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ШАРТТ  БЕ ЕР
Жаңа тақырыпты меңгеру тапсырмалары – функционалдық сауаттылықты 

қалыптастыру тапсырмалары

Сұрақтарға жауап берейік Үйде орындайық

Себебін анықтайық Жұп тық жұ мыс

Компьютерде орындайық Топ тық жұ мыс

Талдап, салыстырайық Шы ғар ма шы лық тап сыр ма

Дәптерге орындайық Зерт теп көр

Кел, ойланайық!

аңа	тақырып		ты	түсіну	үшін	
ал	дын	ала	берілетін	тапсыр-
малар.

Бүгін үйренетініміз:

ақырыптағы	иге	рілетін	мəлі-
меттер;	күтілетін	нə	тижелер.

Міне, қызық!
Материалды жеңіл мең ге-

ру ге жетелейтін ақпарат тар.

ерминдік
анықтамалар.

Сөздік
ылыми ұғымдардың үш 

тілдік нұсқасы.

Есіңе сақта!
Оқушыға керекті жадына-

малар.

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

Құрмет ті оқушы!
Бұл оқу жы лын да сен  ин фор ма ти ка кур сын оқу ды жал ғас ты ра сың. 

«Ин фор ма ти ка» пә ні ақ па рат ұғым да ры мен ақ па рат қа қа тыс ты мә лі-
мет тер ді оқы та ды. Со ны мен қа тар ком пью тер лік прог рам ма лар мен 
танысып, Робототехника курсын жалғастыратын бо ла сың .

«Ин фор ма ти ка» пә ні нің оқы тылу мақ са ты – сендерді қа зір гі 
за ма науи тех но ло гия лар мен ти ім ді жұ мыс іс теуге қажетті ба за лық 
бі лім, бі лік жә не дағ ды мен  қам та ма сыз ету.

Оқу лық V бөлімнен тұ ра ды:
I бөлім. Ақ па ратты ұсыну
ІІ бөлім. Компьютерлік графика
ІІІ бөлім. Робототехника
IV бөлім. Роботтардың жарысы
V бөлім. Ком пью тер жә не қау іп сіз дік.

Оқу лық та әр бір па раг раф тан кей ін жа ңа та қы рып ты өз бе ті мен 
мең ге ру ге ба ғыт тал ған алты қа дам дық тап сыр малар  бе ріл ген.

«Сұрақтарға жауап берейік» және «Себебін анықтайық» тап сыр ма-
ла ры ең қа жет ті ақ па рат тар мен олар дың се беп-сал да рын бі лу ге ар нал ған. 

«Компьютерде орындайық» тап сыр ма ла ры алған тео рия лық 
бі лім ің ді прак ти ка мен бай ла ныс ты рып, АКТ-ны пай да ла нып, жұ мыс 
жа сауға бейімдейді.

«Талдап, салыстырайық» тапсырмаларын орындай отырып, 
ло ги калық және шығармашылық ойлау қабілетің дамиды.

«Дәптерге орындайық» қадамында та қы рып та ғы ақ па рат ты 
жи нақ тап, кес те, постер, т.б. құ рас ты ру міндеттері ұсы ны ла ды. Осы 
тап сыр ма лар ды орын дай оты рып,  өз бет ің мен із де ну ге дағ ды ла на-
сың .

«Үй тапсырмасын» орын дау ар қы лы игерген ақ па рат ы ңды үйден 
бекітіп, қайталайсың.

Әр та рау аяқ тал ған нан кей ін ал ған бі ліміңді тексеру мақ са-
тын да қорытынды тап сыр ма ла р бе ріл ген. Со ны мен қа тар оқу лық та 
жо ба лық жұ мыс тар ұсынылды. Жо ба лық жұ мыс тар да сен прог рам-
ма лар дың кө ме гі мен ша ғын жо ба лар жа сауды жә не олар ды қор ғау ды 
үй ре не сің.

Па раг раф тарда жи нақ тал ған қы зық ты мә лі мет тер мен танымдық 
ақ па рат тар «Ин фор ма ти ка» пә нін толық иге руі ңе сеп ті гін ти гі зе ді.

Сәт ті лік ті лей міз!



І БӨ ЛІМ

АҚ ПА РАТ ТЫ 
ҰСЫ НУ

Кү ті ле тін нә ти же лер:
• әр түр лі ақ па рат қа мы сал да ° кел ті ру жә не ақ па рат ты әр-

түр лі ны сан дар да ұсы ну;
• бай ла ныс ар на ла ры, ақ па рат көз де рі жә не қа был да ғыш-

та рға мы са ̇ кел ті ру;
• мә тін дік ақ па рат ты код тау жә не де код тау;
• ком пью тер ге ар нал ған бар лық ақ па рат екі лік тү рін де 

ұсы ныл ға нын түсіну.
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§ 1. Біз дің ай на ла мыз да ғы ақ па рат

Ақ	па	рат	де	ген	не?
Ай на ла ңа, қор ша ған ор та ға көз 

сал шы. Та би ғат тың, адам дар дың 
тір ші лі гін, кө лік тер дің қоз ға лы сын 
кө ре сің. Түр лі құ бы лыс тар ға куә 
бо ла сың, яғ ни түр лі ақ па рат ала-
сың. Мы са лы, біз те ре зе ден қа рап, 
бү гін гі ауа райы ның қан дай екен-
ді гі ту ра лы ақ па рат  бе ре ала мыз. 
Ең бек ететін әр бір адам ның қыз-
ме ті де түр лі ақ па рат тар ға то лы.

Ақ	па	рат	біз	ге	қа	лай	бе	рі	ле	ді?
Ақ па рат біз ге жаз ба ша, ау ыз ша жә не қи мыл-қоз ға лыс 

тү рін де де бе рі ле ді. Ақ па рат ті рі та би ғат та да, өлі та би ғат та да 
бо ла ды. Де мек, ақ па рат ал ма су дың алу ан тү рі бар. Атап ай та тын 
бол сақ, ақ па рат ал ма су қа рым-қа ты нас жа сау ар қы лы, ой ла ну, 
өз бе ті мен зерт теу нә ти же сін де жүреді (1-су рет).

1-су рет. Ақ па рат тың бе рі луі

Кел, ойланайық!

•	 ақ	па	рат	ұғы	мы	та	ныс	па?
•	 ақ	па	рат	тар	ды	қай	дан	ала	сың?

Бүгін үйренетініміз:

•	 ақ	па	рат	ты	өң	деу;	
•	 əр	түр	лі	ақ	па	рат	тар	ға	мы-
сал	дар	кел	ті	ру;

•	 ақ	па	рат	ты	ұсы	ну.

Ақпарат – Информация –	
I n fo r m ati o n
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Ақпарат – сақтау, өңдеу, жеткізу жəне пайдалану нысаны болып 
табылатын қоршаған ортада болып жатқан мəліметтер мен өзгеріс-
тер. Қоршаған орта – ақпарат көзі. 

Біз	ақ	па	рат	ты	қа	лай	қа	был	дай	мыз?
Біз ақ па рат ты кө ру, ес ту, иіс кеу, дәм тату, си пап се зу 

ар қы лы қа был дай мыз. Ақ па рат ты алу ға адам ның се зім 
мү ше ле рі қа ты са ды. Олар – көз, құ лақ, мұ рын, тіл жә не те рі 
(2-сурет).

Көз – көру
мүшесі

Мұрын –
иіс сезу мүшесі

Тері –
сипап сезу мүшесі.
Көбіне қолымызбен

сипап сеземіз.

Құлақ –
есту мүшесі

Тіл –
дәм тату 
мүшесі

2-су рет. Ақ па рат тың се зім мү ше лері ар қы лы қабылдануы

Ақ	па	рат	адам	ға	не	үшін	ке	рек?
Адам ақ па рат ты пай да ла на оты рып, бел гі лі бір мә се ле лер ді 

ше ше ді. Жа ңа ұғым дар мен ақ па рат тар ала ды. Қа жет бол са, 
ақпаратты өң дейді. Мы са лы, сен ком пью тер де мә тін  жа за сың, 
оны өң дей сің, қа ғаз ға ба сып шы ға ра сың, пош та ар қы лы до сы ңа 
жө нел те сің. Демек, біз ақ па рат ты есі міз де сақ тап қа на қой май, 
өң деп, та ра та да ала мыз. Бұл – ақ па рат тық үде ріс тер деп ата-
ла ды (3-су рет).

Міне, қызық!
алымдардың деректері бойынша біз ақпараттың 81 -ін көру арқылы, 

10 -ін – есту, 4 -ін – иіскеу, 3 -ін – дəм сезу жəне -ін сипап сезу 
арқылы алады екенбіз.
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Ақ па рат ты 
жинақтау

Ақ па рат ты 
жөнелту

Ақ па рат ты 
із деу

Ақ па рат ты 
сақ тау

Ақ па рат ты 
пайдалану

Ақ па рат ты 
өңдеу  

00001110
00010110
00100110
00100110
01000110
01111110
01000110
01000110

10000000
01000010
10010001

A
B
C

3-су рет. Ақ па рат тық үде ріс тер 

Ақпараттың өзгеруі оның өңделуі деп аталады. Ақпаратты өң-
деген соң адам оны əрі қарай қажетіне жаратады.

«Ақ па рат» ұғы мы ғы лым ның бар лық са ла ла рын да, мысалы, 
ин фор ма ти ка, эко но ми ка, фи зи ка, фи ло со фия, био ло гия т.б. 
ғылымдарда кез де се ді. 

Ин фор ма ти ка пә ні ком пью тер мен ты ғыз бай ла ныс ты, се бе бі 
ақ па рат тар дың кө бін ком пью тер дің кө ме гі мен өң дей міз.

Информатика – ақпараттық үдерістерді (ақпаратты іздеу, жи-
нақтау, сақтау, жөнелту, пайдалану жəне өңдеуді) зерттейтін ғылым.

Сұ рақ тар ға Сұрақтарға жауап берейік 

1. Ақ па рат де ген не?
2. Ақ па рат ты қан дай се зім мү ше ле рі ар қы лы қа был дау ға 

бо ла ды?
3. Ақ па рат адам ға қа лай бе рі ле ді?
4. Информатика ғылымы нені зерттейді?
5. Ақ па рат тық үде ріс тер де ген не?

Сұрақтарға жауап берейік
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Се бе бін анық тай ық

Су рет ке қа рап, ақ па рат тың сезім мүшелері арқылы қа-
был дануы туралы ай тып бер. Неліктен ақпараттың басым 
бөлігі көз арқылы қабылданады? 

Ком пью тер де орын дай ық

1. Су рет тер ге қа рап, ақ па рат көз де рі ту ра лы мә тін құ рас-
тыр. Мә тін ге атау қой ып, ком пью тер де те ріп, оны сақ та.

2. «Біздің айналамыздағы ақпарат» тақырыбы бойынша 
дис кі дегі тапсырманы орында.

Себебін анықтайық

Компьютерде орындайықКомпьютерде орындайық
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Талдап, салыстырайық

Та би ғат тың төрт мез гі лі нің су рет те рін са лыс ты рып, 
қан дай ақ па рат алу ға бо ла ты нын тал дап, зерт теп айт . Са ған 
қан дай жыл мез гі лі ұнай ды? 

Дәп тер ге орын дай ық

Кес те ні дәп тер і ңе тол тыр.

Ақ па рат тық үде ріс тер Мы сал да ры 
Із деу

Жинақтау

 Сақ тау

Жөнелту

Пайдалану

Өң деу

Үй де орын дай ық 

Аула ға шық пай-ақ ауа райы ту ра лы ақ па рат ты бол жап 
ай ту ға бо ла ма? До сың мен әң гі ме ле сіп, ой бө ліс. 

Тал дап, салыстырайық

Дәптерге орындайық

Үйде орындайық
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§ 2. Ақ па рат бе ру

Ақ па рат кө зі өте көп – қор ша ған 
ор та, кі тап, Ин тер нет, ком пью тер, 
га зет тер мен жур нал дар т.б. Адам 
ақ па рат ты се зім мү ше ле рі ар қы лы 

қа был дай ты ны жә не қа был дай оты рып та ра та ала ты ны ту ра лы 
ай тып өт тік.

Ақ	па	рат	қа	лай	бе	рі	ле	ді?
Ақ па рат бе ру ші – ақ па рат ты ұсы на тын ны сан. Ақ па рат та сы-

мал дау ақ па рат ар на ла ры ар қы лы жү зе ге асы ры ла ды (1-сыз ба). 

Биологиялық Техникалық

көз, құлақ, мұрын, 
тіл, тері

телефон, теледидар, 
компьютер т.б.

Ақпарат арналары

1-сыз ба. Ақ па рат ар на ла ры

Мы са лы, мұ ға лім са бақ тү сін дір се, біз ол ақ па рат тар ды көз-
бен кө ріп, құ лақ пен ес ти міз. Ақ па рат біз ге су рет, жазба жә не 
ды быс ар қы лы же те ді (4-су рет).

Ақпарат көзі Қабылдаушы
Жеткізу арнасы

4-су рет. Ақ па рат ты жет кі зу және қа был дау

Ақ па рат ар на ла ры – Ин фор-
ма ци он ные ка на лы –	 n ormation	
ch an n el s

Кел, ойланайық!

•	 ақ	па	рат	тың	қан	дай	түр	ле	рі	бар?
•	 күн	де	лік	ті	біз	қан	дай	ақ	па	рат	
ала	ала	мыз?	

Бүгін үйренетініміз:

•	 ақ	па	рат	тың	түр	ле	рі;
•	 ақ	па	рат	тың	қа	си	ет	те	рі;	
•	 бай	ла	ныс	ар	на	ла	ры.
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Ақпарат арнасы – ақпарат өткізуші, ақпарат тасымалданатын 
орта. Ақпарат қабылдаушы – ақпаратты алушы нысан.

Ақ па рат ты та сы мал дау ға екі жақ – ақ па рат бе ру ші жә не 
ақ па рат қа был дау шы қа ты са ды. Та сы мал дау си па ты на қа рай 
ақ па рат екі жақ ты жә не бір жақ ты бо ла ды. Ақпарат бір жақ ты ар на 
ар қы лы тек қа на ақ па рат бе ру ші ден ақ па рат қа был дау шы ға та сы-
мал да на ды. Екі жақ ты ар на ар қы лы ақ па рат бе ру ші ден ақ па рат 
қа был дау шы ға және керісінше та сы мал да на ды. Демек, ақпарат 
тасымалданғанда оған бе ру ші  мен қа был дау шы  қатыса ды.

Ақпаратты берілу тәсілі бойынша сандық, мәтіндік, графи-
калық, дыбыстық және видео деп бөлуге болады (2-сыз ба).

Сан Видео

Ақпараттың берілу
 тәсілі бойынша түрлері

ДыбысМәтін ГрафикаГрафикаМәтін Дыбыс

2-сыз ба. Ақ па рат түр ле рі

Мы са лы: сөз, мә тін, әң гі ме тү рін де бе ріл ген ақ па рат ты 
мә   тін  дік ақ па рат деп атай мыз. Ал су рет, сыз ба, кес те тү рін де 
бе рі лген ақ па рат  гра фи ка лық ақ па рат деп аталады. Сан дар, 
ар  найы өл шем мен жа са лын ған ақ па рат тар, есеп теу лер түрін де 
бе рі лген ақ па рат тар ды сан дық ақ па рат тар дейміз. Ды быс тар 
ар қы лы же те тін ақ па рат тар, мысалы, ра диодан, те ле ди дар дан 
алынған ақ па рат тар  ды быс тық ақ па рат тар деп ата ла ды. Видео 
ақ   па рат тар ды те ле ди дар дан, ком пью тер ден, смарт фон дар-
 дан, план шет тер ден кө ріп жүр міз. Мұн дай ақ па рат тар ға түр лі 
фильм, мульт   фильм дерді т.б. жат қы зу ға бо ла ды (5-су рет). 

9 – 4 + 2 = 7
8 – 3 + 3 = 8
7 – 2 + 4 = 9
6 – 1 + 5 = 10

Ком пью тер-
лік ал фа вит 
сим вол да ры-

ның қан дай да 
бол сын тіз бе гі

Мәтіндік 
ақпарат

Графикалық 
ақпарат

Сандық 
ақпарат

Дыбыстық 
ақпарат

Видео 
ақпаратақпарат ақпарат

5-су рет. Ақ па рат тың не гіз гі түр ле рі
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 Ақпаратты қабылдау тәсілдері әртүрлі болады. Оларға  есту, 
көру, иіс сезу, дәм тату, сипап сезу арқылы қабылдау жатады  
(6-су рет). 

Ес ту            К
ө ру            И

іс се зу         Дәм тату
   

   
   

С
и

 п
ап

 с

е з
у

6-су рет. Ақ па рат тың түр ле рі (қа был дау тә сіл де рі бой ын ша)

Ақ	па	рат	тың	қан	дай	қа	си	ет	те	рі	бар?
Ақ па рат қа си ет те рі 3-сыз бада көр се тіл ген.

Ақпараттың 
қасиеттері

Қолжетімділік

Өзектілік

Толықтық

Объективтілік

Анықтық 
(түсініктілік) 

Құндылық

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

Бір ға на ақ па рат әр түр лі жағ дай да өзек ті не ме се өзек ті емес 
бо луы мүм кін. Мы са лы, бү гін қы зық ты қойы лым ның театр да 
са ғат 14 .00-де бо ла ты нын айт сақ, осы ақ па рат бү гін гі күн үшін 
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өзек ті бол ға ны мен, ер тең өзек ті лі гін жоя ды. Бұл мы сал ақ па-
рат тың өзек ті лік қа сие ті бо ла ты нын біл ді ре ді. Ал ен ді ақ па-
рат ты біз «бү гін қойы лым бо ла ды» деп қа на айт сақ, ол – то лық 
емес, тү сі нік сіз ақ па рат, өйт ке ні біз оның қай да, са ғат не ше де 
бо ла ты нын айт пай тұр мыз. Егер ақ па рат жан -жақ ты, то лық-
қан ды бол са, он да бұл ақ па рат то лық тылық қа сие тіне ие.

Егер ақ па рат қан дай да бір мә се ле лер ді ше шу ге бай ла ныс ты 
пай да ла ныл са, он да ол ақ па рат тың құндылық қа сие тін қа на-
ғат тан ды ра ды.

Егер ақ па рат  тү сі нік ті тіл де жазыл са, бұл анықтық (түсінік-
тілік) қа сие ті бо лып есеп те ле ді.

Қажетті ақпаратқа қолжеткізу мүмкіндігі ақпараттың  қол-
жетімділігі  деп аталады.

Егер ақпарат ешкімнің пікіріне байланысты болмаса, онда 
бұл ақпараттар объективтілік қасиетке ие болады.

Сұ рақ тар ға Сұрақтарға жауап берейік 

1. Ақ па рат ар на сы де ген не?
2. Ақ па рат тың қан дай түр ле рі бар?
3. Ақ па рат көз де рі не не лер жа та ды?
4. Қан дай ақ па рат ар на ла рын бі ле сің?
5. Ақ па рат қан дай қа си ет тер ге ие?

Се бе бін анық тай ық

1. Не се беп ті ақ па рат біз дің өмі рі міз де ма ңыз ды рөл ат қа-
ра ды?

2. Не лік тен бір-бі рі міз бен қа рым-қа ты нас ке зін де ақ па рат 
ал ма су жү зе ге асы ры ла ды?

3. Кез кел ген адам не ге ақ па рат бе ру ші де, қа был дау шы да 
бо ла ала ды?

Мі не, қы зық!
Па риж қа ла сын да ин фор ма ти ка му-

зейі бар. Бұл му зей жас ұр пақ қа ақ па-
рат тық тех но ло гия лар дың да му та ри-
хын көр се те ді. Му зей де ин фор ма ти-
ка ның та ри хы мен, ең ал ғаш қы дер бес 
ком пью тер лер мен та ны су ға бо ла ды. 

Сұрақтарға жауап берейік

Себебін анықтайық
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Ком пью тер де орын дай ық

1. Су рет ке қа рап қан дай ақ па рат алу ға бо ла ды? Қа зақ стан-
да ғы күн жә не жел энер гия сы ту ра лы не бі ле сің? Жауа-
быңды мә тін дік ре дак тор да жаз.

2. Дискідегі «Ақпарат беру» тақырыбында берілген «Ақпа-
рат түрлері» кестесін толтыр.

Талдап, салыстырайық

Ин тер нет тен өзің тұратын жердің алдағы бір ап та ға 
арналған ауа райы болжамын қа рап, ск рин шот жа са. Бір 
ап та бойы ауа райы ның ск рин шот та ғы мә лі мет пен сәй кес 
ке ле тін-кел мей ті нін ба қы лап, күн де лік ті ауа райы мә лі ме-
тінің  ск рин шотын жа сап жүр. Екі ақ па рат тың нә ти же сін 
са лыс тыр. Олар ды ақ па рат тың түр ле рі мен қа си ет те рін тү-
сін ді ру ге мы сал ре тін де пай да ла нып, дос та рың мен бө ліс. 
Осы кез де ақ па рат қан дай үдеріс тен өт ті?

9 қазан 10 қазан
күндіз күндіз күндіз

түнде түнде түнде

11 қазан

Компьютерде орындайықКомпьютерде орындайық

Тал дап, салыстырайық
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Дәп тер ге орын дай ық

Кес те ні дәп те рі ңе тол тыр.

Ақ па рат  Қан дай қа си ет ке ие?
Диас сы нып оқу шы ла рын ер тең гі са ғат 
16.00-де мек теп ста дионын да бо ла тын 
фут бол ой ыны на ша қыр ды. 

Ме руерт сы нып тас та ры на бү гін ата-ана лар 
жи на лы сы бо ла ты нын ха бар ла ды.

Мұ ға лім ер тең гі ата-ана лар жи на лы сын да 
оқу шы лар дың са бақ үл ге рі мі ту ра лы ай ты-
ла тын ды ғын ха бар ла ды.

Үй де орын дай ық 

Тө мен де гі су рет тер ге қа рап, ақ па рат тар ды ажы рат. Қа-
лай ой лай сың, күн де лік ті өмір де осын дай ақ па рат тар ды 
пай да ла на мыз ба? Мы сал дар кел тір.

1 2 3 4  5 6 7 8 9 10
 №33 №18 №21
 3 +  2 =  5 12 :  4 =  3 4 – 1 =  3
 100%  20%  11%
 20.08.2016

Сөз, мә тін, әң гі ме 
тү рін де бе ріл ген ақ па-
рат ты мә тін дік ақ па-

рат деп атай мыз. Кей-
бір ақ па рат тар біз ге 
су рет, сыз ба, кес те 

тү рін де бе рі ле ді.
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§ 3. Ақ па рат бе ру, ақ па рат тың түр ле рі. Прак ти кум

А дең гейі 
Кес те ні дәп те рі ңе тол тыр.

№ Ақ па рат ар на ла ры Ақ па рат 
қа был дау шы Ақ па рат бе ру ші 

1

2

3

4

5
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В дең гейі
Кес те ні дәп те рі ңе тол тыр.

№ Ақ па рат тар  Қан дай ақ па рат 
тү рі не жа та ды?

Мы сал 
кел тір

1
Мәтіндік ақпарат – арнайы сим-
волдар арқылы немесе әр елдер 
алфавитінде берілген ақпарат.

2

3 I V X L C D M

1 5 10 50 100 500 1000

С дең гейі
1. Ежелгі заманда ақпараттың қандай түрлері өзекті бол ған? 

Не себепті?

Ақ па рат түрлері Дұрыс  Бұрыс
Мәтіндік ақпарат

Графикалық ақпарат

Сандық ақпарат

Себебі
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2. Сен күн де лік ті өмір де ақ па рат тар ды қа лай қа был дай сың? 
Ақ па рат бе ру ші кім дер жә не не лер? Өзің зерт теу жа сап, кес-
те ні тол тыр.

Ақ па рат ты 
қа был дау жо лы Ақ па рат ар на сы  Про енттік көр сет кіш

Ес ту ар қы лы

Кө ру ар қы лы

Иіс се зу ар қы лы

 Дәм та ту ар қы лы

Си пап се зу ар қы лы

3. Ақпараттың қандай қасиеттері бар? 
 Ақпарат қасиеттеріне мысал келтіре отырып, сызбаны 

толтыр.

Ақпараттың 
қасиеттері

4. Теледидар немесе радио ақпарат алушыға жата ма, әлде 
ақпарат берушіге жата ма? 

 Пікіріңді дәлелде. 
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§ 4. Ақ па рат  ˝ шифр лау

Ақ па рат тар кө бі не біз ге мә тін 
тү рін де бе рі ле ді. Мә тін дік ақ па рат – 
та би ғи жә не фор маль ды (жасанды) 
тіл дер кө ме гі мен жаз ба ша түр де ұсы ны-

ла тын ақ па рат. Мә тін дік ақ па рат құ ра мы на бас әріп тер мен кі ші 
әріп тер, таң ба лар мен ты ныс бел гі лері, сим вол дар кі ре ді.

Ақ	па	рат	тар	ды	кодтау	де	ге	ні	міз	не?
Ақ па рат ты сақ тау, қа был дау, ұсы ну жә не өң деу әдіс те рі іс 

жү зін де ақ па рат тың ұсы ны лу тү рі не бай ла ныс ты бо ла ды.

Ақпаратты белгілі бір алфавит арқылы ұсынуды кодтау деп атайды. 
Декодтау – кодталған ақпарат мазмұнын қалпына келтіру. Бір белгі 
тобынан екінші белгі тобына көшіру ережесін код деп атайды.

Ақпаратты кодтау түрлерінің бірі – Морзе алфавиті (1-кесте).

-кес те. Морзе	алфавиті

Морзе алфавиті

А И Р
Б
В К

М Ф
Е Н

О
З П

Мор зе алфавиті – шифр емес, код. 
Алфавиттің әр бір әр пі, 0-ден 9-ға 
дей ін гі сан дар, со ны мен қа тар 
ты ныс бел гі ле рі, қыс қа жә не ұзақ 
ды быс тық сиг нал дар мен ал мас ты-
ры ла ды. Бұл сиг нал дар ды, әдет те, 
«нүк те жә не сы зық ша» деп атай ды. 
А әр пі « » бел гі сі мен, Б әр пі «  » 
жә не та ғы сол си яқ ты бел гі ле не ді. 
Мор зе алфавиті ха бар ла ма лар ды 
жа сы ру үшін қол да ныл май ды.

Ақ	па	рат	тар	ды	шифрлау	де	ге	ні	міз	не?
Кейбір ақпараттарды арнайы құпия түрде ұсыну қажеттілігі 

туындайтын жағдайлар да болады. Мұндай кезде ақпараттарды 
шифрлау әдісін ұсынамыз. Ақпаратты шифрлау дегеніміз – құпия 

Кел, ойланайық!

•	 ақ	па	рат	тың	қан	дай	түр-
ле	рін	бі	ле	сің?

•	 мə	тін	дік	ақ	па	рат	де	ген	не?

Бүгін үйренетініміз:

•	 ақ	па	рат	ты	шифр	лау.

Шифр лау – иф ро ва ние –	 ncryption
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ақпараттарды бөгде адам дардың оқуына мүмкіндік бермеу. 
Әр адамның ақпараттарды өз қалауымен шифрлап жеткізуіне 
болады. Мәтіндерді шифрлау ерте кезден бастап қолданылған. 
Шифр лау дың түрлері де көп. Атап айтатын болсақ, таңбалар, 
суреттер т.с.с. ақпараттарды пароль ретінде жасырып шифрлауға 
болады. Шифрлау барысында ақпарат беруші мен қабылдаушыға 
ғана белгілі бір құпия әдіс  қолданылады.

Шифрлау – ақпаратты құпиялау, рұқсат етілген тұлғаларға 
қолжетімді жəне рұқсат етілмеген адамдардан құпия сақталатын 
ақпаратты түрлендірудің қайтымды түрі.

Шифрдан шығару дешифрлау  – шифрланған ақпаратты 
бастапқы қалпына келтіру, яғни бастапқы мəтінді алу процесі.

Мə	тін	дік	ақ	па	рат	тар	ды	шифр	лау	дың	қан	дай		
түрлері	бар?

Мә тін дер ді шифр лау дың бір не ше түрі бар, мысалы, ал мас-
ты ру, Це зарь шиф ры, т.б. (2-кесте).

-кес те. ифрлау	түрлері

Ал мас ты ру 

Шифр да ал дын ала бел гі лі ере же лер мен кілт тер ді 
пай да ла на оты рып, әріп тер бір-бі рі мен ал мас ты ры-
ла ды.
Мы са лы: «ин фор ма ти ка» сө зі «фор ма ти ка ин» 
тү рінде беріледі. 

е зарь 
шиф ры

Це зарь шиф рын ең ал ғаш Юлий Це зарь қол дан ған, 
сондық тан бұл шифр оның аты мен аталады.
Це зарь шиф ры – мә тін де гі әр таң ба  одан ал фа вит те 
бел гі лі бір по зи ция  да ор на лас қан бас қа әріп пен 
ал мас ты рыла тын шиф р.
Шифр лау қа да мы – ал фа вит бой ын ша сол ға не ме се 
оң ға қан ша по зи ция ға қозғалу ке рек ті гін көр се ту 
үшін қол да ны ла тын сан. Қа дам ерік ті түр де таң-
да луы мүм кін.

Қа зір гі уа қыт та бел гі лі бір мәліметтердің құ пия лы лы ғын 
қам та ма сыз ету дің көп те ген тә сіл де рі бар. Осы тә сіл дер ді зерт-
тей тін ғы лым крип тог ра фия деп ата ла ды. Бұл ар найы кілт-
тер дің кө ме гі мен шифр лан ған де рек тер мен ха бар ла ма лар ды 
жет кі зу жә не қа был дау әдіс те рі.
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Кілт – ха бар ла ма лар ды шифр лау, шифр дан шы ға ру ке зін де 
крип тог ра фия лық ал го ритм де қол да ны ла тын құ пия ақ па рат.

Крип тог ра фия да екі кілт қол да ны ла ды: ашық жә не жа бық 
кілт. Ашық кілт ха бар ла ма ны шифр лау үшін қол да ныл са, 
шифр лан ған мә тін ді шифр дан шы ға ру үшін жа бық кілт пай да-
ла ны ла ды.

Қа зір гі тех ни ка ның да мы ған за ма нын да бар лық құ жат-
тар ды рә сім деу элект рон ды түр де жүр гі зі ліп жа тыр. Құ жат-
тар ды ар найы ме ке ме лер ге бар май-ақ, үй де оты рып рә сім деу ге 
бо ла ды. Ол үшін әр бір аза мат та 
өзі нің же ке элект рон ды қол таң-
ба сы бо луы шарт. Элект рон ды қол-
таң ба ар қы лы түр лі анық та ма лар, 
тұр ғын үй ге, ба ла бақ ша ға ке зек ке 
тұ ру, түр лі құ жат тар ға қол қоюды 
ком пью тер дің кө ме гі мен жүзе ге 
асыруға бо ла ды.

Элект рон ды қол таң ба – элек-
трон ды цифрлық қол таң ба құ рал-
да ры мен жа сал ған жә не элек -
трон ды құ жат тың дұ рыс ты ғын 
әрі маз мұ ны ның өз гер мей тін ді гін 
рас   тай  тын элект рон ды символдар 
жиынтығы.

Құ жат ты шифр лау – шифр-
лау дың ар найы кілт те рі ар қы лы 
құ жат мә ті нін өз гер ту.

Сұ рақ тар ға Сұрақтарға жауап берейік 

1. Ақ па рат ты шифр лау де ге ні міз не?
2. Мә тін дік ақ па рат құ ра мы на не лер кі ре ді? 
3. Дешифрлау де ге ні міз не?
4. Мә тін дер ді шифр лау дың қан дай тә сіл де рі бар?

Се бе бін анық тай ық

1. Ақ па рат тар ды не лік тен шифр лай мыз?
2. Не лік тен ақ па рат тар ды дешифрлаймыз?
3. Не ге ақ па рат тар дың кө бін ком пью тер де өң дей міз?

Мі не, қы зық!
о ренц ат ты не міс крип-

то ма ши на сы Екін ші дү-
ниежү зі лік со ғыс ке зін де 
ең құ пия ха бар ла ма лар ды 
шифр лау үшін қол да ныл ған.

Сұрақтарға жауап берейік

Себебін анықтайық
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Ком пью тер де орын дай ық

1. Тө мен де гі кес те ні пайдаланып, өзің оқи тын пән дер дің 
атау ла рын шифр ла. 

№ 1 2 3 4 5 6 7

Мысалы: тарих – 
44 11 42 25 52

1 А Ә Б В Г Ғ Д

2 Е Ё Ж З И Й К

3 Қ Л М Н Ң О Ө

4 П Р С Т У Ұ Ү

5 Ф Х h Ц Ч Ш Щ

6 Ъ Ы І Ь Э Ю Я

2. «Бі лім – бо ла шақ бас тауы» де ген сөй лем ді шифр ла.
3. 23 11 43 44 11 42 сан да рымен жа сы рыл ған сө зді шифр -

дан шы ғар. Қан дай сөз шық ты? Сол сөз ді қа тыс ты рып, 
екі-үш сөй лем жаз.

4. «Ақпаратты шифрлау» тақырыбы бойынша дискідегі 
тап   сырманы орында.

Талдап, салыстырайық

Ақ па рат ты шифр лау және шифрдан шығаруды не үшін 
қол да на мыз? Еке уін са лыс ты рып, ой ың мен бө ліс.

Дәп тер ге орын дай ық

Кес те ні тол тыр.

лект рон ды қол таң ба Крип тог ра фия е зарь шиф ры

Үй де орын дай ық 

Әде мі са ба ғын оқып отыр ған еді. Ана сы одан элект рон ды 
қол таң ба ның не еке нін сұ ра ды. Әде мі ин фор ма ти ка са ба-
ғы нан біл ге нін ана сы на тү сін ді ру ге ты рыс ты. Бі рақ ой ын 
то лық жет кі зе ал ма ды. Сен Әде мі ге қан дай кө мек бе ре сің? 
Элект рон ды қол таң ба ту ра лы ақ па рат пен дос та рың мен жә-
не ата-ана, ту ыс та рың мен бө ліс.

Компьютерде орындайықКомпьютерде орындайық

Тал дап, салыстырайық

Дәптерге орындайық

Үйде орындайық
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§ 5. Ақ па рат ты шифр лау. Прак ти кум

А дең гейі
Ал мас ты ру шиф рын пай да ла нып, тө мен де гі сөй лем дер ді 

шифр ла.
•	 «Қа зақ стан – тәу ел сіз мем ле кет».
•	 «Біз – ба қыт ты ба ла мыз».
•	 «Бі лім ді ұр пақ – ел бо ла ша ғы». 

В дең гейі
1. 33 21 27 44 21 41 – 27 21 33 21, 13 63 32 63 33 – 44 21 35 63 24 

сан да ры мен жа сы рыл ған сөй лем ді шифр дан шы ғар.
2. Це зарь шиф рын қол да нып, сөз дер ді шиф рла.

а) Нұр-Сұл тан. Қа дам са нын 4 деп таң дай ық.
ә) Ал ма ты. Қа дам са нын 5 деп таң дай ық.
б) Шымкент. Қа дам са нын 6 деп таң дай ық.

Үл гі:  Ха лық – Щгоюң. Қа дам са ны 4-ке тең. Әр бір әріп өзі-
нен кей ін гі 4-әріп пен ал мас ты ры ла ды.

С дең гейі
1. Кес те ні пай да ла нып, Отан ту ра лы екі ма қал ды шифр лап 

жа з.

№ 1 2 3 4 5 6 7

1 А Ә Б В Г Ғ Д

2 Е Ё Ж З И Й К

3 Қ Л М Н Ң О Ө

4 П Р С Т У Ұ Ү

5 Ф Х h Ц Ч Ш Щ

6 Ъ Ы І Ь Э Ю Я

2. Мәтіндік редакторда: 
• «Менің Отаным –Қазақстан!» 
• «Мен – өз елімнің болашағымын» деген тақырыптардың 

бірін таңдап, эссе жаз.
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§ 6. Екі лік ақ па рат  ˝ ұсы ну

Ақ	па	рат	тар	ды	ком	пью	тер	де	қа	лай	
өң	дей	міз?

Ком пью тер де бар лық ақ па рат 
да был (сиг нал) тү рін де ұсы ны ла ды. 
Ақ па рат ты ком пью тер ге жа зу үшін 
ком пью тер де гі әр бір бел гі (әріп 
не ме се сан, ды быс не ме се видео) 
да был дар ті лі не ау да ры луы ке рек 
(7-су рет).

Мұн да ғы «нөл» мен «бір» бит 
деп ата ла ды. Олар ды жай екі лік 
таң ба лар деп те атай ды. Ақ па-
рат ты екі лік код пен көр се ту үшін 
құ рыл ғы екі күй ді ажырата білуі 
ке рек, мы са лы, 1 құ рыл ғы да ток 
ба рын, ал 0 – жо ғын не ме се 1 – 
жо ға ры кер неу, 0 тө мен кер неу еке-
нін біл ді ре ді.

Код тар мен код тау жүй есі нің 
көп те ген түр ле рі бар. Олар ды 
ұсы ну тә сіл де рі не қа рай үш топ қа 
бө лу ге бо ла ды (4-сыз ба).

АҚПАРАТТЫ КОДТАУ ӘДІСТЕРІ

Сандық әдіс

15, ХІ
кітап, книга, 

book 

Графикалық 
әдіс

таңбалар, 
суреттер

Символдар  
әдісі

4-сыз ба. Ақ па рат ты код тау әдіс те рі

7-су рет. Ақ-қа ра кес кін 
(0 – ақ тор көз, 1 – қа ра 

тор көз)

Кел, ойланайық! 

•	 ақ	па	рат	ты	шифр	лау	де	ген	не?
•	 шифр	лау	дың	қан	дай	əдіс	те	рін	
бі	ле	сің?

Бүгін үйренетініміз:

•	 екі	лік	ақ	па	рат	ты	ұсы	ну;
•	 ақ	па	рат	ты	код	тау	əдіс	те	рі.

Екі лік код тау – вои  ное 
ко ди ро ва ние –	 inary	
c o d i n g
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кі	лік	таң	ба	де	ген	не?
Ақ па рат тың кө ле мін анық тау 

үшін ақ па рат тың өл шем бір лі гі бит 
қол да ны ла ды. Бит – ағыл шын ті лін-
де гі binary digit (екі лік таң ба) де ген 
қыс қар ған сөз. Әдет те, ком пью тер 
жа дын да ғы де рек тер, ақ па рат тар, 
ко ман да лар же ке ле ген бит тер мен 
емес, топ тас қан 8 бит өл ше мі мен 
жа зы ла ды. Тіз бек тел ген 8 бит 1 байт  
өл ше мін құ рай ды (8-су рет).

1 әріп = 1 байт

барлығы 7 символ = 7 байт
7 байт х 8 = 56 бит

8-су рет. Мә тін де гі ақ па рат кө ле мін са нау

Ақпаратты кодтау кезінде компьютерде екілік код қолданылады. 
Екілік алфавитті қолдану арқылы ақпаратты ұсыну екілік кодтау деп 
аталады. Екілік кодта «0» жəне «1» символдары ғана қолданылады.

Сим вол дар дың код та лу ком би на ция ла ры ның (тір кес те-
рі нің) жи ын ты ғын код та лу кес те сі деп атай ды (9-су рет).

10000000
01000010
10010001

00111111

00001110
00010110
00100110
00100110
01000110
01111110
01000110
01000110

A
B
C

63

9-су рет. Екі лік код тау

Есіңе сақта!
дет те 1 байт тың 

кө ме  гі мен бір сим вол код-
тала ды. им вол кез кел-
ген бел гі  əріп, сан, ты ныс 
бел гі сі не бос орын бо луы 
мүм кін.
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Есеп теу іш тех ни ка сын да ең көп пай да ла ны ла тын 
код – ASCII, аме ри ка лық ақ па рат ал ма су дың стан дарт ты ко ды 
бо лып та бы ла ды. ASCII жүй есі нде не гіз гі жә не ке ңей тіл ген екі 
код тау кес те лері бе кі тіл ген. Не гіз гі кес те де 0-ден 127-ге де йін гі 
код тар мә ні, ал ке ңей тіл ген кес те де 128-ден 255-ке дей ін гі сим-
вол дар ко ды кел ті ріл ген. Ал ғаш қы 33 код (0-ден 32-ге де йін) 
сим вол дар ға емес, амал дар ға (жол ды та сы мал дау, бос орын ен-
гі зу жә не т.б.) бө лін ген (3-кес те).

-кес те. SC 	ко	ды

Символ Екілік код Ондық код Символ Екілік код Ондық код
A 01000001 65 N 01001110 78
B 01000010 66 O 01001111 79
C 01000011 67 P 01010000 80
D 01000100 68 Q 01010001 81
E 01000101 69 R 01010010 82
F 01000110 70 S 01010011 83
G 01000111 71 T 01010100 84
H 01001000 72 U 01010101 85
I 01001001 73 V 01010110 86
J 01001010 74 W 01010111 87
K 01001011 75 X 01011000 88
L 01001100 76 Y 01011001 89
M 01001101 77 Z 01011010 90

Символ Екілік код Ондық код Символ Екілік код Ондық код
a 01100001 97 n 01101110 110
b 01100010 98 o 01101111 111
c 01100011 99 p 01110000 112
d 01100100 100 q 01110001 113
e 01100101 101 r 01110010 114
f 01100110 102 s 01110011 115
g 01100111 103 t 01110100 116
h 01101000 104 u 01110101 117
i 01101001 105 v 01110110 118
j 01101010 106 w 01110111 119
k 01101011 107 x 01111000 120
l 01101100 108 y 01111001 121

m 01101101 109 z 01111010 122
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Ха бар дың ақ па рат тық кө ле мі – бит не ме се байт та өл ше не тін 
оның ұзын ды ғы. 

1 байт = 8 бит; 
1 кбайт (килобайт) =1024 байт;
1 мбайт (мегабайт) =1024 кбайт;
1 гбайт (гигабайт) =1024 мбайт.

Ком пью тер де ұсы ны ла тын ақ па рат тың ша ма мен 60%-і 
мә тін дік ақ па рат бо лып та бы ла ды. Сон дық тан мә тін дік ақ па-
рат тың қан дай жол мен ұсы ны ла ты нын бі ліп алуы мыз қа жет. 
Ком пью тер лік алфавитте 256 сим вол бар. Оған ла тын жә не қа зақ/
орыс алфавитінің бас әріп те рі мен кі ші әріп те рі, ты ныс бел гі лер, 
бас па сим вол да ры мен пер не лер үй ле сі мі (ком би на ция сы) кі ре ді. 
256 үй ле сім ді құ ру үшін 0 жә не 1-ден тұ ра тын 8 ұя шық қа жет.

1 0 1 0 1 1 0 0

Сол үшін ком пью тер лік алфавиттің әр бір сим во лы на ком-
пью тер жа ды нан 8 ұя шық ты ре ги стр бө лі не ді.

1 0 1 0 1 1 0 0

Ком пью тер де гі бар лық ақ па рат тар – екі лік тү рін де бе ріл ген 
мә лі мет тер жи ын ты ғы. Екі лік сан дар жүй есі ком пью тер лік 
тех но ло гия ның ті лі бо лып та бы ла ды.

Сұ рақ тар ға Сұрақтарға жауап берейік 

1. Ком пью тер де ақ па рат тар қа лай ұсы ны ла ды?
2. Екі лік таң ба лар де ген не?
3. Ақ па рат тар ды код тау дың қан дай әдіс те рі бар?
4. Ком пью тер лік ал фа вит те қан ша сим вол бар?
5. Ақ па рат тың қан дай өл шем бір лік те рі қол да ны ла ды?

Мі не, қы зық!
ау сақ тар мен сан дар ара сын да ғы бай ла ныс кө не за ман дар дан бе-

рі бар. іп ті қа зір жиі қолданылатын «digit»  сө зі « сау сақ», «сан» де ген 
ұғымдарды біл ді ре ді.

Сұрақтарға жауап берейік
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Се бе бін анық тай ық

1. Не лік тен ақ па рат тық код тау әдіс те рін қол да на мыз?
2. Не ге мә тін дік ақ па рат ты ком пью тер лік өң деу де 256 сим-

вол қол да ны ла ды?

Ком пью тер де орын дай ық

1. Есеп тер ді шы ға рып, жауа бын мә тін дік ре дак тор да жаз.
1) Егер әр бет те 30 жол, 70 сим вол бол са, мә тін нің әр-

бір бе тін де қан ша сим вол бо ла ты нын анық та. 1 бет те 
қан ша байт , қан ша бит бо ла ты нын тап.

2) Бе ріл ген он дық код пен жа зыл ған сан дар ды екі лік 
код та жаз.

 84, 101, 97, 99, 104, 101, 114.
3) Сим вол дар ды екі лік код пен жаз.
 N, Q, S, T, L.

2. «Екілік ақпаратты ұсыну»  тақырыбы бойынша дискі-
дегі тапсырманы орында.

Талдап, салыстырайық

Сөз дер де гі ақ па рат кө ле мін са нап, са лыс тыр. Қай сөз де 
ақ па рат кө ле мі үл кен?

ИНФОРМАТИКА ЕКІЛІК АҚПАРАТ     

Дәп тер ге орын дай ық

Ақ па рат ты код тау әдіс те рі нің қан дай тү рі ти ім ді деп ой-
лай сың? Ой ың ды ша ғын мә тін тү рін де дәп тер ге жаз.

Үй де орын дай ық 

ASCII код тау кес те сі нің кө ме гі мен мы на сөз дер ді код та.
а) OTAN, MEKTEP
ә) COMPUTER, INTERNET
б) MONITOR, MODEM

Себебін анықтайық

Компьютерде орындайықКомпьютерде орындайық

Тал дап, салыстырайық

Дәптерге орындайық

Үйде орындайық
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§ 7. Екі лік ақ па рат ты ұсы ну. Прак ти кум

А дең гейі
ASCII код тау кес те сі нің кө ме гі мен мы на сөз дер ді код та.
Binary coding
Informatica
Kazakhstan
Rukhanі jangyru

В дең гейі 
Берілген сөздерде қанша символ, қанша байт, қанша бит бар 

екендігін есепте.
Информатика
Компьютер
Монитор
Модем
Пернетақта

 дең гейі 
1. Екі лік код тар ға сәй кес ке ле тін он дық код тар ды анық тап, 

сәй кес сим вол дар дан сөз құ ра.
а) 01000100 01101111 01110111 01101110;
ә) 01001001 01000010 01001101;
б) 01000101 01101110 01110100 01100101 01110010.

2. Он дық код пен бе ріл ген мы на сим вол дар ды анық тап, жа сы-
рыл ған сөз дер ді ата.
а) 087 111 114 100;
ә) 068 079 083; 
б) 080 097 105 110 116 098 114 117 115 104.
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І бө лім бой ын ша қо ры тын ды тап сыр ма лар 

Бұл	та	рау	да	біз	не	біл	дік,	не	үй	рен	дік?

Жұп тық жұ мыс

Жұ бың мен ақыл да сып, ақ па рат тың түр ле рін анық таң дар.

Ре ті Су ре ті Ақ па рат тү рі 
1

2 6636 3
8118 4
2242 0
3316 ?

3 100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

30%

50%

90%

70%

80%

40%

4

5

Жұп тық жұ мыс
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Топ тық жұ мыс

Мор зе алфавиті бой ын ша тө мен де гі сөз дер ді кодтаң дар.
Ана. Ба ла. Мек теп. Отан. Ата.
Осы сөз дер ді қа тыс ты рып, на қыл сөз дер жа зың дар.

Шы ғар ма шы лық тап сыр ма 

Мә тін дік ре дак тор да шифрлау әдіс те рі ту ра лы қо сым ша 
ақ па рат тар тау ып жаз. Мә тін ді бу ма ға сақ та.

Зерт теп көр

Тө мен де гі мә тін ком пью тер ден ды быс тық ақ па рат тү-
рін де бе ріл ді (мұғалім немесе топ басшысы мәтінді алдын 
ала дыбыстық ақпарат түрінде енгізеді). Дәп тер ге осы мә-
тін нен ес те сақ та ған ақ па ра тың ды жаз. Ес те сақ тау ар қы лы 
қан ша ақ па рат жаз дың? 

Сы нып та отыр ған оқу шы лар дың жаз ған ақ па рат та-
рымен са лыс тыр. Кімнің қан ша процент ақ па рат ты ес те 
сақ тай ала тыны на зерт теу жүр гі з.

Абак дегеніміз не?
Ең алғашқы пайда болған есептеу құралы есепшот болып табы-

лады. Кейбір деректерге сүйенсек, есепшоттың жасы 000–5000 
жылдар шамасында, ал пайда болған жері ертедегі Қытай немесе 
ертедегі Египет, тіпті ежелгі рекия болуы да мүмкін. Бұл санау құралын 
гректер мен Батыс Еуропалықтар «абак» деп, қытайлар «суан-пан», 
жапондар «серобян» деп атаған. Бұл құралмен оның шұңғыл тақтада 
орналасқан тастарын жылжыту арқылы есептеулер жүргізілген. астар 
піл сүйегінен, түрлі түсті шынылардан, қоладан жасалды. Осындай 
есепшоттар Қайта өркендеу дəуіріне дейін пайдаланылып келді. Оның 
жетілдірілген түрі осы күнге дейін қолданылып келеді.

Назар аудар!
Кімнің  қанша процент ақпаратты есте сақтай алатынын 

есептеу үшін жоғарыда берілген мәтіндегі сөздерді санап 
шық. Енді өзің жазған мәтіннің сөздерімен сәйкес келетін 
сөздерді сана.  Осы шыққан санды берілген мәтіннің сөздер 
санына бөліп, оны 100%-ке көбейт.

Топ тық жұ мыс

Шы ғар ма шы лық тап сыр ма 

Зерт теп көр



ІІ БӨ ЛІМ

КОМ ПЬЮ ТЕРЛІК 
ГРА ФИ КА

Кү ті ле тін нә ти же лер:
• растр лық кес кін дер ді құру жә не өң деу;
• век тор лық су рет тер құру жә не өң деу;
• растр лық жә не век тор лық гра †“ ка ның ар тық шы лық та-

ры мен кем ші лік те рін ба ға лау.
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§ 8. Растр лық кес кін дер ді құ ру “‘ не ре дак ция лау

Адам зат өмі рін де су рет тің ор ны 
ерек ше. Ер те де адам дар жа зу ды біл-
ме се де, су рет са лу ар қы лы өз өмір ле рі 
ту ра лы мә лі мет тер  қал ды ра біл ді. 
Су рет ар қы лы ең қи ын де ген де рек тің 
өзін оңай иге ру ге, қа был дау ға бо ла ды. 

ра	фи	ка	де	ген	не?
Гра фи ка грек тің «гра по» де ген сө-

зі нен шық қан, қа зақ ша «жа за мын», 
«сы за мын», «су ре тін са ла мын» де ген 
ма ғы на ны біл ді ре ді. Гра фи ка лық бей-
не лер ге сыз ба лар, диаг рам ма лар, фи-
гу ра лар т.б. жа та ды.

ра	фи	ка	лық	ре	дак	тор	де	ген	не?
Гра фи ка лық ре дак тор – гра фи ка лық кес кін дер мен жұ мыс 

іс теу ге, олар ды тү зе ту ге, өң деу ге мүм кін дік бе ре тін жә не гра-
фи ка лық ақ па рат ты өңдей тін прог рам ма. Гра фи ка лық ре дак-
тор да әр түр лі түс пен, қа лам жә не тін туір кө ме гі мен су рет 
са лына ды. Гра фи ка лық ре дак тор дың екі тү рі ке ңі нен қол да ны-
ла ды: растр лық (нүк те лік) жә не век тор лық.

Растр – қа ғаз да, мо ни тор да, те ле ди дар эк ра нын да кес кін ді 
құ рай тын нүк те лер дің екіөл шем ді жи ынтығы. 

Пиксель – экран бетінде көрсетілетін бейненің ең кіші элементі.

Растр лық кес кін дер пик сель дер ден тұ ра тын нүк те лер 
ар қы лы са лы на ды. Ол нүк те лер дің әр қай сы сын түр лі түс ке 
бояуға бо ла ды. Растр лық кес кін дер дің өл ше мін үл кей тіп, кі ші-
рейт кен сай ын са па сы бұ зы ла ды. 

Ком пью тер лік гра фи ка ның түр ле рі 5-сыз ба да көр се тіл ген.

aint	гра	фи	ка	лық	ре	дак	то	ры	де	ген	не?
Растр лық гра фи ка ның ең көп қол да ны ла тын прог рам ма ла-

ры ның бі рі – Paint гра фи ка лық ре дак то ры. Paint гра фи ка лық ре-
дак то ры Windows жүй есі нің Стан дарт ты прог рам ма сы на кі ре ді.

Кел, ойланайық!

•	 гра	фи	ка	де	ген	не?
•	 су	рет	тер	ді	ком	пью	тер	де	
са	лу	ға	бо	ла	ма?

Бүгін үйренетініміз:

•	 гра	фи	ка	лық	ре	дак	тор;
•	 растр	лық	кес	кін	дер	құ	ру,	
ре	дак	ция	лау.

Растр лық кес кін – 
Раст ро вое изобра -
же ние –	 itmap		 mage	
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Растр лық 
гра фи ка

Век тор лық 
гра фи ка

Фрак таль дық гра фи ка

Ком пью тер лік графика

Үшөл шем ді (3D) гра фи каЕкіөл шем ді гра фи ка

Растр лық Век тор лық 

5-сыз ба. Ком пью тер лік гра фи ка түр ле рі

Paint графикалық редакторы – суреттер салуға, өңдеуге, сақтау-
ға, қағазға басып шығаруға, растрлық бейнелермен жұмыс істеуге 
арналған редактор.

Paint ре дак то рын іс ке қо су үшін: Іс ке қо су (Пуск) ⇒ Бар лық 
прог рам ма лар (Все прог рам мы) ⇒ Стан дарт ты (Стан дарт ные) ⇒ 
Paint ко ман да сын орын дау қа жет. Paint-те су рет са лу үшін те ре-
зе нің ор та сын да тұр ған ақ түс ті төртбұ рыш ты алаң ды пай да ла-
на мыз. Ол – су рет са лу ға ар нал ған ай мақ (10-су рет).

Мәзір 
жолағы

Тақырып 
жолағы

Қалып-күй 
қатары

Түстер 
палитрасы

Мәзір 

10-су рет. Paint ре дак то ры ның те ре зе сі (Windows 10)
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е	дак	тор	да	су	рет	са	лу	үшін	не	іс	теу	ке	рек?	
Paint гра фи ка лық ре дак то рын қос қан нан кей ін, оның те ре-

зе сі ашы ла ды. Жа ңа дан су рет са лу үшін Paint-тің ба тыр ма сын 
шер тіп, Құ ру (Соз дать) ко ман да сын таң дау ке рек. Құ рал-сай-
ман дар тақ та сы нан Қа рын даш ты таң дап алып, су рет са лу ала-
ңын да тін туір дің сол жақ ба тыр ма сын шер ту ар қы лы қа ла ған 
су рет ті са ла ала мыз (11-су рет).

Құрал-
саймандар

Сурет салу
 алаңы

Құрал-

11-су рет. Paint ре дак то ры ның жұ мыс ай ма ғы

Са	лын	ған	су	рет	ті	қа	лай	сақ	тай	мыз?	
Су рет ті са лып бол ған соң оны сақ тау ке рек. Paint ба тыр-

ма сын шер ту ⇒ Сақ тау (Сох ра нить) ко ман да сын (не ме се Ctrl+S 
пер не лер үй ле сі мін) таң дай мыз. Ашыл ған те ре зе ден ... ре тін де 
сақ тау (Сох ра нить как) ұяшы ғын да қай орын ға (бу ма ға) сақ тау 
ке рек ті гі көр се ті ле ді. Файл дың атауы (Имя фай ла) ұяшы ғын да 
құ жат қа атау бе ріп (мы са лы, 5-сы нып.png), Сақ тау (Сох ра нить) 
ба тыр ма сын ба са мыз (12-су рет).
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Сақтау 
батырмасы

Суретке 
атау беру

Сақталатын 
сурет орны

12-су рет. Су рет ті сақ тау те ре зе сі

Сұ рақ тар ға Сұрақтарға жауап берейік 

1. Гра фи ка де ген не?
2. Ком пью тер лік гра фи ка не ше ге бө лі не ді?
3. Пик сель де геніміз не?
4. Paint гра фи ка лық ре дак то ры де ген не?
5. Су рет ті қа лай сақ тай мыз?

Се бе бін анық тай ық

1. Не лік тен су рет тер ді Paint гра фи ка лық ре дак то рын да 
сақ тай мыз?

2. Не ге растр лық кес кін дер ді үл кейт кен де, кі ші рейт кен де 
са па сы бұ зы ла ды?

Ком пью тер де орын дай ық

1. «Растрлық кескіндерді құру және редакциялау» тақы-
рыбы бойынша дискідегі тапсырманы орында.

Сұрақтарға жауап берейік

Себебін анықтайық

Компьютерде орындайықКомпьютерде орындайық
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2. Paint гра фи ка лық ре дак то рын да құ рал дар ды пай да ла-
нып, «Ал тын күз» та қы ры бын да су рет са лып, боя.

Талдап, салыстырайық

Су рет тер ді са лыс тыр. Олардың қа лай са лын ғанын тал да.

Дәп тер ге орын дай ық

Су рет те гі ба тыр ма лар дың қыз мет те-
рін дәп тер і ңе жаз.

Үй де орын дай ық 

Әйге рім Paint гра фи ка лық ре дак то рын да су рет сал ды. 
Оны жұ мыс үс те лі не сақ тап қой ды. Ол кей іні рек фай лды 
ашып, үл кейт ті де, қа ғаз ға ба сып шы ға ру ға әре кет жа са ды. 
Бі рақ су рет са па сын жо ға лт ты. Не лік тен деп ой лай сың? Оны 
сапалы басып шығаруға бола ма? Әйге рім ге се бе бін тү сін дір.

Тал дап, салыстырайық

Дәптерге орындайық

Үйде орындайық
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§ 9. Растр лық кес кін дер ді өң деу

Біз Paint ре дак то ры растр лық 
кес кін дер мен, нүк те лер мен жұ мыс 
жа сай ты нын бі ле міз. Ен ді бү гін гі 
са бақ та растр лық су рет тер ді өң деу-
ді үй ре не міз. Растр лық су рет тер ді 
өң деу біз ге қи ын дық ту ғыз бай ды. 
Paint ре дак то рын да ғы құ рал дар-
мен оңай әрі әде мі су рет са лып 
бояуға бо ла ды. Ен ді растр лық 
су рет тер ді са лып өң деу үшін сол 
те ре зе нің құ рал да ры ның қыз мет те-
рі мен та ны сай ық. 

Paint ре дак то рын да түр лі дай ын фи гу ра лар ар қы лы 
су рет тер са лу ға бо ла ды. Фи гу ра лар ды Бас ты (Глав ная) мә зі-
рін де гі Құ рал дар тақ та сы нан аламыз. Paint прог рам ма сын да 
қа ра пай ым фи гу ра лар (үш бұ рыш, төрт бұ рыш, дөң ге лек) жә не 
ерек ше фи гу ра лар бар (13-су рет).

  – со пақ   – бес бұ рыш

  – үш бұ рыш   – ал ты бұ рыш

  – тік төрт бұ рыш   – дөң ге лен ген төр тбұ рыш ты бел гі

  – ромб   – со пақ ша бел гі

13-су рет. Құ рал дар тақ та сын да ғы дай ын фи гу ра лар

и	гу	ра	ның	сти	лін	қа	лай	өз	гер	ту	ге	бо	ла	ды?	
Фи гу ра ның сти лін өз гер ту үшін Фи гу ра лар то бын да ғы Кон-

тур ба тыр ма сымен  стиль таң дай мыз (14-су рет).  Кон тур дың 
өл ше мін өз гер ту үшін Қа лың дық (Тол щи на) ба тыр ма сын 

Кел, ойланайық! 

•	 растр	лық	кес	кін	дер	де	ген	не?
•	 қан	дай	растр	лық	су	рет	тер	ді	
бі	ле	сің?

Бүгін үйренетініміз:

•	 растр	лық	кес	кін	дер	ді	өң	деу.

Фи гу ра – Фи гу ра –	Shape
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ба сып, сы зық тың өл ше мін таң дай мыз. Түс тер (Цве та) то бы нан 
түс ті таң дау ар қы лы фи гу ра ны бояй ала мыз.

Түс 1 – не гіз гі түс. Бұл – кон тур дың тү сі.
Түс 2 – фон ның тү сі. Түс сти лін өз гер ту үшін Фи гу ра лар 

то бын да ғы Құй ып бояу (За лив ка) ба тыр ма сы ар қы лы сти лін 
таң дау ке рек (15-су рет).

14-су рет. Стиль ді таң дау 15-су рет. Құй ып бояу 
ба тыр ма ла ры

Сим	мет	рия	лы	ны	сан	дар	дың	су	ре	тін	қа	лай	са	ла	мыз? 
Сим мет рия лы су рет ті Paint ре дак то рын да са лу ға ар нал ған 

құ рал дар бар. Олар: Кі ріс ті ру (Вс тав ка), Қиып алу (Вы ре зать), 
Кө ші ру (Ко пи ро вать), Ерек ше леу 
(Вы де лить), Қию (Об рез ка), Өл ше мін 
өз гер ту (Из ме нить раз мер), Бұ ру 
(По вер нуть).

Ең ал ды мен су рет тің бір бө лі гін са-
лып ала мыз (16-су рет). Ен ді су рет тің 
кө шір ме сін алуы мыз ке рек. Ол үшін 
Ерек ше леу (Вы де лить) ба тыр ма сын 
ба сып, ерек ше леп ала мыз. Кө ші ру 
(Ко пи ро вать) ба тыр ма сын ба сып, 16-су рет. Ою бө лі гі 
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ал ма су бу фе рі не кө ші ре міз. Кө ші ріл ген су рет ті Қою (Вс та вить) 
ба тыр ма сы ар қы лы қоя мыз (17-су рет).

17-су рет. Ал ма су бу фе рі нен қою

Су	рет	тің	бө	лік	те	рін	қа	лай	бұ	ру	ға	бо	ла	ды?
Су рет тің бө лік те рін Бұ ру құ ра лы ар қы лы 90  не ме се 180 -қа 

бұ ру ға бо ла ды. Ол үшін Бас ты (Глав ная) тір ке ме бе ті нен Кес кін 
(Изоб ра же ние) то бын да ғы Бұ ру (По вер нуть) ба тыр ма сын шер-
тіп, қан ша гра дус қа жә не қай ба ғыт қа (оң ға не ме се сол ға) бұ ру 
ке рек ті гін таң дай мыз (18-су рет).

18-су рет. Ба ғы тын өз гер ту

Суреттің фрагменттері бір-бірін «жаппауы» үшін суреттің 
фрагментіне Ерекшелеу (Выделить) ⇒ Мөлдір түспен ерекшелеу 
(Прозрачное выделение) командасын қолдану керек (19-сурет).
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19-сурет. Мөлдір түспен ерекшелеу

Барлық фрагменттердің бағытын өзгертіп, Мөлдір түспен 
ерекшелеуді қолданып, оларды 20-суретте көрсетілгендей, 
ою-өрнектің бірыңғай симметриялық суретіне біріктіреміз.

20-су рет. Ою дың сим мет рия лы су ре ті

игураны	«ізін	қалдырып»		қалай	көшіруге	болады?
Алдымен фигураны, мысалы, оюды саламыз. Егер фигураны 

ерекшелеп, Ctrl пернесін басып, оны жібермей тартсақ, онда фигу-
раның бөлек тұратын көшірмесін сызамыз (21-сурет).
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21-сурет. Ctrl пернесі көмегімен көшіру

Егер Ашық түспен ерекшелеу арқылы фигураны белгілеп, 
Shift пер не сін ба са отырып, кез келген бір ба ғыт та тарт сақ, он да 
фи гу ра ны «ізін қал ды рып» кө ші ре міз (22-су рет).

22-су рет. «Ізін қал ды рып» кө ші ру

Растр лық гра фи ка да су рет тер ді са лып, өң деу мен қа тар 
мә тін дер ен гі зу ге жә не қа ғаз ға ба сып шы ға ру ға да бо ла ды. 
Мә тін жа зу үшін құ рал дар тақ та сын да ғы 
мә тін дер ен гі зу ге жә не қа ғаз ға ба сып шы ға ру ға да бо ла ды. 

 мә тін ба тыр ма сын 
ба са мыз (23-су рет).

Қошқар 
мүйіз

Құс 
қанаты

Қошқар 
мүйіз 

Көбелек

23-су рет. Су рет ке мә тін ен гі зу
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Са лын ған су рет тер ді қа ғаз ға ба сып шы ға ру үшін Файл ⇒ 
Ба сып шы ға ру ко ман да сын орын дай мыз (24-су рет). 

   

24-су рет. Су рет ті ба сып шы ға ру

Су рет ті қа ғаз ға ба сып шы ғар мас бұрын қа ғаз бе тін де қа лай 
ор на лас қа нын ал дын ала кө ру ге бо ла ды (25-су рет).

25-су рет. Су рет ті ал дын ала кө ру ре жи мі 

Сұ рақ тар ға Сұрақтарға жауап берейік 

1. Растр лық су рет тер ді өң деу ге бо ла ма?
2. Paint прог рам ма сын да қан дай фи гу ра лар бар?
3. Paint прог рам ма сын да су рет ті қан ша гра дус қа бұ ру ға бо-

ла ды?
4. Су рет ті қа ғаз ға қа лай ба сып шы ға ра мыз?
5. Су рет ке мә тін ді қа лай ен гі зу ге бо ла ды?

Сұрақтарға жауап берейік
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Се бе бін анық тай ық

1. Не ге фи гу ра ның сти лі өз гер тіледі?
2. Не лік тен су рет тің үзін ді ле рін бұ ра мыз?
3. Са лын ған су рет ке не үшін мә тін  ен гі зіледі?

Ком пью тер де орын дай ық

1. Гүл дің су ре тін са л. Оның су ре тін бел гі леп, бір не ше кө-
шір ме сін жа са. Гүлдер ді әртүрлі түс ке бояп, түр лі ба ғыт-
тар ға бұ рып, суретті өз ге рт. 

2. «Растрлық кескіндерді өңдеу» тақырыбы бойынша дис-
кі де гі тапсырманы орында.

Талдап, салыстырайық

Ctrl жә не Shift пер не сін ба су ар қы лы жа сал ған су рет кө-
шір ме ле рі нің ай ыр ма шы лық та ры қан дай?

Дәп тер ге орын дай ық

Құ рал дар тақ та сын да ғы дай ын фи гу ра лар дың атау ла-
рын дәп тер ге жа з.

Үй де орын дай ық 

Сен Қа зақ стан ның қан дай та ны мал су рет ші ле рін бі ле-
сің? Ақ па рат тау ып, дәп тер ге әр қай сы сы ту ра лы қыс қа ша 
мә тін жа зып кел.

Себебін анықтайық

Компьютерде орындайықКомпьютерде орындайық

Тал дап, салыстырайық

Дәптерге орындайық

Үйде орындайық
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§ 10. Растр лық кес кін дер ді өң деу. Прак ти кум

А дең гейі 
Paint прог рам ма сын да құ рал дар ды пай да ла нып, үл гі де гі 

су рет тер ді сал. Қан дай құ рал дар ды пай да лан дың? Топ та тал-
даң дар. 

А)      Ә)

В дең гейі 
1. «Ізін қал ды рып кө ші ру» ко ман да сы ның кө ме гі мен тө мен-

де гі су рет ті сал. Су рет ті кө ші ру ко ман да сы мен су рет тің 
кө шір ме сін жа са. Су рет тер ді 90  , 180   бұ ра отырып, ор на-
лас ты рып көр.

А)      Ә)
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2. Дай ын фи гу ра лар ды пай да ла нып, үл гі де гі дей су рет тер сал. 
Су рет тер ді Түс тер па лит ра сын пай да ла нып боя.

Фи гу ра лар ды са на. Не ше шаршы, не ше үш бұ рыш шықты?

С дең гейі
1. Төрт бұ рыш құ ра лын пай да ла нып, текше сал. Текшенің 

кө шір ме сін жа сап, су рет те гі дей етіп ор на лас тыр. Қан ша 
текше құ рас тыр дың?

2. Су рет те гі сан дық тың су ре тін бе ріл ген үл гі бой ын ша са лып, 
әсем деп боя. Сан дық ты адам дар не үшін қол дан ған? Мә тін 
жа зу ба тыр ма сы ның кө ме гі мен жа уа бың ды қыс қа ша жаз.
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§ 11. Век тор лық кес кін дер ді құ ру

ек	тор	лық	гра	фи	ка	де	ген	не?
Век тор лық гра фи ка нүк те лер, сы-

зық тар, дөң ге лек тер мен шең бер лер, 
көп бұ рыш тар си яқ ты объ ек ті лер ді 
си пат тау ға не гіз дел ген. Осын дай объ-
ек ті лер ді жә не кес кін дер ді бей не леу 
тә сі лін гра фи ка лық при ми тив тер деп 
атай ды. Век тор лық ре дак тор ларда 
сыз ба эле ме нт тер дің са ны аз бо ла ды. 
Сон дық тан олар эмб ле ма, мә тін, ло-
го тип жә не т.б. су рет тер ді салуға ың-
ғай лы. Век тор лық кес кін дер де файл 
өл ше мі растр мен са лыс тыр ған да сәл 

аз. Век тор лық кес кін дер де су рет ті үл кей ту жә не кі ші рей ту ке-
зін де оның са па сы сақ та ла ды.

nkscape	ре	дак	то	ры	де	ген	қан	дай	ре	дак	тор?
Inkscape ре дак то ры – век тор лық гра фи ка ны құ ру ға жә не 

өң деу ге мүм кін дік бе ре тін прог рам ма.

nkscape	ре	дак	то	рын	қа	лай	ор	на	ту	ға	бо	ла	ды?
 Біз прог рам ма ны http://inkscape.org/ сай ты нан жүк тей 

ала мыз, ол үшін сайттағы эк ран ның жо ғар ғы оң жа ғын да 
ор налас қан Жүктеу (download) батырмасын ба су ке рек.

Inkscape прог рам ма сы іс ке қо сыл ған кез де алу ан түр лі Құ рал-
сай ман дар тақ та сы бар бос бет ті кө реміз (26-су рет). Прог рам ма да 
ма ңыз ды қыз мет тер ді Құ рал-сай ман дар тақ та сы, Бас қа ру эле-
менттері тақ та сы жә не Түс тер па лит ра сы ат қа ра ды. Құ рал-сай-
ман дар тақ та сы су рет са лу ға қа жет ті не гіз гі құ рал дар дан тұ ра ды:
• Тік төрт бұ рыш құ ра лы тік төрт бұ рыш тар мен шар шы лар 

са лу ға ар нал ған;
• Жұл дыз ша / көп бұ рыш құ ра лы жұлдыздар мен көп бұ рыш-

тар ды салуға арналған;
• Шең бер құ ра лы эл ли пс тер мен дөң ге лек тер са лу ға ар нал ған;
• Мә тін құ ра лы бел гі лер мен мә тін дер қо су ға ар нал ған;
• Кон тур құ ра лы күр де лі фи гу ра лар ды құ ру не ме се тү зе ту ге 

ар нал ған;
• Таң дау құ ра лы сыз ба да ны сан дар ды бел гі леу ге ар нал ған.

Кел, ойланайық!

•	 қан	дай	гра	фи	ка	лық	ре	дак-
тор	ды	бі	ле	сің?

•	 саған	кес	кін	дер	дің	қан	дай	
түр	ле	рі	та	ныс?

Бүгін үйренетініміз:

•	 век	тор	лық	ре	дак	тор;
•	 век	тор	лық	су	рет	тер		құ	ру.

Век тор лық кес кін – 
Век тор ное изоб ра-
же ние –	 ector	image
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Мәзір қатары

Басқару 
элементтері

Құрал-сайман-
дар жолағы

Күй жолағы

Негізгі жұмыс 
алаңы

Жиі қолданыла-
тын құрал-
саймандар

Жылжыту 
жолақтары

Біріктіру панелі

Түстер палитрасы

Басқару алаңы

Күй жолағы

26-су рет. Inkscape те ре зе сі

Су	рет	ті	қа	лай	са	ла	мыз?
Inkscape прог рам ма сын да Құ рал-сай ман дар ды пай да ла нып, 

век тор лық кес кін дер ді са лып кө рейік (27-су рет). Са лын ған 
су рет тер ді Түс тер па лит ра сы ар қы лы қа ла ған түс тер мен бояуға 
бо ла ды. Па лит ра ны ком пью тер де орын дау же ңіл.

 

27-су рет. Фи гу ра лар са лу

Inkscape прог рам ма сын да Құй ып бояу (За лив ка) – ны сан-
ның не гіз гі тү сі, ал ны сан ның жие гі – оның кон ту ры. Ны сан 
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кон ту ры ның қа лың ды ғын, сы зық тың сти лін өз гер ту ге не ме се 
сүй ір бұ рыш тар ды дөң ге лен ген бұ рыш тар ға ай нал ды ру ға бо лады. 

Inkscape прог рам ма сын да су рет тер ді сақ тау үшін Файл ⇒ 
... ре тін де сақ тау ба тыр ма сын ба са мыз. Су рет ке атау бе ріп, 
Сақ тау ба тыр ма сын ба су ке рек (28-су рет).

28-су рет. Су рет ті сақ тау те ре зе сі 

Inkscape программасында сақталған суреттердің кеңейтілімі 
.svg болады. Оларды .png, .pdf  ке ңей ті лім дерін де де сақ тау ға 
бо лады. 

ай	лды	қа	лай	 кс	порт	тай	мыз?
Ен ді құ жа тты PNG пі ші мін де гі файл ре тін де экс порт тай ық. 

Экс порт тау – бас қа прог рам ма да пай да ла ну мақ са тын да бір про -
грам ма мен жа сал ған фай лды шы ға ру. Ол үшін Файл ⇒ PNG 
тү рін де экс порт тау (Экс пор ти ро вать в PNG) ко ман да сын орын дау 
ар қы лы экс порт тау сұх бат тық те ре зе сін аша мыз. Ашыл ған те ре-
зе де файл дың аты мен ор на ла су ор нын көр се тіп, Экс порт ба тыр-
ма сын ба са мыз.
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ра	диент	де	ген	не?
Гра диент – бір түс тен біртіндеп екін ші  түске ау ысу. Гра-

диент ті бояу лар ды бап тау үшін Мә зір жо лы нан Құйып бояу 
және жиектеу (За лив ка и об вод ка) ко ман да сын таң дай мыз 
(29- су рет).

 

29-су рет. Фи гу ра ны гра диент ті бояу
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ы	сан	дар	ды	қа	лай	таң	дау	ға,	өз	гер	ту	ге	бо	ла	ды?
Құ рал-сай ман дар тақ та сы нан ны сан дар ды бел гі леу ба тыр-

ма сын 
Құ рал-сай ман дар

 таң дап, ны сан дар ды бұ ру ға, жыл жы ту ға бо ла ды 
(30-су рет).

30-су рет. Ны сан дар ды бұ ру

ы	сан	дар	ды	топ	тау	жə	не	жыл	жы	ту	қа	лай	жү	зе	ге	асы	ры	ла	ды?
Прог рам ма да са лын ған су рет тер ді топтау арқылы бір ны сан 

ре тін де жыл жы ту ға, мөл ше рін өз гер ту ге бо ла ды. Ол үшін 
су рет тер ді са лып, бар лық су рет тер ай ма ғын бел гі лей міз. Мә зір 
жол ағы нан Ны сан (Объ ект) ⇒ Топ тау (Сг руп пи ро вать) ко ман-
да сын орын дай мыз (31-су рет).

 

31-су рет. Ны сан дар ды топтау 
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Ен ді са лын ған су рет тің кө шір ме сін жа сап кө рейік. Ол үшін 
су рет ті то лық тай бел гі леп, тін туір дің оң жа ғын ба сып, кон-
текстік мә зір ден Кө шір ме сін жа сау (Про дуб ли ро вать) ко ман-
да сын таң дай мыз (32-су рет).

32-су рет. Ны сан дар дың су ре тін кө ші ру

Inkscape прог рам ма сын да мә тін дер де жа зу ға бо ла ды. Мә тін 
жа зу үшін Құ рал-сайман дар тақ та сы нан 

Inkscape прог рам ма сын да мә тін дер де жа зу ға бо ла ды. Мә тін 
 мә тін жа зу ба тыр-

ма сын таң дай мыз. Қа ріп тің мөл ше рі мен тү рін де қа ла уы мыз ша 
таң дай ала мыз (33-су рет). 

33-су рет. Мә тін жа зу

Сұ рақ тар ға Сұрақтарға жауап берейік 

1. Век тор лық гра фи ка де ген не?
2. Inkscape ре дак то ры туралы қандай түсінік алдың?

Сұрақтарға жауап берейік
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3. Inkscape ре дак то рын да қан дай құ рал -сай ман дар бар?
4. Гра диент ті бояу де ген не?
5. Фай лды қа лай сақ тай мыз? 

Се бе бін анық тай ық

1. Не ге век тор лық гра фи ка да са лын ған су рет тер ді үл кей-
тіп, кі ші рейт кен де са па сы өз гер мей ді?

2. Не лік тен ны сан дар ды бі рік ті ре міз?
3. Не себепті су рет тер ді сақ тай мыз?

Ком пью тер де орын дай ық

1. Командаларды компьютерде орында.
1) Inkscape прог рам ма сын іс ке қос.
2) Құ рал-сай ман дар  тақтасының қыз мет те рі мен та ныс.
3) Фи гу ра лар ды пай да ла нып, үй дің су ре тін сал.
4) Сал ған су ре тің ді Түс тер па лит ра сын пай да ла нып боя.
5) Суретке тақырып қой, оны суреттің астына Мәтінді 

енгізу батырмасын пайдаланып жаз.
2. «Векторлық кескіндерді құру» тақырыбы бойынша дис-

кідегі тапсырманы орында.

Талдап, салыстырайық

Су рет тер ді са лыс тыр. Сөз дер дің жазылуындағы қан дай 
ай ыр ма шы лық ты бай қа дың?

Векторлық 
графика

Себебін анықтайық

Компьютерде орындайықКомпьютерде орындайық

Тал дап, салыстырайық
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Дәп тер ге орын дай ық

Inkscape программасының терезе элементтерінің атаула-
рын дәптерге жаз.

Үй де орын дай ық 

Су рет бой ын ша ша ғын әң гі ме жаз.
Қан дай салт-дәс түр көр се тіл ген?
Сен басқа салт-дәс түр лер ту ра лы не бі ле сің?

Осы суретті графикалық редактордың құралдарын пай-
даланып, Inkscape программасында салуға бола ма?

Дәптерге орындайық

Үйде орындайық
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§ 12. Век тор лық кес кін дер ді құ ру. Прак ти кум

А дең гейі
Үл гі бой ын ша көр се тіл ген су рет тер ді Inkscape прог рам-

ма сын да сал. Су рет тер ді са лу үшін жұл дыз жә не көп бұ рыш 
құ ра лын қол дан.

А)   

 

Ә)    

В дең гейі
Үл гі де көр се тіл ген су ре тті құ рал дар ды пай да ла нып сал.
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С дең гейі
1. Үлгіге қарап, гра фи ка лық ре дак тор да сурет сал. Су рет ке 

атау қой ып, оны мә тін жа зу ба тыр ма сы мен жаз.

Үлгі: Inkscape прог рам ма сын да салынған жайлаудың суреті.

2. Сен жайлауды көрдің бе? Көрсең, алған әсеріңді әңгімеле.
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§ 13. Қи сық бе ті мен жұ мыс

Біз ал ды мен тү зу сы зық тар ды 
са лу ды үй ре ніп алай ық. Ол үшін 
Безье қи сықтарын жә не тү зу сы зық-
тар ды са лу құралы қолданылады 
(34-су рет). 

Безье 
қи сықтарын

және түзу 
сы зық тарды 
са лу құралы

34-су рет. Сы зық тар са лу

Бұл құ рал үшін үн сіз ке лі сім бой ын ша Безье қи сық та ры нұс-
қа сы ор на тыл ған. Безье қи сықтарын жә не тү зу сы зық тар ды са лу 
құралын таң да ған да жұ мыс ай ма ғы ның жо ғар ғы жа ғын да сы зық-
тар ти пін өз гер те тін қо сым ша ба тыр ма лар пай да бо ла ды (35-су рет). 
Ол ба тыр ма лар дың қыз мет те рі не тоқ та ла ке тейік.

1 2 3 4 5

35-су рет. Тү зу сы зық тар са лу ба ры сын да ғы қо сым ша ба тыр ма лар

Суреттегі құ ра л-саймандар: 
1. Безье қи сығын салу.
2. Спи ро қи сығын салу.
3. BSpline қи сығын салу.
4. Кез кел ген ба ғыт та тү зу сы зық салу.
5. Көл де нең жә не тік сы зық тар ды салу.

Кел, ойланайық!

•	 гра	фи	ка	лық	ре	дак	тор	да	қи	сық	
сы	зық	тар	сы	зу	ға	бо	ла	ма?

•	 қи	сық	сы	зық	тар	ды	қан	дай	
жағ	дай	да	пай	да	ла	ну	ти	ім	ді?

Бүгін үйренетініміз:

•	 қи	сық	сы	зық	тар	мен	жұ	мыс	жа	сау;
•	 век	тор	лық	су	рет	тер	ді	құ	ру.

Кес кін дер құ ру – оз да ние 
фи гур –	Creating	shapes
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Қи	сық	сы	зық	тар	ды	қа	лай	сы	за	мыз?
Қи сық сы зық тар салу үшін Безье қи сығы жә не тү зу сы зық-

тар ды са лу 
Қи сық сы зық тар салу үшін 

 құралын таңдау керек. Қи сық сы зық тар ды да 
әр түр лі ре жим де сы зу ға бо ла ды (36-су рет).

36-су рет. Қи сық сы зық салу үлгілері

Безье қисығы – ерікті қисық сызықтарды (векторларды) салуға 
мүмкіндік беретін графикалық редактор құралдарының бірі. 

Осы ре жим дер (қи сық сы зық тар) ар қы лы су рет тер са лу ға бо ла-
ды. Ол үшін Безье қи сы ғын пай да ла нып, гүл дің күл те ле рін са ла мыз. 
Оның кө шір ме сін жа сап, күл те лер дің үс ті не ор на лас ты ра мыз. Түс тер 
па лит ра сы нан қа жет ті түс тер мен бе зен ді ріп бояй мыз. Жа пы ра ғын да 
қи сық сы зу ба тыр ма сы ның кө ме гі мен са ла мыз. Жа пы рақ ты боя ған да 
гра диент ті бояу қол да на мыз (37-су рет).

37-су рет. Қи сық сы зық тар мен са лын ған су рет
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Су рет тер дің ау ма ғын бел гі легенде кіш кен тай ба ғыт тау шы 
жебе пайда болады. Қосымша мә зір ар қы лы ерекшеленген 
аумақтың кө ле мін өз гер ту ге, бұ ру ға, үл кей тіп, кі ші рей ту ге, 
бір орыннан екін ші орын ға жыл жы ту ға, кө шір ме сін жа сау ға 
бо ла ды (38-су рет). 

38-су рет. Су рет тің кө ле мі мен ба ғы тын өз гер ту

Са лын ған су рет ті 90  са ғат ті лі нің ба ғы ты мен вер ти каль , 
го ри зон таль  жә не қа ра ма-қар сы ба ғыт тар ға тө мен де гі ба тыр-
ма лар дың кө ме гі мен бұ ру ға бо ла ды (39-су рет). 

39-су рет. Су рет тің ба ғы тын өз гер ту ба тыр ма ла ры

Су рет ті бел гі ле ген нен кей ін бұл ба тыр ма лар Құ рал-сай ман-
дар тақ та сын да пай да бо ла ды. Су рет тер мен кес кін дер ді түр-
лен ді ру үшін Құ рал-сай ман дар тақ та сы нан Кон тур түй ін де рін 
өз гер ту 
лен ді ру үшін Құ рал-сай ман дар тақ та сы нан 

 құ ра лын таң дай мыз. Кон тур түй ін де рін өз гер ту 
құралын таңдағанда контур түйіндерінің барлығын көре ала-
мыз. Қажетті түйінді таңдап, тін-
туірдің сол жақ батырмасын ұстап 
тұрып, оны жылжыту керек. Тү -
йінді таңдаған кезде кес кінде қо-
сымша түйіндер пайда болады. 
Түйінді өзгерту құралының көме-
гімен кескінді екі рет шерту 

Мі не, қы зық!
« ео мет рия лық фи гу ра» 

ұғы мын жəне бар лық фи гу ра-
лар дың атау ын ежел гі грек-
тер ой лап тап қан.
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арқылы оған қосымша тү йіндер қосуға, суреттің өлшемі мен 
пішімін өзгертуге болады (40-су рет).

40-су рет. Кон тур түй ін де рін өз гер ту 

Сұ рақ тар ға Сұрақтарға жауап берейік 

1. Безье қи сы ғы де ген не?
2. Қи сық сы зық тар ды са лу дың қан дай ре жим де рін бі-

ле сің?
3. Қи сық сы зық тар мен сы зыл ған су рет тер дің ба ғы тын 

ауыс ты ру ға бо ла ма?
4. Су рет тер ді қан дай ба ғыт тар ға бұ ру ға бо ла ды?
5. Су рет тер дің кө ле мін қа лай өз гер те міз?

Се бе бін анық тай ық

1. Не се беп ті су рет тің көлемін өз гер те міз?
2. Ны сан ға гра диент қо су не ге ма ңыз ды?
3. Контур түйіндерін өзгерту құралы не үшін қолданылады?

Ком пью тер де орын дай ық

1. Гра фи ка лық ре дак тор лар ды қол да нып, жа пы рақ тың су-
ре тін сал.
1) Жа пы рақ са лу үшін Безье қи сы ғын қол да н.
2) Жа пы рақ тың бір не ше кө шір ме сін жа са.
3) Жа пы рақ тар дың әр қай сы сын әр ба ғыт қа бұр.

Сұрақтарға жауап берейік

Себебін анықтайық

Компьютерде орындайықКомпьютерде орындайық



62

4) Түс тер па лит ра сы мен жа пы рақ тар ды боя.

2. Қи сық сы зық тар ды пай да ла нып, үл гі де гі  ке ме нің су ре-
тін са лып бояп, өң де.

3. «Қисық бетімен жұмыс» тақырыбы бойынша дискідегі 
тапсырманы орында.

Талдап, салыстырайық

Су рет тер ді са лыс ты рып, ой ың ды айт . Олар қан дай құ-
рал дар дың көмегімен салын ған?

Тал дап, салыстырайық
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Дәп тер ге орын дай ық

Мы на су рет те гі өзің білетін құ рал дар дың атауын және 
қыз ме тін дәп тер ге жаз.

Үй де орын дай ық 

Сен «Көркем еңбек» пә ні нен ою-өр нек ту ра лы ақ па рат-
тар  ал дың. Қан дай ою-өр нек тер  сал ған ұнай ды? Ин тер нет-
тен ою-өр нек тер  жә не олардың атау ла ры ту ра лы ақ па рат-
тар мен та ны сып, сы нып тас дос та рың мен бө ліс.

Дәптерге орындайық

Үйде орындайық
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§ 14. Қи сық бе ті мен жұ мыс. Прак ти кум

А дең гейі
1. Безье қи сық та ры, дөң ге лек, эл ли пс тер, до ға лар құ ра лын 

пай да ла нып, «Ою-өр нек» та қы ры бын да су рет сал.
2. Су ре тің ді Түс тер па лит ра сын пай да ла нып, көр кем деп боя.
3. Су рет тің кө шір ме сін үш рет жа са.
4. Әр су рет тің кө ле мін, пі ші нін өз гер тіп көр.

В дең гейі 
1. Безье қи сық та ры, жұл дыз ша мен көп бұ рыш тың су ре тін пай-

да ла нып, «Ас пан әле мі не сая хат» та қы ры бын да су рет сал.
2. Су ре тің ді боя.
3. «Ас пан әле мі» ту ра лы су рет тің ас ты на ша ғын ақ па рат жаз. 
4. Су рет ті бу ма ға сақ та.

С дең гейі
1. Безье қи сық та рын пай да ла нып, «Та би ғат кө рі ні сі» та қы ры-

бын да су рет сал.
2. Су рет ті үл гі де гі дей бе зен дір.

3. Су рет тер ді са лып, бар лық су рет тер ай ма ғын бел гі леп, Топ-
тау ко ман да сын орын да.

4. Су рет ті сақ тап, Paint гра фи ка лық ре дак тор ында аш.
5. Су рет ке осы гра фи ка лық ре дак тор дың құ рал да рын пай да-

ла нып, өз ге ріс ен гіз.

Қо ры тын ды
Ком пью тер мен су рет сал ған ұнай ма? Бо ла шақ та су рет ші 

бол ғың ке ле ме? Сы нып тас дос та рың мен тал қы ла.
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§ 15. Растр лық “‘ не век тор лық ˙  рет тер ді 
са °˝˙  ˝ ру

Біз Paint гра фи ка лық ре дак-
то рын да растр лық кес кін дер ді, 
Inkscape прог рам ма сын да век-
тор лық су рет тер ді са лып, өң деу ді 
үй рен дік. Ен ді растр лық жә не век-
тор лық су рет тер ді са лыс ты рып, 
ай ыр ма шы лық та ры мен ке ңі рек 
та ны са мыз.

астр	лық	жə	не	век	тор	лық	
су	рет	тер	дің	қан	дай	
ай	ыр	ма	шы	лық	та	ры	бар?

Су рет тер де растр лық жә не век-
тор лық кес кін дер көр се тіл ген (41-
су рет).

41-су рет. Растр лық жә не век тор лық кескіндер

Кел, ойланайық!

•	 кес	кін	дер	дің	қан	дай	түр	ле	рін	
бі	ле	сің?

•	 растр	лық	гра	фи	ка	де	ген	не?	
•	 век	тор	лық	гра	фи	ка	де	ген	не?

Бүгін үйренетініміз:

•	 растр	лық	гра	фи	ка		мен	век-
тор	лық	гра	фи	ка	ның	ұқ	сас	тық-
та	ры	мен	ай	ыр	ма	шы	лық	та	ры;		

•	 растр	лық	гра	фи	ка		мен	век-
тор	лық	гра	фи	ка	ның	ар	тық-
шы	лық	та	ры		мен	кем	ші	лік	те	рі.

Са лыс ты ру – рав не ние –	
Comparison	
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Растр лық кес кін нің са па сы 
тө мен, оны үл кейт кен сай ын са па сы 
на шар лай ды. Ал век тор лық кес-
кін ді үл кейт кен де де сол өзі нің 
әдеп кі қал пын сақ тап тұр ған ды ғын 
аң ға ра мыз (42-су рет). Екі жағ-
дай да да дөң ге лек өзі нің бас тап қы 
өл ше мі нен екі есе ұл ғай тыл ған.

Растр лық кес кін нің са па сы сол 
кес кін нің өл ше мі не (ті гі нен жә не 
көл де нең ор на лас қан пик сель дер-
дің са ны) жә не әр пик сель ді бояуға 
қа жет ті түс тер дің са ны на тәу ел ді 
бо ла ды.

Век тор лық кес кін дер ке сін ді-
лер ден, до ға лар дан, әртүр лі пі шін-
нен тұ ра ды. Де мек, прог рам ма бір-бі рі не тәу ел сіз өз ге ре тін, 
ор на лас ты ры ла тын ны сан дар мен жұ мыс іс тей ді. Век тор лық 
гра фи ка ның бас ты ар тық шы лы ғы – оған кес кін са па сын жо-
ғал т пай өз ге ріс ен гі зу ге, оңай кі ші рей ту ге жә не үл кей ту ге бо-
ла тын ды ғы.

астр	лық	жə	не	век	тор	лық	кес	кін	дер	қа	ғаз	бе	тін	де	қа	лай	
кө	рі	не	ді?

Растр лық гра фи ка ның ар тық шы лы ғы – кес кін нің бас па ға 
прин тер ден же ңіл шы ға ры лу ы. Век тор лық гра фи ка ны қа рас-
ты ра тын бол сақ, мұн да кей бір жағ дай да кес кін ді прин тер ден 
ба сып шы ға ру мүм кін емес не ме се бас па дан шық қан жағ дай дың 
өзін де са па сы ой да ғы дай бол май ды (43-су рет).

43-су рет. Су рет тер дің қа ғаз бе тін де кө рі нуі
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42-су рет. Растр лық жә не 
век тор лық кес кін дер дің 

ай ыр ма шы лық та ры
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астр	лық	кес	кін	дер	дің	қан	дай	кем	ші	лік	те	рі	бар?
Растр лық гра фи ка ны век тор лық гра фи ка мен са лыс тыр-

ған да бір қа тар кем ші лік тер де кез де се ді. Мы са лы, растр лық 
су рет тер ді өң де ген де, яғ ни масш та бын өз ге рт кен де не ме се 
кес кін ді ай нал дыр ған да су рет тің бас тап қы қал пы на қа ра-
ған да ау ыт қу лар пай да бо ла ды. Ал век тор лық гра фи ка да мұн-
дай мә се ле ту ын да май ды, өйт ке ні мұн да кес кін нің са па сын 
жо ға лт пай тын дай етіп түр лен ді ру мүм кін ді гі бар. Со ны мен 
қа тар растр лық кес кін ді бас қа түс ке боя ған да әр бір пик сель 
же ке-же ке бояла тын бол са, век тор лық гра фи ка да таң дал ған 
фи гу ра то лы ғы мен бояла ды.

Сұ рақ тар ға Сұрақтарға жауап берейік 

1. Растр лық гра фи каның эле ме нт тері не ден құ рала ды?
2. Век тор лық ггра фи каның эле ме нт тері не ден тұ ра ды?
3. Век тор лық кес кін ді құ ру ға ар нал ған қан дай прог рам ма-

лар ды бі ле сің?
4. Растр лық кес кін ді құ ру ға ар нал ған прог рам ма  қалай 

аталады?
5. Paint гра фи ка лық ре дак то рын да қан дай су рет тер са лу ға 

бо ла ды?

Се бе бін анық тай ық

1. Растр лық кес кін дер ді үлкейткенде са па сы неліктен тө-
мендейді?

2. Бас па дан шы ға рыл ған да не се беп ті век тор лық кес кін нің 
са па сы тө мен бо ла ды?

Ком пью тер де орын дай ық

1. «Кө ңіл күй смай лик те рін» сал.
1) Inkscape прог рам ма сын іс ке қос.
2) Шеңбер, эллипс, доға салу құралын пайдаланып, 

дөң   гелек сал.
3) Дөң ге лек тің үш рет кө шір ме сін жа са.
4) Дөң ге лек тер ді Түс тер па лит ра сын пай да ла нып, са ры 

түс ке боя.

Сұрақтарға жауап берейік

Себебін анықтайық

Компьютерде орындайықКомпьютерде орындайық
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5) Қалам құ ра лын пай да ла нып, смай лик тер ге қа ра түс-
пен кө з, ауыз сал.

6) Смай лик тер ді үш түр лі кө ңіл күй ді біл ді ре тін дей 
етіп өз герт.

7) Осы су рет терді Paint гра фи ка лық ре дак то рын да 
ашып, кө ле мін өз герт.

2. «Растрлық және векторлық суреттерді салыстыру»  
тақырыбы бойынша дискідегі тапсырманы орында.

Талдап, салыстырайық

Растр лық жә не век тор лық су рет тер ді Венн диаграмма-
сында са лыс тыр. Қан дай ай ыр ма шы лық та рын бай қа дың?

Дәп тер ге орын дай ық

Тө мен де гі ба тыр ма лар дың қыз ме тін дәп тер і ңе жаз.
Бұл ба тыр ма лар қан дай су рет тер са лу ба ры сын да қол да-

ны ла ды?

Үй де орын дай ық 

Нұр сәу ле мен Нұр ға ным өздері білетін гра фи ка лық 
ре дак тор лар ды пай да ла нып, су рет тер сал ды. Са лын ған су-
рет те рін прин тер ден ба сып шы ғар ды. Бі рақ Нұр ға ным ның 
су ре ті нен Нұр сәу ле нің су ре ті са па лы, анық бол ды. 

Не лік тен? Ой ың ды сы нып тас құр бы ла рың мен бө ліс.

Тал дап, салыстырайық

Дәптерге орындайық

Үйде орындайық
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ІІ бө лім бой ын ша қо ры тын ды тап сыр ма лар 

Бұл	та	рау	да	біз	не	біл	дік,	не	үй	рен	дік?

Жұп тық жұ мыс

Ре ті  Жағ даят  Қан дай ко ман да лар, 
құ рал дар пай да лан ды?

1 Ел хан ком пью тер де  Paint 
гра фи ка лық ре дак то рын да 
ком пью тер дің су ре тін сал ды.

2 Ма ди на Paint гра фи ка лық 
ре дак то рын да «Күз» та қы ры-
бын да су рет са лып, Жұ мыс 
үс те лі не сақ тап қой ды.

3 Ай дос Ин тер нет тен салт-дәс түр 
та қы ры бы на су рет із деп, Paint 
гра фи ка лық ре дак то рын да 
су рет ті ашып, өң деп, ком пью-
тер де сақ тап қой ды.

Топ тық жұ мыс

«Фиш боун» әді сін пай да ла нып, сыз ба дай ын даң дар. 
Растр лық жә не век тор лық гра фи ка ның қан дай ар тық шы-
лық та ры мен кем ші лік те рі бар?

Жұп тық жұ мыс

Топ тық жұ мыс
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Шы ғар ма шы лық тап сыр ма 

Inkscape прог рам ма сын да та би ғат  мез гіл де рі нің бі рінің 
суретін сал. Су рет тің ас ты на осы мез гіл ту ра лы Абайдың 
өлеңінен бір шумақ келтіріп, ша ғын әң гі ме жаз.

Үлгі:

Жазғытұры қалмайды қыстың сызы,
Масатыдай құлпырар жердің жүзі.
Жан-жануар, адамзат анталаса,
Ата-анадай елжірер күннің көзі.

Зерт теп көр

Айда на Paint гра фи ка лық ре дак то рын да су рет сал ды. 
Су рет ті бел гі леп, Inkscape прог рам ма сы на кө шір ді. Осы су-
рет тің кө ле мін екі ре дак тор да да үл кейт іп, кі ші рейт іп көр ді. 
• Өз зерт теуің ді жа са. 
• Су рет тер қан дай өз ге ріс ке ұшы ра ды?

Paint Inkscape
Су рет тер қа лай өз гер ді? Су рет тер қа лай өз гер ді?

Шы ғар ма шы лық тап сыр ма 

Зерт теп көр



ІІІ БӨ ЛІМ

РОБОТО ТЕХ НИКА

Кү ті ле тін нә ти же лер:
• ро бот анық та ма сын тұ жы рым дау;
• ро бот тар дың түр ле рі нің үл гі ле рі жә не олар ды қол да ну 

са ла ла ры на мы сал кел ті ру;
• ро бо то тех ни  ˙ са ла сын да ғы адам зат тың тех ни  ˙ лық 

же тіс тік те рі не мы сал дар кел ті ру;
• ги рос  ° пия лық дат чиктің жұ мыс іс теу прин ци пін тү сін ді ру;
• ро бот тың бұ рыш тық бей ім ді лі гін анық тау үшін бағ дар ла-

ма лар жа сау;
• ро бот ты көр се тіл ген гра дус қа бұ ру үшін програм ма лар 

жа сау.
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§ 16. ˜° бот ˝˙ˆ ˇ˘ рі жә не олар ды қол да ну

Ро бот тар ту ра лы сөз бол ған да 
көз ал ды мыз ға адам тә різ ді әре-
кет, адам тә різ ді қи мыл жа сай тын 
те мір ден құ рас ты рыл ған ма ши на 
елес тей ті ні бел гі лі.

«Ро бот» сө зін чех жа зу шы сы Ка рел Ча пек ой лап тапқан.

Робот – адамның іс-əрекетін алмастыратын автоматтанды-
рылған, адамның қажетіне қарай еңбек етуге бағытталған құрылғы.

Со	ны	мен	ро	бот	де	ген	не?
Ро бот тар кез кел ген пі шін де жә не кез кел ген ре жим де 

жұ мыс іс тей ала ды. Мы са лы, біз ге та ныс кір жу ғыш ма ши на, 
мик ро тол қын ды пеш, те ле ди дар ар на сын ау ыс ты ра тын пульт, 
то ңа зыт қыш, ком пью тер лер т.б. ав то мат тан ды рыл ған құ рыл-
ғы лар дың бар лы ғын ро бот тар деу ге бо ла ды. Бұ лар – адам-
дар дың жұ мы сын же ңіл де ту ге кө мек ші құ рал ре тін де ой лас ты-
рыл ған за ма науи құ рыл ғы лар.

Ро бот тар ат қа ра тын қыз ме ті не қа рай бір не ше түр ге бө лі-
не ді: өнер кә сіп тік, көліктік, тұр мыс тық, ме ди ци на лық және 
бі лім бе ру ро бот та ры т.б. (44-су рет).

44-су рет. Ро бот тар дың түр ле рі

Бүгін үйренетініміз:

•	 ро	бот	анық	та	ма	сы	жə	не	
түр	ле	рі;

•	 ро	бот	тар	ды	қол	да	ну	са	ла	ла	ры.

Кел, ойланайық!

•	 ро	бот	де	ген	ді	қа	лай	тү	сі	не	сің?
•	 ро	бот	ты	адам	дар	не	үшін	
пай	да	ла	на	ды?

Ро бот түр ле рі – и пы ро бо тов –	
ypes	o 	robots
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Өнер кә сіп тік ро бот тарды фаб ри ка лар да, зау ыт тар да 
жұмыс тың өнім ді лі гін арт ты ру үшін пай да ла на ды. Со ны мен 
қа тар ро бот тар қау іп ті өнер кә сіп орын да рын да, адам қа ты науы 
қи ын жер лер де, жо ға ры не ме се тө мен тем пе ра ту ра жағ дай ла-
рын да, жо ға ры ра ди ация лы атом электр стан ция ла рын да қол-
да ны ла ды.

Көліктік ро бот тар – ға рыш қа ұша тын ро бот тар, адам ның 
қа ты су ын сыз өнер кә сіп те бұй ым ды тиеу жә не тү сі ру қыз мет-
те рін ав то мат ты түр де орын дай тын кө лік тер, жүр гі зу ші сіз 
қа ла ған жа ғы на апа рып тас тай тын ро бот-ма ши на лар.

Тұр мыс тық ро бот тар – үй ша руа сын да ғы ав то мат тан ды-
рыл ған құ рыл ғы лар.

Ме ди ци на лық ро бот тар ме ди ци на лық қыз мет кер лер мен 
хи ру рг тер ге ем деу ша ра ла ры на кө мек те су үшін қол да ны ла ды. 
Адам ден сау лы ғы на диаг нос ти ка жа сай тын ап па рат тар ды да 
ме ди ци на лық ро бот тар деп атай мыз.

Бі лім бе ру ро бот та ры на LEGO MINDSTORMS EV3, 
Arduino си яқ ты конст рук тор лар мен элект рон ды құ рыл-
ғы лар жа та ды.

Сұ рақ тар ға Сұрақтарға жауап берейік 

1. Ро бот де ген не?
2. Ро бот тар дың қан дай түр ле рін бі ле сің?
3. Өнер кә сіп тік ро бот тар не үшін қа жет? 
4. Тұр мыс тық ро бот тар ға қан дай тех ни ка лар ды жат қы зу ға 

бо ла ды?

Се бе бін анық тай ық

Қа зір гі кез де тұр мыс та ғы көп те ген қыз мет тер ді ат қа-
ра тын, қа да ға лай тын, мү ге дек тер мен сә би лер ге кө мек ші, 
кө ңі лін ау лай тын, т.б. ро бот тар жа са л ды. Бұл ро бот тар не-
сі мен ерек ше ле неді?

Мі не, қы зық!
006 жылдың мамыр айында медицина саласында алғаш рет Италияда 

роботтар адамдардың қатысуынсыз ота жасаған. Ота жасау сəтті аяқталды.

Сұрақтарға жауап берейік

Себебін анықтайық
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Ком пью тер де орын дай ық

1. Бі лім бе ру ро бо тын қол да ну ға қа жет ті қан дай прог рам-
ма лар ды бі ле сің? Он дай прог рам ма се нің ком пьюте рің е 
ор на тылған ба? Тек се ріп көр.

2. «Робот түрлері және оларды қолдану»  тақырыбы бо-
йынша дискідегі тапсырманы орында.

Талдап, салыстырайық

Адам дар мен са лыс тыр ған да ро бот тың қан дай ерек ше қа-
си ет те рін атар едің? 

Дәп тер ге орын дай ық

Кес те ні дәп те рі ңе тол тыр.

Ро бот тар дың түр ле рі Мы сал кел ті ру 

Үй де орын дай ық 

Ро бот тар ды бо ла шақ та та ғы қан дай са ла лар да қол да ну ға 
бо ла ды? Пікі рің ді мы сал кел ті ру ар қы лы дә лел де.

Компьютерде орындайықКомпьютерде орындайық

Тал дап, салыстырайық

Дәптерге орындайық

Үйде орындайық
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§ 17. ˜° бо ̋ ° тех ни ка та ̂   хы жә не перс пек ̋   ва ла ры 

о	бот	тар	қа	шан	пай	да	бол	ды?
Шын ды ғын да ро бо то тех ни ка 

та ри хы ежел гі дәу ір ден бас тау ала-
ды. Біз дің дәу ірі міз ден 350 жыл 
бұ рын ал ғаш қы ме ха ни ка лық 
кө гер шін пай да бол ды. Оны ежел гі 
грек ма те ма ти гі Ар хит құ рас-
ты рып, ме ха ни ка ның одан әрі да-
му ына үле с қос ты.

Ал адам тә різ дес ро бот 1770 жы  лы 
ал ғаш қы ме ха ни ка лық адам – кіш-
кен тай ба ла бей не сін де жа сал ды (45-
су рет).

45-су рет. Ал ғаш қы ме ха ни ка лық ро бот-ба ла

То лы ғы мен ав то ном ды ро бот тар XX ға сыр дың екін ші жар-
ты сын да ға на пай да бол ды. Ең бі рін ші цифрлық бас қа руы бар 
программаланатын ро бот Unimate бол ған. Ол  бал қы ту машина-
сынан ыс тық те мір бөл шек тер ді алып, жи найтын ро бот болған.

Бүгін үйренетініміз:

•	 ро	бо	то	те 	ни	ка	та	ри	 ы;
•	 адам	зат	тың	те 	ни	ка	лық	
же	тіс	тік	те	рі.

Кел, ойланайық!

•	 ро	бо	то	те 	ни	ка	де	ген	не?
•	 ро	бо	то	те 	ни	ка	біз	ге	не	үшін	
қа	жет?

Ро бо то те  ни ка та ри ы – 
Ис то рия ро бо то тех ни ки –	
istory	o 	 obotics
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ХХ ға сыр ға дей ін фан тас ти ка деп са нал ған бар лық қи ял дар 
орын да лып, адам қа шық тық қа қа ра май ақ па рат алу ды, жі бе-
ру ді, жаяу жүр меу ді, ас пан да ұшу ды т.б. үй ре не бас та ды. 

Осы лай тех но ло гия лық же тіс тік тер жыл дан жыл ға ар та 
бер ді. Ро бот пен тех ни ка ның бай ла ны сы ар тып, бө лек бір са ла-
ға, ғы лым ға ай нал ды.

Робототе ника – автоматтандырылған техникалық жүйелерді 
жəне олардың жетістігін зерттейтін қолданбалы ғылым. Робото-
техника электроника, механика, информатика, радиотехника жəне 
электротехника салаларына сүйенеді.

Бү гін гі таң да ро бо то тех ни ка – тез да мып ке ле жат қан үл кен 
са ла жә не жыл дан жыл ға біз ді таң қал ды ру да. Әсіресе, ком мер-
ция лық жә не өнеркәсіптік ро бот тар ке ңі нен та ра ған. Ро бот тар 
құ рас ты ру, жи нақ тау, жет кі зу, жердегі жә не ға рыштағы зерт-
теу ле р үшін, ме ди ци на лық ота лар, зерт ха на лық жұ мыс тар, қа -
уіп  сіз дік т.б. үшін ке ңі нен қол да ны ла ды. Ол ро бот тар дың кей бі рі 
адам үшін лас, қау іп ті жә не ауыр жұ мыс ты мұ қи ят орын дай ды.

Ро бот тар дың бір жақ сы қа сие ті – олардың еш қа шан шар-
шамайтыны. Кей де жұ мыс адам үшін тым қау іп ті не ме се қи ын 
бол ған жағ дай да ро бот мұ ны еш қан дай қи ын дық сыз ат қа рып 
шы ға ды (46-су рет). Ро бот тар дың көп ші лі гі тұ рақ ты жә не 
ме ха ни ка лан ды рыл ған жұ мыс тар ды ат қа ру үшін зау ыт тар да 
пай да ла ны ла ды.

Мі не, қы зық!
•  ға сыр дың 30-жыл да ры ның ба сын да атақ ты жа зу шы Ка рел а пек 

адам ның ор ны на жұ мыс іс тей ала тын ме ха ни ка лық адам ту ра лы пье-
са жаз ды. əл осы пьеса да мұн дай ме ха ни зм дер дің қа зір гі за ман ғы 
атауы – «ро бот» сөзі ал ғаш рет қол да ныл ды.

• Ме ха ни ка лық робот-ба ла үс тел ба сын да орын дық қа оты рып, па рақ қа 
əртүр лі сөз ді жа за ала тын бол ған. о ны мен бір ге ол адам си яқ ты сөз-
дер ді үзі ліс пен жа за оты рып, сия құ ты сы на қа лам ды мұ қи ят ба ты рып, 
хат тың мə ті нін тү сі ніп отыр ған дай, ба сын шай қап қой ып жа за ды. а-
зу ды аяқ та ған нан кей ін ба ла сия ны кеп ті ру үшін па рақ қа құм се бе ді, 
со дан кей ін оны сіл ки ді. Бұл ро бот-ба ла ны жасаған фран цуз са ғат 
жа сау шы сы Пьер а ке- ро. Кей іні рек оның ұлы Ан ри ро əке сі нің 
жұ мы сын жал ғас тыр ды, ол ме ха ни зм ді «анд роид тар» деп ата ды. Бұл 
сол за ман ның та ма ша же тіс тік ті гі бо лып са на лды.
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46-су рет. Зауыттағы ро бо ттар 

Сұ рақ тар ға Сұрақтарға жауап берейік 

1. Ро бототехника де ген не?
2. Адам тә різ дес ро бот тар қа шан жа са ла бас та ды?
3. Ро бот тар дың адам үшін қан дай пай да сын бі ле сің?

Се бе бін анық тай ық

1. Ро бототехника не се беп ті пай да бол ды?
2. Не лік тен ро бо то тех ни ка ның ма ңы зы күн нен күн ге ар-

тып ке ле ді?

Ком пью тер де орын дай ық

1. Ин тер нет тен ең ал ғаш қы ро бот тар ту ра лы ақ па рат із де. 
Ком пью тер де олар туралы ша ғын ха бар ла ма жаз.

2. «Робототехника тарихы және перспективалары» тақы-
рыбы бойынша дискідегі тапсырманы орында.

Талдап, салыстырайық

Жа ну ар-ро бот тар дың су ре ті не анық тап қа рап, олар ға 
атау бер. Бұл ро бот тар адам ға қан дай пай да кел ті руі мүм-
кін? Тал дап, айт .

Сұрақтарға жауап берейік

Себебін анықтайық

Компьютерде орындайықКомпьютерде орындайық

Тал дап, салыстырайық
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Дәп тер ге орын дай ық

Төмендегі сұрақтарға жұбыңмен ақылдасып, ойларыңды 
жазыңдар.
1. Қазақстанның білім саласы мен экономикасына зама-

науи роботтардың қандай пайдасы бар?
2. Робототехника қалай дамып келеді?
3. Болашақта қандай роботтарды қолданған тиімді?

Үй де орын дай ық 

Ребусты шеш. Шыққан сөзден сөйлем құра.

Дәптерге орындайық

Үйде орындайық
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§ 18. Ги ̂ °  ко пия лық дат чик

Біз бас тау ыш сы нып тан дат чик-
тер дің 4 түр ге бө лі не тінін бі ле міз. 
Олар: жа на су дат чи гі, ультра ды-
быс тық дат чик, ги рос ко пия лық 
дат чик жә не түс дат чи гі.

Гироскопиялық датчик – 
роботтың айналу бұрышын 
немесе айналу жылдамдығын 
өлшеуге арналған құрылғы 
(47-сурет).

47-су рет. Ги рос ко пия лық дат чик

Гироскопиялық датчик роботтың бұрыштық бейімділігін 
анықтау үшін қол  да  нылады. Гироскоп (грек тілінен аударғанда – 
«шеңбер», «кө  ру») – өзі орнатылған дененің бұрыштық бейімділігін 
анықтайтын құрылғы.

Ги рос ко пия лық дат чик тің не гіз гі қыз ме ті:
– иілу бұ рыш та рын өл шеу;
– гра дус, се кунд бой ын ша ай на лу жыл дам ды ғын өл шеу.

Ги рос ко пия лық дат чик кор пу сы ның жо ғар ғы жа ғын да екі 
қы зыл ба ғыт тау ыш же бе (ст рел ка) ор на лас қан. Ол дат чик жұ мыс 
жа сай тын жа зық тық ты біл ді ре ді, сон дық тан ро бот қа дат чик ті 
дұ рыс ор на ту ма ңыз ды. Ги рос ко пия лық дат чик дә лі рек өл шеу 
үшін оны қоз ғал май тын дай етіп мық тап бе кі ту ке рек.

Ро бот  тік ба ғыт та қоз ға лғанда ги рос ко пия лық дат чик тің 
бұ ры лу жыл дам ды ғы мен бұ ры шын өл шеу ке зін де қа те лік бол-
мау үшін, дат чик тің көр сет кіш те рін 0-ге кел ті ру ке рек.

Бүгін үйренетініміз:

•	 ги	рос	ко	пия	лық	дат	 ик;
•	 ги	рос	ко	пия	лық	дат	 иктің	
жұ	мыс	іс	теу	прин	ци	пі.

Кел, ойланайық!

•	 дат	 ик	де	ген	не?	 сі	ңе	тү	сір.
•	 дат	 ик	тің	қан	дай	түр	ле	рін	
бі	ле	сің?

и рос ко пия лық дат ик – 
и рос ко пи ес кий 

дат ик –	 yro	sensor
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Ро бот тың са ғат ті лі не қар сы бұ ры луы те ріс мән дер ді, ал 
са ғат ті лі бағытымен бұ рылуы оң мән дер ді бе ре ді.

Осы дат чик ті қол да на оты рып, ось тің ай на ла сын да ро бот-
тар дың ай на лу ын оңай прог рам ма лау ға бо ла ды.

и	рос	ко	пия	лық	дат	 ик	тің	жұ	мыс	іс	теу	прин	ци	пі	қан	дай?
Ги рос ко пия лық дат чик тің жұ мыс іс теу прин ци пі мен та-

ны сып, оны пай да ла ну үшін LEGO MINDSTORMS Education 
EV3 прог рам ма сын аша мыз. Дат чик тер ор на лас қан са ры 
палит  радан ги рос ко пия лық дат чик тің прог рам ма лық бло гын 
қа рас ты рай ық (48-су рет).

48-су рет. Ги рос ко пия лық дат чик тің прог рам ма лық бло гы

Бұл прог рам ма лық блок та үш жұ мыс ре жи мі бар: «Өл шеу», 
«Са лыс ты ру» жә не «Қал пы на кел ті ру». «Өл шеу» ре жи мін де 
«Бұ рыш», «Жыл дам дық» не ме се бір уа қыт та ғы «Бұ рыш жә не 
жыл дам дық ты» өл шеу ге бо ла ды.

Ги рос ко пия лық дат чик ті жи нап, EV3 мо ду лі не тө мен де гі 
нұс қау лық бой ын ша ор на лас ты ра мыз (49, 50-су рет тер).

1

5

2 3

6

4

49-су рет. Ги рос ко пия лық дат чик ті құрастыру
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50-су рет. Ги рос ко пия лық дат чик ті EV3 
мо ду лі не ор на лас ты ру 

Ро бот тың ай на лу бұ ры шын не ме се ай на лу жыл дам ды ғын 
анық тау

Ро бот тың ай на лу бұ ры шын не ме се ай на лу жыл дам ды ғын 
анық тау үшін LEGO MINDSTORMS Education EV3 прог рам ма-
сын да ги рос ко пия лық дат чик ті пай да ла на мыз.
1. Старт бло гы на ги рос ко пия лық дат чик бло гын жал ғай мыз.
2. Дат чик тен мә лі мет тер ді алу үшін оның ре жи мін ау ыс ты ра-

 мыз: Ги рос ко пия лық дат чик ⇒ Өл шеу ⇒ Бұ рыш (51-су рет):

51-су рет. Ги рос ко пия лық дат чик тің өл шеу ре жи мі

Мі не, қы зық!
ауд Арабиясы 017 жылы офия атты роботқа азаматтық беру туралы 

шешім қабылдады. Бір қызығы, бұл мемлекет шетелдік жұмысшыларға  аза-
маттық бермейді. 
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Сұ рақ тар ға Сұрақтарға жауап берейік 

1. Дат чик тің не ше тү рі бар?
2. Ги рос ко пия лық дат чик қан дай қыз мет ат қа ра ды?

Се бе бін анық тай ық

1. Ги рос ко пия лық дат чик ро бот жұ мы сын да неге ма ңыз ды?
2. Гироскопиялық датчик корпусының жоғарғы жағын-

дағы екі қызыл бағыттауыш жебе не үшін қажет?

Ком пью тер де орын дай ық

1. Ро бот ты 180 - қа бұ ры п тоқтататын прог рам ма құ р: 
• Моторды тәуелсіз басқару блогын таңда. Оң жақ 

мотордың қуатын 15, сол жақ мотордың қуатын 
(–15)-ке өзгерт.

• Күту блогын жалға, датчиктің параметрлерін енгіз. 
Робот бұрылыс мәні 180 - қа тең болғанша бұрылады 
да, Моторды тәуелсіз басқару блогында мотор өшіріледі.

2. «Гироскопиялық датчик» тақырыбы бойынша элек-
тронды дискідегі тапсырманы орында.

Талдап, салыстырайық

1. Ги рос ко пия лық дат чик қан ша ре жим де жұ мыс іс тей-
тінін тал да. Су рет те қан дай ре жим көр се тіл ген?

Сұрақтарға жауап берейік

Себебін анықтайық

Компьютерде орындайықКомпьютерде орындайық

Тал дап, салыстырайық
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2. LEGO MINDSTORMS Education EV3 прог рам ма сын да ғы 
са ры па лит ра да қан дай дат чик тер ор на лас қа нын тал дап 
ай тып бер. Олар ды са лыс тыр.

Дәп тер ге орын дай ық

Сыз ба ны дәп те рі ңе тол тыр. Прог рам ма лық блок та ғы үш 
жұ мыс ре жи мін жаз.

Гироскопиялық 
датчиктің программалық блогының 

режимдері

Үй де орын дай ық 

Бұ рыш пен жыл дам дық шамалары оң не ме се те ріс мән-
дерді қабылдауы мүм кін. Са ғат ті лі  бағытымен бұ ру жә не 
са ғат ті лі не қар сы бағытта бұ ру қан дай мән дер ді бе ре ді?

Дәптерге орындайық

Үйде орындайық
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§ 19. Ги ̂ °  ко пия лық дат чик. Жо ба құ ру

Жо ба ның мақ са ты: Ро бот тың бұ рыш тық бей ім ді лі гін 
анық тау үшін прог рам ма лар жа сау.

тап сыр ма
LEGO MINDSTORMS Education EV3 прог рам ма сын іс ке 

қо сып, ро бот тың 45 -қа дей ін гі ай на лу бұ ры шын өл шейт ін 
блок ты құ рас тыр.

тап сыр ма
1. Старт блогына мо тор ды Моторды тәуелсіз басқару бло гын 

жалға.
2. Моторды тәуелсіз басқару блогының көрсеткіштерін В [20] 

және С [–20] болатындай етіп өзгерт.
3. Кү ту бло гын а Ги рос ко пия лық дат чик көр сет кіш те рін ен гіз. 

Ги рос ко пия лық дат чик ⇒ Өз гер ту ⇒ Бұ рыш мәндерін  
таңда. Ро бот бұ ры лғанда  оның  бұ ры лу бұрышының мә ні  
45  бол сын.

4.  Моторды тәуелсіз басқару бло гын таң да. Мо тор ды өшір.

тап сыр ма
2-тап сыр ма да ғы прог рам ма ны іс ке қо сып, EV3 мо ду-

лі не жүк те, оны тек се ріп, прог рам ма ның орын дал ға ны на 
көзжет кі з.

Қо ры тын ды 
• Қан дай нә ти же ал дың?
• Жа са ған жұ мыс та рың ұна ды ма?
• Тап сыр ма ны орындау қи ын бол ды ма?
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§ 20. Бұ ры лыс тар

Ги рос ко пия лық дат чик ті ро-
бот қа ор на лас ты ру үшін ал ды мен 
Же тек ші плат фор ма ны (При вод ная 
плат фор ма) құ рас ты руымыз ке рек. 

Сен тө мен гі сы нып та плат фор-
ма ны жи нау ды үй рен дің. Же тек ші 
плат фор ма ны жи нау үшін LEGO 
MINDSTORMS Education EV3 

прог рам ма сын аша мыз. Жи нақ бой ын ша нұс қау лық (Инст-
рук ция по сбор ке) бө лі мін де гі Конс т рук тор лар идея сы (Конст-
рук торс кие идеи) іші нен Же тек ші плат фор ма ны (При вод ная 
плат фор ма) аша мыз. Нұс қау лық бой ын ша құ рас ты ра мыз (52-
су рет).

52-су рет. Дай ын бол ған же тек ші плат фор ма

Ро бот қа ги рос ко пия лық дат чик ті ор на лас ты ру үшін оны 
ка бель ар қы лы EV3 мо ду лі нің 2-пор ты на қо са мыз (53-су рет).

Бүгін үйренетініміз:

•	 ги	рос	ко	пия	лық	дат	 ик	ті	
ро	бот	қа	ор	на	лас	ты	ру;	

•	 ро	бот	ты	көр	се	тіл	ген	гра-
дус	қа	бұ	ру.

Кел, ойланайық!

•	 ги	рос	ко	пия	лық	дат	 ик	тің	
қан	дай	ре	жим	дері	бар?

•	 ги	рос	ко	пия	лық	дат	 ик	тің	
жұ	мыс	іс	теу	прин	ци	пі	қан	дай?

Бұ ры лыс – По во рот –	 rn
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53-су рет. Ги рос ко пия лық дат чик тің ор на ла суы және режимдері

Ро бот ты көр се тіл ген гра дус қа бұ ру
Ги рос ко пия лық дат чик ті пай да ла нып, ро бот  90 - қа бұ ры-

ла тын прог рам ма  құ рып кө рейік (54-су рет).
1. Старт бло гы на Тәу ел сіз бас қа ру бло гын жал ғай мыз.
2. Қо су ре жи мін таң дай мыз.
3. Сол жақ мо тор дың қуа тын 40, оң жақ мо тор дың қуа тын 0 деп 

өз гер те міз.
4. Тәу ел сіз бас қа ру бло гы на Кү ту бло гын жал ғай мыз.
5. Дат чик тен мә лі мет тер ді алу үшін оның ре жи мін ау ыс ты-

ра мыз:
 Ги рос ко пия лық дат чик ⇒ Өз гер ту ⇒ Бұ рыш (Ба ғы ты – 0, 

бұ рыш – 90).
6. Кү ту бло гы на та ғы бір Тәу ел сіз бас қа ру бло гын қо са мыз.
7. Өші ру ре жи мін ор на та мыз. Нә ти же сін де ро бот 90 - қа 

ай нал ған соң, бұл оны тоқ та та ды.
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54-су рет. Прог рам ма бло гы

Сұ рақ тар ға Сұрақтарға жауап берейік 

1. Же тек ші плат фор ма де ген не?
2. Же тек ші плат фор ма ны жи нау үшін қан дай прог рам-

ма ны пай да ла на мыз?
3. Су рет те гі прог рам ма ға қа ра, ро бот қан ша гра дус қа бұ-

ры лыс жа са ған?

Се бе бін анық тай ық

1. Же тек ші плат фор ма ны жи нау не үшін қа жет?
2. Нұс қау лық тың ма ңы зы не де?

Ком пью тер де орын дай ық

1. Суретте ро ботты са ғат ті лі нің ба ғы ты мен 360 - қа бұ ра-
тын прог рам ма көрсетілген. Осы прог рам ма ны LEGO 
MINDSTORMS Education EV3-те орын да. Дай ын прог-
рам ма ны ро бот қа жүк те.

Мі не, қы зық!
Масса усетс технологиялық институтының 4 инженері əлемде тұңғыш 

рет Бостон қаласынан автоматтандырылған жылдам ас дайындайтын 
ресторан ашқан. Бұл ресторанда робот-аспаздар жұмыс жасайды. Олар 
тағамды дайындауға небəрі 3 минут қана уақыт жұмсайды екен.

Сұрақтарға жауап берейік

Себебін анықтайық

Компьютерде орындайықКомпьютерде орындайық
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2. «Бұрылыстар» тақырыбы бойынша электронды дискі-
дегі тапсырманы орында.

Талдап, салыстырайық

Ро бот қан ша гра дус та бұ ры лыс жа сай ды? Ой ла нып, тал-
дау жа са.

Дәп тер ге орын дай ық

Кестені дәптерлеріңе толтыр. Гироскопиялық датчик 
неше режимде жұмыс жасайды?

ироскопиялық дат ик

Үй де орын дай ық 

Ги рос ко пия лық дат чик ті ро бот қа ор на лас ты ру ал го ри  т-
мін жаз.

Тал дап, салыстырайық

Дәптерге орындайық

Үйде орындайық
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ІІІ бө лім бой ын ша қо ры тын ды тап сыр ма лар 

Бұл	та	рау	да	біз	не	біл	дік,	не	үй	рен	дік?

Жұп тық жұ мыс

Жұ бың мен ақыл да сып, ро бот тар дың қан дай са ла да қол-
да ны ла ты ны ту ра лы айт ың дар.

Топ тық жұ мыс

Ги рос ко пия лық дат чик тің не гіз гі қыз ме тін және жұмыс 
істеу прин ци птерін топпен бірге талқылап, оны талдап жа-
зыңдар.

Жұп тық жұ мыс

Топ тық жұ мыс
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Шы ғар ма шы лық тап сыр ма 

Берілген алгоритм бойынша прог рам ма жаз:
1. Старт бло гы.
2. Руль дік бас қа ру бло гы.
3. Мо тор ды  тәу ел сіз бас қа ру бло гы.
4. Кү ту бло гы.
5. Мо тор ды  тәу ел сіз бас қа ру бло гы
6. Көр сет кіш те рін су рет те гі дей өз герт.
7. Дай ын прог рам ма ны EV3 мо ду лі не жүк те.

Прог рам ма нә ти же сін де не бай қа дың? Ро бот тың қоз ға-
лы сы қа лай бол ды? Ойың мен бө ліс.

Зерт теп көр

Бі лім бе ру ро бо ты на ги рос ко пия лық дат чик ті жал ға ған-
нан кей ін «Өл шеу», «Са лыс ты ру» жә не «Қал пы на кел ті ру» 
ре жим де рін де қа лай жұ мыс іс те ді? Зерттеу жүр гі зіп, өз 
ойың ды айт .

Шы ғар ма шы лық тап сыр ма 

Зерт теп көр



ІV БӨ ЛІМ

РО БОТ ТАР ДЫҢ 
ЖА РЫ СЫ

Кү ті ле тін нә ти же лер:
• ро бот қоз ға лы сын ұй ым дас ты ру ға ар нал ған түс дат чи гін 

қол да ну;
• объ ек ті ні та бу үшін ультра ды быс тық дат чик ті пай да ла ну;
• ро бот қоз ға лы сын ұй ым дас ты ру ға ар нал ған түс дат чи гін 

қол да ну.
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§ 21. ˜° бот ̋ ˙ˆ ˇ˙ зық бойы мен қоз ға лы ̌ ˙  

Ро бот тар пай да бол ған нан бас-
тап, олар дың ара сын да  әр түр лі  
жа рыс тар өт кі зі ліп тұ ра ты нын 
бі ле міз. Мы са лы: 4-сы нып та Ке-
гель-ринг жа ры сы мен та ныс бол-
дық. Осын дай ро бот тар жа ры сы ның 
та ғы бір тү рі – сы зық бойы мен қоз-
ға лу. Сы зық бойы мен қоз ға ла тын 
ро бот құ рас ты ру жә не оның про -
грам ма сын жа зу үшін жа рыс та ла-
бы мен жә не тәр ті бі мен та ны са лық:

Жа рыс ты өт кі зу тәр ті бі:
1. Жа рыс қа қа ты са тын ро бот бе ріл-

 ген траек то рия бой ын ша ба сы нан 
ая ғы на дей ін жү ріп өту ге қа бі-
лет ті дер бес бо луы ти іс.

2. Қа шық тық ты жү ріп өту дің 
уа қы  ты 2 ми нут тан ас пай ды.

3. Жа рыс ке зін де ро бот жол дың қа ра сы зы ғы бойы мен қоз-
ға лып, аз уа қыт ішін де ең көп ұпай жи науы ке рек.
Жа рыс ала ңы на қой ыла тын та лап тар:

1. Ро бот тар қа ты са тын жа рыс ала ңы ның өл ше мі –
 2400 мм х 3800 мм.

2. Жа рыс ала ңы ның тү сі – ақшыл, ал жол ды анық тайт ын сы-
зық тың тү сі – қою қа ра бо луы қа жет.

3. Сы зық тың ені – 50 мм, қи сық сы зық тың ұзындығы 
300 мм-ден кем болмауы керек.

4. Жа рыс ала ңын да ғы түр лі ке зең дер ге сәй кес қа шық тық ты 
өт кен де балл есеп те ле тін тұс тар ға қызыл түс пен бел гі лер 
қой ылуы ти іс.

С
та

р
т 

1

С
та

р
т 
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55-су рет. Жа рыс өте тін алаң

Кел, ойланайық!

•	 түс	дат	 и	гі	де	ген	не?	 сі	ңе	
тү	сір;

•	 түс	дат	 и	гі	нің	қан	ша	ре	жи	мі	
бар?

Бүгін үйренетініміз:

•	 түс	дат	 и	гін	ес	ке	тү	сі	ру;
•	 сы	зық	бойы	мен	қоз	ға	лыс;
•	 ро	бот	қоз	ға	лы	сын	ұй	ым	дас-
ты	ру	ға	ар	нал	ған	түс	дат	 и	гін	
қол	да	ну.

Сы зық бойы мен 
қоз ға лыс – ви же ние 
по ли нии – L i n e m o v em en t
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Ро бот қа қой ыла тын та лап тар:
1. Ро бот дер бес бо луы ти іс.
2. Ро бот тың өл ше мі 25 см-ден ас пауы қа жет.
3. Ро бот тың мас са сы 1 кг-нан ас пауы ке рек.

Осын дай жа рыс тар ға қа ты сқанда ро бот жол да ғы қа ра 
сы зық ты кө ру үшін түс дат чи гі мен жаб дық та ла ты нын ес ке-
рейік.

Есің де бол са, түс дат чи гі мен де бас тау ыш сы нып та та ныс қан 
бо ла тын сың. Түс дат чи гі де ге ні міз – түс ті жә не жа рық жа рық-
ты лы ғын анық тай ала тын құ рыл ғы.

Түс дат чи гі нің қыз ме тін ес ке тү сі ру мақ са тын да түс дат чи-
гін пай да ла на оты рып, түс ті анық тай тын тап сыр ма ны орын дап 
кө рейік. Ро бот ку бо ид та ғы түс тер ді көр ген де, олар ды атап шы-
ғуы ти іс.

Тап сыр ма ны бас та мас бұ рын су рет те гі дей түс дат чи гін EV3 
мо ду лі не жал ғап жи най мыз жә не су рет те гі дей ку бо ид құ рас ты-
ра мыз (56-сурет).

56-су рет. Түс дат чи гі ор на лас қан EV3 мо ду лі жә не ку бо ид

1. Старт бло гы на Кү ту бло гын жал ғай мыз.
2. Дат чик тен мә лі мет тер  алу үшін оның ре жи мін ау ыс ты-

ра мыз:
 Түс дат чи гі ⇒ Са лыс ты ру ⇒ Түс (2) көк.
3. Кү ту бло гы на Ды быс бло гын қо са мыз да, файл атау ын Blue 

деп өз гер те міз.
4. Ды быс бло гы на Кү ту бло гын жал ғай мыз.
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5. Дат чик тен мә лі мет тер  алу үшін оның ре жи мін ау ыс ты-
ра мыз:

 Түс дат чи гі ⇒ Са лыс ты ру ⇒ Түс (4,5) са ры жә не қы зыл.
6. Кү ту бло гы на Ды быс бло гын қо са мыз да, файл атау ын Yes 

деп өз гер те міз (57-су рет).

57-су рет. Прог рам ма бло гы

7. Прог рам ма ны ро бот қа жүк тей міз.

Ро бот тың сы зық бойы мен қоз ға лы сы 
Сы зық бойы мен қоз ға лыс жа сау  ды 

ұйымдастыруды үйрену үшін LEGO 
MINDSTORMS EV3 ро бо тын бір түс ті 
дат чик пен пай да ла нып кө рейік.

Же тек ші плат фор ма ре тін де құ  рыл-
 ған ро бот қа түс дат чи гін су рет те гі дей 
етіп ор на лас ты ра мыз (58, а-су рет).

Бір түс дат чи гі нің кө ме гі мен 
жү ре тін EV3 ро бо ты ның 58, ә-су рет-
те гі дей қоз ға лы сы ның қа ра пай ым 
ал го рит мін қа рас ты рай ық.

Ро бот сы зық бой ын да түп-тү зу 
бо лып қоз ғал май ды, тек сы зық бойы-
мен алдымен сол жақ қа, со дан кей ін 
оң жақ қа қоз ға лыс жа сай оты рып, 
бір тін деп ал ға қа рай жыл жи ды.

Ал го ритм өте қа ра пай ым: егер түс 
дат чи гі қа ра түс ті көр се, он да ро бот 
бір ба ғыт та, ал ақ түс ті кө ріп қал са, 
екін ші ба ғыт та ай на ла ды (59-су рет).

Міне, қызық!
« i  n» деп аталатын жапондық компания дүниедегі ең кішкентай 

роботты құрастырды. Роботтың салмағы небəрі 1,5 килограмм, ал ұзын-
дығы 1 сантиметр.

а) Түс дат чи гі тө мен 
ор на лас ты рыл ған ЕV3 

ро бо ты

ә) ЕV3 ро бо ты ның сы зық 
бойы мен қоз ға лы сы

58-су рет.
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59-сурет. Программа бло гы

1. Старт бло гы на Цикл бло гын жал ғай мыз.
2. Цикл бло гы на Өші ріп-қос қыш бло гын жал ғай мыз.
3. Дат чик тен мә лі мет тер ді алу үшін оның ре жи мін ау ыс ты-

ра мыз:
Түс дат чи гі ⇒ Өл шеу ⇒ Түс.

4. Өші ріп-қос қыш бло гы ның үс тің гі жа ғы на Руль дік бас қа ру 
бло гын жал ғап, Қо су ре жи мін таң дай мыз. Руль дік бас қа ру 
күй ін 50-ге кел ті ре міз. Тү сін қа ра ға өз гер те міз.

5. Өші ріп-қос қыш бло гы ның тө мен гі жа ғын да ғы түс ті «а қ 
түс ке» өз гер ту ді ұмыт пау ке рек. Руль дік бас қа ру бло гын 
жал ғап, Қо су ре жи мін таң дай мыз. Руль дік бас қа ру күй ін 
(–50)-ге кел ті ре міз.

6. Прог рам ма ны ро бот қа жүк тей міз.

Есіңе сақта!
Роботтың сызық бойымен қозғалысын ұйымдастыру үшін икл блогын 

қосуды ұмытпау керек, себебі циклсіз робот ешқайда жүрмейді. икл 
əрекетті бір неше рет қайталау үшін қажет. ек цикл ішіндегі блоктар қайта-
ланады. икл аяқталғаннан кейін программа циклден тыс блоктармен 
жалғасады.
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Сұ рақ тар ға Сұрақтарға жауап берейік 

1. Түс дат чи гі қан ша түс ті та ни ды?
2. Старт бло гы қай па лит ра да ор на лас қан?
3. Ро бот сы зық бойы мен қа лай қоз ға ла ды?
4. Түс дат чи гі не үшін қа жет?

Се бе бін анық тай ық

Прог рам ма бой ын ша ро бот қан дай түс тер ді кө ре ді? Ро-
бот қан дай сы зық пен қоз ға лыс жа сай ды?

Ком пью тер де орын дай ық

1. Ку бо ид ты пай да ла нып, көр се тіл ген түс тер ді атау про-
грам ма сын құр. Дай ын прог рам ма ны ро бот қа жүк те.

2. «Роботтың сызық бойымен қозғалысы» тақырыбы бо-
йынша дискідегі тапсырманы орында.

Сұрақтарға жауап берейік

Себебін анықтайық

Компьютерде орындайықКомпьютерде орындайық
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Талдап, салыстырайық

Су рет ке қа рап, ро бот тың қан дай қоз ға лыс жа са ға нын 
тал дап айт .

Робот не себепті түзу қозғала алмайды?
Ақ және қара түстер түс датчигіне қалай әсер етеді?

Дәп тер ге орын дай ық

Түс дат чи гі нің ре жим де рін ес ке тү сір. Дәп те рі ңе кестені 
толтыр.

Түс дат и гі нің ре жим де рі
Шағылысқан жарық 
жарықтылығы

Сыртқы жарық жарықтылығы

Түс режимі

Үй де орын дай ық 

Не лік тен ро бот сы зық бойы мен қоз ға лыс жа са ған да түс 
дат чи гін пай да ла на мыз? Ой ла нып жау ап бер.

Тал дап, салыстырайық

Дәптерге орындайық

Үйде орындайық
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§ 22. ˜°  бот ̋ ˙ˆ ˇ˙  зық бойы мен қоз ға лы ̌ ˙.  
Жо ба құ ру

Жо ба ның мақ са ты: Ро бот қоз ға лы сын ұй ым дас ты ру ға ар-
нал ған түс дат чи гін қол да ну.

Жұ мыс ба ры сы:
• LEGO MINDSTORMS Education EV3 прог рам ма сын іс ке  

қо су.
• Прог рам ма ға қа жет ті блок ты таң дап алу.
• Түс дат чи гін қол да ну.
• Мә зір ден Қо су (Вк лю чить) ба тыр ма сын ба су.
• Прог рам ма ны іс ке қо сып тек се ру.

тап сыр ма
Ро бот са ры түс ті анық тайт ын, түс атау ын ай та тын прог рам-

ма ны ку бо ид ты пай да ла нып құр. Прог рам ма ны ро бот қа жүк те.

тап сыр ма
Ку бо ид ты пай да ла нып, ро бот ку бо ид та ғы бар лық түс тер дің 

атау ын ай та тын прог рам маны құр. Про  грам ма ны ро бот қа 
жүк те.

тап сыр ма
 Ро бот тың жа сыл сы зық бойы мен жү ре тін прог рам ма сын 

құр. Прог рам ма ны іс ке қо сып, тек сер.

Қо ры тын ды
• Қан дай нә ти же ал дың?
• Жа са ған жұ мыс та рың ұна ды ма?
• Тап сыр ма лар қи ын дық ту ғыз ды ма?
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§ 23. ˜° бо-су мо 

Ро бо-су мо – EV3 ро бот та ры ның 
ең қы зық ты жа рыс та ры ның бі рі. 
Жа рыс та ро бот қар сы лас ро бо тты 
шең бер ден шы ға рып, өзі сонда 
қа луы ке рек.

Ро бо-су мо өте тін алаң ның 2 тү рі 
бар. Бі реуі – қа ра сы зық пен қор-
шал ған ақ шең бер, екін ші сі – ақ 
сы зық пен қор шал ған қа ра шең бер.

Жа рыс тың ба сын да ро бот тар 
шең бер  ор та сы на ор на лас а ды. Про -
грам ма да старт ба сыл ғанда ро бот тар 
3 се кунд кү теді, со дан соң  шең бер 
ше ка ра сы на жетіп, бір-бі рі не ша-
буыл жа сай бас тай ды (60-су рет).

Қар сы лас ро бот ты шең бер ден 
шы ға ру үшін қа шық тық та ғы 
ны сан  ды анық тайт ын ультра ды-
быс тық дат чик жә не шең бер дің 
қа ра тү сін анық тайт ын түс дат-
чи гі қа жет. Сон дық тан плат фор ма 
же тек ші сі не екі дат чик  ор на та мыз.

EV3 ро бо ты үшін  ал го рит м жә не 
қарапайым ро бо-су мо про грам-
ма сын құрайық.
1. LEGO MINDSTORMS Education 

EV3 программасында жаңа бет 
аш.

2. Старт блогына Цикл блогын 
жалға.

3. Цикл блогына осы Оператор-
ларды басқару блогынан Ауыс-
тырып-қосқышты (Переключа-
тель) жалға.

4. Датчиктен мәліметтерді алу 
үшін оның режимін ауыстыр: 
Түс датчигі – Өлшеу (Изме-
рение) – Түс (Цвет).

60-су рет. Ро бо-су мо 
өте тін алаң

Кел, ойланайық!

•	 ультра	ды	быс	тық	дат	 ик	
де	ген	не?	 сі	ңе	тү	сір.

•	 ультра	ды	быс	тық	дат	 ик	не	ге	
ұқ	сай	ды?

Бүгін үйренетініміз:

•	 ро	бо-су	мо	ту	ра	лы	тү	сі	нік	бе	ру;
•	 об 	ек	ті	ні	та	бу	үшін	ультра	ды-
быс	тық	дат	 ик	ті	пай	да	ла	ну;

•	 ро	бот	қоз	ға	лы	сын	ұй	ым	дас-
ты	ру	ға	ар	нал	ған	түс	дат	 и	гін	
қол	да	ну.

Жа рыс тү рі – Ви ды 
со рев но ва нии – T yp es 
o f co m p eti ti o n
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5. Өшіріп-қосқыш блогының үстіңгі жағына Ультрадыбыстық 
датчик  блогын жалғап, Салыстыру (Сравнение) – Санти-
метр бойынша қашықтық (Расстояние в сантиметрах) пара-
метрін таңда. Салыстыру типін (Тип сравнение) 2-ге, Шекті 
мәнін (Пороговое значение) 57-ге теңестір.

6. Ультрадыбыстық датчик блогына Рульдік басқару блогын 
жалғап, Қосу режимін таңда.

7. Өшіріп-қосқыш блогының төменгі жағына Тәуелсіз басқару 
блогын жалғап, Айналым саны бойынша қосу (Включить 
на количество оборотов) режимін таңда. Сол жақ мотор 
қуатын (–50)-ге, оң жақ мотор қуатын 50-ге, айналым санын 
1-ге теңестір.

8. Программаны роботқа жүкте.

Сұ рақ тар ға Сұрақтарға жауап берейік 

1. Ро бо-су мо де ген не?
2. Ро бо-су мо өте тін алаң қан дай бо ла ды?
3. Ро бо-су мо қа лай пай да бол ған?

Міне, қызық! 
умо – жапондардың ұлттық күресі. Күреске салмағы өте ауыр пал-

уан дар қатысады. Ең денелі жəне ауыр салмақты палуанның жеңіске жету 
мүмкіндігі мол. Робо-сумоның атауы осы күреске негізделіп қойылған.

Сұрақтарға жауап берейік
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Се бе бін анық тай ық

Ро бот тар жа ры сы өте тін та ғы қан дай ой ын түр ле рі бо-
луы мүм кін? Мұн дай жа рыс тар дың қан дай пай да сы бар? 
Се бе бін анық та.

Ком пью тер де орын дай ық

1. LEGO MINDSTORMS Education EV3 прог рам ма сын аш. 
Нұс қау лық бой ын ша EV3 ро бо тын Ро бо-су мо жа ры сы на 
қа тыс ты ру үшін оған ультра ды быс тық дат чик жә не түс 
дат чи гін ор на лас тыр.

2. «Ромо-сумо» тақырыбы бойынша дискідегі тапсырманы 
орында.

Талдап, салыстырайық

Кег ель -ринг өте тін алаң мен Ро бо-су мо өте тін алаң ды са-
лыс тыр. Айыр ма шы лық та ры мен ұқ сас тық та рын тап.

Дәп тер ге орын дай ық

Себебін анықтап, дәптеріңе жаз.
Pо бо-су мо да ультра ды быс тық дат чик қа жет. Өйт ке ні ... 

Pо бо-су мо да түс дат чи гі де керек дат чик тің бі рі. Себебі ... .

Үй де орын дай ық 

«Ро бо-су мо» сө зі не ре бус құ рас тыр.

Себебін анықтайық

Компьютерде орындайықКомпьютерде орындайық

Тал дап, салыстырайық

Дәптерге орындайық

Үйде орындайық
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§ 24. ˜°  бо-су мо. Жо ба құ ру

Жо ба ның мақ са ты: Ны сан ды та бу үшін ультра ды быс тық 
дат чик ті пай да ла ну. Ро бот қоз ға лы сын ұй ым дас ты ру ға ар нал-
ған түс дат чи гін қол да ну.

Жұ мыс ба ры сы:
• LEGO MINDSTORMS Education EV3 прог рам ма сын іс ке 

қо су.
• Прог рам ма ға қа жет ті блок ты таң дап алу.
• Түс дат чи гі мен ультра ды быс тық дат чик ті қол да ну.
• Мә зір ден  Қо су (Вк лю чить) ба тыр ма сын ба су.
• Прог рам ма ны іс ке қо сып, тек се ру.

тап сыр ма
Ро бот ты шең бер дің ор та сы на ор на лас ты рып, 5 се кунд күт-

кен соң, шең бер дің ше ка ра сы на қа рай ше гі ну прог рам ма сын 
құр.

тап сыр ма
Ро бот ше ка ра ға жет кен соң, ал ға қа рай қай та жыл жу ке рек. 

Үл кен мо тор дың А жә не В порт та рын да ғы қу ат ты лық та рын 
40-қа те ңес ті ру прог рам ма сын құр.

тап сыр ма
1-тап сыр ма мен 2-тап сыр ма да ғы прог рам ма ны бір-бі рі не 

қос, прог рам ма ны іс ке қо сып, тек се ріп көр.

Қо ры тын ды
• Қан дай нә ти же ал дың?
• Жа са ған жұ мыс та рың ұна ды ма?
• Тап сыр ма лар қи ын дық ту ғыз ды ма?
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ІV бө лім бой ын ша қо  ˙  тын ды тап ̌ ˙  ма лар

Бұл	та	рау	да	біз	не	біл	дік,	не	үй	рен	дік?

Жұп тық жұ мыс

Жұ бың мен бірге су рет те гі дат чик тің қыз ме ті мен жұ-
мыс іс теу прин цип те рін талдаң дар. Осы дат чик тің қан ша 
ре жи мі бар? 

Топ тық жұ мыс

Топ та ро бот  жа рыс та ры ту ра лы кес кін ді сыз ба (пос тер) 
дай ын даң дар. Ро бот тар дың қан дай жа рыс та ры бар?

Шы ғар ма шы лық тап сыр ма 

Пла кат қа қою көк түс пен  өз бе тің ше ро бот тың қоз ға-
лы сы үшін сы зық сы зып дай ын да. Сы зық тың қа лың ды ғы 
5 см бо лу ке рек. Осы сы зық бойы мен жү ре тін прог рам ма ны 
құр. Дай ын прог рам ма ны EV3 мо ду лі не жүк те. Ро бот тың 
сы зық бойы мен қоз ға лы сын тек се ріп, дұ рыс орын да лу ына 
көзжет кі з.

 

Жұп тық жұ мыс

Топ тық жұ мыс

Шы ғар ма шы лық тап сыр ма 
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Зерт теп көр

Дат чик тер дің қыз мет те рін анық та. Зерттеу жүр гі зіп, 
кестені толтыр.

Дат ик түрлері Қыз мет те рі
Жанасу датчигі

Ультрадыбыстық датчик

Түс датчигі

Гироскопиялық датчик

Зерт теп көр



V БӨ ЛІМ

КОМ ПЬЮ ТЕР 
ЖӘ НЕ ҚАУ ІП СІЗ ДІК

Кү ті ле тін нә ти же лер:
•  қау іп сіз дік ере же ле рін бұ зу сал да рын тал дау;
• сан дық ақ ̇° рат тың цифрлық  та сы мал дау құ рал да рын 

си пат тау;
• бі реу дің жұ мы сын кө ші ру заң сыз ды ғы ту ра лы ай ту;
• құ жат тар ға ар нал ған ˙° роль ор на ту;
• ор тақ пай да ла ну фай лда рын ор на лас ты ру, ре дак ция лау, 

жүк теу;
• құ жат ты ба сып шы ға руды ти ім ді ұй ым дас ты ру (бет ˙° ра-

ме тр ле рін ор на ту, ал дын ала қа рау ды орын дау);
• ор тақ пай да ла ну фай лда рын ор на лас ты ру, ре дак ция лау, 

жүк теу.
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§ 25. Компьютерде жұмыс істеу кезінде 
өзіңе қалай зиян келтірмеуге болады?

Ком пью тер тү сі ні гі қау іп сіз жұ-
мыс пен ты ғыз бай ла ныс ты.

Қа	лай	ой	лай	сың	,	ком	пью	тер	
ал	дын	да	не	ге	ұзақ	оты	ру	ға	бол	май	ды?

Ком пью тер  алдында ұзақ оты ру 
ба ры сын да, ең ал ды мен, өзі міз дің 
ден сау лы ғы мыз ға зи ян кел тір уі міз 
мүм кін.

 Қау іп сіз дік ере же ле рін бұ зу 
сал да ры мен та ныс бо лай ық.
1. Ком пью тер  алдында дұ рыс отыр-

 мау омырт қа ның қи саюына 
әке    леді, де не бі тімі нің дұ рыс 
да му ына зи ян кел ті ре ді.

2. Ұзақ оты ру жүй ке жүй есі не ке рі әсе рін ти гі зе ді.
3. Компьютер алдында ұзақ оты ру, мо ни тор мен ара қа шық-

тық ты сақ та мау көз дің кө ру қа бі ле тін нашарлатады.
4. Ком пью тер электр то гы на жал ған ған дық тан,  сымда ақау 

болса, ток со ғу қаупі бар.
Ен ді осы ере же лер дің бұ зы лу сал да ры на тоқ та лай ық.
Ком пью тер мен жұ мыс іс теу, ең ал ды мен, көз ге күш тү сі-

ре ді. Ком пью тер мен жұ мыс іс те ген кез де уа қыт тың қа лай 
өт ке нін бай қа май қа ла мыз. Кір пік қақ пай отыр ған нан көз құр-
ғап, та ла ды. Ал бұл көз дің кө ру қа бі ле ті нің на шар ла уы ның бір 
се бе бі бо лып та бы ла ды.

Көз	ді	шар	шат	пау	дың	жол	да	ры	қан	дай?
Ол үшін мы на та лап тар ды орын дау ке рек:

1. Мо ни тор ға дей ін гі ара қа шық тық 60–70 см -ден кем бол мауы 
ке рек (со зыл ған қол дың ұзын ды ғын дай).

2. Ком пью тер ал дын да ғы жұ мыс 15–20 ми нут тан ас пауы ти іс.
3. Көз, мой ын, ар қа үшін ар найы бел гі лен ген жат ты ғу лар ды 

жиі-жиі жа сап оты ру қа жет.
4. Эк ран ның дәл ор та сы на қа рау ке рек.
5. Жұ мыс іс теу үшін дә рі гер кө зіл ді рік киюге ке ңес бер ген 

оқу шы лар ком пью тер ал дын да мін дет ті түр де кө зіл ді рік 

Кел, ойланайық!

•	 ком	пью	тер	де	ген	не?
•	 ком	пью	тер	дің	қау	іп	сіз	ді	гі	де	ген	
не?

Бүгін үйренетініміз:

•	 	қау	іп	сіз	дік	ере	же	ле	рін	бұ	зу	
сал	да	ры;

•	 ка	би	нет	те	гі	ере	же	лер	мен	
та	лап	тар;

•	 ал	ғаш	қы	жəр	дем	көр	се	ту	
тə	сіл	де	рі.

 Қау іп сіз дік – Бе зо пас нос ть –	
Safety
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ки іп оты ру ла ры ти іс. Ол кө ру қа бі ле тін одан әрі на шар лат-
пау ға кө мек те се ді.
Көз ге ар нал ған жат ты ғу ды ком пью тер мен жұ мыс іс те ген 

уа қыт та әр бір 10–15 ми нут сай ын орын дап оты ру ке рек.

Ком пью тер жә не қау іп сіз дік
Ком пью тер ді пай да лан ған да ар найы ере же лер ді қа таң сақ-

тау ке рек (61-су рет).

Басты сәл
еңкейтіп ұстаймыз

Иығымыз 
еркін

Тізе тікбұрыш 
болып бүгілген 

Оқу құралдары 
оқушының алдында 

орналасқан

Арқаны тік 
ұстаймыз

Саусақтар мен білек 
бір сызықта 
орналасқан

Тізе тікбұрыш 

60–70 см

61-сурет. Компьютер алдында дұрыс отыру ережелері

Ал ғаш қы жәр дем көр се ту тә сіл де рі
Электр то гы мен за қым дан ған  

адам ға ал ғаш қы жәр дем көр се ту 
тә сіл де рі:
1. Ком пью тер ді электр то гы нан 

ажы ра ту ке рек.
2. Қол да бар электр то гын өт кіз-

бейт ін құ рал дар ды пай да-
ла нып, за қым дан ған адам ды 
ток кө зі нен алыс та ту ке рек.

3. Дә рі гер ді ша қыр ту ке рек.

Күй іп қал ған жағ дай да кө мек көр се ту
1. Жа ра қат тан ған жер ге мик роб тар түс пеуі үшін ал дын ала 

цел ло фан мен орап, су ық су да ұс тау қа жет.

Есіңе сақта!
Компьютермен жұмыс 

барысында қауіпсіздік ере-
же сін мұқият сақта!

Барлық техникалық 
құ рыл ғылар ток көзіне 
жал ған ғандықтан, кабинетте 
жұ мыс жасағанда абай бо лу 
ке рек!
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2. Күй ген жер ді асеп ти ка лық таң ғыш пен орап қою қа жет 
(62-су рет).

3. Дә рі гер ді ша қыр ту ке рек.

62-су рет. Күй ген жағ дай да көр се ті ле тін кө мек

Сұ рақ тар ға Сұрақтарға жауап берейік 

1. Жұ мыс іс теу ба ры сын да ком пью тер  алдында қан ша уа-
қыт оты ру қа жет?

2. Көз бен мо ни тор дың ара қа шық ты ғы қан ша бо лу ке рек?
3. Ком пью тер мен жұ мыс жа сау ке зін де гі қау іп сіз дік тех-

ни ка сы ере же ле рі қан дай?
4. Күй іп қал ған жағ дай да ал ғаш қы кө мек қа лай көр се ті ле ді?

Се бе бін анық тай ық

1. Ком пью тер  ал дын да не лік тен ұзақ оты ру ға бол май ды?
2. Көз жат ты ғу ла рын не үшін жа сай мыз?
3. Ком пью тер  алдында дұ рыс оты ру ере же ле рі не лік тен ма-

ңыз ды?

Ком пью тер де орын дай ық

1. Сөйлемдерді мә тін дік ре дак тор да те ріп, ком пью тер мен 
жұ мыс іс теу ке зін де гі қау іп сіз дік ере же ле рін то лық тыр.
1) Монитор мен оқу шы кө зі нің ара қа шық ты ғы … см -ден 

кем бол мауы ти іс.
2) Ком пью тер ал дын да ғы жұ мыс … ми нут тан ар тық 

бол мауы ти іс.
3) Ком пью тер мен жұ мыс жа сау ке зін де … бол май ды.

Сұрақтарға жауап берейік

Себебін анықтайық

Компьютерде орындайықКомпьютерде орындайық
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4) Ин фор ма ти ка ка би не тін де гі оқу шы мін дет те рі:
• тәр тіп пен та за лық ты, қау іп сіз дік тех ни ка сы ере-

же ле рін … ке рек;
• компьютерді тек … қосып, өшіру керек;
• құ рыл ғы да кез кел ген ақау бары бі лін ген де не-

ме се прог рам ма ның дұ рыс жұ мыс іс те мей тұр ға-
нын көр ген де жыл дам … ке рек.

• электр тогымен зақымданғанда міндетті түрде … 
керек.

5) Информатика кабинетінде тыйым салынады:
а) …
ә) …

б) …
в) …

2. «Компьютерде жұмыс істеу кезінде өзіңе қалай зиян 
келтірмеуге болады?» тақырыбы бойынша дискідегі тап-
сырманы орында.

Талдап, салыстырайық

1.  Қау іп сіз дік тех ни ка сы ере же ле рін бұ зу сал да рын тал да. 
Та қы рып тың не гіз гі түйі нін айт .

2. «Ком пью тер ал дын да отыр ған кез де не ні ес ке ру ке рек?» 
ат ты видео ақ па рат ты Интернеттен кө ріп, топта тал-
даңдар.

Дәп тер ге орын дай ық

Тө тен ше жағ дай ке зін де ал ғаш қы жәр дем көр се ту әре кет-
те рін жаз. Күй ген де, та лып қал ған да жә не ты ны сы та рыл ған да 
көр се ті ле тін кө мек ті өз бе тің мен тау ып, кес те ні дәп те рі ңе тол тыр.

 Күй іп қал ған 
жағ дай да

Та лып қал ған 
жағ дай да

Ты ны сы 
та рыл ған да 

Үй де орын дай ық 

Әсе май ком пью тер дің ал дын да ұзақ оты рып, сол жерде 
ұй ық тап қал ды. Қандай қау іп сіз дік  ережесі бұ зыл ды? Әсе-
май дың ден сау лы ғы на қан дай зи ян ке луі мүмкін? Ойың  ды 
дос та рың мен бө ліс.

Тал дап, салыстырайық

Дәптерге орындайық

Үйде орындайық
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§ 26. Ақ па рат тың цифрлық та сы мал дау шы лары 

Ұзақ ға сыр лар бойы жал ғыз 
ақ па рат кө зі қа ғаз бол ды, ал ХХ ға-
сыр да ақ па рат тың цифрлық та сы-
мал дау шы ла ры пай да бо ла бас та ды.

Ақ па рат та сы мал дау шы лар бір-
не ше түр ге бө лі не ді. 

Иіл гіш маг нит тік диск. Оған 
дис ке ттер жа та ды. Дис ке ттер дің 
кө ле мі бір не ше ме габ айт  қа на бо-
ла ды. Олар 1970 жылдардан бастап 
1990 жылдардың басына дейін кең 
та рал ды. Бұл та сы мал дау шы ны 
адам дар ұзақ жыл дар бойы жап пай 
қол да нып кел ді (63-су рет). Кө-
лемі жа ғы нан аз ақ па рат сыя тын 

бол ған дық тан, иілгіш магниттік диск қол да ныс тан шы ғып 
қал ды.

63-су рет. 3,5 дюйм дік дис кет

Лен та лық ақ па рат та сы мал дау шы лар. Олар – өте жұ қа 
маг нит ті лен та дан тұ ра тын та сы мал дау шы лар. Олар ға таспа-
лар (ау диотаспа, ви деотаспа т.б.) жа та ды. Кө ле мі бір не ше ме-
габ айт тан бір не ше гигаб айт қа дей ін бо ла ды (64-су рет).

64-су рет. Аудио жә не ви деотаспа

Кел, ойланайық!

•	 «цифрлық	ақ	па	рат	»	атауын	
қа	лай	тү	сі	не	сің?

•	 ақ	па	рат	тың	қан	дай	та	сы	мал-
дау	шы	сын	бі	ле	сің?

Бүгін үйренетініміз:

•	 ақ	па	рат	тың	цифрлық	та	сы-
мал	дау	шы	лары;

•	 цифрлық		та	сы	мал	дау	құ	рал-
да	рын	си	пат	тау.

Та сы мал дау шы – 
Но си тель –	Carrier
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Оп ти ка лық диск та сы мал дау шы лар. Олар ға CD/DVD/
Blu-ray си яқ ты та сы мал дау шы лар жа та ды. Олар дың кө ле мі 
бір не ше гигаб айт  бо ла ды (65-су рет).

65-су рет. CD/DVD диск та сы мал дау шы ла р

Қат қыл маг нит ті диск. HDD/Hard disk drive не ме се вин чес-
тер. Көп те ген ком пью тер лер де не гіз гі ес те сақ тау құ рыл ғы сы 
бо лып та бы ла ды. Бұл – кө ле мі жә не құ ры лы мы жа ғы нан ең 
күр де лі та сы мал дау шы. Қатқыл дискіде өте кө лем ді ақ па рат-
тар сақ та ла ды. Олар дың кө ле мі өте үл кен, бір не ше ги габ айт тан 
бір не ше тер ра байт қа дей ін болады. Қат қыл диск іш кі жә не 
сырт қы деп 2-ге бө лі не ді (66-су рет). Жүйелік блоктың ішінде-
гі қатқыл диск ішкі құрылғы деп есептеледі.

66-су рет. Іш кі жә не сырт қы қат қыл диск

USB-флеш-жинақтауыш. Бұл – өте ың ғай лы жә не кең та рал ған 
та сы мал дау шы. Кө ле мі бір не ше гигаб айт  бо ла ды (67-су рет). Бұ лар-
дың MacroSD, MicroSD деген түр ле рі бар (68-су рет).

67-су рет. USB-флеш-жинақтауыш
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68-су рет. MicroSD жә не MacroSD та сы мал дау шы ла ры

Ақ па рат тық тех но ло гия лар дың да му ына бай ла ныс ты  сақ-
тау құ рал да ры мен та сы мал дау құ рал да рының сыйым ды лы ғы 
жыл дан жыл ға ар тып ке ле ді.

Қа зір гі кез де ақ па рат та сы мал дау ға та сы мал дау шы құ рал-
дар ды қа жет ет пейт ін жан дар да бар. Олар элект рон ды пош та-
лар ды не ме се әлеу мет тік же лі қыз мет те рін пай да ла на ды.

Сұ рақ тар ға Сұрақтарға жауап берейік 

1. Ақ па рат та сы мал дау де ген ді қа лай тү сі не сің?
2. Ақ па рат ты та сы мал дау құ рал да ры на не лер жа та ды?
3. Қан дай та сы мал дау құ ра лы ың ғай лы рақ?

Се бе бін анық тай ық

Не лік тен су рет те гі ақ па рат та сы мал дау шы ны қа зір гі уа-
қыт та қол дан бай ды? Се бе бін анық та!

Міне, қызық!
Ең үл кен қат қыл диск 1956 жы лы 4 қыр кү йекте IBM ком паниясы да йын-

даған  IBM 350 дискісі болды. Оның үлкендігі шкаф көлеміндей, ені 1,5 м, 
биік тігі 1,7 м жə не ұзын ды ғы 74 см. Құрыл ғының сал мағы бір тон на ға жуық 
болды.

Сұрақтарға жауап берейік

Себебін анықтайық
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Ком пью тер де орын дай ық

1. Ком пью тер дің жұ мыс үс те лін де гі кез кел ген фай лды 
не ме се бу ма ның сый ым ды лы ғын тек се ріп, 700 МВ ақ-
па рат тық CD дис кі сі не кө ші ру ге бо ла тын-бол май ты нын 
тек се ріп көр.

2. «Ақпараттың цифрлық тасымалдаушылары» тақырыбы 
бойынша дискідегі тапсырманы орында.

Талдап, салыстырайық

CD диск пен флеш-жинақтауышты са лыс ты рып, ұқ сас-
ты ғы мен ай ыр ма шы лы ғын анық та.

     

Дәп тер ге орын дай ық

Цифрлық та сы мал дау шы лар дың қан дай тү рін пай да-
лан ған ти ім ді? Әл де элект рон ды пош та ның қыз ме ті не жү-
гін ген ти ім ді ме? Ойың ды жаз.

Үй де орын дай ық 

Кестеде берілген әріптерден сабаққа қатысты сөздерді 
тап.

ф қ а т қ ы л ж и н а

л д и с к ш ы у а т қ

е о п т и к а л ы қ м

ш а у д и о т а с п а

Компьютерде орындайықКомпьютерде орындайық

Тал дап, салыстырайық

Дәптерге орындайық

Үйде орындайық
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§ 27. “  тер  ˘ˇ ˇ˘ жұ мыс іс теу дің қан дай 
қау іп-қа ̌ ˘ рі бар? 

Ин	тер	нет	де	ге	ні	міз	не?	
Оның	қан	дай	мүм	кін	дік	те	рі	бар?

Ин тер нет тің ақ па рат ал ма су ға 
мүм кін дік бе ре тін әлем дік же лі 
екен ді гін тө мен гі сы нып тар да өт-
кен бо ла тын быз. Ол дү ниежү зі лік 
ақ па рат тар ке ңіс ті гі қыз ме тін ат-
қа ра ды. Ин тер нет – (ағылш. Inter – 

«бү кі лә лем дік», net – «же лі») бү кіл әлем де гі мил лион да ған 
ком пью тер лер ді бір-бі рі мен бай ла ныс ты ра тын же лі.

Ин тер нет – бү кі лə лем дік тұ ты ну шы лар ды бір-бі рі мен бай ла-
ныс ты ра тын де рек тер қой ма сы жи нақ тал ған ең ау қым ды же лі тү рі.

Ин тер нет қыз мет те рі нің бі рі – World Wide Web. WWW – 
ком пью тер де гі де рек тер мен құ жат тар ды, муль ти ме диа эле мен-
ті (видео, ау дио) бар ги пер мә тін ді жүйе лер ді бай ла ныс ты ра тын 
ға лам дық тор.

Ин тер нет тен көп те ген пай да лы, қа жет ті ақ па рат тар ды та-
бу ға бо ла ды. Ин тер нет тің же дел да му ына бай ла ныс ты же лі де 
жұ мыс іс теу ге ар нал ған көп те ген қыз мет тер мен прог рам ма лар 
пай да бол ды. Ин тер нет же лі сін де жұ мыс жа сау үшін брау зер 
(па рақ тап кө ру) прог рам ма ла ры қа жет.

Брау зер (ағылш. browse – «па рақ тау», «қа рас ты ру») про-
г рам ма ла ры кө ме гі мен WWW жүй есі мен сұх бат құ ры ла ды: 
WWW cер вер ле рі мен Ин тер нет ре су рс та ры ара сын да қа рым-
қа ты нас жа сай ды.

Ең көп та ра ған брау зер лер: Mozilla Firefox, Google Сhrome, 
Opera жә не т.б. (4-кес те).

Кел, ойланайық!

•	 Мо	дем	де	ген	не?
•	 Ин	тер	нет	де	ген	не?

Бүгін үйренетініміз:

•	 Ин	тер	нет	тен	ақ	па	рат	алу;
•	 брау	зер	түр	ле	рі;
•	 Ин	тер	нет	тің	пай	да	сы	мен	
зи	яны;

•	 Ин	тер	нет	те	қау	іп	сіз	жұ	мыс	
жа	сау;

•	 бі	реу	дің	жұ	мы	сын	кө	ші	ру	
заң	сыз	ды	ғы	ту	ра	лы	ай	ту.

Ав тор лық құ қық – Ав то рс кое 
пра во –	Copyright
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4-кес те. Брау	зер	түр	ле	рі

Брау зер дің шарт ты бел гі сі Атауы
Google Сhrome

Microsoft Edge

Yandex

Opera

Safari

Mozilla Firefox

Сен	Интернеттің	зиянды	жақтары	да	бар	екенін	білесің	бе?	

Ин тер нет тің зи яны
Ин тер нет тің пай да лы жақ-

та ры мен бір ге жұ мыс іс теу дің 
қау іп-қа те рі, зи ян ды тұс та ры да 
бар. Бұл жай лы әр бір қол да ну шы 
жақ сы бі лу ге ти іс. Ин фор ма ти ка 
ка би не тін де ға на емес, үй де де Ин-
тернетпен жұ мыс іс те ген де мұ ны 
ес тен шы ғар ма ған жөн. Интернет-
те сенің жасыңа сай келмейтін, 
зиянды ақпараттар да болуы мүм-
кін. Алаяқтар өз мақсатына пайдаланбау үшін, адамның жеке 
басына қатысты мәліметтерді жазуға болмайды.  

Ин тер нет ке үне мі жү гі ну ге дағ ды лан ған кез кел ген қол да-
ну шы оған тәу ел ді бо лып, ай на ла сын да ғы бо лып жат қан жайт-
тар ға мән бер мей қа луы да мүм кін. Адамның қозғалысы аза-
йып, таза ауада серуендеуі де шектеледі. Бұл адамның денсау-
лығына, басқалармен қарым-қатынасына кері әсерін тигізуі 

Есіңе сақта!
Интернет желісінде жұмыс 

жасаған кезде қауіпсіздікті 
естен шығарма!

Интернеттен ақпаратты 
бей-берекет жүктеу компью-
терге зақым келтіруі мүмкін. 
Ақпарат жүктеген кезде абай 
бол!
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мүмкін. Мұ ның бә рі Ин тер нет ке тәу ел ді бо лып, өз уа қыт та рын 
пай да лы іс тер ге емес, түр лі әлеу мет тік же лі ге мақ сат сыз кі ру ге 
не ме се ой ын дар ой нау ға жұм сай тын жан дар үшін өте қау іп ті. 
Сон дық тан әр дай ым ком пью тер ді қол да ну ба ры сын да бар лық 
жұ мыс іс теу ере же ле рін сақ та ған дұ рыс.

Бі	реу	дің	жұ	мы	сын	кө	ші	ру	заң	сыз	əрекет	екенін	бі	ле	сің	бе?
Ин тер нет те гі жә не кі тап тар да ғы ақ па рат тар дың өз ие сі 

(ав то ры) бо ла ды. Ин тер нет тен ақ па рат тар ды кө ші ру – заң сыз 
әрекет, сон дық тан ақ па рат ты ал ған да оның бас қа адам ның ең-
бе гі еке нін ұмыт пауы мыз ке рек. Мін дет ті түр де оның ав то рын 
көр се тіп оты ру ға ти іс піз.

Пла	ги	ат	де	ген	не?

Плагиат – өзгенің туындысын рұқсатсыз иемденіп кету, 
автордың туындысын немесе оның белгілі бір бөлігін заңсыз 
меншіктеу жəне қолдану. Плагиат болмау үшін жұмысты жасау 
барысында қолданылған ақпараттардың авторын көрсету қажет 
немесе материал алынған Интернет ресурсының адрестерін 
жазу керек.

Ав тор лық ту ын ды заң мен қор ға ла ды. Пла ги ат тың түр ле-
рін қол да ны лу ая сы на қа рай ака де мия лық, жур на лис тік жә не 
күн де лік ті деп жік теу ге бо ла ды. Көп та ра ған пла ги ат қа мә тін 
мен же ке ле ген сөй лем дер, ой, идея лар, шы ғар ма да су рет тел ген 
фак ті лер жа та ды.

Ав тор дың рұқ са тын сыз еш бір өнім ді, ақ па рат ты қол да ну ға, 
та ра ту ға не ме се Ин тер нет же лі сін де жа рия лау ға бол май ды. 
Ав тор лық құ қық тың 2 тү рі бар (5-сыз ба).

Жеке құқық Мүліктік құқық

Авторлық құқық

5-сыз ба. Ав тор лық құ қық түр ле рі
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Ин тер нет те жұ мыс іс теу ба ры сын да ес ке рі ле тін
қау іп сіз дік ере же ле рі

Жауапкершілік
Интернетке салынған ақпараттарды 

кез келген адам оқи алады.

Пароль
Пароль орнатылған ақпараттарды 

бұзуға ешқашан әрекет жасама.

Сенімділік
Интернеттегі мәліметтердің бәрі бір-
дей ақиқат емес. Сайттардағы ақпа-

раттардың барлығын дұрыс деп есеп-
теуге болмайды.

Әлеуметтік желі
Әлеуметтік желіні қолданғанда абай 

бол.
Хат-хабар алмасқанда қарым-қа-
тынас мәдениетін сақтау қажет.

Сұ рақ тар ға Сұрақтарға жауап берейік 

1. Ин тер нет де ген не?
2. Пла ги ат де ген не?
3. Брау зер қан дай қыз мет ат қа ра ды? Қан дай брау зер лер ді 

бі ле сің?
4. Ав тор лық құ қық тың не ше тү рі бар?
5. Ин тер нет те жұ мыс іс теу дің қан дай қау іп те рі бар?

Се бе бін анық тай ық

1. Не ге бі реу дің жұ мы сын кө ші ру заң сыз?
2. Не лік тен Ин тер нет тен алын ған ту ын ды лардың ав тор ла-

рын көр се ту ке рек?
3. Не  себепті Ин тер нет те көп оты ру ден сау лық қа зи ян кел-

ті ре ді?

Сұрақтарға жауап берейік

Себебін анықтайық



118

Ком пью тер де орын дай ық

1. Ин тер нет тен Абай дың «Ғы лым тап пай мақ тан ба» өле ңін 
тау ып, жүк те.

2. Қа зақ хал қы ның салт- дәс тү рі, әдет -ғұ рып та ры ту ра лы 
мә лі мет ті жүк те.

3. Ком пью тер де гі брау зер ді пай да ла нып, өзі ңе элект рон ды 
пош та жә ші гін аш.

4. Ин тер нет тен тап қан ма те ри ал да рың ды ав тор лық құ-
қық ты сақ тай оты рып, элект рон ды пош та мен сы нып-
та ғы дос та ры ңа жі бер.

Талдап, салыстырайық

Интернеттің пайдасы мен зиянын са лыс тыр. Талдап әң-
гімеле.  

Дәп тер ге орын дай ық

Кес те ні дәп те рі ңе тол тыр.

1 Пароль ор на тыл ған ақ па рат тар ды еш қа шан 
бұ зу ға әре кет жа са мау ке рек.

Не се беп ті?

2 Ин тер нет те гі мә лі мет тер дің бә рі бір дей 
ақи қат емес. Сайт та рдағы ақ па рат тар дың 
бар лы ғын дұ рыс деп есеп теу ге бол май ды.

Не лік тен?

3 Әлеу мет тік же лі ні пай да лан ған да қол да ну-
шы лар мен сы пайы қа рым -қа ты нас та бол.

Не үшін?

4 Ин тер нет те жа рия лан ған әр бір ақ па рат үшін 
жау ап ты еке нің ді ұмыт па.

Не ге?

Үй де орын дай ық 

Ме руерт «Қа зақ стан» та қы ры бын да екі шу мақ өлең құ-
рас ты рып, Ин тер нет те жа рия ла ды. Бір не ше күн нен кей ін 
Ме руерт жа рия ла ған өле ңді оның жа қын до сы Ма рат Ин-
тер нет тен алып, сы нып тас та ры на «мен шы ғар дым» деп ха-
бар лай ды жә не оны сы нып тас та ры мен тал қы лай ды. 

Оны Ме руерт кө ріп таңға ла ды. Ин тер нет те гі бөг де жұ-
мыс тың кө шір ме сін алу заң сыз екен ді гін Ма рат қа қа лай 
тү сін ді рер едің?

Компьютерде орындайықКомпьютерде орындайық

Тал дап, салыстырайық

Дәптерге орындайық

Үйде орындайық



119

§ 28–29. Ком ̋ ˙ˆˇ˘ р де гі де рек тер ді 
қа лай қор ғау ға бо ла ды?

Ақ	па	рат	ты	қор	ғау	ұғы	мын	қа	лай	
тү	сі	не	сің	?	

Ком пью тер де жұ мыс жа са ған кез-
де кез кел ген ақ па рат ты қор ғай бі лу 
өте ма ңыз ды. Есеп теу тех ни ка сын да 
ақ па рат ты қор ғау тү сі ні гі ке ңі нен та-
рал ған. Ол ком пью тер дің жұ мыс іс теу 
се нім ді лі гін, де рек тер дің мүл тік сіз 
сақ та лу ын қам та ма сыз ете ді.

Ақ па рат ты қор ғау – ақ па рат ты 
рұқ сат сыз та ра ту дан, оны рұқ сат сыз 
өші ру ден, рұқ сат сыз кө шір ме сін 
жа сау дан, бұ ғат тау дан қор ғау үшін 
жүр гі зі ле тін ша ра лар. Ақ па рат ты 
қор ғау ша ра ла ры на ком пью тер ді 
қор ғау, құ жат та рды ви рус тан қор-
ғау, бұ ғат тау жә не қау іп сіз пароль-
дер қол да ну ды жат қы зу ға бо ла ды.

Ком	пью	тер	ді	ви	рус	тан	қа	лай	
қор	ғай	мыз?

Біз «ком пью тер ге ви рус түс ті» 
де ген сөз дер ді жиі ес тіп жа та мыз. 
Бі рақ ком пью тер ге түс кен ви рус тың 
сал да ры нан он да ор на лас қан про-
грам ма лық құ рал дар мен файл дар-
дың қан дай өз ге ріс тер ге ұшы рай ты-
нын бі ле бер мей міз.

Ком пью тер лік ви рус тар та ри хы дер бес ком пью тер лер пай да бол-
ған уа қыт тан бас тала ды. Вирустар жылдам тарайды әрі тез көбейеді.

Вирус – бұл өзінің көшірмелерін жасап, басқа программалар ға 
енетін зиянды программа. Вирус жұққан программалар «зақым-
далған» немесе «вирус жұққан программалар» деп аталады.

Ви рус тар дың та ра лу жол да ры:
• ақ па рат та сы мал дау шы құ рыл ғы лар;

Кел, ойланайық!

•	 «ақ	па	рат	тық	қау	іп	сіз	дік»	
ұғы	мын	қалай	түсінесің?

•	 ақ	па	рат	ты	қор	ғау	дың	жол-
да	ры	қан	дай?

Де рек тер ді қор ғау – 
За щи та дан ных –	Data	
protection

Бүгін үйренетініміз:

•	 «ақ	па	рат	ты	қор	ғау»	ұғы	мы	;
•	 ви	рус	қаупі	жə	не	одан	қор	ға	ну	;
•	 ан	ти	ви	рус	тық	прог	рам	-
малар	;

•	 құ	жат	қа	пароль	ор	нату	.

Міне, қызық!
Ең алғашқы вирус 

1986 жылы Пəкістанда 
«Brain» (қазақша «Ми») 
деген атпен пайда болды. 
Компьютерлік вирус 
эпидемиясы желімен  
таратылды. (https://codeo.
kz/blog/aqparat/277.html	
сайтынан	қо	сым	ша	мə	лі-
мет	тер	алу	ға	бо	ла	ды.)
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• Интернет;
• ком пью тер лік же лі лер.

Ком пью тер дің ви рус пен за қым дан ға нын дер ке зін де анық-
тау үшін ви рус тар дың пай да бо луы ның не гіз гі бел гі ле рін бі лу 
қа жет (6-сызба).

Компьютерде вирус пайда болған кезде

Программалар оқыстан 
жұмысын тоқтатады неме-

се жұмыс істемейді

Экранда бөгде символдар, 
хабарламалар шығады

Компьютер жұмысын-
да жиі тұрып қалулар, 
жаңылысулар болады

Компьютер баяу жұмыс 
істейді

Файлдар мен бумалар 
жоғалады немесе олардың 
ішіндегілер бұрмаланады

Дискі жадының немесе 
жедел жадының көлемі 

кенеттен азаяды

Дискідегі  файлдар саны 
көбейеді

6-сызба. Ком пью тер лік ви рус тар дың пай да бо лу бел гі ле рі

Ком пью тер лік ви рус тар дың ең көп та ра лу кө зі – Интернет.  
Сондықтан Интернетке кір мес бұ рын сақ та ну ша ра ла рын қол ға 
алу қа жет. Ви рус тан сақ та ну үшін:
1)  ком пью тер ге ан ти ви рус тық прог рам ма ны ор на ту (ол 

Windows опе ра ция лық жүй есі нің нұс қа сы на тәу ел ді) жә не 
кез кел ген ақ па рат та сы мал дау шы сын ан ти ви рус тық про -
грам ма мен (69-сурет) тек се ру керек;

69-су рет. Ан ти ви рус тық прог рам ма те ре зе сі
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2) ақ па рат тар дың қо сал қы кө шір месін жа сау (бұл жө нін де 
кейін то лы ғы рақ қа рас ты ра мыз) қажет;

3) ли цен зия сы жоқ прог рам ма лар ды қол дан бау керек;
4) ан ти ви рус тық прог рам ма ны әр дай ым жа ңар тып оты ру 

қа жет.
Ке ңі нен та ра ған  ан ти ви рус тық прог рам ма лар: Kaspersky, 

Dr.Web, Norton, ESET NOD32, Avast жә не т.б. (70-су рет).

70-су рет. Ан ти ви рус тық прог рам ма  түр ле рі

Ком	пью	тер	ді	бөг	де	адам	дар	дың	пай	да	ла	нуы	нан	
қа	лай	қор	ғау	ға	бо	ла	ды?

Компьютердегі ақ па рат ты қор ғау үшін  оған пароль орнаты-
ла ды. Бұл – компьютерді қор ғау дың ке ңі нен та рал ған тә сіл де-
рі нің бі рі.

Пароль	де	ге	ні	міз	не?	Оны	не	үшін	қол	да	на	мыз?

Пароль – ақпараттарды қорғауға арналған жасырын сөз немесе 
таңбалар жиыны. Парольдер ақпаратты рұқсатсыз кіруден сақтау 
үшін қолданылады.

Ком пью тер ге пароль ор на ту үшін Іс ке қо су (Пуск) ⇒ Бас-
қа ру тақ та сы (Па нель уп рав ле ния) ⇒ Қолда ну шы лар дың 
тір кеу жаз ба ла ры (Учет ные за пи си поль зо ва те лей) ⇒ Пароль 
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ор на ту (Соз да ние па ро ля) ⇒ Ойға түсіру (Подс каз ка) ко ман да ла-
рын орын дай мыз (71-су рет).

71-су рет. Ком пью тер ге пароль ор на ту

Нә ти же сін де Пароль құ ру те ре зе сі пай да бо ла ды. Осы те ре зе-
де пароль ді екі рет жа за мыз. Со ндай-ақ осы те ре зе де Еске түсіру 
(Подс каз ка)  ба тыр ма сы бар.

Бұл ба тыр мада пароль ді ұмы-
тып қал ған жағ дай да ес ке тү сі-
ру ге ар нал ған сөз бо луы мүм кін. 
Пароль ді мұ қи ят ес те сақ тау 
қа жет, ұмы тып қал мас үшін оны 
қау іп сіз жер ге жа зып, сақ тап 
қою  керек. Ал Еске түсірудегі 
сөз ді жаз бау ға да бо ла ды. Одан 
кей ін Пароль  құ ру ба тыр ма сын  
ба са мыз (72-сурет). Нә ти же сін-
де ком пью тер кез кел ген қолда-
ну шы лар дың кі руі нен пароль 
ар қы лы қор ға ла ды.

Есіңе сақта!
• пароль де ке мін де 10-нан 

ас там сим вол бол ға ны 
жөн;

• əріп термен қа тар сан-
дар ды да қол дан ған 
дұ рыс;

• пароль ге өз де рің ту ра лы 
мə лі мет тер ді ен гіз бе ген-
де рің жөн;

• бас əріп тер ді де, кі ші əріп-
тер ді де қол дан ған дұ рыс.
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72-су рет. Пароль құ ру

Құ жат тар ға қор ға ныс қою жә не оны алып тас тау
Ком пью тер де гі құ жат тар ды пароль ор на ту ар қы лы қор-

ғау әр түр лі жол дар мен орын да лады. Мы са лы, мә тін дік жә не 
сандық ақ па рат тар ды өң деу ге ар нал ған прог рам ма (Microsoft 
Word жә не Microsoft Excel) ар қы лы құ рыл ған құ жат тар ға 
пароль ор на ту оны сақ тау ке зін де жү зе ге асы ры ла ды.

Құ жат қа пароль ор на ту үшін Файл ⇒ Мағлұмат (Све-
де ния) ⇒ Құ жат ты қор ғау (За щи тить до ку мент) ⇒ Пароль мен 
шифр лау (За шиф ро вать па ро лем) ко ман да сын орын дай мыз 
(73-су рет).

73-су рет. Пароль ор на ту ко ман да сы
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Пароль мен шифр лау ко ман да сын таң да ған да Құ жат ты 
шифр лау (Шиф ро ва ние до ку мен та) сұх бат тық те ре зе сі пай да 
бо ла ды. Пароль жо ла ғы на пароль ді те ріп, сұ рал ған кез де та ғы 
бір рет те ре міз (74-су рет).

Құ жат ты пароль шифр лау ынан шы ға ру үшін құ жат ты 
ашып, Пароль жо ла ғы на пароль ді ен гі зе міз. Со дан соң  
Файл  ⇒ Мағлұмат ⇒ Құ жат ты қор ғау ⇒ Пароль мен шифр-
 лау ко ман да сын орын  дай мыз. Пароль жо ла ғы ның маз мұ нын 
өшіріп, OK ба тыр ма сын ба са мыз да, құ жат ты қай та сақ  тай мыз.

74-су рет. Пароль ен гі зу

Пароль ор на ту мұ ра ғат тау прог рам ма ла ры ар қы лы да 
жү зе ге асы ры ла ды. Бұл прог рам ма ның жұ мы сы мен кейінірек 
та ны са тын бо ла мыз.

Мұрағаттау – құжаттың, файлдың ақпараттық өлшемін кішірейту. 
Кең тараған мұрағаттау программалары – WINRАR, WINZІР, ARJ.

Сұ рақ тар ға Сұрақтарға жауап берейік 

1. Ақ па рат ты қор ғау де ге ні міз не?
2. Ви рус де ге ні міз не?
3. Пароль де ге ні міз не?
4. Құ жат тар ға қор ға ныс қа лай ор на ты ла ды?
5. Пароль ор на ту дың ма ңы зы қан дай?

Сұрақтарға жауап берейік
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Се бе бін анық тай ық

1. Неліктен ақпаратты қорғау керек?
2. Неге антивирустық программаларды үнемі жаңартып 

отыру қажет?
3. Не үшін парольге жеке мәліметтерді енгізбейміз?
4. Не себепті Интернет вирустардың таралу көзі болып та-

былады?
5. Неліктен құжаттарды мұрағаттаймыз?

Ком пью тер де орын дай ық

1. Ком пью тер де орын да.
1) Жұ мыс үс те лі нен ан ти ви рус тық прог рам ма ны та п.
2) Ком пью тер де ви рус тың бар-жоғын тек се р.
3) Вирус табылған жағдайда емдеуге жібер немесе өшір.
4) Ком пью тер ге «ин фор ма ти ка» деген пароль ор на т.
5) «Ақ па рат тық қау іп сіз дік» ту ра лы құ жат дай ын да 

жә не оған пароль ор на т (https://kk.wikipedia.org/
wiki/Ақпараттық_қауіпсіздік сайтынан қосымша 
мәліметтер алуға болады).

2. «Компьютердегі деректерді қалай қорғауға болады?» 
тақырыбы бойынша дискідегі тапсырманы орында.

Талдап, салыстырайық

1. Ком пью тер лік жә не био ло гия лық ви рус тар ды Венн диа-
граммасында са лыс ты р. Қай вирус қауіптірек?

Компьютерлік 
вирус

Биологиялық 
вирус

Ұқсастығы

2. Өзің қандай антивирустық программаны қолданасың? 
Не себепті?

Себебін анықтайық

Компьютерде орындайықКомпьютерде орындайық

Тал дап, салыстырайық
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Дәп тер ге орын дай ық

1. Бү гін гі та қы рып қа қа тыс ты не гіз гі ұғым дар ды дәп те-
рі ңе жа з.

№ Атауы  Қыз ме ті 

2. Сөз жұм бақ ты ше ш.

1 в

2 и

3 р

4 у

5 с

1) Вирусқа қарсы программа.
2) Вирустардың таралу көзі.
3) Құжаттың ақпараттық өлшемін кішірейту үдерісі.
4) Ақпаратты ... – ақпаратты рұқсатсыз таратудан, 

рұқсатсыз көшірмесін жасаудан, бұғаттаудан қорғау 
үшін жүргізілетін шаралар. 

5) Ақпарат тасымалдаушы cыртқы құрал.

Үй де орын дай ық 

1. Қалай ойлайсың, вирус таратушыларды заңмен жаза-
лау  ға бола ма?

2. Ата-анаң сенің компьютеріңді бақыламас үшін пароль 
орнатқаның дұрыс па?

Дәптерге орындайық

Үйде орындайық
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§ 30. Ортақ пайдалану файлдарын орналастыру, 
редакциялау, жүктеу

Ор	тақ	пай	да	ла	ну	фай	лда	рын	ор	на	лас-
ты	ру,	ре	дак	ция	лау,	жүк	теу	де	ге	ні	міз	не?

Ор тақ файл дар, бу ма лар – ор тақ 
пайдалану ға қол же тім ді файл дар. Әр 
қол да ну шы кез кел ген ком пью тер ден 
өзі не қа жет ті файл дар ды, бу ма лар ды 
жүк теп, қа же тін ше өң дей ала ды. Со ны-
мен қа тар оны кө ші руі не де бо ла ды. Ол 
үшін файл дар мен бу ма лар ды қол да ну ға 
рұқ сат бе ру мүм кін ді гін жа сау ке рек. 

Ком пью тер дің ре су рс та рын қол да-
ну ға рұқ сат мы на дай жол дар мен бе рі-
ле ді:
1. Ме нің ком пьюте рім бу ма сы на кі ру.
2. С, D дис кі ле рін бел гі леу (75-су рет).

75-су рет. Дискіні белгілеу терезесі

Ор тақ пай да ла ну 
фай лда ры – 
Фай лы об щего 
доступа – Shared	fi	les

Кел, ойланайық!

•	 фай	лды	жүк	теу	де	ген	не?
•	 Ин	тер	нет	ті	қан	дай	мақ-
сат	та	пай	да	ла	на	мыз?

Бүгін үйренетініміз:

•	 кө	ші	ру	жə	не	жүк	теу	дің	
түр	лі	əдіс	те	рі;

•	 файл	дар	ды	жүк	теу	;
•	 ути	лит	тер	де	ген	не?
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3. Тінтуірдің оң жақ ба тыр ма сын ба су ар қы лы жа на ма мә зір ді 
ша қы ру (76-су рет).

76-су рет. Жанама мәзірді шақыру терезесі

4. Қа си ет тер (Свой ст ва) бө лі мі не кі ру (77-су рет).
5. Қол же тім ді лік (Дос туп) бет бел гі сін таң дау (78-су рет).
6. Ор тақ ре су рс қа рұқ сат ету бө лі мін таң дау, бел гі ше ні қою 

(79-су рет).
7. То лық қолжетімділік, Өзгерту, Оқу пунк тте рі нің бі рін таң-

дау (80-су рет). 
8. Бе ріл ген ре су рс тар ды пай да лан бау ке рек бол са, он да Жер гі-

лік ті ре сурс деп бел гі леу.

Есіңе сақта!
Интернеттен қолданысқа рұқсат етілген файлдарды жүктегеннен кейін, 

қажетті ақпараттармен толықтыруға, өзгертуге, уақытша бумадан өз бума-
мызға орналастыруға жəне басқа атпен сақтауға, ортақ қолжетімді файл 
ретінде көрсетуге болады.
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77-су рет. Қасиеттер бөліміне 
кіру терезесі

78-су рет. Қолжетімділік белгісін 
таңдау терезесі

79-су рет. Ортақ ресурс бөлімін 
таңдау терезесі

80-су рет. Берілген бөлімдердің 
бірін таңдау терезесі

Жергілікті желіге қосылған компьютерлердегі құжаттарды 
ашып, жабу және ондағы ресурстарды пайдалану үшін ар найы 
Же лі лік ор та ар қы лы байланыс жасауға болады.
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Файл дар ды жүк теу

Ин	тер	нет	ті	біз	қан	дай	мақ	сат	та	пай	да	ла	на	мыз?
Сен  «Интернет», «электронды пош та» ұғым да ры мен та ныс 

бо лдың. Ин тер нет ті біз күн де лік ті ақ па рат кө зі ре тін де пай-
да ла на мыз. Ол қа жет ті ақ па ратты алу ды, ақ па рат жі бе ру ді, 
же дел хат- ха бар ал ма су ды, әр түр лі қыз мет са ла ла рын да қол да-
ну ды қам та ма сыз ете ді.

Ин тер нет ті қол да ну ба ры сын да құ жат тар, су рет тер, ау дио, 
видео жә не файл дар ды кө ші ру, жүк теу қа жет ті лі гі ту ын дай ды. 
Кө ші ру жә не жүк теу дің түр лі әдіс те рі бар. Көп те ген брау зер-
лер дің әр түр лі ақ па рат ты жүк тейт ін ме нед жер ле рі бар, мы са-
лы, Mozilla Firefox- тің ме нед же рі ти ім ді әрі ың ғай лы.

Ин тер нет тен жүк теу ді же ңіл де те тін түр лі сырт қы ути лит тер 
бар. Мы са лы, Download Master (81-су рет). Ути лит Ин тер нет-
 тен файл дар жүк теу ке зін де ту ын дай тын үш не гіз гі мә се ле ні 
ти ім ді ше ше ді: жүк теу жыл дам ды ғы, тоқ та тыл ған жүк теу ді 
жал ғас ты ру жә не жүк тел ген файл дар ды бас қа ру. Бұл – өз ком-
пью тер ле рің де ор на ту ға ың ғай лы, те гін прог рам ма.

81-су рет. Download Master прог рам ма сы ның си пат та ма сы
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Ути лит тер – операциялық жүйенің жəне құралдардың жұмы-
сымен байланысты арнайы типтік тапсырмаларды орындауға 
арналған программалар. 

Сұ рақ тар ға Сұрақтарға жауап берейік 

1. Ортақ пайдалану файлдарына нелер жатады?
2. Интернеттен ақ па рат ты қа лай жүк тей міз?
3. Файл дар ға ор тақ қол же тім ді лік қа лай рұқ сат еті ле ді?
4. Ути лит тер де ген не?
5. Сыртқы утилиттерге нелер жатады?
6. Файл мен бу ма ны жүк теуге қа жет ті қандай ресурстарды 

білесің?

Се бе бін анық тай ық

1. Download Master программасы не үшін қолданылады?
2. Утилиттер не үшін қажет?
3. Ор тақ қол же тім ді файл дар мен жұ мыс жа сау не себепті 

ма ңыз ды?

Ком пью тер де орын дай ық

1. Тап сыр ма лар ды орын да.
1) Жұ мыс үс те лін де «Нұр-Сұлтан» атауы мен жа ңа бу ма 

құ р.
2) Интернеттен Нұр-Сұлтан қаласындағы Оқушылар 

сарайы туралы мә лі метті тау ып, мә тін дік ре дак тор ға 
жүк те.

3) «Нұр-Сұлтан – бас қала» атауымен фай лды бу ма ңа 
сақ та.

4) Тәу ел сіз дік ту ра лы ән тау ып, бу ма ға жүк те.
5) Ша ғын фильм  ді «Кең бай тақ Қа зақ ста ным!» та қы-

ры бымен бу ма  ңа сақ та.
6) Туған өлкеміз Қазақстанға деген сүйіспеншілік 

сезіміңді жеткізетін ойтолғау жаз. Эссені компью-
терде тер. Құжатты бумаға сақта.

Сұрақтарға жауап берейік

Себебін анықтайық

Компьютерде орындайықКомпьютерде орындайық
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2. «Ортақ пайдалану файлдарын орналастыру, редакция-
лау, жүктеу» тақырыбы бойынша дискідегі тапсырманы 
орында.

Талдап, салыстырайық

1. Ком пью тер құ рыл ғы ла ры ның жергілікті желіде бас қа-
ры лу ын анық тап, та қы рып тың бас ты идея сын айт.

2. Бүгінгі тақырыптан біл ге нің ді талдап, «Түр тіп алу» кес-
те сі не тол тыр.

V – «бі ле мін» – «мен үшін 
тү сі нік сіз»

+ «мен үшін 
жа ңа ақ па рат»

! «ме ні  
таң ғал
ды р ды»

Дәп тер ге орын дай ық

1. Кес те де бе ріл ген анық та ма лар ды дұ рыс жа уа бы мен сәй-
кес тен ді р.

№ Атауы Анық та ма сы 

1  Ортақ  
файлдар 

Белгілі бір атауы бар құжат 
немесе программа. 

2 Утилиттер Интернеттен файлдар жүктеу 
барысында қолданылатын про-
грамма.

3 Файл Бүкіләлемдік тұтынушыларды 
бір-бірімен байланыстыратын 
мәліметтер қоймасы жинақталған 
ең ауқымды желі түрі.

4 Download Master    Белгілі бір программалау ортала-
рында бірнеше қызмет атқаруға 
пайдаланатын қосымша програм-
малар .

5 Интернет Ортақ пайдалануға қолжетімді 
файлдар.

Тал дап, салыстырайық

Дәптерге орындайық
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2. Сөз жұм бақ ты ше ш.

1 б

2 р

3 а

4 у

5 з

6 е

7 р

1. Ақпараттарды сақтайтын орын, әр типті файлдар 
тобы.

2. Ұйым мен жеке тұлғаларға  Интернет қызметтерін 
ұсынатын компания.

3. Қоршаған әлемде болып жатқан мәліметтер мен өз-
герістер.

4. Белгілі бір программалау орталарында бірнеше қыз-
мет атқаруға пайдаланатын қосымша программалар. 

5. Жақтаулармен шектелген экрандағы сұхбаттасу ай-
мағы.

6. Басып шығару құрылғысы.
7. Бүкіләлемдік байланыс желісі.

Үй де орын дай ық 

1. Қа лай ой ла йсың, Интернеттен ақ па рат алу дың ти ім ді-
лі гі қан дай? Ал оның тиімсіз жағы бар ма? 

 Пікіріңді мысалдармен дәлелде.
2. Ақпараттарды Интернеттен жүктеудің түрлі әдістерін 

бір-бірімен салыстыр.

Үйде орындайық
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§ 31. Ор тақ пай да ла ну фай лда рын ор на лас ты ру,  
ре дак ция лау, жүк теу. Прак ти кум

А дең гейі
Би бі нұр ата-ана лар жи на лы сы на ша қыр ту қа ға зын жа са-

ды. Осы құ жат ты ол мә тін дік ре дак тор да дайындады. Сен де 
осын дай ша қыр ту қа ға зын жасап, фай лың ды ор тақ қол да ну ға 
рұқ сат жа са.

Фай лды қа лай бар лық оқу шы қол да ну ға бо ла ды? Ал го рит-
мін дәп те рі ңе жаз.

В дең гейі
• «Мен өз елім нің пат риоты мын»; 
• «Ме нің бо ла шақ ма ман ды ғым»; 
• «Ғы лым мен тех ни ка ның жа ңа лық та ры» та қы рып та ры нан 

бі реуін таң дап, ша ғын эссе жа зып, жұ мыс үс те лін де гі 
бу ма ңа сақ та.
Бу ма ны бас қа да қол да ну шы лар үшін ор тақ пай да ла ну ға 

рұқ сат жа са.

С дең гейі
1. Ор тақ ор на лас ты рыл ған бу ма дан қан дай да бір фай лды 

кө ші ріп алып, өз ком пьюте рі ңе сақ та.
2. Фай лды ашып, өзің өң деп, то лық ты рып жаз.
3. Фай лды ең жа қын до сы ңа жө нелт.
4. Фай лды кө ші ру ба ры сы ның ал го рит мін жаз.

Қо ры тын ды
Жа са ған прак ти ка лық жұ мыс та рың өз і ңе ұна ды ма?
Бо ла шақ та файл дар ды ор тақ пай да ла ну жүй есін оқу пән-

де рін де қол да ну ға бо ла ма? Ой ың ды сы нып тастарың мен, мұ ға-
лім мен тал қы ла.



ШАҒЫН ЖОБАЛЫҚ 
ЖҰМЫСТАР

Күтілетін нәтижелер:
• құжаттарға арналған пароль орнату;
• құжатты басып шығару үшін тиімді ұйымдастыру (бет 

параметрлерін орнату, алдын ала қарауды орындау);
• ортақ пайдалану файлдарын орналастыру, 

редакциялау, жүктеу.
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§ 32. Құ жат қа ар нал ған па роль ор на ту

Ардақты оқу шы, сен 5-сы ныпқа арналған ин фор ма ти ка 
кур сын оқуды аяқ тап ке ле сің. Енді өз ің нің бір жыл да оқып-
үй ренген бі лі  мің ді пай да ла нып, жо ба жұ мыс та рын жа сай тын 
бо ласың. «Ин фор ма ти ка» пә нін оқу ба ры сын да көп те ген жа ңа 
ұғым дар мен, ақ па рат тар мен, прог рам ма лар мен та ныс бол дың . 

Жо ба лар жа сау ба ры сын да өзің із де ніп, тео рия лық бі лімің-
ді прак ти ка жүзінде қол да нып, яғ ни ком пью тер лік прог рам ма-
лар ды пай да ла нып, өзің нің ша ғын көр се ті лім де рің ді, шы ғар-
ма шы лық жұ мысың ды жа сай тын бо ла сың. Жұ мыс нә ти же сін 
қы зық ты етіп көр се ту ге ты ры с.

Жо ба бой ын ша шы ғар ма шы лық пен жұ мыс іс те сең, нә ти-
же ле рің нің де жо ға ры дең гей де бо ла ты ны сөз сіз.

Жо ба ның та қы ры бы: «Құ жат тар ға ар нал ған па роль ор на ту».
Жо ба ның мақ са ты: 
•	 Жо ба дай ын дау ға үй ре ну. 
•	 Құ жат тар құ ру. 
•	 Құ жат тар ға пароль ор на ту.

Жұ мыс жа сау ке зең де рі:

№ Жұ мыс маз мұ ны Не іс теу ке рек?

1 Жо ба ның та қы ры бы мен 
мақ са тын анық тау

 Таң дал ған та қы рып ты мұ ға лім мен 
тал қы лау, қа жет бол са қо сым ша 
ақ па рат алу

2 Ақ па рат көз де рін та бу, 
олар ды жи нақ тау

Қа жет ақ па рат тар ды Ин тер нет тен 
жүк теу

3 Ақ па рат тар ды тал дау, 
қо ры тын ды лар ды тұ жы-
рым дау

Алын ған нә ти же лер ді тал дау

4 Нә ти же лер ді ұсы ну Жо ба да жа сал ған жұ мыс ту ра лы
есеп бе ру. Егер топ тық жұ мыс бол-
са, рөл дер ді бө лу, қар сы жақ тың 
сұ рақта ры на жау ап дай ын дау 

5  Реф лек сия Ұжым дық тал қы лау мен өзін- өзі 
ба ға лау ар қы лы ба ға лау ға қа ты су 
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Жо ба ның тап сыр ма сы:
1. «Цифрлық Қа зақ стан» ке шен ді бағ дар ла ма сы ту ра лы  

ша ғын эс се жаз.
2. Құ жат ты өң де.
3. Құ жат ты сақ тап, пароль  ор нат.

Та лап та ры:
1. Microsoft Word ре дак то рын пай да ла ну.
2. Пароль ді ұмы тып қал мас үшін дәп тер і ңе жа зып қо  й.

Жұ мыс ба ры сын да жо ба лық жұ мыс тар дың ба ға лау кри те-
рий ле рін ес кер:
• жо ба бой ын ша әр оқу шы ның же ке жұ мыс жа сай бі луі;
• көр не кі құ рал дар ды, жа ңа ақ па рат тық-ком му ни ка ция лық 

тех но ло гия лар ды ти ім ді, дұ рыс пай да ла на бі луі;
• жо ба та қы ры бы ның өзек ті лі гі мен ма ңыз ды лы ғы;
• та қы рып тың то лық ашы луы;
• ұсы ныл ған ше шім дер дің  ерек ше лі гі;
• жо ба ның маз мұ нын аша бі лу қа бі ле ті;
• сөй леу мә не рі нің анық, нақ ты бо луы.

Есіңе сақта!
Құжат тақырыпқа сəйкес құрылымды жəне мазмұнды болуы тиіс.
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§ 33. Құ жат ты ба сып шы ға ру

Word мә тін дік про цес со ры та қы ры бы ке ңі нен қа рас ты рыл-
ма ған дық тан, Word-тың кей бір мүм кін дік те ріне тоқталайық.

Word мә тін дік про цес со рын да па рақ па ра ме тр ле рін ау ыс-
ты ру:

Макет ⇒ Бағ дар (Ориен та ция) ⇒ Кі тап тү рін де/Аль бом тү-
рін де (Книж ная/Аль бом ная) ко ман да сын таң дай мыз.

Бет па ра ме тр ле рін орнату ко ман да сы: Макет ⇒ Жиек 
(По ля).
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Бет ке шека ра қою: Дизайн ⇒ Бет тің ше ка ра сы (Гра ни цы 
ст ра ниц) ⇒ Шекаралар және құйып бояу (Границы и заливка).

Бет ке нө мір қою: Кі ріс ті ру (Вс тав ка) ⇒ Бет тің нө мі рі (Но-
мер ст ра ни цы).

Құ жат ты бас па ға жі бер мес бұ рын ал дын ала қа рау ке рек. 
Оны мына командамен орын дай мыз: Файл ⇒ Ал дын ала кө ру 
(Пред ва ри тель ный прос мотр).



140

Құ жат ты бас па ға жі бе ру Файл ⇒ Бас па ға шы ға ру (Пе чать) 
ко ман да сы мен орын да ла ды.

Жо ба ның та қы ры бы: «Құжатты басып шығару».
Жо ба ның мақ са ты: құ жат ты бас па ға дай ын дау (па рақ 

па ра мет рін өз гер ту, бет па ра ме тр ле рін орнату, ал дын ала кө ру 
жә не т.б.).

Жо ба ның тап сыр ма сы:
1. Бе ріл ген та қы рып бой ын ша мә лі мет қа рас ты рың дар жә не 

га зет бе тін жа сап алың дар. 
2. Га зет тің та қы ры бы, шық қан кү ні және нө мі рі, ме кен жайы, 

ре дак тор дың аты-жөні бо луы ти іс. 
3. Мә тін атау ла ры, су рет тер, дәй ек сөз дер (ци та та) бо луы 

қа жет. 
4. Ма қа ла лар ды ба ған дар ға бө ліп жа зу ке рек. Га зет бе тін де 

нө мір бо луы ти іс. 
5. Га зет бет те рін ал дын ала қа рап, қа ғаз ға ба сып шы ға рың дар.

Па рақ па ра мет рі – Аль бом дық бет
Мә тін қар іпі – Times New Roman
Га зет та қы ры бы – WordArt ны са ны
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Га зет бе ті нің та қы рып та ры: 
•	 «Ин фор ма ти ка ғы лы мы»;
•	 «Әлем де гі қы зық тар»;
•	 «Менің мектебім»;
•	 «Сүй ік ті ақын-жа зу шы ла рым»; 
•	 «Спорт жа ңа лық та ры ту ра лы»;
•	 «Менің Отаным – тә  уел сіз Қазақстан!»;
•	 «Туған тілім – тұмарым».

Жұ мыс жа сау ке зең де рі:

№ Жұ мыс маз мұ ны Не іс теу ке рек?
1 Жо ба ның та қы ры бы мен 

мақ са тын анық тау
Таң дал ған та қы рып ты мұ ға-
лім мен тал қы лау, қа жет бол са, 
қо сым ша ақ па рат алу

2 Ақ па рат көз де рін та бу, 
олар ды сұрып тау 

 Түр лі ақ па рат көз де рін анық тау

3 Ақ па рат тар ды тал дау, қо ры-
тын ды лар ды тұ жы рым дау

Алын ған нә ти же лер ді тал дау

4 Нә ти же лер ді ұсы ну Жа са лған жұ мыс, жо ба ту ра лы 
есеп бе ру, қор ғау

5 Реф лек сия Ұжым дық тал қы лау мен өзін-өзі 
ба ға лау ар қы лы ба ға лау ға қа ты су 

Жұ мыс ба ры сын да жо ба лық жұ мыс тар дың ба ға лау кри те-
рий ле рін ес кер:
• жо ба бой ын ша әр оқу шы ның же ке жұ мыс жа сай бі луі;
• көр не кі құ рал дар ды, жа ңа ақ па рат тық-ком му ни ка ция лық 

тех но ло гия лар ды ти ім ді, дұ рыс пай да ла на бі луі;
• жо ба та қы ры бы ның өзек ті лі гі мен ма ңыз ды лы ғы;
• та қы рып тың то лық ашы луы;
• ұсы ныл ған ше шім дер дің ерек ше лі гі;
• жо ба ның маз мұ нын аша бі лу қа бі ле ті;
• сөй леу мә не рі нің анық, нақ ты бо луы.
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§ 34. Ор тақ пай да ла ну фай лда рын 
ор на лас ты ру, ре дак ция лау, жүк теу

Жо ба ның та қы ры бы: «Ор тақ пай да ла ну фай лда рын ор на-
лас ты ру, ре дак ция лау, жүк теу».

Жо ба ның мақ са ты: Ин тер нет тен қол да ныс қа рұқ сат етіл ген 
файл дар ды жүк теу, ор на лас ты ру жә не өз гер ту.

Жо ба ның тап сыр ма сы:
1. Төмендегі тақырыптарының бірі бойынша ақпарат тап 

(http://24.kz/kz/telepoject/meditsina сай ты нан қо сым ша 
ақ па рат тар алу ға бо ла ды): 
• «Ақ па рат тық тех ни ка са ла сын да ғы соң ғы жа ңа лық-

тар ға шо лу жасау»; 
• «Ме ди ци на са ла сын да ғы соң ғы жа ңа лық тар ға шо лу 

жасау»;
• «Қа зақ стан ның да муы, хал қы ның өсуі, тұр мы сы ның 

жақ са ру ына шо лу жа сау» .
2. Осы та қы рып тар ға қа тыс ты ақ па рат тар ды жүк те.
3. Құ жат қа өз пі кір ле рің ді қо сып, өз гер т.
4. Файлды бумаға сақта,  бума қолжетімді болсын.
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Жұ мыс жа сау ке зең де рі:

№ Жұ мыс маз мұ ны Не іс теу ке рек?

1 Жо ба ның та қы ры бы мен мақ-
са тын анық тау

 Таң дал ған та қы рып ты мұ ға-
лім мен тал қы лау, қа жет бол са, 
қо сым ша ақ па рат алу

2 Ақ па рат көз де рін та бу, олар ды 
жи нақ тау

 Қол да ныс қа рұқ сат етіл ген 
файлдар ды Ин тер нет тен жүк-
теу

3 Ақ па рат тар ды тал дау, қо ры-
тын ды лар ды тұ жырым дау

Алын ған нә ти же лер ді тал дау

4 Нә ти же лер ді ұсы ну Жо ба да жа сал ған жұ мыс 
ту ра лы есеп бе ру. Егер топ тық 
жұ мыс бол са, рөл дер ді бө лу, 
қар сы жақ тың сұ рақта ры на 
жау ап дай ын дау 

5  Реф лек сия Ұжым дық тал қы лау ар қы лы 
ба ға лау ға қа ты су және өзін- өзі 
ба ға лау  

Жұ мыс ба ры сын да жо ба лық жұ мыс тар дың ба ға лау кри те-
рий ле рін ес кер:
• жо ба бой ын ша әр оқу шы ның же ке жұ мыс жа сай бі луі;
• көр не кі құ рал дар ды, жа ңа ақ па рат тық-ком му ни ка ция лық 

тех но ло гия лар ды ти ім ді, дұ рыс пай да ла на бі луі;
• жо ба та қы ры бы ның өзек ті лі гі мен ма ңыз ды лы ғы;
• та қы рып тың то лық ашы луы;
• ұсы ныл ған ше шім дер дің ерек ше лі гі;
• жо ба ның маз мұ нын аша бі лу қа бі ле ті;
• сөй леу мә не рі нің анық, нақ ты бо луы.

Қо ры тын ды ке зең
Жо ба лық жұ мыс аяқ тал ған нан кей ін қо ры тын ды жа са.
Тап сыр ма ның ма те ри ал ды мең ге ру ге қан ша лық ты кө мек 

бер ге нін, қи ын не ме се же ңіл бол ға нын да ой еле гі нен өт кі з. Жа-
са ған жо ба лық жұ мыс ы ңа кө ңілің то ла ма? Бір -бі рің мен жо ба 
жай лы пі кір ле сіп, тал қы лаң дар.
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V бө лім бой ын ша қо ры тын ды тап сыр ма лар 

Бұл	та	рау	да	біз	не	біл	дік,	не	үй	рен	дік?

Жұп тық жұ мыс

Жұ бың мен ақыл да сып, қау іп сіз дік ті сақтамаудың  сал-
да рын анық таң дар.

Ре ті Орын дал ған әре кет тер
 Қау іп сіз дік ті 

сақтамау 
сал да ры 

1 Ай дос ком пью тер де ұзақ оты рып, ой ын 
ой на ды .

2 Айда на ком пью тер де ви део кө ріп оты-
рып, түс кі ас іш ті .

3 Аб зал ин фор ма ти ка са ба ғын да мұ ға-
лім нің рұқ са тын сыз пер не тақ та мен 
тін туір ді ау ыс тыр ды.

Топ тық жұ мыс

Ин тер нет те жұ мыс іс теу ба ры сын да ес ке рі ле тін қау іп-
сіз дік ере же ле рін топ та тал даң дар. Пос тер сы зың дар.

Шы ғар ма шы лық тап сыр ма 

«Плагиат», «Ортақ файлдар құру», «Құжатқа пароль ор-
нату» тақырыптары бойынша 3–4 слайдтан тұратын презен-
тация жаса. Презентацияда фон, дизайн, анимация болсын.

Зерт теп көр

Дис кі мен флеш-жинақтауышты ком пью тер де ашып, 
қан ша ақ па рат сақ тай ала тын ды ғын анық та. Зерт теп, ойың -
 ды айт .

    

Жұп тық жұ мыс

Топ тық жұ мыс

Шы ғар ма шы лық тап сыр ма 

Зерт теп көр



Қо сым ша

БІ ЛІМ ІҢ ДІ 
ТЕК СЕ РІП КӨ Р

 Қымбатты оқушы!
 Сен 5-сыныптағы информатика курсын аяқтадың. 

Пәнді оқу барысында компьютерлік программалармен 
танысып, біліміңді толықтырдың. Енді алған біліміңді 
қорытындылап тексеріп көр. Оны пысықта. Қандай 
нәтижеге қолжеткіздің? Өзіңді бағала.
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Ақ па рат ты ұсы ну

1. Су рет те қан дай ақ па рат тық үде ріс тер бе ріл ген? Дәп те рі ңе 
жаз.

2. Ақ па рат түр ле рін анық тап, дәп те рі ңе жаз.

Ре ті Ақ па рат тар  Қан дай ақ па рат бе ріл ді?

1 Ма ған элект рон ды пош та  
арқылы ақ па рат кел ді.

2  Мен те ле ди дар дан видео-
фильм көр дім.

3 Айзия ноут бук тен ән тың-
да ды .

4 Мақ сат сая бақ та су рет сал-
ған ды ұна та ды.

5 Ме руерт ке ма те ма ти ка дан 
есеп шы ғар ған ұнай ды. 

3. Сәй кес тен дір.

 Кілт элект рон ды цифрлық қол таң ба 
құ рал да ры мен жа сал ған жә не 
элект рон ды құ жат тың дұ рыс ты ғын 
әрі маз мұ ны ның өз гер мейт ін ді гін 
рас тайт ын элект рон ды сим вол дар 
жи ын ты ғы.

Құ жат ты 
шифр лау 

ха бар ла ма лар ды шифр лау, шифр-
 дан шы ға ру ке зін де крип тог ра-
фия лық ал го ритм де қол да ны ла тын 
құ пия ақ па рат.

Элект рон ды 
қол таң ба 

шифр лау дың ар найы кілт те рі 
ар қы лы құ жат мә ті нін өз гер ту.
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4. Кес те ні дәп тер ге сы зып, ақ па рат ты шифр лау әдіс те рі нің 
түр ле рін жаз.

Ақпаратты шифрлау 
әдістері

5. Он дық код пен жа зыл ған сан дар ды екі лік код та жаз.
 79, 103, 69, 73, 117, 83, 121

6. Ақ па рат тың өл шем бір лік те рін жаз.
 1 байт  =
 1 кб айт  (ки лобайт ) =
 1 мб айт  (ме габайт ) =
 1 гб айт  (ги габайт ) =

Ком ̋ ˙ˆ тер лік гра фи ка

1. Сәй кес тен дір.

Растр гра фи ка лық кес кін дер мен жұ мыс іс теу ге, 
олар ды өң деу ге мүм кін дік бе ре тін жә не 
гра фи ка лық ақ па рат ты өң дейт ін прог рам ма.

Гра фи ка лық 
ре дак тор 

қа ғаз да, мо ни тор да, экранда кес кін ді құ рай-
т ын нүк те лер дің екі өл шем ді жи ын ты ғы.

Paint гра фи ка лық 
ре дак то ры

эк ран бе тін де көр се ті ле тін бей не нің ең 
кі ші эле мен ті.

Пик сель растр лық бей не лер мен жұ мыс іс теу ге 
ар нал ған ре дак тор.

2. Paint гра фи ка лық ре дак то рында са лын ған су рет ті қа лай сақ-
тай мыз? Ко ман да лар ды си пат тап жаз.

3. Су рет бө лік те рін бұ ру ба тыр ма ла ры ның қыз мет те рін жаз.
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4. Ақ па рат тар дың жал ған немесе ақи қат екен ді гін анық тап жаз.

№ Ақ па рат тар Ақи қат Жал ған 
1 Inkscape прог рам ма сы іс ке қо сыл ған кез де 

алу ан түр лі Құ рал-сай ман дар тақ та сы бар 
бос бет ті кө ре міз .

2 Inkscape прог рам ма сын да Құ рал-сай-
ман дар  тақтасын пай да ла нып, растр лық 
кес кін дер ді са лу ға бо ла ды.

3 Paint прог рам ма сын да Құй ып бояу 
(За лив ка) – ны сан ның не гіз гі тү сі, ал 
ны сан ның жие гі – оның кон ту ры.

4 Гра диент – бір түс тен екін ші  түске 
біртіндеп ау ысу.

5. Растр лық жә не век тор лық гра фи ка лық ре дак тор лар дың 
құ рал да рын жаз.

•°  бо ̌ °  ̌ ˘‡ ни ка. Роботтардың жарысы

1. Ро бот тар ат қа ра тын қыз ме ті не қа рай бір не ше түр ге бө лі-
не ді. Кес те ге ро бот тар дың түр ле рін жаз.

№ Ро бот тар дың түр ле рі 

2. Ги рос ко пия лық дат чик тің не гіз гі қыз ме ті қан дай?

3. Дат чик тер атау ын тау ып, дәптеріңе жаз.

1 2 3 4
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4. Ре бус ты шеш.

5. Ги рос ко пия лық дат чик ре жим де рін жаз.

6. Прог рам ма да көр се тіл ген блок тың си пат та ма сын жаз.

7. Прог рам ма да ғы блок тар атау ын жаз.

1 2

3 4
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Ком ̋ ˙ˆ тер жә  ˘ қау іп сіз дік

1. Көз ді шар шат пау дың жол да ры қан дай? Мә тін де гі бос орын-
дар ды тол тыр.
1) Мо ни тор ға дей ін гі ара қа шық тық … см-ден кем бол мауы 

ке рек.
2) Ком пью тер ал дын да ғы жұ мыс … ми нут тан ас пауы ти іс.
3) Көз, мой ын, ар қа үшін ар найы бел гі лен ген …  жиі жа сап 

оты ру қа жет.
4) Эк ран ның дәл … қа рау ке рек.

2. Ақ па рат та сы мал дау шы лар атау ын жаз.

1 2 3

3. Ав тор лық құ қық түр ле рін жаз.

Авторлық құқық

4. Ком пью тер лік ви рус тар дың пай да бо лу бел гі ле рін жаз.

5. Бе ріл ген ан ти ви рус түр ле рі нің атау ын жаз.

1 2 3
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Глоссарий

1. Ақпарат – сақтау, өңдеу, жеткізу және пайдалану нысаны 
болып табылатын, қоршаған әлемде болып жатқан 
мәліметтер мен өзгерістер.

2. Ақпарат арнасы – ақпарат қолданылатын және тасымалда-
натын орта.

3. Ақпарат беруші – ақпаратты ұсынатын нысан.
4. Ақпарат қабылдаушы – ақпаратты алушы нысан.
5. Ақпаратты қорғау – ақпаратты рұқсатсыз таратудан, рұқ-

сатсыз көшірмесін жасаудан, бұғаттаудан қорғау үшін жүр-
гізілетін шаралар.

6. Антивирустық программа – вирусқа қарсы қолданылатын 
программа.

7. Безье қисығы – ерікті қисық сызықтарды (векторларды) 
салуға мүмкіндік беретін графикалық редакторлардың 
маңызды құралдарының бірі.

8. Бит (binary digit) – ақпараттың ең кіші өлшем бірлігі.
9. Вирус – өздігінен көбеюге қабілетті зақымдаушы программа.
10. Гироскопиялық датчик – роботтың айналу бұрышын немесе 

айналым жылдамдығын өлшеуге арналған құрылғы.
11. Градиент – бір түстен екіншісіне араласып ауысу.
12. Графика – сызба құралдарының көмегімен жасалған сурет.
13. Графикалық редактор – графикалық кескіндермен жұмыс 

істеуге, оларды түзетуге, өңдеуге мүмкіндік беретін және 
графикалық ақпаратты өңдейтін программа.

14. Драйвер – компьютерге қосылатын түрлі құрылғылардың 
жұмыс істеуі үшін қажетті программа.

15. Домен (үйшік) – сайттың Интернеттегі адресі.
16. Дыбыс колонкасы – дыбыстық ақпаратты шығару 

құрылғысы.
17. Екілік кодтау – ақпаратты екілік алфавитті қолдану ар -

қы лы ұсыну. Екілік кодта «0» және «1» символдары ғана 
қолданылады.

18. Жүйелік блок – ақпаратты өңдейтін компьютердің ең басты 
құрылғысы.

19. Информатика – ақпараттық үдерістерді (ақпаратты іздеу, 
жинақтау, сақтау, жөнелту, пайдалану және түрлендіруді) 
зерттейтін ғылым.
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20. Иілгіш магниттік диск – көлемі бірнеше мегабайт қана бо -
ла тын, қазір қолданыстан шығып қалған тасымалдаушы 
дискета.

21. Интернет – бүкіләлемдік тұтынушыларды бір-бірімен 
байланыстыратын мәліметтер қоймасы жинақталған ең 
ауқымды желі түрі.

22. Кілт – хабарламаларды шифрлау, шифрдан шығару кезінде 
криптографиялық алгоритмде қолданылатын құпия 
ақпарат.

23. Код – бір белгі тобынан екінші белгі тобына көшіру ережесі.
24. Команда – компьютер орындауға міндетті әрекеттің өрнек-

телуі.
25. Командалар жүйесі – орындаушының нақты орындайтын 

командаларының жиынтығы.
26. Компьютерлік графика – әртүрлі кескіндерді компьютердің 

көмегімен алуды қарастыратын информатиканың маңызды 
саласы.

27. Қатқыл диск – HDD/Hard disk drive немесе винчестер. 
Бұл – көлемі және құрылымы жағынан ең күрделі тасымал-
даушы. Көлемі бірнеше гигабайттан бірнеше террабайтқа 
дейінгі өте үлкен диск.

28. Құжатты шифрлау – шифрлаудың арнайы кілттерін қол-
дану арқылы компьютерде құжат мәтінін өзгерту.

29. Ленталық ақпарат тасымалдаушылар – өте жұқа магнитті 
лентадан тұратын тасымалдаушылар. Оларға таспалар 
(аудиотаспа, видеотаспа т.б.) жатады.

30. Модем – компьютерді Интернет желісіне қосуға мүмкіндік 
беретін құрылғы.

31. Мұрағаттау – құжаттың ақпараттық өлшемін кішірейту. 
Кең тараған мұрағаттау программалары – WINRАR, 
WINZІР, ARJ.

32. Операциялық жүйе – компьютердің жұмысын басқаратын 
басты программа.

33. Оптикалық диск тасымалдаушылар – көлемі бірнеше гига-
байт болатын тасымалдаушылар. Оларға CD/DVD/ Blu-ray 
сияқты тасымалдаушылар жатады.

34. Пароль – ақпараттарды қорғауға арналған жасырын сөз 
немесе таңбалар жиыны. Пароль ақпаратты рұқсатсыз 
кіруден сақтайды.
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35. Пиксель (ағылш. picture element – сурет элементі) – монитор 
экранының ең кішкентай элементі.

36. Плагиат – өзгенің туындысын рұқсатсыз иемденіп кету, 
автордың туындысын немесе оның белгілі бір бөлігін заңсыз 
меншіктеу және қолдану. Плагиат болмау үшін жұмысты 
жасау барысында қолданылған ақпараттардың авторын 
көрсету қажет немесе материал алынған Интернет ресур-
сының адрестерін жазу керек.

37. Принтер – ақпаратты қағазға басып шығаратын құрылғы.
38. Растр – қағазда, мониторда, теледидар экранында кескінді 

құрайтын нүктелердің екіөлшемді жиынтығы.
39. Робот – адамның іс-әрекетін алмастыратын автоматтанды-

рылған, адамның қажетіне қарай еңбек етуге бағытталған 
құрылғы.

40. Робо-сумо – EV3 роботының ең қызықты жарыстарының бірі.
41. Робототехника – автоматтандырылған техникалық жү -

йелерді әзірлейтін және өндірістің дамуына үлес қосатын 
маңызды техникалық негіз болып табылатын ғылым.

42. Сканер – мәтіндік және графикалық ақпаратты қағаздан 
компьютерге енгізу құрылғысы.

43. Таңбаша (ярлык) – кез келген программаға қойылған сіл-
теме көрсеткіші.

44. Көліктік роботтар – ғарышқа ұшатын роботтар, адамның 
қатысуынсыз өнеркәсіпте бұйымды тиеу және түсіру 
қызметтерін автоматты түрде орындайтын көліктер, жүр-
гізушісіз қалаған жағына апарып тастайтын робот-маши-
налар.

45. Тұрмыстық роботтар – үй шаруасындағы автоматтанды-
рылған құрылғылар.

46. Түс датчигі – түсті және жарықтылықты анықтай алатын 
құрылғы.

47. Утилиттер – белгілі бір программалау орталарында бірнеше 
қызмет атқаруға пайдаланатын қосымша программалар. 
Мұндай программалар программалау тілдерінде жиі кезде-
седі. Мәліметтердің көлемін кішірейтетін (мұрағаттайтын), 
компьютерді вирусқа тексеріп, бар болса, оларды жоятын 
программалар.

48. Файл – белгілі бір атауы бар, дискіде сақталатын құжат.
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49. USB-флеш-жинақтауыш – өте ыңғайлы және кең таралған 
тасымалдаушы. Көлемі де бірнеше гигабайт болады. 
Бұлардың MacroSD, MicroSD түрлері бар.

50. Шифрлау – рұқсат етілген тұлғаларға қолжетімді және 
рұқсат етілмеген адамдардан құпия сақталатын ақпаратты 
түрлендірудің қайтымды түрі.

51. Шифрдан шығару – шифрланған ақпаратты бастапқы қал-
пына келтіру, яғни алғашқы мәтінді алу үрдісі.

52. Электронды қолтаңба – электронды цифрлық қолтаңба 
құралдарымен жасалған және электронды құжаттың 
дұрыс тығын әрі мазмұнының өзгермейтіндігін растайтын 
электронды символдар жиынтығы.

53. E-mail (Electronic Mail) – желі тұтынушылары арасында 
мәлімет алмасуды жүзеге асыратын қызмет жүйесі.

54. Inkscape редакторы – векторлық графиканы құруға және 
өңдеуге мүмкіндік беретін программа.

55. Paint графикалық редакторы – суреттер салуға, өңдеуге, 
сақтауға, қағазға басып шығаруға, растрлық бейнелермен 
жұмыс істеуге арналған редактор.
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