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А ТТ  БЕ Г Е
Жаңа	тақырыпты	мең еру	тапсырмалары	 	 унк ионал ық	сауаттылықты		

қалыптастыру	тапсырмалары

Сұрақтарға жау ап бе рейік1 Дәптерде орындайық4

Ойланайық, талқылайық2 Компьютерде орындайық5

Талдап, салыстырайық3 Ой бө лі сейік6

Естеріңе түсіріңдер:

ткен	тақырып-
тардан	бүгінгі	
са	бақ	қа	не	гіз	
болатын	тапсыр-
малар

Меңгерілетін білім:

ақырыптағы	
иге	рілетін	мәлі-
меттер;	күтілетін	
нә	тижелер

Қызықты ақпарат

атериал ы	жеңіл	мең	е-
ру	е	жетеле тін	ақпарат	тар

Тер мин дер

ылыми	 ғым ар

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

Қым бат ты жас шә кі рт тер! Жа ңа оқу жы лы ның бас та луы мен 
құт тық тай мыз!

Қол да рың да ғы оқу лық «Компьютерлік желілер және 
ақпараттық қауіпсіздік», «Деректерді ұсыну», «Алгоритмдеу 
және программалау», «Web-жобалау» жә не «Ақ па рат тық 
жү йелер» бө лім де рі нен тұ ра ды. 

«Компьютерлік желілер және ақпараттық қауіпсіздік» бө лі-
мін де желілік компоненттердің, IP-мекенжайдың, домендік атау-
 лар жүйесінің, жеке виртуалды желінің мақсаттары түсін діріледі. 

«Де рек тер ді ұсы ну» бө лі мі не бір са нау жү йесі нен екін ші 
са нау жү йесі не сан дар ды ау да ру, ло ги ка лық опе ра ция лар 
(диз ъюнк ция, кон ъюнк ция, ин вер сия), ақи қат кес те сін құ ру, 
мә тін дік ақ па рат тар ды код тау прин цип те рі кі ріп отыр. 

«Ал го ритм деу жә не прог рам ма лау» бө лі мі функ ция лар мен про-
це ду ра лар, жол дар мен, сұрыптау алгоритмдерімен, графтардағы 
алгоритмдермен жұ мыс жа сау ту ра лы де рек тер ді қам тиды. 

«Web-жобалау» бө лі мі HTML-дің, CSS-тің не гіз гі тег те рі, 
web-беттерді жа сау да ск риптер ді қол да ну жә не web-бетке муль-
ти ме диа ны сан да рын кі ріс ті ру үшін HTML тег те рін қол да ну 
си яқ ты та қы рып тардан тұрады. 

«Ақ па рат тық жү йелер» бө лімі де рек тер қо ры ның не гіз гі 
тү сі нік те рі мен де рек тер қо рын құ ру, Big Data-ны пайдалануда 
оң және теріс әсерлерін бағалау, деректерді енгізуге арналған 
форма жасау (SQL)  тә різ ді өз де рің үшін ең қы зық ты де рек тер 
мен тап сыр ма лар жү йесі нен тұ ра ды.

«Қы зық ты ақ па рат» ай да рын да ғы де рек тер ді де оқып, зер-
де ле рі ңе то қи жүр сең дер, бі лім де рің де, ой-өріс те рің де күн нен 
күн ге ар та тү се ді. 

« Сұрақтарға жау ап бе рейік», «Ойланайық, талқылайық», 
«Тал дап, са лыс ты рай ық», «Дәп тер де орын дай ық», «Ком пью тер де 
орын дай ық», «Ой бө лі сейік» тап сыр ма лар то бын орын дау ба ры-
сын да жа ңа та қы рып ты оңай мең ге ре сіңдер. Глоссарий қандай да 
бір ұғымдар мен анықтамаларды есте сақтауға көмектеседі.

Оқулыққа қосымша электронды оқу құралы (СD диск) 
беріл ген. Дискіде берілген интерактивті тапсырмалар ды орын дап, 
сы ныпта алған білімдеріңді үйде бекіте аласыңдар. Сендерге осы 
пәнді қызыға оқып, алған білімдеріңді практикалық тұрғыдан 
күнделікті өмірде табысты қолдана алуларыңа тілектеспіз!АР
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Кү ті ле тін нә ти же лер:
• же лі лік ком по не нт тер дің мақ са тын си пат тау (то рап тар, марш ру-

ти за тор лар, ком му та тор лар);
• IP-ме кен жай ының мақ са тын жә не көр се ті луін тү сін ді ру;
• до мен дік атау лар дың жүй есі нің (DNS) мақ са тын тү сін ді ру;
• же ке вир туал ды же лі нің мақ са тын тү сін ді ру;
• «ақ па рат тық қау іп сіз дік», «құ пия лы лық», «тұ тас тық» жә не «қол-

же тім дік» тер мин дерінің ма ңы зын тү сін ді ру;
• де рек тер ді шифр лау қа жет ті лі гін ба ға лау;
• пай да ла ну шы де рек те рін қор ғау ша ра ла рын қол да ну ды тү сін-

ді ру: пароль, тір кеу лік жаз ба, ау тен ти фи ка ция, био мет рия лық 
ау тен ти фи ка ция.

1-БӨЛІМ

КОМ ПЬЮ ТЕР ЛІК  
ЖЕ ЛІ ЛЕР ЖӘ НЕ  
АҚ ПА РАТ ТЫҚ 
ҚАУ ІП СІЗ ДІК 

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



6

§ 1. Ком пью тер лік же лі лер дің жұ мыс жасау 
принцип те рі. Же лі лік ком по не нт тер

Қа зір гі уа қыт та Қа зақ стан да 
те ле ком му ни ка ция са ла сы ның тез 
да муы жа ңа жо ға ры тех но ло гия-
лық қыз мет тер – дерек тер ді та ра-
ту, ұялы бай ла ныс жә не Ин тер нет 
же лі сі не қа ты нау ды ұсы ну бой ын-
ша қыз мет тер сег мен ті нің ту ын-
дауы на не гіз дел ген. Жал пы же лі 
деп дер бес ком пью тер лер дің жә не 
прин тер, мо дем жә не есеп теу құ-
рыл ғы ла ры ның бір-бі рі мен бай ла-
ныс қан жи ынын ай та ды. Же лі лер 
әр бір қол да ну шы ға өз ге қол да ну-
шы мен дерек ал ма сып, құ рыл ғы-
лар ды ор тақ пай да ла ну ға, қа шық-

та ор на лас қан ком пью тер лер де гі дерек тер қор ы мен қа ты нас 
құ ру ға жә не тұ ты ну шы лар мен тұ рақ ты бай ла ныс жа сау ға мүм-
кін дік бе ре ді.

Ком пью тер лік же лі – бір-бі рі мен дерек ал ма са ала тын 
кем де ген де екі ком пью тер дің бай ла ныс құ рал да ры кө ме-
гі мен қа рым-қа ты нас жа сауы на ар нал ған ақ па рат өң деу дің 
тар мақ тал ған жүй есі. Ком пью тер лік же лі лер, олар ды қам-
ти тын аумаққа бай ла ныс ты жер гі лік ті (LAN – Local Area 
Network) жә не ау қым ды (WAN – World Area Network) желі 
бо лып бө лі не ді (1-су рет). 

Егер бір бөл ме де, ғи ма рат та не ме се жа қын ор на лас қан 
ғи ма рат тар ке ше нін де пай да ла ну шы лар қан дай да бір мә се-
ле ні бі рі гіп ше шу ге, дерек тер ал ма су ға не ме се ор тақ дерек-
тер ді пай да ла ну ға ти іс ті бір не ше ком пью тер бар бол са, он да 
осы ком пью тер лер ді жер гі лік ті же лі ге бі рік ті ру орын ды 
бо ла ды. 

Ау қым ды же лі – жүз де ген жә не мың да ған ки ло ме тр лік 
ау мақ ты қам ти тын ха лы қа ра лық, мем ле ке та ра лық, рес пуб-
ли ка лық не ме се са ла лық ком пью тер же лі ле рі. Кез кел ген ком-
пью тер ді олар дың ор на лас қан геог ра фия лық ме кен жай ына 
қа ра мас тан, бір-бі рі мен бай ла ныс ты ру ға мүм кін дік бе ре ді.

Естеріңе түсіріңдер:

•	 ком	пь 	тер	лік	же	лі	де	ге	ні	міз	не?
•	 қан	дай	же	лі	түр	ле	рі	мен	та	ныс-
сың	дар?

Меңгерілетін білім:

•	 «ком	пь 	тер	лік	же	лі»	тү	сі	ні	гі;
•	 ком	пь 	тер	лік	же	лі	түр	ле	рі;
•	 ап	па	рат	тық	ком	по	не	нт	тер.

Тер мин дер:

•	 мар 	ру	ти	 а	тор
•	 ком	му	та	тор
•	 кон	 ент	ра	тор.
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Жергілікті желі Ауқымды желі

Алматы

Нұр-Сұлтан

1-су рет. Жер гі лік ті жә не ау қым ды же лі

Же лі де гі ком пью тер екі қыз мет ат қа ра алуы мүм кін:
1. Егер ком пью тер ақ па рат алу үшін жә не сер вис пен бас қа 

же лі де гі ком пью тер мен бай ла ныс са, он да бұл ком пью тер 
жұ мыс станциясы деп атала ды.

2. Егер ком пью тер бас қа же лі де гі ком пью тер ге ақ па рат жә не 
сер вис бер се, он да ол сер вер деп атала ды.
Ком пью тер лік же лі не гіз гі ап па рат тық жә не прог рам ма лық 

ком по не нт тер ден құ рас ты ры лып, ком по не нт тер дің өза ра ке лі-
сім ді әре кет те суі ар қы лы қыз мет ете ді (2-су рет). 

Желілік компоненттер

Сервер

Жұмыс станциялары

2-су рет. Же лі де гі же лі лік ком по не нт тер  
жә не жұ мыс стан циялары

Не гіз гі ап па рат тық ком по не нт тер:
• або не нт тік жүй елер – ком пью тер лер (жұ мыс стан цияла ры 

не ме се сер вер лер), прин тер лер, ска нер лер, т.с.с.АР
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• же лі лік ком по не нт тер – кон цент ра тор (хаб), ком му та тор 
жә не марш ру ти за тор.

• бай ла ныс ар на ла ры – сым дар, қос қыш ұя шық тар, сым сыз 
тех но ло гия лар ар қы лы де рек тер жі бе ру жә не қа был дау 
құ рыл ғы ла ры. 
Не гіз гі же лі лік прог рам ма лық ком по не нт тер:

• же лі лік опе ра ция лық жүй елер – Windows NT, Windows  
NT Server, Windows for Workgroups, LANtastic, NetWare, 
Unix, Linux жә не т.б.

• же лі лік прог рам ма лық жаб дық тар – же лі клиен ті, же лі лік 
адап тер лер, хат та ма лар, қа шық тық тан ену қыз ме ті.
Ком пью тер лік же лі де гі же лі лік ком по не нт тер же лі нің 

не гіз гі құ рау ыш та ры бо лып та бы ла ды. Олар дың әр қай сы сы 
ма ңыз ды жә не же лі лік ком пью тер лер ара сын да ғы бай ла-
ныс ты оң тай лан ды ру да әртүр лі қыз мет ат қа ра ды. Сырт кел бе ті 
бойын ша бұл құ рыл ғы лар ұқ сас бо лып ке ле ді (3-су рет). 

3-су рет. Кон цент ра тор, ком му та тор, марш ру ти за тор

Кон цент ра тор – ком му та тор мен марш ру ти за тор мен 
са лыс тыр ған да же лі де гі ең қа ра пай ым жә не ар зан құ рыл ғы. 
Бар лық де рек тер кон цент ра тор дың бір пор ты на ке ліп тү сіп, 
қал ған порт тар ға та ра ты ла ды. Осылайша, бір кон цент ра тор ға 
қо сыл ған бар лық ком пью тер же лі де бір-бі рін кө ріп оты ра ды. 

Ком му та тор дың (switch не ме се қосқыш) қыз ме ті кон цен-
тра тор қыз ме ті не ұқ сас. Ерек ше лі гі – же лі де та ра ты ла тын әр 
де рек па ке тін де ад ре сат пен де рек көз дің MAC-мекенжай лары 
бо луында. Ком му та тор, порт та ры на жал ған ған әр ком пью тер 
мекенжайын «ес ке сақ тап алып», рет теу ші қыз мет ат қа рып – 
де рек тер ді тек ад ре сат ком пьюте рі не ға на жі бе ре ді. Бұл же лі нің АР
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өнім ді лі гін арт ты ра ды, се бе бі қа жет емес па кет тер жоқ жә не 
же лі нің өт кіз гіш тік қа бі ле ті ұлғаяды. 

Марш ру ти за тор (router) – де рек тер па ке тін та ра ту үшін 
екі не одан да көп же лі лер ді бай ла ныс ты ра тын «ақыл ды» 
құ рыл ғы. Марш ру ти за тор ком му та тор мен са лыс тыр ған да күр-
де лі әрі қым бат же лі лік құ рыл ғы бо лып та бы ла ды. Ол же лі лік 
тра фик ті ба қы лау, же лі де гі өз ге ріс тер ді жыл дам анық тау жә не 
қа жет ті па кет тер ді өт кі зіп, қа жет сіз па кет тер ді блок тау қыз-
мет те рін ат қа ра ды. 

Ком му та тор мен марш ру ти за тор ай ыр ма шы лы ғын көр се-
те тін мы сал – кор по ра ция ның пош та лық сер ве рі. Қыз мет кер 
хат ты жі бер ген де, хат ад ре сат қа ком па ния ның пош та ны іш кі 
жет кі зу жүй есі не ме се жер гі лік ті пош та бө лім ше сі (егер хат 
алу шы ком па ния дан тыс бол са) ар қы лы жет кі зі луі мүм кін. 
Мұн да ком му та тор – ком па ния ның іш кі сер ве рі, ал марш ру ти-
за тор жер гі лік ті пош та бө лім ше сі ретінде көрінеді. 

1.  Ком пью тер лік же лі дегенді қалай түсінесіңдер?
2. Ком пью тер лік же лінің қандай түр ле рі бар?
3. Же лілік ком по не нт тер  қандай жағдайда қолданылады?
4. Компьютерлік желіні құру үшін қандай же лі лік ком по-

не нт тер қажет? 
5. Компьютерлік желіні құру барысында нені үйренесіңдер?

1.  Ком пью тер лік же лі не үшін қа жет? 
2. Не себепті ауқымды желінің мүмкіндігі жоғары?
3. Ком пью тер лік же лі лер ді бел гі ле рі бой ын ша бө лу дің 

прин цип те рін анық таң дар.

1.  Же лі лік ком по не нт тер дің бір-бі рі нен қан дай ұқ сас ты ғы 
жә не ай ыр ма шы лы ғы бар?

2. Не гіз гі ап па рат тық ком по не нт тер қыз мет те рін са лыс ты-
рып, ұқ сас тық та рын анық таң дар.

3. Жер гі лік ті же лі нің ау қым ды же лі ден ай ыр ма шы лы ғы 
қан дай? Қайсысының мүмкіндігі жоғары?

Сұрақтарға жау ап бе рейік

Ойланайық, талқылайық

Талдап, салыстырайық
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1. Бе ріл ген кес те ні дәп тер ле рі ңе тол ты рың дар.

Атауы  Қыз ме ті 
 Кон цент ра тор 

 Ком му та тор 

Марш ру ти за тор 

2. Ин тер нет же лі сін пай да ла нып, бай ла ныс ар на ла ры на 
жа та тын же лі лік сым ның анық та ма сын жә не түр ле рін 
дәп тер ге жа зың дар.

Мектептегі компьютердің қандай желіге қосылғанын 
зерттеңдер. Сервердің қай кабинетте тұрғанын анықтаңдар.

Са бақ та не біл дің дер? Не үй рен дің дер? Өз ой ла рың ды 
дос та рың мен бө лі сің дер. 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 ті рің дер.

Қандай желіні көп пайдаланасыңдар? Неліктен?

Дәптерде орындайық

 Компьютерде орындайық

Ой бөлісейік
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§ 2. Ком пью тер лік же лі лер дің жұ мыс жасау 
принцип те рі. IP-ме кен жай

Қа ра пай ым хат жі бе ру үшін 
адам дар хат ты алу шы ның ме кен-
жай ын – мем ле кет, қа ла, кө ше, үй 
жә не пә тер нө мі рін то лық жа зуы 
қа жет. Ком пью тер лік же лі де гі IP-
ме кен жай да же лі де гі құ рыл ғы ме-
кен жай ы сияқты көрінеді. 

IP-ме кен жай (ағылш. Internet 
Protocol Address) – бір түй ін нен 
екін ші түй ін ге ақ па рат ты жі бе-
ру, алу, та бу үшін қа жет ті бі ре гей 
ме кен жай. Түй ін – же лі ге қо сы-
лу мүм кін ді гі бар кез кел ген құ-
рыл ғы (ұялы те ле фон, ком пью тер, 
прин тер, кон цент ра тор, ком му-
та тор, марш ру ти за тор жә не т.б.) 
(4-су рет). 

172  .  16 .  254   .   1

10101100 .00010000 .11111110 .00000001

1 байт = 8 бит

32 бит (4 х 8)

4-су рет. IP-ме кен жай мы са лы

 ме кен жай
1 байт тан тұ ра тын әр раз ряд ты ок тет деп атай ды. IPv4 про-

то ко лы ар қы лы IP-ме кен жай ды 4 мил лиард тан ас там ком пью-
тер ге бе ру ге бо ла ды. Әр ок тет мак си мал ды 255, ал ми ни мал ды 
0 сан нан тұ ра ды. IPv4 про то ко лы мен анық тал ған 4 байт  кө ме-
гі мен Ин тер нет те бар лық ком пью тер лер ге ме кен жай бе ру қи ын 

Естеріңе түсіріңдер:

•	 ком	пь 	тер	лік	же	лі	де	ге	ні	міз	не?
•	 же	лі	лік	ком	по	не	нт	тер	ге	не	лер	
жа	та	ды?

Меңгерілетін білім:

•	 « -ме	кен	жай»	тү	сі	ні	гі;
•	 -ме	кен	жай	қа	жет	ті	лі	гі.

Тер мин дер:

•	 -ме	кен	жа
•	 про	 а 	 ер
•	 мас	ка.
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бо лып ба ра жа тыр. Сон дық тан оның ор ны на 16 байт тан тұ ра тын 
IPv6 про то ко лы қол да ны ла ды. Бұл жағ дай да сан дар ды әр бір 
екі байт  сай ын қос нүк те мен ажы ра тып жа за ды, мы са лы: 

2001:0DB8:AA10:0001:0000:0000:0000:00FB.
IP-ме кен жай 2 түр ге бө лі не ді:

1. Іш кі IP-ме кен жай (дер бес, жер гі лік ті, «сұр»);
2. Сырт қы IP-ме кен жай (көп ші лік, ау қым ды, «ақ»).

Іш кі IP-ме кен жай лар тек жер гі лік ті же лі де қол да ны ла ды 
жә не олар үшін мынадай диапа зон да ғы IP-ме кен жай лар ре зерв-
тел ген:
• 10.0.0.0 – 10.255.255.255
• 172.16.0.0 – 172.31.255.255
• 192.168.0.0 – 192.168.255.255

IP-ме кен жай лар ды про вай дер лер та ғай ын дай ды.
Про вай дер – ұй ым мен же ке тұл ға лар ға Ин тер нет қыз мет-

те рін ұсы на тын ком па ния.
Сырт қы IP-ме кен жай лар Ин тер нет же лі сін де қол да ны-

ла ды. Ау қым ды же лі де гі құ рыл ғы лар ға на кө ре ала тын бү кіл 
Ин тер нет же лі сін де гі бірегей ме кен жай. Мы са лы, сы нып та ғы 
же лі ге қо сыл ған ком пью тер лер дің ІP-ме кен жай ла ры – іш кі, 
ал олар ды сер вер мен бай ла ныс ты рып тұр ған же лі лік ком по-
нент тің ІP-ме кен жайы – сырт қы, яғ ни же лі де гі ком пью тер-
лер ден ке ліп түс кен сұ ра ныс ты сер вер ге (ау қым ды же лі ге) 
жі бе ру үшін та ғай ын да ла ды. 

Со ны мен қа тар IP-ме кен жай лар ста ти ка лық жә не ди на ми-
ка лық бо лып бө лі не ді. Ста ти ка лық (тұ рақ ты) ме кен жай – ком-
пью тер әр бір же лі ге қо сыл ған сай ын оған қыз мет ете тін про вай-
дер ком па ния сы бір ға на мекенжай та ғай ын дап бе ріп отыр атын 
IP-мекенжай. Ол же лі де гі бас қа құ рыл ғы ға бе рі ле ал май ды 
жә не уа қыт өте ке ле өз гер тіл мей ді. Ал ди на ми ка лық (тұ рақ-
сыз) ме кен жай – бел гі лі бір шек теу лі уа қыт қа ға на про вай дер-
мен бе рі ле тін ме кен жай. Бі раз уа қыт тан кей ін бі рін ші бе ріл ген 
ме кен жай екін ші сі не, екін ші сі – үшін ші сі не т.с.с. ау ыс ты ры-
лып оты ра ды. whoer.net сер ви сі қол да ну шы лар ға же лі де гі құ-
рыл ғы ла ры ның IP-ме кен жай ла ры ның қай түр ге жа та ты нын 
анық тау ға мүм кін дік бе ре ді. Бұл сайт қа бір не ше рет Ин тер-
нет ті ажы ра тып тас тап кі ріп кө реміз. Егер не ше рет кір сек те, 
өз гер мей тін бір IP-ме кен жай ды көр се те тін бол са, он да біз дің 
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IP-ме кен жайы мыз – ста ти ка лық. Ал егер әр  кез де өз ге ріп тұр-
са, он да про вай дер біз ге ди на ми ка лық IP-ме кен жай та ғай ын да-
ған де ген ді біл ді ре ді. 

Же лі де гі ком пью тер лер де ІР-ме кен жай дан бө лек мас ка да 
бо ла ды. Ол іш кі же лі (под сеть) ше ка ра ла рын (бас қа ша айт-
қан да диапа зо нын) анық тау үшін: әр ком пью терде кім нің 
оны мен бір ге бір (іш кі) же лі де, кім нің осы же лі ден тыс ор на-
лас қан ды ғын бі луі үшін қа жет. Мұн да ғы не гіз гі мақ сат – бір 
же лі ішін де ор на лас қан ком пью тер лер па кет тер мен «ті ке лей» 
ал ма су. Ал егер па кет тер ді бас қа же лі ге жі бе ру ке рек бол са, 
он да па кет тер үн сіз ке лі сім бой ын ша шлюз ге жі бе рі ле ді. Осы 
жағ дай қа лай іс ке аса ты нын қа рас ты рай ық.

Іш кі же лі мас ка сы да 32 бит. Бі рақ он да нөлдер мен бір-
лік тер ал ма сып, ке зек те сіп кез де суі мүм кін емес. Әр қа шан 
бі рін ші тек бір не ше бір лік, со дан соң ға на бір не ше нөл  бо ла ды, 
яғ ни мынадай түр де гі мас ка бо луы мүм кін емес:

120.22.123.12 = 01111000.00010110.01111011.00001100. 
Бі рақ мы надай маска бо луы мүм кін:
255.255.248.0 = 11111111.11111111.11111000.00000000. 
Іш кі же лі нің ше ка ра ла рын анық тау үшін, ком пью тер 

IP-мекенжай жә не мас ка ара сын да бит тік кө бей ту (ло ги ка лық 
ЖӘНЕ) орын дай ды. Кө бей тін ді нің нә ти же сін де мас ка ның нөл-
де рі тұр ған по зи ция лар нөл ге ай нал ды рыл ған мекенжай алы-
на ды. Мы са лы, 192.168.11.10/21:

11000000.10101000.00001011.00001010
11111111.11111111.11111000.00000000
_____________________________________________

11000000.10101000.00001000.00000000 = 192.168.8.0 
Кө бей тін ді нә ти же сін де алын ған мекенжай 192.168.8.0 іш кі 

же лі мекенжайы деп атала ды.
Харт ли фор му ла сы бой ын ша, 32 бит тік Ин тер нет-мекенжай-

лардың жал пы N – са нын есеп теу ге бо ла ды. Мы са лы: Ин тер нет-
мекенжай дағы ақ па рат тың са ны і = 32 бит болғанда, N әр түр лі 
Ин тер нет-мекенжай лардың жал пы са ны: 

N = 2i = 232 = 4 294 967 296 болады. 
Қо ры тын ды: Ұзын ды ғы 32 бит тік Ин тер нет-мекенжай, 

Ин тер нет ке 4 мил лиард тан ас там ком пью тер ді қо су ға мүм-
кін дік бе ре ді. 
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1. IP-мекенжай қалай құрастырылады? 
2. IP-мекенжайдың компьютерлік желіде алатын орны 

қандай? 
3. IP-мекенжайды тағайындау қалай жүзеге асырылады? 
4. Провайдердің қызметі қандай?
5. Маска деген не? 

1. IP-ме кен жай не үшін қа жет? 
2. Не лік тен IP-ме кен жай лар  іш кі жә не сырт қы деп бө-

лінеді?
3. Егер Интернетке қосылған сайын ком пьюте рі міз дің IP-

ме кен жайы өз ге ріп отыр са, оның IP-ме кен жайы қан дай 
түрге жатады?

4. Не лік тен іш кі же лі нің ше ка ра ла рын анық тау үшін, 
ком пью тер IP-мекенжай жә не мас ка ара сын да бит тік кө-
бей ту (ло ги ка лық ЖӘНЕ) орын дай ды?

5. Егер ұзын ды ғы 32 бит тік IP-ме кен жай Ин тер нет ке 
4 мил лиард тан ас там ком пью тер ді қо су ға мүм кін дік 
бер се, ұзын ды ғы 128 бит тік IP-ме кен жай Ин тер нет ке 
не ше ком пью тер ді қо су ға мүм кін дік бе ре ді?

1. IPv4 жә не IPv6 про то кол да ры ның бір-бі рі нен ай ыр ма-
шы лық та ры қан дай?

2. Іш кі жә не сырт қы IP-ме кен жай лар ерек ше лік те рін 
атаң дар.

3. Ста ти ка лық ме кен жай дың ди на ми ка лық ме кен жай дан 
ай ыр ма шы лы ғы не де?

4. IP-ме кен жай мен же лі мас ка сы ның ара сын да ғы бай ла-
ныс қан дай?

IP-ме кен жай түрлері бойынша кес те ні дәп тер ле рі ңе тол-
ты рың дар.

Сұрақтарға жау ап бе рейік

Ойланайық, талқылайық

Талдап, салыстырайық

Дәптерде орындайық
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Атауы  Қыз ме ті 
Іш кі IP-ме кен жай

Сырт қы IP-ме кен жай

Ста ти ка лық IP-ме кен жай

Ди на ми ка лық IP-ме кен жай

1. whoer.net сер ви сі кө ме гі мен сы нып та ғы ком пью тер лер-
дің IP-ме кен жай ын жә не оның қан дай түр ге жа та ты нын 
анық таң дар.

2. Із деу жүй еле рінің кө ме гі мен же лі де гі құ рыл ғы лар дың 
IP-ме кен жай ла рын анық тау ға мүм кін дік бе ре тін та ғы 
қан дай сер вис те рі бар еке нін анық таң дар. 

Өздерің пайдаланатын құрылғылар қандай IP-ме кен-
жаймен ақпарат алмасады. Сендерге қандай провайдер 
қызмет көрсетеді? Статикалық мекенжай тиімді ме, әлде 
динамикалық мекенжай тиімді ме?

 Компьютерде орындайық

Ой бөлісейік
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§ 3. Ком пью тер лік же лі лер дің жұ мыс жа сау 
принцип те рі. До мен. Же ке вир туал ды же лі

Адам ға сан дық мекенжай ды 
ой да сақ тау оңай емес, сон дық тан 
Ин тер нет тің пай да ла ну шы ла ры на 
ың ғай лы бо лу үшін до мен дік атау 
жүй есі ен гі зіл ді. Бұл жүйе де ком-
пью тер дің сан дық Ин тер нет-ме кен-
жайына сәй кес бі ре гей до мен дік 
атау қой ыла ды. Ар найы сер вер лік 
прог рам ма ның кө ме гі мен сан дық 
жә не до мен дік мекенжай лар ара-
сын да бай ла ныс ор на ты ла ды. 

До мен – нүк те мен бө лін ген сим-
вол дық ат тар. До мен дік атау жү йесі 
ие рар хия лық құ ры лым ды бо ла ды: 

жо ғар ғы дең гей де гі до мен дер, екін ші дең гей де гі до мен дер, үшін-
ші дең гей де гі до мен дер. Жо ғар ғы дең гей де гі до мен дер екі тип ті 
бо ла ды: геогра фия лық жә не әкім ші лік. Дү ниежү зі нің әр елі не 
екі әріп ті код пен бел гі лен ген өзі нің геог ра фия лық до ме ні бө лі не-
ді. Мы са лы: kz – Қа зақ стан, ru – Ре сей, uk – Ұлыб ри та ния, fr – 
Фран ция. Қа зақ стан ның ең ал ғаш қы .kz жо ға ры дә ре же лі ұлт-
тық до ме ні 1994 жы лы 19 қыркүйекте тір кел ген. Әдет те, до мен-
дер ком пью тер орналасқан ел ді анық тай ды, демек, ұлт тық же лі-
нің бір бөлігі бо лып та бы ла ды. Мы са лы, www.zakon.kz. 

Әкім ші лік до мен дер үш не ме се одан да көп әріп тер мен 
бел гі ле не ді. Әрбір компания оны өз де рі нің екін ші дең гей де гі 
до мен де рін тір кеу үшін қол да на ды. Мы са лы, Microsoft ком па-
ния сының сайты жо ғар ғы дең гей де гі әкім ші лік .com до ме нін де, 
ал Мәс кеу  ашық бі лім бе ру инс ти ту ты екін ші дең гей лі metodist 
до ме нін жо ғар ғы дең гей лі геог ра фия лық .ru до ме нін де тір ке ген. 

Естеріңе түсіріңдер:

•	 -ме	кен	жай	де	ген	не?
•	 -ме	кен	жай	неліктен	қа	жет?

Меңгерілетін білім:

•	 «до	мен»	тү	сі	ні	гі;
•	 же	ке	 ир	туал	ды	же	лі.

Тер мин дер:

•	 о	мен
•	 про	то	кол
•	 ир	туал	 ы	же	лі.	

Қы зық ты ақпарат

н	тер	неттік	ба 	ла	ныс		са	па	сын	анық	та 	тын	 ри	тан	 ық	 	са 	ты	ның		
00		мем	ле	кет	тің	1 	млн	ас	там	же	лі	ле	р	тал	 а	нған	 01 		жыл	ғы	ре т	ин-
ін е	се	кун	 ы	на	 	 	бит	жыл	 ам	 ық	пен	 а	 ақ	стан	 -ор	ын ы	иелен і.	
л	ре т	ин 	ті	бас	тап	т р	ған	мем	ле	кет	тер	 	 ин	а	пур 	 е	 и 	ж 	не	 а	ни .
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Ин тер нет -сер вер дің до мен дік аты (оң нан сол ға қа рай) – жо ғар ғы 
дең гей де гі до мен нің аты нан, екін ші дең гей де гі до мен нің аты нан 
жә не ком пью тер дің өзінің аты нан тұ ра ды. Мы са лы, Microsoft 
ком па ния сы ның не гіз гі сер ве рі нің аты – www.microsoft.com, 
ал инс ти тут сер ве рі нің аты – iit.metodist.ru. 

Же ліге қо сыл ған әр ком пью тер дің Ин тер нет-мекенжайы 
бо ла ды, әйт се де оның до мен дік аты бол мауы да мүм кін. Әдет те, 
Ин тер нет ке те ле фон же лі сі  арқылы қо сыл ған ком пью тер лер дің 
домендік аты бол май ды.

Про то кол – ком пью тер лік же лі де ақ па рат ты ұсы ну, түр лен-
ді ру жә не жі бе ру стан дар ты. 

Бей не леп айт қан да, про то кол – анық тал ған же лі лік тіл. 
Әр түр лі ға лам дық же лі лер ав то но мды жұ мыс жа са ған кез де 
олар «әр түр лі тіл де сөй лес ті». Олар ды бі рік ті ру үшін жал пы 
ті лін ой лап та бу қа жет бол ды. Сон дай жал пы же лі лік тіл бо лып 
ТСР/ІР про то ко лы қа лып тас ты. ТСР/ІР тер ми ні де рек тер ді 
жі бе ру дің екі пор то ко лы ның аты нан құ ра ла ды: 
• TCP (Transmission Control Protocol) – та су про то ко лы; 
• IP (Internet Protocol – марш рут тау про то ко лы. 

ТСР/ІР про то ко лы ның не гі зін де же лі нің сер вис не гі зін құ-
рай тын Ин тер нет тің бас қа қол дан ба лы про то кол да ры жү зе ге  
асы рыл ды. Бұл про то кол ды же лі нің прог рам ма лық жә не ап па-
рат тық құ рал да ры қол дай ды. Ол мы на жұмыстарды стан дарт-
тай ды: 
• жі бе рі ле тін де рек тер ді па кет тер ге (бө лік тер ге) бө лу; 
• па кет тер ді анық тал ған марш рут та ры бой ын ша та ғай ын-

дал ған пунк ті не жет кі зу; 
• па кет тер ді де рек тер дің бас тап қы тү рі не кел ті ріп жи нау. 

Бұл рет те па кет ті қа был дау-жі бе ру дұ рыс ты ғы, қа жет ті 
орын да жі бе ріл ген бар лық па кет тер дің жи на лу дұ рыс ты ғы тек-
се рі ле ді. 

Осы лай ша, бір ме ке ме де ор на лас қан ком пью тер лер ді бір 
же лі ге қо сып, ау қым ды же лі ге шы ғаруға мүм кін ді гі міз бар. 
Ал бір-бі рі нен қа шық тық та ор на лас қан ком пью тер лер ді 
бір же лі ге қо су не ме се бір ком пью тер ден екін ші ком пью тер 
жұ мы сын бас қа ру, қау іп сіз дік ті кү шей ту жә не т.б. қа жет ті-
лік тер ді қа на ғат тан ды ру керек бол са, же ке вир туал ды же лі 
құ ру қа жет . 
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Же ке вир туал ды же лі (VPN – Virtual Private Network) – 
жо ға ры жыл дам дық ты Ин тер нет бол ған жағ дай да же лі 
«үс ті нен» қау іп сіз (сырт тан қол же ткізу мүм кін ді гі жоқ) ло ги-
ка лық же лі құ ру ға мүм кін дік бе ре тін тех но ло гия (5-сурет). 

5-су рет. Же ке вир туал ды же лі

Же ке вир туал ды же лі лер дің қол да ны лу мақ сат та ры:
• Ин тер нет ке қол же тім дік. Әдет те, қа ла лық же лі лер 

провай дер ле рі жә не ірі ұй ым дар ке ңі нен қол да на ды. 
Не гіз гі ар тық шы лы ғы – жер гі лік ті же лі ге жә не 
Ин тер нет ке екі түр лі же лі ар қы лы қа ты нау орын да-
ла тын дық тан, олар ға екі түр лі қау іп сіз дік дең гей ле рі 
та ғайында ла ды. 

• Кор по ра тив ті же лі ге сырт тан қол жет кі зу. Бұл же ке вир-
туал ды же лі ні ой лап та бу дың бас ты се бе бі бол ған. Алыс 
қа шық тық та ор на лас қан ұй ым ның бө лім ше ле рін де гі ком-
пью тер ле рін бір кор по ра тив ті же лі ге қо су ға жә не ме ке-
ме ден тыс жер де (үй де, ісса пар да, де ма лыс та) оты рып, 
өзінің жұ мыс ком пьюте рі не қол жет кі зу ге мүм кін дік бе ре ді 
(6-сурет). АР
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6-су рет. Кор по ра тив ті же лі ге сырт тан қол жет кі зу

• Кор по ра тив ті же лі сег мент те рін бі рік ті ру. Ме ке ме нің же лі сі 
қау іп сіз дік жә не се нім ді лік дең гей ле рі әр түр лі бір не ше сег-
мент тен тұ ра ды. Мұндай жағ дай да сег мент тер ара сын да өза ра 
бай ла ныс ты ұй ым дас ты ру үшін же ке вир туал ды же лі ні пай-
да ла ну ға бо ла ды. Мы са лы, қой ма лар же лі сін же ке бел гі лі бір 
са ту бө лім ше ле рі нің же лі сі не қол же тім дік ті ұй ым дас ты ру ға 
бо ла ды. Бұл же ке ло ги ка лық же лі бол ған дық тан, кор по ра-
тив ті елі нің бас қа же ке же лі лер жұ мы сы на әсер ет пей, бар-
лық қа жет ті қау іп сіз дік талап та рын бе ру ге бо ла ды. 

1. Доменнің қанша түрі бар?
2. Про то кол деген не?
3. Virtual Private Network күнделікте өмірде қайда 

қолданылады?
4. Үй де оты рып сы нып та ғы ком пью тер дің жұ мыс үс те-

лін де ор на лас қан фай лды кө ші ріп алу үшін қан дай тех-
но ло гия ның мүм кін дік те рін пай да ла ну ке рек?

1. До мен не үшін қа жет? 
2. Не лік тен до мен дер  геог ра фия лық жә не әкім ші лік деп 

бө лі не ді?
3. Не се беп ті же ке вир туал ды же лі лер дің өзек ті лі гі ар-

туда?
4. Не үшін же ке вир туал ды же лі ні же лі де гі қау іп сіз дік ті 

кү шей ту үшін қол да на ды?

Сұрақтарға жау ап бе рейік

Ойланайық, талқылайық
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Геог ра фия лық жә не әкім ші лік до мен дер дің бір-бі рі нен 
ай ыр ма шы лық та ры қан дай?

1. Дәп тер ле рі ңе Қа зақ стан Рес пуб ли ка сын да қол да ны лып 
жүр ген до мен дер ді жа зың дар.

2. Дәп тер ге қыс қа ша же ке вир туал ды же лі нің қол да ны лу 
мақ са тын жа зың дар.

еdu.kz, gov.kz, mil.kz до мен де рі мен жұ мыс жа сап 
көріңдер.

Бү гін гі са бақ та 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 ті-
рің дер.

Талдап, салыстырайық

Дәптерде орындайық

 Компьютерде орындайық

Ой бөлісейік
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§ 4. Ақ па рат тық қау іп сіз дік

Бү гін гі кү ні әре ке ті міздің 
басым бөлігі ком пью тер лік тех-
но ло гия ға тәу ел ді бол ған дық тан, 
ақ па рат тық қау іп сіз дік ере же ле рін 
қа таң сақ тауға міндеттіміз.

Ең ал ды мен, мем ле кет тік жә не 
әс ке ри құ пия лар, заң намалық және 
дә рі гер лік құ пия лар ды сақ тау ма-
ңыз ды бо лып са на ла ды. Со ны мен 
қа тар же ке ба сы мыз ға қа тыс ты ақ-
па рат тар ды да құ пия сақ тауы мыз 
ке рек. Олар: же ке ба сы мыз ды куә-
лан ды ра тын құ жат та ғы ақ па рат-
тар, сайт та ғы ло гин мен құ пиясөз-
дер жә не та ғы бас қа да де рек тер.

Ақ па рат тық қау іп сіз дік – ақ-
па раттың бұрмалануы не ме се жо-
ға луы салдарынан қол да ну шы ға 
ор ны тол мас зи ян кел ті ре тін кез 
кел ген әре кет тер ден ақ па рат ты 
қор ғау.

Ақ па рат тық қау іп сіз дік – ақ па рат тың қол же тім ді гін, 
тұ тас ты ғын жә не құ пия лы лы ғын қам та ма сыз ету үр ді сі.

Вир туал ды кеңістікте орын дайт ын мақ сат та ры мыз бен 
мін дет те рі міз ге бай ла ныс ты осы атал ған ақ па рат тық қау іп-
сіз дік тің не гіз гі үш тү сі нігі нің әр қай сы сы үшін түр лі қор ғау 
ша ра ла ры қа жет бо ла ды.

Мы са лы, біз вир туал ды кеңістікті веб-парақшаларды қа рау 
үшін ға на қол да на тын бол сақ, он да ақ па рат тық қауіп сіз дік ті 
қам та ма сыз ету де бі рін ші ке зек те ан ти ви рус тық программа-
ларды қол да ну, Ин тер нет же лі сін де жұ мыс іс теу дің қа ра пай ым 
қау іп сіз дік ере же ле рін сақ тау қа жет бо ла ды.

Ақ па рат ты қор ғау – ақ па рат тық қау іп сіз дік ті қам та ма сыз 
ету ге ба ғыт тал ған ша ра лар ке ше ні. Ақ па рат ты қор ғауда де рек-
тер ді ен гі зу, сақ тау, өң деу жә не та сы мал дау үшін қол да ны ла тын 
ақ па рат пен ақ па рат қор ла ры ның тұ тас ты ғын, қолжетімдік 
оң тай лылы ғын жә не құ пия лы лы ғын қамтамасыз ете аламыз.

Естеріңе түсіріңдер:

•	 до	мен	де	ге	ні	міз	не	жә	не	оның	
түр	ле	рі	қан	дай?

•	 до	мен	ат	тар	жүй	есі	нің	қыз	ме	ті	
қан	дай?	

•	 же	ке	 ир	туал	ды	же	лі	нің	мақ-
са	ты	қан	дай?

Меңгерілетін білім:

•	 «ақ	па	рат	тық	қау	іп	сіз	дік»	
тү	сі	ні	гі;

•	 құ	пия	лы	лық,	тұ	тас	тық	жә	не	
қол	же	тім	дік	ша	ра	ла	рын	ұй	ым-
дас	ты	ру.

Тер мин дер:

•	 ақ	па	рат	тық	қау	іп	сі 	 ік
•	 қ 	пи 	лы	лық
•	 қол	же	тім	 ік
•	 т 	тас	тық.

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



22

Ақ па рат ты қор ғау нә ти же сін де мы на сыз ба да ғы лар қам та-
ма сыз еті луі ке рек (1-сыз ба):

Ақпараттың  
қолжетімдігі

кез кел-
ген уақытта 
ақпаратты 

алу мүмкін-
дігі

бұрмалан-
баған, өз-
гермеген 
ақпарат 

бөгде адам-
дардың 

ақпаратты 
пайдалану 

мүмкіндігін  
шектеу 

Ақпараттың 
тұтастығы

Ақпараттың 
құпиялылығы

1-сыз ба. Ақ па рат ты қор ғау нә ти же сі

Ақ па рат тың қол же тім ді гі ком пью тер іс тен шық қан да 
не ме се Ин тер нет ар қы лы түр лі қау іп ті прог рам ма лар дың 
ша бу ылы нә ти же сін де веб-сайт  қол да ну шы сы ның сұ ра ны сы на 
жау ап бер ме ген жағ дай да бұ зы ла ды.

Ақ па рат тың тұ тас ты ғы ның бұ зы луы ақ па рат тың ұр ла нуы 
не ме се бұрмалануы ке зін де орын ала ды. Мы са лы, элект рон ды 
пош та хат та ры ның жә не бас қа да сан дық құ жат тар маз мұ-
ны ның өз ге руі.

Ақ па рат тың құ пия лы лы ғы адамдарға құпия ақпарат 
жария бол ған да бұзылады, бұл ақпараттың таралуына себеп 
болуы мүмкін.

Ақ па рат қол да ну шы сы дерек тер дің қол же тім ді гі нің, құ-
пия лы лы ғы ның жә не тұ тас ты ғы ның қау іп те рін ес ке ру ке рек.

Ақ па рат қол же тім ді гі нің не гіз гі қау іп те рі  
Оған ақ па рат тық жүйе нің іш кі бас тар туы мен сүйемелдеуші 

инф ра құ ры лым ның іс тен шы ғу ын жат қы зу ға бо ла ды.Ақ па-
рат тық жүйе нің іш кі бас тар ту ла ры на мы на лар жа тады:
• та сы мал дау ере же ле рі нің бұ зы луы (кез дей соқ не ме се ой лас-

ты рыл ған);
• жүйе нің іс тен шы ғуы (сұ ра ныс тар дың шек тен тыс көп 

бо луы, өң де ле тін ақ па рат кө ле мі нің көп ті гі жә не т.б.);
• зи янды прог рам ма лық жасақтамалар;
• прог рам ма лық жә не ап па рат тық жасақтама ның іс тен шы ғуы;
• ақ па рат тар дың бұ зы луы.АР
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Сүйемелдеуші инф ра құ ры лым ның іс тен шы ғу ына қа тыс ты 
қау іп тер ге:
• байланыс жүйесі, электр сымдары немесе ауа айналымы 

жұмыстарындағы ақаулар;
• жүйенің қыз мет көр се ту жұ мы сы ның тоқ тап қа луы жа та ды.

Ақ па рат тұ тас ты ғы ның не гіз гі қау іп те рі
Бұл жер де ақ па рат тұ тас ты ғының қауіптерін ста ти ка лық 

тұ тас тық пен ди на ми ка лық тұ тас тық деп екі ге бө лу ге бо ла ды. 
Ақ па рат тың ста ти ка лық тұ тас ты ғы ның қаупі не қа те ақ па-
рат тар ен гі зу, дерек тер ді өз гер ту жа та ды.

Ақ па рат тық ди на ми ка лық тұ тас ты ғы ның қаупі не дерек-
тер дің қай тала нуы, қо сым ша ха бар ла ма лар ен гі зу, дерек тер ді 
ұр лау жа та ды.

Ақ па рат құ пия лы лы ғы ның не гіз гі қау іп те рі
Ақ па рат құ пия лы лы ғы пән дік жә не қыз мет тік бо лып бө лі не ді. 

Қыз мет тік ақ па рат тар (мы са лы, қол да ну шы құ пиясө зі) бел гі лі 
бір пән дік ау мақ қа жат пай ды. Өз қызметін асыра пайдаланудан 
қорғану қиын, бұл – негізгі қауіптердің бірі. Мы са лы, жүй елік 
ад ми нист ра тор кез кел ген фай лды, ақ па рат ты оқып, кез кел ген 
қол да ну шы пош та сы на кі ре ала ды жә не т.с.с. Ақ па рат тық қауіп-
сіз дік ті қам та ма сыз ету үшін не ні, кім нен, қа лай және қандай 
әдістер мен шараларды қолданып қорғау керектігін білу қажет.

Ком пью тер лік же лі лер дегі ақ па рат қау іп сіз ді гі дер бес ком-
пью тер дегімен са лыс тыр ған да тө мен бо ла ды, се бе бі:
• же лі де көп те ген қол да ну шы лар жұ мыс іс тей ді, олар дың 

құ ра мы үне мі өз ге ріп оты ра ды;
• же лі ге заң сыз қо сы лу мүм кін ді гі бар;
• же лі лік прог рам ма лық жасақтамада осал дық бай қа ла ды;
• же лі ар қы лы зиянды прог рам ма лар дың ша бу ыл жа сау мүм-

кін дік те рі жо ға ры.
Қа зақ стан да ақ па рат ты қор ғау ға бай ла ныс ты мәселелерді 

ақ па рат ты қор ғау са ла сын да ғы Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның 
заң на ма сы рет тей ді.

Кез кел ген қор ғау жүй есі нің ең әл сіз тұ сы – адам. Кей-
бір қол да ну шы лар өз құ пиясөз де рін көз ге тү се тін, кө рі не тін 
жер лер ге жа зып қоя ды, тіп ті бас қа лар ға да та ра туы мүм кін. 
Мұн дай жағ дай да кез кел ген ақ па рат қа заң сыз қол жет кі зу АР
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мүм кін ді гі ар та ды. Сон дық тан қол да ну шы лар ды ақ па рат тық 
қау іп сіз дік ке үй ре ту өте ма ңыз ды бо лып та бы ла ды.

1. Ақпараттық қауіпсіздікті сақтау деген не? 
2. Ақпаратты қорғау қажеттілігі туындаған жағдайда не 

істеу керек?
3. Ақпараттың қауіпсіздік шаралары қандай жағдайда 

қолданылады?
4. Ақпараттың тұтастығын қамтамасыз ету үшін қандай 

әрекеттер орындау қажет?
5. Ақпараттың қолжетімдігінің тиімділігін қалай қамта-

масыз етуге болады?
6. Ақпараттың құпиялылығын сақтау үшін қандай 

әрекеттер орындалады?

1. Ақ па рат тың құ пия лы лы ғын, қолжетімдігін, тұ тас ты-
ғын сақ таудың маңызы неде?

2. Не лік тен ком пью тер лік же лі лер дегі ақ па рат қау іп сіз ді гі 
дер бес ком пью тердегі мен са лыс тыр ған да тө мен бола ды?

Ақ па рат тың тұ тас ты ғы, ақ па рат тың құ пия лы лы ғы, ақ-
па рат тың қол же тім ді гі тү сі нік те рі нің өзі не тән ерек ше лік-
те рін тал даң дар.

Ақ па рат тың
тұ тас ты ғы 

Ақ па рат тың 
құ пия лы лы ғы 

Ақ па рат тың 
қол же тім ді гі 

Кес те ге ақ па рат тың қол же тім ді гі нің, құ пия лы лы ғы ның 
жә не тұ тас ты ғы ның қау іп те рін жазып, тол ты рың дар.

Сұрақтарға жау ап бе рейік

Ойланайық, талқылайық

Талдап, салыстырайық

Дәптерде орындайық
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Қау іп тер  Түр лері Мы сал 

Ақ па рат құ пия лы лы ғы ның қау іп те рі

Ақ па рат тұ тас ты ғы ның қау іп те рі

Ақ па рат қол же тім ді гі нің қау іп те рі

Мә тін дік ре дак тор ды пай да ла нып (SmartArt), ақ па рат-
тық қау іп сіз дік тің не гіз гі тү сі нік те рі мен олар ға тө не тін 
қау іп түр ле рі нің клас си фи ка ция сын жа саң дар.

Ақ па рат тық қау іп сіз дік тің не гіз гі ұғымдарын тү сін ді-
рің дер жә не сұ рақ тар ға жау ап бе рің дер.
1. Қа лай ой лай сың дар, ақ па рат тық қау іп сіз дікті қалай 

қамтамасыз етуге болады?
2. Өз компьютеріңде ақпараттық қауіпсіздік қалай 

қамтамасыз етілген? 

 Компьютерде орындайық

Ой бөлісейік
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§ 5–6. Ақ па рат ты қор ғау әдіс те рі

Ақ па рат тық қау іп сіз дік ті қам-
та ма сыз ету де ең бас ты сы – қау іп-
сіз дік ша ра ла рын сақ тау. Қау іп сіз-
дік ті қам та ма сыз ету де ақ па рат ты 
қор ғау дың тех ни ка лық, прог рам-
ма лық, ұй ым дас ты ру шы лық ша-
ра ла рын қол да ну ма ңыз ды. 

Ақ па рат ты қор ғау дың тех ни-
ка лық ша ра ла ры на бей не ба қы лау 
мен да был жүй еле рін, ақ па рат тың 
та ра луы мүм кін бар лық жол дар ды 
бұ ғат тап, ал дын ала тын бас қа да 
құ рал дар ды жат қы зу ға бо ла ды. 

Ақ па рат ты қор ғау дың прог рам ма лық ша ра ла ры  – белгілі 
бір деректердің қолжетімдігіне пароль орнату, мә тін ді шифр лау, 
файл дар ды уа қыт ша жою мен қау іп ті прог рам ма лар дан қор-
ғауды қам та ма сыз ету. 

Ақ па рат ты қор ғау дың ұй ым дас ты ру шы лық ша ра ла ры на 
бай ла ныс ар на ла рын олар ға қол же тім дік ба рын ша қи ын бо ла-
тын дай етіп та ра ту мен ұй ым ның қау іп сіз дік сая са ты жа та ды.

Қау іп ті прог рам ма лар дың ақ па рат қа ти гі зе тін бас ты 
зи яны – ақ па рат ты жой ып жі бе ру не ме се құ пия ақ па рат тың 
кіл тін жою. Осын дай зар дап ты бол дыр мас үшін ма ңыз ды ақ па-
рат тар дың ре зе рв тік кө шір ме сін сақ тап қою ке рек. Егер мұндай 
ша ра ла рды жа са майт ын бол сақ, он да өз фай лда ры мыз ды қай та 
қал пы на кел ті ре ал май, жо ғал тып ала мыз.

Қан дай файл дар дың ре зе рв тік кө шір ме сін жа сау ма ңыз ды 
екен ді гі жай ын да қа рас ты рай ық. Әрине, ең алдымен өзіміз 
үшін маңызды жеке файлдардың көшірмесін жасау қажет. 
Себебі, егер келеңсіз жағ дай орын ала тын дай бол са, он да 
әр қа шан опе ра ция лық жүйе ні қай та ор на тып, қа жет ті програм-
ма лар ды жүк тей ала мыз, ал же келеген файл дар ды қал пы на 
кел ті ру мүм кін емес. Сол үшін де ком пью тер де гі құ жат тар, 
су рет тер, бей нежаз ба лар мен кез кел ген же ке ақ па рат тар дың 
ре зерв тік кө шір ме сін жа сау прог рам ма сын жиі қо сып оты ру 
ке рек. Со ны мен қа тар опе ра ция лық жүйе, прог рам ма лар, 
жүй елік бап тау лар дың ре зе рв тік кө шір ме сін жа сау ға бо ла ды. 

Естеріңе түсіріңдер: 

•	 ақ	па	рат	тық	қау	іп	сіз	дік	де	ген	не?
•	 ақ	па	рат	тың	қол	же	тім	ді	гі	
де	ген	не?

•	 ақ	па	рат	тың	құ	пия	лы	лы	ғы	
де	ген	не?

•	 ақ	па	рат	тың	тұ	тас	ты	ғы	
де	ген	не?

Меңгерілетін білім:

•	 	қау	іп	сіз	дік	ша	ра	ла	ры;
•	 де	рек	тер	ді	ре	зе	р 	тік	кө	ші	ру;
•	 де	рек	тер	ді	шифр	лау.
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Ақ па рат тар дың ре зе рв тік кө шір ме сін сырт қы жи нақ тау ыш-
тар дан бас тап, қа шық та ғы сер вер лерге дейін сақтауға болады. 
Әр бір әдіс тің өз ар тық шы лы ғы мен кем ші лі гі бар.

Сырт қы жи нақ тау ыш тар ға ре зе рв тік кө шір ме жа сау
Егер біз де сырт қы USB-диск бар бол са, он да ре зе рв тік 

кө шір ме ні бір ден сол құ рыл ғы ға ре зе рв тік кө шір ме нің кі рік ті-
ріл ген қыз мет те рін қол да на оты рып жа сау ға бо ла ды. Windows 
8 жә не 10 үшін «Файл дар та ри хы» («File History») қыз ме тін 
қол да на мыз. Windows 7 ОЖ-де «Windows ре зе рв тік кө шір ме сі» 
қыз ме тін, ал Mac-құ рыл ғы лар да «Time Machine» қыз ме тін қол-
да на мыз. Ол үшін сырт қы жи нақ тау ыш ты ком пью тер ге жиі 
қо сып, ре зе рв тік кө шір ме жа сау қыз ме тін қо сып оты ру ке рек.

Ар тық шы лы ғы: жыл дамдығы жоғары.
Кем ші лі гі: егер сырт қы жи нақ тау ыш жо ға лып не бұ зы-

ла тын бол са, он да бар лық ақ па рат кө шір ме ле рі де жо йыла ды.

Ин тер нет кө ме гі мен ре зе рв тік кө шір ме жа сау
Егер өз фай лда ры мыз дың қау іп сіз ді гі не се нім ді бол ғы мыз 

кел се, он да Backblaze, Carbonite жә не Mozy се кіл ді сер вер лер 
кө ме гі мен ре зе рв тік кө шір ме жа сай ала мыз. Бұл прог рам ма лар 
ав то мат ты түр де файл дар кө шір ме сін құ ра ды, олар дың жұ мы сы 
дер бес ком пью тер дің фон дық ре жи мін де жү зе ге асы ры ла ды. 
Егер фай лда р мүлде жойы лып кет се, кез кел ген уа қыт та оларды 
қал пы на кел ті ру ге бо ла ды.

Ар тық шы лы ғы: он лайн түр де жү зе ге аса тын ре зе рв тік кө-
шір ме файл дар мен орын ала тын кез кел ген қи ын дық тан сақ-
тай ды.

Кем ші лі гі: бұл серверлердің қызметі ақылы. Со ны мен 
қа тар файл дар кө ле мі үл кен бол са, ал ғаш қы ре зерв тік кө шір ме 
сырт қы жи нақ тау ыш пен са лыс тыр ған да көп уа қыт ала ды.

Бұлт тық қыз мет ті қол да ну ар қы лы ре зе рв тік кө шір ме жа сау
Кей бі реу лер бұлт тық тех но ло гия лар тех ни ка лық тұр ғы дан 

ал ған да ре зе рв тік кө шір ме жа сау қыз ме тін ат қа ра ал май ды деп 
са най ды. Файл дар ды сырт қы жи нақ тау ыш тар ға сақ та ған нан 
Dropbox, Google Диск, Microsoft OneDrive не ме се осы се кіл ді сер-
вис тер ге жүк теу ти ім ді. Егер ке лең сіз жағ дай орын ала тын дай 
бол са, осы сер вис тер де файл кө шір ме ле рі сақ тала тын болады.АР
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Ар тық шы лы ғы: қа ра пай ым, жыл дам жә не көп жағ дай да 
те гін қыз мет.

Кем ші лі гі: көп те ген бұлт тық сер вис тер бір не ше ги габайт  
кө лем ді ға на те гін ұсы на ды, ал оны тек қосымша ақы төлеп, 
кеңейтуге болады.

Өз фай лы мыз ды жо ғал тпай, үне мі сақ тап жү ру үшін Drop-
box, Google Дис кіге не OneDrive сер вис те рін де жә не сырт қы  
жи  нақ тау ыш тар ға тұ рақ ты түр де ре зе рв тік кө шір ме жа сау  
ке рек.

Қау іп ті прог рам ма лар ақ па рат қа зи янын ти гіз бес үшін 
элект рон ды пош та мен ке ле тін бейтаныс хат тар ды, әсі ре се, 
қосымша файлдары бар хат тар ды аш пау қа жет. Со ны мен қа тар 
хат мә тін де гі сіл те ме ні ба су ар қы лы бас қа бет ке кө шу де қа уіп-
ті. Се бе бі олар ви рус пен за қым дан ған веб-беттерге алып ба руы 
мүм кін. Ақ па рат ты қор ғау ша ра ла ры ның та ғы бі рі – шифрлау, 
яғ ни ар найы түр де код тау. Шифрлау ды ең ал ды мен, құ пия ақ-
па рат ты қор ғал ма ған бай ла ныс ар на ла ры ар қы лы та сы мал дау 
ке зін де қол да на ды. Мә тін, су рет, ды быс, де рек тер қо ры жә не 
бас қа да ақ па рат ты шифрлауға бо ла ды. Де рек тер ді шифрлау 
мен шифр дан ашу әдіс те рі мен төрт мыңжыл дық та ри хы бар 
крип то ло гия ғы лы мы ай на лы са ды. Ол екі тар мақ тан тұ ра ды: 
крип тог ра фия жә не крип тоана лиз.

Крип тог ра фия – ақ па рат ты шифрлау әдіс те рі ту ра лы 
ғы лым. 

Крип тоана лиз – шифр дан ашу әдіс-тә сіл де рі ту ра лы ғы лым. 
Әдет те, шифрлау ал го рит мі барлығына бел гі лі, ал оны 

шифр дан ашу ға ар нал ған кіл т бел гі сіз бо ла ды. Бұл шифрлау дың 
код тау дан бас ты ай ыр ма шы лы ғын көр се те ді.

Кілт – шифрлау ал го рит мі нің па ра мет рі. Оны бі лу ар қы лы 
ха бар ла ма ны жа сы ру ға жә не ашу ға бо ла ды. Бар лық шифр лар 
(шифрлау жүй есі) екі топ қа бө лі не ді: сим мет рия лық жә не 
асим мет рия лық (ашық кілт пен). Сим мет рия лық шифр – ха бар-
ла ма ны шифрлау мен шифр дан ашу да бір ға на кілт қол да ну.

Ассиметриялық шифрда екі кілт қол да ны ла ды: олар – бір-
бі рі мен ма те ма ти ка лық тәу ел ді лік ар қы лы бай ла ныс қан ашық 
жә не жа бық кілт тер. Ақ па рат бар лы ғы на бел гі лі ашық кілт тің 
кө ме гі мен шифр ла на ды, ал шифр дан ашу ха бар ла ма ны алу-
шы ға ға на бел гі лі жа бық кілт кө ме гі мен орын да ла ды. 

Шифр дың крип то бе рік ті гі – криптографиялық алгоритмнің 
шифрдан ашуды болдырмауы.АР
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Ал го ритм бе рік ті гі – шифр дан ашу да өте көп көлемді есеп-
теулер ді талап ете тін алгоритм. Жа сы рыл ған ақ па рат ше шіл ген 
уа қыт та өзек ті бол май қа ла ды.

Қа зір гі прог рам ма лар да дерек тер ді пароль ар қы лы 
шифрлауға болады. Мы са лы, OpenOffice.org пен Microsoft Office 
офис тік па кет те рі бар лық құ рыл ған құ жат тар ды шифрлау-
ға мүм кін дік бе ре ді, яғ ни ол құ жат тар ды өз герту және қа рау 
үшін пароль ен гі зу ке рек. Дерек тер ді архивтеу де, мы са лы, 

герту және қарау 
 

WinRAR, 
үшін пароль ен

 WinZip ар хи ва тор ла ры фай лды ар хив тен қай та 
шы ға ру үшін пароль ор на ту қыз ме тін ұсы на ды. 

лды ар тен қай
 GnuPG 

прог рам ма сы (gnupg.org) ашық прог рам ма лық жасақтама ға 
жа та ды. Мұн да сим мет рия лық, асим мет рия лық шифр лар, со-
ны мен қа тар элект рон ды сандық қол таң ба ның түр лі ал го ритм-
де рі де қол да ныла ды.

1. Ақпараттық қауіпсіздік шаралары қалай жүзеге асыры-
лады?

2. Резервтік көшірме деген не?
3. Шифрлау көп жағдайда қайда қолданылады?
4. Криптография ғылымының өмірлік жағдайларда ала-

тын орны қандай?
5. Криптоанализ қалай орындалады?
6. Кілтті шифрлауды қолдану қаншалықты маңызды?

1. Ақ па рат тың қау іп сіз дік ша ра ла рын сақ таудың ма ңыз ы 
неде?

2. Не лік тен кез кел ген құн ды ақ па рат тың ре зе рв тік кө шір-
ме сін сақ тау ма ңыз ды?

3. Шифрлау да ал го ритм бе рік ті гі қан ша лық ты ма ңыз ды?

Ре зе рв тік кө шір ме жа сау әдіс те рінің артықшылықтары 
мен кемшіліктерін талдаңдар.

е зе рв тік кө шір ме жа сау әдіс те рі Ар тық шы лы ғы  Кем ші лі гі 
 Сырт қы жи нақ тау ыш тар ға ре зе рв тік 
кө шір ме жа сау

Сұрақтарға жау ап бе рейік

Ойланайық, талқылайық

Талдап, салыстырайық
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е зе рв тік кө шір ме жа сау әдіс те рі Ар тық шы лы ғы  Кем ші лі гі 
Ин тер нет кө ме гі мен ре зе рв тік кө-
шір ме жа сау

 Бұлт тық қыз мет ті қол да ну ар қы лы 
ре зе рв тік кө шір ме жа сау

Кес те ні ақ па рат ты қор ғау дың қау іп сіз дік ша ра ла ры ның 
си пат та ма сы мен тол ты рың дар:

Ақ па рат ты қор ғау дың қау іп сіз дік ша ра ла ры Си пат та ма сы 
 Тех ни ка лық

Прог рам ма лық

Ұй ым дас ты ру шы лық 

Ар хив теу жә не қал пы на кел ті ру кі рік ті ріл ген құ ра лын 
қол да нып, тапсырманы орындаңдар.
1. Пуск ⇒ Бар лық прог рам ма лар ⇒ Қыз мет көр се ту ⇒ 

Ар хив теу жә не қал пы на кел ті ру ко ман да ла рын орын-
даңдар. 

Дәптерде орындайық

 Компьютерде орындайық
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2. Ре зе рв теу қыз ме тін бап таң дар. Ол үшін  
сіл те ме сін шер тің дер. Бұл әре кет «backup» ше бе рін іс ке 
қо са ды.

3. Бо ла шақ кө шір ме нің ор на ла су ор нын таң даң дар:
– қол же тім ді том дар;
– DVD диск;
– же лі лік ор на ла су жә не т.б.

 

4. Қан дай құ жат тар ды ар хив теу ке рек ті гін Windows ОЖ-
нің өзі не қал ды рың дар. 
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5. Ке ле сі қа дам да жүйе құ ра лы на ар хив тей тін ны сан дар ды 
се ніп тап сы ра сың дар ма, әл де өз де рің таң дай сың дар ма? 
Көр се тің дер. 

6. Ар хив теу па ра мет рін та ғы да бір рет тек се рің дер. 

7. Ар хив теу жұ мы сы на бі раз уа қыт қа жет.

8. Тап сыр ма орын дал ды. Құ жат тар дың ре зе рв тік кө шір-
ме сі жа сал ды.

Өздерің ақпаратты қорғаудың қандай шараларын 
қолданасыңдар? Неліктен?

Ой бөлісейік
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§ 7–8. Иден ти фи ка ция лау әдіс те рі

Ақ па рат тық тех но ло гия құ рал-
да рын қол да ну шы қан дай да бір 
ре сурс не ме се сер вис ке кі ру үшін 
бел гі лі бір ақ па рат ты ен гі зе ді. 
Мұн дай әре кет тер Ин тер нет те 
ло гин мен пароль ді ен гі зу ке зін де 
орын ала ды, алай да бұ дан бас қа 
да әдіс түр ле рі бар.

Жүйеге кі ру мен же ке дерек-
тер ді ен гі зу үр ді сі 2 дең гейлі: 
идентификация және аутентифи-
кация.

Иден ти фи ка ция – сер вер ге тір кел ген қол да ну шы ның өзі не 
ға на тән же ке дерек тер ді ен гі зуі.

Ау тен ти фи ка ция – сер вер де ен гі зіл ген же ке дерек тер ді тек-
се ру жә не қа был дау. 

Кей де бұл әдістердің ор ны на тір ке лу сө зі қол да ны ла ды.
Тір ке лу үр ді сі қа ра пай ым, кез кел ген әлеу мет тік же лі де 

тір ке лу үр ді сін алып қа рас ты ру ға бо ла ды, мы са лы: 
• Тір ке лу – мұн да қол да ну шы элект рон ды пош та сын, те ле фон 

нө мі рі мен пароль ді ен гі зе ді. Бұл ақ па рат тар жүйе де қай та-
лан бауы ке рек, сон дық тан бір адам тек қа на бір ак каунт пен 
тіркеле алады.

• Иден ти фи ка ция – тір кеу ден өту ке зін де көр се тіл ген ақ па-
рат ты ен гі зу, мысалы, элект рон ды пош та не телефон нөмірі.

• Ау тен ти фи ка цияда Кі ру ба тыр ма сы ба сыл ған нан ке йін 
па рақ ша сер вер мен бай ла ны сып, мұн дай ло гин мен 
парольдің бар-жоқтығы тек се рі ле ді. Егер бар лы ғы дұ рыс 
бол са, он да әлеу мет тік же лі па рақ ша сы ашы ла ды.

Сәй кес тен ді ру әдіс те рі
Сәйкестендіру әдістерінің бір не ше тү рі бар, олар бір-бі рі нен 

қор ғау мен қол да ну дең гей ле рі ар қы лы ажы ра ты ла ды. 
Пароль ар қы лы қор ғау. Қол да ну шы өзі-

нен бас қа еш кім біл мей тін қан дай да бір кілт ті 
не ме се парольді бі ле ді. Мұн да sms ха бар ла ма 
алу ар қы лы иден ти фи ка ция дан өту ді жат қы зу ға 
бо ла ды. Қол да ну шы өз аты мен паролін ен гіз ген 

Естеріңе түсіріңдер: 

•	 	қау	іп	сіз	дік	ша	ра	ла	ры	на	не	лер	
жа	та	ды?

•	 де	рек	тер	ді	ре	зе	р 	тік	кө	ші	ру	
де	ге	ні	міз	не?

•	 де	рек	тер	ді	шифр	лау	де	ген	не?

Меңгерілетін білім:

•	 иден	ти	фи	ка	ция;
•	 ау	тен	ти	фи	ка	ция;
•	 сәй	кес	тен	ді	ру	әдіс	те	рін	қол-
да	ну.
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кез де сер вер осы ақ па рат ты же лі де сақ тал ған ақ па рат пен са лыс-
ты ра ды. Ен гі зіл ген ақ па рат тар то лық сәй кес тен ді ріл се, жүйеге 
кі ру қол же тім ді бо ла ды. 

Парольдің екі тү рі бар: ди на ми ка лық жә не тұ рақ ты. 
Тұ рақ ты пароль қол да ну шы тала бы бой ын ша ға на өз ге ре ді. Ал 
ди на ми ка лық парольдер бел гі лі бір па ра метр бо йын ша өз гер ті-
ле ді. Мы са лы, пароль ұмы ты лып қал ған жағ дай да сер вер 
жүйеге кі ру үшін қол да ну шы ға ди на ми ка лық пароль ұсы на ды. 

Ар найы зат тар ды қол да ну. Фир ма не ме се 
бел гі лі бір ұй ым дар да қол да ны ла ды. Бұл 
әдіс те кар точ ка, ар найы бі ле зік, флеш-жи нақ-
тау ыш ты қол да ну ға бо ла ды. Ол зат тар жүйеге 
жа қын да тыл ған да тек се ру жұ мыс та ры жүр гі-
зі ліп, сер вер қол да ну шы ны не кір гі зе ді не ме се 
кі ру ге рұқ сат бер мей ді. 

Био мет рия лық тек се ру. Мұн да көз дің 
іш кі тор қа бы ғы, дау ыс, сау сақ тың ізі қол-
да ны ла ды. Бұл – қор ғау жүй еле рі нің ішін-
де гі ең қу ат ты ла ры ның бі рі. Со ны мен қа тар 
ең се нім ді, бі рақ ең қым бат жүйе. За ма науи 
құ рал дар тек түр лі нүк те лер ді ға на емес, 
адам ның тү рі мен ми ми ка сын да ажы ра та  
ала ды. 

Құ пия ақ па рат ты қол да ну. Негізінен, про-
грам ма лық жасақта ма ны қор ғау үшін қол да-
ны ла ды. Бұл жер де дер бес ком пью тер құ рал-
да ры на ор на тыл ған кэш-брау зер, ор на ла су 
ме ке ні жә не та ғы бас қа лар тек се рі ле ді. 

Иден ти фи ка ция, ау тен ти фи ка ция жә не тір ке лу тү сі нік-
те рін бі лу олар ды қыз ме ті бой ын ша дұ рыс қол да ну ға мүм кін дік 
бе ре ді. Ал бұл бар лық Ин тер нет пен оның қол да ну шы ла ры ның 
қау іп сіз ді гін сақ тау ға өз ық па лын ти гі зе ді.

1. Идентификация қай кезде жүзеге асырылады?
2. Аутентификация қандай жағдайда орындалады?
3. Сәйкестендіру әдістері қалай жүзеге асады?
4. Пароль арқылы қорғау әдісі қалай орындалады?
5. Арнайы заттарды қолдану әдісіне күнделікті өмірден 

қандай мысал келті ре аласыңдар?

Сұрақтарға жау ап бе рейік
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6. Биометриялық тексерудің тиімділігі неде?
7. Құпия ақпаратты қолдану әдісі қай кезде жүзеге асы-

рылады?

1. Же ке тұл ға ны иден ти фи ка ция лау не үшін ма ңыз ды? 
2. Сәйкестендіру әдіс те рін қол да ну ти ім ді ме?

Қа ра пай ым өмір лік мы сал ды алай ық. 
Жа ңа дан жұ мыс қа ор на лас қан қыз мет кер есік ал дын да 

отыра тын кү зет ші ге өзі нің осы ме ке ме де ме нед жер бо лып 
жұ мыс іс тей ті нін ай та ды.

Кү зет ші әдет те жай ға на айт ыл ған сөз ге сен бей ді, сон-
дық тан жа ңа ме нед жер ден шы ны мен осы ме ке ме де қыз мет 
ете тін ді гін дә лел дей тін құ жат ты талап ете ді. Сол кез де 
қыз мет кер өзі нің сәй кес құ жа тын кү зет ші ге көр се тіп, 
осын да қыз мет ете ті нін дә лел дей ді. 

Ме ке ме есі гі ашы лып, кү зет ші қыз мет кер ді іш ке кір-
гізе ді.

Осы мы сал да ғы мә тін нің қай бө лі гі иден ти фи ка ция, қай 
бө лі гі ау тен ти фи ка ция, ал қай бө лі гі тір ке лу екен ді гін тал-
даң дар. 

Ди на ми ка лық жә не тұ рақ ты парольдер дің си пат та ма-
сын кес те ге тол ты рың дар.

ароль түр ле рі Си пат та ма сы 

Ди на ми ка лық пароль

Тұ рақ ты пароль

Қол да ну шы ның есеп тік жаз ба сын құ рыңдар.
1. Бас тау 

ну
 ба тыр ма сын ба сып, Бас қа ру тақ та сын таң даң-

дар. Ашыл ған те ре зе ден Есеп тік жаз ба лар жә не от ба сы-
лық қау іп сіз дік бө лі мі нен Қол да ну шы лар дың есеп тік 
жаз ба сы жо лын таң даң дар. 

Ойланайық, талқылайық

Талдап, салыстырайық

Дәптерде орындайық

 Компьютерде орындайық
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2.  Қол да ну шы лар дың есеп тік жаз ба сын қо су не ме се 
өші ру жо лын таң даң дар.

3. Ашыл ған те ре зе ден Жа ңа есеп тік жаз ба құ ру бө лі мін 
таң даң дар.

4. Қол да ну шы ның есеп тік жаз ба сы ның атын ен гі зіп, ти пін 
көр сет кен нен кей ін Есеп тік жаз ба құ ру ба тыр ма сын таң-
даң дар.

5. Есеп тік жаз ба ны өз гер ту үшін үс ті нен екі рет шер тің дер.
6. Ашыл ған те ре зе де есеп тік жаз ба ның атын өз гер ту ге, па-

роль ор на ту ға, су ре тін өз гер ту ге, есеп тік жаз ба ны өші-
ру ге бо ла ды. Пароль ор на ту бө лі мін таң даң дар. 

7. Жа ңа пароль ен гі зу жо ла ғы на пароль ді жа зып, ке ле сі 
жол ға ор на тыл ған пароль ді қай талап жа зың дар. 

8. Пароль ді ұмы тып қал ған жағ дай да ес ке тү сі ру үшін 
кілт тік сөз ді ен гі зу жо ла ғы на қа жет ті сөз не ме се сан ды 
жа зың дар. Пароль құ ру ба тыр ма сын ба сың дар. 

9. Ком пью тер ді қай та жүк теп, өз де рің құр ған есеп тік жаз-
ба ға ор на тыл ған пароль ар қы лы кі ріп, жұ мы сын тек се-
рің дер.

Ақпараттық технологиялардың дамуына байланысты 
оқулықта көрсетілген сәйкестендіру әдістерінің қайсысы 
болашақта қолданыстан шығып қалуы мүмкін?

Ой бөлісейік
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Кү ті ле тін нә ти же лер:
• он дық жүйе де гі бү тін сан дар ды екі лік, се гіз дік, он ал ты лық са нау 

жүй есі не жә не ке рі ау да ру;
• ло ги ка лық опе ра ция лар ды қол да ну (диз ъюнк ция, кон ъюнк ция, 

ин вер сия);
• бе ріл ген ло ги ка лық эле ме нт тер үшін ақи қат кес те сін құ ру;
• ма ңыз ды ло ги ка лық эле ме нт тер дің мақ са тын тү сін ді ру: кон ъюнк-

тор, диз ъюнк тор, ин вер тор;
• ло ги ка лық өр нек ті ло ги ка лық сыз ба ға өз гер ту не ме се ке рі сін ше;
• бас қа ру құ рыл ғы сы ның (БҚ), ариф ме ти калық-ло ги ка лық құ рыл-

ғы ның (АЛҚ) жә не жад ре ги ст рі нің про цес сор дың бір бө лі гі ре тін-
де функ ция сын си пат тау;

• Unicode жә не ASCII сим вол да рын код тау кес те сін са лыс ты ру.

2-БӨ ЛІМ

ДЕ РЕК ТЕРДІ ҰСЫ НУ 
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§ 9–10. Бір са нау жүй есі нен екін ші са нау жүй есі не 
сан дар ды ау да ру

В.Лейб ниц 1666 жы лы ал ғаш 
рет кез кел ген сан ның екі лік са нау 
жүй есін де жа зы ла ты ны ту ра лы 
ұсы ны сын ен гі зіп, есеп теу құ рыл-
ғы сы на екі лік жүйе ні пай да ла ну ға 
бо ла тын дай мүм кін дік ба рын біл ді.

Ком пью тер дің жа дын да сақ-
тала тын ақ па рат тың бар лық түр-
ле рі – сөз дер, сан дар, су рет тер, 
ком пью тер жұ мы сын бас қа ру 
прог рам ма ла ры – бә рі де екі лік 
сан дар тіз бе гі тү рін де жа зы ла ды. 
Сон дық тан есеп теу тех ни ка сын да 
0 мен 1-ден тұ ра тын екі лік сан таң-
ба ла ры ар найы тер мин мен бит деп 
атала ды да, ол ақ па рат тың өл шем 
бір лі гі бо лып та бы ла ды.

Са нау жүй есі – сан дар ды жа зу-
ға ар нал ған ере же лер мен ариф ме-
ти ка лық опе ра ция лар ды орын дау 

мүм кін ді гін бе ре тін ар найы сан дар жи ыны. Са нау жүй есі – сан-
ды атау жә не жа зу әдіс те рі нің жи ын ты ғы. Са нау жүй есі по зи-
ция лық жә не по зи ция лық емес бо лып, екі ге бө лі не ді.

По зи ция лық емес жүйе де сан дар дың мә ні (сал ма ғы) оның 
тұр ған ор ны на (по зи ция сы на) бай ла ныс ты бол май ды, мы сал 
ре тін де ла тын ал фа ви тін пай да ла нып, жа зы ла тын рим сан-
да рын ай ту ға бо ла ды: ССLХVII (100 + 100 + 50 + 10 + 7), қай 
жер де тұр са да С – жүз, L – елу, т.с.с.

По зи ция лық са нау жүй есін де әр сан ның мә ні оның тұр ған 
ор ны на сәй кес, мы са лы, 777,7 са нын да ғы ал ғаш қы 7 са ны – 7 
жүз дік ті, екін ші сі – 7 он дық ты, үшін ші сі – 7 бір лік ті, соң-
ғы сы – бір дің 7/10 бө лі гін көр се те ді.

Са нау жүй есiнің 4 тү рі бар: 
1) он дық са нау жүй есi; 
2) екiлiк са нау жүй есi; 
3) сегiздiк са нау жүй есi; 
4) он ал ты лық са нау жүй есi. 

Естеріңе түсіріңдер:

•	 иден	ти	фи	ка	ция	лау	 де	ге	н	 не?
•	 пароль	мен	тір	кеу	лік	жаз	ба	лар	
не	үшін	ке	рек?

•	 ау	тен	ти	фи	ка	ция	де	ге	ні	міз	не	
жә	не	қан	дай	түр	ле	рі	бар?	

Меңгерілетін білім:

•	 са	нау	жүй	есі;
•	 са	нау	жүй	есі	нің	түр	ле	рі;
•	 екі	лік	са	нау	жүй	есі	нің	ерек	ше	лік-
те	рі;

•	 он	дық	жүйе	де	гі	бү	тін	сан	дар	ды	
екі	лік,	се	гіз	дік,	он	ал	ты	лық	
са	нау	жүй	есі	не	ау	да	ру.

Тер мин дер:

•	 по	 и	 и 	лық	са	нау	ж 	есі
•	 по	 и и 	лық	емес	са	нау	

ж 	есі.
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Он дық са нау жүй есiндегi сан дар ды өр нек теу үшiн 0–9 ара-
лы ғындағы  араб цифр ла ры қол да ны ла ды: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.  
Мы са лы: 234 = 200 + 30 + 4. 2 – жүздiктер раз ря ды нан, 3 – 
он дық тар раз ря ды нан, 4 бiрлiктер раз ря ды нан тұ ра ды. Он дық 
жүйе по зи ция лық бо лып та бы ла ды, се бе бі он дық сан ды жа зу да 
цифр дың мәнi оның по зи ция сы на не ме се сан да ор на лас қан 
ор ны на бай ла ныс ты. Сан ның циф ры на бөлiнетiн по зи ция ны 
раз ряд деп атай ды. Егер 234 са нын қо сын ды түрiнде жаз сақ: 
2*102 + 3*101 + 4*100. Бұл жаз ба да ғы 10 са ны – са нау жүй есiн 
негiздеушi. Сан ның әрбiр циф ры үшiн 10 негiздеушi циф ры ның 
ор ны на бай ла ныс ты дә ре же ле недi жә не осы цифр ға кө бейт iледi. 
Бiрлiктер үшiн – 0; он дық тар үшiн – 1, жүздiктер үшiн – 2-ге 
тең негiздеушi дә ре же жә не т.с.с.

Екі лік са нау жүй есі – не гі зі не 2 са ны алын ған по зи ция лық 
тү зі ліс бой ын ша құ рыл ған са нау жүй есі. Бұл са нау жүй есін де 
тек екі таң ба 0 (нөл) жә не 1 ға на бо ла ды. 2 са ны 2-раз ряд тық 
бір лі гі бо лып есеп те ле ді де, 10 («бір–нөл» деп оқы ла ды) тү рін де 
жа зы ла ды. Ке ле сі раз ряд тың әр бір бір лі гі ал дың ғы раз ряд тан 2 
есе ар тық бо ла ды, яғ ни осы бір лік тер 2, 4, 8, 16, ..., 2n, ... сан-
дар тіз бе гін құ ра ды.

Сегiздiк са нау жүй есi, яғ ни сегiздiк негiздеушi са нау 
жү йесi, сегiз цифр дың кө мегiмен сан ды көр се тедi: 0, 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7. Мы са лы, 356 са нын негiздеушi 8 қо сын ды сы түрiнде 
жа зай ық: 

356 = 3*82 + 5*81 + 6*80.
Он ал ты лық са нау жүй есiнде сан ды жа зу үшiн он дық са нау 

жүй есiнiң цифр ла ры 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 жә не жет пейт iн 
ал ты цифр ды белгi леу үшiн он дық сан да ры ның мәнi 10, 11, 12, 
13, 14, 15 бо ла тын сәй кес ла тын ал фа витiнiң ал ғаш қы үл кен 
әрiптерi: A, B, C, D, E, F қол да ны ла ды. Сон дық тан он ал ты лық 
сан дар да, мы са лы, 3Е5А түрi бо луы мүмкiн. Осы сан ды 
негiздеушi 16 қо сын ды түрiнде жа зай ық: 

3Е5А = 3*163 + Е*162 + 5*161 + А*160.
Санды он дық са нау жүй есiнен кез келген са нау жү йесiне 

аудару үшiн, бастапқы сан ды, аударуға қажетті санау 
жүйесінің негіздеушісіне бүтін санды бө лу қажет. Мұнда 
қалдық пен бөліндіні ескеру керек. Себебі шыққан бөлiндi мәні 
0-ге тең бол ған ша негіздеуішке бөлеміз. Содан кейін барлық  
қалдықтарды керi ретпен жа зсақ, қажетті са нау жүй есі ндегі 
санды аламыз.АР
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Мысалы: 
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1 4 _ 2 2
0 2 1

0

37
10

  1001012   103
10

  1478  419
10

  1А316

Санды кез келген санау жүйесінен он дық са нау жүй есі не 
аудару үшін олар дың әр бір раз ря дын тұр ған ор ны на бай ла-
ныс ты ауысып отырған санау жүйесінің дә ре же ле рі не кө бей тіп, 
шық қан сан дар ды қо су ар қы лы жүр гі зі ле ді. Мы са лы:

10110
2
  ?10

10110
2
  1  24 + 0  23 + 1  22 + 1  21 + 0 1 = 16 + 4 + 2 =22

10110
2
  22

10

721
8
  ?

10

721
8
 = 7  82 + 2  81 + 1  1 = 448 + 16 + 1 = 465

721
8
  465

10

3FA
16

  ?
10

3FA
16

  3  162 + 15  161 + 10  1 = 768 + 240 + 10 = 1018
3FA

16
  1018

10

Сонымен қатар сандарды са нау жүй еле рі нің ара сын да ғы 
сәй кес тік кес те сі (1-кес те) кө ме гі мен ау да ру ға бо ла ды.

1-кес те. Са нау жүй еле рі нің ара сын да ғы сәй кес тік кес те сі

Са нау жүй еле рі 
Он дық Екі лік Се гіз дік Он ал ты лық

0 0 0 0
1 1 1 1
2 10 2 2

F A
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Са нау жүй еле рі 
Он дық Екі лік Се гіз дік Он ал ты лық

3 11 3 3
4 100 4 4
5 101 5 5
6 110 6 6
7 111 7 7
8 1000 10 8
9 1001 11 9

10 1010 12 A
11 1011 13 B
12 1100 14 C
13 1101 15 D
14 1110 16 E
15 1111 17 F

Мы са лы, екі лік са нау жүй есін де гі 1011
2
 са ны он дық са нау 

жүй есін де 11
10

-ге тең еке нін кес те ден кө ру ге бо ла ды. 

1. Са нау жүй есінің қолданылу аясы қандай?
2. Санды ондық санау жүйесінен кез келген санау жүйесіне 

қалай аударамыз?
3. Санды екілік санау жүйесінен кез келген санау жүйесіне 

аудару механизмі қандай?

1. Дер бес ком пью тер не лік тен екі лік са нау жүй есін де жа-
зыл ған код пен жұ мыс іс тей ді?

2. Не лік тен есеп теу тех ни ка сын да 0 мен 1 ға на қол да ны-
ла ды?

3. Кез кел ген сан ды екі лік са нау жүй есі не ау да ра ала мыз ба?

Екі лік са нау жүй есі мен он дық са нау жүй есін Венн диа-
граммасында са лыс ты рып, ай ыр ма шы лық та рын атаң дар.

Екі лік са нау 
жүй есі

Он дық са нау 
жүй есі

Сұрақтарға жау ап бе рейік

Ойланайық, талқылайық

Талдап, салыстырайық
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Бе ріл ген тап сыр ма ны орын дау дың баламасын ұсы ның-
дар.

Он дық са нау жүй есін де бе ріл ген сан дар ды екі лік, се гіз-
дік, он ал ты лық са нау жүй есі не ау да рың дар.

12
10 = 

57
10

 = 
642

10
 = 

841
10

 = 
123

10
 = 

456
10

 = 

Тап сыр ма ны рет-ре ті мен орын даң дар.
1. Іс ке қо су ⇒ Бар лық прог рам ма лар ⇒ Стан дарт ты ⇒ 

Каль ку ля тор ды ашың дар.
2. Каль ку ля тор дың тү рін ау ыс ты рың дар. Ол үшін Вид 

стан дарт ты мә зі рі нен Прог рам ма лау шы каль ку ля тор ды 
таң даң дар.

3. Каль ку ля тор дың бұл тү рі төрт са нау жүй есін де жұ мыс 
іс тей ді: он дық, се гіз дік, екі лік жә не он ал ты лық. Олар-
дың қа жет ті сін таң дау үшін төрт ба тыр ма ның бі рін 
шер ту ке рек: 
Hexadecimal (он ал ты лық), 
Decimal (он дық), 
Octa (се гіз дік) 
Binary (екі лік). 

  Егер сан ды он дық жүйе де те ріп, со дан кей ін қал ған 
үшеуі нің бі рі нің ба тыр ма сын бас саң дар, ин ди ка ция өрі-
сін де гі он дық сан жа ңа жүйеге ав то мат ты түр де ау да ры-
ла ды.

4. Осы ны пай да ла нып, жо ға ры да шы ғар ған есеп те рің ді 
тек се рің дер.

Са бақ та не біл дің дер? Не ні үй рен дің дер? Өз ой ла рың ды 
дос та рың мен бө лі сің дер.

Дәптерде орындайық

 Компьютерде орындайық

Ой бөлісейік
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§ 11–12. Ло ги ка лық опе ра ция лар (диз ъюнк ция, 
кон ъюнк ция, ин вер сия). Ақи қат кес те сін құ ру

Ло ги ка – адам ой ла уының түр-
ле рі мен заң да ры ту ра лы, оның 
ішін де дә лел деу ге бо ла тын пі кір-
лер дің заң ды лық та ры ту ра лы ғы-
лым. Ғы лы ми пән ре тін де ло ги ка-
ның фор маль ды, ма те ма ти ка лық 
ық ти мал дық ты ло ги ка жә не т.б. 
түр ле рі қа лып тас қан.

Фор маль ды ло ги ка – сөй леу ті лі-
мен біл ді ре тін біз дің маз мұн ды пі кі-
рі міз ді тал дау ға бай ла ныс ты логика.

Ық ти мал дық ло ги ка – кез дей-
соқ па ра ме тр лер мен жа са ла тын 
сы нақ тың бір не ше се риясын қол-
да ну ға не гіз дел ген логика.

Ма те ма ти ка лық ло ги ка – фор-
маль ды ло ги ка ның бө лі гі. Оның дәл-
ме-дәл анық тал ған нысандары мен 

пі кір ле рі бар. Олар дың ақи қат ты ғын не ме се жал ған ды ғын ше шу ге 
бо ла тын ой лар ды ға на зерт тей ді.

Пі кір – жал ған не ме се ақи қат бо луы мүм кін қан дай да бір 
пай ым дау. Мы са лы, «Қазақстан Республикасының астанасы – 
Нұр-Сұлтан», «2*3 = 6» де ген ақи қат, ал « тау те гіс», «2*2 = 5» 
де ген – жал ған пі кір лер.

Ма те ма ти ка дағы ло ги ка лық жал ғау лық тар – күр де лі ай ты-
лым дар ды си пат тай тын ло ги ка лық опе ра ция лар.

Ло ги ка лық ай ты лым дар мен жұ мыс іс теу үшін олар ға атау 
қоя ды. «Алуа жаз да те ңіз ге ба ра ды» ай ты лы мы A ар қы лы бел-
гі лен сін, ал B ар қы лы «Алуа жаз да тау ға ба ра ды» ай ты лы мы 
бел гі лен сін. Сон да «Алуа жаз да те ңіз ге де, тау ға да ба ра ды» 
құ рам ды ай ты лы мын  A жә не B тү рін де қыс қа ша жа зу ға бо ла ды. 

Естеріңе түсіріңдер:

•	 са	нау	жүй	есі	де	ге	ні	міз	не?
•	 са	нау	жүй	есі	нің	қан	дай	түр	ле	рі	
бар?

•	 он	дық	са	нау	жүй	есі	нен	екі	лік	ке	
ау	ыс	ты	ру	ере	же	сі	қан	дай?

Меңгерілетін білім:

•	 ло	ги	ка;
•	 ло	ги	ка	лық	опе	ра	ция	түр	ле	рі;
•	 ло	ги	ка	лық	опе	ра	ция	лар	дың	
ақи	қат	кес	те	сі;

•	 ақи	қат	кес	те	сін	құ	ру.	

Тер мин дер:

•	 и 	 нк	 и
•	 кон	 нк	 и
•	 ин	 ер	си .

Қы зық ты ақ па рат

о	и	ка	ал	еб	ра	сы	ал	ға 	рет	 	ға	сыр	 ың	ор	та	сын	 а	ағыл	 ын	ма	те	ма-
ти	і	 жор ж	 ул 	 ің	ең	бек	те	рін	 е	па 	 а	бол	 ы.	 л	 	 с	т р	лі	ло	и	ка	лық	
есеп	тер	 і	ал	еб	ра	лық	 іс	тер	мен	 е	 у	е	талап	та	ну	 ың	н 	ти	же	сі.АР
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Мұн да ғы «жә не» – ло ги ка лық жал ғау лық, A, B – ло ги ка лық 
ай ны ма лы лар, олар тек екі мән де бо ла ды: «ақи қат» не ме се 
«жал ған», сәй ке сін ше олар «0» не «1» ар қы лы бел гі ле не ді.

Ма те ма ти ка лық ло ги ка да ЖӘНЕ, НЕМЕСЕ, ЕМЕС ло ги-
ка лық опе ра ция ла ры бар жә не олар ақи қат кес те сі мен анық-
талады.

Ақи қат кес те сі – ло ги ка лық опе ра ция ның кес те лік түр де 
ұсы ны луы, он да кі ріс тік опе ран да лар дың (ай ты лым дар дың) 
ақи қат тың мән де рі нің бар лық мүм кін те ру ле рі осы те ру лер дің 
әр қай сы сы на ар нал ған опе ра ция ның шы ғыс тық нә ти же сі нің 
ақи қат тық мә ні мен бір ге атал ған. 

о ги ка лық кө бей ту (кон юнк ция)
ЖӘНЕ жал ғау ының кө ме гі мен қа ра пай ым екі A жә не B 

ай ты лым да ры ның бір құ рам дас қа бі рі гуі ло ги ка лық кө бей ту 
не ме се кон ъюнк ция, ал опе ра ция ның нә ти же сі – ло ги ка лық 
кө бей тін ді деп атала ды.

ЖӘНЕ опе ра ция сы үшін« », «·» не ме се «&» бел гі лерінің 
бірі пайдаланылады.

ЖӘНЕ ло ги ка лық опе ра ция сы ның ақи қат кес те сі.

А А
1 1 1

0 1 0

1 0 0

0 0 0

Мұн да ғы A мен В – иә не ме се жоқ мән де рін қа был дай ала-
тын екі ай ты лым.

Пі кір лер дің еке уі де ақи қат бол ған да, A жә не B кон ъюнк-
ция сы ақи қат.

A не ме се B пі кір ле рі нің бі реуі не ме се еке уі де жал ған бол са, 
он да A жә не B кон ъюнк ция сы жал ған.

о ги ка лық қо су (диз юнк ция)
Бі рік ті ру ші ма ғы на да қол да ны ла тын НЕМЕСЕ жал ға-

уының кө ме гі мен қа ра пай ым A жә не B ай ты лым да ры ның бір 
құ рам дас қа бі рі гуі ло ги ка лық қо су не ме се диз ъюнк ция, ал опе-
ра ция ның нә ти же сі ло ги ка лық қо сын ды деп атала ды.АР
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НЕМЕСЕ опе ра ция сы үшін «|», « » не ме се «+» бел гі лерінің 
бірі пайдаланылады.

НЕМЕСЕ ло ги ка лық опе ра ция сы ның ақи қат кес те сі.

А А
1 1 1

0 1 1

1 0 1

0 0 0

A не ме се B пі кір ле рі нің бі реуі ақи қат бол ған да, A не ме се B 
диз ъюнк ция сы ақи қат бо ла ды. Ал A жә не B пі кір ле рі нің еке уі 
де жал ған бол ған да, A не ме се B диз ъюнк ция сы жал ған бо ла ды. 

о ги ка лық те ріс теу (ин вер сия)
Қа ра пай ым A ай ты лы мы на ЕМЕС шы ла уын қо су – ло ги-

ка лық те ріс теу не ме се ин вер сия опе ра ция сы деп атала ды, опе-
ра ция ның орын да лу нә ти же сін де жа ңа ай ты лым пай да бо ла ды.

ЕМЕС опе ра ция сы ай ты лым ның үс ті не сызықша салу 
арқылы А немесе ( ) белгісі ар қы лы бел гі ле не ді.

ЕМЕС опе ра ция сы ның ақи қат кес те сі.

А B
0 1

1 0

Егер бас тап қы ай ты лым жал ған бол са, он да те ріс теу ақи қат 
жә не ке рі сін ше, бас тап қы ай ты лым ақи қат бол са, он да те ріс теу 
жал ған бо ла ды. Кей бір ай ты лым дар ды те ріс те ген де емес сө зі нің 
ор ны на жал ған сө зі қол да ны ла ды.

1-мы сал. А∙(В) есе бі нің ақи қат кес те сін құ рай ық.

А B А (B )
1 1 0 0

1 0 1 1

0 1 0 0

0 0 1 0АР
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2-мы сал. (А) ∙ (В) ∙ (С) есе бі нің ақи қат кес те сін құ рай ық.

А С А B С А (B ) А (B ) (С)
1 1 1 0 0 0 0 0
1 0 1 0 1 0 0 0
0 1 1 1 0 0 0 0
0 0 1 1 1 0 1 0
1 1 0 0 0 1 0 0
1 0 0 0 1 1 0 0
0 1 0 1 0 1 0 0
0 0 0 1 1 1 1 1

1. Логика қандай ғылым?
2. Логиканың күнделікті өмірдегі маңызы қандай?
3. Ықтималдық логиканың формальды логикадан қандай 

айырмашылығы бар?
4. Логикалық операциялардың қолданылу себебі?
5. Логикалық операциялардың орындалу тәртібі қандай?
6. Пікірдің қажеттілігі неде?

1. Фор маль ды ло ги ка не ге бай ла ныс ты?
2. Ықтималдық логика не үшін қажет?
3. Математикалық логика мен формальды логиканың ара-

сында қандай байланыс бар?
4. ЖӘНЕ, НЕМЕСЕ, ЕМЕС ло ги ка лық опе ра ция ла ры ин-

фор ма ти ка ға не үшін ке рек? 

1. ЖӘНЕ, НЕМЕСЕ, ЕМЕС ло ги ка лық опе ра ция ла рын са-
лыс ты рып, қо ры тын ды жа саң дар.

2. Кес те де бе ріл ген тер мин дер ді си пат та ма ла ры мен сәй кес-
тен ді рің дер.

Ло ги ка әр қа шан құ рау шы пі кір лер дің бә рін ақи қат деп 
ұй ға ра ды.

Пі кір те ріс ке шы ға ру ды тұ жы рым дау үшін қол да ны-
ла ды.

Сұрақтарға жау ап бе рейік

Ойланайық, талқылайық

Талдап, салыстырайық
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ЖӘНЕ адам ой ла уының түр ле рі мен заң да ры ту ра лы, 
оның ішін де дә лел деу ге бо ла тын пі кір лер дің 
заң ды лық та ры ту ра лы ғы лым.

ЕМЕС  кез дей соқ па ра ме тр лер мен жа са ла тын сы нақ тың 
бір не ше се рия сын қол да ну ға не гіз дел ген.

Ық ти мал дық 
ло ги ка 

 жал ған не ме се ақи қат бо луы мүм кін қан дай да 
бір пай ым дау.

Бе ріл ген ло ги ка лық ай ты лым дар үшін ақи қат кес те сін 
құ рың дар.
1. F(x1, x2, x3) = x3  (x2 & x1 & x3)
2. F(x1, x2, x3) =  x1 & x2  x2  x1 & x3
3. F(x1, x2, x3) =  x1 & x2 & x3  x1  x2  x3

F = (A  B) & (A  В) ло ги ка лық функ ция сы ның ақи қат 
кес те сін мә тін дік не ме се кес те лік ре дак тор да бей не лең дер.

1. Қа лай ой лай сың дар, біз қор ша ған ор та да ло ги ка лық 
опе ра ция лар ды қол да нып жүр міз бе? Өза ра пікірталас 
жа саң дар.

2. Осы та қы рып информатика ғы лы мын да ғы өзек ті та қы-
рып тар дың бі рі деп ой лай сың дар ма?

Дәптерде орындайық

 Компьютерде орындайық

Ой бөлісейік

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



48

§ 13–14. Прак ти кум.  
Ло ги ка лық опе ра ция ларды қол да ну

Мақ са ты: 
1) не гіз гі ло ги ка лық опе ра ция лар мен ақи қат кес те сі ту ра лы 

бі лім ді бе кі ту; 
2) MS Excel элект рон ды кес те сін пай да ла ну ар қы лы ақи қат 

кес те сін құ ру дағ ды ла рын қа лып тас ты ру.
Өткен сабақта біз ең жиі қолданылатын логикалық опера-

цияларды қарастырдық. Алайда импликация (ұстану) және 
эквиваленттілік (тепе-теңдік) сияқты логикалық операциялар 
да бар. Олардың әрқайсысын егжей-тегжейлі қарастырайық. 
Сипаттау үшін ақиқат кестелерін қолданамыз. 

огикалық операция  қазақ 
тіліндегі сәйкестік

Белгісі Ақиқат кестесі

импликация (ұстану) / 
«егер..., онда...», «... болса, онда...»

A B A  B
0 0 1
0 1 1
1 0 0
1 1 1

эквиваленттілік (тепе-теңдік) / 
«сонда және тек қана сонда, болса»

, A B A  B
0 0 1
0 1 0
1 0 0
1 1 1

Мысалы, A  В  C  D  E.
Орындалу реті:
1. В
2. (В)  C
3. A  ((В)  C)
4. (A  ((В)  C))  D
5. ((A  ((В)  C))  D)  E
Енді Excel электрондық кестесі арқылы ақиқат кестесін тол-

тыру үшін практикалық тапсырмаларды орындаңдар.
Жұ мыс ты орын дау ре ті.

1. Excel кес те сін де бе ріл ген ло ги ка лық функ ция лар дың бел гі-
ле нуін анық таң дар.

2. Функ ция лар ше бе рін пай да ла нып, кес те ні тол ты рың дар:АР
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A B C D E

1 A B А A&B А не ме се В

2  жал ған  жал ған

3  жал ған ақи қат

4 ақи қат  жал ған

5 ақи қат ақи қат

3. Функ ция лар ше бе рін (Мас тер функ ций) пай да ла нып, кес-
те ні тол ты ру ды жал ғас ты рың дар: 
А) С2 ұяшы ғы на =НЕ(А2) фор му ла сын, 
 D2 ұяшы ғы на =И(А2;В2) фор му ла сын, 
 Е2 ұяшы ғы на =ИЛИ(А2;В2) фор му ла сын жа зың дар.
Ә) С2:Е2 ұя шық тар диапа зо нын ерек ше лең дер.
Б) Таңдалған блокты С3:Е5 ұяшықтарына көшіріңдер.

4. Алын ған кес те ні тек се рің дер.
5. 2-ші па рақ қа кө шің дер.
6. Функ ция лар ше бе рін (Мас тер функ ций) пай да ла нып, 

А   A   A  A, A & A & A & A функ ция сы ның ақи қат кес-
те сін құ рың дар:

A B А  А  А  А А  А  А  А
 жал ған  жал ған = ИЛИ(А2;A2;A2;A2) = И(A2;A2;A2;A2;)

 жал ған ақи қат

ақи қат  жал ған

ақи қат ақи қат

7. 3-ші па рақ қа кө шің дер.
8. Функ ция лар ше бе рін (Мас тер функ ций) пай да ла нып, мына 

функ ция лар дың ақи қат кес те ле рін құ рың дар:
1. F = (A  B)  (A  В)
2. F = X  Y  Z
3. F = X  Y  (X  Y)  X
4. F = А  (В  С)
5. F = (В  В)  (A  D)
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§ 15. Ком пью тер дің ло ги ка лық эле ме нт те рі

Есеп теу іш тех ни ка да мы ған 
сай ын, ма те ма ти ка лық ло ги ка эле-
ме нт те рі ком пью тер ді құ рас ты ру 
мен прог рам ма лау мәселелерінде 
ке ңі нен қол да ны ла бас та ды. Ком-
пью тер дің ло ги ка лық сыз ба сы, 
нақ ты ло ги ка лық опе ра ция лар ды 
жү зе ге асы ра тын элект рон ды эле-
ме нт тер ді бі рік ті ру не гі зін де жа са-
ла ды. Бұл элект рон ды эле ме нт тер-
ді ло ги ка лық эле ме нт тер деп атай-
мыз. Ло ги ка лық эле мент – ло ги ка-
лық функ ция лар дың бі реуін орын-
дай тын элект рон ды құ рыл ғы. Эле-
ме нт тің тү рі не бай ла ныс ты оның 
кі рі сі не бір не ме се бір не ше кі ріс 
сиг нал  (1 – сиг нал бар, 0 – сиг нал 
жоқ) бе рі ле ді, ал шы ғы сын да – бір 
шы ғыс сиг нал алы на ды. Ло ги ка-
лық эле ме нт тер дің атау ла ры мен 
шарт ты бел гі ле рі стан дарт ты бо-
лып та бы ла ды жә не ком пью тер дің 
ло ги ка лық сыз ба ла рын жа сау мен 
си пат тау да пай да ла ны ла ды. Ком-
пью тер дің про цес со ры мен же дел 
жа ды сы не гіз гі ло ги ка лық эле мент-
тер не гі зін де жа са ла ды. Не гіз гі 
логи ка лық эле ме нт тер ді қа рас-
тырайық:

ИН ВЕР ТОР  те ріс теу (ин вер-
сия) опе ра ция сын орын дай ды. 
Сыз ба да бы лай ша су рет те ле ді: ин-
вер тор да бір кі ріс жә не бір шы ғыс 
бо ла ды. Егер кі ріс те сиг нал жоқ 
бол ған жағ дай да, шы ғыс та сиг-
нал бар бо ла ды, не ме се ке рі сін ше 
(7–8-су реттер). 

Естеріңе түсіріңдер:

•	 кон	 нк	ция,	диз	 нк	ция,	
ин ер	сия	де	ген	не?

•	 ақи	қат	кес	те	сін	құ	ру	қа	лай	
орын	да	ла	ды?

Меңгерілетін білім:

•	 ло	ги	ка	лық	 ле	ме	нт	тер;
•	 ло	ги	ка	лық	сыз	ба.

Тер мин дер:

•	 ин	 ер	тор
•	 кон	 нк	тор
•	 и 	 нк	тор.

Қы зық ты ақ па рат

1 	жыл	 ан	бе	рі	аме	ри-
ка	лық	ло	ик	ға	лым	 ар	л 	
ан	 ерс	 ирс	 оның	есі	мі-

мен	ло	и	ка	лық	опе	ра	 и -
лар	 ың	бі	рі	 	 ирс	ба	ғыт	та-
уы ы	атал	ған 	бул 	ал	еб-
ра	сын	ке	ңе 	ту	мен	т р	лен	 і-
ру	ж 	мыс	та	ры	мен	а 	на	лы	са	
бас	та 	 ы.	 л	 	би	нар	лы	
ло	и	ка	ның	 лектр	лік	ау	ыс-
ты	рып-қос	қы 	ж 	мы	сы	мен	
қ	сас	еке	нін	ал	ға 	т 	сін	ен-
ер	 ің	бірі.	 лектр	лік	ау	ыс-
ты	рып-қос	қы 	ток	ты	не	 т	кі-
е	 і	 ақи	қат	м 	нін	қа	был	 ау 	
не	 т	кі 	бе 	 і	 жал	ған	м 	нін	
қа	был	 ау .	 е 	іні	рек	 ирс	
қа	ра	па 	ым	 лектр	лік	ло	и-
ка	лық	сы 	ба	о 	лап	та	ба	 ы 	
бі	рақ	оны	жи	на 	ал	ма 	 ы.
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X F
13

7-сурет. Ресейлік стандарт 8-сурет. ANSI стан дар ты

«ЕМЕС» ло ги ка лық эле мен ті нің қа ра пай ым мо де лі ре тін де 
электр лік эле ме нт тер ден тұ ра тын электр лік сыз ба бо луы мүм-
кін (9-су рет).

   

9-су рет. «ЕМЕС» ло ги ка лық эле мен ті нің электр лік сыз ба сы

Сыз ба дан кө рі ніп тұр ған дай, егер ау ыс ты рып-қос қыш тұ йық-
талса (кі ріс те 0), он да шам жа на ды (шы ғыс та 1) жә не ке рі сін ше. 

 КОН ЪЮНК ТОР кон ъюнк ция (ло ги ка лық кө бей ту) опе ра ция-
сын орын дай ды. Сыз ба да бы лай ша су рет те ле ді: кон ъюнк тор да екі-
ден көп кі ріс жә не бір ға на шы ғыс бо ла ды. Егер бар лық кі ріс тер ге 
сиг нал бе ріл се, шы ғыс та сиг нал пай да бо ла ды (10–11-су реттер). 

X

F
2

Y

&

10-сурет. Ресейлік стандарт  11-сурет. ANSI стан дар ты

«ЖӘНЕ» ло ги ка лық эле мен ті нің қа ра пай ым мо де лі ре тін де 
ток кө зі нен, шам нан жә не екі ажы рат қаш тан тұ ра тын электр-
лік сыз ба ны қа рас ты ру ға бо ла ды (12-су рет). АР
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Н-
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12-су рет. «ЖӘНЕ» ло ги ка лық эле мен ті нің электр лік сыз ба сы

Сыз ба дан кө рі ніп тұр ған дай, егер екі ажы рат қыш та тұй ық-
тал ған бол са (еке уі нің де кі ріс те рін де 1), он да тіз бек бойы мен 
ток өтіп, шам жа на ды (шы ғыс та 1). 

 ДИЗ ЪЮНК ТОР диз ъюнк ция (ло ги ка лық қо сын ды) опе ра-
ция сын орын дай ды. Сыз ба да бы лай ша бейнеленген: диз ъюнк-
тор да екі ден кем емес кі ріс жә не бір ға на шы ғыс бо ла ды. Егер 
бар лық кі ріс тер ге сиг нал бе ріл ме се, шы ғыс та сиг нал бол май ды 
(13–14-су реттер).

X
F

8

Y

1

13-сурет. Ресейлік стандарт  14-сурет. ANSI стан дар ты

Осы ло ги ка лық эле ме нт тер дің кө ме гі мен кез кел ген ло ги-
ка лық функ ция ны ло ги ка лық сыз ба тү рін де көр се ту ге бо ла ды. 

«НЕМЕСЕ» ло ги ка лық эле мен ті нің қа ра пай ым мо де лі 
ре тін де электр лік эле ме нт тер ден тұ ра тын электр лік сыз ба 
бо луы мүм кін (15-су рет).

   

15-су рет. «НЕМЕСЕ» ло ги ка лық эле мен ті нің электр лік сыз ба сы
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Сыз ба дан кө рі ніп тұр ған дай, егер ажы рат қыш тар дың ең 
бол ма са бі реуі тұй ық тал ған бол са (шы ғыс та 1), он да тіз бек 
бойы мен ток өтіп, шам жа на ды (шы ғыс та 1).

Мы са лы: F (A, B) = (А&B)  (A&B) ло ги ка лық функ ция сы 
үшін ком би на ция лық сыз ба (16-су рет) құ ру ке рек. Сыз ба ны 
құ ру ды ең соң ғы орын да лу қа жет ло ги ка лық опе ра ция дан 
бас тай мыз. Біз дің жағ дайы мыз да он дай опе ра ция ло ги ка лық 
кө бей ту бо лып тұр, де мек, ло ги ка лық сыз ба ның шы ғы сын да 
диз ъюнк тор бо лу қа жет. Оған екі кон ъюнк тор дан сиг нал дар 
бе рі ле ді, ал сол кон ъюнк тор лар ға бір қа лып ты сиг нал жә не бір 
ин ве рт тел ген сиг нал бе рі ле ді. 

B

A &

&

1
F(A, B)

16-су рет. F(A, B) = (A&B)  (A&B)  
функ ция сы ның ком би на ция лық сыз ба сы

1. Логикалық элементтердің қажеттілігі неде?
2. Ком пью тер дің қан дай құ рыл ғы ла ры ло ги ка лық эле-

мент тер не гі зін де жа са ла ды?
3. Ло ги ка лық эле ме нт тер дің қандай түрлері бар?
4. Кон ъюнк тор қайда қолданылады? 
5. Диз ъюнк тор қайда қолданылады?
6. Ин вер тор қайда қолданылады?

1. Есеп теу іш тех ни ка ны не лік тен ло ги ка лық эле ме нт тер 
не гі зін де құ рас ты ра ды? 

2. Не се беп ті ло ги ка лық эле ме нт тер ма ңыз ды бо лып та бы ла ды?

Сұрақтарға жау ап бе рейік

Ойланайық, талқылайық
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3. Не ге ин вер тор мо де лі қа ра пай ым электр лік сыз ба ар-
қы лы тү сін ді рі ле ді?

1.  Кон ъюнк тор мен диз ъюнк тор дың бір-бі рі нен ай ыр-
ма шы лық та ры қан дай? Венн диаграммасы бойынша 
салыстырыңдар.

 Кон ъюнк тор  Диз ъюнк тор

2. Бе ріл ген электр лік сыз ба ның F шы ғы сын да қан дай нә-
ти же алы на ты нын тал даң дар.

B

A
&

&

F

1. Әр кі ріс тің мүм кін бо ла тын бар лық сиг нал дар жи ынын 
ес ке ре оты рып, электр лік сыз ба ның шы ғы сын да қан-
дай сиг нал бо ла ты нын жә не сыз ба қан дай ло ги ка лық 
па йым дау мен си пат та лып тұр ға нын анық тап, дәп тер ге 
жа зың дар.

B

A
1 F

Талдап, салыстырайық

Дәптерде орындайық
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2. Тө мен де гі ло ги ка лық функ ция лар үшін электр лік сыз-
ба лар құ рың дар:
1) B & (A  B)
2) A & (B  В)
3) A & (A  B  C)
4) A  B  C

1. Ин тер нет же лі сі кө ме гі мен бульдік ал геб ра ның не гіз гі 
заң да рын (эк ви ва ле нт ті қа ты нас та рын) оқып, бі лің дер.

2. F = A   B ло ги ка лық функ ция сы ның сыз ба сын ком пью-
тер де сы зып, көр се тің дер.

1. Тұ рақ ты ток заң да ры тұрғысынан ло ги ка лық сыз ба лар 
мо де лін жү зе ге асы ра тын электр лік сыз ба лар дың әре-
кет те рін тү сін ді рің дер. 

2. Бү гін гі са бақ та 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-
ті рің дер.

 Компьютерде орындайық

Ой бөлісейік
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§ 16. Компьютердің логикалық негіздері

1959 жы лы ал ғаш мик ро сызба құрыл-
ған нан бе рі әлем де мың да ған түр лі әм бе бап 
жә не ар найы про цес сор лар жа са лып жа тыр. 
Алай да қа зір гі күн ге дей ін кез кел ген про-
цес сор ариф ме ти ка лық-ло ги ка лық құ рыл-
ғы дан (АЛҚ), бас қа ру құ рыл ғы сы нан (БҚ) 
жә не жад ре ги ст рле рі нен тұ ра ды (2-сызба). 

АЛҚ
деректер

Регистрлер

Команда есептеуіші

Команда регистрі
деректер

Басқару құрылғысы

к
ом

ан
д

а
Деректер 

кэшы
деректер Команда-

лар кэшы
командалар

2-сызба. Про цес сор құ ры лы мы

Бас қа ру құ рыл ғы сы ком пью тер дің бар лық құ рыл ғы ла-
ры ның жұ мы сын бас қа ра ды. Ол ко ман да лар ре ги ст рі нен ке зек ті 
ко ман да ны алып, де рек тер мен не іс теу ке рек ті гін анық тап, 
қой ыл ған мін дет ті орын дайтын әре кет тер бі різ ді лі гін бе ре ді. 

Ариф ме ти ка лық-ло ги ка лық құ рыл ғы ақ па рат ты түр ленді ру дің 
ариф ме ти ка лық жә не ло ги ка лық опе ра ция ла рын орын дай ды. 

Ре ги стр лер – про цес сор дың іш кі жа ды сы. Әр ре ги стр дің 
өз қыз ме ті бар. Мы са лы, про цес сор да 2 санның қо сын ды сын 
орын дау қа жет ті лі гі ту ын да ды делік. Ол үшін жа ды дан бі рін-
ші қо сыл ғыш ты, со дан кей ін екін ші қо сыл ғыш ты оқып, еке уін 
қо сып, қа жет бол са, же дел жа ды ға жі бе ру қа жет. Про цес сор ға 
бі рін ші, екін ші қо сыл ғыш ты жә не қо сын ды нә ти же сін сақ тай-
тын орын ке рек. Ол үшін про цес сор дың өзін де сум ма тор деп 
атала тын іш кі ұя шық бо ла ды. Со ны мен қа тар про цес сор ға ке-
ле сі ко ман да ны же дел жа ды ның қай ұяшы ғы нан оқу ке ректігі 

Естеріңе түсіріңдер:

•	 ком	пь 	тер	дің	
ло	ги	ка	лық	 ле-
ме	нт	те	рі	не	не	
жа	та	ды?

Меңгерілетін білім:

•	 про	цес	сор	дың	
құ	ры	лы	мы;

•	 ариф	ме	ти	ка	лық-
ло	ги	ка	лық	құ	рыл	ғы;

•	 бас	қа	ру	құ	рыл	ғы	сы;
•	 жад	ре	ги	ст	рле-
рі	нің	түр	ле	рі	
жә	не	ат	қа	ра	тын	
қыз	мет	те	рі.

Тер мин дер:

•	
•	
•	 ре	и	стр
•	 сум	ма	тор
•	 и	на.
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ту ра лы ақ па рат бе ре тін ко ман да лар есеп теу іші бо ла ды. Ал, ко-
ман да ның өзі же дел жа ды дан алын ған нан кей ін ко ман да лар ре-
ги ст рі деп атала тын ұя шық қа ор на лас ты ры ла ды. Ко ман да лар-
дың бар лы ғы орын дал ған нан кей ін, нә ти же ре ги стр ден же дел 
жа ды ұяшы ғы на кө ші рі ле ді.

Мы сал дан кө ріп отыр ға ны мыз дай, орын дай тын опе ра ция-
ла ры на бай ла ныс ты ре ги стр лер дің бір не ше тү рі бо ла ды:
• сум ма тор – әр опе ра ция ны орын дау ға қа ты са тын ариф ме ти-

ка лық-ло ги ка лық құ рыл ғы ның ре ги ст рі; 
• командалар есептеуіші – маз мұ ны ке ле сі орын да ла тын 

ко ман да ның ад ре сі не сәй кес ке ле тін бас қа ру құ рыл ғы-
сы ның ре ги ст рі; 

• ко ман да лар ре ги ст рі – ко ман да ны орын дау ға қа жет ті уа қыт 
ара лы ғын да, ко ман да ның ко дын сақ тап тұ ра тын бас қа ру 
құ рыл ғы сы ның ре ги ст рі. 
За ма науи про цес сор лар да бас қа да көп те ген құ рыл ғы лар кез-

де се ді, алай да жо ға ры да атал ған бө лік тер мен олар ды бай ла ныс ты-
ру шы іш кі де рек тер ши на сы қа жет ті ми ни мум бо лып та бы ла ды. 

Про цес сор дың бар лық құ рыл ғы ла ры де рек тер дің іш кі 
ши на сы ар қы лы бір-бі рі мен өза ра бай ла ны са ды.

Ши на – сан дық ақ па рат ты та ра ту да бай ла ныс ты ру шы ре тін де 
пай да ла ны ла тын өт кіз гіш тер то бы. Про цес сор дың ішін де 3 не гіз гі 
ши на бар: де рек тер ши на сы, ад рес тік ши на, бас қа ру ши на сы.

Де рек тер ши на сы. Бұл ши на ар қы лы түр лі құ рыл ғы лар ара-
сын да ғы де рек тер та ра ты ла ды. Мы са лы, же дел жа ды дан оқыл-
ған ақ па рат про цес сор ға өң де лу ге жі бе рі ліп, өң дел ген де рек тер 
қай та дан же дел жа ды ға сақ та лу үшін жі бе рі ле ді. Осы лай ша, 
де рек тер ши на сы ар қы лы бір құ рыл ғы дан екін ші сі не кез кел-
ген ба ғыт та де рек терді жі бе руге болады. 

Ад рес тік ши на про цес сор жү гі не тін құ рыл ғы ның не ме се 
жа ды ұяшы ғы ның ад ре сін жі бе руге ар нал ған. 

Бас қа ру ши на сы ар қы лы ақ па рат пен ал ма су си пат та ма сын 
анық тай тын оқу, жа зу, дай ын дық тә різ ді сиг нал дар жі бе рі ле ді.

Жо ға ры да атал ған про цес сор құ рыл ғы ла ры ның жұ мы сы 
про цес сор өнім ді лі гі не әсер ете ді. Со ны мен қа тар про цес сор дың 
жыл дам жұ мыс жа сауы мы на си пат та ма лар ға да тә уел ді: 
• про цес сор да ғы яд ро лар дың са ны бір ме зет те бір не ше қо сым-

ша ның жұ мыс жа сауы на мүм кін дік бе ре ді. 
• про цес сор жиі лі гі – жү йелік ши на мен про цес сор ара сын да 

жі бе рі ле тін де рек тер дің жыл дам ды ғы. АР
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• про цес сор дың жы лу бөл гіш ті гі Ват пен өл ше не ді, ол жел-
дет кіш тің (ку лер дің) қан дай қу ат пен жұ мыс жа сай ты нын 
көр се те ді.

1. АЛҚ және БҚ-ның компьютердің логикалық құрылы-
мындағы маңызы қандай? 

2. Ре ги стр лер дің қандай түр ле рі бар?
3. Сум ма тор қандай әрекеттер орындайды?
4. Ко ман да лар ре ги ст рі мен ко ман да лар  есеп теу іші ара-

сында қандай айырмашылық бар?

1. Ариф ме ти ка лық-ло ги ка лық құ рыл ғы не лік тен не гіз гі 
бө лік ке жа та ды?

2. БҚ ком пью тер дің бар лық құ рыл ғы лар жұ мы сын қа лай 
бас қа ра ды?

1. Фон Ней ман сәу ле ті нің не гіз гі бө лік те рін тал даң дар (пі-
кір ал ма су).

2. Ре ги стр лер дің түр ле рін салыстырып, зерт тең дер. 

Бас қа ру құ рыл ғы сы (БҚ) жә не ариф ме ти ка лық-ло ги-
ка лық құ рыл ғы (АЛҚ) (әдет те, олар ор та лық про цес сор ға 
бі рік ті ріл ген), жа ды, сырт қы жа ды, ен гі зу жә не шы ға ру 
құ рыл ғы ла ры ның бай ла ны сын сызба ар қы лы көр се тің дер. 

Бү гін гі күн гі жа ңа про цес сор лар ды Интернет же лі сі 
кө ме гі мен із деп- тау ып, осы про цес сорлар ту ра лы ақ па рат 
бе ріп, си пат та ма ла рын жа зың дар. 

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

2. Өздерің қандай процессорды таңдайсыңдар? Неліктен?

Сұрақтарға жау ап бе рейік

Ойланайық, талқылайық

Талдап, салыстырайық

Дәптерде орындайық

 Компьютерде орындайық

Ой бөлісейік
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§ 17–18. Мәтіндік ақпараттарды кодтау принциптері

Ком пью тер де мә тін же ке ле ген сим-
волдар дан тұ ра ды. Әр бір сим вол ды дис-
плей ге шы ға ру үшін оның бел гі лі бір 
ере же ге сай жа зыл ған ма ши на лық ко ды 
қа жет бо лады. 

Пер не лер де біз ге үй рен шік ті әріп тер, 
сан дар, ты ныс бел гі ле рі жә не бас қа да 
сим вол дар жа зыл ған. Же дел жа ды ға олар 
екі лік код ар қы лы тү се ді. Сондықтан әр 
сим вол 8-раз ряд ты екі лік код бо лып са-
нала ды.

Код тау – сим вол дар дың ма ши на лық 
код қа сәй кес ті гі, со ны мен қа тар ақ па-
рат ты ком пью тер лік тіл ден адам ға тү сі-
нік ті тіл ге ау да ру жә не ке рі сін ше. 

Код тау дың ерек ше лі гі – мұн да әр бір 
сим вол ға 0-ден 255-ке дей ін гі он дық код 
не ме се сәй ке сін ше 00000000 мен 11111111 
ара лы ғын да ғы екі лік код қой ылуында. 
Осы лай ша, адам сим вол дар ды оның жа зы-
луы бо йын ша, ал ком пью тер код бой ын ша 
ажы рата ды.

Сим вол дар ды байт тық код тау өте 
ың ғай лы. Се бе бі байт  – жа ды ның ең аз 
ад рес тік бө лі гі, со ған бай ла ныс ты про-

цес сор мә тін ді өң деп оты рып, әр сим вол ға бө лек мән бе ре ала ды. 
Екін ші жа ғы нан, 256 сим вол әр түр лі сим вол дық ақ па рат тар ды 
та ныс ты ру үшін әб ден жет кі лік ті. 

Ком пью тер де гі бар лық сим вол дар 0-ден 255-ке дей ін нө мір-
лен ген. Әр нө мір ге 00000000-ден 11111111-ке дей ін 8-раз ряд ты 
екі лік код сәй кес ке ле ді. Бұл код – жай екі лік есеп теу жү йесін-
де гі сим вол дар дың рет тік нө мі рі. 

Ком пью тер лік ал фа вит те гі рет тік нө мі рі не сәй кес бар лық 
сим вол дар кес те сі – код тау кес те сі деп атала ды. 

Ком пью тер ді ең ал ғаш ой лап тап қан дар ағыл шын тіл ді лер 
бол ған дық тан, олар мо ни тор ға ағыл шын алфа ви ті нің 26 әр пін (үл-
кен, кі ші), 9 ты ныс бел гі сін (. , : !“ ; ? ( ) ), бос орын ды, 10 цифр ды, 
5 ариф ме ти ка лық өр нек ті (+, –, * , /, ^) жә не ар найы сим вол дар ды 

Естеріңе түсіріңдер:

•	 ло	ги	ка	де	ге	ні	міз	не?
•	 ло	ги	ка	ның	қан	дай	
түр	ле	рі	бар?

Меңгерілетін білім:

•	 код	тау	;
•	 мә	тін	ді	код	тау	
түр	ле	рі;

•	 S ;
•	 i e.

Тер мин дер:

•	 ко 	тау
•	
•	 .

Қы зық ты ақ па рат

	ко 	тау	
кес	те	сін	 е	і	ма	ңы -
ы	 	е	ріс	соң	ғы	
рет	1 	жы	лы	 уро	
сим	 о	лы	ның	ен	і	 і-
луі	бол	 ы.
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(№, %, _, #, $, ̂ , &, >, <, |, \) шы ға ру ке рек бол ды. Бар лы ғы 100-ден 
астам сим вол ды 0-ден 27 (128 орын) екі лік сан дар жи ыны мен код-
тау ке лі сіл ді. Бұл код тау кес те сі не ASCII (American Standard Code 
for Information Interchange) аты бе ріл ді. 

ASCII кес те сін де гі (2-кес те) сим вол дар қо лай лы лық үшін он 
ал ты лық са нау жү йесі мен (0–7F) нө мір лен ді. Кес те де гі ал ғаш-
қы орын дар ды те ріл мей тін сим вол дар (0-ден 1F-ке дейін), со дан 
кей ін те рі ле тін сим вол дар (20-дан  7F-ке дей ін) ор на лас қан.

2-кес те. ASCII кодтау кес те сі

S   
0 1 2 3 4 5 6 7 8 A B C D E F

0 N U L SO H E O T E N Q A C K B E L B S H T LF V T F F C R SO

1 D LE D C 1 D C 2 D C 3 D C 4 N A K SY N E T B C A N E M SU B E SC F S G S R S U S

2 ! ' ' # $ % & ' * + - . /

3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 : < = > ?

4 @ A B C D E F G H J K L M N O

5 P Q R S T U V W Y Z [ \ ] ^ _

6 ` a b c d e f g h i j k l m n o

7 p q r s t u v w x y z { | } ~ D E L

Орыс ша мә тін ді бі рін ші ком пь ютер ден екін ші сі не ау ыс-
тыр ған да, бір жү йелік прог рам ма дан екін ші сі не ау ыс қан да 
көп те ген қи ын дық тар ту ын да ды. Сол се беп ті орыс әріп те рі не 
ең бі рін ші хро но ло гия лық стан дарт бой ын ша КОІ8 код тау тү рі 
жа сал ды. Бұл код тау тү рі со нау 70-жыл да ры ком пью тер дің 
БЖ ЭЕМ (ЕС ЭВМ) се рия сын да қол да ныл ды, ал 80-жыл дар дың 
ор та сын да UNIX опе ра ция лық жү йесі қол да ныс қа ен ді.

1990 жыл дың ба сын да, MS DOS опе ра ция лық жү йесі нің 
ке зін де, CP866 («CP» «Code Page», ма ғы на сы «код тау бе ті») 
код тау тү рі қол да ныл ды. 

Apple фир ма сы ның ком пью тер ле рі Mac OS опе ра ция лық 
жү йесі нің бас қа руы мен өз де рі нің же ке Mac код тау тү рін пай-
да ла на ды.

Одан бас қа стан дарт тау жө нін де гі Ха лы қа ра лық ұй ым 
(International Standards Organization, ISO) орыс ті лі үшін 
ISO 8859-5 деп атала тын код тау тү рін ұсын ды.АР
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1991 жыл дың қаң тар ай ын да сим вол дық код тауды стан-
дарттау мә се ле сі ше ші ліп, жа ңа Unicode деп атала тын код тау 
шы ға рыл ды. Ол 16-раз ряд ты код тау жә не мұн да әр сим вол ға 2 
байт  алы на ды. Әри не одан жа ды ның кө ле мі 2 есе өсе ді. Бұл код-
тау кес те сі не 65536-ға дей ін сим вол сыяды. Unicode кес те сі не дү-
ниежү зі лік ал фа вит, со ны мен қа тар көп те ген ма те ма ти ка лық, 
му зы ка лық, хи мия лық жә не де бас қа сим вол дар ен гі зіл ген.

Ки рил ли ца ға ар нал ған Unicode код тау кес те сі (Unicode 
Consortium сай тын да жа рия лан ған UNICODE 4.0 кес те сі нің бір 
бө лі гі) 3-кес те де бей не лен ген.

3-кес те. UNICODE 4.0 кес те сі нің бір бө лі гі

0 4 0 0 y 0 4

040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 04A 04B 04C 04D 04E 04

0
0 4 0 0 0 4 1 0 0 4 2 0 0 4 3 0

р
0 4 4 0 0 4 5 0 0 4 6 0 0 4 7 0 0 4 8 0 0 4 9 0 0 4 A0 0 4 B 0 0 4 C 0 0 4 D 0 0 4 E 0 0 4 0

1
0 4 0 1 0 4 1 1 0 4 2 1

б
0 4 3 1

с
0 4 4 1 0 4 5 1 0 4 6 1 0 4 7 1 0 4 8 1 0 4 9 1 0 4 A1 0 4 B 1 0 4 C 1 0 4 D 1 0 4 E 1 0 4 1

2
0 4 0 2 0 4 1 2 0 4 2 2 0 4 3 2

т
0 4 4 2 0 4 5 2 0 4 6 2 0 4 7 2 0 4 8 2 0 4 9 2 0 4 A2 0 4 B 2 0 4 C 2 0 4 D 2 0 4 E 2 0 4 2

3
0 4 0 3 0 4 1 3 0 4 2 3

г
0 4 3 3

у
0 4 4 3 0 4 5 3 0 4 6 3 0 4 7 3 0 4 8 3 0 4 9 3

ң
0 4 A3 0 4 B 3 0 4 C 3 0 4 D 3 0 4 E 3 0 4 3

4
0 4 0 4 0 4 1 4 0 4 2 4

д
0 4 3 4

ф
0 4 4 4 0 4 5 4 0 4 6 4 0 4 7 4 0 4 8 4 0 4 9 4 0 4 A4 0 4 B 4 0 4 C 4 0 4 D 4 0 4 E 4 0 4 4

5
0 4 0 5

Е
0 4 1 5 0 4 2 5

е
0 4 3 5 0 4 4 5 0 4 5 5 0 4 6 5 0 4 7 5 0 4 8 5 0 4 9 5 0 4 A5 0 4 B 5 0 4 C 5 0 4 D 5 0 4 E 5 0 4 5

6
0 4 0 6

Ж
0 4 1 6 0 4 2 6

ж
0 4 3 6 0 4 4 6

і
0 4 5 6 0 4 6 6 0 4 7 6 0 4 8 6 0 4 9 6 0 4 A6 0 4 B 6 0 4 C 6 0 4 D 6 0 4 E 6

7
0 4 0 7 0 4 1 7 0 4 2 7 0 4 3 7 0 4 4 7 0 4 5 7 0 4 6 7 0 4 7 7 0 4 9 7 0 4 A7 0 4 B 7 0 4 C 7 0 4 D 7 0 4 E 7

8
0 4 0 8 0 4 1 8 0 4 2 8

и
0 4 3 8 0 4 4 8 0 4 5 8 0 4 6 8 0 4 7 8 0 4 8 8 0 4 9 8 0 4 A8 0 4 B 8 0 4 C 8 0 4 D 8 0 4 E 8 0 4 8

9
0 4 0 9 0 4 1 9 0 4 2 9

й
0 4 3 9 0 4 4 9 0 4 5 9 0 4 6 9 0 4 7 9 0 4 8 9 0 4 9 9 0 4 A9 0 4 B 9 0 4 C 9

ә
0 4 D 9 0 4 E 9 0 4 9АР
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0 4 0 0 y 0 4

A
0 4 0 A 0 4 1 A 0 4 2 A

к
0 4 3 A 0 4 4 A 0 4 5 A 0 4 6 A 0 4 7 A 0 4 8 A 0 4 9 A 0 4 AA 0 4 B A 0 4 C A 0 4 D A 0 4 E A

B
0 4 0 B 0 4 1 B 0 4 2 B

л
0 4 3 B

ы
0 4 4 B 0 4 5 B 0 4 6 B 0 4 7 B 0 4 8 B

қ
0 4 9 B 0 4 AB 0 4 B B 0 4 C B 0 4 D B 0 4 E B

C
0 4 0 C 0 4 1 C 0 4 2 C

м
0 4 3 C

ь
0 4 4 C 0 4 5 C 0 4 6 C 0 4 7 C 0 4 8 C 0 4 9 C 0 4 AC 0 4 B C 0 4 C C 0 4 D C 0 4 E C

D
0 4 0 D 0 4 1 D 0 4 2 D

н
0 4 3 D 0 4 4 D 0 4 5 D 0 4 6 D 0 4 7 D 0 4 8 D 0 4 9 D 0 4 AD 0 4 B D 0 4 C D 0 4 D D 0 4 E D

E
0 4 0 E 0 4 1 E 0 4 2 E 0 4 3 E 0 4 4 E 0 4 5 E 0 4 6 E 0 4 7 E 0 4 8 E 0 4 9 E 0 4 AE 0 4 B E 0 4 C E 0 4 D E 0 4 E E

0 4 0 0 4 1 0 4 2 0 4 3 0 4 4 0 4 5 0 4 6 0 4 7 0 4 8 0 4 9
ү

0 4 A 0 4 B 0 4 D 0 4 E

1. Код таудың қандай тү рлері бар?
2. Код тау кес те сінің қызметі қандай?
3. Кодтау кестесі қалай жасалады?
4. Код тау әрекетіне күнделікті өмірден қандай мысал 

келтіруге болады?

1. Сим вол дар ды байт тық код тау не үшін ың ғай лы?
2. Unicode код тау кес те сі нің пай да бо лу се бе бін тү сін ді-

ріңдер. 

Кодтаудың түрлерін салыстырыңдар.

 Бос орын дар ды тол ты рың дар:
1. Ком пью тер лік ал фа вит те гі рет тік нө мі рі не сәй кес бар-

лық сим вол дар кес те сі – … деп атала ды. 

Сұрақтарға жау ап бе рейік

Ойланайық, талқылайық

Талдап, салыстырайық

Дәптерде орындайық
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2. … – бұл сим вол дар дың ма ши на лық код қа сәй кес ті гі, со-
ны мен қа тар ақ па рат ты ком пью тер лік тіл ден адам ға тү-
сі нік ті тіл ге ау да ру жә не ке рі сін ше. 

3. ASCII кес те сін де гі сим вол дар қо лай лы лық үшін … са нау 
жү йесі мен нө мір лен ді.

Excel кес те лік про цес со ры ның кө ме гі мен  ASCII код тау 
кес те сін құ рың дар, он да сим вол дар ав то мат ты түр де эк ран 
бе тін де өз де рі нің он дық нө мір ле рі не сәй кес бей не ле тін бо-
ла ды (сәй кес мә тін дік функ ция ны қол да ну). 
1. MS Excel прог рам ма сын ашың дар.
2. 33-тен 255-ке дей ін гі сан дар ды А1 ұяшы ғы нан бас тап 

ен гі зің дер (әр бір ба ған ға 25 жол дан бір ба ған тас тап оты-
рып: А, С, E, … , S)

3. B1 ұяшы ғы на  =СИМ ВОЛ(A1) фор му ла сын ен гі зіп, Enter 
пер не сін ба сың дар.

4. Ав то тол ты ру қыз ме тін қол да на оты рып, ба ған ның қал-
ған ұя шық та ры на осы фор му ла ны кө ші ріп, қой ып шы-
ғың дар: B, D, F,…, Т.

5. Нә ти же сін де ASCII код тау кес те сі құ рыл ды.

 Компьютерде орындайық
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1. Са бақ та не біл дің дер? Не ні үй рен дің дер? 
2. Қазақ тілі латын алфавитіне толық көшкенде, кодтау 

кестесінде өзгерістер бола ма?

Ой бөлісейік
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Кү ті ле тін нә ти же лер:
• функ ция лар мен про це ду ра лар ды пай да ла нып, прог рам ма лау  

ті лін де код жа зу;
• жол дар ды өң деу үшін про це ду ра лар мен функ ция лар ды пай да ла ну;
• ақ па рат ты оқу жә не жа зу үшін файл дар ды пай да ла ну;
• прак ти ка лық есеп тер ді ше шу үшін сұ рып тау ал го ритм де рі н іс ке 

асы ру;
• прак ти ка лық есеп тер ді ше шу үшін граф тар да ғы ал го ритм дер ді  

іс ке асы ру.

3-БӨ ЛІМ

АЛ ГО РИТМ ДЕУ  
ЖӘ НЕ  
ПРОГ РАМ МА ЛАУ
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§ 19. Пай да ла ну шы функ ция ла ры  
мен про це ду ра ла ры. Про це ду ра лар

Ма ши на лық код пен про-
грам ма құ ру күр де лі. Сон-
дық тан қа зір гі кез де бар лық 
прог рам ма лар прог рам ма лау 
тіл де рі ар қы лы құ ры ла ды. 

Python ті лін де прог рам ма лау – ком пи ля тор жә не ин те рп ре та-
тор да бір ге жұ мыс іс теу ге мүм кін дік бе ре тін прог рам ма лау ті лі. 

Про це ду ра — бір не ше іс-әре кет ті орын дай тын кө мек ші 
ал го ритм. Python ті лін де про це ду ра def қыз мет ші сө зі нен бас-
та лып, бос не бос емес жақ ша дан жә не қос нүк те ден тұ ра ды. 
Оның жа зы лу ын мы сал да қа рас ты рай ық:

def Err():  ро е ду ра ны анық тау
 print (" а те: дұ рыс емес дерек тер") 
n = int (input('оң сан ен гі зі ңдер')) 
if n < 0: 
 Err()  ро е ду ра ны ша қы ру 

• про це ду ра ко ды не гіз гі прог рам ма да ша қы рыл май тұ рып 
жа зы ла ды;

• прог рам ма да бір не ше про це ду ра бо луы мүм кін;
• про це ду ра дұ рыс жұ мыс іс теуі үшін, оны не гіз гі прог рам-

ма дан не ме се бас қа про це ду ра дан ша қы руымыз ке рек; 
• про це ду ра ша қы рыл ған ға дей ін анық тал ған бо луы ке рек. 

Процедураны анықтау қызметтік def сөзінен басталады;
• про це ду ра ны ша қы ру қос жақ ша ның ал дын да ғы аты мен 

жү зе ге асы ры ла ды. Мы са лы, Err();
• про це ду ра ны прог рам ма ба ры сын да пай да ла ну код ты қыс-

қар та ды жә не прог рам ма ның тез оқы лу ын қам та ма сыз 
етеді.

Естеріңе түсіріңдер:

•	 мәтіндік	ақпаратты	кодтау	
принциптері	қандай?

•	 кодтау	кестесі	қалай	қолданылады?
•	 D 	және	 S 	кодтарының	
айырмашылығы	қандай?

Меңгерілетін білім:

•	 		процедуралар;
•	 		процедуралар	мен	функциялардың	
қолданылуы.

Тер мин дер:

•	 про	 е	 у	ра
•	 па	ра	метр
•	 қы 	мет	 і	с 	 .
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ро це ду ра па ра мет рі
Python прог рам ма лау ті лін де па ра ме тр лер дің пай да ла ны-

лу ын мы сал да қа рас ты рай ық: 
Мы сал: ен гі зіл ген сим вол ды жа ңа жол дан шы ға ра тын про-

це ду ра прог рам ма сын жа зу. 

 def printChar(s): 
  print (s) 
 sim = input ('сим вол ды ен гіз')
 printChar(sim)  бі рін ші ша қы ру, ен гі зіл ген сим-

вол ды шы ға ру
 printChar('*')  екін ші ша қы ру, * нә ти же 

Ау қым ды ай ны ма лы – не гіз гі прог рам ма да про це ду ра ға 
мен шік те ле тін мән. Жер гі лік ті ай ны ма лы ны (іш кі) не гіз гі 
прог рам ма дан жә не бас қа про це ду ра дан алу мүм кін емес, тек 
сол про це ду ра дең гей ін де пай да ла ны ла ды. Про це ду ра па ра-
мет рі – жер гі лік ті ай ны ма лы лар. 

1. Процедура деген не? 
2. Процедураны қай кезде қолдана аламыз?
3. Қан дай прог рам ма лар ды бі ле сің дер?
4. Python тілінде процедура неден басталады?
5. Ауқымды айнымалы деген не?
6. Процедура параметрлеріне нелер жатады?

1. Про це ду ра не үшін қа жет?
2. Не себепті программалар программалау тілдері арқылы 

құрылады?
3. Неліктен процедураны программа барысында пайдалану 

қажет?

1. Про це ду ра ның қол да ны лу қыз мет те рін тал даң дар.
2. Про це ду ра қыз мет те рін са лыс ты рып, ұқ сас тық та рын 

анық таң дар.

Сұрақтарға жау ап бе рейік

Ойланайық, талқылайық

Талдап, салыстырайық
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1. Кес те ні дәп тер ле рі ңе тол ты рың дар.

Атауы  Қыз ме ті 
Про це ду ра 

Іш кі прог рам ма 

Па ра метр

2. Про це ду ра анық та ма сын жә не түр ле рін дәп тер ге жа зың-
дар.

Ен гі зіл ген сан ның бар лық бөл гіш те рін про це ду ра ар-
қы лы эк ран ға шы ға ра тын прог рам ма құ рың дар (бір жол да).

Са бақ та не біл дің дер? Не үй рен дің дер? Өз ой ла рың ды 
дос та рың мен бө лі сің дер. 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-
ті рің дер. Программаның күнделікті өмірде қолданылуына 
қандай мысал келтіресіңдер? 

Дәптерде орындайық

 Компьютерде орындайық

Ой бөлісейік
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§ 20. Прак ти кум.  
Про це ду ра лар ды пай да ла нып  
прог рам ма лау ті лін де код жа зу

1-мы сал. Ен гі зіл ген оң сан дар ды про це ду ра ны пай да-
ла нып, ба ған бой ын ша жау ап қа шы ға ра тын прог рам ма 
құ рың дар. 

Ше ші мі:

n = int(input())
n = abs(n)
def printDigits (n):
 n = str (n)
 for i in ran e (0, len(n)):
  print (n[ i] )
printDigits(n)

Прог рам ма нә ти же сі:

2-мы сал. Ау қым ды ай ны ма лы ның па ра мет рін шы ға ра тын 
прог рам ма құ рыңдар. 

Ше ші мі:

x = 3  ау қым ды ай ны ма лы
def pr(a):  а ра ме тр лі ро е ду ра
 a = 4  жер гі лік ті ай ны ма лы
 print (a) #  4
  pr(x)  ау қым ды ай ны ма лы а ра мет рін шы ға ру (3)
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Прог рам ма нә ти же сі:

1-тап сыр ма. p
i
x2 + q

i
x + r

i
 = 0 квад рат тең деу лер то бы ның 

ше ші мін та бу дың прог рам ма сын жа зы ңдар, мұн да ғы p, q, 
r – k эле ме нт тен тұ ра тын нақ ты сан дар мас си ві. Бір тең деу ді 
ше шу ді про це ду ра тү рін де бей не ле ңдер.

2-тап сыр ма. n на ту рал са ны бе ріл ген. 1, 2, 3…, n екі 
на ту рал сан дар дың квад рат та ры ның қо сын ды сын көр се те 
ала тын бар лық сан дар ды та бы ңдар (то лық квад рат тар ды та ба 
ала тын про це ду ра лар ды анық тау ке рек).

3-тап сыр ма. a, b, c мас сив те рін де гі мак си мум эле ме нт те рін 
жә не олар дың нө мі рлерін та бу.

4-тап сыр ма. Па рал ле ле пи пед бе ті нің кө ле мі мен ау да нын 
есеп тей тін про це ду ра жа зы ңдар.

5-тап сыр ма.  Ар гу мент ре тін де алын ған екі бү тін сан нан 
ең үл ке нін қай та ра тын функ ция ны жа зы ңдар. 

6-тап сыр ма. Ен гі зіл ген сан дар ды ба ға н бой ын ша соң ғы-
сы нан бас тап эк ран ға шы ға ра тын про це ду ра құ рың дар. 

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



71

§ 21. Пай да ла ну шы функ ция ла ры  
мен про це ду ра ла ры. Функ ция лар

Нақ ты есеп тер ді ше шу ал го-
рит мін си пат тауда есеп теу про це-
сі нің әртүр лі кезеңінде қай тала-
на тын іс-әре кет бө лі гін бір не ше рет 
қай талап орын дау қа жет ті лі гі туа-
ды. Әри не қай тала на тын бө лік ті 
орын дай тын опе ра тор лар то бын 
прог рам ма да әр  кез де жа зу ға 
бо ла ды, бі рақ ол ти ім ді емес. Бұл 
әре кет тер ді іш кі прог рам ма ға 
бі рік ті ру ти ім ді, олар ды бір рет 
си пат тап жә не қа жет уа қыт та оған 
кі ре тін бас тап қы бе ріл ген дер ді 
өз гер туге бо ла ды.

Ғалым В.Ф.Оч ков іш кі про-
грам ма ұғы мы на аса поэти ка лық 
тү сі нік те ме бер ді: «Іш кі про-

грам ма – бір не ше рет ай та тын ән қай ыр ма сы, ал ән мә ті нін де 
оны тек бір рет жа за ды».

Ма те ма ти ка лық тұр ғы дан қа ра ған да кез кел ген іш кі 
құ ры лым – өзін дік құ ры лым ре тін де қа рас ты ру ға бо ла тын 
бү тін нің тұй ық бө лі гі: іш кі топ – топ, іш кі ал геб ра – ал геб ра, 
іш кі ке ңіс тік – ке ңіс тік жә не т.б.

Python ті лін де іш кі прог рам ма лар дың екі тү рі бар: про це ду-
ра лар мен функ ция лар. Ор тақ бел гі ле рін си пат тай оты рып, біз 
«іш кі прог рам ма» тер ми нін қол да на мыз. Егер мә тін де «про це-
ду ра» не ме се «функ ция» тер ми ні кез дес се, он да бұл ақ па рат тек 
бір іш кі прог рам ма ның нақ ты тү рі не, яғ ни про це ду ра ға не ме се 
функ ция ға тән бо ла ды. 

Функ ция – атауы бар прог рам ма ба ры сын да ша қы ры ла тын 
прог рам ма бө лі гі. 

Функ ция ша қы рыл ған ға дей ін анық тал ған бо луы ке рек. 
• Функ ция ның про це ду ра дан ай ыр ма шы лы ғы – мән ді қай та-

руында. 
• Функ ция мә нін қай та ру үшін return опе ра то ры пай да ла-

ны ла ды. 

Естеріңе түсіріңдер:

•	 процедуралар	деген	не?
•	 процедуралар	не	үшін	пайдала-
нылады?

•	 программа	барысында	процеду-
раны	неге	пайдаланады?

Меңгерілетін білім:

•	 іш	кі	прог	рам	ма	лар;
•	 функ	ция	лар	ту	ра	лы	тү	сі	нік;
•	 функ	ция	ның	түр	ле	рі.

Тер мин дер:

•	 унк	 и
•	 опе	ра	тор
•	 а 	ны	ма	лы.
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• Функ ция ны ша қы ру оның атын жа зып, мән ді шы ға ру мен 
аяқ тала ды.
Python ті лін де функ ция ның жа зы лу син так си сі:

def  Функ ция_Аты (Па ра ме тр лер_Ті зі мі): 
    Өр нек тер 

Python ті лін де функ ция ны анық тау дан бұ рын def қыз-
мет ші сө зі жа зы ла ды. def (функ ция та қы ры бы)  ар қы лы функ-
ция ны ша қы ру ды көр се те міз. 

Функ ция та қы ры бы нан кей ін жа был ған жақ ша қос нүк-
те мен аяқ тала ды жә не одан кей ін гі қа тар да есеп теу ге қа тыс ты 
өр нек тер жа зы ла ды (TAB пер не сін бір шер ту ар қы лы): 
– функ ция ға атау бер ген де ай ны ма лы ға атау бер ген дей, 

ал ды мен, функ ция ның аты ла тын әріп те рі мен жа зы лу 
ке рек; 

– па ра ме тр лер ті зі мі функ ция ға бе рі ле тін мән дер ден тұ ра ды. 
Бұл па ра ме тр лер үтір ар қы лы жа зы ла ды. 
Python ті лін де гі функ ция лар дың бір бө лі гі тіл дің син так си-

сін де пай да ла ны ла тын кі рік ті ріл ген функ ция лар бо лып та бы-
ла ды. Олар ға мы са лы, int, input, randint, print қыз-
мет ші сөз де рін жат қы за мыз. 

Кі рік ті ріл ген функ ция лар ды екі топ қа бө ле міз: 
1. Сим вол дар мен жұ мыс жа сай тын функ ция лар: – ord(), 

chr(), len(). 
2. Ма те ма ти ка лық функ ция лар: – abs(), round(), 

divmod(), pow(), max(), min(), sum().
Пай да ла ну шы функ ция сын құ ру дың мы са лын қа рас ты-

рай ық: 
Сан дар дың қо сын ды сын есеп теу. 

def sum (n):  функ и  ны а ра мет рі мен анық тау  
sum = 0 

  while n! = 0: 
   sum +  = n %  10 
   n = n // 10 
  return sum  функ и  ның мә нін қай та ру
 не гіз гі рог рам ма 

 print(sum (1075))  функ и  ны а ра мет рі мен 
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Қай тым ды мән дер
Функ ция лар мен про це ду ра лар дың не гіз гі ай ыр ма шы-

лы ғы – олардың қай та ра тын мән дер інің са нын да. 
Кез кел ген функ ция өз жұ мы сын аяқ та ған соң, не гіз гі прог рам-

ма ға (не ме се ша қы рыл ған іш кі прог рам ма ға) мән қай та руы ке рек. 
Нә ти же ні қай та ру үшін функ ция ның аты мен сәй кес ке ле тін 

аты бар ар найы «ай ны ма лы» қол да ны ла ды. «Ай ны ма лы ға» 
мән мен шік теу опе ра то ры мін дет ті түр де тым бол ма ған да бір 
рет функ ция де не сін де қол да ны луы ти іс. 

Функ ция әр қа шан тең дік тің оң жа ғын да ор на ла са ты нын 
жә не аты нан кей ін жақ ша ішін де функ ция ар гу мен ті нің мә ні 
жа зы ла ты нын кө ре міз. Тең дік бел гі сі нің сол жа ғын да соң ғы 
кез де функ ция мә ні мен шік те ле тін ай ны ма лы тұ ра ды. 

Ау қым ды ай ны ма лы лар – прог рам ма ба сын да кез кел ген 
іш кі прог рам ма лар ды ха бар ла ған ға дей ін ха бар лан ған дерек тер 
тип те рі, тұ рақ ты лар мен ай ны ма лы лар. Бұл ны сан дар бар лық 
прог рам ма да, со ны мен қа тар оның бар лық іш кі прог рам ма ла-
рын да кө рі ніп тұ ра ды. Ау қым ды ай ны ма лы лар прог рам ма ның 
бар лық жұ мы сы ке зін де бар бо ла ды.

Жер гі лік ті ай ны ма лы лар бел гі лі бір іш кі прог рам ма ның 
ішін де ха бар ла на ды жә не тек осы іш кі прог рам ма ға ға на кө рі-
не ді. Олар іш кі прог рам ма ша қыр  ған ша орын дал май ды.

Функ ция син так си сі (17-су рет):

def функция атауы (парам1, парам2):

Параметрлер

Аргументтер

функция атауы (арг1, арг2):

>>> def mathem (a, b):
 a = a/2
 b = b +  10
 print (a*b)
>>> num1 = 100
>>> num2 = 12
>>> mathem (num1, num2)
1100/0

Мысал:

17-су рет. Функ ция ның син так сис тік жа зы луыАР
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Python прог рам ма лау ті лін де ар гу мент ті қа был дай тын жә не 
мә нін қай та ра тын ны сан функ ция деп атала ды. Функ ция лар 
def қыз мет ші сө зі ар қы лы си пат тала ды.

Қа ра пай ым функ ция ны си пат тау: 

def add(x, y):
 return x + y

Мұн да ғы return нұс қау лы ғы мән ді қай та руын көр се тіп 
тұр. Мы сал да функ ция х пен у мә ні нің қо сын ды сын қай та ра ды. 

Ен ді осы функ ция ны есеп шы ға ру ба ры сын да ша қы ру: 

>>> 
>>> add(1, 10)
11
>>> add('abc','def')
'abcdef'

Прог рам ма лау ке зін де функ ция лар тек де рек тер ді қай тар-
май ды, со ны мен қа тар функ ция да ғы па ра ме тр лер ді қол да ну ды 
жү зе ге асы ра ды. Кез келген сан параметр бола алады. 

Па ра ме тр лер функ ция ны ша қы ру ке зін де мә ні мен шік те ле-
тін жер гі лік ті ай ны ма лы лар бо лып та бы ла ды. Функ ция ша қы-
рыл ған кез де бе рі ле тін нақ ты мән дер ар гу мент деп атала ды. 

Функ ция ар гу мент те рі нақ ты көр се тіл меуі не ме се ке лі сім 
бой ын ша ар гу мент қа был дауы мүм кін. Функ ция ны әр түр лі 
ар гу мент тер са ны мен ша қы ра аламыз. Бұл жағ дай да ар гу-
мент тің ал ды на * бел гі сі қой ыла ды жә не не гі зі нен, бұл ар гу-
мент тіз бек тү рін де анық тала ды. 

Функ ция де не сі функ ция ның өзін ша қы рса, онда бұл жағ-
дай ды ре кур сия деп атай мыз. 

Функция атауының анықталмай тұрып құрылуы Python 
тілінің ерекшелігіне жатады. Мұн дай функ ция лар ды Лямб да- 
функ ция лар деп атай ды. 

Лямб да-функ ция ның анық та луы: 
 lambda ар гу мент тер: нә ти же лер 
 Лямб да-функ ция функ ция ар гу мен ті тү рін де де бе рі леді: 
 fun1(lambda x,y:x*y + pow(x,2) + pow(y,2), 1,4) 
 Лямб да-функ ция өр нек те қол да ны лады: 
  = 1 + (lambda x, y: x*y + pow(x, 2) + pow(y, 2))(1,3)**2АР
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



75

1. Функция деген не?
2. Функция қандай жағдайларда қолданылады?
3. Функ цияның қандай түр ле рі бар?
4. Қайтымды мәндер деген не?

1. Неліктен ауқымды айнымалылар программа басында 
хабарланады?

2. Не себепті жергілікті айнымалылар ішкі программа 
шақырғанша орындалмайды?

Жер гі лік ті ай ны ма лы мен ау қым ды ай ны ма лы ның қыз-
мет те рін са лыс ты рып, ұқ сас тық та рын анық таң дар.

1. Тө мен де гі кес те ні дәп тер ле рі ңе тол ты рың дар.

Атауы  Қыз ме ті 
Функ ция

Ай ны ма лы лар

return

Def()

Print()

2. Функ ция ға бе ріл ген есеп ті ком пью тер де орын дап, функ-
ция ның анық та ма сын жә не түр ле рін дәп тер ге жа зың дар.

Функ ция ны пай да ла на оты рып, b, c, d мас сив эле ме нт те-
рі нің қо сын ды мен кө бей тін ді сін есеп тең дер.

1. Са бақ та не біл дің дер? Өз ой ла рың ды дос та рың мен бө лі-
сің дер. Ал ған жа ңа бі лім де рің ді күн де лік ті өмір де қайда 
қол да ну ға бо ла ды? Мысал келтіріңдер.

2. Жа ңа тер мин дер мен кросс ворд не ме се ре бус құ рас ты-
рың дар: функ ция, ар гу мент, па раметр жә не т.б.

Сұрақтарға жау ап бе рейік

Ойланайық, талқылайық

Талдап, салыстырайық

Дәптерде орындайық

 Компьютерде орындайық

Ой бөлісейік
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§ 22. Прак ти кум. Функ ция ларды пай да ла нып,  
прог рам ма лау ті лін де код жа зу

1-мы сал. Функ ция ны пай да ла нып, ци ли ндр ау да нын та бу 
ке рек.

нк ныс атта
def cylinder(): 
 баста қыа нымалылар
 r = oat(input()) 
 h = oat(input())
  л ндрді б ірбетіні а даны 
 side = 2 * 3.14 * r * h 
  л ндрді бірбөлігіні а даны 
 circle = 3.14 * r * 2
  л ндрді а даны 
 full = side + 2 * circle 
  return full 
   square = cylinder() 
   print(square)

Прог рам ма нә ти же сі: 
3
7
188.4

Прог рам ма да full жер гі лік ті ай ны ма лы сы ның мә ні функ-
ция дан не гіз гі прог рам ма бө лі гі не қай та ры ла ды. Бұл жағдайда 
ол – ци ли ндр ау да нын есеп те ген де алынған мән.

Не гіз гі прог рам ма бө лі гін де осы мән square ау қым ды ай ны-
ма лы сы на мен шік те ле ді. square = cylinder() өр не гі бы лай 
орын да ла ды: 

cylinder() функ ция сы ша қы ры ла ды. 
Одан мән қай та ры ла ды. 
Бұл мән square ай ны ма лы сы на мен шік те ле ді. 
Ай ны ма лы нә ти же сін мен шік те мей, бір ден эк ран ға шы ға-

ру ға бо ла ды:

...
print(cylinder())АР
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Мұн да, cylinder() функ ция сы нан алын ған сан print() 
функ ция сы на бе рі ле ді. Егер прог рам ма да ай ны ма лы ның 
алын ған мән де рі мен шік тел мей, жай ға на cylinder() функ-
ция сы жа зыл са, он да бұл дерек тер жо ға ла ды. Бі рақ син так-
сис тік қа те бол май ды. 

2-мы сал. Фи бо нач чи сан да рын есеп теу мы са лын да функ-
ция ны ша қы ру ды пай да ла нып, прог рам ма құ ру.

def fib(n):
 a, b = 0, 1
 while a < n:
  print(a, end = ' ')
  a, b = b, a + b
 print()
 fib (400)

a, b = 0, 1 қыс қар ты луы мынаны біл ді ре ді:
a =  0
b  =  1
a, b = b, a + b қа та ры:
a =  b
b =  a +  b

Қа тар бой ын ша код ты қа рас ты рай ық:
1 

def fib(n) – па ра ме тр ле рі жақ ша ға алын ған fib функ-
ция сын анық тау. n па ра мет рі үшін есеп теу үшін мән бе ре міз. 
Бұл сан функ ция ға ар гу мент ре тін де бе рі ле ді. Қос нүк те ден 
кей ін Python ин те рп ре та то рын да ен гі зі ле тін сан дар қа дам 
ар қы лы шы ға ды. Бұ дан шы ға ты ны – дерек тер дің функ ция ға 
қа ты сы бар еке ні. 

2 
a, b = 0, 1
ай ны ма лы лар ды мән де рі не сәй кес бап тай мыз: a = 0
b = 1

3 
while a < n:
while цикл дік опе ра то ры – a < n қа на ғат тан ды рыл ған ша 

орын да ла тын бо ла ды. Мұн да да, қос нүк те ден кей ін тек цикл ге АР
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ға на қа тыс ты жа ңа блок ашы ла ды. Бұл блок 8 бос орын нан 
кей ін жа зы ла ды. 

4
print(a, end = ' ')
а ай ны ма лы сы ның дерек те рін жау ап қа шы ға ра ды жә не 

әр бір цикл нә ти же сі нен кейін бос орын жа зы ла ды. 
5 

a, b = b, a + b
Ай ны ма лы лар ды сәй кес мән де рі не мен шік тей міз: a = b
b = a +  b
бас тап қы бе ріл ген дер ді өз гер ту жә не Фи бо нач чи сан да рын 

есеп теу үшін 6-шы әре кет ті орын дай мыз. 
6 

print()
На зар ау дар сақ, print() цикл ден кей ін шы ға ры луы 

ке рек. Бұл while цикл де не сі не емес, fib функ ция де не сі не 
қа тыс ты. Бі рақ екін ші бос print() не үшін ке рек? Мына жағ-
дай да бос қа тар ды та сы мал дай ды. Бұл функ ция ның қыз ме ті 
жа ңа бос жол ды эк ран ға шы ға ра ды. Прог рам ма ны тек се ру 
үшін функ ция ны ша қы рып, па ра мет рін бе ру ке рек. 

Функ ция ны ша қы рып, ар гу мент мә ні не 40 са нын бе ре міз. 
Нә ти же сін де 40-қа дей ін гі Фи бо нач чи сан да рын алуы мыз 
ке рек:

Python ин те рп ре та то рын да жа за мыз:
fib(40)
Нә ти же:
0 1 1 2 3 5 8 13 21 34
fib() функ ция сын бас қа па ра метр бе ру ар қы лы та ғы да 

ша қы руымыз ға бо ла ды. Мы са лы, 
fib(400)
Нә ти же:
0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377
осын дай жол мен функ ция ны бір не ше мәр те ша қы руымыз ға 

бо ла ды. 

1-тап сыр ма. Функ ция ны пай да ла нып, сан дар дың дә ре-
же сін есеп тей тін прог рам ма құ рың дар. Кі ріс па ра ме тр ле рі: 
(сан жә не дә ре же сі). 
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2-тап сыр ма. Сан дә ре же сін есеп тей тін функ ция ны 
жа зыңдар.

3-тап сыр ма. На ту рал N сан ның фак то ри алын есеп тей тін 
прог рам ма құ рың дар.

4-тап сыр ма. n на ту рал са н бе ріл ген. Олардың қосындысын 
есеп теңдер:

1 –  1
2!

 +  1
3!

 –  1
4!

 +  1
5!

  ...( 1)n+ 1 1
n!

5-тап сыр ма. Өз цифр ла ры ның фак то ри ал да ры на тең 
бо ла тын бар лық үш орын ды сан ды та быңдар. 

6-тап сыр ма. Өз коор ди нат та ры мен бе ріл ген екі үш бұ рыш 
бе ріл ген. Ге рон фор му ла сы ар қы лы үш бұ рыш ау да нын 
есеп теңдер жә не қай үш бұ рыш тың ау да ны үл кен еке нін 
анықтаңдар. 
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§ 23. Жол дар мен жұ мыс жа сау

ХХ ға сыр дың ор та сын да ал ғаш-
қы ком пью тер лер күр де лі ма те ма-
ти ка лық есеп теу лер ді орын дау да 
бас ты рөл ат қар са, қа зір гі уа қыт та 
олар дың бас ты жұ мы сы мә тін дік 
(сим вол дық) ақ па рат тар ды өң деу 
бо лып та бы ла ды. 

Сим вол дық жол дар – тіз бек тей 
ор на лас қан сим вол дар тіз бе гі. 

Біз жол дар ды қа ра пай ым де-
рек тер тү рі ре тін де бү тін сан дарды 
нақ ты сан дар мен бір ге қа рас тыр-
дық жә не жол дың бір не ме се қос 
тыр нақ ша ға алын ған таң ба лар тіз-
бе гі еке нін бі ле міз.

Python ті лін де ны са ны бір сим вол бо ла тын сим вол дық 
дерек тер ти пі жоқ. Де ген мен прог рам ма лау ті лі жол дар ды 
ұзын ды ғы бір не ме се бір не ше сим вол дан тұ ра тын ны сан да ры 
ре тін де қа рас ты ру ға мүм кін дік бе ре ді. Мұ ны мен қо са, жол-
дар дың ті зім нен ай ыр ма шы лы ғы – дерек тер құ ры лы мы на 
жат пай тынында. Ша ма сы, де рек тер құ ры лым да ры қа ра пай ым 
де рек тер түр ле рі нен тұ ра ды, ал Python ті лін де жол дар үшін 
қа ра пай ым (сим вол дық) тип жоқ. 

Көп те ген прог рам ма лау тіл де рін де сим вол дық жол дар мен 
жұ мыс жа сау үшін ар найы ай ны ма лы лар ти пі бар: сим вол дар, 
сим вол дық мас сив тер жә не сим вол дық жол дар (мас сив тер ден 
ай ыр ма шы лы ғы: тұ тас бір ны сан ре тін де қа рас ты ры ла ды). 
Python прог рам ма лау ті лін де сим вол дық өл шем дер ді өң деу де 
қол да ны ла тын не гіз гі дерек тер ти пі – бұл сим вол дық жол дар, 
string ти пі. 

Жол ға мән жа зу үшін мен шік теу опе ра то ры пай да ла ны ла ды. 

s = " үл ден са бақ оқы  отыр"

Жол дар қос тыр нақ ша ға не ме се бір дәйекшеге алы нып 
жа зы ла ды. Егер жол дәйекшемен шек тел се, оның ішін де 
дәйекше бо луы да, бол мауы да мүм кін. 

Естеріңе түсіріңдер:

•	 функция	дегеніміз	не?	
•	 процедуралар	мен	функциялар	
қалай	қолданылады?

Меңгерілетін білім:

•	 жол	дар,	сим	 ол	ту	ра	лы	тү	сі	нік;
•	 жол	дар	ға	қол	да	ны	ла	тын	
амал	дар.

Тер мин дер:

•	 жол
•	 сим	 ол.
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Жол ды пер не тақ та дан ен гі зу үшін input функ ция сы пай да-
ла ны ла ды: 

s = input("Атын ен гіз:")
print(s)

Жол дың ұзын ды ғы len (ағылш. length – ұзын дық) функ-
ция сы ар қы лы анық тала ды. Ке ле сі мы сал да n ай ны ма лы сы s 
жол дың ұзын ды ғын анық тай ды:

n = len(s) 

Жол дан же ке сим вол ды бө ліп алу үшін мас сив эле мен ті мен 
жұ мыс жа са ған дай, тік жақ ша ға сим вол нө мі рі жа зы ла ды. 
Мы са лы, s жо лы ның ин дек сі 5 сим во лын эк ран ға шы ға ру 
тө мен де гі дей (бұл жағ дай да жол са ны 6-дан кем бол мауы ке рек):

print(s[ 5] ) 

Те ріс ин декс есеп теу дің жол со ңы нан бас тала ты нын біл ді-
ре ді. Мы са лы, s -1  сим во лы s len(s)-1 -ді біл ді ре ді, жол-
дың соң ғы сим во лы. 

Қа зір гі прог рам ма лау тіл де рі мен са лыс тыр ған да, Python 
прог рам ма лау ті лін де сим вол дық жол ды өз гер ту ге бол май ды. 
Жол – өз гер мей тін ны сан. 

Бір жа ғы нан ал ған да, жол дар ті зім дер се кіл ді – рет тел ген 
эле ме нт тер тіз бе гі нен тұ ра ды. Со ған сәй кес, одан сим вол дар 
мен же ке бө лік тер ді алу ға бо ла ды.

>>> s = "Hello, World!"
>>> s[ 0]
'H'
>>> s[ 7:]
'World!'
>>> s[ ::2]
'Hlo ol!'

Соң ғы жағ дай да кө ріп тұр ға ны мыз дай, бө ліп алу қа да мы 
2-ге тең, яғ ни әр бір 2-ші тұр ған сим вол бө лі ніп алы на ды. АР
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Ескерту. Ті зім дер ден бө лік тер ді қа дам мен бө ліп алу ға бо-
ла ды. 

Python прог рам ма лау ті лін де гі жол дар дың ті зім дер ден 
ма ңыз ды ай ыр ма шы лы ғы – өз гер мей тін ді гі. Қан дай да бір 
же ке сим вол ды не бө лік ті қай та дан жа зу ға бол май ды:

>>> s -1  = '.'
Traceback (most recent call last):
File "< stdin >", line 1, in < module > 
TypeError: 'str' ob ect does not support item assi nment

Ин те рп ре та тор ха бар ла уын ша, бұл ны сан ти пі str емес эле-
ме нт тер ді қо су ды қол да май ды.

Егер жол ды өз гер ту ке рек бол са, ес кі бө лік тер ден жа ңа жол 
құ ру ке рек:

>>> s = s 0:-1  + '.'
>>> s
'Hello, World.'

Бұл мы сал да бө лік бас тап қы жол дан алы нып, екін ші бір 
бас қа жол ға қо сы ла ды. S ай ны ма лы сы на мен шік тел ген жа ңа 
жол алы на ды. Оның бұ рын ғы мә ні жой ыла ды.

Ен гі зіл ген жол дан жа ңа жол құ ру ға бо ла ды. Ол үшін ке рек 
өз ге ріс тер ді ен гі зу ке рек. Пер не тақ та дан ен гі зіл ген жол да ғы 
"a" әрп ін "б" әр пі не ау ыс ты ра тын прог рам ма жа зай ық. 

s = input("жол ды ен гіз:") 
s1 = "" 
for c in s: 
if c = = "а": 
c = "б" 
s1 = s1 +  c 
print (s1 ) 

Мұн да for c in s цик лінде s жо лы на кі ре тін бар лық 
сим вол дар ор на ла са ды. Әр қай сы сы ке зек пен c ай ны ма лы сы на 
жа зы ла ды. Со сын осы ай ны ма лы ның мә нін тек се ре міз: егер 
мән "а" әр пі мен сәй кес кел се, он да оны "б" әр пі не ау ыс ты-
ра мыз, қо су опе ра то ры ар қы лы s1 жа ңа жо лы на жа за мыз. АР
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Жол дар ға қол да ны ла тын амал дар
• Екі жол үшін қо су ама лы (кон ка те на ция) жә не жол ды сан ға 

кө бей ту ама лы бар:

a = "рақ"
b = "мет"
print(a +b)  рақ мет
a = "қар"
print (a*4)  қар қар қар қар

  Жол дар мас сив тер ге ұқ сас ин де кс те ле ді: (ин де кс теу 
0-ден бас тала ды):

a = "сә лем"
print (a 2 )  л

•  Жол ұзын ды ғы len() функ ция сы мен анық тала ды:

a = "ин фор ма ти ка"
print (len(a))  11

Бө лік тер
Жол дан бө лік бө лу ама лы – [X:Y]
X – бө лік ба сы ин дек сі, ал Y – со ңы.

tday = 'mornin , afternoon, ni ht'
tday 0:7   'mornin '

Python-да бө лік тер дің қол да ны луы:

s = 'spame s' ин фор ма ти ка
s 3:5   'ор'
s 2:-2   'форм'
s -4:-2   'рм'
s :6   'ин форм'
s 1:   'нфор ма ти ка'
s :   'ин фор ма ти ка'

Unicode әртүр лі тіл де гі мә тін дер де пай да ла ны ла тын бар-
лық сим вол дар ды ен гі зу ге мүм кін дік бе ре ді. Бұ рын біз бел гі лі АР
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код тық па рақ ша да ғы 256 сим вол ды пай да ла на тын едік. Жол-
дың ал ды на u спе ци фи ка то рын қою ке рек. Мұн да әр бір сим вол 
2  байт ты бе ре ді. 

Python-да фор мат тау – жол дар ды бас қа ру да ғы бас ты құ рал. 
Оның бір не ше тә сілі бар – шаб лон дар ды пай да ла ну жә не стан-
дарт ты. Python-да ғы жол дар ды фор мат тау да стан дарт ты 
опе ра тор – % сим во лы пай да ла ны ла ды. Процент бел гі сі нің сол 
жа ғы на жол ды көр се те міз, ал оң жа ғын да мә ні не ме се мән дер 
ті зі мі жа зы ла ды: 

>>> s = 'Hello s'  'word'
>>> s
'Hello word'
>>> s = 'one  s s'  ('two','three')
>>> s
'one  two three'

Сан ды жол ға ай нал ды ру үшін сан дық спе ци фи ка тор – % d 
не ме се % f сим вол да ры пай да ла ны ла ды:

>>> s = 'one  d f'  (2,3.5)
>>> s
'one  2 3.500000'

Жол ды фор мат тау ти пі нің кес те сі (4-кес те):

4-кес те. Жол ды фор мат тау

 Код Мә ні 
s Жол дық 

с Сим волдық

d Он дық 
i Бү тін 

u Он дық (no longer unsigned)
O Се гіз дік
x Он ал ты лық 
X Үл кен ре ги ст рде гі онал ты лық

e Floating-point exponent, кі ші ре ги стр
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 Код Мә ні 
E Floating-point exponent, үл кен ре ги стр

f Floating-point decimal

F Floating-point decimal

g Floating-point e не ме се f

C Floating-point E не ме се F

% Сим вол дық %

1. Символдық жолдар деген не?
2. Сим вол дық жол ға мән ді қа лай бе ре міз? Әртүр лі тә сіл де-

рін қа рас ты рың дар.
3. Жол  эле мен ті не бе ріл ген нө мір ар қы лы қа лай бай ла ныс 

ор на туға болады? 
4. Жол ұзындығының есептелу принципі қандай? 
5. «+» опе ра то ры қан дай ма ғы на  біл ді ре ді? 
6. Жол дар ға қол да ны ла тын қандай не гіз гі амал дар ды 

білесіңдер? 
7. Сим вол дық түр де бе ріл ген сан ды сандық түр ге қа лай 

алмастыруға бо ла ды? 

1. Сим вол дық жол дар не үшін қа жет? 
2. Не ге жа ңа мән ді бе ріл ген жол по зи ция сын да бір ден жа-

зу ға бол май ды? Бұл мә се ле ні қа лай ше ше міз? 
3. Не ге жол ды әр қа шан сан дық түр ге ау ыс ты ру ға бол-

май ды?

1. Сим вол дық жол дар ға қол да ны ла тын амал дар ды анық-
таң дар.

2. Мас сив тер, ті зім дер жә не жол дар ды са лыс ты рып, ұқ сас-
тық та рын анық таң дар.

3. Жол дар дың мас сив тер мен қан дай ұқ сас тық та ры бар?
4. Сим вол дық жол дар дың ті зім дер ден ай ыр ма шы лы ғы 

қан дай?

Сұрақтарға жау ап бе рейік

Ойланайық, талқылайық

Талдап, салыстырайық
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1. Сим вол дық жол дар ға қол да ны ла тын амал дар ды кес те 
тү рін де дәп тер ге жа зың дар.

2. Бе ріл ген есеп тер дің ал го рит мі мен блок-сызбасын дәп-
терге түсіріңдер.

1. Ұзын ды ғы N жол бе ріл ген. Жол дың таң ба ла рын ке рі 
тәр тіп те жау ап қа шы ға ра тын прог рам ма құ ры ңдар. 
(Цикл ді қол дан ба ңдар).

2. Бе ріл ген сим вол дық жол да ғы бар лық бас әріп пен жә не 
кі ші әріп пен жа зыл ған "а" әр пін "б" әр пі не жә не ке рі-
сін ше ау ыс ты ра тын прог рам ма құ рың дар. 'аб сА ' жо-
лын ен гіз ген де нә ти же 'бас А ' тү рін де бо луы ке рек. 

3. Сим вол дық жол ды ен гі зіп, оның па ли нд ром еке нін тек-
се ре тін прог рам ма құ рың дар (па ли нд ром екі бағытта да 
бір дей оқы ла тын сөз дер, мы са лы, қа зақ, 626). 

4. Пер не тақ та дан бос орын ар қы лы аты, жө ні жә не те-
гін ен гізіңдер. Жау ап қа те гін толық, аты мен әкесінің 
атының бірінші әріптерін шы ғарыңдар. Мы са лы, "Мұх-
тар Есен ұлы р ма нов" жау ап қа "М.Е. р ма нов" тү-
рін де бо луы ке рек. 

Са бақ та не біл дің дер? Не үй рен дің дер? Өз ой ла рың ды 
дос та рың мен бө лі сің дер. 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 ті рің дер.

Дәптерде орындайық

 Компьютерде орындайық

Ой бөлісейік
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§ 24. Жол дар ды өң деу үшін пай да ла ны ла тын  
про це ду ра лар мен функ ция лар

Жол дар ға қол да ны ла тын әдіс тер
Әдіс — ны сан ға қол да ны ла тын, яғ ни жол дар ға ар нал ған 

функ ция. 
Python прог рам ма лау ті лін де жол дар мен жұ мыс жа сау дың 

көп те ген әдіс те рі бар. Олар ды dir(str) ко ман да сын орын дау 
ар қы лы кө руі міз ге бо ла ды. Әдіс тер ту ра лы же ке ақ па ра тын алу 
үшін help(str.әдіс_аты) ко ман да сын орын дау ке рек. Со лар-
дың ішін де гі қы зық ты ла рын қа рас ты рай ық. 

split( )  жә не j oin( )  әдіс те рі
split() әді сі жол ды бос орын дар ар қы лы бө лу ге мүм кін дік 

бе ре ді. Нә ти же сін де сөз дер ті зі мі пай да бо ла ды. Егер пай да ла-
ну шы бір жол ға бір не ше сөз ді не ме се сан дар ды кір гіз се, олар-
дың әр қай сы сы прог рам ма да бө лек өң де луі ке рек, split() әді-
сін сіз бұл мүм кін емес. 

>>> s = input()
red blue oran e white
>>> s
'red blue oran e white'
>>> sl = s.split()
>>> sl
'red', 'blue','oran e','white'
>>> s
'red blue oran e white'

Естеріңе түсіріңдер:

•	 жол	дар,	сим	 ол	ту	ра	лы	тү	сі	нік;
•	 жол	дар	ға	қол	да	ны	ла	тын	
амал	дар.

Меңгерілетін білім:

•	 жол	дар	ды	өң	деу	функ	ция	ла	ры;
•	 жол	дар	ды	өң	деу	әдіс	те	рі;
•	 әдіс	түр	ле	рі.

Тер мин дер:

•	 жол
•	 сим	 ол
•	 унк	 и .
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split() әді сі ар қы лы қай та рыл ған ті зім ді s ай ны ма лы-
сы на мен шік тей ала мыз, яғ ни s = s.split().

oin() жол дық әді сі ке рі әре кет жа сай ды. Бұл әдіс бол ға-
ны мен, ал ды на «–»бел гі сі қой ыла ды. Ал ті зім дәйекшеге алы-
на ды:

>>> '-'. oin(sl)
'red-blue-oran e-white'
find() жә не replace() әді сі

Бұл жол әдіс те рі іш кі жол дар мен жұ мыс жа сай ды. find() 
әді сі жол дан іш кі жол ды із дей ді жә не іш кі жол дан та был ған 
бі рін ші эле ме нт тің ин дек сін қай та ра ды. Егер іш кі жол та был-
ма са, –1-ді қай та ра ды. 

>>> s
'red blue oran e white'
>>> s.find('blue')
4
>>> s.find(' reen')
-1

replace() әді сі іш кі жол ды бас қа сы на ау ыс ты ра ды:

>>> letters.replace(' A', 'NET')
'A CNETCFNET'

format( )  әді сі
format() жол әді сі print() функ ция сы ар қы лы нә ти же ні 

эк ран ға шы ғару ке зін де қа рас ты ры ла ды:

>>> print("This is a {0}. t’s {1}.".format("ball", 
"red"))

This is a ball. t’s red.

Жол дар input() стан дарт ты ен гі зу функ ция сы ар қы лы ен гі-
зі ле ді. Есі міз ге тү сі рейік, екі жол үшін қо су (бі рік ті ру) ама лы бар. 

Python-да кез кел ген бас қа ны сан ды сәй ке с жол дар ға ау ыс-
ты ру ға бо ла ды. Бұл үшін па ра метр ре тін де жол ға ай нал ды-
ра тын ны сан ға str() функ ция сын ша қы ра мыз (5-кесте). АР
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Не гі зін де, Python-мен қа ра сақ, әр бір жол дар – str кла-
сы ның ны сан да ры. Ны сан бой ын ша бас қа клас тың ны са нын 
алу үшін, шы ға ру функ ция сын қол дан амыз. Бұл функ ция ның 
аты ны сан әке ліп жат қан класс аты мен сәй кес ке луі ке рек (бұл 
функ ция — осы класс ны сан да ры ның құ рас ты ру шы сы). Мы са-
лы: int — бү тін сан дар кла сы. Жол дар ды сан дар ға ау ыс ты ру 
int() функ ция сы ар қы лы жү зе ге асы ры ла ды. 

s  = input()
print(len(s))
t  = input()
number  = int(t)
u  = str(number)
print(s * 3)
print(s  +  ' '  +  u)

5-кес те. Жол дар ды өң деу де гі әдіс тер мен функ ция лар

Функ ция не ме се әдіс Си пат та ма сы 
S = 'str'; S = "str"; 
S = '''str'''; 
S =  """str"""

Жол дың ли те ра лы

S = "s\ np\ ta\ nbbb" Эк ран дал ған тіз бек

S = r"C: temp new" Фор мат тал ма ған жол дар 

S = b"byte" Байт тық жол дар

S1 +  S2  Кон ка те на ция (жол дар ды қо су)

S1 * 3 Жол дар ды кө бей ту

S[ i] Ин декс бой ын ша із деу

S i: :step Бө лік тен алу

len(S) Жол дың ұзын ды ғы 

S.replace (шаб лон, 
ауыстыру)

Шаб лон ды ау ыс ты ру

S.split (сим вол) Бөл гіш ар қы лы жол ды бө лу 

S.isdi it()  Жол да сан дардың бар-жо ғын тек-
се ру 

S.isalpha() Жолдың әріп тер ден тұ ра ты нын 
тек се руАР
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Функ ция не ме се әдіс Си пат та ма сы 
ord (сим вол) Оның ASCII ко ды сим во лы

chr (сан) Сим вол да ғы ASCII ко ды 

S.lstrip( chars )  Жол ба сын дағы бос орын да ры 
өші ру 

S.rstrip( chars )  Жол со ңын дағы бос орын дар ды 
өші ру 

S.strip( chars )  Жол ба сын да ғы жә не со ңын да ғы 
бос орын дар ды өші ру 

S.format(*ar s,**kwar s) Жол ды фор мат тау

str.isupper() Жолдағы символдардың барлығы 
жоғарғы регистрде орналасқанын 
тексереді

str.islower() Жолдағы символдардың барлығы 
төменгі регистрде орналасқанын 
тексереді 

Жол дар ды па ра метр се кіл ді про це ду ра мен функ ция мен 
бе ру ге бо ла ды, функ ция нә ти же сі сияқты қай та ру ға да бо ла ды.

1. Әдіс деген не?
2. Сим вол дар ға қол да ны ла тын қандай әдіс тер ді білесіңдер?
3. Бе ріл ген нө мір ар қы лы жол дың эле мен ті не қа лай бай ла-

ныс ор на туға болады? 
4. Жол ұзын ды ғын қандай функ ция си пат тай ды? 
5. Жол дар ға қол да ны ла тын қандай не гіз гі амал дар ды 

білесіңдер?

1. Жол дық әдіс тер не үшін қа жет? 
2. Функциялар мен процедураларды не үшін қолданамыз?

1. Жол дық әдіс тердің ерекшелігі неде?
2. Бе ріл ген әдіс тер мен функ ция лар ды са лыс ты рып, ұқ сас-

тық та рын анық таң дар.

Сұрақтарға жау ап бе рейік

Ойланайық, талқылайық

Талдап, салыстырайық
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3. Функ ция лар дың про це ду ра лар дан ай ыр ма шы лы ғы 
қандай?

4. Жол дар дың мас сив тер мен қан дай ұқ сас тық та ры бар?

1. Жол дар ға қол да ны ла тын функ ция лар ды кес те тү рін де 
дәп тер ге жа зың дар.

2. Бе ріл ген есеп тер дің ал го рит мі мен блок-сызбасын дәп-
тер де орын даң дар.

1. Жол дық әдіс isdigit () жол дың тек сан дар дан тұ ра-
тын ды ғын тек се ре ді. Екі бү тін сан ды ен гі зіп, олар дың 
қо сын ды сын есеп тей тін прог рам ма жа зың дар. Қа те ен-
гі зу жағ дай ын да прог рам ма қа те мен аяқ тал мауы ке рек, 
сан ды сұ рас ты ру ды жал ғас ты руы ке рек. try-except ерек-
ше лі гін пай да ла ну ға бол май ды. 

2. Кі ші әріп тер мен бас әріп тер ді қам ти тын жол ды ен гі-
зіңдер. Сол жол ды көр се ту қа жет, оның ішін де кі ші 
әріп тер ді бас әріп пен жә не бас әріп тер ді кі ші әріп тер-
мен ау ыс ты ры ңдар. Мы са лы, бас тап қы жол "a !c Ef", 
жа ңа жол "Ab!CdeF". Код та жол дың не ме се таң ба ның 
ре ги ст рін тек се ре тін for цик лі, upper() жә не lower() 
(тө мен гі ре ги ст рге түр лен ді ру) әдіс те рін, сон дай-ақ 
isupper() жә не islower () әдіс те рін пай да ла ның дар. 

Са бақ та не біл дің дер? Не үй рен дің дер? Өз ой ла рың ды 
дос та рың мен бө лі сің дер. 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 ті рің дер.

Дәптерде орындайық

 Компьютерде орындайық

Ой бөлісейік
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§ 25. Прак ти кум. Жол дар ды өң деу үшін  
про це ду ра лар мен функ ция лар ды пай да ла ну

1-мы сал. Жол дан ин де кс те рі 3-ке есе лі сим вол дар ды 
шы ға ра тын прог рам ма құ ру. 

Ше ші мі: 
Есеп ті цикл ді пай да ла ну ар қы лы шы ға ра мыз (есеп теу дің 

күр де лі тү рі):

s = ' ро е ду ра' 
x = 3
l = len(s)//3
for i in ran e(l): 
print(s x:x + 1:3 )   у 
x +  = 3

Қа ра пай ым тә сі л – бө лік ке бө лу ама лын пай да ла нып шы ға-
ру ға бо ла ды: 

s = ' ро е ду ра'
print(s 1::3 )   у

2-мы сал. S жо лын да ғы бар лық w ld сө зін wNew сө зі не 
ау ыс ты ра тын про це ду ра прог рам ма сын құ рас ты ру ке рек 
(Мұн да ғы w ld жә не wNew – ай ны ма лы ат та ры).

Ал ды мен, есеп ті ше шу ал го рит мін жа сай ық. Ең ал ды мен, 
ба сы мыз ға мы на дай псев до код ке ле ді: while w ld сө зі s 
жо лын да бар: 

жол дан w ld сө зін өші ру 
оның ор ны на wNew сө зін қою 

w ld wNew құ ра мы на кі ре ді, мы са лы, « 12» -ні A12 -ге 
ау ыс ты ру ке рек (шек сіз цикл ге әке ле ті нін көр се те міз). 

Осын дай жағ дай ға кел мес үшін, s жо лы нан өң дел ген 
бө лік ті өші ре оты рып, нә ти же ні бас қа бір res си мвол дық жол ға 
жа за мыз. Мы сал ға, жол дың қал ған бө лі гі нің бір не ше қа да-
мын да s жо лын да w ld сө зі кез де се тін бол сын (а-сурет).
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а) 

res w ld S

ә) 

res S

б) 

res
wNew

S

в) 

res S

Ен ді мына әре кет тер ді орын дау ке рек: 
1) w ld сө зі нің сол жа ғын да тұр ған s жо лы ның бө лі гін res 

жо лы ның со ңы на жал ғас ты ру ке рек (ә-су рет);  
2) wNew сө зін res жо лы ның со ңы на тір кеу ке рек (б-су рет); 
3) s жо лы нан бас тап қы бө лі гін w ld сө зі мен қо са өші ру 

(в-су рет). 
Осы амал дар дың бар лы ғы s жо лы бос бол ған ша орын да ла 

бе ре ді. Егер ке зек ті сөз ді тап па са, s жо лы ның қал ған бө лі гі 
нә ти же ге шы ғып, цикл аяқ тала ды. 

Ал го ритм жұ мы сы ның ба сын да res жо лы на еш қан дай сим-
во лы жоқ "" бос жол жа зы ла ды. Ке ле сі кес те де "12.12.12" 
жо лы на ар нал ған "12" де ген сөз ді "A12 " де ген сөз бен ау ыс-
ты ры луы ти іс ау ыс ты ру ал го рит мі бе ріл ген:

S  жо лы ның жұ мы сы R es нә ти же сі
"12.12.12" ""

".12.12" "A12 "

".12" "A12 .A12 "

"" "A12 .A12 . A12 "

Ен ді Python ті лін де функ ция сын жаз сақ бо ла ды. Оның па ра-
мет рі – бас тап қы жол s, үл гі-жол w ld жә не ау ысу-жо лы wNew: 

def replaceAll (s, w ld, wNew): 
len ld = len(w ld) 
res = "" 
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while len(s) > 0: 
p = s.find (w ld) 
if p < 0: 
return res +  s 
if p > 0: 
res = res +  s[ :p]  
res = res + wNew 
if p + len ld > = len(s): 
s = "" 
else: 
s = s p + len ld:  
return res

p ай ны ма лы сы – w ld сө зін де бі рін ші та был ған бі рін ші сим-
вол дың нө мі рі, len ld ай ны ма лы сы на осы сөз дің ұзын ды ғы 
жа зы ла ды. Егер сөз ді із деу ден кей ін p мә ні 0-ден кі ші бол са, 
цикл ден шы ғу орын да ла ды: 

if p < 0: res = res +  s; return 

Егер p > 0 бол са, он да үл гі-сөз дің сол жа ғын да бел гі лі бір 
сим вол дар бо ла ды, олар ды res: if p >0: res = res +  s[ :p]  
жо лы на тір кеу ке рек.

p + len ld > = len(s) шар ты «үл гі сөз дің со ңын да тұр» 
де ген ді біл ді ре ді. S жо лы ның қал ды ғы – бос жол. Прог рам ма 
со ңын да нә ти же бас тап қы s жо лы на жа зы ла ды. 

Осы функ ция ны пай да ла ну ға мы сал кел ті рейік: 

s = "12.12.12" 
s = replaceAll (s, "12", "A12 ") 
print (s)

Іш кі жол ды ке ле сі бір бас қа жол ға ау ыс ты ру ама лы өте жиі 
қол да ны ла ды. Python-да осы амал ды орын дай тын кі рік ті ріл ген 
функ ция бар. Ол ай ны ма лы лар дың жол дық ти пі (str) үшін әдіс 
ре тін де жа рия лан ған жә не нүк те лік жаз ба ар қы лы ша қы ры ла ды:

s = "12.12.12" 
s = s.replace("12", "A12 ") 
print (s)АР
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1-тап сыр ма. 
Жол дан көрсетілген бө лік тер ді алың дар: 

•  ал ғаш қы 8 сим вол ды; 
•  жол дың ор та сы нан 4 сим волды; 
•  жол дың со ңы нан 5 сим вол ды.

2-тап сыр ма. 
Ұзын дығы N жол бе ріл ген. Жол да ғы сим вол дар ды ке рі рет-

пен эк ран ға шы ға рың дар (цикл ді қол дан бау ке рек).

3-тап сыр ма. 
Ұзын дығы N жол бе ріл ген. (N – жұп сан). Ин дек сі жұп сим-

вол дар ды өсу ре ті мен эк ран ға шы ға рың дар. 
а2, а4, а6, ... аn
Шарт ты опе ра тор ды пай да лан бау ке рек.

4-тап сыр ма. 
Ұзын дығы N жол бе ріл ген. Ал ды мен, жұп нөмір лі сим-

вол дар ды (нө мір дің өсу ре ті мен), со сын тақ нө мір лі сан дар ды 
эк ран ға шы ға ры ңдар:

а2, а4, а6,...а1, а3, а5...
Шарт ты опе ра тор ды пай да лан бау ке рек.

5-тап сыр ма.
Жол бе ріл ген. Тақ нө мір лі сим вол дар ды ке му ре ті мен 

эк ран ға шы ға ра тын прог рам ма құ рың дар (0-дік сим вол ды 
қа рас ты ру ке рек).

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

§ 26–27. Файл дар мен жұ мыс жа сау

Прог рам ма лау да «файл» сө-
зінің әртүрлі мағынасы кездеседі. 
Бі рін ші ден, бұл опе ра ция лық 
жүйе – «атауы бе ріл ген дискінің 
бө лі гі». Екін ші ден, дерек тер дің 
жүй елі түр де ене тін абст рак ті лі құ-
ры лы мы, үшін ші ден, нақ ты про-
грам ма лау ті лін де осы дерек тер құ-
ры лы мын іс ке асы ра тын файл дық 
тип ті ай ны ма лы лар.

Со ны мен, файл – ком пью тер дің 
тұ рақ ты жа ды сын да жа зыл ған 
сим вол дар тіз бе гі. 

Ағыл шын ті лін де «file» сө зі кез 
кел ген файл дың іш кі құ ры лы мын 

жақ сы көр се те тін «тіз бек» деген ма ғы на ны бе ре ді. Файл – бұл 
бел гі лі көп мү ше лік пен бай ла ныс қан сим вол дар тіз бе гі: файл-
дар дың сим вол да ры өз ер кі мен бір орын нан екін ші орын ға 
ауы са ал май ды. 

Файл дар дың «дер бес ті гі» қан дай да бір прог рам ма ның 
жұ мы сы на тәу ел ді бол май ды. Тіп ті ком пью тер өші ру лі бо ла тын 
бол са, файл дар қатқыл дис кі де сақ тала ды. 

Файл дар өзі не код тала тын дар дың бар лы ғын сақ тай ала ды: 
• прог рам ма ның шы ға тын мә тін де рін не ме се кі ре тін дерек-

те рін;
• прог рам ма ны орын дай тын ма ши на лық код тар ды (ой ын дар, 

ви рус тар, оқы ту шы жә не сер вис тік прог рам ма лар, т.б.);
• қан дай да бір әре кет ту ра лы ақ па рат ты; 
• әр түр лі құ жат тар ды, со ны мен қа тар ин тер нет-бет тер ді;
• су рет тер ді (фо то су рет тер, ви део);
• му зы ка ны.

Прог рам ма лау да қол да ну са ла сы бой ын ша:
• қа жет ті файл дар, егер ен гі зі ле тін дерек тер дің кө ле мі қол-

мен ен гі зу ге бо ла тын бол са; 
• егер бір не ше рет аз ға на өз ге ріс пен не ме се еш қан дай өз ге-

ріс сіз бір ға на дерек ті ен гі зу ке рек бол са (мы са лы, прог рам-
ма ны жөн деу де).

Естеріңе түсіріңдер:

•	 жол	дар	ды	өң	деу	функ	ция	ла	ры;
•	 жол	дар	ды	өң	деу	әдіс	те	рі;
•	 әдіс	түр	ле	рі.

Меңгерілетін білім:

•	 файл	түр	ле	рі;
•	 мә	тін	дік	файл;
•	 файл	дар	мен	жұ	мыс.

Тер мин :

•	 а л.
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• әртүр лі ен гі зі ле тін дерек тер ді ен гі зу ба ры сын да алын ған про-
грам ма жұ мы сы ның нә ти же сі ту ра лы ақ па рат ты сақ тау үшін 
файл дар қа жет (яғ ни, прог рам ма да ғы қа те лік тер ді із деу де).
Мы са лы, егер біз дің прог рам ма мыз да екі не ме се үш сан ды 

(бес – кө бі рек бо ла ды) алу ке рек бол са не ме се он сим вол дан 
тұ ра тын жол ды алу үшін, осын дай дерек тер ді пер не тақ та дан 
қол мен ен гі зе ала мыз. Ай та лық, егер біз ге 10х10 мас си він 
ен гі зу ке рек бол са, он да қол мен ен гі зу де қа те лік са ны бір не ше ге 
кө беюі мүм кін. Ен ді осы бо ла тын қа те лік ті жою ке рек: қа жет 
бол ған да өте оңай өң де ле тін дерек тер ді фай лға жа зу ке рек. 
Со ны мен қа тар бір рет құ рыл ған фай лды бір не ше рет қол да ну ға 
бо ла ды (ма ңыз ды емес өз ге ріс тер бо луы мүм кін).

Жал пы файл дар жә не олар мен жұ мыс іс теу екі тип ке 
бө ліне ді:
• ұзын ды ғы бел гі сіз мә тін дік файл дар;
• екі лік (би нар лы) файл дар (су рет тер, ды быс тар, бей не-

фильм дер си яқ ты де рек тер дің код та рын сақ тай ды).
Файл мен жұ мыс іс теу ке зең де рі:

1) фай лды ашу;
2) файл мен жұ мыс;
3) фай лды жа бу.

Фай лды ашу  O pen( )  әді сі
Бір нәр се ні оқу жә не фай лға жа зу ал дын да оны ашып алу 

ке рек. Фай лды ашу үшін кі рік ті ріл ген open () функ ция сы 
қол да ны ла ды. Ша қы ру ке зін де, бұл функ ция бо ла шақ та жұ мыс 
іс теу ге бо ла тын файл тип ті нысанды жа сай ды.

Python-да фай лды екі па ра мет рі бар open() функ ция сы мен 
ашу ға бо ла ды:
· файл аты (файл жо лы);
· фай лды ашу ре жи мі:

• "r"– оқу үшін ашу,
• "w" – жаз ба ға ашу (файл бар бол са, оның маз мұ ны 

жойыла ды),
• "a" – қо су үшін ашу.
Open() функ ция сы ның жа зы лу син так си сі:

Fin = open ("input.txt")
Fout = open("output.txt", "w")АР
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#файл дар мен жұ мыс

Fout.close ()
Fin.close ()

Мә тін дік файл дар мен жұ мыс
Read () әді сі ашық файл дан жол ды оқи ды.
Read () әді сі нің син так си сі:

 my_file.read( count )

Қо сым ша па ра метр count –  ашық файл дан оқы ла тын байт  
са ны. Бұл әдіс ақ па рат ты файл дың ба сы нан бас тап оқи ды, ал 
егер count па ра мет рі көр се тіл ме ген жағ дай да, файл дың со ңы на 
дей ін оқи ды.

Мы са лы, some.txt фай лын оқимыз:

my_file = open("some.txt")
my_strin  = my_file.read()
print(" қыл ды:")
print(my_strin )
my_file.close()

Файл дан оқу екі жол мен жү зе ге асы ры ла ды:
readline()әді сі ар қы лы жол ма-жол оқу:
Файл input.txt: 

str1 = Fin.readline ()  str1 =1
str2 = Fin.readline()  str2 =2

read () әді сі ақ па рат ты файл дың со ңы на дей ін оқи ды:
файл input.txt: 

str = Fin.read () 
""
str = 1
2
3
""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



99

Write() әді сі жол ды фай лға жа зу үшін қол да ны ла ды:

Fout = open(" :/out.txt","w")
Fout.write("hello")

Фай лға жа зу ды бел гі лі бір шы ғыс үл гі сін пай да ла ну ар қы лы 
жү зе ге асы ру ға бо ла ды. Мы са лы:
 
 Fout.write("{:d} + {:d} = {:d} n".format(x, y, x + y))

Бұл жағ дай да {:d} үл гі ле рі нің ор ны на format (ал ды мен x, 
со дан кей ін y, одан кей ін x + y) әді сі нің па ра ме тр ле рі нің мән-
де рі жу ық тал ған түр де қой ыла ды.

Фай лды жа бу  Close( )  әді сі
Close() файл дық ны сан әді сі, фай лды ав то мат ты түр де 

жа ба ды, бұл рет те кез кел ген сақ тал ма ған ақ па рат жо ға ла ды. 
Осы дан кей ін файл мен жұ мыс іс тей (оқу, жа зу) алмаймыз.

Python прог рам ма лау ті лін де бас қа фай лға бе кі тіл ген 
файл дық ны сан бол са, фай лды ав то мат ты түр де жа ба ды. 
Де ген мен фай лды close() ко ман да сы ар қы лы қол дан жа бу 
жақ сы тә жі ри бе бо ла ды (6-кесте). 

my_file = open("some.txt")
print(" айл дың атауы:", my_file.name)
print(" айл жа был ды:", my_file.closed)
my_file.close()
print("Ен ді жа был ды:", my_file.closed)

6-кес те. Файлды жабу әдісі 

Атауы Қызметі
file.closed Егер файл жа бық бол са, True мә нін қай та ра ды.
file.mode Ашыл ған фай лға кі ру ре жи мін қай та ра ды. 
file.name  Файл атын қай та ра ды.
file.softspace  Файл дың маз мұ нын көр се ту ке зін де бос орын ды 

бө лек қо су қа жет бол са, False мә нін қай та ра ды.

Python прог рам ма сын да фай лға кі ру ре жим де рі нің ті зі мі 
(7-кесте).АР
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7-кес те. Файлға кіру режимдерінің тізімі

ежим Қыз ме ті 
r  Фай лды оқу үшін аша ды. Көр сет кіш файл ба сын да тұ ра ды 

rb Екі лік фор мат та оқу үшін файл аша ды 

r +  Оқу жә не жа зу үшін файл ашы ла ды 

rb +  Екі лік фор мат та оқу жә не жа зу үшін файл ашы ла ды 

w  Тек жа зу үшін файл ашы ла ды 

wb Екі лік фор мат та ғы жа зу үшін файл ашы ла ды 

w + Оқу жә не жа зу үшін файл ашы ла ды. Көр сет кіш файл 
ба сын да тұ ра ды. Файл_аты ат ты файл құ ра ды.

1. Файл деген не?
2. Бір дей файл ай ны ма лы сын бір не ше файл мен жұ мыс іс-

теу үшін пай да ла нуға бола ма? Мысал келтіріңдер.
3. «Дерек тер ге тіз бек тей қол жет кі зу» жағдайлары қай 

кезде орын алады?
4. Файл дық ай ны ма лылар деген не? 

1. Ба сы нан бас тап файл дан де рек тер ді оқу ды қа лай бас-
тау ға бо ла ды?

2. Фай лда ғы де рек тер дің аяқ тал ға нын қа лай анық тау ға 
бо ла ды?

3. Қан дай жағ дай да бір уа қыт та бір не ше фай лды ашу 
керек?

4. Не лік тен прог рам ма ның ашық фай лы ере же ге сай бұ-
ғат тал ған кез де бас қа прог рам ма лар оған қол жет кі зе 
ал май ды?

5. Не лік тен прог рам ма жа бық бол ған да ав то мат ты түр де 
жа бы ла ды, бі рақ файл дар ды қол мен жа бу ұсы ны ла ды? 
Бұл қан дай жағ дай лар да ма ңыз ды бо луы мүм кін?

6. Неге файлдармен жұмыс істейтін кезде, олар оның ата-
уын емес, файл айнымалысын қолданады?

Сұрақтарға жау ап бе рейік

Ойланайық, талқылайық
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1.  Файл дар дың функ ция дан ай ыр ма шы лы ғын анық-
таңдар.

2. Мә тін мен екі лік файл дар ара сын да ғы іш кі маз мұн мен 
қан дай ай ыр ма шы лық бар? Мә тін дік файл екі лік файл-
дың ерек ше жағ дайы деп ай ту ға бо ла ма?

Кес те ні дәп тер ле рі ңе тол ты рың дар.

Атауы  Қыз ме ті 
Close () әді сі 

Readline () әді сі 

Read () әді сі 

Open () әді сі 

1.  Фай лға жа зыл ған оң жұп сан дар дың үл ке ні мен кі ші сін 
та ба тын, нә ти же сін бас қа фай лға шы ға ра тын програм ма 
құ ры ңдар. Ес кер ту. Мұн дай сан дар жоқ бо луы да 
мүмкін.

2. Файл ба ға ны на бү тін сан дар жа зыл ған, соң ғы сан нан 
бас тап өсу ре ті мен жа за тын, нә ти же сін бас қа фай лға 
шы ға ра тын прог рам ма құ рың дар.

1. Са бақ та не біл дің дер? Не үй рен дің дер? Өз ой ла рың ды 
дос та рың мен бө лі сің дер. 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 ті рің дер.

2. Файл дар мен жұ мыс іс те ген кез де «сэнд вич қа ғи да сын» 
қалай қолданамыз? 

Талдап, салыстырайық

Дәптерде орындайық

 Компьютерде орындайық

Ой бөлісейік
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§ 28. Прак ти кум. Ақ па рат ты оқу жә не жа зу үшін  
файл дар ды пай да ла ну

1-мы сал. Жа ңа some мә тін дік фай лын ашу. Оның жұ мыс 
жа сау ре жи мін жә не ашық екен ді гін тек се ре тін прог рам ма құ ру. 

Прог рам ма сы: 
my_file = open("some.txt", "w")
print(" айл аты:", my_file.name)
print(" айл жа бық:", my_file.closed)
print(" айл дың ашық ре жи мі:", my_file.mode)
print(" ос орын:", my_file.softspace)

Нә ти же сі:
Файл аты: some.txt
Файл жа бық: False
Файл дың ашық ре жи мі: w

2-мы сал. Фай лға жаз ба жа зу, оны оқып, эк ран ға шы ға ру.
Прог рам ма сы:

 my_file = open("some.txt", "w")
 my_file.write("Ма ған Python ұнай ды! n ұл – та ма ша 

рог рам ма лау ті лі!")
 my_file.close()
 my_file = open("some.txt")
 my_strin  = my_file.read()
 print(" қыл ды:")
 print(my_strin )

my_file.close()

Нә ти же сі:
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1-тап сыр ма.
Фай лда бү тін сан дар жа зыл ған. Ең көп жә не ең аз сан ды 

та бу жә не нә ти же сін бас қа фай лға жа зу.

2-тап сыр ма.
Фай лда бү тін сан дар ба ға нға жа зыл ған. Сан дар ды өсу ре ті 

бой ын ша сұ рып тап жә не нә ти же сін бас қа фай лға жа зу.

3-тап сыр ма.
Фай лға бел гі лі бір фир ма ның қыз мет кер ле рі ту ра лы 

дерек тер былайша жа зыл ған:
Ес жа нов 45 есе  ші
Жа сы 40-тан аз қыз мет кер лер ту ра лы дерек тер ді мә тін дік 

фай лға жа зу қа жет.

4-тап сыр ма.
Фай лға ба ла бақ ша ба ла ла ры ту ра лы дерек тер жа зыл ған:
Абай асымұлы 5 жас
Жасы үл кен жә не жасы кі ші ба ла лар жай лы дерек ті 

мә тін дік фай лға жа зу қа жет.

a e = int (s.split() 1 ) 
if age < 5: 
Fout.write (s) 

5-тап сыр ма.
Фай лға ба ған бой ын ша ен гі зіл ген сан дар дың ариф ме ти-

ка лық ор та сын тау ып, нә ти же ні бас қа фай лға шы ға ра тын 
програм ма құ рың дар. 

6-тап сыр ма.
Файл дан мә тін ді оқып, қан ша сөз ба рын есеп тей тін 

програм ма құ рың дар. 
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§ 29–30. Сұ рып тау әдіс те рі

Кө пір шік ті сұ рып тау – мас сив тер 
мен ті зім дер ді тіз бек тей са лыс ты ру 
жә не егер ал дың ғы эле мент кей ін гі 
тұр ған эле ме нт тен үл кен бол са, көр ші 
эле ме нт те рін ау ыс ты ра тын сұ рып тау 
әді сі. Бұл ал го ритм ді орын дау ба ры-
сын да үл кен мән ді эле ме нт тер ті зім-
нің со ңын да ор на ла са ды, ал мә ні кі ші 
эле ме нт тер бір тін деп ті зім нің ба сы на 
қа рай жыл жып ор на ла са ды. Бей не-
леп айт қан да, ау ыр эле ме нт тер тү бі не 
құ лай ды, ал же ңіл де рі кө пір шік тер 
си яқ ты баяу ауа ға ұша ды.

Кө пір шік ті сұ рып тау ке зін де 
сырт қы цикл дің ите ра ция ла ры ның 
са ны –1-мен анық тала ды, өйт ке ні 

екін ші эле мент ор ны на түс кен кез де, бі рін ші бі реуі бір ден 
ми ни мал ды жә не өз ор нын да ор на ла са ды. 

Іш кі цикл де гі ите ра ция са ны сырт қы тіз бек тің ие рар-
хия лық нө мі рі не бай ла ныс ты, се бе бі ті зім нің со ңы қа зір дің 
өзін де сұ рып тал ған жә не бұл эле ме нт тер ді қай та дан сұ рып-
тау дың қа же ті жоқ.

Мы са лы, [6, 12, 4, 3, 8] ті зі мі бе ріл сін.
Сырт қы цикл дің ал ғаш қы ите ра ция сы ке зін де 12 са ны 

со ңы на қа рай жыл жи ды. Бұл үшін іш кі цикл де гі 4 са лыс ты-
ру ды талап ете ді:
• 6 > 12? Жоқ
• 12 > 4? Иә. Орын ау ыс ты ра мыз
• 12 > 3? Иә. Орын ау ыс ты ра мыз
• 12 > 8? Иә. Орын ау ыс ты ра мыз

Нә ти же де: [6, 4, 3, 8, 12]
Сырт қы цикл дің екін ші итерациясы ке зін де 8 са ны ал дың ғы 

орын ға жыл жи ды. Бұл 3 са лыс ты ру ды қа жет ете ді:
• 6 > 4? Иә. Орын ау ыс ты ра мыз 
• 6 > 3? Иә. Орын ау ыс ты ра мыз
• 6 > 8? Жоқ

Нә ти же де: [4, 3, 6, 8, 12]

Естеріңе түсіріңдер:

•	 файл	ту	ра	лы	тү	сі	нік;
•	 файл	түр	ле	рі;
•	 мә	тін	дік	файл;
•	 файл	дар	мен	жұ	мыс.

Меңгерілетін білім:

•	 «сұ	рып	тау»	тү	сі	ні	гі;
•	 жыл	дам	сұ	рып	тау	тү	рі;
•	 кө	пір	шік	ті	сұ	рып	тау.

Тер мин дер:

•	 с 	рып	тау
•	 к пір ікті	с рыптау.
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Сырт қы цикл дің үшін ші ите ра ция сын да соң ғы екі эле мент 
алы нып тас тала ды. Іш кі цикл дің ите ра ция сы ның са ны екі:
• 4 > 3? Иә. Орын ау ыс ты ра мыз
• 4 > 6? Жоқ

Нә ти же де: [3, 4, 6, 8, 12]
Сырт қы цикл дің төр тін ші ите ра ция сын да тек ал ғаш қы екі 

эле ме нт ті ға на са лыс ты ру ға на қал ды, сон дық тан іш кі цикл дің 
ите ра ция са ны бір ге тең бо ла ды:
• 3 > 4? Жоқ

Нә ти же де: [3, 4, 6, 8, 12]
Бұл қа ра пай ым түр де қа тар ор на лас қан 2 эле ме нттi са лыс-

ты ру ға негiздел ген. Егер де мас сив эле ме нт те рі тік ба ғыт та, 
ба ған құ рай ор на лас са, он да олар ды шы ны ыдыс та ғы кө пір-
шік тер ре тін де елес те ту ге бо ла ды. Бұл жағ дай да әрбір кө пір шік 
өзі нің сал ма ғы на қа рай ти іс ті би ік тік ке дей ін кө те рі ліп, ор на-
ла са ды. Кө пір шік ті сұ рып тау атауы на осы ған қа тыс ты ие бол-
ған. Сұ рып тау дың мәні:
1. Ал ғаш қы 2 эле мент са лыс ты ры ла ды. Егер 1-ші эле мент 2-ші 

эле ме нт тен кiшi бол са, он да олар дың орын да ры ау ыс ты ры-
ла ды.

2. 2-шi мен 3-ші эле мент, 3-шi мен 4-ші эле мент және т.с.с. 
са лыс ты ры лып, қа жет бол ған жағ дай да олар дың орын-
да ры ал мас ты ры ла ды. Нәти же де ең кiшi эле мент бас тап қы 
орын ға ау ыс ты ры ла ды.
Мас сив эле ме нт терiн то лық ірік теп ор на лас ты ру да осы әре кет 

(n – 1) рет орын да ла ды. Мұн да ғы n – мас сив эле ме нт те рі нің са ны.
Әр қай тала ну да ал мас ты ру дың орын да лу ын си пат тай тын 

ай ны ма лы мәнiн енгiзiп, про цестiң аяқ тал ға нын (аяқ тал ма-
ға нын) ба қы лап оты ру ға бо ла ды.

Кей де бұл әдiс – Ал мас ты ру ар қы лы сұ рып тау әді сі деп те 
атала ды. Бұл әдiс бой ын ша са лыс ты ру лар са ны n (n – 1)/2 -ге тең.

Ес кер ту:
1. Егер қан дай да бiр қа дам да еш қан дай ал мас ты ру орын дал-

ма са, он да ал го ритм жұ мы сы тоқ та ты луы тиiс.
2. Ағым дық қа дам да ал мас ты ру жа сал ған мас сив ин дексiнiң 

ең кiшi мәнi ес те сақ та луы тиiс. Мас сивтiң осы ин де кстi 
эле ментiне дей ін гі бас тап қы эле ме нт терi сұ рып та лып қой-
ған дық тан, мас сивтiң атал ған ин де кстi эле мен ті мен көршi 
эле ментiн са лыс ты ру дың қа жетi жоқ.АР
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3. Мәнi кiшi эле ме нт тер бір ға на ал мас ты ру дан кейiн қа жеттi 
орын ға қой ыл са, мәнi үл кен эле ме нт тер тек ал го ритм то лық 
орын дал ған нан кейiн ға на қа жеттi орын ға ор на лас ты ры луы 
мүм кін.

Кі ріс ті ріл ген функ ция лар
mas.reverse() – мас сив эле ме нт те рін ке рі тәр тіп те қай та 

рет теу дің стан дарт ты әді сі;
mas2 = sorted (mas1) – мас сив тер ді (ті зім дер ді) сұ рып тау 

үшін бе кі тіл ген функ ция.
Мас сив ті із деу үшін While цик лін қол да ну тү рі:

import random  кіта хананы қо су
from random import randint 
n = 10; x = 5
 mas = randint(1,10) for i in ran e(n)  мас-

сив ті ини и али за и  лау
i = 0
 while i < n and mas i  ! = x: егер ле мент тең 

бол ма са,
 i +  = 1
if i < n:
 print ("mas ", i, "  = ", x, sep = "")
else:
print ("Та был ма ды!")

Мас сив ті із деу үшін for цик лін қол да ну тү рі:

import random
from random import randint 
n = 10;x = 5
mas = randint(1,10) for i in ran e(n)

for i in range (n):
 if mas[ i]  = = x:
  nomer = i
  break
if nomer > = 0:
 print ("mas ",nomer,"  =", x, sep ="")АР
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else:
 print ("Та был ма ды!" )

Бұл жағ дай да nomer ай ны ма лы сын да та был ған мас сив эле-
мен ті нің са ны жә не мә ні сақ тала ды.

Бі рақ Python ті лін де for циклі нің бі ре гей қа сие ті – он да 
else бло гы бар, ол break  опе ра то ры цикл де қол да ныл ма ған 
кез де орын да ла ды.

Сон дық тан екін ші із деу әді сін қа рас ты ра тын бол сақ, ол 
әл де қай да қа ра пай ым:

import random
from random import randint 
n = 10;x = 5
mas = randint(1,10) for i in ran e(n)

nomer = -1
for i in range (n):
 if mas[ i]  = = x:
  print ("mas ", i, "  = ", x, sep = "")
  break

else:
 print ("Та был ма ды!")

1. Сұрыптаудың мағынасы неде? Күнделікті өмірде нені 
сұрыптауға болады? 

2. Көпіршікті сұрыптау әдісі қандай жағдайларда 
қолданылады?

3. Жылдам сұрыптау әдісінің негізгі идеясы неде?
4. Python-да мас сив тер ді сұ рып тау да қан дай кі рік ті ріл ген 

функ ция лар ды бі ле сің дер?

1. Кө пір шік ті сұ рып тау не үшін қа жет? 
2. Не себепті көпіршікті сұрыптауда жеңіл элементтер 

жоғарыда орналасады?
3. Бе ріл ген сұ рып тау әдіс те рі не цикл не үшін қа жет?

Сұрақтарға жау ап бе рейік

Ойланайық, талқылайық
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1. Жыл дам сұ рып тау мен кө пір шік ті сұ рып тау дың ай ыр-
ма шы лы ғы қан дай?

2. Таң дау әді сі мен кө пір шік әді сін Венн диаграммасы 
арқылы са лыс ты рың дар.

Таң дау әді сі Кө пір шік әді сі

1. Сұ рып тау дың бар лық тү рлерінің атауын, дәп тер ге жа-
зың дар.

2. Кө пір шік ті сұ рып тау да қол да ны ла тын функ ция лар ды 
жа зың дар.

Жи ын ды сұ рып тай тын прог рам ма ны жа зың дар, со дан 
кей ін мас сив те бір не ше рет пай да бол ған сан дар дың ең үл-
ке нін та бың дар. Кі ріс ті ріл ген функ ция лар ды пай далан-
баңдар.

Са бақ та не біл дің дер? Не үй рен дің дер? Өз ой ла рың ды 
дос та рың мен бө лі сің дер. 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 ті рің дер.

Талдап, салыстырайық

Дәптерде орындайық

 Компьютерде орындайық

Ой бөлісейік
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§ 31–32. Прак ти кум. Прак ти ка лық есеп тер ді  
ше шу үшін сұ рып тау ал го ритм де рін іс ке асы ру

1-мы сал. for цик лі кө ме гі мен кө пір шік ті сұ рып тау ға 
прог рам ма құ ру.

Ше ші мі:
from random import randint
 N = 10
a = [  ]
for i in ran e(N):
   a.append(randint(1, 99))
print(a)
  for i in ran e(N-1):
   for  in ran e(N-i-1):
    if a  > a  + 1 :
     a , a  + 1  = a  + 1 , a
print(a)

Код ты орын дау нә ти же сі:
63, 80, 62, 69, 71, 37, 12, 90, 19, 67
12, 19, 37, 62, 63, 67, 69, 71, 80, 90

2-мы сал. While цик лі нің кө ме гі мен кө пір шік ті сұ рып-
тау ға прог рам ма құ ру.

Ше ші мі:
from random import randint
 N = 10
a = [ ]
for i in ran e(N):
  a.append(randint(1, 99))
print(a)
i = 0
while i < N  1:
  = 0
 while  < N  1  i:
  if a  > a  + 1 :
   a , a  + 1  = a  + 1 , a
   + = 1
 i +  = 1
print(a)АР
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Нә ти же сі:

3-мы сал. Python-да кө пір шік ті сұ рып тау функ ция сын 
пай да ла нып, сұ рып тау прог рам ма сын құ ру.

Ше ші мі: 
from random import randint
def bubble(array):
 for i in ran e(N-1):
  for  in ran e(N-i-1):
   if array  > array  + 1 :
    buff = array
    array  = array  + 1
    array  + 1  = buff
N = 10
a = [ ]
for i in ran e(N):
 a.append(randint(1, 99))
print(a)
bubble(a)
print(a)

Нә ти же сі:
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4-мы сал. Рython-да мас сив ті сұ рып тау ды кө пір шік әді сі 
кө ме гі мен жү зе ге асы рып, прог рам ма сын құ ру. 

Ше ші мі:
import random
from random import randint 
n = 10
mas = randint(1,10) for i in ran e(n)
for i in range(n):
 print(mas i , sep = "")
print(" ")
for i in ran e(n-1):
 for  in ran e(n-2, i-1 ,-1):
  if mas  + 1  < mas :
  mas , mas  + 1  = mas  + 1 , mas
for i in range(n):

 print(mas i , sep ="")

Нә ти же сі:
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5-мы сал. Мас сив ті жыл дам сұ рып тау прог рам ма сын құ ру. 
Ше ші мі:
 import random
 from random import randint
  ро е ду ра
 def qSort (A, nStart, nEnd ):
  if nStart > = nEnd: return
    L = nStart; R = nEnd
     = A (L + R)//2
    while L < = R:
     while A L  < : L + = 1  бө лу
   while A R  > : R - = 1
   if L < = R:
     A L , A R  = A R , A L
     L + = 1; R - = 1
    qSort (A, nStart, R)  ре кур си  лық 

ша қы ру
  qSort (A, L, nEnd )
 N = 10
 A = randint(1,10) for i in ran e(N)
 print(A)
  ро е ду ра дан ша қы ру
 qSort (A, 0, N-1)
 print('ірік тел ген',A)

Нә ти же сі:

1-тап сыр ма.
Бі рін ші нө мір лі мас сив тен бас тап өсу ре ті бой ын ша мас-

сив ті сұ рып тай тын прог рам ма жа зу ке рек (жыл дам сұ рып тау 
ар қылы).
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2-тап сыр ма.
Сұ рып тау дың «тас әді сі» – «ең ау ыр» эле мент мас сив тің 

со ңы на дей ін тү се тін прог рам ма ны жа зу қа жет.

3-тап сыр ма.
Мас сив бе ріл ген. Мас сив те 3-ке есе лі сан дар бар еке нін 

сұ рып тау ар қы лы есеп теу ке рек.

4-тап сыр ма.
0...4 ара лық та ғы мас сив ті кез дей соқ сан дар мен тол ты-

рың дар жә не эк ран ға Х мә ні не тең бар лық эле ме нт тер дің 
нө мі рін шы ға ры ңдар (пер не тақ та дан ен гі зі ле ді).

5-тап сыр ма.
Бел гі лен ген мас сив ті өз ге рт пес тен, оның эле ме нт те рі нің 

сан да рын өсу ре ті мен эк ран ға шы ға ра тын прог рам ма ны 
жа зың дар. Сан дар дың қо сал қы мас си він қол да ның дар.

6-тап сыр ма.
Ті зім ді сұ рып тай тын жә не әртүр лі сан дар дың қо сын ды сын 

та ба тын прог рам ма ны жа зың дар. Кі ріс ті ріл ген функ ция лар ды 
пай да лан бау ке рек.

7-тап сыр ма.
Мас сив бе ріл ген. Бі різ ді бір дей эле ме нт тер дің қа та рын 

се рия деп атай ық жә не се рия ның ұзын ды ғы – эле ме нт тер дің 
са ны. Екі жа ңа мас сив ті құ рас ты рың дар, бар лық се рия лар дың 
ұзын ды ғын олар дың бі рі не жа зың дар жә не осы се рия лар ды 
екін ші ге ай нал ды ра тын эле ме нт тер дің мән де рін жа зың дар.

8-тап сыр ма.
Сырт қы цикл дің ке ле сі ке зе ңін де қай та қойы лым бол ма са, 

жұ мыс ты тоқ та та тын кө пір шік ті әдіс нұс қа сын жа зың дар. 
Кі ріс ті ріл ген функ ция лар ды пай да лан баң дар.
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§ 33–34. Графтағы  алгоритмдер

Граф тар тео рия сы соң ғы уа-
қыт та ғы лым мен тех ни ка ның 
түр лі са ла ла рын да ке ңі нен қол-
да ны ла ды. Граф тар тео рия сы ал-
го ритм деу дің түр лі есеп те рін ше-
шу ге мүм кін дік бе ре тін элек т рон-
ды есеп теу іш ма ши на ның пай да 
бо лу ымен қар қын ды да мы ды. 

Граф – бұл екі жи ын ның 
жи ын ты ғы: нүк те лер жи ыны мен 
сол нүк те лер дің кей бі рін жұп тап 

қо са тын сы зық тар жи ыны. Нүк те лер жи ыны граф тың тө бе-
ле рі (түй ін де рі) деп атала ды. Граф тө бе ле рін қо са тын сы зық тар 
жи ыны граф тың қа быр ға ла ры (до ға лар) деп атала ды. 

Граф тың түр ле рі 3-сыз ба да кел ті ріл ген.

Граф түрлері

Ба ғыт тал ған және 
ба ғыт тал ма ған граф

талған және Қа ра пай ым граф 
және муль тиграф

Граф түрлері

пайым граф 
Ара лас граф

3-сыз ба. Граф түр ле рі

Ба ғыт тал ған граф – бар лық қа быр ға ла ры ның ба ғы ты бар 
граф, яғ ни қа быр ға ла ры на ба ғыт бе ріл ген.

Ба ғыт тал ма ған граф – бар лық қа быр ға ла ры ның ба ғы ты 
жоқ граф, яғ ни қа быр ға ла ры на ба ғыт бе ріл ме ген.

Ара лас граф – ба ғыт тал ған қабырғадан да, ба ғыт талма ған 
қа быр ға дан да тұ ра тын граф.

Іл мек деп граф тың өзі не өзін қо са тын қа быр ға ны ай та мыз. 
Егер екі тө бе ні қо са тын қа быр ға бар бол са, он да ол тө бе лер 
көр ші лес деп атала ды. Бір дей тө бе лер жұ бын қо са тын қа быр ға-
лар ды есе лі деп атай ды. 

Қа ра пай ым граф – іл ме гі де, есе лі қа быр ға ла ры да жоқ граф.
Муль тиграф – кез кел ген екі тө бе сі бір қа быр ға дан ар тық 

қа быр ға мен қо сыл ған граф.

Естеріңе түсіріңдер:

•	 сұрыптау	деген	не?
•	 жылдам	сұрыптау	түрлері	қандай?
•	 көпіршікті	сұрыптау	деген	не?

Меңгерілетін білім:

•	 «граф»	түсінігі;
•	 графтың	түрлері;
•	 графтағы	іздеу	алгоритмдері;
•	 тереңнен	іздеу;
•	 көлденеңінен	іздеу.
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Граф марш ру ты де ге ні міз – көр ші лес тө бе лер ді қо са тын сол 
тө бе лер мен қа быр ға лар дың соң ғы ке зек тел ген тіз бе гі. 

Егер бас тап қы жә не соң ғы тө бе лер әр түр лі бо ла тын бол са, 
он да марш рут ашық деп атала ды, ал ке рі жағ дай да марш рут 
тұй ық тал ған деп атала ды. 

Егер марш рут тө бе ле рі әр түр лі бол са, он да ол мар шрут тіз-
бек деп атала ды. Егер ашық тіз бек ке кі ре тін тө бе лер әр түр лі 
бо ла тын бол са, он да ол тіз бек жол деп атала ды. Егер тұй ық-
тал ған тіз бек ке кі ре тін тө бе лер (ақыр ғы тө бе ден бас қа) әр түр лі 
бол са, он да ол тіз бек цикл деп ата ды. 

Егер граф та деп кез кел ген екі тө бе үшін олар ды қо са тын 
жол бар бол са, он да ол бай ла ныс қан граф деп атала ды. 

Тө бе сал ма ғы – сол тө бе ге сәй кес (құн, өт кі зу қа бі ле ті жә не 
т.б.) қой ыл ған сан (нақ ты, бү тін не ме се бөл шек).

Қа быр ға сал ма ғы (ұзын ды ғы) – қа быр ға ға ұзын дық, 
өт кі зу қа бі ле ті жә не т.б. қа ты нас та бе рі ле тін сан не ме се бір-
не ше сан. 

Өл шен ген граф – әр бір қа быр ға ға қан дай да бір мән (қа быр ға 
сал ма ғы) қой ыл ған граф.

Ком пью тер жа дын да граф ты 
сақ тау ға ар нал ған құ ры лым ды 
таң дау ти ім ді ал го ритм дер ді жа-
сау да бел гі лі бір мән ге ие. Граф ты 
ұсы ну дың бір не ше әді сін қа рас ты-
рай ық. 

18-су рет те гі дей граф бе ріл сін. 
Оның тө бе лер са ны – n, ал қа быр-
ға лар са ны  m бол сын. Әр бір 
қа быр ға мен әр бір тө бе нің сал ма ғы 
бар – бү тін оң сан. Егер граф бел гі-
лен бе ген бол са, он да оның сал ма ғы 
1- ге тең деп есеп те ле ді. 

Қа быр ға лар ті зі мі – көр ші лес тө бе лер жұ бы нан құ рал ған 
жи ын. Оны сақ тау үшін граф тың бір қа быр ға сы мен көр ші лес 
тө бе лер жұ бы ның ті зі мі нен тұ ра тын бі рөл шем ді мас сив қол-
да ны ла ды. Граф та ғы түр лі ал го ритм дер ді жү зе ге асы ру да 
бас қа әдіс тер мен са лыс тыр ған да қа быр ға лар ті зі мі ти ім ді 
(8-кес те).

b c

da2

5

8

3 4

9

7

18-су рет. Граф мы са лы
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8-кес те. Граф тың қа быр ға лар ті зі мі

a a a b b c d
a b d c d d c
2 5 8 7 9 4 3

Көр ші лес тік мат ри ца – бұл граф 
тө бе ле рі нің көр ші лес ті лі гі си пат-
тала тын n x n өл шем де гі екіөл шем ді 
мас сив (9-кес те). Мат ри ца эле мент те-
рі нің мә ні ре тін де тө бе лер ді қо са тын 
қа быр ға лар са ны мен шік те ле ді. Бұл 
әдіс бе ріл ген екі тө бе бой ын ша қа быр ға 
сал ма ғын не ме се олар дың көр ші лес-
ті гін анық тау да қол да ны ла ды. 

Ин ци диент тік мат ри ца – граф тың 
ин ци диент ті элементтері (қа быр ға 
мен тө бе) ара сын да ғы бай ла-
ныс ты көр се те тін n x m өл шем де гі 
екіөлшем ді мас сив. Мат ри ца ба ға ны 
қа быр ға лар ға, ал жо лы тө бе лер ге  
сәй кес ке ле ді. Мат ри ца да ғы нөл дік 
емес мән дер тө бе мен қа быр ға ара сын-
да ғы бай ла ныс ты көр се те ді. Бұл әдіс 
қи ын бол ға ны мен, граф та ғы цикл-
дер ді та бу ды же ңіл де те ді (10-кес те).

Граф та ғы ал го ритм дер тү рі өте 
көп. Ол ал го ритм дер граф тө бе ле рін 
кем де ген де бір рет қа рап, граф тө бе-
ле рі не жүй елі тал дау жа сай ды. Сон-
дық тан ең ма ңыз ды мін дет – граф та ғы 
із деу дің жақ сы әдіс те рін та бу. 

Граф та ғы із деу – қан дай да бір шарт қа сәй кес ке ле тін 
қа быр ға не ме се тө бе ні із деп та бу үшін граф тың бар лық тө бе ле рі 
мен қа быр ға ла рын жүй елі түр де қа рап шы ғу үр ді сі.

Граф тар ды қол да на тын көп те ген есеп тер ді ше шу де граф 
қа быр ға ла ры мен тө бе ле рін тұ рақ ты із деу ді жү зе ге асы ра тын 
ти ім ді әдіс тер ке рек. Стан дарт ты жә не кең та ра ған әдіс түр ле рі 
4-сыз бада көрсетілген.

9-кес те. Граф тың 
көр ші лес тік  

мат ри ца сы

a b c d

a 2 5 0 8

b 0 0 7 9

c 0 0 0 4

d 0 0 3 0

10-кес те. Граф тың 
ин ци диент тік  

мат ри ца сы

a b c d

(a, a) 2 0 0 0

(a, b) 0 5 0 0

(a, d) 0 0 0 8

(b, c) 0 0 7 0

(b, d) 0 0 0 0

(c, d) 0 0 0 4

(d, c) 0 0 3 0
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Іздеу алгоритмдері

Те рең нен із деу  
(Depth First Search, DFS)

Көлденеңінен із деу  
(Breadth First Search, BFS)

4-сыз ба. Із деу ал го ритм де рінің әдістері

Бұл әдіс тер көп жағ дай да ба ғыт тал ған граф тар да қол да ны-
ла ды, алай да қа быр ға ла ры қос ба ғыт ты деп са на ла тын ба ғыт-
тал ма ған граф тар да да қол да ну ға бо ла ды. Те рең нен жә не көл-
де не ңі нен із деу ал го ритм де рі граф ты өң деу дің түр лі есеп те рін 
ше шу ге ар нал ған, мы са лы, бай ла ныс ты тек се ру, тұй ық тал ған 
об лыс ты анық тау, тө бе лер ара сын да ғы қа шық тық ты та бу жә не 
бас қа лар. 

Те рең нен із деу
Те рең нен із деу де ал ды мен, бі рін ші тө бе қа рас ты ры ла ды, 

әрі қа рай граф қа быр ға сы ар қы лы тұй ық тал ған бө лік ке дей ін 
ба ра ды. Егер із деу бар лық көр ші лес тө бе лер ді қа рап шық қан 
бол са, граф тө бе сі тұй ық тал ған деп са на ла ды. 

Із деу тұй ық тал ған бө лік ке түс кен нен кей ін кел ген жо лы мен 
арт қа қа рай қа рал ма ған тө бе ле рі бар тө бе ге ке ле ді, әрі қа рай 
осы ба ғыт пен із деу жұ мы сын жал ғас ты ра ды. 

Үр діс бас тап қы ал ғаш қы тө бе ге кел ген кез де жә не оған көр-
ші лес бар лық тө бе лер ді қа рап шық қан кей ін аяқ тал ған бо лып 
са на ла ды. 

Осы лай ша, те рең нен із деу ал го рит мі нің не гіз гі идея сы –
тө бе ден шы ға тын қа быр ға лар дың бар лық мүм кін тар мақ тал ған 
жол да ры бой ын ша ал ды мен бір тар ма ғын, со сын ке ле сі тар ма-
ғы на өту ар қы лы граф ты то лық зерт теу. 

Қа дам бой ын ша те рең нен із деу ал го рит мі 
1-қа дам. Граф тың бар лық тө бе ле рі не мән дер мен шік те ле-

ді. Бі рін ші тө бе ні таң дап алып, оны қа рас ты рыл ған деп бел гі-
лейміз.

2-қа дам. Ең соң ғы қа рас ты рыл ған деп са на ла тын тө бе бі-
рін ші қа рас ты рыл ған тө бе нің көр ші лес тө бе сі бо лып та бы ла ды. 
Егер он дай тө бе жоқ бол са, он да ал дың ғы қа рас ты рыл ған тө бе 
алы на ды. АР
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3-қа дам. Екін ші қа дам ды бар лық тө бе қа рас ты рыл ған деп 
бел гі лен ген ше қай талай мыз (19-су рет). 

a

b c

d e f g

a

b c

d e f g

a

b c

d e f g

a

b c

d e f g

a

b c

d e f g

a

b c

d e f g

a

b c

d e f g

a

b c

d e f g

19-су рет. Те рең нен із деу ал го рит мі

// Те рең нен із деу ал го рит мі функ ция сын си пат та луы.
 #
  2--0--6--7 1--9 5
 #  |  |  |
  3--4 8 
 #
 n = 10  тө бе са ны
 ad _list = 2, 4, 6 ,
    9 ,
    0, 3 ,
    2, 4 ,
    0, 3 ,
    ,
    0, 7,8 ,
    6 ,
    6 ,
    [ 1] ]
 s = 0
  visited = False  * n  "тө бе қа рал ды ма " 
  мас си віАР
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  def dfs(v):
   visited[ v]  = True
   for w in ad _list v :
    if visited w  == False:  қа зір гі көр ші 
    тө бе қа рал ды ма
     dfs(w)
  dfs(s)
  print(visited.count(True))

Те рең нен із деу дің ре кур сив ті емес ал го рит мі де қол да ны-
ла ды. Бұл жағ дай да ре кур сия стек ке ал мас ты ры ла ды. Тө бе 
қа рас ты ры лып бол ған нан кей ін ол стек ке ор на лас ты ры ла ды, 
ал егер оған көр ші лес тө бе лер жоқ бол са, ол тө бе қа рас ты рыл ған 
деп бел гі ле не ді.

Көл де не ңі нен із деу
Көл де не ңі нен із деу де бі рін ші тө бе ні қа рас ты рып ал ған нан 

кей ін, оған көр ші лес бар лық тө бе лер қа рас ты ры ла ды. Әрі 
қа рай бас тап қы тө бе ден екі қа быр ға ара қа шық тық та жат қан 
бар лық тө бе лер қа рас ты ры ла ды. Әр бір жа ңа қа дам да ал дың ғы 
қа дам нан бір бір лік ке ар тық қа дам да ғы тө бе қа рас ты ры ла ды. 
Тө бе лер і қай таланбауы үшін қа рас ты рыл ған тө бе лер ті зі мін 
жа сау ке рек. Ал го ритм жұ мы сы на қа жет ті уа қыт ша ақ па рат-
тар ды сақ тау үшін ке зек қол да ны ла ды, ол – жа ңа эле ме нт тер 
со ңы на қо сы лып, ес кілерінің ба сы нан өші рі ле тін эле ме нт-
тер дің рет тел ген ті зі мі. 

Көл де не ңі нен із деу дің бас ты идея сы – ал ды мен бас тап қы 
тө бе мен көр ші лес бар лық тө бе лер қа рас ты ры луы. Бұл тө бе лер 
бас тап қы тө бе ден бір бір лік ке қа шық бо ла ды. Әрі қа рай екі 
бір лік ке қа шық тө бе лер қа рас ты ры ла ды, одан кей ін үш бір-
лік жә не т.с.с. Осы жер де әр бір тө бе ге бас тап қы тө бе ден қыс қа 
марш рут жо лы ның ұзын ды ғы та бы лып оты ра ды (15-су рет). 

Қа дам бой ын ша көл де не ңі нен із деу ал го рит мі 
1-қа дам. Бар лық тө бе ге мән дер та ғай ын да ла ды. Бі рін ші 

тө бе қа рас ты рыл ған деп бел гі ле ніп, ке зек ке қой ыла ды. 
2-қа дам. Ке зек те гі бі рін ші тө бе қа рас ты ры ла ды. Оның бар-

лық тө бе ле рі ке зек ке қой ыла ды. Со дан кей ін ол тө бе ке зек тен 
өші рі ле ді. АР
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3-қа дам. Екін ші қа дам ке зек бо са ған ға дей ін қай тала на ды 
(20-су рет). 

a

b c

d e f g

a

b c

d e f g

a

b c

d e f g

a

b c

d e f g

20-су рет. Көл де не ңі нен із деу ал го рит мі

// Көл де не ңі нен із деу ал го рит мі функ ция сын си пат та луы.
 ad  =  
 көр ші лес тө бе лер
   1,3 ,  0
   0,3,4,5 ,  1
   4,5 ,  2
   0,1,5 ,  3
   1,2 ,  4
   1,2,3   5
 ]
 level = -1  * len(ad ) 
 тө бе дең гей інің ті зім де рі
 def bfs(s):
   lobal level
   level s  = 0
  бас та  қы тө бе дең гейі
   stack = [ s]
   тө бе ні ке зек ке қою
   while stack:
    v = stack.pop(0)
   тө бе ні алу
    for w in ad v : 
  v тө бе сі нен қа рас ты ру
     if level w  is -1: 
  егер тө бе қа рас ты рыл ма ған бол са
      stack.append(w) 
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  тө бе ні ке зек ке қою
      level w  = level v  + 1 
  тө бе дең гей ін са най мыз
 for i in ran e(len(ad )):
   if level i  is -1:
    bfs(i)
   бір не ше бай ла ныс ком о нен ті бол ған жағ дай да
print(level 2 ) 

1. Граф деген не?
2. Граф тың қан дай түр ле рі бар?
3. Граф маршруты күнделікті өмірде қайда қолданылады?
4. Қа быр ға лар ті зі мі қа лай құ ры ла ды?
5. Граф тың көр ші лес тік мат ри ца мен ин ци диент тік мат-

ри ца қа лай құ ры ла ды?
6. Граф та ғы із деу ал го ритм де рі нің қан дай түр ле рі бар?
7. Те рең нен із деу ал го рит мі қа лай орын  да ла ды?
8. Көл де не ңі нен із деу ал го рит мі қа лай орын  да ла ды?

1. Түр лі есеп теу лер ді жү зе ге асы ру да граф та ғы із деу ал го-
ритм де рін қол да ну не үшін қа жет?

2. Ке зек не үшін қол да ны ла ды?
3. «Цикл», «жол», «тіз бек» ұғым да ры не себепті маңызды?

1. Кел ті ріл ген тео рия лық ма те ри ал дар дан бас қа да ақ па рат 
көз де рін пай да ла на оты рып, те рең нен із деу ал го рит мі 
мен көл де не ңі нен із деу ал го рит мін қа дам бой ын ша жа-
зып, өза ра са лыс ты рың дар.

Те рең нен із деу ал го рит мі  Көл де не ңі нен із деу ал го рит мі

2. Бай ла ныс қан граф пен өлшенген графтың қандай  
айырмашылықтары бар?

Сұрақтарға жау ап бе рейік

Ойланайық, талқылайық

Талдап, салыстырайық
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Бе ріл ген граф бой ын ша:
1) граф тың қа быр ға лар ті зі мін;
2) граф тың көр ші лес тік мат ри ца сын;
3) граф тың ин ци диент тік мат ри ца-

сын құ рың дар. 

1-тап сыр ма. Граф та те рең нен із деу ал го рит мін жү зе ге 
асы ра тын прог рам ма құ рың дар.

2-тап сыр ма. Граф та көл де не ңі нен із деу ал го рит мін жү-
зе ге асы ра тын прог рам ма құ рың дар.

3-тап сыр ма. Граф тың бе ріл ген тө бе ден d  қа шық тық та 
орналасқан бар лық тө бе ле рін анық тау үшін көл де не ңі нен 
із деу ал го рит мін қол да ның дар. 

Тап сыр ма ны орын дау ға нұс қау лық
Әр бір тап сыр ма ны граф та ғы із деу ал го ритм де рі нің кө-

ме гі мен Python прог рам ма лау ті лін де прог рам ма сын жа-
зың дар. Граф та ғы ал го ритм дер си пат та ма сын, функ ция 
мы са лын қол да ның дар. Әр бір тап сыр ма үшін прог рам ма ны 
функ ция ны қол да ну ар қы лы жа зың дар. 

Әр бір тап сыр ма ны орын дау ке зе ңі:
• тап сыр ма ның қой ылы мын то лық зерт теу;
• есеп тің ма те ма ти ка лық қой ылы мын құ ру;
• есеп ті ше шу әді сін қа же ті не қа рай таң дау;
• ал го ритм нің гра фи ка лық сыз ба сын сы зу;
• құ рыл ған ал го ритм ді Python прог рам ма лау ті лін де жа зу;
• прог рам ма ны ба қы лау тес тін жа сау;
• прог рам ма ны тек се ру;
• жұ мыс тың есе бін өт кі зу.

Қа лай ой лай сың дар, те рең нен із деу жә не көл де не ңі нен 
із деу тү сі нік те рі бай ла ныс па ған граф тар үшін қол да ны ла  
ма? Жау ап та рың ды дә лел дең дер.

a

c d

b

e

1

12
2

3

4 5

Дәптерде орындайық

 Компьютерде орындайық

Ой бөлісейік
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4-БӨ ЛІМ

WEB-ЖО БА ЛАУ

Кү ті ле тін нә ти же лер:
• web-беттерді әзір леу де HTML тег те рін қол да ну;
• web-беттерді жа сау да CSS-ті қол да ну;
• web-бет те муль ти ме диа ны сан да рын ен гі зу үшін HTML тег те рін 

қол да ну;
• web-бет тер ді әзір леу ке зін де дай ын ск рипт тер ді пай да ла ну.
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§ 35–36. HTML web-сайт та рын әзір леу  
әдіс те рі

Ком пью тер не ме се бас қа 
да элект рон ды құ рыл ғы лар-
да оқы ла тын мә тін дер ги пер-
мә тін деп атала ды. Ги пер мә тін 
тер ми нін ал ғаш рет аме ри ка-
лық әлеу мет та ну шы, фи ло соф 
Тед Нель сон 1963 жы лы ай на-
лым ға ен гіз ді. Ал 1986 жы лы 
Халықаралық Стан дарт тау ұйы-
мы ның «Standart Generalized 
Markup Language» деп атала тын 
ISO-8879 стан дар тын қа был дауы 
HTML ті лі нің пай да бо лу ына не-

гіз бол ды. Ги пер мә тін ді бел гі леу ті лі (Hyper Text Markup 
Language) – web-брау зер де web-бет тер ді жә не бас қа да ақ па-
рат тар ды шы ға ру үшін қол да ны ла тын ең бас ты бел гі леу ті-
лі, яғ ни құ жат қа қой ыла тын тег тер дің кө ме гі мен құ жат тың 
ло ги ка лық құ ры лы сын си пат тай ды, құ жат ты фор мат тау ды 
жә не ны сан дар ды қоюды бас қа ра ды.

Ин тер нет тің бар дерек те рі нің, яғ ни бар лық web-құ жат-
та ры ның бір ор тақ қа сие ті – олар дың ба сым көп ші лі гі HTML 
ті лін де жа зыл ғандығы. HTML ті лін де web-құ жат тар ды жа сау 
прог рам ма лау ға ұқ сас бол ға ны мен, ол – қа ра пай ым прог рам-
ма лау ті лі емес.

HTML – ги пермәтін ді бел гі леу ті лі. Ол кәдім гі мәтін дер ді 
web-бет тер тү рін де бей не леу ге ар нал ған ере же лер жи ынын 
анық тай ды.

HTML ті лін де web-бет не ме се сайт  құ ру үшін кә дім гі блок нот 
қо сым ша сын қол да ну ға бо ла ды. Код ты блок нот та жа за мыз да, 
сақ та лу ор нын көр се тіп, Файл ⇒ ... ретінде сақ тау (Сох ра нить 
как) ⇒ Файл атауы nаmе*.html, ал Файл тип те рі не Бар лық 
файл дар ды (Все файлы), кодировка бөлімінен UTF-8 кодтауын 
таң дап, Сақ тау ба тыр ма сын ба са мыз (21-сурет). Жұ мыс нә ти-
же сін брау зер мен ашып қа рай мыз.

Естеріңе түсіріңдер:

•	 граф	де	ге	ні	міз	не?
•	 граф	тар	да	ғы	ал	го	ритм	дер	
қа	лай	орын	да	ла	ды?

Меңгерілетін білім:

•	 ML	тілі;
•	 тег	жә	не	оның	түр	ле	рі;
•	 тег	тер	дің	ат	ри	бут	та	ры;
•	 web-сайт	;
•	 web-сайт		құ	ры	лы	мы;
•	 web-сайт	ты	жос	пар	лау	ке	зең-
де	рі.
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21-су рет. Веб құ жат ты сақ тау

Тег де ге ні міз не?
HTML тiлiнде кол да ны ла тын ко ман да лар «тег» деп атала ды. 

HTML тiлін дегi тег тер екi топ қа бөлiнедi: жұп ты, жұп сыз. 
Жұп ты тег тер де бiр тег ашыл са, ке лесi тег оны жа ба ды. 

Мы са лы, <html> тегтiң жұ мы сын аша ды да, ке лесi </html> 
тегi оны жа ба ды (11-кес те). 

Жұп сыз тег тер – тег ашы лып, жа бы лу ды қа жет ет пей қол-
да ны ла бе ретін тегтер. 

11-кес те. Тег тер дің қол да ны луы

 Тег атауы  Қол да ны луы Мы са лы 
 <HTML> 
...  
</HTML> 

 Бұл тег тер мін дет ті түр де 
бе тін де бо луы ке рек. Олар 
брау зер лер ге жә не із деу 
жүй еле рі не бұл HTML бе ті 
еке нін ай та ды 

 <html> 
 <head> 
 ...
 Та қы ры  тық тег тер
 ...
 </head> 
 <body> 
 ...
 ет тің не гіз гі де не сі
 ...
</body> 
 </html> 

 <body>  
</body> 

Осы тег тер ара сын да 
па рақ тың бар лық маз мұ ны 
кө рі не ді

 <head>  
</head> 

Осы тег тер дің ішін де бар-
лық та қы рып тег те рі ор на-
ла суы ке рек 

<title>  
</title> 

Бұл тег тер ара сын да брау-
зер дің жо ғар ғы жа ғын да 
көр се ті ле тін бет та қы ры бы 
жа зы ла ды

<html> 
 <head> <h2 align = 
"center"> Та қы ры   
</h2> 
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 Тег атауы  Қол да ны луы Мы са лы 
 <center> 
</center> 

 Бұл тег тер ор та сын да ор на-
лас қан бар лық нәр се лер ді 
ор та ға тү зе те ді

<title> Та қы ры  1.1. 
</title> 
 </head> 
  <body> 
 <p align = "center"> 
 <font color = 
"# 008080"
siz e = "7"> 
 <b> мә тін 1 </b> 
</font> 
<br> 
 <font siz e = "6" <i> 
мә тін 2 </i> 
 </h1> </font> 
  </p> 
   </body> 
     </html> 

 <font>  
</font> 

 Бұл тег тер қа ріп ті, фон ды, 
өл шем ді жә не т.б. өз гер ту ге 
ар нал ған. Бір сөз бен айт-
қан да, мә тін ді пі шім деу ге 
қа тыс ты бар лық нәр се бір 
тег те кон фи гу ра ция ла нуы 
мүм кін

 <b> </b>  <b> жә не </b> ара сын да 
жа зыл ған бар лық қа ріп тер-
 дің қа лың ды ғын өз гер те ді 

 <i> </i> Қа ріп ті көлбеу ге өз гер те ді 

 <u> </u> Қа ріп тің ас тын сы за ды 

 <s> </s> Қа ріп тің бе тін сы за ды 
 <h1>  
</h1> 

 Бұл – та қы рып тег те рі нің 
тег клас та ры ның бі рі 
бо ла тын <h1> .. <h6> 
тег те рі. Әдет те, бұл бет тің 
атауы бо луы мүм кін

 <h1> html бе тін құ ру 
үл гі сі </h1> 
 <h2> Та қы ры  1 </h2> 
 ...
 <h2> Та қы ры  1.1 </h2> 
 <h3> Та қы ры  2  
</h3> 
  ...
  жә не т.с.с

 <br/>  Бұл – жа бу те гін қа жет 
ет пей тін жұпсыз тег. Ол 
мә тін ді ке ле сі жол ға ау ыс-
ты ра ды 

<html> 
 <body> 
...
 <b> <h1> Та қы ры  </h1> 
 <br> мә тін
 <br> мә тін </b> 
 </body> 
  </html> 

 <img 
alt = 
" іл те ме" 
src = 
"URL_
у рет"> 

Бұл – су рет ті көр се те тін 
жұпсыз тег. src – су рет тің 
мекенжайын көр се-
те тін қа жет ті па ра метр 
(URL_Image ор ны на, су рет 
сақ тала тын мекенжай ды 
тір кеу қа жет)

<html> 
 <body> 
...
 <img src = "https://
www.pinterest.
com/pin/476397085373 
47914/_ori . p "> 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



127

 Тег атауы  Қол да ны луы Мы са лы 
 ...

 </body> 
 </html> 

 <hr/>  Көл де нең сы зық бе ре тін 
жұп сыз тег 

<a href = 
"URL"> 
мә тін_
сіл те ме 
</a> 

 Сіл те ме құ ру ға ар нал ған тег a href = 
"stranica_50.html"> 
stranica_50.html </a> 
ет тің то лық мекен-

жайын жа зу ға бо ла ды 
back-
ground = 
"URL"

Фон дық су рет ті анық-
тай ды. URL ор ны на 
фон дық су рет мекенжайы 
жа зы ла ды

<html> 
<body> 
<table align = 
"center" width = 
"100 " border = "1"> 
 <tr> 
  <td colspan = "2"> 
  Кес те мы са лы
  </td> 
 </tr> 
 <tr> 
  <td> 
  а ған 1
  </td> 
  <td> 

bgcolor = 
"түс"

 Кес те нің тү сі н анық тай ды. 
Бү кіл кез кел ген түс ті 
таң дау ға бо ла ды 

border = 
"сан "

Кес кін нің ай на ла сын да ғы 
жақ тау дың қа лың ды ғын 
анық тай ды

 <table> 
</table> 

 Кес те жа сау те гі. Осы 
тег тер дің ара сын да кес те 
ор на ла са ды 

 <tr> Жа ңа жол ды құ ра ды   а ған 2
  </td> 
 </tr> 
</table> 
</body> 
</html> 

 <td> Жа ңа ба ған ды құ ра ды 

Кес те де бе ріл ген HTML тег те рі не бай ла ныс ты мы сал-
дар ды өз ді гі нен орын дап, нә ти же сін брау зер те ре зе сі нен 
кө рің дер. 

Web-құ жат – тег тер мен то лық ты рыл ған мәтін дік файл, 
оның мәтін де рін бір-бі рі мен бай ла ныс ты ра оты рып, бел гі леу ге 
мүм кін дік бе ре тін HTML ті лі. 

Web-бет  негізгі үш құрамды бөліктен тұрады:
<HTML >
<HEAD >АР
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</HEAD >
<BODY >

Осы тегтердің арасында сайт қолданушысына қолжетімді 
web-беттің негізгі мазмұны орналасады: 

</BODY >
</HTML >

Кез келген web-құжаттың өзіндік ерекшеліктері болады, 
алайда олардың барлығының құрылымы стандартты компо-
ненттерден тұрады (5-сызба).

• әдетте веб-беттің жоғары жағында орналасады
• веб-сайт туралы жалпы ақпарат беріледі
• бір беттен екінші бетке өткен кезде өзгермей тұрады

• сайттың негізгі бөлімдеріне өтуге мүмкіндік 
беретін, батырма немесе сілтемелер орналасады

• бір беттен екінші бетке өткен кезде өзгермей тұрады

• беттің ортасындағы негізгі мәтін, бейне, сурет 
немесе аудио орналасқан ең үлкен облыс

• бір беттен екінші бетке өткен кезде өзгереді

• сілтемелер, жарнама, дәйексөздер және т.с.с. 
қосымша ақпарат орналасады

• беттің төменгі жағында орналасқан авторлық 
құқық, байланыс телефондары, мекенжай және 
т.с.с.

Тақырып

Навигация-
лық мәзір

Негізгі 
мазмұны

Бүйір  
панель

Төменгі  
колонтитул

(футер)

5-сыз ба. Web-құжаттың құрылымы

Web-сайт  – бір та қы рып бой ын ша бі рік ті ріл ген жә не өза ра 
ги пер сіл те ме лер мен бай ла ныс ты рыл ған web-беттер жи ын-
ты ғы. Web-беттер жи ын ты ғы, әдет те, web-сайт  атауы мен ад ре сі 
жа зыл ған бу ма тү рін де сер вер де ор на лас ты ры лып қоя ды. 
Дайындалған сайт тарға web-беттер ді ен гі зу қи ын емес. Сон дай 
сайт  кө ле мі үл кен, күр де лі құ ры лым ды, ие рар хия лық түр де 
бо луы мүм кін. Олар ға ен гі зі ле тін түр лі ақ па рат жиі ау ыс ты-
ры ла бе ре тін дік тен, сайт ты өң деп, жа ңа дерек тер ен гі зіп оты ру 
ке рек. Мұн дай сайт тар ды тез із деп та бу үшін не гіз гі бет те рі не 
кілт тік сөз дер (ги пер сіл те ме лер) ен гі зі ліп қой ыла ды.

Не гі зі нен web-сайт  – не гіз гі екі ком по не нт ті қам ти тын 
ақ па рат тық жүйе. Олар:АР
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1) Көр се ту ком по нен ті (front – end). Оған маз мұ ны ның кө рі ні сі 
кі ре ді (бет тер өл ше мі, гра фи ка, ау дио, мә тін).

2) Жү зе ге асы ру ком по нен ті (back – end). Көр се ту ком по нен-
ті не не гіз бо лып та бы ла тын бей не лен бей тін сце на рий лер, 
сер вер лік ком по не нт те рі бар ағым ды код тар ды ти ім ді 
жү зе ге асы ру ға бай ла ныс ты.
Web-сайт ты жо ба лау ке зең де рі – сайт тың кө ле мін, функ-

цио нал ды лы ғын жә не т.б. анық тау (6-сыз ба).

Web-сайт  
жобалау 

Жоспарлау
Жариялау

Программалау

Жарнамалау

Элементтерді  
жасақтау

Бақылау

Тестілеу

6-сыз ба. Web-сайт ты жо ба лау ке зең де рі

Сайт ты жос пар лау ке зең де рі:
1. Ал ды мен сайт тың не гіз гі мін де тін айқындап алу ке рек.
2. Сайт та қан дай ақ па рат ор на ла су ке рек екен ді гін анық тау 

ке рек.
3. Қа жет ті ақ па рат ты жи нақ тап алу қажет.
4. Сайт тың ди зай нын нақтылау ке рек.
5. Сайт тың ло ги ка лық құ ры лы мын жобалау қажет.
6. Сайт тың фи зи ка лық құ ры лы мын ой лас ты ру ке рек, яғ ни 

сайт ты құ рай тын бө лек файл дар ды бу ма лар ға бө ліп алу 
ке рек.

7. Бар лы ғы дұ рыс бол ған ды ғын тек се ру қажет.
Жос пар лау ке зе ңін де тө мен де гі мә се ле лер ше ші луі ке рек:

1) Сайт тың ор ны.
2) Сайт тың ауди то рия сы.
3) Ақ па раттың жа рия ла нуы.
4) Қол да ну шы лар мен қа рым-қа ты настың ұй ым дас ты ры луы.

Эле ме нт тер ді жа сақ тау ке зе ңін де сайт тың прог рам ма лық 
өнім тү рін де жү зе ге асы ры луы қа рас ты ры ла ды:
1) на ви га ция лық құ ры лы мын жа сау;АР
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2) бет тің ди зай нын жа сау;
3) бет ті тол ты ру үшін мә тін дік жә не бей не ақ па рат ты әзір леу.

Прог рам ма лау. Бұл ке зең нің мә ні сайт ты фор мат тау да.
Тес ті леу. Сайт  жа сау дың не гіз гі ке зең де рі нің бі рі – тес ті леу. 

Тес ті леу ке зе ңін де сайт тың дұрыс жұ мыс іс тейтіндігі тек се рі-
ле ді, оның ішін де:
1) сіл те ме нің жұ мы сы;
2) мә тін де гі қа те лер;
3) на ви га ция ның ти ім ді лі гі;
4) пош та жә не бас қа фор ма лар дың дұ рыс ты ғы;
5) гра фи ка лық файл дар дың ашы луы;
6) сайт тың әртүр лі брау зер лер дегі жұ мы сы.

Жа рия лау. Тест аяқ тал ған нан кей ін web-сайт  сер вер де 
жа рия ла на ды жә не қай та дан тек се рі ле ді.

Жар на ма лау. Web-қо ғам дас ты ғы на жа ңа дан жа рия лан ған 
сайт  ту ра лы бел гі лі бо лу үшін сайт тың ад ре сін жә не ол жер де гі 
ма те ри ал ту ра лы ан но та ция ны ха бар лау ке рек. Осы мақ сат қа 
же ту үшін көрсетілген мүм кін дік тер ді пай да ла ну ға бо ла ды:
1) web-cайт  ад ре сін әртүр лі бас па лар ға жа зу ке рек;
2) web-сайт ты әртүр лі сер вер лер де тір кеу;
3) web-cайт қа сіл те ме лер ді бас қа web-сайт тар ға кір гі зу;
4) бан нер лер ді жар на ма ре тін де қол да ну.

Ба қы лау. Web-сайт та жа рия лап, жар на ма ла ған соң оған 
қа ты су дең гейі оның бет те рін де ор на лас ты рыл ған ақ па рат тың 
қа жет ті лі гі мен, жа ңа лы ғы мен жә не кө кей тес ті лі гі мен анық-
тала ды. Web-сайт  имид жін сақ тау үшін ол жер де гі ақ па рат ты 
әр дай ым жа ңар тып тұ ру ке рек.

Web-сайт ты өң деу мынадай ке зең дер ден тұ ра ды:
•  сайт тың не гіз гі жә не тип тік бет те рі нің ди зай ны (гра фи-

ка лық ре дак тор да орын да ла ды);
•  HTML-код тау, брау зер кө ме гі мен кө ру ге бо ла тын код құ ры-

ла ды;
•  сайт ты прог рам ма лау;
•  web-те сайт ты ор на лас ты ру;
•  web-те кө рі нуін жо ға ры ла ту мақ са тын да web-сайт ты опти-

мизациялау;
•  сайт ты тап сы рыс бе ру ші ге өт кі зу.

Сайт  құ рыл ған соң, оны web-сер вер де жа рия лау ке рек. 
Оның үш тә сі лі бар:АР
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1. Ең қа ра пай ым тә сіл. Сайт тың бар лық фай лда ры диск 
не ме се бас қа ақ па рат та су шы ға жа зы ла ды. Оны web-сер вер 
ад ми нист ра то ры на апа ру ке рек. Ад ми нист ра тор біз дің дис-
кі міз де гі бу ма лар ды сер вер дің қа жет ті бу ма сы на жа зып, 
прог рам ма лық жасақтаманы бап тай ды.

2. Өте аз та ра ған тә сіл. Кей бір те гін web-сер вер лер пай да ла-
ну шы ға оның сай ты ның фай лда рын web-шолушы ар қы лы 
жүк теу ге мүм кін дік бе ре ді. Бұл тә сіл дің же тіс ті гі – жүк-
теудің қа ра пай ым ды лы ғы. Пай да ла ну шы ен гі зу өрі сі не 
қа жет ті файл дар дың атау ла рын жа зып, Submit (жі бе ру) 
ба тыр ма сын ба су ке рек.

3. Ең кең та ра ған тә сіл. Web-сер вер ад ми нист ра то ры FTP-
сер вер прог рам ма сын ор на та ды. Со дан соң ав тор дың сұ ра-
ны сы бой ын ша осы сайт  үшін бу ма құ ра ды жә не ав тор ға 
тек осы бу ма ға ға на кі ру мүм кін ді гін бе ре ді. Сайт тың 
ав то ры FTP-клиент прог рам ма сы ар қы лы FTP-сер вер ге 
қо сы лып, құ рыл ған түп кі бу ма ға сай ты ның фай лда рын 
кө ші ре ді. Со дан соң ад ми нист ра тор web-сер вер де жа ңа 
сайт тың бар еке нін жа рия лай ды. Егер ав тор ға ке йбір 
файл дар ды жа ңар ту ке рек бол са, ол қай та дан FTP-сер-
вер ге қо сы лып, ес кі файл дар ды жой ып, жа ңа фай лда рын 
кө ші ре ді.

1. Гипермәтін деген не?
2. HTML қалай пайда болды?
3. Web-бет тер ді қан дай прог рам ма лар кө ме гі мен жа сау ға 

бо ла ды? 
4. HTML ті лін де web-бет ті қай да құ ру ға бо ла ды?
5. Брау зер-прог рам ма лар дың қан дай түр ле рін бі ле сің дер?

1. Гипермәтін термині не үшін енгізілді? 
2. HTML ті лін де web-бет ті жа сау дың ти ім ді лі гі не де? 
3. Не себепті HTML ті лін де тег тер  жұпты жә не жұп сыз тег-

тер деп бө лі не ді?
4. Не гіз гі тег тер ді қол да ну да не лік тен рет ті лік ті сақ тау 

керек?

Сұрақтарға жау ап бе рейік

Ойланайық, талқылайық
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HTML тег те рін пай да ла нып, web-сайт  жа сау дың ма ңыз-
ды лы ғын тал дап, сайт  құ рыл ған соң, оны web-сер вер де жа-
рия лау дың үш тә сі лін са лыс ты рың дар.

Кес те ні дәп тер ге тол ты рың дар.

Тег тер мен ат ри бут тар
ай да ла ны ла тын кезі  

жә не ат қа ра тын қыз мет те рі

1. Блок нот прог рам ма сын ашып, бос құ жат ты тап сыр ма  
1.  HTML де ген ат пен сақ таң дар.

2. <HTML> 
 <HEAD> <TITLE> Ме нің ал ғаш қы web-сай тым  

</TITLE> </HEAD> (Те ре зе нің та қы ры бын ен гі зу).
3. <BODY BGCOLOR = yellow TEX T = blue> (құ жат тың 

де не сі).
 Мұн да ғы BGCOLOR = yellow құ жат тың фо ны – са ры, 

ал TEX T = blue шы ға тын мә тін нің тү сі көк бо ла ты нын 
анық тай ды.

4. <H1> Ме нің ал ғаш қы жұ мы сы ма қош кел дің дер </H1>.
5. <H2> Сіз дер ге web-сайт  жа сау жол да рын көр се те мін 

</ H2> .
6. Бұл жол дар әртүр лі дең гей де гі та қы рып тар ды анық-

тай ды.
7. HTML құ жат та көр се ті ле тін ақ па рат тау сыл ған дық тан, 

<BODY> те гін жа бу ке рек, ол үшін </BODY> деп жа зың дар. 
HTML құ жат та ғы жа зу аяқ тал ды, сон дық тан <HTML> 
те гін де жа бу ке рек, ол үшін </HTML> деп жа зың дар.
Блок нот ты жау ып, жа са ған жұ мыс та рың ды брау зер де 

ашың дар.

1. HTML web-сайтын  әзірлеу үшін өздерің қай әдісті таң-
дар едіңдер?

2. Тегтердің қолданылуына мысал келтіріңдер. 

Талдап, салыстырайық

Дәптерде орындайық

 Компьютерде орындайық

Ой бөлісейік
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§ 37. Прак ти кум. HTML web-сайт та рын құ ру

Прак ти кум ға ар нал ған тап сыр ма лар ды орын да мас бұ рын 
сайт та қол да ны ла тын түс тер ту ра лы сөз қоз ғап өтейік.

Түс – web-сайт тың ма ңыз ды құ рау шы сы және қол да ну шы-
лар ға ық пал ету дің қу ат ты фак то ры. Түс тер сайт  қол да ну шы ла-
рын да түр лі эмо ция лар, бел гі лі бір іс-әре кет тер ді орын дауы на 
се беп ші бо луы мүм кін. Сайт  үшін түс тік гам ма ны таң дау да, 
түс тер тео рия сы ның не гіз гі прин цип те рін бас шы лық қа алу 
ке рек.

Кез кел ген сайт  эле мен ті нің тү сін қа лып тас ты ру да кө бі не се 
RGB мо де лі қол да ны ла ды.  RGB мо де лі ад ди тив ті лік прин ци пін 
(ағыл шын ша add – «қо су») не гіз ге ала оты рып, үш түр лі Red, 
Green, Blue түс те рі ар қы лы 16,7 мил лион түр лі түс ті бе ре ді.

RGB-түс қы зыл, жа сыл, са ры түс-
тер ді түр лі про пор ция да бір-бірі не 
қо су нә ти же сін де алы на ды (22-сурет).

HTML-де RGB мо дель түс те рін жа зу 
үшін он ал ты лық не ме се #RrGgBb 
деп ата ла тын жаз ба қол да ны ла ды: әр 
коор ди на та екі он ал ты лық сан тү рін де 
бос орын сыз жа зы ла ды. Мы са лы, ақ 
түс тің #RrGgBb-жаз ба сы — #FFFFFF 
тү рін де жа зы ла ды. Түс тің ашық ты ғы 
0–255 диапа зо нын да анық та ла ды (мы са лы, көк түс – 0, 0, 255, 
қы зыл – 255, 0, 0, қа ра – 0, 0, 0 жә не ақ – 255, 255, 255).

Не гіз гі түс тер дің # RrGgBb-жаз ба ла ры
Black # Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø , Ø , Ø
Gray # 8Ø 8Ø 8Ø 128, 128, 128
Silver # CØ CØ CØ 192, 192, 192
White # FFFFFF 255, 255, 255

Fuchsia # FFØ Ø FF 255, Ø , 255
Purple # 8Ø Ø Ø 8Ø 128, , 128
Red # FFØ Ø Ø Ø 255, Ø , Ø
Maroon # 8Ø Ø Ø Ø Ø 128, , 

Yellow # FFFFØ Ø 255, 255, Ø
Olive # 8Ø 8Ø Ø Ø 128, 128, 
Lime # Ø Ø FFØ Ø Ø , 255, Ø
Green # Ø Ø 8Ø Ø Ø , 128, 

22-сурет. RGB мо делі 
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Не гіз гі түс тер дің # RrGgBb-жаз ба ла ры

Aqua # Ø Ø FFFF Ø , 255, 255
Teal # Ø Ø 8Ø 8Ø , 128, 128
Blue # Ø Ø Ø Ø FF Ø , Ø , 255
Navy # Ø Ø Ø Ø 8Ø , , 128

Тап сыр ма лар ды орын дау ға арналған нұс қау лық
1. «Оқу шы» бу ма сын да «Ме нің ал ғаш қы web-сай тым» ат ты 

бу ма жа саң дар.
2. Блок нот прог рам ма сын ашың дар.
3. Блок нот ре дак то рын да қа ра пай ым HTML файл мә ті нін 

жа зың дар.
4. HTML фай лды сақ таң дар: Файл ⇒ ... ретінде сақтау ⇒ 

Жұ мыс үс те лі ⇒ «Ме нің ал ғаш қы web-сай тым» бу ма сы ⇒ 
Файл дың атауы «Ал ғаш қы бет.html» ⇒ Сақтау ко ман да-
ла рын орын даң дар.

5. Web-бет ті кө ру үшін же лі браузе рін қо су ке рек.

1-тап сыр ма. Брау зер бе ті не өз аты-жө ндерің шы ғып тұ ра-
тын дай web-бет құ рың дар.

2-тап сыр ма. «До сы ма хат» 
Брау зер бе тін де до сы ңа арналған хат шы ға ру ке рек. Дос 

жай лы на қыл сөз дер ді қосып, хат та рың ды көркем түр де 
жа зың дар. 

3-тап сыр ма. Құ жат тың та қы ры бы ның тү сін өз гер тің дер. 

4-тап сыр ма. Дай ын да ған құ жат тың фон тү сін өз гер тің дер.

5-тап сыр ма. «Ме нің хоб биім»
«Ме нің хоб биім» ту ра лы web-бет ті құ рың дар. Web-бет ор та ға 

тү зе тіл ген «Ме нің хоб биім» та қы ры бы нан, өз де рің ту ра лы 
қыс қа ша си пат та ма дан жә не өз де рің нің қы зы ғу шы лық та рың 
ту ра лы (спорт, ән ай ту, би леу жә не т.б.) ті зім нен тұ руы ке рек. 
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§ 38–39. Мә тін ді фор мат тау (қа ріп, аб зац, ті зім дер)

Мә тін ді фор мат тау тег те рі
Құ жат та та қы рып тар <H>, </h> 

тег те рі мен жа са ла ды. Мы са лы, 

<H1> Ме нің атым1 </H1> 
<H2> Ме нің атым2 </H2> 
<H3> Ме нің атым3 </H3> 
<H1> Ме нің атым4 </H1> 
<H2> Ме нің атым5 </H2> 
<H3> Ме нің атым6 </H3> 

<Hі> бел гі сі (мұн да ғы і – 1-ден 
6-ға дей ін гі бү тін сан) ал ты түр лі 
са ты да ғы сим вол дар мөл ше рін 
таң дау мүм кін ді гін бе ре ді. Бі рін ші 
са ты да ғы та қы рып – ең ірі сі, 
ал тын шы са ты да ғы – ең кі ші сі. 

Абзац ен гі зу үшін <P>, </ p> 
тег те рі қол да ны ла ды, ал мә тін нің 
сол жақ, ор та да не ме се оң жақ та 
ор на ту үшін align ат ри бу ты пай да-
ла ны ла ды. Мы са лы, <P  align = 
center> Ме нің бі рін ші бе тім  </ p> . 
Мұн да «Ме нің бі рін ші бе тім» сөй-
ле мі бет тің ор та сы на ор на ла са ды. 
Align ат ри бу ты ның мә ні left (сол 
жақ), right (оң жақ) бо луы мүм кін. 

< F O N T >  те гі нің кө ме гі мен біз 
мә тін нің қар пін, кө ле мін, тү сін 
бел гі лей міз. Ол үшін face, size, color 

ат ри бут та ры пай да ла ны ла ды. Мы са лы: <P  align = center> 
<font face = Arial siz e = 5  color = blue> Ме нің 
бі рін ші бе тім </font> . Мұн да arial қар пі мен, кө ле мі 5-ке тең, 
көк түс ті «Ме нің бі рін ші бе тім» де ген сөй лем шы ға ды. 

Жол ды бө лу үшін <BR> те гін қол дануға бо ла ды. Мы са лы: 
<P> Ана ті лің – арың бұл, 
<BR> Ұя тың боп тұр бет те </p> де ген код та <BR> те гі екін ші 

сөй лем ді ке ле сі жол ға тү сі ре ді.

Естеріңе түсіріңдер:

•	 ги	пер	мә	тін	де	ге	ні	міз	не	жә	не	
бұл	тер	мин	ді	ең	ал	ғаш	кім	
ен	гіз	ді?

•	 web-беттерді	қан	дай	про-
грам	ма	лар	кө	ме	гі	мен	жа	сау	ға	
бо	ла	ды?	

•	 ML	ті	лін	де	web-бетті	қай	да	
құ	ру	ға	бо	ла	ды?

•	 тег	де	ге	ні	міз	не?

Меңгерілетін білім:

•	 мә	тін	ді	фор	мат	тау	тег	те	рі;
•	 аб	зац	ен	гі	зу	тег	те	рі;
•	 ті	зім	дер	ді	жа	зу	тег	те	рі	нің	
түр	ле	рі;

•	 сайт	қа	сыр	ғы	ма	лы	жол	дар	
ен	гі	зу.

Менің атым1
Менің атым2

Менің атым3

Менің атым4

Менің атым5

Менің атым6
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Қа рай тыл ған әріп тер ді пай да ла ну үшін мә тін ді < B > , < / b>  
тег те рі нің ор та сы на ала мыз, көлбеу (курсив) әріп тер үшін – 
< I > , < / i>  . Мы са лы:

Кө рі не тін мә тін, яғ ни мы сал ға 10 «А» сы ны бы Информа-
тика пә ні HTML-де жа зы луы: 

 <HTML <HEA > <H3> 10 "А" сы ны бы нформатика ә ні 
</H3> </HEAD> 

 < Y> <P> < > 10 "А" сы ны бы нформатика ә ні </ > 
 <P> < > 10 "А" сы ны бы нформатика ә ні </ > 
 <P> <U> 10 "А" сы ны бы нформатика ә ні </U> 
 <P> <S> 10 "А" сы ны бы нформатика ә ні </S> 
 <P> <TT> 10 "А" сы ны бы нформатика ә ні </TT> 
 </BODY> </HTML> 

10 «А» сыныбы Информатика пәні

10 «А» сыныбы Информатика пәні

<I> 10 «А» сыныбы Информатика пәні

10 А  сыныбы нформатика әні

10 А  сыныбы нформатика әні

10 А  сыныбы нформатика әні

ө мір лен ген ті зім дер
Нө мір лен ген ті зім дер бел гі лен ген ті зім тә різ ді шы ға ры-

ла ды, олар тек < <UL> жә не </ <UL> (ordered list – рет тел ген 
ті зім) тег те рі мен қор ша ла ды да, нә ти же сін де ті зім нө мі рі 
ре тін де бү тін сан дар жа зы ла ды. Бір мы сал ды аз дап түр лен-
ді ріп, нө мір леп жа зып шы ғай ық:

<HTML> <HEA > <T TLE> мы сал </T TLE> </HEA > 
 <BODY text = green> 
  <H2 AL N = CENTER> Нө мір лен ген ті зім жол да ры 
  </H2> <HR> 
  < <UL> 
   <L > Ай дар;АР
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   <L > Ма рат;
   <L > Ай дос;
   <L > Жан на </L > 
   </O<UL> 
  <HR> 
 </BODY> 
</HTML> 

Осы HTML тег те рі жұ мы сы нә ти же сін де мы на дай ті зім 
шы ға ры ла ды:

Нөмірленген тізім жолдары

1. Айдар;

2. Марат;

3. Айдос;

4. Жанна

Егер ті зім нө мірін ке рек ті бір нөмір мен бас тау ке рек бол са, 
он да start ат ри бу тын пай да ла на мыз, мы са лы:

<OL start = 5> Қол да ныл ған әде би ет тер ті зі мі
Ті зім дің тү рін өз гер ту үшін type ат ри бу ты кө мек те се ді, 

мы са лы, нө мір лер ді ла тын әріптері мен тө мен ді гі дей жа за мыз:
<OL type = I> Қол да ныл ған әде би ет тер ті зі мі
Мар кер лік ті зім ді жаз ған да <UL> те гін пай да ла на ды, мар-

кер дің тү рін өз гер ту үшін type ат ри бу тын қол да на мыз.
<LI type = disk> – нүкте түріндегі маркер;
<LI type = circle> – шең бер түріндегі маркер;
<LI type = square> – шар шы түріндегі маркер.

ө мір лен бе ген ті зім дер
 <UL> жә не </U<UL> (unordered list – ре ті жоқ ті зім) тег те-

рі ара сын да ор на лас қан мә тін дер нө мір лен бей, бі рақ бел гі ле ніп 
жа зыл ған ті зім дер ре тін де қа рас ты ры ла ды. Мұн да ті зім нің әр-
бір жа ңа эле мен тін <LI> (list – ті зім) бел гі сі нен бас тап жа зу қа-
жет. Мы са лы, эк ран да жа сыл түс ті әріп тер мен те ріл ген мы на-
дай ті зім жа сау үшін:
• Ай дар;
• Ма рат;АР
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• Ай дос;
• Жан на

Тө мен де гі дей түр де HTML ті лі мә ті нін Блок нот та те ріп, кез 
кел ген брау зер де кө ріп шы ғу ке рек: 

<HTML> <HEA > <T TLE> мы сал </T TLE> </HEA > 
 <BODY text = green> 
  <H2 AL N = CENTER> Маркерлен ген ті зім жол да ры 
  </H2> <HR> 
   <UL> 
    <L > Ай дар;
    <L > Ма рат;
    <L > Ай дос;
    <L > Жан на
   </U<UL> 
   <HR> 
 </BODY> 
</HTML> 

< L I >  бел гі сі үшін жа бы лу те гі нің қа жет емес еке нін бай-
қа ған бо лар сың дар.

< U L >  те гі нің ати бу ты type = disc | circle | square, олар бел гі 
мар ке рі нің сырт қы пі ші нін өз гер тіп, сәй ке сін ше дөң ге лек 
|  шеңбер | квад рат бей не сін де көр се те ала ды.

Қа бат тал ған ті зім дер
Кез кел ген ті зім де гі эле мент іші не бас қа да ті зім түр ле рі 

ен гі зі ліп, қа бат тас қан ті зім дер құ рас ты ры луы да мүм кін. 
Бі рақ мұн дай қа бат тал ған ті зім дер ді жиі қол дан сақ, ол мә тін ді 
эк ран ға көп са ты лы түр де шы ға рып, оның ұзын ды ғын арт-
ты рып жі бе ре ді. Сон дық тан олар ды тек ке рек ке зін де ға на қол-
дан ған дұ рыс деп са на ла ды.

Маркерленген тізім жолдары

• Айдар;

• Марат;

• Айдос;

• Жанна
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Қа бат та лып ор на лас қан ті зім дер ді мә тін маз мұн да ры мен 
әр түр лі жос пар лар дай ын дау да қол дан ған ти ім ді бо лып та бы ла ды. 

Осын дай ті зім дер ұй ым дас ты ру ды қыс қа ша мы на дай 
мы сал мен көр се тейік:

 <html> <head> <tіtle> мы сал </tіtle> </head>
 <body>
 <H1 AL N = center> HTML-де жұ мыс жа са ған қы зық ты
 </H1>
 <DL>
 < T> Нө мір лен бе ген ті зім дер
 < > Нө мір лен бе ген ті зім ле ме нт те рі сол жақ тан 

ар найы таң ба мен бел гі ле ні , мә тін аз да  оң ға та ман 
жыл жы  ор на ла са ды:

 <UL>
 <L > 1- ле мент 
 <L > 2- ле мент
 <L > 3- ле мент
 </UL> 
 < T> Нө мір лен ген ті зім жол да ры 
 < > Нө мір лен ген ті зім жол да ры сол жақ тан нө мір лер 

ар қы лы бел гі ле ні  ор на ла са ды: 
 <OL>
 <L > 1- ле мент 
 <L > 2- ле мент
 <L > 3- ле мент </L >
 </ol>
 < T> Анық тау ті зім де рі
 < > Мұн дай ті зім дер ал дың ғы еке уі нен күр де лі рек, 

бі рақ  оқу ға ың ғай лы бо ла ды. 
 <P> Ті зім дер ді бі рі нің іші не бі рін жа зы  қа бат тас ты-

ру ға бо ла ды,  бі рақ кө  дең гей лер жа са , бұл тә сіл мен 
тым  әуес те ні  ке ту қа жет емес еке ні ес те бол сын. 

 <P > Ті зім де гі бір ле мент ішін де бір не ше абза  
тұ руы мүм кін. 

 н дай абза тар сол жақ шет тен бір дей қа шық тық қа 
ығы сы   ор на ла са ды. </P>

 </DL>
 </body>
 </html>АР
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Сыр ғы ма лы жол дар
<MARQUEE> жә не </MARQUEE> тег те рі брау зер те ре зе-

сін де жол дың бір ше ті нен екін ші ше ті не жыл жып оты ра тын 
«сыр ғы ма лы жол» жа сай ды жә не оның мы на дай па ра ме тр ле рі 
бо ла ды:

 <MARQUEE AL N="alі n'  EHAV R='behavіor"  
C L R = rr bb

 RECT N="dіrectіon"  HE HT="іnte er"  
HSPACE="іnte er"

 L P="іnte er"  SCR LLAM UNT="іnte er"  
SCR LL ELLAY="іnte er"

 VSPACE="іnte er"  W TH="іnte er" > Кез кел ген 
мә тін </MARQUEE>

Осы лар дың кейбірінің ма ғы на ла ры мен жа зы лу тү рі тө мен-
де гі дей бо лып ке ле ді.

ALІGN – «сыр ғы ма лы» мә тін ді жол дың жо ғар ғы ше ті не, 
ор та сы на не ме се тө мен гі ше ті не ту ра лап ор на лас ты ру па ра-
мет рін бе ре ді жә не ол мы на мән дер дің (сөз дер дің) бі реуін 
қа был дай ды: TOP, MІDDLE, BOTTOM.

BGCOLOR – «сыр ғы ма лы жол дың» фон тү сін анық тай ды, 
он ал ты лық RGB фор ма тын да не ме се ағыл шын ша бел гі лі бір 
түс аты бе рі ле ді.

DІRECTІON – жол бой ын ша жыл жу, яғ ни сыр ғу ба ғы тын 
анық тай ды, оның мүм кін мән де рі: LEFT (сол ға), RІGHT (оң ға) 
жә не оның мә ні көр се тіл ме ген жағ дай да, ке лі сім бой ын ша LEFT 
мә ні ав то мат ты түр де іс ке қо сы ла ды. Екі жақ қа да ке зек -ке зек 
сыр ғы ту үшін BEHAVIOR=ALTERNATE ат ри бу ты қол да ны ла ды.

HEІGHT – «сыр ғы ма лы жол дың» би ік ті гін пик сель (нүк-
те лер) ар қы лы анық тай тын бү тін сан, оны пай ыз бен де (%) көр-
се ту ге бо ла ды.

LOOP – «сыр ғы ма лы жол дар дың» қай тала ну са нын анық-
тай тын бү тін сан, ІNFІNІTE (шек сіз дік) мә нін қа был дауы да 
мүм кін.

SCROLLAMOUNT – жыл жу дың бір қа да мын да мә тін нің 
қан ша пик сельге жыл жи ты нын анық тай тын бү тін сан.

SCROLLDELAY – екі сыр ғу дың ара сын да ғы ин тер вал ды 
мил ли се ку нд пен көр се те тін бү тін сан.АР
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WІDTH – эк ран да ғы «сыр ғы ма лы жол дың» енін пик сель 
ар қы лы анық тай тын бү тін сан, оны процентпен де (%) көр се-
ту ге бо ла ды. 

Осы сыр ғы ма лы жол жа сау үшін бір мы сал қа рас ты рай ық. 
Блок нот та те ріп, мы сал.htm аты мен сақ тап, оның нә ти же сін 
кез кел ген брау зер де кө ріп шы ғу ке рек:

 <HTML> <HEA > <T TLE> 3-1 мы сал </T TLE> </HEA >
  <BODY text=red>
   <CENTER>
   <H2> ыр ғы ма лы жол дар </H2> <HR>
    <H3> <MARQUEE BGCOLOR= "yellow" 
   RECT N = "R HT"
    SCR LLAM UNT = "10" SCR LL ELAY="200"   

  W TH="90 "> 
    ұл – бі рін ші сыр ғы ма лы жол 
     </MARQUEE>
   <P> <MARQUEE C L R= " reen" RECT N =  

  "LEFT" 
   HE HT=30 SCR LLAM UNT="10" 
   SCR LL ELAY="100" W TH="90 "> 
    ұл – екін ші сыр ғы ма лы жол </MARQUEE> 
    </H3> <HR> 
   <H3> <MARQUEE BGCOLOR= "blue"     

  EHAV R=alternate
     SCR LLAM UNT = "10" SCR LL ELAY=
     "200" W TH="90 "> 

    ұл – үшін ші сыр ғы ма лы жол 
    </MARQUEE>
   </CENTER> </BODY>
</HTML>

Сырғымалы жолдар

Бұл – бірінші сырғымалы жол

Бұл – үшінші сырғымалы жол

Бұл – екінші сырғымалы жол
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1. Мәтінді форматтауға нелер жатады?
2. Сырғымалы жолдар деген не?
3. Сыр ғы ма лы жол дар ды қан дай тег тер мен ұйым дасты-

рады?

1. Не лік тен мә тін ді фор мат тау тег тер ден тұ ра ды?
2. Не лік тен сыр ғы ма лы жол дар ды қол дан амыз?

1. Нөмірленген тізім мен нөмірленбеген тізімнің айырма-
шылығы неде?

2. Сырғымалы жолдарды салыстырып, талдау жасаңдар. 

1. Тізімді ұйымдастыру тегтерінің қолданылуына мысал 
келтіріңдер.

2. Тег тер дің қол да нуы на қарай кес те ге тол ты рың дар.

HTML жалпы 
құрылымы

Азатжолды фор-
маттау

Қаріптерді  
форматтау

 –
 –
 –

 –
 –
 –

 –
 –
 –

Блок нот мә тін дік ре дак то рын ашып, бос құ жат ты Тап-
сыр ма2.html де ген ат пен сақ таң дар.
1. Құ жат та ғы ал ғаш қы тег <HTML> те гі бо лу ке рек. Те ре зе-

нің та қы ры бын ен гі зу үшін мы на жол дар ды те рің дер:
 <HEA > <T TLE> Ме нің бі рін ші бе тім </T TLE>  

</HEAD> 
2. Ен ді құ жат тың де не сін, яғ ни HTML құ жат та не көр се ті-

ле ті нін ен гі зе міз. Ол үшін мы на жол дар ды те рің дер:
 <BODY BGCOLOR = yellow TEX T = blue> 

Сұрақтарға жау ап бе рейік

Ойланайық, талқылайық

Талдап, салыстырайық

Дәптерде орындайық

 Компьютерде орындайық
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 Мұн да ғы BGCOLOR = yellow құ жат тың фо ны – са ры, 
ал TEXT = blue шы ға тын мәтіннің тү сі көк бо ла ты нын 
анық тай ды.

3. Ен ді нө мір лен ген жә не нө мір лен бе ген ті зім жа сау ды үй-
ре нейік. Ол үшін мы на жол дар ды ен гі зің дер:

 < <UL> ұл бі рін ші нө мір лен ген ті зім ді біл ді-
ре ді.

 <L > оқу шы
 <L > мұ ға лім </L > 
 </O<UL> 
 <UL TYPE = SC> ұл нө мір лен бе ген тіз бек ті 

біл ді ре ді.
 <L > і рін ші оқу шы
 <L > Екін ші оқу шы
 <L > шін ші оқу шы
 </U<UL> 
4. Ке ле сі жол ға <BR> <BR> деп, те рің дер. Бұл екі рет бос 

жол жа са ған ды біл ді ре ді («Enter» пер не сін бас қан ды 
біл ді ре ді).

5. Ке ле сі жол ға те рің дер: <MARQUEE> Ғ МА  Ж  
</ MARQUEE>. Нә ти же сін де сырғымалы жол жа са лына ды.

6. HTML құ жат та көр се ті ле тін ақ па рат тау сыл ған дық-
тан <BODY> те гін жа бу ке рек, ол үшін </BODY> деп 
жа зың дар. HTML құ жат та ғы жа зу аяқ тал ды, сон дық-
тан <HTML> те гін де жа бу ке рек, ол үшін </HTML> деп 
жа зың дар.

 Блок нот ты жау ып, жа са ған құ жат ты брау зер де кө рің-
дер.

1. Мәтінді форматтау тегтерін пайдаланудың тиімділігі 
неде?

2. Сырғымалы жолдарды қайда пайдаланады?

Ой бөлісейік
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§ 40. Прак ти кум. Мә тін ді фор мат тау

Тап сыр ма лар ды орын дау ға арналған нұс қау лық
1. «Оқу шы» бу ма сын да «Ме нің ал ғаш қы web-сай тым» ат ты 

бу ма жа саң дар.
2. Блок нот прог рам ма сын ашың дар.
3. Блок нот ре дак то рын да қа ра пай ым HTML файл мә ті нін 

жа зың дар.
4. HTML фай лды сақ таң дар: Файл ⇒ ... ретінде сақтау ⇒ 

Жұ мыс үс те лі ⇒ «Ме нің ал ғаш қы web-сай тым» бу ма сы ⇒ 
файл дың атауы «Ал ғаш қы бет.html» ⇒ Сақтау ко ман да-
ла рын орын даң дар. 

5. Web-бет ті кө ру үшін же лі браузе рін қо су ке рек.

1-тап сыр ма. Жа ңа жол ға кө шу (абзац) те гін пай да ла нып 
өлең жо лын ен гі зу.

Web-сайт тың бе ті не кез кел ген өлең жо лын жа зың дар. 
Тап сыр ма ны орын дау ға ар нал ған нұқ сау лық

1. Сайт та рың ның бар лық фай лда рын сақ тай тын же ке пап ка 
құ рың дар.

2. Блок нот (Notepad) прог рам ма сын іс ке қо сың дар (Бастау ⇒ 
Барлық программалар ⇒ Стан дарт ты).

 <html> <head> <title> мы сал </title> </head> 
 <body> 
 <H1> Е  </H1> 
 <H2> Абай </H2> 
 <P> Айт тым сә лем, 

қа лам қас, < R> 
 а ған құр бан мал мен бас. < R> 
 а ғын ған нан се ні ой ла  < R> 
 Ке лер көз ге ыс тық жас. </P> 
 <P> Кө зім нің қа ра сы, < R> 
 Көң ілім нің са на сы. < R> 
 іт ей ді іш те гі, < R> 
 Ға шық тық жа ра сы. </P> 
 </body> 
 </html> 
3. Фай лды Тап сыр ма2.html (сақ тау ке зін де мін дет ті түр де 

HTML файл дың ти пін көр се тің дер) де ген ат пен же ке бу ма да 
сақ таң дар.

ӨЛЕҢ

Абай

Айттым сәлем, қаламқас,
Саған құрбан мал мен бас.
Сағынғаннан сені ойлап
Келер көзге ыстық жас.

Көзімнің қарасы,
Көңілімнің санасы.
Бітпейді іштегі,
Ғашықтық жарасы.
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Web-беттерді қа рау үшін брау зер дің кез кел ген прог рам-
ма сын қол да ның дар (Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox 
не ме се бас қа сын). Ол үшін Блок нот прог рам ма сы нан шық пай, 
же ке пап ка ны ашып жә не тап сыр ма2.html фай лын екі рет ба су 
ар қы лы брау зер те ре зе сін ашың дар. 

2-тап сыр ма. Эк ран да ғы мә тін нің ор на ла су ын ба қы лау
Нау рыз ме ре ке сі не бай ла ныс ты, Қа зақ стан хал қы на құт-

тық тау жа зың дар. Нә ти же сін эк ран ға шы ға рып, өз қа ла у-
ларың ша өз ге ріс тер ен гі зіп, қай талап сақ таң дар. Өз ге ріс те рдің 
брау зер де ен ген ін тек се рің дер. 

3-тап сыр ма. Сы нып тас та рың ның ті зі мін ор на лас ты ру
Сы ны птағы оқу шы лар дың ті зі мін жа зың дар. Нә ти же сіне кей ін 

өз қа ла уларың ша өз ге ріс тер ен гі зіп, қай талап сақ таң дар.
Тап сыр ма ны орын дау ға ар нал ған нұсқау лық

1. Ен гі зіл ген ті зім де гі мә тін дер ді қа жет те рі ңе қа рай таң дап, 
түс те рін, өл ше мін, қар пін ор на тың дар.

2. Құ жат бе ті не нө мір лен ген, нө мір лен бе ген ті зім де рін шы ғар ың   дар.

4-тап сыр ма. Тө мен де гі мә тін ді шы ға ра тын web-бет ті 
құ рың дар.

Шар бетінің ауданы S = 4 r2

Судың формуласы H
2
O

Мәтін
HTML редакторы

5-тап сыр ма. HTML ті лі нің тег те рін пай да ла нып, тө мен-
де гі тап сыр ма ны орын даң дар. 
1. Жұ мыс күн дері: 

a. дүй сен бі
b. сей сен бі
c. сәр сен бі
d. бей сен бі
e. жұ ма

2. Де ма лыс күн дері:
a. сен бі
b. жек сен біАР
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§ 41–42. Кес те лер

Кес те – web-сайт тың негiзгi 
бөлiктерiнiң бiрi. Кес те мынадай 
бөлiктер ден тұ ра ды:
• кес те та қы ры бы;
• ба ға ндар та қы рып та ры;
• ұя шық тар.

Кес те жол дар тiзбегi бой ын ша 
бiртiндеп тол ты ры ла ды (сол дан 
оң ға қа рай жол со ңы на дейiн, со дан 
соң ке лесi жол ға кө шу). Әрбiр 
ұя шық қа мәлiмет тер енгiзiледi. 
Кес те тұр ғы зу <TABLE> жә не 

</ TABLE> тег те рі кө ме гі мен орын да ла ды, оның әр бір жо лын 
анық тау – <TR> жә не </TR> тег те рі ар қы лы, ал сол жол дар-
да ғы ба ға ндар – <TD> жә не </TD> не ме се <ТН> жә не </ ТН> тег-
те рі ар қы лы анық тала ды. <TD> жә не <ТН> тег те рі нің жұ мы сы 
ұқ сас, бі рақ <ТН> тег те рі мен қор шал ған мә тін қа рай тыл ған 
ба ға н та қы рып та ры бо лып та бы ла ды да, <TD> тег те рі мен одан 
кей ін гі қа ра пай ым ба ға ндар жа зы ла ды. 

Кес те та қы ры бы <CAPTION> жә не </CAPTION> тег те рі мен 
қор ша лып жа зы ла ды. Жал пы кес те ні то лық анық тау ере же сі 
тө мен де гі үл гі мен бе рі ле ді:

 <TABLE ALIGN = "center" BGCOLOR = "# rrggbb" 
BORDER = "integer" 

  BORDERCOLOR = "# rrggbb" WIDTH = "integer"> 
......

 </TABLE> 

Бі рақ кес те тұр ғы зу ке зін де олар дың кей бі рі қол да ныл мауы 
да мүм кін. Ен ді осы кес те те гі ат ри бут та ры ның ат қа ра тын 
жұ мы сы на тоқ талай ық:

ALIGN ат ри бу ты кес те нің шет жақ тар ға ту ра ла нуын анық-
тай ды (көр се тіл ме се, ке лі сім бой ын ша сол жақ шет ке). ALIGN 
мә ні – қос тыр нақ ша ішін де гі сөз – мы на сөз дер дің бі рі не сәй-
кес ке луі ти іс: LEFT (сол жақ шет ке), CENTER (ор та ға), RIGHT 
(оң жақ шет ке).

Естеріңе түсіріңдер: 

•	 мә	тін	ді	фор	мат	тау	тег	те	рі;
•	 ті	зім	ді	шы	ға	ру	тег	те	рі;
•	 сыр	ғы	ма	лы	жол	дар	ды	шы	ға	ру	
тег	те	рі.

Меңгерілетін білім:

•	 ML-де	кес	те	лер	мен	жұ	мыс	
жа	сау;

•	 кес	те	лер	ді	шы	ға	ру	тег	те	рін	
бі	лу.
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BGCOLOR кес те то ры ның іш кі фон тү сін та ғай ын дай ды (он 
ал ты лық RGB фор ма тын да ғы сан не ме се ағыл шын ті лін де гі 
бел гі лен ген түс атауы).

BORDER – бү тін сан, кес те жақ тау ла ры сы зы ғы ның пик-
сель мен бе ріл ген қа лың ды ғы. Егер BORDER бе ріл ме се, жақ тау 
сы зық та ры көр се тіл мей ді.

BORDERCOLOR жақ тау сы зық та ры ның тү сін та ғай ын-
дай ды (он ал ты лық RGB фор ма тын да ғы сан не ме се ағыл шын 
ті лін де гі бел гі лен ген түс атауы), BORDER ат ри бу ты мен бір ге 
қол да ны ла ды.

WIDTH – кес те енін анық тай тын бү тін сан, оның мә ні пик-
сель мен не ме се процентпен (%) бе рі ле ді.

Кес те та қы ры бы <CAPTION> те гі мен тө мен де гі ере же ге сәй-
кес бе рі ле ді:

<CAPTION ALIGN = "top"> ...... </CAPTION>

Мұн да ғы ат ри бут тар дың ат қа ра тын қыз ме ті мы на дай 
бо лады.

ALIGN ат ри бу ты кес те та қы ры бын шет жақ тар ға ту ра лау 
ке зін де оның мә ні LEFT, CENTER (көр се тіл ме се, ке лі сім бо йын ша 
осы мән қа был да на ды), RIGHT сөз де рі нің бі рі не сәй кес ке луі ти іс. 
Ал егер ол та қы рып ты вер ти каль ба ғыт та кес те нің жо ғар ғы жә не 
тө мен гі жақ та ры на ор на лас ты руы қа жет бол са, он да BOTTOM – 
жо ға ры да (ке лі сім бой ын ша осы мән қа был да на ды), ТОР – тө мен де 
сөз де рідің бі рін мән ре тін де қа был дай ала ды.

Кес те жо лы < T R >  жә не </TR> тег те рі мен қор ша лып тұ ра ды, 
бұ лар дың ал ғаш қы сы ның мы на дай бір сы пы ра ат ри бут та ры 
бо луы мүм кін:

 <TR ALIGN = "center" BGCOLOR = "# rrggbb" 
R ERC L R = " rr bb"> Кес те жо лы  </TR>

Ен ді < T R >  те гі нің осы ат ри бут та ры на тоқ талай ық.
ALIGN – жол шет те рін ту ра лау. Оның мүм кін мән де рі LEFT 

(ке лі сім бой ын ша), CENTER, RIGHT.
BGCOLOR жол дың іш кі фон тү сін анық тай ды (он ал ты лық 

RGB фор ма тын да ғы сан не ме се ағыл шын ті лін де гі бел гі лен ген 
түс атауы). АР
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BORDERCOLOR – жол жақ тау ла ры ның тү сі (он ал ты лық 
RGB фор ма тын да ғы сан не ме се ағыл шын ті лін де гі бел гі лен ген 
түс атауы). Бұл ат ри бут <TABLE> те гі нің BORDER ат ри бу ты ның 
мә ні нөл ге тең бол ма ған да ға на қол да ны ла ды. 

ROWSPAN – бір не ше жол ды бі рік ті ріп, бір-ақ жол етіп 
жа зу ке зін де бе рі ле тін бі рік ті рі ле тін жол дар са ны.

Кес те жо лын да ғы ба ға ндар (ұя шықтар) < T D>  . . .  < / T D>  
жә не Т   Т  тег те рі мен тө мен де гі ере же ге сәй кес 
анық тала ды:

 <T  не ме се ТН AL N = "ri ht" AC R UN  = "url" 
C L R = " rr bb" R ERC L R = " rr bb" >

 а ған  </T  не ме се /TН>
<TD> жә не <ТН> тег те рі нің ат ри бут та ры қыз мет те рі:

ALIGN – мә тін ді го ри зон таль ба ғыт та ту ра лау ат ри бу ты. Оның 
мүм кін мән де рі: LEFT, CENTER (ке лі сім бой ын ша), RIGHT.

BGCOLOR – фон тү сін анық тау ат ри бу ты (он ал ты лық RGB фор-
ма тын да ғы сан не ме се ағыл шын ті лін де гі бел гі лен ген түс атауы).

BORDERCOLOR – ұяшық жақ тау ла ры ның тү сі ат ри бу ты (он 
ал ты лық RGB фор ма тын да ғы сан не ме се ағыл шын ті лін де гі түс 
атауы). Бұл ат ри бут <TABLE> те гі нің BORDER ат ри бу ты ның мә ні 
нөл ге тең бол ма ған да ға на қол да ны ла ды.

COLSPAN – ба ға ндар та қы ры бы на ар нал ған бі рік ті ріл ген жол 
(ұя) ішін де ор на ла са тын ба ға ндар са ны.

Оқу шы лар то бы жай лы кес те құ рып, мы сал кел ті рейік. 
Блок нот па рақ ша сын ашып, құ ра тын кес те нің ко дын блок нот 
бе ті не ор на лас ты ра мыз.

 <html> <body text = blue> <table border = 10 
bordercolor = green

    width = 100  ali n = center b colo = 
"yellow">

  <caption ali n = bottom> <H2> қу шы ла р жай лы 
  дерек </H2>
  </caption>
  <tr> <th colspan = 4> 6-сы ны  оқу шы ла ры ның ті зі мі  

 </th> </tr>
  <tr> <th> nbsp; </th> <th> Аты-жө ні </th> <th>  

 Мекенжайы </th>АР
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   </tr>
  <tr> <th rowspan = 3> л дар </th> <td> Жа ңа ба ев 
  Жан дос </td> <td>
   әт баев кө ше сі, 10-үй, 126 ә тер </td> </tr> 
  <tr> <td> Мұ қан уа ныш </td> <td> л- а ра би
  даң ғы лы, 15-үй, 225- ә тер </td>
 </tr>
  <tr> <td> Тө ре ға ли Да ни р </td> <td> ей фул лин 
  кө ше сі, 101-үй, 6- ә тер </td>
   </tr>
  <tr> <th rowspan = 3> ыз дар </th>
   <td> ә кен ан ду ғаш </td> <td> ей фул лин
   кө ше сі, 101-үй, 25- ә тер
   </tr>
  <tr> <td> а қыт жан қы зы Ай ман </td> <td> Абай  

 даң ғы лы, 115-үй, 121- ә тер
   </td> </tr>
  <tr> <td> Тө ле бай  Жа нар </td> <td> Мұратбаев кө ше сі, 
  36-үй, 95- әтер
   </td> </tr>
  </table>
 </body>
</html>

6-сынып оқушыларының тізімі

Аты-жөні Мекенжайы

Ұлдар

Жаңабаев Жандос Сәтбаев көшесі, 10-үй, 126-пәтер

Мұқан Қуаныш Әл-Фараби даңғылы, 15-үй, 225-пәтер

Төреғали Данияр Сейфуллин көшесі, 101-үй, 6-пәтер

Қыздар

Сәкен Сандуғаш Сейфуллин көшесі, 101-үй, 25-пәтер

Бақытжанқызы Айман Абай даңғылы, 115-үй, 121-пәтер

Төлебай Жанар Мұратбаев көшесі, 36-үй, 95-пәтер

Оқушылар жайлы мәлімет

1. Web-сайттағы кесте деген не? 
2. Кесте қалай толтырылады? 

Сұрақтарға жау ап бе рейік
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1. Web-бетте кес те тұр ғы зу не себепті ма ңыз ды?
2. Не лік тен кес те ні құ ру да тег тер дің дұ рыс ор на ла су ере-

же ле рін ұс та на мыз?

1. Тө мен де  кел ті ріл ген кес те құ ру ере же ле рін тал даң дар. 

 Кес те құ ру ере же сі Се бе бі 
1. Дерек тер тү гел көр се ті ліп тұр ға ны дұ рыс

2. Эк ран да көр се тіл ген кес те нің ма ғы на сы на 
на зар ау да ру ке рек

2. Кес те құ ру тег те рінің мәтінді форматтау тегтерінен 
қандай айырмашылығы бар?

Тө мен де гі сыз ба ны өз де рің нің дос та рың жай лы ақ па рат 
жа зу ар қы лы тол ты рың дар.

Достарым жайлы ақпарат

• 1

• 2

• 3

• 4

• 5

• 6

• ...

1. Блок нот прог рам ма сын ашың дар.
2. Блок нот ре дак то рын да тө мен де бе ріл ген HTML файл мә-

ті нін жа зың дар.
3. HTML фай лды сақ таң дар: Файл ⇒ … ретінде сақтау ⇒ Жұ-

мыс үс те лі ⇒ «Ме нің ал ғаш қы web-сай тым» бу ма сы ⇒ 

Ойланайық, талқылайық

Талдап, салыстырайық

Дәптерде орындайық

 Компьютерде орындайық
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файл дың атауы «Са бақ кес те сі.html» ⇒ Сақтау ко ман да-
ла рын орын даң дар.

4. Web-бет ті кө ру үшін же лі браузе рін қо су ке рек.

 <HTML> <HEAD> 
 <T TLE> а бақ кес те сі </T TLE> </HEA > 
 <BODY BGCOLOR = "# FFFFFF"> 
 <P ALIGN = CENTER> 
 <F NT C L R = "RE " S E = "6" FACE = "  

ARIAL"> 
 < > а бақ кес те сі </ > </F NT> </P> < R> 
 <FONT COLOR = "BLUE" SIZ E = "4" FACE = "Times 

New Roman"> 
 <TA LE R ER = "1" W TH = 100  C L R = " 99 

CCCC"> 
 <TR BGCOLOR = "# CCCCFF" ALIGN = CENTER> 
 <T > ақы ты </T > 
 <T > 10 а сыныбы </T > 
 <T > 10 б сыныбы </T > 
 <T > 10 в сыныбы </T > 
 </TR> <TR> <TD> 8-30 –  9-50 </TD> 
 <T > рыс ті лі </T > 
 <T > н фор ма ти ка </T > 
 <T > азақстан та рихы </T > 
 </TR> <TR> <T > 10-00  11-20 </T > 
 <T > Ма те ма ти ка </T > 
 <T > азақстан та рихы </T > 
 <T > Ағыл шын ті лі </T > 
 <TR> <T > 11-30  12-30 </T > 
 <T > азақстан та рихы </T > 
 <T > Ал геб ра </T > 
 <T > и зи ка </T > <TR> 
 </TABLE> 
 </BODY> 
 </ HTML> 

Кес те құ ра тын тег тер ді ес те сақ тай оты рып, HTML-да кес те 
құ ру  жол да ры туралы сы нып тас та рың мен ой бө лі сің дер.

Ой бөлісейік
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§ 43. Прак ти кум. Кес те құ ру

Кес те құ ру үшін <TABLE> жә не </TABLE> тег те рін қол да-
ны ла ты нын бі ле сіңдер. Мы са лы:
 
 <table> <tr> <td> і рін ші ұ  шық </td> <td> Екін ші 

ұ  шық </td> </tr> </table> 
 і рін ші ұ  шық        Екін ші ұ  шық 

 мұн да кес те жие гі бол май ды. Кес те жие гі кө рі ну үшін ал дың ғы 
бө лім де өт кен «border» ат ри бу ты қол да ны ла ды. 

<table border = "1">
 <tr>
  <td> і рін ші ұ  шық </td>
  <td> Екін ші ұ  шық </td>
 </tr> 
</table> 

Web-бет терінде тө мен де гі дей кө рі не ді.

Бі рін ші ұяшық Екін ші ұяшық

1-тап сыр ма. Жа ңа құ жат құ рың дар. Құ жат қа тө мен де гі 
көр се тіл ген кес те ен гі зіп, оның тү сін қы зыл ға бояңдар жә не 
жие гі нің өл ше мін 5 деп алың дар.

Бі рін ші ұяшық Екін ші ұяшық

2-тап сыр ма. Тө мен де гі тег тер ді құ жат қа ен гі зің дер. Брау-
зер де нә ти же сін кө ріп, тү сін ді ріп бе рің дер.

 <table border = "3" cellpaddin  = "10" b color = 
"# 999999">

  <tr>
   <td> і рін ші ұ  шық </td> <td> Екін ші ұ  шық 
   </td> <td> шін ші ұ  шық </td>
  </tr>
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   <td> Төр тін ші ұ  шық </td> 
   <td b color = " FF0000"> е сін ші ұ  шық 
   </td> <td> Алтыншы ұ шық </td>
  </tr> 
 </table> 

3-тап сыр ма. Құ жат қа тө мен де гі кес те үл гі сі бой ын ша 
ен гі зің дер.

Са бақ кес те сі
 Дүй сен бі  Сей сен бі Сәр сен бі Бейсен бі Жұ ма  Сен бі

Ма те ма-
ти ка 

Қа зақ ті лі Хи мия Қазақ тілі Ма те ма-
ти ка 

Әде би ет

Ин фор-

ма ти ка 
Хи мия

Де нешы-

нық ты ру 

Матема-

тика

Ин фор-

ма ти ка 
Фи зи ка 

Ағыл шын 
ті лі 

Фи зи ка Фи зи ка Химия Ағыл шын 
ті лі 

Ин фор ма-
ти ка 

Қа зақ ті лі Орыс ті лі Орыс ті лі 
Денешы-

нықтыру
Қа зақ ті лі Хи мия

Де нешы-
нық ты ру 

Әде би ет Ма те ма-
ти ка 

Информа-
тика

Де нешы-
нық ты ру 

Де нешы-
нық ты ру 

4-тап сыр ма. Құ рыл ған кес те нің фо ны на су рет ен гі зің дер.  

Са бақ кес те сі
 Дүй сен бі  Сей сен бі Сәр сен бі Бейсен бі Жұ ма  Сен бі

Ма те ма-
ти ка 

Қа зақ ті лі Хи мия Қазақ тілі Ма те ма-
ти ка 

Әде би ет

Ин фор-

ма ти ка 
Хи мия

Де нешы-

нық ты ру 

Матема-

тика

Ин фор-

ма ти ка 
Фи зи ка 

Ағыл шын 
ті лі 

Фи зи ка Фи зи ка Химия Ағыл шын 
ті лі 

Ин фор ма-
ти ка 

Қа зақ ті лі Орыс ті лі Орыс ті лі 
Денешы-

нықтыру
Қа зақ ті лі Хи мия

Де нешы-
нық ты ру 

Әде би ет Ма те ма-
ти ка 

Информа-
тика

Де нешы-
нық ты ру 

Де нешы-
нық ты ру 

Сабақ кестесі
сенбі Сәрсенбі Бейсенбі Жұма

зақ тілі Химия Қазақ тіліҚазақ тілі Матема
тика

мия
Денешы

нықтыру

Матема

тика

Инфорфор

матика

ка Физика Химия Ағылшын 
тілі

Орыс тілі Орыс тілі 
Денешы

нықтыру
ҚаҚазақ тізақ ті

биет Матема
тика

ИнформаИнформа
тика

ДеДенешы
нықнықты
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§ 44–45. CSS 

CSS (Cascading Style Sheets – 
кас кад ты стиль дер па рақ та ры) – 
брау зер де гі де рек тер дің көр се ті-
луін анық тай тын стан дарт. HTML 
құ жат құ ры лы мы ту ра лы ақ па рат 
бер се, ал CSS стиль дер па рақ-
та ры оны қа лай бейнелеу ке рек-
ті гін қа рас ты ра ды. Әдет те HTML 
мә тін нің тү сі мен өл ше мін бе ру 
үшін пі шім деу тег те рі ар қы лы 
жү зе ге асы ра ды. Сайт та ғы бір-
дей эле ме нт тер дің па ра ме тр ле рін 
өз гер ту қа жет бол са, тег тер ді та бу 
жә не өз гер ту үшін бар лық бет тер ді 
шо лу ға ту ра ке ле ді. CSS ті лі HTML 
ті лі нің мүм кін ді гін ке ңей те ді. 
HTML құ жат та ры на қа жет ті бей-
не ні бе ре ді. 

Кө бі не се HTML жә не XHTML 
web-беттер ді жо ба лау құ ра лы 

ретін де пай да ла ны ла ды, со ны мен қа тар SVG, XUL жә не XML 
форма тын да құ жат тар дың бар лық түр ле рі мен пай да ла ну ға 
бола ды.

Естеріңе түсіріңдер:

•	 web-құ	жат	де	ге	ні	міз	не?	
•	 ги	пер	мә	тін	де	ге	ні	міз	не?
•	 ги	пер	ме	диа	де	ге	ні	міз	не?

Меңгерілетін білім:

•	 SS	ту	ра	лы	тү	сі	нік;
•	 SS-тің	 ML-де	қол	да	ны	луы;
•	 SS	пен	 ML-дің	ай	ыр	ма	шы-
лы	ғы;

•	 стиль	түр	ле	рі.	

Тер мин дер:

•  C SS;
•	 стил
•	 қол	 а	ну	 ы	сти	лі
•	 брау	 ер	сти	лі
•	 кі	рік	ті	ріл	ен	стил
•	 ба 	ла	ныс	қан	стил
•	 им	по	рт	тал	ған	стил .

Қы зық ты ақ па рат

	стил 	 ің	кас	ка 	ты	кес	те	ле	рі	 - ен	ке 	ін 	1 	жы	лы	па 	 а	
бол	 ы.	 -тің	 -мен	ж 	мыс	жа	са	ға	ны	на	қа	ра	мас	тан 	ол	 	 	емес.	
о	ны	мен	қо	са	 	 	те 	тер	 і	анық	та 	оты	рып 	 	м м	кін	 ік	те	рін	

ке	ңе 	те	тін	же	ке	ко 	ты	 сы	на	 ы.	 л	 	м 	тін	 ік	қ 	жат	тар	 ы	ал	ма	су	
т 	сі	лі	ре	тін	 е 	ал	 	осы	қ 	жат	тар	жа	са	ла	тын	тіл	бол	ған	 ы	ғы	мен	ба -
ла	ныс	ты.	 скери	қы меткерлер	мен	ғы	лым	 ар ы	қ 	жат	тың	к 	рік	ті	лі	 і	емес 	
оның	қ 	ра	мы	қы	 ық	тыр	 ы.	 он	 ық	тан	 - ің	ал	ға 	қы	жо	ба	ла	рын	 а	

-бет	тер	е	бе 	не	ні	қо	су	 іс	те	рі	бол	ма	ған.	 і	рақ	уа	қыт	 те	ке	ле	 нтер-
нетке	бас	қа	 а	па 	 а	ла	ну	 ы	лар	ке	ліп 	олар	 	 е	рі	не	 сем	етіп	жа	сау	 ы	
талап	ет	ті.	 сы	ла 	 а	 - и	 а 	нер	лер	 ің	ж 	мы	сын	же	ңіл	 е	ту	мақ	са	ты	мен	
жа	са	л	ған	стил 	 ер	 ің	кас	ка 	ты	кес	те	ле	рі	па 	 а	бол	 ы.
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CSS-тің HTML-ден ай ыр ма шы лы ғы – HTML сайт тың кон-
тен ті нің құ ры лы мын жа сау үшін қол да ны луында. Ал CSS бұл 
кон тент ті пі шім деу, көр кем деу үшін, ди зайн, стиль бе ру үшін 
қол да ны ла ды. 

CSS-тің пай да бо луы, оның ар тық шы лық та ры web-ди зайн 
әле мін де төң ке ріс бол ды. 

CSS-ті қол да ну ар тық шы лық та ры: 
• Анық ба қы лау код тың кө ле мін едәуір ке мі те ді және оны 

оқу ға ың ғай лай ды;
• CSS ті лінің кө ме гі мен HTML ті лін де бе ру ге бол май тын 

па раметр лер ді аша мыз. Мы сал ға ала тын бол сақ, сіл те ме-
лер дің ас тын да ғы сы зық ты алып тас тау ға бо ла ды;

• CSS ар қы лы web-бет тің сырт қы кө рі ні сін оңай өз гер те міз. 
Көп құ жат тар дың сырт қы кө рі ні сін бір кес те ар қы лы көр се-
ту ге бо ла ды. Мы са лы, біз 30 бет  код та ғы қаріптерді жа сыл 
түс ет тік де лік. Бі рақ уа қыт өт кен соң, көк не қы зыл түс ке 
өз ге рт кі міз ке ліп, бар лық 20 бет ке кі ріп, ке рек ті ат ри бут-
та ғы қаріпті өз гер тіп шы ға мыз. Ал CSS ті лі ар қы лы сол 
20 бет тің бар лы ғын бір ға на стиль дер кес те сін де өз гер ту ге 
бо ла ды;

• Құ ра ма лы және жи нақ тал ған ди зайн тех ни ка сы. CSS 
ті лін де сайт  беттеуі де ген ұғым бар.
Егер сайт та ғы бір дей эле ме нт тер дің па ра ме тр ле рін 

өз гер ту қа жет бол са, тег тер ді та бу жә не өз гер ту үшін бар лық 
бет тер ді шо лу ға ту ра ке ле ді. Ал CSS бізге түс, мә тін өл шем-
дер ді жә не стиль дің бас қа па ра ме тр ле рін сақ тау ға мүм кін дік 
бе ре ді. 

Стиль – құ жат тың сырт қы кел бе тін жыл дам өз гер ту де қол-
да ны ла тын пі шім деу ере же лер жи ын ты ғы. 

Стиль дер бір әре кет пен пі шім деу дің бар лық ат ри бут тар 
то бын қол да ну ға мүм кін дік бе ре ді. Олар дың кө ме гі мен бар-
лық та қы рып тар дың кө рі ні сін өз гер ту ге бо ла ды. Мы са лы, 
та қы рып ты пі шім деу үшін үш әре кет ті, яғ ни бі рін ші оның 
өл ше мі, со дан кей ін қар пі жә не со ңын да ор та ға ту ра лау әре-
ке ті орын дал са, стиль ді қол да ну ар қы лы осы әре кет тер ді бір 
уа қыт та <H1> те гі не пайдала ну ға бо ла ды. 

Егер стиль дер дің бі рі мен жа сал ған мә тін кө рі ні сін жыл дам 
өз гер ту ке рек бол са, он да ол қол да ныл ған бар лық құ жат тар да ғы 
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стиль па ра ме тр ле рін өз гер тіп, мә тін ді ав то мат ты түр де өз гер-
ту ге бо ла ды (12-кесте).

12-кесте. CSS ти ім ді лі гі 

Құжаттың өлшемін азайтады. Бұл жүктелуді азайтуға мүмкіндік 
береді

CSS-ті пайдалану стиль сипаттамасымен берілген бір ғана 
файлды өңдеу арқылы көптеген құжаттарды басқаруға мүм-
кіндік береді

Стильдер қарапайым HTML-ге қарағанда әлдеқайда көп пішімдеу 
нұсқаларын ұсынады

CSS құжаттарын кэштеу

Стиль кес те ле рін қол да ну түр ле рі (13-кесте):

13-кесте. Стиль кес те ле рін қол да ну түр ле рі

Браузер стилі
Бұл – стандартты стиль парағы. Егер белгілі 
стиль анықталып, берілмесе, онда осы стан-
дарттар қолданылады

Қолданушы стилі
Кез келген қолданушы браузер параметрін 
өзгерту арқылы өзінің стиль кестесін жаза 
алады және қолдана алады

Ендірілген стиль Style атрибутын қолдану арқылы анықталады

Кіріктірілген стиль HTML құжатының ішінде орналасады

Байланысқан стиль
Құжатпен link элементінің көмегімен бай-
ланысады

Импортталған стиль Стильдерді импорттайды

HTML-ге қа ра ған да CSS-тің син так си сі күр де лі рек. Се бе бі 
HTML-дің бір не ше тегі н қа лай пай да ла ну ке рек ті гін ұғып 
ал ған соң, еш қи нал мас тан па рақ ша бе тін жа за бе руі міз ге бо ла-
ды. Ал CSS – стильдің анықтамасы, оның әр си пат та ма сын ға на 
емес, оны қай жер де қа лай қол да ну ға бо ла ты нын да үй ре ніп алу 
ке рек. 

Бұл стиль ді бел гі ті лі екі бө лік тен құ ра ла ды:
1) се лек тор-белгілерден;
2) осы се лек тор лар ға қол да ны ла тын ере же лер ден.АР
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HTML ті лі мен бір ге CSS-ті қол да ну дың үш тү рі бар.
CSS стиль дер ко дын осы па рақ басында <link> ар қы лы 

си пат та лып, жүк те ле тін бө лек фай лға жа зып қою:

1-мы сал. Қа ра пай ым HTML-бет жа сап, оған мы на дай код 
са лың дар:

body{
back round: blue;
color: white;
}
h1{
color:red;
}
h2{
color:yellow;
}

Ен ді блок нот тан жа ңа па рақ ша ашып, оның атын style.css деп 
жа зып, HTML-бет ор на тыл ған бумаға сақ таң дар (23-су рет):

23-су рет. style.css фай лын сақ тау

Ол біз дің стиль де рі міз дің па ра ғы бо ла ды. Ен ді біз style.css 
па ра ғын HTML-бетке жал ғау ымыз ке рек. Ол үшін HTML-де 
сырт қы файл дар ды жал ғау ға жау ап бе ру ші <link> те гі бар. Осы 
тег ті біз дің HTML-бетімізге қо са мыз:

  <html> 
  <head> 
  <title> HTML-ге CSS жал ғау </title> 
 <link rel = "stylesheet" type = "text/css" href = 

"style.css"> АР
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  </head> 
  <body> 
  <h1> Мы нау – бі рін ші дең гей лі та қы ры  </h1> 
  ұл жер – мәтін нің ор ны
  <h2> Мы нау – екін ші дең гей лі та қы ры  </h2> 
  ұл жер – мәтін нің ор ны
  </body> 
  </html> 

2-мы сал. Стиль дік клас ты тег пен сәй кес тен ді ру үшін class 
ат ри бу ты қол да ны ла ды: 

 <  class = def> текст </P> 
 ұл код тың қа лай жұ мыс іс тей ті нін қа рас ты рай ық.
 <html> 
 <head> 
 <title> ле мент бой ын ша се лек тор лар </title> 
 <link rel = "stylesheet" type = "text/css" href = 

"style.css"> 
 </head> 
 <body> 
 <P class = def> 
 Клacc nbsp; 151; Клас тың атауы қойы лар ал дын да 

нүк те қой ыла ды 
 </body> 
 </html> 
 style.css
 .def 
  {font-family:Helvetica;font-si e:14pt; 
  border: solid 4pt red;paddin : 6pt; 
  mar in-left:5 ;mar in-ri ht:5  }

 Қа зір біз дің HTML-бет мы на дай кө рі ніс те:

Класс – Кластың атауы қойылар алдында нүкте қойылады

3-мы сал. <DIV> жә не <SPAN> тег те рі: 
Бұл тег тер CSS үшін ма ңыз ды бо лып та бы ла ды. Олар құ-

жат та ғы же ке бір бө лік тер ді ерек ше леп алып, олар ға ар найы АР
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қа си ет тер бе ру ісін ат қа ра ды. Ол үшін ке рек ті эле ме нт тер-
ді <DIV> ... </DIV> не ме се <SPAN> ... </SPAN> тег те рі іші не 
ор на лас ты ру ке рек. 

Бұ лар дың ай ыр ма шы лы ғы мы на да: <DIV> бло гы нан соң 
брау зерді жа ңа жол ға кө ші ре міз, ал <SPAN> бло гынан кей ін  
бұ рын ғы жол да қа ла бе ре міз. Со ны мен, <SPAN> те гін пай да ла-
ну – бір жол да ғы сөз дер ге не сим вол дар ға же ке стиль дік қа си ет-
тер та ғай ын дай ала ды. Осы лар ға мы сал кел ті рейік. 

a) < V> те гін ай да ла ну:
 <html> 
 <head> 
 <title> ле мент бой ын ша се лек тор лар </title> 
 <link rel = "stylesheet" type = "text/css" href = 

"style.css"> 
 </head> 
 <BODY bgcolor = white text = black> 
  < V class = area1> Ең бек тің на ны тәт ті </ V> 
  < V сlass = аrеа2> Жал қау дың жа ны тәт ті </ V> 
  </ V> 
 </BODY> 
 </html> 
style.css
  .area1 
  {color:red; font-wei ht:bolder; 
  font-si e:40pt; back round:aqua}
  .area2 
  {color:black; back round: CF 597} 
  .area3 
  {color:blue;back round: C0C0C0}

Қа зір біз дің HTML-бет мы на дай кө рі ніс те:

Еңбектің наны тәтті
Жалқаудың жаны тәтті

b) <html> 
 <head> 
 <title> ле мент бой ын ша се лек тор лар </title> АР
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 <link rel = "stylesheet" type = "text/css" href = 
"style.css"> 

 </head> 
 <BODY bgcolor = white text = black> 
  <SPAN class = area1> Ең бек тің на ны тәт ті   

 </SPAN> 
  <SPAN сlass = аrеа2> Жал қау дың жа ны тәт ті </  

 SPAN> 
  </SPAN> 
 </BODY> 
 </html> 
style.css
 .area1 
  {color:red; font-wei ht:bolder; 
  font-si e:40pt; back round:aqua}
 .area2 
 {color:maroon; back round: CF 597; 
 padding:6pt}

Қа зір біз дің HTML-бет мы на дай кө рі ніс те:

Еңбектің наны тәтті Жалқаудың жаны тәтті

4-мы сал. Иден ти фи ка тор лар мен клас тар ды HTML-дің 
кез кел ген эле мен ті мен бе ру ге бо ла ды. Бі рақ кө бі не се бы лай 
бо ла ды: әдет те түр лі эле ме нт тер ді бір ға на стиль мен, мы са лы, 
жа сыл түс пен бел гі ле гі міз ке ле ді. Осын дай жағ дай да бі рың-
ғай лан ған се лек тор ды қол да ну ға бо ла ды. Он дай се лек тор лар да 
эле мент аты көр се тіл мей ді, класс не ме се иден ти фи ка тор және 
атау бел гі сі ре тін де нүк те не ме се тор көр се ті ле ді.

Мы са лы:

.red{
color:red;
}
# yellow{
color:yellow;
}АР
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Сөйт іп, қан дай эле ме нт ке (та қы рып, абзац не  сіл те ме ге) 
class = "red" бер сек те, мәтіннің тү сі қы зыл бо ла ды. Тек 
бір эле ме нт ке id = "yellow" бе ре  ала мыз және бұл эле мент 
мәті ні нің тү сі са ры бо ла ды.

Ті ке лей HTML те гі нің ішін де «style» ат ри бу тын ор на лас-
ты ру:

5-мы сал:
 <html> 
 <head> 
 <title> CSS id </title> 
 </head> 
 <body> 
 <p style = "back round: 00ff00;color:red;"> 
 ә лем, CSS ере же сі бой ын ша ме нің әрі  те рім қы зыл ға, 

ай на лам жа сыл түс ке бо ла ды </p> 
 </body> 
 </html> 

Қа зір біз дің HTML-бет мы на дай кө рі ніс те:

	Сәлем,	CSS	ережесі	бойынша	менің	әріптерім	қызылға,	айналам	
жасыл	түске	боялады

Web-беттің басын да, яғ ни <head> ара сы на  
</head> «style» эле мен тін жазу:

6-мы сал:
 <html> 
 <head> 
 <title> CSS id </title> 
 <style type = "text/css"> p{back round: 00ff00;co

lor:red;} </style> 
 </head> 
 <body> 
 <p> <b> <u> Егер же ке фай лда әр түр лі бет ті бір-

дей стил  дер мен рә сім дей тін бол сақ, стил  дер CSS 
ке ңей ті лі мі мен бе ріл ген мә тін дік фай лға жа зы-
ла ды <u> </b> </p> АР
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 </body> 
 </html> 

Қа зір біз дің HTML-бет мы на дай кө рі ніс те:

 Егер жеке файлда әртүрлі бетті бірдей стильдермен рәсімдейтін...

7-мы сал. HTML-де эле ме нт тің иден ти фи ка то ры id па ра мет рі 
ар қы лы бе рі ліп, оның мә ні сі ре тін де бі ре гей (қай талан байтын) 
атау бе рі ле ді. Мы са лы:

<p id = "pink"> ден ти фи ка тор лық мәті н абза ы 
(id). </p> 

Атау ға HTML және CSS-те гі тег, па ра метр және эле мент 
ат та ры нан бас қа кез кел ген сөз ді қоюға бо ла ды. Мы са лы, 
иден ти фи ка тор ға body де ген ат қоюға бол май ды. Ен ді HTML-
бетімізге екі абзац қо сып, олар дың бі рі не иден ти фи ка тор 
қо са мыз:

 <html> 
 <head> 
 <title> CSS id </title> 
 <link rel = "stylesheet" type = "text/css" href = 

"style.css"> 
 </head> 
 <body> 
 <h1> і рін ші дең гей лі та қы ры  </h1> 
 ұл жер де жай  та қы ры
 <h2> Екін ші дең гей лі та қы ры  </h2> 
 ұл жер де жай та қы ры
 <p> Жай абза  </p> 
 <p id = "pink"> ден ти фи ка тор лы (id) абза    

</p> 
 </body> 
 </html> 

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



163

Қа зір брау зер де гі бе ті міз ге қа рай тын бол сақ, олар дың 
еке уі де ақ түс те. Стиль дер кес те сі не (style.css) абзац тар үшін 
стиль дер қо сай ық:

body{
back round: blue;
color: white;
}
h1{
color:red;
}
h2{
color:yellow;
}
p{
color:black;
}
p# pink{
color:pink;
}

Ба сын да мәтін де гі бар лық абзацты қа ра түс те көр сет тік, 
бі рақ id = "pink" пен жа зыл ған абзац мәті ні қыз ғылт түс те 
бол ды. Бұл жағ дай да се лек то ры мыз (p) эле мен ті нен, бөл гіш (#) 
және иден ти фи ка тор аты (pink) эле ме нт те рі нен тұ ра ды.

Ай та ке те тін жайт , бір бет те тек қа на бір (id) иден ти фи-
ка тор бо ла ала ды. Демек, біз дің мы са лы мыз да id = "pink" 
де ген екі абзац жа сай ал май мыз, id де ген абзац тек қа на бі реу 
бо лу ке рек (се бе бі id бі ре гей, қай талан байтын де ген ді біл ді ріп 
тұр). Де ген мен әрбір абзац тың өз иден ти фи ка то ры бо ла ды, 
id = "green" де ген абзац жа сап, оған стиль ді кес те лер ішін де 
стиль бе ре ала мыз.

8-мы сал. Жо ға ры да ай тып өт кен мы са лы мыз да қыз ғылт 
түс ті мәтін де абзац жа сап, он дай id тек қа на бі реу бо ла ды деп 
көр сет тік. Ал егер біз екі не о дан да көп абзац та қыз ғылт түс ті 
мәтін бо лу ын қа ла сақ, не бо ла ды? Ол үшін HTML-де class де ген 
па ра метр бар, class-тың мә ні сі ре тін де со ны ң а тауы көр се ті ле ді.
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HTML-бетке та ғы да екі абзац қо сып, олар ға class = "pink" 
қо са мыз:

 <html> 
 <head> 
 <title> CSS class </title> 
 <link rel = "stylesheet" type = "text/css" href = 

"style.css"> 
 </head> 
 <body> 
 <h1> ұл – бі рін ші дең гей лі та қы ры  </h1> 
 ұл жер де жай мәтін
 <h2> ұл – екін ші дең гей лі та қы ры  </h2> 
 ұл жер де жай мәтін
 <p> Жай абза  </p> 
 <pid = "pink"> ден ти фи ка тор лы абза  </p> 
 <p class = "pink"> (class) pink кла сы мен абза  

</p> 
 <p class = "pink"> (class) pink кла сы мен абза  

</p> 
 </body> 
 </html> 

Бұл клас қа стиль көр се ту үшін стиль дер кес те сін де ере же 
қо са мыз. Ере же де се лек тор ре тін де эле мент және атау ретінде 
pink қол да ны ла ды. Бі рақ бұл жағ дай да pink клас тың атауы 
бол ған дық тан, бөл гіш ре тін де нүк те (.) бел гі сі қол да ны ла ды:

body{
back round: blue;
color: white;
}
h1{
color:red;
}
h2{
color:yellow;
}
p{
color:black;АР
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}
p# pink{
color:pink;
}
p.pink{
color:pink;
}

Бұн дай клас пен абзац тар ды қала ға ны мыз ша жа сау ға 
бо лады.

Осы ара лық та ғы қо ры тын ды ны шы ғар сақ:
- Егер бар лық бір дей (ұқ сас) эле ме нт тер ге (мы са лы, бар лық 

h1 та қы рып тар ға) бір стиль қою ке рек бол са, он да се лек тор 
тек қа на мы на эле ме нт тен тұ ра ды.Мы са лы: p{color:black;})

- Егер де эле мент (кез кел ген: абзац, та қы рып және т.б.) бас-
қа ла ры нан ерек ше ле нуі қа жет бол са, он да оған (id) иден ти-
фи ка то ры қо сы лып, стиль дер кес те сін де гі бөл гіш ре тін де 
тор (#) бел гі сі қол да ны ла ды. Мы са лы: p#pink{color:pink;}

- Егер бет те бір дей стиль де гі бір не ше эле мент бол са, он да 
олар ға (class) кла сы қо сы лып, стиль дер кес те сін де гі бөл гіш 
нүк те (.) бел гі сі бо ла ды. Мы са лы: p.pink{color:pink;}

- Иден ти фи ка тор дың клас қа қа ра ған да бі раз ар тық шы лы ғы бар. 
Сон дық тан қан дай да бір эле мент үшін класс та, иден ти фи ка тор 
да көр се тіл се, он да иден ти фи ка тор сти лі қол да ны ла ды. 

9-мы сал. Біз де мы на дай код пен HTML-бет бар де лік:
 <html> 
 <head> 
 <title> ле мент бой ын ша се лек тор лар </title> 
 <link rel = "stylesheet" type = "text/css" href = 

"style.css"> 
 </head> 
 <body> 
 <p> ұл мәтін абза  та ор на лас қан. </p> 
 ұл – жай  мәтін.
 <i> ұл мәтін көл беу әрі  ен бел гі лен ген. </i> 
 <p> ұл мәтін абза  та ор на лас қан, бі рақ <i> бұл 

бө лі гі көл беу әрі  ен бел гі лен ген. </i> </p> 
 </body> 
 </html> АР
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Мәтін де көл беу әріп тің бел гі ле нуін қа лап, оны са ры түс ке  
бояй мыз. Сон да біз стиль дер кес те сі не эле мент бой ын ша се лек тор 
жа за мыз:

i{
color: reen;
}
Қа зір біз дің HTML-бет мы на дай кө рі ніс те: 

Бұл мәтін абзацта орналасқан.

Бұл – жай мәтін. Бұл мәтін көлбеу әріппен белгіленген.

Бұл мәтін азат жолда орналасқан, бірақ бұл бөлігі көлбеу әріппен 

белгіленген.

1. CSS деген не?
2. CSS қашан пайда болды?
3. Стиль деген не?
4. CSS-ті қолданудың неше түрі бар?

1. HTML-де CSS қол да ну дың ма ңыз ды лы ғы не де?
2. Не лік тен web-ди зайн әле мін де CSS-ті қол да ну ти ім ді? 
3. Не себепті HTML-ге қарағанда CSS-тің синтаксисі күр-

делірек?

1. CSS пен HTML-дің ай ыр ма шы лық та ры қан дай? 
2. Ас со циа ция лық ай мақ жа саңдар.

Стиль 
кестелерін 

қолдану  
түрлері

Сұрақтарға жау ап бе рейік

Ойланайық, талқылайық

Талдап, салыстырайық
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Берілген кестені толтырыңдар.

ML тиімділігі SS тиімділігі

а) «Менің хоббиім» туралы web-бет құрыңдар. Web-бет 
ортаға түзетілген «Менің хоббиім» тақырыбынан, 
өздерің туралы қысқаша сипаттамадан және өздеріңнің 
қызығушылықтарың туралы (спорт, ән айту, билеу және 
т.б.) тізімнен тұруы керек.

ә) Сандық нөмірленуді әріппен және рим цифрларымен 
нөмірленуге өзгертіңдер.  

б) Әртүрлі маркерді пайдаланып, маркерлену тізімін 
өзгертіңдер. 

1. Қалай ойлайсыңдар, web-беттерді жасауда CSS қолдану 
және онымен үйлесімді жұмыс істеу қаншалықты 
маңызды? Өз ойларыңмен достарыңмен бөлісіңдер.

2. Интернетті пайдаланып, CSS-ті қолдану артық шы лық-
та ры мен кемшіліктеріне байланысты постер құрып, 
түсін ді рің дер.

Дәптерде орындайық

 Компьютерде орындайық

Ой бөлісейік
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§ 46–47. Муль ти ме диа ны ен гі зу

Муль ти ме диа – мә тін, гра фи ка, 
ани ма ция, сан дық бей не лер ді, 
бейне, ды быс си яқ ты де рек тер 
ти пін ен гі зу ге, өң деу ге, сақ тау ға, 
бе ру ге жә не бей не леу ге мүм кін дік 
бе ре тін тех но ло гия лар жи ын ты ғы.

Web-бет тер дің бас қа web-бет-
терге қа тыс ты сіл те ме нің бо луы – 
World Wide Web жүйеле рі нің ең 
тар тым ды ерек ше лік те рі нің бі рі. 
HTML құ жа тын да ги пер мә тін дік 
сіл те ме лер ді құ ру өте же ңіл. Ол 
үшін ат ри бу ты, яғ ни па ра мет рі бар 
ашы ла тын <A > жә не қа ра пай ым 
жа зы ла тын </A> тег те рі пай да-
ла ны ла ды. Жал пы сіл те ме лер 
жа са ған кез де мы на дай ере же лер ді 
ес те сақ та ған жөн. 

Фрейм дер. Фрейм құ ры лы мы. HTML ті лі брау зер прог рам-
ма сы те ре зе ле рін бір не ше бө лік ке бө ліп тас тау мүм кін ді гін 
бе ре ді жә не олар дың әр қай сы сын да же ке құ жат тар бей не ле-
не ді. Осын дай бө лік тер ді фрейм деп атай мыз.

1) Фрейм дер ді құ ру үшін HTML-дің ерек ше құ жа ты пай да-
ла ны ла ды, оның құ ры лы мы кә дім гі құ жат тар дан бө лек бо ла ды. 
Осын дай құ жат тар да құ жат «де не сі нің» бө лім де рі бол май ды, 
ол шын мә нін де қан дай да бол сын мә тін де мүл де бол май ды. 
Оның ор ны на бұл құ жат тар да < F R A ME S E T >  жә не < / F R A ME S E T >  
тег те рі нің ара сын да ор на лас қан фрейм дер бо ла ды. 

2) <FRAMESET> те гі, те ре зе лер ді бө лу әдіс те рін анық тай тын 
ат ри бут тар: 
• COLS = ат ри бут та рын пай да лан ған уа қыт та те ре зе лер вер-

ти каль сы зық тар мен;
• ROWS = ат ри бу тын пай да лан ған уа қыт та го ри зон таль 

сы зық тар мен бө лік тер ге бө лі не ді. 
Осы ат ри бут тар дың мән де рі те ре зе бө лік те рі нің би ік ті гін 

(не ме се енін) анық тай ды. Әр ба ған ға (жол ға) ар нал ған па ра-
ме тр лер пик сель өл шем бір лі гі бой ын ша үтір лер ар қы лы не ме се 
процентпен (% бел гі сі) бе рі ле ді. 

Естеріңе түсіріңдер:

•	 SS	де	ге	ні	міз	не?
•	 SS	кес	те	ле	рі	не	үшін	қол	да-
ны	ла	ды?

Меңгерілетін білім:

•	 муль	ти	ме	диа;
•	 муль	ти	ме	диа	лық	тег	тер	дің	
түр	ле	рі;

•	 web-бет	ке	аудио	жә	не	бейне	
файл	дар	ды	ор	на	лас	ты	ру.

Тер мин дер:

•	 мул 	ти	ме	 иа
•	 ре м
•	 ау ио	ж 	не	бе не.
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3) <FRAMESET> жә не </FRAMESET> тег те рі нің ара сын да 
қа лып тас қан бө лік тер дің қа жет ті лі гін көр се те тін қо сым ша 
тег тер ор на лас ты ры ла ды. Осы мақ сат тар үшін те ре зе ні қо-
сым ша бө лу мүм кін ді гін бе ре тін, ен ді ріл ген <FRAMESET> те-
гін не ме се эк ран да ғы же ке бө лік те рі не ша қы ры ла тын құ жат-
тар ды анық тай тын, же ке-да ра лық <FRAME> тег те рін пай да-
ла ну ға бо ла ды.

<FRAMESET> жә не </FRAMESET> тег те рі нің ара ла ры на ор на-
лас ты рыл ған эле ме нт тер дің са ны қа лып тас ты рыл ған бө лік 
са ны на сәй кес бо луы ке рек.

4) <FRAME> те гін де атал мыш бө лік ке ша қы ры ла тын құ жат-
тар ды анық тай тын SRC = мін дет ті ат ри бут та ры бо луы ке рек. 
Қо сым ша ат ри бут тар жә не фрейм дер ара сын да ғы қор шау-
лар ды жә не оның бас қа кей бір қа си ет те рін рет теу мүм кін ді гін 
бе ре ді. 

1-мы сал: 
 <HTML> 
<HEAD> 
<T TLE> жа ңа лық тар
 </TITLE> 
  </HEAD> 
   <FRAMESET> 
<C LS = "25 "> 
<FRAME SRC = panel.htm> 
<FRAME SRC = home1.htm> 
   </FRAMESET> 
     </HTML> 

Web-беттер ге гра фи ка ны қо су. Қа зір гі кез де web-брау зер лер 
бар лық кес кін пішімдерін қол да май ды, сон дық тан әр су рет ті 
web-бет ке ор на лас ты ру ға бол май ды. Растр лық жә не век тор лық 
су рет тер пішімдеріне қа рай бө лі не ді. Bitmap кес кін де рі jpg, gif, 
bmp, tiff, png, psd ке ңей ті лім де рі бар файлда ға на сақ тала ды. 
Осы лар дың ішін де web-бет терін өң деу де растр лік гра фи ка үшін 
JPEG, PNG, GIF жә не век тор лық гра фи ка үшін SWF қол да ны-
ла ды. 

Муль ти ме диалық ақ па рат құ ры лы мы мә тін құ ры лы мы нан 
тү бе гей лі ерек ше ле не ді, сон дық тан муль ти ме диа ті ке лей 
HTML-ко дын да си пат тал май ды. Әзір леу ші ге муль ти ме диа ға АР
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қа жет ті нің бар лы ғы же ке файл дар да сақ тала ды. Олар ға сәй кес 
сіл те ме ле рі HTML-ко дын да жа зы ла ды. 

HTML кө ме гі мен су рет қою үшін мін дет ті src ат ри бу ты нан 
тұ ра тын жұп сыз тег <img> қол да ны ла ды. 

<img>-дің мін дет ті емес ат ри бут тар қа та ры на жа та-
тын дар:
• align – су рет ті тү зе ту ти пін бе ре ді;
• alt – егер су рет жүк тел ме ген жағ дай да мә тін шы ға ра ды; 
• border – су рет жақ тау ла ры ның қа лың ды ғын анық тай ды;
• height – су рет тің би ік ті гін бе ре ді;
• hspace – су рет тен көл де нең ше гі ну ара қа шық ты ғын бе ре ді;
• ismap – су рет тің кар та еке нін анық тай ды; 
• vspace – су рет тен ті гі нен ше гі ну ара қа шық ты ғын бе ре ді; 
• width – су рет тің енін бе ре ді;
• usemap – клиент тік кар та – су рет тер дің коор ди нат та ры 

бар <map> сіл те ме сін анық тай ды;
• <img> – кі рік ті ріл ген тег бо лып та бы ла ды, яғ ни оны 

блок тың сыр тын да пай да ла ну ға бол май ды.
Син так си сі: < p>  < img src =  " sample. j pg" >  < / p>  
Бейне жә не ды быс пен жұ мыс іс теу не гіз де рі. HTML спе ци-

фи ка ция сы ти ісін ше аудио жә не бей не мен жұ мыс іс теу үшін 
екі тег ті қам та ма сыз ете ді: <audio> жә не <video>.

Бұл тег тер брау зер дің өз ор та сы ның құ рам дас бө лі гі бо лып 
та бы ла ды. Демек, муль ти ме диа ақ па ра ты кө бі не се қа уіп сіз дік ті 
арт ты ру үшін қолданылады. Екін ші ден, ты ғыз ин тег ра ция ға 
бай ла ныс ты муль ти ме диа ой на ту үшін аз да ған ап па рат тық 
ре су рс тар ға мүм кін дік бе ре ді жә не үшін ші ден, ақ па рат тық 
дисп лей дің көп те ген проб ле ма ла рын бол дыр май ды. Со ны мен 
қа тар  <audio> жә не <video> пай да ла ну ар қы лы web-сце на-
рий лер ден бас қа ру ды ұй ым дас ты ру ға мүм кін дік бе ре ді. Тег-
тер дің со ны мен бір ге кем ші лік те рі де бар. 

Код тау мә се ле сі нің жар ты лай ше ші мі ре тін де брау зер таң-
да ған бір не ше ме диа де рек көз де рін жа рия лау ға мүм кін дік 
бе ре тін <source> эле мен ті пай да ла ны ла ды.

2-мы сал:
<audio> 
<source src = "sound1.o "> 
<source src = "sound1.mp3"> 
</audio> АР
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Аудио жә не бейнежаз ба лар ды қою. HTML-де аудио жаз ба-
лар ды қою үшін <audio> жұп ты те гі қол да ны ла ды. Осы тег-
тің арасында ор на лас қан дар <audio> қол да май тын брау зер де 
көрінбейтін бо ла ды. 

Аудионы қою дың не гіз гі ко ды: 

<audio src = "sound1.mp3"> </audio> 

Не ме се әр түр лі брау зер лер дің әм бе бап өңдеуін қам та ма сыз 
ету үшін:

<audio> 
<source src = "sound1.o "> 
<source src = "sound1.mp3"> 
</audio> 

<audio> те гі мынадай ат ри бут тар дан тұ ра ды: 
• autoplay – оны қос қан да бет жүк тел ген нен кей ін файл бір-

ден ой най бас тай ды;
• controls – аудиоға бас қа ру тақ та сын қо са ды;
• loop – бей не ні ба сы нан бас тап қай талау, ол аяқ тал ған нан 

кей ін орын да ла ды; 
• preload – бет тің өзін жүк теу мен бір ге фай лды жүк теу үшін 

қол да ны ла ды, ал autoplay қол да ныл са, тоқ та ты ла ды; 
• src – ой на ту үшін файл дың жо лын анық тай ды.

3-мы сал:
<audio autoplay controls src = "1.mp3"> 
Тег <audio> қол да май ды
</audio> 

Нә ти же (24-сурет):

24-су рет. Программа нәтижесі

Егер брау зер көр се тіл ген тег болмай шықса, <audio> те гті 
қо су нә ти же сі (25-сурет).АР
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25-су рет. <audio> те гін қо су нә ти же сі

Бейне былайша қо сы ла ды: 

<video src = "video1.avi"> </video> 

<video> те гі нің ат ри бут та ры:
• autoplay – оны қос қан да бет жүк тел ген нен кей ін файл бір-

ден ой най бас тай ды;
• controls – бейнеге бас қа ру па не лін қо са ды;
• height – бейнені ой на ту үшін ай мақ тың би ік ті гін бе ре ді; 
• loop – аудионы ба сы нан бас тап ой на тып, аяқ тал ған нан кей ін 

бір ден қай тала на ды;
• poster – бей не жаз ба ой на тыл ма ған кез де не ме се қол же тім ді 

емес жағ дай да су рет ке жол көр се те ді;
• src – ой на ту үшін фай лға жол көр се те ді; 
• width – бей не жаз ба ны ой на ту ай ма ғы ның кө ле мін көр се-

те ді.

1.  Муль ти ме диа деген не? 
2. Фрейм қайда орналасады? 
3. <audio> те гі нің қан дай ат ри бут та ры бар?
4. <video> те гі нің ат ри бут та ры қан дай?

1. Не себепті HTML құжатында гипермәтіндік сілтемелерді 
құру жеңіл? 

2. Не лік тен әр суретті web-бетке орналастыруға болмайды? 
3. Не себепті мультимедиаға қажетті материалдар жеке 

файлда сақталады?
4. Мультимедиа не үшін қолданылады?

Сұрақтарға жау ап бе рейік

Ойланайық, талқылайық
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Web-бетке муль ти ме диа ор на лас ты ру тег те рін салысты-
рып, талдап, кес те ге тол ты рың дар. 

Аудио Бейне
1. 1.

2. 2.

... ...

Су рет, ау дио, бейне файл дар ды web-бет ке ор на лас ты руы 
бойынша тө мен де гі сызбаны тол ты рың дар.

Сурет Аудио Бейне

Өз өмір ба ян да рың жа зыл ған web-бет жа саң дар. Web-бет-
тегі де рек тер орындалатын талап тар : 
1. Мә тін ді өң деу тег те рін пай да ла нып, өмір ба ян та қы ры бы 

құ жат тың ор та сын да, ал мә тін ені бой ын ша ту ра лан сын.
2. Web-бет ке өз де рің нің су рет те рің ді қойыңдар жә не су рет 

мә тін нің ас тын да, ор та да ор на лас сын.
3. Өз де рің нің сүй ік ті му зы ка ла рың ды web-бет ке қо сыңдар.
4. Өз өмір ле рің де гі қы зық ты сәт бейнесін web-бет ке қо сың-

дар. 

Компьютерде жасаған web-беттеріңді талқылап, ой 
бөлісіңдер. Қандай қиыншылықтар болды?

Талдап, салыстырайық

Дәптерде орындайық

 Компьютерде орындайық

Ой бөлісейік
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§ 48. Прак ти кум. Муль ти ме диа ны ен гі зу

HTML-құ жат іші не су рет ен гі зіп кө рейік. HTML-құ жат тың 
су рет қой ыла тын же рі не тег ті жа зып, сол жер де гі файл аты 
су рет аты на (URL-ына) ал мас ты ры луы ке рек. 
 
 < M  SRC = "файл аты"> нақ ты файл үшін < M  SRC = 

"do 1. if"> 

Бұл жер де гі SRC – мін дет ті түр де жа зы ла тын ат ри бут. Оның 
мә ні ре тін де су рет ке ба ра тын жол мен файл аты көр се ті ле ді. 
Егер файл осы бу ма да бол са, жол көр се тіл мей ді. Су рет үшін 
GІF, JPEG не ме се PNG фор мат ты файл дар қол да ны ла ды.

Осы ның нә ти же сін де брау зер су рет ті көр се тіл ген жер ге, 
оның ал дын да ғы мә тін нің не ме се бас қа ны сан ның оң жа ғы на 
ор на лас ты ра ды. 

Тө мен де гі мы сал ға на зар ау дарыңдар. Бұл мы сал да бір су рет 
көр се ті ле ді. Үш рет те де су рет жол да көр се ті ле ді, сон дық тан 
брау зер оны ал дын да ғы мә тін нің оң жа ғы на ор на лас ты ра ды. 

 <HTML> <HEA > <T TLE> M  те гін қол да ну </T TLE> 
</HEAD> 

 <BODY> 
 <P> Мұн да су рет мә тін нен кей ін ай да бо ла ды. < M  

SRC = "k . p "> </P> 
 </BODY> 
 </HTML> 

1-тап сыр ма. 
Жа ңа құ жат құ рың дар. Құ жат қа су рет қо йып, height – 

су рет тің би ік ті гін жә не width – су рет тің енін, кө ле мін өз гер-
тіңдер. 
 <p> <im  src = "k . p " width = "..." hei ht = 

"..."> </p> 

2-тап сыр ма. 
Қой ыл ған су рет ке Alі n = left, Alі n = rі ht ат ри-

бут та рын ен гі зіңдер. Брау зер де нә ти же сін кө ріп, тү сін ді ріп 
бе рің дер.АР
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3-тап сыр ма. 
FRAMESET те гі ар қы лы брау зер те ре зе сін тө мен де гі су рет-

те гі дей кадр лар ға бөліңдер. Олар ға су рет тер (файл дар) ор на лас-
тырыңдар.

4-тап сыр ма. 
Құ жат қа аудио жаз ба лар ды қою үшін <audio> жұп ты те гі 

қол да нып, оны қос қан да бет жүк тел ген нен кей ін файл бір ден 
ой най бас тай тын autoplay ат ри бу тын пай да ланыңдар. 

5-тап сыр ма. 
Құ жат қа таң дал ған бейне фай лды ен гі зің дер жә не бей не-

жаз ба ны ой на ту ай ма ғы ның кө ле мін width ат ри бу ты ар қы лы 
өз гер тің дер.  
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§ 49–50. Ск рипт тер пай да ла ну

«Ск рипт» тер ми ні – құ жат ты жүк-
теу ке зін де не ме се кей іні рек орын да-
луы мүм кін клиент тік сце на рий лер ді 
қам ти тын HTML тү зе ту ті лі.

JavaScript – ны сан ды ба ғыт тал-
ған, им пе ра тив ті жә не функ цио-
нал ды стиль дер ді қа был дай ала тын 
муль ти па ра диг ма лық прог рам ма лау 
ті лі.

Ны сан – дерек тер мен функ ция-
лар жи ыны нан тұ ра тын бі рың ғай 
конструк ция не ме се JavaScript тер ми-
но ло гия сын дағы қа си ет тер мен тә сіл-
дер жи ыны.

JavaScript, әдет те, программалық 
жасақтаманың нысандарына қол жет-

кі зу үшін ен гі зіл ген тіл ре тін де пай да ла ны ла ды. Бұл тіл брау-
зер лер де web-беттер ді ин те рак тив ті ету үшін сце на рий ті лі ре-
тін де ке ңі нен қол да ны ла ды. 

JavaScript прог рам ма сын жа сау үшін еш қан дай қо сым ша 
құ рал дар қа жет емес, тек сәй кес вер сия да ғы JavaScript ті лін 
кө те ре ала тын жә не HTML  құ жат та ма лар ды құ ру ға мүм-
кін дік бе ре тін мә тін дік ре дак тор ғана қажет. Програм ма 
JavaScript-тің ті ке лей HTML-құ жат та ма мә ті нін де тұр ғы-
зы ла тын бол ған дық тан, біз өзі міз дің жұ мы сы мыз дың нә ти-
же сін құ жат та ма ны брау зер мен қарау ке зін де кө ре ала мыз 
жә не қа жет бол ған да өз ге ріс тер ен гі зу ге мүм кін ді гі міз 
бо лады.

Не гіз гі сәулеттік ерек ше лік те рі:
• ди на ми ка лық те ру;
• әл сіз те ру;
• жа дыны ав то мат ты бас қа ру;
• про то тип ті прог рам ма лау бі рін ші са нат ты ны сан дар ре тін де 

жұ мыс іс тей ді.
JavaScript-ге көп те ген тіл дер әсер ет кендіктен, прог рам ма-

лау шы ма ман бол ма са да оны қол да ну оңай.

Естеріңе түсіріңдер:

•	 муль	ти	ме	диа	де	ге	ні	міз	не?	
•	 a i 	те	гі	нің	қан	дай	
ат	ри	бут	та	ры	бар?

•	 i e 	те	гі	нің	ат	ри	бут-
та	ры	қан	дай?

Меңгерілетін білім:

•	 a aS i t	ті	лі;
•	 ны	сан.	

Тер мин дер:

•	 ск	рипт	тер
•	 .
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JavaScript – ны сан ға ба ғыт тал ған тіл, бірақ тілде қол да-
ны латын прототиптердің дәстүр лі нысанға бағытталған тілге 
қарағанда төмендегідей айырмашылығы бар: 
• бі рін ші са нат ты функ ция лар;
• ті зім ге ұқ сас функ ция лар;
• ано ним ді функ ция лар;
• сіл те ме жа сау шы.

Бұл қа си ет тер тіл ге қо сым ша икем ді лік бе ре ді.
JavaScript ша ма мен жүр гі зі ле тін ма те ма ти ка лық есеп теу-

лер ді орын дау ға мүм кін дік бе ре ді. Сондай-ақ бұл тілде күн 
жә не уа қыт тың мән де рі не ие да мы ған жұ мыс құ рал да ры бар. 
JavaScript, не гі зі нен, CGI прог рам ма ла ры на ба ла ма ре тін де 
жә не Perl сце на рийі ті лі не ба ла ма лар ре тін де, со ны мен қа тар 
Java тіл де рі не қо сым ша то лық ты ру лар ре тін де құ рыл ған. 

-беттер де ор на ла суы
Web-беттің ішін де ор на ла суы

Бетке JavaScript ко дын қо су үшін <script> </script> тег-
те рін пай да ла ну ға бо ла ды, бі рақ <head> кон тей не рі нің іші не 
ор на лас ты ры луы міндетті емес. Бір құ жат та <script> кон тей-
нер ле рі көп бо луы мүм кін. type = ‘text / avascript’  
ат ри бу тын әрқай сы сы на же ке-же ке пай да ла ну мін дет ті емес, 
бұл мән үн сіз дік ке лі сі м бой ын ша қол да ны ла ды.

1-мы сал. 
Брау зер де: «Hello, World!» клас си ка лық жа зуы бар мо дуль ді 

те ре зе ні бей не лей тін сце на рий. 

<html> 
<head> 
<title> web-бет тің ішін де ор на ла суы </title> 
</head> 
<body> 
<script type = "application/ avascript"> 
alert('Hello, World!');
</script> 
</body> 
</html> 
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Тег тің ішін де ор на ла суы

2-мы сал. 
HTML спе ци фи ка ция сы оқи ға лар өң де гіш те рін ор на ту үшін 

пай да ла ны ла тын ат ри бут тар жи ын ты ғын си пат тай ды. Мы са-
лы:
 <a href = "delete.php" onclick = "return confirm(' із 

се нім ді сіз бе ');"> 
 Жою
 </a> 

3-мы сал.
JavaScript ко дын пай да ла ну кон текс тін де тү зе ту бе тін де:

 window.onload = function() {
 var linkWithAlert = document.getElementById 

("alertLink");
 linkWithAlert.onclick = function() {
 return confirm(' із се нім ді сіз бе '); 
 };
 }; 

Же ке фай лға өту

4-мы сал.
JavaScript-ті қо су дың үшін ші мүм кін ді гі бар – сце на-

рий ді бө лек фай лға жа зың дар да, оны құ ры лыс тың кө ме гі мен 
қо сың дар. 

 <head> 
 <script type = "application/ avascript" src = 

"http:// ай лға_жол!!!"> 
 </script> 
 </head> 

1. Скрипт деген не?
2. Ны сан ды қа лай тү сі не сің дер?
3. JavaScript-тің қандай мүм кін ді к те рі бар?

Сұрақтарға жау ап бе рейік
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1. Не лік тен web-бетке ск рипт қо су ма ңыз ды бо лып та бы-
ла ды? 

2. Web-бет ке JavaScript файл дар ды қо су дың қа жет ті лі гі 
не де? 

CSS пен JavaScript мүмкіндіктерін салыстырыңдар.

SS мүм кін дік те рі S  мүм кін дік те рі 

Web-бетке ор на лас ты ру ды тал даң дар жә не тө мен де гі 
кес те ні тол ты рың дар.

-бет  Тег  Файл

Ер кін та қы рып қа ха бар ла ма жа саң дар. Web-бет тегі де-
рек тер тө мен де гі талап тар ды орын дау ке рек: 
1. Мә тін ді өң деу тег те рін пай да ла нып, та қы ры бы құ жат-

тың ор та сын да, ал мә тін ені бой ын ша ту ра лан сын.
2. Web-бет ке өз де рің нің су рет те рің ді қойыңдар жә не су рет 

мә тін нің ас тын дағы орында тұрсын.
3. Өз де рің нің ха бар ла ма ла ры ңа JavaScript қо сың дар.

Са бақ та не біл дің дер? Не үй рен дің дер? Өз ой ла рың ды 
дос та рың мен бө лі сің дер. Web-бет ке JavaScript қосудың қай 
әдісін қолданар едіңдер? Неліктен?

Ойланайық, талқылайық

Талдап, салыстырайық

Дәптерде орындайық

 Компьютерде орындайық

Ой бөлісейік
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§ 51–52. Прак ти кум. Ск рипт тер пай да ла ну

Прог рам ма лар ды JavaScript ті лі не ту ра лау үшін, <script> 
жә не </script> тегтері пай да ла ны ла ды. Мұн да, не гізі нен, 
жұ мыс нә ти же сін бір ден кө ру ге бо ла ды жә не қа жет бол ған жағ-
дай да өз ге ріс тер ен гі зе аламыз.

<html> 
<head> 
<script language = "JavaScript"> 
document.write("Hello,world! <p>")
</script> 
</head> 
<body> 
<H3> Ме нің ал ғаш қы ск ри т жа сау ым!!! <H3> 
</body> 
</html> 

Ит тің су ре ті dog.jpg ор на лас қан же ке те ре зе ашу

<HTML> 
 <HEAD> 
  <T TLE> рау зер ді тек се ру </T TLE> 
 </HEAD> 
 <BODY bgcolor = white text = black> 
  <H2> рау зер ді тек се ру </H2> <HR> 
  <SCRIPT language = JavaScript> 
  <!--
  var win = open("slon. p "," ", 
   "width = 320,height = 260" +  
   "resi able = 0,scrollbars = 1" + 
    "menubar = 0,location = 1" + 
    "status = 0, toolbar = no");
  //--> 
  </SCRIPT> 
  <P> 
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Не гіз гі мә тін ге ора лу үшін брау зер дің сай ман дар тақ та-
сын да ор на лас қан <EM> Арт қа қа рай (На зад) </EM> ба тыр-
ма сын ба сың дар.

</BODY> 
</HTML> 

HTML-код ар қы лы брау зер сал ған ба тыр ма жа сау

<FORM> 
<INPUT type = button 
value = "Кә дім гі ба тыр ма"> 
</FORM> 

Квад рат ау да нын есеп теу

 <HTML> 
 <HEAD> 
 <title> Chan e - ле мент мә нін өз гер ту оқи ға сы </title> 
 <script> 
 function srec(ob ) 
 {ob .res.value = ob .numl.value* ob .numl.value}
 </script> 
 </HEAD> 
 <BODY> 
 <h2> Квад рат ау да нын есе  теу </h2> 
 <FORM name = "forml"> 
 а быр ға сы ның ұзын ды ғы: <input type = "text" si e = 

7 name = "numl" 
 onChange = "srec(forml)"> 
 <hr> 
 Ау дан: <input type = "text" si e = 7 name = "res"> <hr>
 <input type = "reset" value = Жа ңар ту> 
 </FORM> 
 </BODY> 
 </HTML> 
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Сан дар дың қо сын ды сын шығаратын ск рипт жа зу
<HTML> 
 <HEAD> 
  <T TLE> while командасымен тәжірибе </T TLE> 
 </HEAD> 
 <BODY bgcolor = white text = black> 
  <H2>  while командасымен тәжірибе </H2> 
  <HR> 
 <SCRIPT language = JavaScript> 
 <!--
   var i = 1;
   var sum = 0; 
   while(i < = 10)
   {sum + = i; i + + ;}
   alert(" омасы 1 + 2 + ... + 10 =" + sum);
  //--> 
  </SCRIPT> 
 </BODY> 
</HTML> 

омасы	1 ... 10

ОК

1-тап сыр ма. HTML ко ды ар қы лы брау зер сал ған ба тыр ма 
жа саң дар.

2-тап сыр ма. Төрт тү лік мал дың су ре ті бар же ке те ре зе 
ашыңдар.АР
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3-тап сыр ма. JavaScript ск рип тері нің кө ме гі мен, фор ма 
құ рып, квад рат тың пе ри мет рі не есеп теу жүр гі зің дер.

4-тап сыр ма. Эк ран ға «Сә лем!» сө зі бар alert те ре зе сін 
шы ға рың дар.

5-тап сыр ма. Onclick ат ри бу ты брау зер ге ба тыр ма ба сыл-
ған да бү гін гі күн, ай, жыл ды жә не ағым да ғы уа қыт ты көрсе-
тіңдер.

6-тап сыр ма. «Се нің браузе рің JavaScript қа был дай ды!!!!!!!» 
де ген ха бар ла ма сы бар ск рип тер ді эк ран бе ті не шы ға рың дар.

7-тап сыр ма. 5 пен 13 ара лы ғын да ғы сан да рдың қо сын-
ды сын есеп тей тін прог рам ма жа зың дар.

8-тап сыр ма. 7 пен 21 ара лы ғын да ғы сан да рдың қо сын-
ды сын есе птей тін прог рам ма жа зың дар.

9-тап сыр ма. 10 мен 100 ара лы ғын да ғы сан да рдың қо сын-
ды сын есеп тей тін прог рам ма жа зың дар.

10-тап сыр ма. 1 мен 100 ара лы ғын да ғы сан да рдың қо сын-
ды сын есеп тей тін прог рам ма жа зың дар.

11-тап сыр ма. Мы на прог рам ма лық кодты жа зып, нә ти-
же сін есеп тең дер.

var х = 5;
var s = 0;
while(x)
{s + = x; x --;}
alert(s);

12-тап сыр ма. Мы на прог рам ма лық код ты жа зып, нә ти-
же сін есеп тең дер.АР
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var x = 5;
var s = 0;
while (--x) s + = x; s + +;
alert(s);

13-тап сыр ма. Мы на прог рам ма лық кодты жа зып, нә ти-
же сін есеп тең дер.

var x = 5;
var s = 0;
while(-- x  s <10) s + = x;
alert(s);

14-тап сыр ма. Мы на прог рам ма лық кодты жа зып, нә ти-
же сін есеп тең дер.

var x = 5;
var s = 0;
while(-- x  s) s + = x;
alert(s);

15-тап сыр ма. Мы на прог рам ма лық код ты жа зып, нә ти-
же сін есеп тең дер.

var x = 5;
var s = 0;
while(-- x  s <10) s + = x;
alert(s);

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



5-БӨ ЛІМ

АҚПА РАТ ТЫҚ 
ЖҮЙ ЕЛЕР

Кү ті ле тін нә ти же лер:
• Big Data-ны пайдаланудың оң және теріс әсерлерін бағалау;
• программалық жасақтаманы суреттерді өңдеу үшін пайдалану, 
• де рек тер қо ры жол да ры ның де рек тер ти пін анық тау;
• бір кес те лі және көп кес те лі де рек тер қо рын құ ру;
• де рек тер ді ен гі зу ге ар нал ған фор ма жа сау;
• алын ған де рек тер ді қол да на оты рып, есеп тер ді жа сау;
• конструкторды пайдаланып, іріктеу сұрауын құру;
• кес те ден де рек тер ді таңдау үшін құ ры лым дық сұ ра ныс тар ті лін 

(SQL) қол да ну;
• web-беттердің деректер базасымен байланысын орнату.
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§ 53–54. Big Data

Big Data (ту ра ау дар ма – «үлкен 
де рек тер») дегеніміз не? «Үлкен 
деректер» терминін деректердің 
үлкен көлемін басқаруға және 
талдауға қатысты деп болжауға 
болады. Де рек тер – ком пью тер ді 
бас қа ра тын жә не электр сиг нал-
да ры тү рін де сақ та ла тын жә не 
бе рі ле тін маг нит тік, оп ти ка лық, 

ме ха ни ка лық та сы ғыш тар ға  жа-
зы ла тын ша ма лар, бел гі лер не ме-
се сим вол дар.

«Big Data» тер ми ні қысқа 
уақыт ішінде алуан түрлі, 

ауқымды, құнды деректерді жинау дегенді білдіреді. Мұн дай 
де рек тер ді өң деу ма ши на  сыз жү зе ге ас пай ды.

Соң ғы уа қыт қа дей ін де рек тер элект рон дық кес те лер мен 
не ме се де рек тер қо ры мен шек тел ді әрі бар лы ғы өте рет ті жә не 
ұқып ты бол ды. Жол дар мен ба ған дар ға орналас ты ру ға кел мей-
тін дер дің бар лы ғы жұ мыс іс теу үшін тым қи ын деп есептеліп, 
елен бе ді. Алай да ақпарат сақ тау са ла сын да ғы прог ресс әртүр лі 
де рек тің көп са нын тір кеп, сақ тап, өң деуге қол жеткізді. Нә ти-
же сін де қа зір гі таң да «де рек тер»ұғымына де рек тер қор ы нан 
бас тап, фо то су рет тер , бей не лер, ды быс жаз ба ла ры, жаз ба ша 
мә тін дер жә не дат чик тер дің де рек те рі не дейін кіреді. Үне мі 
өсіп ке ле жат қан ақ па рат ағы нын бір не ше жыл бұ рын елес те ту 
де мүм кін болмаған жол мен пай да ла на ала ты ны мыз ды біл ді-
ре ді. Бү гін де ком па ния лар клиент тер дің нақ ты са нат та рының 
қандай затты, қашан са тып алу ды қа лай ты нын бол жай ала-
ды. Big Data сон дай-ақ ком па ния лар ға өз қыз ме тін әл де қай да 
ти ім ді орын дау ға кө мек те се ді.

Тер мин эко но ми ка да, банк қыз ме тін де, өн ді ріс те, мар ке-
ти нг те, те ле ком му ни ка ция да, web-тал дау да, ме ди ци на да жә не 
т.б. де рек тер ағы ны ның жыл дам ды ғы ның ар туы тұ рақ ты 
бо ла тын, са па лы үл кен кө лем де гі де рек тер мен жұ мыс іс тейтін 
ірі са ла лар да қол да ны ла ды.

Мы са лы, Нью-Йорк қор бир жа сы күн сай ын өт кен сес сия 
бой ын ша сау да-сат тық ту ра лы 1 те ра байт  де рек тер жа сай ды.

Естеріңе түсіріңдер:

•	 сайт		де	ге	ні	міз	не?
•  web-бет	құ	ру	дың	әдіс	те	рі	қан	дай?
•	 стиль	дің	кас	кад	тау	кес	те	сі	не	
үшін	қол	да	ны	ла	ды?

•	 муль	ти	ме	диа	ны	web-бетке	
енгі	зу	ге	бо	ла			ма?

•	 «Big	Data»	түсінігімен	
таныссыңдар	ма?

Меңгерілетін білім:

•	 «Big	Data»	тү	сі	ні	гі;	
•	 Big	Data	пайдаланудың	оң	және	
теріс	әсерлерін	бағалау.
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Әлеу мет тік ме диа: ста тис ти ка Facebook де рек тер қо ры на 
күн сай ын 500 те ра байт  жа ңа де рек тер жүк те ле ті нін көр се те ді, 
не гі зі нен әлеу мет тік же лі сер вер ле рі не фо то мен бей не ні жүк-
теу ден, ха бар ал ма су, пос ты лар ас тын да ғы тү сі нік те ме лер жә не 
т.б. сал да ры нан пай да бо ла ды.

Реак тив ті қоз ғалт қыш ұшу ке зін де әр бір 30 ми нут сай ын 
10 те ра байт  де рек тер ді тудырады. Күн сай ын мың да ған ұшу 
бол ған дық тан, де рек тер кө ле мі пе та байт қа же те ді.

Ақ па рат ты тез жи нақ тау мен бір ге де рек тер ді тал дау тех-
но ло гия сы да жыл дам қар қын мен да му да. Егер бір не ше жыл 
бұ рын клиент тер ді ұқ сас қа лау ла ры бар топ тар ға са ра лау 
ға на мүм кін бол са, ен ді нақ ты уа қыт ре жи мін де әр бір клиент 
үшін мо дель дер құ ру ға бо ла ды, мы са лы, нақ ты тау ар ды із деу 
Ин тер нет же лі сі ар қы лы жүзеге асырылады жә не са лын ған 
үл гі ге сәй кес лай ық ты жар на ма не ме се нақ ты ұсы ныс тар шы ға-
ры ла ды. Мо дель сон дай-ақ бір не ше жыл бұ рын ой лас ты рыл ған 
нақ ты уа қыт ре жи мін де рет те луі жә не қай та құ ры луы мүм кін.

Үл кен де рек тер кө ле мі, жасалу жыл дам ды ғы, түр ле нуі 
жә не өз гер гіш ті гі бой ын ша ерек ше ле не ді. Бұл си пат та ма лар ды 
то лы ғы рақ қа рас ты рай ық.
1. Кө лем. Big Data тер ми ні үл кен өл шем мен бай ла ныс ты. 

Де рек тер мөл ше рі – қажетті нәрселерді анық тау да ғы 
ма ңыз ды көр сет кіш. Күн сай ын 6 мил лион адам сан дық 
ме диа ны пай да ла на ды, бұл – ал дын ала ба ға лау бо йын ша 
2.5 квин тил ли он байт  де рек тер. Сон дық тан назар аудар-
татын бі рін ші си пат та ма – кө ле мі.

2. Алуан түр лі лік – ке ле сі ас пект. Ол құ ры лым дал ған жә не 
құ ры лымдалмаған ге те ро ген ді көз дер мен де рек тер та би ға-
ты на сіл те ме жа сай ды. Бұ рын элект рон дық кес те лер мен 
де рек тер қор ла ры қо сым ша лар дың көп ші лі гін де қа рас-
ты ры ла тын ақ па рат тың жал ғыз кө зі бол ды. Қа зір гі таң да 
элект рон дық хат тар, фо то, бей не, PDF файл дар, аудио 
фор ма сын да ғы де рек тер де ана ли ти ка лық қо сым ша лар да 
қа ра ла ды. Құ ры лым дал ма ған де рек тер дің осын дай алуан 
 түр лі лі гі сақ тау, өн ді ру жә не тал дау проб ле ма ла ры на алып 
ке ле ді: ком па ния лар дың 27%-і лай ық ты де рек тер мен 
жұ мыс іс тей ті ні не се нім ді емес. 

3. Жасалу жыл дам ды ғы. Дерек тер дің та лап тар ды қа на ғат-
тан ды ру үшін қан ша лық ты тез жи нақ та ла ты ны жә не 
өң де ле тін ді гі әлеу ет ті анық тай ды. Жыл дам дық ақ па рат АР
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көз де рі нен – биз нес үде ріс тер ден, қо сым ша лар дың ло го ла-
ры нан, әлеу мет тік же лі лер мен ме диа сайт та ры нан, сен сор-
лар дан, мо биль ді құ рыл ғы лар дан ақ па рат ағы ны ның жыл-
дам ды ғын анық тай ды. Де рек тер ағы ны уа қыт өте үл кен 
жә не үз дік сіз бо лып ке ле ді.

4. Өз гер гіш тік – өң деу мен бас қа ру ды қи ын да та тын уа қыт тың 
кей бір сәт те рін де де рек тер дің тұ рақ сыз ды ғын си пат тай ды. 
Мы са лы, дерек тер дің ба сым бө лі гі өз ерекшелігіне сай 
құ ры лым дал ма ған.
Big Data ұсы на тын ар тық шы лық тар:

1. Әр түр лі көз дер ден де рек тер ді жи нау.
2. Нақ ты уа қыт та тал дау ар қы лы – биз нес про це стерін жақ-

сар ту.
3. Үл кен кө лем ді де рек тер ді сақ тау.
4. Инс айт тар. Big Data құ ры лым дал ған жә не жар ты лай құ ры-

лым дал ған де рек тер дің кө ме гі мен жа сы рын ақ па рат қа аса 
бай.

5. Үл кен де рек тер тәуе кел ді азай ту ға жә не қо лай лы тәуе-
кел-тал дау шы ның ар қа сын да дұрыс ше шім дер қа был дау ға 
кө мек те се ді.
Big Data-ның қи ын шы лық та ры:

1. Дерек тер дің құ пия лы лы ғы – Big Data біз дің же ке өмі рі міз 
ту ра лы көп те ген ақ па рат ты қам ти ды, оның құ пия лы лы ғы н 
сақтауға то лық құ қы мыз бар.

2. Де рек тер ді қор ғау – егер бел гі лі бір мақ сат үшін біз дің 
де рек те рі міз бөгде жандардың қолында болса, осы де рек те-
рі міз дің сақ та луы мен қау іп сіз ді гі не се німді бола ала мыз ба? 

1. Big Data деген не?
2. Big Data-ның не гіз гі си па там ма ла ры қандай?
3. Big Data қайда қолданылады?

1. Біз дің өмір де Big Data мә ні қан ша лық ты ма ңыз ды?
2. Не лік тен Big Data-ны қол да ну тез да мып ке ле ді?
3. Не себепті өзіміз туралы деректердің сақталуы мен 

қауіпсіздігіне толық сенімді емеспіз?

Сұрақтарға жау ап бе рейік

Ойланайық, талқылайық
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1. Big Data-ны қол да ну дың ар тық шы лық та рын атаң дар. 
2. Big Data-ны қол да ну дың кем ші лік те рін атаң дар. 
3. Қо сым ша ақ па рат көз де рін пай да ла на оты рып, өмір де 

Big Data-ны қол да ну дың нақ ты мы сал да рын кел ті рің дер 
жә не де рек тер бой ын ша ма ман бо лу үшін қан дай бі лім 
мен бі лік тер қажеттігін тал даңдар.

Big Data

1-мысал
2-мысал

1-мысал
2-мысал

1-мысал
2-мысал

Тө мен де көр се тіл ген кес те ге үл кен де рек тер мен дәс түр лі 
де рек тер си пат та ма ла рын тол ты рың дар.

Дәс түр лі де рек тер қо ры Үл кен де рек тер
 Қол да ну са ла сы 

Де рек тер си пат та ма сы 

Де рек тер сақ тау  
тә сіл де рі 

Де рек тер ді сақ тау жә не 
өң деу мо де лі 

Өң деу ге ар нал ған 
ақ па рат са ны 

Ком пьюте рің де ор на тыл ған брау зер дің бірін қол да нып:

Талдап, салыстырайық

Дәптерде орындайық

 Компьютерде орындайық
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1. ДҚБЖ-ны та бың дар.
- SQL;
- dBase;
- Access;
- Fox Pro;
- Paradox.

2. Де рек тер қор ын құ ры ңдар, он да мы на лар көр се ті ле ді: 
ДҚБЖ атауы, ДҚБЖ пай да ла ну си па ты, функ ция лар, 
мо дель тү рі.

3. Ең үл кен функ ция ДҚБЖ-ның қай түрінде бар? 
4. Жұ мыс ты сақ таң дар. 

Интернеттен «Цифрлы Қазақстан және Smart City» 
бағдарламалары жайлы деректерді тауып, олардың 
болашағы туралы ой бөлісіңдер.

Ой бөлісейік
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§ 55–56. Де рек тер қо ры ның не гіз гі ұғым да ры

Кез кел ген кәсiби қыз мет түр і 
ақ па рат ты жи нау , сақ тау жә не 
оны ірік теу ді ұй ым дас ты румен 
айналысады. Бү гін гі кү ні бел гі лі 
бір ұй ым дас ты ру тә сі лін не ме се 
ме ха ни зм ді қа жет ете тін де рек тер 
қо ры күн де лік ті өмір дің ажы ра мас 
бө лі гі бол ды. Мұн дай ме ха ни зм ді 
де рек тер қо рын бас қа ру жүй есі 
(ДҚБЖ) деп атай ды. Осы не гіз гі 
ұғым дар ды қа рас ты рай ық.

Де рек тер қо ры (ДҚ) – ме ке ме нің ақ па рат тық қа жет ті лік-
те рін қа на ғат тан ды ру ға ар нал ған ло ги ка лық бай ла ныс қан 
де рек тер дің жи ын ты ғы (жә не олар дың си пат та ма сы).

Де рек тер қо рын бас қа ру жүй есі (ДҚБЖ) – қол да ну шы лар ға 
де рек тер қо рын анық тау ға, жа сау ға, қол дау ға жә не оны ба қы-
ла уға мүм кін дік бе ре тін программа лық жасақтама. 

Де рек тер қо рын бас қа ру жүй есі бұ рын нан бе рі қол да ныс та, 
олар дың кө бі сі нің пай да бо луы үл кен есеп теу іш ма ши на ла рын-
да ғы құ ры лым далмаған файл дар жүй еле рі нің пай да бо лу ына 
не гіз дел ген. 

Де рек тер қо рын бас қа ру жүй еле рі са ла сын да жал пы ға 
бір дей қа зір гі за ман ғы тех но ло гия лар мен қа тар, да мып ке ле 
жат қан биз нес тің та лап та ры, кор по ра тив ті де рек тер дің үне мі 
ұл ғаюы жә не Ин тер нет тех но ло гия лар дың әсе рі нен жа ңа 
ба ғыт та ры пай да бол ды.

Ре ля ция лық (ағылш. relation – байланыс) де рек тер қо ры
Не гіз гі ақ па рат тық ағын дар ды бас қа ру бас тау ын дәс түр лі 

де рек тер қо ры жүй есі нен ала тын ре ля ция лық бас қа ру жүй есі 
кө ме гі мен жү зе ге асы ры ла ды. Ре ля ция лық де рек тер қо ры мен 
клиент-сер вер тех но ло гия сын бі рік ті ру за ма науи кә сі по рын ға 
тау ар лар мен қыз мет тер на ры ғын да бә се ке ге қа бі лет ті лі гін сақ-
тай оты рып, өз де рек те рін табысты бас қа ру ға мүм кін дік бе ре ді.

Ре ля ция лық де рек тер қо рын да ма те ма ти ка лық қа ты нас тар 
тео рия сы на не гіз дел ген қу ат ты тео рия лық негіз бар. Ре ля-
ция лық де рек тер қо ры тео рия сы ның пай да бо луы, екі клас қа 
бө лі не тін сұ ра ныс тар ті лін жа сау ға не гіз бол ды: 

Естеріңе түсіріңдер:

•	 Big	Data	тү	сі	ні	гі;
•	 Big	Data-ны	пай	да	ла	ну.

Меңгерілетін білім:

•	 ре	ля	ция	лық	де	рек	тер	қо	ры	
тү	сі	ні	гі;

•	 өріс,	жаз	ба,	ин	декс	тү	сі	нік	те-
рі	нің	анық	та	ма	ла	ры;

•	 де	рек	тер	қо	ры	кес	те	ле	рі	нің	ара-
сын	да	ғы	ре	ля	ция	лық	бай	ла	ны	с.	
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– қа ты нас тар ға қол да ны ла тын ар найы опе ра тор лар ар қы лы 
сұ ра ныс тар ды си пат тау ға мүм кін дік бе ре тін ал геб ра лық 
тіл дер;

– қол да ныс та ғы қа рым-қа ты нас тар дың бел гі лі бір жи ын-
ты ғы нан жа ңа қа ты нас ты анық тай тын өр нек ті жа зу ере-
же ле рі нің жи на ғы бо лып та бы ла тын пре ди кат тық есеп теу 
тіл де рі. 
Ен де ше пре ди кат тық есеп теу ті лі де рек тер қо рын да ғы қол-

да ныс та ғы қа ты нас тар дан сұ ра ныс қа жау ап ре тін де алы на тын 
жа ңа қа ты нас ты анық тау әді сі бо лып та бы ла ды. 

Ре ля ция лық ДҚБЖ мы сал да ры: MySql, PostgreSql.
Ре ля ция лық мо дель де шы найы өмір нысандары жә не 

нысандар ара сын да ғы бай ла ныс, өза ра бай ла ныс қан кес те лер 
(қа ты нас тар) кө ме гі мен ұсы ны ла ды. 

ДҚБЖ функ ция ла ры бір не ме се бір не ше кес те  ден ақ па рат 
таң дау үшін пай да лан ған жағ дай да да (яғ ни сұ ра ныс жа сал-
ған да) нә ти же кес те тү рін де ұсы ны ла ды. Со ны мен қа тар сұ ра-
ныс ты бас қа сұ ра ныс тың нә ти же ле рін пай да ла ну ар қы лы 
жа сау ға бо ла ды. 

Де рек тер қо ры ның әр кес те сі жол дар мен ба ған дар жи ын-
ты ғы нан тұ ра ды, мұн да жол дар (жаз ба) – нысан, нақ ты оқи ға 
не ме се құ бы лыс саны, ал ба ған дар (өріс тер) – нысанның, оқи ға 
не ме се құ бы лыс тың ат ри бут та ры (бел гі лер, си пат та ма лар, 
па ра ме тр лер). 

Де рек тер қо ры мен жұ мыс жа сау ба ры сын да пай да бо ла тын 
ең не гіз гі мә се ле – із деу ді ұй ым дас ты ру. Со ны мен қа тар де рек-
тер қо рын да әдет те ақ па рат көп бол ған дық тан, прог рам ма лау-
шы лар ға тек із деу ді ға на емес, ти ім ді із деу ді жү зе ге асы ру мін-
де ті қой ыла ды, яғ ни із деу ді са лыс тыр ма лы түр де аз уа қыт та 
жә не жет кі лік ті дәл дік пен ұй ым дас ты ру. Ол үшін (сұ ра ныс-
тар дың өнім ді лі гін ти ім ді леу үшін) кес те нің кей бір өріс те рі не 
ин де кс теу жүр гі зі ле ді. Ин де кс тер бір ба ған ның көр се тіл ген мә-
ні мен жол дар ды жыл дам із деу үшін ыңғайлы. Ин де кс сіз кес те 
бі рін ші жаз ба дан бас тап ти іс ті жол дар та был май ын ша, бү кіл 
кес те бой ын ша оқы ла ды. Кес те не ғұр лым үл кен бол са, шы ғын-
дар да көп бо ла ды. Егер кес те де қа рас ты ры ла тын ба ған дар бо-
й ын ша ин декс бо ла тын бол са, он да де рек тер қо ры де рек тер дің 
бар лы ғын қа рас тыр май, де рек тер фай лы ның ор та сы нан із деу 
үшін по зи ция ны жыл дам анық тай ала ды. АР
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Де рек тер қо ры кес те ле рі нің ара сын да ғы  
ре ля ция лық бай ла ныс

Шы найы өмір нысандары ара сын да ғы бай ла ныс тар, 
де рек тер құ ры лы мын да кө рі ніс та буы мүм кін не ме се фор-
маль ды емес дең гей де бо луы мүм кін. 

Де рек тер қо ры ның екі не ме се одан да көп кес те ле рі нің ара-
сын да ба ғы ныш ты қа ты нас тар бо луы мүм кін. Олар не гіз гі 
(ата-ана) кес те нің әр бір жаз ба сы үшін ба ғы ныш ты (ба ла) кес-
те нің бір не ме се бір не ше жаз ба сы бо луы мүм кін. Де рек тер қо ры 
кес те ле рі нің ара сын да ғы бай ла ныс тың 3 тү рі бар: 
– «бі реу ден – көп ке»;
– «бі реу ден – бі реу ге»;
– «көп тен – көп ке».

«Бі реу ден – көп ке» қа ты на сы
«Бі реу ден – көп ке» қа ты на сын да не гіз гі кес те нің бір жаз ба-

сы на ба ғы ныш ты кес те нің бір не ше жаз ба сы сай ке ле ді. 
«Бі реу ден – көп ке» бай ла ны сын кей де «көп тен – бі реу ге» 

деп те атай ды. Екі жағ дай да да кес те лер ара сын да ғы бай ла ныс 
өз ге ріс сіз қа ла ды. Бай ла ныс тың бұл тү рі ре ля ция лық де рек тер 
қо ры үшін кең та рал ған. Со ны мен қа тар ол де рек тер дің ие рар-
хия лық құ ры лы мын мо дель деу ге мүм кін дік бе ре ді. 

«Бі реу ден – бі реу ге» қа ты на сы
«Бі реу ден – бі реу ге» қа ты на сын да не гіз гі кес те нің бір жаз-

ба сы на ба ғы ныш ты кес те нің бір жаз ба сы сәй кес ке ле ді. Қа ты-
нас тың бұл тү рі «бі реу ден – көп ке» қа ты на сы на қа ра ған да 
аз қол да ны ла ды. Егер де рек тер қо ры ның кес те сі қо сым ша 
ақ па рат тар дан ұл ғай ып кет пеуін қа ла сақ, осы қа ты нас тү рін 
қол да на мыз. Алай да бір не ше кес те  де гі өза ра бай ла ныс қан 
ақ па рат тар ды оқу үшін, бір кес те де сақ тал ған де рек тер ден бір 
ақ па рат ты оқу дың ор ны на бір не ше опе ра ция орын дау ке рек 
бо ла ды. 

«Көп тен – көп ке» қа ты на сы
«Көп тен – көп ке» қа ты на сы мынадай жағ дай лар да қол да-

ны ла ды:
– не гіз гі кес те де гі бір жаз ба ға ба ғы ныш ты кес те нің бір ден көп 

жаз ба ла ры сәй кес ке ле ді;АР
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– ба ғы ныш ты кес те нің бір жаз ба сы на не гіз гі кес те нің бір не ше 
жаз ба сы сәй кес ке ле ді. 
Ре ля ция лық де рек тер қо рын да ғы кез кел ген «көп тен – көп-

ке» қа ты на сын, қо сым ша кес те лер ді ен гі зу ар қы лы «бі реу ден – 
көп ке» қа ты на сы на ау ыс ты ру ке рек. 

1. Деректер қоры деген не?
2. Деректер қорын басқару қажет пе? 
3. Реляциялық байланыс деген не? 
4. Де рек тер қо ры кес те ле рі бай ла ныс та ры ның қан дай түр-

ле рі бар?

1. Де рек тер қо рын бас қа ру жүй есі не үшін қа жет?
2. Не лік тен ре ля ция лық де рек тер қо ры кес те лер мен ты ғыз 

бай ла ныс ты?

Байланыс түрлері

Біреуден – көпке Біреуден – біреуге Көптен – көпке

Ерекшелігі Ерекшелігі Ерекшелігі

Ре ля ция лық де рек тер қо рын да ғы нысандарға анық та ма 
бе ріп, дәп тер ге жа зың дар.

MySQL сер ве рін ор на ту:
1. http://dev.mysql.com сай ты нан MySQL Database Server 

жүк теп алың дар.

Сұрақтарға жау ап бе рейік

Ойланайық, талқылайық

Талдап, салыстырайық

Дәптерде орындайық

 Компьютерде орындайық

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



195

2. Жүк тел ген фай лды тін туір дің сол жақ ба тыр ма сы мен 2 
рет шер тіп, ор на туды бас таң дар. 

3. «typical install» (қа ра пай ым ор на ту) нұс қа сын қол да-
нып, сер вер ді ор на ту ды бас таң дар. Сер вер ді ор на ту жыл-
дам жү ру ке рек. 

4. Сер вер ді ор на ту аяқ тал ған нан кей ін, аяқ тау ба тыр ма-
сын бас пас тан бұ рын Configure the MySQL Server now 
жа лау ша сы ның қо сы лып тұр ға ны на көз жет кі зу ке рек, 
бұл Configuration Wizard (кон фи гу ра ция ше бе рі) жүр-
гі зу үшін қа жет. 

5. Configuration Wizard-ты жүр гі зу ба ры сын да жа лау ша-
ла р қосу үшін Standard Configuration (Стан дарт ты кон-
фи гу ра ция) ⇒ Install as Windows Service (Windows қыз-
ме ті ре тін де ор на ту) ⇒ Include Bin Directory in Windows 
Path (Windows із деу жо лы на Bin ка та ло гін қо су) коман-
дасын орындаймыз.

6. Кон фи гу ра ция лау ба ры сын да сен дер ге root ар тық шы-
лы ғы жо ға ры қол да ну шы үшін құ пиясөз ор на ту ұсы ны-
ла ды. Құ пия сөз ді ор на тып, оны жат тап ал ған да рың дұ-
рыс, се бе бі оны кей ін жұ мыс ба ры сын да қол да на сың дар. 

7. Кон соль ді ашың дар (Start ⇒ Run ⇒ Command (Бас-
тау ⇒ Орындау ⇒ Command)), mysql жә не root p ко ман-
да ла ры ар қы лы ар тық шы лы ғы жо ға ры қол да ну шы ре-
тін де тір ке лің дер. Осы кез де сен дер ге пароль ді ен гі зу 
ұсы ны ла ды, әрі қа рай mysql> кө мек ші ко ман да пай да 
бо ла ды. 

8. grant all privileges on *.* to 'lrng sql'@'localhost' identified 
by 'xxxxx'; («xxxxx» қол да ну шы үшін таң дап ал ған 
парольмен ау ыс ты рың дар) ко ман да сы ар қы лы жа ңа ар-
тық шы лы ғы жо ға ры қол да ну шы құ рың дар.

9. quit; (шы ғу) ко ман да сы ар қы лы сеанс ты аяқ таң дар жә не 
mysql ко ман да сы кө ме гі мен кон соль де жа ңа қол да ну шы 
ре тін де тір ке лің дер.

Күнделікті өмірде қандай сұраныс тілдерімен кездес-
тіңдер? 

Ой бөлісейік
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§ 57–58. Де рек тер қо рын дағы бас тап қы кілт

Ал ды мен мы на сұ рақ жөнінде 
ой ла нып кө рейік: әң гі ме ле су ші ге, 
сөй ле сіп отыр ған ада мының нақ ты 
сол адам жә не басқа мұн дай адам 
жоқ еке ні не се нім ді бо ла тын дай 
қан дай ақ па рат бе ре аламыз? Те гін 
ай ту жет кі лік сіз, се бе бі те гі бір дей 
адам дар кез де се ді. Егер қажетті 
нысан адам бол са, он да біз жо ба мен 
оның қан дай да бір жағ дай да қа лай 

әре кет ет кен ді гін ес ке тү сі ру ар қы лы кім еке нін тү сін ді ре 
ала мыз. Ал ком пью тер мұн дайды тү сін бей ді, оған кім еке нін 
тү сін ді ру үшін нақ ты ере же лер қа жет. Де рек тер қо рын бас қа ру 
жүй есін де мұн дай мә се ле ні ше шу үшін бас тап қы кілт ұғы мы 
ен гі зіл ді. 

Де рек тер қо рын да ғы әр кес те нің бас тап қы кіл ті бо лу 
ке рек  – нысанның не ме се жаз ба ның әр да на сын бі ре гей түр де 
анық тай тын өріс не ме се өріс тер жи ын ты ғы. ДҚ кес те сі нің бас-
тап қы кілт мә ні бі ре гей бо лу ке рек, яғ ни кес те де бас тап қы кілт 
мән де рі бір дей екі не ме се одан да көп жаз ба ла ры бол мау қа жет. 
Ол өте аз мөлшерде бо лу ке рек, яғ ни өші ріл се, оның бі ре гей лі-
гі не әсер ете тін өріс тер бол мауы ти іс ті. 

Бас тап қы кілт (primary key, PK) – кес те де гі жаз ба ны 
бі ре гей түр де анық тай тын өріс тер дің ең аз жи ын ты ғы. Де мек, 
бас тап қы кілт – ең ал ды мен, кес те өріс те рі нің жи ын ты ғы, екін-
ші ден, осы өріс тер дің әр мән де рі нің жи ын ты ғы кес те де гі бір 
жаз ба ны (жол ды) анық тай ды жә не үшін ші ден, өріс тер дің бұл 
жи ын ты ғы бір дей си пат қа ие ең азы бо луы ке рек. Бас тап қы кілт 
тек бір ға на бі ре гей жаз ба ны анық та ған дық тан, кес те де еш бір 
екі жаз ба ның бір дей бас тап қы кілт мән де рі бо ла ал май ды. 

Де рек тер қо ры ның мы са лы (14-кес те):

14-кес те. Те ле фон кі тап ша сы

Аты-жө ні Те ле фон нөмірі Ме кен жайы

Аса нов Асан Аса нұлы 233-44-55 Шә рі пов кө ше сі, 12

Үсе нов Үсен Үсе нұлы 233-66-77 Абы лайхан даңғ., 32

Естеріңе түсіріңдер:

•	 ре	ля	ция	лық	де	рек	тер	қо	ры;
•	 өріс,	жаз	ба,	ин	декс	тү	сі	нік	те	рі;
•	 де	рек	тер	қо	ры	кес	те	ле	рі	нің	
ара	сын	да	ғы	бай	ла	ныс.

Меңгерілетін білім:

•	 де	рек	тер	қо	рын	дағы	бас	тап	қы	
кілт	ті	анық	тау.
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14-кес те де аты-жө ні мен ме кен жайы адам ту ра лы жаз ба ны 
бі ре гей түр де бө ліп алу ға мүм кін дік бе ре ді. Егер ше ші ле тін 
мә се ле ге бай ла ныс сыз ай та тын бол сақ, мұн дай ақ па рат тар 
із де ліп отыр ған адам ды дәл табуға мүм кін дік бер мей ді, се бе бі 
дәл осын дай аты-жөні мен бас қа қа ла лар да да тұ ра тын адам дар 
бар. Егер біз дің мақ са ты мыз үшін қа ла ның атау ынсыз, аты-
жөні, те ле фон нө мі рі жә не ме кен жайы ту ра лы ақ па рат жет кі-
лік ті бол са, он да аты-жө ні жә не ме кен жай өріс те рі бас тап қы 
кілт бо ла ала ды. Кез кел ген жағ дай да бас тап қы кілт ті жа сау 
мә се ле сі де рек тер қо рын жо ба лау шы ма ман ның құ зыр ын да 
бо ла ды. Бұл мә се ле нің ше ші мі ре тін де кес те де гі жаз ба ны анық-
тай тын си пат та ма лар ды ерек ше леу (ло ги ка лық не ме се та би ғи 
бас тап қы кілт үшін тап сыр ма лар) не ме се кес те де гі жаз ба лар ды 
бі ре гей анық тау ға мүм кін дік бе ре тін қо сым ша өріс ті (сур ро-
гат ты не ме се жа сан ды бас тап қы кілт үшін тап сыр ма лар) жа сау 
бо лып та бы ла ды. Ло ги ка лық кілт мы са лы ре тін де тұр ғын дар 
ту ра лы де рек тер қо рын да ғы төл құ жат нө мі рі не ме се те ле фон 
кі тап ша сын да ғы аты-жөні мен ме кен жай ды қа рас ты ру ға 
бо ла ды. Сур ро гат ты кілт ті жа сау үшін кес те ге, кес те нің әр 
жо лы на бі ре гей жә не мә ні бү тін сан бо ла тын id өрі сін қо су ға 
бо ла ды. Мұн дай сур ро гат ты кілт тер та би ғи бас тап қы кілт 
өріс тер дің үл кен жи ын ты ғы нан тұр са не ме се оны ерек ше леу 
күрделі бол ған жағ дай да пай да ла ны ла ды. 

Бас тап қы кілт тер жаз ба ны бі ре гей анық тау дан бө лек, бас қа 
кес те лер мен бай ла ныс ты ұй ым дас ты ру үшін де қол да ны ла ды. 

Мы са лы, біз де 3 кес те бар де лік: та ри хи тұл ға лар ту ра лы 
ақ па рат тан тұ ра тын (Persons), олар дың өнер та быс та ры 
ту ра лы ақ па рат  жазылған(Artifacts), тұл ға лар дан жә не 
ар те фак тор лар дан тұ ра тын кес те (Images) (26-су рет).

Бұл кес те лер дің бәрінде де бас тап қы кілт ре тін де id 
(иден ти фи ка тор) өрі сі бо лып та бы ла ды. Artifacts кес те сін де 
Persons кес те сін де гі өнер та быс ав то ры на та ғай ын дал ған иден-
ти фи ка тор жа зыл ған author өрі сі бар. Бұл өріс тің әр бір мә ні 
Persons кес те сі нің бас тап қы кіл ті үшін сырт қы кілт бо лып 
та бы ла ды. Со ны мен қа тар Persons жә не Artifacts кес те ле-
рін де, Images кес те сін де гі су рет ке сіл те ме бо ла тын photo өрі сі 
бар. Бұл өріс тер Images кес те сі нің бас тап қы кіл ті үшін сырт қы 
кіл ті бо лып та бы ла ды жә не Persons-Images бен Artifacts-
Images бі ре гей ло ги ка лық бай ла ныс ты ор на та ды. Егер тұл ға лар 
кес те сін де гі photo сырт қы кіл ті нің мә ні 10-ға тең бол са, он да АР
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бұл тұл ға фо то су ре ті нің id иден ти фи ка то ры су рет тер кес те-
сін де 10-ға тең. Осы лай ша, сырт қы кілт тер де рек тер қо ры ның 
кес те ле рі (не гіз гі жә не ба ғы ныш ты) ара сын да ғы бай ла ныс ты 
ұй ым дас ты ру жә не де рек тер дің тұ тас ты ғы ту ра лы шек теу лер ді 
сақ тау үшін пай да ла ны ла ды. 

РК iD

First_name
last_name
death_date
bday
description
citizenship
photo

РК iD

title
author
description
alternative
photo

РК iD

title
image_file
abstract
width

Persons Artifacts

Images

26-су рет. Бас қа кес те лер мен бай ла ныс ұй ым дас ты ру үшін  
бас тап қы кілт тер ді пай да ла ну мы са лы

1. Бастапқы кілт деген не?
2. Күнделікті өмірде бастапқы кілтке не балама бола алады?
3. Логикалық кілт деген не?
4. Суррогатты кілт қалай жасалады?
5. Сыртқы кілт деген не?

1. Бас тап қы кілт тер не үшін қажет?
2. Бас тап қы кілт терге сырт қы кілт тер не үшін пай да ла ны-

ла ды?
3. Не себепті кестенің екі жазбасында бірдей бастапқы 

кілттер болмайды?
4. Сыртқы кілт не үшін қажет?

Сұрақтарға жау ап бе рейік

Ойланайық, талқылайық
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Бас тап қы кілт тің дұ рыс си пат та ма ла рын анық таң дар.

азы

Кестенің  
өрістер 

жиынтығы

Кестенің 
 бірнеше 
жазбасы

Өріс-
тердің 

жиынтығы бір-
дей сипатқа ие 

болуы

жиынтығы

Өріс-
тердің 

жиынтығы бір-
дей сипатқа ие 

болуы

жиынтығы

Бастапқы кілт

Дәп тер де «Те ле фон кі тап ша сы» де рек тер қо рын жа сап, 
оны сы нып тас та рың ның аты-жө ні мен те ле фон нө мір ле рі-
мен тол ты рың дар. 

«Телефон кітапшасы» деректер қоры
Аты-жөні Телефон нөмірі Мекенжайы

Адам дар жә не те ле фон нөмір лері де ген екі кес те құ-
рың дар. Кес те лер де бас тап қы жә не сырт қы кілт тер ді ор на-
тыңдар. 

Кес те. Адам дар

? Аты-жө ні 
1 Аса нов Асан Аса нұлы
2 Үсе нов Үсен Үсе нұлы
3  Дүй се нов Дүй сен Дүй се нұлы

Талдап, салыстырайық

Дәптерде орындайық

 Компьютерде орындайық
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Кес те. Те ле фон нөмір ле рі

? Те ле фон ?
1 87011234567 1

2 87059876543 1

3 87084561223 2

4 87001231234 3

5 87784564568 3

Тө мен де гі сұ рақ тар ға жау ап бе рің дер:
1. Те ле фон нөмір ле рі кес те сін де қай өріс бі ре гей бо лып та-

бы ла ды?
2. Осы кес те нің сырт қы кіл ті «Адам дар» кес те сі нің бас-

тап қы кіл ті бо лып та бы ла  ма? 
3. «Те ле фон нөмір ле рі» мен «Адам дар» ара сын да ғы бай ла-

ныс не нің кө ме гі мен жү зе ге асы ры ла ды? 
4. Әр адам да не ше те ле фон нөмірі бар еке нін анық таң дар. 

Мектеп кітапханасындағы оқулықтар деректер қорының 
бастапқы кілті қандай болуы мүмкін?

Ой бөлісейік
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§ 59–60. Де рек тер қо рын әзір леу

MySQL – дү ниежү зін де ең көп 
қол да ны ла тын, те гін жә не ашық, 
ре ля ция лан ған дерек тер қо ры 
жүйесі (RDBMS). Сер вер лік про-
грам ма ре тін де, бір не ше қол да ну-
шы  ға бір не ше дерек қо рын қол-
да ну ды қам та ма сыз ете ді. MySQL 
сө зін де гі «My» сө зі, прог рам ма 
жа сау шы сы Май кл Вид ньюстың 
(Michael Widenius) қы зы ның аты – 

«My» сө зі нен алын ған. Ал SQL фра за сы – Құ ры лым дас қан Тап-
сы рыс Ті лі (Structured Query Language) де ген ді біл ді ре ді. 

Жал пы бар лық та ны мал де рек тер қор ла ры, оның ішін де 
MySQL де жол дар, мер зім дер жә не сан дар си яқ ты де рек тер тип-
те рін сақ тау қа бі ле ті не ие. 

Әдет те, олар дың ара сын да ғы ай ыр ма шы лық де рек тер дің 
ар найы тип те рін, мы са лы, XML құ жат тар ды, үл кен кө лем ді 
мә тін дер ді не ме се екі лік құ жат тар ды сақ тау мүм кін дік те рін де 
бо лып тұр. 

Де рек тер – де рек тер қо рын да бір не ше тип ті де рек тер дің бір 
ти пін де сақ тайтын ақ па рат тар жи ыны. Олардың  кө ме гі мен кес-
те нің нақ ты ба ға ны ның құ ра мын да ғы де рек тер үшін не гіз гі ере-
же лер ді, со ны мен қа тар олар ға бе рі ле тін жа ды кө ле мін ор на та ды. 

Біз де рек тер дің тек таң ба лық, сан дық жә не уа қыт ша тип-
те рін қа рас ты ра мыз. 

Таң ба лық де рек тер
Таң ба лық де рек тер бе кі тіл ген не ме се ай ны ма лы ұзын дық тың 

жол да ры ре тін де сақ та луы мүм кін. Ай ыр ма шы лық: бе кі тіл ген 
ұзын дық жол да ры оң жа ғы нан бос орын дар мен тол ты ры ла ды, ал 
ай ны ма лы ұзын дық тол ты рыл май ды. Таң ба лық жол ды анық тау 
ба ры сын да он да сақ та ла тын жол дың мак си мал ды өл ше мін бе ру 
қа жет. Мы са лы, егер 20 таң ба дан тұ ра тын жол ды сақ тау ке рек 
бол са, он да тө мен де гі си пат та ма лар дың бі рін қол да ну ға бо ла ды: 

CHAR(20) /* бе кі тіл ген ұзын дық жо лы */
VARCHAR(20) /* ай ны ма лы ұзын дық жо лы */
Де рек тер дің бұл ти пі нің мак си мал ды ұзын ды ғы 255 таң ба ны 

құ рай ды. Әл де қай да ұзын жол дар ды сақ тау үшін tinytext 

Естеріңе түсіріңдер:

•	 де	рек	тер	қо	рын	да	ғы	бас	тап	қы	
кілт	деген	не?

Меңгерілетін білім:

•	 де	рек	тер	қо	рын	да	ғы	де	рек	тер	
түр	ле	рі	(SQL);

•	 бір	кес	те	лі	де	рек	тер	қо	рын	құ	ру	
(SQL);

•	 көп	кес	те	лі	де	рек	тер	қо	рын	
құ	ру	(SQL).
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(кі ші гі рім мә тін), text (мә тін), mediumtext (ор та ша мә тін), 
longtext (ұзын мә тін) си яқ ты мә тін дік де рек тер ді пай да лан ған 
жөн. Жал пы char ти пін ба ған да тек ұзын дық та ры бір дей жол-
дар ды сақ тау ұй ға рыл ған жағ дай да (мы са лы, мем ле кет тер дің 
қыс қар тыл ған атау ла ры) қол да ну ың ғай лы. Ал varchar ти пі 
ұзын дық та ры әртүр лі жол дар үшін қол да ны ла ды. Char жә не 
varchar тип те рі де рек тер қо ры ның бар лық не гіз гі сер вер ле-
рін де бір дей пай да ла ны ла ды. 

Ла тын әліп биін қол да на тын тіл дер де гі таң ба лар жи ын ты ғын да аз 
таң ба бо ла ды, яғ ни әр таң ба 1 байт  ре тін де сақ та ла ды. Ал, ко рей не ме се 
жа пон тіл де рін де, ке рі сін ше, таң ба лар өте көп. Осы лай ша, он да ғы бір 
таң ба ны сақ тау үшін бір не ше байт  қа жет бо ла ды. Сон дық тан мұн дай 
таң ба лар жи ын ты ғын көп байт ты таң ба лар жи ын ты ғы (multibyte 
character sets) деп атай ды. MySQL түр лі таң ба лар жи ын ты ғын 
(бір жә не көп байт ты таң ба лар жи ын ты ғын) пай да ла нып, де рек тер ді 
сақ тай ала ды. Сер вер дің жұ мыс жа сайт ын таң ба лар жи ын ты ғын 
кө ру үшін show (көр се ту) ко ман да сын пай да ла ну ке рек: 

mysql> SHOW CHARACTER SET;

Charset Description Default collation Maxlen
big5
dec8
cp850
hp8
koi18r
latin1
latin2
swe7
ascii

Big5 Traditional Chinese
DEC West European
DOS West European
HP West European
KOI8-R Relcom Russian
ISO 8859-1 West European
ISO 8859-2 Sentral European
7bit Swedish
US ASCII

big5_chinese_ci
dec8_swedish_ci
cp850_general_ci
hp8_english_ci
koi18r_general_ci
latin1_swedish_ci
latin2_general_ci
swe7_swedish_ci
ascii_chinese_ci

2
1
1
1
1
1
1
1
1

Мә тін дік де рек тер
Егер char не ме се varchar тип ті ба ған ның 255 таң ба сы 

жет пейт ін де рек тер ді сақ тау қа жет бол са, он да мә тін дік тип тің 
бі рін пай да ла ну ке рек бо ла ды. 

15-кес те де қол же тім ді мә тін дік тип тері көр се тіл ген. 

15-кес те. MySQL-дің мә тін дік тип ті де рек те рі 

Тип Таңбалардыңмаксималдысаны
Tinytext
Text
Mediumtext
Longtext

255
65 535
16 777 215
4 294 967 295АР

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



203

Мә тін дік тип тің тү рін таң дау ба ры сын да мынадай жағ дай-
лар ды ес те сақ тау ке рек: 
• Егер мә тін дік ба ған ға жүк те ле тін де рек тер дің өл ше мі осы 

тип тің мак си мал ды өл ше мі нен асып кет се, он да сый май 
қал ған де рек тер қиы лып тас та ла ды. 

• varchar тип ті ба ған ға қа ра ған да, мұн дай ба ған ға де рек-
тер ді жүк теу ба ры сын да жол со ңын да ғы бос орын дар өші-
ріл мей ді. 

• text тип ті ба ған дар ды сұ рып тау жә не топ тас ты ру да қол-
да ну ба ры сын да ал ғаш қы 1024 байт  ға на қол да ны ла ды, 
алай да қа жет бол ған жағ дай да бұл мән ді ұл ғай ту ға бо ла ды. 

• Әртүр лі мә тін дік тип тер тек MySQL-ге тән. SQL Server-де 
үл кен өл шем ді таң ба лық де рек тер үшін бір ға на text ти пі бар, 
ал DB2 жә не Oracle үшін clob (Character Large Object) 
де рек тер ти пі пай да ла ны ла ды. Ер кін фор мат та ғы де рек тер 
үшін ба ған құ ру ба ры сын да, мы са лы, 255 таң ба мен шек те гі-
лерің кел ме ген notes ба ға ны ның тұ ты ну шы лар мен қыз мет 
бө лі мі ара сын да ғы өза ра бай ла ны сы ту ра лы ақ па рат ты сақ-
тау үшін text не ме се mediumtext ти пін таң даймыз. 

Сан дық де рек тер
Сан дық де рек тер ді сақ тау үшін жал ғыз numeric ти пі жет кі-

лік ті деп пай ым да сақ та, тө мен дегідей сан дар ды пай да ла ну дың 
әртүрлі тә сіл де рін көр се те тін түр лі тип тер бар: тап сы рыс бе ру-
ші ге тап сы рыс бе ру дің ин ди ка то ры бо лып та бы ла тын ба ған ло ги-
ка лық деп ата ла ды, ол 0 (жал ған) жә не 1 (ақи қат) бо луы мүм кін. 

Жүйе ар қы лы жа са ла тын тран зак ция кес те сі нің бас тап қы 
кіл ті, әдет те, 1-ден бас та ла ды жә не 1-ден ең үл кен мән дер ге де-
йін ар та ды. Клиент тің элект рон дық сау да қор жы нын да ғы по зи-
ция нө мі рі – осы түр де гі ба ған ның мә ні 1-ден (мак си мум) 200-ге 
дей ін оң бү тін сан дар. Бас па сызба ла ры на ар нал ған бұр ғы лау 
қон дыр ғы сы ның ор на ла су де рек те рі, жо ға ры дәл дік те гі ғы лы-
ми не ме се тех но ло гия лық де рек тер се гіз таң ба лы сан ға дей ін гі 
дәл дік ті та лап ете ді. MySQL осы жә не бас қа да ақ па рат тип тері-
мен жұ мыс іс теу үшін бір не ше сан дық түр леріне ие. Көп те ген 
сан дық түр лер бү тін сан дар ды сақ тау үшін қол да ны ла ды. Осы 
тип тер дің бі рін бе ру ба ры сын да де рек тер таң ба сыз деп көр се-
ту ге бо ла ды, он да сер вер ба ған да ғы бар лық де рек тер те ріс емес 
еке нін бі ліп оты ра ды. 16-кес те де бү тін сан дар ды сақ тау ға ар-
нал ған де рек тер дің 5 ти пі көр се тіл ген. АР
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16-кес те. MySQL-дің бү тін тип ті де рек те рі

Тип
Таңбалымәндердің 

диапазоны
Таңбасызмәндердіңдиа-

пазоны
Tinytext -128-ден 127-ге дейін 0-ден 255-ке дейін
Smallint -32768-ден 32767-ге дейін 0-ден 65535-ке дейін
Mediumint -8388608-ден -8388607-ге 

дейін
0-ден 16777215-ке дейін

Int -2147483648-ден
2147483647-ге дейін

0-ден 4294967295-ке 
дейін

Bigint -9223372036854775808-ден
9223372036854775807-ге 
дейін

0-ден
18446744073709551615-ке 
дейін

Бү тін тип тің бі ре уі нің ба ға нын құ ру ба ры сын да MySQL 
де рек тер ді сақ тау үшін сәй ке сін ше 1 байт тан tinyint ти пі 8 
байт қа bigint дей ін гі жа ды бө ліп бе ре ді. Сон дық тан жа ды ны 
қа жет сіз пай да лан бас үшін, ең үл кен сан дар ды сақ тау үшін 
жет кі лік ті мөл шер де гі тип ті таң дап кө рі ңдер.

Өз гер ме лі нүк те лер үшін (мы са лы, 3,1415927) 17-кес те де 
көр се тіл ген тип тер дің бі рін таң дау ға бо ла ды. 

17-кес те. MySQL-дің өз гер ме лі нүк те лер  
үшін де рек тер дің тип те рі

Тип Таңбалардыңмаксималдысаны
Float 
(p.s)

-3,402823466Е+38-ден -1,175494351Е-38-ге дейін және  
1,175494351Е-38-ден 3,402823466Е+38-ге дейін

Double 
(p.s)

1,7976931348623157Е+38-ден 
-2,225073858072014Е-308-ге дейін және 
2,2250738585072014Е-38-ден 
1,7976931348623157Е+308-ге дейін

Өз гер ме лі нүк те лі тип ке дәл ді лік (precision) (он дық нүк-
те нің оң жә не сол жа ғы нан рұқ сат етіл ген жал пы раз ряд тар 
са ны) жә не масш таб (scale) (он дық нүк те нің оң жа ғы нан 
рұқ сат етіл ген раз ряд тар са ны) бе ру ге бо ла ды, бі рақ бұл па ра-
ме тр лер мін дет ті бо лып та был май ды. 17-кес теде олар p жә не s 
тү рін де көр се тіл ген. 

Егер сақ тал ған раз ряд тар са ны көр се тіл ген масш таб жә не/
не ме се дәл дік тен асып кет се, өз гер ме лі нүк те лік ба ған ның 
дәл ді гі мен масш та бын бер ген жағ дай да, ба ған да сақ та ла тын 
де рек тер дің бар лы ғы дөң ге лек те не тін бо ла ды. АР
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Уа қыт  (даталық) де рек тер
Жол дар мен сан дар дан өз ге, біз мер зім мен уа қыт ту ра лы 

ақ па рат пен де жиі жұ мыс жа сай мыз. Де рек тер дің бұл ти пін 
уа қыт ша (temporal) деп атай ды. Де рек тер қо рын да ғы уа қыт  
(даталық) де рек тер мы сал да ры:
- бо ла шақ оқи ға ның мер зі мі, мы са лы, са тып алу шы ға жет-

кі зу кү ні;
- са тып алу шы тап сы ры сын жет кі зу дің нақ ты мер зі мі;
- қол да ну шы ның бел гі лі бір жол ды өз гер те тін кү ні мен уақыты;
- қыз мет кер дің ту ған кү ні;
- де рек тер қой ма сын да yearly_sales (жы лы на са ту) кес те-

сі нің қа та ры на сәй кес ке ле тін жыл;
- кон вейер лік тас па да ав то кө лік тің электр сым да рын мон-

таж дау ға қа жет ті уа қыт. MySQL-де осы ған ұқ сас жағ дай-
лар дың бар лы ғын өң деу ге қа жет ті де рек тер тип те рі бар. 
18-кес те де MySQL-де қол да ны ла тын уа қыт  (даталық) 

де рек тер тип те рі көр се тіл ген.

18-кес те. MySQL-дің уа қыт  (даталық) де рек тер тип те рі

Тип Бекітілгенформат Мүмкінмәндері
Date YYYY-MM-DD 1000-01-01-ден 9999-12-31-ге 

дейін
Datetime YYYY-MM-DD HH:MI:SS 1000-01-01 00:00-ден 

9999-12-31 23:59:59-ға дейін
Timestamp YYYY-MM-DD HH:MI:SS 1970-01-01 00:00-ден 

2037-12-31 23:59:59-ға дейін
Year YYYY 1901-ден 2155-ке дейін
Time

HHH:MI:SSS
-838:59:59-дан 838:59:59-ға 
дейін

Кес те лер құ ру
MySQL де рек тер қо рын да қан дай де рек тер тип те рін сақ тау ға 

бо ла ты ны ту ра лы нақ ты тү сі нік пай да бол ған нан ке йін, кес те-
лер ді си пат та ған да осы тип тер ді қа лай қол да натынымызды 
кө рейік. Тұл ға ту ра лы ақ па рат ты сақ тау ға ар нал ған кес те нің 
си пат та ма сы нан бас тай ық.

1-қа дам: Жо ба лау 
Ең ал ды мен, тұл ға ту ра лы де рек тер ді бер мес бұ рын қан дай 

си пат та ма лар дан тұ ру ке рек еке нін анық тап ала йық: 
• Аты, те гі (name, surname); 
• жы ны сы (gender); АР
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• ту ған кү ні (birth date); 
• ме кен жайы (address);
• сүй ік ті асы (favorite foods). 

Әри не бұл то лық ті зім емес, бі рақ әзір ге жет кі лік ті. Ке ле сі 
қа дам – ба ған дар ға атау бе ру жә не де рек тер ти пін та ғай ын дау. 
19-кес те де ал ғаш қы нұ сқ асы кел ті ріл ген. 

19-кес те. Person (тұл ға) кес те сі

Баған Тип Рұқсатетілгенмәндер
Name
Gender
Birth_date
address
favorite foods

Varchar (40)
Char (1)
Date
Varchar (100)
Varchar (200)

M, F

Varchar тип ті name, address және favorite_foods ба ған-
да ры ақ па рат ты ер кін фор ма да жа зу ға мүм кін дік бе ре ді. Gender 
(пол) ба ға нын да тек бір сим вол рұқ сат еті ле ді: М (ер) не ме се Ғ 
(әй ел). birth_date (ту ған кү ні) ба ға ны на date ти пі та ғай ын-
дал ған, се бе бі нақ ты уа қыт қа жет емес. 

2-қа дам: Нақ ты лау 
Кес те ба ған да рын қай та тал дау ба ры сын да мынадай пі кір лер 

пай да бо ла ды: 
• name ба ға ны шын мә нін де, аты жә не те гі нен тұ ра тын 

құ рам ды нысан. 
• Бір не ше адам ның есім де рі, жы ны сы, ту ған күн де рі жә не т.б. 

ақ па рат та ры бір дей бо луы мүм кін бол ған дық тан, person 
кес те сін де бі ре гей ба ған жоқ. 

• Address ба ға ны да құ рам ды нысан, се бе бі оның құ ра мы на 
кө ше, қа ла, об лыс, мем ле кет жә не пош та ин дек сі ту ра лы 
ақ па рат тар кі ре ді. 

• favorite_foods ба ға ны – 0,1 не ме се одан да көп тәу ел сіз эле-
ме нт тер ден тұ ра тын ті зім. Бұл де рек тер ді бө лек кес те ге ен гіз ген 
дұ рыс бо лар еді, ол кес те де нақ ты ас тү рі қай адам ға ти іс ті еке-
нін бел гі леу үшін person кес те сі не сырт қы кілт жа сау ке рек. 
20-кес теден жо ға ры да кел ті ріл ген бар лық ес кер ту лер ді 

ес кер ген нен кей ін гі person кес те сі нің тү рін кө ре ала сың дар. Ен ді 
person кес те сі нің бі ре гей лі гі не кепіл дік бе ре тін бас тап қы кіл ті 
(person_id) бар бол ған дық тан, ке ле сі қа дам person кес те сі не 
сырт қы кіл ті бар favorite_food кес те сін құ ру ке рек (21-кес те ).АР
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person_id жә не food (ас) ба ған да ры favorite_food кес-
те сі нің бас тап қы кіл тін құ рай ды. Со ны мен қа тар person_id 
ба ға ны person кес те сі не сырт қы кілт бо лып та бы ла ды.

20-кес те. Өз ге ріс тер ен гі зіл ген Person кес те сі

Баған Тип Рұқсатетілгенмәндер
person_id
First_name
Lastt_name
Gender
Birth_date
Street
City
State
Country
Postal_code

Smallint
Varchar (20)
Varchar (20)
Char (1)
Date
Varchar (30)
Varchar (20)
Varchar (20)
Varchar (20)
Varchar (20)

M,F

21-кес те. Favorite_food (сүй ік ті асы) кес те сі

Баған Тип
person_id
Food

Smallint (unsignet)
Varchar (20)

3-қа дам: Де рек тер сыз ба сын бас қа ру дың SQL өр нек те рін құ ру 
Же ке ақ па рат ты ен гі зу жө нін де гі 2-кес те ні жо ба лау аяқ тал-

ған нан кей ін, ке ле сі қа дам де рек тер қо рын да кес те құ ру үшін 
SQL өр нек тер ді қа лып тас ты ру бо лып та бы ла ды. Person кес-
те сін құ ру ға ар нал ған өр нек: 

CREATE TABLE person (person_id SMALLINT UNSIGNED, 
fname VARCHAR(20), 
lname VARCHAR(20), 
gender CHAR(1), 
birth_date DATE, 
address VARCHAR(30), 
city VARCHAR(20), 
state VARCHAR(20),
country VARCHAR(20), 
postal_code VARCHAR(20), 
CONSTRAINT pk_person PRIMARY KEY (person_id) ). 
Бұл өр нек те соң ғы эле ме нт тен бас қа сы ның бар лы ғы тү сі-

нік ті бо лу ке рек. Кес те ні си пат тау ба ры сын да де рек тер қо ры-
ның сер ве рі не, кес те нің бас тап қы кіл ті рө лін де қай ба ған дар АР
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бо ла тынын ха бар лайды. Ол кес те үшін шек теу лер (constraint) 
жа сау ар қы лы жү зе ге асы ры ла ды. Кес те нің си пат та ма сы на 
шек теу лер дің бір не ше ти пі нен бі реуін қоямыз. Бұл шек теу бас-
тап қы кілт тің шек теуі (primary key constraint) бо лып та бы ла ды. 
Ол person_id кес те сі не қо йыла ды жә не pk атауы pk_person бо-
ла ды. Әдет те, бас тап қы кілт үшін шек теу лер атау ын pk пре фиксі-
нен бас та ған жөн, кейін шек теу лер ті зі мін қа ра ған да, қай сы сы 
қай кес те нің шек теуі еке нін бі лу үшін кес те атауы бе рі ле ді. 

1. Де рек тер дің қан дай тип те рі бар?
2. Де рек тер ти пі арқылы кес те құ ру дың қа дам да ры қандай?

1. Де рек тер дің түр лі тип те рі не үшін қа жет?
2. Де рек тер қо рын да таң ба лық, мә тін дік жә не сан дық ақ-

па рат ты қа лай жал пы лау ға бо ла ды? 

1. Деректердің ақпараттан айырмашылығы неде? 
2. Де рек тер тип те рі нің бел гі ле рін салыстырып, сызбаны 

тол ты рың дар.

Таңбалық 
деректер

Сандық  
деректер

Мәтіндік 
деректер

Дәп тер ге өз сөз де рің мен де рек тер жә не олар дың тип те рі 
ту ра лы тү сі нік ті жа зың дар.

Кі ші гі рім қо ныс тан ған ай мақ қа қыз мет көр се те тін 
банк ті мо дель деу кес те сін жа саң дар. Ол Employeе (қыз-
мет кер), Branch (бө лім), Account (шот), Customer (клиент), 
Product (қыз мет), Transaction (тран зак ция) және Loan (қа-
рыз) кес те ле рі нен тұ ра ды де лік. Кес те лер , олардың ба ған-
да ры мен олар дың ара сын да ғы бай ла ныс та р көрсетілген 
диаг рам ма мынадай түрде бе ріл ген: 

Сұрақтарға жау ап бе рейік

Ойланайық, талқылайық

Талдап, салыстырайық

Дәптерде орындайық

 Компьютерде орындайық
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branch 
branch_id:smallint unsigned
name: varchar(20)
address:varchar(30)
city:varchar(20)
state:varchar(2)
zip:varchar(12)

account
account_id:integer unsigned
product_cd:varchar(10) (FK)
cust_id:integer unsigned (FK)
open_date:date
close_date:date
last_activity_date:date
status:varchar(10)
open_branch_id:smallint unsigned (FK)
open_emp_id:smallint unsigned (FK)
avail_balance:float(10,2)
pending_balance:float(10,2)

product
product_cd:varchar(10) 
name:varchar(50) 
product_type_cd:varchar(10) (FK)
date_offered:date
date_retired:date

customer
cust_id:integer unsigned
fed_id:varchar(12)
cust_type_cd:char(2)
address:varchar(30)
city:varchar(20)
state:varchar(20)
postal_code:varchar(10)

officer
officer_id:smallint unsigned
cust_id:integer unsigned (FK)
fname:varchar(30)
lname:varchar(30)
title:varchar(20)
start_date:date
end_date:date

business
cust_id:integer unsigned (FK)
name:varchar(40)
state_id:varchar(10)
incorp_date:date

individual
cust_id:integer unsigned (FK)
fname:varchar(30)
lname:varchar(30)
birth_date:date

transaction
txn_id: integer unsigned
txn_date:datetime
account_id:integer unsigned (FK)
txn_type_cd:varchar(10)
amount:double(10,2)
teller_emp_id:smallint unsigned 
(FK)
execution_branch_id:smallint 
unsigned (FK)
funds_avail_date:datetime

employee
emp_id:smallint unsigned
fname:varchar(20)
lname:varchar(20)
start_date:date
end_date:date
superior_emp_id:smallint unsigned (FK)
dept_id:smallint unsigned (FK)
title: varchar(20)
assigned_branch_id:smallint unsigned 
(FK)

department
dept_id:smallint unsigned
name: varchar(20)

product_typedept
product_type_cd:varchar(10) 
name: varchar(50)
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Кес те де банк сыз ба сын да пай да ла ны ла тын бар лық кес-
те лер жә не олар ға қыс қа ша си пат та ма лар кел ті ріл ген. 

 Кес те Си пат та ма 
Account  Нақ ты клиент үшін ашыл ған нақ ты шот 

Business Клиент – заң ды тұл ға (Customer кес те сі нің іш кі 
ти пі)

Customer Банк ке мә лім же ке не ме се заң ды тұл ға

Department  Бел гі лі бір банк функ ция сын ат қа ра тын қыз мет-
кер лер то бы 

Employee Банк те жұ мыс іс тейт ін адам 

Individual Клиент – же ке тұл ға (Customer кес те сі нің іш кі 
ти пі)

Officer Клиент – заң ды тұл ға аты нан әре кет жа сай 
ала тын адам 

Product Клиент тер ге ұсы ны ла тын банк қыз ме ті 

Product, type Функ цио нал ды ұқ сас қыз мет тер то бы 

Transaction  Шот ба лан сы ның өз ге руі

Күнделікті өмірде өздерің деректер қорының қай типімен 
жұмыс істейсіңдер?

Ой бөлісейік
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§ 61–62. Фор ма лар

Фор ма – кес те мен сұ ра ныс 
дерек те рін ен гі зу, бей не леу жә не 
тү зе ту әре кет те рін орын дау үшін 
қол да ну шы ин тер фей сін ұй ым дас-
ты ру ға мүм кін дік бе ре тін ны сан. 
Де рек тер ді ен гі зу ге ар нал ған фор-
ма лар құ жат тар фор ма сын ұй ым-
дас ты ру да қа был дан ған жо ба лау 
ке зе ңін де гі шаб лон дар ға сәй кес 
ке ле ді. 

Фор ма лар – ақ па рат тар ды кес-
те ге та сы мал дау да ғы «қол да ну шы 

ка нал» не ме се дерек тер ге қол же тім ді к ті қам та ма сыз ете тін 
қол да ну шы ор та. Осы лай ша қол да ну шы өзі не та ныс емес кес те, 
дерек тер сыз ба сы се кіл ді ны сан дар ды қа рас тыр мас тан, үй рен-
шік ті ор та сы нан қа жет ті ақ па рат ты ала ала ды. 

Фор ма қа жет ті лі гі не қа рай қол да ну шы дерек те рі бір не ме се 
бір не ше қо сы лыс тан тұ ра ды. Сұ ра ныс қа байланысты фор ма 
ар қы лы сырт қы дерек тер қо ры на, мы са лы, Microsoft SQL 
Server дерек тер қо ры на не ме се дерек тер ге қо сы ла тын web-қыз-
мет тер ге ақ па рат жө нел ті ле ді.

Microsoft SQL Server дерек тер қо ры на не гіз дел ген фор ма 
шаб ло нын жа сау да сұ ра ныс өрі сі мен дерек тер өрі сі нен тұ ра-
тын топ тас ты рыл ған дерек тер қо ры құ ры ла ды. Осы өріс тер ар-
қы лы дерек тер қо ры на не гіз гі қо сы лыс жа са лып, фор ма шаб ло-
ны на қай та ры ла ды. Бұл өріс тер мен топ тар дерек тер қо рын да 
сақ тал ған ақ па рат тар әді сі не сәй кес ке ле ді. Қол да ну шы ен гіз-
ген сұ ра ныс өрі сі жаз ба лар ға сұ ра ныс нә ти же сін шек тей ді, ал 
ол өз ке зе гін де сұ ра ныс өрі сін де гі ақ па рат пен сәй кес ке ле ді. 

SQL Server сұ ра ныс ты дерек тер қо сы лы сы ар қы лы не гіз гі 
дерек тер қо ры на жі бе ре ді. Дерек тер қо ры сұ ра ныс нә ти же сін 
фор ма ға қай та ра ды. Сұ ра ныс нә ти же сі өріс тер мен бай ла ныс-
ты рыл ған бас қа ру эле ме нт те рі ар қы лы өз гер ті ле тін дерек тер 
өрі сі не ор на ла са ды. Сұ ра ныс дерек те рі мен дерек тер өрі сі нің 
құ ры лым да ры дерек тер қо рын да ғы ақ па рат пен сәй кес ке луі 
мін дет ті бол ған дық тан, бұл өріс тер ді не ме се топ тар ды өз гер ту ге 

Естеріңе түсіріңдер:

•	 де	рек	тер	қо	ры	жол	да	ры	ның	
дерек	тер	ти	пі	қан	дай?

•	 бір	кес	те	лі	де	рек	тер	қо	рын	құ	ру	
қа	лай	орын	да	ла	ды?

•	 көп	кес	те	лі	де	рек	тер	қо	рын	
құ	ру	қа	лай	орын	да	ла	ды?

Меңгерілетін білім:

•	 де	рек	тер	ді	ен	гі	зу	ге	ар	нал	ған	
фор	ма	жа	сау.
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бол май ды. Өріс тер не ме се топ тар ды не гіз гі дерек тер қо ры ның 
түп кі то бы на қо су ға бо ла ды. 

Фор ма лар ды дерек тер қо ры на не гіз гі қо сы лыс ар қы лы жі бе-
ру ге бо ла ды, ол үшін фор ма не гі зін де гі фор ма шаб ло ны мына 
та лап тар ды қа на ғат тан ды руы қа жет: 
• Microsoft SQL Server дерек тер ді не гіз гі дерек қо сы лы сы на 

жө нел ту үшін қо сы лыс құр май ды. Фор ма ар қы лы қол да ну-
шы лар ға дерек жі бе ру ге рұқ сат бе ру үшін дерек тер қо рын да 
жұ мыс іс тейт ін web-қыз мет тер кө ме гі мен қол да ну шы лар ға 
ақ па рат жө нел те тін фор ма шаб ло нын құ ру ке рек.

• Бай ла ныс қан кес те жұ бы ның кем де ген де бір бай ла ны сы 
үшін кес те нің сол жа ғын да ғы бі рін ші ба ған ал ғаш қы кілт 
бо ла ды.

• Егер сұ ра ныс үл кен екі лік тип ті дерек тер ді сақ тайт ын бол-
са, мы са лы, су рет, OLE ны сан да ры, кі рік ті ріл ген файл дар, 
он да Microsoft SQL Server дерек тер жі бе ру қо сы лы сын өші-
ріп тас тай ды. 
Microsoft SQL Server дерек тер ді жі бе ру қо сы лы сы на рұқ-

сат бер се, он да фор ма лар үшін жө нел ту па ра ме тр ле рін бап тай 
аламыз. 

Дерек тер қо ры на не гіз дел ген фор ма лар шаб ло нын жа сау да 
web-брау зер ді қол дайт ын фор ма шаб ло нын жа сау ға бо ла ды. 
Microsoft SQL Server сұ ра ныс үшін фор ма шаб ло ны на жал ға ну 
мақ са тын да қо сы лыс тү зе ді. Қол да ну шы лар дерек тер қо ры на 
ақ па рат жі бе ре алуы үшін брау зер қол дайт ын фор ма шаб ло нын 
бап тау мүм кін емес. 

Фор ма шаб ло ны не гі зін де SQL Server ар қы лы дерек тер 
қо рын құ ру үшін дерек тер қо ры ның әкім ші лі гі не мынадай 
ақ па рат тар қа жет: 
• фор ма шаб ло ны на қо сы ла тын дерек тер қо ры нан тұ ра тын 

сер вер аты;
• фор ма ның шаб ло нын қол да на тын дерек тер қо ры ның аты;
• дерек тер қо рын да тір кеу ді тек се ру. Дерек тер қо ры на қол-

да ну шы лар дың қол же тім дік әді сін тек се ру үшін Microsoft 
Windows не ме се SQL Server қыз мет те рін қол да ну ға бо ла ды.

• ақ па рат жі бер ге лі отыр ған кес те аты не ме се фор ма дан 
ақ па рат ала тын кес те. Бұл бас ты кес те бо лып та бы ла ды. 
Егер дерек тер қо рын да бір не ше кес те қол да на тын бол са, 
он да бас қа қол да ну шы лар дың аты, іш кі кес те лер қа жет АР
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бо ла ды. Со ны мен қа тар іш кі кес те де гі өріс ат та ры, бас ты 
кес те мен бай ла ны сы ке рек. 

Фор ма шаб ло нын құ ру
Сұ ра ныс ақ па ра ты на сәй кес фор ма шаб ло нын құ ру үшін  

мынадай әре кет тер ді орын дау қа жет:
1. Фор ма шаб ло нын құ ру. Microsoft SQL Server шаб лон фор-

ма сы не гі зін де дерек тер қо рын құ ру да фор ма шаб ло ны мен 
дерек тер қо ры ара сын да ақ па рат қо сы лы сы құ ры ла ды. Бұл 
үр діс ав то мат ты түр де не гіз гі дерек тер қо ры ның фор ма шаб-
ло нын құ ра ды.

2. Фор ма ны аш қан кез де қол да ну шы лар ға өріс тер ді қа рап, 
олар ға өз ге ріс тер ен гі зу ге рұқ сат бе ру үшін фор ма шаб-
ло ны на бас қа ру эле мен тін қо сып, оны не гіз гі дерек тер 
қо ры мен бай ла ныс ты ру қа жет.

1. Форма деген не? 
2. Фор ма ар қы лы сұ ра ныс жа сау қа лай орын да ла ды?
3. Дерек тер қо рын құ ру үшін қан дай ақ па рат қа жет?
4. Фор ма қан дай қо сы лыс тан тұ ра ды?
5. Фор ма шаб ло нын құ ру үшін не іс теу ке рек?

1. Фор ма құ ру дың бас ты ерек ше лі гі не де?
2. Де рек тер ді ен гі зу ге ар нал ған фор ма жа саудың қа жет ті-

лі гі не де?
3. Фор ма шаб ло нын құ ру да қо сы лыс тү зу дің ма ңыз ды-

лы ғы қан дай?

Фор ма шаб ло нын құ ру ерек ше лік те рін тө мен де гі кес те ге 
тол ты рың дар. Оларды талдап, салыстырыңдар.

Орын да ла тын әре кет Ерек ше лі гі 
Фор ма шаб ло нын құ ру
Сұ ра ныс нә ти же сін бей не леу үшін бір 
не ме се бір не ше бас қа ру эле ме нт те рін қо су

Сұрақтарға жау ап бе рейік

Ойланайық, талқылайық

Талдап, салыстырайық
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Форманың шаблонына сәйкес келетін талаптарды 
жазыңдар.
 1-та лап: ...
 2-та лап: ...
 3-та лап: ...
 4-та лап: ...

Фор ма шаб ло нын құ рыңдар.
1. Файл мәзірінен Фор ма шаб ло нын құ ру (Соз да ние шаб-

ло на фор мы) жо лын таң даң дар.
2. Жа ңа сын құ ру (Раз ра бот ка но во го) бө лі мін де, Фор ма 

шаб ло нын құ ру (Соз да ние шаб ло на фор мы) сұхбат те ре-
зе сін де Фор ма шаб ло нын шер тің дер.  

3. Не гі зін де ті зі мі нен Дерек тер қо рын таң даң дар. 
4. Егер брау зер қол дауы мен фор ма шаб ло нын құ ра тын 

бол сақ, он да Қа рау шы мен үй ле се тін мүм кін дік тер ді ға-
на қо су (Вк лю чить толь ко воз мож нос ти, сов мес ти мые с 
обоз ре ва те лем) өрі сі не жа лау ша қой ың дар.

5. ОК ба тыр ма сын ба сың дар.
6. Дерек тер ді қо су ше бе рін де Дерек тер қо рын таң дау (Вы-

бор ба зы дан ных) ба тыр ма сын ба сың дар.
7. Ақ па рат кө зін таң дау (Вы бор ис точ ни ка дан ных) өрі сі-

нен Қор құ ру (Соз дать ис точ ник) жо лын таң даң дар.
8. Қо сы лу ке рек дерек тер қо ры ның ти пін таң дау (Вы бе ри те 

тип ис точ ни ка дан ных, к ко то рым нуж но подк лю чить ся) 
ті зі мі нен Microsoft SQL Server жо лын таң дап, Әрі қа рай 
(Да лее) ба тыр ма сын ба сың дар.

9. Сер вер аты өрі сі не  SQL Server дерек тер қо рын да ғы сер-
вер атын ен гі зің дер.

10. Есеп тік дерек тер кі ріс (Вход учет ные дан ные) жо лын да 
тө мен де гі әре кет тер дің бі рін орын даң дар:
a. Егер дерек тер қо ры Microsoft Windows же лі сін де 

есеп тік ақ па рат тар не гі зін де қол же тім дік ке кім ие 
екен ді гін анық та са, он да Windows тір ке лу ді тек се-
ру ді қол да ну (Ис поль зо вать про вер ку под лин нос ти 
Windows) ба тыр ма сын ба сың дар.

b. Егер дерек тер қо ры бе ріл ген қол да ну шы аты мен 
құ пиясөз ар қы лы қол же тім дік ке кім ие екен ді гін 

Дәптерде орындайық

 Компьютерде орындайық

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



215

анық та са, он да Қол да ну шы аты мен құ пиясөз ді қол-
да ну (Ис поль зо вать сле дующее имя поль зо ва те ля 
и па роль) жо лы на жа лау ша қой ың дар, со дан кей ін 
сәй кес өріс тер ге қол да ну шы аты мен құ пиясөз ді ен гі-
зің дер. 

11. Әрі қа рай (Да лее) ба тыр ма сын ба сың дар. 
12. Ке рек ті ақ па рат тан тұ ра тын дерек тер қо рын таң даң-

дар (Вы бе ри те ба зу дан ных, ко то рая со дер жит нуж ные 
дан ные) жо лы нан дерек тер қо ры атын таң дап, бел гі лі 
кес те ге қо сы лу өрі сі не жа лау ша қой ың дар, бас ты кес те 
атын шер тіп, Әрі қа рай (Да лее) ба тыр ма сын ба сың дар.

13. Ше бер дің ке ле сі бе тін де дерек тер қо сы лы сы ту ра лы өрі-
сі не файл атын ен гі зің дер де, осы па ра ме тр лер ді сақ тау 
үшін Дай ын ба тыр ма сын шер тің дер. 

14. Әрі қа рай (Да лее) ба тыр ма сын ба сың дар.
15. Ше бер дің соң ғы бе тін де дерек тер дің не гіз гі қо сы лы сы на 

файл атау ын ен гі зің дер. Бұл атау дерек тер қо ры ті зі-
мін де тұ ра ды. 

Де рек тер ді ен гі зу ге ар нал ған фор ма лар ере же бой ын ша 
құ жат тар фор ма сын ұй ым дас ты ру да қа был дан ған жо ба лау 
ке зе ңін де гі шаб лон дар ға сәй кес кел мейт ін жағ дай орын ал-
са қан дай әре кет тер орын да ла ды? Өз ой ла рың ды сы нып тас-
та рың мен бө лі сің дер.

Ой бөлісейік
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§ 63–64. Сұ ра ныс тар

MySQL сер ве рі сұ ра ныс тар ды  
қа лай орын дай ды?

Сұ ра ныс – дерек тер қо ры нан 
бел гі лі бір ақ па рат ты алу та ла-
бы. Mysql ко ман да лық жо лы ның 
клиент тік прог рам ма сы дерек тер 
қо ры на кі ру ке зін де қол да ну шы 
аты мен құ пиясөз дұ рыс ты ғы тек-
се рі ле ді, со дан кей ін дерек тер қо-
ры мен қо сы лу орын да ла ды. 

Сер вер қо сы лыс ты іс ке қос қан нан кей ін сұ ра ныс жұ мыс-
та рын жа сау ға бо ла ды. Әр бір сұ ра ныс ты орын да мас бұ рын сер-
вер мыналарды тек се ре ді:
• Өр нек ті орын дау ға рұқ са ты ңыз бар ма?
• Қа жет ті дерек тер ге қол жет кі зу ге рұқ са ты ңыз бар ма?
• Өр нек син так си сі дұ рыс па?

Егер өр нек осы үш тесті өте тін бол са, он да ол сұ ра ныс оп ти-
ми за то ры на бе рі ле ді. Сұ ра ныс оп ти ми за то ры ның жұ мы сы 
сұ ра ныс ты орын дау дың ти ім ді әді сін анық тау бо лып та бы ла ды. 
Оп ти ми за тор сұ ра ныс та кел ті ріл ген кес те бай ла ны сың ре ті мен 
қол же тім ді ин де кс тер ді қа рас ты ра ды, ал со сын осы сұ ра ныс ты 
орын дау да сер вер қол да на тын орын дау жос па рын анық тай ды. 

Сұ ра ныс ты орын дап бол ған нан кей ін, сер вер ша қы ра тын 
қо сым ша ны нә ти же жи ын ты ғы на қай та ра ды.

Сұ ра ныс бло гы
select өр не гі бір не ше құ рау шы дан не ме се блок тар дан 

(clauses) тұ ра ды. MySQL-мен жұ мыс ке зін де олар дың бі реуі 
ға на мін дет ті бо лып та бы ла ды. Сұ ра ныс ке зін де қол же тім ді 
блок тар дың ал тау ының ішін де гі кем де ген де екі-үшеуі қо сы-
ла ды. 22-кес те де түр лі блок тар мен олар дың ат қа ра тын қыз-
ме ті кел ті ріл ген. 

22-кес те. Сұ ра ныс блок та ры

Блок  Қыз ме ті 
Select Сұ ра ныс тың нә ти же жи ын ты ғы на қо сы ла тын ба ған-

дар ды анық тай ды

Естеріңе түсіріңдер:

•	 форма	деген	не?
•	 деректерді	енгізуге	арналған	
форманы	қалай	құруға	болады?

Меңгерілетін білім:

•	 алынған	деректерді	пайда-
ла	нып,	сұраныс	жасау.
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Блок  Қыз ме ті 
From Ақ па рат алы на тын кес те лер ді, олар қа лай бай ла ны су 

ке рек ті гін көр се те ді 
Where  Соң ғы нә ти же жи ын ты ғын да ғы жол дар са нын шек тей ді
Group by Ба ған дар дың бір дей мә ні бой ын ша жол дар ды топ тау 

үшін қол да ны ла ды
Having  Соң ғы нә ти же лі жи ын тық та дерек тер ді топ тау ар қы лы 

жол дар са нын шек тей ді
Order by  Бір не месе бір не ше ба ған бой ын ша соң ғы нә ти же жи ын-

ты ғы ның жол да рын сұ рып тай ды

select бло гы
select бло гы ең ал ғаш қы блок бол ға ны мен, дерек тер қо ры-

ның сер ве рі оны ең со ңы нан өң дей ді. Се бе бі таң дау жұ мы сын 
орын дау үшін ал ды мен жи ын тық қа кі ре тін бар лық кес те лер мен 
он да ғы дерек түр ле рін бі лу қа жет. Сон дық тан select бло гы ның 
қыз ме ті мен та ны су үшін ал ды мен from бло гы ның қыз ме ті мен 
та ны су ке рек. Сұ ра ныс жа сау тү рі не мы сал кел ті ре тін бол сақ:

Mysql > SELECT *
 > FROM department;

dept_id name
1
2
3

Operations
Loans
Administration

3 rows in set (0.04 sec)

Бұл сұ ра ныс та from бло гын да тек қа на бір кес те (depart ment) 
көр се ті ліп тұр жә не select бло гын да department кес те сін де гі 
бар лық ба ған ды («*» сим во лы мен бел гі лен ген) қа рау ке рек ті гі сұ-
рал ған. Бұл сұ ра ныс ты өз ті лі міз де былайша ай ту ға бо ла ды: 

department кестесіндегібарлықбағандымағанкөрсет
Олай бол са, select бло гы ның қыз ме ті – бар лық мүм кін 

ба ған дар сұ ра ныс қа жет ті лі гін қа на ғат тан ды ра тын ды ғын 
анықтау. 

from бло гы
from бло гы сұ ра ныс қол да на тын кес те ні, со ны мен қа тар 

кес те лер бай ла ны сы құ ра лын анық тай ды.АР
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table тер ми ні дерек тер қо рын да сақ та ла тын кес те де гі өза ра 
бай ла ныс қан жол дар жи ын ты ғын бе ре ді. Бұл ер кін анық та ма ға 
кес те нің үш түр лі ти пі кі ре ді:
• тұ рақ ты кес те лер (create table өр не гі нің кө ме гі мен 

құ рыл ған кес те);
• уа қыт ша кес те лер (сұ ра ныс пен қай та рыл ған жол дар);
• вир туал ды кес те лер (кө рі ніс тер) (create view өр не гі нің 

кө ме гі мен құ рыл ған кес те лер).
Кес те лер дің әр бір ти пі сұ ра ныс тың from бло гы на қо сы ла ды. 

where бло гы
where бло гы – нә ти же лі жи ын тық үшін қа жет емес жол-

дар ды қа рас тыр мау ме ха низ мі.
Мы са лы, employee кес те сі нен ақ па рат алу ке рек бол сын,  ол 

дерек тек қа на аға қыз мет кер лер ре тін де жұ мыс іс тейт ін қыз-
мет кер лер ге қа тыс ты. Ке ле сі сұ ра ныс та where бло гы тек қа на 
төрт аға қыз мет кер ту ра лы ақ па рат алу үшін жа сал ған сұ ра ныс:

 mysql> SELECT emp_id, fname, lname, start_date, 
title

  > FROM employee
  > WHERE title = 'Head Teller';

emp_id fname lname start_date title
6
10
13
16 

Helen
Paula
John
Theresa 

Fleming
Roberts
Blake
Markham 

03 10 2019
03 10 2019
03 10 2019
03 10 
2019  

Head Teller
Head Teller
Head Teller
Head Teller

4 rows in set (0.00 sec)

group by жә не having блок та ры
Бұ ған дей ін гі қа рас ты рыл ған сұ ра ныс тар еш қан дай әре кет 

орын да ма ған, өң дел ме ген жол дар ды шы ғар ды. Алай да біз ге 
жи ын тық дерек ті бер мес бұ рын жал пы ба ғыт ты анық тап алу 
қа жет бо ла ды. Сон дай жағ дай да ба ған мә ні бой ын ша дерек тер ді 
топ тау үшін group by бло гы қол да ны ла ды. Мы са лы, қыз мет-
кер лер мен олар қыз мет ете тін бө лім ор ны на әр бір бө лім де жұ-
мыс жа сай тын қыз мет кер лер ті зі мі бол сын. group by бло гы-
мен қа тар having бло гын да қол да ну ға бо ла ды, олар where бло-
гы се кіл ді өң дел ме ген ақ па рат ты сұ рып тау ға мүм кін дік бере ді. АР
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order by бло гы 
Жал пы жағ дай да сұ ра ныс нә ти же сін бе ре тін жол дар түр лі 

рет пен шы ға ры ла ды. Егер сұ ра ныс нә ти же сін бел гі лі бір жол-
мен рет теу қа жет бол са, он да сер вер ге order by бло гы кө ме-
гі мен сұ рып тау өр не гін қо су ке рек.

order by бло гы – бе ріл ген ба ған, ба ған да қол да ны ла тын 
өр нек бой ын ша нә ти же ні сұ рып тау ме ха низ мі. 

open_emp_id product_cd
10
10
10
10
10
13
13
1
1
1
16
1
1
10
16
16
1
1
1
16
16
10
16

    13

CHK
SAV
CD
CHK
SAV
CHK
MM
CHK
SAV
MM
CHK
CHK
CD
CD
CHK
SAV
CHK
MM
CD
CHK
BUS
BUS
CHK
SBL

24 rows in set (0.00 sec)

open_emp_id product_cd
1
1
1
1
1
1
1
1
10
10
10
10
10
10
10
13
13
13
16
16
16
16
16
16

CHK
SAV
MM
CHK
CD
CHK
MM
CD
CHK
SAV
CD
CHK
SAV
CD
BUS
CHK
MM
SBL
CHK
CHK
SAV
CHK
BUS
CHK

24 rows in set (0.00 sec)

Өсу ре ті мен жә не ке му ре ті мен сұ рып тау
Сұ рып тау ке зін де өсу ре ті бой ын ша (ascending) не ме се 

ке му ре ті бой ын ша (descending) сұ рып тау қыз мет те рін asc 
жә не desc қыз мет ші сөз де рі ар қы лы қо су ға бо ла ды.

Үн сіз ке лі сім бой ын ша өсу ре ті бой ын ша сұ рып тау орын да-
ла ды, сон дық тан егер ке му ре ті бой ын ша сұ рып тау қа жет бол-
са, он да desc кілт тік сө зін қо су ға бо ла ды. Мы са лы, тө мен де гі 
сұ ра ныс бой ын ша есеп шот та ғы қал дық бой ын ша ке му ре ті мен 
кө бі нен бас тап азы на қа рай сұ рып та ла ды:АР
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 mysql > SELECT account_id, product_cd, opendate, 
avail_balance

 > FROM account
  > ORDER BY avail_balance DESC;

account_id product_cd open_date avail_balance
24
23
20
13
22
18
10

SBL
CHK
CHK
CD
BUS
MM

MM 

03 10 2019
03 10 2019
03 10 2019
03 10 2019
03 10 2019
03 10 2019
03 10 2019 

50000.00
38552.05
23575.12
10000.00
9345.55
9345.55
5487.09

1. Сұраныс деген не?
2. Сұ ра ныс жа са у үшін қан дай шарт тар қа на ғат тан ды ры-

лады?
3. Қандай сұ ра ныс блок та ры бар?
4. Select бло гы ның қыз ме ті қандай?
5. From бло гы қан дай қыз мет ат қа ра ды?
6. Where бло гы қандай қызмет атқарады?
7. Group by мен Having блок та ры қандай қызмет атқарады?
8. Order by бло гы қан дай әдіс тер бой ын ша сұ рып тай ды?

1. Дерек тер қо рын да сұ ра ныс қыз мет те рі не себепті қол да-
ныла ды?

2. Сұ ра ныс блок та ры ның түр лі шарт тар ды қа на ғат тан ды ру 
бой ын ша қа жет ті лі гі не де?

Сұ ра ныс блок та ры мен олар дың ат қа ра тын қыз ме тін 
тал дап, өза ра са лыс ты рың дар:

Блок  Қыз ме ті 
Select
From
Where
Group by
Having
Order by

Сұрақтарға жау ап бе рейік

Ойланайық, талқылайық

Талдап, салыстырайық
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Өсу ре ті мен сұ рып тау (ascending) мен ке му ре тімен сұ-
рып тау (descending) жұ мыс та рын орын дау үшін қол да ны-
ла тын қыз мет ші сөз дер ту ра лы то лық ақ па рат пен мы сал 
кел ті рің дер. 

1-тап сыр ма. Қыз мет кер лер кес те сі нен бар лық қыз мет-
ші лер дің ID, атын, те гін шы ға ра тын сұ ра ныс жа саң дар. 
Те гі бойынша, аты бой ын ша сұ рып тау жұ мыс та рын орын-
даң дар. 

2-тап сыр ма. Есеп шот ID-ін, клиент ID-ін жә не есеп шот-
та ғы бар лық 'ACTIVE' ста ту сын да ғы 2500 тең ге ден жо ға ры 
қал дық тар ды шы ға ра тын сұ ра ныс жа саң дар. 

3-тап сыр ма. account кес те сі не есеп шот аш қан қыз мет-
кер лер (account.open_emp_id) ID-ін шы ға ра тын сұ ра ныс 
жа саң дар.

4-тап сыр ма. Тө мен де гі сұ ра ныс бой ын ша бос орын дар ды 
тол ты ру ға ар нал ған сұ ра ныс жа саң дар:

mysql > SELECT p.product_cd, a.cust_id, a.avail_ 
  balance 

  > FROM product p INNER JOIN account 
  > ON p.product_cd = <2>
  > WHERE p. <3> = 'ACCOUNT';

Дерек тер қо ры бой ын ша орын да ла тын сұ ра ныс тар дың 
ти ім ді лі гі мен қа жет ті лі гі қан ша лық ты ма ңыз ды екен ді гі 
ту ра лы өз сы нып тас та рың мен ой бө лі сің дер. 

Дәптерде орындайық

 Компьютерде орындайық

Ой бөлісейік
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§ 65–66. Есеп тер

Есеп – эк ран бе ті, прин тер се кіл-
ді құ рыл ғы лар ға не ме се файл ре тін де 
шы ға ры ла тын бір не ме се бір не ше кес-
те дерек те рі нің қо сын ды сы. Есеп не гі-
зін дерек тер қо ры кес те сі нің жаз ба ла-
ры мен сұ ра ныс та ры құрайды. Есеп ке 
сыз ба лар мен диаг рам ма лар, су рет тер 
мен бей не лер, гра фи ка лық бас қа ру 
эле ме нт те рі, қыз мет тік ақ па рат тар-
дан тұ ра тын жо ға ры жә не тө мен гі ко-
лон ти тул дар жа та ды (27-сурет). 

27-су рет. Есеп тү рі

Дерек тер қо рын бас қа ру жүй есі дерек тер ге қа ты на сып, бір 
емес бір не ше қол да ну шы ға бір уа қыт та өз гер те бе руі не рұқ сат 
бе ре ді. Егер әр бір қол да ну шы сұ ра ныс ты орын дайт ын бол са, 
бұл көп уа қыт ал ған бо лар еді, ал дерек тер қорының сер ве рі 

Естеріңе түсіріңдер:

•	 алынған	деректерді	
пайдалана	отырып,	
сұраныстарды	қалай	
жасауға	болады?

•	 сұраныстың	қандай	
блоктарын	білесіңдер?

Меңгерілетін білім:

•	 алын	ған	дерек	тер	ді	
қол	да	на	оты	рып,	есеп	тер	
жа	сау.
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үшін ол еш қан дай қи ын дық ту дыр май ды. Де ген мен кей бір қол-
да ну шы лар өз ге ріс ен гі зіп, қо сым ша дерек қос қысы келсе, он да 
сер вер ге ара лық нә ти же лер ді қо су ке рек бо ла ды. 

Мы са лы, есеп шот та ғы бар лық қал дық со ма сы ту ра лы 
ақ па рат есе бі құ ры ла ды. Алай да бұл есеп тү рі құ ры лып жат қан 
кез де тө мен де гі әре кет тер орын да лып жатыр:
• банк қыз мет ке рі бір тұ ты ну шы үшін қор құ рып жа тыр;
• тұ ты ну шы бан ко мат тан ақ ша сын ал ды;
• банк қо сым ша сы әр бір ай дың со ңын да есеп шот та ғы со ма-

сы на қа рай пай ыз дық үс те ме сін ау дар ды.
 Осылайша, есеп құ ры лып жат қан кез де бір не ше қол да ну шы 

өз дерек те рін өз гер тіп жат ады. Есеп тү рі қан дай бо лу ке рек? 
Сұ рақ тың жа уа бы сер вер дің бұ ғат тан қа лай шық қа ны на бай ла-
ныс ты. Бұ ғат (locking) – дерек тер қо рын бір мез гіл де қол да-
ну ды бас қа ру ме ха низ мі. Дерек тер қо ры сер ве рі нің көп ші лі гі 
бұ ғат тау дың екі жо лы ның бі рін қол да на ды. 

1. Дерек тер қо рын да жаз ба ны жазатын қол да ну шы лар 
жаз ба ны бұ ғат тан шы ға ру ды (write lock) сер вер ден сұ рап, 
дерек тер ді өз гер ту үшін се рвер ден рұқ сат алуы ке рек. Ал 
дерек тер қо ры нан ақ па рат ала тын қол да ну шы лар сұ ра ныс ты 
қа на ғат тан ды ру үшін сер вер ден оқу ды бұ ғат тан шы ға ру ға 
(read lock) рұқ сат алу ке рек. Бір не ше қол да ну шы та ра пы нан 
оқу бір мез гіл де жү зе ге асы ры ла тын дық тан, әр бір кес те үшін 
бір жаз ба ға на бұ ғат тан шы ға ры ла ды жә не оқу сұ ра ны сы жаз ба 
бұ ға ты алын ған ға дей ін бұ ғат та лып тұ ра ды. 

2. Дерек тер қо ры на жаз ба жа за тын қол да ну шы лар ақ па-
рат ты өз гер ту үшін сер вер ден жаз ба бұ ға тын алу ды сұ рап, одан 
рұқ сат алу ке рек, ал дерек тер ді ала тын қол да ну шы лар ақ па рат 
сұ ра ны сы үшін бұ ғат тың еш қан дай ти пін қа жет ет пей ді. Оның 
ор ны на сер вер оқыр ман ның ақ па рат ты ұсы ну да еш қан дай қа ра-
ма-қай шы лық бол майт ын ды ғы на ке піл дік бе ре ді (ақ па рат өз ге-
ріс сіз ұсы ны ла ды). Бұл әдіс нұс қа ны ба қы лау (versioning) 
әді сі ре тін де бел гі лі. 

Екі әдіс тің де өз ар тық шы лық та ры мен кем ші лік те рі бар. 
Бі рін ші әдіс бой ын ша егер бір уа қыт та оқу ға да, жа зу ға да 
сұ ра ныс түс се, он да кү ту уа қы ты ұзақ бо лып кө рі нуі мүм кін. 
Екін ші әдіс бой ын ша ұзақ уа қыт ала тын сұ ра ныс тар мә се ле 
ту ды руы мүм кін, се бе бі дерек тер өз гер ті ліп жа тыр. 

Ре су рс тар ды бұ ғат тау дың түр лі әдіс те рі бар. 7-сызбада ұсы-
ныл ған үш дең гей дің бі рі мен бұ ғат тау орын да луы мүм кін.АР
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Ресурстарды бұғаттаудың әдістері

Кестені бұғаттау
Бір кестені  

бірнеше қолда-
нушылардың бір 
уақытта өзгертуі-

нен сақтайды

Бетті бұғаттау
Кестенің бір бетін 
бірнеше қолдану-
шылар бір уақыт-

та өзгертуінен 
сақтайды

Жолды бұғаттау
Кестенің бір 

жолын бірнеше 
қолданушы 
өзгертуінен 

сақтайды

Ресурстарды бұғаттаудың әдістері

7-сыз ба. Ре су рс тар ды бұ ғат тау дың әдіс те рі

Есеп тің бет те рін де гі ақ па рат тар дерек тер қо ры ның күй ін 
біл ді ре ді не ме се есеп құр ған ға дей ін гі жағ дай ын, сер вер дің 
оқу ды бұ ғат тау кез де гі күй ін көр се те ді. 

Есеп құ ру ға ар нал ған жүйе лер де не ме се дерек тер қо рын да 
мынадай сұ ра ныс түр ле рі көп кез де се ді:

mysql > SELECT p.name product, b.name branch, 
  > CONCAT(e.fname,' ',e.lname) name, 
  > SUM(a.avail_balance) tot_deposits 
  > FROM account a INNER JOIN employee e 
  > ON a.open_emp_id = e.emp_id 
  > INNER JOIN branch b 
  > ON a.open_branch_id = b.branch_id 
  > INNER JOIN product p > ON a.product_cd =  

 p.product_cd 
  > WHERE p.product_type_cd = 'ACCOUNT' 
  > GROUP BY p.name, b.name, e.fname, e.lname;

product branch name
tot_

deposits
certificate of deposit
certificate of deposit
checking account
checking account
checking account
checking account
money market account
money market account
savings account
savings account
savings account 

Headquarters
Woburn Branch
Headquarters
Quincy Branch
So. NH Branch
Woburn Branch
Headquarters
Quincy Branch
Headquarters
So. NH Branch
Woburn Branch

Michael Smith
Paula Roberts
Michael Smith
John Blake
Theresa Markham 
Paula Roberts
Michael Smith
John Blake
Michael Smith
Theresa Markham 
Paula Roberts

11500.00
8000.00
782.16
1057.75
67852.33
3315.77
14832.64
2212.50
767.77
387.99
700.00

11 rows in set (0.02 sec)АР
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Есеп құ ру
Есеп құ ру ба ры сын да ес ке рі ле тін екі ма ңыз ды дағ ды  ға 

тө мен де гі лер жа та ды: 
• есеп құ ру ме ха низ мі нің мүм кін дік те рін бі лу; 
• дерек тер қо ры ның сер ве рін қол да на тын SQL-ді жү зе ге асы-

ру ды же тіл ді ру. 
Есеп құ ру құ рал да ры ның көп ші лі гі SQL ар қы лы құ ру ды 

қол дай ды. Бұл жағ дай да дерек тер қо ры ның сер ве рі не не жө нел-
ті ліп жат қа нын бі ле міз жә не нә ти же сін де алын ған есеп ті қол дап 
не ме се бап тай ала мыз. SQL-ді то лық тү сі ну, іш кі сұ ра ныс тар 
қыз ме тін, жи ын дар мен ло ги ка шарт та ры мен орын да ла тын әре-
кет тер ді бі лу ар қы лы то лық есеп құ ру ға жә не алу ға бо ла ды.

1. Есеп деген не? Есептің кеңінен қолданылуын қай салада 
байқадыңдар?

2. Есеп тің құ ра мы на нелер кіреді?
3. Есеп құ ру да бұ ғат қан дай рөл ат қа ра ды?
4. Ресурстарды бұғаттаудың қандай әдістері бар?

1. Дерек тер қо рын да есеп қыз мет те рін қол да ну қан ша-
лық ты ма ңыз ды?

2. Есеп бет те рін де гі ақ па рат тар дерек тер қо ры ның күйіне 
тәу ел ді ме?

3. Неліктен есептің бірнеше түрлері қолданылады?

Есеп тү рі нің сер вер дің бұ ғат тан қа лай шық қа ны на бай-
ла ныс ты лы ғын көр се те тін екі әдіс ті тал дап, ар тық шы лық-
та ры мен кем ші лік те рін са лыс ты рың дар.

Есеп құ ру ға ар нал ған жүйе лер де не ме се дерек тер қо-
рын да мынадай сұ ра ныс тү рін тал дап, әр бір жол дың ат қа-
ра тын қыз ме ті ту ра лы ақ па рат кел ті рің дер.
mysql > SELECT p.name product, b.name branch, 
  > CONCAT(e.fname,' ',e.lname) name, 
  > WHERE p.product_type_cd = 'ACCOUNT' 
  > GROUP BY p.name, b.name, e.fname, e.lname;

Сұрақтарға жау ап бе рейік

Ойланайық, талқылайық

Талдап, салыстырайық

Дәптерде орындайық
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Есеп үшін есеп мо де лін құ рыңдар.
1. MS SQL Server-ді ашың дар.
2. Файл мәзірінен Құ ру жо лына өтіп, Жо ба өрі сін таң даң дар.
3. Шаб лон дардан Есеп мо де лі нің жо ба сы жо лын таң даң дар.
4. «Атауы» өрі сі не Есеп мо де лі нің үл гі сін ен гі зің дер. 
5. OK ба тыр ма сын ба сың дар.
6. MS SQL Server те ре зе сі нің Ше шім дер шо лу шы сы нан тін-

туір дің оң жақ ба тыр ма сын ба сып, Жа ңа дерек тер қо рын 
қо су жо лын таң даң дар. Әрі қа рай ба тыр ма сын ба сың дар.

7. Қо сы лыс ты анық тау әді сін таң дау бе тін де Дерек тер қо-
рын құ ру жо лы таң да лып тұр ға ны на на зар ау да рың дар. 
Әрі қа рай Құ ру ба тыр ма сын ба сың дар. 

8. Қо сы лыс тар дис пет че рі сұхбат те ре зе сін де қо сы лу дың 
берілген қа си ет те рін ор на тың дар: 
• Сер вер аты – MS SQL Server дерек тер қо ры ның атын 

таң даң дар не ме се ашыл ған ті зім нен таң даң дар. 
• Windows тір ке уін тек се ру ді қол да ну жо лын таң даң дар.
• Ашыл ған ті зім нен дерек тер қо ры ның атын таң даң-

дар не ме се ен гі зің дер. 
9. Дерек тер қоры ның қо сы лу жұ мыс қа бі ле тін тек се ру 

үшін Қо сы лу ды тек се ру жо лын бел гі лең дер. 
10. Егер же лі ге қо сыл са, он да ОК ба тыр ма сын ба сың дар. Ал 

же лі ге қо сыл ма са, он да ен гі зіл ген дерек тер дің дұ рыс ты-
ғын, қо сы лу ды қай та тек се рің дер. 

11. Қосылымды анықтау әдісін таңдау бетінде бар немесе 
жаңа қосылым негізінде деректер көзін жасау деп 
таңдалғанына көз жеткізіңдер, деректер қосылымының 
тізімінде көрсетілген деректер көзі таңдалғанына көз 
жеткізіңдер, одан кейін Келесі батырмасын басыңдар.

12. Дерек тер қо ры ның аты өрі сі не Есеп мо де лі нің мы са лы 
жо лын ен гі зіп, Дай ын ба тыр ма сын ба сың дар. 

13. Ше шім дер шо лу шы сы нан тін туір дің оң жақ ба тыр ма-
сын ба сып, Жа ңа дерек тер қо рын қо су  ко ман да сын таң-
даң дар.

14.  Әрі қа рай ба тыр ма сын ба сың дар. 
15. Дерек тер қо рын таң дау бе тін де гі Дерек тер дің ре ля ци я лық 

қо ры те ре зе сі нен Есеп мо де лі нің мы са лы жо лы таң да лып 
тұр ған ды ғы на на зар ау да рың дар, Әрі қа рай ба тыр ма сын 
ба сың дар. 

 Компьютерде орындайық
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16. Кес те таң дау бе тін де есеп мо де лі үшін қол да ны ла тын MS 
SQL Server дерек тер қо ры ның кес те сін таң даң дар. Әрі 
қа рай ба тыр ма сын ба сың дар. 

17. Ше бер дің жұ мы сын аяқ тау бе тін де есеп мо де лін таң дап, 
Дай ын ба тыр ма сын ба сың дар. 

18. Ше шім дер шо лу шы сын да тін туір дің оң жақ ба тыр ма сын 
ба сып, Есеп тің жа ңа мо де лін қо су өрі сін таң даңдар.  

19. Әрі қа рай ба тыр ма сын ба сың дар.
20. Дерек тер қо рын ұсы ну ды таң дау ті зі мі нен Қол же тім ді 

дерек тер қо ры жо лын таң дап, Әрі қа рай ба тыр ма сын ба-
сың дар. 

21. Есеп мо де лін құ ру ере же сін таң дау бе тін де үн сіз ке лі сім 
бой ын ша тұр ған көр сет кіш тер ді өз ге ріс сіз қал ды рып, 
Әрі қа рай ба тыр ма сын ба сың дар. 

22.  Ше бер дің жұ мы сын аяқ тау бе тін де Аты өрі сін де Есеп 
мо де лі нің мы са лы тұр ған ды ғы на на зар ау да ры ң дар. 

23. Жұ мыс ты аяқ тап, Есеп мо де лін құ ру үшін Орын дау ба-
тыр ма сын ба сың дар.

Дерек тер қо рын бас қа ру жүй есі дерек тер ге қа ты на сып, 
бір не ме се бір не ше қол да ну ша ғы бір уа қыт та өз гер те бе руі не 
рұқ сат бе ру қыз ме ті ту ра лы не ой лай сың дар? Сы нып тас та-
рың мен өз ой ла рың ды бө лі сің дер.

Ой бөлісейік
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§ 67–68. Деректер базасымен web-беттердің 
байланысы

PhpMyAdmin –  PHP ті лін де 
жа зыл ған web-прог рам ма жә не 
MySQL жүй есін бас қа ру ға ар нал ған 
web-ин тер фейс. Ол ар қы лы  брау-
зер ді пай да ла нып, MySQL сер ве рін 
бас қа ру ға, SQL ко ман да ла рын 
орын дау ға, де рек тер қо рын да ғы 
кес те лер де гі жаз ба лар ды өң деу ге 
бо ла ды.

PhpMyAdmin-нің кең қол да-
ны ла тын се бе бі – осы ин тер фейс 
ар қы лы SQL опе ра тор ла рын қол-
мен жа зып отыр май-ақ MySQL 
жүй есін оңай бас қа ру ға бо ла ды.

PhpMyAdmin көп жұ мыс ты 
жә не ше бер лі кті қажет етпейтін 
де рек тер қор ын бас қа ру. MySQL – 
де рек қор ды бас қа ру дың ер кін 
жүй есі әрі – ша ғын жә не ор та биз-
нес ке ар нал ған ше шім дер. 

 MySQL де рек тер қо ры ның сер ве рі – үлес ті ріл ген дерек тер 
қо ры ның жыл дам жә не мық ты бас қа ру жүй есі. Ол ақ па рат ты 
ти ім ді түр де сақ тау ға, із деу ге, сұ рып тау ға жә не таң дау ға мүм-
кін дік бе ре ді.

MySQL – кі ші жә не ор та прог рам ма лар үшін на ғыз сәт ті 
жа са лған дү ние. Ол көп ағынды сүйе мел деуі бар UNIX-сер вер-
лер де өз мүм кін дік те рін то лық көр се те алу нә ти же сін де өте 
үл кен көр сет кіш тер ге ие бо лу да. MySQL сер вер ком мер ция лық 
емес ба ғыт та қол да ну да те гін бо лып са на ла ды.

MySQL-дің мүм кін дік те рі
MySQL ANSI 92 стан дар тын да ғы SQL сұ ра ныс та рын қол да-

на ды. Оның мы нан дай мүм кін дік те рі бар:
1. Са ны шек теу сіз пай да ла ну шы лар де рек тер қо ры мен бі р 

уа қыт та жұ мыс іс тей ала ды.

Естеріңе түсіріңдер:

•	 сұ	ра	ныс	тү	сі	ні	гі;
•	 сұ	ра	ныс	блок	та	ры;
•  Select	бло	гы	ның	қыз	ме	ті;
•  From	бло	гы	ның	қыз	ме	ті;
•  Group by	мен	Having	блок-
та	ры;	

•  Order by	бло	гы.

Меңгерілетін білім:

•	 MySQL	де	рек	тер	қо	ры	;
•	 MySQL-дің	артықшылығы	мен	
кемшілігі;

•	 РНР	тілі.

Тер мин дер:

•  MySQL;
•	 РНР.
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2. Кестедегі жо лақ тар са ны 50 млн-ға дей ін же те ала ды.
3. Ко ман да лар өте тез орын да ла ды. Осы күн гі сер вер лер дің 

ішін де MySQL ең жыл дамы болып есеп те ле ді.
4. Қа ра пай ым жә не нә ти же лі қау іп сіз жүйе.

Ар тық шы лық та ры: 
– Web-қо сым ша ла ры ның файл дық нұс қа ла ры на қа ра ған да 

код тың әл деқай да кі ші гі рім бо луы (2–3 есе). Оның құ рас-
ты ру уа қы тын үнем деп, өң деу үр ді сін же ңіл де те ді; 

– С ті лін де жа зыл ған дық тан, МҚБЖ сұ ра ныс про це ду ра ла-
ры ның жо ға ры жыл дам ды ғы мен орын да луы. 

1-мы сал. PHP сце на рий ле рін де MySQL де рек тер қор ын 
жә не кес те лер ді құ ру.

PHP сце на рий ле рін де орын дал ған MySQL сұ рау ла рын пай-
да ла нып, де рек тер ді бас қа ру ға кө шу:

Ол үшін Z ло каль ді дис кі сін де:/ WebServers/home/localhost 
/www/my_phone create.php фай лын құ ра мыз.
1. Блок нот қа мы на код ты те ре міз.

  <html> Абай атын да ғы №165 жб бм <body><br>
 ин фор ма ти ка ка фед ра сы <br> <br>
 <hr>
 <b> зерт ха на лық жұ мыс </b><br>
 <?php
 $key1 =0; echo "<b> mysql сер ве рін де гі де рек тер 

қо рын құ ру </b>"."<br>"."<hr>";
 $sdb_name = "localhost";
 $user_name="root"; $user_pass = " ";
 $db_name = "phone";
 // сер вер мен бай ла ныс
 $link=mysql_connect($sdb_name,$user_name,$user_

pass); echo "report mysql-server"."<br>";
 if (!$link)

 {echo "mysql-server-мен бай ла ныс жоқ <br>";exit();} 
echo "mysql-server-мен бай ла ныс ор на ды<br> <hr>";

 // де рек тер қо рын құ ру
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 $str_sql_query = "create database $db_name"; echo 
"message:".$str_sql_query;

 if (!mysql_query($str_sql_query, $link))
 {echo "<br> де рек тер қо рын құр ма ды ңыз!!! <br>";}
 // де рек тер қо рын таң дау
 if (!mysql_select_db($db_name,$link)) {echo 

"Де рек тер қо рын таң да ма ды ңыз - та был ма ды."."<br>";
 exit();} echo "<br> Де рек тер қо рын таң да ды ңыз 

<br>";
 // Кес те құ ру
 mysql_query("create table tb1(nom text(20), fam 

text(50))") or die ("<br> Кесте құруда қателік 
бар <br>". mysql_error()); mysql_close($link);

 ?> </body> </html>

2. Start Denwer іс ке қо са мыз.
3. Брау зер дің ме кен жай жо лы нан сце на рий ді ша қы ра мыз.  

(мы са лы: localhost / MY_PHONE / create.php), оның 
жұ мы сын тек се ре міз.

4. Бе ріл ген де рек тер қор ы на, кес те ге жә не өріс ат та ры на 
MySQL де рек тер қор ы на кі ріп, MY_PHONE1 бума сын да 
жа ңа жо ба үшін create1.php сце на рийін іс ке қо са мыз.

5. Сце на рий мә тін де рін Word прог рам ма сы нан кө шір ген де, 
Word прог рам ма сын да ғы ұзын жол дың мә ті ні ав то мат ты 
түр де ке ле сі жол ға ау ыс ты ры ла ты нын ес те сақ таң дар. 

6. Ба сы нан бас тап [;] бел гі сі не дей ін Сце на рий де бұл бір (!)  
жол: 

2-мы сал. Де рек қор жаз ба ла ры мен өза ра әре кет те суі

 if (!mysql_select_db($db_name,$link))
 {echo "Not find for use data base"."<br>"; exit();
 }
 echo "Open data base - Yes"."<br>";
 // Кес те ге сұ ра ныс
 $str_sql_query= "SELECT * FROM Tb1";
 // Кес те ге сұ ра ныс
 if (!$result=mysql_query($str_sql_query,$link))
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 echo "Not RUN query Tb1"."<br>"; exit();
 } echo "Query Table data base - Yes"."<br>";

 $newnom='203040';
 $newfam='Тегі5';
 // Дерек тер ен гі зу
 //
  $str_sql_query="INSERT INTO Tb1 SET    

 Nom='Жа ңа нөмір', 
  Fam='Жа ңа тегі'";
 //
  $str_sql_query="INSERT INTO Tb1 SET
   Nom='$newnom', Fam='$newfam'";
 // 
 //$str_sql_query="INSERT INTO Tb1(nom, fam)VALUES 

('$newnom','$newfam')";
 // Дерек тер ді жа ңар ту- Нө мір өз гер ту
  // $str_sql_query="UPDATE Tb1  SET fam = 
  'Ау ыс ты' WHERE nom='55555555'";
 // Дерек тер ді жою
 // $str_sql_query="DELETE FROM Tb1 WHERE 

nom='55555555'";
 (!mysql_query($str_sql_query,$link))

1. MySQL деген не? 
2. Php ті лі қай да қол да ны ла ды?
3. Қан дай кең та ра ған web брау зер лер ді бі ле сіңдер және 

өздерің қандай түрін қолданасыңдар?

1. MySQL де рек тер қо ры ның PHP ті лі мен қан дай бай ла-
ны сы бар? 

2. Не себепті  PhpMyAdmin көп қолданылады?

HTML ті лі мен PHP ті лі н са лыс ты рың дар.

Сұрақтарға жау ап бе рейік

Ойланайық, талқылайық

Талдап, салыстырайық
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PHP ті ліHTML ті лі

Access, MySQL де рек тер қо ры ту ра лы ақ па рат тауып, 
тал дап, тө мен де гі кес те ге олардың си пат та ма ла рын жа зың-
дар. 

Деректер қорында сұ ра ныс құ ру 
Access MySQL

PHP-ді пай да ла нып, Web-бет тің де рек тер қо ры на қол-
жет кі зу үшін мы на әре кет тер ді орын дау қа жет:
1. MySQL сер ве рін қо сы лу.
2. Де рек тер қо рын таң дау.
3. Де рек тер қо ры на сұ ра ныс ты ұй ым дас ты ру:

• қо су;
• өші ру;
• өз гер ту;
• із деу;
• сұ рып тау.

4. Сұ ра ныс нә ти же сін алу.
5. Де рек тер қо ры нан ажы рау.

Де рек тер қо ры ның сер ве рі не қо сы лу үшін PHP-де mysql_
connect( ) функ ция сы қол да ны ла ды. Функ ция ның ар гу-
мен ті: ком пью тер аты, қол да ну шы аты жә не құ пиясөз. Үн сіз 
ке лі сім бой ын ша ком пью тер ді аты = localhost, он да қол-
да ну шы аты мен құ пиясөз қа жет бол май ды. Егер бар лы ғы 
та быс ты өт се, mysql_connect() жә не mysql_pconnect() 
функ ция ла ры қо сы лу иден ти фи ка то рын қай та ра ды. 

Дәптерде орындайық

 Компьютерде орындайық
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Мы са лы:

$link = mysql_pconnect ();
if ( !$link ) die (“MySQL-ге қо сы лу мүм кін емес”);

MySQL сер ве рі мен бай ла ныс ор на тыл ған нан кей ін, 
қа жет ті де рек тер қо рын таң дау ке рек. Ол үшін mysql_
select_db() функ ция сы қол да ны ла ды. Оның ар гу мен ті: 
де рек тер қо ры ның аты. Егер таң дал ған де рек тер қо ры бар 
жә не қол же тім ді бол са, функ ция true мә нін қай та ра ды.

$db = “sample”;
mysql_select_db ( $db ) or die (“$db ашу мүм кін 

емес”);

Қо су, өші ру, өз гер ту жә не де рек тер ді таң дау үшін 
SQL сұ ра ныс құ рып, орын дау ке рек. Ол үшін PHP ті лін де  
mysql_query() функ ция сы пай да ла ны ла ды. Оның ар гу-
мен ті: сұ ра ны сы бар жол. Функ ция сұ ра ныс иден ти фи ка то-
рын қай та ра ды. 

Мы са лы:

<html>
<head>
<title>Кес те ге жаз ба қо су</title>
</head>
<body>
<?php
$db = “sample”;
$link = mysql_pconnect ();
if ( !$link )
 ie (“MySQL-ге қо сы лу мүм кін емес”);
mysql_select_db ( $db ) or die (“$db ашу мүм кін 

емес”);
$query = “INSERT INTO books
 VALUES (‘966-7393-80-1’, ‘Ал лен Вайк’,
  PHP. Анық та ма, ‘213’, ‘4’)”;
mysql_query ( $query );АР
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mysql_close ( $link );
?>
</body>
</html>

Мы сал ды орын да ған сай ын кес те ге де рек те рі бір дей жа-
ңа жаз ба жа зы лып оты ра ды. 

Тап сыр ма лар:
1. Де рек тер қо ры на жа ңа кі тап қо са тын HTML-фор ма құ-

рың дар. 
2. Де рек тер қо ры нан бел гі лі бір кі тап ты із дейт ін HTML-

фор ма құ рың дар.

Са бақ та не біл дің дер? Не үй рен дің дер? Өз ой ла рың ды 
дос та рың мен бө лі сің дер. Қа лай ой лай сың дар, web-беттерді 
жа сау да MySQL-ді қол да ну жә не оны мен үй ле сім ді жұ мыс 
іс теуі қан ша лық ты ма ңыз ды? Мы сал кел ті рің дер.

Ой бөлісейік
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Глоссарий
Ақ па рат тық қау іп сіз дік – ақ па раттың бұрмалануы не ме се жо ға луы 

салдарынан қол да ну шы ға ор ны тол мас зи ян кел ті ре тін кез кел-
ген әре кет тер ден ақ па рат ты қор ғау. 

Ақ па рат ты қор ғау – ақ па рат тық қау іп сіз дік ті қам та ма сыз ету ге 
ба ғыт тал ған ша ра лар ке ше ні. 

Ақи қат кес те сі – ло ги ка лық опе ра ция ның кес те лік түр де ұсы ны луы.
Ал го ритм бе рік ті гі – шифр дан ашу да өте көп көлемді есеп теулер ді 

талап ете тін алгоритм. 
Ау қым ды ай ны ма лы лар – прог рам ма ба сын да кез кел ген іш кі про-

г рам ма лар ды ха бар ла ған ға дей ін ха бар лан ған дерек тер тип те рі, 
тұ рақ ты лар мен ай ны ма лы лар.

 Ау тен ти фи ка ция – сер вер де ен гі зіл ген же ке дерек тер ді тек се ру жә не 
қа был дау. 

Бас тап қы кілт (primary key, PK) – кес те де гі жаз ба ны бі ре гей түр де 
анық тай тын өріс тер дің ең аз жи ын ты ғы. 

Граф – екі жи ын ның жи ын ты ғы: нүк те лер жи ыны мен  сол нүк те-
лер дің кей бі рін жұп тап қо са тын сы зық тар жи ыны.

Граф марш ру ты – көр ші лес тө бе лер ді қо са тын сол тө бе лер мен қа быр-
ға лар дың соң ғы ке зек тел ген тіз бе гі. 

Де рек тер – де рек тер қо рын да бір не ше тип ті де рек тер дің бір ти пін де 
сақ та ла тын ақ па рат тар жи ыны.

Де рек тер қо ры (ДҚ) – ме ке ме нің ақ па рат тық қа жет ті лік те рін қа на-
ғат тан ды ру ға ар нал ған ло ги ка лық бай ла ныс қан де рек тер дің 
жи ын ты ғы (жә не олар дың си пат та ма сы).

Де рек тер қо рын бас қа ру жүй есі (ДҚБЖ) – қол да ну шы лар ға де рек тер 
қо рын анық тау ға, жа сау ға, қол дау ға жә не оны ба қы ла уға мүм-
кін дік бе ре тін программа лық жасақтама.

До мен – нүк те мен бө лін ген сим вол дық ат тар.
Есеп – эк ран бе ті, прин тер се кіл ді құ рыл ғы лар ға не ме се файл ре тін де 

шы ға ры ла тын бір не ме се бір не ше кес те дерек те рі нің қо сын ды сы.
Иден ти фи ка ция – сер вер ге тір кел ген қол да ну шы ның өзі не ға на тән 

же ке дерек тер ді ен гі зуі.
Ком пью тер лік же лі – бір-бі рі мен дерек ал ма са ала тын кем де ген де екі 

ком пью тер дің бай ла ныс құ рал да ры кө ме гі мен қа рым-қа ты нас 
жа сауы на ар нал ған ақ па рат өң деу дің тар мақ тал ған жүй есі.

Кон цент ра тор – ком му та тор мен марш ру ти за тор мен са лыс тыр ған да 
же лі де гі ең қа ра пай ым жә не ар зан құ рыл ғы.

Кө пір шік ті сұ рып тау – мас сив тер мен ті зім дер ді тіз бек тей са лыс-
ты ру жә не егер ал дың ғы эле мент кей ін гі тұр ған эле ме нт тен үл кен 
бо ла тын бол са, көр ші эле ме нт те рін ау ыс ты ра тын сұ рып тау әді сі.  АР
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Крип тоана лиз – шифр дан ашу әдіс те рі мен тә сіл де рі ту ра лы ғы лым. 
Крип тог ра фия – ақ па рат ты шифр лау әдіс те рі ту ра лы ғы лым. 
Қол же тім дік – уәкі лет ті қол да ну шы лар дың ақ па ра ты на және ти іс ті 

ак тив те рі не қол же тім дік ті қам та ма сыз ету.
Құ пия лы лық – ақ па рат ты тек уәкі лет ті пай да ла ну шы лар ға ұсы ну.
Ло ги ка – адам ой ла уының түр ле рі мен заң да ры ту ра лы, оның ішін де 

дә лел деу ге бо ла тын пі кір лер дің заң ды лық та ры ту ра лы ғы лым. 
Ло ги ка лық эле мент – ло ги ка лық функ ция лар дың бі реуін орын-

дай тын элект рон ды құ рыл ғы. 
Марш ру ти за тор (router) – де рек тер па ке тін та ра ту үшін екі не одан да 

көп же лі лер ді бай ла ныс ты ра тын «ақыл ды» құ рыл ғы.
Ны сан – дерек тер мен функ ция лар жи ыны нан тұ ра тын бі рың ғай 

конст рук ция не ме се JavaScript тер ми но ло гия сын да, қа си ет тер 
мен тә сіл дер жи ыны.

Про вай дер – ұй ым мен же ке тұл ға лар ға Ин тер нет қыз мет те рін ұсы-
на тын ком па ния.

Про то кол – ком пью тер лік же лі де ақ па рат ты ұсы ну, түр лен ді ру жә не 
жі бе ру стан дар ты. 

Пі кір – жал ған не ме се ақи қат бо луы мүм кін қан дай да бір пайым дау. 
Са нау жүй есі – сан дар ды жа зу ға ар нал ған ере же лер мен ариф ме ти-

ка лық опе ра ция лар ды орын дау мүм кін ді гін бе ре тін ар найы сан-
дар жи ыны.

Ск рипт – құ жат ты жүк теу ке зін де не ме се кей іні рек орын да луы мүм-
кін клиент тік сце на рий лер ді қам ти тын HTML тү зе ту ті лі. 

Стиль – құ жат тың сырт қы кел бе тін жыл дам өз гер ту де қол да ны ла тын 
пі шім деу ере же лер жи ын ты ғы. 

Сұ ра ныс – дерек тер қо ры нан бел гі лі бір ақ па рат ты алу та лабы.
Тұ тас тық – ақ па рат тың се нім ді лі гі мен то лық ты ғын жә не оны өң деу 

әдіс те рін қам та ма сыз ету.
Түй ін – же лі ге қо сы лу мүм кін ді гі бар кез кел ген құ рыл ғы. 
Файл – ком пью тер дің тұ рақ ты  жа ды сын да жа зыл ған сим вол дар тіз бе гі. 
Фор ма – кес те мен сұ ра ныс дерек те рін ен гі зу, бей не леу жә не тү зе ту 

әре кет те рін орын дау үшін қол да ну шы ин тер фей сін ұй ым дас ты-
ру ға мүм кін дік бе ре тін ны сан.

IP-ме кен жай – бір түй ін нен екін ші түй ін ге ақ па рат ты жі бе ру, алу, 
та бу үшін қа жет ті бі ре гей ме кен жай. 

JavaScript – ны сан ды-ба ғыт тал ған, им пе ра тив ті жә не функ цио нал ды 
стиль дер ді қа был дай ала тын муль ти па ра диг ма лық прог рам ма лау 
ті лі.

MySQL – дү ниежү зін де ең көп қол да ны ла тын, те гін жә не ашық, 
ре ля ция лан ған дерек тер қо ры жүй есі (RDBMS). АР
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