қа рым-қа ты нас:
A) ин тер фейс.
B) файл.
C) ка та лог.
D) жарлық.
E) бу ма.

7. «Бұлттық технологиялар» мақсатына қарай ... бөлінеді:
A) жеке, жалпы, қоғамдық, аралас.
B) толық, аралас, іріктелген.
С) жаңа, қарама-қайшы, таңдамалы.
D) құнды, тұтас, толық, дәл.
Е) өзекті, аралас, сенімді, толық.

8. Ақпаратты және ақпараттық процестерді зерттейтін ғылым – ...  
A) информатика.
B) криптоанализ.
C) криптография.
D) кибернетика.
E) криптология.

9. Адам ті лі қан дай ақ па рат қа жа та ды?
A) Тактильді.
B) Гра фик тік.
C) Мә тін дік.
D) Ды быс тық.
E) Се зім дік.

10. Жеке пікірге немесе шешімге байланысты емес ақпаратты қалай 
атауға болады? 
А) Объективті.
B) Шынайы.
C) Өзекті.
D) Толық.
E) Пайдалы.

11. Қандай ақпараттың көмегімен қойылған мәселені шешуге бо-
лады?
А) Түсінікті.
В) Өзекті.
С) Шынайы.АР
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D) Пайдалы.
E) Объективті.

12. Dropbox – ...
А) ком мер ция лық дерек тер ді сақ тау ор ны.
В) бір ле се жұ мыс іс теу мүм кін ді гі бар дер бес файл дар ды сақ тау 

орын да ры.
С) мо бил ьді те ле фон ар қы лы кө ру ге жә не өз гер ту ге бо ла тын 

сақ тау ор ны.
D) Google қосымшаларын тегін пайдалануға арналған онлайн-

кеңсе.
E) компанияның web-серверінде орна лас қан деректерді сақтау 

орны.
13. Интернет желісінде тілдесуге қажетті қағидалар:

A) басқа пайдаланушыларға құрмет көрсету.
B) өз пікіріне сенімді болу және ісінің дұрыстығын дәлелдеу.
C) өз аты-жөні бойынша тіркелу.
D) хабарламаларға жүйелі түрде жауап беру.
E) үнемі қолжетімді болу.

14. Ақпараттың құндылығы:
А) нысанның, процестің, құбылыстың және т.б. нақты 

жағдайына жақындық дәрежесі.
В) нақты нысанға, процеске, құбылысқа байланысты 

ақпараттың көмегімен құрылған бейненің сәйкестік деңгейі.
C) ақпараттың сапасы мен жеткіліктілігін сипаттайды.
D) пайдаланушыға ақпараттың қолжетімді болуы.
E) ақпараттың пайдасы немесе пайдасыздығының көрсеткіші.

15. Желілік этикет:
A) Интернет желісіндегі мінез-құлық ережесі.
B) қоғамдағы мінез-құлық ережесі.
C) хабарламаларды жіберу ережесі.
D) сайттарға кіру ережесі.
E) Интернетке қосылу ережесі.
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2-БӨ ЛІМ

КОМ ПЬЮ ТЕР   
ТАҢ ДАЙМЫЗ

Кү ті ле тін нә ти же лер:
• мақсатына байланысты ком пью тер дің кон фи гу ра ция сын 

таң дау;
• пайдаланушы ның қа жет ті лі гі не қарай прог рам ма лық 

жасақтама ны таң дау;
• процесс модельдерін электрондық кестеде әзірлеу  

және зерттеу.АР
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§ 5. Ком пью тер дің кон фи гу ра ция сы

Ақ па рат тық жә не ком пью тер лік жүй елер са ла сын да кон-
фи гу ра ция ком по не нт тер дің мақ са ты на, са ны на жә не не гіз гі 
си пат та ма ла ры на не гіз дел ген бел гі лі бір құрамдас бөлшек-
тер дің жи ын ты ғын біл ді ре ді. Ком пью тер дің не гіз гі кон фи гу ра-
ция сы жүй елік блок тан, мо ни тор дан, пер не тақ та мен тін туір ден 
тұ ра тын ком по не нт тер дің ең аз жи ын ты ғын қам ти ды. Жүйелік 
блоктың негізгі конфигурациясына кіретін ішкі құрылғылар – 
аналық тақша, процессор, жедел жады құрылғысы (ЖЖҚ 
немесе RAM), қатқыл диск, бейнекарта, қуат көзі. Кон фи гу-
ра ция ком пью тер дің жұ мы сы на әсер ете ді (4-сыз ба).

А
н

ал
ы

қ
  

та
қ

ш
а

R
A

M

Қ
ат

қ
ы

л
  

д
и

ск

Б
ей

н
ек

ар
та

Қ
у

ат
 к

өз
і 

П
р

оц
ес

со
р

Жүйелік блоктың ішінде орналасқан құрылғылар

4-сыз ба. Жүйелік блоктың іш кі құ рыл ғы лары

Естеріңетүсіріңдер:

•	 процессор	де	ге	ні	міз	не?
•	 ком	пью	тер	дің	қызметі	қан	дай?

Меңгерілетінбілім:

•	 ком	пью	тердің	конфигурациясы;
•	 мақсатына	байланысты	ком	пью-
тер	дің	конфигурациясын	таң	дау.

Компьютердің
конфигура иясы –  
Кон игура ия 
компь тера– 
Computer	con guration
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Ана лық тақ ша – барлық негізгі бөлшектер мен торап-
тар орнатылған компьютердің басты микросызбасы. Аналық 
тақшаны таңдау үшін алдымен, жүйелік шинаның жиілігіне 
қарау керек. Сонымен қатар аналық тақшамен жабдықталған 
түрлі слоттардың саны да маңызды.

Про цес сор ақпаратты өңдеуге жауапты. Дәл осы жер де 
мәшине жұмысы кезінде көптеген есептеу опе ра ция ла ры жа са-
ла ды. Оның ма ңыз ды си пат та ма сы – так ті лік жиі лік. Тактілік 
жиілік неғұрлым жоғары болса, оның жұмыс істеуі соғұрлым 
жақсы болады. ДК-ға арналған қа зір гі за ман ғы про цессор лар 
2–6 яд ро дан тұ рады (екі, төрт ядролық және т.б.).

Жедел жадының (ЖЖҚ немесе RAM) қажетті көлемі 
компьютердің шешетін міндеттеріне байланысты. Көптеген 
жағдайларда ДК-де ыңғайлы жұмыс істеу үшін 4 Гбайт жады-
мен қамтамасыз етілуі жеткілікті, бірақ ойындар мен бейнені 
өңдеу үшін оның көлемін ұлғайту қажет болуы мүмкін. Жады 
өлшемінен басқа, таңдалған аналық тақшаға байланысты да си-
паттамасы ескеріледі.

Қатқыл магниттік дискідегі жинақтауыш (ағылшынша hard 
(magnetic) disk drive, HDD, HMDD) қатқыл диск, компьютер лік 
сленг те «вин чес тер» – маг нит ті жаз ба принципіне не гіз дел ген 
есте сақтау құрылғысы. Қат қыл диск – бірнеше өзара байла-
нысты дискілерден тұратын аккумулятор. Дискілердің шеткі 
жақтары концентрациялық жол дар ға, ал жолдар секторларға 
бөлінеді.

Бей некар та (гра фи ка лық кар та, бей неадап тер) графикалық 
ақпаратты мониторға шығарады және өңдейді. Қазіргі ойын-
дарда ақпаратты өңдеудің жылдамдығы мен сапасы өте ма-
ңызды.

Кейбір маңызды жұмыс үшін, сондай-ақ ойындар үшін жеке 
жады мен бейнепроцессоры бар қосымша бейнекарта қажет. 
Оны қолдану сурет сапасын айтарлықтай арттырады және 
жүйенің жалпы өнімділігін жақсартады.

Қуат көзі. Көптеген конфигурациялар үшін 450 Ватт қуат-
тылығы жет кі лікті. Бірақ сенің компьютеріңде жақ сартылған 
бейне жүйесі бар ойын құрылғысы болса, онда жоғары қуат көзі 
талап етілуі мүмкін.
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Ды быс кар та сы – дыбысты өңдеуге мүмкіндік бере тін 
құ рыл ғы (акус тикалық жүйелерге шығару немесе дыбыс жазу).

Акустикалық жүйе және микрофон  музыканы, фильмдерді, 
сөйлесуді және үндеткіштер, құлаққаптар т.б. ойнату кезінде 
компьютерден дыбысты шығару үшін қолданылады.

Дербес компьютердің конфигурациясы негізгі функ-
ционалдық мақсатқа байланысты жасалады. Олар кеңсе, үй, 
дизайнерлік, ойын компьютерлері болып жіктеледі. Бұдан 
басқа, осы топтағы компьютерлер бастапқы, орта, жоғары 
деңгейді көр сете отырып, өнімділік деңгейі бо йынша да 
қосымша жіктеледі.

Кең се лік (офис тік) дербес ком пью тер лер, не гі зі нен, 
кеңселік програм ма лар мен жә не қо сым ша лар мен жұ мыс 
іс теу ге ар нал ған, әдет те жер гі лік ті же лі лер ге қо сы лады, 
жо ға ры өнім ді лі гі не ме се жыл дам ды ғымен ерекшеленбеуі 
мүмкін. Олар дан талап еті ле тіні – тұ рақ ты лық пен үз дік сіз 
жұ мыс ты жал ғас ты ру.

Үйге арналған дербес ком пью тер ле р үлкен қу ат пен өнім-
ді лік ті қа жет ет пей тін мін дет тер ді ше шу үшін қол да ны ла ды. 
Мәселен, мә тін дік құ жат тар мен жұ мыс іс теу, әлеу мет тік же лі-
лер де жә не фо рум дар да сөй ле су, му зы ка тың дау ту ра лы ақ па-
рат ты із деу. Де ген мен үй де гі ком пью тер лер дің кон фи гу ра ция-
сы әдет те са па лы мо ни тор ды, тиімді про цес сор ды, гра фи ка лық 
кар та ны, DVD дис кі сін жә не акус ти ка ны қам ти ды. Интернет ке 
қо сы лу, қа жет бол са, те ле ди дар ға қо сы лу қам та ма сыз еті ле ді. 
Кон фи гу ра ция ға ска нер, прин тер, те ле ди дар тю не рі, веб-ка ме-
ра жә не т.б. кіреді.

Ой ынға арналған дербес ком пью тер ле р басқа компьютер-
лерден қуатты гра фи ка лық шағын жүйесімен ерекшеленеді. 
Олардың конфи гура ция сы ның негізгі элементтері – қуатты 
процессор, қуатты Radeon немесе Geforce бейнекартасы және 
жеткілікті үлкен RAM. Құ рам дас бөліктеріне ойынға қажетті 
қосалқы құралдар (джойстик, руль, пе даль дар және т.б.) 
міндетті түрде енгізіледі.

Ди зай нер лік дербес компьютерлер немесе графикалық 
стансылар үлкен және күрделі графикалық қосымшалар-
мен, фотосуреттер және бейнефайлдарды жоғары сапалы 
өңдеумен жұмыс істеуге арналған. Конфигурация нақты 
орындалатын тапсырмаларға байланысты өзгеруі мүмкін: 
3D графикамен жұмыс істеу қуатты бейнекартасын қажет АР
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етеді, жоғары өнімді процессор бейнефайлдармен жұмыс 
істейді және т.б.

5-сыз бада компьютерлердің конфигурациясын тек се ре тін 
қолданыстағы программалар ұсынылған.

CPU-Z (Central Processing Unit – Z) – қатқыл дискіден 
басқа, орталық процессордың, аналық тақшаның және BIOS, 
жедел жадының, бейнекартаның техникалық сипаттамасын 
анықтайтын программа.

EVEREST Ultimate Edition – ком пью тер дің аппараттық 
және программалық құралдарының жұмысының тиімділігін 
диагностикалау, тестілеу және баптауға арналған про грам ма. 

CPU-Z программасы
Everest Ultimate Edition  

программасы

Компьютердің конфигурациясын анықтауға  
арналған программалар

5-сыз ба. Ком пью тер дің конфигурациясын анықтауға 
арналған прог рам ма ла р

Жауапберейік

1. Кон фи гу ра ция де ге ні міз не?
2. Компьютер конфигурациясын қалай таңдауға болады?
3. Дербес компьютерлер не үшін қолданылады?

Сұрақтарғажауапберейік
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4. Қан дай құ рыл ғы лар ДК-нің ең тө мен гі құ ра мын қам та-
ма сыз ете ді?

5. ДК ана лық тақшасының не гіз гі ком по не нт те рі 
қандай?

6. Дербес компьютерлік шиналардың қызметі қандай?
7. Про цес сор дың өнім ді лі гін қан дай па ра ме тр лер си пат-

тай ды?

Себебінанықтайық

1. Күнделікті өмірде компьютердің конфигурациясын 
қалай пайдалануға болады?

2. Компьютер компоненттерінің функционалды мақсаты 
қандай?

3. Ой ын ком пьюте рі мен ди зай нер лік ком пью тердің айыр-
ма шы лы қтары неде?

Талдап,салыстырайық

1. Венн диаг рам ма сын пай да ла ну ар қы лы әртүрлі ком пью-
тер ді са лыс ты рың дар.

Ойын Кеңселік

Дизайнерлік

2. Дербес компьютер мен ноутбук арасындағы айырма шы-
лықты салыстырыңдар. Талдау жасаңдар.

Дәптергеорындайық

Қазіргі уақыттағы заманауи компьютерлердің қан дай 
түр ле рін білесіңдер? Олардың кон фи гу ра ция лар ын Ин тер-
нет көмегімен тауып, дәптерлеріңе жазыңдар.

Ойланайық,талқылайық

Талдап,салыстырайық

Дәптергеорындайық
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Компьютердеорындайық

1-тап сыр ма. 
Бел гі лі бір мін дет тер диапа зо нын (ойын ком пьюте рі, 

кеңселік ком пью тер) ше шу ге ар нал ған компью тер ком-
по не нт тер ін алы ңдар. Бұл ком пью тер дің құ нын есеп те-
ңдер. Осы мә се ле ні ше шу дің түр лі нұс қа ла рын таң дау 
үшін кес те ні (элект рон дық кес те ні) пай да ла ныңдар. 
Бар лық ком по не нт тер қо сы лыс жә не өт кі зу қа бі ле ті ин-
тер фей сі ар қы лы ана лық тақша мен өза ра бай ла ны суы  
ке рек.

2-тап сыр ма.
а) Интернет, га зет жә не бас қа да ақ па рат көз де рі нен өз 

компьютерлеріңе сәй кес ке ле тін қо рек бло гы жай ын да 
ақ па рат із деп, тө мен де гі кес те ні тол ты рыңдар.

Нарықтықбелгісі
менмодельнөмірі Сипаттамасы Бағасы

ә) Интернет, га зет жә не бас қа да ақ па рат көз де рі нен өз 
компьютерлеріңе сәй кес ке ле тін про цес сор туралы 
дерек тер ді тө мен де гі кес те ге ен гі зіңдер. 

Нарықтықбелгісі
менмодельнөмірі Сипаттамасы Бағасы

Ойбөлісейік

Сабақта не білдіңдер? Не үйрендіңдер? Өз ойла рың ды 
достарыңмен бөлісіңдер. Алған жаңа білімдеріңді күн де-
лік ті өмірде қандай жағдайда қолдануға болады?

Үйтапсырмасы

1. Өздерің қолданып жүрген компьютер (ноутбук) конфи-
гурациясының сипаттамасын жазыңдар (Интернеттен 
қажетті ақпараттарды іздеңдер).

2. CD дискіден осы тақырыпқа сәйкес тапсырманы 
орындаңдар.

орындайықКомпьютердеорындайық

Ойбөлісейік

Үйтапсырмасы
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§ 6. Прак ти кум. Ком пью тер дің кон фи гу ра ция сы

Компьютерді функционалдық қызметін жұмыс өнімділігі 
мен өлшеміне байланысты жіктеуге болады.

Бүгінгі таңда «Cray», «NEC», «Fujitsu» компанияларының 
компьютерлері қуатты суперкомпьютерлер өндірісіндегі 
көшбасшылар болып табылады. Олар белгілі бір температура 
режимі бар арнайы бөлмелерді қажет етеді. Суперкомпьютердің 
температуралық режимі сумен немесе сұйық азотпен салқын-
датылады.

1-тап сыр ма. 2-кес те ні толтырыңдар.

2-кесте. Құрылғылар 

Құрылғылар
Негізгі
енгізу

құрылғысы

Қосымша
шығару

құрылғысы

Негізгі
шығару

құрылғысы

Қосымша
енгізу

құрылғысы

Мо ни тор

 Тін туір

Прин тер

 Пер не тақ та

Плот тер

Ска нер

 Мик ро фон

2-тап сыр ма. Ком пью тер ді іс ке қо сып, құ рыл ғы лар дың 
ат қа ра тын қыз ме ті мен қа си ет те рін анық та ңдар (3-кесте).

3-кесте. Құрылғылардың атқаратын қызметі

Құрылғылар Ішкісақтау
құрылғысы

Сыртқысақтау
құрылғысы

Флеш жа ды 

Же дел жа ды 

CD дис к
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Құрылғылар Ішкісақтау
құрылғысы

Сыртқысақтау
құрылғысы

DVD дис к

Қат қыл диск

Тұ рақ ты жа ды 

3-тап сыр ма. «Ку бизм» әді сі пайдаланылады.
Қарапайым қағаздан жасалған текшені алып, оның 

қырларына мына тапсырмаларды жазыңдар.
1. Ком пью тер кон фи гу ра ция сын анықтауды үйреніңдер.
2. Ар тур Беркс, Гер ман Голд cтайн, Джон фон Ней ман ның 

ма қа ла ларын сипаттаңдар.
3. Екілік принцип және жадтың біртектілік принципін 

салыстырыңдар.
4. Ең қолайлы принципті қолданыңдар.
5. Дәлелдемелер келтіріп, түсіндіріңдер.
6. Ұсыныңдар: Бо ла шақ та дер бес ком пью тер ге та ғы қан дай 

қо сым ша құ рыл ғы қо сар еді ңдер?
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§ 7. Прог рам ма лық жасақтама ны таң дау

Өздеріңіз білетіндей, дербес компьютердегі мәселелерді 
шешуге арналған программалардың жиынтығы программалық 
жасақтама деп аталады.

Программалық жасақтама (software) – компьютерді басқа-
ру ға ар нал ған программа немесе программалар жиынтығы.

Программаларды құқықтық мәртебесі бойынша үш топқа 
бөлеміз: жү йе лік (жалпы пайдалану прог раммалары), қол дан ба лы 
(арнайы), инструменталдық (программалау жүйелері) (6-сыз ба).

Программалық жасақтама

Жүйелік  
программалық 

жасақтама

Инструменталдық 
программалық  

жасақтама

Сервистік  
программалық 

құралдар 

Операциялық 
жүйелер

Программалар- 
қабықшалар

Жобалау  
құралдары

Тілдер және 
жүйелік про-

граммалау

Интеграция-
ланған програм-
малау орталары

Қолданбалы  
программалық 

жасақтама

Қолданбалы 
программалар 

(жалпы  
мақсаттағы)

Қолданбалы про-
граммалар паке-
ті (арнайы мақ-

сатта)

6-сыз ба. Прог рам ма лық жасақтама  түрлері

Естеріңетүсіріңдер:

•	 кон	фи	гу	ра	ция	де	ге	ні	міз	не?
•	 ком	пью	тер	дің	мін	де	ті	не	қа	рай	кон	фи-
гу	ра	ция	сын	қа	лай	таң	дау	ға	бо	ла	ды?

Меңгерілетінбілім:

•	 прог	рам	ма	лық	жасақтама;
•	 прог	рам	ма	лық	жасақта	ма	ның	
түрлері;

•	 прог	рам	ма	лық	жасақта	ма	ның	са	па		
кри	те	рий	ле	рі.

Программалықжасақтама –  
Программноеобеспе ение– 
Software
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Жүй елік прог рам ма лық жасақтама – ком пью тер лік 
жүйе нің жұ мыс іс теуін жал пы бас қа ру ды жә не оның тех ни-
ка лық қыз мет көр се ту функ ция ла рын орын дау ды қам та ма сыз 
ете тін прог рам ма лар жи ын ты ғы.

Қол дан ба лы прог рам ма лық жасақтама – ком пью тер ді 
пай да ла ну шы ларға арналған белгілі бір мәселелерді шешуге 
көмектесетін прог рам ма лар жи ын ты ғы.

Инструменталдық прог рам ма лық жасақтама про грам-
ма лау тілінде компьютерге арналған жаңа про грам ма лар ды 
құ руға ықпал етеді.

Инструменталдық прог рам ма лар дың түрлері: Borland 
Delphi, Borland C ++ Builder, Microsoft Visual Basic, Microsoft 
Visual C ++.

Прог рам ма лар ды құ қық тық мәр те бе сі бой ын ша үш топ қа 
бө леміз: ли цен зия лан ған, шарт ты те гін жә не ер кін та ра ты-
ла тын.
1. Ли цен зия лан ған прог рам ма лар. Пайдаланушы лицен-

зия лау ту ра лы ережелерді орындаған жағдайда оған 
про грам ма лық өнім ді пайдалану құқығын беретін 
лицензия мен бір ге прог раммалық жасақтама ұсынылады. 
Әдетте бұл шарт тар қол да ну шының программалық өнімді 
басқа пайда ланушыға бе ру, код ты өзгерту мүмкіндігін 
шектейді.

2. Шартты тегін программалар. Бұл жағдайда тұтынушы 
белгілі бір сынақ мерзіміне дейін бірнеше мүмкіндігі 
шектеулі программалық өнімнің демонстрациялық нұс-
қа сын тегін алады, ал ол аяқталғаннан кейін өнімді сатып 
алуға міндетті.

3. Ер кін та ра ты ла тын прог рам ма лар. Көп те ген прог рам ма лық 
жасақтаманы жә не ком пью тер лік тех ни ка ны өн ді ру ші лер 
ер кін прог рам ма лық жасақтама ның кең ау қы мы на қы зы ғу-
шы лық та ны та ды.
Қа зір гі уа қыт та ғы прог рам ма лық жасақтаманың са па 

кри те рий ле рі:
• функ цио нал дық;
• се нім ді лік;
• тиімділік;
• эргономикалық;
• мобильділік.АР
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Функ цио нал ды қ – прог рам ма лық жасақтаманың нақ ты  
не ме се бол жал ды пай да ла ну шы қа жет ті лік те рін қа на ғат  тан-
ды ра тын функ ция лар жи ын ты ғын орын дау мүм кін ді гі. Бел гі-
лен ген функ ция лар жи ын ты ғы прог рам ма лық жасақтаманың 
сырт қы си пат та ма сын да анық тала ды.

Се нім ді лі к – берілген шарттарда және нақты уақыт 
кезеңінде белгілі бір функцияларды қалтқысыз орындау мүм-
кін ді гі. Мы са лы, прог рам ма лық жасақтамадан бас тар  ту қа те-
лік тің кө рі ні сі ре тін де қабылданады.

Тиімділік – берілген шарттарда пайдаланушыға ұсы ны-
ла тын программалық жасақтама қызметтерінің дең гейі нің 
және осы үшін пайдаланылатын ресурстар көлемінің ара қаты-
насы. Мұндай ресурстардың қатарына қажетті ап па раттық 
құ рал дар, программалардың орындалу уақыты, дерек тер ді 
да йын дауға және нәтижелерді түсіндіруге арналған шы ғын-
дар жатады.

Эргономикалық – бастапқы деректерді дайындау, про-
грам ма лық жасақтаманы қолдану және алынған нәтижелерді 
бағалау бойынша жұмсалатын күшті азайтуға, сондай-ақ бел-
гі лі бір пайдаланушының оң эмо ция ла рын ту ғы зу ға мүм кін дік 
бе ретін программалық жасақтаманың сипаттамалары.

Мобильділік – программалық жасақтама қа бі ле ті бір ор та-
дан (қоршаған ортадан) екіншісіне, яғни бір аппа рат тық плат-
формалардан басқасына ауыстырылу мүмкіндігі.

Серверлік программалық жасақтама – ақпараттық техно-
логияларда белгілі бір ресурстарға немесе қызметтерге қол жет-
кізе отырып, тапсырыс берушінің сұрауы бойынша сервистік 
функцияларды орындайтын есептеу жүйесінің программалық 
компоненті.

Бір компьютерде бірнеше операциялық жүйелерді іске қосу 
үшін виртуалды мәшинелер жиі қолданылады.

Виртуалды мәшине – компьютердің құрамдас бөліктерінің 
жұмысы үшін қолданатын программа, нәтижесінде кез кел-
ген операциялық жүйені орнатуға және іске қосуға мүмкіндік 
беретін виртуалды орта құрылады. Бірнеше виртуалды мәшине 
жасай аламыз, оларға түрлі операциялық жүйелерді орната 
аламыз, оларды бір уақытта іске қосып, виртуалды жергілікті 
желі жасауға болады.
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Жауапберейік

1. Компьютерлік программалық жасақтама қызметі және 
оның алатын рөлі қандай?

2. Программалық жасақтаманың қандай түрлерін 
білесіңдер?

3. Қазіргі уақыттағы программалық жасақтаманың сапа-
сына қандай талаптар қойылады?

4. Прог рам ма лық жасақтаманың функ цио нал дық мақ сат-
та ры қан дай?

5. Прог рам ма лар дың құ қық тық мәр те бе сінің қан дай түр-
ле рі бар?

Себебінанықтайық

1. Не ге прог рам ма лық жасақтама  қол да ну шы ның қа жет ті-
лі гі не бай ла ныс ты бө ліне ді?

2. Компьютердің операциялық жүйесіне берілетін лицен-
зияның мерзімі қандай?

Талдап,салыстырайық

Прог рам ма лық жасақтама  түр ле ріне тал дау жа саңдар.

Жүйелік  
программалық  

жасақтама

Инструментал  дық 
прог рам малық  

жасақтама

Қолданбалы програм-
малық жасақтама

Дәптергеорындайық

1. Қа зір гі уа қыт та ғы прог рам ма лық жасақтама ның са па 
кри те рий ле рін, олар дың ат қа ра тын қыз мет те рін си пат-
тай тын кес те тол ты ры ңдар.

2. Компаниялар программалық жасақтаманың қандай 
түрлерін пай да ла ну шыларға өнімдерін жарнамалау 
мақсаты мен тегін ұсынады?

Сұрақтарғажауапберейік

Ойланайық,талқылайық

Талдап,салыстырайық

Дәптергеорындайық
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Компьютердеорындайық

Берілген жағ дай лар да қан дай прог рам ма лық жасақтама 
қа жет еке нін MS Word-та кес те құрып, белгілеңдер:

Жағдай Жүйелік
ПЖ

Қолдан-
балы
ПЖ

Инстру-
мен-

талдық
ПЖ

Кә сі би прог рам малаушы ірі фир ма дан 
тап сы рыс алып, ком пью тер лік про-
грам ма ны жа за ды .

11-сы нып түлектері фо то аль бом да йын-
дап, мектептегі өмірлерін еске түсірді .

Мұғалім өз пәні бойынша компьютерде 
тест тапсырмасын дайындады.

Смартфон өндірушілері жаңа телефон-
дардың дизайнын ұсынады.

Ойбөлісейік

1. Сыныптастарыңмен заманауи программалық жасақ-
таманың сапа критерийлерін талқылаңдар. 

2. Программалардың құқықтық мәртебесінің түрлерін 
сыныптастарыңмен талдаңдар.

3. Бе ріл ген су рет тер прог рам ма лық жасақтаманың қан дай 
тү рі не жа та ты ны на тал дау жа саң дар.

Үйтапсырмасы

Ли цен зия лан ған, шарт ты те гін жә не ер кін та ра ты ла тын 
программаларға мысалдар жазыңдар.

орындайықКомпьютердеорындайық

Ойбөлісейік

Үйтапсырмасы
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§ 8. Ком пью тер құ нын есеп теу

Адамзат әрдайым өз қызметінде қоршаған ортаның 
модельдерін жасаған және пайдаланған.

Модельдер өте күрделі нысандар мен процестерді бейнелеуге 
мүмкіндік береді. Көрнекі модельдер білім беру процесінде жиі 
пайдаланылады (глобус, молекулалық үлгілер, кристалдық 
торлар және т.б.).

Модельдер техникалық жабдықтарды, мәшинелер мен ме-
ха низмдерді жобалау мен құруда өте маңызды рөл атқарады. 
Теориялық модельдерсіз (теориялар, заңдар, болжамдар) 
нақты нысандардың құрылымын, олардың қасиеттері мен 
сипатын зерттемей, ғылымның дамуын елестету мүмкін  
емес.

Модель – нысанның, құбылыстың немесе процестің ма ңыз-
ды айырмашылықтарын көрсететін белгілі бір жаңа нұсқа. 
Модель зерттеушінің модельдейтін нысандарының қасиеттері 
туралы ақпаратпен қамтамасыз етіледі.

Мо дель деу – прак ти ка лық мә се ле лер ді ше шу үшін мо дель-
дер ді құ ру жә не пай да ла ну про це сі.

Оның негізгі кезеңдері:
1. Есептің қойылуы.
2. Модель құру.
3. Тапсырманың орындалуын тексеру.
4. Нәтижелерді талдау.

Физикалықмодель – 
Физи ескаямодель–
Physical	model

Биологиялықмодель – 
Биологи ескаямодель– 
Biologycal	model

Экономикалықмодель – 
Экономи ескаямодель– 
conomical	model

Естеріңетүсіріңдер:

•	 компьютерлік	программалық	
жасақтама	дегеніміз	не?	Оның	р лі	
қандай?

•	 программалық	жасақтаманың	
қандай	түрлері	бар?

•	 программалық	жасақтаманың	
функционалдық	мақсаттары	қандай?

•	 программалық	жасақтаманың	сапа	
критерийлерін	атаңдар.

Меңгерілетінбілім:

•	 мо	дель,	оның	түр	ле	рі;
•	 мо	дель	деу	ке	зең	де	рі;
•	 ақпараттық	модель.
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Мысал ретінде модельдеудің мына түрлерін қарасты-
райық:
• экономикалық модель;
• физикалық модель;
• биологиялық модель.

Модельдеу үшін кесте процессоры ортасын таңдаймыз. 
Бұл ортада ақпараттық және математикалық модельдер екі 
аймақты қамтитын кестеге біріктіріледі:
• бастапқы деректер;
• есептік деректер (нәтижелер). 

1. Ғылым ретінде, экономикалық теория өзінің арнайы зерт-
теу әдістеріне ие. Ең маңызды әдіс – экономикалық модельдерді 
құру.

Эко но ми ка лық мо дель екі не ме се одан да көп ай ны ма лы лар-
дан тұ ра ды, мысалы:
а) ай ны ма лы лар дың ара сын да ғы қа ты насты си пат тай ды;
ә) осы қа ты нас тар дың эко но ми ка лық нә ти же сін көр се те ді; 
б) ай ны ма лы мән дер де гі өз ге ріс тер дің эко но ми ка лық нә ти-

же ге қа лай әсер ете ті нін бол жай ды.
Эко но ми ка лық мо дель дер күр де лі құ бы лыс тар дың не гіз гі 

си пат та ма ла рын жи нақ тап, олар ды же ңіл де ту жә не тал дауды 
қолже тім ді ету үшін пай да ла ны ла ды.

Қазіргі заманғы экономист толық математикалық 
білімге мұқ таж екендігі анық. Бұл экономикалық және 
математикалық үлгі лерді жоспарлау және зерттеу кезінде 
экономикалық ком по ненттер арасында байланыс орнату 
қажет екені расталады. Элек трон дық кес те лер эко но мис тер, 
бух гал тер лер, ин же нер лер, та ғы бас қа мамандар мен ға лым дар 
үшін ың ғай лы жә не көп те ген сан дық дерек тер мен жұ мыс 
жа сауға мүм кін дік бе ре ді.

Компьютердің құнын есептеу мысалында эко но микалық 
модельді қарастырамыз.

Бүгінгі күні сатуға арналған түрлі компьютерлер (ноут бук, 
нет бук және т.б.) бар. Сондықтан компьютер са тып ал ған да, ал-
ды мен қандай мақсатта қолданылатынымызды анықтауы мыз 
керек. Жаңа компьютерді таңдаған да оның ішкі құрылымын, 
сон дай-ақ мони торды, тін туір ді, перне тақтаны және т.б. таң дау 
қа жет. Әрбір құрылғы бөлек таңдалады, тауарлардың сапасы 
мен бағасын ескеру қажет. Компьютерді таңдау үшін мынадай 
сипаттамаларды білуіміз керек:АР
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1. Про цес сор түрі
2. Жедел жа ды
3. Бейнекар та
4. Ана лық тақ ша
5. Қат қыл диск
6. Опе ра ция лық жүйе
7. Сал қын дат қыш құ рыл ғы лар
8. Мо ни тор

Процессордың түрі мен тактілік жиілігін ескеру қажет. 
Мысалы, егер тактілік жиілігі жоғары болса, онда компьютер 
өндіруші жұмыс істейді. Сондай-ақ компьютер ядроларының 
санына назар аудару керек. Бейнекарта жақсырақ болған са-
йын, суреттер сапасы анық болады. Компьютерді сатып алған 
кезде ең басты құрылғы – аналық тақшаны таңдау маңызды. 
Оған компьютердің барлық компоненттері қосылады.

Мысал. Компьютер құрылғыларының тізімі мен бағасы 
алдын  ала беріліп, компьютердің құнын есептеп, өзімізге қажет 
компьютерге қанша қаражат дайындау керектігін анықтаймыз. 
Компьютер құнын есептейміз (8-сурет).

Шешім үшін MS Excel көмегімен 4-кестені құрайық:

4-кесте. Компьютердің есептік бағасы

Компьютердіңқұнынесептеу

Тауаратауы
Бағасы Кепілдік,

жыл Ескерту
Жеке Көтерме

1 Про цес сор 22185 21749 1  
2 Ку лер 2170 1887 1  
3 Бейнекар та 17330 16975 3  
4 Ана лық тақ ша 15550 15255 3  
5  Жады 8655 8241 1  
6 Қат қыл диск 14175 14045 1  
7 Ды быс кар та сы 6825 6501   
8 Мо ни тор 23990 23067   
9  Пер не тақ та 2926 2787 1  

10  Тін туір 1800 1600 1  
11 Опе ра ция лық жүйе 10000 9000   
12 Сал қын дат қыш құ рыл ғы лар 5046 4806 1  
 Бар лы ғы 130652 125913   АР
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8-су рет. Ком пью тер құ нын есеп теу де гі эко но ми ка лық мо де ль

2. Физика-математикалық модельдеу – зерттеудің өте 
ма ңызды әдісі.

Мы са лы: көкжиекке бұрыш жасай лақтырылған де не нің 
қоз ға лы сының ақпараттық моделін құрастырайық.

Доп Жер ге қа ра ған да кіш і болғандықтан, оны ма те риал дық 
нүк те деп са нау ға бо ла ды; доп тың би ік ті гі нің өз ге руі болмашы 
ғана, сон дық тан ер кін түсу үдеуі g = 9,8 м/с2 тұ рақ ты мән ре-
тін де қа рас ты ры луы мүм кін жә не қоз ға лысты OY осі бойын ша 
теңүдемелі деп есептеуге бо ла ды.

Де не ні лақ ты ру жыл дам ды ғы аз, сон дық тан ауа қар сы лы-
ғын ес кер мейміз жә не OX осі бой ын ша қоз ға лыс бірқалыпты.

Электрондық кестені пайдалану арқылы келесі әрекеттерді 
орындаңдар:
1) A1-ден C1-ге дей ін гі ұя шық тар ды бі рік ті ріңдер;
2) «Көкжиекке бұрыш жасай лақтырылған дененің қозға-

лысы» деген мәтінді біріктірілген ұяшыққа жазыңдар;
3) мәтін бір жолға сыю үшін, B жә не C ба ған да рын ашы ңдар;
4) A2, A3 жә не A4 ұя шық та ры на, ти ісін ше, v0 = , a = , g = деп 

ен гі зі ңдер;
5) C2, C3 жә не C4 ұя шық та рын да, ти ісін ше, м/с, град, м/сек2 

деп ен гі зі ңдер;
6) B2, B3 жә не B4 ұя шық та рына он дық таң ба лар са нын ор на ту 

үшін, пі шім ді сан дық мән ге ауыстырыңдар;
7) B2, B3 жә не B4 ұя шық та ры на ти ісін ше 18; 35; 9,8 мәндерін 

енгізіңдер;АР
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8) A5-ке t, B5-ке X = v0 * cos (a) * t, C5-ке Y = v0 * sin (a) * t – 
(g * t^2)/2 формулаларын сәйкесінше енгізіңдер;

9) A6-дан бас тап C19 ұя шық та рын таң да п жә не сан пі ші мін 
ондық таңбалар санымен орнатыңдар;

10) A6 ұяшы ғын а 0 нө мі рін ен гі зі ңдер;
11) A6-дан A19-ға дей ін гі ұя шық тар ды таң дап, олар ды 0,2 ара-

лық та тол ты ры ңдар;
12) B6 ұяшы ғы на = $B$2 * COS (РАДИАНЫ ($B$3)) * A6 фор-

муласын енгізіңдер;
13) C6 ұяшы ғы на = $B$2 * SIN (РАДИАНЫ ($B$3)) * A6 –

($B$4 * A6^2)/2 формуласын енгізіңдер;
14) фор му ла лар ды ти ісін ше B7: B19 жә не C7: C19 ұя шық та ры на 

кө ші рі ңдер;
15) A5-тен C19-ға дей ін гі ұя шық тар ды белгілеп, кес те ше ка ра-

ла рын ор на ты ңдар;
16) бұл компьютерлік модель көкжиекке бұрышпен тасталған 

дене қозғалысын зерттеу бойынша қойылған тапсырманы 
шешуге, бастапқы жылдамдық пен лақтыру бұрышының 
оңтайлы мәнін таңдауға мүмкіндік береді;

17) жұмысты өз бумаларыңа «Физикалық модель» деп сақ-
таңдар (9-сурет).

9-су рет. Фи зи ка лық мо дельАР
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3. Адам өмі рі био ритм деп ата ла тын үш цикл дік про цес-
тер ге ұшы райт ын ды ғы ту ра лы болжам бар. 

Биоритмдер – тірі ағзадағы биологиялық процестер 
мен құбылыстардың сипаты мен қарқындылығының жиі 
(период ты) қайталанатын өзгерістері. Бұл цикл дер адам 
ден сау лы ғы ның үш жа ғын си пат тай ды: фи зи ка лық, эмо-
цио нал дық жә не ин тел лек ту ал дық. Биоритм дер біз дің 
кө ңіл күйі міз дің кө те рі луін жә не тө мен деуін көрсетеді. 
Си ну соидалық тәу ел ді лік ті біл ді ре тін гра фа ның «кө те рі луі» 
не ғұр лым қо лай лы күн дер ге сәй кес ке ле ді делінеді. График 
абс цис са осі н қиып өтетін күн де р қо лай сыз деп са на ла ды. 
Бұл тео рия ғы лы ми түр де дә лел ден бе ген, бі рақ көп те ген 
жан дар оған се не ді.

«Үш био ритм» тео рия сы на жүз жыл ға жу ық уа қыт бол ды. 
Оның ав тор ла ры үш адам бол ға н. Эмо цио нал дық жә не фи зи ка-
лық биоритм ді ашып, бір -бі рі не тәу ел сіз бір дей нә ти же лер  ал-
ғандар – пси хо лог Гер ман Сво бо да, ото ла рин го лог Виль гельм 
Флисс, ал пе да гог Фрид рих Тель чер ин тел лек ту ал ды ыр ғақ ты 
зерт те ді. Тел ьчер дің айт уын ша, сту де нт тер дің ақ па рат ты қа-
был дауы, жүйелеуі жә не пай да ла нуы, жаңа идея ларды туды-
ру қабілеттері құбылмалы. Олардың ту ған күн де рін, ем ти хан  
күндерін, нә ти же ле рін са лыс ты ру ар қы лы 33 күн дік ин тел-
лек ту ал ды ритмді анық та ды.

Аустриялық психолог Г.Свобода өз пациенттерінің мінез-
құлқын талдап, аурулардың пайда болуы мен дамуын зерттеп, 
жүрек және демікпе ұстамаларының циклдік сипатын байқады. 
Осы зерттеулердің нәтижесі физикалық (23 күн) және ақыл-ой 
(28 күн) процестерінің ырғағын ашты.

Не міс док то ры В.Флисс ті адам ағ за сы ның ау ру лар ға қар сы 
тұ руы қы зық тыр ды. Не лік тен бір дей диаг но зы бар ба ла лар дың 
бірінің им му ни те ті жақ сы, ал екін ші сі үнемі ау ыра бер е ді? 
Ғалым ау ру дың бас та луы, тем пе ра ту ра сы жә не ем деу нә ти-
же ле рі ту ра лы дерек тер ді жи нап, олар ды науқастың ту ған 
кү ні мен бай ла ныс тыр ды. Есеп теу лер им му ни тет тің өз ге руін 
23 күн дік фи зи ка лық жә не 28 күн дік эмо цио нал дық биоритм-
дер дің кө ме гі мен бол жау ға бо ла тын ды ғын көр сет ті.

Бар лық үш биоритм адам ның ту ған кү нінде басталады. 
Адам үшін ту ған сәт өте күр де лі, өйт ке ні осы кү ні бар лық үш 
био ритм абс цис са осін қи ып өте ді. Био ло гия тұр ғы сы нан бұл 
шын дық қа жа на са ды, се бе бі дү ние ге кел ген ба ла су да тір ші лік АР
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ету ор та сы нан ауа ға өте ді. Сон дық тан сә би ағ за сын да ора сан зор 
өз ге ріс тер бо ла ды. Фи зи ка лық био ритм адам ның өмір лік күш-
те рін, яғ ни оның фи зи ка лық әл- ау қа тын си пат тай ды. Оның 
жиі лі гі – 23 күн.

Эмо цио нал дық био ритм адам ның іш кі кө ңіл күй ін, қор-
ша ған ор та ны эмо ция лық жа ғы нан се зі ну қа бі ле тін білдіреді. 
Бұл цикл ке зе ңі нің ұзақ ты ғы – 28 күн.

Үшін ші био ритм ой лау қа бі ле тін, адам ның ин тел лек-
туал дық күй ін си пат тай ды. Оның ай на лы мы – 33 күн.

Мы са лы, мо дель ді одан әрі тал дау мақ са тын да нақты бір 
адамға био ритмді ал дын ала ағым да ғы бел гі лі бір күннен (санақ 
басталған күн) бір ай мерзімге модельдеу ұсы ны ла ды.

Математикалық модель. Математикалық модельді былайша 
ұсынады: 

Физикалық биоритм: f(x)=sin(2*Pi*x/23); 
Эмоционалды биоритм: f(x)=sin(2*Pi*x/28); 
Интеллектуалдық биоритм: f(x)=sin(2*Pi*x/33), 
мұнда х – күндермен санағандағы адамның жасы. 
Кестені үлгі бойынша толтырыңдар (10-су рет):

10-су рет. Ақпараттық модель

Мо де льді үл гі бой ын ша құ рас ты рың дар. Есеп тел ген фор му-
ла да ғы бас тап қы де рек тер ді ұя шық тарға ен гі зің дер (11-су рет).

яшық Формула
А9 = $ B $ 5 ( 1 )
А 0 9 ( 2 )
В9 (2 ПИ() (А9- ) 2 ) ( )
С9 (2 ПИ() (А9- ) 2 ) ( )
9 (2 ПИ() (А9- ) ) ( 5 )

11-су рет. Бастапқы деректерАР
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Биоритм нің ком пью тер лік мо де лі (12-су рет):

12-су рет. Биологиялық мо дель

Жұ мыс ты «Био ло гия лық мо дель» деп сақ та ңдар.

Жауапберейік

1. Физикалық, биологиялық және экономикалық модель 
жасай аласың ба?

2. Кез келген физикалық есепті электрондық кестеде шы-
ғаруға бола ма?

3. Биоритм диаграммалары туралы не айта аласыңдар?
4. Эко но ми ка лық есеп тер дің қан дай түр ле рін бі ле сің дер?

Себебінанықтайық

1. Модельдер не үшін қажет?
2. Био ло гия лық мо дель қандай мақсатпен жасалады?

Сұрақтарғажауапберейік

Ойланайық,талқылайық
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3. Фи зи ка лық мо дель мен био ло гия лық мо дельдің ай ыр ма-
шы лы ғы не де?

4. Эко но ми ка лық мо дель деу дің мақ са ты не де?

Талдап,салыстырайық

Модельдерді құру әдістері туралы айтыңдар. Эконо-
микалық модельді құру әдісіне талдау жасаңдар.

Дәптергеорындайық

1. Физикалық модельдер теориясы туралы есептер дайын-
даңдар. 

2. Физикалық, биологиялық, экономикалық модельдеудің 
ти ім ді жақ та рын жа зың дар.

Компьютердеорындайық

1. Егер екі адам бір, екі не ме се тіп ті бар лық үш био рит мі 
бір дей не ме се өте ұқ сас кес те ле р алса, он да біз бұл адам-
дар дан жо ға ры сәйкестікті көре аламыз. Екі дос тың 
фи зи ка лық, эмо цио нал дық жә не ин тел лек ту ал дық 
сәйкестік мо де лін құ рас ты ры ңдар.

2. 15 қыз мет кер ге сый ақы бө лу ке рек. Әр бір қыз мет-
кер ге есеп тел ген со ма ның бел гі лі бір проценті тө ле не ді. 
150  000  тг сый ақы қо рын қа на ғат тан ды ру үшін сый ақы-
ның қан дай процентін бел гі леу ке рек ті гін анық таңдар.

Ойбөлісейік

Қалай ойлайсыңдар, нысандардың бірнеше моделі бо луы 
мүмкін бе? Адам өмірінің түрлі салаларындағы модельдеу 
мысалдарын келтіріңдер.

Үйтапсырмасы

1. «Электрондық кестеде процестердің физикалық моделін 
құрудың маңыздылығы» деген тақырыпқа презентация 
дайындаңдар.

2. CD дискіден осы тақырыпқа сәйкес тапсырманы 
орындаңдар.

Талдап,салыстырайық

Дәптергеорындайық

орындайықКомпьютердеорындайық

Ойбөлісейік

Үйтапсырмасы
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-БӨЛІМДІҚОРЫТЫНДЫЛАУҒААРНАЛҒАН 

ТЕСТТАПСЫРМАЛАРЫ
1. Жүйе лік блок құ ра мы на кір мейт ін құ рыл ғы:

A) қат қыл диск.
B) пер не тақ та.
C) про цес сор.
D) кэш-жа ды.
E) же дел жа ды.

2. Вин чес тер – ...
A) ақ па рат ты шы ға ру құ рыл ғы сы.
B) ақ па рат ты өң деу жә не сақ тау құ рыл ғы сы.
C) ақ па рат ты сақ тау құ рыл ғы сы.
D) ақ па рат ты ен гі зу құ рыл ғы сы.
E) ақ па рат ты өң деу құ рыл ғы сы.

3. Ақ па рат ты шы ға ру құ рыл ғы ла ры на жат пай тын құ рал:
A) прин тер.
B) ды быс ко лон ка ла ры.
C) дисп лей.
D) плот тер.
E) ска нер.

4. Ақ па рат ты өң дейт ін ком пью тер дің не гіз гі құ рыл ғы ла ры:
A) про цесcор, жа ды, прин тер, НDD, мо ни тор.
B) чип сет пен же дел жа ды.
C) мик роп ро цес сор мен құ рыл ғы лар конт рол ле рі.
D) ор та лық про цес сор мен же дел жа ды.
E) ор та лық про цес сор мен чип сет.

5. Процессордың негізгі сипаттамалары:
A) модель, тактілік жиілік.
B) модель, тактілік жиілік, адрестік шинаның разрядтылығы.
C) модель, тактілік жиілік, разрядтылығы.
D) тактілік жиілік, разрядтылығы, жедел жадының көлемі.
E) модель, тактілік жиілік, сыртқы құрылғыларға айналу 

жылдамдығы.
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6. Ком пью тер дің же дел жа дын не деп атай ды?
A) CD-ROM.
B) RAM (Random Access Memory).
C) ROM (Read Only Memory).
D) Hardware.
E) Software.

7. Ком пью тер дең «миы» деп қан дай құ рыл ғыны айтамыз?
A) Прин тер.
B) Дис к-жетек.
C) Про цес сор.
D) Пер не тақ та.
E) Мо дем.

8. Кэш-жа ды қай құ рыл ғы құ ра мын да ор на лас қан?
A) Же дел жа ды.
B) Дис кі лік жа ды.
C) Тұ рақ ты ес те сақ тау жа ды сы.
D) Про цес сор.
E) Ска нер.

9. Ком пью тер ді өшір ген де ... бар лық ақ па рат жой ыла ды.
A) қат қыл дис кі де гі.
B) иіл гіш дис кі де гі.
C) тұ рақ ты жад ыда ғы.
D) CD-ROM дис кі де гі.
E) жедел жад ыда ғы.

10. Жедел жа ды ... ар нал ған.
A) өз гер тіл мейт ін ақ па рат ты сақ тауға.
B) ақ па рат ты ұзақ уа қыт сақ тауға.
C) ақ па рат ты уа қытша сақ тауға.
D) ақ па рат ты жоюға.
E) өз гер тіл мейт ін ақ па рат ты ұзақ уа қыт сақ тауға.
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11. Прог рам ма лық жасақтаманың құ рам дас не гіз гі бө лі гі:
A) прог рам ма лау тіл де рі мен ком пью тер лік ви рус тар.
B) инс тру мен тал ды құ рыл ғы лар мен жүйе лік ПЖ.
C) прог рам ма лық ком пи ля тор жә не ин те рп ре та тор.
D) драй вер жә не опе ра ция лық жүйе.
E) қол дан ба лы ПЖ, жүйе лік ПЖ және инструменталдық ПЖ.

12. Компьютердің өнімділігі ... байланысты. 
A) жүйелік блоктың құрамдас бөліктеріне.
B) орнатылған бағдарламалық жасақтамаға.
C) Интернетке қосылу жылдамдығына.
D) компьютердің құнына.
E) өндіріс уақытына.

13. Ақпараттың көлемін өлшеудің ең аз өлшем бірлігі: 
А) байт.
B) килобит. 
C) бит.
D) нөлдік.
E) бірлік.

14. Компьютердің аппараттық және программалық құралдарының 
оңтайлы жұмысын диагностикалау, тестілеу және талдауға ар-
налған программа:
A) CPU-Z.
B) Виртуалды мәшине.
C) EVEREST Ultimate Edition.
D) Сервистік программалық жасақтама.
E) CPU-R.

15. Дербес компьютердің компоненттерінің техникалық сипаттама-
ларын анықтайтын программа:
A) CPU-Z.
B) Виртуалды  мәшине.
C) EVEREST Ultimate Edition.
D) Сервистік программалық жасақтама.
E) CPU-R.
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ДЕРЕКТЕР БАЗАСЫ

Кү ті ле тін нә ти же лер:
• деректер базасы, жаз ба, өріс тер ми нде рін тү сін ді ру;
• элект рон дық кес те де дерек тер базасын жасау; 
• деректерді іздеу, сұрыптау және сүзгілеуді жү зе ге 

асы ру.

АР
МА

Н-
ПВ

 б
ас
па
сы

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях  
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217



58

§ 9. Деректер базасы: негізгі түсініктер мен 
анықтамалар

Күн де лік ті өмір де адам дар қоршаған орта ту ра лы ақ па-
рат ағы нын үне мі ба қы лап оты ра ды. Бұл ағын нан мәлімет алу  
тиім ді лі гін арттыру үшін деректер базасын бас қа ру жү й еле рін 
(ДББЖ) пай да ла ну өзек ті мәселе бо лып та бы ла ды.

Деректер базасын бас қа ру жү й есі (ДББЖ) – деректер 
базасымен жұмыс істеуге арналған программалық жасақтама. 
Деректер базасын құру, қолдау және жұмыс істеу үшін пай-
данылатын программалық және тілдік құралдар жиынтығы.

ДББЖ-мен ер кін жұ мыс іс теу үшін деректер базасы на 
қа тыс ты кей бір тұ жы рым да ма лар ту ра лы нақ ты тү сі нік алу 
қа жет.

ДББЖ көптеген мүмкіндіктерге ие (7-сызба).

Жаңа ДБ құру
Деректерді сақтау 

және өңдеу
Деректерді енгізу  
кезеңінде басқару

Сұраныстар мен  
есептерді дайындау

Деректерді  
іздеу

Деректермен ың-
ғайлы жұмыс істеу 

үшін форма құру

Бірнеше пайдалану-
шының бір мезгілде 

жұмыс істеуі

Деректерді  
жазу

7-сызба. ДББЖ мүмкіндіктері

Естеріңетүсіріңдер:

•	 ақпараттық	нысандарға	не	жатады?
•	 кестелік	процессорларда	қандай	
ақпарат	сақталады?

•	 кестелік	процессордың	түрлері.

Меңгерілетінбілім:

•	 деректер	базасы;	 	түсінігі;
•	 дерек	тер	ба	за	сының	қолданылуы;
•	 деректер	базасының	функциялары.

Деректербазасы –  
Базыданных– 
D atabase
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Деректер базасы (ДБ) – ком пью тер ар қы лы тез ара да із деу 
жә не ке рек құжатты табу мүмкіндігін арт ты ру үшін ұйым дас-
ты ры лған деректер мен ақпараттар жиынтығы. Мы са лы, «Мек-
теп» деректер базасы мұ ға лім дер, оқушылар, ата-ана лар ту ра-
лы бар лық дерек тер ді: әр қай сы сының те гі, аты, те ле фон нө мі рі 
жә не т.б. сақ тай ды. «Кі тап ха на» деректер базасын да кі тап тар 
ту ра лы бар лық дерек тер бар: кітап атауы, ав торы, жа рия лан-
ған жы лы жә не т.б. деректер.

Деректер базасы құ ры лы мы на бай ла ныс ты: ре ля ция лық, 
ие рар хия лық жә не же лі лік деп бөлінеді.

Ре ля ция лық ДБ – нақ ты қа ты нас тар мен бай ла ныс ты кес те 
не ме се бір не ше кес те, кес те жол да ры жаз ба лар жә не ба ған дар 
деректер базасы ның өріс те рі. Ре ля ция лық деректер базасын да 
кес те лер рет тел ген жә не бай ла нысқан дерек тер жи ын ты ғы 
бо лып та бы ла ды.

Иерархиялық ДБ – алдыңғы эле менттердің тәуелділігін 
есепке ала отырып құрылған база. Онда жоғарғы деңгейдегі 
элементтердің (тораптардың) әрқайсысы төменгі дең гейдегі бір 
немесе бірнеше тораппен байланысты болуы мүмкін.

Желілік ДБ – өзінің құрылымы бойынша аса күрделі 
және тораптар арасындағы еркін байланыстары бар деректер 
базасының графикалық моделі. Деректер базасының иерар-
хиялық және желілік модельдерінің негізгі ұғымдарына: эле-
мент (торап), деңгей, байланыс жатады.

Деректер базасы Excel, Oracle, SQL, DataBase және т.б. 
программаларда жасалады. Бұлар – деректер базасын-
да деректерді өңдеу және сақтауды автоматтандыруға 
қабілетті өте қуатты және қымбат программалар. Дегенмен 
пайдаланушылардың басым бөлігі Excel-де қарапайым де-
ректер базасын жасауды қалайды. Себебі Microsoft Excel 
құралдар жиынтығымен кез келген пайдаланушы кестелік 
процессордағы деректерді енгізу, іздеу және өңдеу жұмысын 
қауіпсіз бастай алады.

Қызықтыақпарат

Исландия  ғасырдан бастап, барлық исландиялықтардың туыс-
тықтарытуралыақпаратты қамтитын ке енді генеалогиялықдеректерба-
засынÍslendingabókқ рды Исландияның рбіразаматыосыдеректерба-
засынақолжеткізеалады,сондай-ақбелгіліт лғаларменөзқарым-қатынас
деңгейінтексереалады АР
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1. Деректер базасын күнделікті өмірде қолданамыз ба?
2. Деректер базасын бас қа ру жүй еле рі нің мақ са ты қан дай?
3. Деректер базасының негізгі модельдері мен функцияла-

рын атаңдар.
4. Деректер базасын басқару жүйесінің мүмкіндіктері ту-

ралы айтыңдар. 
5. Деректер базасының құрылымын қысқаша сипаттаңдар.

1. Не себепті деректер базасын құру қажет?
2. Неге көптеген пайдаланушылар Excel-де деректер база-

сын құруды таңдайды?

Венн диаграммасын пайдалану арқылы реляциялық 
және иерархиялық және желілік деректер базасын 
салыстырыңдар.

Реляциялық ДБ Иерархиялық ДБ

Желілік ДБ

1. Өмір ден деректер базасының әр түр лі үл гі ле рін кел ті рі ң-
дер (ре ля ция лық, же лілік жә не т.б.).

2. ДБ нысандарына байланысты сөзжұмбақ немесе бас-
қа тыр ғыш құрастырыңдар: кес те, форма, сұраныс тар, 
есеп тер жә не т.б.

Деректер базасын құру үшін өздеріңе қызықты тақы-
рыпта деректерді дайындаңдар. MS Excel про граммасында 
болашақ ДБ құрылымын құрастырыңдар (кесте қандай 

Сұрақтарғажауапберейік

Ойланайық,талқылайық

Талдап,салыстырайық

Дәптергеорындайық

Компьютердеорындайық
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бағандар мен жолдардан тұрады, оған не негіз бола алады, 
қандай деректер жиі қолданылады? және т.б.).

Сыныптастарыңмен деректер базасы қай жер де жиі пай-
да ла ны ла ты нын тал қы ла ңдар. Деректер базасы күн де лік ті 
өмір ді қан ша лық ты же ңіл де те ді?

1. Интернеттен әртүрлі мамандықтардың клас си фи ка ция-
лық деректер базасын табыңдар.

2. CD дискіден осы тақырыпқа сәйкес тапсырманы 
орындаңдар. 

Ойбөлісейік

Үйтапсырмасы

Шығармашылықтапсырма

Интернеттенматериалдардыпайдаланаотырып,демонстра иялық
слайддайындаңдар  ртүрлідеректербазасына(реля иялық,желілік
ж нет б )арналғанартық ылықтарж неолардықолданусалалары
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§ 10. Кес те. Өріс және жазба ту ра лы тү сі нік

Реля иялықдеректербазасы
Кестелік деректер базасы екіөлшемді кесте түрінде ұсы-

нылуы мүмкін: оның әрбір жолында жазбалар реттелген 
түрде орналастырылады және әрбір бағанда нысанның немесе 
құбылыстың сипатының көрсетілген өріс атауына сәйкес мәні 
жазылады.

Деректер базасының негізгі компоненттері – кесте, өріс, 
жазба.

ДБ өрісі – нысанның қасиетінің мәндерін қамтитын кесте 
бағаны.

ДБ жазбасы – деректер қорының өрісінде орналасқан, 
белгілі қасиеті жазылған кестенің қатары.

Кілттік өріс – кестедегі әрбір жазбаны бірегей түрде анық-
тайтын өріс.

Кестенің әрбір өрісі нысанның бір сипаттамасын және 
көрсетілген деректердің типін (мәтін, сандық немесе күн/
уақыт) қамтиды.

ДБ деректер типі: 
• мәтіндік – қарапайым мәтін жолы.
• сандық – кез келген түрдегі нақты, бүтін сан және т.б.
• күні / уақыты – күні және / немесе уақыты.

«Мек теп» ДБ кес те сін де гі жаз ба мен өріс тер бай ла ны сы на 
мы сал кел ті ре міз (5-кес те):

Естеріңетүсіріңдер:

•	 деректер	базасы	дегеніміз	не?
•	 деректер	базасы	қандай	мақсатта	
жасалады?

•	 деректер	базасының	негізгі	
функция	лары	қандай?

Меңгерілетінбілім:

•	 жаз	ба,	 ріс,	кілт;
•	 деректер	базасында	деректердің	
типтері;

•	 деректерге	қолданылатын	
операция	лар;

•	 S	 cel	программасының	жаңа	
мүмкіндіктері.

Өріс–Поле–F iel d

Жазба–Запись–R ecord
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5-кес те. «Мек теп» ДБ 

Жазба Кілттік
өріс Өріс Өріс Өріс Өріс

Рет тік 
нөмірі

Те гі, 
аты-жө ні 

Туған кезі Телефон 
нөмірі

Ата-анасы 

 Жаз ба 1 1 Абы лай
Ве не ра
Бе рі кқызы 

22.03.2004 8*** Аб за лов Б.А.

 Жаз ба 2 2 Жа па ров
Қай рат
Абай ұлы

02.12.2004 8*** Көке но ва А.А.

 Жаз ба 3 3 Раева
Жан на
Жа кейқызы 

13.04.2003 8*** Ма ли ков Ж.Р.

5-кестеде «Мектеп» ДБ кестесінде өрістер мен жаз ба лар ара-
сын дағы байланыс көрсетілген. Мұнда қою қаріппен Оқу шы-
лардың аты-жөні, ал курсивтік қаріппен Туған кезі, Телефон 
нөмірі, Ата-анасы туралы мәліметтер берілген. Оқу шы ға 
қатысты (Реттік нөмірі, Тегі, аты-жөні, Туған кезі, Те ле фон 
нөмірі, Ата-анасы) кілттік өріс Реттік нөмірі бо ла ды.

Кестенің әр жолында белгілі бір нысан туралы дерек тер 
бар (мысалы, компьютер, тауар), ал кесте бағанында сол 
нысан ту ра лы си пат тама (мысалы, сауалнамалық деректер, 
процессордың сериясы мен маркасы, жеткізушілердің немесе 
клиенттердің байланыстары т.б.) беріл ген.

1. Реляциялық ДБ өмірде қандай салаларда қолданылады?
2. Өріс, жаз ба, кілттік өріс деген не?
3. MS Excel дерек тер ти пін қалай ті зім дейміз?
4.  ДБ-да деректер типі деген не?

Бұл мы сал да өріс, жаз ба де ген не? Дерек тер дің қан дай 
типтері өріс тер де мән дер ді қа был дай ды?

Планета Орташа
температурасы, Ауданы,мыңкм

1 Жер 14,8 510 072

2 Марс –63,1 144 370

Сұрақтарғажауапберейік

Ойланайық,талқылайық
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Планета Орташа
температурасы, Ауданы,мыңкм

3 Меркурий 67 74 800

4 Шол пан 463 460 000 

ДБ-ның жа ңа тер мин де рі: өріс, жаз ба, кілт, дерек тер 
түр ле рі жә не т.б. қолданып, сөз жұм бақ не ме се бас қа тыр-
ғыш  жа са ңдар. Тер мин дер ді талдап, са лыс ты ры ңдар.

Жақ ша да ас со циа тив ті мы сал дар ды жал ғас ты рыңдар.
Деректер базасын да жиі пай да ла на тын өріс тер ти пі:

• Мә тін (те гі, аты, ...);
• Сан дық (тем пе ра ту ра, шы ғын, ...);
• Күн/уа қыт (күн / ай / жыл, ...).

Берілген кестедегі деректерді MS Excel-ге енгізіп, «Менің 
достарым» атты деректер базасын құрыңдар.

Тегі Аты кесініңаты Туғанкезі Қаласы
1 Абы лай Ве не ра Бе рікқызы 22.03.2004 Нұр-Сұлтан

2 Жа па ров Қай рат Абай ұлы 02.12.2004 Ал ма ты

3 Раева  Жан на Жа кейқызы 13.04.2003 Ал ма ты

Сыныптастарыңмен талқылаңдар, сабақта қандай жаңа 
ұғымдармен таныстыңдар? МЅ Excel-де деректердің қандай 
типтері бар?

Хабарлама дайындаңдар: «MS Excel-дің түрлі нұсқа-
ларындағы деректер типі».

Талдап,салыстырайық

Дәптергеорындайық

Компьютердеорындайық

Ойбөлісейік

Үйтапсырмасы

Шығармашылықтапсырма

 e -дедеректербазасынқ рудыңартық ылықтарыменмүмкін-
діктері тақырыбынапрезента иядайындаңдарАР
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§ 11. Деректер базасы.  
Элект рон дық кес те  де деректер базасын құ ру

Бұл тақырыпта ДБ-мен MS Excel-де жұ мыс жа сау бой ын ша 
прак ти ка лық дағ ды лар қалыптастырамыз. Програм ма ны 
іс ке қо су ко ман дасы: Іске қосу (Пуск)  Прог рам малар (Про-
граммы)  Microsoft Excel.

MS Excel програм ма сын да Файл  Құ ру (Создать) ко ман-
да сын орын да ған нан кей ін, біз «Kүн де лік» ат ты фай лды құрып, 
оны элект рон дық та сы мал дау шы құ рал дар ға не ме се «Менің 
деректер базам» атты бумаға сақтаңдар.

ДБ құ ру дың тәр ті бі:
1. Екі кес те нің құ ры лы мын тө мен де гі дей қойыңдар:

1) Те гі, аты, әке сі нің аты, ме кенжайы, телефон нөмірі, 
қызығатын ісі (оқу шы лар). Алын ған кес те – «Оқу-
шы лар» (6-кес те).

6-кес те. «Оқу шы лар» ДБ

Тегі Аты кесінің
аты Мекенжайы Телефон

нөмірі
Қызығатын

ісі
1 Қа сы мов Ер лан Болат ұлы Абай, 50 8*** Фут бол 

2 Абы лай Ве не ра Бе рік-
қызы

Әйтеке би, 
1

8*** Су да жү зу 

3 Жа па ров Қай рат Абай ұлы Әуе зов, 15 8*** Прог рам-
ма лау

4 Раева Жан на Жакей-
қызы 

Қазыбек 
би, 5

8*** Фо то ға 
түсіру

5 Дар хан Айя Се рік қызы Төле би, 38 8*** Билеу

6

Естеріңетүсіріңдер

•	 ре	ля	ция	лық	деректер	базасы	де	ге	ні	міз	не?
•	 ріс	түсінігі,	жазба,	кілт	деген	не?
•	 S	 cel-дегі	деректер	типі	қандай?

Меңгерілетінбілім:

•	 лектрондық	кестедегі	деректер	базасы;
•	 S	 cel	жұмысының	принциптері;
•	 диапазон,	тізім	түсінігі.

Электрондықкесте – 
Электроннаятабли а– 
Sp read sh eet
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2) Те гі, аты, әке сі нің аты, ме кенжайы, телефон нөмірі, 
пән нің аты (мұ ға лім), алын ған кес те – «Мұ ға лім дер» 
(7-кес те).

7-кес те. «Мұ ға лім дер» ДБ

Тегі Аты кесінің
аты Мекенжайы Телефоны Пәнніңаты

1 Әбе но ва Лау ра Исақызы Тө ле би, 70 8*** Информатика 
2 Ваг нер Ве ра Пет ров на Га га рин, 4 8*** Орыс тілі
3

3) Кес те де гі өріс тер ді сы нып тас та рың мен мұ ға лім дер дің 
дерек те рі мен тол ты рың дар. Мы са лы, же ке па рақ тар да, 
Бет 1, Бет 2.

2. Деректер базасы диапа зо нының атауын та ғай ын даң дар. Ол 
үшін A2 ... G20 ба ған та қы рып та ры бар дерек тер ай ма ғын 
таң даң дар; не гіз гі мә зір де Формула  Атауын тағайындау 
(Присвоить имя) командасын орындаңдар. Пай да бол ған 
Атауын құру (Создание имени) те ре зесін де атын жа зып 
(мысалы, ДБ1), OK ба тыр ма сын ба сың дар – диапа зон ға атау 
бе рі ле ді (13-су рет).

  Екін ші кес те үшін де дәл осы лай жа саң дар.

13-су рет. Деректер базасы диапа зо нының атауын та ғай ын дау

3. Деректер базасы ның диапа зо нын ті зім ре тін де жа рия лау. 
Енгізілетін мәндерді тексеру үшін, берілген ұяшықты 
немесе бағанды белгілеп, Деректер (Данные)  Деректерді 
тексеру (Проверка данных) командасын басыңдар.АР
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  Пайда болған Енгізіле тін 
мән дер ді тексеру (Проверка 
вводимых значений) терезе-
сін де Баптаулар (Параметры) 
ко ман дасының Деректер типі 
(Тип данных) өрісінен Тізім 
(Спи сок) тармағын таңдаң дар. 
Де рек көзін (Источник) басып, 
тізім диапазонын таңдаңдар. 
ОК батырмасын басамыз – 
тізім жасалады (14-су рет).

4. MS Excel-де деректер базасы 
жа са луы аяқ тал ды. 

1. Деректер базасын құрудың жұмыс принципін сипат-
таңдар.

2. Диапазон деген не? Тізім дегеніміз не?
3. Жеке ұяшықтарды пішімдеу мүмкін бе?
4. Түрлі типтегі деректер бір бағанда сақталуы мүмкін бе?

Кілт тік өріс ті таң даң дар және кестені толықтырыңдар.

Реттік
нөмірі Автор Шығарманың

атауы Бағасы Басылған
жылы Баспа

1 М.О.Әуезов Абай жо лы 3500 2008 Жа зу шы 

• Рет тік нө мі рі
• Ав тор
• Шығарманың атауы

• Ба ға сы
• Басылған  жылы
• Бас па

MS Excel программасында деректер базасын жасау 
қадамдарын талдаңдар.

14-су рет. Ті зім ді құ ру  
тар ма ғы

Маңыздымәлімет

рбірбағандабірғанадеректертипі,м тін,сандарнемесекүндер
жазылады

Сұрақтарғажауапберейік

Ойланайық,талқылайық

Талдап,салыстырайық
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Кес те өріс те рін де дерек тер ти пін анық тап, дәп тер ле рі ңе 
жа зың дар.

Реттік
номері Автор Шығарманың

атауы
Баға-
сы

Басылған
жылы Баспа

1 М.О.Әуезов Абай жо лы 3500 2008 Жа зу шы 

2 Л.Н.Толс той Со ғыс пен 
бей біт ші лік

1800 2004 Аз бу ка

3 Э.М.Ре марк Үш дос 2300 2017 АСТ

4 Ш.Т.Айтматов Қызыл алма 1000 2005 Атамұра

Сабақта оқылған материалды бекіту үшін «Күнделік» 
деректер базасын қажетті ақпаратпен толықтырыңдар:

Реттік
нөмірі Тегі Аты кесініңаты Туғанкезі Қаласы

1 Қа сы мов Ер лан Болат ұлы 13.11.2004 Нұр-Сұлтан

2 Абы лай Ве не ра Бе рік қызы 22.03.2004 Нұр-Сұлтан

3 Жа па ров Қай рат Абай ұлы 02.12.2004 Ал ма ты

4 Раева Жан на Жа кей қызы 13.04.2003 Ал ма ты

5 Дар хан Айя Серік қызы 23.03.2004 Нұр-Сұлтан

Сабақта жаңадан не үйрендіңдер? Пайдаланушылар 
арасында деректер базасын құруда MS Excel-ді пайдалану 
қаншалықты тиімді деп ойлайсыңдар?

MS Excel программасында өздерің оқыған кітаптарың-
ның деректер базасының үлгісін жасаңдар.

Дәптергеорындайық

Компьютердеорындайық

Ойбөлісейік

Үйтапсырмасы
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§ 12. Ақ па рат ты із деу әдіс те рі

Деректербазасындаақпаратұсыну
Ақ па рат тың едәу ір мөл ше рімен жұ мыс іс те ген де, қан-

дай програм ма лық жа сақ та ма қол да ныл ға ны на қа ра мас тан, 
мынадай әре кет тер орын да лады:
1. Деректер базасының кес те ле рі құрылады.
2. Кес те лер де гі деректер ді ен гі зу үшін формалар жа салады.
3. Деректер базасы кес те ле рі не қа жет ті сұ раныстар жа салады.
4. Бас па ға ба су үшін сұраныс  негізінде есептер жазылады.

ДББЖ қолдану арқылы деректер базасын қалыптастыру 
ДБ құрылымын анықтаудан басталады: деректер базасының 
өрістерін, олардың типтерін анықтау және атауларын енгізу. 
Әрі қа рай кес те ге ті ке лей ен гі зу әдісі бойынша не ме се фор ма 
арқылы деректер базасы жазбаларын енгізу, қарау, жөндеу 
жүргізіледі. Содан кейін деректер базасында деректерді 
сұрыптауға және іздеуге болады.

Форманыпайдаланыпдеректербазасының
жазбаларынұсыну

Фор ма – деректер базасы на жаз ба лар ды ен гі зу, қа рау жә не 
өң деуге ар нал ған ны сан. Формалар кес те ден бір жаз ба ны көр се-
те ді жә не онда бір жазбадан екіншісіне жылжыту батырмалары 
орналасады.

Фор ма ның міндеті – ашылмалы терезе түрінде, пай да ла-
ну шы ға қарапайым, түсінікті және ыңғайлы ин тер фейс пен 

Естеріңетүсіріңдер:

•	 деректер	базасы	қалай	құрылады?
•	 диапазон,	ті	зі	м	де	ге	ні	міз	не?
•	 	құруға	қойылатын	талаптар	
қандай?

Меңгерілетінбілім:

•	 ақ	па	рат	ты	ұсы	ну	дың	алуан	түр	ле	рі;
•	 деректер	базасын	да	ақ	па	рат	ты	
із	деу	әдіс	те	рі;

•	 зерт	тел	ген	ма	те	ри	ал	ды	прак	ти-
ка	да	қол	да	ну.

Форма–Форма–F orm

Іздеу–Поиск–Search
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қам та ма сыз ету, ол программаға деректерді тиімді ен гі зу ге жә-
не прог рам ма ның нәтижелерін диалог режимінде оқуға мүм-
кін дік береді.

MS Excel программа сын да жаз ба лар ды кес те ре жи мін де де, 
фор ма ре жи мін де де кө ру ге бо ла ды. Фор ма жа сау ба ры сын да 
оның те ре зе сі не дерек тер базасының қан дай өріс те рін қо су ға 
бо ла ты нын, сон дай-ақ өріс тер дің ор на лас қан же рін көр се ту ге 
бо ла ды.

Форма ны шақыру үшін не гіз гі кес те де гі кез кел-
ген ұя шық ты бел сен ді етің дер (тінтуірмен шер тің дер). 
Программаның бас мәзірінде орналасқан Фор ма белгішесін 
басыңдар. Пайда болған ДБ1 терезесінен (Excel жұ мыс кі та-
бын да ғы па рақ тың аты  бойынша) Қо су (Добавить) ба тыр-
ма сын ба сың дар. Терезені жаңа жазбаның мәліметтерімен 
толтырамыз. Те ре зе ден те ре зе ге пер не тақ тадағы Tab пер не сін 
ба су ар қы лы жыл жың дар.

15-су рет те гі дей деректер базасы жаз ба сы бар фор ма пай да 
бо ла ды:

15-су рет. Дерек тер жаз ба ла рын фор ма ре тін де көр се туАР
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Деректер базасын да фор ма ны пай да ла ну дың бас ты ар тық-
шы лы ғы – бір уа қыт та эк ран да  берілген жаз ба да ғы бар лық 
өріс тер ді кө ру мүм кін ді гі.

Сүзгілердіпайдаланыпақпаратіздеу
Деректер базасы ның не гіз гі мақ са ты ның бі рі – қа жет ті 

ақ па рат ты із деу. Ақ па рат ты із деу сүз гі лер ар қы лы жү зе ге асы-
ры ла ды.

Деректер базасы кес те ле рін де сүз гі деп ата ла тын бел гі лі бір 
шарт тар ды қа на ғат тан ды ра тын жаз ба лар ды із дей ала мыз.

Сүз гі лер – бел гі лі бір шарт қа не ме се шарт тар жи ыны на 
сәй кес ке ле тін жаз ба лар дың таң дауы. Жазбаларды іздеу шарт-
тары салыстыру операторының көмегімен құрылады: сан дық 
де рек тер үшін (=, >, <, >=, <=, <>) жә не мә тін дік дерек тер үшін 
(құ ра мын да жоқ, бас тал ады ..., бас тал май ды ..., аяқ та ла ды ..., 
аяқ тал май ды ...).

Сүз гі лер мынадай түр лер ге бө лі не ді:
1) қа ра пай ым (тек бір өріске арналған жазбаларды таңдау 

шарттары);
2) күр де лі (әр түр лі өріс тердің бірнеше шарты).

Күрделі сүз гі ні қол да ну нә ти же сін де бір мез гіл де бар лық 
шартты қа на ғат тан ды ра тын жаз ба лар көр се ті ле ді.

MS Excel программа сын да ғы сүз гі лер: бір кес те де гі жаз-
ба лар бойын ша де рек тер ді із деу. Олар бө лек ны сан ре тін де сақ-
тал май ды жә не олар да есеп те ле тін өріс тер жа сал май ды.

Функ иялардыпайдаланатынақпараттыіздеу
MS Excel программа сын да із деу функ ция ла рын қол да нып, 

қа жет ті дерек терді тез жә не ти ім ді табуға болады. Функ ция-
ла рдың ком би на ция сын із деу жә не көр се ту проб ле ма ла рын 
ше шу үшін ВПР, ИН ДЕКС жә не ПОИСК ПОЗ функ ция ла ры 
қолданылады.

Кес те де гі жолдар не ме се диапазон бой ын ша де рек тер ді 
та бу қа жет бол ған да, із деу функ ция ла ры ның бі рі ВПР-ды 
қолданамыз. Мы са лы, ав то кө лік бөлшектерінің ба ға сын оның 
нө мі рі мен та ба ала мыз.

ВПР-дың ең қа ра пай ым функ ция сы мынадай:
= ВПР (із деу мә ні; мән ді із дес ті ру диапа зо ны; қай та ру мә ні 

мен диапазондағы ба ған дар дың са ны; дәл не ме се ша ма мен сәй-
кес ті гі 0 / FALSE  не ме се  1 / TRUE ре тін де көр се тіл ген).АР
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ПОИСК ПОЗ функ ция сы ұя шық тар диапа зо нын да ғы эле-
мент тер ді із дей ді жә не диапа зон да ғы сол эле мент тің са лыс тыр-
ма лы ор нын қай та ра ды. Мы са лы, егер A1: A3 диапа зо ны 5, 25 
жә не 38 мән де рін қам ты са, он да = ПОИСК ПОЗ (25; A1: A3; 0) 
фор му ла сы 2 мә нін қай та ра ды, се бе бі 25-эле мент екінші диа-
пазонда тұр.

1. MS Exсel программасын да фор ма не үшін қол да ны-
ла ды?

2. Сүзгі деген не?
3. Мә тіндік жә не сан дық сүз гі лер қа лай қол да ны ла ды?
4. Деректер базасын да жұ мыс іс теу ке зін де сүз гі лер қа лай 

кө мек те се ді?
5. Із деу функ ция ла рын қа шан қол да нған дұрыс?

Дерек тер ді із деу жә не сүз гі леу жұ мы сы мен бай ла ныс ты 
MS Excel програм ма лық құ рал да ры ның қыс қа ша си пат та-
ма сын бе рің дер. «Күн де лік» деректер базасын да сүз гі лер ді 
пай да ла ну бой ын ша әре кет тер дің ретін талқылаңдар.

Оқушылар топқа бөлінеді. Әр топқа үлестірмелі 
қағаздарда жазылған жаңа терминдер таратылады: форма-
лар, сүзгілер, диапа зон дар, тізім дер және т.б. Содан кейін 
топтардың арасында ақпа рат ал ма суға уақыт бөліну керек. 
Топтарға арналған тап сыр ма шарты: ақиқат немесе жалған 
ақпарат болатындай, жаңа тер мин дерге сөйлем құрастырып, 
оларды талдап, салыстырады.

Интернет тен әртүр лі деректер базасы не гі зін де ВПР, ИН-
ДЕКС, ПОИСК ПОЗ із деу функ ция ла рын қол да ну ар қы лы 
бір қа тар мы сал дар дай ын даң дар.

«Әлем де гі қа зақ тар дың са ны» деректер базасы кес те сі 
бе ріл ген. Осы кес те ге із деу ді қол да нып, «Бұл сан 1 мил лион 

Сұрақтарғажауапберейік

Ойланайық,талқылайық

Талдап,салыстырайық

Дәптергеорындайық

Компьютердеорындайық
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адам нан аса ды» де ген шарт ты қа на ғат тан ды ра тын жаз ба-
лар дың са нын анық таңдар.

Елдер Саны Жылы

1 Қа зақ стан Республикасы 12 000 000 2017

2 Қытай Халық Республикасы 1 462 588 2010

3 Ре сей Федерациясы 647 732 2010

4 Өз бе кс тан Республикасы 803 000 2017

5 Қыр ғыз Республикасы 34 122 2015

Бү гін гі са бақ та не біл діңдер? Деректер базасында ақ па-
ратты із деу әдістері жұ мыс ты қаншалықты же ңіл де те ді? 
Прак ти ка да қол да ну мы сал да рын кел ті рің дер.

1. Қол да ныс та ғы «Күн де лік» деректер базасын дай ын-
даңдар. «Оқушылар» кес те сін де «Ме кенжай» жо ла-
ғын да із деу функ ция ла рын қолдана отырып, Ал ма ты 
қа ла сын да ғы бар лық оқушыларды сақтаңдар. Алын ған 
кес тені элект рон дық та сы мал да уыш та не ме се «Бұлтта» 
сақ таң дар.

2. CD дискіден осы тақырыпқа сәйкес тапсырманы 
орындаңдар. 

Ойбөлісейік

Үйтапсырмасы

Шығармашылықтапсырма

Ақпараттыіздеуү іноқыған дістердіқолданудың  e деректер
базасындажекемоделіндайындаңдар
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§ 13. Дерек тер ді сұ рып тау жә не сүз гі леу

Дерек тер ді сұ рып тау. MS Excel бізге дерек тер ді сұ рып тау ға 
мүм кін дік бе ре ді, яғ ни дерек тер ді бел гі лі бір тәр тіп те ор на лас-
ты ра ала мыз (өсуі не ме се ке му ре ті мен). Мы са лы, өсу тәр ті бін де 
сұ рып та ған да: 1) сан дар ең кішісінен ең үл ке ні не дей ін; 2) мә тін 
ал фа вит тік тәр тіп пен; 3) күн жә не уа қыт хро но ло гия лық тәр-
тіп пен жүреді. Ти ісін ше ке му тәр ті бін де ке рі сін ше орын да ла ды.

Дерек тер ді сүзгілеу. Бел гі лі бір шарт тар мен са лыс ты ру 
опе ра тор ла ры на сәй кес ке ле тін жаз ба лар ды таң да ғымыз кел се, 
сүз гі леуді пай да ла намыз. Мы са лы, көр се тіл ген жаз ба лар дың 
са нын азай ту үшін, мән і таң дау шарты ре тін де а лына тын өріс ті 
тін туір дің оң жақ батырмасымен шертіп, контекстік мә зір дің 
тө мен гі жа ғын да Тең (Равно), Тең емес (Не равно), Қа был дау 
не ме се Қа был да мау (Со дер жит или Не со дер жит) па ра мет рін 
ор на тамыз.

Сүз гі леудің Із деу ден ай ыр ма шы лы ғы – тек беріл ген шарт қа 
сәй кес шек теу лі жаз ба лар ды көр се туінде. Сүзгілер ді қо су 
не ме се өші ру ар қы лы тез арада кез келген деректерді сүзгі-
ленгеннен сүзгіленбеген түрлеріне ауыстыруға болады.

Бас ты (Главная) қосымшасының Сұ рып тау жә не сүзгі 
(Сортировка и фильтр) топтары опцияларынан Сүзгілеу (Филь-
тровать) батырмасын басып, қажетті сүзгіні таңдаңдар. Осыған 
байланысты сұ рып тау Өсу (По возраста нию) немесе Кему (По 
убыванию) бағыттары бойынша орындалады.

Ақпаратпенжұмысістеудіңпрактикалықмысалдары
Деректер базасындағы дерек те рді сұ рып тау жә не сүз гі леу 

мы сал да рын қарастырамыз.

Естеріңетүсіріңдер:

•	 деректердің	ақпараттық	жүйелері;
•	 -да	ақпараттың	берілуі;
•	 -да	ақпаратты	іздеу	тәсілдері.

Меңгерілетінбілім:

•	 сұрыптау	және	сүзгілеу	жолдары;
•	 зерттелген	материалды	практи-
када	қолдану.

Сұрыптау–Сортировка– 
Sorting

Сүзгі–Фильтр–F il ter
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1. Деректер базасында 8-кесте төмендегідей берілген:

8-кес те. «Қысқы олимпиада-2018» ДБ

Орын Мемлекет Алтын Күміс Қола Барлығы

1 Нор ве гия 14 14 11 39

2 Гер ма ния 14 10 7 31

3 Ка на да 11 8 10 29

4 АҚШ 9 8 6 23

5 Ни дер лан д 8 6 6 20

6 Шве ция 7 6 1 14

7 Оң түс тік Ко рея 5 8 4 17

8 Швей ца рия 5 6 4 15

9 Фран ция 5 4 6 15

10 Ауст рия 5 3 6 14

  Тео рия лық ма те ри ал ды іс жү зін де бе кі ту үшін мына 
тап сыр ма ларды орын да ңдар:
1) «Ал тын» өрі сінде гі жаз ба лар ды өсу ре ті мен сұ рып тау;
2) шарт ты қа на ғат тан ды ра тын жаз ба лар ды таң дау  

«Кү міс < = 5»;
3) шарт қа сәй кес ке ле тін жаз ба лар ды таң дау: «Қо ла > = 10».

2. Деректер базасында 9-кесте төмендегідей берілген:

9-кес те. «Оқушылар» ДБ

 Тегі Аты кесініңаты Туғанкезі Қаласы

1 Абы лай Ве не ра Бе рікқызы 22.03.2004 Нұр-Сұлтан

2 Жа па ров  Қай рат Абай ұлы 02.12.2004 Ал ма ты

3 Раева  Жан на Жа кейқызы 13.04.2003 Ал ма ты

4 Дар хан Айя Се рікқызы 23.03.2004 Нұр-Сұлтан

1) «Оқушылар» жазбасынан «Нұр-Сұлтан» қаласы бар 
жазбаларды табыңдар;

2) те гі «А»-дан бас тала тын жаз ба лар ды та быңдар.АР
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3. «Ғалам» деректер базасы ның кес те сі мынадай түр де бе ріл ген 
(10-кес те):

10-кес те. «Ғалам» ДБ

Планета Орташа
температура, Аудан,мыңкм

1 Жер 14,8 510 072

2 Марс –63,1 144 370

3 Меркурий 67 74 800

4 Шол пан 463 460 000 

1) орташа температура өрісіндегі жазбаларды Кему реті 
(По убыванию) бойынша сұрыптаңдар;

2) «Ауданы 500 млн км2 артық» шартына сәй кес ке ле тін 
жаз ба лар дың са нын көр се ту.

Бар лық тап сыр ма лар ды орын дау нәти же сін де тек із дес ті ру 
не ме се сүз гі леу шарт та ры көр се ті ле тін жаз ба лар ғана та бы луы 
және бел гі ле нуі ке рек.

1. Дерек тер ді сұ рып тау  қандай қа дам да рдан тұрады?
2. Кеңейтілген сүзгілеуді пайдалану реті қандай?

1. Деректер базасын да сұ рып тау жә не сүзгілеу не үшін  
қол да ны ла ды?

2. Деректер базасы мен жұ мыс іс теу ке зін де MS Excel 
сұрыптау және сүзгілеу әдістеріне  қа лай кө мек те се ді?

Деректер базасын да ғы сұ рып тау жә не сүзгілеу ден өт кі зу 
түр ле ріне, олардың қыз мет те рі не тал дау жа саң дар.

Жаңа терминдерді пайдаланып, шағын кроссворд жа-
саң дар: сүзгі, сұрыптау, деректерді іздеу және т.б.

Сұрақтарғажауапберейік

Ойланайық,талқылайық

Талдап,салыстырайық

Дәптергеорындайық
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«Әлем де гі қа зақ тар дың сан дық бей не сі» кес те сін е сүзгі-
леу ді пай да ла на отырып, анықтаңдар:

Мемлекеттер Саны Жылы

1 Қа зақ стан Республикасы 12 000 000 2017

2 Қытай Халық Республикасы 1 462 588 2010

3 Ре сей Федерациясы 647 732 2010

4 Өз бе кс тан Республикасы 803 000 2017

5 Қыр ғыз Республикасы 34 122 2015

Осы кес те де гі «са ны 1 мил лион нан асатын» шар тын қа-
на ғат тан ды ра тын жаз ба лар дың са ны: 1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4. 

Бұл са бақ та не үй рен ді ңдер? Сы нып тас та ры ңм ен дерек-
тер базасы мен жұ мыс іс теу ке зін де деректерді сұрыптау 
және сүзгілеу әдіс те рі қан ша лық ты же ңіл де тіл ге нін тал қы-
ла ңдар. 

Қол да ныс та ғы «Күн де лік» деректер базасын дай ын-
даңдар. «Оқу шы лар» кес те сін ал фа вит  бойынша өсу/ ке му 
ретімен сұ рып таңдар. Сүзгілеу ді пай да ла нып, «Аты-жөні» 
өрі сін де гі бар лық қыз дарды / ұл дар ды таң даң дар. Алын ған 
кес тені сыртқы тасымалдауышта не ме се өз бумаларыңда 
сақтаңдар.

 

Компьютердеорындайық

Ойбөлісейік

Үйтапсырмасы

Шығармашылықтапсырма

 e программасындадеректербазасыныңжекемоделінесүзгілеу
дістерінқолданыңдар
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§ 14. Прак ти кум. Деректер базасы мен жұ мыс. 
«Пән дік олим пиада» деректер базасын құ ру

Деректербазасынжасаукезеңдері:
1) Міндетті айқындау.

Деректер базасы ның құ ры лы мы мен құ ра мы, оны құ ру дың 
мақ са ты, деректер базасын да орын да ла тын жұ мыс тар дың түр-
ле рі (дерек тер ді ен гі зу, өң деу, дерек тер ді шы ға ру не ме се есеп 
бе ру жә не т.б.).
2) Нысанды тал дау.

Деректер базасында жасалатын нысандар мен олардың 
қасиеттерін анықтау. Деректер базасы ның дерек тер типтерін 
зерт теу.
3) Мо дельді жинақтау.

Деректер базасы моделін таң дау. Кес те лер ара сын да ғы бай-
ла ныс та ры бар деректер базасы моделінің сызба лық кө рі ні сі.
4) Ақ па рат ты ұсы ну тә сіл де рі.

• форманы пай да ла ну; • формасыз.
5) Нысан моделін синтездеу және оны құру технологиясы.

1-қа дам. Microsoft Excel прог рам ма сын іс ке қо су.
2-қа дам. Бас тап қы кес те ні не ме се кес те лер ді жа са у.
3-қа дам. Форманы жа сау.
4-қа дам. Ақ па рат ты деректер базасы мен тол ты ру.

6) Жа сал ған деректер базасы мен жұ мыс іс теу.
• қа жет ті дерек тер ді із деу;
• дерек тер ді сұ рып тау;
• дерек тер ді сүзгілеу;

• бас па ға жі бе ру;
• дерек тер ді өң деу жә не 

өз гер ту.

Орындалатынжұмыстыңтәртібі:
ДБ-мен жұ мыс іс теу үшін бө лек бу ма жа са ңдар.
Жұ мыс дис кі сін де STUDY ка та ло гын құ ры ңдар. STUDY ка та-

ло гын да же ке ка та лог жа са ңдар, мы са лы: MYWORK. 
«Пән дік олим пиада» деректер базасын құ ру.

1) Microsoft Excel прог рам ма сын іс ке қо сы ңдар.
2) «Пән дік олим пиада» ДБ-да ғы Қа ты су шы лар кес тесін 

жа саңдар жә не тол ты ры ңдар.
3) Рет тік нө мі рі, Аты-жөні, Пән аты, Қа ласы өріс те рін 

құрыңдар.
4) Рет тік нө мірі/№ негізгі өріс ретінде құрылады.
5) Жа сал ған кес те ні «Қа ты су шы лар» ре тін де сақ та ңдар.АР
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6) Кес теге мына жаз ба лар ды тол ты ры ңдар:

11-кес те. «Қатысушылар» ДБ 

Реттік
нөмірі Аты-жөні Пәнаты Қаласы

1 Иса На зер ке Қай рат қы зы Қа зақ стан 
та ри хы 

Нұр-Сұлтан

2 Ах ме то ва Анар Қы дыр хан қы зы Ма те ма ти ка Ал ма ты

3 Қа раш Айым Әуез қы зы Фи зи ка Ал ма ты

4 Айт бай Елжас Ер бо лат ұлы  Шет ті лі Қы зы лор да

5  Жақ сы лық Ди на ра Ар дақ қы зы Қа зақ ті лі 
мен әде бие ті

 Пав ло дар 

6 Ер кін Зи ло ла Ер кін қы зы Орыс ті лі 
мен әде бие ті

Шым кент

7 Ер бо ла то ва Ақ то ты Ша  хан қы зы Хи мия Орал 

8  Қай рат Аслан Те мір ханұлы Био ло гия Шым кент

9 Ба ты ро ва Ажар Ерболқызы Ма те ма ти ка Та раз 

7) Аты-жө ні өрі сін ал фа вит ре ті бой ын ша сұ рып таңдар.
8) Ол үшін кестені белгілеп, Сайман дар тақта сын да ғы Де рек тер 

(Дан ные) қосымшасынан Сұрыптау (Сортировка) ба тыр-
ма сын шер тіңдер. Содан кейін Сұрыптау терезесінен қа жет ті 
Аты-жөні ба ға нын және сұрыптау тәртібін таңдаңдар.

9) Формадағы кестені мынадай жазбалармен толықтырыңдар:

12-кес те. Толықтырулар

Реттік
нөмірі Аты-жөні Пәнаты Қаласы

10 Со зақ ба ева Құра лай 
Ма рат қы зы 

Қа зақ стан 
та ри хы 

Қы зы лор да

11 Ма рат Аяу лым 
Жақ сы лық қы зы 

Хи мия Ақ тө бе

12 Омаров Алмас 
Сабыржанұлы

Фи зи ка Нұр-Сұлтан

13 Аб дул лаева Адия 
Ра хатқызы

Геог ра фия Қа ра ған дыАР
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10) Форманы пайдаланып А.Е. Ба ты ро ваның пә нін «Қа зақ ті лі 
мен әде бие тіне» өзгертіңдер.

11) Кес те ге та ғы бір Оқу тілі өрі сін қо сы ңдар жә не ти іс ті дерек-
тер ді ен гі зіңдер.

12) Қатысушылар формасын жасаңдар.
13) Осы ны сан дар бой ын ша мәліметтерді бе ріңдер.
14) «Пән дік олим пиада» деректер базасын сақ та ңдар.
15) Нә ти же сін де ДБ-дағы кес те мынадай көрініс табады:

13-кес те. «Пәндік олимпиада» ДБ

Реттік
нөмірі Аты-жөні Пәнаты Оқу

тілі Қаласы

1 Иса На зер ке  
Қай рат қы зы 

Қа зақ стан 
та ри хы 

қа зақ Нұр-Сұлтан

2 Ах ме то ва Анар  
Қы дыр хан қы зы

Ма те ма ти ка қа зақ Ал ма ты

3 Қа раш Айым  
Әуез қы зы

Фи зи ка қа зақ Ал ма ты

4 Айт бай Елжас  
Ер бо лат ұлы 

 Шет ті лі орыс Қы зы лор да

5  Жақ сы лық Ди на ра 
Ар дақ қы зы 

Қа зақ ті лі 
мен әде бие ті

қа зақ  Пав ло дар 

6 Ер кін Зи ло ла  
Ер кін қы зы 

Орыс ті лі 
мен әде бие ті

орыс Шым кент

7 Ер бо ла то ва Ақ то ты 
Ша хан қы зы

Хи мия қа зақ Орал 

8  Қай рат Аслан 
Те мір ха нұлы

Био ло гия орыс Шым кент

9 Ба ты ро ва Ажар 
Ерболқызы

Қа зақ ті лі 
мен әде бие ті

қа зақ Та раз 

10 Со зақ ба ева Құ ра лай 
Ма рат қы зы 

Қа зақ стан 
та ри хы 

қа зақ Қы зы лор да

11 Ма рат Аяу лым  
Жақ сы лық қы зы 

Хи мия қа зақ Ақтө бе

12 Омаров Алмас 
Са быр жа нұлы

Фи зи ка қа зақ Нұр-Сұлтан

13 Аб дул лаева Адия 
Ра ха тқызы

Геог ра фия орыс Қа ра ған ды
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§ 15. Прак ти кум. Деректер базасында 
іздеу және сүзгілеу бойынша жұмыс

Тар мақ 1. «Пән дік олим пиада» деректер базасын MYWORK 
бу ма сынан ашыңдар.

Тар мақ 2. «Пән дік олим пиада» деректер базасында дерек-
те рді із деу жә не сүз гі леу.
1) Microsoft Excel прог рам ма сын іс ке қо сыңдар.
2) Қа ты су шы лар кес те сін е жа ңа Нә ти же лер өрі сін қо сыңдар. 
3) Мына үлгідегідей жаз ба лар мен тол ты ры ңдар:

14-кес те. Жаңа өрісті қосу 

Реттікнөмірі Аты-жөні Нәтижелер балл
1 Иса На зер ке Қай рат қы зы 78

2 Ах ме то ва Анар Қы дыр хан қы зы 118

3 Қа раш Айым Әуез қы зы 109

4 Айт бай Елжас Ер бо лат ұлы 89

5  Жақ сы лық Ди на ра Ар дақ қы зы 114

6 Ер кін Зи ло ла Ер кін қы зы 121

7 Ер бо ла то ва Ақ то ты Ша хан қы зы 96

8  Қай рат Ақер ке Те мір ха нқызы 84

9 Ба ты ро ва Ажар Ерболқызы 69

10 Со зақ ба ева Құ ра лай Ма рат қы зы 101

11 Ма рат Аяу лым Жақ сы лық қы зы 92

12 Омаров Алмас Са быр жанұлы 77

13 Аб дул лаева Адия Ра ха тқызы 105

4) Диаграмма қосымшасында Аты-жөні және Нәтижелер 
өрістерін пайдаланып, гистограмма құрыңдар. Гисто грам-
маның типін және түсін өзгертіңдер.

5) Пән және Нәтижелер өрістері үшін 4 пунктті қайта жасаңдар.
6) 90-нан жо ға ры бал ды із деу үшін сүз гі ні пай да ла ныңдар.
7) Қа ты су шы лар жаз басын жеке-жеке таңдап алыңдар: 
 а) қа зақ ті лін де оқы ту;  ә) орыс ті лін де оқы ту ды таң дау.
8) Фи зи ка пә ні бой ын ша бар лық қа ты су шы лар ды із де ңдер 

(... басталады (Начинается с …) сүз гі сін пай да ла ну).
9) Жұмыстың нәтижелерін ұсыныңдар. ДБ-сын сақтаңдар.АР
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-БӨЛІМДІҚОРЫТЫНДЫЛАУҒААРНАЛҒАН
ТЕСТТАПСЫРМАЛАРЫ

1. Белгілі бір пән аймағы бойынша реттелген деректер жинағы:
A) электрондық кесте.
B) нақты тізім.
C) деректер базасы.
D) бөлінген деректер.
E) иерархиялық жүйе.

2. Excel прог рам ма сы – ...
A) мә тін дік ре дак тор.
B) элект рон дық кес те.
C) деректер базасын бас қа ру жүй есі.
D) кестелік ре дак тор.
E) қосымшаларды жобалау программасы.

3. Сұ рып тау – ...
A) мас сив тің ең үл кен жә не ең кі ші эле ме нт те рін із деу.
B) кей бір жи ын дар дың үз дік сіз рет теу.
C) кей бір жи ын дар дың эле ме нт те рін ау ыс ты ру.
D) кей бір жи ын дар дың сы зық тық рет те луі.
E) бе ріл ген шарт ты қа на ғат тан ды ра тын жи ын эле ме нт те рін 

таң дау.

4. Реляциялық деректер базасында жазба дегеніміз ...
A) кесте ұяшығы.
B) кесте жолы. 
C) кестенің бағаны. 
D) өріс атауы. 
E) кесте.

5. MS Excel-де деректердің бір типтес бағаны:
A) өріс.
B) жазба.
C) форма.
D) есеп.
E) кілт.
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6. Деректер базасы – ...
A) белгілі бір зат туралы өзара байланысты деректер 

жиынтығы.
B) ақпаратты жинау және сақтау программасы.
C) Excel пішіміндегі деректерге ие кесте.
D) еркін ақпараттың жиынтығы.
E) деректерді толтыруды қолдайтын интерфейс.

7. Кестенің өрістерінде орналасқан элементтің қасиеттері үшін 
мән дер дің жиынтығы ...
A) вектор.
B) атрибут.
C) жазба.
D) кесте.
E) кілт.

8. Реляциялық деректер базасында ақпаратты сақтаудың басты 
нысаны:
A) кесте.
B) сұраныс.
C) форма.
D) есеп.
E) модуль.

9. Деректер базасы кестесі элементінің қасиетін сипаттайтын 
жол:
A) өріс.
B) бланк.
C) жазба.
D) байланыс.
E) кілт.

10. Реляциялық деректер базасының өріс типі ... анықталады.
A) өріс атауымен.
B) деректер типімен.
C) ұяшықтың атауымен.
D) кестенің түрімен.
E) негізгі түрімен.
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11. MS Excel кестесіндегі күн/уақыт өрісінің типі … 
A) 65535 таңбаға дейінгі көпжолдық мәтін.
B) кез келген түрдегі сан (заттық, бүтін және т.б.).
C) 255 символға дейінгі мәтіннің әдеттегі жолы.
D) деректердің логикалық мәндері (ақиқат/жалған).
E) деректер форматы күні немесе уақыты.

12. Төмендегілердің қайсысы Excel нысаны болып табылмайды?
A) Кестелер.
B) Кілттер.
C) Формалар.
D) Есептер.
E) Сұраныстар.

13. Сүзгілеуді қолдану үшін берілген әдісті таңдаңдар:
A) Деректер  Сұрыптау және сүзгі Сүзгілеу.
B) Формулалар  Сұрыптау және сүзгі Сүзгілеу.
C) Кірістіру Сұрыптау және сүзгі Сүзгілеу.
D) Басты  Сұрыптау және сүзгі Сүзгілеу.
Е) Сүзгі  Сұрыптау және сүзгі Сүзгілеу.

14. ДББЖ  ... қызмет етеді.
A) деректер базасын шебер басқару мүмкіндігін ұсыну үшін.
B) деректерді пайдаланушылар арасында бөлу үшін.
C) үлкен деректерді сақтау үшін.
D) деректерді сипаттау үшін.
E) инженерлік және ғылыми есептерді орындау үшін.

15. Деректер базасының ең көп тараған моделі:
A) үлестірілген.
В) иерархиялық.
C) желілік.
D) реляциялық.
E) постреляциондық.
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PYTHON ПРОГРАММАЛАУ  
ТІЛІНДЕ АЛГОРИТМДЕРДІ  
ПРОГРАММАЛАУ

Кү ті ле тін нә ти же лер:
• бірөлшемді, екіөлшемді массивтерді пайдаланып, 

Python программалау тілінде программаларды жасау;
• сұрыптау алгоритмдерін қолдану.
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§ 16–17. Бірөлшемді массив 

«Массив» деген жаңа ұғымды оқып-үйренуді бас та йық. 
Бұ ған дей ін біз айнымалылармен, деректер типімен, яғни int – 
бү тін, float – нақ ты бөл шек тер, str – сим вол дық жә не т.б. 
мәндерді қабылдайтынымен танысқанбыз.

Әр бір ай ны ма лы ти пі бел гі лі бір типтің деректерін сақтайды 
жә не компью тер жа дынан өзіне тиіс көлемде орын алады. 
Мы са лы, int жадыдан 1-ден 4 байтқа дейін орын алуы мүмкін. 
Бірөлшемді және көпөлшемді массивтер бар.

Мас сив – бір атаумен біріктірілген, бір типтегі деректер ден 
тұратын  айнымалылардың жиынтығы. Әрбір алынған жеке 
айнымалы мас сив эле мен ті деп атала ды. Массив элементтері 
индекстер арқылы белгіленеді, индекстер тік жақшаның ішінде 
жазылады және олар нөлден бастап нөмірленеді. Сондықтан да 
массивтерді кейде индексі бар айнымалы деп атайды.

Бірөлшемдімассивтер
Бірөлшемді массив – бір атауға біріктірілген бірнеше бір 

типтес элементтерден тұратын жиын. Әрбір элементтің өзінің 
реттік нөмірі болады.

Рет тік нө мі р – массив элементінің индексі. Массив эле мент-
тері бірінен соң бірі ретпен орналасады.

Массивті жариялаған кезде массивтің атауын, массив 
элементтерінің типін көрсетеміз. Массивтің өлшемі көрсе-
тілмейді, ол кез келген уақытта жаңа элементтерді қосу арқылы 

Естеріңетүсіріңдер:

•	 Python-дағы	деректер	типі;
•	 Python-дағы	алгоритмдердің	
түрлері;

•	 Python-дағы	таңдау	операторлары;
•	 Python-дағы	циклдік	операторлар.

Меңгерілетінбілім:

•	 масси 	ұғымы;
•	 индекстер;
•	 индекс	пен	масси тің	қабылдайтын	
деректер	типі.

Массив– ассив–A rray

Деректертипі– ипы
данных–D ata Typ e

Индекс–Индекс–Ind ex
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кеңейтілуі мүмкін. Массивті Python-да пайдалану үшін array 
стандартты модулін импорттау қажет.

Python прог рам ма сын да ғы қыз мет тік сөз дер:
'and', 'or', 'in', 'is', 'not', 'if', 'else', 'elif',  

'assert',  'break',  'continue',  'def',  'del',  'for', 
'from', 'while', 'yield', 'import', 'print', 'return'.

Модуль – функцияларды, нысандарды, кластарды қамтитын 
дайын программалар. Мы са лы:

import array as arr
a = arr.array('i'),

мұндағы arr – array модулін әрі қарай пайдалану үшін өзіміз 
қойған атау;
a – қазіргі жағдайдағы массив атауы;
i – массив элементінің типі (integer).

Массивтің әрбір элементі массив атауы мен оның элемен-
ті нің индексін көрсету арқылы шақыра аламыз (16-су рет).

7 –5 9 1 0 –2 4 3 6

Массив элементінің 
мәні

Массив элемент терінің 
индексі

8

0 2 3 4 5 6 7 8 91

16-су рет. Бірөлшемді мас сив

Бірөлшемді массивтермен жұмыс істеу соншалықты қиын 
емес.

# масс ті жар лау firstArray
firstArray = arr.array('i')
Массив оның элементтерінің типін көрсету арқылы жария-

ланады, біздің жағдайда бұл – бүтін (int), содан кейін оның 
аты көрсетіледі, бұл – firstArray. Массивтің 8 элементтен тұр-
ға ны ыңғайлы. Мәндерді өзгерту арқылы массивті инициали-
за циялау керек. Оны массивтің барлық элементтеріне дәйекті 
түрде өтетін цикл арқылы орындау оңай. і * 2 - 1 форму ласын 
қолдана отырып инициализациялаймыз, мұндағы i – массив 
индексінің мәні.АР
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# деректер масс ін шығару
for i in range(0, 8):
  firstArray.append(i * 2 - 1)

Бірөлшемдімассивтіенгізужәнешығару
Массив элементтерінің мәнін енгізу және шығару үшін 

параметрі бар цикл қолданылады.

# клде  масс тің барлық  лементтерін толтыру
for i in range(0,10):
  testArray.append(i)
#масс тің мазм нын шығару  клі 
for i in range(0,10):
  print(testArray[i])

Массивтер бір-екі айнымалымен жұмыс істеуге болмайтын 
жағдайларда, яғни бір типті элементтердің белгілі бір тізбегі 
болған кезде қолданылады. Мысалы, пайдаланушы белгілі бір 
орынмен, ретпен, басында немесе ортасында ауысуға, олардың 
мәндерін орындарымен ауыстыруға, өсу/кему және т.б. 
бо йынша сұрыптауға тиіс. 

Барлығын жақсы игеру үшін төмендегі мысалдың програм-
масын қарастырайық:

# ро рамма  н бойынша қойылған бағаларды с райды 
point1 = input("Bagany engiz: ")
point2 = input("Bagany engiz: ")
point3 = input("Bagany engiz: ")
point4 = input("Bagany engiz: ")
point5 = input("Bagany engiz: ")
print("Kelesі bagalar engizildі: ")
print(point1+' t',point2+' t',point3+' t', 

point4+' t',point5+' t')

Маңыздымәлімет

Py -дапрограмманыд рыср сімдеуөтемаңызды Жолж неоның
арасындағытабуля ияменбосорындармаңыздықызметатқарады  е гі-
ніс те(артқақарай) босорындықалдыру сынылады
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Орындал ған прог рам ма ның нә ти же сі (17-су рет):

17-су рет. Прог рам ма нә ти же сі

Жоғарыда келтірілген программа пайдаланушыға бес айны-
малы бойынша сақталатын бес бағаның нәтижесін сұрайды:

point1, point2, point3, point4, point5;

Енді осы программаның нұсқасын массивті пайдалану 
арқылы жасап көрейік:

# ро  рам ма  н бой ын ша қойылған ба ға лар ды с  рай ды
# ларды сақ тай ды ж не басы  шы ға ра ды

import array as arr
point = arr.array('i')
for i in range(0,5):
  point.append(int(input("Bagany engiz: ")))
# input  рқашан str т теріне деректерді қайта-

рады,сондықтан int() функ сы санға т рлендіру  шін 
айдаланылады. 
print("Kelesі bagalar engizildі: ")
for i in range(0,5):
  print(point[i], end=' t')

Берілген программа да алғашқы нұсқамен бірдей нәтиже 
береді, бірақ бұл жерде қысқаша келтірілген. Программалау 
нұсқасы массивтің қолданылуына байланысты ыңғайлы және 
ықшамды болып табылады.АР
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Массивтіңтиптері
Енді программалауда пайдаланылатын массивтердің негізгі 

түрлерін қарастырамыз. Массивтер өлшемінің төмендегідей 
түрлері бар:
– бірөлшемді;
– екіөлшемді немесе матрица;
– үшөлшемді және т.б.

Практикада үшөлшемді массивтер сирек қолданылады. 
Үшөлшемді массивтерге оқулық немесе кітап мысал бола алады 
(1-ші индекс – кітаптың беттері десек, 2-ші индекс – беттегі 
жолдар, ал 3-ші индекс – жолдағы әріптер болады). Бірден көп 
өлшемі бар массивтерді көпөлшемді (екіөлшемді, үшөлшемді 
массивтер және т.б.) деп атайды.

Python программалау тілінде көпөлшемді классикалық мас-
сивтер жоқ. Дегенмен осы платформаның негізгі ерекшеліктері 
көпөлшемді тізімді (list) құруды жеңілдетеді.

Py программалауортасындамассивтіжариялау
Массивті жариялау үшін, массивтің атауын және айны ма-

лы лар дың типін көр се ту керек.
Мысалы, массивті float типімен жариялайық:

import array as arr
a = arr.array('f')

Py программалауортасындамассивті
ини иализа иялау

Біз массивті жариялағаннан кейін оны өз программа-
мызда пайдалана аламыз, егер оны инициализацияламаған 
болсақ (оның элементтеріне бастапқы мән бермесек), оның 
ешқандай пайдасы болмайды. Массивті инициализация-
лауды бірнеше жолмен орындауға болады. Мысалы, int деп 
жариялағанда:

Маңыздымәлімет

ассивтің лементтеріннөмірлеунөлденбасталады  ысалы,егер
біздебес лементтент ратынмассивболса,ондаоларғамынадайжолмен
қолжеткізугеболады

[0]   [1]   [2]   [3] [4].
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numbers_array = arr.array('i', [7, -5, 9, 1, 0, 
-2, 4, 3, 6, 8])

Numbers_array  массивінде 10 элемент бар. Массивтің 
өлшемін len () функциясын қолдану арқылы табуға болады:

len(numbers_array)
Егер бастапқыда 9 өлшемді массивтің барлық элементтері 

бірлік болса, онда циклді қолданамыз:
import array as arr
b = arr.array('i')
for i in range(0,9):
  b.append(1)
Массивті былай да беруге болады:
b = arr.array('i',[10, 20, 42])
Python программасындағы жүйелілік индексі нөлден 

басталады. Теріс индекстер элементті кезектің соңынан бастап 
көрсетеді (–1  – соңғы элемент). Мысалы:

>>> s = [1, 2, 3, 4, 5]
>>> print s[0], s[2], s[-1]
1 3 5

Жауапберейік

1. Массив деген не?
2. Массив қалай жарияланады? Массив қалай формат талады?
3. Массив қандай деректер типінен тұруы мүмкін?

Себебінанықтайық

1. Индекс пен массив элементінің арасындағы айырма-
шылықты түсіндіріңдер.

2. Массивтерді пайдаланудың артықшылықтары ту-
ралы айтыңдар. Массивтердің қалай берілетіндігі 
туралы қысқаша сипаттама беріңдер: олар қалай 
жария ланады, массив элементтерін қалай оқи ала-
мыз, массив элементтерін енгізу және шығару қалай 
жүргізіледі?

Қызықтыақпарат

Py тілін 990жылы видоВанРоссумойлаптапқан  лемдегіеңірі
компаниялар  ,G e, a , ж нет б Pу тілінөздерінің
жобаларыү інпайдаланады

Сұрақтарғажауапберейік

Ойланайық,талқылайық
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Талдап,салыстырайық

Python-дағы деректердің типтерін атаңдар, осы дерек-
тердің типтері бар массивтерге мысалдар келтіріп, талдаңдар.

Дәптергеорындайық

1. Array мас сивінде  бір не ше опе ра цияны орын даң дар:
1) 10-элементтің саны бар float типтегі массивті жариялап 

және оған нөлдік бастапқы мәндерді тағайын даң дар. 
2) Array = 10 массивінің 3-ші элементін шығарыңдар.
3) Массивтің 8-ші элементіне 3,14 мәнін мен шік теңдер. 
4) Массивтің 1 элементінің мәнін 1 мәнге арт ты рыңдар.

2. Жаңа терминдермен сөзжұмбақ немесе ребус құ рас ты-
рың дар: массив, индекс, массив типі және т.б.

Компьютердеорындайық

Есеп тер дің нә ти же ле рін тек се ріңдер.
import array as arr
Array = arr.array('f')
for i in range(0,10):
  Array.append(0)
print("Array[2]: ", Array[2])
Array[7] = 3.14
Array[0] += 1

Ойбөлісейік

Сабақта не үйрендіңдер? Сынып тас та рың мен програм-
малауда массивтерді қалай пайдалануға бола ты нын тал қы-
лаңдар. Массивтерді пайдалану қаншалықты қа жет?

Үйтапсырмасы

Array массивімен бірнеше амалды орындаңдар.
1. 20 элементтері бар int типіндегі массивті жариялаңдар 

және оның бастапқы мәндеріне нөлді меншіктеңдер.
2. Массив элементтеріне өздерінің индекстерін мен шік-

теңдер.

Талдап,салыстырайық

Дәптергеорындайық

КомпьютердеорындайықКомпьютердеорындайық

Ойбөлісейік

Үйтапсырмасы

Шығармашылықтапсырма

Интернеттеналынғанматериалдардыпайдаланаотырып, ассивтерді
т жірибедеқолдану аттыпрезента иядайындаңдарАР
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§ 18–19. Бе ріл ген сипаттары бар 
 эле ме нт тер ді із деу

Бірөлшемді массивтермен жұмыс істегенде, белгілі бір шарт-
тармен элементтерді іздеу қажет болады. Бұл элементтердің 
жиынтығы арасында ең үлкен немесе ең аз элементті (максимум, 
минимум) табу, оң немесе теріс, жұп немесе тақ сандардың 
қосындысын есептеу бар.

Бірөлшемдімассивтергемысалдар
Массивтерді қолданудың мысалдарын практикалық түрде 

қарастырайық.  [1, 100] аралығынан кездейсоқ алынған 20 эле-
мент тен тұратын бірөлшемді массивті көрсетіңдер.

Нәтижесін есептептеңдер және шығарыңдар:
1. Массивтің барлық жұп элементтерінің қосындысы (S1).
2. Массивтің барлық тақ элементтерінің қосындысы (S2).
3. Массивтің ең үлкен элементінің мәні (max).
4. Массивтің ең кіші элементінің мәні (min).
5. Массивтің саны 30-дан кем (Sum) элементтерінің қосындысы. 
6. 2-ден 9-ға дейінгі индекстермен берілген массив элемент-

терінің көбейтіндісі (Р).
Берілген есептердің программасын тиянақты түрде қарас-

тырып, талдаңдар. Алдымен массив элементтерімен жасалған 
жұмыс нәтижелерін сақтау үшін пайдаланылатын массив пен 
айнымалыларды анықтаймыз.

Естеріңетүсіріңдер:

•	 масси 	деген	не?
•	 индекс	не	үшін	қолданылады?

Меңгерілетінбілім:

•	 шарттармен	стандартты	
мәселелерді	шешу;

•	 қосындының	жинақталу	жұмысы;
•	 к бейтіндінің	жинақталу	жұмысы.

Оң лементтер–
Положительные лементы–
Posi tive el ements

Теріс лементтер–
три ательные лементы–

N egative el ements

Жұпиндекстер– етные
индексы–Even ind exe s

Тақиндекстер– е етные
индексы–O d d  ind exe s
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size = 20
a = arr.array('i', )
S1 = 0
S2 = 0
Sum = 0
P = 1

Біз массивті жарияладық, енді оған инициализациялауды 
орындауымыз қажет. Тапсырма бойынша массивті 1-ден 100-ге 
дейінгі кездейсоқ мәндермен толтыруымыз керек. Енді біздің 
бірөлшемді массивімізге кездейсоқ мәндерді берейік:

for i in range(size):
  a.append(random.randint(1,100))

Әрине, массивтің барлық элементтерін біртіндеп қа рас ты ру 
үшін және әрқайсысына өзінің мәнін меншіктеуді цикл ар қы лы 
жа сау өте ыңғайлы.  Randint () функциясының 1-ден 100-ге 
дейінгі аралықта кездейсоқ өлшемдерді реттеу үшін бас тап қы 
және соңғы мәндерін беруіміз керек. Енді қажетті қосынды мен 
кө бей тіндіні есептейтін негізгі мәселемізге көшейік. Тағы да 
мас сив бойынша қарастыру үшін for циклін пайдаланамыз.

for i in range(size):
  if a[i] 2 == 0:
    S1 += a[i]
  if a[i] 2 != 0:
    S2 += a[i]
  if a[i] < 30:
    Sum += a[i]
  if i == 2 or i == 9:
    P*=a[i]

Әдеттегідей барлық 0 мен size аралығындағы бірөлшемді 
массив элементтерін қарастыру үшін біз for циклін пайдалана-
мыз, мұндағы size  – массив өлшемі. Шарт орындалғанда size 
қолданылмайды, себебі массив элементі 0-ден басталады. Демек, 
егер массив 20 элементтен тұратын болса, онда оның индекстері 
0-ден 19-ға [19-ды қоса алғанда] дейін болады.АР
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1) Одан кейін шарт бойынша массивтің жұп элемент тері нің 
қо сындысын табуымыз керек. Оны жасау үшін біз тиісті 
таң дау шарт тарын қолданамыз. 

if a[i] 2 == 0:
  S1 += a[i]

  Мұнда бәрі анық: егер элементтің мәнін 2-ге бөлгенде 
қал ған бөлігі нөлге тең болса, массивтің осы элементінің мәні 
тең жә не сәйкесінше ол жалпы қосындыға қосылуы мүмкін. 
Өйткені біз S1 айнымалысын жалпы соманы жинақтау үшін 
пайдаланамыз, сонда біз оны дереу инициализацияланған 
0 мәнімен жариялаймыз. Бұл S1+=a[i] қыс қар тыл ған өрнек 
екендігін және оның толық формасы S1=S1+a[i] бола-
тынын есімізге түсірейік.

2) Әрі қарай шарт бойынша массив элементтерінің бар лық 
тақ мәндерінің қосындысын табу керек. Бұл қосындыны 
табу үшін кері шарт қолданылады, демек, бөліндінің қал-
ған бөлігі 0-ге тең болмаса, онда қосындының айныма лы сы 
бо йынша жиынтықты орындаймыз.

if a[i] 2 != 0:
  S2 += a[i]

3–4) Енді ең үлкен элемент (max) және массивтің ең кіші 
элементін (min) табу мәселелеріне көшеміз.

  Алгоритм мынадай: 1) цикл алдында массивтің бі рін ші 
эле ментін minimum және maximum  айнымалыларына мен-
шік теуіміз ке рек, олар бастапқы ең аз және ең көп мән ретінде 
сақ та ла ды; 2) цикл кезінде бастапқы minimum-нан аз немесе 
maximum-нан көп мән та был са, онда оларды ауыстырып 
отырады; 3) мак си мал ды және минималды элементтері бар 
айнымалыларды шығару. 

  Массивтің әрбір элементін салыстыру керек: егер 
элементтің ең үлкен мәні айнымалы мәннен үлкен болса, 
онда мән maximum  айнымалыға жазылады; егер элементтің 
ең аз мәні айнымалы мәннен аз болса, онда мән minimum 
айнымалыға жазылады:

АР
МА

Н-
ПВ

 б
ас
па
сы

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях  
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217



96

    maximum = a[0] //  асс тің 1-ші  лементінің 
м нін айнымалыға орналастырамыз
minimum = a[0]
for i in range(size):

  #е ер  лементтің  м ні  max  айнымалының  м нінен 
лкен болса, онда б л м нді айнымалыға жазамыз 
if a[i] > maximum: 
  maximum = a[i]
#min- е д л солай
if a[i] < minimum:
  minimum = a[i]

  Сондай-ақ Python-да кірістірілген max(), min() 
функция лары бар:
maximum_1 = max(a)
minimum_1 = min(a)

5) 30-дан аз бо ла тын бар лық эле ме нт тің қосындысын та бу 
үшін ти іс ті ірік теу шар тын пай да ла ны ңдар.
if a[i] < 30:
  Sum += a[i]

6) Соңында біз 2-ші немесе 9-шы индекстегі массив 
элементтерінің көбейтіндісін табуымыз керек. Егер дәл осы 
уақыт та біз массивтің 2-ші немесе (or) 9-шы элементтерінде 
тұрған бол сақ, он да көбейтіндіні орындаңдар деген шарт 
береміз.
if i == 2 or i == 9:
  P *= a[i]

Төменде осы программаның толық коды көрсетілген:
# ірөлшемді  масс   лементтерімен  ж мыс  істеу 
мысалы
import array as arr
import random
random.seed(None) 

#қажетті айнымалыларды жар лау
size = 20АР
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a = arr.array('i', )
S1 = 0
S2 = 0
Sum = 0
P = 1

#масс ті  кранға шығару функ сы
def print Array(array):
for i in range(len(array)):
  print(array[i], end=" ")
print(' n')

#масс ті кездейсоқ айнымалы м ндермен толтыру 
for i in range(20):
  a.append(random.randint(1,100))

#масс тің мазм нын  кранда басы   шығару
print Array(a)

# клде қажетті есе теулерді орындау:
for i in range(size):
  if a[i] 2 == 0:
    S1 += a[i]
  if a[i] 2 != 0:
    S2 += a[i]
  if a[i] < 30:
    Sum += a[i]
  if i == 2 or i==9:
    P *= a[i]

maximum_1 = max(a)
minimum_1 = min(a)

maximum = a[0]
minimum = a[0]

for i in range(len(a)):
  if a[i] > maximum:
    maximum = a[i]АР
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  if a[i] < minimum:
    minimum = a[i]
# ро рамманың н ж желерін көрсету:
print("zhup elementter kosyndysy: ", S1)
print("tak elemetter kosyndysy: ", S2)
print("Min: ", minimum, maximum_1)
print("Max: ", maximum, maximum_1)
print("30 deyingi elementter kosyndysy: ", Sum)
print("2  nemese  9  indexti  elementter  kobeitin-
disi: ", P)

Жауапберейік

1. Мас сив эле ме нт те рін бел гі лі бір па ра ме тр лер мен қа лай 
із деу ге бо ла ды?

2. Max және min массивін табу алгоритмі қалай орында-
лады?

Себебінанықтайық

Мас сив эле ме нт те рін бел гі лі бір па ра ме тр лер мен із деу 
әді сі ту ра лы қыс қа ша си пат та ма бе рі ңдер. Осы мә се ле лер ді 
ше шу дің мә ні не де? Массив элементтеріне қол жеткізу 
қалай орындалады, массив элементтерінің қосындысы мен 
көбейтіндісі қалай есептеледі?

Талдап,салыстырайық

Бірөлшемді мас сив тің бар лық эле ме нті нің қосындысы 
оңай есептеледі. Еш қан дай шартсыз, бар лық эле ме нті рет-
ретімен, ке зек пен орналасады.

sum += massiv[i]

Массивтің барлық элементтерінің көбейтіндісін есептеу 
формуласы қандай болады? Салыстырыңдар.

Дәптергеорындайық

Array массивімен бірнеше амалды орындаңдар:
1. Мас сив тің бар лық эле ме нт те рінің қосындысын (S) та-

быңдар.
2. Мас сив тің бар лық эле ме нт те рі нің көбейтіндісін (P) та-

быңдар.

Сұрақтарғажауапберейік

Ойланайық,талқылайық

Талдап,салыстырайық

Дәптергеорындайық
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Компьютердеорындайық

1. Есеп теу лер дің нә ти же ле рін тек се ріңдер.
  for i in range(size):
    S += Array[i]
  for i in range(size):
    P1 *= Array[i]
2. CD дискіден осы тақырыпқа сәйкес тапсырманы 

орындаңдар.

Ойбөлісейік

Сабақта не білдіңдер? Не үйрендіңдер? Өз ойларыңды 
достарыңмен бөлісіңдер, алған жаңа білімдеріңді күнделікті 
өмірде қандай жағдайда қолдануға болады? Неге назар ау-
дару қажет?

Үйтапсырмасы

Array  қызметші сөзін пайдаланып, массив эле мент-
терімен бірнеше амал орындаңдар: 
1. Мас сив тің оң эле ме нт те рі нің (S) қо сын ды сын та бы ңдар.
2. Мас сив тің те ріс эле ме нт те рі нің (P) кө бей тін ді сін 

табыңдар. 

КомпьютердеорындайықКомпьютердеорындайық

Ойбөлісейік

Үйтапсырмасы
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§ 20. Прак ти кум. Эле ме нт тер дің ор нын ау ыс ты ру 

Массив элементтерінің орнын ауыстыру алгоритмін қарас-
тырайық. Ол үшін бірінші айнымалы мәнін уақытша жылжы-
татын айнымалы ұяшықты (буфер) пайдалану керек. Содан 
кейін бірінші айнымалы мен екінші айнымалы мәнін араласты-
рамыз. Ал аралықтағы бірінші айнымалының сақталған мәні 
екінші айнымалыға ауысады. Бұл рәсім кесте ретінде мынадай 
түрде жазылады:

7 –5 9 1 0 –2 4 3 6

Buf

8

0 2 3 4 5 6 7 8 91

buf=a[0]
a[0]=a[1]
a[1]=buf

–5 7 9 1 0 –2 4 3 6 8

0 2 3 4 5 6 7 8 91

1-тап сыр ма. Х массивіндегі жұп индексті элемент пен тақ 
индексті элементтің орындары ауысатындай етіп, оларды 
керісінше орналастырып, кейін у массивіне әкеліп қойыңдар.

import array as arr

x = arr.array('i')
print("x:", end="")
n = 10
x = input().split()[:n]
y=x

for i in range(10):
    if i   2 == 0:
        c = x[i]
        x[i]=x[i+1]
        x[i+1]=c
    y[i] = x[i]АР
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print("y:", end="")
for i in range(len(y)):
        print(y[i], end=" ")

Программа нәтижесі (18-су рет):

============== RESTART: C:\Users\Admin\Documents\123.ру ==============
х: 7 1 8 2 9 3 6 4 9 5
у: 1 7 2 8 3 9 4 6 5 9
>>>

18-су рет. Прог рам ма нә ти же сі

2-тап сыр ма. Бе ріл ген мас сив те гі ең үлкен және ең кіші (max 
жә не min) мән де рді ау ыс ты рың дар.

import array as arr

x = arr.array('i')
print("x=", end="")
n = 10
x = input().split()[:n]
max = x[0]
min = x[0]
for i in range(len(x)):
    if x[i] > max:
        max = x[i] 
    elif x[i] < min:
        min = x[i]
imax=x.index(max)
imin=x.index(min)
print("Max: ", max, "Index of max element:", imax)
print("Min: ", min, "Index of min element:", imin)

b = x[imin]
x[imin] = x[imax]
x[imax] = b

for i in range(len(x)):
    print(x[i],end=' ')
print()АР
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Прог рам ма нә ти же сі (19-су рет):

============ RESTART: C:\Users\Admin\Documents\max min.ру ============
х=7 8 9 -4 5 6 1 2 3 0
Max: 9 Index of max element: 2
Min: -4 Index of min element: 3
7 8 -4 9 5 6 1 2 3 0
>>>

19-су рет. Прог рам ма нә ти же сі

3-тап сыр ма. n элементтері бар сандық мәндердің бірөлшемді 
массиві берілген. Массив элементтерін айналдыра оңға қарай 
жылжыту керек: 

А[1] → А[2]; А[2] → А[3]; ... А[n] → А[1]

import random

n=random.randint(1,20)
arr=[random.randint(0,100) for i in range(n)]
print(arr)

for i in range(n):
    arr[-i], arr[-i-1]=arr[-i-1], arr[-i]
arr[0], arr[1]=arr[1], arr[0]

print(arr)
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§ 21. Прак ти кум. Массив элементтерін сұ рып тау

Массив элементтерін сұрыптауға массивтің элементтерінің 
өсу немесе кему тәртібімен орналасу жатады. Сұрыптау 
массивтің элементтерін түрлі әдістермен ауыстыру арқылы 
жүзеге асырылады.

Көпіршікті сұрыптау деп аталатын сұрыптау әдісін 
қарастырайық (айырбастау әдісі деп те аталады). Python тілінде 
жазылу алгоритмі мен программалау түрі көрсетіледі.

Реттелген массив бастапқы тізбек тұрған жадыда құралады. 
Бұл әдістің мақсаты – көршілес тұрған элементтерді бір-бірімен 
салыстыру.

Әрбір қадам жаңа жүйеліліктен басталады. Массивтің  
бірінші элементі екіншісімен салыстырылады, егер олардың 
арасындағы реттілік бұзылса, орындарын ауыстырамыз. Содан 
кейін екінші мен үшіншісі, үшінші мен төртіншісі  және т.с.с. 
массивтің соңына дейін салыстырылып, жұптағы реттелмеген 
элементтердің орындары ауыстырылады.

Нәтижесінде бірінші қадамнан кейін ең үлкен (ең кіші эле-
мент сұрыптау түріне қарай өсу/кему) элемент массивтің ең 
соңына жазылады. Әрбір  элемент «қалқып» жоғары шығып 
отырады, сол себепті бұл сұрыптау көпіршікті деп аталады.
Келесі қадамда 1-ден N–1-ге, одан кейін 1-ден N–2-ге, осылай 
соңына дейін тізбек қарастырылады. Әрбір қадамнан соң  
элементтердің орын ауысқандығын тексеруге болады. Егер жоқ 
бол са, сұ рып тау аяқ тал ды.

1-тап сыр ма. Pytһon  прог рам ма лау ті лін де сұ рып тау ал го-
рит мі ен гі зілген:

import array as arr
#n –  лементтер саны
n = int(input("Number of elements: "))
mass = arr.array('i')
#масс ті толтырамыз
for i in range(n):
  print (i+1, end="-")
  mass.append(int(input("element: ")))
#баста қы масс ті шығару
print ("Initial array: ", end=" ")АР
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for i in range (len(mass)):
  print (mass[i], end=" ")

print (" n")
#масс ті кему ретімен с ры тау
for i in range(n):
  for j in range(n-1):
    if mass[j] < mass[j+1]:
#орын ауыстыру
      temp = mass[j]
      mass[j] = mass[j+1]
      mass[j+1] = temp
#с ры талған масс ті шығару
print ("Final array: ", end=" ")
for i in range(len(mass)):
  print(mass[i], end=" ")

Программа нәтижесі (20-су рет):

20-су рет. Прог рам ма нә ти же сі

Python программалау тілінде өсу реті бойынша сұ рып тау  
sorted() функциясы арқылы жүзеге асырылады. Тізбектің 
элементтерін кері тәртіпте көрсету үшін reverse пайдаланылады.

Өсу реті бойынша:
my_list = [2,6,9,1,3,7,4]
a = sorted(my_list)
print(a) # [1,2,3,4,6,7,9]АР
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Кему реті бойынша:
my_list = [2,6,9,1,3,7,4]
a = sorted(my_list, reverse = True)
print(a) # [9,7,6,4,3,2,1]

2-тап сыр ма. Python программалау тілінің консолдық 
прог рам масындағы массивті есептеп, нәтижесін көпіршіктеп 
сұрыптау әдісімен экранға шығарудың үлгісі.

import array as arr

n = int (input("Number of elements: "))
mass = arr.array('i')

for i in range(n):
  print (i+1, end="-i")
  mass.append(int(input("element: ")))

print("Initial array: ", end=" ")
for i in range(n):
  print(mass[i], end=" ")
print(" n")

noSwap = True
passnum = n-1
while passnum > 0 and noSwap:
  noSwap = False
  for i in range(passnum):
    if mass[i] > mass[i+1]:
      noSwap = True
      temp = mass[i]
      mass[i] = mass[i+1]
      mass[i+1] = temp
  passnum = passnum - 1

print("Final array: ", end=" ")
for i in range(n):
  print(mass[i], end=" ")
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Прог рам ма ның ко дын тал дап кө рейік. Қа жет кі тап ха на-
лар ды (1-жол) қо сып, N мас сив те гі эле ме нт тер са нын ен гі зіп 
жә не N-ді (3-жол) са нап, мас сив құ ра мыз (4-жол), пай да ла ну-
шы ға мас сив тің эле ме нт те рін ен гіз іп, мас сив тің эле ме нт те рі не 
(6–8-жол дар) кө пір шік ті сұ рып тау әді сін орын дай мыз (16–26-
жол дар), эк ран да сұ рып тал ған мас сив ті көр се теміз (29–31). 
Программа төмендегі суретте көрсетілген (21-су рет):

21-су рет. Прог рам ма нә ти же сі

3-тап сыр ма. Кестеде Нұр-Сұлтаннан Қа зақ стан ның кей бір  
қа ла ла ры на дей ін гі ара қа шық тық жазылған. Қа ла лар ға де йін гі 
қа шық тық берілген рет бойынша шығатындай, прог рамма 
құрыңдар:

S={1224, 196, 1505, 426, 276}

ҚР
қалалары Алматы Қарағанды Шымкент Павлодар Көкшетау

S, км 1224 км 196 км 1505 км 426 км 276 км
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§ 22. Прак ти кум. Эле ме нт ті жою және кірістіру

Бірөлшемді мас сив тен эле ме нт ті жою де ген не? Элементті 
жою де ге ні міз – эле ме нт тің мас сив тен «өшірілуі», эле мент-
тердің жал пы са нының азаюы. Элементті массивке кірістіру 
кезінде элементтердің жалпы саны көбеюі керек.

Бастапқы тізбегі:

–5 7 9 1 0 –2 4 3 6 8

Массив элементін жойғаннан кейінгі тізбек:

–5 7 9 1 0 –2 4 3 6

Массив элементі кірістірілгеннен кейінгі тізбек:

–5 7 9 1 0 –2 4 3 6 8 –1

Python программалау тілінде жазылған элементтерді жою 
жә не массивтерге қою үшін пайдалануға болатын функциялар 
бар.

Элементтерді кірістіру үшін insert()  және append() 
әдістерін, ал бірнеше элементті енгізу қажет болса, extend() 
әдісін қолданамыз.

x.insert(i,  n) функциясы х  массивінде n элементін 
көрсетілген і индексі бойынша кірістіруге мүмкіндік береді.  

Біз del операторын пайдаланып, массивтің элементтерін 
жоя аламыз. Сондай-ақ элементті жоюға remove  () немесе 
көрсетілген ин дексі бойынша элементті жою үшін pop  () 
әдісін қолдануға болады.

х.remove (n) функциясы n элементін x массивінен жоюға 
мүмкіндік береді.

Мы сал үшін осы ал го ритм ді қа рас ты райық:

import array as arr

# лементтер санын ен ізу
n = int(input("Number of elements: "))
mass = arr.array('i')АР
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#масс ті  кранға шығару функ сы
def print Array(a):
for i in range(len(a)):
  print(a[i], end=" ")
  print(' n')

#масс ті  н ал за лау
for i in range(n):
  print (i+1, end="-i")
  mass.append(int(input("element: ")))
print("Initial array: ", end=" ")
print Array(mass)

#жойғымыз келетін  лемент нөмірін ен ізу
m  =  int(input("Enter  the  number  of  element  for 

delete: "))

# лементті масс тен жо
del mass[m-1]
# лементті масс тің басына кірістіру
mass.insert(0,1)

# лементті масс тің соңына кірістіру
mass.append(9)
print ("Array: ", end=" ")
print Array(mass)

print("extend([5, 6, 7]) appends iterable to the 
end of the array")

# лементтерді масс  соңына кірістіру 5, 6, 7
mass.extend([5, 6, 7])
print ("Extended array: ", end=" ")
print Array(mass)

#3-ші  лементті өшіру
print("Remove 3d element")
mass.pop(2)
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#масс те і 7– е тең  лементті жо
mass.remove(7)
print ("Final Array: ", end=" ")
print Array(mass)

Прог рам ма нә ти же сі (22-су рет):

=========== RESTART: C:\Users\Admin\Documents\delete_insert.ру ===========
Number of elements: 5
1-i element: 1
2-i element: 2
3-i element: 3
4-i element: 4
5-i element: 5
Initial array: 1 2 3 4 5

Enter the number of element for delete: 2
Array: 1 1 3 4 5 9

extend ([5, 6, 7]) appends iterable to the end of the array
Extended array: 1 1 3 4 5 9 5 6 7

Remove 3d element
Final Array: 1 1 4 5 9 5 6

22-су рет. Прог рам ма нә ти же сі

1-тап сыр ма. Еркін берілген массивте элементтердің барлық 
жұп мәнін жойыңдар.

import random

a = []
for i in range(20):
  a.append(random.randint(1,100))  
print("A =",a)
 
b = []
i = 0
while i < len(a):
  if a[i]  2 == 0:
    b.append(a[i])
    del a[i]
  else:
    i += 1
print("A =",a)
print("B =",b)АР
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2-тап сыр ма. n өл шем ді мас сив жә не k (1 ≤ k ≤ n) бү тін сан 
бе ріл ген. k рет тік нө мі рі бар мас сив эле мен ті нің ал ды на, нөл дік 
мә ні мен жа ңа эле ме нт ті ен гі зің дер.

import array as arr

n = int(input("Number of elements: "))
k = int(input("Number of elements: "))
mass = arr.array('i')

def printArray(a):
    for i in range(len(a)):
        print(a[i], end=" ")
    print(' n')

for i in range(n):
    print(i+1, end="-i ")
    mass.append(int(input("element: ")))

print("Initial array: ", end = "")
printArray(mass)

mass.insert(k,0)

print("Array: ", end = "")
printArray(mass)

print("Final Array: ", end = "")
printArray(mass)   
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§ 23. Екіөлшемді мас сив тер

Есеп тер де де рек тер ді кес те тү рін де 
сақ тау жиі кез де се ді. Мұн дай де рек тер 
мат ри ца не ме се екіөлшемді мас сив деп 
атала ды. Python про грам ма лау ті лін-
де көпөлшемді мас сив тер жоқ. Алай-
да кез кел ген кес те ті зім дер ті зі мі мен 
ұсы ны луы мүм кін. Яғ ни ті зім нің әр-
бір эле мен ті ті зім бо лып та бы ла ды.

Тізімнегіздері
Python-дағы ті зім кез кел ген тип-

те гі эле ме нт тер дің рет тел ген жи ын-
ты ғы бо луы мүм кін. Мас сив – бір 
тип те гі эле мент тер дің рет тел ген 
жиын ты ғы, сон дық тан ті зім мас сив-
ке қа ра ған да икем ді, бі рақ бұл икем-

ді лік қа ра пайым құ ры лым мен жұ мыс іс тейт ін кез де қи ын дық 
ту ғы за ды. Ті зім – ди на ми ка лық өз ге ре тін тип, бұл кез кел ген 
уа қыт та ті зім ге эле мент тер ді қо су ға жә не ті зім де гі эле ме нт тер-
ді жоюға бо ла ды де ген ді біл ді ре ді.

Екіөлшемді мас сив ті жа зу үл гі сін қа рас ты рай ық:
my_list1 = [[11, 12, 5, 2], [15, 6, 10, 5], [10, 

8, 12, 5], [12, 15]] 
Көпөлшемді мас сив те әр түр лі ба ған дар мен жол дар бо луы 

мүм кін еке нін ес ке ру ке рек.
Екіөлшемді массивтерде әртүрлі типтер болуы мүмкін.
my_list2  =  [[11,  12,  5,  2],  ['hello',  'hi', 

'salem'], [10.1, 8.2, 12.4,  3.5], [12, 15]]
Бұл массив my_list2: int, string, float сияқты түрлі 

деректер типіндегі кірістірілген тізімдерінен тұрады.
my_list2 нәтижесін шығару (23-сурет):

23-сурет. Программа нәтижесі

Естеріңетүсіріңдер:

•	 деректер	типтерінің	қандай	
түрлерін	білесіңдер?

•	 while,	for	цикл	операторлары	
қандай	қызмет	атқарады?

•	 бір лшемді	масси терді	
енгізу	және	шығару	қалай	
жүзеге	асады?

Меңгерілетінбілім:

•	 к п лшемді	мас	си 	тер	мен	
жұ	мыс;

•	 ті	зім,	тізім	 лшемі;
•  тізімдерді	енгізу	және	шығару.

Тізім–Список–List
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Екіөлшемдімассивтердегімәндергеқолжеткізу
Екіөлшемді мас сив тер де гі де рек тер эле ме нт те рі не екі 

ин декс ар қы лы қол жет кі зу ге бо ла ды. Бір ин декс не гіз гі мас-
сив ке, екін ші сі іш кі мас сив те де рек тер эле мен ті нің ор на ла-
су ына қа тыс ты. Егер  тек бір индексті алатын болсақ, онда осы 
массивтің бар лы ғы индекстің сол позициясы үшін ғана жазы-
лады. Мы са л қа рас ты рай ық:

print(my_list1[0]) –  к ран ға шы ға ра ды [11, 12, 5, 2]
print(my_list1 [1][2]) – 10-ды  к ран ға шы ға ра ды.
То лық екіөлшемді мас сивті ба сып шы ға ру үшін, біз for 

циклін пай да ла на ала мыз:
for i in myList1:
  for j in i:
    print (j, end=" ")
  print ()
Кел ті ріл ген код мы на дай нә ти же ні бе ре ді (24-су рет):

24-су рет. Прог рам ма нә ти же сі

Жауапберейік

1. Тізім деген не?
2. Тізімдер қандай деректер типінен тұруы мүмкін?
3. Екіөлшемді массивтің енгізу және шығару элементтері 

қалай жазылады?
4. Екіөлшемді массив элементтерімен қалай байланыс  

жасауға болады?

Себебінанықтайық

Ті зім дер мен жұ мыс іс теу дің ар тық шы лық та ры ту-
ра лы айт ың дар. Кі ріс ті ріл ген ті зім дер мас сив тер де қа лай 
анық тала ды? Екіөлшемді массив элементтеріне қалай қол-
жеткізуге болады? 

Сұрақтарғажауапберейік

Ойланайық,талқылайық
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Талдап,салыстырайық

Венн диаг рам ма сы кө ме гі мен бірөл шемді жә не екіөл-
шемді мас сивті салыстырыңдар.

Бірөлшемді  
массив

Екіөлшемді  
массив

Дәптергеорындайық

Төмендегі кодты орындағаннан кейін қандай нәтиже 
аламыз? Дәптерлеріңе жазыңдар.

my_list = [[7, 12, 4],[9, 50, 3],[45, 0, -1]]
print(my_list[1])
print(my_list[2])
print(my_list[-1])

Компьютердеорындайық

Берілген программаны компьютерде орындаңдар.
my_list1 = [[7, 12, 4], [9, 50, 3],[45, 0, -1]]
my_list2 = [[7, 18, 6], [11, 3]]
my_list3  =  [['Almaty',  'Dubai',  'London'], 

['Kazakh stan', 'UAE', 'England']]
print (my_list1[1])
my_list2[1] = [11, 3, 5]
print (my_list2)
print (my_list3[1][0])

Ойбөлісейік

Са бақ та жа ңа не үй рен дің дер? Бірөлшемді және 
екіөлшемді массивтер қалай ерекшеленеді?

Үйтапсырмасы

Екіөлшемді массивті төмендегідей түрде көрсететін 
Python программасын жазыңдар:

1
2 3
4 5 6
7 8 9 10

Талдап,салыстырайық

Дәптергеорындайық

КомпьютердеорындайықКомпьютердеорындайық

Ойбөлісейік

Үйтапсырмасы
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§ 24. Прак ти кум. Екіөлшемді массивте 
эле ме нт ті жою жә не кі ріс ті ру

Екіөлшемдімассивтемәндердікірістіру
Біз insert () әді сін қол да нып, анық тал ған по зи ция лар ға 

жа ңа эле ме нт тер дің ин дек сін көр се те оты рып, кі ріс ті ре ала-
мыз.

1-тапсырма. Кел ті ріл ген мы сал да жа ңа де рек тер дің эле-
мен ті 2 ин де кс ті по зи ция ға кі ріс ті рі ле ді.

from array import *
my_list = [[11, 12, 5, 2], [15, 6,10], [10, 8, 12, 

5], [12,15]]

my_list.insert(2, [0, 5, 11, 13, 6])

for i in my_list:
  for j in i:
    print (j, end=" ")
    print ()

Прог рам ма нә ти же сі мынадай болады (25-су рет):

25-су рет. Прог рам ма нә ти же сі

Екіөлшемдімассивтегімәндердіжою
Del  () әді сін пай да ла на оты рып, ин декс кө ме гі мен мән-

дер ді қай та анық тау ар қы лы іш кі мас сив ті не ме се іш кі мас-
сив тің кей бір нақ ты эле ме нт те рін жоюға бо ла ды. Бі рақ бел-
гі лі бір де рек тер эле ме нт те рін іш кі мас сив тер дің бі рін де жою 
қа жет бол са, тө мен де гі си пат тал ған жа ңар ту процесін пай да-
ла на мыз.АР
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2-тапсырма. Бұл мысалда массивтегі элементтерді жоюды 
қарастырамыз.

from array import *
myList = [[11, 12, 5, 2], [15, 6,10], [10, 8, 12, 

5], [12,15]]

del myList[3]

for i in myList:
  for j in i:
    print (j,end=" ")
  print()

Прог рам ма нә ти же сі былай болады (26-су рет):

26-су рет. Прог рам ма нә ти же сі

3-тапсырма. 5x5 матрицасы түрінде екіөлшемді массив 
берілсін. Жұп бағандағы барлық элемент мәндерін 0 мәнімен, 
ал тақ бағандағы элемент мәндерін 1 санына ауыстырыңдар.
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§ 25. Прак ти кум. Екіөлшемді мас сив тер ді ше шу

1-тап сыр ма. Екі санды m (жол) және n (баған) тұратын 
кіріс деректер ретінде қабылдайтын және екіөлшемді массив 
жасайтын Python программасын жазыңдар. i жолда және j 
бағанында элементтің мәні i * j болуы тиіс.

Программа листингі:
row = int(input("Input number of rows: "))
column = int(input("Input number of columns: "))
my_list = [[0 for col in range(column)] for r in 

range(row)]

for i in range(row):
  for j in range(column):
    my_list[i][j] = i*j

print (my_list)
Жол дар мен ба ған дар са нын сұ рай мыз. Екіөлшемді мас сив-

тер ді row*column нөл дер мен тол ты ра мыз. Әр эле ме нт ті жол дар 
мен ба ған дар ин де кс те рі нің қи ылы сын да олар дың кө бейт ін ді-
сі мен ау ыс ты рамыз. 

Мы са лы, 2-жол да жә не 3-ба ған да мат ри ца эле мен ті нің мә ні 
мы надай түр де шы ға ры ла ды: 2- жол дың ин дек сі 1-ге тең, се бе бі 
мас сив те гі ин де кс теу 0-ден бас тала ды; тиі сін ше 3-ба ған ның 
ин дек сі 2-ге тең. Эле ме нт тің мә ні my_list[1][2] = 1*2 = 2. 
Мас сив ті эк ран ға шы ға ра мыз.

Прог рам ма нә ти же сі мынадай болады (27-су рет):

27-су рет. Прог рам ма нә ти же сі

2-тап сыр ма. Екіөлшемді мас сив тің өл ше мін есеп тейт ін 
жә не оны 0 мен 50 ара сын да ғы кез дей соқ сан дар мен тол ты-
ра тын прог рам ма ны жа зың дар. Әр ба ған ның қо сын ды сын жә не 
әр жол дың кө бей тін ді сін эк ран ға шы ға рың дар.АР
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Программа листингі
import random
random.seed(None)
row = int(input("Input number of rows: "))
column = int(input("Input number of columns: "))
my_list = [[0 for col in range(column)] for r in 

range(row)]

sum_column = [0 for col in range(column)]
product_row = [1 for row in range(row)]

for i in range(row):
  for j in range(column):
    my_list[i][j] = random.randint(0,50)
print (my_list)

for i in range(column):
  for j in range(row):
    sum_column[i] += my_list[j][i]

for i in range(row):
  for j in range(column):
    product_row[i] *= my_list[i][j]

print("Sum of column elements: ", sum_column)
print("Product of row elements: ", product_row)

Прог рам ма нә ти же сі мынадай болады (28-су рет):

28-су рет. Прог рам ма нә ти же сі

3-тапсырма. Көбейту кестесін бейнелейтін программа  
жасаңдар. Алынған нәтиже тізім түрінде  көрсетілуі керек.  
Программаны «5 * 5 көбейтіндісі неге тең?» деген нәтиже 
шығатындай толтырыңдар. АР
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-БӨЛІМДІҚОРЫТЫНДЫЛАУҒААРНАЛҒАН
ТЕСТТАПСЫРМАЛАРЫ

1. Қай жаз ба да мас сив ті жа рия лау көр се тіл ген?
A) var A: array [1..10] of integer.
B) for i in range(10): if A[i]<min: min=A[i].
C) S=0 for i in range(10):  S+=array[i].
D) for i in range(10): A[i]=random.randint(1,100).
E) a = arr. array(‘i’).

2. Қай жаз ба да мас сив эле ме нт те рін ен гі зу көр се тіл ген?
A) a = arr.array(‘i’).
B) for i in range(10): if A[i]<min: min=A[i].
C) S=0 for i in range(10):  S+=array[i].
D) for i in range(10): A[i]=random.randint(1,100).
E) var A: array [1..10] of integer.

3. Қай жаз ба да мас сив эле ме нт те рін шы ға ру көр се тіл ген?
A) for i in range(10): print(A[i]).
B) for i in range(10): if A[i]<min: min=A[i].
C) S=0 for i in range(10): S+=array[i].
D) for i in range(10): A[i]=random.randint(1,100).
E) var A: array [1..10] of integer.

4. Қай жаз ба да оң сан дар көр се тіл ген?
A) B[i] 2!=0.
B) B[i] 2==0.
C) B[i]>0.
D) B[i]<0.
E) B[i]<>0.

5. Қай жаз ба да те ріс сан дар көр се тіл ген?
A) B[i]>0.
B) B[i] 2==0.
C) B[i] 2!=0.
D) B[i]<0.
E) B[i]<>0.

6. Қай жаз ба да жұп сан дар көр се тіл ген?
A) B[i]>0.АР
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B) B[i] 2==0.
C) B[i] 2!=0.
D) B[i<0.
E) B[i]=0.

7. Қай жаз ба да тақ сандар көр се тіл ген?
A) B[i] 2!=0.
B) B[i]>0.
C) B[i] 2==0.
D) B[i<0.
E) B[i]=0.

8. Мас сив тің 4-эле мен ті 7-ге тең болуы қай жаз ба ға сәй кес?
A) B[3]=7.
B) B[4]=7.
C) B[7]=4.
D) B[7]=3.
E) B[i]=7.

9. Мас сив тің әр бір эле мен ті нің екі есе ге өсуі қай жаз ба да дұ рыс жа-
зыл ған?
A) for i in range(n): A[2*i]=A[i].
B) for i in range(n): A[i]=A[i]/2.
C) for i in range(n): A[i]=A[i]+2.
D) for for i in range(1,n): A[i]=A[i]+2.
E) for i in range(n): A[i]=A[i]*2.

10. Мас сив тің әр бір эле мен ті нің екі есе ге азаюы қай жаз ба ға сәй кес?
A) for i in range(1,n): A[i]=A[i]+2.
B) for i in range(n): A[i]=A[i]*2.
C) for i in range(n):  A[i]=A[i]+2.
D) for i in range(n): A[i]=A[i]/2.
E) for i in range(n): A[2*i]=A[i].

11. Мас сив эле ме нт те рі нің кө бейт ін ді сін тап.
A) P=1 for i in range(0,n): P*=A[i].
B) P=0 for i in range(0,n) P*=A[i].
C) P=1 for i in range(1,n) P*=A[i].
D) P=0 for i in range(1,n) P*=A[i].
E) P=n for i in range(0,n) P*=A[i].АР
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12. Мас сив тің те ріс эле ме нт те рі нің қо сын ды сын тап.
A) S=0 for i in range(0,n): if A[i]<0: S+=A[i].
B) S=0 for i in range(0,n): if A[i]>0: S+=A[i].
C) S=1 for i in range(0,n): if A[i]<0: S+=A[i].
D) S=0 for i in range(1,n): if A[i]<0: S+=A[i].
E) S=0 for i in range(0,n): if A[i]<>0: S+=A[i].

13. Мас сив тің оң эле ме нт те рі нің кө бейт ін ді сін тап.
A) P=1 for i in range(0,n): if A[i]>0: P*=A[i].
B) P=1 for i in range(0,n): if A[i]<0: P*=A[i].
C) P=0 for i in range(0,n): if A[i]<0: P*=A[i].
D) P=1 for i in range(1,n): if A[i]>0: P*=A[i].
E) P=1 for i in range(0,n): if A[i]<>0: P*=A[i].

14. Мас сив тің жұп эле ме нт те рі нің қо сын ды сын тап.
A) S=0 for i in range(0,n): if A[i] 2 == 0: S+=A[i].
B) S=0 for i in range(0,n): if A[i] 2 = 0: S+=A[i].
C) S=1 for i in range(0,n): if A[i] 2 == 0: S+=A[i].
D) S=0 for i in range(1,n): if A[i] 2 == 0: S+=A[i].
E) S=0 for i in range(0,n): if A[2*i] == 0: S+=A[i].

15. Мас сив тің тақ эле ме нт те рі нің кө бейт ін ді сін тап.
A) P=1 for i in range(0,n): if A[i] 2 ! = 0: 

P*=A[i].
B) P=1 for i in range(0,n): if A[i] 2 ! == 0: 

P*=A[i].
C) P=0 for i in range(0,n): if A[i] 2 ! = 0: 

P*=A[i].
D) P=1 for i in range(0,n): if A[i] 2 == 0: P*=A[i].
E) P=1 for i in range(0,n): if A[i] 2 <> 0: P*=A[i].
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5-БӨ ЛІМ

PYTHON  
ПРОГ РАМ МА ЛАУ  
ТІ ЛІН ДЕ 2D  
ОЙ ЫНЫН ҚҰ РУ

Кү ті ле тін нә ти же лер:
• PyGame кі тап ха на сын қо су;
• ой ын те ре зе сін жа сау үшін PyGame кі тап ха на сы ның  

да йын мо дуль де рін пай да ла ну;
• ой ын ның арт қы фо нын құ ру;
• ой ын ға ар нал ған дай ын кей іп кер лерді жүк теу;
• кей іп кер қоз ға лы сын прог рам ма лау;
• пер не тақ та дан кей іп кер ді бас қа ру;
• дай ын сце на рий бой ын ша ой ын әзір леу;
• ой ын ның нә ти же ле рін есеп теу ал го рит мін іс ке асы ру.АР
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§ 26. PyGame кі тап ха на сы. Кі тап ха на ны қо су

Кі тап ха на – функ ция мен клас тар код та рының жи ын ты ғы. 
Python-да код кі тап ха на сын си пат тау үшін қол да ны ла тын 
тер мин – мо дуль (module). Мы са лы, pygame мо ду лін де іш кі 
мо дуль дер ре тін де pygame.draw, pygame.image, pygame.mouse 
жә не т.б. қол да ны ла ды.

PyGame кі тап ха на сы – 2D ой ын да рын жә не бас қа муль-
ти ме дия лық қо сым ша лар ды әзір леу ге ар нал ған Рython про-
грам ма лау ті лі нің мо ду лі. РyGame көп те ген плат фор ма лар мен 
опе ра ция лық жүйе лер де жұ мыс іс теу ге мүм кін дік бе ре тін SDL 
(Simple DirectMedia Layer) ой ын да рын жа сау үшін бас қа кі тап-
ха на не гі зін де жа сал ды. PyGame – Python прог рам ма лау шы ла-
ры на осы қу ат ты кі тап ха на ны пай да ла ну ға мүм кін дік бе ре тін 
SDL бай ла ны сы.

PyGame өте ың ғай лы бол ға ны мен Python-ның стан дарт ты 
кі тап ха на сы на кір мей ді, яғ ни ол ор на ту бу ма сы мен бір ге жет-
кі зіл мей ді, оны бө лек ор на ту қа жет. Ол үшін өзі міз қол да нып 
отыр ған Python 3.4. нұсқасына сәй кес PyGame кі тап ха на сын 
www.pygame.org сай ты нан жүк тей ала мыз не ме се ко ман да лық 
жол дан 

Рython – m pip install – U pygame – user 
не ме се 

Рython – m pip install pygame 

Меңгерілетінбілім:

•	 PyGame	кі	тап	ха	на	сы;
•	 PyGame	кі	та	ха	на	сын	іс	ке	қо	су;
•	 PyGame	мо	дуль	де	рі	нің	қыз	ме	ті.

Естеріңетүсіріңдер:

•	 Python-да	ғы	ал	го	ритм	дер	дің	қан	дай	
тип	те	рін	бі	ле	сің	дер?

•	 тар	мақ	та	лу	жә	не	цикл	дік	опе	ра-
тор	ла	ры	де	ген	не?

•	 Python-да	ғы	де	рек	тер	ти	пін	
ай	тың	дар.

PyGameкітапханасы – 
БиблиотекаPyGame–
PyGame Library

Қосу–Запустить–Initiate

Оқиға–Событие–Event
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ко ман даcын орын дай мыз (29-су рет).

29-су рет. РyGame ор на ту

Тиіс ті бу ма ны ор нат қан нан кей ін Python ин те рп ре та то рын 
ашып, мына ко ман да ны ен гі зу ар қы лы оны тек се ру ге бо ла ды:

import pygame.

Егер кі тап ха на дұ рыс ор на тыл са, сендер РyGame-нің 
30-су рет те гі үл гі сін кө ре сіңдер.

30-су рет. РyGame ор на тыл ған ды ғын тек се ру

PyGame кі тап ха на сын им по рт та ған нан кей ін оны ини циа-
ли за ция лау ке рек:

pygame.init  () – ап па рат тық жасақтаманы сұ рай тын 
PyGame пиг мент тік па кет те гі әр бір іш кі мо дуль ді ини ци али-
за ция лай ды, драй вер лер ді жүк теп, PyGame ком пью тер дің бар-
лық құ рыл ғы ла рын пай да ла ну ға дай ын бо ла ды.

РyGame кі тап ха на сы бір не ше мо дуль ден тұ ра ды, олар же ке-
же ке қол да ны луы мүм кін.

Ой ын дар ды жа са ған кез де қол да ну ға бо ла тын әр бір құ рыл ғы 
үшін мо дуль дер бар.АР
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15-кес те де кей бір мо дуль дер дің ті зі мі жә не мақ са ты көр-
се тіл ген. То лық ті зім ді жә не құ жат ты мы на жер ден та бу ға 
бо ла ды www.pygame.org/docs/. Бұл мо дуль дер ге қол жет кі зу 
үшін, PyGame ар қы лы ша қы ру қол да ны ла ды.

15-кес те. PyGame-нің не гіз гі мо дуль де рі

Модульатауы Мақсаты

pygame.cdrom CD-ROM же тек те рін бас қа ру жә не оған кі ру 

pygame.cursors Меңзер бей не ле рін жүк теу 

pygame.display Эк ран ға кі ру 

pygame.draw Фи гу ра лар ды, сы зық тар ды жә не нүк те лер ді 
сы зу 

pygame.event Сырт қы оқи ға лар ды бас қа ру 

pygame.font  Жүйе лік қа ріп тер ді қол да ну 

pygame.image Кес кін ді жүк теу жә не сақ тау 

pygame.key  Пер не тақ та да бас қан пер не ні оқу

pygame.mixer Ды быс тар ды жүк теу жә не ой на ту 

pygame.mouse  Тін туір мен бас қа ру 

pygame.movie Ки но фильм фай лда рын ой на ту 

pygame.music Му зы ка жә не аудио лар мен жұ мыс 

pygame.rect Төрт бұ рыш ты ай мақ тар ды бас қа ру 

pygame.sndarray Ды быс де рек те рін бас қа ру 

pygame.surface Су рет тер мен эк ран ды бас қа ру 

pygame.transform Су рет тер ді өз гер ту жә не жыл жы ту 

pygame.time Уа қыт пен кадр жиі лі гін бас қа ру 

Python прог рам ма сын PyGame кі тап ха на сы мен пай да-
ла ну да құ жат ты құ ру жә не сақ тау әдет те гі дей орын да ла ды. 
Ол үшін IDLE ин тег ра ция лан ған әзір леу ор та сын да File 
мә зі рін ашып жә не New File эле мен тін таң дай мыз. Кей ін 
қо сым ша те ре зе ашы ла ды, бұл те ре зе де File мә зі рін ашып,  
... ретінде сақтау (Save As...) командасын орындаймыз. 
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Со дан соң орын ды таң дап, «*.ру» ке ңей ті лі мі мен фай лды сақ-
тай мыз (31-сурет).

31-су рет. Python-да құ жат ты сақ тау

Жауапберейік

1. Python кі тап ха на ла ры  деген не?
2. PyGame кі тап ха на сын қа лай іс ке қо су ға бо ла ды?
3. PyGame кітапханасының қызметінің мәні неде?
4. PyGame мо дуль дерін атаңдар.

Себебінанықтайық

1. PyGame Python-ның стан дарт ты кі тап ха на сы ма?
2. Не се беп ті import pygame қол да ны ла ды?
3. Не ге PyGame мо дуль де рі бір не ше түр ге бө лі не ді?

Талдап,салыстырайық

Python нұс қа сы мен PyGame мо ду лі нің нұс қа ла ры ның 
са лыс тыр ма лы тал дау ын жүр гі зің дер.

Дәптергеорындайық

PyGame кі тап ха на сын ор на ту ал го рит мін дәп тер ле рі ңе 
жа зың дар.

Сұрақтарғажауапберейік

Ойланайық,талқылайық

Талдап,салыстырайық

Дәптергеорындайық
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Компьютердеорындайық

1. Сы нып та ғы ком пью тер лер ге PyGame ор на тың дар. 
2. PyGame прог рам ма сы ның ор на тыл ған ды ғын тек се-

ріңдер.
3. PyGame кі тап ха на сын да жа сал ған прог рам ма ны сақ тау 

жол да рын көр се тің дер.

Ойбөлісейік

Са бақ та сен дер не үй рен дің дер? Қан дай сайт тар да не ме се 
он лайн ре су рс тар да PyGame-де жа сал ған прог рам ма лар ды 
кө ру ге бо ла ды?

Үйтапсырмасы

1. Python мен PyGame та қы рып та ры ның тер мин де рі не қа-
тыс ты сөз жұм бақ құ рас ты рың дар.

2. CD дискіден осы тақырыпқа сәйкес тапсырманы 
орындаңдар.

орындайықКомпьютердеорындайық

Ойбөлісейік

Үйтапсырмасы
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§ 27. Ой ын те ре зе сін жа сау үшін PyGame  
кі тап ха на сы ның дай ын мо дуль де рін пай да ла ну  

Ойын әзірлеу кезінде бірінші қадам – терезені құру, яғни 
ойын алаңы бо лып та бы ла ды. PyGame кі тап ха на сын да дисп лей 
те ре зе сі мен эк ран ды бас қа ру ға ар нал ған дай ын pygame.
display мо ду лі бар.

16-кес те де осы мо дуль дің кей бір ерек ше лік те рі көр се тіл ген:

16-кес те. РyGame.display модулінің қыз ме ті

Қызметтер Сипаттамалары
pygame.display.init Дисп лей мо ду лін бап тау

pygame.display.quit Дисп лей мо ду лін жа бу 

pygame.display.flip Дисп лей бе тін то лы ғы мен жа ңар ту

pygame.display.
set_mode

 Бей не ні көр се ту үшін те ре зе ні не ме се 
эк ран ды ини ци али за ция лау

pygame.display.
get_surface

Ағым да ғы уа қыт та ор на тыл ған дисп лей 
бе ті нен сіл те ме алу 

pygame.display.
toggle_fullscreen

То лық эк ран мен те ре зе дисп лей ара сын да-
ғы ау ысу

pygame.display.
set_caption

Те ре зе атау ын та ғай ын дау

pygame.display.
get_caption

Ағым да ғы те ре зе нің та қы ры бын қай та ру 

Естеріңетүсіріңдер:

•	 Python-да	ғы	кі	тап	ха	на,	мо	дуль	
де	ге	ні	міз	не?

•	 PyGame	мо	дуль	де	рі	нің	типтері	
қан	дай?

•	 РyGame	модульдері	қалай	
тағайындалады?

Меңгерілетінбілім:

•	 pygame.display	мо	ду	лін	та	ғай	ын	дау;
•	 pygame.display	мо	ду	лі	нің	қыз	ме	ті;
•	 те	ре	зе	ні	құ	ру	үшін	прог	рам	ма	ны	жа	зу.

Экран–Экран–Screen

Режимқою–Задать
режим–Set	mode

Шығу–Выход–Quit
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PyGame те ре зе сі бір көрініс қа бат ынан тұ ра ды, ол те ре зе нің 
ішінде не ме се то лық те ре зе ре жи мін де жұ мыс жа сай ды. x = 0 
жә не y = 0-де гі кес кін нің ба сы – эк ран ның жо ға ры сол жақ бұ ры-
шы. Екі ось эк ран ның оң жақ тө мен гі жа ғын да оң ба ғыт та өсе ді.

PyGame-де тек бір дисп лей бел сен ді бо луы мүм кін. рygame.
display.set_mode  () функ ция сын пай да ла нып, жа ңа эле-
мент жа сау ар қы лы ал дың ғы эк ран ды жа ба ала мыз. Мы са лы, 
ой ын ға ар нал ған өл ше мі 600х500 бо ла тын screen те ре зе сін 
құ ра мыз (бұл өзі міз бер ген те ре зе атауы). Ол үшін біз тө мен де гі 
функ ция ны қол да на мыз:

pygame.display.set_mode(resolution = (x, y), flags = 
0, depth = 0)

Resolution ар гу мен ті – ені мен би ік ті гін біл ді ре тін сан дар 
жұ бы. Flags ар гу мен ті – қо сым ша оп ция лар жи ын ты ғы. Depth 
ар гу мен ті түс үшін пай да ла ны ла тын бит тер дің са нын біл ді ре ді.

Ой ыны мыз дың атауы «My First Game». Тө мен де си пат-
тал ған функ ция ны пай да ла нып, те ре зе нің атау ын ор на та мыз:

pygame.display.set_caption("Some title")

Прог рам ма ко ды:

import pygame
pygame.init()
screen = pygame.display.set_mode((600, 500), 0, 32)
pygame.display.set_caption("My First Game")

Не гіз гі прог рам ма цик лі ой ын ло ги ка сы жа зыл ған блок 
бо лып та бы ла ды:

while True:
  for event in pygame.event.get(): 
    if event.type == QUIT: 
      exit()
  screen.blit(background, (0,0))
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Шарт ре тін де while цик лі True мә нін қа был дай ды, біз 
одан шыққанша не ме се оны бас қа жол мен тоқ тат қан ға дей ін, 
үз дік сіз қай тала на тын бо ла ды.

Фон дық су рет тің те ре зе сін то лы ғы мен жа бу үшін біз ке ле сі 
әре кет тер ді қол да на ала мыз:

screen.blit (фон, (0,0,0))

Со ңын да, жа ңа су рет ті алу үшін эк ран ды жа ңар та мыз:
pygame.display.update ()

Прог рам ма цик лі 3 не гіз гі бө лім нен тұ ра ды:
• пай да ла ну шы мен бай ла ныс: пай да ла ну шы ның кі руін жә не 

олар ға жау ап ты тұ рақ ты «тың дау» үшін пай да ла ны ла ды. 
Бұл пай да ла ну шы пер не тақ та не ме се тін туір ді пай да лан ған 
кез де бо луы мүм кін;

• ой ын ло ги ка сын ен гі зу;
• кө рі ніс ті жә не кей іп кер лер ді қай та жа сау ар қы лы эк ран ды 

жа ңар ту.
Біз дің лис тинг тен шы ғу ке зін де бел гі лі бір өл шем мен жә не 

«My First Game» аты мен те ре зе ала мыз. 
Осы мо дуль дің кей бір функ ция ла рын қол да ну үлгісін қа рас-

ты рай ық (32-су рет):
1) print("get_caption: ", pygame.display.get_

caption())
2) print("get_surface: ", pygame.display.get_

surface())
1. PyGame функциясы display.get_caption () дисплей 

бетінің атауы мен белгішесінің атауын қайтарады. Олар 
жиі бірдей мәнге ие болады.

2. pygame.display.get_surface () функ ция сы ағым да ғы 
көр се ті лген дисплей бе ті не сіл те ме бе ре ді. Егер дисп лей 
ре жи мі ор на тыл ма ған бол са, None қай та ры ла ды.

====== RESTART: C:\Users\Admin\Documents\display.get.ру ======
pygame 1.9.4
Hello from the pygame community. https://www.pygame.org/
contribute.html
get_caption: (‘My First Game’, My First Game’)
get_surface: <Surface (600x500x32 SW) >
>>>

32-су рет. Мо дуль дің қо сым ша функ ция ла рын қол да нуАР
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Жауапберейік

1. Рygame.display мо ду лі нің не гіз гі мақ са ты қан дай?
2. Pygame.display.set_mode() қан дай қыз мет ат қа ра ды?
3. Pygame.display.flip() қан дай қыз мет ат қа ра ды?
4. Pygame.quit() қан дай қыз мет ат қа ра ды?

Себебінанықтайық

Pygame.display.set_mode () функ ция сын пай да ла ну 
үшін қан дай екі опе ра ция орын да луы ке рек?

Талдап,салыстырайық

Ком пью тер лік эк ран дар дың коор ди на та жүй есі мен 
стан дарт ты тік бұ рыш ты коор ди на та жүй есі ара сын да ғы 
айыр ма шы лық ты тал дап, тү сін ді рің дер.

Дәптергеорындайық

for event in pygame.event.get() цикл дік ко ман да-
сын дәп тер ге жа зың дар.

while True:
  for event in pygame.event.get():
    if event.type == QUIT:
      exit()

Компьютердеорындайық

Сабақта талқыланған мысалда экран параметрлерін 
(300,200) немесе (200,300): screen  = pygame.display.
set_mode  ((x,  y),  0.32) өзгертіп көріңдер. Қандай 
айырмашылықтар байқадыңдар?

Ойбөлісейік

Са бақ та не үй рен дің дер? Өз сы нып тас та рың мен pygame.
display мо ду лі нің қол да ны ла тын функ ция ла ры мен ма-
ңыз ды лы ғын тал даң дар.

Үйтапсырмасы

«РyGame.display функ ция лар кес те сін та ғы қан дай ко-
ман да лар мен то лық ты ру ға бо ла ды?» де ген сұ рақ қа то лық 
жау ап дай ын даңдар.

Сұрақтарғажауапберейік

Ойланайық,талқылайық

Талдап,салыстырайық

Дәптергеорындайық

орындайықКомпьютердеорындайық

Ойбөлісейік

Үйтапсырмасы
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§ 28. PyGame кі тап ха на сы ның басқа да дай ын  
мо дуль де рі мен та ны су  

Бұл бө лім де біз ең көп та рал ған PyGame-де де бар мо дуль-
дер мен та ны са мыз. Олар: pygame.surface,  рygame.image, 
pygame.event, pygame.draw, pygame.mouse.

Surface модулі – кескіндерді көрсетуге арналған PyGame 
нысаны.

Surface.blit (source, dest, area=None, special_
flags = 0) – бір кескіннің үстіне екіншісін салады. Негізгі 
қабаттың бетіне (source) берілген қабатты сызады, үс тің гі 
жа ғы на (Surface) су рет са ла ды, мұн да dest – кор теж (x, 
y), source қа ба ты, area – (width, height)  бас тап қы бет тің 
өл шемде рі.

Surface.get_rect() – кө рі ніс ті қай та ру (x, y, width, 
height), мұн да x, y – бет тің жо ғар ғы сол жақ бұ ры шы ның коор-
ди на тала ры, (Surface), width, height – өл ше мі не сәй кес ті гі.

Image мо дулі – кес кін дер ді жүк теу жә не сақ тау функ ция-
ла ры бар ны сан. Кес кін Surface ны саны ре тін де жүк те ле ді. 
Surface кла сы олар ды бас қа ру ға мүм кін дік бе ре ді (сы зық тар 
са лу, пик сель дер ді ор на ту, ай мақ та рды тү сі ру жә не т.б.).

Рygame.image.load () – файл дан жа ңа кескін ді жүк тей ді.
Event мо дулі – PyGame ны са ны, оқи ға лар  жә не ке зек тер мен 

әре кет те су үшін қол да ны ла ды.
PyGame бар лық оқи ға ның ха бар ла ма ла рын оқи ға лар ке зе гі 

ар қы лы өң дей ді. Осы мо дуль де гі кі ші бағ дар ла ма лар оқи ға-
лар дың ке зе гін бас қа ру ға кө мек те се ді.

Естеріңетүсіріңдер:

•	 pygame.display	қа	лай	қо	сы	ла	ды?
•	 pygame.display	мо	ду	лі	нің	не	гіз	гі	
мақ	са	ты	қан	дай?

•	 pygame.display	мо	ду	лі	нің	функ	ция-
ла	рын	ай	тың	дар.

Меңгерілетінбілім:

•	 PyGame-нің	дай	ын	мо	дуль	де	рі;
•	 pygame.surface,	pygame.image	
мо	дуль	де	рі	нің	функ	ция	сы;

•	 рygame.draw	мо	ду	лі	нің	функ	ция	сы	
жә	не	т.б.

Кескін–Изображение–
Image

Жүктеу–Загрузить–Load

Суретсалу–Рисовать– 
Draw
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РyGame-де кез кел ген оқи ға, мы са лы, пер не ні ба су, Event 
objects ны сан да ры нан тұ ра тын ті зім ге ор на лас ты ры ла ды. Бар-
лық «ны сан оқи ға ла ры» еvent.type әді сі ар қы лы қа ты на су ға 
бо ла тын түр ге ие.

pygame.event.get () – get () әді сін қол да нып, ке зек пен 
оқи ға лар ды алуға болады.

Mouse мо дулі – PyGame ны са ны, тін туір мен жұ мыс іс тей ді.
pygame.mouse.set_pos – тін туір де гі меңзер қызметін 

ор на та ды.
pygame.mouse.set_cursor – тін туір дің мең зер жүй есі 

үшін кес кін ор на та ды.
Draw мо дулі – РyGame фи гу ра лар ды сы зу ға ар на л ған 

ны сан.
Осы мо дуль мен оның функ ция ла ры на то лық тоқ та лып 

өтейік (17-кес те):

17-кес те. Pygame.draw кө ме гі мен не гіз гі кес кін дер ді сы зу

Қызметтер Сипаттамалары

pygame.draw.rect Төрт бұ рыш ты са лу 

pygame.draw.polygon  Көп бұ рыш ты са лу 

pygame.draw.circle Шең бер са лу 

pygame.draw.ellipse Эл липс са лу 

pygame.draw.arc Эл ли пс тің до ға сын са лу 

pygame.draw.line Тү зу сы зық тың қи ын ды сын са лу 

pygame.draw.lines  Бір не ше ір ге лес сег мент тер ді сы зу 

pygame.draw.aaline Те гіс сы зық тар ды сы зу 

pygame.draw.aalines  Тіз бе гі те гіс те ліп сы зыл ған сы зық тар 

Сурет салуға арналған модульді түс тер мен то лық ты ру ға 
бо ла ды. Ком пью тер де түс тер қа лай пайда бо ла ды? Ком пью тер 
эк ра ны үш түс ті пиксельдерден тұ ра ды: қы зыл (Red), жа сыл 
(Green), көк (Blue). RGB – бұл үш не гіз гі ком по не нт ті 0 мен 255 
ара лы ғын да ғы ара лас ты ру ар қы лы бар лық түс тер мен олар дың 
реңк те рін алу әді сін ұсы на тын түс үл гі сі.АР
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Міне, біз одан әрі қолдана алатын түстер кестесі (18-кес те).

18-кес те. Қол да на тын түс тер кес те сі

Түсатауы RGBтүсформаты Түстер

BLACK (0, 0, 0)

WHITE (255, 255, 255)

RED (255, 0, 0)

GREEN (0, 255, 0)

BLUE (0, 0, 255)

CYAN (0, 255, 255)

MAGENTA (255, 0, 255)

YELLOW (255, 255, 0)

8-сызбада түстерді біріктіріп, RGB форматында жаңа түс 
алу жолы көрсетілген.

Күлгін(255,0,255)

Қызыл(255,0,0)

Көк(255,255,0)

Жасыл(0,255,0)

Көгілдір(0,255,255)

Белый(255,255,255)

Көк(0,0,255)

8-сызба. RGB түстік моделі

Мы са лы, pygame.draw сурет функцияларын пайдалануды 
қа рас ты рай ық:

Прог рам ма лис тин гі:
import pygame
from math import piАР
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pygame.init()
# RGB фор ма тын да ғы түс терді анық та у
BLACK = (0, 0, 0)
WHITE = (255, 255, 255)
BLUE = (0, 0, 255)
GREEN = (0, 255, 0)
RED = (255, 0, 0)

# эк ран ның би ік ті гі мен енін белгілеу
size = [400, 300]
screen = pygame.display.set_mode(size)

# те ре зе атау ын белгілеу
pygame.display.set_caption("Су рет  салу мы са лы")

# оқи ға лар ды өң деу
while True:
  for event in pygame.event.get():
    if event.type == pygame.QUIT: 
      exit()
# Эк ран ды та за лау жә не эк ран ның ақ фо нын ор на ту 

screen.fill(WHITE)

# Экранға (0,0) - (40,40) нүктелері аралығында, 
қалыңдығы 4 пик сель болатын қа ра сы зық салу

pygame.draw.line(screen, BLACK, [0,0], [40,40], 4)

# Эк ран ға қалыңдығы 4 пик сель  болатын бірнеше 
аралас бөліктерді салу

pygame.draw.lines(screen, GREEN, False, [[60,20],  
[100,20], [140,5], [180,20], [220,20]], 4)

# Эк ран ға (0,50) - (40,90) нүктелері аралығында, 
қалыңдығы 2 пик сель болатын тұтас сы зық ты салу

pygame.draw.aaline(screen,  BLACK,  [0,50], 
[40,90], 2)

# Ұзындығы мен ені 60 пиксельден тұратын, нүктенің 
қалыңдығы 1 пиксель болатын, (60,60) нүктелері 
аралығындағы тік төртбұрыш салуАР
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pygame.draw.rect(screen, BLUE, [60,60,60,60], 1)

# Ұзындығы мен ені 60 пиксель болатын, (140,60) 
нүктелері аралығында іші толық боял ған тік төрт бұ-
рыш ты са лу

pygame.draw.rect(screen, BLUE, [140,60,60,60])

# Центрі (90,17) нүктелері аралығында, радиусы 30 
пиксель болатын шең бер са лу

pygame.draw.circle(screen, BLACK, [90,170], 30,1)

# Центрі (170,170) нүктелері аралығында, радиусы 
30 пиксель болатын іші толық боялған шең бер са лу

pygame.draw.circle(screen, BLACK, [170,170], 30)
#
 Тіктөрт бұ рыш ты қол да на оты рып, эл ли пс ті са лу
pygame.draw.ellipse(screen, RED, [60,220,60,30], 1)

# Тіктөрт бұ рыш ты қол да на оты рып, іші толық боялған 
эл липс са лу

pygame.draw.ellipse(screen, RED, [140,220,60,30]) 
# Көп бұ рыш ты салу функ ция сын қолданып, үшбұрыш салу
pygame.draw.polygon(screen,  BLACK,  [[170,25], 

[140,60], [200,60]], 5)

# Жа рық бұ ры шын өл шеу ар қы лы эл липс до ға сын са лу
pygame.draw.arc(screen, RED,[210,75,150,125], 0, 

pi/2, 3)
pygame.draw.arc(screen,  GREEN,[210,75,150,125], 

pi/2, pi, 3)
pygame.draw.arc(screen,  BLUE,  [210,75,150,125], 

pi, 3*pi/2, 3)
pygame.draw.arc(screen, BLACK, [210,75,150, 125], 

3*pi/2, 2*pi, 3)

# Функ ция ла рды қол дан ған нан кей ін, эк ра нды жаңарту
pygame.display.flip()

# Жұ мыс ты аяқ тау
pygame.quit()АР
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Прог рам ма нә ти же сі мынадай болды (33-су рет):

33-су рет. Прог рам ма нә ти же сі

Жауапберейік

1. PyGame кі тап ха на сы ның қан дай дай ын мо дуль де рі бар? 
2. Рygame.surface,  рygame.image,  pygame.event, 

pygame.mouse мо дулі нің функ ция лары қандай?
3. pygame.draw мо ду лі нің бас ты мақ са ты қан дай?
4. pygame.draw қандай функ ция ла рды атқарады?
5. RGB түс фор ма ты қай да қол да ны ла ды?

Себебінанықтайық

Бе ріл ген код pygame.draw.line(screen,  green,  [х0, 
y0],[x1, y1], 5 не ні біл ді ре ді? Сұ рақ тар ға жау ап бе рің дер. 
• Green не ні біл ді ре ді?
• [х0, y0] және [x1, y1] не үшін қа жет?
• 5 са ны қан дай өл шем бір лі гін біл ді ре ді?

Сұрақтарғажауапберейік

Ойланайық,талқылайық
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Талдап,салыстырайық

Тік төртбұрыш, шеңбер немесе эллипс сызу барысында 
сызықтың берілген ені 0-ге тең болса, жауабы қандай  бо-
лады?

Дәптергеорындайық

Ком пью тер де ер кін су рет са лу үшін, ал ды мен мынадай 
амал дар ды іс теу ке рек. Бел гі лі бір масш таб та коор ди на та-
лық жа зық тық ты дәп тер ге тү сі ріп, су рет тер дің бір не ше мо-
де лін (шыр ша, қор шау жә не т.б.) са лу үшін гео мет рия лық 
фи гу ра лар ды пай да ла ның дар. 

Компьютердеорындайық

1. Бе ріл ген прог рам ма ко дын қол да нып, су рет са лың дар.  
pygame.draw.polygon(screen,GREEN,  [[50,100], 
[0,200], [150,200], [100,100]], 3)

 Сен де қан дай фи гу ра пай да бол ды?

Талдап,салыстырайық

Дәптергеорындайық

орындайықКомпьютердеорындайық
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2. Берілген прог рам ма ко ды ның үзін ді сін қол да нып, эл-
липс са лың дар. 

  p y g a m e . d r a w . e l l i p s e ( s c r e e n , B L A C K ,    
[30,30,200,100],1)

  Қол да на тын тік  төрт бұ рыш тың бас ты коор ди нат ала рын, 
ұзын ды ғын жә не енін көр се тің дер.

Ойбөлісейік

Сабақта жаңа не үйрендіңдер?  Сыныптастарыңмен 
Python-да қосымшалар жасау үшін  қандай дайын модуль-
дер қажет екенін талқылыңдар. PyGame графикасымен 
қалай жұмыс істеуге болады? Сурет модулі функциясының 
мүмкіндіктері қандай?

Үйтапсырмасы

1. draw мо ду лі нің функ ция ла рын жә не RGB түстер моделін 
пайдаланып, бағдаршамның суретін салыңдар.

2. CD дискіден осы тақырыпқа сәйкес тапсырманы 
орындаңдар.

Ойбөлісейік

Үйтапсырмасы
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§ 29. Артқы фон мен ойын кейіпкерлері  

Бұл са бақ та ой ын ның арт қы фо нын жа сауды қа рас ты рай ық. 
Арт қы фон жа сау үшін фон ды кез кел ген түс пен тол ты ру ға 
не ме се су рет ті жүк теуге бо ла тынын білеміз. Мы са лы, фон ды 
қан дай да бір түс ке толтыру үшін мынадай функция қол да-
ныла ды:

pygame.Surface.fill(color, rect=None, special_flags = 0)

Функция бет ті тұ тас түс пен тол ты ру ға мүм кін дік бе ре ді. 
Егер rect  үшін ті ке лей ар гу мент ор на тыл ма са, бар лық бе ті 
тол ты ры ла ды. Rect ар гу мен ті бел гі лі бір ай мақ қа толтыруды 
шек тей ді. Толтыру, сон дай-ақ бе тті ке су ай ма ғын да бо ла ды. 
Color ар гу мен ті RGB, RGBA дәйек ті не ме се түс ин дек сі бо луы 
мүм кін.

PyGame-нің ны са ны Surface су рет тер ді көр се ту үшін қол да-
ны ла тынын еске түсіріңдер.

Су рет ті арт қы фон ға жүк теу үл гі сі:
background_image = 'green.jpg'
import pygame 
from pygame.locals import * 
from sys import exit
pygame.init()
screen = pygame.display.set_mode((600,500), 0, 32)
pygame.display.set_caption ("My First Game")

Естеріңетүсіріңдер:

•	 PyGame	мо	дульде	рі	қан	дай?
•	 pygame.surface,	pygame.image	
мо	дулдерінің	қыз	ме	ті	қан	дай?

•	 рygame.draw	мо	дульінің	қыз	ме	ті	
қан	дай?

Меңгерілетінбілім:

•	 арт	қы	фон	ды	түс	пен	тол	ты	ру;
•	 кескін	ді	арт	қы	қа	бат	қа	жүк	теу;
•	 PyGame-де	time.clock	мо	ду	лі	мен	
жұ	мыс	іс	теу.

Толтыру–Заполнить–Fill

Түс –Цвет–Color

Фон–Фон–Background
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background  =  pygame.image.load(background_image).
convert() 
while True:
  for event in pygame.event.get():
    if event.type == QUIT:
      exit()
  screen.blit(background, (0,0))
  pygame.display.update()

Біз дің ой ынның арт қы фоны бір келкі жа сыл түс ті бо ла ды. 
Ол үшін өл ше мі 600x500-ден кем емес жа сыл су рет қа жет. Лис-
тингте оған background_image атауын бер дік. Бұл су рет ті жүк-
теу үшін pygame мо ду лін қол да на мыз. pygame.image су рет-
тер ді та сы мал дауға ар нал ған. Атап айт қан да, pygame.image.
load(filename) файл дан жа ңа су рет ті жүк тей ді. PyGame ав то-
мат ты түр де ти пін анықтайды жә не де рек тер ден жа ңа Surface 
ны са нын жа сай ды.

Қайтары ла тын қа бат (бет) ол алын ған файл си яқ ты түс 
пі ші мін, түс кіл тін жә не альфа-мөл дір лік ті қам ти ды. Эк ран да 
жыл дам сы зы ла тын кө шір ме ні жа сау үшін ар гу ментсіз 
convert() функ ция сы пай да бо ла ды. Convert () pygame түр-
лен ді ру үшін қолда ны ла ды. Surface бір дей пик сель фор ма ты, 
pygame.display.set_mode ()-тан құ рыл ды. Егер сен дер оны 
ша қыр ма саң дар, он да әр жо лы про цес ті баяу ла та тын пик сельді 
түр лен ді ру қа жет бо ла ды (34-су рет).

34-су рет. Лис тинг нә ти же сіАР
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Ой ын ның арт қы қа ба ты на кез кел ген су рет ті ор на ту ға 
бо лады.

Surface ны сан да ры үшін fill () әді сі:
 # бе ті не ақ фонды са лу
 windowSurface.fill (WHITE)
Біз windowSurface сақталған барлық бетті ақ түс пен тол тыр-

ғы мыз келеді. Fill () функциясы параметр ретінде беріле тін 
Surface бетін түспен толық жабады.

Fill  () әдісін немесе кез келген басқа сурет функция сын 
шақырғанда, PyGame экранындағы терезе өзгермейтініне на зар 
аударыңдар. Олар Surface нысанын өзгертеді. PyGame функ-
ция сы арқылы экранда жаңа Surface нысанын көрсету үшін, 
display.update () қолдану керек.

Компьютердегі Surface нысанын өзгерту, эк ран да ғы су рет ті 
өз гер ту ден әл де қай да жыл да мы рақ бо ла ды. Сон дық тан су рет-
 тің бар лық функ циялары Surface нысанында са лын ған нан 
ке йін ға на эк ран да су рет са лу әлдеқайда тиімді.

Fill  ()  әдісі – функция емес, pygame.Surface нысанда-
ры ның әдісі. Ол түс параметрі үшін берілетін кез келген түс 
мәнімен барлық Surface нысанын толық толтырады.

Кі тап ха на мен жұ мыс іс теу ді жақ сы тү сі ну үшін тө мен дегі 
қа ра пай ым код ты қа рас ты ру ды ұсы на мыз. Бұл ке зең де жал пы 
мақ сат тар үшін осы код ты іс ке қо сып, алынған нәтижені талдап 
көрейік. Тө мен де код тың жал пы тү сін дір ме сі бе ріл ген.

Прог рам ма лис тин гі HelloWorld.py:

background_image = 'plate.png'
mouse_image = 'apple.jpg'
import pygame 
from pygame.locals import *
from sys import exit
pygame.init()
screen = pygame.display.set_mode((640,480), 0, 32) 
pygame.display.set_caption("Hello, World!")
background  =  pygame.image.load(background_image).
convert() 
mouse_cursor  =  pygame.image.load(mouse_image).
convert_alpha()
while True:
  for event in pygame.event.get(): АР
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    if event.type == QUIT: 
      screen.blit(background, (0,0))
  x, y = pygame.mouse.get_pos() 
  x-= mouse_cursor.get_width() / 2 
  y-= mouse_cursor.get_height() / 2 
  screen.blit(mouse_cursor, (x, y))
    pygame.display.update()

Прог рам ма нә ти же сі мынадай болды (35-сурет):

35-су рет. Программа нә ти же сі

Бе ріл ген мы сал ды іс ке қо су үшін біз ге екі кес кін ке рек: 
бі реуі фон ре тін де, ал екін ші сі су рет са лу да ғы тін туір дің 
меңзері ре тін де. Бұл жағ дай да фон  – та рел ка су ре ті, тін туір дің 
қоз ға лы сы нан кей ін гі меңзер – ал ма бей не сі. Лис тинг тің екін ші 
жо лы кес кін ді си пат тай ды. Ал 3–6-жол да ры import  pygame 
им по рт тай ды жә не pygame.init () мо ду лі нің қа жет ті бө лі гін 
бап тай ды. Ини ци али за ция дан кей ін те ре зе ні құ ру қа жет. 
7–8-жол да те ре зе өл ше мі бе рі ле ді. Лис тинг тің ал ғаш қы екі 
жо лы су рет де рек те рін ор на та ды. 9–10-жол да өл ше мі 640х480 
бо ла тын те ре зе жа са ла ды. Те ре зе нің атауы – “Hello, world!”. АР
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Со ны мен қа тар load () функ ция сы фон ға жә не тін туір ге кес-
кін ді жүк теу үшін пай да ла ны ла ды:

background = pygame.image.load(background_image).
convert()

mouse_cursor=pygame.image.load(mouse_image).
convert_alpha()

Кес кін ді тін туір мең зе рі мен жыл жы ту үшін бас тап қы коор-
ди на тала рын жой ып, соң ғы де рек тер ді есеп тей міз:

x, y = pygame.mouse.get_pos()
x-= mouse_cursor.get_width() / 2
y-= mouse_cursor.get_height() / 2
screen.blit(mouse_cursor, (x, y))

Сон дай-ақ screen.blit() функ ция сын қол да на мыз.
Со ңын да жа ңа су рет ті алу үшін эк ран ды жа ңар тың дар.

pygame.display.update()

Жауапберейік

1. Ой ын ның арт қы фо нын толтыру қа лай жү зе ге асы ры-
ла ды?

2. Ойынның фонына кескіндерді жүктеу тәртібін 
сипаттаңдар.

3. Fill () әді сін пайдаланғанда те ре зе өл ше мі өз ге ре ме?

Себебінанықтайық

1. Не лік тен fill (color) функция емес, PyGame әді сі бо-
лып та бы ла ды?

2. Surface ны сан да ры үшін fill () әді сі нің ма ңыз ды лы ғы 
не де?

Талдап,салыстырайық

Артқы фонды толтыру ерекшеліктерін салыстырып, 
талдау жасаңдар: 
1) түспен;
2) суретпен.

Сұрақтарғажауапберейік

Ойланайық,талқылайық

Талдап,салыстырайық
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Дәптергеорындайық

Қа рас ты рыл ған әдіс тер мен кел ті ріл ген ке ңес тер ді 
дәптерлеріңе жазыңдар.

Компьютердеорындайық

1. Pygame.display мо ду лін де set_caption () функция сы 
бар. Те ре зе нің та қы ры бы ре тін де бел гі ле не тін жол бе рі-
ле ді. Те ре зе нің атауын әр се кунд сай ын өз ге ре тін дей жа-
саң дар.

2. CD дискіден осы тақырыпқа сәйкес тапсырманы 
орындаңдар.

Ойбөлісейік

Сабақта жаңа не үйрендіңдер? Өз сыныптастарыңмен 
ойынның артқы фоны үшін суретті жүктеудің маңыз-
дылығы туралы талқылаңдар.

Үйтапсырмасы

Ойынның фоны қызықты болу үшін, түсқағаз ретінде 
түрлі кескіндерді қолданыңдар. Фон дық түс қа ғаздың бір-
не ше нұсқасын жа саң дар жә не фон су ре тін өз гер тің дер.

Дәптергеорындайық

орындайықКомпьютердеорындайық

Ойбөлісейік

Үйтапсырмасы
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§ 30. Кейіпкерлерді анимациялау. Спр айт тар ды  
жа сау. Ой ын ға дай ын кейіп кер лер ді жүк теу  

Спр айт  – ой ын да ғы гра фи ка лық ны сан дар, кө бі не се кейіп-
кер лер. Әдетте спрайттардың программалық кодтағы графи-
калық примитивтер сияқты суреті салынбайды, олар алдын ала 
жасалады (яғ ни ой ын ды іс ке қо су ке зін де гі дай ын су рет). Оларды 
бір тұтас экран ретінде манипуляциялауға және жылжытуға 
болады. Спр айт әр түр лі си пат та ры жә не әдіс тері бар ны сан 
ре тін де қа рас ты ры ла ды (мы са лы: ені, биік ті гі, тү сі, т.б.).

Ой ын ның бас ты кла сы нан бас тай ық (оны Game деп атай мыз), 
ол бас қа код ты бас қа ра ды. Game кла сын да __init__ ой ын ды бас тау 
функциясы, сон дай-ақ ой ын ани ма циясы ның бас ты цик лі бо ла ды.

Мы сал үшін қа ра пай ым жа рыс ойы нын кө рейік.
Ой ын шы кө лік ті ба қы лап, сол ға жә не оң ға қа рай жыл жуы 

мүм кін. Сон дай-ақ жо ға ры жә не тө мен пер не лер дің кө ме гі мен 
жыл дам ырақ жә не баяу жүре алады. 

Car.py кла сын құ рың дар. Бұл класс кө ліктің си пат та ма сын 
ұсы на ды. Ол РyGame-дегі Sprite кла сы нан шық қан. Кө лік ті біз 
тік төртбұ рыш ре тін де са ла мыз. image.load()функция сын 
пай да ла на оты рып, кө лік тің су ре тін жүк теуге де бо ла ды.

import pygame

WHITE = (255, 255, 255)
class Car(pygame.sprite.Sprite):

def __init__(self, color, width, height):

    super().__init__()

Естеріңетүсіріңдер:

•	 арт	қы	фон	ды	түс	пен	қа	лай	тол	ты	ру	
ке	рек?

•	 кескін	ді	арт	қы	фонға	қа	лай	жүк	теуге	
бо	ла	ды?

Меңгерілетінбілім:

•	 спр	айт	тар	ды	жа	сау;
•	 ой	ын	ға	дайын	кейіп	кер	ді	жүк	теу;
•  ойын	жасауға	арналған	программаны	жазу.

Класс–Класс–Class

Уақыт–Время–Time

Көлік–Автомобиль–Car
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    self.image = pygame.Surface([width, height])
    self.image.fill(WHITE)
    self.image.set_colorkey(WHITE)

    pygame.draw.rect(self.image,  color,  [0,  0, 
width, height])
    self.rect = self.image.get_rect()

600х500 өл ше мін де те ре зе жа саң дар. «My First Game» 
атауын бе рің дер. Фон дық су рет ке жа сыл фон ды жүк тең дер. 
20x30 өл шем ді мәшине ні са лып, коор ди на та лар ды (200; 
450) қой ың дар. Бас тап қы коор ди на та лар ы (100, 0) белгілеп, 
200х450 өл шем ді жол сы зың дар. Сон дай-ақ жол дың ор та сы на 
бө лу жо ла ғын қо сың дар.

myFirstGame.py лис тин гі мен нә ти же сі (36-су рет):

background_image = 'green.jpg'

import pygame, random
from Car import Car
from pygame.locals import * 
from sys import exit
pygame.init()

RED = (255, 0, 0)
GREEN = (20, 255, 140)
GREY = (210, 210, 210)

screen = pygame.display.set_mode((400,500), 0, 32)
pygame.display.set_caption("My First Game")
background  =  pygame.image.load(background_image).
convert() 

cars_list = pygame.sprite.Group()
playerCar = Car(RED, 20, 30)
playerCar.rect.x = 200
playerCar.rect.y = 450

cars_list.add(playerCar)АР
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check = True
clock=pygame.time.Clock()
 
while check:
    for event in pygame.event.get():
      if event.type == pygame.QUIT:
        check=False

    #Эк ран да са ла мыз
    screen.fill(GREEN)
    #Жол ды са ла мыз
    pygame.draw.rect(screen,  GREY,  [100,0, 
200,450])
    #Draw Line painting on the road
    pygame.draw.line(screen,  WHITE,  [200,0], 
[200,450], 5)

    cars_list.draw(screen)

    #Эк ран ды жа ңар ту
    pygame.display.flip()
    clock.tick(60)

pygame.quit()

36-су рет. Прог рам ма нә ти же сі

АР
МА

Н-
ПВ

 б
ас
па
сы

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях  
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217



148

Жауапберейік

1. Спрайт қайда қолданылады?
2. Фонға кейіпкер қою қалай жүзеге асырылады?
3. РyGame-дегі Sprite кла сы қан дай мақсатта қолданылады?

Себебінанықтайық

1. Ойын құру барысында фон ға кейіп кер ді қоюдың қа-
жеттілігі қандай?

2. Game кла сын да __init__ ой ын ды бас тау функциясы не 
үшін ма ңыз ды?

Талдап,салыстырайық

1. Ойынға спрайт арқылы кейіпкер қосудың тиімділігі 
неде? 

2. Жасалып жатқан ой ын ға дай ын кейіп кер қою жұ мы-
сы на ар нал ған прог рам ма ның ар тық шы лық та ры мен 
кем ші лік те рін тал даң дар.

Дәптергеорындайық

Қа ра пай ым жа рыс ой ыны ның ал го рит мін дәп тер ге 
жазың дар.

Компьютердеорындайық

PyGame ани ма циясы ның үлгісін прог рам ма ға жа зың-
дар. Нә ти же ні тал даң дар.

import sys, pygame 
pygame.init() 
size = [600, 500]
speed = [0, 2]
white = (255, 255, 255)

screen = pygame.display.set_mode(size)

ball = pygame.image.load("ball.bmp")
ballrect = ball.get_rect()
while 1:
  for event in pygame.event.get():
    if  event.type  ==  pygame.QUIT:  sys.

exit()

Сұрақтарғажауапберейік

Ойланайық,талқылайық

Талдап,салыстырайық

Дәптергеорындайық

орындайықКомпьютердеорындайық
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  ballrect = ballrect.move(speed)
  if ballrect.left < 0 or ballrect.right > 

width:
    speed[0] = -speed[0]
if ballrect.top < 0 or ballrect.bottom > height:
speed[1] = -speed[1]

screen.fill(white)
screen.blit(ball, ballrect)
pygame.display.flip()

Ойбөлісейік

Са бақ та не үй рен дің дер? Сыныптастарыңмен жаңа 
сабақта өткендеріңді күнделікті өмірде қалай қолдануға 
болатынын талқылаңдар. Мысал келтіріңдер.

Үйтапсырмасы

pygame.time.clock ар қы лы түс те рін өз гер тіп тұ ра тын 
бағ дар шам жа саң дар.

Ойбөлісейік

Үйтапсырмасы
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§ 31–32. Спр айт тар ды пер не тақ та мен қоз ғал ту  
жә не бас қа ру  

Кө лік ті сол ға, оң ға, ал ға жә не арт қа жыл жы ту үшін біз ге 
Сar кла сы на әдіс тер ді қо су ке рек. Со дан кейін пер не лер ді ба су 
оқи ға сы на жауап қату үшін прог рам ма ның не гіз гі цик ліне 
event handlers-ті қо са мыз. Ой ын шы пер не тақ та да көр сет кіш 
пер не ле рін пай да лан ған кез де, біз кө лік ті эк ран да жыл жы ту 
үшін өзі міз дің әдіс тер ді ша қы ра тын бо ла мыз.

MoveRight () әді сі  оң ға жыл жу ға жауап бе ре ді жә не екі ар гу-
мент қа был дай ды. Бі рін ші сі бел гі сіз жә не self деп ата ла ды. Бұл 
ағым да ғы ны сан ға жа та ды. Екін ші сі pixels  деп ата ла ды жә не 
кө лік ті жыл жы ту үшін пай да ла на тын пик сельдер са ны на қа тыс ты. 
Ны сан ның ағым да ғы x коор ди на та сы на пик сельдер ді қо су:

def moveRight(self, pixels):
    self.rect.x += pixels

Сол прин цип бой ын ша moveLeft () әді сін қо са мыз:

def moveRight(self, pixels):
    self.rect.x -= pixels

Бас ты циклді жа ңар та мыз:

while check:
      for event in pygame.event.get():

Естеріңетүсіріңдер:

•	 спр	айт	тар	ды	қа	лай	пайдалануға	
бо	ла	ды?

•	 ойынға	кейіп	кер	ді	қою	де	ге	ні	міз	не?
•	 РyGame-де	Sprite	кла	сы	қан	дай	
жағ	дай	ға	ар	нал	ған?

Меңгерілетінбілім:

•	 пер	не	ні	ба	су	оқи	ға	сы	ар	қы	лы	
спрайт	тар	ды	бас	қа	ру;

•	 moveright	әді	сі;
•	 спр	айт	тың	бас	қа	спр	айт	тар	мен	
кез	де	суінің	алдын	алу.

Ойын–Игра–Game

Жылжыту–Переместить– 
Move

Пернетақта–Клавиатура– 
Keyboard
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        if event.type == pygame.QUIT:
          check = False
        elif event.type == pygame.KEYDOWN:
          if event.key == pygame.K_x:
            check = False

      keys = pygame.key.get_pressed()
      if keys[pygame.K_LEFT]:
        playerCar.moveLeft(5)
      if keys[pygame.K_RIGHT]:
        playerCar.moveRight(5)

Пер не ОҢ ҒА жә не СОЛ ҒА қа рай ба сыл ған да, мә ши не 5 пик-
сельге x осі бойы мен жыл жи ды. 

Кө лік жа рыс та ры үшін біз та ғы бір не ше кө лік ті қо са мыз. 
Әр бір кө лік – мәшине лер дің кла сы нан жа са ла тын ны сан. 

Car кла сы на бір не ше қа сиет пен әдіс те рді қо са мыз. Бұл 
ке ле сі мәшине лер дің түр лі өл шем де рі не (ені мен биік ті гі не), 
түс тер ге жә не әртүр лі жыл дам дық тар ға ие бо лу ын қам та ма сыз 
ету үшін жа са ла ды.

Со дан кейін не гіз гі прог рам ма да төрт қо сым ша кө лік жа сап, 
олар ды all_comming_cars  деп ата ла тын ті зім ге қо са мыз. 
Әр бір мәшине ге өз тү сі, жыл дам ды ғы жә не бас қа бас тап қы 
жағ дайы (x жә не y коор ди на та ла ры) та ғай ын да ла ды. 

Ой ын ның жал пы жыл дам ды ғын speed деп ата ла тын ай ны-
ма лы сақ тайды. Жаңа оқиғаларды жасаушылар пай да ла ну-
шының пер не тақ таның ЖО ҒА РЫ не ме се ТӨ МЕН пер не сін 
қашан басатындығын анық тай ды. Олар ай ны ма лы speed-ті   
0,05-ке ұл ғайтады не ме се азайтады.

Прог рам ма лис тин гі:
import pygame, random
#Let’s import the Car Class
from Car_new import Car
pygame.init()

GREEN = (20, 255, 140)
GREY = (210, 210 ,210)
WHITE = (255, 255, 255) 
RED = (255, 0, 0)АР
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MAGENTA = (255, 0, 255)
YELLOW = (255, 255, 0)
CYAN = (0, 255, 255)
BLUE = (100, 100, 255)
speed = 1
colorList = (RED, GREEN, MAGENTA, YELLOW, CYAN, BLUE)
SCREENWIDTH = 600
SCREENHEIGHT = 600
size = (SCREENWIDTH, SCREENHEIGHT)
screen = pygame.display.set_mode(size)
pygame.display.set_caption("My First Game")
cars_list = pygame.sprite.Group()
playerCar = Car(RED, 60, 80, 70)
playerCar.rect.x = 160
playerCar.rect.y = SCREENHEIGHT - 100
car1 = Car(PURPLE, 60, 80, random.randint(50,100))
car1.rect.x = 60
car1.rect.y = -100
car2 = Car(YELLOW, 60, 80, random.randint(50,100))
car2.rect.x = 160
car2.rect.y = -600
car3 = Car(CYAN, 60, 80, random.randint(50,100))
car3.rect.x = 260
car3.rect.y = -300
car4 = Car(BLUE, 60, 80, random.randint(50,100))
car4.rect.x = 360
car4.rect.y = -900
cars_list.add(playerCar)
cars_list.add(car1)
cars_list.add(car2)
cars_list.add(car3)
cars_list.add(car4)
all_coming_cars = pygame.sprite.Group()
all_coming_cars.add(car1)
all_coming_cars.add(car2)
all_coming_cars.add(car3)
all_coming_cars.add(car4)
check = True
clock = pygame.time.Clock()АР
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while check:
      for event in pygame.event.get():
        if event.type == pygame.QUIT:
          check = False
        elif event.type == pygame.KEYDOWN:
          if event.key == pygame.K_x:
              playerCar.moveRight(10)
      keys = pygame.key.get_pressed()
      if keys[pygame.K_LEFT]:
        playerCar.moveLeft(5)
      if keys[pygame.K_RIGHT]:
        playerCar.moveRight(5)
      if keys[pygame.K_UP]:
        speed += 0.05
      if keys[pygame.K_DOWN]:
        speed -= 0.05
      for car in all_coming_cars:
        car.moveForward(speed)
        if car.rect.y > SCREENHEIGHT:
          c a r . c h a n g e S p e e d ( r a n d o m .
randint(50,100))
          car.repaint(random.choice(colorList))
          car.rect.y = -200
      car_collision_list  =  pygame.sprite.
spritecollide(playerCar,all_coming_cars,False)
      for car in car_collision_list:
        print("Car crash!")
        check=False
      cars_list.update() 
      screen.fill(GREEN)
      pygame.draw.rect(screen,  GREY,  [40,0,400, 
SCREENHEIGHT])
      pygame.draw.line(screen,  WHITE,  [140,0], 
[140,SCREENHEIGHT], 5)
      pygame.draw.line(screen,  WHITE,  [240,0], 
[240,SCREENHEIGHT], 5)
      pygame.draw.line(screen,  WHITE,  [340,0], 
[340,SCREENHEIGHT], 5)
      cars_list.draw(screen)АР
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      pygame.display.flip()
      clock.tick(60)

pygame.quit()

Car_new.py
import pygame
WHITE = (255, 255, 255)

class Car(pygame.sprite.Sprite):

    def  __init__(self,  color,  width,  height, 
speed):

      super().__init__()

      self.image = pygame.Surface([width, height])
      self.image.fill(WHITE)
      self.image.set_colorkey(WHITE)
      self.width=width
      self.height=height
      self.color = color
      self.speed = speed

      pygame.draw.rect(self.image,  self.color, 
[0, 0, self.width, self.height])

      self.rect = self.image.get_rect()

  def moveRight(self, pixels):
  self.rect.x += pixels

  def moveLeft(self, pixels):
  self.rect.x -= pixels

  def moveForward(self, speed):
  self.rect.y += self.speed * speed / 20

  def moveBackward(self, speed):
  self.rect.y -= self.speed * speed / 20АР
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  def changeSpeed(self, speed):
  self.speed = speed

  def repaint(self, color):
    self.color = color
    pygame.draw.rect(self.image,  self.color,  [0, 
0, self.width, self.height])

Нә ти же сі былай болады (37-су рет):

37-су рет. Прог рам ма нә ти жесі

Ке ле сі қо сым ша екіөл шем ді ой ын дар дың көпшілігінде 
қол да ны ла ды: мақ сат – спр айт тың бас қа спр айт тар мен соқты-
ғысатынын тек се ру (бұл жағ дай да all_coming_cars ті зі мін де 
сақ тал ған мәшине лер). Соқ ты ғыс қан жағ дай да, ой ын аяқ тал-
ға ны ту ра лы жаз ба көр се ті ле ді (38-су рет).

38-су рет. Прог рам ма нә ти жесіАР
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Жауапберейік

1. Пер не ні ба су оқи ға сы ар қы лы спр айт тар ды бас қа ру де ге-
ні міз не?

2. Ав то кө лік ті сол ға, оң ға, ал ға жә не арт қа жыл жы туға ар-
нал ған прог рам ма лар ды таң дауда не ні ес ке ру ке рек?

3. Спр айт тар қоз ға лы сы ның ерекшелігі не де?

Себебінанықтайық

1. event handlers оқи ға өңдеуіштерін қо су қан ша лық ты 
ма ңыз ды?

2. Спр айт тың бас қа спр айт тар мен соқтығысуы ой ын ға қан-
ша лық ты әсер ете ді?

Талдап,салыстырайық

Нысанды пернетақтаны пайдалану арқылы басқару мен 
қозғалтуда, оның экрандағы ойын алаңынан тыс жерлерде 
қалай әрекет ететінін талдаңдар.

Дәптергеорындайық

Кө лік ті эк ран да жыл жы ту үшін ша қы ра тын әдіс тер ді 
дәп тер ге жа зың дар.

Сұрақтарғажауапберейік

Ойланайық,талқылайық

Талдап,салыстырайық

Дәптергеорындайық
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Компьютердеорындайық

Берілген командаларды орындайтын прог рам ма құ-
рыңдар:
1. Эк ран да ғы ны сан ды бей не лейт ін кем де ген де екі 

түр лі эле мент жа саң дар. Бұрын салған графикалық 
примитивтерді қайталамаңдар. Кеме, күн не ме се үй т.б. 
са лың дар. Алдыңғы сабақтарда өз беттеріңмен салған 
суреттерің болса, соны пайдалана аласыңдар.

2. Пер не тақ та ның кө ме гі мен гра фи ка ны жыл жы ту ту ра лы 
айт тық. Экранда екі түрлі элементті басқару үшін осы 
әдісті пайдаланың дар.

Ойбөлісейік

Са бақ та қан дай оқи ға ларды өң деуші ле рі мен та ныс бол-
дың дар, өз сы нып тас та рың мен тал қы лаң дар. Пер не тақ та-
ның кө ме гі мен дұ рыс емес бас қа ру ке зін де қан дай қақ ты-
ғыс тар бо луы мүм кін?

Үйтапсырмасы

Пернетақтаның көмегімен спрайттардың қозғалысы жә-
не оларды басқару бойынша білімдеріңді қолда нып, ойын 
құрып үйреніңдер.

орындайықКомпьютердеорындайық

Ойбөлісейік

Үйтапсырмасы

АР
МА

Н-
ПВ

 б
ас
па
сы

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях  
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217



158

§ 33–34. Прак ти кум. Шарттарды программалау.  
Дай ын сце на рий бой ын ша ой ын әзір леу

PyGame-де гі кез кел ген ой ын не гіз гі прог рам ма цик лі не 
не гіз дел ген. Бас ты цикл құ ры лы мы:
• Ба сы (ой ын ды ини ци али за ция лау ой ын бас тал ған кез де бір 

рет іс ке қо сы ла ды):
• РyGame кі тап ха на сын  им по рт тау жә не ини ци али за-

ция лау; 
• мән бе ру жә не жа ңа те ре зе ні ашу;
• ой ын ның кейіпкерлерін (спр айт та рын) ини ци али за-

ция лау.
• While не гіз гі цик лі (шарт қа на ғат тан дыр ғанда қайта-

лана ды):
• пай да ла ну шымен өзара әрекеттесу (пер не тақ та, тін туір 

жә не т.б.);
• ой ын ло ги ка сы;
• эк ран ды жа ңар ту (кейіпкерлер мен фон ды қайта са лу).

• Со ңы.
Осы сце на риймен ой ын ды жа за мыз: те ре зе нің жо ғар ғы 

жа ғын да бірнеше қатар кір піш бар. 
Ой ын ның мақ са ты – допты басқара отырып, барлық кір-

піш ті жою. Әр бір жой ыл ған кір піш үшін ұпай есеп те ле ді.  
Ой ын шы ның үш өмі рі бар. Доп түс кен кез де, ой ын шы бір 
өмі рін жо ғал та ды. [Ал го ритм: http://codeNtronix.com]. То лық 
ті зім тө мен де бе ріл ген.

import sys
import pygame
SCREEN_SIZE = 640,480

# Ны сан дар дың өл шем де рі
BRICK_WIDTH   = 60
BRICK_HEIGHT  = 15
PADDLE_WIDTH  = 60
PADDLE_HEIGHT = 12
BALL_DIAMETER = 16
BALL_RADIUS = BALL_DIAMETER // 2
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MAX_PADDLE_X = SCREEN_SIZE[0] - PADDLE_WIDTH
MAX_BALL_X = SCREEN_SIZE[0] - BALL_DIAMETER
MAX_BALL_Y = SCREEN_SIZE[1] - BALL_DIAMETER
PADDLE_Y = SCREEN_SIZE[1] - PADDLE_HEIGHT - 10
BLACK = (0, 0, 0)
WHITE = (255, 255, 255)
BLUE = (0, 0, 255)
BRICK_COLOR = (200, 200, 0)

# ой ын жағ дайы
STATE_BALL_IN_PADDLE = 0
STATE_PLAYING = 1
STATE_WON = 2
STATE_GAME_OVER = 3

class Bricka:
  def __init__(self):
    pygame.init()

    self.screen  =  pygame.display.set_mode(SCREEN_
SIZE)
    pygame.display.set_caption("IGRA")

    self.clock = pygame.time.Clock()

    if pygame.font:
      self.font = pygame.font.Font(None,30)
    else:
        self.font = None

    self.init_game()

def init_game(self):
    self.lives = 3
    self.score = 0
    self.state = STATE_BALL_IN_PADDLE
    self.paddle   = pygame.Rect(300,PADDLE_Y,PADDLE_
WIDTH,PADDLE_HEIGHT)
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    self.ball  =  pygame.Rect(300,PADDLE_Y  -  BALL_
DIAMETER,BALL_DIAMETER,BALL_DIAMETER)

    self.ball_vel = [5,-5]
    self.create_bricks()

  def create_bricks(self):
    y_ofs = 35
    self.bricks = []
    for i in range(7):
      x_ofs = 35

      for j in range(8):
self.bricks.append(pygame.Rect(x_ofs,y_ofs,BRICK_
WIDTH,BRICK_HEIGHT))
      x_ofs += BRICK_WIDTH + 10
    y_ofs += BRICK_HEIGHT + 5

  def draw_bricks(self):
    for brick in self.bricks:
      pygame.draw.rect(self.screen,  BRICK_COLOR, 
brick)

  def check_input(self):
    keys = pygame.key.get_pressed()

    if keys[pygame.K_LEFT]:
      self.paddle.left -= 5
      if self.paddle.left < 0:
        self.paddle.left = 0

    if keys[pygame.K_RIGHT]:
      self.paddle.left += 5
      if self.paddle.left > MAX_PADDLE_X:
        self.paddle.left = MAX_PADDLE_X

    if  keys[pygame.K_SPACE]  and  self.state  == 
STATE_BALL_IN_PADDLE:
      self.ball_vel = [5,-5]
      self.state = STATE_PLAYINGАР
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    elif keys[pygame.K_RETURN] and (self.state == 
STATE_GAME_OVER or self.state == STATE_WON):
      self.init_game()

  def move_ball(self):
    self.ball.left += self.ball_vel[0]
    self.ball.top  += self.ball_vel[1]

    if self.ball.left <= 0:
      self.ball.left = 0
      self.ball_vel[0] = -self.ball_vel[0]
    elif self.ball.left >= MAX_BALL_X:
      self.ball.left = MAX_BALL_X
      self.ball_vel[0] = -self.ball_vel[0]

    if self.ball.top < 0:
      self.ball.top = 0
      self.ball_vel[1] = -self.ball_vel[1]
    elif self.ball.top >= MAX_BALL_Y:            
      self.ball.top = MAX_BALL_Y
      self.ball_vel[1] = -self.ball_vel[1]

def handle_collisions(self):
    for brick in self.bricks:
      if self.ball.colliderect(brick):
        self.score += 3
        self.ball_vel[1] = -self.ball_vel[1]
        self.bricks.remove(brick)
        break

  if len(self.bricks) == 0:
    self.state = STATE_WON

  if self.ball.colliderect(self.paddle):
    self.ball.top = PADDLE_Y - BALL_DIAMETER
    self.ball_vel[1] = -self.ball_vel[1]
  elif self.ball.top > self.paddle.top:
    self.lives -= 1
    if self.lives > 0:
      self.state = STATE_BALL_IN_PADDLEАР
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    else:
      self.state = STATE_GAME_OVER
def show_stats(self):
  if self.font:
    font_surface  =  self.font.render("SCORE:  "  + 
str(self.score) + "LIVES: " + str(self.lives), False, 
WHITE)
    self.screen.blit(font_surface, (205,5))

def show_message(self,message):
  if self.font:
    size = self.font.size(message)
    font_surface = self.font.render(message,False, 
WHITE)
    x = (SCREEN_SIZE[0] - size[0]) / 2
    y = (SCREEN_SIZE[1] - size[1]) / 2
    self.screen.blit(font_surface, (x,y)) 
def run(self):
  while 1:
    for event in pygame.event.get():
      if event.type == pygame.QUIT:
        sys.exit()

    self.clock.tick(50)
    self.screen.fill(BLACK)
    self.check_input()

    if self.state == STATE_PLAYING:
      self.move_ball()
      self.handle_collisions()
    elif self.state == STATE_BALL_IN_PADDLE:
      self.ball.left  =  self.paddle.left  +  self.
paddle.width / 2
      self.ball.top = self.paddle.top - self.ball.
height
      self.show_message("PRESS  SPACE  TO  LAUNCH 
THE BALL")
    elif self.state == STATE_GAME_OVER:
      self.show_message("GAME  OVER.  PRESS  ENTER 
TO PLAY AGAIN")АР
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    elif self.state == STATE_WON:
      self.show_message("YOU WON! PRESS ENTER TO 
PLAY AGAIN")
      self.draw_bricks()

        pygame.draw.rect(self.screen,  BLUE, 
self.paddle)

      pygame.draw.circle(self.screen,  WHITE, 
(self.ball.left + BALL_RADIUS, self.ball.top + BALL_
RADIUS), BALL_RADIUS)

      self.show_stats()

      pygame.display.flip()

if __name__ == "__main__":
  Bricka().run()

Нә ти же сі былай көрінеді (39-су рет):

39-су рет. Прог рам ма нә ти жесі

Ұпай лар ды есеп теу ал го рит мін іс ке асы ру үшін score=0 
ай ны ма лы ен гі зі ле ді, сон дай-ақ lives = 3 ай ны ма лы сы бар, ол 
қал ған өмір са ны на жауап бе ре ді. State ай ны ма лысы ой ын 
қан дай күй де еке нін көр се те ді. Бар лы ғы 4 күй анық тал ды:АР
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STATE_BALL_IN_PADDLE = 0 – тақ та да ғы доп
STATE_PLAYING = 1 – ой ын жү ріп жа тыр
STATE_WON = 2 – ұтыс
STATE_GAME_OVER = 3 – ой ын со ңы
self.lives = 3
self.score = 0
self.state = STATE_BALL_IN_PADDLE

Бұл функция ұпай лар ды есеп тей ді. Егер доп кір піш ке түс се, 
ұпай дың жал пы са ны на 3 ұпай қо сы ла ды. Ал кір піш ой ын ала-
ңы нан жой ыла ды.

Егер эк ран да ғы кір піш тің са ны 0 бол са, он да ой ын ның 
күйі «же ңім паз» жағдайына ауысады жә не ой ын шы жең ді деп 
жа рияла на ды. 

Доп тың тақ та дан құ лауы жағ дай ын да өмір дің са ны тек се-
рі ле ді. Lives ай ны ма лысы нөл ден көп бол са, ой ын «тақ та да ғы 
доп» күйі не ауы са ды жә не ой ын жа ңар ты ла ды. Егер өмір бол-
ма са, «ой ын со ңы» жа рияла на ды.

def handle_collisions(self):
    for brick in self.bricks:
        if self.ball.colliderect(brick):
          self.score += 3
          self.ball_vel[1] = -self.ball_vel[1]
          self.bricks.remove(brick)
          break
      if len(self.bricks) == 0:
        self.state = STATE_WON
if self.ball.colliderect(self.paddle):
        self.ball.top = PADDLE_Y - BALL_DIAMETER
        self.ball_vel[1] = -self.ball_vel[1]
      elif self.ball.top > self.paddle.top:
        self.lives -= 1
        if self.lives > 0:
          self.state = STATE_BALL_IN_PADDLE
        else:
          self.state = STATE_GAME_OVER
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5-БӨЛІМДІҚОРЫТЫНДЫЛАУҒААРНАЛҒАН
ТЕСТТАПСЫРМАЛАРЫ

1. Дыбыстарды жүктеу және ойнату:
A) pygame.mixer.
B) pygame.cdrom.
C) pygame.image.
D) pygame.display.
E) pygame.key.

2. Фигураларды, сызықтарды және нүктелерді сызу:
A) pygame.draw.
B) pygame.cdrom.
C) pygame.image.
D) pygame.display.
E) pygame.key.

3. Сыртқы оқиғаларды басқару:
A) pygame.event.
B) pygame.cdrom.
C) pygame.image.
D) pygame.display.
E) pygame.key.

4. Суреттерді өзгерту және жылжыту:
A) pygame.transform.
B) pygame.cdrom.
C) pygame.image.
D) pygame.display.
E) pygame.key.

5. Уақыт пен кадр жиілігін басқару:
A) pygame.time.
B) pygame.cdrom.
C) pygame.image.
D) pygame.display.
E) pygame.key.
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6. pygame.rect – 
А) төртбұрышты аймақтарды басқару.
B) меңзер бейнелерін жүктеу.
C) пернетақтада басқан пернені оқу.
D) суреттер мен экранды басқару.
E) фигураларды, сызықтарды және нүктелерді сызу.

7. pygame.surface – 
А) суреттер мен экранды басқару.
B) меңзер бейнелерін жүктеу.
C) пернетақтада басқан пернені оқу.
D) суреттер мен экранды басқару.
E) фигураларды, сызықтарды және нүктелерді сызу.

8. Бейнені көрсету үшін терезені немесе экранды инициали-
зациялау:
A) pygame.display. set_mode.
B) pygame.display. get_surface.
C) pygame.display. set_caption.
D) pygame.display. get_caption.
E) pygame.display.quit.

9. Ағымдағы уақытта орнатылған дисплей бетінен сілтеме алу:
A) pygame.display. set_mode.
B) pygame.display. get_surface.
C) pygame.display. set_caption.
D) pygame.display. get_caption.
E) pygame.display.quit.

10. Толық экран мен терезе дисплей арасындағы ауысу:
A) pygame.display. toggle_fullscreen.
B) pygame.display. get_surface.
C) pygame.display. set_caption.
D) pygame.display. get_caption.
E) pygame.display.quit.

11. Терезе атауын тағайындау:
A) pygame.display. toggle_fullscreen.
B) pygame.display. get_surface.АР
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C) pygame.display. set_caption.
D) pygame.display. get_caption.
E) pygame.display.quit.

12. pygame.display. get_caption – 
A) дисплей модулін баптау.
B) дисплей бетін толығымен жаңарту.
C) ағымдағы терезенің тақырыбын қайтару.
D) ағымдағы уақытта орнатылған дисплей бетінен сілтеме алу.
E) терезе атауын тағайындау.

13. pygame.display. get_surface – 
A) дисплей модулін баптау.
B) дисплей бетін толығымен жаңарту.
C) ағымдағы терезенің тақырыбын қайтару.
D) ағымдағы уақытта орнатылған дисплей бетінен сілтеме алу.
E) терезе атауын тағайындау.

14. pygame.display.flit – 
A) дисплей модулін баптау.
B) дисплей бетін толығымен жаңарту.
C) ағымдағы терезенің тақырыбын қайтару.
D) ағымдағы уақытта орнатылған дисплей бетінен сілтеме алу.
E) терезе атауын тағайындау.

15. Спрайт –
A) дисплей модулін баптау.
B) дисплей бетін толығымен жаңарту.
C) ағымдағы терезенің тақырыбын қайтару.
D) ағымдағы уақытта орнатылған дисплей бетінен сілтеме алу.
E) терезе атауын тағайындау.
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Глос са рий

Ак каунт – сайтқа кіру үшін пайдаланушының жеке ақпа-
раты сақталатын есептік жазба. 

Ақ па рат – қоршаған ортадағы нысандар мен құбылыстардың 
параметрлері, қасиеттері, жай-күйі туралы білімді кеңейтетін 
деректер жиыны.

Ақпараттың дәлдігі – қажетті дәрежедегі нақты нысанға 
байланысты ақпараттың сәйкестік дәрежесін сипаттайтын 
қасиет. 

Ана лық тақ ша – барлық негізгі бөлшектер мен тораптар 
орнатылған компьютердің басты микросызбасы.

Ара лас бұлт тар (hybrid cloud) – екі не ме се одан көп бұлт 
түр ле рі нің (же ке, ор тақ, қо ғам дық) ара лас ком би на ция сы.

Биоритмдер – тірі ағзадағы биологиялық процестер мен 
құбылыстардың сипаты мен қарқындылығының жиі (период ты) 
қайталанатын өзгерістері. 

Бұлт тық тех но ло гиялар – ың ғайлы интерфейсті пайда лана 
отырып тұтынушыға Интернет немесе жергілікті желі арқылы 
қызмет түрінде ұсынылатын, белгілі ресурс тармен қашықтан 
қатынас құру мүмкіндігін беретін прог рам ма лық-аппараттық 
жабдық.

Бірөл шем ді мас сив – бір атауға біріктірілген көптеген бір 
типтес элементтерден тұратын жиын.

Виртуалды мәшине – компьютердің құрамдас бөліктерінің 
жұмысы үшін қолданатын программа, нәтижесінде кез келген 
операциялық жүйені орнатуға және іске қосуға мүмкіндік 
беретін виртуалды орта құрылады. 

Де рек тер базасы (ДБ) – ком пью тер дің кө ме гі ар қы лы сақ-
тау ға жә не өң деу ге ар нал ған бел гі лі бір та қы рып тық ай мақ-
та ғы құ бы лыс тар мен ны сан дар ту ра лы де рек тер дің рет тел ген 
жи ын ты ғы.

Ды быс кар та сы – ды быс тық де рек тер ді ди на мик жүй есі 
ар қы лы пай да ла ну шы ға бе ру үшін түр лен ді ру ді қам та ма сыз 
ете тін құрылғы. 

Есеп тер – сәйкес түрде безендірілген деректер жинағының 
баспадан шығаруы.

Жедел жадының (ЖЖҚ немесе RAM) қажетті көлемі 
компьютердің шешетін міндеттеріне байланысты. Көптеген АР
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жағдайларда ДК-де ыңғайлы жұмыс істеу үшін 4 Гбайт жадымен 
қамтамасыз етілуі жеткілікті.

Же ке бұлт тар (private cloud) – же ке кә сі по рын да ры ның 
өзі не ға на, сон да ғы же ке тұл ға лар мен олар дың тұ ты ну шы ла-
ры ның жұ мыс іс теуі не ар нал ған инф ра құ ры лым.

Жүй елік прог рам ма лық жасақтама – ком пью тер лік 
жүйе нің жұ мыс іс теуін жал пы бас қа ру ды жә не оның тех ни-
ка лық қыз мет көр се ту функ ция ла рын орын дау ды қам та ма сыз 
ете тін прог рам ма лар жи ын ты ғы.

Инициализация – нысанның бастапқы күйін орнату.
Кадр – анимацияны құрайтын суреттердің бірі.
Кескін – компьютер экранындағы сурет. 
Конст рук тор режимі – нысанның құ ры лы мын құ ру не ме се 

ны сан құ ры лы мын ре дак ция лау режимі.
Кон фи гу ра ция – ком по не нт тер дің мақ са ты на, са ны на 

жә не не гіз гі си пат та ма ла ры на не гіз дел ген бел гі лі бір құрамдас 
бөлшек тер дің жи ын ты ғы.

Кілттік өріс – кестедегі әрбір жазбаны бірегей түрде анық-
тайтын өріс.

Кітапхана – функция кодтары мен кластар жиынтығы.
Қат қыл диск – бірнеше өзара байланысты дискілерден 

тұратын аккумулятор.
Қо ғам дық бұлт тар (community cloud) – қо ғам дық тұ ты ну-

шы лар ға ар нал ған ор тақ мақ сат та ры бар инф рақұрылым.
Қол дан ба лы прог рам ма лық жасақтама – ком пью тер ді 

пай да ла ну шы ларға арналған белгілі бір мәселелерді шешуге 
көмектесетін прог рам ма лар жи ын ты ғы. 

Мак рос тар – де рек тер ба за сын да де рек тер ді өң деу үшін 
ко ман да лар дың стан дарт ты тіз бек те рін іс ке қо су ға ар нал ған 
ны сан дар.

Мас сив – бір атаумен біріктірілген, бір типтегі деректер ден 
тұратын  айнымалылардың жиынтығы. 

Мо дель – нысанның, құ бы лыс тың не ме се про цес тің ма ңыз ды 
ерек ше лік те рін көр се те тін бел гі лі бір жа ңа нұсқа.

Мо дель деу – прак ти ка лық мә се ле лер ді ше шу үшін мо дель-
дер ді құ ру жә не пай да ла ну про це сі.

Мо дуль дер – Visual Basic кі рік ті ріл ген программалау ті лін де 
жа зыл ған программалары бар ны сан дар.

Мөлдірлік – экранда шығарылмайтын кескін бөлігі, сон дық-
 тан артқы жағындағы графикалық нысандарды жасырмайды.АР
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Оқиға – программаны орындау кезінде орын алатын жайт. 
Мысалы, тінтуірдің жылжу оқиғасы, түймені басу немесе 
пернетақтадан енгізу.

Ор тақ бұлт тар (public cloud) – көп ші ліктің Ин тер нет те ер кін 
жұ мыс іс теуі не ар нал ған инф рақұрылым.

Пиксель – компьютерде бейнені  көрсетуге қабілетті 
экрандағы ең кіші нүкте.

Пі шін дер – де рек тер базасында ғы жаз ба лар ды ен гі зу, көр-
се ту жә не өң деу үшін жау ап бе ре тін ны сан.

Серверлік программалық жасақтама – ақпараттық техно-
логияларда белгілі бір ресурстарға немесе қызметтерге қол жет-
кізе отырып, тапсырыс берушінің сұрауы бойынша сервистік 
функцияларды орындайтын есептеу жүйесінің программалық 
компоненті.

Соқтығыс – компьютерлік ойындарда, ойынның бір сипаты 
басқа кейіпкермен немесе кейбір экран нысанымен соқты-
ғысатын жағдай.

Спрайт – кейіпкер немесе компьютерлік ойындағы графи-
калық нысан.

Сұ раныстар – бір не ме се бір не ше кес те  ден де рек тер ді таң-
дау үшін шарт тар ор на ты ла тын ны сан.

Сұ рып тау – де рек тер ді бел гі лі бір тәр тіп те ор на лас ты ру (өсу 
не ме се ке му ре ті мен).

Сүз гі лер – шарт ты не ме се шарт тар жи ын ты ғын қа на ғат тан-
ды ра тын жаз ба лар ды таң дау.

Ұт қыр лық – программалық жасақ та ма ны бір ор та дан (ор та-
ға) екін ші ге, атап айт қан да, бір ком пью тер ден екін ші сі не ау ыс-
ты ру мүм кін ді гі.

Файлдарды бұлт тық сақ тау ор ны – бұлттық сақтау қыз метін 
көрсететін, жеткізуші жабдықтарында орналасқан, Интернет 
желісіндегі қолжетімді ақпараттарды сақтайтын орын. 

Флейм – әңгімеге қатысушылардың пікірін ес кер мей, жиі 
ай тыл ған эмоционалдық ескерту лер. 

Фор ма – де рек тер базасын да ғы жаз ба лар ды ен гі зу ді, 
қа рау ды жә не ре дак ция лау ды же ңіл де те тін ны сан.

Эти кет – тәр тіп тің не гіз гі нұс қауы жә не қо ғам да ғы тәр тіп. 
Box.net – дербес аккаунттар мен кәсіпорындарға арнал ған 

файл дарды сақтау мен орналастыруды қамтамасыз ете тін 
бұлттық сервис.АР
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CPU-Z (Central Processing Unit – Z) – қатқыл дискіден 
басқа, орталық процессордың, аналық тақшаның және BIOS, 
жедел жадының, бейнекартаның техникалық сипаттамасын 
анықтайтын программа.

Dropbox – компьютерді Интернетке қосқан кезде бірле сіп 
жұ мыс істеу мүмкіндігі бар файлдарды сақтауға арналған сер-
вис. 

Еvent модулі – оқиғалармен және кезектермен әрекеттесу 
үшін қолданылатын PyGame нысаны.

EVEREST Ultimate Edition – ком пью тер дің аппараттық 
және программалық құралдарының жұмысының тиімділігін 
диагностикалау, тестілеу және баптауға арналған про грам ма. 

GoogleDocs – пайдаланушының құжаттармен те гін жұмыс 
істеуіне, Google қосымшала рын ың ғай лы және қара пайым пай-
далануына арналған онлайн-кеңсе. 

Image модулі – кескіндерді жүктеу және сақтау функция-
лары бар нысан.

Mouse модулі – тінтуірмен жұмыс істейтін PyGame нысаны.
Skype – бү кіл әлем бой ын ша әріп тес те рі ңмен, дос та ры ңмен, 

ту ыс та ры ңмен Ин тер нет ар қы лы сөй ле су ге мүм кін дік бе ре тін 
программа.
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