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ТҮ СІНІК ХАТ

Ұ сынылып отырғ ан лекциялар жинағ ы «Информатика» курсынын 

теориялык бө лігін қ ұ райды және студенттердің  сабак барысында, сабактан 

тыс кезде ө зіндік жумыстар орындауына арналғ ан.

Студенттердін ө зіндік жұ мысты окытушынын тікелей басшылыгымен 

орындауы оку ү рдісін ү йымдастырудағ ы жұ мыс формаларының  ішінде 

ерекше орын алады, мәселен: лекция сабактарында, практикалык сабактарда. 

сыныптан тыс сабактарда.

Бү гінгі кү ні окыту әрекетінің  осы тү рінің  рө лі артып отыр. Білім беру 

мекемелерінің  алдында студенттердің  ө з білімін жү йелі кө теруіне жағ дай 

жасау, танымдык әрекетін калыптастыру дағ дысын жетілдіру міндеттері тү р.

Ү сынылғ ан лекциялар жинағ ымен жұ мыс істеу студенттердің  

«Информатика» курсы бойынша теориялык білімді ө здігінен менгеруін 

кө здейді.

Лекциялар жинағ ы «Қ ұ кыктану» мамандығ ының  бірінші курс 

студенттеріне арналғ ан.
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Ә лемнің  ақ параттық  беннесі
1-сабак

"Акпарат” сө зі латыннын тү сіндіру, баяндау, мәлімет деген ұ ғ ымдарды 
білдіретін іпГоппаІіо сө зінен шыккан. Қ азіргі кезде акпарат кү нделікті 
тұ рмыска, гылымнын эр тү рлі философия, экономика физика, математика, 
информатика т.б. салаларында кең інен енді. Акпаратты біз жазбаша немесе 
ауызша, тіпті кимыл - козғ алыс тү рінде бере аламыз. Барлык акпараттарды 
тө мендегідей бө луге болады: коғ амдык саясаттык - әлеуметтік
экономикалык, ғ ылыми - техникалык, химия - биологиялык, физиологиялык 
т . б .

Мұ нымен катар акпарат ө зінін сипаты бойынша:
1. статистикалық  (тұ ракты) немесе динамикалык (айнымалы);
2. алғ ашкы (кірістік), туынды (аралык) немесе шығ ыстык;
3. баскарушы және мәлімет беруші;
4. объективті және субъективті болуы мү мкін.

Адам акпаратты сезу, кө ру аркылы кабылдайды. Адам радиодан, 
теледидардан, газет - журналдан акпараттарды сезім мү шелері аркылы 
кабылдайды. Адам кабылдайтын акпарат таң балы, бейнелі болып бө лінеді. 
Бейнелік акпарат деп - табиғ ат кө ріністерін, кескіндерді, дәм, иіс, сезу 
мү шелері аркылы кабылданғ ан акпараттарды айтады. Таң балы акпаратка 
сө йлеу, жазу тү рінде алынғ ан акпараттар жатады. Ауызекі тіл де таң балы 
акпаратка жатады. Себебі, әр тү рлі таң балардан тұ рады, бірак олар дыбыстык 
таң балар - феномендер деп аталады. Танба тү рінде катынасуды катынас тілі 
деп атайды. Табиғ и қ атынас тіліне: казак, орыс, ағ ылшын тілдері жатады. 
Жасанды тілдерге математика, физика, компьютермен катынасу тілдері 
жагады. Ә р тілдің  ө з алфавиті бар. Сандарды кө рсететін алфавиттер: екілік, 
сегіздік, ондык, оналтылык болады.

Акпараттык жү йе -  объектіні баскаруғ а кажетті акпаратты беру мен 
жаң арту, сактау, жинактау жү йесі.

Аң параттың  удерістердііі орпшқ  белгілері 
Акпараттык ү дерістер тірі табиғ атта, адамдар коғ амында, техникада 

орын алады.
Акпаратты алу, ө ң деу, сактау кез келген ағ занын ө мір сү ру шарты болып 

табылады. Мысалы, ағ аш температура, кү ннің  ұ зақ тығ ы, топырактың  
ылғ алдылыгы туралы акпаратты кабылдап, бү ршіктердін, жапырактардың  
пайда болуын, олардың  кайта тү суін реттейді. Жануарлар дыбыстык 
акпаратты кабылдау аркылы бір-бірімен байланыса алады. Иіс аркылы 
жәндіктер коректерін табады, бө тендерді ө здерінен ажырата алады.

Адам коршағ ан орта туралы акпаратты сезім мү шелері аркылы 
кабылдайды. Ә лемнен хабардар болу ү шін акпаратты есінде сактайды. 
Ө мірде ү немі шешім кабылдау кажет болады, яғ ни акпаратты ө ң деу керек. 
Кө шеге шығ у ү шін де, адам алдымен терезеден далағ а қ арап, ауа райын 
болжап, кандай киім кию керек екендігі туралы шешім кабылдайды.
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Қ оғ амдағ ы акпараттык ү дерістер негізі -  адамдар арасындағ ы карым- 
катынас, білім алмасу. Адам коғ амынын дамуы коммуникания деп 
аталатын осындай карым-катынассыз мү мкін емес. Компьютерлердің  пайда 
болуына байланысты коғ амда акпараттык ү дерістер каркынды дамып келеді. 
Қ азір адам жедел тү рде акпаратты кабылдап, бере алады. Компыотерлік 
желілер адамдар карым-катынасын камтамасыз ету ү шін акпараттык орта 
кұ рады.

Адам акпарат әлемінде ө мір сү реді. Уакыт ө ткен сайын акпарат 
ө згереді, адамның  ө зі де ө згереді (білім, тәжірибе жинактайды), адамнын 
әлем туралы тү сінігі де ө згереді. Кез келген нысан сиякты апараттын да 
касиеттері бар.
Акпаратын касиеті -  шындык, толыктык, дұ рыстык, дәлдік, ө зектілік. 
кұ ндылык.
Уакыт ө ткен сайын акпарат ескіруі мү мкін. яғ ни накты жагдайды 
бейнелемейтін дерекке айналады.

Информатика кабинетіндегі техннка кауіпсіздігінін ережелеріне 
койылатын талаптар

1. Компьютерді токка косатын сымдарга, кос тілді розеткілерге.штеккерлерге 
тиісуге жэне жабдыктарды мұ ғ алімнін рұ ксатынсыз жылжытуга тыйым 
салынады;

2. Дербес компьютерде суланғ ан колмен және дымкыл киіммен жұ мыс 
істеуге болмайды;

3. Компьютердің  жанына портфельдер, сумкалар, кітаптар коюғ а тыйым 
салынады;

4. Ү стелде калам мен дәптер гана болуы тиіс;
5. Пернелік такта ү стіне артык заттар коюғ а болмайды;
6. Компьютерлік сыныпта жү гіруге, ойнауга. жанындағ ы кұ рбыларын 

алаң датуғ а, бө где жұ мыстармен шұ гылдануғ а тыйым салынады;
7. Мұ ғ алімнің  рұ ксатынсыз сыныптан шыгуғ а жэне кіруге болмайды;
8. ЭЕМ-мен жұ мыс жасау кезінде кө зді экраннан 60-70 см кашыктыкта ұ стау 

керек;
9. Жұ мыс жасап отырғ ан кезде дербес компьютерден акау табылса, кү йік иісі 

шыкса немесе ө згеше дыбыс пайда болса. онда машинамен жү мысты 
токтатып, мұ ғ алімге хабарлау керек.

Дербес компыотерде жү мыс жасау алдыидагы қ ауіпсіюік 
ережесініц талаптары

• Дербес компьютерді іске косу кезінде оның  сырткы корабынын дұ рыс 
тұ рғ андыгына жэне сымдарының  катесіз жалғ анғ анына кө з жеткізу керек:

• Жұ мыс жасау кезінде сымдардың  дұ рыс жалғ анғ анына ерекше кө ніл 
бө лінуі керек;

• Жұ мыс орнына бекітілген тіркеу журналына керекті мағ лұ маттарды 
енгізіп, белгі жасау кажет.
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Оқ уіііының  Ое/юес компыотериен лс]мыс жасау кезіидегі техника 
ң ауіпсһ дігіиің  ережесіне қ оііылашын тачаптар

• ЭЕМ-мен жұ мыс жасау кезінде кө зден экранғ а дейінгі кашыктыкты 60- 
70 см болатындай ұ стау керек;
• Сыныпка кірушілермен орнынан тұ рмай амандасуғ а рұ ксат етіледі;
• Кө зі шаршағ ан жағ дайда орнынан тұ рмай-ак кө з жаттығ уларын 

орындауғ а болады.
Дербес компьютермен жумысты аяқ тагап кездегі ң ауіпсіздік

ережесінің  та.чаптары
• Мұ ғ алімнің  нұ скауы бойынша аппаратты ө шіру;
• Жұ мыс орнын ретке келтіру;
• Жұ мыс орнындағ ы тіркеу журналына белгі кою.

2-сабақ
Ақ параттық  жү йелер және ресурстар. Білім беру ақ параттық 

ресурстары

Акпараттандыру (Информатика) -  ЭЕМ аркылы акпаратты жинау, 
сактау, тү рлендіру, жеткізу және оны пайдалану заң дылыктары мен 
тәсілдерін зерттей жаң а ғ ылыми пән. Акпаратты окытудың  маңыздылыгына 
бұ л ғ ылымның  тек ЭЕМ -  дерді пайдалану мү мкіндіктері мен олардың  
жұ мыс істеу принциптерін тү сіндіріп кана коймай, коғ амдык ө мірде жэне 
адамдар арасында акпараттты кең інен тарату заң дары мен тәсілдері туралы 
тү сініктерін береді. Акпараттандырудың  негізгі нысаны акпарат болып 
саналады. Сондыктан, «акпарат» ұ ғ ымы акпараттандыру мен ЭЕМ-де жұ мыс 
істеудің  ең тү бегейлі атауларының  бірі болып есептеледі. XV ғ асырда 
мэліметті кағ азғ а басып шыгару станогінің  гіайдаболуы кітап шығ ару ісін 
жолғ а койып. адам ойын тікелей кө пшілікке жеткізуге мү мкіндік жасады. 
ХІХ-ХХ ғ асырлардағ ы телеграфтың , телефонның , радионың  шығ уы 
акпаратты кез келген кашыктыкка жылдам жеткізуге мү мкіндік береді.

XX ғ асырдын ортасында шыккан электрондык есептеуіш машина 
мәліметтерді іздеу мен ө ң деудің  бұ рын болмағ ан жаң а мү мкіндіктерін берді. 
ЭЕМ-дер бастапкы кезде есеп -  кисап жұ мыстарын автоматтандыру ү шін 
шыгарылды. Кейіннен олардағ ы мәліметтерді магниттік таспаларғ а жазып, 
кагазғ а басып. ЭЕМ экранына шығ ару касиеттері бар екені аныкталды. 
Қ азіргі кездегі жаң а ЭЕМ-дер кү нде пайда болып отырғ андыктан, олардың  
даму ү дерісі гылыми -  техникалык прогреске айналды. Керекті акпаратты 
ғ аламтор аркылы серверлерге жү ктесек болғ аны, санаулы минуттарда сол 
акпаратты бү кіл әлем карайтын болады.

Акпарат алу -  бізді коршағ ан кұ былыстар мен нысандардың  өзара 
байланыстары, кұ рылымы немесе олардың  бір -  біріне катысуы жө нінде 
накты мағ лұ маттар мен мәліметтер алу деген сө з.

Акпараттык жү йелер -  акпаратты арнайы ұ йымдастырылғ ан түрде 
сактауга арналган жэне онымен тү рлі мәліметтер жасауга және оны енгізуді
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камтамасыз етуші. сонымен бірге тү рлі белгілері бойынша іздеу салушы. 
есеп жасаушы жү йелер.

Акпараттык жү йенің  жобасы деп -  накты бір программалык 
техникалык ортада акпараттык жү йені кү ру жэне пайдалану бойынша 
жобалык шешімдердің  сипаттамасы бар жобалык -  конструкторлык жэне 
технологиялык кү жаттаманы айтамыз.

Акпараттык жү йе -  белгілі бір нысанды баскаруга кажетті койылғ ан 
коғ амдык максаттарғ а жету барысындағ ы акпараттарды жинау. сактау 
жаң арту. ө ң деу, іздеу жэне беру ү шін колданылатын кұ ралдар, эдістер жэне 
персоналдардың  ө зара байланыскан жиыны. Ә рбір акпарат жү йесі 
акпараттык нысандардын бірігуін камтитын белгілі бір акпараттык кеністікті 
бейнелейтін пәндік саланы иемденеді. Акпарат жү йесін жіктечде оны 
мынадай ішкі кластарғ а бө луге болады:

• Акпараттык -  аныктамалык жү йелер
• Акпараттык кең ес беретін жү йелер
• Акпараттык кадагалаушы жү йелер.

Акпараттық  -  аныктамалык жү йелер акпаратты жинап. оны адамның  
пайдалануы ү шін дайындайды. Акпараттык кең ес беретін жүйелер нысаннын 
кү йі мен жұ мыс тәртібі туралы акпаратты беріп, накты жағ дай ү шін кажетті 
ұ сыныстар мен пікірлерді ұ сынады. Акпараттык кадағ алаушы жү йелерде 
мәліметтер адамның  катысуынсыз ендіріліп. баскарылатын нысандағ ы ү деріс 
автоматты тү рде реттеледі. Акпараттык жү йелер термині 
автоматтандырылғ ан жү йелер акпаратты ө ндеу ү дерісінде адамның  да. 
техникалык кұ ралдардын да катысуын камтамасыз етеді. Мұ нда компыотер 
маң ызды болып саналады.

Автоматтандырылгаи ақ параттық  жуйелер (ААЖ) -  акпаратты 
ө ндеу және баскару шешімдерін кабылдауғ а арналғ ан акпараттардын 
экономикалык жэне математикалык әдіс модельдерінің  техникалык. 
программалык. технологиялык кұ ралдардың  жэне мамандардын жиынтыгы.

Акпараттык жү йелер кұ рылымын бағ ының кы жү йелер деп аталагын. 
оның  жекеленген бө ліктерінің  жиынтығ ы кұ райды. Багынынкы жү йе - 
кандай да бір белгі бойынша ерекшеленген жү йенің  бө лігі. Акпараттык 
жү йенің  жалпы кұ рылымы ретінде колдану саласынан баска бағ ынынкы 
жү йелерді карастыруғ а болады. Мұ ны камтамасыз ететін бағ ынынкы 
жү йелердің  классификациясынын кұ рамдык бө ліктерін карастырамыз. 
Оларды кез келген акпараттык жү йенің  кұ рылымын камтамасыз ететін 
бағ ының кы жү йелердің  жиынтығ ы тү рінде ұ сынамыз.

3-сабак
Аппараттык және программалык камтамасыз етудін диалектикасы . 

Апнараттык қ амтамасыз етудіп дамуы

Аппараттык камтамасыз ету перифериялык кұ ралдарғ а кажстті 
компьютердін электрондык толтырылымын кұ райды. Пронессор.
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электрондык платалар, монитор, пернетакта-бұ лардын барлығ ы аппараттык 
камтамасыз етуіе жатады. Компыотердің  заманауи аппараттык қ амтамасыз 
етілуі кө лемінің  барынша кішіреюіне және ө німділігінің  ү лкеюіне әкеледі. 
Мысалы, казіргі ү ялы телефондарда компьютердің  процессорлары 
орнатылғ ан.

Програмімалык камтамасыз етудің  дамуы
Компьютердің  ұ зак мерзімді жадында сакталғ ан барлык программалар 

жиынтыгы оның  программалык камтамасыз етуін кұ райды. Программалык 
камтамасыз ету жанжақ ты даму ү стінде.

Сонымен катар бекітілген бопынша жіктеуге киындық  тудыратын 
дәстү рлі емес программалар пайда болды. Жү йелі программалык камтамасыз 
ету дегеніміз - компьютер желілері мен компьютер жұ мысын камтамасыз 
ететін программалар жиынтыгы.

Базалык программалык қ амтамасыз етудін кең ейтілуіне косымша 
орнатылғ ан программалар жатады, оларды функционалдык белгілері 
бойынша тө мендегідей топтауғ а болады:

1. Компьютердің  жұ мыс істеу кабілеттілігін аныктайтын программалар
2. Компьютерді внрустардан корғ айтын вируска карсы программалар
3. Дискілерге арналган программалар
4. Мұ рағ аттарды камтамасыз ететін программалар
5. Желілірдің  кызметіне арналғ ан программалар
6. Қ олданбалы программалар.
Программалык жү йелер дегеніміз-программалык ө німдерді 

дайындау және енгізу технологиясын камтамасыз ететін программалар 
жиынтығ ы. Программалык жү йелерге трансляторлар, программа 
дайындайтын орта, аныктамалык программалар кітапханасы, байланыс
редакторлары және т.б. жатады.

Жү йелік программалык жасактама-дербес компьютерді пайдалану 
мен технпкалык кызмет етуге, есептеу жұ мыстарын ұ пымдастыру мен 
колданбалы программалар әзірлеуді автоматтандыруғ а арналғ ан 
программалык жасактама.

Амалдык жү йе-кұ жаттар мен амалдар орындауғ а арналғ ан, сырткы 
кұ рылғ ыларды жэне программаларды баскаруды жү зеге асыратын 
программалар жиынтығ ы.

Қ ызметші (сервистік) программалар-эрбір адамның  амалдык 
жү йемен жұ мыс істеуін жең ілдететін программалар тобы.

ГІрограммалық  ж\ йелер
Программалык жү йелер дегеніміз — программалык енімдерді 

дайындау жэне енгізу технологиясын камтамасыз ететін программалар 
жиынтыгы. Программалык жү йелерге трансляторлар, программа 
дайындайтын орта, аныктамалык программалар кітапханасы, байланыс 
редакторлары жэне т.б. жатады. Дербес компьютерлердің  казіргі ө мірдін 
барлык саласында колданылатындығ ы сонша, біз олардың  бар екенін дербес
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компьютердін аппараттык жэне программапык камтамасыз етілуінің  
аркасында сезе бермейміз.

Қ азіргі замандағ ы электронды есептеуіш машина (ЭЕМ) және олардын 
жү йелерінін жұ мысына икемді компонент программалык жасактама болып 
табылады.

Программалық  жасактама дегеніміз — белгілі бір типтегі есептеуіш 
машиналарга арналғ ан, оның  аппараттык кү ралдарынын жан-жакты 
кызметін, сонымен катар колданушынын есептеу ресурстарына мұ ктаж кез 
келген есептерін шығ аруын жү зеге асыратын программалар жиынтыгы.

Программалык жасактама келесі денгейлерден тұ рады: базалык 
немесе негізгі, жү нелік, кызметтік және колданбалы.

Базалык денгей. Программалык жасактаманың  ен тө менгі денгсйі - 
базалык. Базалык дең гей базалык агіпараттык кү рылғ ылармен байланысута 
жауап береді. Ереже бойынша, базалык программатор базалык саймандар 
кү рамына кіреді жэне тұ ракты жадыда сакталады. ГІрограммалар және 
мәліметтер жасау кезең інде жедел жадығ а жазылады және пайдалану 
ү дерісінде ө згертіле алмайды. Базалык программалык кү ралдарды пайдалану 
барысында программаланатын тү ракты есте сактайтын кү рылғ ылары 
пайдаланылады. Бү л жагдайда жедел жадының  мазмү нын ө згерту есептеу 
жү йесінін кү рамында тікелей орындауғ а да болады, одан тыс га 
программалаушы деп аталатын арнайы кү рылымдарда да болуы мү мкін.

Енгізу-шығ арудыц базалык жү несі (ВЮ8) ЭЕМ-нін тү ракты 
жадында орналаскан. бү л негізі М5 П08-тың  бө лігі емес. бірак бү нымен тор 
байланысты. ВІ05 кү рамына дербес компьютердің  кү рылғ ыларын тексеруге. 
операциялык жү йені инициализациялауғ а арналғ ан және моннгор. 
пернетакта, дискілер, принтермен енгізу шығ ару амалдарын орындауга 
арналган программалар кіреді.

Жү йелік дең гей (ЖД) - ө тпелі. Бү л денгейде жү мыс істейтін 
программалар базалык денгейдін программалары мен дербес компыотерлік 
жү йенің  ө зге де программалары және тікелей аппараттык жасактамамен 
ө зара әрекеттесуін камтамасыз етеді, ягни «делдалдык» функцияны 
аткарады. Программалык жасактаманын бү л дең гейіне кө бінде барлык 
есептеу жү йесінің  пайдалану кө рсеткіштері тәуелді. Мысалы, жү йелік 
дең гейде есептеу жү йесіне жана жабдык косканда баска программалар ү шін 
осы жабдыкпен байланысты камтамасыз ететін программа орнатылуы тиіс. 
Накты кү рылғ ылармен ө зара әрекеттесуді камтамасыз ететін накты 
программаны драйвер кү рылгысы дейміз. Ол программалык жасактаманын 
жү йелік дең гейінін кү рамына кіреді.

Жү йелік дең гей программаларының  баскасы колданушымен ө зара 
әрекеттесуге жауап береді. Солардың  аркасында ол есептеу жү йесіне 
мәліметтерді енгізуге, оның  жү мысын баскаруғ а және нәтижесін озіне 
ың ғ айлы формада алуғ а мү мкіндік алды. Бү п программалык 
кұ ралдар интерфейстің  пайдаланушылык камтамасыз ету кү ралдары деп



аталады. Дербес компьютермен жұ мыстын ынғ айлылығ ы мен жұ мыс 
орнындағ ы ең бек ө німділігі оларғ а тікелей тэуелді.

Қ ызметші (сервистік) программалар - эрбір адамның  амалдық  
жү йемен жұ мыс істеуін жең ілдететін программалар тобы. Қ олданбалы 
программалар аркылы біз ө з есептерімізді шығ арамыз. Мұ ндай программалар 
«косымшалар» (приложенпя) деп те аталады. Қ олданбалы программалар сан 
алуан, оларғ а карапайым программадан бастап кү рделі есептерді шығ ара 
алатын куатты мамандандырылғ ан жү йелерді (мәтіндік процессор, 
графикалык редактор. баспаханалык жү йелер. т.б.), ғ ылыми мәселелерге 
және жалпы кө пшілікке арналғ ан кызмет ету кешендерін де жатқызуғ а 
болады.

Белгілі бір косымша кызмет аткаруғ а керекті программалар тобы 
утилиттер болып табылады. Оларғ а мысал ретінде антивирустік (вирустерге 
карсы) программаларды, мәліметтерді мү рағ аттау (кысу) программаларын, 
компьютердің  жү мыс істеу кабілетін тексеретін (диагностика)
программаларды (тест программалары) айтуғ а болады.

Аспаптык программалык жасактама (АП Ж) — бү л дербес 
компьютерге кажетті программаларды кұ руғ а немесе ө згертуге арналғ ан 
программа пакеттері. Оларғ а мысалы, Турбо Паскаль программалау тілін 
алуғ а болады.

Қ азіргі заманның  программалау жү йелері жаң а программаларды кұ руға 
программалаушығ а мү мкіндігі жоғ ары және ың ғ айлы кұ ралдарды үсынады. 
Программаны тү рлі тәсілдер бойынша кү руғ а болады. Оғ ан койылатын 
негізгі талап — оның  сапалы және колданушыга тү сінікті болуы.

Қ олданбалы программалык жасактама (Қ ПЖ) - эртү рлі мәселелік 
аумактардағ ы колданбалы есептерді шешуді жасактайтын жеке колданбалы 
программалар мен колданбапы программалар дестелерінен (Қ ПД) тү ратын 
программалык жасактама бө лігі. Оның  кұ рамына тө мендегідей Қ ПЖ кіреді:

■  жалпы максаттағ ы Қ ПЖ;
■  мәселелік бағ ытталғ ан Қ ПЖ;
■  интегралданғ ан Қ ПЖ.

Жалпы максаттағ ы колданбалы программалык жабдыктар кұ рамына 
әртү рлі колданбалы есептерді шешуге жиі колданылатын программалык 
кұ рапдар енеді, олар: мәтіндік редакторлар мен процессорлар; графикалык 
редакторлар; электрондык кестелер (ЭК) процессорлары;

■  мэліметтер корын баскару жү йелері;
■  электрондык тұ саукесерлер жэне т.с.с.

ІУІәселелік бағ ыгталғ ан колданбалы программалык жабдыктар —  
белгілі бір саладағ ы есептерді жү зеге асыруғ а мамандандырылғ ан 
программалык кү ралдардың  жиынтығ ы. Мү ндай программалык кү ралдарғ а:

■  жобалауды автоматтандыру жү йелері (ЖАЖ);
■  танбаларды айыру жү йелері;
■  статистикалык, каржылык-аналитикалык жү йелер; ғ ылыми- 

зерттеу жү йелері жатады.
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4-сабак
Компыотердің  қ осымша кұ рылғ ыларын баптау және орнату

Қ осымша кұ рылғ ылар -  компьютердін жү йелік блогына косымша 
жалғ анатын кұ рылғ ылар. Оларды жү йелік блоктың  сыртына да. ішінс де 
косуғ а болады.

Компьютердің  косымша кұ рылғ ыларына дыбыс колонкалары. 
микрофон, принтер, мәтіналғ ы, модем және т.б жатады.

П ринтер- мәтіндік жэне графиктік акпаратты кағ азғ а шыгару 
кү рылгысы.

Сканер -  компьютерге мәтіндік және графикалык акпаратты енгічу 
кү рылғ ысы.

Модем -  телефон желілері бойымен акпарат тарату кү рылғ ысы.
Бағ ан (колонка) -  дыбыстык акпаратты шығ ару кү рылғ ысы.
(ПУЭ) СБ-КОМ -  лазерлік дискілерді кө руге арналғ ан кұ рылғ ы.
Тышкан -  компьютермен жү мыс істеуге арналғ ан ың гайлы кү рылгы.
Принтерлерді баптау және орнату
Принтерді баптау \¥іпсіо№$ 7 операциялык жү йесінде орнату ү шін 

кө рсетілген. Бірак егер компьютерде баска операциялык жү йе орнатылган 
болса да орнату жү мыстарының  бір-бірінен айырмашылыгы шамалы. 
Компьютердін кез келген косымша кү рылғ ыларының  баптаулары Баскару 
панелі деген жерде сакталады. Ә кранның  сол жак тө менгі бө лігінде Пуск 
батырмасы аркылы сол жерге ө теміз де, Қ ондырғ ылар жэне принтерлер деген 
бө лімге кіреміз. Одан кейін Прннтерлерді орнату деген батырманы басу 
керек. Содан соң  шыккан терезеден принтерлерді орнату типін тандаймыз. 
Егер сол компьютерге ғ ана орнату керек болса. Локалді принтерді косу. ал 
егер жергілікті принтер болса. Жергілікті принтер косу деген батырманы 
тандау керек. Сонымен Локалді гіринтерді косу батырмасын таң даймыз.

Одан кейін принтердің  портын таң дап Ә рі карай батырмасын шертеміз 
де, дискіден принтердіц ө з маркасына арналғ ан драйверін орнатамыз.

Мәтіналғ ыны орнату
Жоғ арыда айтып ө ткендей драйвер тураліл мәселені шешіп болып. шнур 

аркылы мәтіналгыны компьютерге жалғ ағ ан соң . Шіпсіо\е$ автоматты тү рде 
кұ рылғ ыны орнатады.

Мэтінапғ ы ескі болса, орнатуды ө з колдарың мен іске асыруга тура 
келеді. Пуск аркылы Баскару панелі деген мәзірге барып. терезенің  сол жак 
жоғ аргы бө лігіндегі Қ осымша кү рылғ ы атты батырманы басып, ХУІпсІомз 
тың  айткан барлык кадамдарын орындап шыгасындар.

Модем дегеніміз - компьютерді интернетпен косып тү рагын кү рылгы. 
Жұ мыс жасау прннципі - модем модулятор және демодуляторлардан т.ү рады. 
компьютерден шыккан акпарат модем ішінде модуляциядан ө тіп кслесі 
модемге жетеді, ол жерде кайта демодуляция орындалады.

Компакт -  дискілер. Компакт дискіні лазерлік дискі деп те атайды. Онын 
сыйымдылыгы ө те ү лкен. олардағ ы акпаратты тек окуғ а болады. СО-К

13



компакт -  дискілеріне баска жаң а акпараттар жазуғ а немесе акпараттарды 
кайта жазуғ а болмайды. Ал СО-КМ дискілеріне ақ паратты жазуғ а, кайта 
жазуғ а болады.

Флешка - жинактауыштар және жады карталары. Флешка -  ақ паратты 
сактау ү шін ен колайлы контейнер болып табылады. Оларғ а 32 Мбайт-тан 
8 Гбайт-ка дейін акпарат сактауга болады. Салмағ ы жең іл, колайлы 
флешкаларды ГІЗВ-портка косады, секундына і-10 Мбайт жылдамдыкпен 
акпарат жазуғ а болады. Ол казіргі заманғ ы компьютерлердің  әркайсысында 
болатын арнаулы ГІ8В - порт аркылы косылады.

Дискета - акпаратты тасымалдаушы, оларда программалар мен 
мәліметтерді компьютерден тыс сактауғ а болады.

Драйвер - компыотер кұ рамына кіретін әртү рлі кұ рылғ ыларды баскаруғ а 
арналғ ан арнайы программалар. Ә рбір кұ рылғ ығ а ө зінің  драйвері сәйкес 
келеді. Мысалы. принтер драйвері, сканер драйвері, жү йелік картаның  
драйвері.

Компьютерге косылғ ан әр кұ рылгы драйвер кө мегімен жұ мыс жасайтын 
кө рінеді. Мәселен, шина, ГІ8В сиякты кұ рылғ ылардың  драйвері \Уіпбо\Ү 5 
операциялык жү йесінде бірге жү руі мү мкін, бірак бізге кө біне дыбыс 
картасы, видеокарта, чипсет кұ рылғ ысының  драйверін ө зіміз орнатуғ а тура 
келеді. Драйвер болмағ ан жағ дайда, дыбыс шыкпай, монитордағы терезені 
жылжытканда калкып жылжуы, желілік сымды косканда желіге косылмай 
кою сиякты проблемалар орын алатын кө рінеді.

5-сабак

\Ү 1^0О\Ү 8-тын негізіі нысалары мен онын баскару жолдары.
\УІМЮ \Ү 8-тың  файлдары мен бумалары. Фанлдык кұ рылыммен

амалдары

РУіпсіош - бұ л негізгі объектілері терезе және белгі тү рінде 
бейнеленетін графикалык операциялык жү йе. Міпсіош жү йесінің  негізгі 
нысаналары терезе, жү мыс ү сте.чі, шарт белгілер, жарлық тар, бумалар 
болып табылады.

Терезе - экранның  тө ртбұ рышты коршаулы аумағ ы, онда 
бағ дарламалар орындалады, мәліметтер ө ң деліп, тү зетіледі және баскару 
әрекеттері жү реді. Жү мыс ү стелі - эртү рлі объектілер орналасатын ІҮ іпсІомх- 
тың  экраны. Шартбелгі - кыскаша сө з таң басы бар кішкене графикалык 
бейне. Жарлық - белгілі бір объектімен тікелей катынас жасауды іске 
асыратын командалык файл. Бумада каталогтар мен бағ дарламалар тобы 
орналасады.

№іпс/о\\’х объектілерін баскаруды эртү рлі кұ рылғ ылармен, оның  
ішіндегі негізгісі тышканмен ұ йымдастыруга болады. Тышкан кө мегімен 
ІУіпсһ ш объектілерімен: тасымалОау, созу, қ осу, белгілеу, аиіу, жабу
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әрекеттерін орың дауга болады. Тышканның  сол жак батырмасы негізгі. ал оң  
жағ ы -  косымша болып табылады.

Қ андай да бір объектіге тышканды апарып. оның  оң  жак батырмасын 
бассак, экранга дшіашікаіық  немесе контекстік (жшшма) деп аталатын 
бағ ынышты мәзір командалары шығ ады.

Сухбаттық  терезе - бұ л косымша акпараттар енгізілетін арнаііы 
терезе. Онда ІҮ іпс/ом.ч және оның  косымшаларын баптау және баскарч ү шін 
кажет баскару элементтері орналасады. Анық тама терезесі - И'іпсІо\\\\ 
жү йесімен жэне оның  косымшаларымен жү мыс істеу жайлы аныктамалык 
хабарларды шығ ару ү шін колданылады. Шекарачар - терезенін тө рт жагынан 
коршап тү рғ ан жактау.

Тақ ырып жолы (шақ ырып) - терезенің  ен жоғ аргы шекарасының  
астынан терезенін такырыбы кө рсетілген тө ртбү рыш. Жуйелік мнзір бс.іеісі - 
такырып жолынын сол жағ ында орналасады. Олардың  кө мегімен терезені 
жылжытуғ а және ө лшемін ө згертуге болады. Жабу баінырмасы - такырып 
жолының  оң  жак шекарасындағ ы икс (х) батырмасы. Кішіреііту  батырмасын 
шерткенде терезе жү мыс ү стелінен алынады да. тапсырма тактасында тек 
кана батырмасы калады. АІІ+ТаЬ-ты колмен басу аркылы терезені каптадан 
ү лкейтуге болады. Ү лкеііту батырмасы - терезені экран ө лшеміне дейін 
ү лкейтеді. Қ ачпына келтіру батырмасы - терезені аралык-бейтарап 
жагдайына келтіреді, ягни терезе экранда болады. бірак оның  ө лшемі экран 
ө лшемінен кіші болады. Мэзір жолы  - такырыптын тө менгі жагында 
орналаскан жатык жолда командалар аты жазылғ ан жол. Мэзір дегеніміэ - 
берілген терезедегі орындауғ а болатын командалардың  тізімі. Жумыс 
аіімагы - бү л объектілер орналаскан терезенің  ішкі аймағ ы.

Ү /іпс1о\У5 - операциялык жү йесінде файлдармен жү мыс істеу. Сілтеу 
терезесі. Фагілды кө шіру - жана бумада оның  тағ ы бір кө шірмесін алу. ал 
фаітды жылжыту -  оның  бір бумадан екінші бумағ а кө шірмесін алып. ескі 
орнынан ө шіріп тастау. Қ атар орналасқ ан бірнеиіе фсііілды белгілеу ушін 
бірінші файлды белгілеп алып. Бһ ій пернесін басып ұ стап түру кажет және 
соң ғ ы файлғ а тышкан курсорын жеткізіп белгілеу керек.

Ә р жерде орналасқ ан фаіілдарды белгілеу ушін. бірінші файлды 
белгілеп, СігІ пернесін басып ү стап тү ру керек жэне керекті файл аттарына 
тышкан курсорын алып барып, оны біртіндеп белгілеп отыр\ керек. 
Белгілеуді алып тастау ү шін курсорды сол файлдардан тыскары жерге алып 
барып, тышканды бір рет басу кажет. Белгіленген файлдарды кошіру ушін 
курсорды сол белгіленген объектінің  бір шетіне алып барып, тышкан 
батырмасын басу керек жэне сол басулы кү йінде ұ стап тү рып. файл 
кө шірілуге тиіс бума белгісіне жеткізіп батырманы коя береміз. Сонымен 
катар, файлды белгілеп алып контекстік мәзір аркылы да кө шіруге жоне 
ө шіруге болады. Файчдар мен каталогтарды ө шіру ү шін оларды бслгілеп 
алып, Оеіеіе пернесін басу кажет немесе Файл-Ө шіру командасын орындау 
кажет. Файлдармен орындалатын баска операциялар: файлды дискегке 
кө шіру ү шін контекстік мэзірден Жіберу командаларын орындау. Фаіілдың



атыіі озгерту ушіи, файлды белгілеп алып, Фаііл-Лтыіі озгерту  
командаларын орындау керек.

Алмастыру буфері аркылы мәліметтердің  кө шірмесін алу және 
жылжыту ү шін Сі.ипеу багдар:шмасы аркылы керекті файлды тауып, 
тышканнын оң  жак батырмасын басу керек. Файлды алмастыру буферіне 
кө шіру ү шін -  шыккан контекстік мәзірден Кө иіірме а.чу (Копироватъ) 
командасын, ал файлды жаң а орынга жылжыту максатында оны буферге 
киып алу ү шін - Қ иып ачу (Вырезать) командасын орындау кажет. Сілтеу 
терезесінін сол жактағ ы бө лігінде мәлімет тасымалданатын буманы ашып 
койып, бос орынғ а тышканның  оң  жак батырмасын басу керек және шыккан 
контекстік мәзірден Епгізу (Вставить) командасын орындау кажет.

Сілтеу -  файлдык жү йенің  кез келген объектісін колданушы іздеп 
табуга кө мек жасайтын және олармен кажетті әрекеттер орындайтын 
программа. Сілтеу программасын жү ктеу тәсілдері:

• Пуск - Программы - Проводник;
■ Негізгі менюде тышкан батырмасының  оң  жагын басып, жанама 

менюде Проводникіпі таң дау;
■ Моіі компыотер программасында жанама менюді шакырып. онда 

Проводникті таң дау.
Сілтеуіш программасы екі бө лікке бө лінген. Сол жак бө лікте 

жинактауыштар атаулары жэне бумалар бейнеленеді. Бума атауындағ ы + 
белгі буманың  ішкі бумаларды камтитынын білдіреді. Ал оң жак бө лік 
таң далынып алынғ ан буманың  мазмү нын камтпды.

Бума туралы тү еінік
Мпбоадз операциялык жү йесінің  негізгі объектілері терезе мен 

шартбелгілер тү рінде бейнеленеді. Жү мыс столында \Ү іпс1о \ү з-ты ң 
объектілері мен баскару элементтері орналаскан. Объект -  \Ү іпёошз жү мыс 
істейтін бағ дарламалар мен кү раушылардың  барлыгы. Ә р объектінің  ө зіне 
тэн касиеттері болады. Олар бір-бірінен касиеттері аркылы ажыратылады. 
ХҮ Іпсіозү з объектілерін негізгі және арнайы деп шартты тү рде бө луге болады.

ХУІпсіоадз-тың  негізгі обектілеріне: бумалар, бағ дарламалар, кұ жаттар 
мен таң башалар (ярлык) жатады.

Арнайы объектілеріне: Бас меню, Баскару тактасы, Менің
компьютерім (Мой компьютер) жэне Себет (Корзина) жатады.

Біркатар объектілер белгілі бір белгілері бойынша топтастырылады, 
оларды аныктау ү шін буматү сінігі пайдаланылады.

Бума -  бү л объектілер коймасы. Бумалардың  ішінде тек файлдар, 
шартбелгілер, таң башалар ғ ана емес, баска бумалар да болуы мүмкін. 
Бумалар ашык немесе жабык болады. Жабык бума шартбелгі тү рінде, ал 
ашык бума терезе тү рінде кө рінеді. Бумалар компьютерде белгілі тәртіппен 
орналасады, оны иерархия деп атайды. Бума иерархиясын Бағ ыттауыш 
(Проводник) колданбасының  терезесінің  сол жағ ында немесе мына сызбадан 
кө руге болады.
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УҮ іпсІот обьектілерінің  шартты иерархиясынын сызбасы

Бума Файл Таң башалар

Файл Таң башалар
\Ү  ІПСІО\Ү 5 Оумасының  ірхиясының  шың ы жумыс орны оумасы 

болып табылады. Бұ л бума калғ ан барлык бумалардың  аналык бумасы болып 
табылады. Онын біркатар ерекше касиеттері бар. Жұ мыс ү стелі барлык 
терезелердін астында болады, ол барлык терезелер жинамапанғ ан кезде гана 
толык кө рінеді.

Бумалар жү йелік жэне жү мыс бумалары болып екіге бө лінеді. XV'іпсіохг.ч 
объектілері жү йелік бумаларда сакталады. Жү йелік бумаларғ а кандайда бір 
ө згерістер енгізілсе, жү йе жү мысының  дү рыс істемеуі немесе жү мыс 
барысында тү рып калуы мү мкін.

Жү йелік бумаларғ а: \Уіпс1о\Ү 5, Рго§гат Ғ ііез бумаларіл және
багдарламалар аркылы кү рылган бумалар жатады.

Жү мыс бумаларына: ө здерің  кұ рғ ан немесе сендер ү шін \\/іпсІо\\5 
кұ рғ ан бумалар жатады. Мысалы: Менің  кү жаттарым (Мой документы) 
бумасы. \Ү іпсІо\ү з-та бумалардың  ішіне бумаларды шексіз кірістіре беруге 
болады. Компьютермен жү мыс істегенде кө птеген файлдар кү руга тура 
келеді. Егер ол файлдарды тек бір бумада орналастыра берсе, онда бара-бара 
ол бумадан кажетті файлды тауып алу ү шін кө п уакыт кажет болады. Бұ л 
жагдайды болдырмау ү шін, файлдарды ө зіміз жасағ ан жеке бумаларга 
орналастырғ ан жө н. Мысалы: барлык суреттерді Сурет бумасына. ал 
ойындарды Ойын бумасына т.с.с. орналастырады. Жана бума кү ру киын 
емес, оны мына мысалда карастырайык:

1. Мой компьютер бумасын ашамыз.
2. Ө з бумаң ызды орналастыргың ыз келген буманы ашыныз, мысшіы: С:

дискісінің  бумасын ашың ыз.
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3. С: дискінің  терезесінің  бос жеріне барып тышканның  оң  жак 
батырмасын шертің із.

4. Ашылган контекстік менюден Создать командасын шертеміз.
5. Ә кранда панда болган бағ ынынкы менюден Папка командасын 

таң данмыз.
Осы командаларды орындағ аннан кепін экранда «Жаң а бума» («Новая 

папка») атты жаң а бума белгішесі пайда болады. Пернетактадан кажет атты 
енгізіп Епіег пернесін басамыз. Бумаларды кұ рудың  баска эдістері де бар.

Файл ү гымы
Файл -  аты бар біркатар байттар тізбегі. Файл не бағ дарлама, не кұ жат 

болуы мү мкін. Файл (Гііе) сө зі ағ ылшын тілінен аударғ анд «бума» дегенді 
білдіреді. Файл атауы ө зара екі нү ктемен бө лінген бө ліктен тұ рады, оның  
бірінші бө лігі - файл аты. ал екінші бө лігі - кең ейтілуі. Ә р файлдың  аты бар. 
Оның  аты: 1-ден 255 символга дейін болады, оның  пайдаланушы ү шін 
кұ жаттың  кызметін аныктайтын мазмұ ндык жү ктемесі бар. Файл атында \ ? : 
* « < > / символдарын пайдалануғ а болмайды. Файлдың  типі бойынша 
компьютер оның  бағ дарлама немесе кұ жат екендігін аныктайды. Егер файл 
типінде .е\е немесе .согп кең ейтулері тұ рса онда бұ л бағ дарлама болғ аны. 
Ал, калган кең ейтулері бар файлдардың  бэрін компьютер кұ жат деп 
аныктайды. Файл типтерінің  «кұ жат ретінде» кейбір негізгі кең ейтулерінің  
тізімі тө менде келтірілген.
.Ьтр РаіпТ графикалык колданбасының  кең ейтілуі
.йос \Уогсі және \Ү огсІРасІ мэтіндік редакторларының  кең ейтілулері
.і\( Блокнот колданбасының  кең ейтілуі
.аұ і Бейне-клип кең ейтілуі
.хіх ЕхсеІ кестелік процессорының  кең ейтілуі
.ррі Ро\ү ег Роіпі колданбасының  кең ейтілуі.

Компьютер кұ жаттың  типі бойынша кұ жат қ ай колданбада ө ң делгенін 
аныктайды. Мысалы екі рет шерткеннен кейін, компьютер кұ жаттың  типін 
аныктай отырып, ол кұ жатты жасалғ ан колданбада ашады.

Файлдық  ақ парат ө лшемін -  бит сиякты акпаратты сактау бірлігі 
ретінде карастыруғ а болады. Біртұ тас объект ретінде файлдармен жазу, 
ө шіру (жою), кө шіру, жылжыту, кайта атау операцияларын жү ргізуге болады.

6-сабак
\Ү іпсіоү у8-ты ң  стандартты косымшасы

\Ү іпсіо\Ү 5 ХР-дің  негізгі стандартты программапары:
1) Программа-кө рсеткіш Проводник;
2) Графикалык редактор Раіпі;
3) Мэтіндік редакторлар Блокнот жэне ШогсІРасІ;
4) Калькулятор;
5) Адрестік кітап;
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6) Мультимедиялык программалар жиынтығ ы «Развлечения»;
7) Қ ызметтік негіздегі программалар: Архивация данных (Деректерді
мұ рагаттау), Дефрагментация диска, Очистка диска (Дискті тазалау). Таблпца 
символов (Символдар кестесі) және баскалар;
9) Телефондык жү йемен байланыс ұ йымдастыру программаларынын 
жиынтығ ы Связь (Байланыс).

Стандартты программалар мэзірі Пуск батырмасын басу аркылы 
жұ мыска косылады (сурет I). Пуск батырмасын баскан соң  Проіраммы 
жолын тандау керек, сонан соң  пайда болғ ан бағ ының кы мэзірден 
Стандартные жолы тандалады. Стандартты программалар тізімінен 
кажеттісін таң дау керек.
1. Блокнот мэтіндік редакторы. Блокнот программасы карапайым мэтіндік 
редактор болып табылады. Ол АИ8І форматтағ ы. яғ ни форматы жок. 
мэтіндік кұ жаттарды дайындауга және ө ң деуге арналган. Мұ ндап формат 
кызметтік файлдарғ а, мысалы АіДоЕХЕС.ВАТ және 1191 кең ейтулі файлдарғ а 
беріледі. Блокнотта мәтінді ө ң деуге кажетті әрекеттердің  ең  аз мө лшері 
колданылады. Бұ л программаның  негһ гі цчсиеті онын ө те жылдам жү мыска 
косылуы жэне жұ мыс істеуі. Бұ л ортада кұ рылғ ан файлдарғ а Дх( кенейтуі 
беріледі. Блокнот программасы кұ рамды кұ жаттарды дайындауда колданба - 
кө з ретінде пайдаланылады және колданба программалар арасында деректер 
алмасуды алмасу буфері аркылы жү ргізеді.

Кө птеген әрекеттерді пернетактадан жылдам шакыру 
батырмаларын басу аркылы орындатуғ а болады:
2. \УогсІРа{1 мэгіндік редакторы. Мәтіндік редактор \Ү огсіРас1. барлык 
мэтіндік редактор сиякты мәтіндік кұ жаттарды кұ руғ а. ө ңдеуге жэне 
карастыруғ а арналғ ан. Блокнот редакторымен салыстырғ анда тагы да бір 
манызды функцияны - кұ жатты форматтауды жү ргізе алады. Кужатты  
форматтсіу  ол - шрифтердің  бірнеше тү рін колдану. мәтіннің  шеттерін 
тең естіру. кұ жатка табиғ аты баска объектіні (мысалы, сурет) енгізу. агып оту 
мү мкіндіктерінің  болуы.

МогсіРасІ мәтіндік редакторында пернетакта аркылы баскарч жү ргізу 
ү шін мына жылдам шакыру батырмаларын колдануғ а болады:

СТКЬ + X - кесіп алу 
СТКЕ + С - кө шірме алу 
СТКЬ + V - кою 
СТКЬ + Ғ  - табу
СТКЬ + Н - алмастыру (ауыстыру) 
СТКЬ + А - барлығ ын белгілеу

СТКЬ + N - кұ ру 
СТКЬ + О - ашу 
СТКБ + 8 - сактау 
СТКЬ + Р - басу 
СТКЬ + 2 - болдырмау 
СТКЬ + Ү - кайталау
3. Калькулятор. Калькулятор программасы стандартты (калыпты) режимле 
карапайым арифметикалык есептеулерді жү ргізуге арналган (Калькулятор 
бетіндегі тө менгі сурет) жэне инженерлік режимде (Калькулятор бетіндегі 
ортадағ ы сурет). Калькулятордың  жұ мыс режимі жатык мәзірдсгі Вид 
аркылы таң далады.

Инженерлік режнмде Калькулятор есептей алады:
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1) негізгі және кері алгебралык және трпгонометриялык функцияларды, 
гиперболалык функцияларды;
2) екілік, сегіздік, ондык, он алтылык есептеу жү йелерінде берілген 
сандармен логикалык әрекеттерді.

Стандартты режнмде жү мыс істейтін калькуляторда, сандык және 
арифметикалык амалдар (* - кө бейту, / - бө лу, + - косу, - - алу, - квадрат 
тү бір табу, % - пайыз табу, 1/х - кері шаманы есептеу, ү тір - бү тін мен бө лік 
арасындагы белгі. +/- - санның  таң басын ө згерту.

4. Сілтеуіш (Проводник)
Сілтеуіш - программа (колданба). кө мегімен файлдык жү йедегі кез келген 

объектіні (бума не файл) және олармен кажетті әрекеттерді орындауғ а 
болады. Сілтеуіш кө мегімен колданбаларды жұ мыска косуғ а, қ ү жаттарды 
ашуғ а, файлдар мен бумалардың  кө шірмесін алуғ а не кө шіруге, дискеттерді 
форматтауғ а. Интернеттегі \УеЬ-беттерді кө руге болады және т.б. Сілтеуіш 
интерфейсы колданушы ү шін тү сінікті тү рде жасалган.

5. Графикалық  редактоп РаіпТ Графикалык редактор Раіпі растрлық , 
нү ктелерден тұ ратын. суреттерді кұ ру (салу), ө ң деу және карастыру ү шін 
колданылады. Раіпі-та кұ рылган суретті баска кұ жаттарғ а коюға немесе 
Жұ мыс ү стелінің  фондык суреті ретінде пайдалануғ а болады. Раіпі-та 
сканермен алынғ ан суретті кө руге жэне ө згертуге болады.

Ьіпих ОЖ-нің  негізі
7-еабак

Ьіпих операциялык жү йесімен таныеу
Ыпих -  Ііпіх операциялык жү йесінің  толык функционалды нұ скасы. 

Бұ л операциялык жү йеге, Гіпіх операциялык жү йесінің  ен куатты 
мү мкіндіктері кіргізілген, жэне де Гіпих-ке ІІпіх операциялык жү йесінің  
казіргі кездегі колданбалары косылғ ан. Бұ л колданбалар ОМГІ тізбегімен 
таралып ө зіне кәсіби дең гейдегі колданбаларды кіргізеді. Ьіпих-те 
инструменттердің  жинағ ы камтамасыздандырылғ ан, осы инструменттер 
аркылы, сіз ө зің іздің  жеке колданбаларың ызды, кұ жаттарынызды, \Ү еЬ 
парактарың ызды, презентацияларың ызды, сызбаларды, ойындарды және де 
комгіьютерлік графиктерге дейінде катынас кұ ра аласыз. Интернетте Ыпих 
жү йесі персоналды компьютерлерде жұ мыс жасайтындарғ а негізгі тірек 
болып табылады. Интернетте жү ріп саяхаттаудан гыс, Ыпііх операциялык 
жү йесі интернет тораптарын жэне Ғ ТР-серверлерін кұ руга рұ ксат береді. 
Осының  аркасында баска колданушылар (мысалы, модемі комгіьютерге 
косылғ ан, сіздің  достарың ыз) сіздің  Ьіпих жү йең ізге кө п пайдаланушылар 
режимінде косыла алады.
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Терминологня
ОМЕІ/Е і ін іх -ты  «шұ кып» кө ріп. одан сон оны кү нделікті ко.тданамын 

дегендер тәжірибелері аз болгандыктан жпі терминологияда шатасады.
Ғ гее Зойшаге -  еркін бағ дарламалык камтама (ЕБҚ ). оны еркіп 

колданып жэне таратуга рү ксат ететін еркін лицензиялардың  бірех і аясында 
таратылады.

Ореп Зоигсе -  бастапкы кодтары ашык бағ дарламалык камтама не 
ашык бағ дарламалык камтама. Маң ызды ескерту: ашык - тегін дегені емес. 
Ашык пен еркін арасында айырмашылыгы аз, тек керек кезінде оны ол 
туралы жеке айтамыз.

СМШЬіпих -  Ьіпих ядросына негізделген операциялык жү йесініи 
атауы. Кө бінесе осы сө з тіркесінін бірінші бө лігі айтылмайды. тек Еіпііх 
(Линукс) деп айтылады. ОҒ Ш/Еіпих кү рамасы -  ядро. командалык ондеуіш 
және багдарламалык камтаманың  жинагы.

Дистрибутив -  багдарламалык камтаманың  (операциялык жү йелер де) 
таратылу тү рі, кұ рамында осы операциялык жү йенің  орнаткышы мен 
минималды бағ дарламалар жинагы болады. Ьііиіх дистрибутивтерімің 
мысалдары: ЕІЬипІи, ОеЬіап, §1аск\ү аге. орепЗОЗЕ. Агсһ ііпих, т.б.

Консоль (командалык жол) -  негізі. ол -  операциялык жү йенін мэтіндік 
кө рінісі, тү рі. Мәтіндік командаларды енгізу-шыгару кү ралы. ОЫІЬЕіішх 
жү йелерінде командалык жол деп кө бінесе Ваяһ  командалык ө ңдеуіші жэне 
оның  графикалык кең ейтуі (Хіепп. Споте-ІегтіпаІ) аталады. «Терминал» 
ұ ғ ымына ү ксас болып келеді.

Кооі (суперпайдаланушы) -  СХиі/Ьіпих жү йелерінде шектеусіз 
экімшілік кұ кыгы бар пайдаланушысы.

СІЛ (ағ ылш. «§гарһ ісаІ иьег іпІегЕасе») -  пайдаланушының графикалык 
интерфейсі. Яғ ни, терезелер, панельдер. батырмалар мен т.с.с,

\Уіпсіо\ү  Мапа§ег -  терезелердін орналасуы мен олардың  әрекеттерін 
баскарады. Мысалы. Сотріг- графикалык эффектілерді ү сынады.

Оеякіор Епуігоптепі -  жү мыс ү стелінің  ортасы. негізгі ү ш тү рі бар: 
КОЕ. ОМОМЕ, ХҒ СЕ. Кұ рамында бағ дарламалар жинагы болуы мү мкін. 
Мысапы, мәтіндік редактор ретінде Опоте ішінде §есІҺ . ал КЭЕ ішінде 
К\угіІе болыи келеді. Жай ғ ана бағ дарламалар жинағ ы емес. ө зара тыгыз 
байланыстырылғ ан болады, мысалы. медиаплейерде ойнап жатка ө лен атын 
жедел хабарламалармен алмасу бағ дарламасы кө рсете алады.

Десте -  бағ дарламалык камтама файлы. кұ рамында бағ дарламанын әзі. 
косымша мәліметтер болады (лицензия мәтіні. мысалғ а). Десте ата\ы эдетте 
стандартты болады, бағ дарлама аты. нү скасы. архитектурасы кө рсстілсді. 
Сонымен катар, Ьіпих элемінде колданатын дестелер тү ріне сэіікес 
дистрибутивтер екі ү лкен топка бө лінеді. Ең  кө п таралғ андары сіеЬ жэне грт 
дестелер тү рлері. Алайда, кейбір дистрибутивтер ө здік пішімдердегі 
дестелерді колданады.
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Десгелер менеджері -  БҚ  дестелерін баскаруғ а арналғ ан бағ дарлама. 
Бағ дарлама дестелерін іздеу, орнату. ө шіру, жаң арту мен т.с.с. әрекеттерді 
орындайды Мысалы: сірк», грт. Агсһ ііпих ү шін дестелер менеджері — 
растап.

Репозиторий -  БҚ  дестелері орналасатын жер. Ол интернеттегі 
серверде, жергілікті компьютерде. не компакт-дисктерде орналасуы мү мкін. 
Репозиторпйден дестелер менеджері дестелер туралы акпаратты оқ ып, 
оларды жү ктеп ала алады.

Бастапкы код -  бағ дарламаның  «шикі» тү рі, яғ ни, бағ дарламалау 
тілінде жазылган код файлдары мен косымша кұ рама (суреттер, кү жаттама, 
т.с.с.) Бағ дарлама осы тү рінде пайдасыз. колдану ү шін оны «жинау» керек, 
бұ л ү рдіс компиляция деп аталады.

Скрипт -  командалык ө ң деуіш орындайтын командалар жазылған 
файл. Мысалы. командалар тізімін кайта-кайта тере бермеу ү шін оны 
скриптке жинауғ а болады.

Ьіпих жү йесі
"Ьіпих” терминінің  мағ ынасы толығ ымен аныкталмағ ан. Ең  апдымен 

ол ядроны, Біпих-тің  кез келген версиясының  жү регі ретінде білдіріледі. Ал 
кен аукымдағ ы мағ ынасы - дистрибутив деп атапатын, осы ядрода 
орындапатын бағ дарламалар жиынтығ ы. Ядроның  максаты -  бағдарламалар, 
сонын ішінде базалык аппараттык бағ дарламалар мен есептеулерді немесе 
бағ дарламалардың  орындалуын баскаратын жү йелер сиякты бағ дарламалар 
орындалатын базалык ортаны камтамасыз ету.

Накгырак айтсак. белгілі бір уакыт мезетінде Ьіпих-тің  тек бір ғ ана 
ағ ымдағ ы тү рі бар, ол — ағ ымдағ ы ядро тү рі. Торвальдс Ьіпих әлемінде 
ядроны ө з иелігі ретінде белгілеп, кү ллі дү ниедегі мың дағ ан 
кұ растырушыларғ а осы ядро ү шін колданбалы бағ дарламалар мен кызметтер 
кұ руғ а мү мкіндік берген.

Кез келген аныктамадан шыкканда Ьіпи.х операциялык жү йе болып 
табылады. Ьіпих-ті баска дербес компьютерлерге арналғ ан операциялык 
жү йелерден айыратын ядроның  ерекшелігі сонда - бұ л жү йе кө птапсырмалы 
жэне кө пколданбалы болып табылады.

Ьіпііх бір уакытта бірнеше колданушының  жұ мысын камтамасыз етеді, 
бұ л оның  кө пқ олданбалылык артыкшылыктарын тү гелдей пайдалануғ а 
мү мкіндік береді. Бұ дан ү лкен кұ ндылык шыкпак: Ьіпих-ті косымшапар 
сервері ретінде дамытуғ а болады. Колданушылар терминалдан немесе 
ө здерінің  дербес компьютерлерінен жергілікті желі аркылы Ьіпих серверіне 
шығ ып, ө з компыотерінен емес, осы серверден бағ дармаларды жү ктей алады.

Операциялык жү йелер программалар жұ мысын баскарады. Оларды 
есепке жібереді, токтатады және ө шіреді. Ө з кезегінде ОЖ-де 
микропроцессорда орындалатын проғ рамма. Программаны орындауғ а кірісу 
дегеніміз ол сол программаның  командаларын бірінен сон бірін орындау. 
Программа және онын мәліметтері сол уакыттағ ы ү рдіс ағ ынын анық тайды.
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