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МАЗМҰНЫ 

 
№ Құжат түрлері  Бет  

1 Пән бойынша аудиториялық сабақтарды өткізудің күнтізбелік-тақырыптық 

жоспары....................................................................................................................... 

 

2 Пәнді оқытудың студентке арналған бағдарламасы (Sуllabus)…………………  

3 Дәрістік кешен (дәріс тезистері, иллюстрациялық және таратқыш материалдар, 

ұсынылған әдебиеттер тізімі)............................................................ 

 

4 Лабораториялық-тәжірибелік сабақтар бойынша әдістемелік нұсқаулар...........  

5 Білім алушының өзіндік жұмыстарына арналған материалдар.............................  

6 Білім беруді мультимедиамен және бағдарламамен қамтамасыздандыру...........  

7 Пәннен сабақ беруге арналған аудиториялар, кабинеттер және лабораториялар  
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Сабақ 

№ 

Тақырыптыоқ

ытудың 

күнтізбелік 

мерзімі 

Бөлім, тақырыпатауы 
Сағаттар 

саны 
Сабақ типі 

Үй 

тапсырмасы 

Ескерту 

1 

 

Автоматтандырылған ақпараттар жүйесіне кіріспе. 

Пәннің жалпы сипаттамасы: оқытудың мақсаты мен 

міндеттері, компьютерлік құрылғылар-мен қызмет 

көрсету, техника маманын даярлаудағы пәннің  рөлі мен 

алатын орны 

2 Жана сабақ 

Берілген 

тақырыпты 

конспетеу және 

сұраққа жауап 

беру 

 

2 

 

Автоматтандырылған ақпараттар жүйесінің 

қамтамасыздандыру түсінігі. ААЖ типтік құрылғылары. 

Ақпараттық қамтамасыздандыру. 

2 Аралас сабақ 

Сызбалармен 

жұмыс  оны 

талдау мысал 

елтіру 

 

3 
 

Ақпараттық қамтамасыздандыруды құрудың 

принциптері. 
2 Аралас сабақ 

сұрақтарға 

жауап беру 
 

4 

 

Математикалық қамтамасыздандыру-дың мәні, 

құрылымы, құрамы. Ақпаратты өңдеудің моделі мен 

алгоритмі. Тәжірибелік сабақ №1 

2 
Тәжірибелік 

сабақ 

Білімдерін 

машықтау ДК 
 

5 

 

Бағдарламалық қамтамасыздандыру түсінігі мен 

классификациясы. Жүйелік бағдарламалық 

қамтамасыздандыру. 

2 Жаңа сабақ 

конспетеу және 

сұраққа жауап 

беру 

 

6 

 

Сервистік бағдарламалық қамтамасыздандыру. 

Бағдарламалау технологиясының құрал-саймандары. 

Тәжірибелік сабақ №2 

2 
Тәжірибелік 

сабақ 

Білімдерін 

машықтау ДК 
 

7 

 
Қолданушы бағдарламалардың пакеті. Клиент-сервер 

моделі. Қосымшаларды деңгейлеп бөлу. 
2 Аралас сабақ 

конспетеу және 

сұраққа жауап 

беру 

 

8  

Үшзвенолық архитектура түсінігі. Тік және көлденең 

таралымдар. 
2 Аралас сабақ 

Сызбалармен 

жұмыс  оны 

талдау мысал 

елтіру 

 

9  Сервистік бағдарламалық қамтамасыздандыру 2 Тәжірибелік Білімдерін  
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Тәжірибелік сабақ №3 сабақ машықтау ДК 

10  Қолданушы бағдарлама пакеттерімен жұмыс жасау 

Тәжірибелік сабақ №4 
2 

Тәжірибелік 

сабақ 

Білімдерін 

машықтау ДК 
 

11  Серверлер мен жұмыс станцияларының аппараттық-

бағдарламалық платфор-малары. Автоматтандырылған 

ақпарат-тар жүйесін бағдарламалық 

қамтамасыздандырудың құрамын таңдау 

2 

Жаңа білім 

меңгеру 

сабағы 

конспетеу және 

сұраққа жауап 

беру 

 

12  Ашық және жабық кодты жаңа операциялық жүйелердің 

түсінігі. Операциялық жүйенің мәні, функциясы, 

құрылымы. Операциялық жүйелердің түрлері. 

Аппараттық құрылғыларғак талап. Желілік операциялық 

жүйелердің басқалардан айырмашылығы. Тәжірибелік 

сабақ №5 

2 
Тәжірибелік 

сабақ 

Білімдерін 

машықтау ДК 
 

13 

 

 UNIX операциялық жүйесі.  UNIX операциялық 

жүйесінің негізгі мінездемелері. Linux дистрибутивтері. 

Компьютерге қойылатын талаптар. RAID массиві. 

2 

Жаңа білім 

меңгеру 

сабағы 

конспетеу және 

сұраққа жауап 

беру 

 

14  Серверлік бағдарламамен қамтамасыз-дандырудың 

түрлері: басқару серверлері, файлдық серверлер, өзін 

ақпараттық ресурстармен қамтамасыз ететін серверлер, 

ақпараттық серверлер 

2 Аралас сабақ 

Серверлік 

бағдарлама-

ларды анықтау 

 

15  Web серверлер, қосымша серверлері, қауіпсіздік 

серверлері (брандмауэрлер, прокси-серверлер), серверлік 

бағдарламамен қамтамасыздандыру-дың түрлерінің 

экспуатациялау ерекшеліктері. 

2 Аралас сабақ 

Сызбалармен 

жұмыс  оны 

талдау мысал 

елтіру 

 

16  

Windows Server 2000/2003 операциялық жүйесі. 2 Аралас сабақ 

конспетеу және 

сұраққа жауап 

беру 

 

17  DNS кілттік  сипаттамалары. DNS жұмыс жасау 

принциптері және терминдері. DNS аттарының 

аумағы. DNS мәліметтер қорының құрылысы. 

Адрестердің аттарға  өзгертілуі 

DNS сұраныстар. Виртуалды машина оның түсініктері, 

орнатылуы және бапталуы 

2 Аралас сабақ 

Сызбалармен 

жұмыс  оны 

талдау мысал 

елтіру 
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18  

Мәліметтер қорын басқару жүйесіне кіріспе. 2 Аралас сабақ 

конспетеу және 

сұраққа жауап 

беру 

 

19  Серверлік бағдарламамен қамтамасыздан-дыруды орнату 

және қадағалау. Серверлік бағдарламамен 

қамтамасыздандыруды орнату және қадағалаудың 

тәртібі, арнайы бағдарламалық пакеттер және автомат-

тандырылған ақпараттар жүйесін басқару утилиттері, 

серверлік бөлікті орнату. 

2 Аралас сабақ 

Сызбалармен 

жұмыс  оны 

талдау мысал 

елтіру 

 

20  Windows Server 2000/20032 операциялық жүйесін орнату. 

Домен контроллері және2 қатар серверлері. Windows 

Server 2000/2003 құрылғылары. 

2 Аралас сабақ 

конспетеу және 

сұраққа жауап 

беру 

 

21  PHP және PERL модульдерінің жалпы сипаттамасы. 

Sybase SQL, Anywhere, Microsoft SQL Server, MySQL 

мәліметтер қорын басқару жүйесінің берілуі мен 

мінездемелері. 

2 Аралас сабақ 

Сызбалармен 

жұмыс  оны 

талдау мысал 

елтіру 

 

22  Тәжірибелік жұмыс №6  Серверлік бағдарламалармен 

қамтамасыздандыруды орнату және қадағалау. 
2 

Тәжірибелік 

сабақ 

Білімдерін 

машықтау ДК 
 

23  Microsoft SQL Server, мәліметтер қорын басқару жүйесі. 2 Аралас сабақ   

24  Тәжірибелік жұмыс  №7  MySQL мәліметтер қорын 

басқару жүйесі. 
2 

Тәжірибелік 

сабақ 

Білімдерін 

машықтау ДК 
 

25  ААЖ администрациялау утилиттері. Computer 

Management консолінің көмегімен жүйелік 

администрациялау мәселелерін орнату. 

2 Аралас сабақ 

конспетеу және 

сұраққа жауап 

беру 

 

26  Тәжірибелік жұмыс №8  Қосымшаларды, процестер мен 

сервер өнімділігін басқару утилиттері. 
2 

Тәжірибелік 

сабақ 

Білімдерін 

машықтау ДК 
 

27  
Файлдық жүйе және дискілерді басқару. Жүйелік реестр, 

оның құрылымы, реестр редакторы. 
2 Аралас сабақ 

конспетеу және 

сұраққа жауап 

беру 
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28  Тәжірибелік жұмыс №9  Консолдің көмегімен жүйелік 

администрациялау мәселелерін орындау. 
2 

Тәжірибелік 

сабақ 

Білімдерін 

машықтау ДК 
 

29  Active Directory (AD) қызметінің жалпы түсінігі: Active 

Directory-мен танысу, Active Directory домені, каталог 

құрылымы. Active Directory администрлеу негіздері: 

Active Directory қызметін басқару құрылғылары. Active 

Directory консолі-компьютерлер және қолданушылар; 

компьютерлердің есептік жазбаларын, домен 

контролерлерін басқару және ұйымдастырушы 

бөлімшелерді басқару. 

2 Аралас сабақ 

Сызбалармен 

жұмыс  оны 

талдау мысал 

елтіру 

 

30  Қолданушылардың және топтардың есептік жазбалары: 

қолданушылардың және топтардың стандарты есептік 

жазбалары; есептік жазбалардың мүмкіншіліктері. 

2 Аралас сабақ 

Берілген 

тапсырманы ДК 

орындау 

 

31  Қолданушылардың және топтардың есептік жазбаларын 

құру және баптау; есептік жазбалар саясатын құру; 

қолданушылардың құқық саясатын құру 

2 Аралас сабақ 

Берілген 

тапсырманы ДК 

орындау 

 

32  Қолданушылардың және топтардың есептік жазбаларын 

басқару: қолданушы туралы мәлімет; есептік 

жазбалардың параметрлері; қолданушы профильдерін 

басқару; 

2 Аралас сабақ 

конспетеу және 

сұраққа жауап 

беру 

 

33  Тәжірибелік жұмыс  №10  Active Directory 

администрациялау негіздері. 
2 

Тәжірибелік 

сабақ 

Білімдерін 

машықтау ДК 
 

34  Тәжірибелік жұмыс  №11   Қолданушылардың және 

топтардың есептік жазбаларын құру. 
2 

Тәжірибелік 

сабақ 

Білімдерін 

машықтау ДК 
 

35  Клиенттік бағдарламамен қамтамасыздандыру. 

Клиенттік бағдарламамен қамтамасыздандырудың 

түрлері.Web-браузерінің мәні мен мінездемелері. 

Пошталақ клиеттер. 

2 Аралас сабақ 

Сызбалармен 

жұмыс  оны 

талдау мысал 

елтіру 

 

36  
Тәжірибелік жұмыс  №12   Web-браузері. 2 

Тәжірибелік 

сабақ 

Білімдерін 

машықтау ДК 
 

37  Тәжірибелік жұмыс  №13   Пошталақ клиенттер. 2 Тәжірибелік Білімдерін  
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Сағаттың бөлінуі 

 

№ 

р/с Оқууақытының бөлінісі Барлықсағат саны 

Оның ішінде 

Теориялық сабақтар 

Практикалық және 

зертханалық сабақтар Курстық жоба/ жұмыс 

1 Барлық сағат 78 50 28 - 

2 Семестрге жоспарланған 78 

5 семестр-26 

6 семестр-24 

5 семестр-10 

6 семестр-18 - 

3 Бұрын өткізілген сағат - - - - 

4 Келесі оқу жылына қалған * - - - 

сабақ машықтау ДК 

38  Қойылған есептің клиенттік бөлімінің адаптациясы. 

Клиенттік бағдарламамен қамтамасыз-дандыруды орнату 

және қадағалау. Терминал серверлері және клиенттер. 

Мәліметтер көзі. ODBC драйверлерін орнату. 

2 Аралас сабақ 
Білімдерін 

машықтау ДК 
 

39  Тәжірибелік жұмыс №14       Клиенттік бағдарламамен 

қамта-масыздандыруды орнату және қадағалау. 
2 

Тәжірибелік 

сабақ 

Білімдерін 

машықтау ДК 
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Дәрістік кешен (дәріс тезистері, иллюстрациялық және таратқыш материалдар, 

ұсынылған әдебиеттер тізімі) 

 

 «Автоматтандырылған ақпараттық жүйелерді бағдарламамен қамтамасыздандыру» 
(пәннің коды және толық атауы) 

 

 

             ___________________1305000 - «Ақпараттық жүйелер»___________                              
 (мамандықтың шифры және толық атауы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Алматы  2021 
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Сабақтың жоспары №1 

 

Пән: Автоматтандырылған ақпараттар жүйесін бағдарламамен қамтамасыздандыру 

Мерзімі:________ 
Тақырыбы:   Автоматтандырылған ақпараттар жүйесіне кіріспе. Автоматтандырылған 

ақпараттар жүйесінің түсінігі мен классификациясы. 

Мақсаты: 

Білімділік: Білім алушыға ақпараттық жүйелер және автоматтандырылған ақпараттық жүйе 

түсінігін қалыптастыруь 

Дамытушылық: Білім алушылардың алған білімдерін толықтыру және жан-жақты дамуға 

баулу                               . 

Сабақтың типі: Жаңа сабақ     

Сабақтың қамтамасыздандырылуы: Тарату материалдары 

а) оқу-көрнекілік құралдар: қосымша әдебиеттер 

в) ТОҚ :ДК және интерактитік тақта  

Пәнаралық байланыс: ағылшын тілі, геометрия, математика 

Өз бетінше жұмыс: компьютермен жұмыс 

Сабақтың өту барысы:  
Ұйымдастыру кезеңі: Сәлемдесу, түгендеу, аудиторияны сабаққа дайындау 

 

Оқушылардың біліктілігі мен дағдысын тексеру 

 Автоматтандырылған жүйе  

 Подсистема 

 Математикалық қамтамасыз ету  

 Өндірістік қамтамасыз ету 

 Құқықтық қамтамасыз ету 

 

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі  

 Автоматтандырылған жүйе  

 Подсистема 

 Математикалық қамтамасыз ету  

 Өндірістік қамтамасыз ету 

 Құқықтық қамтамасыз ету 

 

Жаңа материалды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру 

 Автоматтандырылған жүйе  

 Подсистема 

 Математикалық қамтамасыз ету  

 Өндірістік қамтамасыз ету 

 Құқықтық қамтамасыз ету 

 

Сабақтың қорытындысы:  конспект 

Рефлексия:    Қосымша сұрақтар беру 

Бағалау :   
Үй тапсырмасы:   Юркевич,Е.В. Введение в теорию информационных систем 

2004.А.И.Мишенин.Теория экономических информационных систем. Москва, 2002.Ханенко 

В.Н. Информационные системы. – Л. 2001, 123 бет.. 

 

   Әдіскер                       _________________ Мамбетов М.Б. 

        Оқытушының қолы      _________________ Малайсарова К.Н. 
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Тақырыбы:   Автоматтандырылған ақпараттар жүйесіне кіріспе. Автоматтандырылған 

ақпараттар жүйесінің түсінігі мен классификациясы. 

Мақсаты: 
 Білім алушыға ақпараттық жүйелер және автоматтандырылған ақпараттық жүйе 

түсінігін қалыптастыруь 

 

Автоматтандырылған жүйе (Автоматизированная система; the automated system) — 

басқару міндетінің бір бөлігін адам (оператор) орындайтын, басқарьшатын объектілер мен 

автоматты басқару құрылғыларының жиынтығы. Автоматтандырылған жүйеде автоматты 

құрылғылар басқару объектісінен ақпарат жинақтауды, оны жеткізуді, түрлендіруді және 

өңдеуді, басқарушы командаларды қалыптастыруды және басқарылатын объектіде олардың 

орындалуын жүзеге асырады, яғни формальдауға оңай келетін қызметтер. Адам — оператор 

басқарудың мақсаттары мен критерийлерін анықтайды және жағдайлардын өзгеруі кезінде 

оларды түзетеді. Ӏс-әрекеттеріне байланысты автоматтандырылған жүйеде басқарудың 

автоматтандырылған жүйесі, ғылыми зерттеулердің автоматтандырылған жүйесі, 

құрылмалаудың автоматтандырылған жүйесі, өндірісті технологиялық дайындаудың 

автоматтандырылған жүйесі, автоматтандырылған жобалау жүйесі және т.б. түрлері болады. 

Ақпараттық жүйелердің құрылымы подсистема деп аталатын оның жеке бөліктерінің 

жиынтығын құрайды. 

Подсистема – қандай да бір белгі бойынша ерекшеленген жүйе бөлігі. 

Ақпараттық жүйенің жалпы құрылымын қолдану сферасына қатыссыз подсистема 

жиынтығы ретінде қарастыруға болады. Бұл жағдайда классификацияның құрылымдық 

белгісі туралы айтылады, ал подсистеманы қамтамасыз етуші деп атайды. Сондықтан, кез 

келген ақпараттық жүйенің құрылымы 1-суреттегі қамтамасыз етілетін подсистема 

жиынтығы ретінде көрсетілуі мүмкін. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-сурет. Ақпараттық жүйе құрылымын қамтамасыз ететін подсистема жиынтығы 

 

Қамтамасыз ететін подсистема ішінде ақпараттық, техникалық, математикалық, 

программалық, өндірістік және құқықтық қамтамасыз ету бойынша бөліп қарастыруға 

болады. 

Ақпараттық қамтамасыз ету 

Ақпараттық қамтамасыз ету подсистемасының міндеті шешімдер қабылдау үшін 

нақты ақпаратты беруден тұрады. 

Ақпараттық 

жүйе 

Ақпараттық 

қамтамасыз ету 

Техникалық 

қамтамасыз ету 

Математикалық 

қамтамасыз ету 

Өндірістік 

қамтамасыз ету 

Құқықтық 

қамтамасыз ету 

Программалық 

қамтамасыз ету 
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Ақпараттық қамтамасыз ету – ақпараттық топтар схемасының, құжаттардың 

бірыңғайлы жүйесінің, ақпаратты кодтау және классификация жүйесінің жиынтығы, 

сонымен қатар мәліметтер қорын құру әдістемесі. 

Техникалық қамтамасыз ету 

Техникалық қамтамасыз ету – ақпараттық жүйелердің жұмысына арналған, 

сонымен қатар осы әдістер мен технологиялық процестерге сәйкес келетін 

құжаттардың техникалық әдістерінің комплексі. 

Техникалық әдістер комплексі мыналарды құрайды: 

1. кез келген модельді компьютерлер; 

2. ақпаратты жинау, өңдеу, беру және шығару құрылғылары; 

3. мәліметтерді беру және байланыс линия құрылғылары; 

4. өндірістік техника және ақпараттың автоматты түрде алынатын құрылғылары ; 

5. эксплуатациялық материалдар және т.б. 

Математикалық және программалық қамтамасыз ету 

Математикалық және программалық қамтамасыз ету – ақпараттық жүйелердің 

есептері, сонымен қатар техникалық әдістердің комплексін бірқалыпты функционалдауға 

арналған математикалық әдістер, модельдер, алгоритмдер мен программалар жиынтығы. 

Математикалық қамтамасыз ету әдістеріне мыналар жатады: 

 басқару процестерін модельдеу әдістері; 

 басқарудың типтік есептері; 

 математикалық программалау, математикалық статистика, жаппай қызмет ету 

теориялары және т.б. әдістер. 

Программалық қамтамасыз ету құрамына жүйелік және арнайы программалық 

өнімдер, сонымен қатар техникалық құжатнама кіреді. 

Жүйелік программалық қамтамасыз етуге тұтынушыларға негізделген және ақпаратты 

өңдеудің типтік есептерін шешуге арналған программалар комплексі қарайды. Арнайы 

программалық өнімдерді қамтамасыз ету нақты ақпараттық жүйе құру кезінде жасалған 

программалар жиынтығын көрсетеді. Оның құрамына әр түрлі деңгейдегі модельдерді 

құруды жетілдіретін қолданбалы программалар пакеті (ҚПП) кіреді. 

Өндірістік қамтамасыз ету 

Өндірістік қамтамасыз ету – жұмысшылардың техникалық әдістерімен іс-әрекеті 

және өзара ақпараттық жүйені құру мен эксплуатациялау процесіндегі әдістер мен тәсілдер 

жиынтығы. 

Құқықтық қамтамасыз ету 

Құқықтық қамтамасыз ету – ақпаратты алу, жаңарту және пайдалану ретінде 

ақпараттық жүйелерді құруды, функционалдау мен заңгерлік мәртебені анықтайтын 

құқықтық ережелер жиынтығы. 

Құқықтық қамтамасыз етудің басты мақсаты заңдылықты нығайту болып табылады. 

Құқықтық қамтамасыз ету құрамына заңдар, нұсқаулар, мемлекеттік билік 

органдарының қаулылары, бұйрықтар, инструкциялар мен министрліктің басқа нормативті 

құжаттары, ведомосттар, өндірістер, жергілікті билік органдары кіреді. 

 

Сабақтың жоспары №2 

 

Пән: Автоматтандырылған ақпараттар жүйесін бағдарламамен қамтамасыздандыру 

Мерзімі:________ 
Тақырыбы:   Қолданушылардың және топтардың есептік жазбалары: қолданушылардың 

және топтардың стандарты есептік жазбалары; есептік жазбалардың мүмкіншіліктері 

Мақсаты: 

Білімділік : Білім алушыларға тақырып бойынша түсінік беру.  
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Дамытушылық: Білім алушылардың алған білімдерін толықтыру және жан-жақты  

                               дамуға баулу. 

Сабақтың типі: Жаңа сабақ     

Сабақтың қамтамасыздандырылуы: Тарату материалдары 

а) оқу-көрнекілік құралдар: қосымша әдебиеттер 

в) ТОҚ :ДК және интерактитік тақта  

Пәнаралық байланыс: ағылшын тілі, геометрия, математика 

Өз бетінше жұмыс: компьютермен жұмыс 

Сабақтың өту барысы:  

Ұйымдастыру кезеңі: Сәлемдесу, түгендеу, аудиторияны сабаққа дайындау 

 

Оқушылардың біліктілігі мен дағдысын тексеру 

 Үлкен жүйелер  

 Күрделі жүйелер  

 АЖ-дің даму кезеңдері 

 АЖ-дегі үрдістер 

 

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі  

 Үлкен жүйелер  

 Күрделі жүйелер  

 АЖ-дің даму кезеңдері 

 АЖ-дегі үрдістер 

 

Жаңа материалды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру 

 Үлкен жүйелер  

 Күрделі жүйелер  

 АЖ-дің даму кезеңдері 

 АЖ-дегі үрдістер 

 

Сабақтың қорытындысы:  конспект 

Рефлексия:    Қосымша сұрақтар беру 

Бағалау :   
Үй тапсырмасы:   Юркевич,Е.В. Введение в теорию информационных систем 

2004.А.И.Мишенин.Теория экономических информационных систем. Москва, 2002.Ханенко 

В.Н. Информационные системы. – Л. 2001, 123 бет.. 

 

 

Әдіскер                       _________________ Мамбетов М.Б. 

        Оқытушының қолы      _________________ Малайсарова К.Н. 

 

 

 

Тақырыбы:   Қолданушылардың және топтардың есептік жазбалары: қолданушылардың 

және топтардың стандарты есептік жазбалары; есептік жазбалардың мүмкіншіліктері 

Мақсаты: Білім алушыларға тақырып бойынша түсінік беру.  

 

Автоматтандырылған ақпараттық жүйелердің (ААЖ) негізгі түсінігі. ХХ-шы ғасырға 

дейін ғылым негізінен саны көп емес элементтерден тұратын жүйелермен айналысты. 

Ғылымдардың және технологиялардың дамуы саны көп элементтерден тұратын күрделі 

жүйелерді құруға және оқуға алып келді. Осындай жүйелердің мысалдары: ядролық және 
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термоядролық қаруларды құру жобалары; қазіргі заманғы автомобильдер, ұшақтар және 

ракеталар, оларды жобалау жүйелері, оларды өндіретін зауыттар; арналарды, ірі зауыттарды, 

химиялық өндірістерді құру; микрочиптер және оларды жүзеге асыру; компьютерлер үшін 

программалар және оларды жүзеге асыру болып табылады. Үлкен жүйе күрделі жүйелерді 

оқытумен айналысатын ғылым “жүйенің жалпы теориясы” деп аталады.  

Жүйе теориясына екі көзқарас бар. Бір жағынан, шынайы объектілер түрінде жүйенің 

объектілік болатындығы және олардың өзара әрекеттестігі мойындалады. Екінші жағынан, 

ешқандай жүйелер жоқ деп болжауға болады, ал бірақ объектілерді жүйе түрінде көрсету 

әдісі туралы, яғни жүйелік тұрғы туралы айту қажет. У.Эшби, мысалы, былай деп жазады: 

“...біз жүйе қалай анықталатының анық елестете алуымыз керек”. 

“Үлкен” және “күрделі” жүйе ұғымдары субъективті. Егер әртүрлі жүйе күйінің саны 

белгілі болған жағдайда, ол үлкен жүйе деп аталады.  

Үлкен жүйелер – бұл элементтер күйінің саны немесе элементтер арасындағы өзара 

байланыстар комбинаторлы үлкен және сан жетпейтін жүйелер. 

Күрделі жүйелер – бұл үрдістері классикалық математика, формулалар тілінде, 

аналитикалық құрылымдар тілінде сипаттала алмайтын жүйелер. 

Үлкен жүйе міндетті түрде күрделі болуы тиіс емес, ал күрделі міндетті түрде үлкен 

болуы тиіс емес.  

Жүйе деп, бірмезгілде біртұтастық ретінде қарастырылатын және алдыға қойылған 

мақсаттарға жету үшін әртүрлі элементтердің жиынтығы ретінде біріктірілген кез келген 

объект. Жүйелер бір-бірімен құрамы және басты мақсаттары бойынша ерекшеленеді.  

Ақпараттар жүйелер (АЖ) – алдыға қойылған мақсатқа жету үшін ақпаратты сақтауға, 

өңдеуге және шығаруға қолданылатын, әдістер және персоналдар өзара байланысқан 

құралдар жиынтығы. 

АЖ-дің даму кезеңдері. 

Алғашқы АЖ-лер 50 жж. пайда болды. Бұл жылдары олар жалақыны есептеуді және 

есептесуді өңдеуге арналған болатын, ол электромеханикалық бухгалтерлік есептеуіш 

машиналарында жүзеге асырылды. Бұл қағаздық құжаттарды дайындаудағы кейбір 

шығындарды және уақытты қысқартуға алып келді. 60 жж. АЖ-ге қатынастың өзгеруімен 

атақты. Олардан алынған ақпарат көптеген параметрлері бойынша басылымдық есеп 

берулерде қолданыла бастады. Ол үшін мекемелерге, тек жалақыны есептеуді және 

есептесуді өңдеп ғана қоймай, көптеген функцияларды орындай алатын кең қолданыстағы 

компьютерлік жабдықтар қажет болды. 70 жж. – 80 жж. басында АЖ-лер шешім қабылдау 

үрдісін жылдамдататын және сүйемелдейтін, басқаруды бақылау құралы ретінде кең 

қолданыла бастады. 80 жж. соңында АЖ-ді қолдану концепциясы қайтадан өзгере бастайды. 

Олар ақпараттың стратегиялық көзі болып және кез келген мамандықтардың барлық 

ұйымдастыру деңгейлерінде қолданылды. Бұл мерзімнің АЖ-рі қажетті ақпаратты бере 

отырып, мекемеге жаңа тауарларды және қызметтерді құруға, жаңа өткізу нарықтарын 

табуды, өнімді төмен бағамен шығаруды ұйымдастыруды және т.б. мүмкіндік берді.  

АЖ-дегі үрдістер. Кез келген белгідегі АЖ жұмысын қамтамасыз етуші үрдістерін 

шартты түрде блоктардан тұратын сызба (сурет 1) түрінде келтіруге болады: 

ақпаратты сыртқы немесе ішкі көздерден еңгізу; 

ішкі ақпаратты өңдеу және оны ыңғайлы түрге келтіру; 

ақпаратты қолданушыларға көрсету үшін немесе басқа жүйеге беру үшін еңгізу; 

кері байланыс – бұл ішкі ақпаратты түзету үшін ұйымның адамдарымен өңделген ақпарат. 

АЖ келесі қасиеттерімен анықталады: 

 кез келген АЖ талдауға тап болуы мүмкін, жүйені құру жалпы белгілер негізінде құрылады 

және басқарылады; 

 АЖ динамикалық және дамушы болып табылады; 

 АЖ-ні құру барысында жүйелік қатынасты қолдану қажет; 
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 АЖ-нің шығарылатын өнімінің негізінде қабылданатын шешімдер ақпарат болып табылады;  

 АЖ-ні ақпаратты өңдеудің адам-компьютерлік жүйесі сияқты қабылдау қажет. 

АЖ-нің жұмысын талдау үшін, ол шешетін мәселенің мәнін, сонымен қатар ол қосылған 

ұйымдастырушылық үрдістерді түсіну қажет. Мысалы, шешімдерді қабылдауды қолдау үшін 

компьютерлік АЖ-нің мүмкіндіктерін анықтаған кезде келесіні есептеу керек: 

есептелінетін басқарушылық тапсырмалардың құрылымдылығы; 

фирманы басқарудың иерархиялық деңгейі, онда шешім қабылдануы тиіс; 

шешілген тапсырманың бизнестің қандай да бір функционалдық ортасына тәуелді болуы; 

қолданылған ақпараттық технологияның түрі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сурет 1. Ақпараттық жүйелердегі үрдістер 

 

Ақпараттық жүйелер – ақпаратты арнайы ұйымдастырылған түрде сақтауға арналған 

және онымен түрлі әрекеттер жасауға және оны еңгізуді қамтамасыз етуші, сонымен бірге 

түрлі белгілері бойынша іздеу салушы, отчет жасаушы жүйелер. АЖ мысалы ретінде 

архивті, мекенжай бюросын, телефон анықтамасын қарастыруға болады. Информатикада 

компьютерлік техниканы қолданатын АЖ-ді қарастырады. Дербес жағдайда АЖ-ге келесілер 

жатады: 

 ақпараттық-анықтамалық, ақпараттық-іздеулік жүйелер; 

 құжаттаманы автоматтандыру және тіркеуді қамтамасыз етуші жүйелер; 

 эксперттік жүйелер; 

 ғылыми зерттеулерді автоматтандыру және жобаны автоматтандыру жүйелері; 

 өндірісті автоматтандыру жүйелері; 

 барлық мүмкін тренажерлар және оқыту жүйелері. 

 

 

 

Сабақтың жоспары №4 

 

Пән: Автоматтандырылған ақпараттар жүйесін бағдарламамен қамтамасыздандыру 

Мерзімі:________ 

Тақырыбы:   Математикалық қамтамасыздандыру. Математикалық қамта-

масыздандырудың мәні, құрылымы, құрамы. Ақпаратты өңдеудің моделі мен алгоритмі. 

 Мақсаты: 
Білімділік : Білім алушыларға тақырып бойынша түсінік беру.  

Дамытушылық: Білім алушылардың алған білімдерін толықтыру және жан-жақты  

                               дамуға баулу. 

Сабақтың типі: Тәжірибелік жұмыс №1. 

АЖ-нің программалық және аппараттық бөлімдері 

Ақпаратты 

енгізу 

Ақпаратты 

шығару 

Ақпаратты 

өңдеу 

Кері байланыс 

Ойым 

персаналы 

немесе 

басқа АЖ 
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Сабақтың қамтамасыздандырылуы: Тарату материалдары 

а) оқу-көрнекілік құралдар: қосымша әдебиеттер 

в) ТОҚ :ДК және интерактитік тақта  

Пәнаралық байланыс: ағылшын тілі, геометрия, математика 

Өз бетінше жұмыс: компьютермен жұмыс 

Сабақтың өту барысы:  
Ұйымдастыру кезеңі: Сәлемдесу, түгендеу, аудиторияны сабаққа дайындау 

 

Оқушылардың біліктілігі мен дағдысын тексеру 

 

 Құқықтық қамтамасыздандыру. 

 Бағдарламалық қамтамасыздандыру. 

 Математикалық қамтамасыздандыру. 

 Техникалық құралдардың кешенін  

 Математикалық және программалық қамсыздандыру. 

 

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі  

 

 Құқықтық қамтамасыздандыру. 

 Бағдарламалық қамтамасыздандыру. 

 Математикалық қамтамасыздандыру. 

 Техникалық құралдардың кешенін  

 Математикалық және программалық қамсыздандыру. 

 

Жаңа материалды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру 

 

 Құқықтық қамтамасыздандыру. 

 Бағдарламалық қамтамасыздандыру. 

 Математикалық қамтамасыздандыру. 

 Техникалық құралдардың кешенін  

 Математикалық және программалық қамсыздандыру. 

 

Сабақтың қорытындысы:  конспект 

Рефлексия:    Қосымша сұрақтар беру 

Бағалау :   

Үй тапсырмасы:   Юркевич,Е.В. Введение в теорию информационных систем 

2004.А.И.Мишенин.Теория экономических информационных систем. Москва, 2002.Ханенко 

В.Н. Информационные системы. – Л. 2001, 123 бет.. 

 

Әдіскер                       _________________ Мамбетов М.Б. 

     Оқытушының қолы      _________________ Малайсарова К.Н. 

 

Тақырып: Математикалық қамтамасыздандыру. Математикалық қамта-масыздандырудың 

мәні, құрылымы, құрамы. Ақпаратты өңдеудің моделі мен алгоритмі  

Мақсаты: Білім алушыларға тақырып бойынша түсінік беру.  

 

Ақпараттық қамтамасыздандыру - өзіне қосылған 

мәліметтердің, көрсеткіштері, параметрлері, осы мақсаттар шешімі негізіне жататын, СИБ 

жұмысын қамтамасыздандыру. 

Ақпараттық қауіпсіздіктің қамсыздандырулары: 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D3%A9%D1%80%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%BA%D1%96%D1%88
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
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Құқықтық қамтамасыздандыру. 

Заң шығарушылардың жиыны нормативті-заңды құжаттардың, міндетті ортасында 

жайлардың, нұсқаулардың, басшылықтың талаптары ақпарат жүйесінде қорғанысы. 

Ұйымдық қамтамасыздандыру. 

Бұл ақпараттың қауіпсіздік орындалуы айқын құрылысты бірліктер жүйесінде асады 

солармен, мысалы, қауіпсіз қызмет сияқты фирмалар және оның құрамақұрылымының: 

тәртібі, күзет және т.б. 

Техникалық (аппараттық) қамтамасыздандыру. 

Техникалық құралдардың кең қолдануы ақпаратты қорғауға арналған, сол сияқты 

СИБ да қорғауға арналған. 

Бағдарламалық қамтамасыздандыру. 

Әр түрлі ақпараттық, есептік, статистикалық және есеп айыратын бағдарлама торында 

болуға бағалауды қамтамасыздандыру және әртүрлі каналдардыңқауіп қатерлері және 

ақпараттың бекітілген рұқсат тәсілдері. 

Математикалық қамтамасыздандыру. 

Бұл – математикалық әдіс, әртүрлі есеп-қисаптармен жұмыс жасайтын, техникалық 

құралдар қауіп-қатерімен байланысқан, аймақ және қажетті қорғаныш нормалары. 

Ақпараттық жүйенің құрылымы 

Ақпараттық жүйенің құрылымын ішкі жүйелер деп аталатын жекеленген бөліктер 

құрайды. Қолдану саласына тәуелсіз ақпараттық жүйенің жалпы құрылымын ішкі жүйенің 

жиынтығы ретінде қарастыруға болады. Бұл жағдайда классификацияның құрылымдық 

белгісін қарастырып, ал ішкі жүйелерді қамсыздандырушы ішкі жүйелер деп аталады. 

Жүйенің жалпы құрылымын мынадай қамсыздандырушы ішкі жүйелер құрайды: 

ақпараттық, техникалық, математикалық, программалық, ұйымдастырушылық және 

құқықтық. 

1. Ақпараттық қамсыздандыру ішкі жүйесінің негізгі міндеті басқарудағы шешімдерді 

қабылдау үшін шынайы ақпаратты дер кезінде ұсыну. Көптеген ұйымдар жұмысын талдау 

кезінде ондағы құжаттарды жүргізу ісінде бірқатар кемшіліктер байқалды: 

 қолмен өңдеуге арналған құжаттың шамадан тыс үлкен көлемі; 

 бірдей көрсеткіштердің түрлі құжаттарда қайталануы; 

 құжаттың үлкен көлемімен жұмыс істеу мамандардың негізгі жұмысын орындауына 

кедергі болуы; 

 жасалған көрсеткіштің қолданылуы; 

Аталған кемшіліктерді жою ақпараттық қамсыздандыру алдында тұрған мәселелердің 

бірі болып табылады. Ақпарат ағымдарының схемасын жасау ақпараттың қозғалыс 

маршруттарын сипаттайды. Осындай схемаларды талдау нәтижесінде басқару жүйесін 

толығымен жетілдірудің іс шараларын жасап шығаруға болады. Ақпараттың көлемін 

анықтау және оны бөлшектеп талдау мүмкіндіктерін беретін ақпараттық ағымдардың 

схемалары қайталанатын және қолданылмайтын ақпаратты жоюды ақпаратты тиімді түрде 

сипаттау және жіктеуді қамсыздандырады. Сонымен қатар ақпараттың басқару деңгейлеріне 

сәйкес өзара байланыс қозғалысын қарастырған жөн. Басқару шешімін қабылдау үшін 

қандай көрсеткіштің қажет немесе қажет еместігін анықтау қажет. Орындаушының 

әрқайсысына оның қолданатын ақпараты ғана келіп тұруы тиіс. Мәліметтер  қоймасын құру 

методологиясы оны жобалаудың теориялық негіздеріне негізделеді. Методологияның 

негіздерін тәжірибеде тізбектей жүзеге асырылатын екі кезең түрінде атап өтейік.  

1 кезең: ұйымның барлық функционалды бөлімшелерін зерттеу мақсаттары: 

 оның іс әрекетінің құрылымы мен спецификасын түсіну; 

 ақпарат ағымдарының схемасын жасау; 

 ондағы құжат айналымы жүйесіне талдау жасау; 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D2%A3
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D2%B1%D1%80%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D1%81
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D2%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
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 ақпараттық объектілерді және олардың қасиеттері мен міндеттерін сипаттайтын 

реквизиттің құрамын анықтау. 

2 кезең: 1 кезеңде зерттелген іс әрекет саласына арналған концептуалды ақпараттық 

логикалық Мәліметтер  моделін жасау. Бқл модельде объектілер мен олардың 

реквизиттерінің арасындағы барлық байланыстар орнатылып, оңтайландырылуы тиіс. 

Ақпараттық логикалық модель Мәліметтер  қорын жасаудың негізі болып табылады. 

Ақпараттық қамсыздандыруды жасау үшін: 

 ұйымды басқарудың толық жүйесінің функцияларын, мақсаттары мен міндеттерін 

айқындау; 

 талдау үшін ақпараттық ағымдар схемасы түрінде ұсынылған ақпараттың пайда 

болуынан бастап басқарудың түрлі деңгейлерінде қолданылуына дейінгі ақпарат 

қозғалыстарын анықтау; 

 құжат айналымы жүйесін жетілдіру; 

 жіктеу және кодтау жүйесін жетілдіру; 

 ақпараттың өзара байланысын сипаттайтын ақпараттық логикалық моделді жасау 

методологиясын меңгеру; 

 қазіргі заманғы техникалық құралдың көмегімен ақпараттың массивтерін 

тасымалдаушыларға жазу. 

2. Техникалық құралдардың кешенін мыналар құрайды: 

 кез келген модельді компьютерлер; 

 ақпаратты жинау, өңдеу, тасымалдау және шығару құралдары; 

 байланыс құралдары; 

 ұйымдастыру техникасы; 

 ақпаратты автоматты түрде алу құралдары; 

 эксплуатациялық материалдар. 

Қазіргі кезде техникалық қамсыздандыруды ұйымдастырудың негізгі екі формасы 

қалыптасқан: орталықтандырылған және орталықтандырылмаған. 

Орталықтандырылған техникалық қамсыздандыру ақпараттық жүйелерде ЭЕМ және 

есептеуіш орталықтарының қолданылуына негізделеді. Ал орталықтандырылмаған 

техникалық қамсыздандыру функционалдық ішкі жүйенің жұмыс орындарындағы дербес 

компьютерлерде жүзеге асырылады. Қарастырылған формалардың ішінен перспективті 

форма ретінде жартылай орталықтандырылмаған техникалық қамсыздандыру әдісін 

қарастыруға болады. Мұнда техникалық қамсыздандыру дербес компьютерден және барлық 

компьютермен байланыстырылған. Мәліметтер  қорын сақтайтын үлкен ЭЕМ таратылған 

желі негізінде жұмыс істейді. 

Математикалық және программалық қамсыздандыру. 

Математикалық қамсыздандыру құралдарына мыналар жатады: 

 басқару процестерін моделдеу құралдары; 

 басқарудың типтік есептері; 

 математикалық программалау, математикалық статистика және жалпыға қызмет ету 

теориясының әдістері. 

Программалық қамсыздандыру құралына жалпы және арнайы программалық құралдар 

және техникалық құжаттама енеді. Жалпы жүйелік программалық қамсыздандыруға 

ақпаратты өңдеудің типтік есептерін шешуге арналған және қолдану саласына бағытталған 

программалар кешені жатады. Олар компоненттердің функционалдық мүмкіндіктерін 

кеңейтіп, ақпаратты өңдеу процесіне басқару және бақылау орнатады. Арнайы 

программалық қамсыздандыру нақты бір ақпараттық жүйені жасау кезінде құрылған 

программалардың жиынтығын құрайды. Оған нақты бір объектінің қызмет етуін 

сипаттайтын түрлі деңгейдегі моделдерді жүзеге асырушы қолданбалы программалар пакеті 

енеді. Программалық құралдарды жасауға арналған техникалық құжаттама есептің 
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сипаттамасынан, алгоритмдеу тапсырмасынан, есептің экономикалық математикалық 

моделінен тексеру мысалынан тұруы тиіс. 

6. Ұйымдастырушылық қамсыздандыру мынадай әрекеттерді орындайды: 

 кез келген ұйымның басқару жүйесін талдай отырып, ондағы қолданылатын 

ақпараттық жүйенің іс әрекеттерін анықтау; 

 есепті компьютерге шешуге дайындау; ақпараттық жүйені жобалаудың техникалық 

тапсырмасы және оның қоданылу тиімділігінің техникалық-экономикалық негізделуі 

жасалады; 

 әрекет орындалатын ұйымның құрамы және құрылымына сәйкес басқарушылық 

шешімдерді жасай отырып, басқару жүйесінің тиімділігін арттыру. 

7. Құқықтық қамсыздандырудың негізгі мақсаты заңдылықты бекіту болып табылады. 

Оның құрамына заңдар, бұйрықтар, нұсқаулар, т.б. нормативтік құжаттар енеді. Құқықтық 

қамсыздандырудың жалпы бөлігін және локальды бөлігін бөліп қарауға болады. Жалпы 

бөлігі кез келген ақпараттық жүйенің, ал локальды бөлігі нақты ақпараттық жүйенің жүзеге 

асырылуын зерттейді. Ақпараттық жүйені жасау кезеңдерінің құқықтық қамсыздандырылуы 

тапсырыс беруші мен программаны жасаушының келісім қатынастарымен байланысты 

құқықтық құжаттарды ұйымдастыруы жүргізіледі. 

Ақпараттық жүйенің әрекет ету этаптарының құқықтық қамсыздандырылуы мынадан 

тұрады: 

 ақпараттық жүйенің статусы; 

 мамандардың құқықтары, міндеттері мен жауапкершіліктері; 

 басқару процесінің жекеленген түрлерінің құқықтық реттелуі; 

 ақпаратты жасау және қолдану тәртібі. 

 

 

Сабақтың жоспары №3 

 

Пән: Автоматтандырылған ақпараттар жүйесін бағдарламамен қамтамасыздандыру 

Мерзімі:________ 

Тақырыбы:   Ақпараттық қамтамасыздандыруды құрудың принциптері 

Мақсаты: 

Білімділік : Білім алушыларға тақырып бойынша түсінік беру.  

Дамытушылық: Білім алушылардың алған білімдерін толықтыру және жан-жақты  

                               дамуға баулу. 

Сабақтың типі: Жаңа сабақ     

Сабақтың қамтамасыздандырылуы: Тарату материалдары 

а) оқу-көрнекілік құралдар: қосымша әдебиеттер 

в) ТОҚ :ДК және интерактитік тақта  

Пәнаралық байланыс: ағылшын тілі, геометрия, математика 

Өз бетінше жұмыс: компьютермен жұмыс 

Сабақтың өту барысы:  

Ұйымдастыру кезеңі: Сәлемдесу, түгендеу, аудиторияны сабаққа дайындау 

 

Оқушылардың біліктілігі мен дағдысын тексеру 

 

1. АЖЖ құру мақсаттары және құрастырудың негізгі принциптері; 

2. Қабылданған шешімдер процесін автоматтандыру принциптері. Автоматтандырылған 

жобалаудың жалпы қорытылған алгоритмі; 

3. АЖЖ-нің қамтамасыздандырулар. АЖЖ-нің құрылымдық құраушылары, олардың 

әрекеттесуі; 
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Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі  

 

1. АЖЖ құру мақсаттары және құрастырудың негізгі принциптері; 

2. Қабылданған шешімдер процесін автоматтандыру принциптері. Автоматтандырылған 

жобалаудың жалпы қорытылған алгоритмі; 

3. АЖЖ-нің қамтамасыздандырулар. АЖЖ-нің құрылымдық құраушылары, олардың 

әрекеттесуі; 

 

Жаңа материалды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру 

 

1. АЖЖ құру мақсаттары және құрастырудың негізгі принциптері; 

2. Қабылданған шешімдер процесін автоматтандыру принциптері. Автоматтандырылған 

жобалаудың жалпы қорытылған алгоритмі; 

3. АЖЖ-нің қамтамасыздандырулар. АЖЖ-нің құрылымдық құраушылары, олардың 

әрекеттесуі; 

 

Сабақтың қорытындысы:  конспект 

Рефлексия:    Қосымша сұрақтар беру 

Бағалау :   
Үй тапсырмасы:   Юркевич,Е.В. Введение в теорию информационных систем 

2004.А.И.Мишенин.Теория экономических информационных систем. Москва, 2002.Ханенко 

В.Н. Информационные системы. – Л. 2001, 123 бет.. 

 

Әдіскер                       _________________ Мамбетов М.Б. 

     Оқытушының қолы      _________________ Малайсарова К.Н. 

 

Тақырыбы:   Ақпараттық қамтамасыздандыруды құрудың принциптері  

Мақсаты: Білім алушыларға тақырып бойынша түсінік беру.  

 

Дәрістер жоспары: 

1. АЖЖ құру мақсаттары және құрастырудың негізгі принциптері; 

2. Қабылданған шешімдер процесін автоматтандыру принциптері. Автоматтандырылған 

жобалаудың жалпы қорытылған алгоритмі; 

3. АЖЖ-нің қамтамасыздандырулар. АЖЖ-нің құрылымдық құраушылары, олардың 

әрекеттесуі; 

АЖЖ-лерін МЕСТ 23501.108-85 тиісті мынадай белгілері арқылы топтастырады: 

жобалау объектінің ерекшеліктері; мүмкіншіліктері; техникалық негізінің өзгешеліктері. 

Жобалау объектінің типі бойынша: машина жасау бұйымдарын АЖЖ; аспап жасау 

бұйымдарын АЖЖ; машина жасау мен аспап жасаудағы технологиялық процестерін (ТП) 

АЖЖ; құрылыс   объекттері мен құрылыстағы ТП АЖЖ; бағдарламалық бұйымдарын АЖЖ; 

үйымдастыру жұйелерін АЖЖ. 

Жобалау объектінің күрделігі бойынша: 1. қарапайым объекттердің АЖЖ – элементтер 

(құраушы бөліктер) саны 100 дейін; 2. орташа күрделі (100-1000 элемент); 3. күрделі (1000-

10 000); 4. өте күрделі (10 000-1000 000); 5. күрделігі өте жоғары (1 млн. бірліктен астам). 

Шығарылатын құжаттар мөлшеріне қарай: кіші өнімді АЖЖ; орташа өнімді АЖЖ; 

жоғары өнімді АЖЖ. 

Техникалық қамтамасыздандырудың құрылысындағы деңгейлер саны арқылы: бір 

деңгейлі АЖЖ – дербес пайдаланушылар компьютерлерінің АЖО базасында; екі деңгейлі 

АЖЖ – жергілікті жүйеге біріктірілген АЖО базасында; үш деңгейлі АЖЖ – технологиялық 
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дайындаудың автоматтандырылған жүйесіне (АСТП) қосыла алатын арнаулы шекті 

құралдармен фотошаблондар (басылған платалар, схемалар) дайындайтын құрылғымен, 

сандық басқару жүйелерімен станоктар үшін бағдарламаларды бақылайтын кешендермен 

жабдықталған жүйе. 

АЖЖ құрылысын және жобалау стратегиясын дайындау. 

Автоматтандырылған жобалаудың жалпы қорытылған алгоритмі. 

Әрекеттегі АЖЖ-нің барлық элементтері өз арада қиын әрекетте болып тұрады. 

Олардың жалпы қисындысы жобалаудың жалпы қорытылған алгоритмін іске асыруға 

бағытталады. 

Жобалау кезеңдеріндегі дамуы бойынша және жалпы алынған бұл әрекеттердің жинағы 

автоматтандырылған жобалаудың жалпы қорытылған алгоритмін құрайды. Оның құрамында 

негізінен (мағынасы мен мазмұны бойынша) жобалаудың жалпы қорытылған алгоритмінің 

элементтеріне сәйкес келетін азды-көпті типтік операциялар, процедуралар және кезеңдер 

бар, бірақ іске асыру тәсілі арқылы олар көбінесе автоматтандырылған болып табылады. 

Бұдан басқа, автоматтандырылған жобалаудың алгоритмінің құрамына АЖЖ тиісті жұмыс 

істеуге қажетті сервистік және жүйелік (системалық) операциялар мен процедуралар 

(Мәліметтер  еңгізу-шығару, ақпарат іздеу, есептер орындау) кіреді. 

Сонымен,  қамтамасыздандырудың тиісті түрлерімен ұстап тұратын 

автоматтандырылған және автоматтандырылмаған жобалау операцияларының орынды 

үйымдастырылған жүйелілігі болып табылады. Жалпы алғанда, ол жобалау процесін адам-

машинамен орындауға әкеледі. 

Бұл алгоритмнің негізгі звеносы жобалаудың барлық сатыларында әртүрлі 

толықтығымен қайталанып отыратын автоматтандырылған жобалаудың жалпы қорытылған 

процедурасы болып табылады. Оның негізгі этаптары (1-сурет): даярлама концепциясын 

қалыптастыру, математикалық үлгілеуді қалыптастыру, жобалау есебін қоюды 

қалыптастыру, есеп шешуді автоматтандыру құралдары кешенің таңдауды қалыптастыру, 

жөнге келтіретін есепті дайындау, есепті шешу. 

АЖЖ-нің компоненттері немесе қамтамасыздандырулары (функционал құраушылары) – 

АЖЖ жұмыс істеу үшін қажетті интеллектуалдық және материалдық (техникалық) 

құралдардың жиынтығы. 

Қамтамасыздандыру түрлері:  әдістемелік, үйымдастырулық, техникалық (аппаратттық), 

бағдарламалық, математикалық, ақпараттық, лингвистикалық. 

Әдістемелік қамтамасыздандыру – жобалауды автоматтандыратын құралдардың құрамы 

мен пайдалану ережелері берілген құжаттар, яғни АЖЖ-нің әдістемелік инструкциясы. 

Әдістемелік қамтамасыздандыру АЖЖ пайдаланушыларының әрекеттесу тәртібін, 

шығарылатын құжаттар пішінін, жобалау үйымдағы АЖЖ-нің пайдалануын, қызмет 

көрсетуін және дамуын үйымдастыруды анықтайды. 

  

-сурет. Автоматтандырылған жобалаудың жалпы қорытылған алгоритмі. 

  

АЖЖ-нің құрылымдық құраушылары – қасиеттері мен функциялары бойынша дербес 

жүйелер ретінде істей алатын подсистемалар. Олар жобалауыш және қызмет көрсетуші 

болып бөлінеді. 

Ірі жобалау ұйымдарының персоналы былай ажырайды: 

– жобалау бөлімшесінің персоналы; 

– АЖЖ қызметінің персоналы. 

Біріншілер жобалау есептер шешу жүрісінде АЖЖ пайдалануымен тікелей қатысады: 

– бастапқы дерек кіргізу; 

– үлгілер қалыптастыру; 

– дерек банкінен ақпарат сұрау; 
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– есептеу, бағдарламалау; 

– шешімдерді келістіру; 

– құжаттарды ұйымдастыру (компоновка). 

АЖЖ қызметінің персоналы мыналарды қамтамасыз етеді: 

– АЖЖ-нің техникалық және бағдарламалық құралдарының жұмысқа қабілеттіліген, 

олардың жұмысқа дайын болуды, бақылауды (тестілеуді); 

– дерек банктері мен типтік шешімдер қітапханаларын (архивтерді) жасау мен қызмет 

көрсетуді, дерек банктерін сақтауды және қалпына келтіруді; 

– бағдарламалық жүйелерді, негізгі және қолданбалы бағдарламалық 

қамтамасыздандыруды генерациялауды; 

– АЖЖ-нің пайдаланушыларын оқытуды және кенес беруді. 

1. АЖЖ қызметі персоналының функционалдық міндеттерін баяндау. 

2. Механизмнің құрылымдық декомпозициясын жасау. 

 

 

Сабақтың жоспары №5 

 

Пән: Автоматтандырылған ақпараттар жүйесін бағдарламамен қамтамасыздандыру 

Мерзімі:________ 

Тақырыбы:   Бағдарламалық қамтамасыздандыру.Бағдарламалық қамтамасыздандыру 

түсінігі мен классификациясы. Жүйелік бағдарламалық қамтамасыздандыру 

 Мақсаты: 
Білімділік : Білім алушыларға тақырып бойынша түсінік беру.  

Дамытушылық: Білім алушылардың алған білімдерін толықтыру және жан-жақты  

                               дамуға баулу. 

Сабақтың типі: Жаңа сабақ     

Сабақтың қамтамасыздандырылуы: Тарату материалдары 

а) оқу-көрнекілік құралдар: қосымша әдебиеттер 

в) ТОҚ :ДК және интерактитік тақта  

Пәнаралық байланыс: ағылшын тілі, геометрия, математика 

Өз бетінше жұмыс: компьютермен жұмыс 

Сабақтың өту барысы:  
Ұйымдастыру кезеңі: Сәлемдесу, түгендеу, аудиторияны сабаққа дайындау 

 

Оқушылардың біліктілігі мен дағдысын тексеру 

 

 Компьютерді программамен қамтамасыз ету 

 Операциялық жүйе жүктеуі және программалық драйвер 

 Программалық утилитаға мысал  және ЕЖ ресурстарының орналасуы; 

 Жұмыстың мультибағдарламалық режимін ұйымдастыру; 

 Тапсырмаларды, құрылғыларды, жадтарды, процессорларды, Мәліметтер ді басқару; 

 ЕЖ қызмет ету эффектілігінің жоғарылауы; 

 ЕЖ қызмет ету сенімділігінің жоғарылауы 

 

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі  

 Компьютерді программамен қамтамасыз ету 

 Операциялық жүйе жүктеуі және программалық драйвер 

 Программалық утилитаға мысал  және ЕЖ ресурстарының орналасуы; 

 Жұмыстың мультибағдарламалық режимін ұйымдастыру; 

 Тапсырмаларды, құрылғыларды, жадтарды, процессорларды, Мәліметтер ді басқару; 
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 ЕЖ қызмет ету эффектілігінің және сенімділігінің жоғарылауы 

 

Жаңа материалды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру 

 Компьютерді программамен қамтамасыз ету 

 Операциялық жүйе жүктеуі және программалық драйвер 

 Программалық утилитаға мысал  және ЕЖ ресурстарының орналасуы; 

 Жұмыстың мультибағдарламалық режимін ұйымдастыру; 

 

Сабақтың қорытындысы:  конспект 

Рефлексия:    Қосымша сұрақтар беру 

Бағалау :   

      Үй тапсырмасы:   Культин Н.Б. Turbo Pascal в задачах и примерах. СПБ.: БХВ-

Петербург, 2003ж, 

 

Әдіскер                       _________________ Мамбетов М.Б. 

     Оқытушының қолы      _________________ Малайсарова К.Н. 

Тақырып: Бағдарламалық қамтамасыздандыру түсінігі мен классификациясы. Жүйелік 

бағдарламалық қамтамасыздандыру 

 

Бағдарлама жасақтамасы нарығын бүгінгі әлемдегі ірі фирмалар мен 

бағларламашылар құрайды. Бұл нарық мол табыс әкелуі-де мүмкін, мысалы: Билл 

Гейтс Microsoft мекемесінің негізін қалаушысы 2009 жылы әлемнің ең қаражаты көп адам 

танылды, үлкен мөлшерде өзінің Microsoft Windows және Microsoft Office бағдарламалық 

жасақтама өнімдері арқылы. Ларри Элисон-да оған ұқсас, өзінің Oracle 

database бағдарламалық жасақтамасы арқылы үлкен ие болды, әлбетте соңғы уақытта 

бағдарламалық жасақтама нарығы өте көп специялизацияланудан өтуде. 

Коммерциялық-емес мекемелерге Free Software Foundation, GNU Project және Mozilla 

Foundation кіреді. Бағдарламалық жасақтама стандарттау мекемелері:  

W3C, IETF бұлар XML, HTML, HTTP және FTP сияқты бағдарламалық жасақтама 

стандарттарын дамытуда, мақсаты көптеген әр-түрлі мекемелер дамытқан бағдарламалық 

жасақтамалар өзара жұмыс істеу қабілеттігін арттыру болып табылады. 

Ірі бағдарлама жасақтамаларын өндірумен айналысатын ірі мекемелердің 

тізімін Novell, SAP, Symantec, Adobe Systems, және Corel құрайды, одан басқа кіші-гірім 

мекемелердің бағдарламалық жасақтамалардың жаңа түрлерін дамытуға жаппай ат салысуда. 

Программалық қамтамасыз етудің жалпы сипаттамасы және жіктелуі 

Сабақтың мақсаты: Программамен қамтамасыз ету туралы түсінік қалыптастыру, 

программалық жабдықтаманың түрлері мен қызметін көрсету, операциялық жүйенің 

қызметі, оның құрылымы, жүктелу тәсілі туралы ұғым қалыптастыру.  

Оқушылар білуі тиіс: «Программамен қамтамасыз ету» ұғымын, оның түрлерге бөлінетінін, 

қызметін, құрамын, «операциялық жүйе», «драйвер» (қосымшалар) және «утилита» 

түсініктерін, қолданбалы программалар қызметін, программалау жүйелерін, ОЖ қызметін. 

Оқушылар үйренуі тиіс: ПЖ - ны нақты ОЖ - ның бір түріне жатқызуды, ОЖ, драйверлерге, 

утилит - программаларға, қосымшаларға мысалдар келтіруді. 

Программалық қамтамасыз етудің жалпы сипаттамасы және жіктелуі 

Компьютерде сақталатын барлық программалар оның программалық жабдықтамасын 

құрайды. Компьютердің ПЖ - сы жүйелік программалық жабдықтама, қосымшалар және 

программалау жүйелері болып бөлінеді. Жүйелік ПЖ - ға операциялық жүйе, драйверлер, 

мен утилиталар жатады. 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BB%D0%BB_%D0%93%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%81
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BB%D0%BB_%D0%93%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%81
https://kk.wikipedia.org/wiki/Microsoft
https://kk.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
https://kk.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B8_%D0%AD%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=Oracle_database&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=Oracle_database&action=edit&redlink=1
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https://kk.wikipedia.org/wiki/W3C
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=IETF&action=edit&redlink=1
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https://kk.wikipedia.org/wiki/Symantec
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https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=Corel&action=edit&redlink=1
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Операциялық жүйе - компьютердің жұмысын басқаратын басты бағдарлама. 

Драйверлер - компьютерге қосылған түрлі құрылғылардың жұмыс істеуі үшін қажетті 

программалар. 

Утилита - компьютерге мұрағаттау, дискілердегі ақпараттың бұзылмауын тексеру, 

қажетті файлдарды іздеу сияқты қызметтер көрсететін шағын программалар. 

Программалау жүйелері – басқа программаларды құруға арналған орта. 

Компьютер іске қосылғанда операциялық жүйе дискілік жадыдан оқылып, компьютердің 

жедел жадына орналастырылады. Бұл үдеріс операциялық жүйенің жүктелуі деп аталады. 

Операциялық жүйе – компьютердің жұмысын басқаратын басты программа. 

Операциялық жүйесіз тұтынушыға компьютермен жұмыс істеуге қиын болар еді. ОЖ 

әртүрлі құрылғылардың жүйелік блоктың ішінде орнатылуымен де сыртына қосылуымен де 

байланысты міндеттерді орындайды. ОЖ – ны компьютердің қатты дискісіне компьютер 

сататын фирмалар орнатады. ОЖ-сыз компьютерді сатып ала алмайсың. Компьютер іске 

қосылғанда ОЖ жедел жадыға жазылады да, онда компьютер өшкенге дейін сақталып 

қалады. 

Бұл үдеріс операциялық жүйенің жүктелуі деп аталады. 

1. Компьютерді программамен қамтамасыз ету деген не? 

2. Операциялық жүйе жүктеуі қашан болады? 

3. Программалық драйвер не үшін қажет? 

4. Программалық утилитаға мысал келтір. 

 

Ақпараттық жүйелерді бағдарламалық қамтамасыз ету классификациясы 
 Заманауи ақпараттық жүйе аппараттық және бағдарламалық кешендер жиынынан тұрады.  

Компьютер негізінде мэйнфреймдер мен жоғарыөндірістісерверлер, жұмыс станцияла

ры мен жеке компьютерлер, қалта компьютері тіпті қалта телефондарын қолдануға болады. 

Қолданылатын операциялықжүйелер қатарына Unix, Linux операциялық жүйелерінің әртүрлі

 клондарыWindows операциялық жүйелерінің бірнеше нұсқалары, қазіргі заманауиоперациял

ық жүйелер және мобильді құрылғыларды басқаруға арналған PalmOs сияқты арнайы операц

иялық жүйелер жатады. 

Тәжірибелік жұмыста әртүрлі бағдарламалық тілдер, әртүрлі ДБЖБ, мәтіндік редакто

рлар, графикалық пакеттер, арнайы тағайындалғанбағдарламалар қолданылады. Заманауи есе

птеуіш ортада тіпті шағын жекеленген қосымша бағдарламалық тіркелу кезінде немесе бағда

раламаныжаңартуға рұқсат алу үшін Internet қолдана алады. Қосымшаның функционалды үй

лесімділік кілті күнделікті қолданылатын стандарттар болып табылады. 

АЖ бағдарламалық қамтамасыз етуі жүйелік, аспаптық және қолданбалы БҚЕ-

ден тұрады. 

  

  

 

Жүйелік БҚЕ келесі функцияларды орындауға арналған 

 



16 

 

Ф ЕАК 03.04-06.01 Пәннің оқу-әдістемелік кешені . Бірінші басылым 

 
 

 

1.     ЕЖ ресурстарының орналасуы; 

2.     Жұмыстың мультибағдарламалық режимін ұйымдастыру; 

3.     Тапсырмаларды, құрылғыларды, жадтарды, процессорларды, Мәліметтер ді басқару; 

4.     ЕЖ қызмет ету эффектілігінің жоғарылауы; 

5.     ЕЖ қызмет ету сенімділігінің жоғарылауы. 

 Жүйелік БҚЕ- нің негізгі бөлігі операциялық жүйе болып табылады. 

Операциялық жүйе жалпы жоғары деңгейде барлық есептеуіш жүйенің бейнесінанықтайды. 

 ОЖ бір-

біріне мәні бойынша аз байланысқан екі функцияны орындайды: пайдаланушы-

бағдарламашыға виртуалды машинаның ұсынылуынқамтамасыз ету және рационалды басқар

у жолымен компьютерді қолдану эффектілігінің жоғарылауы. 

ОЖ жұмыстың «физикалық» деңгейінен ЕЖ аппаратурамен неғұрлым жоғары, қолдан

ушыға ыңғайлы «логикалық» деңгейге ауысуды қамтамасызетеді. 

Операциялық жүйе –

 бұл ЕЖ барлық ресурстарын неғұрлым эффектілі қолдануға арналған бағдарламалар кешені. 

ОЖ қолданушы мен 

ЕЖ арасындағы ерекше интерфейс рөлін орындайды. Әртүрлі ОЖ бірдей техникалық құрылғ

ыларда қолданушыға есептеуіш процесті ұйымдастыру немесеМәліметтер 

ді өңдеу үшін әртүрлі мүмкіндіктерді ұсына алады. 

ОЖ аппараттық қамтамасыз ету мен қолданбалы бағдарламаны байланыстырады. Бағдарлам

ашы аппаратты құрылғылы арнайы жұмыс бағдарламаларының жазылуы туралы ойламауы к

ерек. Бұл функцияны ОЖ орындайды. Сондықтанбағдарламалар ОЖ-

мен байланыста болған соң барлық компьютерде жұмыс істей алады. Неғұрлым көп қолданы

латын ОЖ – DOS, Windows,Unix. 

Операциялық жүйенің неғұрлым маңызды бөлігі файлдық жүйе, сыртқы құрылғылар 

драйверлері, жүктемелер, жүйелік кітапхана болып табылады. 

Файлдық жүйе файлдарды дисктік жадта сақтау қабілеті бар операциялық жүйенің ең 

маңызды элементі болып табылады. 

Файлдық жүйе түрі мен Мәліметтер 

ді сыртқы жадта сақтау ұйымы қолданушы жұмысының ыңғайлылығын, файлдарға қолжетім

ділік тездігін, көптапсырмалы жұмыстың ұйымдастырылуын, Мәліметтер 

 базасын құру мүмкіндігін анықтайды. 

Әртүрлі файлдық жүйелер бар. Мысалы, МS DOS,  Windows З.х  және Windows 

 95/98  операциялық жүйелерінде файлдық жүйе FAT (File AllocationTable– файлдарды  

орналастыру  кестесі)  жүктеме  (BOOT),  файлдарды  орналастыру  кестесі  (FAT)  және  

негізгі  каталогты (RDA) қосып алатын қорғаушыдаақпаратты басқару құрылымына ие. 

OS/2 операциялық жүйесінде DOS-ты қолданбайтын HPFS (High-Performance  File  

System –жоғары өндірісті файлдық жүйе) файлдық жүйесіқолданылады. 

Windows NT-те FAT және HPFS файлдық жүйелерімен сәйкес NTFS (NT File System–

NT файлдық жүйесі) файлдық жүйесі қолданылады. 

Файл бірнеше бөлікке бөлінуі мүмкін және олардың әрбірі әртүрлі дискте немесе диск

 бөлімшелерінде сақталады. 

Әрбір файлдың аты немесе ол туралы ақпарат іздеуді және ақпаратты қолжетімділікті 

қысқартатын каталогте (directory) сақталады. Windowsоперациялық жүйесінде каталогтар па

пка деп аталады. 

Каталог – бұл  файл аттарын және ол туралы мәліметті сақтау үшін 

 ұйымдастырылған 

 дисктағы арнайы орын. Құрамына қалған барлық каталогтаренетін негізгі каталог түптік кат

алог деп аталады. 
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Барлық ішкікаталогтар мен файлдар негізгі түптік каталог құрамына енеді(root director

y). 

Осы барлық тармақталған жүйе иерархиялық файлдыққұрылымды бейнелейді. Файлдық жүй

еге кез келген қолданбалы бағдарлама қол жеткізе алады. 

FAT 16-да файлдарды орналастыру кестесі 16 кб-ты  блоктарға  бөлінген.  Егер блок  

толығымен қолданылмаса, қалған өлшемдер жойылады. 

FAT32 көбінесе дисктік кеңістікті қолданады. FAT32-де блоктар көлемі – 4 

кб, сондықтан блоктарды толтыру кезінде дисктік кеңістік көбіне бос қалады. Бұдан басқа, 

FAT16 файлық жүйесі 2 Гб көлемге дейінгі дискті қолдайды, ал FAT32– 2 Тб-қа дейінгі. 

NTFSWindows NT басқармалы компьютерлерге арналған. Бірақта, сол компьютерде б

асқа файлдық жүйені қолдану керек-

 мысалы, басқаоперациялық жүйемен жұмыс жасау үшін. 

NTFS-

тың артықшылығы ол үлкен өлшемді бөлімдермен жұмыс жасай алады.NTFS бөліміндегі ше

кті өлшем-16 экзабайт. Бөл өте жоғары, мысалы: 

1024 Мб = 1Гб (гигабайт)                    1024 Гб = 1Т (терабайт) 

1024 Тб = 1П6 (петабайт)                    1024 Пб   = 1Э6 (экзабайт) 

Бір экзабайт — бұл миллиард гигабайттан сәл көбірек. 

NTFS бөлімінің минимальды өлшемі - 5 Мб. 

NTFS файлдық жүйесін қолданар кезде келесі түрлерге ие болу керек: 

- NTFS-те  шалысудан  кейінгі қалпына  келтіру құралы  кіріктірілген,  сондықтан 

 қолданушыларға NTFS бөлімінде дискті қалпына келтіру утилитініске қосу қажет емес; 

- NTFS бөлімінде өшірілген файлды қалпына келтіру мүмкін емес; 

- NTFS қолдану кезінде файлдарды фрагменттеу әсерінен жоғалтулар азаяды; 

- 

NTFS Windows NT қорғаныс моделін қолдайды, сондықтан NTFS бөліміндегі барлық файлда

р мен каталогтарды қолжетімділік құқығымен қорғауғаболады; 

- Өнімділіктің құлдырау әсерінен 400Мб-тан кем өлшемді NTFS-ты қолдану   

ұсынылмайды.   

 Жүйелік БҚЕ-ге арнайы тағайындалған бағдарламалар (АТБ) 

да жатады. Оған құрылғылар драйверлері, антивирустік бағдарламалар, утилиттарбағдарлама

лары, дискпен, 

папка және құжаттармен жұмыс жасауға арналған бағдарламалық қабықшалар, 

архиватор бағдарламалары және т.б. 

Сыртқы құрылғыларды басқару үшін драйверлер-бағдарламалары ұсынылған. 

Драйвер –

 бұл жеке сыртқы ЖК құрылғыларына қызмет ететіноперациялық жүйенің бағдарламасы. 

Әрбір құрылғы компьютер жады мен сыртқы құрылғылар арасындағы ақпараттық алм

асуды жүзеге асыратын өз драйверлерін орналастырады. 

Драйвер сыртқы құрылғының барлық сипаттамалары мен құрастыру элементтерін ескеруі қа

жет. 

Стандартты құрылғылардың драйверлері микросхема BIOS флэш-жадтарында  

сақталады.  Жетілдірілген  немесе жаңа  құрылғылар  драйверлері 

компьютерді қосу кезіндегі динамикалық түрде операциялық жүйеге қосылатын жеке бағдар

ламалармен көрсетілген. 

Драйверлер-бағдарламалары ЭЕМ-

ге қосылған сыртқы құрылғыда дыбыстар мен Мәліметтер 

дің барлық алмасу хаттамаларының орындалуынқамтамасыз етеді. Бұл сыртқы құрылғылы қ

олданбалы бағдарламалардың жұмысын жеңілдетеді. 
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Ақпаратты жіберу мен жүйені өңдеу үшін аса бір қауіпті "компьютерлік вирус" деп ат

алатын арнайы бағдарламалар көрсетіледі. 

Осыған байланысты әрбір компьютерде антивирустік бағдарламалар орнатылуы тиіс. 

Қолданбалы БҚЕ құрамына БҚЕ өңдеушілерімен жеткізілген бағдарламалар енеді. 

Қолданбалы БҚЕ құрамына енеді: 

- мәтіндік редакторлар (Microsoft Word, WordPad); 

- кестелік процессорлар (Excel); 

- компьютерлік графика жүйесі (Adobe Photoshop, Corel Draw); 

- коммерциялық бағдарламалар (ойындар, аудио, видео және т.б.). 

  

Қазіргі уақытта бағдарламалар өндірістік өнім болып табылады, яғни, оларды автокөл

іктер, мұздатқыштар және т.б. секілді сатуға болады. 

  

Аспаптық бағдарламалық қамтамасыз ету –

 бұл автоматтандырылған ақпараттық жүйелер мен бағдарламаларды құруға арналған бағдар

ламаларкешені. Мәліметтер  базасын басқару жүйесіне Access, Foxpro, dBase, 

SQL Server, Paradox және т.б жатады. ДББЖ әртүрлі аумақта Мәліметтер 

 базасымен жұмысжасау және құру үшін арналған. 

ЖК үшін бағдарламалау жүйелерін әзірлеуші фирмаларының жетекші фирмалары Mic

rosoft және Borland International болып табылады. Бағдарламалау жүйесі пайда болғанға дейі

н бағдарламашы арнайы бағдарлама-

 мәтіндік редактор көмегімен бағдарламалау тілінде мәтін құрды. Оданкейін транслятор-

бағдарламасының көмегімен бағдарламалық тілдер командасын машиналық кодта ауыстырд

ы. Сосын үшінші арнайы бағдарламакөмегімен жеке бағдараламалық модулдерден орындала

тын файлды алды. 

Бағдарламалау жүйесінің пайда болуы барлық аталған процедураларды бір бағдарлам

алық пакетте жүзеге асыруға мүмкіндік берді. Сонымен біргебағдарламашы олардың әрқайс

ына еркін әрі қарапайым жүгіне алады. 

Заманауи бағдарламалау жүйесіне Delphi, Visual Basic, 

C++, Java бағдарламалау тілдері жатады. Бұл объектілі-

бағытталған бағдарламалау тілдері(ОББ). Бұл тілдердің құндылықтарына есептеуіш желілері

нде, Ғаламторда жұмыс жасау үшін қосымшаларды құру мүмкіндігі, сонымен қатар объект с

екілді бағдарламалаудың әртүрлі элементтерімен жұмыс істеу мүмкіндігі. 

ОББ бағдарламаларды брі-

бірімен байланысқан объекттер арасындағы жиынтық ретінде қарастырады. Объекттер қасие

ттер мен әдістерменсипатталады. Объекттер жағдайларға әрекет етеді (клавиштың басылуы, 

тышқан батырмасының шертілуі, форманың ашылуы және т.б.). Бағдарламалаупроцесі объек

т қасиеттері және олардың әдісін шақыру операцияларымен түйіндестіріледі. 

Осы барлық әрекеттер сәйкес жағдайлардыңинициализациялануы кезінде орындалады. Бағда

рламашы өзінің объектісін құрып, оларға қасиеттер мен әдістерді меншіктей алады. 

Бағдараламалаудың заманауи стилі кітапханаларда бар кодтарды қайта қолдануды ұс

ынады. Объектілі-

 бағытталған бағдарламалау тілі кітапханаларкласын құруды жеңілдетеді. Нәтижесінде кітап

ханалар иілгіш болады. Бұл кітапханалар жаңа кластарды қосу жолымен кеңейеді, сонымен қ

атар жаңакластардың білім жолымен. Сонымен бірге жаңа кластар бар кластардың функцион

алділігіне мұра етеді. 
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Сабақтың жоспары №6 

 

Пән: Автоматтандырылған ақпараттар жүйесін бағдарламамен қамтамасыздандыру 

Мерзімі:________ 
Тақырыбы:   Компьютерлер үлгісінің классификациясы және ДК құрылғылары 

Мақсаты: 
Білімділік : Білім алушыларға тақырып бойынша түсінік беру.  

Дамытушылық: Білім алушылардың алған білімдерін толықтыру және жан-жақты  

                               дамуға баулу. 

Сабақтың типі: Жаңа сабақ     

Сабақтың қамтамасыздандырылуы: Тарату материалдары 

а) оқу-көрнекілік құралдар: қосымша әдебиеттер 

в) ТОҚ :ДК және интерактитік тақта  

Пәнаралық байланыс: ағылшын тілі, геометрия, математика 

Өз бетінше жұмыс: компьютермен жұмыс 

Сабақтың өту барысы:  
Ұйымдастыру кезеңі: Сәлемдесу, түгендеу, аудиторияны сабаққа дайындау 

 

Оқушылардың біліктілігі мен дағдысын тексеру 

 

 Жүйелік бағдарламалық қамтамасыз ету құрамына 

 Пәндік облысты талдау 

 Файлдық менеджер құрылымы 

 Файлдық менеджер жүйесінде жасалатын әрекеттер 

 Есептің жалпы қойылымы 

 

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі  

 

 Жүйелік бағдарламалық қамтамасыз ету құрамына 

 Пәндік облысты талдау 

 Файлдық менеджер құрылымы 

 Файлдық менеджер жүйесінде жасалатын әрекеттер 

 Есептің жалпы қойылымы 

 

Жаңа материалды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру 

 

 Жүйелік бағдарламалық қамтамасыз ету құрамына 

 Пәндік облысты талдау 

 Файлдық менеджер құрылымы 

 Файлдық менеджер жүйесінде жасалатын әрекеттер 

 Есептің жалпы қойылымы 

 

Сабақтың қорытындысы:  конспект 

Рефлексия:    Қосымша сұрақтар беру 

Бағалау :   

Үй тапсырмасы:   Марченко А.И. , Марченко Л.А. Программирование в Turbo Pascal 7.0.-5-

басылым. –К.: ВЕК+, 1999ж, -464 бет. 

 

Әдіскер                       _________________ Мамбетов М.Б. 

     Оқытушының қолы      _________________ Малайсарова К.Н. 
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Сервистік бағдарламалық қамтамасыздандыру. Бағдарламалау технологиясының құрал-

саймандары 

1. Файлдық менеджер құрылымы 

 Компьютерде ақпараттық технологияны топтау бағдарламасын қамтамасыз ету 

Компьютерде ақпараттық технологияны қамтамасыз ету үшін бағдарламалық өнімнің 3 

тобын  

Бағдарламалық өнімді әртүрлі белгілері бойынша классификациялауға болады. Негізгі 

белгісі пайдалану аймағы болып табылатын бағдарламалық өнімдер: 

 ЭЕМ желілері мен автономды компьютерлердің аппараттық бөлігі; 

 Әртүрлі пәндік аймақтың функционалдық есептері; 

 Бағдарлама құру технологиясы. 

Жүйелік бағдарламамен қамтамасыз ету келесі бағыттарда қолданылады: 

 басқа бағдарламалар жұмысын бақылайтын операциялық орта құру; 

 есептеуіш желінің және компьютердің сенімді және тиімді жұмыс істеуін қамтамасыз ету; 

 есептеуіш желіні және компьютер аппаратурасын диагностикадан өткізу; 

 қосымша технологиялық процестерді орындау (көшірмелеу, архивациялау, бағдарлама және 

берілгендер қоры файлдарын қайта қалпына келтіру және т. б.) 

Жүйелік бағдарламамен қамтамасыз ету (System Software) - ЭЕМ желісінің және 

компьютер жұмысын қамтамасыз ететін бағдарламалар мен бағдарламалар кешенінің 

жиынтығы. 

Қолданбалы бағдарламалар дестесі (application program package) - нақты пәндік 

аймақтардың анықталған класс есептерін шешу үшін арналған, өзара байланысқан 

бағдарламалар кешені. Бұл классқа әртүрлі пәндік аймақтардың ақпараттарын өңдейтін 

бағдарламалық өнімдер жатады. 

Бағдарламалау технологиясының құрал - жабдықтары - құрылатын бағдарлама лық өнімді 

енгізу мен дұрыстау, құру технологиясын қамтамасыз ететін бағдарламалар мен 

бағдарламалар кешенінің жиынтығы. Бұл класстың бағдарламалық өнімдері жобалау 

процессінің барлық технологиялық кезеңдерін, бағдарламалауды (кодтауды), құрылған 

бағдарламаны тестілеу және дұрыстауды қолдайды. 

Жүйелік бағдарламамен қамтамасыз ету 2 класқа бөлінеді: базалық бағдарламалық 

қамтамасыз ету және сервистік бағдарламалық қамтамасыз ету. 

Базалық бағдарламалық қамтамасыз ету (base software) – компьютер жұмысын 

қамтамасыз ететін бағдарламалық құралдардың минималды жиынтығы. 

Сервистік бағдарламалық қамтамасыз ету – пайдаланушының жұмыс ортасын 

ыңғайлы ететін және базалық бағдарламалық қамтамасыз ету мүмкіндігін кеңейтетін 

бағдарламалар мен бағдарламалар кешені.Компьютерді жүйелік бағдарламамен қамтамасыз 

ету классификациясы. 

Жүйелік бағдарламалық қамтамасыз ету құрамына: 

 операциялық жүйе; 

 операциялық жүйе қабықшасы (текстілік және графикалық); 

 желілік операциялық жүйе. 

Операциялық жүйе – ЭЕМ - нің есептеуіш ресурстарын басқару мен жоспарлау, 

пайдаланушылық бағдарламаны орындауды басқару үшін арналған. 

Дербес компьютерлер үшін операциялық жүйелер келесі түрге бөлінеді: 

 бір есептік және көп есептік (бір мезгілде орындалатын қолданбалы процесстер санына 

байланысты) 

 басқа типті компьютерге тасымалданатын және тасымалданбайтын; 

 ЭЕМ - нің жергілікті есептеуіш желісінің жұмысын қамтамасыз ететін, желілік және желілік 

емес; 
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Желілік операциялық жүйелер – желіде берілгендерді өңдеу, сақтау және 

тасымалдауды қамтамасыз ететін бағдарламалар кешені. Желілік операциялық жүйелер 

клиент - сервер архитектурасын немесе біррангілік архитектураны пайдаланады. Кең 

таралған желілік операциялық жүйелерге: LAN Server, NetWare, Windows NT, Windows 95. 

Операциялық жүйе қабықшалары – пайдаланушы мен командалық операциялық жүйелер 

арасындағы байланысты оңайлату үшін пайдаланылатын арнайы бағдарламалар. 

Операциялық жүйенің текстілік қабықшаларының кең тараған түрлеріне: 

o Windows қосымшасының Сілтеуіш бағдарламасы; 

o Windows Commander; 

o  Norton Commander 5. 0 – Symantec фирмасы 

o Norton Navigator - т. б. бағдарламалық қабықшалары жатады. 

Пәндік облысты талдау 

Файлдармен жұмыс істеу үшін операциялық жүйенің командаларын пернетақтадан 

енгізіп отыру керек. Ол өнбейтін жұмыс өте көп уақытты алады және пайдаланушының 

белгілі дағдысы мен білімі болуы керек екендігін талап етеді. Сондықтан қазіргі кезде 

операциялық жүйенің командаларымен жұмыс істеу үшін қабықша бағдарламалары кеңінен 

қолданылады. Менің құрылатын бағдарламамда осы қабықша қызметін атқаратын файлдық 

менеджер бағдарламасын құру болып табылады. 

Оның көмегімен файлдармен, бумалармен және файлдар жиынтығымен жасалатын 

барлық амалдарды - іздеу, көшіру, атын өзгерту, жою сондай - ақ функциональды немесе 

енгізу, курсорды басқару пернелерін, әйтпесе тышқанды қолдана отырып дайын тұрған 

бағдарламаларды орындауға болады. Сәйкесінше Экран бетіне дискідегі “бұтақ” 

каталогтарының бейнесін, ағымдағы каталогын ауыстыра отырып шығаруға болады, 

сонымен қатар файл мәтіндерін көріп оны жөндей аламыз. 

Файлдық менеджер құрылымы. 

Сондай – ақ Wіndows интегралданған бағдарламалық ортасын қолданғанда да оның 

мынадай мүмкіндіктеріне тоқталып кетуге болады. Ыңғайлы графикалық интерфейс 

шарттары, мұнда нысаналар мен командалар шарты графикалық символдармен 

(пиктограммалар) бейнеленеді және файлдық жүйені басқаруды жасайды. Wіndows - тің 

төтенше маңызды қасиеттеріне интеграцияланған мәтіндік және графикалық редакторлар, 

электрондық кестелер мен Мәліметтер  басқару жүйесі (ДҚБЖ) арасындағы файл 

(Мәліметтер ) алмасу мүмкіндігі болып табылады. 

Файлдық менеджер жүйесінде жасалатын әрекеттер: 

 файлдық жүйе бойынша іздеу; 

 қосымшаларды іске қосу және құжаттарды ашу; 

 бумалар мен файлдарды құру, көшіру; 

 бумалар мен файлдардың орнын ауыстыру; 

 бумалар мен файлдарды өшіру; 

 бумалар мен файлдардың атын өзгерту; 

 жарлықтар құру. 

Есептің жалпы қойылымы 

Оқу процесінде құжаттармен жұмыс жасауға ыңғайлы және де түрлі амалдарды 

орындай алатын инструментальды құралдар көмегімен файлдық файлдық жүйелер 

объектісін құру. Ол бағдарламалық қосымша келесі мүмкіндіктерге ие болуы қажет: 

 Файл немесе файлдар топтамасын көшіру; 

 Файлды немесе файлдар топтамасының орнын ауыстыру; 

 Файлды немесе файлдар топтамасын өшіру; 

 Файлдардың атын өзгерту; 

 Файл сипаттамасын (атрибутын) орнату; 

 Файлды іздеу; 
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 Компьютердің аппараттық конфигурациясы жөнінде шығару; 

 Файлдардың жарлықтарын құру; 

 Өзіндік кеңейтілімді тіркеу; 

 Пайдаланушы құрал - саймандарын орнату; 

 Стандартты қосымшаны жіберу және т. б. 

 

Сабақтың жоспары №7 

 

Пән: Автоматтандырылған ақпараттар жүйесін бағдарламамен қамтамасыздандыру 

Мерзімі:________ 
Тақырыбы:   Қолданушы бағдарламалардың пакеті. Клиент-сервер моделі. Қосымшаларды 

деңгейлеп бөлу  

Мақсаты: 

Білімділік : Білім алушыларға тақырып бойынша түсінік беру.  

Дамытушылық: Білім алушылардың алған білімдерін толықтыру және жан-жақты  

                               дамуға баулу. 

Сабақтың типі: Жаңа сабақ     

Сабақтың қамтамасыздандырылуы: Тарату материалдары 

а) оқу-көрнекілік құралдар: қосымша әдебиеттер 

в) ТОҚ :ДК және интерактитік тақта  

Пәнаралық байланыс: ағылшын тілі, геометрия, математика 

Өз бетінше жұмыс: компьютермен жұмыс 

Сабақтың өту барысы:  

Ұйымдастыру кезеңі: Сәлемдесу, түгендеу, аудиторияны сабаққа дайындау 

 

Оқушылардың біліктілігі мен дағдысын тексеру 

 

 Жалпы қолданыстағы бағдарламалар; 

 Арнайы қызметтегі бағдарламалар; 

 Кәсіптік деңгейдегі бағдарламалар. 

 Жалпы қолданыстағы бағдарламалар. 

 

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі  

 

 Жалпы қолданыстағы бағдарламалар; 

 Арнайы қызметтегі бағдарламалар; 

 Кәсіптік деңгейдегі бағдарламалар. 

 Жалпы қолданыстағы бағдарламалар. 

 

 

Жаңа материалды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру 

 

 Жалпы қолданыстағы бағдарламалар; 

 Арнайы қызметтегі бағдарламалар; 

 Кәсіптік деңгейдегі бағдарламалар. 

 Жалпы қолданыстағы бағдарламалар. 

 

Сабақтың қорытындысы:  конспект 

Рефлексия:    Қосымша сұрақтар беру 



23 

 

Ф ЕАК 03.04-06.01 Пәннің оқу-әдістемелік кешені . Бірінші басылым 

 
 

Бағалау :   

Үй тапсырмасы:   Фаронов В.В.  Тurbo Pascal 7.0. Практика программирования.  Оку 

құралы.- М.: Нолидж, 2000ж. 416 бет. 

 

Әдіскер                       _________________ Мамбетов М.Б. 

     Оқытушының қолы      _________________ Малайсарова К.Н. 

 

 

 

Тақырып: Қолданушы бағдарламалардың пакеті. Клиент-сервер моделі. Қосымшаларды 

деңгейлеп бөлу  

 

Қолданбалы бағдарламалық жасақтама — бағдарламалау жүйелерінің көмегінсіз, 

қолданушы өзінің ақпараттық тапсырмаларын шеше алатын бағдарламалар жиынтығы. 

Қолданбалы БЖ келесі бағдарламалар класстарына бөлінеді: 

 Жалпы қолданыстағы бағдарламалар; 

 Арнайы қызметтегі бағдарламалар; 

 Кәсіптік деңгейдегі бағдарламалар. 

 Жалпы қолданыстағы бағдарламалар. 

Жалпы қолданыстағы бағдарламаларды меңгеру үшін арнайы білімнің қажеті жоқ, 

сондықтан олар қолданушылармен кеңінен қолданылады. Бұл классқа мәтіндік редакторлар, 

электрондық кестелер, мәліметтер қорымен жұмыс жасау бағдарламалары, анимациалық 

графика дестесі, коммуникациялық бағдарламалар, интегралданған және бір мақсатты 

бағдарламалар жатады. Мәтіндік редактор — бұл бағдарлама символдық ақпаратпен жұмыс 

жасауға арналған. Қызметі бойынша бағдарламалар мәтіні редакторы, құжаттар редакторы, 

баспаханалық жүйелер және арнайы редактор. Бағдарламалар мәтіні редакторы қандай да бір 

бағдарламалау тілдерінің мәтінің теруге және түзетуге арналған. (Turbo Basic, Turbo Pascal). 

Бұл бағдарламалар азын аулақ операциялар орындайды: бағдарламаны жолдық жазу, 

бағдарламаның мәтінің сақтау және оқу және т.б. Құжаттар редакторы құжаттың құрылымы 

бар мәтіндермен жұмыс жасауға арналған (Word, Word Perfect, Лексикон). Баспаханалық 

жүйелер сапасы жоғары құжаттарды құруға мүмкіндік береді: буклеттер, газеттер, 

журналдар, кітаптар (Page Maker, QuarkXPress, Ventura Publisher). Арнайы редакторлар 

математикалық, химиялық немесе арнайы символдары бар құжаттармен жұмыс жасауға 

мүмкіндік береді. (ТЕХ, нотаның таңбалары). Графиктік редактор — бұл бағдарлама 

графикалық ақпаратпен жұмыс жасауға арналған (Paint, Photoshop, CorelDRAW). Графиктік 

редакторлар жалпы және арнайы қызметтегі редакторлар болып бөлінеді. Жалпы қызметтегі 

графиктік редакторлар күрделі емес суреттерді құруға, көшіруге, сақтауға және оқуға 

мүмкіндік береді. Арнайы қызметтегі графиктік редакторлар күрделі техникалық 

объектілерді жобалауға, әртүрлі үрдістерді үлгілеуге, жарнамалық беттер құруға мүмкіндік 

береді. Әуендік редактор — бұл бағдарлама дыбыстық ақпаратты құру және өңдеуге 

арналған (Composer). Кестелік процессор — бұл бағдарлама кесте түрінде берілген 

ақпаратты өңдеуге арналған. Өңделген кестелер электрондық кестелер деп аталады. 

Мәліметтер қоры — бұл анықталған белгілері бойынша ұйымдастырылған, жалпы сипаттау 

және сақтау принциптері бар мәліметтер жиынтығы. Анимациялық графика дестесі 

динамикалық графикалық ақпаратпен жұмыс жасауға арналған (3D-Studio, Animator). 

Коммуникациялық бағдарламалар — бұл бағдарламалар мәліметтерді компьютерлік желілер 

арқылы жіберуге арналған. Оларға браузерлердің барлық түрлерін жатқызуға болады 

(Outlook Express, Internet Mail, MS Exchange және т.б.). Интегралданған десте — бұл өзара 

байланысқан, кешенді есептерді шығаруға бағытталған және қолданушылардың дестедегі 

барлық бағдарламалармен әрекеттесуін сүйемелдейтін қолданбалы бағдарлалар жиынтығы. 



24 

 

Ф ЕАК 03.04-06.01 Пәннің оқу-әдістемелік кешені . Бірінші басылым 

 
 

MS Office, Works, Framework. Интегралданған дестелердің пайда болу себебі әртүрлі 

форматтағы мәліметтерді бірге қолдану болып табылады. Сондықтан олар бірегей 

принциппен әзірленді. Оларда төрт механизмді атап өтуге болады: 

 Алмасу буфері, мұнда басқа бағдарламаға көшіруге арналған ақпарат еңгізіледі; 

 OLE технологиясы, бір қосымшаның құжатына басқа қосымшаның құжатын қосуға 

мүмкіндік береді; 

 Файлдарды конверттеу — белгілі бір форматтағы файлдағы жазбаны осы дестенің 

басқа қосымшасында оқи алу мүмкіндігі; 

 Ортақ қабықшаны қолданып тікелей ақпарат алмасу. 

Бір мақсаттағы бағдарламалар белгілі бір тапсырманы шешу үшін арналған. Олардың 

ішінде ең танымалдары аудару бағдарламалары, сөздік бағдарламалар және құжаттарды 

сканерлеу бағдарламалары. Аудару бағдарламалары ақпаратты бір тілден келесі бір тілге 

аударуға арналған (PROMT, Stylus, Сократ). Сөздік бағдарламалар қарапайым сөздіктердің 

электрондық нұсқасы болып табылады, бірақ кейбір қосыша ыңғалы мүмкіндіктері бар. 

(Lingvo, Мультилекс). Сканерлеуге арналған бағдарламалар құжаттың баспа көшірмесін 

электрондық түрге автоматты түрде ауыстырға мүмкіндік береді (FineReader). 

Арнайы қызметтегі бағдарламалар. 

Бұл бағдарламалар арнайы есептерді шешуге арналған бағдарламалар, мысалы, 

қашықтықтан оқыту және тестілеу, математикалық дестелер (MathCAD), қызметті эксперттік 

бағалау (GAMMA, EXPERT) және т.б. 

Кәсіби деңгейдегі бағадарламалар. 

Бұл бағдарламалар маманның кәсіби тапсырмаларын шешуге арналған. Бұл классқа 

ұйымның қаржылық шаруашылық қызметін талдау бағдарламалары, бухгалтерлік есепті 

және банктік қызметті автоматтандыру бағдарламалары, өнімді өндіру технологиясын 

қамтамасыз ететін бағдарламалар және т.б. 

Компьютердің программалық құралдары                      

XX - шы ғасырдың 30-шы жылдарында алгоритм түciнігi математикалық зерттеу 

oбъектісіне айналды, ал ЭЕМ пайда болған соң кеңінен танымал болды. Электронды есептеу 

техникасы мен программалау      әдістерінің      дамуы алгоритм      құрастыруды -

автоматтандырудың маңызды кезеңі болып табылатындығын түсінуге ықпал етті.  

Электронды есептеуіш машина - «екі санды қосу» , «екі санды кебейту» , «екі санды 

салыстыру» және т.б.с.с. карапайым арифметикалық және логикалық операциялардың 

белгілі жинағын орындай алатын құрылғы. Бip операцияны орындаған соң ЭЕМ автоматты 

түрде келесісін орындауға көшеді және осылайша , операциялардың ұзын тізбегін адамның 

қатысуынсыз орындауы тиіс. ЭЕМ - ға түсінікті формада жазылған операциялар 

қатары программа деп аталады. Есептеу машинасының бағдарлама бойынша жұмыс icтey 

жағдайы, ЭЕМ жұмысын басқарудың бағдармалық принципінің  негізін құрайды. 

Қазіргі күні көптеген есептерді шешуді адам техникалық құрылғыларға жүктейді. 

Техникалық құрылғыларды қолдану ережелерінің сипатталу дәлдігі мен амалдардың 

орындалуы ретіне өте қатал талаптар койылады. Сондықтан әр түрлі ережелерді анық және 

дәл сипаттау үшін арнайы тілдер жасалады. 

Арнайы бағдарламалық өнімдер мен жабдықталған компьютерлер техникалық база 

және ақпараттық жүйелер үшін құрал болып табылады. Ақпараттық жүйе компьютерлер 

және телекоммуникациямен жұмыс атқарушы қызметкерлер арқылы ғана жұмыс жасайды. 

   Ақпараттық  жабдықтау  - ақпаратты кодтау және классификациялаудың біртекті 

жүйесінің, құжаттардың реттелген жүйесінің, ақпараттық ағындар  схемасының жиынтығы  

және мәліметтер қорын тұрғызу әдістемесі. 

Техникалық жабдықтау - ақпараттық жүйенің жұмысына арналған техникалық құралдардың 

комплексі, сонымен қатар осы технологиялық процесстер мен құралдарға сәйкес құжаттар. 
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Техникалық құралдар комплексі келесі құрамнан тұрады: 

 Кез келген модельдегі компьютерлер; 

 Ақпаратты шығару, өңдеу, жинақтау  және беру құралдары; 

 Мәліметтерді алмастыру құралдары және байланыс желілері; 

 Ақпаратты автоматты алу қондырғылары және оргтехника; 

 Эксплуатациялық материалдар  және т.б.; 

Математикалық және бағдарламалық жабдықтау – техникалық құралдар комплексінің 

жақсы жұмыс атқаруы үшін, ақпараттық жүйенің мақсаты  мен мәселесін  орындаушы 

математикалық модельдер, алгоритмдер және бағдарламалар жиынтығы. 

Математикалық жабдықтау құрамына: 

 Басқару процесстерін модельдеу құралдары; 

 Басқарудың типтік мәселелері; 

 Математикалық бағдарламалау, математикалық статистика, т. б. әдістері. 

Бағдарламалық жабдықтау құрамына жалпы жүйелік және арнайы бағдарламалық 

өнімдер, сонымен қатар техникалық құжаттама кіреді. 

Ұжымдық  жабдықтау – ақпараттық жүйе жасау және қолдану барысында 

жұмысшылардың техникалық құралдармен және өзара қарым-қатынасын реттеуші әдістер 

мен құралдар. 

Құқықтық жабдықтау – ақпараттық жүйелердің заңды статусын және функциясын 

анықтаушы құқықтық нормалар жиынтығы. 

Дербес компьютер бағдарламалық жабдықтаусыз жұмыс істей алмайды. Ол жақсы 

жұмыс істеуі үшін  әртүрлі бағдарламалар комплексі қажет. Дербес компьютер үшін 

көптеген бағдарламалар жасалған. Қолданылу мақсатына қарай  дербес компьютердегі 

бағдарламалық жабдықтауды үш топқа бөлуге болады: 

1. Жүйелік жабдықтау. 

2. Бағдарламалау жүйелері. 

3. Қолданбалы жабдықтау. 

  Дербес компьютерді бағдарламалық жабдықтау құрылымы. 
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   Жүйелік жабдықтау операциялық жүйелерден және бақылау, диагностика жасау 

құралдарынан тұрады. 

 Операциялық жүйе  дербес компьютерді бағдарламалық жабдықтау негізін 

құрайды. Операциялық жүйе дегеніміз- ақпаратты өңдеу процесін басқаруды және 

қолданушы мен ақпараттық құралдар арасында  байланыс орнатуды қамтамасыз ететін 

бағдарламалар жиынтығы. Операциялық жүйе құрамына жүйелік бағдарламалар, 

бағдарламалық қабықшалар, драйверлер және утилиттер кіреді. 

 Бағдарламалық қабықшалар- қолданушының дербес компьютермен  байланыс 

жасауын жақсы және қолайлы түрде қамтамасыз ететін бағдарламалар. MS-DOS-үшін әдетте  

Norton Commander бағдарламасының қабықшасы қолданылады, ал Windows 3.1.-үшін  

Norton Desktop  және  Windows 95-ке Norton Navigator. 

Драйверлер- операциялық жүйелердің сыртқы құрылғыларымен (принтер, CD-ROM 

дискілер, клавиатура, тышқан және т.б.) қарым –қатынасын қамтамасыз етуші 

бағдарламалар. 

 Утилиттер- операциялық жүйе мүмкіндіктерін қамтамасыз етуші көмекші 

бағдарламалар (антивирустік бағдарламалар, дисктерді оптимизация жасау және т.б.) 

Бақылау және диагностика жүйелері  дербес компьютер құрылғыларын тексеру үшін  

арналған. Олар қателерді  автоматты түрде  тауып қолданушыға хабар береді. 

 Бағдарламалау жүйелері 

   Бағдарламалау жүйелеріне- бағдарламалау тілдері  және трансляторлар кіреді. 

Бағдарламалау тілдері – мәліметтерді өңдеу алгоритмдерін  сипаттау мақсатында жасалған 

тілдер. Қазіргі кезде бірнеше  жүздеген тілдер бар, бірақ тек олардың ондағаны  ғана  кең 

қолданылады. Олар Фортран, Кобол, Паскаль, Бейсик, СИ, СИ++, Турбо Паскаль, Турбо Си, 

Пролог, т.б. Бағдарламалау тілдері көмегімен дербес компьютер үшін  бағдарламалар 

жасалады. 

  Бағдарлама қолданылған – синтаксистермен сәйкес  жазылған командалар жиынтығы. 

Әдетте бағдарлама ағылшын тіліне жақын символдық тілде жазылады. Бұл тіл компьютерге 

түсінікті болуы үшін  аудару қажет болады. Аудармашылардың ролін трансляторлар 

атқарады. 

   Транслятор - бағдарламалу тілінен  ЭЕМ-тіліне аудармашы, яғни ЭЕМ-кодтарынан 

тұратын командалар. Транслятордың негізгі түрлері: интерпретаторлар және компиляторлар. 

    Интерпретаторлар - машиналық кодтарға командалық аударма және дәл сол 

уақытта  әр команданың орындалуын қамтамасыз етуші  транслятор. Интерпретатордың  

ерекшелігі  дербес компьютерді қолданушы  сұхбаттық режимде  жұмысты ұйымдастыратын 

мүмкіндігі бар. Ал, кемшілігі  бағдарламаның орындалу жылдамдығы баяу жүреді. 

  Компилятор -  барлық бағдарламаны машиналық  командаға   оның орындалуынсыз 

аударатын транслятор. Компилятор жұмысының нәтижесінде  жұмыс жасауға дайын емес 

жеке  модуль пайда болады. 

    Қолданбалы бағдарламалық жабдықтау - әртүрлі ақпаратты өңдеуді  автоматтандыру үшін 

және ғылым  мен техникадағы есептеулерді  орындау үшін  әр түрлі негіздегі бағдарламалар 

жиынтығы. 

    Қолданбалы бағдарламалар – арнайы бір қолданушыға арналып жасалынған немесе 

қолданушылардың өз қажеттері үшін жасаған бағдарламалар. 

   Қолданбалы бағдарламалардың арнайы пакеті - нақты бір мәселеге, есептердің 

анықталған класына арналған бағдарламалар. Қолданушылар  программалаушылардың 

көмегінсіз пайдалана алатын бағдарламалар. Мұндай пакеттерге: редакторлар 

(лексикон,Word), электрондық кестелер (Super Calc), мәліметтер қоры (dBase), 

механизмдерді проектілеу пакеті (AutoCad), математикалық есептеулер пакеті (NortonUtilite) 

және  басқалар жатады. 
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   Интегралданған қолданбалы жүйелер - ақпаратты өңдеудің әмбебап 

мүмкіндіктеріне ие қолданбалы бағдарламалардың  комплексті пакеті. Оның құрамына: 

текстік редакторлар, текстік процессорлар, МҚБЖ,  электрондық кестелер және  іскер 

графика құралдары кіреді. Мұндай жүйелердің өкілдері: QuartPro, Works, Русский офис, 

Microsoft Officе. 

  

БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУГЕ ҚҰҚЫҚ 

Биржа жалпылама негізде Клиентке Биржаға тиесілі, техникалық құжаттамада 

сипатталған Бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалануға және осы Жағдайлармен 

анықталған жағдайларда Бағдарламалық қамтамасыз етуді таратуға құқық береді.    Клиент 

осы Жағдайлармен анықталған жағдайларда үшінші тұлғаларға Бағдарламалық қамтамасыз 

етуді пайдалануға құқық (сублицензия), оны ары қарай беруге құқықсыз негізде беруге 

құқылы. Сол кезде Клиент осы бапта көрсетілген Бағдарламалық қамтамасыз етуді 

модификацияламауға, адаптацияламауға, декомпилирілеумеуге, өзгертпеуге, сонымен қатар 

одан шығатын өнімдерді жасамауға міндетті. Клиентпен Бағдарламалық қамтамасыз етуге 

үшінші тұлғаларға сублицензия берілген жағдайында, Клиент үшінші тұлғалардың   

Бағдарламалық қамтамасыз етуді модификацияламауына, адаптацияламауына, 

декомпилирілеумеуіне, өзгертпеуіне, сонымен қатар одан шығатын өнімдерді жасамауына, 

осы Жағдайлардың талаптарын сақтауына міндетті.    

Шарт әрекет етуі тоқтаған жағдайда, Клиент, сонымен қатар Бағдарламалық қамтамасыз 

етуді пайдалануға құқық алған тұлғалар, оларға берілген Бағдарламалық қамтамасыз етуге 

құқытарын жоғалтады. Ондай жағдайда Клиент, оның басқа тұлғаларға берілген 

көшірмелерін қосқанда барлық көшірмелерінің жойылуын қаматамасыз етеді. 

Клиентті Бағдарламалық қамтамасыз етудің серверлік бөлігінен ажырату 

Клиентті Бағдарламалық қамтамасыз етудің серверлік бөлігінен ажырату –Клиент пен 

осы Клиент Бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалануға құқық берген басқа тұлғаларының 

қамтамасыз етуді серверлік бөлігіне кіруін мүмкін етпейтін Биржаның әрекеті болып 

табылады.  

Клиентті Бағдарламалық қамтамасыз етудің серверлік бөлігінен ажырату тұрақты 

немесе уақытша болуы мүмкін. Ажырату түрі туралы шешімді Биржаның өкілетті органы 

қабылдайды. 

Клиентті Бағдарламалық қамтамасыз етудің серверлік бөлігінен ажырату келесі 

себептерден туындауы мүмкін: 

 Биржаның ішкі документтерін Клиент бұзса; 

 Шарт жағдайларын Клиент бұзса; 

 Биржа ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету туралы, Клиентті Бағдарламалық 

қамтамасыз етудің серверлік бөлігінен ажырату бойынша шарттасқан Сауданың басқа да 

ұйымдастырушыларының жазбаша талаптары негізінде. 

Клиентті Бағдарламалық қамтамасыз етудің серверлік бөлігіне кіруді болдырмайтын 

техникалық себептер Клиентті Бағдарламалық қамтамасыз етудің серверлік бөлігінен 

ажырату  болып табылмайды.  

Егер Биржаның өкілетті органы Клиентті уақытша Бағдарламалық қамтамасыз етудің 

серверлік бөлігінен ажырату туралы шешім қабылдаса, қайта қосу туралы шешім, Клиент 

жіберген қателіктерін жойған кезде қабылданады.  

Клиентпен Биржаның қызметтеріне төлемді төлеу бір күнтізбелік айдан көп мерзімге 

жүргізілмесе, Биржа біржақты тәртіпте Шартты бұзуға құқылы. 
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Сабақтың жоспары №8 

 

Пән: Автоматтандырылған ақпараттар жүйесін бағдарламамен қамтамасыздандыру 

Мерзімі:________ 
Тақырыбы:   Сервистік бағдарламалық қамтамасыздандыру 

Мақсаты: 
Білімділік : Білім алушыларға тақырып бойынша түсінік беру.  

Дамытушылық: Білім алушылардың алған білімдерін толықтыру және жан-жақты  

                               дамуға баулу. 

Сабақтың типі: Тәжірибелік жұмыс №3 
Сабақтың қамтамасыздандырылуы: Тарату материалдары 

а) оқу-көрнекілік құралдар: қосымша әдебиеттер 

в) ТОҚ :ДК және интерактитік тақта  

Пәнаралық байланыс: ағылшын тілі, геометрия, математика 

Өз бетінше жұмыс: компьютермен жұмыс 

Сабақтың өту барысы:  
Ұйымдастыру кезеңі: Сәлемдесу, түгендеу, аудиторияны сабаққа дайындау 

 

Оқушылардың біліктілігі мен дағдысын тексеру 

 

 Ақпараттық қамсыздандыру ішкі жүйесінің негізгі міндеті басқарудағы шешімдерді 

қабылдау  

 Техникалық құралдардың кешенін мыналар құрайды 

 Ұйымдастырушылық қамсыздандыру мынадай әрекеттерді орындайды 

 Құқықтық қамсыздандырудың негізгі мақсаты заңдылықты бекіту болып табылады 

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі  

 

 Ақпараттық қамсыздандыру ішкі жүйесінің негізгі міндеті басқарудағы шешімдерді 

қабылдау  

 Техникалық құралдардың кешенін мыналар құрайды 

 Ұйымдастырушылық қамсыздандыру мынадай әрекеттерді орындайды 

 Құқықтық қамсыздандырудың негізгі мақсаты заңдылықты бекіту болып табылады 

 

Жаңа материалды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру 

 

 Ақпараттық қамсыздандыру ішкі жүйесінің негізгі міндеті басқарудағы шешімдерді 

қабылдау  

 Техникалық құралдардың кешенін мыналар құрайды 

 Ұйымдастырушылық қамсыздандыру мынадай әрекеттерді орындайды 

 Құқықтық қамсыздандырудың негізгі мақсаты заңдылықты бекіту болып табылады 

 

Сабақтың қорытындысы:  конспект 

Рефлексия:    Қосымша сұрақтар беру 

Бағалау :   
Үй тапсырмасы:   Юркевич,Е.В. Введение в теорию информационных систем 

2004.А.И.Мишенин.Теория экономических информационных систем. Москва, 2002.Ханенко 

В.Н. Информационные системы. – Л. 2001, 123 бет.. 

 

Әдіскер                       _________________ Мамбетов М.Б. 

     Оқытушының қолы      _________________ Малайсарова К.Н. 
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Тақыры: Тәжірибелік жұмыс №3. Сервистік бағдарламалық қамтамасыздандыру  

Мақсаты:Білім алушыларға тақырып бойынша түсінік беру.  

 

ДК аппараттық қамтамасыздандыру 

Ақпараттық жүйенің құрылымы 

Ақпараттық жүйенің құрылымын ішкі жүйелер деп аталатын жекеленген бөліктер 

құрайды. Қолдану саласына тәуелсіз ақпараттық жүйенің жалпы құрылымын ішкі жүйенің 

жиынтығы ретінде қарастыруға болады. Бұл жағдайда классификацияның құрылымдық 

белгісін қарастырып, ал ішкі жүйелерді қамсыздандырушы ішкі жүйелер деп аталады. 

Жүйенің жалпы құрылымын мынадай қамсыздандырушы ішкі жүйелер құрайды: 

ақпараттық, техникалық, математикалық, программалық, ұйымдастырушылық және 

құқықтық. 

1. Ақпараттық қамсыздандыру ішкі жүйесінің негізгі міндеті басқарудағы шешімдерді 

қабылдау үшін шынайы ақпаратты дер кезінде ұсыну. Көптеген ұйымдар жұмысын талдау 

кезінде ондағы құжаттарды жүргізу ісінде бірқатар кемшіліктер байқалды: қолмен өңдеуге 

арналған құжаттың шамадан тыс үлкен көлемі; бірдей көрсеткіштердің түрлі құжаттарда 

қайталануы; құжаттың үлкен көлемімен жұмыс істеу мамандардың негізгі жұмысын 

орындауына кедергі болуы; жасалған көрсеткіштің қолданылуы; Аталған кемшіліктерді жою 

ақпараттық қамсыздандыру алдында тұрған мәселелердің бірі болып табылады. Ақпарат 

ағымдарының схемасын жасау ақпараттың қозғалыс маршруттарын сипаттайды. Осындай 

схемаларды талдау нәтижесінде басқару жүйесін толығымен жетілдірудің іс шараларын 

жасап шығаруға болады. Ақпараттың көлемін анықтау және оны бөлшектеп талдау 

мүмкіндіктерін беретін ақпараттық ағымдардың схемалары қайталанатын және 

қолданылмайтын ақпаратты жоюды ақпаратты тиімді түрде сипаттау және жіктеуді 

қамсыздандырады. Сонымен қатар ақпараттың басқару деңгейлеріне сәйкес өзара байланыс 

қозғалысын қарастырған жөн. Басқару шешімін қабылдау үшін қандай көрсеткіштің қажет 

немесе қажет еместігін анықтау қажет. Орындаушының әрқайсысына оның қолданатын 

ақпараты ғана келіп тұруы тиіс. Мәліметтер  қоймасын құру методологиясы оны жобалаудың 

теориялық негіздеріне негізделеді. Методологияның негіздерін тәжірибеде тізбектей жүзеге 

асырылатын екі кезең түрінде атап өтейік. 

 1 кезең: ұйымның барлық функционалды бөлімшелерін зерттеу мақсаттары: оның іс 

әрекетінің құрылымы мен спецификасын түсіну; ақпарат ағымдарының схемасын жасау; 

ондағы құжат айналымы жүйесіне талдау жасау; ақпараттық объектілерді және олардың 

қасиеттері мен міндеттерін сипаттайтын реквизиттің құрамын анықтау. 

2 кезең: 1 кезеңде зерттелген іс әрекет саласына арналған концептуалды ақпараттық 

логикалық Мәліметтер  моделін жасау. Бқл модельде объектілер мен олардың 

реквизиттерінің арасындағы барлық байланыстар орнатылып, оңтайландырылуы тиіс. 

Ақпараттық логикалық модель Мәліметтер  қорын жасаудың негізі болып табылады. 

Ақпараттық қамсыздандыруды жасау үшін: ұйымды басқарудың толық жүйесінің 

функцияларын, мақсаттары мен міндеттерін айқындау; талдау үшін ақпараттық ағымдар 

схемасы түрінде ұсынылған ақпараттың пайда болуынан бастап басқарудың түрлі 

деңгейлерінде қолданылуына дейінгі ақпарат қозғалыстарын анықтау; құжат айналымы 

жүйесін жетілдіру; жіктеу және кодтау жүйесін жетілдіру; ақпараттың өзара байланысын 

сипаттайтын ақпараттық логикалық моделді жасау методологиясын меңгеру; қазіргі заманғы 

техникалық құралдың көмегімен ақпараттың массивтерін тасымалдаушыларға жазу. 

2. Техникалық құралдардың кешенін мыналар құрайды: кез келген модельді 

компьютерлер; ақпаратты жинау, өңдеу, тасымалдау және шығару құралдары; байланыс 

құралдары; ұйымдастыру техникасы; ақпаратты автоматты түрде алу құралдары; 

эксплуатациялық материалдар. Қазіргі кезде техникалық қамсыздандыруды 
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ұйымдастырудың негізгі екі формасы қалыптасқан: орталықтандырылған және 

орталықтандырылмаған. Орталықтандырылған техникалық қамсыздандыру ақпараттық 

жүйелерде ЭЕМ және есептеуіш орталықтарының қолданылуына негізделеді. Ал 

орталықтандырылмаған техникалық қамсыздандыру функционалдық ішкі жүйенің жұмыс 

орындарындағы дербес компьютерлерде жүзеге асырылады. Қарастырылған формалардың 

ішінен перспективті форма ретінде жартылай орталықтандырылмаған техникалық 

қамсыздандыру әдісін қарастыруға болады. Мұнда техникалық қамсыздандыру дербес 

компьютерден және барлық компьютермен байланыстырылған. Мәліметтер  қорын 

сақтайтын үлкен ЭЕМ таратылған желі негізінде жұмыс істейді. Математикалық және 

программалық қамсыздандыру. Математикалық қамсыздандыру құралдарына мыналар 

жатады: басқару процестерін моделдеу құралдары; басқарудың типтік есептері; 

математикалық программалау, математикалық статистика және жалпыға қызмет ету 

теориясының әдістері. Программалық қамсыздандыру құралына жалпы және арнайы 

программалық құралдар және техникалық құжаттама енеді. Жалпы жүйелік программалық 

қамсыздандыруға ақпаратты өңдеудің типтік есептерін шешуге арналған және қолдану 

саласына бағытталған программалар кешені жатады. Олар компоненттердің функционалдық 

мүмкіндіктерін кеңейтіп, ақпаратты өңдеу процесіне басқару және бақылау орнатады. 

Арнайы программалық қамсыздандыру нақты бір ақпараттық жүйені жасау кезінде құрылған 

программалардың жиынтығын құрайды. Оған нақты бір объектінің қызмет етуін 

сипаттайтын түрлі деңгейдегі моделдерді жүзеге асырушы қолданбалы программалар пакеті 

енеді. Программалық құралдарды жасауға арналған техникалық құжаттама есептің 

сипаттамасынан, алгоритмдеу тапсырмасынан, есептің экономикалық математикалық 

моделінен тексеру мысалынан тұруы тиіс. 

 3. Ұйымдастырушылық қамсыздандыру мынадай әрекеттерді орындайды: кез келген 

ұйымның басқару жүйесін талдай отырып, ондағы қолданылатын ақпараттық жүйенің іс 

әрекеттерін анықтау; есепті компьютерге шешуге дайындау; ақпараттық жүйені жобалаудың 

техникалық тапсырмасы және оның қоданылу тиімділігінің техникалық-экономикалық 

негізделуі жасалады; әрекет орындалатын ұйымның құрамы және құрылымына сәйкес 

басқарушылық шешімдерді жасай отырып, басқару жүйесінің тиімділігін арттыру. 

4. Құқықтық қамсыздандырудың негізгі мақсаты заңдылықты бекіту болып табылады. 

Оның құрамына заңдар, бұйрықтар, нұсқаулар, т.б. нормативтік құжаттар енеді. Құқықтық 

қамсыздандырудың жалпы бөлігін және локальды бөлігін бөліп қарауға болады. Жалпы 

бөлігі кез келген ақпараттық жүйенің, ал локальды бөлігі нақты ақпараттық жүйенің жүзеге 

асырылуын зерттейді. Ақпараттық жүйені жасау кезеңдерінің құқықтық қамсыздандырылуы 

тапсырыс беруші мен программаны жасаушының келісім қатынастарымен байланысты 

құқықтық құжаттарды ұйымдастыруы жүргізіледі. Ақпараттық жүйенің әрекет ету 

этаптарының құқықтық қамсыздандырылуы мынадан тұрады: ақпараттық жүйенің статусы; 

мамандардың құқықтары, міндеттері мен жауапкершіліктері; басқару процесінің жекеленген 

түрлерінің құқықтық реттелуі; ақпаратты жасау және қолдану тәртібі. 

 

Төмендегі бөлімдер бойынша мысалдар құру және оны талдау: 

 Ұйымның барлық функционалды бөлімшелерін зерттеу мақсаттары 

 Техникалық құралдардың кешенін мыналар құрайды 

 Ұйымдастырушылық қамсыздандыру мынадай әрекеттерді орындайды 

 Құқықтық қамсыздандырудың негізгі мақсаты заңдылықты бекіту 
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Сабақтың жоспары №9 

 

Пән: Автоматтандырылған ақпараттар жүйесін бағдарламамен қамтамасыздандыру 

Мерзімі:________ 
Тақырыбы:   Қолданушы бағдарлама пакеттерімен жұмыс жасау  

Мақсаты: 
Білімділік : Білім алушыларға тақырып бойынша түсінік беру.  

Дамытушылық: Білім алушылардың алған білімдерін толықтыру және жан-жақты  

                               дамуға баулу. 

Сабақтың типі: Тәжірибелік жұмыс №4. 

Сабақтың қамтамасыздандырылуы: Тарату материалдары 

а) оқу-көрнекілік құралдар: қосымша әдебиеттер 

в) ТОҚ :ДК және интерактитік тақта  

Пәнаралық байланыс: ағылшын тілі, геометрия, математика 

Өз бетінше жұмыс: компьютермен жұмыс 

Сабақтың өту барысы:  
Ұйымдастыру кезеңі: Сәлемдесу, түгендеу, аудиторияны сабаққа дайындау 

 

Оқушылардың біліктілігі мен дағдысын тексеру 

 

 Бағдарламалық қамтамасыз ету  

 Delphi стандартты жобасы формалардан тұрылуы.  

 С++  бағдарламасы  

 Қолданбалы бағдарламалар  

 Экономикалық бағдарламаларды жобалау 

 

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі  

 

 Бағдарламалық қамтамасыз ету  

 Delphi стандартты жобасы формалардан тұрылуы.  

 С++  бағдарламасы  

 Қолданбалы бағдарламалар  

 Экономикалық бағдарламаларды жобалау 

 

Жаңа материалды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру 

 

 Бағдарламалық қамтамасыз ету  

 Delphi стандартты жобасы формалардан тұрылуы.  

 С++  бағдарламасы  

 Қолданбалы бағдарламалар  

 Экономикалық бағдарламаларды жобалау 

Сабақтың қорытындысы:  конспект 

Рефлексия:    Қосымша сұрақтар беру 

Бағалау :   
Үй тапсырмасы:   Юркевич,Е.В. Введение в теорию информационных систем 

2004.А.И.Мишенин.Теория экономических информационных систем. Москва, 2002.Ханенко 

В.Н. Информационные системы. – Л. 2001, 123 бет.. 

 

Әдіскер                       _________________ Мамбетов М.Б. 

     Оқытушының қолы      _________________ Малайсарова К.Н. 
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Тақырыбы:Тәжірибелік жұмыс №4. Қолданушы бағдарлама пакеттерімен жұмыс жасау 

Мақсаты:Білім алушыларға тақырып бойынша түсінік беру.  

 

Бағдарламамен қамтамасыз ету жүйелік және қолданбалы қамсыздандыру түрлерінен 

тұрады. Операциялық жүйе және бағдарламалау жүйелері жүйелік қамтамасыз етудің негізі 

болып табылады. 

Қолданбалы бағдарламаны қамтамасыз ету қолданушылардың бағдарламалары мен 

әртүрлі жағдайда қолданылатын қолданбалы бағдарламалардың пакеттерін құрайды. 

Қолданушылардың стандартты бағдарламалары анықталған тапсырмаларды алгоритмдік тіл 

бағдарламасымен шешеді. 

Қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз ету модульдік принцип бойынша орындалған 

және тапсырмалардың анықталған класын шешуге бағытталған. Қолданбалы бағдарламалық 

қамтамасыз ету мәселелері бағдарламалық қамтамасыз етудің негізгі түрі болып табылады. 

Олар алгоритмді құруға, берілген кластың тапсырмаларын шешу шарттарын өзгертуге, 

шешілу жолдарын бақылауға, толықтырулар мен алгоритмдерді енгізуге мүмкіндік береді. 

АЖО-да жұмыс істеу кезінде қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз ету диалогтық 

режимде іске асады. 

Қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз етудің мысалдары ретінде мыналарды айтуға 

болады: есептеу операцияларды орындауда әртүрлі құжаттарды құруға арналған қолданбалы 

бағдарламалық қамтамасыз ету, жоспарларды тиімді ету тапсырмаларына арналған 

қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз ету, баланстық тапсырмаларға арналған қолданбалы 

бағдарламалық қамтамасыз ету. Қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз етуге 

аутоматтандырылған ақпараттық жүйелерді құру үшін ерекше орын бөлінген. Олар әртүрлі 

белгіде болуы мүмкін: анықтамалық, кестелерді өңдеу және ақпараттардың массивін енгізу, 

мәліметтер базасын құру, басқару, құжаттық. Графикалық ақпаратпен жұмыс жасауға 

арналған пакеттер жинақы және көрнекі түрде процестерді көрсетуге мүмкіндік береді. Ол 

процестер болжанған талдау нәтижелерін бейнелейтін объектілерге тән. 

Бағдарламалық қамтамасыз етуді жасау, өңдеу процесін күрделі, әрі қымбатқа түсетін, 

тек тәжірибелі мамандардың қолынан ғана келетін процеске жатқызамыз. 

Бағдарламалық қамтамасыз етуде Microsoft фирмаларының өнімдері кеңінен қолданылады 

(операциялық жүйелер, мәтіндік редакторлар, электрондық кестелер, Мәліметтер  базалары, 

тұсаукесер (презентация) құралдары, тілдерді бағдарламалау, Internet-тегі навигация құралы 

және т.б.). 

Экономикалық бағдарламаларды жобалау кезінде бизнес-процестерді басқару мен 

ұйымдастыру маңызды роль атқарады. Бағдарламалық құралдарды жобалаудың көп таралған 

әдістері «жоғарыдан-төменге» болып табылады. Соңғы кезде бағдарламалық 

қамтамасыздандыруды жобалау кезінде «спиральді» модель әдісі қолданылады, аса қысқа 

мерзімді циклды қамтамасыз ететін экономикалық есептің қойылымынан бағдарламаны 

пайдалануға енгізгенге дейін. 

ЭАЖ-да бағдарламалық құралдарды жобалау үшін бағдарламалаудың көптеген 

тілдері бар. Бірдей бағдарламаны Basic, Pascal, C тілдерінде жазуға болады. Аса 

табыстылардың бірі Borland американдық фирмасының өңдеуі болды. Есептеуіш техникасы 

мен бағдарламалау технологиясының дамуы Borland фирмасының жаңа бағдарламалық 

өнімді – Delphi-ді құрастырып шығаруына әкелді. Delphi негізінде визуалды жобалаудың 

технологиясы мен бағдарламалаудың объектілі-бағытталған әдістемесі жатыр. 

Берілген есептер кешенін шешу үшін Borland Delphi 7.0. объектілі-бағытталған 

бағдарламалау ортасы қолданылады. 
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Delphi ортасында бағдарламалаудың негізінде Borland құрастырған Object Pascal тілі 

қолданылады.TPersistent класы – Tobject класына байланысты пайда болады. Ол өз ұрпағын 

басқа объектілермен байланыс жасауын қамтамасыз етеді. 

TComponent класы барлық компоненттер үшін маңызды болып табылады. Осының 

көмегімен кез – келген визуалды емес компоненттерді құруға болады. TСomponent класының 

жұмыс істеу механизмі колмпоненттің өңдеу ортасымен байланысын қамтамасыз етеді, яғни 

компоненттер палитрасымен және объектілер инспекторымен. Осы класс мүмкіндіктері 

арқасында компоненттер жобаны өңдеу кезінде жұмысын бастайды. 

TControl класы – TСomponent класынан пайда болады. Оның негізгі тағайындалуы – 

визуалды компоненттердің функционалдануын қамтамасыз ету. 

TWinControl класы – басқару элементтерін құруда өңдеу мүмкіндігін кеңейтеді. 

TСontrol класынан пайда болады және басқарудың терезелік элементін құруға мүмкіндік 

береді. TWinControl деңгейінде қолданушының GUI (Graphic User Interfase) – графикалық 

интерфейсімен байланысын орнатады. 

С++ кітапханалармен Windows -та жұмыс істеуге күрделі айналысумен Delphi қазіргі 

кезде объектілі-бағытталған бағдарламалау мен визуалды бағдарламалаудың ең жақсы 

бағдарламасы болып, Windows үшін ғана емес басқа да операциялық жүйелер үшін 

табылады. 

Delphi жобасы бағдарламалық бірліктер құрамы - модульдерден тұрады. Ауқымды деп 

аталатын модуль бағдарлама басталатын нұсқаулықтан тұрады. Қосымшанаң негізгі модулін 

Delphi автоматты түрде қалыптастырады. 

Delphi қосымшасының терезесі өзінің мүмкіндіктерінің арқасында тек қолданушының 

интерфейсін қамтамасыз етіп қана қоймай, сонымен қатар басқа компоненттер жабдығы 

болып табылады. 

Қосымша терезесі көптеген маңызды операцияларды орындауы қажет. Ол өзін 

экранда дұрыс көрсетуі, операциялық жүйе және басқа терезелермен байланысу керек, онда 

орналасқан басқару элементтерін ұйымдастыруы және түрлі оқиғаларға көңіл аударуы қажет. 

Delphi стандартты жобасы формалардан тұрады. Форма – өңдеу кезеңіндегі қосымша 

терезесі. Әрбір форманы екі файл сипаттайды. Форма файлы – форма қасиетін және 

орналасқан компоненттерді сипаттайды, ал модуль – форма класының нұсқасын және 

алғашқы кодты құрайды. Көбінесе қосымшалар Мәліметтер ді өңдеу үшін құрылады. 

Қосымшада файлдарды қолдану үшін көптеген есептерді шығаруға тура келеді. Оның 

негізгісі – қажет файлды іздеу және олармен енгізу/шығару операцияларын орындау. 

Клиент-сервер архитектурасына қосымша құрғанда бағдарламаушы серверлік бөлім және бір 

немесе бірнеше клиент бағдарламаларын өңдеуі керек. 

Клиент-сервер архитектурасының ең маңызды артықшылығы Мәліметтер ді өңдеудің 

жалпы логикасын – Мәліметтер  базасы логикасына және қосымша логикасына бөлу болдып 

табылады. Басқаша айтқанда, қосымша қолданушыға қызмет көрсетумен, ал сервер 

Мәліметтер ге қызмет көрсету мен айналысады. 

Қосымшаның клиент бөлігі арнайы бағдарламалау әдісі арқылы, сонымен қатар 

бағдарламаны өңдейтін арнайы әдіс көмегімен жүзеге асырылады. Delphi кез-келген талғамға 

сай және кез-келген күрделілік деңгейінде клиенттік қосымша құруға мүмкіндік береді. 

Кез-келген АЖ қосымшасы ішкі жүйеде жұмыс істейтін Мәліметтер ге ену механизмін 

қолданады. Мысалы, кез-келген осындай қосымша белгілі форманы ашқанда бірдей 

операциялар құрамын орындауы керек: 

 қажет Мәліметтер дің орналасуын іздеу; 

 анықтамалық ақпаратты іздеу, ашу, оқу. 

Windows 2000 – көптеген сервистік пайдалану мүмкіндіктері кеңейтілсе де, 

пайдалануда да үлкен қиындықтары бар Windows NT және Windows 9.х екеуінің 

мүмкіндіктерін біріктірген ОЖ. Windows 2000 негізінде оңтайландырылған нұсқа ретінде 
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Windows МЕ - Windows 9.х.-ны дамытушы болып табылатын ОЖ нұсқасы жасалды. 

Windows ОЖ –дың жаңа – 2002 жылғы нұсқасы Windows ХР жасалды. Windows ХР Windows 

2000-да пайдаланылған технологиялардың негізінде әзірленді. Ол үйдегі және кеңседегі 

компьютерде жұмыс істеуге қолайлы әрі оны пайдаланушылардың саны күннен күнге артып 

келеді. Windows ХР жүйелік ресурстарға қоятын талабы жоғары (оперативті есте сақтау 128 

Мб-тан және қатты дискідегі кеңістік 2ГБ-тан кем болмауы керек). 

 

Жаттығу жұмыстары: 

Қолданушы бағдарлама пакеттерін қолдану жолдарын қарастырып талдау және 

орындалу бағдарламалардың орындалу тіліне тоқталып, мысалдар қарастыру: 

 Basic,  

 Pascal,  

 C тілі 

 C++ тілі 

 Delphi-бағдарламасы 

 

Бақылау сұрақтары 

1.Бағдарламалық қамтамасыз ету дегеніді қалай түсінесіз? 

2.Қандай бағдарламалармен қамтамасыз етуге болады? 

3. Delphi стандартты жобасы формалардан тұрады. Сол формалар деген не? 

4. С++  бағдарламасы қандай? 

5.Қолданбалы бағдарламалар дегеніміз не? 

 

 

 

Сабақтың жоспары №11 

 

Пән: Автоматтандырылған ақпараттар жүйесін бағдарламамен қамтамасыздандыру 

Мерзімі:________ 

Тақырыбы: Серверлер мен жұмыс станцияларының аппараттық-бағдарламалық платфор-

малары. Автоматтандырылған ақпараттар жүйесін бағдарламалық қамтамасыздандырудың 

құрамын таңдау. 

 Мақсаты: 

Білімділік : Білім алушыларға тақырып бойынша түсінік беру.  

Дамытушылық: Білім алушылардың алған білімдерін толықтыру және жан-жақты  

                               дамуға баулу. 

Сабақтың типі: Аралас сабақ     

Сабақтың қамтамасыздандырылуы: Тарату материалдары 

а) оқу-көрнекілік құралдар: қосымша әдебиеттер 

в) ТОҚ :ДК және интерактитік тақта  

Пәнаралық байланыс: ағылшын тілі, геометрия, математика 

Өз бетінше жұмыс: компьютермен жұмыс 

Сабақтың өту барысы:  

Ұйымдастыру кезеңі: Сәлемдесу, түгендеу, аудиторияны сабаққа дайындау 

 

Оқушылардың біліктілігі мен дағдысын тексеру 

 Пакеттік өңдеу жүйелері (мысалы, OC EC), 

 Уақытты бөлу жүйелері (UNIX, VMS),  

 Шынайы уақыт жүйелері (QNX, RT/11).  

 Жүйенің ядро құрылымының тәсілі  
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 ОЖ-нің объектілі-бағдарлы базада құрылуы  

 Бірнеше қосалқы аймақтардың болуы  

 

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі  

 Пакеттік өңдеу жүйелері (мысалы, OC EC), 

 Уақытты бөлу жүйелері (UNIX, VMS),  

 Шынайы уақыт жүйелері (QNX, RT/11).  

 Жүйенің ядро құрылымының тәсілі  

 ОЖ-нің объектілі-бағдарлы базада құрылуы  

 Бірнеше қосалқы аймақтардың болуы  

 

Жаңа материалды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру 

 Пакеттік өңдеу жүйелері (мысалы, OC EC), 

 Уақытты бөлу жүйелері (UNIX, VMS),  

 Шынайы уақыт жүйелері (QNX, RT/11).  

 Жүйенің ядро құрылымының тәсілі  

 ОЖ-нің объектілі-бағдарлы базада құрылуы  

 Бірнеше қосалқы аймақтардың болуы  

Сабақтың қорытындысы:  конспект 

Рефлексия:    Қосымша сұрақтар беру 

Бағалау :   

Үй тапсырмасы:   Юркевич,Е.В. Введение в теорию информационных систем 

2004.А.И.Мишенин.Теория экономических информационных систем. Москва, 2002.Ханенко 

В.Н. Информационные системы. – Л. 2001, 123 бет.. 

 

Әдіскер                       _________________ Мамбетов М.Б. 

     Оқытушының қолы      _________________ Малайсарова К.Н. 

Тақырыбы: Серверлер мен жұмыс станцияларының аппараттық-бағдарламалық платфор-

малары. Автоматтандырылған ақпараттар жүйесін бағдарламалық қамтамасыздандырудың 

құрамын таңдау. 

Мақсаты: Білім алушыларға тақырып бойынша түсінік беру 

 

 Серверлер мен жұмыс станцияларының аппараттық-бағдарламалық платформалары. 

Автоматтандырылған ақпараттар жүйесін бағдарламалық қамтамасыздандырудың құрамын 

таңдау. 

Аппаратты платформалар ерекшеліктері Операциялық жүйелердің қасиеттеріне 

аппаратты құрылғылар септігін тигізеді.Типі бойынша аппараттар персоналды 

компьютерлердің, мини- компьютерлердің,мейнфреймдердің, кластерлердің және ЭЕМ 

желілерінің ОЖ-лері болып ажыратылады. Үлкен машинаның ОЖ-сі персоналды компьютер 

ОЖ-не қарағанда қиынырақ және функцианалды екені айқын. Желілік ОЖ-нің құрамында 

байланыс желілері арқылы компьютерлер арасында хабарлама тасымалдайтын құрылғылар 

бар, және олар автономды ОЖ-нде қажет емес. Осы хабарламалар негізінде желілік ОЖ 

желіге қосылған, ажыратылған тұтынушылар арасында компьютер ресурстарының бөлінуін 

қамтамасыз етеді.Хабарламаларды тасымалдау функциясының тұрақты болуы үшін желілік 

ОЖ-ның құрамында IP, IPX, Ethernet,т.б. сияқты арнайы бағдарламалық компоненттер бар. 

Көппроцессорлы жүйелер операциялық жүйеден жақсы ұйымдасушылықты талап етеді, сол 

арқылы операциялық жүйенің өзі, және оның қосымшалары жүйенің жеке 

процессорларымен параллель жұмыс атқаруына болады. ОЖ бөліктерінің параллель жұмыс 

істеуі ОЖ-ні құраушыларға бірқатар қиыншылық тудырады, себебі бұл жағдайда жеке 

процесстерді ортақ жүйелік кестелерге үйлесімді жеткізілуін қамтамасыз ету, жарысу 
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эффектісін, және тағы басқа қажетсіз нәтижелерді болдырмау қиынға түседі. Кластерлер 

операциялық жүйелерге басқа талаптар қойылады. Кластер –ортақ қосымшаларды орындау 

үшін бірге жұмыс істейтін, тұтынушыға жалпы жүйе болып көрінетін есептеу жүйелерінің 

әлсіз байланысқан жиыны.Кластер жүйелерінің функциялануы үшін арнайы аппаратурамен 

қатар операциялық жүйеден бағдарламалық 13 көмек қажет, бұл көмек ажыратылатын 

ресурстарға жеткізілудің үйлесімділігі, келіспеушілік пен жүйенің динамикалық 

реконфигурациясын байқауда көрінеді. Кластерлі технологиялар аумағындағы бірінші 

өндірулердің бірі – Digital Equipment компаниясының VAX компьютерлері негізінде 

жасалған шешімдері болды. Аппаратты платформаның анықталған түріне бағытталған ОЖ-

мен қатар, ұялы деп аталатын, бір типті компьютерден басқа типті компьютерге оңай 

орнатылатын операциялық жүйелер бар.Осындай ОЖ-нің көрнекті өкілі –атақты UNIX 

жүйесі.Бұл жүйелерде аппаратты-тәуелді орындар локалданған, сондықтан жүйенің жаңа 

платформаға тсымалдануы кезінде солар ғана көшіріледі. ОЖ-нің қалған бөлігінің 

тасымалдануын оның машиналық-тәуелсіз тілде жазылуы жеңілдетеді.Мысалы, операциялық 

жүйелерді бағдарламалау үшін арнайы жасалған С-да. Қолдану аймақтарының ерекшеліктері 

Көптапсырмалы ОЖ оларды өндіруде қолданылған эффективтілік критерияларына сәйкес 

үш түрге бөлінеді:  

 пакеттік өңдеу жүйелері (мысалы, OC EC), 

 уақытты бөлу жүйелері (UNIX, VMS),  

 шынайы уақыт жүйелері (QNX, RT/11).  

Пакеттік өңдеу жүйелері нәтижелерінің тез шығуын талап етпейтін, негізінен 

есептеуге арналған тапсырмаларды орындауға арналған. Пакеттік өңдеу жүйелерінің басты 

мақсаты және эффективтілік критерийі –оның максималды өткізу қасиеті, яғни максимал 

санды тапсырманы бірлік уақыт ішінде шығару қасиеті. Пакеттік өңдеу жүйелерінде бұл 

мақсатқа жету үшін фнкцияланудың келесі сызбасы қолданылады: жұмыстың басында 

тапсырмалар пакеті құрылады, әр тапсырманың жүйелік ресурстарға талабы бар; осы 

тапсырмалар пакетінен мультибағдарламалық қосылыс жасалады, яғни бір уақытта 

орындалатын көптеген тапсырмалар. Бір уақытта орындалу үшін ресурстарға айрықша 

талаптары бар тапсырмалар таңдап алынады. Осылайша, тапсырмалар пакетінен жаңа 

тапсырма таңдап алу жүйеде орныққан ішкі оқиғаға тәуелді. Бұдан шығатыны, мұндай ОЖ-

де тапсырманың белгілі уақыт аралығында орындалуына кепіл беру мүмкін емес. Пакеттік 

өңдеу жүйелерінде бір тапсырманы орындаудан басқасын орындауға ауысу тек тапсырманың 

өзі процессордан бас тарса ғана орындалады, мысалы, енгізу-шығару операциясын 

орындаудың қажеттілігі кезінде. Сондықтан бір тапсырма процессорды көп уақытқа ұстап 

тұруы мүмкін, бұл жағдай интерактивті тапсырмаларының орындалуына мүмкіндік 

бермейді.Тұтынушының пакеттік өңдеу жүйесі орнатылған есептеу машинасымен қарым-

қатынасы мынадай түрде: тұтынушы тапсырманы әкеледі, оны диспетчер-операторға береді, 

ал күн аяғында нәтижесін алады. Мұндай тәртіп тұтынушы еңбегінің өнімділігін кемітетіні 

көрініп тұр. Уақытты бөлу жүйелері пакеттік өңдеу жүйелерінің негізгі кемшілігі – 

тұтынушы-программисттің тапсырмаларды орындаудан аластатылуын жоюға арналған. 

Уақытты бөлу жүйесінің әр тұтынушысына терминал табысталады, сол арқылы ол өз 

бағдарламасымен диалог жүргізуіне болады. Уақытты бөлу 14 жүйелерінде әр тапсырмаға 

тек квант процессорлық уақыт берілетіндектен, ешқандай тапсырма процессорды көп уақыт 

пайдаланбайды, және жауап уақыты да ыңғайлы. Егер квант аса үлкен емес болып 

таңдалса,бір машинада бір уақытта жұмыс істеп отырған тұтынушыларға олардың 

әрқайсысы машинаны бөлек пайдаланып отырғандай болып көрінеді. Уақытты бөлу 

жүйелерінде өткізу қасиеті азырақ, себебі орындауға тұтынушы жіберген әр тапсырма 

қабылданады, және процессордың тапсырмадан тапсырмаға жиі ауысуына көп 

шығындалады. Уақытты бөлу жүйелерінің эффективтілік критерийі –максималды өткізу 

қасиеті емес,тұтынушы жұмысының ыңғайлылығы мен нәтижелігі болып табылады. 
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Шынайы уақыт жүйелері станок, спутник сияқты техникалық объектілерді немесе 

гальваникалық сызық, доменды процесс сияқты техникалық процесстерді басқару үшін 

қолданылады. Осы жағдайлардың бәрінде шектеулі уақыт беріледі, осы уақыт аралығында 

объекіні басқаратын бағдарлама орындалуы тиіс, олай болмаған жағдайда авария болуы 

мүмкін: спутник көріну зонасынан шығып кетеді, датчиктардан келетін тәжірибелік 

ақпараттар жоғалады, гальваникалық жамылғының қалыңдығы дұрыс болмайды. Осылайша, 

шынайы уақыт жүйелерінң эффективтілік критерийі – бағдарламаны қосу мен нәтижені алу 

арасындағы алдын-ала тағайындалаған уақыт интервалдарына төзу . Бұл уақыт жүйенің әсер 

уақыты деп талады, ал сәйкес қасиет –әсер етушілік. Кейбір операциондық жүйелер қасиеті 

жағынан әр түрлі типті ОЖ болуы мүмкін. Тапсырма жартысы пакеттік өңдеу режимінде 

орындалса, жартысы реалды уақыт немесе уақыт бөлу режимінде орындалуы мүмкін. 

Осындай жағдайда пакеттік өңдеу режимін фондық режим деп атайды. Құрастыру 

тәсілдерінің ерекшеліктері. Базалық концепцияларға жатады: 

 Жүйенің ядро құрылымының тәсілі – монолиттік ядро немесе микроядролық тәсіл. Кейбір 

ОЖ-лер монолиттік ядроны қолданады, себебі ол нақтылы режимде жұмыс істеп, бір 

процедурадан екіншіге тез өтеді.ОЖ- ның микроядро тәсілімен құрылуы белгіленген 

режимде жұмыс атқарып, аппаратураны басқару функцияларының аз мөлшерде 

қолданылуына негізделген.Дегенмен, жоғары дәрежедегі ОЖ функцияларын арнайы 

компоненттері атқарады –қолданбалы режимді серверлер.Мұндай тәсілмен жұмыс істеу 

белгіленген режим мен қолданбалы режим арасындағы алмасулар жиі болып тұруына 

байланысты өте баяу жүреді, әйтсе де жүйе өзгермелі күйге енеді – оның функцияларын 

қолданбалы режимдегі серверлерді қосып-алу арқылы өсіруге, сығуға мүмкіндік пайда 

болады. Сонымен қоса, серверлер кез-келген қолданбалы процесстер сияқты бір- бірінен 

сенімді қорғалған. 

 ОЖ-нің объектілі-бағдарлы базада құрылуы ОЖ ішіндегі барлық жетістіктерін қолдануға 

мүмкіндік береді. Нақты айтқанда:стандартты объектілер формасындағы сәтті шешімдердің 

аккумуляцисы, мұралық механизм көмегімен жаңа объектілер тудыру, объектінің ішкі 

құрылымына ену есебінен пайда болған мәлімет қорғау қасиеті, ол өз кезегінде өзге 15 

қолданушылардың заңсыз түрде қол сұғуына жол бермейді, жақсы белгіленген объектілер 

жиынынан тұратын жүйенің құрастырылуы.  

 Бірнеше қосалқы аймақтардың болуы жалғыз ОЖ шегінде бірнеше ОЖ-лерге арналған 

қосымша бағдарламаларды орындауға мүмкіндік береді. Қазіргі заманғы операционды 

жүйелер бір мезгілде MS-DOS, Windows, UNIX (POSIX), OS/2 сияқты қосалқы аумақтарды 

қабылдайды, ол микроядро тәсілімен жүзеге асады. ОЖ ұйымдасуының бөліктенуі 

бағдарламашылар мен қолданушылардың желілі аймақтарда жұмыс атқаруын мейілінше 

жеңілдетеді. 

 Бөліктенген ОЖ құрамына қолданушыға желіні кәдімгі бірпроцессорлы компьютер ретінде 

қабылдауға мүмкіндік беретін механизмдер жинақталған. ОЖ-нің таратылған 

ұйымдасуының өзіне тән белгілері:таратылатын ресурстардың бірыңғай анықтама 

қызметінің, бірыңғай уақыт қызметінің болуы, жойылған мәліметтерді қайтару механизмін 

қолдану (RPC). Ұсынылатын әдебиет 1,2,3,4,5,6,7,8,13 СӨЖ арналған бақылау тапсырмалары 

1. Бағдарламалар классификациясы, ОЖ түсінігі 2. ОЖ классификациясы 3. Пакетті өңдеу 

жүйесі 4. Уақыт бөлу жүйесі 5. Реалды уақыт жүйесі 6. ОЖ-нің құрылымдық ұйымдасуы 
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Сабақтың жоспары №12 

 

Пән: Автоматтандырылған ақпараттар жүйесін бағдарламамен қамтамасыздандыру 

Мерзімі:________ 
Тақырыбы Ашық және жабық кодты жаңа операциялық жүйелердің түсінігі. Операциялық 

жүйенің мәні, функциясы, құрылымы. Операциялық жүйелердің түрлері. Аппараттық 

құрылғыларғак талап. Желілік операциялық жүйелердің басқалардан айырмашылығы. 

Мақсаты: 
Білімділік : Білім алушыларға тақырып бойынша түсінік беру.  

Дамытушылық: Білім алушылардың алған білімдерін толықтыру және жан-жақты  

                               дамуға баулу. 

Сабақтың типі: Тәжірибелік жұмыс №5. 

Сабақтың қамтамасыздандырылуы: Тарату материалдары 

а) оқу-көрнекілік құралдар: қосымша әдебиеттер 

в) ТОҚ :ДК және интерактитік тақта  

Пәнаралық байланыс: ағылшын тілі, геометрия, математика 

Өз бетінше жұмыс: компьютермен жұмыс 

Сабақтың өту барысы:  
Ұйымдастыру кезеңі: Сәлемдесу, түгендеу, аудиторияны сабаққа дайындау 

 

Оқушылардың біліктілігі мен дағдысын тексеру 

1. Функционалдық белгі бойынша бағдарламаларды классификациялау.  

2. Операциялық жүйелер функциялары 

3. ОС классификациясы 

4. Аппаратты платформалардың ерекшеліктері  

5. Қолдану шекарасынң ерекшеліктері 

6. Құрастыру тәсілдерінің ерекшеліктері  

 

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі  

1. Функционалдық белгі бойынша бағдарламаларды классификациялау.  

2. Операциялық жүйелер функциялары 

3. ОС классификациясы 

4. Аппаратты платформалардың ерекшеліктері  

5. Қолдану шекарасынң ерекшеліктері 

6. Құрастыру тәсілдерінің ерекшеліктері  

 

Жаңа материалды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру 

1. Функционалдық белгі бойынша бағдарламаларды классификациялау.  

2. Операциялық жүйелер функциялары 

3. ОС классификациясы 

4. Аппаратты платформалардың ерекшеліктері  

5. Қолдану шекарасынң ерекшеліктері 

6. Құрастыру тәсілдерінің ерекшеліктері  

Сабақтың қорытындысы:  конспект 

Рефлексия:    Қосымша сұрақтар беру 

Бағалау :   
Үй тапсырмасы:   Юркевич,Е.В. Введение в теорию информационных систем 

2004.А.И.Мишенин.Теория экономических информационных систем. Москва, 2002.Ханенко 

В.Н. Информационные системы. – Л. 2001, 123 бет.. 
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  Әдіскер                       _________________ Мамбетов М.Б. 

     Оқытушының қолы      _________________ Малайсарова К.Н 

 

Тәжірибелік жұмыс №5. Ашық және жабық кодты жаңа операциялық жүйелердің түсінігі. 

Операциялық жүйенің мәні, функциясы, құрылымы. Операциялық жүйелердің түрлері. 

Аппараттық құрылғыларғак талап. Желілік операциялық жүйелердің басқалардан 

айырмашылығы. 

Дәріс жоспары:  

7. Функционалдық белгі бойынша бағдарламаларды классификациялау.  

8. Операциялық жүйелер функциялары 

9. ОС классификациясы 

10. Аппаратты платформалардың ерекшеліктері  

11. Қолдану шекарасынң ерекшеліктері 

12. Құрастыру тәсілдерінің ерекшеліктері  

Бағдарламалық қамтама деп бағдарламалар мен олардың құжаттамаларының қосалқы 

тапсырмаларды шешуге арналған есептеу машинасын қолдануға мүмкіндік беретін 

байланысын айтады. БҚ жүйелік(жалпы) және қосалқы (арнайы) болып екіге бөлінеді. 

Қосалқы БҚ құрамына нақты тапсырма немесе тапсырмалар жиынтығын шешуге 

бейімделген бағдарламалар кіреді. Жүйелік БҚ есептеу жүргізгендегі жұмыстың үйлесімдігін 

және жаңа бағдарламалар шығаруды қамтамасыз етуге қажетті бағдарламалар жиынтығы 

болып табылады. Оған төмендегілер жатады: 1) Операциялық жүйе – есептеу жүйесінің 

барлық ресурстарын неғұрлым нәтижелі қолданылуына және онымен жұмыс істеу 

ылғайлылығына бағытталған жүйелік және басқару бағдарламаларының жиыны. Ресурс 

түсінігіне ЭЕМ-нің кез-келген логикалық немесе физикалық компоненті және оның 

ұсынатын мүмкіндіктері алынады. (Негізгі ресурстарға процессорлық уақыт, жад және басу-

шығару құрылғылары жатады). Бүгінгі күнгі ОЖ – кең таралған жүйелер – көп жағдайда бір-

біріне ұқсас. Бірінші кезекте ол бағдаралмалық қамтаманың тасымалдау талаптарымен 

анықталады. Бұл тасымалдауды қамтамасыз етуді жүзеге асыруда POSIX (Portable OS 

Interface based on uniX) стандарты қабылданған, ол файлдарды басқарудағы қарапайым 

функцияларды, процессаралық өзара іс-әрекетті қадағалауға арналған. Осымен ғана 

шектелетін ОС-тер де бар. Көпшілікке танымал мұндай ОС-тердің бірі - MS DOS дискілік 

операциондық жүйесі. Неғұрлым дамыған ОС-тердің ұсынатын мүмкіндіктері: 

 Бірнеше тапсырмаларды бір мезгілде орындау. 

 Тапсырмалар арасына компьютер ресурстарын тарату. 10  

 Тапсырмалардың бір-бірімен өзара әрекеттесуін ұйымдастыру.  

 Қолданбалы бағдарламалардың стандартсыз сыртқы құрылғыларымен байланысы. 

 Машинааралық іс-әрекет пен ресурстарды таратуды ұйымдастыру.  

Жүйелік ресурстардың, ақпараттың және қолданушы бағдарламасының , орындалу 

үстіндегі процесстердің зиянды әрекеттерден сақтандыру. Операциялық жүйе тұтынушы мен 

ЕЖ арасындағы өзіндік интерфейс ролін атқарады, яғни ОЖ тұтынушыға виртуальдық ЕЖ-

ны ұсынады. Әртүрлі ОЖ бірыңғай техникалық құралдар арқылы тұтынушыға есептеу 

процессін жүргізу немесе ақпараты автоматты түрде өңдеу үшін әртүрлі мүмкіндіктер береді. 

ЕЖ-нің бағдарламалық қамтамасында операциялық жүйе негізгі орында тұрады, себебі ол 

барлық есептеу процессін жоспарлау мен бақылауды жүзеге асырады. Бағдарламалық 

қамтаманың кез-келген компоненті міндетті түрде ОЖ-нің басқаруымен жұмыс істейді. 

Операциялық жүйе аппараттық бағдарламалық қамтама мен қосалқы программаларды 

байланыстырады. Әртүрлі программалардың қасиеттері ұқсас, және операциялық жүйе 

әдетте осы жалпы сервисті ұсынады. Мысалы, барлығына дерлік программалар 

информацияны дискке жазып, сақтай алады немесе оны дисплейде көрсетеді.Осы 

қайталанатын процесстерді әр программа орындай алса да, бұл масатта операциялық жүйені 
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қолдану ыңғайлы. Қосалқы программист ПК-да болуы мүмкін көптеген дискілерге 

ақпаратты жазу үшін арнайы кодтың жазылуы жайлы ойланбауы тиіс. Программист тек 

операциялық жүйені құжаттарды дискіге жазуын сұрайды, ал ОЖ аппаратураға тәуелді 

информациямен айналысады.Операциялық жүйені қолдану бағдарламалық қамтаманы 

жалпы түрге келтіреді:бағдарламалар осы операциялық жүйеге қосылатын кез- келген 

компьютерлерде жұмыс істей алады, себебі бағдарламалар аппаратурамен емес, операциялық 

жүйемен байланысты. DOS, Windows, UNIX сияқты неғұрлым көп қолданылатын ОЖ-лер 

сонымен қоса қолданбалы интерфейс ұсынады: қолданушы командаларды жүйелі шақыруда 

тере алады. ОЖ бұл нұсқауларды командалық интерпретатор немесе процессор деп аталатын 

құрылғымен өңдейді.  

Дәрежесін жоғарылату мен қосымша мүмкіндіктер ұсыну арқылы қолданбалы 

интерфейсті модификациялайтын ОЖ сыртқы жабыны(shell), Мысалы: Norton Commander, 

PcTools, Tree, Shell.... ОЖ сыртқы жабындары сапалы жаңа интерфейс ұсынады,осы арқылы 

тәжірибесіз қолданушыны ОЖ-ны түпкілікті білуден босатады.  

Утилиттер (utility) – қызмет көрсету бағдарламалары ,олар қолданушыға сервистік 

қызметтер көрсетеді,басқаша айтқанда, қолданбалы интерфейсті айтарлықтай байытады. 

Мысалы: Norton Utilit, архиваторлар, ақпаратты шифрлеушілер, компьютерлік вирустардан 

сақтандыру т.б. Екеуінің арасындағы өзгешелік сыртқы жабынның әмбебап қабілеті мен 

утилиттердің арнайылығында.  

Интерфейсті жүйелер (interface), ол бағдарламалық және қолданбалы интерфейсті 

бірдей модификациялайды, кей жағдайда ЭЕМ-нің ресурстарды. таратудағы қосымша 

мүмкіндіктерін жүзеге асырады. Мысалы: - Windows Microsoft Операциялық жүйе белгілі 

дәрежеде есептеу жүйесінің жалпы бет- пердесін анықтайды. ОЖ бір-бірімен аз байланысқан 

екі функцияны орындайды: кеңейтілген машина ұсыну арқылы қолданушыға ыңғайлылық 

қамтамасыз етеді және компьютердің ресурстарын рационалды басқару арқылы қолданудың 

нәтижелігін жоғарылату. Ресурстарды басқару деп ресурстың түріне тәуелсіз екі ортақ 

тапсырманы орындауды айтады:  

• Ресурсты жоспарлау – берілген ресурсты кімге, қашан, ал бөлінетін ресурстар 

жағдайында қандай көлемде үлестіруін анықтайды;  

• Ресурс жағдайын бақылау – берілген ресурстың бос немесе бос еместігін, ал ал 

бөлінетін ресурстар жағдайында –оның қандай көлемі бөлінген немесе бос екенін 

анықтайды. Осындай ортақ тапсырмаларды орындау үшін ОЖ түрлі алгоритмдерді 

қолданады, бұл өндірістің түрін, қолдану аумағын және қолданбалы интерфейсті қоса 

жүйенің жалпы сипатын анықтайды. ОЖ классификациясы Төменде негізгі белгілерге 

байланысты ОЖ классифкациясы келтірілген:  

Ресурстарды басқару алгоритмдерінің ерекшеліктері Көптапсырмалылықты қолдау. 

Бір мезетте бірдей орындалатын тапсырмалар санына байланысты жүйелер екі классқа 

бөлінеді:  

• біртапсырмалы (мысалы, MS-DOS, MSX) көптапсырмалы (OC EC, OS/2, UNIX, 

Windows 95,98, NT). Біртапсырмалы ОЖ қолданушы мен машина арасындағы өзара 

байланысты ыңғайластыра отырып, көбінесе оған виртуалды машина ұсыну функциясын 

атқарады. Құрамына периферийлі құрылғыларды басқару, файлдарды басқару, 

қолданушымен қарым-қатынас құралдары енеді. Көптапсырмалы ОЖ процессор, оперативті 

жад, сыртқы құрылғылар және файлдар жұмысын басқарады. Көптапсырмалы режимді 

қолдау. Бір мезетте бірдей жұмыс атқаратын қолданушылар санына байланысты ОЖ екіге 

бөлінеді: 

 • бірқолданбалы (MS-DOS, Windows 3.x, ранние версии OS/2);  

• көпқолданбалы (UNIX, Windows NT). Екуінің арасындағы бастапқы ерекшелік - 

әрқайсысындағы сақтандыру құрылғылары. Ығыстыратын және ығыстырмайтын 

көптапсырмалылық. Маңызды бөлетін ресурс – процессорлы уақыт болып табылады. 
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Жүйедгі процессорлар расындағы процессорлық уақытты үлестіру ОЖ спецификасын 

білдіреді. Көптапсырмалылықты ұйымдастыруда екі алгоритм түрін белгілеуге болады:  

• ығыстырмайтын көптапсырмалылық (NetWare, Windows 3.x);  

• ығыстыратын көптапсырмалылық (Windows NT, OS/2, UNIX). Олардың бір-бірінен 

айырмашылығы – процесстерді жоспарлаудағы механизмнің орталықтандыру дәрежесі. 

Бірінші жағдайда процесстерді 12 жоспарлау толығымен операциялық жүйеде орындалады, 

ал екінші жағдайда жүйе мен қосалқы бағдарламалар арсында орындалады. Ығыстырмайтын 

көптапсырмалылық кезінде процесс өз қалауы бойынша келесі орындалуға дайын тұрған 

процессті таңдау мүмкіндігін операциялық жүйеге тапсырғанша орындалады. Ығыстыратын 

көптапсырмалылық жағдайында процесстің бір процессордан екіншіге ауысу шешімін 

операциялық жүйе қабылдайды. Көпжіптілікті қолдау. Оперциялық жүйелердің маңызды 

қасиеті – бір тапсырма аясында есептеуді параллель жағдайға келтіру мүмкіншілігі. Көпжіпті 

ОЖ процессорлі уақытты тапсырма арасында емес, оның бөлек жіптері арасында бөледі. 

Көппроцессорлы өңдеу. ОЖ-ның келесі маңызды қасиеті – ондағы көппроцессорлы өңдеуді 

қолдаудың құралы – мультипроцессированиенің болуы. Ондай функциялар Solaris 2.x фирмы 

Sun, Open Server 3.x компании Santa Crus Operations, OS/2 фирмы IBM, Windows NT фирмы 

Microsoft и NetWare 4.1 сияқты ОЖ-ларда кездеседі. Көппроцессорлы ОЖ ассиметриялы 

және симметриялы болып бөлінеді. Асимметриялы ОЖ толығымен қосалқы 

бағдарламаларды басқа процессорлерге бөлетін жалғыз процессорде жұмыс істейді. 

Симметриялы ОЖ жүйедегі барлық процессорларды қамтиды. 

Желілік ОЖ құрылымы 

Желілік ОЖ құрылымы Желілік ОЖ түсінігінің астарында ортақ ереже – протоколдар 

арқылы ақпарат алмасу мен ресурстар бөлісу мақсатымен байланысқан жеке 

компьютерлердің ОЖ-лерінің жиынтығы жатыр. Қысқаша айтқанда, желілік ОЖ – желіде 

жұмыс жасау мүмкіндігін қамтамасыз ететін жеке компьютерге арналған операциондық 

жүйе.  

Желілік ОЖ құрылымы Жеке машинаға арналған желілік ОЖ ішінде бірнеше 

бөлімдерді атап өтуге болады  

Компьютердің локалдық ресурстарын басқару құрылғылары: процесстер арасында 

оперативтік жалты тарату, процесстерді диспетчеризациялау мен жоспарлау, 

мультипроцессорлы машиналардағы процесстерді басқару т.б. функциялар.  

 Өз ресурстары мен қызметтерін ортақ пайдалануға ұсыну құралдары – ОЖ серверлік бөлімі 

(сервер). Бұл құралдар файлдар мен жазбалардың ортақ пайдалануына қажетті 

блокировкасын желілік ресурс атауларының анықтамаларын енгізуін;  

өз мәліметтер базасы мен файлдық жүйесіне жойылған қол жеткізуінің сұранымдарын;  

жойылған қолданушылардың сұраным кезектерін басқаруын қамтамасыз етеді.  

Жойылған ресурстар мен қызметтерге қол жеткізу сұранымының құрылымдары – 

клиенттік (редиректор). Бұл бөлім жойылған ресурстарға қосымшалар мен қолданушылар 

тарапынан тану мен қайта бағдарлау қызметін атқарады, және де сұраным локалды түрде 

келіп, желіге сервердің талаптарына сай өзге түрде жеткізіледі. Сонымен қатар, клиенттік 

бөлім серверлерден жауап түсуін және оның локалды форматқа айналуына ат салысады, 

сондықтан, қосалқы бағдарламаға локалды және жойылған сұранымдар бірдей дәрежеде.  

ОЖ коммуникациялық құрылымдары, бұлар арқылы желіде ақпарат алмасу жүреді. 

Бұл бөлім ақпараттың алмасуы мен адресациясын, желі бойынша мәлімет тасу маршрутын 

таңдау, жеткізу сенімділігін т.б. қамтамасыз етеді. Нақты бір компьютерге арналған 

функцияға байланысты оның ОЖ-де не клиенттік, не серверлік бөлімі ғана болуы мүмкін.  
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Сабақтың жоспары №14 

 

Пән: Автоматтандырылған ақпараттар жүйесін бағдарламамен қамтамасыздандыру 

Мерзімі:________ 
Тақырыбы: Серверлік бағдарламамен қамтамасыздандырудың түрлері. Серверлік 

бағдарламамен қамтамасыздандырудың түрлері: басқару серверлері, файлдық серверлер, өзін 

ақпараттық ресурстармен қамтамасыз ететін серверлер, ақпараттық серверлер, Web 

серверлер, қосымша серверлері, қауіпсіздік серверлері (брандмауэрлер, прокси-серверлер), 

серверлік бағдарламамен қамтамасыздандырудың түрлерінің экспуатациялау ерекшеліктері 

Мақсаты: 
Білімділік : Білім алушыларға тақырып бойынша түсінік беру.  

Дамытушылық: Білім алушылардың алған білімдерін толықтыру және жан-жақты  

                               дамуға баулу. 

Сабақтың типі: Аралас сабақ     

Сабақтың қамтамасыздандырылуы: Тарату материалдары 

а) оқу-көрнекілік құралдар: қосымша әдебиеттер 

в) ТОҚ :ДК және интерактитік тақта  

Пәнаралық байланыс: ағылшын тілі, геометрия, математика 

Өз бетінше жұмыс: компьютермен жұмыс 

Сабақтың өту барысы:  
Ұйымдастыру кезеңі: Сәлемдесу, түгендеу, аудиторияны сабаққа дайындау 

 

Оқушылардың біліктілігі мен дағдысын тексеру 

 MySQL көптеген жүйелер 

 Мәліметтер қорымен жұмыс істеу  

 Ресми бағдарламалар 

 Басқа бағдарламалар 

 Командалық жолмен басқару 

 

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі 

 MySQL көптеген жүйелер 

 Мәліметтер қорымен жұмыс істеу  

 Ресми бағдарламалар 

 Басқа бағдарламалар 

 Командалық жолмен басқару 

 

Жаңа материалды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру 

 MySQL көптеген жүйелер 

 Мәліметтер қорымен жұмыс істеу  

 Ресми бағдарламалар 

 Басқа бағдарламалар 

 Командалық жолмен басқару 

 

Сабақтың қорытындысы:  конспект 

Рефлексия:    Қосымша сұрақтар беру 

Бағалау :   
Үй тапсырмасы:   Юркевич,Е.В. Введение в теорию информационных систем 

2004.А.И.Мишенин.Теория экономических информационных систем. Москва, 2002.Ханенко 

В.Н. Информационные системы. – Л. 2001, 123 бет.. 
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Әдіскер                       _________________ Мамбетов М.Б. 

     Оқытушының қолы      _________________ Малайсарова К.Н. 

Тақырып. Серверлік бағдарламамен қамтамасыздандырудың түрлері. Серверлік 

бағдарламамен қамтамасыздандырудың түрлері: басқару серверлері, файлдық серверлер, өзін 

ақпараттық ресурстармен қамтамасыз ететін серверлер, ақпараттық серверлер, Web 

серверлер, қосымша серверлері, қауіпсіздік серверлері (брандмауэрлер, прокси-серверлер), 

серверлік бағдарламамен қамтамасыздандырудың түрлерінің экспуатациялау ерекшеліктері.  

Мақсаты: : Білім алушыларға Web серверлер, қосымша серверлері, қауіпсіздік серверлері 

және Веб-бағдарламаларында MySQL кең қолдану  тақырыбына түсінік беру 

MySQL – дүние жүзінде ең көп қолданылатын, қайнары тегін және ашық, 

реляцияланған мәліметтер қоры жүйесі (RDBMS). Серверлік бағдарлама ретінде, бірнеше 

қолданушыларға бірнеше мәліметтер қорын қолдануды қамтамасыз етеді. MySQL сөзіндегі 

"My" сөзі, бағдарлама жасаушысы Майкл Видньюс-тың (Michael Widenius) қызының аты - 

"My" сөзінен алынған. Ал SQL фразасы - Құрылымдасқан Тапсырыс Тілі (Structured Query 

Language) дегенді білдіреді. 

MySQL, проект қайнарын GNU General Public License (GPL) және әр түрлі жеке 

меншік лицензияларында шығарды. MySQL-ды кезінде MySQL AP атты Шведттық фирма 

демеу еткен, ал қазір оны толығымен Oracle корпорациясы сатып алды. 

Толық функционалды мәліметтер қорын қажет ететін, қайнары тегін проекттер жиі 

MySQL-ды қолданады. Серверді коммерциялық проекттерде қолдану үшін, қосымша 

функциялармен ұсынылатын бірнеше нұсқалары бар. MySQL-ді қолданатын 

бағдарламаларға TYPO3, Joomla, WordPress, phpBB, MyBB, Drupal және де басқа LAMP 

бағдарламаларын жатқызуға болады. MySQL сонымен қатар Google, Wikipedia, Facebook 

және Twitter сияқты дүниежүзілік және кең ауқымды web-бағдарламаларында қолданылады. 

Қолданылуы 

Веб-бағдарламаларында MySQL кең қолданылады және кең тараған LAMP 

бағдарламаларының ішінде басты компонент рөлін атқарады. LAMP сөзі - "Linux, Apache, 

MySQL, Perl/PHP/Python" сөйлемінің акронимі. 

MySQL - қайнары тегін бағдарламалар мен Интернеттегі танымал Flickr, Nokia.com, 

YouTube, Wikipedia, Google, Facebook және Twitter сайттарында қолданылады. 

Платформалар және бағдарламашының қолдану интерфейстері (API) 

MySQL - C және C++ тілдерінде, ал SQL парсері және sql_lex.cc деп аталатын лекксикалық 

анализаторы yacc тілінде жасалған. 

MySQL көптеген жүйелер платформаларында жұмыс істейді. Оларға кіретіндер: AIX, 

BSDi, FreeBSD, HP-UX, eComStation, i5/OS, IRIX, Linux, Mac OS X, Microsoft Windows, 

NetBSD, Novell NetWare, OpenBSD, OpenSolaris, OS/2 Warp, QNX, Solaris, Symbian, SunOS, 

SCO OpenServer, SCO UnixWare, Sanos және Tru64. Сонымен қатар OpenVMS жүйесіне 

портталған түрі бар. 

Мәліметтер қорымен жұмыс істеу үшін, көптеген бағдарламалау тілдеріне 

кітапханалар жасалынған. Мысалы, C# және VB.NET үшін MySQL Connector/Net, ал Java 

үшін JDBC драйвері. Бұнымен қатар ODBC интерфейсін қолдайтын ASP және ColdFusion 

сияқты тілдер үшін MyODBC кітапханалары бар. Ал URL арқылы кез-келген web-клиенттің 

MySQL серверімен араласуға мүмкіндік беретін HTSQL технологиясы, MySQL-серверімен 

бірге келеді. 

https://kk.wikipedia.org/wiki/RDBMS
https://kk.wikipedia.org/wiki/SQL
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=LAMP&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/Linux
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=Apache&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6
https://kk.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B
https://kk.wikipedia.org/wiki/SQL
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=Solaris&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=VB.NET&action=edit&redlink=1
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Басқару және графикалық интерфейсті клиенттер 

 
Windows-қа арналған MySQL Workbench бағдарламасы 

MySQL көбінесе реляциялық мәліметтер қоры ретінде қолданылатындықтан ол, 

жүйені және ондағы мәліметтерді басқаруға арналған клиенттік бағдарламамен келмейді. 

Оның орнына, өзінің командалық жолмен орындалатын құралдарын немесе басқалар жасаған 

клиенттік бағдарламаларын жүктеп алып қолдануға болады. 

Ресми бағдарламалар 

Графикалық интерфейсте MySQL мәліметтер қорын басқаруға және олардың 

структурасын жасау үшін, MySQL AB фирмасы MySQL Workbench атты бағдарламасын 

шығарды. Ол бұғанға дейін болған MySQL GUI Tools бағдарламасының орнына келді. 

MySQL Workbench қолданушыларға келесідей мүмкіншіліктер ұсынады: 

 Мәліметтер қорын дизайндау және модельдеу 

 SQL бағдарламалау - MySQL Query Browser бағдарламасының орнына 

 Мәліметтер қорын басқару - MySQL Administrator-дың орнына 

 MySQL Workbench екі нұсқада келеді, Олар, қайнары тегін қоғамдастық нұсқасы (Community 

Edition) және қосымша мүмкіншіліктері бар стандартты нұсқасы (Standard Edition). 

Басқа бағдарламалар 

MySQL серверімен жұмыс істеуге және оны басқаруға арналған басқа да клиенттік 

бағдарламалар бар. Кейбір кең қолданылатындары төменде алфавит бойынша тізімделген: 

Adminer - CSS стилін қолдануға болатын, бір ғана PHP скрипттен және бірнеше мәліметтер 

қорымен жұмыс істей алатын, тегін клиенттік бағдарлама. 

DaDaBIK - мәліметтер қорына CRUD операцияларын web арқылы жасауға мүмкіндік 

беретін, қайнары ашық және тегін PHP тілінде жасалған клиенттік бағдарлама.  

DBEdit – MySQL және басқа да мәліметтер қорын басқаруға арналған тегін бағдарлама. 

dbForge GUI Tools — схемаларды және мәліметтерді салыстыруға және синхрондауға, 

тапсырыстарды құруға арналған жеке модульдерден тұратын бағдарлама. 

HeidiSQL – Windows платформасына арналған толық функционалды клиенттік 

бағдарлама. Басқару жүйесіне жергілікті және алыстағы компьютердегі мәліметтер қорын, 

кестелерді, кесте бағаналарын және жеке мәлімет жолын өңдеу операциялары жатады. 

Сонымен қатар уақыт/күн және бірнеше мәндік типті жолдарды өзгертуге арналған клиенттік 

функциялары бар. 

LibreOffice Base - мәліметтер қорын жасауға және басқаруға, қолданушыларға 

мәліметпен жұмыс істеу ыңғайлы және түсінікті болу үшін мәліметке есептемелер мен 

олардың формаларын жасауға мүмкіндік береді. Microsoft Access сияқты - Access, ODBC, 

MySQL және PostgreSQL мәліметтер қорына клиенттік бағдарлама ретінде қолдануға 

болады. 

Navicat – Windows, Macintosh және Linux операциялық жүйелеріне арналған мәліметтер 

қорын басқаруға арналған графикалық бағдарламалардан тұратын бағдарламалар жиынтығы. 

OpenOffice.org – OpenOffice.org Base, MySQL мәліметтер қорын басқара алады. (Ол үшін 

тегін және қайнары ашық OpenOffice.org suite бағдарламасын толығымен орнату керек.) 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%82:Mysqlwb-homepage.png
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=MySQL_Workbench&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=OpenOffice.org&action=edit&redlink=1
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phpMyAdmin – тегін web арқылы қолдануға арналған және көбінесе web-hosting-тарда 

кең қолданылатын web-бағдарлама. Ол PHP-да жасалғандықтан, LAMP, MAMP, және 

WAMP бағдарламаларының ішінде кең қолданылады. 

SQLBuddy - PHP-да жасалған тегін web-бағдарлама. 

Sequel Pro - Mac OS X операциялық жүйесіне арналған тегін және қайнары ашық 

бағдарлама-клиент. 

SQLYog - MySQL-ды басқаруға арналған тегін немесе ақылы бағдарлама. Бұлардың 

бірнеше нұсқалары бар: Community, Ultimate, Enterprise және Professional. Қоғамдастық 

нұсқасы (Community Edition) тегін және қайнары ашық бағдарлама. 

Toad for MySQL – Quest Software компаниясының MySQL-ді басқаруға арналған тегін 

клиенттік бағдарламасы. 

Бұлардан басқа ақылы бағдарламарға кіретіндер dbForge Studio for MySQL, Epictetus, 

Oracle SQL Developer, SchemaBank, SQLPro SQL Client, Toad Data Modeler. 

Командалық жолмен басқару 

MySQL бірнеше командалық жолмен орындалатын құралдармен келеді. Олар 

мәліметтерге тапсырыс, мәліметтерді мұрағаттау, сервер статусын қадағалау, мәліметтер 

қорын жасау және т.б. Сонымен қатар командалық жолмен орындалатын басқалар жасаған 

бағдарламалар да бар. Мысалы, Perl-да жасалған Maatkit бағдарламасы. 

Серверге орнату 

MySQL серверін қайнардың өзінен жинап орнатуға болады. Бірақ бұл біршама уақыт 

қажет ететін және жалықтыратын процесс. Бұл операция көбінесе егер сізге ерекше 

конфигурацияда сервер қажет болса ғана істеледі. Linux операциялық жүйесінің бағдарлама 

пакеттерін басқаруға арналған жүйесі бұндай жұмыстарды минималды қимылмен 

орындатқызады. Дей тұрғанмен, әдетте орнатудан кейін қауіпсіздік және оңтайландыруға 

байланысты конфигурациялық жұмыстар жасау керек болады. 

MySQL нарықтағы ірі және ақылы мәліметтер қорларына балама ретінде жасалса да, 

кең ауқымды мәліметтерге байланысты талаптарды орындай алады. Ол көбінесе кіші және 

орта көлемді бір-серверлік LAMP-негізінде жасалған бағдарламаларға компонент ретінде 

немесе жеке сервер ретінде қолданылады. MySQL-ге деген тартымдылық - оны қолдану 

оңайлығында. Мүны phpMyAdmin сияқты қайнары ашық және тегін бағдарламалардан 

көруге болады. Орта бағамен есептегенде, MySQL-ді бірнеше гигабайт жадты және бірнеше 

процессорлы қуатты аппараттық құрылғыларда ауқымды етіп қолдану әбден мүмкін. Бірақ та 

жалғыз серверлік ауқымдатуда қуаттылық жағынан шектеулер бар, сондықтан кеңірек 

ауқымдатуда, жоғары өнімділік пен сенімделікті қамтамасыздандыру үшін мульти-серверлік 

MySQL орнатулары қажет. Әдеттегі жоғарғы класстағы конфигурация жазу операцияларын 

орындайтын қуатты "master", "master"-дегі мәліметтердің көшірмесін сақтайтын және оқу 

операцияларын орындайтын бірнеше "slave" серверлерден тұрады. 

"Master" сервері әрдайым "slave" серверлерімен синхронда болады, сондықтан 

кездейсоқ бір уақытта "master" өшіп қалса, бір "slave" жүйе жаңа "master"-ге автоматты түрде 

көшеді. Cөйтіп жұмыссыз уақыт көлемі кішірейтіледі. Өнімділікті ары қарай жақсарту үшін, 

мәліметтер қорынан алынған нәтижелерді memcached деп аталатын бағдарламаны қолдану 

арқылы жадта сақтауға ұсынылады немесе мәліметтер қорын "shard" деп аталатын бірнеше 

бөліктерге бөліп оны бөлісілген сервер класстерлеріне жаюға болады. 

Cloud-арқылы орнату 

Жүктеуге арналған екінші опция ол MySQL серверін Amazon EC2 сияқты cloud-

платформаларында орнату. Cloud-та MySQL үшін орнатудың 2 түрі бар: 

Virtual Machine Image - cloud-ты қолданатын қолданушылар, MySQL сервері 

орнатылған өздерінің компьютерлерінің файл ретіндегі көшірмесін жүктеу арқылы немесе 

дайын және оңтайландырылған MySQL сервері бар Amazon EC2 сияқты қызметтер 

қамтамасыздандырған көшірмені қолдана алады. 

https://kk.wikipedia.org/wiki/PhpMyAdmin
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MySQL as a Service - кейбір "cloud" платформалары MySQL мәліметтер қорын "қызмет" 

ретінде ұсынады. Бұл ретте бағдарламашыларға MySQL мәліметтер қорын өздеріне 

орнатудың және оны қолдаудың қажеті жоқ. Оның орнына қызметті қамтамасыздандырушы 

жауапкершілікті және оны қолдауды өзіне алады, ал сол қызметті қолданатын 

бағдарламашылар соның қолданған бөлігіне ғана төлейді. Екі айқын байқалатын cloud-

негізіндегі MySQL қызметтері - Amazon Relational Database Service және Xeround Cloud 

Database. Соңғысы Amazon EC2, Rackspace және Heroku қызметтерінде істейді. 

Үшінші опция, қолданушылардың қатысуымен басқарылатын MySQL. Бұл жерде MySQL 

серверін қызмет қамтамасыздандырушысы ұстаса да, оны басқару бағдарламашының 

қатысуымен өтіп отырады. 2011 жылдан бастап, көптеген ірі cloud қызметін 

қамтамасыздандырушылардың ішінен тек Rackspace ғана осы опцияны ұсынады. 

Қосымшалары 

2009 жылдан бастап, MySQL 5.1-ші нұсқасы 2 түрлі нұсқада ұсынылады: қайнары 

тегін Community Server және ақылы Enterprise Server. MySQL 5.5-те осы лицензиялар 

негізінде ұсынылады. MySQL 5.5 және MySQL 5.1 нұсқаларының қайнарлары ортақ және 

келесідей қосымшалар бар: 

ANSI SQL 99 стандартының кең жиынтығы мен өз қосымшалары бар 

Бірнеше платформаны қолдауы 

Сақталған процедуралар 

Триггерлер 

Курсорлар 

Жаңғырмалы көріністер 

Ақпарат схемасы 

Information schema 

Қатал режим 

X/Open XA үлестірілген транзакция өңделімін (Distributed Transaction Processing 

(DTP)) қолдау; Oracle-дың InnoDB қозғалтқышын қолдану арқылы, осының бөлігі ретінде екі 

фазалық жазу 

Тәуелсіз сақтау қозғалтқыштары (MyISAM - оқу үшін, InnoDB - транзакцияларға және 

сілтемелік бүтіндік, MySQL Archive - мұрағат қорын шағын орында сақтау үшін) 

InnoDB және Cluster сақтау қозғалтқыштарындағы транзакциялардың қолдауы; InnoDB-ның 

белгіленген нүктені қолдауы 

SSL қолдауы 

Тапсырысты кэштау 

Құрамдас SELECT тапсырыстары 

Бір slave-ке бір master, бірнеше slave-ке бір master және автоматты емес бір slave-ке 

бірнеше master репликацияларын қолдауы (яғни, Master-Master және Master-Slave 

репликациялары) 

MyISAM қозғалтқышы арқылы толық текстік индексациялау және іздеу 

Енгізілген мәліметтер қоры кітапханасы 

Жартылай Unicode-ты қолдау (UTF-8 және UCS-2-мен кодталған мәліметтер, BMP 

типтегі мәліметімен шектеледі) 

Транзакция қолдауы бар қозғалтқыштарды (InnoDB және Cluster) қоданғандағы ACID 

ережелерінің толық сәйкестігі 

Кестені партицияланғанда, пратицияларды оңтайландырғыштан толығымен жою 

MySQL Cluster арқылы ортақ мәліметсіз кластерлеу 

Жағдайға байланысты "қатаң мұрағаттау" (mysqlhotcopy қолдану арқылы) 

Ай сайын бағдарламашылар MySQL серверінің жаңа нұсқаларын шығарып отырады. 

Бағдарламаның қайнарларын MySQL сайтынан немесе MySQL-дің Bazaar репозиторийінен 

GPL лицензиясы бойынша алуға болады. 
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Ерекше қосымшалары 

MySQL жүйесі келесі қосымшаларды қолдауды жүзеге асырады. Бірақ ол қосымшаларды 

басқа жүйелер қолдамауы мүмкін: 

Әр кестелерге жеке сақтау қозғауыштарын қолдану. Бұл, бағдарламашыға тиімдісін 

таңдауға мүмкіндік береді(MySQL 5.0 нұсқасында әр қозғауыштар компиляция арқылы 

жүйеге ендірілуі керек; MySQL 5.1 нұсқасында, қозғауыштар динамикалық түрде қолданылу 

барысында жүктеліне алады): 

Басты сақтау қозғауыштары (MyISAM, Falcon, Merge, Memory (heap), Federated, 

Archive, CSV, Blackhole, Cluster, EXAMPLE, Maria, және MySQL 5.5 нұсқасынан бастап 

жүйеде стандартты етіп қойылған InnoDB) 

Сырттан жасалған қозғауыштар(solidDB, NitroEDB, ScaleDB, TokuDB, Infobright 

(бұрынғы Brighthouse), Kickfire, XtraDB, IBM DB2). InnoDB - сырттан жасалған қозғауыш 

болатын, бірақ Oracle компаниясының сатып алуы, MySQL ядросын және InnoDB екеуін 

бірге қосты. 

Қоғамдастық құрған (memcache engine, httpd, PBXT, Revision Engine) қозғауыштар 

Меншік қоғауыштар 

Топтасқан фиксация - секундына бірнеше жазу орындау үшін бірнеше 

қосылымдардағы бірнеше транзакцияларды біріктіру. (PostgreSQL-де бұл функционалдың 

кеңейтілген формасы бар) 

Шектеулері 

MySQL, кебір SQL стандарттарын толық қолдамайды. Мысалы, стандартты SQL 

синтаксын, мәліметтер шектеулері, сыртқы кілттерге сілтемелерді тексеру және де басқа 

бизнесс логикадағы тұрақтылықты сақтауға арналған функциялары, қатаң тексерулерді 

орындамайды. Триггерлер болса бір тапсырыста бір рет ғана орындалады, яғни бір кестеге 

орындалған енгізу операциясының алдында немесе одан кейін бір-ақ рет бір триггерді 

орындауға болады. Көріністерге болса триггер орындауға болмайды. 

 

Сабақтың жоспары №15 

 

Пән: Автоматтандырылған ақпараттар жүйесін бағдарламамен қамтамасыздандыру 

Мерзімі:________ 

Тақырыбы:   Windows Server 2000/2003 операциялық жүйесі 

Мақсаты: 

Білімділік : Білім алушыларға тақырып бойынша түсінік беру.  

Дамытушылық: Білім алушылардың алған білімдерін толықтыру және жан-жақты  

                               дамуға баулу. 

Сабақтың типі: Жаңа сабақ     

Сабақтың қамтамасыздандырылуы: Тарату материалдары 

а) оқу-көрнекілік құралдар: қосымша әдебиеттер 

в) ТОҚ :ДК және интерактитік тақта  

Пәнаралық байланыс: ағылшын тілі, геометрия, математика 

Өз бетінше жұмыс: компьютермен жұмыс 

Сабақтың өту барысы:  

Ұйымдастыру кезеңі: Сәлемдесу, түгендеу, аудиторияны сабаққа дайындау 

 

Оқушылардың біліктілігі мен дағдысын тексеру 

 

 Операциялық жүйелерді дамыту  

 Windows Server 2003-тен бастап, серверлік операциялық жүйелер басқаша аталды 

 Microsoft Windows Server 2008  
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 Server Core 

 

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі  

 

 Операциялық жүйелерді дамыту  

 Windows Server 2003-тен бастап, серверлік операциялық жүйелер басқаша аталды 

 Microsoft Windows Server 2008  

 Server Core 

 

Жаңа материалды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру 

 

 Операциялық жүйелерді дамыту  

 Windows Server 2003-тен бастап, серверлік операциялық жүйелер басқаша аталды 

 Microsoft Windows Server 2008  

 Server Core 

 

Сабақтың қорытындысы:  конспект 

Рефлексия:    Қосымша сұрақтар беру 

Бағалау :   

Үй тапсырмасы:   Юркевич,Е.В. Введение в теорию информационных систем 

2004.А.И.Мишенин.Теория экономических информационных систем. Москва, 2002.Ханенко 

В.Н. Информационные системы. – Л. 2001, 123 бет.. 

 

Әдіскер                       _________________ Мамбетов М.Б. 

     Оқытушының қолы      _________________ Малайсарова К.Н. 

 

Тақырыбы:   Windows Server 2000/2003 операциялық жүйесі 

Мақсаты: Білім алушыларға тақырып бойынша түсінік беру.  

 

Windows -тың тарихы мен дамуы. 

Windows-тың тарихы 1985 жылы оның алғашқы версиясы Windows 1.0 шыққаннан 

басталады. Оның құрамында операциялық жүйенің жұмысын көп ыңғайлы жасаған 

программалар болды. Сол кезде қолданылып жүрген MS-DOS операциялық жүйесіне 

қарағанда Windows-та графикалық интерфейс қолданылды. (MS-DOS-та командалық 

интерфейс болды) Сонымен бірге Windows-та информация түгелдей экранға емес, терезе деп 

аталатын экранның ішкі аймағына шығарылды. Сол кездегі 8086 процессоры бар 

компьютерлерде операциялық жүйе жөнді жұмыс жасаған жоқ. 

Екі жылдан соң 1987 жылы қараша айында Windows 2.0 версиясы пайда болды. Ал 

шамамен бір жарым жылдан соң Windows 2.10 версиясы шықты. Бірақ бұл версиялар ондай 

аса танымал бола қойған жоқ. 

1990 жылы Windows 3.0 жаңа версиясы шығып, ол көптеген дербес компьютерлерде 

қолданыла бастады. 

Windows-қа арналған программа жазудың қарапайымдылығы мен ыңғайлылығы, 

Windows-тың басқаруымен жасайтын программалардың көптеп жазылуына әкелді. 

Ақырында, жүйені танымал қылған оның әртүрлі компьютерлік құрылғылармен жұмысының 

жақсы ұйымдастырылуы болды. 

Келесі Windows 3.1 және Windows 3.11 версиялары жұмыстың сенімділігін арттыруға 

бағытталды. Мұнда жадымен жұмыс жақсартылды, жоғары дәрежеде масштабталатын True 

Type шрифтілерін қолданды, белгілерді экран бетінде маус көмегімен жылжыту мүкіндіктері 

пайда болды, сонымен бірге параллель жасайтын программалардың арасында информация 
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алмасудың жаңа механизмі қолданылды. Windows 3.11-дің тағы бір артықшылығы 

компьютерлік желіде жақсы жұмыс жасады. 

1988 жылы Microsoft компаниясы Windows жүйесімен бірге параллель түрде Windows 

NT операциялық жүйесін жасауды қолға алды. Жаңа операциялық жүйе желілік 

жұмыстармен қуатты әрі сенімді жұмыс жасауға арналған операциялық жүйе жазу 

мақсатында жазылды. Сонымен бірге жүйенің интерфейсі Windows 3.0 жүйесімен бірдей 

болуы тиіс болды. Бір айта кететін нәрсе Windows NT жүйесінің де ең танымал болған 

версиясы үшінші, яғни Windows NT 3.0 версиясы болды. Ол 1992 жылы жылы пайда болды, 

ал 1994 жылы Windows NT 3.5 жазылды. 

Операциялық жүйелерді дамыту ісі бір орында тұрмады. 1995 жылы Windows 

тарихында жаңа кезең болып табылған операциялық жүйе пайда болды. Жаңа жүйені жасау 

кезінде оның аты туралы көп әңгіме болды. Басында Windows 4.0 деп, кейіннен Windows 

Chicago деп, ал ақыр соңында Windows 95 деп аталды. Windows 3.1 –ге қарағанда интерфейс 

көп өзгеріске ұшырады, әрі программаның жұмыс жасау жылдамдығы да артты. 

Windows 95-тің жаңалығының бірі компьютердің қосымша құрылғыларының бір-

бірімен конфликтісіз жұмыс жасауы үшін оларды автоматты түрде баптау мүмкіндігі пайда 

болды. Бұл технология Plug end Play деп аталды. Жүйенің тағы бір ерекшелігі Интернетпен 

ешқандай қосымша программаларсыз жұмыс жасау мүмкіндігі болды. Windows 95 – тің 

интерфейсі Windows типті жүйлердің бәрінің негізі боды. 1996 жылы өзгертілген Windows 

NT 4.0 версиясы шықты. Мұның интерфейсі Windows 95 жүйесінің интерфейсіне ұқсас 

болды. 

Windows 95 – тің дамуының жалғасы болып, 1998 жылы Windows 98 шықты. Мұнда 

Интернетпен жұмысқа көп көңіл бөлінді. 

Windows дамуының келесі кезеңі Windows 2000 және Windows Me (Millennium Edition – 

редактор тысячелетия) шығуы болды. Windows 2000 жүйесі Windows NT жүйесінің негізінде 

жазылды. Ал Windows Me Windows 98 жүйесінің жалғасы болды, бірақ көптеген жаңа 

мүмкіндіктерді қамтыды. Соның ішінде мультимедиалық құралдармен жұмыс істеу жақсы 

дамытылды. Windows Me көмегімен кез-келген қолданушы үш-төрт компьютер негізінде 

файлдарды, папкаларды принтерді ортақ пайдалану үшін жергілікті желі жасай алады. Ең 

жаңа компонент жүйенің видеофильмдер редакторы болды. Бұл программа көмегімен 

фильмдерді монтаж жасауға болады. Цифрлық фотокамералар мен сканерлермен жұмыс 

жасау жеңілдеді. Мұнда фотоларды компьютер жадына енгізу үшін қосымша программалар 

қажет емес. Кең танымал МР 3 форматты дыбыстық файлдарды қолданушы өзі құра алатын 

болды. Жүйенің қауіпсіздігі мен қорғанысы да жақсартылды. Plug end Play технологиясының 

жақсартылуы компьютерге әртүрлі тұрмыстық приборларды жеңіл қосуға мүмкіндік берді.  

Біртіндеп Windows жүйелерінің арасындағы айырмашылық жойылып, 2001 жылы 

Windows XP пайда болды. Ол Windows NT мен Windows 2000-ның қауіпсіздік жүйесі мен 

сенімділігін Windows Me-нің қолайлылығын біріктірді. Сондықтан да бұл жүйе қауіпсіз, 

сенімді және жылдам жұмысты қамтамасыз етті, сонымен бірге ол үйренуге қарапайым 

болды, әрі жеке үйдегі қолданушыларға арналған көптеген құралдар пайда болды. 

Әртүрлі салада, бағытта қолдануға арналып, Windows XP жүйесінің көптеген 

варианттары шықты. 

Microsoft Windows XP Home Edition үйдегі жұмыс жасайтын жеке қолданушыларға 

арналған. 

Microsoft Windows XP Professional, аты айтып тұрғандай профессионалдарға арналған 

жүйе. Бұл версия мекемелерде көп қолданылады. 

Компьютерлік жүйедегі көп қолданушылардың жұмысын ұйымдастыру үшін, қуатты 

компьютерлерге арналып Microsoft фирмасы Windows Server 2003 операциялық жүйесін 

жазды. 
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Қазіргі таңдағы Windows XP-дің мүмкіндіктері жоғары. Басқа версиялардың бәрі де 

уақыт өте келе ескірді. Сондықтан жұмыс жасауға тиімдісі әрі ыңғайлысы Windows XP 

жүйесі болып табылады. 

Ал Windows XP жүйесімен жұмыс жасау үшін компьютерге қойылатын талаптар 

мынадай: 

 Компьютердің оперативті жады 128 Mb-тан кем болмауы керек. Жүйе жылдам жұмыс 

жасауы үшін 256 болғаны дұрыс. 

 Кез-келген процессор жарайды, бірақ тым ескі болмағаны дұрыс. Егер тактілік жиілігі 

300 Мгц тен жоғары болса жарайды, бірақ 1 Ггц-тен жоғары болғаны дұрыс. 

 Қатқыл дискте операциялық жүйенің файлдары мен уақытша файлдар орналасуы 

керек әрі бос орын қалуы керек. Қазіргі уақытта кішкентай көлемді дисктер сатуда жоқ 

болғандықтан ол жөнінде қиындық болмайды. 

 

 Windows Server 2003-тен бастап, серверлік операциялық жүйелер басқаша аталды. 

 

1. Windows NT 3.1 (1993) 

2. Windows NT 3.5 (1994) 

3. Windows NT 3.51 (1995) 

4. Windows NT 4.0 (1996) 

5. Windows 2000 (2000) — Windows NT 5.0 

6. Windows XP (2001) — Windows NT 5.1 

7. Windows XP 64-bit Edition (2006) — Windows NT 5.2 

8. Windows Server 2003 (2003) — Windows NT 5.2 

9. Windows Vista (2006) — Windows NT 6.0 

10. 10.Windows Home Server (2007) — Windows NT 5.2 

11. 11.Windows Server 2008 (2008) — Windows NT 6.0 

12. 12.Windows Small Business Server (2008) — Windows NT 6.0 

13. 13.Windows 7 — Windows NT 6.1 (2009) 

14. 14.Windows Server 2008 R2 — Windows NT 6.1 (2009) 

15. Windows NT (NT — New Technology) тектес операциялық жүйелер, үрдістер арасын адрестік 

кеңістікпен бөлу негізіне жасалған. Әр үрдістің, оған бөлінген жадымен жұмыс жасау 

мүмкіндігі бар. Алайда, ол жадыға басқа үрдістерді, драйверлерді және жүйелік кодын 

жазуға құқығы жоқ. 

NT тектес Windows – көп есепті ығыстырушы және көп пайдаланушылық құралдары 

дамыған, торапты қолдауы кірістірілген 32-разрядты ОЖ. 

Бұл операциялық жүйе жергілікті торап аймағында жұмыс жасайтын пайдаланушылар үшін, 

Мәліметтер мен алмасып, үлкен жобалармен жұмыс жасайтын ұжымдық пайдаланушылар 

үшін өте ыңғайлы. 

Microsoft Windows Server 2008 — Windows Server операциондық жүйелерінің жаңа 

ұрпағы. 2008-ші жылдың 27-ші ақпанында жарық көрді. Бұл жүйе Windows server 2003-ті 

алмастырған және Vista операциондық жүйесінің көрсеткіші . Ол IT мамандарына 

инфрақұрылымды толықтай бақылауға, қолжетімді және жеңіл басқаруды қамтамасыз етеді. 

 Осы айтылғандардың барлығы серверлік ортаға бұрынғыға қарағанда өте жоғары 

қауіпсіздікті және сенімділік мен беріктікті береді. 

Server 2008-де  қорғаныстың жаңа функциясы AD DS — Read-Only Domain Controller бар. 

Егер физикалық немесе административті қорғаныс төмен болса, онда ол домен 

ақпараттарының тек копиясын  ғана оқуға мүмкіндік береді. 

Server Core 
Server Manager —  ол жаңа Windows Server 2008ді басқару ролін атқарады. Ол 

Мәліметтерді басқару сервері мен Windows Server 2003тегі  Қауіпсіздікті қамтамасыз ететін 
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күйге келтіру мастерінің бірігуінен тұрады.  Server Manager Windows Server 2003 ті іске 

қосқан кезде бірден іске қосылатын Серверді күйге келтіру мастерінің жақсартылған диалогі 

болып табылады. Енді ол жаңа рольдерді қосумен қатар, барлық серверде оорындалатын 

операцияларды біріктіруге, консолидацияны жүзеге асыруға мүмкіндік береді, яғни рольдің 

қазіргі күйін сипаттайтын бірегей портал. 

 

Сабақтың жоспары №16 

 

Пән: Автоматтандырылған ақпараттар жүйесін бағдарламамен қамтамасыздандыру 

Мерзімі:________ 
Тақырыбы: Серверлер рөлі: домен контроллері, пошталық сервер, баспа сервері, 

мультимедиа ағындар сервисі, қосымша сервері, терминал сервері, файл-сервері, DHCP-

сервері,  DNS-сервері, WINS-сервері. 

Мақсаты: 
Білімділік : Білім алушыларға тақырып бойынша түсінік беру.  

Дамытушылық: Білім алушылардың алған білімдерін толықтыру және жан-жақты  

                               дамуға баулу. 

Сабақтың типі: Тәжірибелік жұмыс №6 

Сабақтың қамтамасыздандырылуы: Тарату материалдары 

а) оқу-көрнекілік құралдар: қосымша әдебиеттер 

в) ТОҚ :ДК және интерактитік тақта  

Пәнаралық байланыс: ағылшын тілі, геометрия, математика 

Өз бетінше жұмыс: компьютермен жұмыс 

Сабақтың өту барысы:  
Ұйымдастыру кезеңі: Сәлемдесу, түгендеу, аудиторияны сабаққа дайындау 

 

Оқушылардың біліктілігі мен дағдысын тексеру 

 Домен ұғымы, орнату, қосылу және түсіру 

 Ұйымдастыру бірлік 

 Сайттар мен ішкі желілері 

 Каталог қызметі мақсаты: 

 Жаһандық Каталог және FSMO рөлдері 

 Әкімшілік үлгілерін пайдалану және  конфигурациялаңыз саясаты 

 

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі  

 Домен ұғымы, орнату, қосылу және түсіру 

 Ұйымдастыру бірлік 

 Сайттар мен ішкі желілері 

 Каталог қызметі мақсаты: 

 Жаһандық Каталог және FSMO рөлдері 

 Әкімшілік үлгілерін пайдалану және  конфигурациялаңыз саясаты 

 

Жаңа материалды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру 

 Домен ұғымы, орнату, қосылу және түсіру 

 Ұйымдастыру бірлік 

 Сайттар мен ішкі желілері 

 Каталог қызметі мақсаты: 

 Жаһандық Каталог және FSMO рөлдері 

 Әкімшілік үлгілерін пайдалану және  конфигурациялаңыз саясаты 

Сабақтың қорытындысы:  конспект 
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Рефлексия:    Қосымша сұрақтар беру 

Бағалау :   
Үй тапсырмасы:   А.И.Мишенин.Теория экономических информационных систем. Москва, 

2002.Ханенко В.Н. Информационные системы. – Л. 2001,  

 

Әдіскер                       _________________ Мамбетов М.Б. 

     Оқытушының қолы      _________________ Малайсарова К.Н. 

 

Тақырыбы: Серверлер рөлі: домен контроллері, пошталық сервер, баспа сервері, 

мультимедиа ағындар сервисі, қосымша сервері, терминал сервері, файл-сервері, DHCP-

сервері,  DNS-сервері, WINS-сервері. 

Мақсаты:: Білім алушыларға тақырып бойынша түсінік беру 

 

 Логикалық құрылымы мен физикалық элементтері туралы теориялар Explore. Домен 

мен домен контроллері жұмысының принципі түсіну үшін. Домендер және сенім артуы: 

Active Directory тәжірибелік дағдылары компонентін алыңыз. 

 2. нұсқаулар 

Lab жұмыс логикалық құрылымдармен теориялық танысу бағытталған: домендерді, 

ормандар, домендер, ағаштар, домендер, ұйымдастырушылық бірлік; және физикалық 

элементтері: сайттары мен ішкі желілері, сондай-ақ практикалық дағдылар Осы ұғымдардың 

пайдалана отырып. 

 1. Домен ұғымын 

Windows Server 2003, Standard Edition, желідегі басқа жүйелерге қызмет көрсетулер 

мен ресурстарға қамтамасыз етуге арналған. Ол Windows NT4.0 Server және Windows 2000 

Server өзгерді. Бұл OS мүмкіндіктер мен опциялардың бай жиынтығы бар. Windows Server 

2003 екі процессор және 4 Гб оперативті жады дейін қолдайды. 

Сіз орнату кезінде Windows Server 2003 жүйесі желісінде өз рөлін сәйкес теңшеледі. 

Серверлер жұмыс тобының не домен бөлігі болуға бейім. 

Домен Active Directory - бұл жай ғана ортақ дерекқорды ортақ компьютерлер тобы. 

Active Directory домен аттары бірегей болуы тиіс. Мысалы, сіз seattle.microsoft.com және 

ny.microsoft.com екі домендер inicrosoft.com болуы мүмкін емес, бірақ бала домен 

microsoft.com домендер үшін ата-ана болуы мүмкін. Домен аты жабық желісінің бөлігі болса, 

жаңа домен тағайындалған аты, желіде кез келген бар домен атауы бар қайшы келмеуі тиіс. 

Әрбір доменде өз қауіпсіздік саясаттарын және басқа да домендер бар сенім қарым-қатынас 

бар. . Жиі домендер бірнеше физикалық орындарда, яғни бүкіл бөлінеді E. бірнеше сайттар, 

және сайттар тұрады - бірнеше ішкі желілерін біріктіруге. Дерекқор домені каталогы 

объектілерін осындай принтерлер мен қалталар сияқты, пайдаланушылар, топтар, және 

компьютерлер, сондай-ақ ортақ пайдаланылатын ресурстарға арналған шоттарды анықтау, 

сақталады. 

Опциялар домен және оның жұмыс істеуі нормативтік режимін шектеледі. 

Функционалдық домендердің төрт режимдері бар: 

o Windows 2000 аралас (аралас режим) - Windows NT 4.0, Қор 2000 және Windows Server 2003 

басқаруымен домен контроллері қолдайды 

o Windows 2000 туған (ана режим) - Windows 2000, және Windows Server 2003 басқаруымен 

домен контроллері қолдайды; 

o Windows Server 2003 (аралық режимі) аралық режимі - Windows NT 4.0 және Windows Server 

2003 басқаруымен домен контроллері қолдайды 

o Windows Server 2003 Mode - Windows Server 2003 басқаруымен домен контроллері қолдайды. 

 2. Ағаштар 
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Бұл көп домен құрылымы. Осы құрылымның түбір сіз еншілес ұйымдары жасап 

жатыр, ол үшін басты домен болып табылады. Шын мәнінде, Active Directory DNS 

домендерді құрылымына ұқсас құрылыс иерархиялық жүйесін пайдаланады. 

Біз (мұнда бірінші және екінші - екінші деңгейдегі домендер болып табылады) 

first.work.com second.work.com домендік work.com (бірінші деңгейдегі домен) бар және оған 

екі баласы және доменді жасау Мысалы, егер, сіз ақыр соңында домен ағаш алады. 

Сіз компанияның филиалдарын бөлу қажет болғанда логикалық құрылысы Ағаштар, 

мысалы, география, не қандай да бір басқа ұйымдық факторлардың, пайдаланылады. 

AD автоматты түрде әрбір домен мен оның кіші арасындағы сенім қарым-қатынасын құруға 

көмектеседі. 

Осылайша, домен first.work.com құру (ұқсас second.work.com үшін) ата-ана мен бала 

work.com first.work.com арасындағы екіжақты сенім қарым-қатынастардың автоматты 

ұйымдастыру әкеледі. Сондықтан, ата-аналар домен баланы, және керісінше рұқсат үшін 

пайдалануға болады. Бұл бала үшін сенім қарым-қатынас болады домендерді деп болжауға 

оңай. 

Сенімді қарым-қатынас Тағы бір меншік - өтпелі. Get - домен net.first.work.com домен 

work.com бар сенім қарым-қатынасын жасау. 

Домендер және сенім артуы (Active Directory Домендер және сенім артуы) - консоль 

Active Directory жобаланған домен құрылымдарын кіру үшін. Әрбір түбірлік доменнің үшін 

жеке жазбаларды көрсетеді. көрсеткіш домен adatum.com көрсетеді. 

 4. ормандар 

Сондай-ақ ағаш многодоменное құрылым болып табылады. Бірақ орман - түрлі түбір 

домендердің ағаштар бірлестігі. 

Егер бірнеше домендік атауларды және work.com home.net бар және олар үшін 

қосалқы домендерді құруға шешім қабылдаймыз делік, бірақ, себебі TLD (жоғарғы деңгейлі 

домен) Сіздің бақылау емес екендігіне, бұл жағдайда, сіз орманды ұйымдастыруға болады 

(қараңыз . бірінші деңгейдегі түбірлік доменнің бірін таңдау арқылы. Бұл жағдайда орман 

құру сұлулық - екі домендер мен кіші арасындағы сенім екіжақты қарым-қатынас. 

  Ормандар мен ағаштар айналысатын Алайда, келесі есте: 

o Бар ағаш доменге қосу мүмкін емес; 

o Ол қолданыстағы орман ағашында қамтуы мүмкін емес; 

o Домендер орманда орналастырылған болса, онда олар басқа ағаш берілуі мүмкін емес; 

o Сіз қосалқы домендерді бар доменді жою мүмкін емес. 

Ормандарды функциялары орман функционалдық режимін шектелген және реттеледі. 

Үш режимі бар: 

 Windows 2000 - Windows NT 4.0, Windows 2000 және Windows Server 2003 басқаруымен 

домен контроллері қолдайды 

 Intermediate (аралық) Windows Server 2003 - Windows NT 4.0 және Windows Server 2003 

басқаруымен домен контроллері қолдайды 

 Windows Server 2003 - Windows Server 2003 басқаруымен домен контроллері қолдайды. 

 бойынша Windows Server 2003 қол жетімді ең озық Active Directory ерекшеліктері осы 

режимде орман жұмысына барлық домендер, сіз жақсартылған жаһандық каталог 

тираждауды және тиімдірек Мәліметтер  репликация Active Directory рахаттану болады. Сіз 

сондай-ақ, lozmozhnost өшіру схемасын сыныптар мен атрибуттарды алуға динамикалық 

қосалқы сыныптар пайдалану, орман домендерді қайта атау, сондай-ақ бір-жол жасау, екі 

жақты өтпелі сенім қарым-қатынас болады. 

 Ұйымдастыру бірлік 

Ұйымдастыру бірлік (OP) - жиі ұйымдастыру функционалдық құрылымын көрсететін 

домендер топ. OP шоттарын, акцияларды және басқа да OP орналастырылған логикалық 

контейнерлер түрін ұсынады. Мысалы, сіз IT, Marketing домен microsofc.com бөлімшесі 
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HumanResourses құруға құқығы бар. Содан кейін, осы схема еншілес ұйымдары болуы үшін 

ұзартылуы мүмкін. 

OP тек оның ата-домен нысандарды орналастыруға рұқсат етіледі. Мысалы, ОП 

Seattle.microsoft.com нысандардың домен тек доменді бар. Ny.inicrosoft.com мүмкін емес 

объектілерді қосу. OP ұйымның функционалдық немесе бизнес құрылымын қалыптастыру 

үшін өте ыңғайлы. Бірақ бұл оларды қолданудың жалғыз себеп емес. 

OP ОР пайдаланып бүкіл доменге CE қолданбай доменіндегі қорлардың шағын 

жиынтығы үшін топтық саясатты анықтауға мүмкіндік аз болып табылады және тиімді 

ресурстарды басқаруға көмектеседі домен каталогында нысандардың көнбіс өкілдігі. 

OP доменінде әкімшілерінің өкілеттіктер шегінде анықтауға көмектеседі, ол 

өкілеттігін және домен ресурстарына әкімшілік қол бақылауға мүмкіндік береді. Егер 

пайдаланушы тек бір ОР арналған әкiмшiлiк органды өтуге болады, және сол уақытта 

доменіндегі барлық OP әкімшілік органда пайдаланушыға жеткізуге. Пайдаланушылар және 

Компьютерлер (Active Directory Пайдаланушылар және Компьютерлер) - ОР консоль Active 

Directory қалталар ретінде көрсетіледі. 

Сайттар мен ішкі желілері 

Сайт - желінің физикалық құрылымын жоспарлауда үшін пайдаланылатын бір немесе 

бірнеше IP-желі компьютерлер тобы. Жоспарлау сайт домен логикалық құрылымын тәуелсіз. 

Active Directory бір домен немесе бірнеше домендерді қамтитын сайтында бірнеше 

сайттарды жасау мүмкіндік береді. Сондай-ақ, сайттың IP-мекен-жайлары мен домен атауы 

кеңістік ауқымында арасында ешқандай сілтеме жоқ. Бірнеше домендері IP-мекен-жайын 

алуы мүмкін сайттар айырмашылығы, ішкі желі IP-мекен-жайы және желі қалқасын 

ауқымды болды. 192.168.19.0 желі мекен-жайы және желілік маска 255.255.255.0 ішкі 

желідегі 192.168.19.0/24 атынан аралас мысалы 192.168.19.0/24 үшін, желі форматы / бит 

маска көрсетілген желі атаулары. 

Ескертпе: желі атауын құруға білу қажет емес. Ең жиі, жай желілік мекен-жайы және 

желі қалқасын енгізіп, Windows Server 2003 өзі ішкі желідегі атын жасайды. 

Компьютерлер желі желі немесе жиынтығы орналасқан жерi бойынша сайттар 

тағайындалған. Ішкі желілерде компьютерлер өте жоғары жылдамдықпен өзара іс-қимыл 

қабілетті болса, олар (сондай-ақ қосылған), сондай-ақ қосылған деп аталады. Желілер мен 

компьютерлер арасында алмасу жылдамдығы төмен болса, ең жақсысы, сайт, сондай-ақ 

қосылған желі және компьютерлер тұрады, сіз бірнеше сайттарды жасау қажет болуы 

мүмкін. Жақсы байланыс кейбір артықшылықтары сайттарды береді. 

Клиент, клиенттің сайтында жергілікті домен контроллері үшін түпнұсқалық растама 

процесінің бірінші іздеуге, доменде яғни. А. кезде желілік трафик және жылдамдығы 

аутентификацияны шектейді ықтимал бірінші сынама жергілікті контроллерлер. 

Directory ақпарат жиі сайттар арасында қарағанда сайтында ішінде көшіріледі. Бұл 

идентификатор туындаған желілік трафикті азайтады және жергілікті домен контроллерлер 

ақпаратты тез жаңартылады алу үшін қамтамасыз етеді. Сіз каталогы Мәліметтер  тираждау 

байланыс сайттарын (сайт сілтемелер) пайдалана отырып, қалай теңшеуге болады. Мысалы, 

сайттар арасындағы үшін идентификатор тұғыр сервер (тұғыр) анықтау үшін. 

сайттар арасындағы Көшірмелеудің жүктеме негізгі бөлігі серверде емес, кез-келген қол 

жетімді сервер сайтында жатыр. 

Консоль Active Directory теңшелген сайттар мен ішкі желілер - сайттар мен қызметтер 

(Active Directory сайттар және қызметтер). 

Каталог қызметі мақсаты: 

Қауіпсіздік кейбір деңгейін қамтамасыз ету үшін, кез келген операциялық жүйе 

пайдаланушы Мәліметтер  базасын қамтитын файлдарды болуы тиіс. Файлды SAM (- 

Account Manager қауіпсіздік Есеп менеджері) пайдалану Windows NT бағдарламасының 

бұрынғы нұсқаларында. Бұл пайдаланушы тіркелгі Мәліметтер ін және шифрланған бар. 
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Бүгін SAM NT операциялық жүйелері 5 (Windows 2000 және одан жоғары), сондай-ақ 

пайдаланылады. 

Сіз DCPROMO (шын мәнінде ол орнату шебері каталогын басталады) қауіпсіздік ішкі жүйесі 

Windows Server 2000/2003 орталықтандырылған дерекқор AD пайдалана бастайды арқылы 

домен контроллеріне мүшесі сервер рөлін арттыру кезде. Бұл тексеру оңай - «. Жергілікті 

пайдаланушылар мен топтар» Компьютерлік басқару жабдығы ашық және табу үшін домен 

контроллері құру кейін көріңіз Сонымен қатар, жергілікті тіркелгісі астында серверге кіру 

үшін көріңіз. Ол сізге аласыз екіталай. 

Осы адамдардың көпшілігі файл файл Ntds.dit (- ағаш каталогтар ақпарат Directory 

ақпарат ағашы) сақталады. Файл Ntds.dit - өзгертілген дерекқор. Ол Мәліметтер  базасын 

Microsoft Access сияқты бірдей технологиясын пайдаланып жасалған. Домен контроллерлер 

алгоритмдері ESE (- кеңейтілетін сақтау қозғалтқыш ақпарат Extensible Storage Engine) деп 

аталды қозғалтқыш JET Database Access, нұсқасын бар. Файл Ntds.dit және файлмен өзара іс-

қимылды қамтамасыз ету бойынша қызметтер іс жүзінде каталог қызметі болып табылады. 

GUID (Global бірегей идентификатор GUID) - бұл бірегейлігін қамтамасыз ету үшін 

құрылған кезде әрбір нысанды сәйкес келетін 128-биттік сан болып табылады. AD нысан 

атауы өзгертілуі мүмкін, бірақ GUID өзгеріссіз қалады. 

Жаһандық Каталог 

Әрине, сіз AD құрылымы өте күрделі болуы және объектілерінің үлкен санын болуы 

мүмкін екенін байқаған. AD домендік 1,5 миллионға дейін қамтуы мүмкін фактісі ғана бар 

екенін. Объектілері. Бірақ бұл операция кезінде өнімділігі мәселелер тудыруы мүмкін, 

себебі. Бұл проблема Global Directory (Global каталогынан, GC) көмегімен шешіледі. Бұл 

нысандар үшін іздеуді жеделдетуге көмектеседі бүкіл орман А.Д., туралы қысқартылған 

нұсқасын қамтиды. жаһандық каталог иесі арнайы сол домен контроллерлер үшін 

белгіленген әрекет етуі мүмкін. 

FSMO рөлдер 

FSMO (Икемді Бір шебері операциялар - хост отырып операциялар). 

Операциялар Master көп мастер репликация моделін орындау ыңғайсыз болып мәселелерді 

шешеді. Бес операциялар рөлдерін меңгеруге бар - бір немесе бірнеше домен контроллері 

оларды тағайындауға болады. Кейбір рөлдер басқа жеткілікті деңгейлі домен үшін, орман-

кең бірегей болуы керек. Әрбір Active Directory орман төмендегі рөлдерді сүре тиіс: 

o Схемасын (схемасын магистратура) каталогты схема жаңартулар мен өзгерістерді ypravlyaet. 

Каталогы схемасын жаңарту үшін сіз схемасын шебері қол қажет. Схемасын мастер домен 

осы уақытта қай сервер анықтау үшін, пәрмен мен түрі dsquery сервер -hasfsmo схемасын 

ашыңыз. 

o Домен атауы (домен атау магистратура) иесі қосу немесе орманда домендер жою бақылайды. 

Доменді қосу немесе жою үшін, сіз домен атау шебері кіру қажет. Қазіргі уақытта домен атау 

мастер болып табылатын сервер анықтау үшін, аты -hasismo пәрмен жедел және түрі dsquery 

серверді ашу. 

Бұл рөлдер тұтастай ағаш ортақ, ол бірегей болуы керек. Басқаша айтқанда, сіз орманға 

ғана бір схема шебері және бір домен аттар шебері теңшеуге болады. Міндетті түрде әрбір 

Active Directory домен, келесі рөлдер: 

o Салыстырмалы ID (салыстырмалы ID магистратура) иесі салыстырмалы идентификаторлары 

домен контроллерлер бөледі. Егер сіз пайдаланушы нысаны, топ, немесе компьютер 

контроллер жасау сайын, бірегей қауіпсіздік идентификаторы домен SID және бірегей 

сәйкестендіруші тұратын нысанды тағайындайды 

o Қандай салыстырмалы сәйкестендіруді иесіне бөлінді. Доменінде салыстырмалы ID шебері 

осы уақытта қай сервер анықтау үшін, RID Пәрмен ескертуін түрі dsquery сервер hasfsmo 

ашыңыз. Emulator PDC (PDC эмулятор) немесе аралық аралас-режимі домен негізгі домен 

контроллері Windows NT ретінде әрекет етеді. Ол, Windows NT астында жазбаны 
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түпнұсқалығын құпия сөзді өзгертуді өңдейді және BDC жаңартуларын көшіреді. Қазіргі 

уақытта доменінде PDC эмулятор болып ол сервер анықтау үшін, PDC -hasfsmo пәрмен 

жедел және түрі dsquery серверді ашу. 

o Инфрақұрылым (инфрақұрылым) иесі оның Directory GC Мәліметтер імен Мәліметтер ді 

салыстыру, анықтамалық нысанды жаңартады. Мәліметтер  ескірген болса, ол Азаматтық 

кодексінің жаңарту сұрайды және домендегі басқа контроллер оларды көшіреді. 

Инфрақұрылым доменінде Осы уақыт шебері болып табылатын сервер анықтау үшін, infr -

hasfsmo пәрмен жедел және түрі dsquery серверді ашу. 

Бұл рөлдер домен үшін ортақ болып табылады, ол бірегей болуы керек. Басқаша 

айтқанда, сіз әрбір домен үшін бір PDC эмулятор және бір инфрақұрылымдық шебері 

otnositelnyhidentifikatorov тек бір хост теңшеуге болады. 

Әдетте, операциялар рөлдер автоматты түрде тағайындалады меңгеру, бірақ сіз оларды 

қайта тағайындау құқығы бар. Желіні Нона орнатқанда барлық операциялар рөлдерін 

меңгеру бірінші домен бірінші контроллер алады. Егер кейінірек жаңа ағашында жаңа бала 

доменді немесе түбірлік домен жасасаңыз, операциялар рөлдер автоматты түрде, бірінші 

домен контроллері тағайындалады меңгеруге. Жаңа домен орман домен контроллері барлық 

операциялар рөлдерін меңгеру тағайындайды. Жаңа домен сол орманда құрылатын болса, 

оның контроллер салыстырмалы ID мастер рөлі, эмулятор, және инфрақұрылымды шебері 

ROS тағайындайтын. Рөлдер схемасын магистратура және домен аттар мастер орманда 

бірінші домен бірі болып табылады. 

Егер тек бір домен контроллері, ол барлық операциялар рөлдерін меңгеру орындайды. 

Егер желі бір сайт, оңтайлы иелері операцияларды әдепкі орынды болса. Сіз домен 

контроллерлер мен домендерді қосуға Бірақ ол операциялар домен контроллері басқа 

рөлдерді меңгеруге жылжыту үшін кейде қажет. 

Домен контроллерлер 8. орнату және түсіру 

Домен контроллер жасау үшін, сіз мүшесі серверде Active Directory орнату керек. Сіз 

содан кейін сервер артық емес контроллер міндеттерді орындау үшін қажетті деп шешсеңіз, 

ол мүше серверге кері азайтуға болады. Жұмыс Active Directory орнату және ұқсас 

контроллер азайту. Сіз домен контроллер орнатқан кезде, естеріңізде болар, сіз операциялар 

рөлдерін меңгеру беруге және жаһандық каталог құрылымын қайта конфигурациялауды 

қалайсыз. Сонымен қатар, желіде Active Directory орнатпас бұрын DNS іске тиіс, және 

мақсатты қатты диск - NTFS 5.0 немесе одан кейінгі пішімделген болуы. Контроллер 

төмендету алдында, т домен контроллері басқа өзінің негізгі міндеттерін барлық аударуға 

қажет. Қажет болса Е., жаһандық каталог сервері жылжыту және оның барлық операциялар 

рөлдерін меңгеру беруге. 

Ескерту: Windows Server 2003 мүшесі серверге төмендету жоқ домен контроллер қайта 

атау үшін рұқсат етіледі. ғана мүмкін проблема сервер атын ал пайдаланушыларға қол 

жетімді болып табылады. Ол қолмен серверге қосылымды қалпына келтіру үшін каталогты 

жаңарту керек деп мүмкін. Мүмкін емес басқа домендік контроллер жылжытыңыз. 

Біріншіден, бұл азайтылуы керек болады. 

Мұнда домен контроллер орнату немесе төмендетуге әдісі: 

 Баптайтын серверге кіріңіз. 

 Бастау мәзірінде (Бастау) 

 Іске қосу (Іске қосу) түймешігін басыңыз. 

 Түр dcpromo және OK түймешігін басыңыз. 

 Орнату шеберін Active Directory. 

Егер компьютер - мүшесі сервер, орнату шебері каталог қызметі Active Directory. Сіз 

бұл қолданыстағы жаңа домен немесе қосымша домен контроллері контроллері бола ма 

көрсетуіңіз керек. 

 Домен контроллері қосылу 
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Домен контроллері қосылу бірнеше мәселелерді шешуге мүмкіндік береді. Сіз Active 

Directory бастасаңыз - Пайдаланушылар және компьютерлер (Active Directory 

Пайдаланушылар және компьютерлер), Сіз қалаған нысанды көріп тұрған жоқпын, себебі 

бұл нысанға тексеру үшін басқа домен контроллер хабарласыңыз. Сіз репликация дұрыс 

жүзеге асырылады деп күдіктенсеңіз Сіз сондай-ақ, домендік контроллер хабарласа аласыз. 

Қосылған кезде, сіз жаңадан жөнделген мекемелерде алшақтықтарды қараңыз. Домен 

контроллер хабарласу үшін, келесі қадамдарды орындаңыз: 

Консоль тармағында, тінтуірдің оң жақ түймешігімен нұқыңыз Active Directory 

пайдаланушы мен Computers (Active Directory Пайдаланушылар және компьютерлер) 1. 

содан кейін домен контроллері (домен контроллері қосылуға) қосылу түймешігін басыңыз. 

Бұл тиісті терезені ашады. 

Қолжетімді контроллер (Қол жетімді Controllers) 2. қолжетімді домен контроллерлері 

көрсетілген тізімдейді. Әдепкі жазу мүмкіндігі (кез келген жазылмайды домен контроллері) 

кез келген домен контроллер таңдалған. Сіз бұл параметрді, сұрауына жауап беру үшін 

бірінші болып контроллері, байланыс ұстап болса. Егер қажет болса, байланысу үшін бар 

нақты контроллер таңдаңыз. 

OK түймесін басыңыз. 

 

  Әкімшілік үлгілерін пайдалану және  конфигурациялаңыз саясаты 

 

Әкімшілік үлгілер кейде теңшеу үшін талап етілетін тізілімін саясат параметрлеріне 

қол жеткізу үшін жеңілдетеді. 

Әкімшілік үлгілерін мен саясатын көру. 

Орнатыңыз пайдаланушылар мен компьютерлерге арналған umolchaniiyu әкімшілік 

үлгілер топтық саясат консолі (Group Policy) теңшелген, суретте көрсетілгендей 9. Әкімшілік 

үлгілер қосылады және алып тастауға болады. Әкімшілік үлгілер арқылы жасалған 

саясатындағы кез келген өзгерістер тізілімде сақталады. HKEY_CURRENT_USER жылы - 

конфигурациялар компьютерге HKEY_ LOCAL_MAC Hine, және пайдаланушы 

конфигурация сақталады. 

Теңшелетін үлгілер Сіз торап Әкімшілік үлгілер (Әкімшілік үлгілер) консолі Group 

Policy (топтық саясат) көруге мүмкіндік береді. Ол жергілікті жүйелердің ОР, домендер, 

және сайттар үшін үйлесімділігімен саясатын қамтиды. Конфигурация компьютер 

(Конфигурация компьютер) және Пайдаланушы конфигурациясы (Пайдаланушы 

Конфигурация) және түйіндерде үлгілерін Set ерекшеленеді. Қолмен сіз аласыз, жаңа 

саясатын қамтитын қосымша үлгілерді қосу, сондай-ақ жаңа компоненттерді Windows 

орнату. 

Торабы Әкімшілік үлгілер (Әкімшілік үлгілер) үшін пайдаланушы интерфейсі ұзарту 

.adm бар файлдарда теңшелген. ASCII форматында Бұл мәтіндік файлдар кез келген мәтін 

өңдегішті өңдеу немесе құруға рұқсат етіледі. Сіз Әкімшілік үлгілер (Әкімшілік үлгілер) 

параметрлері сақталады, мен файлдар Registry.pol сәйкес саясат теңшегенде. Тізілімін 

HKEY_CURRENT_USER HKEY_LQCAL_MACHINE үшін және жеке файлдарды 

Registry.pol қолданылады. 

Саясат, әкімшілік үлгілері қол жетімді білу үшін, сіз түйіндерді Әкімшілік үлгілер 

(Әкімшілік үлгілер) консолі Group Policy (топтық саясат) көру керек. Саясаткерлер су үш 

мемлекет болып табылады: 

o (Бапталған емес) көрсетілмеген - саясат пайдаланылады емес, және оның параметрлері 

тізбесінде сақтау емес; 

o (Қосылған) Enabled - саясат белсенді жүзеге асырылады, және оның параметрлері тізілімде 

сақталады; 
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o Мүгедек (мүгедектердің) - ауыстырылды емес, егер саясаты, мүгедек болып, ұстап тұрыңыз 

емес. Бұл параметр тізілімде сақталады. 

Қауіпсіздік саясаты үлгілерінің пайдалану 

Қатаң қорғау жүйесі және ойластырылған қауіпсіздік параметрлері - табысты басқарудың 

кілті. Қауіпсіздік үлгілерге (.security үлгілері) арқылы - қауіпсіздік саясатын тағайындау үшін 

бір жолы. 

 Қауіпсіздік үлгілер кіріспе 

Қауіпсіздік үлгілер мүмкіндік орталық жұмыс станциялары мен серверлер үшін 

қауіпсіздік параметрлерін басқару үшін жасайды. Олар Мәліметтер ді қорғау қатысты 

қолдану жиынтықтар саясатты үшін пайдаланылады. Әдетте, келесі топтардың осы саясаты: 

o Шот саясаты - Password параметрлері, тіркелгі құрсаулау және Kerberos; 

o Жергілікті саясаткерлер - аудит параметрлері, пайдаланушы құқықтары және т.б.;. 

o Саясат Оқиғалар журналының - оқиғалар журналын байланысты қауіпсіздік 

параметрлері; 

o Шектеулі топтар саясаты - жергілікті топтардың әкімшілігіне байланысты қауіпсіздік 

параметрлері; 

o Саясат жүйесі қызметтер - қауіпсіздік параметрлері және жергілікті қызмет көрсету 

іске; 

o Файл жүйесін саясаты - жергілікті файл жүйесінде қауіпсіздік параметрлері; 

o Registry саясат - қауіпсіздік қатысты тізілімін мәндерін анықтау параметрлері. 

Қауіпсіздік үлгілер Олар кез келген Топтық саясат импорттауға болады: Windows 

Server 2003 барлық нұсқаларында қол жетімді. Үлгілер% SystemRoot% \ Қауіпсіздік \ үлгілер 

сақталады, және қауіпсіздік үлгілер жарақтарды-жылы (Қауіпсіздік үлгілер), суретте 

көрсетілген басқарылады. Сол жабдықтың көмегімен 10. және жаңа үлгілерін құрылды. 

Windows Server 2003 көлемі мынадай стандартты үлгілерін қамтиды: 

o Dc қауіпсіздік - домен контроллерлер үшін әдепкі қауіпсіздік параметрлерін қамтиды; 

o Hisecdc - домен контроллерлер үшін қатаң қауіпсіздік параметрлерін қамтиды; 

o Hisecws - жұмыс станциялары үшін қатаң қауіпсіздік параметрлерін қамтиды. 

o Securedc - домен контроллерлер үшін жұмсақ қауіпсіздік параметрлерін қамтиды; 

o Securews - жұмыс станциялары үшін жұмсақ қауіпсіздік параметрлерін қамтиды; 

o Setup қауіпсіздік - мүше серверлер үшін әдепкі қауіпсіздік параметрлерін қамтиды; 

Қажетті үлгісін таңдағаннан кейін, мұқият оның барлық параметрлері тексеруге және 

олар сіздің желі өнімділігін қалай әсер ететінін қарастырамыз. Егер ол жағдайда кейбір 

параметрлерін қажет емес болса, оны өңдеу немесе толық алып тастау. Үлгілер 

пайдаланылады Конфигурация және талдау Security (Қауіпсіздік Конфигурация және талдау) 

пайдалану үшін. Ол сондай-ақ, ол қазіргі уақытта компьютерлік па пайдаланып жатқан үлгі 

параметедің мәнін салыстыруға болады дегенді білдіреді. Кезектен тыс модульдерді 

қауіпсіздігін пайдалану үшін, мына қадамдарды орындаңыз. 

1. Бастау түймесін (Бастау) түймешігін басып, одан кейін Іске қосу (Іске қосу) 

түймешігін басыңыз. 

Ашыңыз 2. түрі MMC (Open) және OK түймешігін басыңыз. 

Ашылды консолінде 3. Файл мәзірін (Файл) батырмасын басыңыз, (Snap-In қосу / жою) Snap 

кіріс қосу немесе жою түймешігін басыңыз. 

Ашылатын терезеде 4. автономды (дербес) басыңыз және (Қосу) Қосу түймесін басыңыз. 

Қосу Автономды Snap опционның Қауіпсіздік үлгілер (Қауіпсіздік үлгілер) өтіңіз 

(Автономды Snap-In қосу), содан кейін (Қосу) Қосу түймешігін басыңыз 5.. 

Қауіпсіздік Конфигурация және талдау (Қауіпсіздік Конфигурация және талдау) 

таңдаңыз, содан кейін (Қосу) Қосу түймешігін басыңыз. 

OK - 7. одан кейін Жабу (Закрыть) түймешігін басыңыз,. 

Қолдану үлгілер Қауіпсіздік 
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Жоғарыда айтылғандай, Қауіпсіздік үлгілер жабдығы (Қауіпсіздік үлгілер) көру үшін және 

жаңа үлгілерін жасау үшін қол жетімді. Орнату және үлгіні тексеру үшін, мына қадамдарды 

орындаңыз. 

o жарақтарды-Қауіпсіздік Конфигурация және талдау (Қауіпсіздік Конфигурация және талдау) 

ашыңыз. 

o Конфигурация және талдау Security (Қауіпсіздік Конфигурация және талдау) тінтуірдің оң 

жақ түймешігімен басып, содан кейін Open дерекқорды (Open Database) түймешігін басыңыз. 

o файлдың атын (Файл аты) жаңа дерекқорының атауын және Ашу түймешігін басыңыз]) 

(Open) теріңіз. 

 

Сабақтың жоспары №17 

 

Пән: Автоматтандырылған ақпараттар жүйесін бағдарламамен қамтамасыздандыру 

Мерзімі:________ 
Тақырыбы: Мәліметтер қорын басқару жүйесіне кіріспе 

Мақсаты: 
Білімділік : Білім алушыларға тақырып бойынша түсінік беру.  

Дамытушылық: Білім алушылардың алған білімдерін толықтыру және жан-жақты  

                               дамуға баулу. 

Сабақтың типі: Жаңа сабақ     

Сабақтың қамтамасыздандырылуы: Тарату материалдары 

а) оқу-көрнекілік құралдар: қосымша әдебиеттер 

в) ТОҚ :ДК және интерактитік тақта  

Пәнаралық байланыс: ағылшын тілі, геометрия, математика 

Өз бетінше жұмыс: компьютермен жұмыс 

Сабақтың өту барысы:  
Ұйымдастыру кезеңі: Сәлемдесу, түгендеу, аудиторияны сабаққа дайындау 

 

Оқушылардың біліктілігі мен дағдысын тексеру 

 

 Мәліметтер  қорын жобалау, жалпы түсінік 

 Мәліметтер  моделі және түрлері 

 Кестелерді байланыстыру және байланыс түрлері 

 Мәліметтер  қорын басқару жүйесі (ДҚБЖ) ақпараттарды кестелік өңдеу. 

 

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі  

 

 Мәліметтер  қорын жобалау, жалпы түсінік 

 Мәліметтер  моделі және түрлері 

 Кестелерді байланыстыру және байланыс түрлері 

 Мәліметтер  қорын басқару жүйесі (ДҚБЖ) ақпараттарды кестелік өңдеу. 

 

Жаңа материалды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру 

 

 Мәліметтер  қорын жобалау, жалпы түсінік 

 Мәліметтер  моделі және түрлері 

 Кестелерді байланыстыру және байланыс түрлері 

 Мәліметтер  қорын басқару жүйесі (ДҚБЖ) ақпараттарды кестелік өңдеу. 

 

Сабақтың қорытындысы:  конспект 
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Рефлексия:    Қосымша сұрақтар беру 

Бағалау :   
1. Үй тапсырмасы:   Симонович С.В., Евсеев Г.А. Общая информатика.- Москва. 

Инфорком пресс и АСТ пресс – 2000г. 

 

Әдіскер                       _________________ Мамбетов М.Б. 

     Оқытушының қолы      _________________ Малайсарова К.Н. 

 

 

 

Тақырыбы: Мәліметтер қорын басқару жүйесіне кіріспе 

Мақсаты: Білім алушыларға тақырып бойынша түсінік беру Кіріспе 

  

Microsoft Access жүйесінің мәліметтер  қорын жобалауға да және оны пайдалануға да 

ыңғайлы жақсы мүмкіндіктері бар. Access-ті қолданбалы программалар ішіндегі қолдануға 

арналған ең қолайлы құрал болып табылады. 

Мәліметтер  қорының маңыздылығы  ол мәліметтер қорын енгізіп, сол мәліметтерден 

керекті мәліметтерді тез  және оңай алу үшін қолданады. Бұл жұмыста «ХИРУРГИЯ 

БӨЛІМІ» қосымшасы туралы мәліметтер  қоры құрылған. 

«Хирургия бөлімі» қосымшасын құру негізінде мәліметтер  қорын басқару жүйесінің 

қолдану аясы кең, оның мәнінің жоғары болуын және қазіргі кезде мәліметтерді сақтау және 

өңдеу жұмыстарын соңғы жылдарда шыққан программалық  өнімдер арқылы жылдам әрі 

тиімді ұйымдастыруға болатынын анықтау. Бұл курстық жұмыстың өзектілігін көрсетеді.  

Access терезесімен жұмыс істеуіне бағытталған, өте қолайлы программа болып табылады. 

Access кестелері, формалар, сұраныстар, есептер, макростар және модульдер сияқты 

мәліметтер базасының объектілерімен  жұмыс істейді. 

 «Хирургия бөлімі» курстық жұмыстың мақсаты: «Хирургия бөлімінің» қосымшасын 

құру және мәліметтер  қорымен жұмыс істеу кезінде Облыстық аурухананың хирургия 

бөлімінің жұмыс барысын жеңілдету. Осының негізінде мәліметтер  қорының басқа да 

салаларда қолданысын мүмкін екендігіне көз жеткізу. Осы мақсатқа жетудегі негізгі 

міндеттері төмендегідей: 

1) Мәліметтер  қорын басқару жүйесінің негізін ашу; 

2) Мәліметтер  қоры теориясымен танысу және ДҚБЖ түрлерін қарастырып, олардың ішінен 

жүйе құру үшін ең тиімді болып табылатынын таңдап алу; 

3) Microsoft Access Мәліметтер  қорын басқару жүйесінде «Хирургия бөлімі» қосымшасы 

бойынша мәліметтер қарастыру; 

4) Microsoft Access – те кестелер, сұраныстар, формалар, арқылы ақпараттық жүйе құру. 

  

1 Мәліметтер  қорын жобалау, жалпы түсінік 

 Мәліметтер  қоры-ақпараттық жүйелердің маңызды құрамдас бөлігі болып табылады. 

Ақпараттық жүйе өз алдына басқару функциясын орындау үшін әр алуан денгейдегі 

жұмыстарды ақпаратпен жабдықтаған объект туралы ақпаратты жинау, тасымалдау, қайта 

өңдеу бойынша қатынас жүйесін білдіреді. 

Мәліметтер  қоры деп- компьютер жадында сақтайтын, арнайы түрде ұйымдасқан, 

өзара байланысқан мәліметтер жиынтығын айтамыз. 

Ақпараттық жүйелердің  мысалына: банктік жүйелер, кәсіпорындарда, автаматты  

түрде басқару жүйелері, авияция немесе темір жол билеттерін, мейрамхана номерлерін 

алдын ала белгілеу және тағы басқа жатады. 

Пайдалану облысы бойынша  келесі класстарды бөліп айтуға болады: 

1)Ғылыми зерттеуге  арналған; 
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2)Автоматталған жобаларға арналған; 

3)Ұйымдастырушы басқарудағы  ақпараттық жүйелер; 

4)Техналогиялық процессорды баспаға арналған. 

 Мәліметтер  қорын  басқару жүйесін көптеген қолданушылар  мәліметтер  қорын құру, 

енгізу, бірлесіп пайдалану және програмалау құралдардың жиынтығын айтады. 

мәліметтер  қоры дегеніміз – мәліметтерді сақтауға арналған ұйымдасқан құрылым. Бұл 

мәліметтер  қорының құрылымына ақпаратпен қатар, оларды ұйымдастыруға, қолдануға 

арналған тәсілдер мен әдістер кіреді. 

Мәліметтер  қоры мәліметтер  қорын басқару жүйесімен (ДҚБЖ) тығыз  байланысты. 

Бұл программалық құрылымдар кешені жаңа қордың құрылымын құруға, оны мәліметтер 

мен толтыруға, мазмұнын редактрлеуге және ақпаратты визуалдандыруға арналған. Қор 

ақпараттарын визуалдау дегеніміз берілген критерий бойынша экранға шығаратын 

мәліметтерді таңдап, оларды белгілі бір ретке келтіріп, безендіріп артынан баспаға немесе 

байланыс каналдарына беруді айтамыз. Әлемде мәліметтер  қорын басқаратын көптеген 

жүйелер бар. 

           1.1 Мәліметтер  моделі және түрлері 

1. Иерархиялық модель - мәліметтер арасындағы байланысты реттелген графтар арқылы 

сипаттауға болады. Қандайда бір программалау тілінде иерархиялық мәліметтер  қоры 

құрылымын есептеу үшін тармақ мәліметтер типі пайдалынылады. 

2.  Желілік модель - мәліметтердің элементтерінің еркін графтар түріндегі өзара байланысын 

білдіреді. Желілік Мәліметтер  қорының схемасын сипаттауға екі тип пайдалынылады: жазба 

және байланыс. 

3. Реляциялық модель - мәліметтердің реляциялық моделін JBM фирмасының қызметкері 

Эдгар Код ұсынған және ол қатынас ұғымына негізделеді. 

Қатынас  деп –картеж деп аталатын элементтер жиынын айтады, қатынасты бейнелеудің 

көрнекті формасы екі өлшемді  кесте болып табылады. 

4. Постреляциялық модель - мәліметтердің постреляциялық моделі кестенің жазбаларында 

сақталған  мәліметтердің бөлімбеушілік шектеуін алып тастайтын кеңейтілген реляциялық 

моделі болып табылады. Постреляциялық модель көп мәнді, яғни мәндерді ішкі 

мәліметтерден құралған өрістерден тұрады. 

5. Көп өлшемді модель - ол көп жүйелерге талдау жүргізу және шешім қабылдау үшін 

ақпаратты жедел өңдеуге мүмкіндік береді. 

Қордағы мәліметтерді қарастыратын көп  өлшемді тәсілі реляциялық мәліметтер  қорын 

пайдаланылады. Көп өлшемді жүйелерге талдау жүргізу және шешім қабылдау үшін 

ақпараттық желі өңдеуге мүмкіндік береді. Обьектіге бағытталған мәліметтер  қоры 

құрамына тармақ түрінде берілген мәліметтер. Бұл мәліметтер  қорының логикалық 

құрамының сырттай  иерархиялық  мәліметтер  қоры ұсынылады. 

6. Объектіге бағытталған модель - объектіге бағытталған модель тармақталған түрінде 

беріледі. Объектіге бағытталған мәліметтер  қорының логикалық құрылымы сырттай 

иерархиялы мәліметтер  қорына ұқсас. 

 1.2 Кестелерді байланыстыру және байланыс түрлері 

Кестелерді байланыстырудың негізгі  және қосымша кестелері болады. Негізгі  және 

қосымша кестелердің байланыс өрістері қалай анықталуына тәуелді. Жалпы  жағдайда екі 

кесте арасында келесі 4 негізгі байланыстар түрі орнатылуы мүмкін: 

1:1 - негізгі және қосымша кестелердің өрістері кілтті болған жолдарда құрылады және 

мұндай екі кестенің кілттік өрістің мәндері қайталанылады; 

1:К - негізгі кестенің бір жазбасы қосымша жазбаның бірнеше жазбаға сәйкес келген кезде 

орындалады; 

К:1 - бір немесе бірнеше негізгі кестенің жазбаларының бір жазбасы сәйкес келсе, оны бірдің 

көпке байланысы деп атайды; 
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К:К - негізгі кестенің бірнеше жазбалары қосымша кестенің бірнеше жазбаларына сәйкес 

келгенде  орындалады. 

 Мәліметтер  қорын  үйлестіру 

Реляциялық мәліметтер  қорын басқару жүйесінде қатынастарға амалдар орындау үшін екі 

топ пайдаланылады: 

1)Реляциялық алгебра 

2)Реляциялық есептеу 

Қатынастарға орындалатын  амалдарды топқа бөледі: 

1)Жиындарға  қолданылатын амалдар,олар біріктіру, қиылыстыру, бөлу, декарттық  көбейту; 

          2) Қолданатын арнайы амалдар, олар жобалау, біріктіру және таңдау. Осы амалдардың 

жиынтығы толық қатынастардың алгебрасын  береді. 

Реляциялық алгебра  барлық әрекеттердің нәтижелерінің  қатынастары болып табылады. 

Реляциялық алгебра тілі процедуралық болып табылады, ал реляциялық есептердің негізі 

матеметиклық логикалық бөлігі болып  табылады. Реляциялық алгебрада процедуралық 

емес  тіл болып табылады. Реляциялық алгебрада процедуралық емес тіл болып табылады. 

 мәліметтер  қорының  объектілері: 

1. кестелер (таблицы) 

2. сұраныстар (запросы) 

3. үлгілер (формы) 

4. есептер (отчеты) 

5. беттер (страницы) 

6. макростар 

7. модульдар 

Мәліметтер  қорын жобалау технологиясын жаңа түрде келтіру. Сұраныс - сақталынған 

мәліметтерді өшіру немесе түрлендіру, таңдау бойынша амалдарды анықтайтын, арнайы 

түрде сипатталатын қажетті құрал болып табылады. Сұраныстарды орындау нәтижесі жауап 

деп аталатын жаңа кесте немесе жаңартылған кесте болып табылады. SQL сұраныстар тілі 

айнымалы  реляциялық есептеулерге негізделген. SQL -тілі кестелерге амалдар қолдануға 

(құру, өшіру, құрылымын өзгерту) және кесте мәліметтеріне (таңдау, қосу, өшіру, өзгерту) 

амалдарын орындауға арналған. SQL тілі процедуралық емес тіл болып табылады. 

Сондықтан ішкі программадағы ұйымдастыру, енгізу- шығаруды басқару операциялары 

қамтылмайды. SQL-ді пайдаланудың  екі әдісі бар: 

 1) Статистикалық 

 2) Динамикалық 

Бұл тілдің негізгі міндеті: сұраныстарды даярлау мен орындау болып табылады. 

Мәліметтер  қорын  жобалау техникасы жүйесінің тиімділігі. 

         Ақпараттық жүйелердің тиімді жұмыс жасауы олардың архитектурасына байланысты. 

Қазіргі уақытта клиент -сервер архитектурасы пайдаланылады. 

Архитектура коорпоративті мәліметтер  қоры және дербес мәліметтер  қорын қосатын 

компьютерлік  желі. Соған қатысты бұл архитектура таратылғанм  қорының мәліметтерін 

талап коорпоративті мәліметтер  қоры копьютер серверінде орналасады, ал дербес 

мәліметтер  қоры коорпоративті мәліметтер  қоры клиенті болып табылады. Ақпараттық 

жүйелердің клиент-сервер архитектурасы бойынша ұйымдастырудың  артықшылығы  

орталықтардан сақтау, қызмет көрсету үйлесімдігі, жалпы коорпоративты ақпарат ұйымы 

болып табылады. 

 1.3 Мәліметтер  қорын басқару жүйесі (ДҚБЖ) ақпараттарды кестелік өңдеу. 

Мәліметтер  қоры (ДҚ) - aқпараттық жүйелердің өңделетін обьектісі, қоршаған 

ортаның белгілі бір саласының немесе бір пән аймағының нақты обьектілері жайлы берілген 

мәліметтер жиыны. Екі өлшемді кестелерден, яғни жолдар мен бағаналардан тұратын 

мәліметтер базасы реляциялық база болып саналады. 
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   Мәліметтер  қорын басқару жйесі (ДҚЖ)-көлемді мәліметтер жиынын тұтынушыларға 

ыңғайлы түрде бейнелеп, белгілі бір форматта сақтап қана қоймай, оны ары қарай өңдеуге 

арналған программалар  кешені. 

Microsoft Access-Windows ортасында жұмыс істейтін 32-разрядты, реляциялық 

МББЖ, мұнда бір мезетте  бірнеше мәліметтер базасының кестелерімен  қатар жұмыс істей 

беруге болады. Реляциялық мәліметтер құрылымын қарапайым етіп құрастырып, жұмыс 

істеуді жеңілдетуге мүмкіндік береді. Access кестесін басқа компьютердегі немесе сервердегі 

мәліметермен байланыстыруға және де мұнда Paradox немесе Dbase МББЖ-лерінда жасалған 

мәліметтерді пайдалана беруге болады. Access мәліметтері Excel кестелермен де оңай 

мәлімет алмаса алады. 

Access Windows-технологияның барлық мүмкіндіктерін сүйемелдейді және оның 

тұтынушысының жұмыс істеуіне қолайлы графикалық интерфейсі 

бар.                                                                                                                                                

              1) Кестелер - мәліметтерді сақтау үшін жасалған, өрістерден (бағаналардан) және 

жазбалардан (қатарлардан) тұратын мәліметтер. 

  Кесте(Tables) - мәліметтер базасымен жұмыс істеуге арналған негізгі объект, мәліметтер 

жиыны. Ол өрістер (поля) мен жазбалардан (записи)тұрады. 

Жазба(Record) - кестенің бір қатары, яғни жолы. Ол СУБД мәліметтерін сақтайтын негізгі 

блок болып табылады. Жазба сипатталатын бір объект туралы толық мәлімет береді. 

Өріс(Field) - кестедегі бағана немесе тік жол. Access-те өріс мәліметтерін сипаттайтын оның 

бірсыпыра қасиеттері болады. Енгізу өрісі деп басқару элементі ретінде мәлімет енгізілетін 

бір бағанадағы жолды айтады, оған пернелер арқылы мәндер енгізіледі. 

Санауыш - кестедегі жазбалардың реттік нөмерлері орналасатын өріс. 

2) Сұраныс(Queries) - жұмыс істеуші адамның керекті мәліметерді бір немесе бірнеше 

кестеден белгіленген шарттарға байланысты таңдап алу тәсілі. Таңдап алу жолымен сұраныс 

беру арқылы кестедегі мәліметтерді жаңартуға, жоюға, көбейтуге немесе бұрынғы кестелер 

негізінде жаңа (виртуальды)  кестелер құруға болады. Access-те сұраныстардың бірнеше түрі 

бар. 

 

Сабақтың жоспары №17 

 

Пән: Автоматтандырылған ақпараттар жүйесін бағдарламамен қамтамасыздандыру 

Мерзімі:________ 

Тақырыбы: Серверлік бағдарламамен қамтамасыздандыруды орнату және қадағалаудың 

тәртібі, арнайы бағдарламалық пакеттер және автоматтандырылған ақпараттар жүйесін 

басқару утилиттері, серверлік бөлікті орнату. 

Мақсаты: 

Білімділік : Білім алушыларға тақырып бойынша түсінік беру.  

Дамытушылық: Білім алушылардың алған білімдерін толықтыру және жан-жақты  

                               дамуға баулу. 

Сабақтың типі: Аралас сабақ     

Сабақтың қамтамасыздандырылуы: Тарату материалдары 

а) оқу-көрнекілік құралдар: қосымша әдебиеттер 

в) ТОҚ :ДК және интерактитік тақта  

Пәнаралық байланыс: ағылшын тілі, геометрия, математика 

Өз бетінше жұмыс: компьютермен жұмыс 

Сабақтың өту барысы:  

Ұйымдастыру кезеңі: Сәлемдесу, түгендеу, аудиторияны сабаққа дайындау 

 

Оқушылардың біліктілігі мен дағдысын тексеру 
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 Операциялық жүйелер және сервистік бағдарламалар; 

 Бағдарламалау тілдерін трансляциялау; 

 Техникалық қызмет көрсету бағдарламалары; 

 Әртүрлі белгідегі  қолданбалы бағдарламалар пакеттері; 

 Қолданушының және толық аж  жұмыс бағдарламалары. 

 

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі  

 Операциялық жүйелер және сервистік бағдарламалар; 

 Бағдарламалау тілдерін трансляциялау; 

 Техникалық қызмет көрсету бағдарламалары; 

 Әртүрлі белгідегі  қолданбалы бағдарламалар пакеттері; 

 Қолданушының және толық аж  жұмыс бағдарламалары. 

 

Жаңа материалды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру 

 Операциялық жүйелер және сервистік бағдарламалар; 

 Бағдарламалау тілдерін трансляциялау; 

 Техникалық қызмет көрсету бағдарламалары; 

 Әртүрлі белгідегі  қолданбалы бағдарламалар пакеттері; 

 Қолданушының және толық аж  жұмыс бағдарламалары. 

 

Сабақтың қорытындысы:  конспект 

Рефлексия:    Қосымша сұрақтар беру 

Бағалау :   

Үй тапсырмасы:   Экономическая информатика: Введение в экономический анализ 

информационных систем: Учебник.-М.: ИНФРА-М, 2005.- 958б. – (Учебники 

экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова). 

                

                    Әдіскер                       _________________ Мамбетов М.Б. 

     Оқытушының қолы      _________________ Малайсарова К.Н. 

 

Тақырыбы: Серверлік бағдарламамен қамтамасыздандыруды орнату және қадағалаудың 

тәртібі, арнайы бағдарламалық пакеттер және автоматтандырылған ақпараттар жүйесін 

басқару утилиттері, серверлік бөлікті орнату. 

Мақсаты: Білім алушыларға тақырып бойынша түсінік беру.  

 

Дәрістер жоспары: 
1 Базалық бағдарламалық  қамтамасыздандыру; 

2. Қолданбалы бағдарламалық қамтамасыздандыру.  

 Ақпараттық жүйені бағдарламалық қамтамсыздандыру  деп есептеу техникасының 

құралдарымен мәліметтерді өңдеу жүйесін құру және іске қосу үшін бағдарламалық және 

құжаттық құралдардың жиынтығын түсінеміз. 

Бағдарламалық қамтамасыздандыру  орындайтын қызметтерге байланысты оны екі 

топқа бөлуге болады: базалық (жүйелік) бағдарламалық қамтамасыздандыру және 

қолданбалы бағдарламалық қамтамасыздандыру. 

Базалық (жүйелік) бағдарламалық қамтамсыздандыру компьютерде ақпаратты өңдеу 

үрдісін  ұйымдастырады және қолданбалы бағдарламалар үшін қалыпты жұмыс жағдайын 

қамтамасыз етеді. Базалық бағдарламалық  қамтамасыздандыру аппараттық құралдармен 

тығыз байланысты болғандықтан, кейде оны компьютердің бір бөлшегі деп те есептейді. 
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Қолданбалы бағдарламалық қамтамасыздандыру қолданушының нақты тапсырмаларын 

шешу үшін және толығымен ақпараттық жүйенің есептеу үрдісін ұйымдастыру үшін 

арналған. 

 1 Базалық бағдарламалық қамтамасыздандыру 

 Базалық бағдарламалық қамтамасыздандыру құрамына кіреді: 

• операциялық жүйелер; 

• сервистік бағдарламалар; 

•бағдарламалау тілдерін трансляциялау; 

• техникалық қызмет көрсету бағдарламалары. 

Операциялық жүйелер ақпаратты өңдеу үрдісін және қолданушы мен аппараттық 

құралдар арасындағы өзара әрекетін басқаруды қамтамасыз етеді. Операциялық жүйелердің 

маңызды қызметтерінің бірі болып қолданушы шешетін қолданбалы тапсырманы орындауды 

басқару, ақпараттың кірісі - шығысы үрдісін автоматтандыру табылады. Операциялық жүйе 

ЭЕМ жадына қажетті бағдарламаны  енгізіеді және оның орындалу барысын қадағалайды; 

қалыпты есептеулерге кедергі жасайтын  жағдайларға талдау жасайды, және егер 

қиындықтар туындаған жағдайда не істеу керектігі туралы нұсқаулар береді.  

Орындайтын қызметтеріне байланысты операциялық жүйені үш топқа бөлуге болады: 

• бір тапсырмалы  (бір қолданушылық); 

• көп тапсырмалы  (көп қолдануышылық); 

• желілік. 

Бір тапсырмалы операциялық жүйелер әрбір нақты сәтте бір ғана нақты тапсырмалы 

бір қолданушының  жұмысы үшін арналған. Осындай лперациялық жүйелердің типтік 

тұлғасы ретінде MS-DOS табылады (Microsoft фирмасы өңдеп шығарған). 

Көп тапсырмалы операциялық жүйелер  уақытты бөлудің мультибағдарламалық 

режимінде ЭЕМ ұжымдық қолдануды қамтамасыздандырады.  (ЭЕМ жадында бірнеше 

бағдарламалар - тапсырмалар орналасқан - процессор компьютердің ресурстарын 

тапсырмалар арасына бөледі). 

Желілік операциялық жүйелер локальды және глобальды желілердің пайда болуымен 

байланысты және тұтынушының иемденуін барлық есептеу желілерінің ресурстарына 

қамтамасыз ету үшін арналған.  

Осы кезде операциялық жүйенің дамуының негізгі тенденцияларын көрсетеміз: 

• операциялық жүйелерге бағаның кемуі; 

• бағдарлама түрінде  жүзеге асырылған  операциялық жүйелерінің  көптеген 

қызметтерінің компьютердің аппараттық бөлігіне «тігілген» микробағдарламалар түрінде 

жүзеге асырылуына ауысуы; 

• көп процессорлы компьютерлердің жұмысын қамтамасыздандыру; 

• компьютерлердің әртүрлі типтері үшін бағдарламаның сиымдылығын 

қамтамасыздандыру; 

• параллель бағдарламалардың орындалуын қамтамасыздандыру; 

• бөлінген есептік желіні құрайтын әртүрлі компьютерлердің процессорларында жүзеге 

асатын жекелеген қызметтердегі операциялық жүйе құру. 

Сервистік бағдарламалық қамтамасыздандыру -  бұл компьютерде жұмыс істеу кезінде 

тұтынушыға қосымша қызметтер көрсететін және операциялық жүйелер мүмкіндіктерін 

кеңейтетін бағдарламалар жиынтығы. 

Сервистік құралдарды қызметтік мүмкіндіктері бойынша келесі құралдарға бөлуге 

болады: 

• тұтынушы интерфейсін жақсартушы; 

• мәліметтердің бұзылуынан және санкцияланбаған  қол жеткізуден қорғаушы; 

• мәліметтерді қалпына келтіруші: 

• дискмен операциялық құралдар арасындағы мәліметтер алмасыуын жылдамдататын; 
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• архивациялау-разархивациялау; 

• вирусқа қарсы құралдар. 

Ұйымдастыру және жүзеге асыру тәсілдері бойынша сервистік құралдар келесі түрде 

берілуі мүмкін: қабық, қалдық және автономды бағдарламалар. Қабық пен қалдық 

арасындағы   айырмашылық тек қана біріншісінің әмбебаптығында және екіншісінің 

мамандандырылуында. 

ОС үстінен  түзетуші болып табылатын қабықтар операциялық қабықтар деп аталады. 

Қабықтар операциялық жүйені  түзетуші немесе қалдық тобы болып табылады. Қалдықтар 

және автономды бағдарламалар тар мамандандырылған  мәнге ие және әрбіреуі  өз қызметін 

атқарады. Бірақ қалдықтарды автономды бағдарламалардан 

айырмашылығы  сәйкес  қабықтар ортасында  орындалады. Осы кезде олар өз қызметтерінде 

ОС бағдарламаларында және басқа қалдықтармен бәсекелеседі. Сервистік құралдар 

топтамасы сондықтан да олардың қызметтеріне  және ұйымдастыру тәсілдеріне  жеткілікті 

түрде жібіген және анағұрлым шартты болып табылады. Қабықтар тұтынушыға сапалы жаңа 

интерфейсті  ұсынады және операцияларды бөлшектеп білуден және ОС командасынан 

босатады. 

Қалдықтар тұтынушыға қосымша қызметтер ұсынады ( арнайы бағдарламалардың 

өңделуін талап етпейтін) негізінен дискілер мен файлдық жүйелерге қызмет көрсету 

бойынша. 

Қалдықтар көп жағдайда  келесі қызметтерді орындауға мүмкіндік береді: 

• дискілерге қызмет көрсету (форматтау, ақпараттың сақталуын қамтамасыздандыру, 

істен шығу жағдайында оны қалпына келтіру және тағы сол сияқты); 

• файлдар мен каталогтарды қызмет көрсету (қалдықтарға ұқсас); 

• архивтарды құру және жаңарту; 

• компьютердің ресурстары туралы, естен тану кеңістіктері туралы, бағдарламалар 

арасында  ОЗУ тарату туралы  ақпарат беру; 

• әртүрлі режимдерде және форматтарда  мәтіндік жә»не басқа файлдарды  басу; 

• компьютерлік вирустардан қорғау. 

Вирусқа қарсы қорғау бағдарламалық құралдар вирустарды табуды және емдеуді 

(нейтрализациялау) қамтамасыз етеді. «Вирус» терминімен әртүрлі зиянды 

әрекеттерді  жүзеге асыра отырып басқа бағдарламаларға енетін, көбеюге қабілетті 

бағдарламалар белгіленеді. 

Бағдарламалау тілінің трансляторы деп машиналық кодқа бағдарламалау 

тілінен  мәтіндік бағдарламаға аударуды жүзеге асыратын бағдарламалар аталады. 

Бағдарламалаудың кіріс тілін қамтитын құралдар кешені, транслятор, машина тілі, 

стандарт бағдарламалардың кітапханасы, бағдарламалардың кейінге қалуының 

құралдары  оларды бір толық жүйеге  жинақтау, бағдарламалау жүйесі деп аталады. 

Бағдарламалау жүйесінде транслятор бағдарламалаудың кіріс тілінде жазылған 

бағдарламаны нақты ЭЕМ машиналық командаларының тіліне  ауыстырады. Кіріс тілінен 

(бағдарламалау тілінен) аудару тәсіліне байланысты трансляторлар  компиляторлар және 

интерпретаторлар деп бөлінеді. 

Компиляциялауда трансляциялау үрдістері және бағдарламаның орындалуы уақыт 

бойынша  бөлінеді. Ең алдымен компиляцияланатын  бағдарлама машиналық тілде  объекті 

модульдер модульдер жиынтығына ауысады (жинақталады), олар кейіннен бір машиналық 

бағдарламаға ауысады, ол магнитті дискіде файл түрінде орындалады және сақталады. Бұл 

бағдарлама қайталаусыз трансляциялаусыз көпқайтара орындалады. 

Интерпретатор қадамдық трансляциялауды және бастапқы бағдарламаның 

операторларының дереу орындалуын жүзеге асырады: бағдарламалаудың кіріс тілінің әрбір 

операторы машина тілінің бір немесе бірнеше командасына трансляцияланады, ол сол сәтте 

ақ дискіге сақталмай орындалады. Сонымен интерпретациялау кезінде машина тіліндегі 
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бағдарлама сақталмайды және сондықтан да бастапқы бағдарламаны іске қосу кезінде оның 

орындалуына  трансляцияны қайтадан (қадамдап) жасау қажет. Интерпретатордың басты 

артықшылығы компилятормен салыстырғанда  оның қарапайымдылығы. 

Бағдарламалаудың кіріс тілі төменгі деңгейлі тіл деп аталатын машиналық тілге 

қарағанда   жоғарғы деңгейлі тіл деп аталады 

Техникалық қызмет көрсету  бағдарламалары деп компьютер жұмысының үрдісі 

кезінде  немесе толық есептеуіш жүйе негізінде  қателіктерді табу және емдеу үшін 

бағдарламалық – аппараттық құралдардың  жиынтығы түсіндіріледі. Олар келесілерді 

қамтиды: 

• ЭЕМ және оның жекелеген бөлшектерінің жұмысының дұрыстығын 

тексеру  және  тесттік  бақылау құралдары , соның ішінде қателерді автоматты іздеу және 

ЭЕМ – да оларды нақты локализациялау қателіктерін іздестіру құралдары; 

• толық ақпараттық жүйенің есептеуіш ортасын тексеру және бақылаудың арнайы 

бағдарламалары, сонымен қатар, реттік өндірістік  ауысымда есептік жүйенің 

жұмысының  басында  мәліметтерді өңдеу жүйесінің жұмысқа қабілеттілігін  автоматты 

тексеруді жүзеге асыратын  бағдарламалық – аппараттық  бақылау. 

  

 2 Қолданбалы бағдарламалық қамтамасыздандыру 

 Қолданбалы бағдарламалық қамтамасыздандыру қолданушының нақты 

тапсырмаларын (ұсыныстарын) өңдеу және орындау үшін арналған. Қолданбалы 

бағдарламалық қамтамасыздандыру базалық БҚ басқаруда оның ішінде  операциялық 

жүйелерде жұмыс істейді. 

Қолданбалы БҚ құрамына кіреді: 

• әртүрлі белгідегі  қолданбалы бағдарламалар пакеттері; 

• қолданушының және толық АЖ  жұмыс бағдарламалары. 

Қолданбалы бағдарламалар пакеттері қолданушының шешетін тапсырмаларын 

автоматтандырудың қуатты құралы болып табылады, тәжірибе жүзінде оны толығымен 

ақпаратты өңдеу бойынша процедуралар мен әртүрлі қызметтердің компьютердің қалай 

орындап жатқанын білудің қажеттілігінен  босатады. 

Қазіргі кезде өзінің қызметтік мүмкіндіктер мен жүзеге асыру тәсілдері 

бойынша  айырмашылықтары бар  ҚБП кең тараған спектрі бар. 

Қолданбалы бағдарламалар пакеті (ҚБП) –бұл нақты бір класстағы тапсырмаларды 

шешу үшін  арналған бағдарламалар кешені (қызметтік жүйеше, бизнес – ұсыныс). 

ҚБП – ның келесі типтерін бөліп көрсетуге болады: 

• жалпы белгідегі (әмбебап); 

• әдістемелік - бағытталған; 

• мәселелік - бағытталған; 

• жахандық жүйелер; 

• есептеу үрдісін ұйымдастыру. 

Жалпы белгідегі ҚБП — толық ақпараттық жүйелердің  және қызметтік 

тапсырмалардың өңделуін және іске қосылуын  автоматтандыру үшін арналған әмбебап 

бағдарламалаық өнімдер. 

ҚБП осы класына жататындар: 

• мәтіндік редаторлар және сызбалық; 

• электрондық кестелер; 

• мәліметтер базасын басқару жүйесі (МББЖ); 

• интегрирленген пакеттер; 

• Case-технологиялар; 

• сараптамалық жүйелер мен өнер интеллектінің жүйесінің қабықтары. 

Редакторлар 
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Редактор деп мәтіндерді, құжаттарды, сызбалық мәліметтерді және бейнелеулерді  құру 

және өзгерту үшін  арналған  ҚБП аталады. 

Олар негізінен фирмадағы құжатайналымын  автоматтандыру үшін арналған. 

Редакторлар өзінің қызметтік мүмкіндіктері бойынша  мәтіндік, сызбалық  және баспалық 

жүйелер болып бөлінеді. 

Мәтіндік редакторлар  мәтіндік ақпаратты өңдеу үшін  арналған және негізінен келесі 

қызметтерді атқарады: 

• файлға мәтінді жазу; 

• мәтіннің фрагменттерін, жолдарын, белгілерін қою, өшіру, айырбастау; 

• орфографияны тексеру; 

• әртүрлі әріптермен мәтінді безендіру; 

• мәтінді түзету; 

• мазмұнын даярлау, мәтінді беттерге бөлу; 

• сипаттамалар мен сөздерді іздестіру және айырбастау; 

• күрделі емес бейнелеулерді  мәтінге қосу; 

• мәтінді басып шығару. 

Кең тараған  мәтіндік редакторлар Microsoft Word, Word Perfect қазіргі кезде Corel 

фирмасына тиесілі), ChiWriter, Multi-Edit (American Cybernetics) және басқалары. 

Сызбалық редакторлар сызбалық құжаттарды өңдеу үшін арналған, оның 

ішінде  диаграммалар, беунелеулер, сызбалар,  кестелер бар. Денелердің 

және  әріптердің  мөлшерін басқару, денелер мен әріптердің орнын ауыстыру, кез – 

келген  сүреттерді құру мүмкін болады. 

Баспалық жүйелер өзіне әрі мәтіндік, әрі сызбалық редакторлардың мүмкіншіліктерін 

қамтиды, сызбалық материалдары бар жолақтарды өңдеу бойынша дамыған 

мүмкіншіліктерге ие және оны дан әрі басып шығара алады. Бұл жүйелер баспа ісінде 

қолдануға арналған және  қалыптау жүйесі деп аталады. Мұндай жүйелердің ішінен Adobe 

фирмасымен  Corel корпорациясының PageMaker және Ventura Publisher өнімдерін атап 

кетуге болады. 

Электрондық кестелер. Электрондық кесте деп  кестелерді өңдеу үшін арналған ҚБП 

аталады. Кестедегі мәліметтер жолдар мен бағандардың қиылысында орналасқа ұяшықтарда 

сақталады. Ұяшықтарда сандар, белгілік мәліметтер және формулалар сақталады. 

Формулалар бір ұяшықтардың мәнінің басқа ұяшықтар  мазмұнына тәуелділігі арқылы 

беріледі. Мазмұнды ұяшықтың мәнінің өзгеруі осы ұяшыққа тәуелді ұяшықтың мәнінің 

өзгеруіне әкеліп соғады. 

Ішкі машиналық ақпараттық қамтамасыздандыруды құру үшін  арнайы ҚБП – 

мәліметтер базасын басқару жүйесі қолданылады. Мәліметтер базасы – бұл дискіде 

сақталатын мәліметтердің арнайы ұйымдастырылған  жиынтығы. 

Мәліметтер базасын басқару өзіне  мәліметтерді енгізуді, оларды түзетуді және 

мәліметтерді манипуляциялауды қамтиды, яғни қосу, өшіру, шығару, жаңарту және тағы 

басқалар. Дамыған МББЖ мәліметтер базасының ақпараттарын нақты ұйымдастыруда 

олармен жұмыс істейтін қолданбалы бағдарламалардың  тәуелсіздігін қамтамасыз етеді. 

Мәліметтерді ұйымдастыру тәсілдеріне байланысты келесі түрлерге бөлінеді: 

желілік,  иерархиялық, таратылған, реляциялық МББЖ. 

ҚБП ның интегрирленген пакеттері деп өзіне қызметтік әртүрлі бағдарламалық 

клмпоненттерді  біріктірген жалпы белгідегі  ҚБП аталады. 

Қазіргі кездегі  интегрирленген ҚБП өзіне қамти алады: 

• мәтіндік редакторды; 

• электрондық кестені; 

• сызбалық редакторды; 

• МББЖ; 
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• коммуникациялық  модульді. 

Интегрирленген пакетке  қосымша модульдер сапасында  файлдарды экспорттау – 

импорттау жүйесі, калькулятор, күнтізбе, бағдарламалау жүйесі сияқты компоненттер кіреді. 

Компоненттер арасындағы  ақпараттық байланыс  әртүрлі мәліметтердің  берілу 

форматының унификациялануы жолымен  қамтамасыз етіледі. Әртүрлі компоненттерді бір 

жүйеге интеграциялау қолданушыға  интерфейста даусыз артықшылықтарды ұсынады, 

бірақ  белсенді жадтағы жоғарғы талаптар бөлігінде  жеңіліске ұшырауда мүмкін. Қолда бар 

пакеттердің ішінен бөліп көрсетуге болады : Framework, Startnave, Microsoft Office. 

CASE-технологиялары қарапайым жағдайда жобаның ұжымдық жүзеге асуын талап 

ететін  күрделі ақпараттарды құру кезінде  қолданылады, ол жобада жеке  мамандар 

қатысады: жүйелік талдау жүргізушілер, жобалаушылар және бағдарламашылар. 

CASE-технологиялары деп ақпараттық жүйені өңдеуді автоматтандыру 

құралдары  түсіндіріледі, ол өзіне заттық ауданның талдауының, жобалауының, 

бағдарламалауының және АЖ іске қосылуының  әдістемелерін қамтиды. 

CASE-технологияның инструменталды құралдары  жүйеніңөмірлік кезеңдерінің 

барлық кезеңдерінде  қолданылады (талдау мен жобалаудан бастап енгізіу мен шығаруға 

дейін),  пайда болатын тапсырмалардың  шешілуін анағұрлым жеңлдетіп отырады. CASE-

технологня  ақпараттық жүйені жобалауды  меншікті жобалау мен кейінге қалдырудан 

бөліп  отыруға мүмкіндік береді:  жүйені өңдеуші  бөлшектерге көңіл бөлмей  жобалаумен 

жоғарғы деңгейде айналысады. Бұл жобалау кезеңдерінде қателіктер жібермеуге  және 

анағұрлым  дамыған бағдарламалық өнімдерге қол жеткізуге  мүмкіндік береді. Бұл 

технология  АЖ өңдеудің барлық кезеңдерін  өзгертеді, сонымен қатар талдау және 

жобалау  кезеңдерінде сипатталады. 

Қазіргі кездегі CASE-технологиялар әртүрлі классты АЖ құру үшін ұтымды 

қолданылады: банктер, қаржылық корпорациялар, ірі фирмалар үшін. Олар қарапайым 

жағдайда жоғары бағаға ие және  ұзақ мерзімді оқуды талап етеді және АЖ 

құрылуының  барлық үрдісінің  түп тамырымен қайта ұйымдастырылуын талап етеді. Соған 

қарамастан CASE-технологияны қолданудың экономикалық тиімділігі  анағұрлым мәнді 

және көптеген қазіргі кездегі күрделі бағдарламалық жобалар  соның көмегімен жүзеге 

асырылады. 

Сараптамалық жүйелер (СЖ). Экономикада және әлеуметтік салада  ақпаратты өңдеу 

құралдарына қойылатын талаптар үнемі өсіп отыруына байланысты келесі типтегі «не 

болады, егер» эвристикалық тапсырмаларды шешуді компьютерлеуді ұйымдастырды, ол 

мамандардың қисынына және тәжірибесіне негізделген.  Басты ой осы кезде тапсырманы 

қалай шешуді жазып қатаң ұйыцмдастырылған алгоритмдерден мамандар жинақтаған заттық 

аймақтарда  білімдер базасында нені шеу қажеттігі көрсетілген қисындық бағдарламалауға 

ауысуына келіп тіреледі. 

Сараптамалық жүйенің негізін  білім базасы құрайды, оған осы заттық аймақ 

туралы  ақпарат енгізіледі. СЖ білімді көрсетудің екі негізгі нұсқасы  бар: нақтылар және 

ережелер. Нақтылар құбылыстар мен  үрдістердің  сандық және сапалық  көрсеткіштерін 

бекітіп отырады. Ережелер нақтылар арасындағы арақатынасты сипаттайды, қарапайым 

түрде  себептер мен салдарды байланыстыратын қисындық шарттар түрінде. 

Осы типтегі тапсырмаларды шешу үшін  сараптамалық жүйелер деп аталатын  жүйелер 

қолданылады. 

Сараптамалық жүйелер – бұл кәсіптік сарапшылар деңгейінде  қолданушылардың 

шешімін  даярлаудың тармамандандырылған ауданында білімдерін өңдеу жүйесі. 

Сараптамалық жүйелер келесі мақсаттар үшін қолданылады: 

• жүйелер жағдайын интерпретациялау; 

• жүйелердегі жағдайларды  болжау; 

• жүйелердің жағдайын тексеру; 
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• мақсатқа сай жоспарлау; 

• жүйенің қызмет етуіндегі  қателіктерді жою; 

• қызмет ету үрдісін басқару және тағы сол сияқты. 

ЭЕМ – да сараптамалық жүйелерді жүзеге асыру құралдары ретінде  сараптамалық 

жүйелердің  қабықтары қолданылады. Экономикада қолданылатын сараптамалық жүйенің 

қабықтарының мысалы болып: Шэдл (Диалог), Expert-Ease және тағы басқа табылады. 

Әдістемелік – бағытталған ҚБП айырмашылығы  оның 

алгоритмдік  негізінде  тапсырмаларды шешуде қандай да бір экономика – 

математикалық  әдіс жүзеге асырылған. Оларға жататын ҚБП: 

• математикалық бағдарламалау (сызықтық, серпіндік, статистикалық және тағы басқа); 

• желілік жоспарлау және басқару; 

• ілемдік қызмет көрсету теориялары; 

• математикалық  статистиканың. 

Мәселелік – бағытталған ҚБП 

 Бұл анағұрлым кең тараған  қолданбалы бағдарламалар пакеті. Тәжірибе жүзінде  бір 

де бір ҚБП жоқ заттық аймақ болмайды. Мәселелік – бағытталған ҚБП деп нақты қызметтік 

аймақта  қандай да бір тапсырманы  шешу үшін арналған  бағдарламалық өнімдер  аталады. 

Барлық көп түрлі мәселелік – бағытталған ҚБП  ішінен өнеркәсіптік және өнеркәсіптік 

емес салаларда және заттық аудандардың ҚБП басқару қызметтерін 

кешенді  автоматтандыру үшін арналған топтарын бөліп көрсетеміз. 

Сонымен қатар, тәжірибеде ҚБП – ны қолдану арқылы немесе  қолданбалы 

бағдарламалар  өнімдерін қолдану арқылы шешу мүмкін емес  шынайы тапсырмалар 

кездеседі. Нәтижелері соңғы қолданушыны қанағаттандырмайтын  нұсқада алынады. Осы 

жағдайда бағдарламалау жүйелерінің негізінде немесе алгоритмдік 

тілдер  көмегімен  шынайы бағдарламалар өңделеді, олар тапсырманың шешілу шарттары 

мен талаптарын есепке алады. 

  

 

Сабақтың жоспары №18 

 

Пән: Автоматтандырылған ақпараттар жүйесін бағдарламамен қамтамасыздандыру 

Мерзімі:________ 
Тақырыбы: Windows Server 2000/2003 операциялық жүйесін орнату. Домен контроллері 

және қатар серверлері. Windows Server 2000/2003 құрылғылары  

Мақсаты: 

Білімділік : Білім алушыларға тақырып бойынша түсінік беру.  

Дамытушылық: Білім алушылардың алған білімдерін толықтыру және жан-жақты  

                               дамуға баулу. 

Сабақтың типі: Жаңа сабақ     

Сабақтың қамтамасыздандырылуы: Тарату материалдары 

а) оқу-көрнекілік құралдар: қосымша әдебиеттер 

в) ТОҚ :ДК және интерактитік тақта  

Пәнаралық байланыс: ағылшын тілі, геометрия, математика 

Өз бетінше жұмыс: компьютермен жұмыс 

Сабақтың өту барысы:  

Ұйымдастыру кезеңі: Сәлемдесу, түгендеу, аудиторияны сабаққа дайындау 

 

Оқушылардың біліктілігі мен дағдысын тексеру 

 

 Windows Server 2003 нұсқалары;  
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 Microsoft Windows желілік қолдау каталогы қызметтер  үлгісі; 

 Домендер, ағаштар мен орман; 

 Active Directory домендері;  

 Топ саясаты және домен контроллері (Доменконтроллері).  

 

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі  

 

 Windows Server 2003 нұсқалары;  

 Microsoft Windows желілік қолдау каталогы қызметтер  үлгісі; 

 Домендер, ағаштар мен орман; 

 Active Directory домендері;  

 Топ саясаты және домен контроллері (Доменконтроллері).  

 

Жаңа материалды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру 

 Windows Server 2003 нұсқалары;  

 Microsoft Windows желілік қолдау каталогы қызметтер  үлгісі 

 Домендер, ағаштар мен орман; 

 Active Directory домендері;  

 Топ саясаты және домен контроллері (Доменконтроллері). 

 

Сабақтың қорытындысы:  конспект 

Рефлексия:    Қосымша сұрақтар беру 

Бағалау :   

Үй тапсырмасы:   Юркевич,Е.В. Введение в теорию информационных систем 

2004.А.И.Мишенин.Теория экономических информационных систем. Москва, 2002.Ханенко 

В.Н. Информационные системы. – Л. 2001, 123 бет.. 

 

Әдіскер                       _________________ Мамбетов М.Б. 

     Оқытушының қолы      _________________ Малайсарова К.Н. 

 

Тақырыбы: Windows Server 2000/2003 операциялық жүйесін орнату. контроллері және 

қатар серверлері. Windows Server 2000/2003 құрылғылары  

Мақсаты: 

Білімділік : Білім алушыларға Windows Server 2000/2003 операциялық жүйесі және домен 

тақырып бойынша түсінік беру.  

 

Windows Server 2003 кіріспе, 

Windows Server 2003 - негіздері тым көп өзгерген жоқ, өйткені Windows желілерін бар 

Windows жаңа нұсқасын 2000 орналастыруды жұмыс әкімшілер үшін Windows 2000 дамыту, 

қиын міндет болмайды. Әкімшілері үшін, желілер Windows NT, корпоративтік операциялық 

жүйесінің осы тамаша бапталған нұсқасы жұмыс істейтін, Microsoft көптеген құралдары олар 

NT жұмыс істеу жалғастыру себептерін таба алмайды басқару және басқару құралдарын 

береді. 

Windows Server 2003 нұсқалары 

Windows Server 2003, мынадай төрт нұсқаларын (басылымдарында) түрінде келеді: 

 Windows Server 2003, Standard Edition, желідегі басқа жүйелерге қызмет көрсетулер 

мен ресурстарға қамтамасыз етуге арналған. Ол Windows NT 4.0 Server және Windows 2000 

Server ауыстырды. Бұл OS мүмкіндіктер мен опциялардың бай жиынтығы бар. Windows 

Server 2003 екі процессор және 4 Гб оперативті жады дейін қолдайды. 
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 Windows Server 2003 Enterprise Edition, Macintosh қолдау қызметтері, кластерлерді, 

metadirectory қызметтерді және қызметтер көрсететін, Windows Server 2003, Standard Edition 

мүмкіндіктерін кеңейтеді. Ол сондай-ақ қолдау 64-биттік процессор Intel Itanium, 

«goryachey» және біркелкі жад қол жеткізуді (біртексіз қол жад, Numa) ауыстыру мүмкіндігі 

бар RAM тәубе. Бұл нұсқа Itanium процессорлар және 8 орталық процессорлар дейін RAM 64 

Гб дейін, x86 процессорлар ЖЖҚ 32 ГБ дейін қолдайды. 

 Windows Server 2003, Datacenter Edition, - ең сенімді Windows-сервер. 

X86 процессорлар үшін және процессорлар Itanium бойынша128GB дейін 64 ГБ дейін - Бұл 

нұсқа неғұрлым күрделі кластерлеуді және RAM көп мөлшерде жұмыс істей алады 

қолдайды. Datacenter Edition үшін процессорлар ең аз саны - 8, ең - 32. 

 Windows Server 2003, Web Edition, веб-сайттар мен веб-қосымшаларды қолданған 

кезде веб-қызметтерді іске қосу үшін арналған. Бірversiyuvklyucheny Microsoft .NET 

Framework, Microsoft Internet Information Sendees (IIS) осы міндеттерді шешу үшін, біркелкі 

желі жүктемені бөлу P.NET мен функцияларын сияқты Active Directory сияқты басқа да 

көптеген мүмкіндіктері, ол жоқ. Қатаң осы нұсқасы 

стандарттыWindows компоненті, сөйлейтін үлестірілген файл жүйесін DFS, шифрланған, 

EFS және Remote Desktop қамтамасыз етеді. Windows Server 2003, Web Edition, ЖЖҚ 2 ГБ 

және екі процессор дейін қолдайды. 

Барлық нұсқалар бірдей негізгі функцияларын және басқару құралдарын қолдайды. 

E. осы кітапта сипатталған әдістері қарамастан сіз пайдаланып жатқан Windows Server 

2003, оның нұсқасын пайдалануға болады. Веб Edition Active 

Directory жоқ, нұсқасы, сондықтан бұл нұсқасы орнатылған сервер, сіз домен контроллер 

жасау мүмкін емес екенін есте сақтаңыз. Бұл, алайда, домен Active Directory бөлігі болуы 

мүмкін. 

Әкімшілігінің айырмашылықтар 

Microsoft Windows желілік қолдау каталогы қызметтердің екі үлгісі: жұмыс 

тобы (жұмыс тобы) және домен (домен). 

 Жұмыс топтары - әрбір компьютер дербес басқарылатын онда компьютерлер сусымалы 

бірлестіктер. 

 Домендер - ұжымдық Domain Controller, яғни басқарылатын компьютерлер тіркесімі, желілік 

каталогы деректер базасын және ортақ ресурстарға қол жеткізу үшін E. Windows Server 

2003.. 

Windows Server 2003 домен моделі ең қолайлы болып табылады жаю ұйымдар үшін. 

Active Directory, - - барлық сенімді қауіпсіздік домен мүшесі моделі домен бір кәсіпорын 

ресурс каталогына сипатталады. Сондықтан, бұл жүйе ресурстарды қорғауды қамтамасыз 

ету, каталог қауіпсіздік субъектілерінің (пайдаланушы тіркелгілері, топтар мен 

компьютерлер) бар жұмыс істеуге қабілетті. Active Directory үшін, сондықтан, бұл саладағы 

«Кім» сәйкес сәйкестендіру және сақтау рөл атқарады. 

Алайда, Active Directory - ғана емес деректер базасын. Бұл жүйеге кіру сценарийлерді 

және Топтық саясат туралы ақпаратты қамтитын бірізді амалдар журналдары, және жүйелік 

көлемі (Sysvol), оның ішінде файлдар жинағы болып табылады. Бұл қызмет, қолдау және 

хаттама LDAP (Жеңіл Directory Access Protocol), қауіпсіздік хаттама Kerberos, тираждау 

процестер мен қызмет ФРЖ (Replication Service Файл), оның ішінде дерекқорды, 

пайдаланыңыз. DB және оның қызметтері бір немесе бірнеше домен контроллері 

орнатылған. домен контроллері Сервер орнату шеберін немесе пәрмен жолы DCPROMO 

пәрменін қолдану арқылы іске қосуға болады Setup Wizard Active Directory, тағайындалған. 

Сервер домен контроллері кейін, ол көшірмесін (көшірмесі) Active Directory сақтайды, және 

де дерекқор контроллері кез келген өзгерістер барлық басқа домен контроллері көшіріледі.  

Домендер, ағаштар мен орман 
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Active Directory домен, және керісінше өмір сүре алмайды. Домен - каталог қызметі 

негізгі әкімшілік бірлігі болып табылады. Алайда, компания өз Active Directory астам бір 

доменді қамтуы мүмкін. Бірнеше домен модельдері Үздіксіз атаулар кеңістігі DNS ортақ 

пайдаланған кезде, олар ағаш (ағаш) деп аталатын логикалық құрылымын құрайды. Мысалы, 

доменіңіз contoso.com, us.contoso.com және europe.contoso.com Үздіксіз атаулар кеңістігі 

DNS бөлісуге, сондықтан ағаш болып табылады. 

Түрлі түбір домендерді Active Directory домендер бірнеше ағаштар құрайды. Орман 

(орман) - Олар Active Directory ірі құрылымында біріктіреді. Active Directory орман 

каталогтар қызметіндегі ішінде барлық домендерді бар. Ағаш бірнеше ағаштар немесе тек 

бір доменде бірнеше домендерді тұруы мүмкін. Бірнеше домендерді, Active Directory 

маңызды құрамдас болғанда, жаһандық каталог (жаһандық каталог) деп аталатын: ол 

орманда басқа домендегі орналасқан объектілері туралы ақпарат береді. 

Топ саясаты 

Компьютерлер мен пайдаланушылар - Ұйымдастыру бірлік (НҚ), сондай-ақ пікірлес 

сайттарды бірге алып үшін пайдаланылады. Active Directory топтық саясат сіз орталықтан іс 

жүзінде кез келген жүйе конфигурациясы өзгерістер басқаруға мүмкіндік береді. Оның 

көмегімен, сіз, қауіпсіздік параметрлерін көрсетіңіз бағдарламалық құралын орналастыру, 

тіпті компьютер пайдаланушылардың тиместен операциялық жүйе мен қосымшалар әрекетін 

теңшей аласыз. Сіз жай ғана бір топтық саясат объектінің (GPO) қаласында 

конфигурациясын іске асыру. 

UCP жүйесі іске қосу үшін рұқсат етіледі бағдарламалық қамтамасыз ету 

пайдаланушының құқықтары мен артықшылықтар мүмкін конфигурация параметрлерін 

жүздеген тұрады. UCP (әдетте ОР, бірақ болады және домендер немесе сайттарға) Active 

Directory контейнерге қосылған, содан кейін оның параметрлері Бұл контейнер ішінде 

барлық пайдаланушылар мен компьютерлерге қолданылады отыр. 

Кез келген сервер келесі рөлдердің біреуін немесе бірнешеуін қолдай алады. 

Домен контроллері (Доменконтроллері) - каталог қызметтерін жұмыс істеп тұр және 

каталог деректер қоймасы орналасқан сервер. Домен контроллері, сондай-ақ кіру желісі үшін 

жауапты болады және каталогын іздеу. Сіз серверде осы рөлді таңдасаңыз DNS және Active 

Directory орнатылатын болады. Пошта Rohrsen-домен клиенттер жібере аласыз беретін 

негізгі пошта қызметін Rohrsen (Post Office Protocol 3) жұмыс істеп тұрған сервер және 

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) - пошта сервері (ТОЛ, SMTP) [пошта сервері (Rohrsen, 

SMTP)] Поштаны алу және. Осы рөлді таңдау арқылы, сіз пошта алмасу үшін әдепкі доменді 

көрсетіңіз және пошта жәшігін жасаңыз. Бұл қызметтер электрондық пошта қажет болса, 

шағын компаниялардың немесе қашықтан байланысты ыңғайлы болып табылады, бірақ 

Microsoft Exchange Server функционалдық жоқ істеуге болады. 

  Print Server (Басып шығару, сервер) - сервер, желілік принтерлерге кіру ұйымдастыру және 

басып шығару кезектер мен принтер драйверлері басқару. Осы рөлін таңдау тез принтерлерін 

мен драйверлерді теңшеуге мүмкіндік береді. 

  Сервер Ағындық Media (Ағым медиа сервер) - желі, немесе Интернет желісіндегі басқа 

жүйелерге ағынды мультимедиа қамтамасыз сервер. Осы рөлін таңдау орнату қызметтерге 

Windows Media әкеледі. Бұл рөл тек Standard Edition және Enterprise Edition қолдау 

көрсетіледі. 

 Application Server (Application сервер) - Web-сервистер XML Орындалып тұрған сервер, веб-

қосымшалар және таратылады қосымшалар. Сіз серверге осы рөлді тағайындаған кезде, ол 

автоматты түрде IIS, COM + және Microsoft .NET Framework орнатылған. Қаласаңыз, 

серверлік кеңейту Microsoft FrontPage оларды қосу, сондай-ақ ASP.NET қосуға немесе 

өшіруге болады. 

 Терминал сервер (Terminal Server) - терминалдар қызметі жұмыс істейді клиенттік 

компьютерлер үшін тапсырманы орындайды сервер. Осы рөлін таңдау Terminal Server 
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орнату әкеледі. Қашықтағы сервер басқару Terminal Server орнату үшін қажет емес. Бұл 

қашықтағы үстелдің (Remote Desktop) үшін қажетті ОЖ автоматты түрде орнатылады. 

 Маршруттық желі трафикті сервер және телефон қосылымдарын басқаруға, VPN (виртуалды 

жеке желі, VPN) арқылы қосылымдары - қол немесе сервер VPN-сервер (Remote қол / VPN 

сервер) қашықтан. Осы рөлді таңдау арқылы, сіз орнату шеберін Server қашықтан қол және 

бағыттау (қашықтан қол және бағыттау Server орнату шебері) іске қосыңыз. Опциялар 

қашықтан қол және бағыттау көмегімен, сіз толық ғана шығыс байланыстары, кіріс және 

шығыс қосылымдарға немесе сырттан қол оқшаулауға мүмкіндік алады. 

 Node сервер кластері (Сервер кластері торап) - кластерлік серверлер тобы, ретінде әрекет 

сервер. Осы рөлін таңдау жаңа кластерлік тобын құруға мүмкіндік беретін, жаңа сервер 

кластері шеберін (жаңа сервер кластері шебері) іске, немесе бар кластерге серверді қосу 

болады түйіндері шеберін (түйіндері шеберін қосу), қосу болады. Бұл рөл тек Enterprise 

Edition және Datacenter Edition қолдау көрсетіледі. 

 Файл сервер (Файл сервер) - файлдар қол жеткізуге мүмкіндік береді және оларды басқаруға 

сервер. Осы рөлін таңдау тез квота және индекстеуді теңшеуге мүмкіндік береді. Сіз сондай-

ақ Web-қоса берілген орнатуға болады және файлдарды басқару үшін. Бұл 

жағдайда, ол IIS орнатылған және беттерді ASP (Active Server Pages) енгізілетін болады. 

 DHCP-сервер (DHCP Server) - желілік клиенттердің IP-адрестер тапсырмасын 

автоматтандыруға DHCP (Dynamic Шланг Configuration Protocol) жұмыс істеп тұрған 

сервер. Осы рөл DHCP және шебері аймақты іске қосылған серверде орнатылған кезде (Жаңа 

аумақ Wizard). 

 DNS-сервер (DNS-сервер) - қызмет көрсету IP-мекен-жайы және керісінше компьютер 

атауларын шешу, DNS істеп тұрған сервер. Осы рөл DNS мен мастер DNS-сервер 

түзету (теңшеңіз DNS-сервер шебері) іске қосылған серверде орнатылған кезде. 

 WINS-сервер (сервер WINS) - қызмет көрсету IP-мекен-жайы және 

керісінше NetBIOS атауларын шешу, WINS (Windows Internet Name Service) жұмыс істеп 

тұрған сервер. Осы рөлін таңдау ustanovkeWINS әкеледі. 

 Management Атап айтқанда Windows Server 2003 басқару үшін барлық негізгі құралдар 

шоғырланған Сіздің сервер бағдарламасын (Сіздің Server басқару), басқару пайдалану 

арқылы сервер рөлдерін таңдалған, ол ағымдағы сервер рөлін тізеді.  

 

Сабақтың жоспары №20 

 

Пән: Автоматтандырылған ақпараттар жүйесін бағдарламамен қамтамасыздандыру 

Мерзімі:________ 

Тақырыбы: Microsoft IIS Web-сервері. Жалпы мағлұматтар. Apache Web-серверінің берілуі 

мен мінездемелері 

Мақсаты: 
Білімділік : Білім алушыларға тақырып бойынша түсінік беру.  

Дамытушылық: Білім алушылардың алған білімдерін толықтыру және жан-жақты  

                               дамуға баулу. 

Сабақтың типі: Жаңа сабақ     

Сабақтың қамтамасыздандырылуы: Тарату материалдары 

а) оқу-көрнекілік құралдар: қосымша әдебиеттер 

в) ТОҚ :ДК және интерактитік тақта  

Пәнаралық байланыс: ағылшын тілі, геометрия, математика 

Өз бетінше жұмыс: компьютермен жұмыс 

Сабақтың өту барысы:  
Ұйымдастыру кезеңі: Сәлемдесу, түгендеу, аудиторияны сабаққа дайындау 
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Оқушылардың біліктілігі мен дағдысын тексеру 

 

 Apache – тің басты ерекшелігі;  

 Apache – тың конфигурация жүйесі;  

 Арасне web-серверін орнату;  

 Web-серверінің конфигурациялық файлын орнату. 

 

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі  

 

 Apache – тің басты ерекшелігі;  

 Apache – тың конфигурация жүйесі;  

 Арасне web-серверін орнату;  

 Web-серверінің конфигурациялық файлын орнату. 

 

Жаңа материалды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру 

 

 Apache – тің басты ерекшелігі;  

 Apache – тың конфигурация жүйесі;  

 Арасне web-серверін орнату;  

 Web-серверінің конфигурациялық файлын орнату. 

 

Сабақтың қорытындысы:  конспект 

Рефлексия:    Қосымша сұрақтар беру 

Бағалау :   
Үй тапсырмасы:   Сайт www.wikipedia.com, Прохоров А.Н. Интернет: как это работает. – 

СПб: БХВ –Петербург, 2004. – 280 с. 

 

 

Әдіскер                       _________________ Мамбетов М.Б. 

     Оқытушының қолы      _________________ Малайсарова К.Н. 

 

 

Тақырыбы: Microsoft IIS Web-сервері. Жалпы мағлұматтар. Apache Web-серверінің берілуі 

мен мінездемелері 

Мақсаты: Білім алушыларға тақырып бойынша түсінік беру 

 Apache - (ағылш. a patchy server) – еркін веб-сервер. Apache кроссплатформалық 

бағдарламалық қамтамасыз ету болып табылады, Linux, BSD, Mac OS, Microsoft Windows, 

Novell NetWare, BeOS операциялық жүйелерін сүйемелдейді. Конфигурацияның беріктігі 

мен икемділігі Apache-ның негізгі басымдықтары болып табылады. Ол деректер беруге 

арналған сыртқы модульдерді қосуға, пайдаланушылардың аутентификациясына арналған 

деректер қорын басқару жүйесін пайдалануға, қателер туралы мәлімдемелерді түрлендіруге 

және тб. мүмкіндік береді. IPv6-ны сүйемелдейді. 

 Apache сервері Apache HTTP-сервері кроссплатформалы программалық жабдықтама 

болып табылады, ол Linux, BSD, Mac OS, Microsoft Windows, Novell NetWare, BeOS 

операциялық жүйелерімен жұмыс жасауға негізделген.  

 Apache – тің басты ерекшелігі ол сенімді әрі кез келген жүйемен жұмыс жасауға 

арналған конфигурациясы болып табылады. Ол мәліметтерді көру үшін ішкі модулдерді 

қосуға мүмкіндік берумен қатар, мәліметтер қорын басқару жүйесін қолданушылар 

аутенфикациясына, қателер туралы хабарламаларды түзетугежәне т.б. қолдануға мүмкіндік 

береді.  

http://www.wikipedia.com/
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 Сервер 1995 жылдың басында жазылған, оның атауының шығу тегі «a patchy» сөзімен 

және ол NCSA HTTPd 1.3. бүкіләлемдік өрнектің серверінің қателерін түзетуімен 

байланысты болып отыр. Кейіннен 2.х нұсқасына арналып сервер қайта жазылып шықты да, 

бірақ NCSA кодтарын қабылдамады. Apache веб – серверін Apache Software Foundation ашық 

қоғамы құрып, демеушілік етуде. Қазіргі Apache веб – серверінің құрамына көптеген 

программалық өнімдер, солардың қатарында МҚБЖ Oracle және IBM WebSphere. 1996 

жылдың сәуірінен бері интернеттегі ең атақты HTTP – сервері болып табылуда. Netcraft 

стасистикасына сүйенетін болсақ Apache өзінің қолдану аясын төмендегеідей үлгіде 

көрсетуде: 

 − 2007 жылдың тамыз айында барлық веб – серверлердің 51% қамтуда;  

− 2009 жылдың мамыр айында – 46 %; 

 − 2011 жылдың қаңтар айында – 59 %, бұл дегеніміз 160 млн астам сайт осы Apache серверін 

қолданады деген сөз. Apache архитектурасының ядросы мынадай негізгі функциональдық 

мүмкіндіктерге ие:  

− конфигурациялық файлдарды өңдеу;  

− HTTP протоколын қамтиды;  

− модульдерді жүктеу жүйесі бар.  

 Ядро (модулге қарағанда) толығымен Apache Software Foundation – де бөгде 

программистердің көмегінсіз құрастырылады. Apache ядросы толықтай С (си) программалау 

тілінде жазылған.  

 Apache – тың конфигурация жүйесі текстік конфигурациялық файлдарға негізделген. 

Ол үш шартты конфигурация деңгейін қамтиды:  

− сервер конфигурациясы (httpd.conf);  

− виртуальды хост конфигурациясы (httpd.conf c версии 2.2, extra/httpdvhosts.conf);  

− директория деңгейінің конфигурациясы (.htaccess).  

 Конфигурациялық файлдардың өзіне тән директив шығарларына негізделген тілі бар. Іс 

– жүзінде ядроның барлық параметрлерін конфигурация файлы арқылы МРМ басқаруына 

дейін өзгертуге мүмкіндік береді. Модульдердің басты бөлігінің өзіндік параметрлері бар. 

Модульдердің жарты бөлігі өзінің жұмысында операциялық жүйелердің конфигурациялық 

23 файлдарын пайдаланады (мысалы/etc/passwd и /etc/hosts). Сонымен қатар, командалық 

жолдар кілті арқылы параметрлерді енгізуге де болады.  

i. Арасне web-серверін орнату  

 Арасhе Web-серверінің орнатушысын жіберіңіз. Нәтижесінде лицензиялық келісімі бар 

терезе пайда болады. одан кейін Арасhе екінші версиясының жаңа кіріспесі туралы ақпараты 

бар келесі терезеге өтіңіз. Суретте көрсетілген келесі терезе сервер туралы ақпарат ендіруге 

мүмкіндік береді; сервердің домендік аты. Сервердің аты, басарушының электрондық 

почтасының аты. Егер орнату локальды машинада жүретін болса, домендік атау мен сервер 

атауына өріске localhost ендіру керек болады. терезенің төменгі бөлігінде сервер сұранысты 

қабылдайтын порт нөмерін таңдау керек болады. (80 немесе 8080). Ол төмендегі. суретте 

көрсетілген (сурет 1). 

  Localhost – бұл ІР –мекен жайымен байланысты локалды машинада серверді 

пайдалануға арналған атау. Бұдан кейін орнату тәслі ұсынылады. Стандартты (Typical) 

немесе таңдаушы (Custom). Бұл тәсіл сервер компонентін қолмен таңдауға мүмкіндік береді. 

Келесі терезе сервер орнатудың каталогын таңдауға мүмкіндік береді. Бұл C: Program Files 

Apache Group, дегенмен біз басқа каталогты таңдауды ұсынамыз. Мысалы С: www. Бұдан 

кейін орнату шебері орнату процесіне дайын екендігін хабарлайды.  
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Сурет 1 – Арасне web-серверін орнату 

 

 Сосын Install түймесін басқан соң сервер файлдарын көшіру жүзеге асырылады. Егер 

құру сәтті шықса, Windows автоматты түрде Apache жібереді. 24 Теру кезіндегі сәтті 

инсталляциядан кейн браузер терезесіне http:// localhost/ немесе http://127.0.0.1/- на сервер 

бетіне жүктелуі керек. Енді Apache ні басқаруды үйрену керек. Атап айтсақ серверді 

жіберуді, тоқтатуды, және жүктеуді үйрену керек. Бұл операцияларды орнатудың көптеген 

тәсілдері бар: ApacheMonitor, көмегімен, Windows сервистерін басқару консольын 

пайдаланып, Пуск мәзірінің пункттерін пайдалану. Басқарудың консолдарын жіберу үшін 

мына командаларды орындаңыз. Пуск ->Настройка->Панель управления-

администрирование-> Службы. Команда орындалғаннан соң сурет 2 де көрсетілгендей терезе 

пайда болады. Консолдың пайда болған бетінде, төменде берілген суреттен Apache 2 

сервисін таңдау керек. Оң жақтағы түймешікті басу арқылы ашылған контексті мәзір 

сервистің жіберуін, тоқтатуын, жүктелуін жүзеге асыруға мүмкіндік береді 

 

 
Сурет 2 – «Службы» терезесі 

 Windows қызметтері жүйенің стартында фондық қосымшаларды шығаруды жүзеге 

асырады. Бұл үшін свойства терезесіне өту керек. Сервистің контекстік мәзірінен свойства 

пунктін таңдап, пайда болған терезеде “Тип запуска” тізімінен “Авто” пунктін таңдау керек. 

Енді С: /www/ Apach 2/conf. Бумасында орналасқан Apache –http. conf. Web-серверінің 

конфигурациялық файлын орнатуға кірісу керек. Есте сақтаған 25 жөн бұл файлда жүзеге 

асырылған өзгерістер күшіне серверді қайта жүктегенне кейін ғана енеді. Сервер Apache 

ISO-кодтауына орналастырылған. Яғни сервер бұл кодтауға жазылғанның бәрін сіздің 

файлыңыз деп санайтын болады. Кодтауды кодтауға өзгерту үшін Windowsта http.conf ашып, 

мына қатарды табу керек: 

AddDefaultCharset ISO-8859-1 

Оны мынаған өзгерту керек: 
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AddDefaultCharset –WINDOWS –1251 

  Бұдан кейін бізге кеңейтілген файлдардың орналасқан бумасын құру керек болады. 

Оларды мына мен жаймен табуға болады. http:/locakhost/index.html. Бұл үшін сіз бәріне 

дайын болатын буманы таңдау керек. Бұл былай болсын C:/www/scripts.  

Php-да айнымалылар және экранға шығару  

PHP- тілінде экранға шығару өте оңай, мысалы:  

 
 

 Скрипт дегеніміздің не екенін түсіну үшін алдымен айнымалылармен танысып алайық. 

Айнымалының аты, типі жәлне мәні болады. Айным. ының атына кез келген алфавиттік 

символмен сандар бола алады. PHP кез келген айнымалы $ белгісімен басталуы тиіс. 

Айнымалылар типтері бойынша өзара бұтінсанды, бөлшек санды, қатар, обьектті, логикалық 

және массив болып бөлінеді. Айнымалы типін алдын ала Паскаль тіліндегідей анықтаудың 

қажеті жоқ. Айнымалы типтері шартты түрде жүреді. Әр айнымалы автоматты түрде өз 

мәніне сәйкес типке ие болып отырады Мысалы: $a=5 жазуы айнымалывның аты $a екенін, 

типі бүттін сан екенін, мәні 5-ке тең екенін білдіреді. 

 

 Мысалы: 

 
 Скрипттің екінші қатарында $name айнымалысының мәні бүтінсаны 6 мәнін қабылдап 

тұр. Үшінші қатарда $h12 айнымалысының мәні 4,89 бөлшек санын қабылдап 26 тұр. 

Төртінші және бесінші қатарда айнымалыға қатар типі тағайындалып тұр. Қарапайым 

аримфметикалық операциялар Басқа бағдарламалау тілдеріндегі сияқты кез-келген 

арифметикалық операциялар орындауға болады. Мысалы: екі санның қосындысы 

бағдарламасын қарастыратын болсақ: 

 
 Скрипт жұмысының нәтижесі экранға 8 санын шығарады. PHP тілі барлық 

математикалық функцияларды, көп деңгейлі жақшалармен, логикалық операциялармен, 

бірге көбейту немесе азайту операцияларын және т.б. көптеген операцияларды орындай 

алады. Айнымалыны бірге көбейту операциясы С тіліндегідей $a++; орындалады. Бірнеше 

элементке бір мәнді тағайындауда мүмкін: $a = $b = 7; PHP тілінде стандартты емес 

арифметикалық өрнектің орындалуына мысал: 
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Сабақтың жоспары №21 

 

Пән: Автоматтандырылған ақпараттар жүйесін бағдарламамен қамтамасыздандыру 

Мерзімі:________ 

Тақырыбы:   PHP және PERL модульдерінің жалпы сипаттамасы. Sybase SQL, Anywhere, 

Microsoft SQL Server, MySQL мәліметтер қорын басқару жүйесінің берілуі мен 

мінездемелері. 

Мақсаты: 

Білімділік : Білім алушыларға тақырып бойынша түсінік беру.  

Дамытушылық: Білім алушылардың алған білімдерін толықтыру және жан-жақты  

                               дамуға баулу. 

Сабақтың типі: Жаңа сабақ     

Сабақтың қамтамасыздандырылуы: Тарату материалдары 

а) оқу-көрнекілік құралдар: қосымша әдебиеттер 

в) ТОҚ :ДК және интерактитік тақта  

Пәнаралық байланыс: ағылшын тілі, геометрия, математика 

Өз бетінше жұмыс: компьютермен жұмыс 

Сабақтың өту барысы:  

Ұйымдастыру кезеңі: Сәлемдесу, түгендеу, аудиторияны сабаққа дайындау 

 

Оқушылардың біліктілігі мен дағдысын тексеру 

1. Мәліметтер  қор құрылымы 

2. SQL Server Мәліметтер  қор архитектурасы.  

3. Мәліметтер  қордың физикалық архитектурасы.  

4. Мәліметтер  қордың қисын құрылымы 

 

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі  

3. Мәліметтер  қор құрылымы 

4. SQL Server Мәліметтер  қор архитектурасы.  

3. Мәліметтер  қордың физикалық архитектурасы.  

4. Мәліметтер  қордың қисын құрылымы 

 

 

Жаңа материалды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру 

5. Мәліметтер  қор құрылымы 

6. SQL Server Мәліметтер  қор архитектурасы.  

3. Мәліметтер  қордың физикалық архитектурасы.  
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4. Мәліметтер  қордың қисын құрылымы 

 

Сабақтың қорытындысы:  конспект 

Рефлексия:    Қосымша сұрақтар беру 

Бағалау :   

Үй тапсырмасы:   Юркевич,Е.В. Введение в теорию информационных систем 

2004.А.И.Мишенин.Теория экономических информационных систем. Москва, 2002.Ханенко 

В.Н. Информационные системы. – Л. 2001, 123 бет.. 

 

 

Әдіскер                       _________________ Мамбетов М.Б. 

     Оқытушының қолы      _________________ Малайсарова К.Н. 

 

 

 

Тақырып: PHP және PERL модульдерінің жалпы сипаттамасы. Sybase SQL, Anywhere, 

Microsoft SQL Server, MySQL мәліметтер қорын басқару жүйесінің берілуі мен 

мінездемелері. 

Мақсаты:Білім алушыларға тақырып бойынша түсінік беру. 

  

7. Мәліметтер  қор құрылымы 

8. SQL Server Мәліметтер  қор архитектурасы.  

3. Мәліметтер  қордың физикалық архитектурасы.  

4. Мәліметтер  қордың қисын құрылымы 

           1. Мәліметтер  қор құрылымы 

SQL Server мәліметтер Мәліметтер  қорында сақталады. Мәліметтер  қор құрылымын 

екі жақтан қарастыруға болады: қисын және физикалық.  

Мәліметтер  қордың қисын құрылымы кестелердің құрылымын, олардың арасындағы 

өзара қарым-қатынасын, қолданушылардың тізімін, сақталатын процедураларды, ережелерді, 

және Мәліметтер  қордың басқа объектілерін сипаттайды. Кесте өріс және жазба жинағынан 

тұрады. Кестелердің екі түрін белгілейді: тұрақты және уақытша. Тұрақты кестелер бар 

болады, өшірілгенше. Уақытша кестелер олар өшірілгенше. Жергілікті уақытша кестелер 

ағымдағы сеанста бар болады, содан кейін өшіріледі. Аумақты уақытша кестелер бар болады 

қолданылған барлық сеанстар аяқталғанша.Транзакция журналы жұмыс аймағы болып 

келеді. Бұл аймаққа SQL Server транзакция басталып аяқталғанша ақпаратты жазады.  

Мәліметтер  қордың физикалық құрылымына Мәліметтер  қордың файлдары мен 

транзакция журналының сипаттамасы кіреді. Сонымен қатар, ДҚ алғашқы өлшемі, өсу 

қадамы, максималды өлшемі, конфигурация параметрлері кіреді.  

SQL Server Мәліметтер  қор архитектурасы.  

Бір серверге мыңдаған қолданушылар қатынай алатын көптеген Мәліметтер  қоры 

кіреді. Microsoft SQL Server ДҚ екі типке бөлінеді: жүйелік және қолданушылық. Жүйелік 

ДҚ жүйені басқаратын метамәліметтер орналасады. Microsoft SQL Server орнатқан кезде 

келесі жүйелік ДҚ құрылады: master, model, tempdb и msdb. 

Master жүйелік ДҚ қолданушылық ДҚ мен Microsoft SQL Server жұмысын басқарады. 

Мұнда келесі мәліметтер бар:  

 қолданушылардың есептік жазбалары; 

 ағымдағы процесстер туралы мәліметтер; 

 жүйелік қателер туралы хабарламалар;   

 сервердегі Мәліметтер  қоры туралы хабарламалар;  

 Мәліметтер  қордың ерекшеленген өлшемдері;  
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 белсенді блокировкалар туралы хабарламалар;  

 ДҚ қатынауға мүмкін құрылғылар туралы хабарламалар;  

 жүйелік администрлеудің процедуралары. 

Model жүйелік ДҚ ағымдағы серверде құрылатын ДҚ үшін шаблон болып келеді. 

Мұнда әр қолданушылық ДҚ-на қажет жүйелік кестелер бар. Бұл ДҚ-на келесі объектілерді 

орналастырады:  

 қолданушымен анықталатын мәліметтер типтері; 

 енгізуді тексеретін ережелер;  

 үнсіз келісім шарт бойынша мәндер;  

 сақталатын процедуралар; 

 ДҚ рұқсат беретін қолданушылар туралы ақпарат. 

Тempdb жүйелік ДҚ дискіге келесі уақытша объектілерді орналастыру үшін қызмет 

етеді: кесте, топтасу не реттеу ұсыныстардың аралық нәтижелері және т.б. Мsdb жүйелік ДҚ  

SQL Executive қызметін жоспарлау үшін қолданылады. Msdb ДҚ келесі жүйелік кестелер: 

sysalerts, sysoperators, sysnotifications, systasks, syshistory және sysservermessages. Бұл 

кестелерде сәйкесінше келесі ақпарат бар: оқиғамен анықталған қолданушылар; 

операторлар; оқиғамен операторлардың байланысы; серверге хабарлама және т.б. 

ДҚ каталогы жүйелік кестелердің жинағы болып келеді. Жүйелік кестелердің 

атаулары sys сөзінен басталады. Мұнда қолданушылар, триггерлер мен сақталатын 

процедуралар, кестелер, кестедегі индекстер, мәліметтер типтері және т.б. туралы ақпарат 

сақталады. Жүйелік кестелердің атаулары сақталатын ақпаратқа байланысты. Мысалы, 

sysindexes жүйелік кестесінде индекстер туралы мәліметтер бар. Әр ДҚ-да шамамен екі файл 

бар: біреуі ақпаратты сақтау үшін қолданылады, екінші транзакция журналы үшін. ДҚ-да 

келесі типтес файлдар бар:  

- primary – негізгі файл. Бұл файлда ДҚ мен оның объектілері туралы жүйелік ақпарат 

бар. Primary файлында мәліметтер де сақталады. Әр ДҚ-да бір ғана primary типтес файл бар. 

Файлдың кеңейтілуі - .mdf.  

- secondary – екінші файл. Тек мәліметтерді сақтау үшін қолданылады. Файлдың 

кеңейтілуі - .ndf. 

- transaction log – транзакция журналы. Мұнда Мәліметтер  қорында орындалатын 

транзакция туралы ақпарат сақталады. Файлдың кеңейтілуі: .ldf.  

Мәліметтер  қордың физикалық архитектурасы.  
ДҚ-дың файлында мәліметтерді сақтаудың негізгі бірлігі – парақ. Әр парақтың көлемі 

- 8192 байт, бірінші 96 байт парақтың тақырыбына беріледі. Парақтардың келесі алты 

типтері бар: 

 Data –text, ntext, image типтес мәліметтерден басқа Мәліметтер  сақталады; 

 Index – индекстер туралы ақпаратты сақтайды; 

 Text/Image – text, ntext, image типтес мәліметтер сақталады; 

 Global Allocation Map (GAM) – экстерн (8 парақтан тұратын топ) қолданған жөнінде 

ақпарат сақтайды; 

 Page Free Space (PFS) – парақтағы бос орын туралы ақпарат сақтайды; 

 Index Allocation Map (IAM) – кесте не индекс қолданатын экстерн жөнінде ақпарат 

сақтайды; 

Парақтарды сақтау үшін, яғни Data, Index, Text/Image экстернге бірігеді. Әр экстернде 

8 парақ және 64 Кбайт көлемі бар. Әр парақта қолданушы бар. Қолданушыға байланысты 

экстерннің біреуі пайдаланылады:   

 Mixed экстерн. 

 Uniform экстерн 

GAM парағы биттік өрістердің екі типін қолданады:  
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- GAM-өрістер нақты экстерн қолданылуы туралы ақпарат сақтайды. Сонымен қатар, GAM-

да әр бит сәйкесінше бір экстернге келеді. Бірлік парақтың бос екендігін тексереді. GAM бір 

парағы 64000 экстерндер туралы ақпарат сақтайды (яғни мәліметтердің 4 Гбайт). 

- Shared Global Allocation Map (SGAM) осы парақтың әр биті экстерннің типіне нұсқау 

көрсетеді. Бірлік экстерннің типін Mixed екенін көрсетеді. PFS парағында келесі 8000 

парақтардағы бос кеңістік туралы ақпарат сақтайды. IAM парағы бір қолданушыға тәуелді 

парақтар жөнінде ақпарат сақтайды. Әр қолданушы үшін шамамен 1 парақ жасалады.  

4. Мәліметтер  қордың қисын құрылымы 

Мәліметтер  қордың қисын құрылымы ДҚ физикалық құрылғаннан кейін 

қалыптастырылады. Құрылған кезінде әр Мәліметтер  қоры құрамында бірнеше жүйелік 

кестелер бар болады. Әр объект бірнеше жүйелік кестелерде сипатталады.  

Объекттің толық атауында төрт идентификатор бар: 

[сервер атауы].[Мәліметтер  қор атауы].[қолданушы атауы].[объект атауы] 

SQL Server-де объектілердің тоғыз түрі бар: 

Table (кесте) – осы объектте ғана Мәліметтер  қор мәліметтері сақталады. Қалған 

объектілерде мәліметтер сақталмайды, тек оларға кестеде қатынауға болады. Реляциялық 

кестеде жолдар мен бағандар бар.  

View (көріністер) – сұраныспен анықталатын виртуалды кесте болып келеді.  

Index (индекс) – мәліметтерді тездетіп іздеу үшін және кестелер арасында тұрақты 

байланыстарды орнату үшін қолданылады. Индекс бір немесе бірнеше бағандарда 

анықталады.  

Stored procedure (сақталатын процедуралар) – Мәліметтер  қор мәліметтермен жұмыс 

жасайтын командалар жинағы. Сақталатын процедура серверде орындалады. Сақталатын 

процедураның іске қосуы клиенттік қосымша арқылы жүзеге асырылады.  

Trigger (триггерлер) – кестеден мәліметтерді қосқанда, жойғанда, өзгерткенде 

автоматты түрде іске қосылатын сақталатын процедуралардың арнайы классы. Барлық 

триггерлер үш категорияға бөлінеді: қосып қою триггерлері, жаңарту триггерлері, өщіру 

триггерлері.  

User Defined data type (қолданушылық мәліметтер типі) – мәліметтердің жүйелік типі 

негізінде жасалады.  

Default (үнсіз келісімдер) – кесте бағанына меншіктеледі, егер қосып қою 

командасында бұл бағанда мән берілмесе.  

Rule (ережелер) – кесте бағанында сақталатын мәндердің жинақтауын шектеу үшін 

қолданылады.  

Constraint (біртұтастықты шектеу) – бұл орнатылған шарттарға байланысты 

мәліметтерді автоматты түрде тексеретін SQL Server механизмдері болып келеді.  

1. MS SQL Server утилиталары 

2. Мәліметтер  қорды жасау 

3. Кестелермен жұмыс  

4. Индекстер  

 5. Диаграммаларды қолдану 

    6. Мәліметтер  қорын, кестені және көріністерді өшіру  

1. MS SQL Server утилиталары. 

SQL Server жұмысын басқарумен байланысты негізгі амалдар келесі  утилиталар 

көмегімен іске асырылады: 

1. SQL Server Books Online – анықтамалық жүйеге қатынайтын қосымша; 

2. SQL Server Query Analyzer – Transact SQL сұраныс тілінің командаларын орындауға 

мүмкіндік беретін утилита. 

3. SQL Server Service Manager – SQL Server іске қосуын, толық және уақытша 

тоқтатуын қамтамасыз ететін утилита. 
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4. SQL Server Enterprise Manager – қолданушыға SQL Server-ді администрлеуге, 

барлық объектілерге қатынауға, сонымен қатар алдында айтылып кеткен утилиталарды іске 

қосуға мүмкіндік беретін утилита.   

SQL Query Analyzer. Берілген утилита Windows ортасында жұмыс жасайды, жүйе іске 

қосылғаннан кейін сұхбат терезесі SQL Server атауын, қолданушы атын және оның паролін 

сұратады. Утилитаның негізгі терезесі екі бөліктен тұрады: жоғарғы жағында 

комнадалардың теруі ұйымдастырылады, ал төмеңгі жағында сұраныстардың нәтижелері 

көрсетіледі (сур. 1 қараңыз).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сурет 1 – SQL Query Analyzer терезесі 

Барлық әрекеттер саймандар панелі арқылы жүзеге асырылады. Саймандар панелінде 

келесі әрекеттерді орындайтын батырмалар орналасады:  

 текст немесе grid-кесте сияқты нәтижені шығарады;  

 команда орындалуысыз оның дұрыстығын тексереді; 

 команданы іске қосу;  

 сұранысты болдырмау; 

 сұраныс орындалуы жөнінде қосымша статикалық ақпаратты шығару;  

 ағымды қосылыстың параметрлерін шығарады;  

 терезені екіге бөлу: сұраныс терезесі және нәтиже терезесі; 

 Мәліметтер  қорын таңдау. 

 SQL Server Enterprise Manager серверді конфигурирлеуге мүмкіндік береді. Берілген 

утилита клиент компьютерінде де іске қосылады. Утилитаның сол жағында объект 

утилиталарының иерархиясы, ал оң жағында объект мазмұны орналасады (сур. 2). Enterprise 

Manager менюі және саймандар панелі таңдалған объектіге байланысты өзгертіледі.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сурет 2 – SQL Server Enterprise Manager терезесі 
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Сабақтың жоспары №24 

 

Пән: Автоматтандырылған ақпараттар жүйесін бағдарламамен қамтамасыздандыру 

Мерзімі:________ 
Тақырыбы MySQL мәліметтер қорын басқару жүйесі  

Мақсаты: 
Білімділік : Білім алушыларға тақырып бойынша түсінік беру.  

Дамытушылық: Білім алушылардың алған білімдерін толықтыру және жан-жақты  

                               дамуға баулу. 

Сабақтың типі: Жаңа сабақ     

Сабақтың қамтамасыздандырылуы: Тарату материалдары 

а) оқу-көрнекілік құралдар: қосымша әдебиеттер 

в) ТОҚ :ДК және интерактитік тақта  

Пәнаралық байланыс: ағылшын тілі, геометрия, математика 

Өз бетінше жұмыс: компьютермен жұмыс 

Сабақтың өту барысы:  
Ұйымдастыру кезеңі: Сәлемдесу, түгендеу, аудиторияны сабаққа дайындау 

 

Оқушылардың біліктілігі мен дағдысын тексеру 

1. «Клиент-сервер» архитектурасының ерекшеліктері. 

2. MySQL жүйесінің негізгі ерекшеліктері мен мүмкіншіліктері. 

3. MySQL жүйесіндегі мәлімет типтері. 

4. MySQL-ды орнатуы. 

        5. PhpM 

 

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі  

1. «Клиент-сервер» архитектурасының ерекшеліктері. 

2. MySQL жүйесінің негізгі ерекшеліктері мен мүмкіншіліктері. 

3. MySQL жүйесіндегі мәлімет типтері. 

4. MySQL-ды орнатуы. 

        5. PhpM 

 

Жаңа материалды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру 

1. «Клиент-сервер» архитектурасының ерекшеліктері. 

2. MySQL жүйесінің негізгі ерекшеліктері мен мүмкіншіліктері. 

3. MySQL жүйесіндегі мәлімет типтері. 

4. MySQL-ды орнатуы. 

        5. PhpM 

 

Сабақтың қорытындысы:  конспект 

Рефлексия:    Қосымша сұрақтар беру 

Бағалау :   
Үй тапсырмасы:   Юркевич,Е.В. Введение в теорию информационных систем 

2004.А.И.Мишенин.Теория экономических информационных систем. Москва, 2002.Ханенко 

В.Н. Информационные системы. – Л. 2001, 123 бет.. 

 

Әдіскер                       _________________ Мамбетов М.Б. 

     Оқытушының қолы      _________________ Малайсарова К.Н. 
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Тақырыбы MySQL мәліметтер қорын басқару жүйесі  

Мақсаты: Білім алушыларға тақырып бойынша түсінік беру.  

 

MySQL – дүние жүзінде ең көп қолданылатын, қайнары тегін және ашық, 

реляцияланған мәліметтер қоры жүйесі (RDBMS). Серверлік бағдарлама ретінде, бірнеше 

қолданушыларға бірнеше мәліметтер қорын қолдануды қамтамасыз етеді. MySQL сөзіндегі 

"My" сөзі, бағдарлама жасаушысы Майкл Видньюс-тың (Michael Widenius) қызының аты - 

"My" сөзінен алынған. Ал SQL фразасы - Құрылымдасқан Тапсырыс Тілі (Structured Query 

Language) дегенді білдіреді. 

MySQL, проект қайнарын GNU General Public License (GPL) және әр түрлі жеке 

меншік лицензияларында шығарды. MySQL-ды кезінде MySQL AP атты Шведттық фирма 

демеу еткен, ал қазір оны толығымен Oracle корпорациясы сатып алды. 

Толық функционалды мәліметтер қорын қажет ететін, қайнары тегін проекттер жиі 

MySQL-ды қолданады. Серверді коммерциялық проекттерде қолдану үшін, қосымша 

функциялармен ұсынылатын бірнеше нұсқалары бар. MySQL-ді қолданатын 

бағдарламаларға TYPO3, Joomla, WordPress, phpBB, MyBB, Drupal және де басқа LAMP 

бағдарламаларын жатқызуға болады. MySQL сонымен қатар Google, Wikipedia, Facebook 

және Twitter сияқты дүниежүзілік және кең ауқымды web-бағдарламаларында қолданылады. 

Қолданылуы 

Веб-бағдарламаларында MySQL кең қолданылады және кең тараған LAMP 

бағдарламаларының ішінде басты компонент рөлін атқарады. LAMP сөзі - "Linux, Apache, 

MySQL, Perl/PHP/Python" сөйлемінің акронимі. 

MySQL - қайнары тегін бағдарламалар мен Интернеттегі танымал Flickr, Nokia.com, 

YouTube, Wikipedia, Google, Facebook және Twitter сайттарында қолданылады. 

Платформалар және бағдарламашының қолдану интерфейстері (API) 

MySQL - C және C++ тілдерінде, ал SQL парсері және sql_lex.cc деп аталатын 

лекксикалық анализаторы yacc тілінде жасалған. 

MySQL көптеген жүйелер платформаларында жұмыс істейді. Оларға кіретіндер: AIX, BSDi, 

FreeBSD, HP-UX, eComStation, i5/OS, IRIX, Linux, Mac OS X, Microsoft Windows, NetBSD, 

Novell NetWare, OpenBSD, OpenSolaris, OS/2 Warp, QNX, Solaris, Symbian, SunOS, SCO 

OpenServer, SCO UnixWare, Sanos және Tru64. Сонымен қатар OpenVMS жүйесіне 

портталған түрі бар. 

Мәліметтер қорымен жұмыс істеу үшін, көптеген бағдарламалау тілдеріне 

кітапханалар жасалынған. Мысалы, C# және VB.NET үшін MySQL Connector/Net, ал Java 

үшін JDBC драйвері. Бұнымен қатар ODBC интерфейсін қолдайтын ASP және ColdFusion 

сияқты тілдер үшін MyODBC кітапханалары бар. Ал URL арқылы кез-келген web-клиенттің 

MySQL серверімен араласуға мүмкіндік беретін HTSQL технологиясы, MySQL-серверімен 

бірге келеді. 

Басқару және графикалық интерфейсті клиенттер 

 

https://kk.wikipedia.org/wiki/RDBMS
https://kk.wikipedia.org/wiki/SQL
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=LAMP&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/Linux
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=Apache&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6
https://kk.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B
https://kk.wikipedia.org/wiki/SQL
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=Solaris&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=VB.NET&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%82:Mysqlwb-homepage.png
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Windows-қа арналған MySQL Workbench бағдарламасы 

MySQL көбінесе реляциялық мәліметтер қоры ретінде қолданылатындықтан ол, 

жүйені және ондағы мәліметтерді басқаруға арналған клиенттік бағдарламамен келмейді. 

Оның орнына, өзінің командалық жолмен орындалатын құралдарын немесе басқалар жасаған 

клиенттік бағдарламаларын жүктеп алып қолдануға болады. 

Ресми бағдарламалар 

Графикалық интерфейсте MySQL мәліметтер қорын басқаруға және олардың 

структурасын жасау үшін, MySQL AB фирмасы MySQL Workbench атты бағдарламасын 

шығарды. Ол бұғанға дейін болған MySQL GUI Tools бағдарламасының орнына келді. 

MySQL Workbench қолданушыларға келесідей мүмкіншіліктер ұсынады: 

 Мәліметтер қорын дизайндау және модельдеу 

 SQL бағдарламалау - MySQL Query Browser бағдарламасының орнына 

 Мәліметтер қорын басқару - MySQL Administrator-дың орнына 

MySQL Workbench екі нұсқада келеді, Олар, қайнары тегін қоғамдастық нұсқасы 

(Community Edition) және қосымша мүмкіншіліктері бар стандартты нұсқасы (Standard 

Edition). 

Басқа бағдарламалар 

MySQL серверімен жұмыс істеуге және оны басқаруға арналған басқа да клиенттік 

бағдарламалар бар. Кейбір кең қолданылатындары төменде алфавит бойынша тізімделген: 

 Adminer - CSS стилін қолдануға болатын, бір ғана PHP скрипттен және бірнеше 

мәліметтер қорымен жұмыс істей алатын, тегін клиенттік бағдарлама. 

 DaDaBIK - мәліметтер қорына CRUD операцияларын web арқылы жасауға мүмкіндік 

беретін, қайнары ашық және тегін PHP тілінде жасалған клиенттік бағдарлама.  

 DBEdit – MySQL және басқа да мәліметтер қорын басқаруға арналған тегін бағдарлама. 

 dbForge GUI Tools — схемаларды және мәліметтерді салыстыруға және синхрондауға, 

тапсырыстарды құруға арналған жеке модульдерден тұратын бағдарлама. 

 HeidiSQL – Windows платформасына арналған толық функционалды клиенттік 

бағдарлама. Басқару жүйесіне жергілікті және алыстағы компьютердегі мәліметтер қорын, 

кестелерді, кесте бағаналарын және жеке мәлімет жолын өңдеу операциялары жатады. 

Сонымен қатар уақыт/күн және бірнеше мәндік типті жолдарды өзгертуге арналған клиенттік 

функциялары бар. 

 LibreOffice Base - мәліметтер қорын жасауға және басқаруға, қолданушыларға 

мәліметпен жұмыс істеу ыңғайлы және түсінікті болу үшін мәліметке есептемелер мен 

олардың формаларын жасауға мүмкіндік береді. Microsoft Access сияқты - Access, ODBC, 

MySQL және PostgreSQL мәліметтер қорына клиенттік бағдарлама ретінде қолдануға 

болады. 

 Navicat – Windows, Macintosh және Linux операциялық жүйелеріне арналған мәліметтер 

қорын басқаруға арналған графикалық бағдарламалардан тұратын бағдарламалар жиынтығы. 

 OpenOffice.org – OpenOffice.org Base, MySQL мәліметтер қорын басқара алады. (Ол 

үшін тегін және қайнары ашық OpenOffice.org suite бағдарламасын толығымен орнату керек.)  

 phpMyAdmin – тегін web арқылы қолдануға арналған және көбінесе web-hosting-тарда 

кең қолданылатын web-бағдарлама. Ол PHP-да жасалғандықтан, LAMP, MAMP, және 

WAMP бағдарламаларының ішінде кең қолданылады. 

 SQLBuddy - PHP-да жасалған тегін web-бағдарлама. 

 Sequel Pro - Mac OS X операциялық жүйесіне арналған тегін және қайнары ашық 

бағдарлама-клиент. 

 SQLYog - MySQL-ды басқаруға арналған тегін немесе ақылы бағдарлама. Бұлардың 

бірнеше нұсқалары бар: Community, Ultimate, Enterprise және Professional. Қоғамдастық 

нұсқасы (Community Edition) тегін және қайнары ашық бағдарлама. 

https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=MySQL_Workbench&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=OpenOffice.org&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/PhpMyAdmin
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 Toad for MySQL – Quest Software компаниясының MySQL-ді басқаруға арналған тегін 

клиенттік бағдарламасы. 

Бұлардан басқа ақылы бағдарламарға кіретіндер dbForge Studio for MySQL, Epictetus, Oracle 

SQL Developer, SchemaBank, SQLPro SQL Client, Toad Data Modeler. 

 

Командалық жолмен басқару 

MySQL бірнеше командалық жолмен орындалатын құралдармен келеді. Олар 

мәліметтерге тапсырыс, мәліметтерді мұрағаттау, сервер статусын қадағалау, мәліметтер 

қорын жасау және т.б. Сонымен қатар командалық жолмен орындалатын басқалар жасаған 

бағдарламалар да бар. Мысалы, Perl-да жасалған Maatkit бағдарламасы. 

Серверге орнату 

MySQL серверін қайнардың өзінен жинап орнатуға болады. Бірақ бұл біршама уақыт 

қажет ететін және жалықтыратын процесс. Бұл операция көбінесе егер сізге ерекше 

конфигурацияда сервер қажет болса ғана істеледі. Linux операциялық жүйесінің бағдарлама 

пакеттерін басқаруға арналған жүйесі бұндай жұмыстарды минималды қимылмен 

орындатқызады. Дей тұрғанмен, әдетте орнатудан кейін қауіпсіздік және оңтайландыруға 

байланысты конфигурациялық жұмыстар жасау керек болады. 

MySQL нарықтағы ірі және ақылы мәліметтер қорларына балама ретінде жасалса да, 

кең ауқымды мәліметтерге байланысты талаптарды орындай алады. Ол көбінесе кіші және 

орта көлемді бір-серверлік LAMP-негізінде жасалған бағдарламаларға компонент ретінде 

немесе жеке сервер ретінде қолданылады. MySQL-ге деген тартымдылық - оны қолдану 

оңайлығында. Мүны phpMyAdmin сияқты қайнары ашық және тегін бағдарламалардан 

көруге болады. Орта бағамен есептегенде, MySQL-ді бірнеше гигабайт жадты және бірнеше 

процессорлы қуатты аппараттық құрылғыларда ауқымды етіп қолдану әбден мүмкін. Бірақ та 

жалғыз серверлік ауқымдатуда қуаттылық жағынан шектеулер бар, сондықтан кеңірек 

ауқымдатуда, жоғары өнімділік пен сенімделікті қамтамасыздандыру үшін мульти-серверлік 

MySQL орнатулары қажет. Әдеттегі жоғарғы класстағы конфигурация жазу операцияларын 

орындайтын қуатты "master", "master"-дегі мәліметтердің көшірмесін сақтайтын және оқу 

операцияларын орындайтын бірнеше "slave" серверлерден тұрады. 

"Master" сервері әрдайым "slave" серверлерімен синхронда болады, сондықтан 

кездейсоқ бір уақытта "master" өшіп қалса, бір "slave" жүйе жаңа "master"-ге автоматты түрде 

көшеді. Cөйтіп жұмыссыз уақыт көлемі кішірейтіледі. Өнімділікті ары қарай жақсарту үшін, 

мәліметтер қорынан алынған нәтижелерді memcached деп аталатын бағдарламаны қолдану 

арқылы жадта сақтауға ұсынылады немесе мәліметтер қорын "shard" деп аталатын бірнеше 

бөліктерге бөліп оны бөлісілген сервер класстерлеріне жаюға болады. 

Cloud-арқылы орнату 

Жүктеуге арналған екінші опция ол MySQL серверін Amazon EC2 сияқты cloud-

платформаларында орнату. Cloud-та MySQL үшін орнатудың 2 түрі бар: 

 Virtual Machine Image - cloud-ты қолданатын қолданушылар, MySQL сервері 

орнатылған өздерінің компьютерлерінің файл ретіндегі көшірмесін жүктеу арқылы немесе 

дайын және оңтайландырылған MySQL сервері бар Amazon EC2 сияқты қызметтер 

қамтамасыздандырған көшірмені қолдана алады. 

 MySQL as a Service - кейбір "cloud" платформалары MySQL мәліметтер қорын 

"қызмет" ретінде ұсынады. Бұл ретте бағдарламашыларға MySQL мәліметтер қорын өздеріне 

орнатудың және оны қолдаудың қажеті жоқ. Оның орнына қызметті қамтамасыздандырушы 

жауапкершілікті және оны қолдауды өзіне алады, ал сол қызметті қолданатын 

бағдарламашылар соның қолданған бөлігіне ғана төлейді. Екі айқын байқалатын cloud-

негізіндегі MySQL қызметтері - Amazon Relational Database Service және Xeround Cloud 

Database. Соңғысы Amazon EC2, Rackspace және Heroku қызметтерінде істейді. 
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Үшінші опция, қолданушылардың қатысуымен басқарылатын MySQL. Бұл жерде MySQL 

серверін қызмет қамтамасыздандырушысы ұстаса да, оны басқару бағдарламашының 

қатысуымен өтіп отырады. 2011 жылдан бастап, көптеген ірі cloud қызметін 

қамтамасыздандырушылардың ішінен тек Rackspace ғана осы опцияны ұсынады. 

Қосымшалары 

2009 жылдан бастап, MySQL 5.1-ші нұсқасы 2 түрлі нұсқада ұсынылады: қайнары тегін 

Community Server және ақылы Enterprise Server. MySQL 5.5-те осы лицензиялар негізінде 

ұсынылады. MySQL 5.5 және MySQL 5.1 нұсқаларының қайнарлары ортақ және келесідей 

қосымшалар бар: 

 ANSI SQL 99 стандартының кең жиынтығы мен өз қосымшалары бар 

 Бірнеше платформаны қолдауы 

 Сақталған процедуралар 

 Триггерлер 

 Курсорлар 

 Жаңғырмалы көріністер 

 Ақпарат схемасы 

 Information schema 

 Қатал режим 

 X/Open XA үлестірілген транзакция өңделімін (Distributed Transaction Processing (DTP)) 

қолдау; Oracle-дың InnoDB қозғалтқышын қолдану арқылы, осының бөлігі ретінде екі 

фазалық жазу 

 Тәуелсіз сақтау қозғалтқыштары (MyISAM - оқу үшін, InnoDB - транзакцияларға және 

сілтемелік бүтіндік, MySQL Archive - мұрағат қорын шағын орында сақтау үшін) 

 InnoDB және Cluster сақтау қозғалтқыштарындағы транзакциялардың қолдауы; 

InnoDB-ның белгіленген нүктені қолдауы 

 SSL қолдауы 

 Тапсырысты кэштау 

 Құрамдас SELECT тапсырыстары 

 Бір slave-ке бір master, бірнеше slave-ке бір master және автоматты емес бір slave-ке 

бірнеше master репликацияларын қолдауы (яғни, Master-Master және Master-Slave 

репликациялары) 

 MyISAM қозғалтқышы арқылы толық текстік индексациялау және іздеу 

 Енгізілген мәліметтер қоры кітапханасы 

 Жартылай Unicode-ты қолдау (UTF-8 және UCS-2-мен кодталған мәліметтер, BMP 

типтегі мәліметімен шектеледі) 

 Транзакция қолдауы бар қозғалтқыштарды (InnoDB және Cluster) қоданғандағы ACID 

ережелерінің толық сәйкестігі 

Кестені партицияланғанда, пратицияларды оңтайландырғыштан толығымен жою 

MySQL Cluster арқылы ортақ мәліметсіз кластерлеу 

Жағдайға байланысты "қатаң мұрағаттау" (mysqlhotcopy қолдану арқылы) 

Ай сайын бағдарламашылар MySQL серверінің жаңа нұсқаларын шығарып отырады. 

Бағдарламаның қайнарларын MySQL сайтынан немесе MySQL-дің Bazaar репозиторийінен 

GPL лицензиясы бойынша алуға болады. 

Ерекше қосымшалары 

MySQL жүйесі келесі қосымшаларды қолдауды жүзеге асырады. Бірақ ол 

қосымшаларды басқа жүйелер қолдамауы мүмкін: 

Әр кестелерге жеке сақтау қозғауыштарын қолдану. Бұл, бағдарламашыға тиімдісін 

таңдауға мүмкіндік береді(MySQL 5.0 нұсқасында әр қозғауыштар компиляция арқылы 

жүйеге ендірілуі керек; MySQL 5.1 нұсқасында, қозғауыштар динамикалық түрде қолданылу 

барысында жүктеліне алады): 
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Басты сақтау қозғауыштары (MyISAM, Falcon, Merge, Memory (heap), Federated, 

Archive, CSV, Blackhole, Cluster, EXAMPLE, Maria, және MySQL 5.5 нұсқасынан бастап 

жүйеде стандартты етіп қойылған InnoDB) 

Сырттан жасалған қозғауыштар(solidDB, NitroEDB, ScaleDB, TokuDB, Infobright 

(бұрынғы Brighthouse), Kickfire, XtraDB, IBM DB2). InnoDB - сырттан жасалған қозғауыш 

болатын, бірақ Oracle компаниясының сатып алуы, MySQL ядросын және InnoDB екеуін 

бірге қосты. 

Қоғамдастық құрған (memcache engine, httpd, PBXT, Revision Engine) қозғауыштар 

Меншік қоғауыштар 

Топтасқан фиксация - секундына бірнеше жазу орындау үшін бірнеше 

қосылымдардағы бірнеше транзакцияларды біріктіру. (PostgreSQL-де бұл функционалдың 

кеңейтілген формасы бар) 

Шектеулері 

MySQL, кебір SQL стандарттарын толық қолдамайды. Мысалы, стандартты SQL 

синтаксын, мәліметтер шектеулері, сыртқы кілттерге сілтемелерді тексеру және де басқа 

бизнесс логикадағы тұрақтылықты сақтауға арналған функциялары, қатаң тексерулерді 

орындамайды. Триггерлер болса бір тапсырыста бір рет ғана орындалады, яғни бір кестеге 

орындалған енгізу операциясының алдында немесе одан кейін бір-ақ рет бір триггерді 

орындауға болады. Көріністерге болса триггер орындауға болмайды. 

 

 

Сабақтың жоспары №24 

 

Пән: Автоматтандырылған ақпараттар жүйесін бағдарламамен қамтамасыздандыру 

Мерзімі:________ 

Тақырыбы: Microsoft SQL Server, мәліметтер қорын басқару жүйесі  

Мақсаты: 

Білімділік : Білім алушыларға тақырып бойынша түсінік беру.  

Дамытушылық: Білім алушылардың алған білімдерін толықтыру және жан-жақты  

                               дамуға баулу. 

Сабақтың типі: Тәжірибелік сабақ     

Сабақтың қамтамасыздандырылуы: Тарату материалдары 

а) оқу-көрнекілік құралдар: қосымша әдебиеттер 

в) ТОҚ :ДК және интерактитік тақта  

Пәнаралық байланыс: ағылшын тілі, геометрия, математика 

Өз бетінше жұмыс: компьютермен жұмыс 

Сабақтың өту барысы:  

Ұйымдастыру кезеңі: Сәлемдесу, түгендеу, аудиторияны сабаққа дайындау 

 

Оқушылардың біліктілігі мен дағдысын тексеру 

1. «Клиент-сервер» архитектурасының ерекшеліктері. 

2. MySQL жүйесінің негізгі ерекшеліктері мен мүмкіншіліктері. 

3. MySQL жүйесіндегі мәлімет типтері. 

4. MySQL-ды орнатуы. 

        5. PhpM 

 

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі  

1. «Клиент-сервер» архитектурасының ерекшеліктері. 

2. MySQL жүйесінің негізгі ерекшеліктері мен мүмкіншіліктері. 

3. MySQL жүйесіндегі мәлімет типтері. 
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4. MySQL-ды орнатуы. 

        5. PhpM 

 

Жаңа материалды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру 

1. «Клиент-сервер» архитектурасының ерекшеліктері. 

2. MySQL жүйесінің негізгі ерекшеліктері мен мүмкіншіліктері. 

3. MySQL жүйесіндегі мәлімет типтері. 

4. MySQL-ды орнатуы. 

        5. PhpM 

 

Сабақтың қорытындысы:  конспект 

Рефлексия:    Қосымша сұрақтар беру 

Бағалау :   

Үй тапсырмасы:   .А.И.Мишенин.Теория экономических информационных систем. Москва, 

2002.Ханенко В.Н. Информационные системы. – Л. 2004, 163 бет.. 

 

Әдіскер                       _________________ Мамбетов М.Б. 

     Оқытушының қолы      _________________ Малайсарова К.Н. 

 

 

 

Тақырыбы: Microsoft SQL Server, мәліметтер қорын басқару жүйесі  

Мақсаты: Білім алушыларға тақырып бойынша түсінік беру. 

 

MySQL негізгі сипаттамалары 

Мәліметтер базасы мәліметтердің құрылымдық бірігуін көрсетеді. Бұл мәліметтер кез 

келген бола алады- сатып алынатын тауар тізімінен бастап сурет галереясының экспонанттар 

тізімі немесе корпоративті жүйедегі үлкен ауқымды ақпарат санынан дейін бола алады. 

Мәліметтер базасында сақталған мәліметтерді жазу, таңдау және өңдеу үшін мліметтер 

базасын басқаратын жүйе керек, ол жүйе MySQL болып табылады. Компьютерлер үлкен 

көлемді мәліметтер базасын оңай өңдей алатындықтан, мәліметтер базасын басқару бөлуде 

орталық роль атқарады. Мұндай басқару әртүрлі іске асады – бөлек утилит түрінде де және 

басқа қаттамалардың құрамын кіретін код түрінде де. 

MySQL – бұл реляционды мәліметтер базасын басқаратын жүйе. 

Реляционды базада мәліметтер жеке кесте түрінде сақталады, соның арқасында 

жылдамдықпен және икемділікпен ұтады. Кестелер бір – бірімен қатынас арқылы 

байланысады, соның арқасында бірнеше кестелердің мәліметтер сұрауларын жүргізгенде 

біріктіруді қамтамассыз етеді. SQL MySQL жүйесінің бөлшегі ретінде құрылымдық сұрау 

тілі ретінде сипаттауға да болады сондай – ақ мәліметтер базасына кіруде қолданылатын көп 

тараған құралымдық тіл ретінде де қарастырады. 

MySQL бағдарламалық қамсыздандыру – бұл коды ашық БҚ. 

Коды ашық БҚ деп оны кез келген тұтынушы қолданды және модифицирлей 

алатынын түсінеміз. Мұндай БҚ Internet арқылы алып тегін қолдануға болады. Сонымен 

қатар кез келген тұтынушы алғашқы кодты біліп, өзінің қолданысын қарай өзгерте алады. 

СУБД MySQL техникалық мүмкіндіктері 

MySQL БҚ клиент- сервер жүйесі болып табылады, мәліметтер базасының әртүрлі 

есептегіш машиналарды, сонымен қатар бірнеше клиенттік бағдарлама және ктапхана, 

админстрациялау және бағдарламалық интерфейстардың кең спектрі қамсыздандыратын 

SQL- серверін қамтиды.  

Қауіпсіздік 
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Қауiпсiздiк жүйесi жойылған компьютерден верификация артықшылықтар және 

мүмкiндiгi бар парольлерiнде негiзделген, соның арқасында иілгіштік және қауыпсіздік 

қамтамассыз етіледі. Сервермен байланыс кезінде жүйе бойынша пароль жіберілуі 

шифрланады. 

Клиенттер MySQL-мен TCP/IP сокетін, Unix сокеті немесе аталған каналдарды (named pipes, 

под NT) қолдану арқылы байланысуға болады.    

Мәліметтердің  MySQL бастап, кестелердің жаңа типтері қолданылатын, оның кестенің 

максималды кесте мөлшері 8 миллион терабайтқа дейін барады (263 bytes). Дегенмен 

операциондық жүйелер файл мөлшері бойынш өзіндік щектеуліктері бар. Төменде бірнеше 

мысал көрсетілген: 

- 32-разрядты Linux-Intel – кесте размері 4 Гб. 

- Solaris 2.7 Intel - 4 Гб 

- Solaris 2.7 UltraSPARC - 512 Гб 

- WindowsXP - 4 Гб 

MySQL мәліметтер базасындағы кесте размері әдетте операционды жүйемен 

лимиттеленеді. Үндестік бойынша MySQL-кестелер максималды өлшемі 4 Гб. Кез –келген 

кесте үшін тексеру/аңықтау арқылы SHOW TABLE STATUS немесе myisamchk-dv 

table_name командалар көмегімен максималды көлемін анықтауға болады. Егер үлкен кесте 

тек оқу үшін арналған болса, онда myisampack қолданып, бірнеше кестені біреуге құйып 

және қысуға болады. Әдетте myisampack кестені 50% дейін сығды да нәтижесінде өте үлкен 

кесте алуға болады.  

Техникалық толықтырулардан басқа, MySQL Unix те сияқты Windows 95/98 

платформсында да жұмыс істей алалды, ол өте қарапайым және жұмыс ыңғайлы.  

Клиенттік бғдарлама MySQL командалық жол утилит түрінде болады. Бұл бағдарлама 

серверге желі бойынша қосылады.Сервермен орындалатын командалар әдетте қатты дисктегі 

мәліметтерді оқу мен жазумен байланысты.  

Клиенттік бағдарламалар командалық жол режимінде ғана жұмыс істемейді. Сондай –

ақ графикалық клиенттер де бар, мысалы MySQL GUI, PhpMyAdmin және басқалары.  

Осы СУБД- мен жұмыс істеуге арналған өте әйгілі визуалды интерфэйс бар (РНР-да 

жазылған). Ол PhpMyAdmin деп аталады. Бұл интерфэйс MySQL мәліметтер базасымен 

жұмыс істеуді қарапайымдатады.  

Текстік режимде мәліметтер базасымен жұмыс істеу командалық жолға командларды 

еңгізу сияқты болады (1сурет), ал сұрыптау нәтижесі өзіндік кесте түрінде қайтып келеді, 

егер мәліметтер сыймаса өрістер бір бірінің үстінде тұрады (2сурет). 

 

 
1 сурет. Командалық жолдағы MySQL жұмысы. show databases командасы – барлық бар 

мәліметтер базасын көрсету.  

 
2 сурет. Командалық жолда MySQL жұмысы. show databases команда өңдеуінің 

нәтижесі. 

PhpMyAdmin (3 суретке қараңыз) браузердің барлық артықшылықтарын қолдануға 

мүмкіндік береді, сонымен қатар көрініс айналдыруы, егер ол экранда кішіреймесе. Базалық 
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SQL-функциясының көптеген PhpMyAdmin мәліметті жұмыстары интуитивті ұғынықты 

интерфэйстар мен Internet – ке өту әрекеттерімен байланысты. 

 

 
3 сурет. 

SQL-ге кіріспе 

MySQL SQL (Structured Query Language – жіктелген сұрау тілі) деп аталатын тілдегі 

мәліметтер базасымен қатынаста. 

SQL Реляционды мәліметтер базасын басқару жүйесінде (RDBMS) сақталатын 

мәліметтерді манипуляциялауға арналған. SQL мәліметтерді алып, сорттп, жаңартатын, 

жоятын және қосатын командаларды қамтиды. SQL тілдерінің стандартын ANSI (American 

National Standards Institute) анықтайды. Қазіргі уақытта 2003 жылы қабылданған стандарт 

қолданылады (SQL-3). 

SQL MySQL, mSQL, PostgresSQL, Oracle, Microsoft SQL Server, Access, Sybase, Ingres 

сияқты RDBMS-мен қолдануға болады. Бұл RDBMS жүйелері барлық маңызды және 

жалпықабылданған SQL операторларын қамтиды, бірақ әрбіреуінде өзінді потенттелінген 

операторлар мен кеңейтулері бар. 

SQL әртүрлі типтегі бірнеше мәліметтер базасы үшін ортақ сұрау тілі болып 

табылады. Берілген курс MySQL жүйесін қарастырды, ол MySQL.com сйтында жүктелінетін 

алғашқы ашық коды бар RDBMS болады. 

Жүйенің мәліметтер типі 

MySQL бағандардың бірнеше типтерін қамтиды, оларды үш категорияға бөлуге 

болады: сандық мәліметтер базасы, уақытты және мезгілді сақтауға ранлаған мәліметтер типі 

және символдық (жолдық) мәліметтер типі. Берілген лекция басында барлық мүмкін 

типтерді қарастырып, әрбір баған типін сақтау талаптарын көрсетеміз, әрбір категория 

бойынша тип қасиеттерін сипаттаймыз. 

Төменде MySQL-мен қолдау тапқан баған типтері көрсетілген. Сипаттамада ресми 

құжаттамаларда  MySql құрастырушылары қолданған белгілеулер қолданылады: 

М – шығару максималды өлшемін нұсқау. Шығарудың максималды өлшемі 255 символды 

құрайды. 

D – қалқымалы нүктесі бар мәліметтер типіне қолданылады және ондық нүктеден 

кейінгі разряд санын нұсқайды. Максималды мүмкін көлемі 30 разряд, бірақ М-2 – ден үлкен 

бола алмайды. 

('[' и ']') тік жақшалар міндетті емес белгі тобының мәліметтер типін нұсқайды.  

1 кестеде MySql өрісінің типтері көрсетілген. 

1 кесте. MySql өрісінің типтері 

TINYINT[(M)] 

[UNSIGNED] [ZEROFILL] 

Өте аз бүтін сан.  -128-ден 127 дейін белгілі диапазон. 0-дан 255-

ке дейін белгісіз диапазон. 
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BIT, BOOL Синонимдар TINYINT(1) 

SMALLINT[(M)] 

[UNSIGNED] [ZEROFILL] 

Аз бүтін сан. -32768-ден 32767-дейін белгілі диапазон. 0-ден 

65535-ге дейін белгісіз диапазон. 

MEDIUMINT[(M)] 

[UNSIGNED] [ZEROFILL] 

Орта өлшемді бүтін сан. -8388608 -ден 8388607-дейін белгілі 

диапазон. 0-ден 16777215-ге дейін белгісіз диапазон. 

INT[(M)] [UNSIGNED] 

[ZEROFILL] 

Нормалды өлшемді бүтін сан.  -2147483648- ден 2147483647-ға 

дейін белгілі диапазон. 0-ден 4294967295-ға дейін белгісіз 

диапазон. 

INTEGER[(M)] 

[UNSIGNED] [ZEROFILL] 

INT үшін синоним 

 BIGINT[(M)] [UNSIGNED] 

[ZEROFILL] 

Үдкен бүтін сан.  -9223372036854775808-ден 

9223372036854775807-ға дейін белгілі диапазон. 0-ден 

18446744073709551615-ге дейін белгісіз диапазон 

FLOAT(нақтылық) 

[UNSIGNED] [ZEROFILL] 

Қалқымалы нүктесі бар сан. Нақтылық атрибуты  <=24 мәнге ие 

болады, егер қарапайым (бірлік) нақтылықты қалқымалы нүктесі 

бар сан үшін 25 пен 53 арасындағы екі еселенген нақтылықты 

қалқымалы нүктесі бар сан үшін. Бұл мәліметтер типі төменде 

сипатталған FLOAT және DOUBLE, типтеріне сәйкес. 

FLOAT(X) FLOAT және DOUBLE типтері жататын интервалға 

қатысты, бірақ мағына диапазоны және ондық белгі саны 

бөлінбеген.  

FLOAT[(M,D)] 

[UNSIGNED] [ZEROFILL] 

Әдеттегі дәлдікте қалқымалы нүктесі бар аз сан. Мүмкін мәндер:  

-3,402823466E+38- ден -1,175494351E-38 дейін, 0, және 

1,175494351E-38 -ден 3,402823466E+38 дейін. Егер UNSIGNED 

атрибуты нұсқалса, кері мәндер мүкін емес.  M атрибуты 

тұтынушыға шығаратын белгі санын нұсқайды, D – атрибуты 

ондық нүктеден кейінгі разряд санын нұсқайды. Аргументтерді 

нұсқамай FLOAT белгіленуі немесе FLOAT(X) түріндегі жазба, 

мұндағы X <=24 әдеттегі дәлдікті қалқымлы нүктесі бар сан 

үшін әділ.  

DOUBLE[(M,D)] 

[UNSIGNED] [ZEROFILL] 

Нормалды өлшемді екі еселенген дәлдікті қалқымалы нүктесі 

бар сан. Мүмкін сандар: -1,7976931348623157E+308-дан  

-2,2250738585072014E-308, 0дейін, және 

2,2250738585072014E-308 ден 

1,7976931348623157E+308 дейін. UNSIGNED атрибуты 

нұсқалса, кері мәндер мүмкін емес. M атрибуты тұтынушыға 

шығаратын белгі санын нұсқайды, D атрибуты - атрибуты ондық 

нүктеден кейінгі разряд санын нұсқайды. DOUBLE белгіленуі 

аргументтерді нұсқмай немесе көрініс жазбасы FLOAT(X), где 

25 <= X <= 53 екі еселі дәлдікті қалқымалы нүктесі бар сандар 

үшін әділ. 
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DECIMAL[(M[,D])][UNSIG

NED] [ZEROFILL] немесе 

DEC[(M[,D])] [UNSIGNED] 

[ZEROFILL] немесе 

NUMERIC[(M[,D])][UNSIG

NED] [ZEROFILL] 

Қалқмалы нүктесі бар "қапталмаған" сан. Цифрлық мәндер 

қамтитын CHAR бағаны сияқты болады. "қапталмаған" термині 

сан жол түрінде сақталып, сонымен қатар әрбір ондық белгіге 

бір символ қолданылады дегенді білдіреді.  

Ондық разрядтың бөлгіш белгісі, соымен қатар '-' белгісі теріс 

сандар үшін М-да қарастырылмайды (бірақ оларға орын 

сақталған). 

Егер D атрибуты 0 тең болса, өлшемдер оңдық белгісіз 

көрсетіледі,яғни бөлшек бөлігісіз. Максимальный интервал 

значений типа DECIMALтипінің мағынасы максималды мәні 

DOUBLE типінікіндей, бірақ  нақты DECIMAL бағаны үшін 

нағыз интервал М және D трибут мәндерін таңдаумен шектеледі.  

Егер UNSIGNED трибуты нұсқалса, теріс мәндер мүмкін емес. 

Егер D атрибуты нұсқалмаса, үндестік бойынш оның мәні 0-ге 

тең. Егер M нұсқалмаса, үндестік бойынша оның мәні 10-ға тең. 

DATE Күні. '1000-01-01' ден '9999-12-31' дейін интервал қолдалынады. 

MySQL DATE мәнін шығарады 'YYYY-MM-DD' форматта, бірақ 

DATE бағанына жолды да сандарды д қолдана отырып мән 

беруге болады.  

DATETIME Күн мен уақыт комбинациясы. '1000-01-01 00:00:00'-дан  '9999-

12-31 23:59:59' дейінгі интервал қабылданады. MySQL 

DATETIME мәнін 'YYYY-MM-DD HH:MM:SS' форматта 

шығарады, бірақ DATETIME бағанында жолдарды да сандарды 

да қолдану арқылы мән еңгізуге болады. 

TIMESTAMP[(M)] Уақытша белгі. Интервалы  '1970-01-01 00:00:00'-дан 2037 

жылдың кей уақытына дейін. MySQL TIMESTAMP мәндерін 

келесі форматтарда шығарады  

 YYYYMMDDHHMMSS, YYMMDDHHMMSS, YYYYMMDD 

немесеYYMMDD М мәніне тәуелді: 

14 (немесе жоқ), 12, 8, немесе 6; бірақ ТIMESTAMP бағанында 

жолдарды да сандарды да қолдану арқылы мән еңгізуге болады. 

TIMESTAMP бағаны INSERT немесе UPDATE операцияларын 

орындағанда тиімді уақыт пен күнін өзгерткенде, өйткені 

автомтты түрде соңғы операция күні мен уақыты көрсетіледі, 

егерде өлшемдер бағдарлмамен еңгізілмесе. NULL мәнін беріп, 

ағымдғы уақыт пен күн мәнін орнатуға болады. 

TIME Уақыт. Интервалы  '-838:59:59' дан 

'838:59:59' дейін. MySQL TIME мәнін 'HH:MM:SS' формтта 

шығарады,бірақ TIME бағанында мән беріге болады, жолдарды 

да сандарды да қолданып. 

YEAR[(2|4)] Екімәнді немесе төртмәнді формттағы жыл (үндестік бойынша 

төртмәнді формат).  Келесідей мәндер мүмкін:1901 бстап 2155 

дейін, 0000 төртмәндік формат жылы үшін және 1970-2069 егер 

екімәнді формтты қолданс (70-69). MySQL YEAR  мәнін YYYY 

форматта шығарады, бірақ YEAR бағанында мән беріге болады, 

жолдарды да сандарды да қолданып.  
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[NATIONAL] CHAR(M) 

[BINARY] 

Фиксирленген ұзындық жолы, сақтағанда керек өлшемге шейін 

пробелмен толықтырылады. M аргументінің  диапазоны 0ден 

255 символға дейін. Соңғы пробелдар мән шыққанда жойылады. 

BINARY регистрына сезімтал атрибуты берілмесе, онда CHAR 

өлшемдері сортталып үндестік бойынша берілген алфавитке 

сәйкес регистрға тәуелсіз ретінде салыстырылды. NATIONAL 

CHAR атрибуты (немесе оның эквивалентті қысқа формасы 

NCHAR) қбылданған ANSI SQL –да нұсқалған әдісте болады, 

 CHAR бағанында үндестік бойынш орнатылған символдар 

жинағы (CHARACTER)қолданылуы керек. 

 CHAR CHAR(1) үшін синоним. 

[NATIONAL] 

VARCHAR(M) [BINARY] 

Айнымалы ұзындық жолы. Ескерту: соңғы пробелдар мән 

сақтаған кезде жойылады (ANSI SQL спецификациясынан 

айырмшылығы осыдан). M аргументінің  диапазоны 0ден 255 

символға дейін. BINARY регистрына сезімтал атрибуты 

берілмесе, онда VARCHAR өлшемдері сортталып үндестік 

бойынша берілген алфавитке сәйкес регистрға тәуелсіз ретінде 

салыстырылды.  

TINYBLOB, TINYTEXT BLOB типінің бағаны немесе максималды ұзындықты 255 

символ TEXT  

BLOB, TEXT BLOB типінің бағаны немесе максималды ұзындықты 

65535символ TEXT.  

MEDIUMBLOB, 

MEDIUMTEXT 

BLOB типінің бағаны немесе максималды ұзындықты 16777215 

символ TEXT. 

LONGBLOB, LONGTEXT BLOB типінің бағаны немесе максималды ұзындықты 

4294967295 символ TEXT. 

ENUM('значение1','значени

е2',...) 

Саналатын мәліметтер типі. Нысан берілген өлшем тізімінен 

таңдалған тек бір ғана мәнге иа бола алады 'значение1', 

'значение2', ..., NULL немесе қателіктің арнайы өлшемі "". 

ENUM тізімі максимум 65535 әртүрлі өлшемге ие.  

SET('значение1','значение2'

,...) 

Теру. Жол нысаны ноль не одан да көп мәнге иа болады, оның 

әрқайсысы берілген тізімінен таңдалынады 'значение1', 

'значение2', ... SET тізімі максимум 64 элементке ие. 

Тапсырма. 

1. «Клиент-сервер» архитектурасының ерекшеліктерін сипаттаңыз. 

2. MySQL жүйесінің негізгі ерекшеліктері мен мүмкіншіліктерін сипаттап беріңіз. 

3. MySQL жүйесіндегі мәлімет типтері. 

4. MySQL-ды орнатыңыз. 

        5. PhpM 

 

Сабақтың жоспары №24 

 

Пән: Автоматтандырылған ақпараттар жүйесін бағдарламамен қамтамасыздандыру 

Мерзімі:________ 

Тақырыбы:   MySQL мәліметтер қорын басқару жүйесі 

Мақсаты: 

Білімділік : Білім алушыларға тақырып бойынша түсінік беру.  

Дамытушылық: Білім алушылардың алған білімдерін толықтыру және жан-жақты  
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                               дамуға баулу. 

Сабақтың типі: Тәжірибелік сабақ     

Сабақтың қамтамасыздандырылуы: Тарату материалдары 

а) оқу-көрнекілік құралдар: қосымша әдебиеттер 

в) ТОҚ :ДК және интерактитік тақта  

Пәнаралық байланыс: ағылшын тілі, геометрия, математика 

Өз бетінше жұмыс: компьютермен жұмыс 

Сабақтың өту барысы:  
Ұйымдастыру кезеңі: Сәлемдесу, түгендеу, аудиторияны сабаққа дайындау 

 

Оқушылардың біліктілігі мен дағдысын тексеру 

 

 MySQL Мәліметтер  қорының сервері 

 PHP-сценарийлерін MySQL мен байланыстыру  

 MySQL - МББЖ ықшам көпағымдық сервері 

 

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі  

 

 MySQL Мәліметтер  қорының сервері 

 PHP-сценарийлерін MySQL мен байланыстыру  

 MySQL - МББЖ ықшам көпағымдық сервері 

 

Жаңа материалды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру 

 

 MySQL Мәліметтер  қорының сервері 

 PHP-сценарийлерін MySQL мен байланыстыру  

 MySQL - МББЖ ықшам көпағымдық сервері 

 

Сабақтың қорытындысы:  конспект 

Рефлексия:    Қосымша сұрақтар беру 

Бағалау :   

Үй тапсырмасы:   Юркевич,Е.В. Введение в теорию информационных систем 

2004.А.И.Мишенин.Теория экономических информационных систем. Москва, 2002.Ханенко 

В.Н. Информационные системы. – Л. 2001, 123 бет.. 

 

Әдіскер                       _________________ Мамбетов М.Б. 

     Оқытушының қолы      _________________ Малайсарова К.Н. 

 

 

 

Тақырыбы: MySQL мәліметтер қорын басқару жүйесі 

Мақсаты: Білім алушыларға тақырып бойынша түсінік беру.  

 

MySQL Мәліметтер  қорының сервері. 

MySQL – кішігірім, көп ағынды Мәліметтер  базасы сервері. MySQL үлкен 

жылдамдықты, орнықтылығымен және қолданудың жеңілдігімен сипатталады. MySQL тілі 

TcX компаниясы өзінің жеке қажеттілігіне арнап шығарылған тілі, өте үлкен Мәліметтер  

базасы тез өңдеуді қамтамасыз етеді. Компанияның айтуы бойынша MySQL-ді 40-тан астам 

ДБ серверлерінде 1996 жылдан бері қолданады, ДБ-лар 10000 кестеден, 500-ден көбі 7 

миллионнан астам жолдан тұрады. MySQL кіші және орта қосымшаларға арналған идеалды 
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шешім болып табылады. Сервердің түпнұсқа мәтіндері көптеген платформаларда 

компиляциядан өтеді. Серверлік қасиеттінің көптеген мүмкіндіктері көп ағынды қолдауы бар 

өндірісі артық Unix- серверлерде көрінеді. Windows нұс-қасында MySQL Windows NT 

сервисі ретінде немесе Windows 95/98 қарапайым процесс ретінде орындалады. MySQL 

белгілі ашық кодты SQL мәліметтер базасы, MySQL AB қолдануымен жасалған. MySQL AB 

–MySQL мәліметтер базасымен жұмыс жасайтын коммерциялық компания. MySQL -

мәліметтер базасын ұйымдастырушы жүйе, ол реляциялық мәліметтер базаларымен жұмыс 

жасайды. Неліктен мен жұмысымда MySQL қолдандым? Себебі, MySQL - өте тез, сенімді 

және қолдануға жеңіл жүйе. MySQL үлкен мәліметтер базаларына негізделіп 

жасалғандықтан, көптеген жылдар бойы өз қуатын көрсетуде. Қазіргі кезде ол функцияларға 

бай және қолдануға қарапайым мәліметтер жүйесі. Қолдану, пайдалану қауіпсіздігі жоғары 

болғандықтан, 25 MySQL жүйесін Интернетте көптеп қолдануда. MySQL техникалық 

өзгешілігіне келсек, ол клиент –серверлік жүйе және мульти –ағымдық SQL серверін 

қолдайды, көптеген клиенттік программалар мен библиотекаларды, административтік 

құралдар мен программалық интерфейстермен жұмыс жасайды. Мәліметтер базасы – бұл 

құрамында белгілі бір ақпараты бар екіөлшемді өзара байланысқан кестелер жиыны. 

Мәліметтер базасын басқаратын (жаңа мәліметтер қорын, кестелерді құрады және де 

құрылған объектілерді қолдануға мүмкіндік береді) программалық қамтама мәліметтер 

базасын басқару жүйесі (МББЖ) деп аталады. Клиенттердің сұрауларын сипаттау үшін тұтас 

тіл құрылған – ол SQL (Structured Query Language – құрылымдық сұраулар тілі). 

SQLсұраулары арқылы сіз келесі әрекеттерді орындай аласыз:  мәліметтер базасымен 

кестелерді құруға;  кестелерге ақпаратты қосуға;  ақпаратты өшіруге;  ақпаратты 

модификациялауға;  қажет ақпаратты алуға. Әрине, admin қолданушысы бар болудан 

басқа сәйкес құқықтарға ие болу керек. MySQL әрбір сұрауы үтірлі нүктемен аяқталуы тиіс. 

MySQL - бұл ылғи да компьютерде жұмыс істеп тұратын сервер- программа. Клиенттік 

программалар (мысалға, сценари) оған арнайы сұрауларды сокет (демек, желілік құралдар 

арқылы)механизмі арқылы жіберіп отырады, ол оларды өңдеп нәтижесін сақтайды. Осыдан 

кейін, қайтадан клиенттің арнайы сұрауы бойынша бүкіл нәтиже немесе оның бір бөлігі 

қайта жіберілед. Неге ылғи тұтас нәтиже жіберілмейді? Өте қарапайым; мәселе мәліметтер 

жиынының нәтижесі өте үлкен болып, оны желі бойынша тасымалдауға көп уақыт кетіп. 

Сокеттерді қолдану механизмі клиент-серверлік технологиясына ойластырылған, бұл жүйеде 

программалардан арнайы сұрауларды қабылдап және өңдейтін арнайы программа - MySQL - 

сервері қосылуы керек деген сөз. MySQL AB қолдануымен жасалған. MySQL AB - MySQL 

мәліметтер базасымен жұмыс жасайтын коммерциялық компания. MySQL - мәліметтер 

базасын ұйымдастырушы жүйе, ол реляциялық мәліметтер базаларымен жұмыс жасайды. 

Неліктен мен жобамда MySQL қолдандым? Себебі, MySQL - өте тез, сенімді және қолдануға 

жеңіл жүйе. MySQL үлкен мәліметтер базаларына негізделіп жасалғандықтан, көптеген 

жылдар бойы өз қуатын көрсетуде. Қазіргі кезде ол функцияларға бай және қолдануға 

қарапайым мәліметтер жүйесі. Қолдану, пайдалану қауіпсіздігі жоғары болғандықтан, 

MySQL жүйесін Интернетте көптеп қолдануда. MySQL техникалық өзгешілігіне келсек, ол 

клиент - серверлік жүйе және мульти - ағымдық SQL серверін қолдайды, көптеген клиенттік 

программалар мен 26 библиотекаларды, административтік құралдар мен программалық 

интерфейстермен жұмыс жасайды. MySQL - интернеттегі МБЖБ (мәліметтер базасын 

жүйелік басқару). Ол ақпараттың үлкен көлемімен жұмыс жасауға араналмаған, бірақ оның 

көмегі улкен және кіші сайттарды жасау кезінде зор. MySQL жұмыс жасау жылдамдығы 

жақсы, сенімді, иілгіш келеді. Онымен жұмыс жасау әдетте үлкен қиындықтарды 

тудырмайды. MySQL серверін қолдау автоматты түрде PHP жеткізушіне қосылады. 

Бұрындары ақпаратты ұзақ сақтау үшін файлмен жұмыс жасайтынбыз, оларға бірнеше жол 

орналастырып әрі қарай жұмыс жасау үшін кейін алып тастайтынбыз. Web-қосымшалардың 
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программалауында ақпаратты ұзақ сақтау тапсырмасы жиікездеседі: кірушілер санын 

есептеуіште санау, хабарламаларды форумде сақтау, сайттағы ақпарат құрамымен 

қашықтықтан басқару т.с.с. Файлмен жұмыстың мамандандырылған әдістері өте ауыр, көп 

уақыт пе жұмысты талап етеді, ақпарат енгізуге, оларды реттеуге, алуға аса назар бөлу керек. 

Бұл әрекеттердің барлығы Unixтің бір нұсқасы тұрған хост- провайдер серверінде жүреді. 

Яғни файлдарға қатынас жасау құқығы мен оларды орналастыру жайлы ұмытпаған дұрыс. 

Сонда кодтар көлемі үлкейіп программа кезінде қате жасау ықтималдығы жоғары болады. 

Осы мәселелердің барлығын мәліметтер базасы шешеді. Мәліметтер базасы ақпараттың 

қауіпсіздігі мен оның реттелуіне жауап береді, бір жолдың көмегімен ақпаратты алып, 

орналастыруға мүмкіндік береді. Мәліметтер базасын қолданатын код әлдеқайда ықшам 

келеді, әрі түзетуге мүмкіндік береді. Жылдамдық жайлы да ұмытпаған дұрыс – мәліметтер 

базасынан ақпаратты іріктеп алу файлдан іріктеп алғанға қарағанда жылдамырақ жүреді. 

Ақпаратты сақтау үшін мәліметтер базасын (MySQL) қолданатын РНРдегі қосымша 

файлдарға негізделіп жасалған қосымшаларға қарағанда әрдайым жылдамырақ жұмыс жасай 

алады. Себебі, мәліметтер базасы С++ тілінде жасалған, ал РНРде жазылған программаны 

қатты дискіде мәліметтер базасынан жылдамырақ жасайтын етіп жазу мүмкін емес, өйткені 

РНР тілінде жазылған программалар С++ тағы программа қарағанда баяуырақ келеді, себебі 

РНР интерпретатор, ал С++ компилятор. Осылайша, мәліметтер базасы қатты дискімен 

жасалатын жұмысты өз мойнына алып тиімді жұмыс істейді. MySQL жүйесіне кіру үшін 

өзіңіздің командалық жолдар интерфейсіне келесі жолды енгізіңіз: > mysql -h hostname -u 

username -p Командалық жауап жүйенің әртүрлілігіне байланысты әртүрлі болып келеді. 

MySQL командасы MySQL мониторын жүктейді. Бұл MySQL серверімен байланыс 

орнататын командалық жолдың клиенті: 27 – h кілті хостты білдіреді. Хост - MySQL сервері 

орнатылған компьютер. MySQL сервері орнатылған машинаға бұл кілтті жазсаң, hostname 

параметрін жазбауға да болады. Басқа жағдайларда hostname параметрін сервер орнатылған 

компьютердің атымен ауыстыру керек; – u параметріне қолданушының атын жазу керек. 

Егер қолданушының аты көрсетілмесе, онда үнсіздікпен сіздің операциялық жүйеге кірген 

атпен беріледі. Егер MySQL сіздің компьютеріңізде немесе серверде орнатылса, жүйеге root 

деген атпен кіріп, өзіңіздің мәліметтер базаңызды жасау керек. Егер орнатылу бірінші рет 

жүзеге асырылып отырса, онда root жүйеге кіре алатын жалғыз қолданушы болады. Егер 

MySQL администратордың компьютерінде қолданылса, өзіңіздің берілген қолданушы 

атымен кіріңіз: – p кілті серверге сіз парольбен қосылуды қалайтыңызды көрсетеді. Егер сіз 

кіріп жатқан қолданушы атына пароль керек болмаса, пароьды қолданбасаңаз да болады. 

Егер сіз жүйеге root атымен кіретін болсаңыз, тезірек пароль жасауыңыз дұрыс. Парольсіз 

root қолданушысына жүйе қауіпсіз емес. Жолға парольді енгізу міндетті емес. MySQL оны 

өзі сұрайды. Enter password: **** Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g. 

Your MySQL connection id is 9 to server version: 3.22.34-shareware-debug Type ' help' for help. 

mysql> Егер мұндай жауап шықпаса, mysql_install_db жолы дұрыс орындалуын тексеріңіз. 

MySQL мәліметтер базасының жүйесі әртүрлі мәліметтер база түрлерін қолдауы мүмкін. 

Әдетте бір қосымшаға бір мәліметтер базасы қолданылады. MySQL командалық жолына 

келесі жолды енгізіңіз: mysql> create database dbname; Dbname орнына мәліметтер базасының 

атын жазу керек. Жауап мынандай түрде берілуі керек: Query OK, I row affected (0.06 sec) 

Егер бұндай жауап берілмесе, онда жолдың синтаксисінде қате бар. Жол соңына “;” белгісі 

қойылса, ол жолдың аяқталғанын және оны жүктеу керектігін білдіреді. MySQL жүйесі көп 

қолданушыларға арналған, root қолданышысы қауіпсіздік мәселесі бойынша 

администрациялық мақсаттарда ғана қолданылуы керек. Жүйедегі әрбір қолданушының аты 

мен паролі болуы керек. Олар басқа парльдерден бөлек болуы тиіс. MySQL-дің ең жақсы 

қасиеттерінің бірі деп күрделі жеңілдіктер жүйесінде болып табылады. Жеңілдік – 

қолданушының белгілі бір объектіге, белгілі бір операцияны орындау мүмкіндігі 1-кестеде 

көрсет. Бұл концепция файлдарға қол жеткізу мүмкіндіктеріне өте ұқсайды. MySQL-ге 
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қосылған 28 кезде қолданушыға оның не істеуге мүмкіндігі бар екендігін білдіретін рұқсат 

беріледі. GRANT командасы арқылы қолданушыларды енгізуге және оларға құқық беруге 

болады. GRANT privileges [columns] ON item TO user_name [IDENTIFIED BY 'password' ] 

[WITH GRANT OPTION] REVOKE – ол құқықты алып тастауға арналған команда 

Қолданушыларға арналған жеңілдіктер 

 
PHP-сценарийлерін MySQL мен байланыстыру үшін пайдаланушыны күйге келтіру 

керек. Көп жағдайларда сценарийлерге кесте жолдарына тек қана осы SELECT, INSERT, 

DELETE және UPDATE операцияларды орындау керек.Келесі жағдайлармен орындауға 

болады: mysql> grant select, insert, delete, update ->on books, * ->to bookorama identified by 

bookorama123*; Қауіпсіздік туралы ұмытпаңыз!Мұндай пароль ешқайда жарамайды. Егер сіз 

Web-хостинг қызметін қолдансаңыз, сіздер үшін жасайтын мәліметтер базасы үшін басқа да 

пайдаланушы жеңілдіктеріне рұқсат алуға болатыны туралы болжауға болады.Команда 

жолымен (кесте құру және т.б.) және Web-сценарийлерін MySQL-ге (мәліметтер базасына 

қосылу үшін) қосылу үшін сізге тура сол пайдаланушы атын және пароль береді.Ол 29 

қауіпсіздік аппатын төмендетеді.Пайдаланушыны осындай деңгей жеңілдігімен мынадай 

түрде орнатуға болады: mysql > grant select, insert, update, delete, index, alter, create, drop ->on 

books.* ->to bookorama identified by bookorama123*. Енді екінші пайдаланушыны күйге 

келтіруге болады. Пайдаланушы жүйесінен Root- ты шығару. MySQL мониторын quit теру 

арқылы шығуға болады.Web-тен пайдаланушы ретінде жүйеге кіру қажет. Қажетті 

мәліметтер базасын жүйеде пайдаланушы деңгейінде MySQL есептік жазуында болуыңыз 

керек және Web-серверде сіз немесе администратор орнатқан тестілеуге дайын болуыңыз 

керек. Жүйеге кіргеннен кейін алдымен сіз жұмыс істейтін мәліметтер базасын анықтау 

керек. Оны төмендегіні тергеннен кейін жасауға болады: mysql> use dbname мұнда dbname-

мәліметтер базасына лайықты атау. use командасын термеседе болады, бірақ жүйеге кірген 

кезде мәліметтер базасын көрсету керек: mysql dbname –h hostname –u username –p Бұл 

мысалда books мәліметтер базасын қолданамыз: mysql> use books Осы команданы 

енгізгеннен кейін MySQL мынадай жауап қайтару керек: Database changed Егер мәліметтер 

базасының жұмысының алдында таңдалмаса, онда MySQL қате туралы хабарлаумен жауап 

береді: ERROR 1046: No Database Selected Мәліметтер базасы серверінің моделі (DBS) – 

кейбір реляционды мәліметтер базаларында (Informix, MySQL, Ingres, Sybase, Oracle, mSQL) 

жүзеге асырылған. Оның негізін сақталынған процедуралар механизмі құрайды. Олар - SQL-

сервер программалауының құралдары. Процедуралар мәліметтер базасының сөздігінде 

сақталады. Бірнеше клиенттер арасында бөлінеді, SQL- сервер функцияланатын 

компьютерде орындалады. DBS-модельдегі ұсыну компоненті компьютере-клиентте 

орындалады. Қолданбалы компонент сақталынған процедуралар жиынтығы ретінде 
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сақталынған және мәліметтер базасының компьютер –серверінде функционерленеді. Осында 

мәліметтерге қатынас жасау компоненті орындалады, яғни мәліметтер базасының ядросы. 

Ақпараттық ресурс жайлы түсінік мәліметтер базасына шейін тарылған, себебі сақталынды 

процедуралар механизмі - DBS-модельдің ерекше қасиеті тек қана мәліметтер базасында 

ғана бар. DBS - моделдің артықшылықтары:  қолданбалы функцияларды орталықтан 

ұйымдастыру мүмкіндігі; асау комп 30 – трафиктің төмендеуі (SQL-сұраныстармен бірге 

желі бойынша сақталынған процедуралар шақырылады);  процедураларды бірнеше 

қосымшалар арасында бөлу мүмкіндігі;  бір кезде жасалынған процедураны орындау 

жоспарының арқасында компьютер ресурстарын үнемдеу мүмкіндігі. Тәжірибе жүзінде 

әдетте аралас модельдер қолданылады. Бұл кезде мәліметтер базасының тұтастылығы мен 

кейбір қарапайым қолданбалы функциялар сақталынды функциялармен қамтамасыз етіледі. 

Ал одан да күрделі функциялар тек қана компьютер - клиентте (RDA-модель) орындалатын 

қолданбалы программаларда жүзеге асады. MySQL - МББЖ ықшам көпағымдық сервері. 

MySQL жоғарғы жылдамдығымен, төзімділігімен және қолданудың жеңілдігімен 

ерекшеленеді. MySQL өте үлкен Мәліметтер  қорын өңдеуге арналған ішкі қажеттіліктер 

үшін ТеХ компаниясымен құрылған. Компанияның айтуы бойынша 10000 кестеден (соның 

ішінде 24.01.2004 кейінгі 500-ден астам кестелер 7млн. жолдан тұрады) тұратын 40 

Мәліметтер  қоры бар серверде MySQL-ды 1996 жылдан бері қолданып келеді. MySQL – бұл 

интернеттегі ең танымал және кең тараған МББЖ (Мәліметтер Базасын басқару жүйесі). Ол 

үлкен ақпараттық көлемдермен жұмыс істеуге арналған, алайда оны интернет сайттарында 

қолдану тиімді, олардың кішігірім не үлкен болуы шарт емес. MySQL жақсы жұмыс 

жылдамдығымен, сенімділігімен, иілгіштігімен ерекшеленеді. Онымен жұмыс көбіне 

ешқандай қиындықтарға әкелмейді. MySQL серверін қолдау PHP-дің жеткізілуіне енгізілген. 

Оның ақысыздығы да маңызды факторлардың бірі. MySQL GNU (GPL, GNU Public License) 

сияқты жалпы лицензия шарттарына сай таралады. Бұрын біз ақпаратты көпке дейін сақтау 

үшін біз файлдармен жұмыс істедік: оған белгілі бір жолдар санын енгізіп, ал сонан соң 

келесі жұмыс ішін ашатынбыз. Ақпаратты ұзақ уақытқа сақтау есебі Web-қосымшаларды 

программалауда көп кездеседі: есептеуіштегі келушілерді есептеу, форумдардағы 

хабарландыруларды сақтау, сайтта ақпарат мазмұны ұзақтай басқару және т.б. Алайда, 

файлдармен жұмыс істегендегі профессионалды әдістерді қолдану өте қомақты уақытты 

қажет етеді: оларға ақпараттың жазылуын қамтамасыз ету, ақпаратты сұрыптау, шығару, 

сонымен бірге бұл істердің барлығының хост - провайдер серверінде, ал онда Unix болу 

ықтималдығы өте көп, сондықтан файлдарға қол жеткізу құрықтарымен оларды орналастыру 

құқықтары жайлы ойлануға келдік. Сонда оның өлшемі жетерліктей ұлғаяды да программада 

қате жасау ықтималдығы өте жоғары. MySQL кіші және орташа қосымша программалар 

үшін өте жақсы шешім болып табылады. Сервердің бастапқы кодтары көптеген 

платформаларда компиляцияланады. Сервердің мүмкіндіктері 31 көпағымдылықты 

қолдайтын Unix-серверлерінде толығырақ ашылады, ол өнімділікті арттыруға көмектеседі. 

Бүгінгі күнде MySQL әлі құрылуда, бірақ 3.22 нұсқалары толық жұмысқа жарамды. MySQL-

сервер коммерциялық емес қолдануға тегін, кері жағдайда лицензия алуға тура келеді. 

MySQL мүмкіндіктері. MySQL ANSI 92 стандарттарындағы сұраныс тілі SQL-ді қолдайды 

және бұл стандартқа басқа МББЖ-да жоқ көптеген кеңейтілімдерді қамтиды. MySQL-дің 

негізгі кемшіліктері: – Мәліметтер  қорымен шектелмеген пайдаланушылар санының жұмыс 

істеу мүмкіндігі; – кестедегі жолдар саны 50 млн-ға дейін жетуі мүмкін; – командалардың 

жылдам орындалуы. Мүмкін MySQL – барлық серверлер ішіндегі ең жылдам сервер; – 

қарапайым және тиімді қауіпсіздік жүйесі; – MySQL шынында да ең жылдам сервер, бірақ ол 

мүмкіншілікті жүзеге асыру мақсатында құраушыларға реляциялық МББЖ-не қойылатын 

кейбір талаптарды қарастырмауға тура келеді. MySQL-дің кемшіліктері: – SELECT * FROM 

table1 WHERE id IN (SELECT id FROM table2) типті ішкі сұраныстарды қолданбайды; – 
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транзакцияларды қолдау орындалмаған. Оның орнына LOCK/ON LOCK TABLE қолдануға 

ұсыныс берілген. Триггерлермен сақталатын процедураларды қолдау орындалмаған. MySQL 

  MySQL4.1 2004 жылыдың 27 қазанда шықты. Ол келесідей жаңа мүмкіндіктерді 

қамтиды:  ішкі сұраныстар және туынды кестелер;  кодтау және сорттаудың жаңа жүйесі;  

жылдамдығы жоғарырақ клиент - сервер протоколы;  Microsoft Windows және GNU/Linux 

үшін орнату мен реттеудің жаңа программасы;  Оpen SSL арқылы қорғалған клиент-сервер 

байланысы;  басқа программаларда қолдануға болытын жоғарғы оптимизацияланған 

кітапхана;  юникодты (UTF-8 және UCS2) толық қолдауы;  географиялық ақпаратты сақтау 

үшін арналған GIS стандартты кеңістіктегі Мәліметтер  типі. MySQL 5.0. MySQL 5.0-те 

функционалдық кеңейтілген, ол MySQL-ді коммерциялық МББЖ-мен бір қатарға қоюға 

мүмкіндік береді. Егер бұрын MySQL МББЖ-н SQL стандартын қажетті көлемде 

қолдамайды деп есептесе, онда бұл әйгілі мәліметтер базасының бесінші нұсқасының пайда 

болуымен SQL стандартының толық қолдауы пайда болды. MySQL5.0 келесі жаңа 

мүмкіндіктерге ие: 32  сақталатын процедуралар мен функциялар;  қателерді өңдеуіш;  

курсорлар;  триггерлер;  көріністер;  ақпараттық сұлба (метаМәліметтер ді қамтитын 

жүйелік сөздік). MySQL5.1. MySQL5.1 нұсқасы SQL2003 стандартының жолын 

жалғастырады және келесі жаңа мүмкіндіктері бар:  тапсырмаларды жоспарлаушы;  

сегменттеу; – SQL 2003 стандарттарымен толығырақ сәйкес келу үшін кейбір 

операторлардың өзгертуі;  MySQL Cluster жұмысында үлкен өзгерістер, мысалы, кестелік 

Мәліметтер ді дискте сақтау мүмкіндігі;  row-based репликациясы;  толық мәтінді іздеу 

парсерінің plug-in түрінде орындалуы. MySQL6.0. MySQL6.0 нұсқасы әлі альфа - тестілеу 

деңгейінде. Алғашқы 5.2 нұсқасын құру жөнінде шешім қабылданған болатын, бірақ ол 

жақын арада 6.0 деп өзгертілген. Дегенмен 6.0 нұсқаның жаңа мүмкіндіктердің ең бастысы – 

ол Oracle компаниясымен сатып алынған InnоBase компаниясының InnoDB механизімінің 

орнына MySQL компанияның falcon Мәліметтер ді сақтаудың жаңа механизмі.  

 

Пәні-«Автоматтандырылған ақпараттар жүйесін бағдарламамен қамтамасыздандыру»  

Сабақтың №1 Автоматтандырылған ақпараттар жүйесіне кіріспе. Пәннің жалпы 

сипаттамасы: оқытудың мақсаты мен міндеттері, компьютерлік құрылғылармен қызмет 

көрсету, техника маманын даярлаудағы пәннің рөлі мен алатын орны  

Сабақтың мақсаты:  

Білімділік: Автоматтандырылған ақпараттар жүйесіне , жалпы сипаттамасы, мақсаты мен 

міндеттері және рөлі мен алатын орны жолдарын менгеру  

Дамытушылық : Білім алушылардың әрбір сабаққа ынтасы мен қабілетін біріктіріп, есте 

сақтау және зейіндік қабілеттерін дамыту, пәнге деген қызығушылығын арттыру. .  

Тәрбиелік Білім алушыларды жан-жақты дамуға баулу  

Сабақтың типі : Жаңа сабақ  

Сабақтың қамтамасыздандырылуы Тарату материалдары  

а) оқу-көрнекілік құралдар слайд  

б) үлестірмелі материалдар текшелер  

в) ТОҚ компьютер  

Пәнаралық байланыс ағылшын тілі  

Өз бетінше жұмыс компьютермен жұмыс  

Сабақтың өту барысы  

Ұйымдастыру кезеңі Сәлемдесу, түгендеу, аудиторияны сабаққа дайындау  

. Тақырып 1: Автоматтандырылған ақпараттар жүйесіне кіріспе. Пәннің жалпы 

сипаттамасы: оқытудың мақсаты мен міндеттері, компьютерлік құрылғылармен қызмет 

көрсету, техника маманын даярлаудағы пәннің рөлі мен алатын орны. Автомат-тандырылған 
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ақпараттар жүйесінің құрылу блоктары. Автоматтандырылған ақпараттар жүйесінің түсінігі. 

Автоматтандырылған ақпа-раттар жүйесінің құрылысы мен классификациясы.  

Дәріс сұрақтары:  

 üАқпараттық жүйелер ұғымы.  

 üАқпараттық жүйелердің даму этаптары.  

 üАқпараттық жүйелердегі процестер.  

 üАқпараттық жүйелерді енгізуден нені күтуге болады?  

 üАқпараттық жүйе түсінігі  

Жүйе болып кез келген объект түсініледі. Ол бір бүтін сияқты, сонымен қатар әр тектес 

элементтер жиынтығының қойылған мақсатына жету негізіне біріктірілген болып 

қарастырылады. Жүйе құрамы бойынша да, басты мақсаты бойынша да бір-бірінен 

ерекшеленеді.  

Информатикада «жүйе» түсінігі кең таралған. Көптеген жағдайда ол техникалық жабдықтар 

мен программалар жиынтығына қолданылады.  

Жүйе болып компьютердің аппаратты бөлігі аталуы мүмкін. Жүйе, сонымен қатар көптеген 

есептерді басқару мен енгізу процедураларымен толықтырылған қолданбалы есептерді 

шешуге арналған программа болуы мүмкін.  

«Жүйе» түсінігіне «ақпараттық» сөзінің қосылуы оның құрылу және жұмыс істеу мақсатын 

көрсетеді. Ақпараттық жүйелер есептерді шешуде шешім қабылдау процесіне қажетті 

ақпараттарды жинау, сақтау, өңдеу, іздеу, беруді қамтамасыз етеді. Олар мәселелерді 

анализдеуге және жаңа өнімдер құруға көмектеседі.  

Ақпараттық жүйе – қойылған мақсатқа жету үшін ақпараттарды сақтау, өңдеу және беруге 

пайдаланатын әдістер мен қызметші әдістердің өзара байланысқан жиынтығы.  

Ақпараттық жүйенің қазіргі түсінігі дербес компьютердің ақпараттарды қайта өңдеудің 

негізгі техникалық әдістері ретінде пайдалануды қамтамасыз етеді. Ірі өндірістерде дербес 

компьютерлермен қатар ақпараттық жүйенің техникалық қоры құрамына мэйнфрейм немесе 

суперЭЕМ кіреді.  

Ақпараттық жүйелердің даму сатылары  
Бірінші ақпараттық жүйелер 50-ші жж. пайда болды. Бұл жылдары олар есептерді өңдеуге 

және еңбек ақыны есептеуге арналған болатын.  

60-шы жылдар ақпараттық жүйелерге деген көзқарастың өзгеруімен ерекшеленеді.  

 

Бұл жылдары алынған ақпарат көптеген параметрлері бойынша периодтық есеп беру үшін 

қолданыла бастады. Ол үшін көптеген функцияларға қызмет көрсете алатын мүмкіндігі бар 

компьютерлік жабдық қажет болды.  

70-ші жж. мен 80-ші жж. басында ақпараттық жүйелер шешім қабылдау процесін 

жеделдететін және қолдайтын басқарушы бақылауының әдісі ретінде кеңінен пайдалана 

бастады.  

80-ші жж. аяғында ақпараттық жүйелерді пайдалану концепциясы тағы да өзгеріске 

ұшырады. Бұл кезеңнің ақпараттық жүйелері дер кезінде ақпаратты беру арқылы 

өндірістерге табыс әкелуге, тауарлар мен қызметтер құруға, өтімділіктің жаңа нарығын 

табуғы, өзіне теңдес серікті қамтамасыз етуге, төмен бағамен өнімді шығаруды қамтамасыз 

ету және т.б. көмектесті.  

Ақпараттық жүйелердегі процестер  
Ақпараттық жүйенің жұмысын қамтамасыз ететін процестерді схема (1-сурет) түрінде 

көрсетуге болады, олар бірнеше блоктардан тұрады:  

 

Ақпараттық жүйе келесі қасиеттермен анықталады: 

 •кез келген ақпараттық жүйені анализдеу, құру және жүйені құрудың жалпы 

принциптері негізінде басқарылуы мүмкін;  
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 •ақпараттық жүйе динамикалық және дамыған болып табылады;  

 •ақпараттық жүйені құру кезінде жүйелік үйлесімді пайдалану қажет;  

 •ақпараттық жүйенің өнімі ақпарат болып табылады.  

 
Қазіргі уақытта ақпараттық жүйені компьютерлік техника көмегімен дамыды деген ой 

қалыптасты.  

Ақпараттық жүйе жұмысын түсіну үшін оларды шешетін мәселелердің мән-мағынасын, 

сонымен қатар өндірістік процестерді түсіну қажет.  

Ақпараттық жүйені ендіру келесідей мүмкіндіктер береді:  

 •математикалық әдістер мен интеллектуалды жүйелер және т.б. енгізу кезінде 

есептерді шешудің рационалды варианттарын алу;  

 •оны автоматтандыру негізінде ауыр жұмыстардан жұмысшыларды босату;  

 •ақпараттың дұрыстығын қамтамасыз ету;  

 •мәліметтерді қағазбен алудан магнитті дискілер немесе ленталарға ауыстыру, бұл 

компьютерде ақпараттардың қайта өңделуін рационалды өндіруге және қағаздағы құжаттар 

көлемін төмендетуге әкеледі;  

 •ақпараттар тобының құрылымын және фирмада құжат айналым жүйелерін жетілдіру;  

 •өнімдер мен қызметтерді өндіруге кететін шығындарды азайту;  

 •бірегей қызметтерді тұтынушыларға беру;  

 •оларға берілген әр түрлі жеңілдіктер мен қызметтер есебінен сатып алушылар мен 

жабдықтаушыларды фирмаға әкелу.  

Ақпараттық жүйелердің құрылымы подсистема деп аталатын оның жеке бөліктерінің 

жиынтығын құрайды.  

Подсистема – қандай да бір белгі бойынша ерекшеленген жүйе бөлігі.  

Ақпараттық жүйенің жалпы құрылымын қолдану сферасына қатыссыз подсистема 

жиынтығы ретінде қарастыруға болады. Бұл жағдайда классификацияның құрылымдық 

белгісі туралы айтылады, ал подсистеманы қамтамасыз етуші деп атайды. Сондықтан, кез 

келген ақпараттық жүйенің құрылымы 2-суреттегі қамтамасыз етілетін подсистема 

жиынтығы ретінде көрсетілуі мүмкін.  

Қамтамасыз ететін подсистема ішінде ақпараттық, техникалық, математикалық, 

программалық, өндірістік және құқықтық қамтамасыз ету бойынша бөліп қарастыруға 

болады.  

Ақпараттық қамтамасыз ету  

Ақпараттық қамтамасыз ету подсистемасының міндеті шешімдер қабылдау үшін нақты 

ақпаратты беруден тұрады.  
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Ақпараттық қамтамасыз ету – ақпараттық топтар схемасының, құжаттардың бірыңғайлы 

жүйесінің, ақпаратты кодтау және классификация жүйесінің жиынтығы, сонымен қатар 

мәліметтер қорын құру әдістемесі.  

Техникалық қамтамасыз ету  

Техникалық қамтамасыз ету – ақпараттық жүйелердің жұмысына арналған, сонымен 

қатар осы әдістер мен технологиялық процестерге сәйкес келетін құжаттардың 

техникалық әдістерінің комплексі.  

Техникалық әдістер комплексі мыналарды құрайды:  

 •кез келген модельді компьютерлер;  

 •ақпаратты жинау, өңдеу, беру және шығару құрылғылары;  

 •мәліметтерді беру және байланыс линия құрылғылары;  

 •өндірістік техника және ақпараттың автоматты түрде алынатын құрылғылары ;  

 •эксплуатациялық материалдар және т.б.  

Математикалық және программалық қамтамасыз ету  
Математикалық және программалық қамтамасыз ету – ақпараттық жүйелердің есептері, 

сонымен қатар техникалық әдістердің комплексін бірқалыпты функционалдауға арналған 

математикалық әдістер, модельдер, алгоритмдер мен программалар жиынтығы.  

Математикалық қамтамасыз ету әдістеріне мыналар жатады:  

 •басқару процестерін модельдеу әдістері;  

 •басқарудың типтік есептері;  

 •математикалық программалау, математикалық статистика, жаппай қызмет ету 

теориялары және т.б. әдістер.  

Программалық қамтамасыз ету құрамына жүйелік және арнайы программалық өнімдер, 

сонымен қатар техникалық құжатнама кіреді.  

Жүйелік программалық қамтамасыз етуге тұтынушыларға негізделген және ақпаратты 

өңдеудің типтік есептерін шешуге арналған программалар комплексі қарайды.  

Арнайы программалық өнімдерді қамтамасыз ету нақты ақпараттық жүйе құру кезінде 

жасалған программалар жиынтығын көрсетеді. Оның құрамына әр түрлі деңгейдегі 

модельдерді құруды жетілдіретін қолданбалы программалар пакеті (ҚПП) кіреді.  

Өндірістік қамтамасыз ету  
Өндірістік қамтамасыз ету – жұмысшылардың техникалық әдістерімен іс-әрекеті және 

өзара ақпараттық жүйені құру мен эксплуатациялау процесіндегі әдістер мен тәсілдер 

жиынтығы.  

Құқықтық қамтамасыз ету  
Құқықтық қамтамасыз ету – ақпаратты алу, жаңарту және пайдалану ретінде ақпараттық 

жүйелерді құруды, функционалдау мен заңгерлік мәртебені анықтайтын құқықтық ережелер 

жиынтығы.  

Құқықтық қамтамасыз етудің басты мақсаты заңдылықты нығайту болып табылады.  

Құқықтық қамтамасыз ету құрамына заңдар, нұсқаулар, мемлекеттік билік органдарының 

қаулылары, бұйрықтар, инструкциялар мен министрліктің басқа нормативті құжаттары, 

ведомосттар, өндірістер, жергілікті билік органдары кіреді.  

Үй жұмысы: Сұрақтарға жауап беру және конспекттеу  
 üАқпараттық жүйелер ұғымы.  

 üАқпараттық жүйелердің даму этаптары.  

 üАқпараттық жүйелердегі процестер.  

 üАқпараттық жүйелерді енгізуден нені күтуге болады?  

 üАқпараттық жүйе түсінігі Берілген дәріске байланысты тест жұмысын даярлау 3 

сұрақ, жауабы бес варианттан-A,B,C,D,E  
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Сабақтың №2 Ақпараттық қамтамасыздандыруды құрудың принциптері.  

Сабақтың мақсаты: 

Білімділік: 

Автоматтандырылған ақпараттар жүйесінің қамтамасыз – дандыру түсінік, оның 

Типтік құрылғылары және ақпараттық қамтамасыздандыруды қарастыру және 

Оны қалай шешу жолдарын менгеру 

Дамытушылық :  

Білім алушылардың әрбір сабаққа ынтасы мен қабілетін біріктіріп, есте сақтау және 

Зейіндік қабілеттерін дамыту, пәнге деген қызығушылығын арттыру. 

Тәрбиелік 
Білім алушыларды жан -жақты дамуға баулу  

Сабақтың типі : Аралас сабақ 

Сабақтың қамтамасыздандырылуы Тарату материалдары 

а) оқу  
-көрнекілік құралдар слайд 

б) үлестірмелі материалдар текшелер 

в) ТОҚ компьютер 

Пәнаралық байланыс ағылшын тілі 

Өз бетінше жұмыс компьютермен жұмыс 

Сабақтың өту барысы 

Ұйымдастыру кезеңі 

Сәлемдесу, түгендеу, аудиторияны сабаққа дайындау 

Ақпарат жүйелері (ағылш. Information systems; қысқаша: IS) - деректерді тарату, құру, 

өңдеу, фильтрлеу, жинауға адамдар мен компанияларға қажетті техникалық құрал-

жабдықтар мен бағдарлаaмалық жасақтамаларды оқу.Қойылған мақсатқа жету жолында 

ақпаратты сақтау, өңдеу және басқаларға беру үшін пайдаланылатын құралдардың, 

әдістердің және адамдардың өзара байланысты жиыны, пайдаланушылардың сұрауы 

бойынша ақпаратты сақтауға, іздестіруге және беруге арналған жүйе; мәліметтер базасы 

мәтінінің мағыналық бөлігіңде — мәліметтерді сақтау және олармен амал-әрекет жасауға 

арналған белгілі бір жүйенің формальды толықтығын құрайтын тұжырымды схема, 

ақпараттық база және ақпараттық процессор.  

Ақпараттық жүйелердің жіктелуі.  

Ақпараттық жүйелер әртүрлі белгілеріне байланысты жіктеледі:  

1)Масштабы бойынша жіктелуі.  

- дара ақпараттық жүйелер(одиночные)  

- топтық ақпараттық жүйелер (групповые)  

- корпоротивті ақпараттық жүйелер.  
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2) Ұйымдастырушылық құрылымы бойынша жіктелуі.  

 •Әдетте мекеме мынандай құрылымдық бөлімшелерден 

тұрады:бөлімдер;топтар;департаменттер.(мысалы:ПГУ→факуль тет→кафедралар немесе 

ДООУП→ФиОУП→Мониторинг)т.с.с.  

 •- Департаменттер үшін А.Ж.  

 •бірнеше қолданбалы бағдарламалар бір қызмет аймағында н/е департаментте 

қолданылуы мүмкін және олар бір-бірімен тәуелді болуы мүмкін н/е тәуелді болмауы да 

мүмкін.  

 -Мекеменің/кәсіпорынның А.Ж.-департаменттердің барлық қосымшаларының 

жиынтығы;  

 -Ұйымдар(мекемелер/кәсіпорындар) арасындағы А.Ж. бірнеше мекемелерді 

(партнерларды) байланыстырады.  

 

3) Қызмет аймағы бойынша жіктелуі.  

 •- Партнерларды өңдеу жүйесі – қайталанатын, көп есептерді (рутинные задачи) және 

әрекеттерді қолдайды, сондай-ақ орындаулар штатын. Транзакцияларды өңдеу жүйесі 

мәліметтерді өңдеу жылдамдығына байланысты пакетті А.Ж. және жедел А.Ж - лер деп 

бөлінеді.  

 •Ұйымдастырушылық басқарудағы А.Ж – лерге транз. өңдеудің оперативті режимі 

қолданылады.(OLTP-Online Transaction Proccessing) - уақыттың сәтінде пәндік аймақтық 

өзекті жағдайын бейнелеу.  

 •OLTP жүйесі үшін қарапайым транзакциялардың (тапсырыстар, төлемдер, 

сұраныстар) жеткілікті түрдегі қарқынды ағыны сәйкес келеді.  

 •Қойылатын талаптардың маңыздылығы:  

 •1)транзакцияларды өңдеудің жоғары өнімділігі;  

 •2)телекоммуникация б/ша МҚ-ына қашықтан кіруде ақпараттың жету кепілдемесі.  

 •- Менеджменттің А.Ж- сі – менеджменттердің қызметтік әрекеттерін қолдайды;  

 •- Офистік автоматтандырылған жүйе - офистік қызметкерлер үшін;  

 •- Шешімдерді қабылдау жүйесі (СПР- система поддержки решений)- менеджерлер 

мен аналитиктердің шешімдер қабылдануында қолданылады;  

 •- орындаушылық А.Ж. – жоғары басқарушылардың шешімдерін қолдайды.  

 •- ИАЖ (интелектуалды АЖ).  

 •- Ақпараттық – анықтамалық жүйелері.  
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5) Ақпараттық жүйелердің ұйымдастыру тәсілі бойынша жіктелуі. - файл-сервер 

архитектурасы; - клиент-сервер архитектурасы; - көпдеңгейлі архитектурасы; - 

Интернет/Интернет технологиялары негізінде  

 
Ақпараттық жүйелерді зерттеу барысында түрлі белгілері бойынша жіктеледі. Бұл жіктелу 

АЖ-нің функцияларының орындалуын қамтамасыз ететін АЖ-нің ішкі жүйелерін 

сипаттайды. АЖ-нің жіктелуі 2 бағыт бойынша сүйемелденеді:  

 •1.Функционалдық белгісі бойынша;  

 •2.Қамтамасыздандыру белгісі бойынша.  

 

Ақпараттық жүйеніңнің құрылымын қамтамасыздандыратын ішкі жүйелердің жиынтығы 

ретінде келесі сызба арқылы көрсетуге болады:  

 
Ақпараттық қамтамасыздандару – бұл біртұтас жүйенің жіктелуі және ақпараттық қор 

құжаттамаларының унифицирленген жүйесінің, ақпаратты кодтаудың жиынтығы. 

Құжаттаманың унифицирленген жүйелеріне мемлекеттік, республикалық және аймақтық 

деңгейде құрылатын әртүрлі классификаторлар жатады. Ақпаратық қамтамасыздандырудың 

мақсаты әртүрлі  
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 ØМатематикалық қамтамасыздандыру – түрлі есептерді шығаруға қолданылатын 

математикалық әдістер, үлгілер, алгоритмдер жиынтығы жатады.  

 Ø Математикалық қамтамасыздандыру құралдарына келесілер жатады:  

 ØЕсептерді шығару әдістері мен үлгілері.  

 ØЕсептерді шешу алгортимдері.  

 ØМатематикалық қамтамасыздандыру әдістерін таңдау: есептердің типтерін анықтау 

әдістері, есептеудің күрделігін бағаалау әдістері, нәтижелердің растығын бағалау әдістері.  

 

 •Бағдарламалық қамтамасыздандыру – бағдарламалар кешені және оларды ЭЕМ-да қолдану 

нұсқаулары. Бағдарламалық қамтамасыздандыру құрамына:жалпыжүйелік және қолданбалы 

бағдарламалар жатады. Жалпыжүйелік бағдарламаларға келесі бағдарламалар жатады: 

компьютердің функционалдық мүмкіндіктерін кеңейтетін және мәліметтерді өңдеу 

үрдістерін бақылайтын және басқаратын бағдарламалар; операциялық жүйелер, қызметтік 

утилиттер, қабықша (оболочка) бағдарламалар, МҚБЖ, желілік бағдарламалар. Қолданбалы 

бағдарламаларға бағдарламалау құралдары, тілдері арқылы жасалған қандай да бір пәндік 

аймақтың жұмысын автоматтандыратын бағдарламалар жиынтығы жатады.  

 

 •Техникалық қамтамасыздандыру – АЖ-нің жұмысына арналған техникалық 

құралдар және оларды қолдануға негізделген техникалық құжаттама жиынтығы. Техникалық 

құралдар келесі топтарға бөлінеді:  

 •Ақпаратты өңдейтін құралдар (кез келген үлгідегі компьютерлер).  

 •Ақпаратты жинақтау, өңдеу, жіберу және шығару құралдары (дискілер, принтерлер).  

 •Ақпараттарды байланыс жүйелері арқылы тасымалдау құралдары.  

 •Ұйымдастырушы құралдар (ксерокс).  

 •Технологиялық қамтамасыздандыру – бұл АЖ-нің функцияларын жүзеге асыратын 

технологиялардың және нақты есептерді шешу әдістерінің жиынтығы. Технологиялық 

қамтамасыздандыруға АЖ-ні сипаттауды әртүрлі ақпараттарды өңдеуді технологиялық кезең 

бойынша дайындау жатады:  

 ·шығыс және кіріс ақпараттардың типін сипаттау, оларды орындау мерзімі, уақытында 

дайындауға жауапкершілік;  

 ·нормативті мәліметтерді дайындау;  
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 ·мәліметтер қорын дайындау кезеңдерін анықтау.  

 

 •Эргономикалық қамтамасыздандыру – АЖ-нің эргономикалық қамтамасыздандыру 

элементтері ретінде кәсіпорында демалу жағдайларын жасауды есептеуге болады. Мысалы, 

мекемеде жұмысшыларға түскі үзіліс кезінде демалыс бөлмелерін ұйымдастыру, спортпен 

шұғылдануға жағдай жасау бағытында іс-шараларды жүзеге асыру. Ұйымдастырушылық 

қамтамасыздандыру – жұмысшылардың арасында өзара техникалық құралдармен 

қатынастарды регламенттейді және де ақпараттық жүйелерді жобалау мен пайдалану 

үрдістерін сипаттайды. Ұйымдастырушылық қамтамасыздандыру құрамында 3 бөлім бар:  

 1.Штаттық ұйымдастырушылық құрылым;  

 2.Техникалық құжаттама: техника-экономикалық тұжырымдама, техникалық тапсырма, 

техникалық жоба, жұмыс жобасы, тапсыру-қабылау акті;  

 3.Әдістемелік материалдар: типтік жоба шешімдері;  

 •Құқықтық қамтамасыздандыру – ақпараттық жүйенің заңдық деңгейін және онда 

пайдаланатын ақпаратты өңдеу, алу және қолдану ережелерін анықтайтынқұқықтық 

құжаттар жиынтығы. Құқықтық құжаттар мысалына:  

 ·орындаушы мен тапсырысшы арасындағы келісімшарт;  

 ·жобаланып жатқан жүйенің деңгейінің сипатттамасы; ақпараттық жүйе бөлімдерінің 

құқықтық қатынастары; пайдаланушының техникалық құралдарға құқықтық қатынастары.  

 

 •Лингвистикалық қамтамасыздандыру – ұғымы ақпараттың ЭЕМ-да тиімді өңделуіне және 

адам мен техникалық құралдардың қарым-қатынастарын жеңілдетуге бағытталған тілдік 

құралдар, ғылыми-техникалық терминдер, табиғи тілді формальдау ережелерінің жиынтығы. 

Лингвистикалық қамтамасыздандыру 2 бөлімнен тұрады:  

  

o –Табиғи, математикалық, алгоритмдік тілдер кіреді.  

o –Ақпаратты іздеу немесе логикалық ізденіс жүргізу мәліметтер қорымен басқару жүйесінің 

негізінде қолданатын тілдер жатады.  

 •  

 

Ақпараттық жүйелердің жіктелуінің бірнеше түрі бар.  

 •Өндірістік жүйе - өндірістің қызметін басқаруды қамтамасыз етеді және ғылыми-

техникалық жаңалықтардың өндіріске белсенді енуіне бағытталуы тиіс.  

 •Қаржылық жүйе – бухгалтерлік, статистикалық немесе басқа ақпараттың негізінде 

қаржылық ресурстарды бақылауды және таладауды қамтамасыз етеді  

 •Маркетингтік жүйе – келесілерден тұрады:  

 •тұтыну нарығын талдау және шығарылатын өнімді өндіру;  

 •өнімнің қозғалысы бойынша жарнамалық компания ұйымдастыру;  

 •материалды-техникалық қамтамасыз етуді рационалды ұйымдастыру.  

 •Кадрлық жүйе – кәсіпорынға қажетті мамандарды таңдауға, орналастыруға және де 

әртүрлі аспектілері бойынша қызметтік құжаттаманы жүргізуге бағытталған.  

 

Ақпараттық жүйелердің түрлері:  

 •1. Оперативтік деңгейдегі ақпараттық жүйе, барлық қалған бағыныңқы жүйелер 

үшін ақпаратты тасымалдаушы болып табылады, оның жұмысының істен шығуы қолайсыз 

жағдайларға алып келуі мүмкін. Мысалы, бухгалтерлік жүйелер, банктік депозиттер жүйесі, 

темір жол билеттерін стау және тіркеу, жалақыны төлеу, фирма тапсырыстарын өңдеу және 

т.с.с. Бұл ақпараттық жүйелерге стандартты және жақсы құрылымданған тапсырмалар 

автоматтандырылады. 2. Тактикалық деңгейде ақпараттық жүйенің екі түрін ажыратады: 

басқарушылық және шешімді қабылдауды сүйемелдеу жүйелері. Басқарушылық 
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ақпараттық жүйе. Орындалып жатқан жұмыстардың жағдайы туралы күнделікті, апталық 

ақпаратты қамтамасыз етеді. Олар күнделікті операцияларды қадағалап отыру үшін арналған 

және де оперативтік деңгейдін ақпаратын қолданады. Басқарушылық ақпараттық жүйелерге 

стандартты және жақсы құрылымданған тапсырмалар автоматтандырылады. Шешімді 

қабылдауды сүйемелдеу жүйелері. Нәтижелерін алдын-ала болжауға қиын нашар 

құрылымданған тапсырмаларды орындауға қызмет етеді. Мұндай жүйелердің нәтижелері 

нұсқаулар, болжамдар түрінде көрсетіледі. Бұл жүйені жүзеге асыру үшін қуатты 

аналитикалық ақпарат қолданылады және де өңдеушілердің аса жоғарғы біліктілігін қажет 

етеді. Алғашқы ақпаратты басқарушылық жүйелерден алады, ал нәтижелерін стратегиялық 

деңгейдегі менеджерлер қолодана алады.  

 

Үй жұмысы: Сұрақтарға жауап беру және конспекттеу  
 üАқпараттық жүйелердің жіктелуінің бірнеше түрі бар. Ақпараттық жүйелердің даму 

этаптары.  

 üАқпараттық жүйелердің түрлері  

 üАқпараттық жүйеніңнің құрылымын қамтамасыздандыратын ішкі жүйелердің 

жиынтығы және әрқайсын талдау келіру ,мысалдар беру Берілген дәріске байланысты тест 

жұмысын даярлау 3 сұрақ, жауабы бес варианттан-A,B,C,D,E  
  

 

 

 

Ақпараттық жүйелерді бағдарламалық қамтамасыз ету классификациясы 

  

Заманауи ақпараттық жүйе аппараттық және бағдарламалық кешендер жиынынан тұр

ады. 

Компьютер негізінде мэйнфреймдер мен жоғарыөндірістісерверлер, жұмыс станциялары мен

 жеке компьютерлер, қалта компьютері тіпті қалта телефондарын қолдануға болады. Қолдан

ылатын операциялықжүйелер қатарына Unix, Linux операциялық жүйелерінің әртүрлі клонда

ры, Windows операциялық жүйелерінің бірнеше нұсқалары, қазіргі заманауиоперациялық жү

йелер және мобильді құрылғыларды басқаруға арналған PalmOs сияқты арнайы операциялық

 жүйелер жатады. 

Тәжірибелік жұмыста әртүрлі бағдарламалық тілдер, әртүрлі ДБЖБ, мәтіндік редакто

рлар, графикалық пакеттер, арнайы тағайындалғанбағдарламалар қолданылады. Заманауи есе

птеуіш ортада тіпті шағын жекеленген қосымша бағдарламалық тіркелу кезінде немесе бағда

раламаныжаңартуға рұқсат алу үшін Internet қолдана алады. Қосымшаның функционалды үй

лесімділік кілті күнделікті қолданылатын стандарттар болып табылады. 

АЖ бағдарламалық қамтамасыз етуі жүйелік, аспаптық және қолданбалы БҚЕ-

ден тұрады. 
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Жүйелік БҚЕ келесі функцияларды орындауға арналған: 

1.     ЕЖ ресурстарының орналасуы; 

2.     Жұмыстың мультибағдарламалық режимін ұйымдастыру; 

3.     Тапсырмаларды, құрылғыларды, жадтарды, процессорларды, деректерді басқару; 

4.     ЕЖ қызмет ету эффектілігінің жоғарылауы; 

5.     ЕЖ қызмет ету сенімділігінің жоғарылауы. 

  

Жүйелік БҚЕ-

нің негізгі бөлігі операциялық жүйе болып табылады. Операциялық жүйе жалпы жоғары дең

гейде барлық есептеуіш жүйенің бейнесінанықтайды. ОЖ бір-

біріне мәні бойынша аз байланысқан екі функцияны орындайды: пайдаланушы-

бағдарламашыға виртуалды машинаның ұсынылуынқамтамасыз ету және рационалды басқар

у жолымен компьютерді қолдану эффектілігінің жоғарылауы. 

ОЖ жұмыстың «физикалық» деңгейінен ЕЖ аппаратурамен неғұрлым жоғары, қолдан

ушыға ыңғайлы «логикалық» деңгейге ауысуды қамтамасызетеді. 

Операциялық жүйе –

 бұл ЕЖ барлық ресурстарын неғұрлым эффектілі қолдануға арналған бағдарламалар кешені. 

ОЖ қолданушы мен 

ЕЖ арасындағы ерекше интерфейс рөлін орындайды. Әртүрлі ОЖ бірдей техникалық құрылғ

ыларда қолданушыға есептеуіш процесті ұйымдастыру немеседеректерді өңдеу үшін әртүрлі 

мүмкіндіктерді ұсына алады. 

ОЖ аппараттық қамтамасыз ету мен қолданбалы бағдарламаны байланыстырады. Бағдарлам

ашы аппаратты құрылғылы арнайы жұмыс бағдарламаларының жазылуы туралы ойламауы к

ерек. Бұл функцияны ОЖ орындайды. Сондықтанбағдарламалар ОЖ-

мен байланыста болған соң барлық компьютерде жұмыс істей алады. Неғұрлым көп қолданы

латын ОЖ – DOS, Windows,Unix. 

Операциялық жүйенің неғұрлым маңызды бөлігі файлдық жүйе, сыртқы құрылғылар 

драйверлері, жүктемелер, жүйелік кітапхана болып табылады. 

Файлдық жүйе файлдарды дисктік жадта сақтау қабілеті бар операциялық жүйенің ең 

маңызды элементі болып табылады. 

Файлдық жүйе түрі мен деректерді сыртқы жадта сақтау ұйымы қолданушы жұмысын

ың ыңғайлылығын, файлдарға қолжетімділік тездігін, көптапсырмалы жұмыстың ұйымдасты

рылуын, деректер базасын құру мүмкіндігін анықтайды. 
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Әртүрлі файлдық жүйелер бар. Мысалы, МS 

DOS, Windows З.х және Windows 95/98 операциялық жүйелерінде файлдық жүйе FAT 

(File AllocationTable–

 файлдарды орналастыру кестесі) жүктеме (BOOT), файлдарды орналастыру кестесі (FAT) ж

әне негізгі каталогты(RDA) қосып алатын қорғаушыдаақпаратты басқару құрылымына ие. 

OS/2 операциялық жүйесінде DOS-ты қолданбайтын HPFS (High-

Performance File System–жоғарыөндірісті файлдық жүйе) файлдық жүйесіқолданылады. 

Windows NT-те FAT және HPFS файлдық жүйелерімен сәйкес NTFS (NT File System–

NT файлдық жүйесі) файлдық жүйесі қолданылады. 

Файл бірнеше бөлікке бөлінуі мүмкін және олардың әрбірі әртүрлі дискте немесе диск

 бөлімшелерінде сақталады. 

Әрбір файлдың аты немесе ол туралы ақпарат іздеуді және ақпаратты қолжетімділікті 

қысқартатын каталогте (directory) сақталады. Windowsоперациялық жүйесінде каталогтар па

пка деп аталады. 

Каталог –

 бұл файл аттарын және ол туралы мәліметті сақтау үшін ұйымдастырылған дисктағы арнайы

 орын. Құрамына қалған барлық каталогтаренетін негізгі каталог түптік каталог деп аталады. 

Барлық ішкікаталогтар мен файлдар негізгі түптік каталог құрамына енеді(root director

y). 

Осы барлық тармақталған жүйе иерархиялық файлдыққұрылымды бейнелейді. Файлдық жүй

еге кез келген қолданбалы бағдарлама қол жеткізе алады. 

FAT 16-да файлдарды орналастыру кестесі 16 кб-

ты блоктарға бөлінген. Егер блок толығымен қолданылмаса, қалған өлшемдер жойылады. 

FAT32 көбінесе дисктік кеңістікті қолданады. FAT32-де блоктар көлемі – 4 

кб, сондықтан блоктарды толтыру кезінде дисктік кеңістік көбіне бос қалады. Бұдан басқа, 

FAT16 файлық жүйесі 2 Гб көлемге дейінгі дискті қолдайды, ал FAT32– 2 Тб-қа дейінгі. 

NTFSWindows NT басқармалы компьютерлерге арналған. Бірақта, сол компьютерде б

асқа файлдық жүйені қолдану керек-

 мысалы, басқаоперациялық жүйемен жұмыс жасау үшін. 

NTFS-

тың артықшылығы ол үлкен өлшемді бөлімдермен жұмыс жасай алады.NTFS бөліміндегі ше

кті өлшем-16 экзабайт. Бөл өте жоғары, мысалы: 

1024 Мб = 1Гб (гигабайт)                    1024 Гб = 1Т (терабайт) 

1024 Тб = 1П6 (петабайт)                    1024 Пб   = 1Э6 (экзабайт) 

Бір экзабайт — бұл миллиард гигабайттан сәл көбірек. 

NTFS бөлімінің минимальды өлшемі - 5 Мб. 

NTFS файлдық жүйесін қолданар кезде келесі түрлерге ие болу керек: 

- NTFS-

те шалысудан кейінгі қалпына келтіру құралы кіріктірілген, сондықтан қолданушыларға NTF

S бөлімінде дискті қалпына келтіру утилитініске қосу қажет емес; 

- NTFS бөлімінде өшірілген файлды қалпына келтіру мүмкін емес; 

- NTFS қолдану кезінде файлдарды фрагменттеу әсерінен жоғалтулар азаяды; 

- 

NTFS Windows NT қорғаныс моделін қолдайды, сондықтан NTFS бөліміндегі барлық файлда

р мен каталогтарды қолжетімділік құқығымен қорғауғаболады; 

- Өнімділіктің құлдырау әсерінен 400 Мб-тан кем өлшемді NTFS-

ты қолдану ұсынылмайды. 

  
Жүйелік БҚЕ-ге арнайы тағайындалған бағдарламалар (АТБ) 

да жатады. Оған құрылғылар драйверлері, антивирустік бағдарламалар, утилиттарбағдарлама
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лары, дискпен, 

папка және құжаттармен жұмыс жасауға арналған бағдарламалық қабықшалар, 

архиватор бағдарламалары және т.б. 

Сыртқы құрылғыларды басқару үшін драйверлер-бағдарламалары ұсынылған. 

Драйвер –

 бұл жеке сыртқы ЖК құрылғыларына қызмет ететіноперациялық жүйенің бағдарламасы. 

Әрбір құрылғы компьютер жады мен сыртқы құрылғылар арасындағы ақпараттық алм

асуды жүзеге асыратын өз драйверлерін орналастырады. 

Драйвер сыртқы құрылғының барлық сипаттамалары мен құрастыру элементтерін ескеруі қа

жет. 

Стандартты құрылғылардың драйверлері микросхема BIOS флэш-

жадтарында сақталады. Жетілдірілген немесе жаңа құрылғылар драйверлерікомпьютерді қос

у кезіндегі динамикалық түрде операциялық жүйеге қосылатын жеке бағдарламалармен көрс

етілген. 

Драйверлер-бағдарламалары ЭЕМ-

ге қосылған сыртқы құрылғыда дыбыстар мен деректердің барлық алмасу хаттамаларының о

рындалуынқамтамасыз етеді. Бұл сыртқы құрылғылы қолданбалы бағдарламалардың жұмыс

ын жеңілдетеді. 

Ақпаратты жіберу мен жүйені өңдеу үшін аса бір қауіпті "компьютерлік вирус" деп ат

алатын арнайы бағдарламалар көрсетіледі. 

Осыған байланысты әрбір компьютерде антивирустік бағдарламалар орнатылуы тиіс. 

Қолданбалы БҚЕ құрамына БҚЕ өңдеушілерімен жеткізілген бағдарламалар енеді. 

Қолданбалы БҚЕ құрамына енеді: 

- мәтіндік редакторлар (Microsoft Word, WordPad); 

- кестелік процессорлар (Excel); 

- компьютерлік графика жүйесі (Adobe Photoshop, Corel Draw); 

- коммерциялық бағдарламалар (ойындар, аудио, видео және т.б.). 

  

Қазіргі уақытта бағдарламалар өндірістік өнім болып табылады, яғни, оларды автокөл

іктер, мұздатқыштар және т.б. секілді сатуға болады. 

  

Аспаптық бағдарламалық қамтамасыз ету –

 бұл автоматтандырылған ақпараттық жүйелер мен бағдарламаларды құруға арналған бағдар

ламаларкешені. Деректер базасын басқару жүйесіне Access, Foxpro, dBase, 

SQL Server, Paradox және т.б жатады. 

ДББЖ әртүрлі аумақта деректер базасымен жұмысжасау және құру үшін арналған. 

ЖК үшін бағдарламалау жүйелерін әзірлеуші фирмаларының жетекші фирмалары Mic

rosoft және Borland International болып табылады. Бағдарламалау жүйесі пайда болғанға дейі

н бағдарламашы арнайы бағдарлама-

 мәтіндік редактор көмегімен бағдарламалау тілінде мәтін құрды. Оданкейін транслятор-

бағдарламасының көмегімен бағдарламалық тілдер командасын машиналық кодта ауыстырд

ы. Сосын үшінші арнайы бағдарламакөмегімен жеке бағдараламалық модулдерден орындала

тын файлды алды. 

Бағдарламалау жүйесінің пайда болуы барлық аталған процедураларды бір бағдарлам

алық пакетте жүзеге асыруға мүмкіндік берді. Сонымен біргебағдарламашы олардың әрқайс

ына еркін әрі қарапайым жүгіне алады. 

Заманауи бағдарламалау жүйесіне Delphi, Visual Basic, 

C++, Java бағдарламалау тілдері жатады. Бұл объектілі-

бағытталған бағдарламалау тілдері(ОББ). Бұл тілдердің құндылықтарына есептеуіш желілері
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нде, Ғаламторда жұмыс жасау үшін қосымшаларды құру мүмкіндігі, сонымен қатар объект с

екілді бағдарламалаудың әртүрлі элементтерімен жұмыс істеу мүмкіндігі. 

ОББ бағдарламаларды брі-

бірімен байланысқан объекттер арасындағы жиынтық ретінде қарастырады. Объекттер қасие

ттер мен әдістерменсипатталады. Объекттер жағдайларға әрекет етеді (клавиштың басылуы, 

тышқан батырмасының шертілуі, форманың ашылуы және т.б.). Бағдарламалаупроцесі объек

т қасиеттері және олардың әдісін шақыру операцияларымен түйіндестіріледі. 

Осы барлық әрекеттер сәйкес жағдайлардыңинициализациялануы кезінде орындалады. Бағда

рламашы өзінің объектісін құрып, оларға қасиеттер мен әдістерді меншіктей алады. 

Бағдараламалаудың заманауи стилі кітапханаларда бар кодтарды қайта қолдануды ұс

ынады. Объектілі-

 бағытталған бағдарламалау тілі кітапханаларкласын құруды жеңілдетеді. Нәтижесінде кітап

ханалар иілгіш болады. Бұл кітапханалар жаңа кластарды қосу жолымен кеңейеді, сонымен қ

атар жаңакластардың білім жолымен. Сонымен бірге жаңа кластар бар кластардың функцион

алділігіне мұра етеді. 

 

 

Қолданушы бағдарламалардың пакеті. Клиент-сервер моделі. Қосымшаларды деңгейлеп 

бөлу  

Қолданбалы бағдарламалық жасақтама — бағдарламалау жүйелерінің көмегінсіз, 

қолданушы өзінің ақпараттық тапсырмаларын шеше алатын бағдарламалар жиынтығы. 

Қолданбалы БЖ келесі бағдарламалар класстарына бөлінеді: 

 Жалпы қолданыстағы бағдарламалар; 

 Арнайы қызметтегі бағдарламалар; 

 Кәсіптік деңгейдегі бағдарламалар. 

Жалпы қолданыстағы бағдарламалар.[өңдеу] 

Жалпы қолданыстағы бағдарламаларды меңгеру үшін арнайы білімнің қажеті жоқ, 

сондықтан олар қолданушылармен кеңінен қолданылады. Бұл классқа мәтіндік редакторлар, 

электрондық кестелер, мәліметтер қорымен жұмыс жасау бағдарламалары, анимациалық 

графика дестесі, коммуникациялық бағдарламалар, интегралданған және бір мақсатты 

бағдарламалар жатады. Мәтіндік редактор — бұл бағдарлама символдық ақпаратпен жұмыс 

жасауға арналған. Қызметі бойынша бағдарламалар мәтіні редакторы, құжаттар редакторы, 

баспаханалық жүйелер және арнайы редактор. Бағдарламалар мәтіні редакторы қандай да бір 

бағдарламалау тілдерінің мәтінің теруге және түзетуге арналған. (Turbo Basic, Turbo Pascal). 

Бұл бағдарламалар азын аулақ операциялар орындайды: бағдарламаны жолдық жазу, 

бағдарламаның мәтінің сақтау және оқу және т.б. Құжаттар редакторы құжаттың құрылымы 

бар мәтіндермен жұмыс жасауға арналған (Word, Word Perfect, Лексикон). Баспаханалық 

жүйелер сапасы жоғары құжаттарды құруға мүмкіндік береді: буклеттер, газеттер, 

журналдар, кітаптар (Page Maker, QuarkXPress, Ventura Publisher). Арнайы редакторлар 

математикалық, химиялық немесе арнайы символдары бар құжаттармен жұмыс жасауға 

мүмкіндік береді. (ТЕХ, нотаның таңбалары). Графиктік редактор — бұл бағдарлама 

графикалық ақпаратпен жұмыс жасауға арналған (Paint, Photoshop, CorelDRAW). Графиктік 

редакторлар жалпы және арнайы қызметтегі редакторлар болып бөлінеді. Жалпы қызметтегі 

графиктік редакторлар күрделі емес суреттерді құруға, көшіруге, сақтауға және оқуға 

мүмкіндік береді. Арнайы қызметтегі графиктік редакторлар күрделі техникалық 

объектілерді жобалауға, әртүрлі үрдістерді үлгілеуге, жарнамалық беттер құруға мүмкіндік 

береді. Әуендік редактор — бұл бағдарлама дыбыстық ақпаратты құру және өңдеуге 

арналған (Composer). Кестелік процессор — бұл бағдарлама кесте түрінде берілген 

ақпаратты өңдеуге арналған. Өңделген кестелер электрондық кестелер деп аталады. 

Мәліметтер қоры — бұл анықталған белгілері бойынша ұйымдастырылған, жалпы сипаттау 

https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D2%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8B_%D0%B1%D0%B0%D2%93%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D0%B6%D0%B0%D1%81%D0%B0%D2%9B%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0&action=edit&section=1
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және сақтау принциптері бар мәліметтер жиынтығы. Анимациялық графика дестесі 

динамикалық графикалық ақпаратпен жұмыс жасауға арналған (3D-Studio, Animator). 

Коммуникациялық бағдарламалар — бұл бағдарламалар мәліметтерді компьютерлік желілер 

арқылы жіберуге арналған. Оларға браузерлердің барлық түрлерін жатқызуға болады 

(Outlook Express, Internet Mail, MS Exchange және т.б.). Интегралданған десте — бұл өзара 

байланысқан, кешенді есептерді шығаруға бағытталған және қолданушылардың дестедегі 

барлық бағдарламалармен әрекеттесуін сүйемелдейтін қолданбалы бағдарлалар жиынтығы. 

MS Office, Works, Framework. Интегралданған дестелердің пайда болу себебі әртүрлі 

форматтағы мәліметтерді бірге қолдану болып табылады. Сондықтан олар бірегей 

принциппен әзірленді. Оларда төрт механизмді атап өтуге болады: 

 Алмасу буфері, мұнда басқа бағдарламаға көшіруге арналған ақпарат еңгізіледі; 

 OLE технологиясы, бір қосымшаның құжатына басқа қосымшаның құжатын қосуға 

мүмкіндік береді; 

 Файлдарды конверттеу — белгілі бір форматтағы файлдағы жазбаны осы дестенің 

басқа қосымшасында оқи алу мүмкіндігі; 

 Ортақ қабықшаны қолданып тікелей ақпарат алмасу. 

Бір мақсаттағы бағдарламалар белгілі бір тапсырманы шешу үшін арналған. Олардың ішінде 

ең танымалдары аудару бағдарламалары, сөздік бағдарламалар және құжаттарды сканерлеу 

бағдарламалары. Аудару бағдарламалары ақпаратты бір тілден келесі бір тілге аударуға 

арналған (PROMT, Stylus, Сократ). Сөздік бағдарламалар қарапайым сөздіктердің 

электрондық нұсқасы болып табылады, бірақ кейбір қосыша ыңғалы мүмкіндіктері бар. 

(Lingvo, Мультилекс). Сканерлеуге арналған бағдарламалар құжаттың баспа көшірмесін 

электрондық түрге автоматты түрде ауыстырға мүмкіндік береді (FineReader). 

Арнайы қызметтегі бағдарламалар.[өңдеу] 

Бұл бағдарламалар арнайы есептерді шешуге арналған бағдарламалар, мысалы, 

қашықтықтан оқыту және тестілеу, математикалық дестелер (MathCAD), қызметті эксперттік 

бағалау (GAMMA, EXPERT) және т.б. 

Кәсіби деңгейдегі бағадарламалар.[өңдеу] 

Бұл бағдарламалар маманның кәсіби тапсырмаларын шешуге арналған. Бұл классқа 

ұйымның қаржылық шаруашылық қызметін талдау бағдарламалары, бухгалтерлік есепті 

және банктік қызметті автоматтандыру бағдарламалары, өнімді өндіру технологиясын 

қамтамасыз ететін бағдарламалар және т.б. 

 

 

1.1.  Компьютердің программалық құралдары                      

XX - шы ғасырдың 30-шы жылдарында алгоритм түciнігi математикалық зерттеу oбъектісіне 

айналды, ал ЭЕМ пайда болған соң кеңінен танымал болды. Электронды есептеу техникасы 

мен программалау      әдістерінің      дамуы алгоритм      құрастыруды -автоматтандырудың 

маңызды кезеңі болып табылатындығын түсінуге ықпал етті. 

Электронды есептеуіш машина - «екі санды қосу» , «екі санды кебейту» , «екі санды 

салыстыру» және т.б.с.с. карапайым арифметикалық және логикалық операциялардың 

белгілі жинағын орындай алатын құрылғы. Бip операцияны орындаған соң ЭЕМ автоматты 

түрде келесісін орындауға көшеді және осылайша , операциялардың ұзын тізбегін адамның 

қатысуынсыз орындауы тиіс. ЭЕМ - ға түсінікті формада жазылған операциялар 

қатары программа деп аталады. Есептеу машинасының бағдарлама бойынша жұмыс icтey 

жағдайы, ЭЕМ жұмысын басқарудың бағдармалық принципінің  негізін құрайды. 

Қазіргі күні көптеген есептерді шешуді адам техникалық құрылғыларға жүктейді. 

Техникалық құрылғыларды қолдану ережелерінің сипатталу дәлдігі мен амалдардың 

https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D2%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8B_%D0%B1%D0%B0%D2%93%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D0%B6%D0%B0%D1%81%D0%B0%D2%9B%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0&action=edit&section=2
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D2%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8B_%D0%B1%D0%B0%D2%93%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D0%B6%D0%B0%D1%81%D0%B0%D2%9B%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0&action=edit&section=3
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орындалуы ретіне өте қатал талаптар койылады. Сондықтан әр түрлі ережелерді анық және 

дәл сипаттау үшін арнайы тілдер жасалады. 

Арнайы бағдарламалық өнімдер мен жабдықталған компьютерлер техникалық база және 

ақпараттық жүйелер үшін құрал болып табылады. Ақпараттық жүйе компьютерлер және 

телекоммуникациямен жұмыс атқарушы қызметкерлер арқылы ғана жұмыс жасайды. 

  Ақпараттық  жабдықтау  - ақпаратты кодтау және классификациялаудың біртекті жүйесінің, 

құжаттардың реттелген жүйесінің, ақпараттық ағындар  схемасының жиынтығы  және 

мәліметтер қорын тұрғызу әдістемесі. 

Техникалық жабдықтау - ақпараттық жүйенің жұмысына арналған техникалық құралдардың 

комплексі, сонымен қатар осы технологиялық процесстер мен құралдарға сәйкес құжаттар. 

 
Техникалық құралдар комплексі келесі құрамнан тұрады: 

 Кез келген модельдегі компьютерлер; 

 Ақпаратты шығару, өңдеу, жинақтау  және беру құралдары; 

 Мәліметтерді алмастыру құралдары және байланыс желілері; 

 Ақпаратты автоматты алу қондырғылары және оргтехника; 

 Эксплуатациялық материалдар  және т.б.; 

Математикалық және бағдарламалық жабдықтау – техникалық құралдар комплексінің жақсы 

жұмыс атқаруы үшін, ақпараттық жүйенің мақсаты  мен мәселесін  орындаушы 

математикалық модельдер, алгоритмдер және бағдарламалар жиынтығы. 

Математикалық жабдықтау құрамына: 

 Басқару процесстерін модельдеу құралдары; 

 Басқарудың типтік мәселелері; 

 Математикалық бағдарламалау, математикалық статистика, т. б. әдістері. 

Бағдарламалық жабдықтау құрамына жалпы жүйелік және арнайы бағдарламалық өнімдер, 

сонымен қатар техникалық құжаттама кіреді. 

Ұжымдық  жабдықтау – ақпараттық жүйе жасау және қолдану барысында жұмысшылардың 

техникалық құралдармен және өзара қарым-қатынасын реттеуші әдістер мен құралдар. 

Құқықтық жабдықтау – ақпараттық жүйелердің заңды статусын және функциясын 

анықтаушы құқықтық нормалар жиынтығы. 

Дербес компьютер бағдарламалық жабдықтаусыз жұмыс істей алмайды. Ол жақсы жұмыс 

істеуі үшін  әртүрлі бағдарламалар комплексі қажет. Дербес компьютер үшін көптеген 
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бағдарламалар жасалған. Қолданылу мақсатына қарай  дербес компьютердегі бағдарламалық 

жабдықтауды үш топқа бөлуге болады: 

1. Жүйелік жабдықтау. 

2. Бағдарламалау жүйелері. 

3. Қолданбалы жабдықтау. 

  

  

Дербес компьютерді бағдарламалық жабдықтау құрылымы. 
 

 
  Жүйелік жабдықтау операциялық жүйелерден және бақылау, диагностика жасау 

құралдарынан тұрады. 

 Операциялық жүйе  дербес компьютерді бағдарламалық жабдықтау негізін құрайды. 

Операциялық жүйе дегеніміз- ақпаратты өңдеу процесін басқаруды және қолданушы мен 

ақпараттық құралдар арасында  байланыс орнатуды қамтамасыз ететін бағдарламалар 

жиынтығы. Операциялық жүйе құрамына жүйелік бағдарламалар, бағдарламалық 

қабықшалар, драйверлер және утилиттер кіреді. 

 Бағдарламалық қабықшалар- қолданушының дербес компьютермен  байланыс жасауын 

жақсы және қолайлы түрде қамтамасыз ететін бағдарламалар. MS-DOS-үшін әдетте  Norton 

Commander бағдарламасының қабықшасы қолданылады, ал Windows 3.1.-үшін  Norton 

Desktop  және  Windows 95-ке Norton Navigator. 

Драйверлер- операциялық жүйелердің сыртқы құрылғыларымен (принтер, CD-ROM 

дискілер, клавиатура, тышқан және т.б.) қарым –қатынасын қамтамасыз етуші 

бағдарламалар. 

 Утилиттер- операциялық жүйе мүмкіндіктерін қамтамасыз етуші көмекші бағдарламалар 

(антивирустік бағдарламалар, дисктерді оптимизация жасау және т.б.) Бақылау және 

диагностика жүйелері  дербес компьютер құрылғыларын тексеру үшін  арналған. Олар 

қателерді  автоматты түрде  тауып қолданушыға хабар береді. 

  

1.2.  Бағдарламалау жүйелері 
  Бағдарламалау жүйелеріне- бағдарламалау тілдері  және трансляторлар кіреді. 

Бағдарламалау тілдері – мәліметтерді өңдеу алгоритмдерін  сипаттау мақсатында жасалған 

тілдер. Қазіргі кезде бірнеше  жүздеген тілдер бар, бірақ тек олардың ондағаны  ғана  кең 

қолданылады. Олар Фортран, Кобол, Паскаль, Бейсик, СИ, СИ++, Турбо Паскаль, Турбо Си, 

Пролог, т.б. Бағдарламалау тілдері көмегімен дербес компьютер үшін  бағдарламалар 

жасалады. 

  Бағдарлама қолданылған – синтаксистермен сәйкес  жазылған командалар жиынтығы. 

Әдетте бағдарлама ағылшын тіліне жақын символдық тілде жазылады. Бұл тіл компьютерге 

түсінікті болуы үшін  аудару қажет болады. Аудармашылардың ролін трансляторлар 

атқарады. 

  Транслятор - бағдарламалу тілінен  ЭЕМ-тіліне аудармашы, яғни ЭЕМ-кодтарынан 

тұратын командалар. Транслятордың негізгі түрлері: интерпретаторлар және компиляторлар. 
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   Интерпретаторлар - машиналық кодтарға командалық аударма және дәл сол уақытта  әр 

команданың орындалуын қамтамасыз етуші  транслятор. Интерпретатордың  ерекшелігі  

дербес компьютерді қолданушы  сұхбаттық режимде  жұмысты ұйымдастыратын мүмкіндігі 

бар. Ал, кемшілігі  бағдарламаның орындалу жылдамдығы баяу жүреді. 

 Компилятор -  барлық бағдарламаны машиналық  командаға   оның орындалуынсыз 

аударатын транслятор. Компилятор жұмысының нәтижесінде  жұмыс жасауға дайын емес 

жеке  модуль пайда болады. 

    Қолданбалы бағдарламалық жабдықтау - әртүрлі ақпаратты өңдеуді  автоматтандыру үшін 

және ғылым  мен техникадағы есептеулерді  орындау үшін  әр түрлі негіздегі бағдарламалар 

жиынтығы. 

    Қолданбалы бағдарламалар – арнайы бір қолданушыға арналып жасалынған немесе 

қолданушылардың өз қажеттері үшін жасаған бағдарламалар. 

  Қолданбалы бағдарламалардың арнайы пакеті - нақты бір мәселеге, есептердің 

анықталған класына арналған бағдарламалар. Қолданушылар  программалаушылардың 

көмегінсіз пайдалана алатын бағдарламалар. Мұндай пакеттерге: редакторлар 

(лексикон,Word), электрондық кестелер (Super Calc), мәліметтер қоры (dBase), 

механизмдерді проектілеу пакеті (AutoCad), математикалық есептеулер пакеті (NortonUtilite) 

және  басқалар жатады. 

  Интегралданған қолданбалы жүйелер - ақпаратты өңдеудің әмбебап мүмкіндіктеріне ие 

қолданбалы бағдарламалардың  комплексті пакеті. Оның құрамына: текстік редакторлар, 

текстік процессорлар, МҚБЖ,  электрондық кестелер және  іскер графика құралдары кіреді. 

Мұндай жүйелердің өкілдері: QuartPro, Works, Русский офис, Microsoft Officе.  

  

БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУГЕ ҚҰҚЫҚ 

 Биржа жалпылама негізде Клиентке Биржаға тиесілі, техникалық құжаттамада 

сипатталған Бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалануға және осы Жағдайлармен анықталған 

жағдайларда Бағдарламалық қамтамасыз етуді таратуға құқық береді.    Клиент осы 

Жағдайлармен анықталған жағдайларда үшінші тұлғаларға Бағдарламалық қамтамасыз етуді 

пайдалануға құқық (сублицензия), оны ары қарай беруге құқықсыз негізде беруге құқылы. Сол 

кезде Клиент осы бапта көрсетілген Бағдарламалық қамтамасыз етуді модификацияламауға, 

адаптацияламауға, декомпилирілеумеуге, өзгертпеуге, сонымен қатар одан шығатын өнімдерді 

жасамауға міндетті. Клиентпен Бағдарламалық қамтамасыз етуге үшінші тұлғаларға 

сублицензия берілген жағдайында, Клиент үшінші тұлғалардың   Бағдарламалық қамтамасыз 

етуді модификацияламауына, адаптацияламауына, декомпилирілеумеуіне, өзгертпеуіне, 

сонымен қатар одан шығатын өнімдерді жасамауына, осы Жағдайлардың талаптарын сақтауына 

міндетті.    

Шарт әрекет етуі тоқтаған жағдайда, Клиент, сонымен қатар Бағдарламалық қамтамасыз 

етуді пайдалануға құқық алған тұлғалар, оларға берілген Бағдарламалық қамтамасыз етуге 

құқытарын жоғалтады. Ондай жағдайда Клиент, оның басқа тұлғаларға берілген көшірмелерін 

қосқанда барлық көшірмелерінің жойылуын қаматамасыз етеді. 

Клиентті Бағдарламалық қамтамасыз етудің серверлік бөлігінен ажырату 

9.1. Клиентті Бағдарламалық қамтамасыз етудің серверлік бөлігінен ажырату –Клиент пен 

осы Клиент Бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалануға құқық берген басқа тұлғаларының 

қамтамасыз етуді серверлік бөлігіне кіруін мүмкін етпейтін Биржаның әрекеті болып 

табылады.  
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Клиентті Бағдарламалық қамтамасыз етудің серверлік бөлігінен ажырату тұрақты 

немесе уақытша болуы мүмкін. Ажырату түрі туралы шешімді Биржаның өкілетті органы 

қабылдайды. 

Клиентті Бағдарламалық қамтамасыз етудің серверлік бөлігінен ажырату келесі 

себептерден туындауы мүмкін: 

 Биржаның ішкі документтерін Клиент бұзса; 

 Шарт жағдайларын Клиент бұзса; 

 Биржа ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету туралы, Клиентті Бағдарламалық 

қамтамасыз етудің серверлік бөлігінен ажырату бойынша шарттасқан Сауданың басқа 

да ұйымдастырушыларының жазбаша талаптары негізінде. 

Клиентті Бағдарламалық қамтамасыз етудің серверлік бөлігіне кіруді болдырмайтын 

техникалық себептер Клиентті Бағдарламалық қамтамасыз етудің серверлік бөлігінен 

ажырату  болып табылмайды.  

Егер Биржаның өкілетті органы Клиентті уақытша Бағдарламалық қамтамасыз етудің 

серверлік бөлігінен ажырату туралы шешім қабылдаса, қайта қосу туралы шешім, Клиент 

жіберген қателіктерін жойған кезде қабылданады.  

Клиентпен Биржаның қызметтеріне төлемді төлеу бір күнтізбелік айдан көп мерзімге 

жүргізілмесе, Биржа біржақты тәртіпте Шартты бұзуға құқылы. 

 

Серверлер мен жұмыс станцияларының аппараттық-бағдарламалық 

платформалары. Серверлер мен жұмыс станцияларының аппараттық-бағдарламалық 

платформалары. Автоматтандырылған ақпараттар жүйесін бағдарламалық 

қамтамасыздандырудың құрамын таңдау. 

Аппаратты платформалар ерекшеліктері Операциялық жүйелердің қасиеттеріне аппаратты 

құрылғылар септігін тигізеді.Типі бойынша аппараттар персоналды компьютерлердің, мини- 

компьютерлердің,мейнфреймдердің, кластерлердің және ЭЕМ желілерінің ОЖ-лері болып 

ажыратылады. Үлкен машинаның ОЖ-сі персоналды компьютер ОЖ-не қарағанда қиынырақ 

және функцианалды екені айқын. Желілік ОЖ-нің құрамында байланыс желілері арқылы 

компьютерлер арасында хабарлама тасымалдайтын құрылғылар бар, және олар автономды 

ОЖ-нде қажет емес. Осы хабарламалар негізінде желілік ОЖ желіге қосылған, ажыратылған 

тұтынушылар арасында компьютер ресурстарының бөлінуін қамтамасыз 

етеді.Хабарламаларды тасымалдау функциясының тұрақты болуы үшін желілік ОЖ-ның 

құрамында IP, IPX, Ethernet,т.б. сияқты арнайы бағдарламалық компоненттер бар. 

Көппроцессорлы жүйелер операциялық жүйеден жақсы ұйымдасушылықты талап етеді, сол 

арқылы операциялық жүйенің өзі, және оның қосымшалары жүйенің жеке 

процессорларымен параллель жұмыс атқаруына болады. ОЖ бөліктерінің параллель жұмыс 

істеуі ОЖ-ні құраушыларға бірқатар қиыншылық тудырады, себебі бұл жағдайда жеке 

процесстерді ортақ жүйелік кестелерге үйлесімді жеткізілуін қамтамасыз ету, жарысу 

эффектісін, және тағы басқа қажетсіз нәтижелерді болдырмау қиынға түседі. Кластерлер 

операциялық жүйелерге басқа талаптар қойылады. Кластер –ортақ қосымшаларды орындау 

үшін бірге жұмыс істейтін, тұтынушыға жалпы жүйе болып көрінетін есептеу жүйелерінің 

әлсіз байланысқан жиыны.Кластер жүйелерінің функциялануы үшін арнайы аппаратурамен 

қатар операциялық жүйеден бағдарламалық 13 көмек қажет, бұл көмек ажыратылатын 

ресурстарға жеткізілудің үйлесімділігі, келіспеушілік пен жүйенің динамикалық 

реконфигурациясын байқауда көрінеді. Кластерлі технологиялар аумағындағы бірінші 

өндірулердің бірі – Digital Equipment компаниясының VAX компьютерлері негізінде 

жасалған шешімдері болды. Аппаратты платформаның анықталған түріне бағытталған ОЖ-

мен қатар, ұялы деп аталатын, бір типті компьютерден басқа типті компьютерге оңай 

орнатылатын операциялық жүйелер бар.Осындай ОЖ-нің көрнекті өкілі –атақты UNIX 

жүйесі.Бұл жүйелерде аппаратты-тәуелді орындар локалданған, сондықтан жүйенің жаңа 
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платформаға тсымалдануы кезінде солар ғана көшіріледі. ОЖ-нің қалған бөлігінің 

тасымалдануын оның машиналық-тәуелсіз тілде жазылуы жеңілдетеді.Мысалы, операциялық 

жүйелерді бағдарламалау үшін арнайы жасалған С-да. Қолдану аймақтарының ерекшеліктері 

Көптапсырмалы ОЖ оларды өндіруде қолданылған эффективтілік критерияларына сәйкес 

үш түрге бөлінеді:  

• пакеттік өңдеу жүйелері (мысалы, OC EC), 

 • уақытты бөлу жүйелері (UNIX, VMS),  

• шынайы уақыт жүйелері (QNX, RT/11). Пакеттік өңдеу жүйелері нәтижелерінің тез шығуын 

талап етпейтін, негізінен есептеуге арналған тапсырмаларды орындауға арналған. Пакеттік 

өңдеу жүйелерінің басты мақсаты және эффективтілік критерийі –оның максималды өткізу 

қасиеті, яғни максимал санды тапсырманы бірлік уақыт ішінде шығару қасиеті. Пакеттік 

өңдеу жүйелерінде бұл мақсатқа жету үшін фнкцияланудың келесі сызбасы қолданылады: 

жұмыстың басында тапсырмалар пакеті құрылады, әр тапсырманың жүйелік ресурстарға 

талабы бар; осы тапсырмалар пакетінен мультибағдарламалық қосылыс жасалады, яғни бір 

уақытта орындалатын көптеген тапсырмалар. Бір уақытта орындалу үшін ресурстарға 

айрықша талаптары бар тапсырмалар таңдап алынады. Осылайша, тапсырмалар пакетінен 

жаңа тапсырма таңдап алу жүйеде орныққан ішкі оқиғаға тәуелді. Бұдан шығатыны, мұндай 

ОЖ-де тапсырманың белгілі уақыт аралығында орындалуына кепіл беру мүмкін емес. 

Пакеттік өңдеу жүйелерінде бір тапсырманы орындаудан басқасын орындауға ауысу тек 

тапсырманың өзі процессордан бас тарса ғана орындалады, мысалы, енгізу-шығару 

операциясын орындаудың қажеттілігі кезінде. Сондықтан бір тапсырма процессорды көп 

уақытқа ұстап тұруы мүмкін, бұл жағдай интерактивті тапсырмаларының орындалуына 

мүмкіндік бермейді.Тұтынушының пакеттік өңдеу жүйесі орнатылған есептеу машинасымен 

қарым-қатынасы мынадай түрде: тұтынушы тапсырманы әкеледі, оны диспетчер-операторға 

береді, ал күн аяғында нәтижесін алады. Мұндай тәртіп тұтынушы еңбегінің өнімділігін 

кемітетіні көрініп тұр. Уақытты бөлу жүйелері пакеттік өңдеу жүйелерінің негізгі кемшілігі – 

тұтынушы-программисттің тапсырмаларды орындаудан аластатылуын жоюға арналған. 

Уақытты бөлу жүйесінің әр тұтынушысына терминал табысталады, сол арқылы ол өз 

бағдарламасымен диалог жүргізуіне болады. Уақытты бөлу 14 жүйелерінде әр тапсырмаға 

тек квант процессорлық уақыт берілетіндектен, ешқандай тапсырма процессорды көп уақыт 

пайдаланбайды, және жауап уақыты да ыңғайлы. Егер квант аса үлкен емес болып 

таңдалса,бір машинада бір уақытта жұмыс істеп отырған тұтынушыларға олардың 

әрқайсысы машинаны бөлек пайдаланып отырғандай болып көрінеді. Уақытты бөлу 

жүйелерінде өткізу қасиеті азырақ, себебі орындауға тұтынушы жіберген әр тапсырма 

қабылданады, және процессордың тапсырмадан тапсырмаға жиі ауысуына көп 

шығындалады. Уақытты бөлу жүйелерінің эффективтілік критерийі –максималды өткізу 

қасиеті емес,тұтынушы жұмысының ыңғайлылығы мен нәтижелігі болып табылады. 

Шынайы уақыт жүйелері станок, спутник сияқты техникалық объектілерді немесе 

гальваникалық сызық, доменды процесс сияқты техникалық процесстерді басқару үшін 

қолданылады. Осы жағдайлардың бәрінде шектеулі уақыт беріледі, осы уақыт аралығында 

объекіні басқаратын бағдарлама орындалуы тиіс, олай болмаған жағдайда авария болуы 

мүмкін: спутник көріну зонасынан шығып кетеді, датчиктардан келетін тәжірибелік 

ақпараттар жоғалады, гальваникалық жамылғының қалыңдығы дұрыс болмайды. Осылайша, 

шынайы уақыт жүйелерінң эффективтілік критерийі – бағдарламаны қосу мен нәтижені алу 

арасындағы алдын-ала тағайындалаған уақыт интервалдарына төзу . Бұл уақыт жүйенің әсер 

уақыты деп талады, ал сәйкес қасиет –әсер етушілік. Кейбір операциондық жүйелер қасиеті 

жағынан әр түрлі типті ОЖ болуы мүмкін. Тапсырма жартысы пакеттік өңдеу режимінде 

орындалса, жартысы реалды уақыт немесе уақыт бөлу режимінде орындалуы мүмкін. 

Осындай жағдайда пакеттік өңдеу режимін фондық режим деп атайды. Құрастыру 

тәсілдерінің ерекшеліктері. Базалық концепцияларға жатады: 
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 • Жүйенің ядро құрылымының тәсілі – монолиттік ядро немесе микроядролық тәсіл. Кейбір 

ОЖ-лер монолиттік ядроны қолданады, себебі ол нақтылы режимде жұмыс істеп, бір 

процедурадан екіншіге тез өтеді.ОЖ- ның микроядро тәсілімен құрылуы белгіленген 

режимде жұмыс атқарып, аппаратураны басқару функцияларының аз мөлшерде 

қолданылуына негізделген.Дегенмен, жоғары дәрежедегі ОЖ функцияларын арнайы 

компоненттері атқарады –қолданбалы режимді серверлер.Мұндай тәсілмен жұмыс істеу 

белгіленген режим мен қолданбалы режим арасындағы алмасулар жиі болып тұруына 

байланысты өте баяу жүреді, әйтсе де жүйе өзгермелі күйге енеді – оның функцияларын 

қолданбалы режимдегі серверлерді қосып-алу арқылы өсіруге, сығуға мүмкіндік пайда 

болады. Сонымен қоса, серверлер кез-келген қолданбалы процесстер сияқты бір- бірінен 

сенімді қорғалған. 

 • ОЖ-нің объектілі-бағдарлы базада құрылуы ОЖ ішіндегі барлық жетістіктерін қолдануға 

мүмкіндік береді. Нақты айтқанда:стандартты объектілер формасындағы сәтті шешімдердің 

аккумуляцисы, мұралық механизм көмегімен жаңа объектілер тудыру, объектінің ішкі 

құрылымына ену есебінен пайда болған мәлімет қорғау қасиеті, ол өз кезегінде өзге 15 

қолданушылардың заңсыз түрде қол сұғуына жол бермейді, жақсы белгіленген объектілер 

жиынынан тұратын жүйенің құрастырылуы.  

• Бірнеше қосалқы аймақтардың болуы жалғыз ОЖ шегінде бірнеше ОЖ-лерге арналған 

қосымша бағдарламаларды орындауға мүмкіндік береді. Қазіргі заманғы операционды 

жүйелер бір мезгілде MS-DOS, Windows, UNIX (POSIX), OS/2 сияқты қосалқы аумақтарды 

қабылдайды, ол микроядро тәсілімен жүзеге асады. ОЖ ұйымдасуының бөліктенуі 

бағдарламашылар мен қолданушылардың желілі аймақтарда жұмыс атқаруын мейілінше 

жеңілдетеді. 

 • Бөліктенген ОЖ құрамына қолданушыға желіні кәдімгі бірпроцессорлы компьютер ретінде 

қабылдауға мүмкіндік беретін механизмдер жинақталған. ОЖ-нің таратылған 

ұйымдасуының өзіне тән белгілері:таратылатын ресурстардың бірыңғай анықтама 

қызметінің, бірыңғай уақыт қызметінің болуы, жойылған мәліметтерді қайтару механизмін 

қолдану (RPC). Ұсынылатын әдебиет 1,2,3,4,5,6,7,8,13 СӨЖ арналған бақылау тапсырмалары 

1. Бағдарламалар классификациясы, ОЖ түсінігі 2. ОЖ классификациясы 3. Пакетті өңдеу 

жүйесі 4. Уақыт бөлу жүйесі 5. Реалды уақыт жүйесі 6. ОЖ-нің құрылымдық ұйымдасуы 

 

Тақырып: Windows Server 2000/2003 операциялық жүйесі 

Windows -тың тарихы мен дамуы. 

Windows-тың тарихы 1985 жылы оның алғашқы версиясы Windows 1.0 шыққаннан 

басталады. Оның құрамында операциялық жүйенің жұмысын көп ыңғайлы жасаған 

программалар болды. Сол кезде қолданылып жүрген MS-DOS операциялық жүйесіне 

қарағанда Windows-та графикалық интерфейс қолданылды. (MS-DOS-та командалық 

интерфейс болды) Сонымен бірге Windows-та информация түгелдей экранға емес, терезе деп 

аталатын экранның ішкі аймағына шығарылды. Сол кездегі 8086 процессоры бар 

компьютерлерде операциялық жүйе жөнді жұмыс жасаған жоқ. 

Екі жылдан соң 1987 жылы қараша айында Windows 2.0 версиясы пайда болды. Ал шамамен 

бір жарым жылдан соң Windows 2.10 версиясы шықты. Бірақ бұл версиялар ондай аса 

танымал бола қойған жоқ. 

1990 жылы Windows 3.0 жаңа версиясы шығып, ол көптеген дербес компьютерлерде 

қолданыла бастады. 

Windows-қа арналған программа жазудың қарапайымдылығы мен ыңғайлылығы, Windows-

тың басқаруымен жасайтын программалардың көптеп жазылуына әкелді. Ақырында, жүйені 

танымал қылған оның әртүрлі компьютерлік құрылғылармен жұмысының жақсы 

ұйымдастырылуы болды. 
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Келесі Windows 3.1 және Windows 3.11 версиялары жұмыстың сенімділігін арттыруға 

бағытталды. Мұнда жадымен жұмыс жақсартылды, жоғары дәрежеде масштабталатын True 

Type шрифтілерін қолданды, белгілерді экран бетінде маус көмегімен жылжыту мүкіндіктері 

пайда болды, сонымен бірге параллель жасайтын программалардың арасында информация 

алмасудың жаңа механизмі қолданылды. Windows 3.11-дің тағы бір артықшылығы 

компьютерлік желіде жақсы жұмыс жасады. 

1988 жылы Microsoft компаниясы Windows жүйесімен бірге параллель түрде Windows 

NT операциялық жүйесін жасауды қолға алды. Жаңа операциялық жүйе желілік 

жұмыстармен қуатты әрі сенімді жұмыс жасауға арналған операциялық жүйе жазу 

мақсатында жазылды. Сонымен бірге жүйенің интерфейсі Windows 3.0 жүйесімен бірдей 

болуы тиіс болды. Бір айта кететін нәрсе Windows NT жүйесінің де ең танымал болған 

версиясы үшінші, яғни Windows NT 3.0 версиясы болды. Ол 1992 жылы жылы пайда болды, 

ал 1994 жылы Windows NT 3.5 жазылды. 

Операциялық жүйелерді дамыту ісі бір орында тұрмады. 1995 жылы Windows 

тарихында жаңа кезең болып табылған операциялық жүйе пайда болды. Жаңа жүйені жасау 

кезінде оның аты туралы көп әңгіме болды. Басында Windows 4.0 деп, кейіннен Windows 

Chicago деп, ал ақыр соңында Windows 95 деп аталды. Windows 3.1 –ге қарағанда интерфейс 

көп өзгеріске ұшырады, әрі программаның жұмыс жасау жылдамдығы да артты. 

Windows 95-тің жаңалығының бірі компьютердің қосымша құрылғыларының бір-бірімен 

конфликтісіз жұмыс жасауы үшін оларды автоматты түрде баптау мүмкіндігі пайда болды. 

Бұл технология Plug end Play деп аталды. Жүйенің тағы бір ерекшелігі Интернетпен 

ешқандай қосымша программаларсыз жұмыс жасау мүмкіндігі болды. Windows 95 – тің 

интерфейсі Windows типті жүйлердің бәрінің негізі боды. 1996 жылы өзгертілген Windows 

NT 4.0 версиясы шықты. Мұның интерфейсі Windows 95 жүйесінің интерфейсіне ұқсас 

болды. 

Windows 95 – тің дамуының жалғасы болып, 1998 жылы Windows 98 шықты. Мұнда 

Интернетпен жұмысқа көп көңіл бөлінді. 

Windows дамуының келесі кезеңі Windows 2000 және Windows Me (Millennium Edition – 

редактор тысячелетия) шығуы болды. Windows 2000 жүйесі Windows NT жүйесінің негізінде 

жазылды. Ал Windows Me Windows 98 жүйесінің жалғасы болды, бірақ көптеген жаңа 

мүмкіндіктерді қамтыды. Соның ішінде мультимедиалық құралдармен жұмыс істеу жақсы 

дамытылды. Windows Me көмегімен кез-келген қолданушы үш-төрт компьютер негізінде 

файлдарды, папкаларды принтерді ортақ пайдалану үшін жергілікті желі жасай алады. Ең 

жаңа компонент жүйенің видеофильмдер редакторы болды. Бұл программа көмегімен 

фильмдерді монтаж жасауға болады. Цифрлық фотокамералар мен сканерлермен жұмыс 

жасау жеңілдеді. Мұнда фотоларды компьютер жадына енгізу үшін қосымша программалар 

қажет емес. Кең танымал МР 3 форматты дыбыстық файлдарды қолданушы өзі құра алатын 

болды. Жүйенің қауіпсіздігі мен қорғанысы да жақсартылды. Plug end Play технологиясының 

жақсартылуы компьютерге әртүрлі тұрмыстық приборларды жеңіл қосуға мүмкіндік берді. 

Біртіндеп Windows жүйелерінің арасындағы айырмашылық жойылып, 2001 жылы Windows 

XP пайда болды. Ол Windows NT мен Windows 2000-ның қауіпсіздік жүйесі мен сенімділігін 

Windows Me-нің қолайлылығын біріктірді. Сондықтан да бұл жүйе қауіпсіз, сенімді және 

жылдам жұмысты қамтамасыз етті, сонымен бірге ол үйренуге қарапайым болды, әрі жеке 

үйдегі қолданушыларға арналған көптеген құралдар пайда болды. 

Әртүрлі салада, бағытта қолдануға арналып, Windows XP жүйесінің көптеген варианттары 

шықты. 

Microsoft Windows XP Home Edition үйдегі жұмыс жасайтын жеке қолданушыларға 

арналған. 

Microsoft Windows XP Professional, аты айтып тұрғандай профессионалдарға арналған жүйе. 

Бұл версия мекемелерде көп қолданылады. 
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Компьютерлік жүйедегі көп қолданушылардың жұмысын ұйымдастыру үшін, қуатты 

компьютерлерге арналып Microsoft фирмасы Windows Server 2003 операциялық жүйесін 

жазды. 

Қазіргі таңдағы Windows XP-дің мүмкіндіктері жоғары. Басқа версиялардың бәрі де уақыт 

өте келе ескірді. Сондықтан жұмыс жасауға тиімдісі әрі ыңғайлысы Windows XP жүйесі 

болып табылады. 

Ал Windows XP жүйесімен жұмыс жасау үшін компьютерге қойылатын талаптар мынадай: 

 Компьютердің оперативті жады 128 Mb-тан кем болмауы керек. Жүйе жылдам жұмыс 

жасауы үшін 256 болғаны дұрыс. 

 Кез-келген процессор жарайды, бірақ тым ескі болмағаны дұрыс. Егер тактілік жиілігі 

300 Мгц тен жоғары болса жарайды, бірақ 1 Ггц-тен жоғары болғаны дұрыс. 

 Қатқыл дискте операциялық жүйенің файлдары мен уақытша файлдар орналасуы 

керек әрі бос орын қалуы керек. Қазіргі уақытта кішкентай көлемді дисктер сатуда 

жоқ болғандықтан ол жөнінде қиындық болмайды. 

 

 Windows Server 2003-тен бастап, серверлік операциялық жүйелер басқаша аталды. 

 

1. Windows NT 3.1 (1993) 

2. Windows NT 3.5 (1994) 

3. Windows NT 3.51 (1995) 

4. Windows NT 4.0 (1996) 

5. Windows 2000 (2000) — Windows NT 5.0 

6. Windows XP (2001) — Windows NT 5.1 

7. Windows XP 64-bit Edition (2006) — Windows NT 5.2 

8. Windows Server 2003 (2003) — Windows NT 5.2 

9. Windows Vista (2006) — Windows NT 6.0 

10.Windows Home Server (2007) — Windows NT 5.2 

11.Windows Server 2008 (2008) — Windows NT 6.0 

12.Windows Small Business Server (2008) — Windows NT 6.0 

13.Windows 7 — Windows NT 6.1 (2009) 

14.Windows Server 2008 R2 — Windows NT 6.1 (2009) 

Windows NT (NT — New Technology) тектес операциялық жүйелер, үрдістер 

арасын адрестік кеңістікпен бөлу негізіне жасалған. Әр үрдістің, оған бөлінген жадымен 

жұмыс жасау мүмкіндігі бар. Алайда, ол жадыға басқа үрдістерді, драйверлерді және 

жүйелік кодын жазуға құқығы жоқ. 

NT тектес Windows – көп есепті ығыстырушы және көп пайдаланушылық құралдары 

дамыған, торапты қолдауы кірістірілген 32-разрядты ОЖ. 

Бұл операциялық жүйе жергілікті торап аймағында жұмыс жасайтын пайдаланушылар үшін, 

деректермен алмасып, үлкен жобалармен жұмыс жасайтын ұжымдық пайдаланушылар үшін 

өте ыңғайлы. 

Microsoft Windows Server 2008 — Windows Server операциондық жүйелерінің жаңа 

ұрпағы. 2008-ші жылдың 27-ші ақпанында жарық көрді. Бұл жүйе Windows server 2003-ті 

алмастырған және Vista операциондық жүйесінің көрсеткіші . Ол IT мамандарына 

инфрақұрылымды толықтай бақылауға, қолжетімді және жеңіл басқаруды қамтамасыз етеді. 

 Осы айтылғандардың барлығы серверлік ортаға бұрынғыға қарағанда өте жоғары 

қауіпсіздікті және сенімділік мен беріктікті береді. 

Server 2008-де  қорғаныстың жаңа функциясы AD DS — Read-Only Domain Controller бар. 

Егер физикалық немесе административті қорғаныс төмен болса, онда ол домен 

ақпараттарының тек копиясын  ғана оқуға мүмкіндік береді. 

Server Core 
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Server Manager —  ол жаңа Windows Server 2008ді басқару ролін атқарады. Ол 

Мәліметтерді басқару сервері мен Windows Server 2003тегі  Қауіпсіздікті қамтамасыз ететін 

күйге келтіру мастерінің бірігуінен тұрады.  Server Manager Windows Server 2003 ті іске 

қосқан кезде бірден іске қосылатын Серверді күйге келтіру мастерінің жақсартылған диалогі 

болып табылады. Енді ол жаңа рольдерді қосумен қатар, барлық серверде оорындалатын 

операцияларды біріктіруге, консолидацияны жүзеге асыруға мүмкіндік береді, яғни рольдің 

қазіргі күйін сипаттайтын бірегей портал. 

Тақырып: Windows Server 2000/2003 операциялық жүйесі 

Windows -тың тарихы мен дамуы. 

Windows-тың тарихы 1985 жылы оның алғашқы версиясы Windows 1.0 шыққаннан 

басталады. Оның құрамында операциялық жүйенің жұмысын көп ыңғайлы жасаған 

программалар болды. Сол кезде қолданылып жүрген MS-DOS операциялық жүйесіне 

қарағанда Windows-та графикалық интерфейс қолданылды. (MS-DOS-та командалық 

интерфейс болды) Сонымен бірге Windows-та информация түгелдей экранға емес, терезе деп 

аталатын экранның ішкі аймағына шығарылды. Сол кездегі 8086 процессоры бар 

компьютерлерде операциялық жүйе жөнді жұмыс жасаған жоқ. 

Екі жылдан соң 1987 жылы қараша айында Windows 2.0 версиясы пайда болды. Ал шамамен 

бір жарым жылдан соң Windows 2.10 версиясы шықты. Бірақ бұл версиялар ондай аса 

танымал бола қойған жоқ. 

1990 жылы Windows 3.0 жаңа версиясы шығып, ол көптеген дербес компьютерлерде 

қолданыла бастады. 

Windows-қа арналған программа жазудың қарапайымдылығы мен ыңғайлылығы, Windows-

тың басқаруымен жасайтын программалардың көптеп жазылуына әкелді. Ақырында, жүйені 

танымал қылған оның әртүрлі компьютерлік құрылғылармен жұмысының жақсы 

ұйымдастырылуы болды. 

Келесі Windows 3.1 және Windows 3.11 версиялары жұмыстың сенімділігін арттыруға 

бағытталды. Мұнда жадымен жұмыс жақсартылды, жоғары дәрежеде масштабталатын True 

Type шрифтілерін қолданды, белгілерді экран бетінде маус көмегімен жылжыту мүкіндіктері 

пайда болды, сонымен бірге параллель жасайтын программалардың арасында информация 

алмасудың жаңа механизмі қолданылды. Windows 3.11-дің тағы бір артықшылығы 

компьютерлік желіде жақсы жұмыс жасады. 

1988 жылы Microsoft компаниясы Windows жүйесімен бірге параллель түрде Windows NT 

операциялық жүйесін жасауды қолға алды. Жаңа операциялық жүйе желілік жұмыстармен 

қуатты әрі сенімді жұмыс жасауға арналған операциялық жүйе жазу мақсатында жазылды. 

Сонымен бірге жүйенің интерфейсі Windows 3.0 жүйесімен бірдей болуы тиіс болды. Бір 

айта кететін нәрсе Windows NT жүйесінің де ең танымал болған версиясы үшінші, яғни 

Windows NT 3.0 версиясы болды. Ол 1992 жылы жылы пайда болды, ал 1994 жылы Windows 

NT 3.5 жазылды. 

Операциялық жүйелерді дамыту ісі бір орында тұрмады. 1995 жылы Windows тарихында 

жаңа кезең болып табылған операциялық жүйе пайда болды. Жаңа жүйені жасау кезінде 

оның аты туралы көп әңгіме болды. Басында Windows 4.0 деп, кейіннен Windows Chicago 

деп, ал ақыр соңында Windows 95 деп аталды. Windows 3.1 –ге қарағанда интерфейс көп 

өзгеріске ұшырады, әрі программаның жұмыс жасау жылдамдығы да артты. 

Windows 95-тің жаңалығының бірі компьютердің қосымша құрылғыларының бір-бірімен 

конфликтісіз жұмыс жасауы үшін оларды автоматты түрде баптау мүмкіндігі пайда болды. 

Бұл технология Plug end Play деп аталды. Жүйенің тағы бір ерекшелігі Интернетпен 

ешқандай қосымша программаларсыз жұмыс жасау мүмкіндігі болды. Windows 95 – тің 

интерфейсі Windows типті жүйлердің бәрінің негізі боды. 1996 жылы өзгертілген Windows 

NT 4.0 версиясы шықты. Мұның интерфейсі Windows 95 жүйесінің интерфейсіне ұқсас 

болды. 
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Windows 95 – тің дамуының жалғасы болып, 1998 жылы Windows 98 шықты. Мұнда 

Интернетпен жұмысқа көп көңіл бөлінді. 

Windows дамуының келесі кезеңі Windows 2000 және Windows Me (Millennium Edition – 

редактор тысячелетия) шығуы болды. Windows 2000 жүйесі Windows NT жүйесінің негізінде 

жазылды. Ал Windows Me Windows 98 жүйесінің жалғасы болды, бірақ көптеген жаңа 

мүмкіндіктерді қамтыды. Соның ішінде мультимедиалық құралдармен жұмыс істеу жақсы 

дамытылды. Windows Me көмегімен кез-келген қолданушы үш-төрт компьютер негізінде 

файлдарды, папкаларды принтерді ортақ пайдалану үшін жергілікті желі жасай алады. Ең 

жаңа компонент жүйенің видеофильмдер редакторы болды. Бұл программа көмегімен 

фильмдерді монтаж жасауға болады. Цифрлық фотокамералар мен сканерлермен жұмыс 

жасау жеңілдеді. Мұнда фотоларды компьютер жадына енгізу үшін қосымша программалар 

қажет емес. Кең танымал МР 3 форматты дыбыстық файлдарды қолданушы өзі құра алатын 

болды. Жүйенің қауіпсіздігі мен қорғанысы да жақсартылды. Plug end Play технологиясының 

жақсартылуы компьютерге әртүрлі тұрмыстық приборларды жеңіл қосуға мүмкіндік берді. 

Біртіндеп Windows жүйелерінің арасындағы айырмашылық жойылып, 2001 жылы Windows 

XP пайда болды. Ол Windows NT мен Windows 2000-ның қауіпсіздік жүйесі мен сенімділігін 

Windows Me-нің қолайлылығын біріктірді. Сондықтан да бұл жүйе қауіпсіз, сенімді және 

жылдам жұмысты қамтамасыз етті, сонымен бірге ол үйренуге қарапайым болды, әрі жеке 

үйдегі қолданушыларға арналған көптеген құралдар пайда болды. 

Әртүрлі салада, бағытта қолдануға арналып, Windows XP жүйесінің көптеген варианттары 

шықты. 

Microsoft Windows XP Home Edition үйдегі жұмыс жасайтын жеке қолданушыларға арналған. 

Microsoft Windows XP Professional, аты айтып тұрғандай профессионалдарға арналған жүйе. 

Бұл версия мекемелерде көп қолданылады. 

Компьютерлік жүйедегі көп қолданушылардың жұмысын ұйымдастыру үшін, қуатты 

компьютерлерге арналып Microsoft фирмасы Windows Server 2003 операциялық жүйесін 

жазды. 

Қазіргі таңдағы Windows XP-дің мүмкіндіктері жоғары. Басқа версиялардың бәрі де уақыт 

өте келе ескірді. Сондықтан жұмыс жасауға тиімдісі әрі ыңғайлысы Windows XP жүйесі 

болып табылады. 

Ал Windows XP жүйесімен жұмыс жасау үшін компьютерге қойылатын талаптар мынадай: 

 Компьютердің оперативті жады 128 Mb-тан кем болмауы керек. Жүйе жылдам жұмыс 

жасауы үшін 256 болғаны дұрыс. 

 Кез-келген процессор жарайды, бірақ тым ескі болмағаны дұрыс. Егер тактілік жиілігі 

300 Мгц тен жоғары болса жарайды, бірақ 1 Ггц-тен жоғары болғаны дұрыс. 

 Қатқыл дискте операциялық жүйенің файлдары мен уақытша файлдар орналасуы 

керек әрі бос орын қалуы керек. Қазіргі уақытта кішкентай көлемді дисктер сатуда жоқ 

болғандықтан ол жөнінде қиындық болмайды. 

 

 Windows Server 2003-тен бастап, серверлік операциялық жүйелер басқаша аталды. 

 

1. Windows NT 3.1 (1993) 

2. Windows NT 3.5 (1994) 

3. Windows NT 3.51 (1995) 

4. Windows NT 4.0 (1996) 

5. Windows 2000 (2000) — Windows NT 5.0 

6. Windows XP (2001) — Windows NT 5.1 

7. Windows XP 64-bit Edition (2006) — Windows NT 5.2 

8. Windows Server 2003 (2003) — Windows NT 5.2 

9. Windows Vista (2006) — Windows NT 6.0 
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10.Windows Home Server (2007) — Windows NT 5.2 

11.Windows Server 2008 (2008) — Windows NT 6.0 

12.Windows Small Business Server (2008) — Windows NT 6.0 

13.Windows 7 — Windows NT 6.1 (2009) 

14.Windows Server 2008 R2 — Windows NT 6.1 (2009) 

Windows NT (NT — New Technology) тектес операциялық жүйелер, үрдістер 

арасын адрестік кеңістікпен бөлу негізіне жасалған. Әр үрдістің, оған бөлінген жадымен 

жұмыс жасау мүмкіндігі бар. Алайда, ол жадыға басқа үрдістерді, драйверлерді және 

жүйелік кодын жазуға құқығы жоқ. 

NT тектес Windows – көп есепті ығыстырушы және көп пайдаланушылық құралдары 

дамыған, торапты қолдауы кірістірілген 32-разрядты ОЖ. 

Бұл операциялық жүйе жергілікті торап аймағында жұмыс жасайтын пайдаланушылар үшін, 

деректермен алмасып, үлкен жобалармен жұмыс жасайтын ұжымдық пайдаланушылар үшін 

өте ыңғайлы. 

Microsoft Windows Server 2008 — Windows Server операциондық жүйелерінің жаңа 

ұрпағы. 2008-ші жылдың 27-ші ақпанында жарық көрді. Бұл жүйе Windows server 2003-ті 

алмастырған және Vista операциондық жүйесінің көрсеткіші . Ол IT мамандарына 

инфрақұрылымды толықтай бақылауға, қолжетімді және жеңіл басқаруды қамтамасыз етеді. 

 Осы айтылғандардың барлығы серверлік ортаға бұрынғыға қарағанда өте жоғары 

қауіпсіздікті және сенімділік мен беріктікті береді. 

Server 2008-де  қорғаныстың жаңа функциясы AD DS — Read-Only Domain Controller бар. 

Егер физикалық немесе административті қорғаныс төмен болса, онда ол домен 

ақпараттарының тек копиясын  ғана оқуға мүмкіндік береді. 

Server Core 
Server Manager —  ол жаңа Windows Server 2008ді басқару ролін атқарады. Ол 

Мәліметтерді басқару сервері мен Windows Server 2003тегі  Қауіпсіздікті қамтамасыз ететін 

күйге келтіру мастерінің бірігуінен тұрады.  Server Manager Windows Server 2003 ті іске 

қосқан кезде бірден іске қосылатын Серверді күйге келтіру мастерінің жақсартылған диалогі 

болып табылады. Енді ол жаңа рольдерді қосумен қатар, барлық серверде оорындалатын 

операцияларды біріктіруге, консолидацияны жүзеге асыруға мүмкіндік береді, яғни рольдің 

қазіргі күйін сипаттайтын бірегей портал. 

 

Тақырыбы: MySQL мәліметтер қорын басқару жүйесі 

 

MySQL деректер қорының сервері. 

MySQL – кішігірім, көп ағынды деректер базасы сервері. MySQL үлкен 

жылдамдықты, орнықтылығымен және қолданудың жеңілдігімен сипатталады. MySQL тілі 

TcX компаниясы өзінің жеке қажеттілігіне арнап шығарылған тілі, өте үлкен деректер базасы 

тез өңдеуді қамтамасыз етеді. Компанияның айтуы бойынша MySQL-ді 40-тан астам ДБ 

серверлерінде 1996 жылдан бері қолданады, ДБ-лар 10000 кестеден, 500-ден көбі 7 

миллионнан астам жолдан тұрады. MySQL кіші және орта қосымшаларға арналған идеалды 

шешім болып табылады. Сервердің түпнұсқа мәтіндері көптеген платформаларда 

компиляциядан өтеді. Серверлік қасиеттінің көптеген мүмкіндіктері көп ағынды қолдауы бар 

өндірісі артық Unix- серверлерде көрінеді. Windows нұс-қасында MySQL Windows NT 

сервисі ретінде немесе Windows 95/98 қарапайым процесс ретінде орындалады. MySQL 

белгілі ашық кодты SQL мәліметтер базасы, MySQL AB қолдануымен жасалған. MySQL AB 

–MySQL мәліметтер базасымен жұмыс жасайтын коммерциялық компания. MySQL -

мәліметтер базасын ұйымдастырушы жүйе, ол реляциялық мәліметтер базаларымен жұмыс 

жасайды. Неліктен мен жұмысымда MySQL қолдандым? Себебі, MySQL - өте тез, сенімді 

және қолдануға жеңіл жүйе. MySQL үлкен мәліметтер базаларына негізделіп 
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жасалғандықтан, көптеген жылдар бойы өз қуатын көрсетуде. Қазіргі кезде ол функцияларға 

бай және қолдануға қарапайым мәліметтер жүйесі. Қолдану, пайдалану қауіпсіздігі жоғары 

болғандықтан, 25 MySQL жүйесін Интернетте көптеп қолдануда. MySQL техникалық 

өзгешілігіне келсек, ол клиент –серверлік жүйе және мульти –ағымдық SQL серверін 

қолдайды, көптеген клиенттік программалар мен библиотекаларды, административтік 

құралдар мен программалық интерфейстермен жұмыс жасайды. Мәліметтер базасы – бұл 

құрамында белгілі бір ақпараты бар екіөлшемді өзара байланысқан кестелер жиыны. 

Мәліметтер базасын басқаратын (жаңа мәліметтер қорын, кестелерді құрады және де 

құрылған объектілерді қолдануға мүмкіндік береді) программалық қамтама мәліметтер 

базасын басқару жүйесі (МББЖ) деп аталады. Клиенттердің сұрауларын сипаттау үшін тұтас 

тіл құрылған – ол SQL (Structured Query Language – құрылымдық сұраулар тілі). 

SQLсұраулары арқылы сіз келесі әрекеттерді орындай аласыз:  мәліметтер базасымен 

кестелерді құруға;  кестелерге ақпаратты қосуға;  ақпаратты өшіруге;  ақпаратты 

модификациялауға;  қажет ақпаратты алуға. Әрине, admin қолданушысы бар болудан 

басқа сәйкес құқықтарға ие болу керек. MySQL әрбір сұрауы үтірлі нүктемен аяқталуы тиіс. 

MySQL - бұл ылғи да компьютерде жұмыс істеп тұратын сервер- программа. Клиенттік 

программалар (мысалға, сценари) оған арнайы сұрауларды сокет (демек, желілік құралдар 

арқылы)механизмі арқылы жіберіп отырады, ол оларды өңдеп нәтижесін сақтайды. Осыдан 

кейін, қайтадан клиенттің арнайы сұрауы бойынша бүкіл нәтиже немесе оның бір бөлігі 

қайта жіберілед. Неге ылғи тұтас нәтиже жіберілмейді? Өте қарапайым; мәселе мәліметтер 

жиынының нәтижесі өте үлкен болып, оны желі бойынша тасымалдауға көп уақыт кетіп. 

Сокеттерді қолдану механизмі клиент-серверлік технологиясына ойластырылған, бұл жүйеде 

программалардан арнайы сұрауларды қабылдап және өңдейтін арнайы программа - MySQL - 

сервері қосылуы керек деген сөз. MySQL AB қолдануымен жасалған. MySQL AB - MySQL 

мәліметтер базасымен жұмыс жасайтын коммерциялық компания. MySQL - мәліметтер 

базасын ұйымдастырушы жүйе, ол реляциялық мәліметтер базаларымен жұмыс жасайды. 

Неліктен мен жобамда MySQL қолдандым? Себебі, MySQL - өте тез, сенімді және қолдануға 

жеңіл жүйе. MySQL үлкен мәліметтер базаларына негізделіп жасалғандықтан, көптеген 

жылдар бойы өз қуатын көрсетуде. Қазіргі кезде ол функцияларға бай және қолдануға 

қарапайым мәліметтер жүйесі. Қолдану, пайдалану қауіпсіздігі жоғары болғандықтан, 

MySQL жүйесін Интернетте көптеп қолдануда. MySQL техникалық өзгешілігіне келсек, ол 

клиент - серверлік жүйе және мульти - ағымдық SQL серверін қолдайды, көптеген клиенттік 

программалар мен 26 библиотекаларды, административтік құралдар мен программалық 

интерфейстермен жұмыс жасайды. MySQL - интернеттегі МБЖБ (мәліметтер базасын 

жүйелік басқару). Ол ақпараттың үлкен көлемімен жұмыс жасауға араналмаған, бірақ оның 

көмегі улкен және кіші сайттарды жасау кезінде зор. MySQL жұмыс жасау жылдамдығы 

жақсы, сенімді, иілгіш келеді. Онымен жұмыс жасау әдетте үлкен қиындықтарды 

тудырмайды. MySQL серверін қолдау автоматты түрде PHP жеткізушіне қосылады. 

Бұрындары ақпаратты ұзақ сақтау үшін файлмен жұмыс жасайтынбыз, оларға бірнеше жол 

орналастырып әрі қарай жұмыс жасау үшін кейін алып тастайтынбыз. Web-қосымшалардың 

программалауында ақпаратты ұзақ сақтау тапсырмасы жиікездеседі: кірушілер санын 

есептеуіште санау, хабарламаларды форумде сақтау, сайттағы ақпарат құрамымен 

қашықтықтан басқару т.с.с. Файлмен жұмыстың мамандандырылған әдістері өте ауыр, көп 

уақыт пе жұмысты талап етеді, ақпарат енгізуге, оларды реттеуге, алуға аса назар бөлу керек. 

Бұл әрекеттердің барлығы Unixтің бір нұсқасы тұрған хост- провайдер серверінде жүреді. 

Яғни файлдарға қатынас жасау құқығы мен оларды орналастыру жайлы ұмытпаған дұрыс. 

Сонда кодтар көлемі үлкейіп программа кезінде қате жасау ықтималдығы жоғары болады. 

Осы мәселелердің барлығын мәліметтер базасы шешеді. Мәліметтер базасы ақпараттың 

қауіпсіздігі мен оның реттелуіне жауап береді, бір жолдың көмегімен ақпаратты алып, 
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орналастыруға мүмкіндік береді. Мәліметтер базасын қолданатын код әлдеқайда ықшам 

келеді, әрі түзетуге мүмкіндік береді. Жылдамдық жайлы да ұмытпаған дұрыс – мәліметтер 

базасынан ақпаратты іріктеп алу файлдан іріктеп алғанға қарағанда жылдамырақ жүреді. 

Ақпаратты сақтау үшін мәліметтер базасын (MySQL) қолданатын РНРдегі қосымша 

файлдарға негізделіп жасалған қосымшаларға қарағанда әрдайым жылдамырақ жұмыс жасай 

алады. Себебі, мәліметтер базасы С++ тілінде жасалған, ал РНРде жазылған программаны 

қатты дискіде мәліметтер базасынан жылдамырақ жасайтын етіп жазу мүмкін емес, өйткені 

РНР тілінде жазылған программалар С++ тағы программа қарағанда баяуырақ келеді, себебі 

РНР интерпретатор, ал С++ компилятор. Осылайша, мәліметтер базасы қатты дискімен 

жасалатын жұмысты өз мойнына алып тиімді жұмыс істейді. MySQL жүйесіне кіру үшін 

өзіңіздің командалық жолдар интерфейсіне келесі жолды енгізіңіз: > mysql -h hostname -u 

username -p Командалық жауап жүйенің әртүрлілігіне байланысты әртүрлі болып келеді. 

MySQL командасы MySQL мониторын жүктейді. Бұл MySQL серверімен байланыс 

орнататын командалық жолдың клиенті: 27 – h кілті хостты білдіреді. Хост - MySQL сервері 

орнатылған компьютер. MySQL сервері орнатылған машинаға бұл кілтті жазсаң, hostname 

параметрін жазбауға да болады. Басқа жағдайларда hostname параметрін сервер орнатылған 

компьютердің атымен ауыстыру керек; – u параметріне қолданушының атын жазу керек. 

Егер қолданушының аты көрсетілмесе, онда үнсіздікпен сіздің операциялық жүйеге кірген 

атпен беріледі. Егер MySQL сіздің компьютеріңізде немесе серверде орнатылса, жүйеге root 

деген атпен кіріп, өзіңіздің мәліметтер базаңызды жасау керек. Егер орнатылу бірінші рет 

жүзеге асырылып отырса, онда root жүйеге кіре алатын жалғыз қолданушы болады. Егер 

MySQL администратордың компьютерінде қолданылса, өзіңіздің берілген қолданушы 

атымен кіріңіз: – p кілті серверге сіз парольбен қосылуды қалайтыңызды көрсетеді. Егер сіз 

кіріп жатқан қолданушы атына пароль керек болмаса, пароьды қолданбасаңаз да болады. 

Егер сіз жүйеге root атымен кіретін болсаңыз, тезірек пароль жасауыңыз дұрыс. Парольсіз 

root қолданушысына жүйе қауіпсіз емес. Жолға парольді енгізу міндетті емес. MySQL оны 

өзі сұрайды. Enter password: **** Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g. 

Your MySQL connection id is 9 to server version: 3.22.34-shareware-debug Type ' help' for help. 

mysql> Егер мұндай жауап шықпаса, mysql_install_db жолы дұрыс орындалуын тексеріңіз. 

MySQL мәліметтер базасының жүйесі әртүрлі мәліметтер база түрлерін қолдауы мүмкін. 

Әдетте бір қосымшаға бір мәліметтер базасы қолданылады. MySQL командалық жолына 

келесі жолды енгізіңіз: mysql> create database dbname; Dbname орнына мәліметтер базасының 

атын жазу керек. Жауап мынандай түрде берілуі керек: Query OK, I row affected (0.06 sec) 

Егер бұндай жауап берілмесе, онда жолдың синтаксисінде қате бар. Жол соңына “;” белгісі 

қойылса, ол жолдың аяқталғанын және оны жүктеу керектігін білдіреді. MySQL жүйесі көп 

қолданушыларға арналған, root қолданышысы қауіпсіздік мәселесі бойынша 

администрациялық мақсаттарда ғана қолданылуы керек. Жүйедегі әрбір қолданушының аты 

мен паролі болуы керек. Олар басқа парльдерден бөлек болуы тиіс. MySQL-дің ең жақсы 

қасиеттерінің бірі деп күрделі жеңілдіктер жүйесінде болып табылады. Жеңілдік – 

қолданушының белгілі бір объектіге, белгілі бір операцияны орындау мүмкіндігі 1-кестеде 

көрсет. Бұл концепция файлдарға қол жеткізу мүмкіндіктеріне өте ұқсайды. MySQL-ге 

қосылған 28 кезде қолданушыға оның не істеуге мүмкіндігі бар екендігін білдіретін рұқсат 

беріледі. GRANT командасы арқылы қолданушыларды енгізуге және оларға құқық беруге 

болады. GRANT privileges [columns] ON item TO user_name [IDENTIFIED BY 'password' ] 

[WITH GRANT OPTION] REVOKE – ол құқықты алып тастауға арналған команда 

Қолданушыларға арналған жеңілдіктер 
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PHP-сценарийлерін MySQL мен байланыстыру үшін пайдаланушыны күйге келтіру 

керек. Көп жағдайларда сценарийлерге кесте жолдарына тек қана осы SELECT, INSERT, 

DELETE және UPDATE операцияларды орындау керек.Келесі жағдайлармен орындауға 

болады: mysql> grant select, insert, delete, update ->on books, * ->to bookorama identified by 

bookorama123*; Қауіпсіздік туралы ұмытпаңыз!Мұндай пароль ешқайда жарамайды. Егер сіз 

Web-хостинг қызметін қолдансаңыз, сіздер үшін жасайтын мәліметтер базасы үшін басқа да 

пайдаланушы жеңілдіктеріне рұқсат алуға болатыны туралы болжауға болады.Команда 

жолымен (кесте құру және т.б.) және Web-сценарийлерін MySQL-ге (мәліметтер базасына 

қосылу үшін) қосылу үшін сізге тура сол пайдаланушы атын және пароль береді.Ол 29 

қауіпсіздік аппатын төмендетеді.Пайдаланушыны осындай деңгей жеңілдігімен мынадай 

түрде орнатуға болады: mysql > grant select, insert, update, delete, index, alter, create, drop ->on 

books.* ->to bookorama identified by bookorama123*. Енді екінші пайдаланушыны күйге 

келтіруге болады. Пайдаланушы жүйесінен Root- ты шығару. MySQL мониторын quit теру 

арқылы шығуға болады.Web-тен пайдаланушы ретінде жүйеге кіру қажет. Қажетті 

мәліметтер базасын жүйеде пайдаланушы деңгейінде MySQL есептік жазуында болуыңыз 

керек және Web-серверде сіз немесе администратор орнатқан тестілеуге дайын болуыңыз 

керек. Жүйеге кіргеннен кейін алдымен сіз жұмыс істейтін мәліметтер базасын анықтау 

керек. Оны төмендегіні тергеннен кейін жасауға болады: mysql> use dbname мұнда dbname-

мәліметтер базасына лайықты атау. use командасын термеседе болады, бірақ жүйеге кірген 

кезде мәліметтер базасын көрсету керек: mysql dbname –h hostname –u username –p Бұл 

мысалда books мәліметтер базасын қолданамыз: mysql> use books Осы команданы 

енгізгеннен кейін MySQL мынадай жауап қайтару керек: Database changed Егер мәліметтер 

базасының жұмысының алдында таңдалмаса, онда MySQL қате туралы хабарлаумен жауап 

береді: ERROR 1046: No Database Selected Мәліметтер базасы серверінің моделі (DBS) – 

кейбір реляционды мәліметтер базаларында (Informix, MySQL, Ingres, Sybase, Oracle, mSQL) 

жүзеге асырылған. Оның негізін сақталынған процедуралар механизмі құрайды. Олар - SQL-

сервер программалауының құралдары. Процедуралар мәліметтер базасының сөздігінде 

сақталады. Бірнеше клиенттер арасында бөлінеді, SQL- сервер функцияланатын 

компьютерде орындалады. DBS-модельдегі ұсыну компоненті компьютере-клиентте 

орындалады. Қолданбалы компонент сақталынған процедуралар жиынтығы ретінде 

сақталынған және мәліметтер базасының компьютер –серверінде функционерленеді. Осында 

мәліметтерге қатынас жасау компоненті орындалады, яғни мәліметтер базасының ядросы. 

Ақпараттық ресурс жайлы түсінік мәліметтер базасына шейін тарылған, себебі сақталынды 

процедуралар механизмі - DBS-модельдің ерекше қасиеті тек қана мәліметтер базасында 

ғана бар. DBS - моделдің артықшылықтары:  қолданбалы функцияларды орталықтан 
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ұйымдастыру мүмкіндігі; асау комп 30 – трафиктің төмендеуі (SQL-сұраныстармен бірге 

желі бойынша сақталынған процедуралар шақырылады);  процедураларды бірнеше 

қосымшалар арасында бөлу мүмкіндігі;  бір кезде жасалынған процедураны орындау 

жоспарының арқасында компьютер ресурстарын үнемдеу мүмкіндігі. Тәжірибе жүзінде 

әдетте аралас модельдер қолданылады. Бұл кезде мәліметтер базасының тұтастылығы мен 

кейбір қарапайым қолданбалы функциялар сақталынды функциялармен қамтамасыз етіледі. 

Ал одан да күрделі функциялар тек қана компьютер - клиентте (RDA-модель) орындалатын 

қолданбалы программаларда жүзеге асады. MySQL - МББЖ ықшам көпағымдық сервері. 

MySQL жоғарғы жылдамдығымен, төзімділігімен және қолданудың жеңілдігімен 

ерекшеленеді. MySQL өте үлкен деректер қорын өңдеуге арналған ішкі қажеттіліктер үшін 

ТеХ компаниясымен құрылған. Компанияның айтуы бойынша 10000 кестеден (соның ішінде 

24.01.2004 кейінгі 500-ден астам кестелер 7млн. жолдан тұрады) тұратын 40 деректер қоры 

бар серверде MySQL-ды 1996 жылдан бері қолданып келеді. MySQL – бұл интернеттегі ең 

танымал және кең тараған МББЖ (Мәліметтер Базасын басқару жүйесі). Ол үлкен 

ақпараттық көлемдермен жұмыс істеуге арналған, алайда оны интернет сайттарында қолдану 

тиімді, олардың кішігірім не үлкен болуы шарт емес. MySQL жақсы жұмыс 

жылдамдығымен, сенімділігімен, иілгіштігімен ерекшеленеді. Онымен жұмыс көбіне 

ешқандай қиындықтарға әкелмейді. MySQL серверін қолдау PHP-дің жеткізілуіне енгізілген. 

Оның ақысыздығы да маңызды факторлардың бірі. MySQL GNU (GPL, GNU Public License) 

сияқты жалпы лицензия шарттарына сай таралады. Бұрын біз ақпаратты көпке дейін сақтау 

үшін біз файлдармен жұмыс істедік: оған белгілі бір жолдар санын енгізіп, ал сонан соң 

келесі жұмыс ішін ашатынбыз. Ақпаратты ұзақ уақытқа сақтау есебі Web-қосымшаларды 

программалауда көп кездеседі: есептеуіштегі келушілерді есептеу, форумдардағы 

хабарландыруларды сақтау, сайтта ақпарат мазмұны ұзақтай басқару және т.б. Алайда, 

файлдармен жұмыс істегендегі профессионалды әдістерді қолдану өте қомақты уақытты 

қажет етеді: оларға ақпараттың жазылуын қамтамасыз ету, ақпаратты сұрыптау, шығару, 

сонымен бірге бұл істердің барлығының хост - провайдер серверінде, ал онда Unix болу 

ықтималдығы өте көп, сондықтан файлдарға қол жеткізу құрықтарымен оларды орналастыру 

құқықтары жайлы ойлануға келдік. Сонда оның өлшемі жетерліктей ұлғаяды да программада 

қате жасау ықтималдығы өте жоғары. MySQL кіші және орташа қосымша программалар 

үшін өте жақсы шешім болып табылады. Сервердің бастапқы кодтары көптеген 

платформаларда компиляцияланады. Сервердің мүмкіндіктері 31 көпағымдылықты 

қолдайтын Unix-серверлерінде толығырақ ашылады, ол өнімділікті арттыруға көмектеседі. 

Бүгінгі күнде MySQL әлі құрылуда, бірақ 3.22 нұсқалары толық жұмысқа жарамды. MySQL-

сервер коммерциялық емес қолдануға тегін, кері жағдайда лицензия алуға тура келеді. 

MySQL мүмкіндіктері. MySQL ANSI 92 стандарттарындағы сұраныс тілі SQL-ді қолдайды 

және бұл стандартқа басқа МББЖ-да жоқ көптеген кеңейтілімдерді қамтиды. MySQL-дің 

негізгі кемшіліктері: – деректер қорымен шектелмеген пайдаланушылар санының жұмыс 

істеу мүмкіндігі; – кестедегі жолдар саны 50 млн-ға дейін жетуі мүмкін; – командалардың 

жылдам орындалуы. Мүмкін MySQL – барлық серверлер ішіндегі ең жылдам сервер; – 

қарапайым және тиімді қауіпсіздік жүйесі; – MySQL шынында да ең жылдам сервер, бірақ ол 

мүмкіншілікті жүзеге асыру мақсатында құраушыларға реляциялық МББЖ-не қойылатын 

кейбір талаптарды қарастырмауға тура келеді. MySQL-дің кемшіліктері: – SELECT * FROM 

table1 WHERE id IN (SELECT id FROM table2) типті ішкі сұраныстарды қолданбайды; – 

транзакцияларды қолдау орындалмаған. Оның орнына LOCK/ON LOCK TABLE қолдануға 

ұсыныс берілген. Триггерлермен сақталатын процедураларды қолдау орындалмаған. MySQL 

  MySQL4.1 2004 жылыдың 27 қазанда шықты. Ол келесідей жаңа мүмкіндіктерді 

қамтиды:  ішкі сұраныстар және туынды кестелер;  кодтау және сорттаудың жаңа жүйесі;  

жылдамдығы жоғарырақ клиент - сервер протоколы;  Microsoft Windows және GNU/Linux 
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үшін орнату мен реттеудің жаңа программасы;  Оpen SSL арқылы қорғалған клиент-сервер 

байланысы;  басқа программаларда қолдануға болытын жоғарғы оптимизацияланған 

кітапхана;  юникодты (UTF-8 және UCS2) толық қолдауы;  географиялық ақпаратты сақтау 

үшін арналған GIS стандартты кеңістіктегі деректер типі. MySQL 5.0. MySQL 5.0-те 

функционалдық кеңейтілген, ол MySQL-ді коммерциялық МББЖ-мен бір қатарға қоюға 

мүмкіндік береді. Егер бұрын MySQL МББЖ-н SQL стандартын қажетті көлемде 

қолдамайды деп есептесе, онда бұл әйгілі мәліметтер базасының бесінші нұсқасының пайда 

болуымен SQL стандартының толық қолдауы пайда болды. MySQL5.0 келесі жаңа 

мүмкіндіктерге ие: 32  сақталатын процедуралар мен функциялар;  қателерді өңдеуіш;  

курсорлар;  триггерлер;  көріністер;  ақпараттық сұлба (метадеректерді қамтитын 

жүйелік сөздік). MySQL5.1. MySQL5.1 нұсқасы SQL2003 стандартының жолын 

жалғастырады және келесі жаңа мүмкіндіктері бар:  тапсырмаларды жоспарлаушы;  

сегменттеу; – SQL 2003 стандарттарымен толығырақ сәйкес келу үшін кейбір 

операторлардың өзгертуі;  MySQL Cluster жұмысында үлкен өзгерістер, мысалы, кестелік 

деректерді дискте сақтау мүмкіндігі;  row-based репликациясы;  толық мәтінді іздеу 

парсерінің plug-in түрінде орындалуы. MySQL6.0. MySQL6.0 нұсқасы әлі альфа - тестілеу 

деңгейінде. Алғашқы 5.2 нұсқасын құру жөнінде шешім қабылданған болатын, бірақ ол 

жақын арада 6.0 деп өзгертілген. Дегенмен 6.0 нұсқаның жаңа мүмкіндіктердің ең бастысы – 

ол Oracle компаниясымен сатып алынған InnоBase компаниясының InnoDB механизімінің 

орнына MySQL компанияның falcon деректерді сақтаудың жаңа механизмі. 
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Тәжірибелік жұмыс №2. Сервистік бағдарламалық қамтамасыздандыру. Бағдарламалау 

технологиясының құрал-саймандары 

2. Файлдық менеджер құрылымы 

 Компьютерде ақпараттық технологияны топтау бағдарламасын қамтамасыз ету 

Компьютерде ақпараттық технологияны қамтамасыз ету үшін бағдарламалық өнімнің 3 

тобын  

 

Бағдарламалық өнімді әртүрлі белгілері бойынша классификациялауға болады. Негізгі 

белгісі пайдалану аймағы болып табылатын бағдарламалық өнімдер [5]: 

- ЭЕМ желілері мен автономды компьютерлердің аппараттық бөлігі; 

- Әртүрлі пәндік аймақтың функционалдық есептері; 

- Бағдарлама құру технологиясы. 

Жүйелік бағдарламамен қамтамасыз ету келесі бағыттарда қолданылады: 

- басқа бағдарламалар жұмысын бақылайтын операциялық орта құру; 

- есептеуіш желінің және компьютердің сенімді және тиімді жұмыс істеуін қамтамасыз ету; 

- есептеуіш желіні және компьютер аппаратурасын диагностикадан өткізу; 

- қосымша технологиялық процестерді орындау (көшірмелеу, архивациялау, бағдарлама 

және берілгендер қоры файлдарын қайта қалпына келтіру және т. б.) 

Жүйелік бағдарламамен қамтамасыз ету (System Software) - ЭЕМ желісінің және компьютер 

жұмысын қамтамасыз ететін бағдарламалар мен бағдарламалар кешенінің жиынтығы. 

Қолданбалы бағдарламалар дестесі (application program package) - нақты пәндік аймақтардың 

анықталған класс есептерін шешу үшін арналған, өзара байланысқан бағдарламалар кешені. 

Бұл классқа әртүрлі пәндік аймақтардың ақпараттарын өңдейтін бағдарламалық өнімдер 

жатады. 

Бағдарламалау технологиясының құрал - жабдықтары - құрылатын бағдарлама лық өнімді 

енгізу мен дұрыстау, құру технологиясын қамтамасыз ететін бағдарламалар мен 

бағдарламалар кешенінің жиынтығы. Бұл класстың бағдарламалық өнімдері жобалау 

процессінің барлық технологиялық кезеңдерін, бағдарламалауды (кодтауды), құрылған 

бағдарламаны тестілеу және дұрыстауды қолдайды. 

Жүйелік бағдарламамен қамтамасыз ету 2 класқа бөлінеді: базалық бағдарламалық 

қамтамасыз ету және сервистік бағдарламалық қамтамасыз ету [1, 7]. 

Базалық бағдарламалық қамтамасыз ету (base software) – компьютер жұмысын қамтамасыз 

ететін бағдарламалық құралдардың минималды жиынтығы. 

Сервистік бағдарламалық қамтамасыз ету – пайдаланушының жұмыс ортасын ыңғайлы 

ететін және базалық бағдарламалық қамтамасыз ету мүмкіндігін кеңейтетін бағдарламалар 

мен бағдарламалар кешені (Сурет 1. 2). 

Сурет 1. 2 Компьютерді жүйелік бағдарламамен қамтамасыз ету классификациясы. 

Жүйелік бағдарламалық қамтамасыз ету құрамына: 

- операциялық жүйе; 

- операциялық жүйе қабықшасы (текстілік және графикалық); 

- желілік операциялық жүйе. 

Операциялық жүйе – ЭЕМ - нің есептеуіш ресурстарын басқару мен жоспарлау, 

пайдаланушылық бағдарламаны орындауды басқару үшін арналған [2, 3]. 

Дербес компьютерлер үшін операциялық жүйелер келесі түрге бөлінеді: 

- бір есептік және көп есептік (бір мезгілде орындалатын қолданбалы процесстер санына 

байланысты) 

- басқа типті компьютерге тасымалданатын және тасымалданбайтын; 

- ЭЕМ - нің жергілікті есептеуіш желісінің жұмысын қамтамасыз ететін, желілік және 

желілік емес; 

Желілік операциялық жүйелер – желіде берілгендерді өңдеу, сақтау және тасымалдауды 
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қамтамасыз ететін бағдарламалар кешені. Желілік операциялық жүйелер клиент - сервер 

архитектурасын немесе біррангілік архитектураны пайдаланады. Кең таралған желілік 

операциялық жүйелерге: LAN Server, NetWare, Windows NT, Windows 95. 

Операциялық жүйе қабықшалары – пайдаланушы мен командалық операциялық жүйелер 

арасындағы байланысты оңайлату үшін пайдаланылатын арнайы бағдарламалар. 

Операциялық жүйенің текстілік қабықшаларының кең тараған түрлеріне [5]: 

- Windows қосымшасының Сілтеуіш бағдарламасы; 

- Windows Commander; 

- Norton Commander 5. 0 – Symantec фирмасы 

- Norton Navigator 

- т. б. бағдарламалық қабықшалары жатады. 

Пәндік облысты талдау 

Файлдармен жұмыс істеу үшін операциялық жүйенің командаларын пернетақтадан енгізіп 

отыру керек. Ол өнбейтін жұмыс өте көп уақытты алады және пайдаланушының белгілі 

дағдысы мен білімі болуы керек екендігін талап етеді. Сондықтан қазіргі кезде операциялық 

жүйенің командаларымен жұмыс істеу үшін қабықша бағдарламалары кеңінен қолданылады. 

Менің құрылатын бағдарламамда осы қабықша қызметін атқаратын файлдық менеджер 

бағдарламасын құру болып табылады. 

Оның көмегімен файлдармен, бумалармен және файлдар жиынтығымен жасалатын барлық 

амалдарды - іздеу, көшіру, атын өзгерту, жою сондай - ақ функциональды немесе енгізу, 

курсорды басқару пернелерін, әйтпесе тышқанды қолдана отырып дайын тұрған 

бағдарламаларды орындауға болады. Сәйкесінше Экран бетіне дискідегі “бұтақ” 

каталогтарының бейнесін, ағымдағы каталогын ауыстыра отырып шығаруға болады, 

сонымен қатар файл мәтіндерін көріп оны жөндей аламыз (Сурет 1. 4). 

Сурет 1. 3 Файлдық менеджер құрылымы. 

Сондай – ақ Wіndows интегралданған бағдарламалық ортасын қолданғанда да оның мынадай 

мүмкіндіктеріне тоқталып кетуге болады. Ыңғайлы графикалық интерфейс шарттары, мұнда 

нысаналар мен командалар шарты графикалық символдармен (пиктограммалар) бейнеленеді 

және файлдық жүйені басқаруды жасайды. Wіndows - тің төтенше маңызды қасиеттеріне 

интеграцияланған мәтіндік және графикалық редакторлар, электрондық кестелер мен 

деректер басқару жүйесі (ДҚБЖ) арасындағы файл (деректер) алмасу мүмкіндігі болып 

табылады. 

Файлдық менеджер жүйесінде жасалатын әрекеттер: 

- файлдық жүйе бойынша іздеу; 

- қосымшаларды іске қосу және құжаттарды ашу; 

- бумалар мен файлдарды құру, көшіру; 

- бумалар мен файлдардың орнын ауыстыру; 

- бумалар мен файлдарды өшіру; 

- бумалар мен файлдардың атын өзгерту; 

- жарлықтар құру. 

1. 6 Есептің жалпы қойылымы 

Оқу процесінде құжаттармен жұмыс жасауға ыңғайлы және де түрлі амалдарды орындай 

алатын инструментальды құралдар көмегімен файлдық файлдық жүйелер объектісін құру.  

Ол бағдарламалық қосымша келесі мүмкіндіктерге ие болуы қажет: 

3. Файл немесе файлдар топтамасын көшіру; 

4. Файлды немесе файлдар топтамасының орнын ауыстыру; 

5. Файлды немесе файлдар топтамасын өшіру; 

6. Файлдардың атын өзгерту; 

7. Файл сипаттамасын (атрибутын) орнату; 

8. Файлды іздеу; 
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9. Компьютердің аппараттық конфигурациясы жөнінде шығару; 

- Файлдардың жарлықтарын құру; 

10. Өзіндік кеңейтілімді тіркеу; 

11. Пайдаланушы құрал - саймандарын орнату; 

12. Стандартты қосымшаны жіберу және т. б. 

 

Тәжірибелік жұмыс №3. Сервистік бағдарламалық қамтамасыздандыру  

 

ДК аппараттық қамтамасыздандыру 

Ақпараттық жүйенің құрылымы 

Ақпараттық жүйенің құрылымын ішкі жүйелер деп аталатын жекеленген бөліктер 

құрайды. Қолдану саласына тәуелсіз ақпараттық жүйенің жалпы құрылымын ішкі жүйенің 

жиынтығы ретінде қарастыруға болады. Бұл жағдайда классификацияның құрылымдық 

белгісін қарастырып, ал ішкі жүйелерді қамсыздандырушы ішкі жүйелер деп аталады. 

Жүйенің жалпы құрылымын мынадай қамсыздандырушы ішкі жүйелер құрайды: 

ақпараттық, техникалық, математикалық, программалық, ұйымдастырушылық және 

құқықтық. 

1. Ақпараттық қамсыздандыру ішкі жүйесінің негізгі міндеті басқарудағы шешімдерді 

қабылдау үшін шынайы ақпаратты дер кезінде ұсыну. Көптеген ұйымдар жұмысын талдау 

кезінде ондағы құжаттарды жүргізу ісінде бірқатар кемшіліктер байқалды: қолмен өңдеуге 

арналған құжаттың шамадан тыс үлкен көлемі; бірдей көрсеткіштердің түрлі құжаттарда 

қайталануы; құжаттың үлкен көлемімен жұмыс істеу мамандардың негізгі жұмысын 

орындауына кедергі болуы; жасалған көрсеткіштің қолданылуы; Аталған кемшіліктерді жою 

ақпараттық қамсыздандыру алдында тұрған мәселелердің бірі болып табылады. Ақпарат 

ағымдарының схемасын жасау ақпараттың қозғалыс маршруттарын сипаттайды. Осындай 

схемаларды талдау нәтижесінде басқару жүйесін толығымен жетілдірудің іс шараларын 

жасап шығаруға болады. Ақпараттың көлемін анықтау және оны бөлшектеп талдау 

мүмкіндіктерін беретін ақпараттық ағымдардың схемалары қайталанатын және 

қолданылмайтын ақпаратты жоюды ақпаратты тиімді түрде сипаттау және жіктеуді 

қамсыздандырады. Сонымен қатар ақпараттың басқару деңгейлеріне сәйкес өзара байланыс 

қозғалысын қарастырған жөн. Басқару шешімін қабылдау үшін қандай көрсеткіштің қажет 

немесе қажет еместігін анықтау қажет. Орындаушының әрқайсысына оның қолданатын 

ақпараты ғана келіп тұруы тиіс. Деректер қоймасын құру методологиясы оны жобалаудың 

теориялық негіздеріне негізделеді. Методологияның негіздерін тәжірибеде тізбектей жүзеге 

асырылатын екі кезең түрінде атап өтейік. 

 1 кезең: ұйымның барлық функционалды бөлімшелерін зерттеу мақсаттары: оның іс 

әрекетінің құрылымы мен спецификасын түсіну; ақпарат ағымдарының схемасын жасау; 

ондағы құжат айналымы жүйесіне талдау жасау; ақпараттық объектілерді және олардың 

қасиеттері мен міндеттерін сипаттайтын реквизиттің құрамын анықтау. 

2 кезең: 1 кезеңде зерттелген іс әрекет саласына арналған концептуалды ақпараттық 

логикалық деректер моделін жасау. Бқл модельде объектілер мен олардың реквизиттерінің 

арасындағы барлық байланыстар орнатылып, оңтайландырылуы тиіс. Ақпараттық логикалық 

модель деректер қорын жасаудың негізі болып табылады. Ақпараттық қамсыздандыруды 

жасау үшін: ұйымды басқарудың толық жүйесінің функцияларын, мақсаттары мен 

міндеттерін айқындау; талдау үшін ақпараттық ағымдар схемасы түрінде ұсынылған 

ақпараттың пайда болуынан бастап басқарудың түрлі деңгейлерінде қолданылуына дейінгі 

ақпарат қозғалыстарын анықтау; құжат айналымы жүйесін жетілдіру; жіктеу және кодтау 

жүйесін жетілдіру; ақпараттың өзара байланысын сипаттайтын ақпараттық логикалық 

моделді жасау методологиясын меңгеру; қазіргі заманғы техникалық құралдың көмегімен 

ақпараттың массивтерін тасымалдаушыларға жазу. 
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2. Техникалық құралдардың кешенін мыналар құрайды: кез келген модельді 

компьютерлер; ақпаратты жинау, өңдеу, тасымалдау және шығару құралдары; байланыс 

құралдары; ұйымдастыру техникасы; ақпаратты автоматты түрде алу құралдары; 

эксплуатациялық материалдар. Қазіргі кезде техникалық қамсыздандыруды 

ұйымдастырудың негізгі екі формасы қалыптасқан: орталықтандырылған және 

орталықтандырылмаған. Орталықтандырылған техникалық қамсыздандыру ақпараттық 

жүйелерде ЭЕМ және есептеуіш орталықтарының қолданылуына негізделеді. Ал 

орталықтандырылмаған техникалық қамсыздандыру функционалдық ішкі жүйенің жұмыс 

орындарындағы дербес компьютерлерде жүзеге асырылады. Қарастырылған формалардың 

ішінен перспективті форма ретінде жартылай орталықтандырылмаған техникалық 

қамсыздандыру әдісін қарастыруға болады. Мұнда техникалық қамсыздандыру дербес 

компьютерден және барлық компьютермен байланыстырылған. Деректер қорын сақтайтын 

үлкен ЭЕМ таратылған желі негізінде жұмыс істейді. Математикалық және программалық 

қамсыздандыру. Математикалық қамсыздандыру құралдарына мыналар жатады: басқару 

процестерін моделдеу құралдары; басқарудың типтік есептері; математикалық 

программалау, математикалық статистика және жалпыға қызмет ету теориясының әдістері. 

Программалық қамсыздандыру құралына жалпы және арнайы программалық құралдар және 

техникалық құжаттама енеді. Жалпы жүйелік программалық қамсыздандыруға ақпаратты 

өңдеудің типтік есептерін шешуге арналған және қолдану саласына бағытталған 

программалар кешені жатады. Олар компоненттердің функционалдық мүмкіндіктерін 

кеңейтіп, ақпаратты өңдеу процесіне басқару және бақылау орнатады. Арнайы 

программалық қамсыздандыру нақты бір ақпараттық жүйені жасау кезінде құрылған 

программалардың жиынтығын құрайды. Оған нақты бір объектінің қызмет етуін 

сипаттайтын түрлі деңгейдегі моделдерді жүзеге асырушы қолданбалы программалар пакеті 

енеді. Программалық құралдарды жасауға арналған техникалық құжаттама есептің 

сипаттамасынан, алгоритмдеу тапсырмасынан, есептің экономикалық математикалық 

моделінен тексеру мысалынан тұруы тиіс. 

 3. Ұйымдастырушылық қамсыздандыру мынадай әрекеттерді орындайды: кез келген 

ұйымның басқару жүйесін талдай отырып, ондағы қолданылатын ақпараттық жүйенің іс 

әрекеттерін анықтау; есепті компьютерге шешуге дайындау; ақпараттық жүйені жобалаудың 

техникалық тапсырмасы және оның қоданылу тиімділігінің техникалық-экономикалық 

негізделуі жасалады; әрекет орындалатын ұйымның құрамы және құрылымына сәйкес 

басқарушылық шешімдерді жасай отырып, басқару жүйесінің тиімділігін арттыру. 

4. Құқықтық қамсыздандырудың негізгі мақсаты заңдылықты бекіту болып табылады. 

Оның құрамына заңдар, бұйрықтар, нұсқаулар, т.б. нормативтік құжаттар енеді. Құқықтық 

қамсыздандырудың жалпы бөлігін және локальды бөлігін бөліп қарауға болады. Жалпы 

бөлігі кез келген ақпараттық жүйенің, ал локальды бөлігі нақты ақпараттық жүйенің жүзеге 

асырылуын зерттейді. Ақпараттық жүйені жасау кезеңдерінің құқықтық қамсыздандырылуы 

тапсырыс беруші мен программаны жасаушының келісім қатынастарымен байланысты 

құқықтық құжаттарды ұйымдастыруы жүргізіледі. Ақпараттық жүйенің әрекет ету 

этаптарының құқықтық қамсыздандырылуы мынадан тұрады: ақпараттық жүйенің статусы; 

мамандардың құқықтары, міндеттері мен жауапкершіліктері; басқару процесінің жекеленген 

түрлерінің құқықтық реттелуі; ақпаратты жасау және қолдану тәртібі. 

 

 

Тәжірибелік жұмыс №4. Қолданушы бағдарлама пакеттерімен жұмыс жасау 

 

Бағдарламамен қамтамасыз ету жүйелік және қолданбалы қамсыздандыру түрлерінен 

тұрады. Операциялық жүйе және бағдарламалау жүйелері жүйелік қамтамасыз етудің негізі 

болып табылады. 
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Қолданбалы бағдарламаны қамтамасыз ету қолданушылардың бағдарламалары мен 

әртүрлі жағдайда қолданылатын қолданбалы бағдарламалардың пакеттерін құрайды. 

Қолданушылардың стандартты бағдарламалары анықталған тапсырмаларды алгоритмдік тіл 

бағдарламасымен шешеді. 

Қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз ету модульдік принцип бойынша орындалған 

және тапсырмалардың анықталған класын шешуге бағытталған. Қолданбалы бағдарламалық 

қамтамасыз ету мәселелері бағдарламалық қамтамасыз етудің негізгі түрі болып табылады. 

Олар алгоритмді құруға, берілген кластың тапсырмаларын шешу шарттарын өзгертуге, 

шешілу жолдарын бақылауға, толықтырулар мен алгоритмдерді енгізуге мүмкіндік береді. 

АЖО-да жұмыс істеу кезінде қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз ету диалогтық 

режимде іске асады. 

Қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз етудің мысалдары ретінде мыналарды айтуға 

болады: есептеу операцияларды орындауда әртүрлі құжаттарды құруға арналған қолданбалы 

бағдарламалық қамтамасыз ету, жоспарларды тиімді ету тапсырмаларына арналған 

қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз ету, баланстық тапсырмаларға арналған қолданбалы 

бағдарламалық қамтамасыз ету. Қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз етуге 

аутоматтандырылған ақпараттық жүйелерді құру үшін ерекше орын бөлінген. Олар әртүрлі 

белгіде болуы мүмкін: анықтамалық, кестелерді өңдеу және ақпараттардың массивін енгізу, 

мәліметтер базасын құру, басқару, құжаттық. Графикалық ақпаратпен жұмыс жасауға 

арналған пакеттер жинақы және көрнекі түрде процестерді көрсетуге мүмкіндік береді. Ол 

процестер болжанған талдау нәтижелерін бейнелейтін объектілерге тән. 

Бағдарламалық қамтамасыз етуді жасау, өңдеу процесін күрделі, әрі қымбатқа түсетін, 

тек тәжірибелі мамандардың қолынан ғана келетін процеске жатқызамыз. 

Бағдарламалық қамтамасыз етуде Microsoft фирмаларының өнімдері кеңінен 

қолданылады (операциялық жүйелер, мәтіндік редакторлар, электрондық кестелер, деректер 

базалары, тұсаукесер (презентация) құралдары, тілдерді бағдарламалау, Internet-тегі 

навигация құралы және т.б.). 

Экономикалық бағдарламаларды жобалау кезінде бизнес-процестерді басқару мен 

ұйымдастыру маңызды роль атқарады. Бағдарламалық құралдарды жобалаудың көп таралған 

әдістері «жоғарыдан-төменге» болып табылады. Соңғы кезде бағдарламалық 

қамтамасыздандыруды жобалау кезінде «спиральді» модель әдісі қолданылады, аса қысқа 

мерзімді циклды қамтамасыз ететін экономикалық есептің қойылымынан бағдарламаны 

пайдалануға енгізгенге дейін. 

ЭАЖ-да бағдарламалық құралдарды жобалау үшін бағдарламалаудың көптеген тілдері бар. 

Бірдей бағдарламаны Basic, Pascal, C тілдерінде жазуға болады. Аса табыстылардың бірі 

Borland американдық фирмасының өңдеуі болды. Есептеуіш техникасы мен бағдарламалау 

технологиясының дамуы Borland фирмасының жаңа бағдарламалық өнімді – Delphi-ді 

құрастырып шығаруына әкелді. Delphi негізінде визуалды жобалаудың технологиясы мен 

бағдарламалаудың объектілі-бағытталған әдістемесі жатыр. 

Берілген есептер кешенін шешу үшін Borland Delphi 7.0. объектілі-бағытталған 

бағдарламалау ортасы қолданылады. 

Delphi ортасында бағдарламалаудың негізінде Borland құрастырған Object Pascal тілі 

қолданылады.TPersistent класы – Tobject класына байланысты пайда болады. Ол өз ұрпағын 

басқа объектілермен байланыс жасауын қамтамасыз етеді. 

TComponent класы барлық компоненттер үшін маңызды болып табылады. Осының 

көмегімен кез – келген визуалды емес компоненттерді құруға болады. TСomponent класының 

жұмыс істеу механизмі колмпоненттің өңдеу ортасымен байланысын қамтамасыз етеді, яғни 

компоненттер палитрасымен және объектілер инспекторымен. Осы класс мүмкіндіктері 

арқасында компоненттер жобаны өңдеу кезінде жұмысын бастайды. 
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TControl класы – TСomponent класынан пайда болады. Оның негізгі тағайындалуы – 

визуалды компоненттердің функционалдануын қамтамасыз ету. 

TWinControl класы – басқару элементтерін құруда өңдеу мүмкіндігін кеңейтеді. TСontrol 

класынан пайда болады және басқарудың терезелік элементін құруға мүмкіндік береді. 

TWinControl деңгейінде қолданушының GUI (Graphic User Interfase) – графикалық 

интерфейсімен байланысын орнатады. 

С++ кітапханалармен Windows -та жұмыс істеуге күрделі айналысумен Delphi қазіргі 

кезде объектілі-бағытталған бағдарламалау мен визуалды бағдарламалаудың ең жақсы 

бағдарламасы болып, Windows үшін ғана емес басқа да операциялық жүйелер үшін 

табылады. 

Delphi жобасы бағдарламалық бірліктер құрамы - модульдерден тұрады. Ауқымды 

деп аталатын модуль бағдарлама басталатын нұсқаулықтан тұрады. Қосымшанаң негізгі 

модулін Delphi автоматты түрде қалыптастырады. 

Delphi қосымшасының терезесі өзінің мүмкіндіктерінің арқасында тек қолданушының 

интерфейсін қамтамасыз етіп қана қоймай, сонымен қатар басқа компоненттер жабдығы 

болып табылады. 

Қосымша терезесі көптеген маңызды операцияларды орындауы қажет. Ол өзін 

экранда дұрыс көрсетуі, операциялық жүйе және басқа терезелермен байланысу керек, онда 

орналасқан басқару элементтерін ұйымдастыруы және түрлі оқиғаларға көңіл аударуы қажет. 

Delphi стандартты жобасы формалардан тұрады. Форма – өңдеу кезеңіндегі қосымша 

терезесі. Әрбір форманы екі файл сипаттайды. Форма файлы – форма қасиетін және 

орналасқан компоненттерді сипаттайды, ал модуль – форма класының нұсқасын және 

алғашқы кодты құрайды. Көбінесе қосымшалар деректерді өңдеу үшін құрылады. 

Қосымшада файлдарды қолдану үшін көптеген есептерді шығаруға тура келеді. Оның 

негізгісі – қажет файлды іздеу және олармен енгізу/шығару операцияларын орындау. 

Клиент-сервер архитектурасына қосымша құрғанда бағдарламаушы серверлік бөлім және бір 

немесе бірнеше клиент бағдарламаларын өңдеуі керек. 

Клиент-сервер архитектурасының ең маңызды артықшылығы деректерді өңдеудің 

жалпы логикасын – деректер базасы логикасына және қосымша логикасына бөлу болдып 

табылады. Басқаша айтқанда, қосымша қолданушыға қызмет көрсетумен, ал сервер 

деректерге қызмет көрсету мен айналысады. 

Қосымшаның клиент бөлігі арнайы бағдарламалау әдісі арқылы, сонымен қатар 

бағдарламаны өңдейтін арнайы әдіс көмегімен жүзеге асырылады. Delphi кез-келген талғамға 

сай және кез-келген күрделілік деңгейінде клиенттік қосымша құруға мүмкіндік береді. 

Кез-келген АЖ қосымшасы ішкі жүйеде жұмыс істейтін деректерге ену механизмін 

қолданады. Мысалы, кез-келген осындай қосымша белгілі форманы ашқанда бірдей 

операциялар құрамын орындауы керек: 

–қажет деректердің орналасуын іздеу; 

–анықтамалық ақпаратты іздеу, ашу, оқу. 

Windows 2000 – көптеген сервистік пайдалану мүмкіндіктері кеңейтілсе де, 

пайдалануда да үлкен қиындықтары бар Windows NT және Windows 9.х екеуінің 

мүмкіндіктерін біріктірген ОЖ. Windows 2000 негізінде оңтайландырылған нұсқа ретінде 

Windows МЕ - Windows 9.х.-ны дамытушы болып табылатын ОЖ нұсқасы жасалды. 

Windows ОЖ –дың жаңа – 2002 жылғы нұсқасы Windows ХР жасалды. Windows ХР Windows 

2000-да пайдаланылған технологиялардың негізінде әзірленді. Ол үйдегі және кеңседегі 

компьютерде жұмыс істеуге қолайлы әрі оны пайдаланушылардың саны күннен күнге артып 

келеді. Windows ХР жүйелік ресурстарға қоятын талабы жоғары (оперативті есте сақтау 128 

Мб-тан және қатты дискідегі кеңістік 2ГБ-тан кем болмауы керек). 

  

Бақылау сұрақтары 
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1.Бағдарламалық қамтамасыз ету дегеніді қалай түсінесіз? 

2.Қандай бағдарламалармен қамтамасыз етуге болады? 

3. Delphi стандартты жобасы формалардан тұрады. Сол формалар деген не? 

4. С++  бағдарламасы қандай? 

5.Қолданбалы бағдарламалар дегеніміз не? 

 

 

№1 Практикалық жұмыс 

Тақырыбы: «MySQL жүйесімен танысу». 

Мақсаты: MySQL орнату, жүйенің қасиеттерімен және негізгі мүмкіндіктер танысу.  

 

MySQL негізгі сипаттамалары 

Мәліметтер базасы мәліметтердің құрылымдық бірігуін көрсетеді. Бұл мәліметтер кез 

келген бола алады- сатып алынатын тауар тізімінен бастап сурет галереясының экспонанттар 

тізімі немесе корпоративті жүйедегі үлкен ауқымды ақпарат санынан дейін бола алады. 

Мәліметтер базасында сақталған мәліметтерді жазу, таңдау және өңдеу үшін мліметтер 

базасын басқаратын жүйе керек, ол жүйе MySQL болып табылады. Компьютерлер үлкен 

көлемді мәліметтер базасын оңай өңдей алатындықтан, мәліметтер базасын басқару бөлуде 

орталық роль атқарады. Мұндай басқару әртүрлі іске асады – бөлек утилит түрінде де және 

басқа қаттамалардың құрамын кіретін код түрінде де. 

MySQL – бұл реляционды мәліметтер базасын басқаратын жүйе. 

Реляционды базада мәліметтер жеке кесте түрінде сақталады, соның арқасында 

жылдамдықпен және икемділікпен ұтады. Кестелер бір – бірімен қатынас арқылы 

байланысады, соның арқасында бірнеше кестелердің мәліметтер сұрауларын жүргізгенде 

біріктіруді қамтамассыз етеді. SQL MySQL жүйесінің бөлшегі ретінде құрылымдық сұрау 

тілі ретінде сипаттауға да болады сондай – ақ мәліметтер базасына кіруде қолданылатын көп 

тараған құралымдық тіл ретінде де қарастырады. 

MySQL бағдарламалық қамсыздандыру – бұл коды ашық БҚ. 

Коды ашық БҚ деп оны кез келген тұтынушы қолданды және модифицирлей 

алатынын түсінеміз. Мұндай БҚ Internet арқылы алып тегін қолдануға болады. Сонымен 

қатар кез келген тұтынушы алғашқы кодты біліп, өзінің қолданысын қарай өзгерте алады. 

СУБД MySQL техникалық мүмкіндіктері 

MySQL БҚ клиент- сервер жүйесі болып табылады, мәліметтер базасының әртүрлі 

есептегіш машиналарды, сонымен қатар бірнеше клиенттік бағдарлама және ктапхана, 

админстрациялау және бағдарламалық интерфейстардың кең спектрі қамсыздандыратын 

SQL- серверін қамтиды.  

Қауіпсіздік 

Қауiпсiздiк жүйесi жойылған компьютерден верификация артықшылықтар және 

мүмкiндiгi бар парольлерiнде негiзделген, соның арқасында иілгіштік және қауыпсіздік 

қамтамассыз етіледі. Сервермен байланыс кезінде жүйе бойынша пароль жіберілуі 

шифрланады. 

Клиенттер MySQL-мен TCP/IP сокетін, Unix сокеті немесе аталған каналдарды (named 

pipes, под NT) қолдану арқылы байланысуға болады.    

Мәліметтердің  

3.23 версиясының MySQL бастап, кестелердің жаңа типтері қолданылатын, оның 

кестенің максималды кесте мөлшері 8 миллион терабайтқа дейін барады (263 bytes). 

Дегенмен операциондық жүйелер файл мөлшері бойынш өзіндік щектеуліктері бар. Төменде 

бірнеше мысал көрсетілген: 

- 32-разрядты Linux-Intel – кесте размері 4 Гб. 
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- Solaris 2.7 Intel - 4 Гб 

- Solaris 2.7 UltraSPARC - 512 Гб 

- WindowsXP - 4 Гб 

MySQL мәліметтер базасындағы кесте размері әдетте операционды жүйемен 

лимиттеленеді. Үндестік бойынша MySQL-кестелер максималды өлшемі 4 Гб. Кез –келген 

кесте үшін тексеру/аңықтау арқылы SHOW TABLE STATUS немесе myisamchk-dv 

table_name командалар көмегімен максималды көлемін анықтауға болады. Егер үлкен кесте 

тек оқу үшін арналған болса, онда myisampack қолданып, бірнеше кестені біреуге құйып 

және қысуға болады. Әдетте myisampack кестені 50% дейін сығды да нәтижесінде өте үлкен 

кесте алуға болады.  

Техникалық толықтырулардан басқа, MySQL Unix те сияқты Windows 95/98 

платформсында да жұмыс істей алалды, ол өте қарапайым және жұмыс ыңғайлы.  

Клиенттік бғдарлама MySQL командалық жол утилит түрінде болады. Бұл бағдарлама 

серверге желі бойынша қосылады.Сервермен орындалатын командалар әдетте қатты дисктегі 

мәліметтерді оқу мен жазумен байланысты.  

Клиенттік бағдарламалар командалық жол режимінде ғана жұмыс істемейді. Сондай –

ақ графикалық клиенттер де бар, мысалы MySQL GUI, PhpMyAdmin және басқалары.  

Осы СУБД- мен жұмыс істеуге арналған өте әйгілі визуалды интерфэйс бар (РНР-да 

жазылған). Ол PhpMyAdmin деп аталады. Бұл интерфэйс MySQL мәліметтер базасымен 

жұмыс істеуді қарапайымдатады.  

Текстік режимде мәліметтер базасымен жұмыс істеу командалық жолға командларды 

еңгізу сияқты болады (1сурет), ал сұрыптау нәтижесі өзіндік кесте түрінде қайтып келеді, 

егер мәліметтер сыймаса өрістер бір бірінің үстінде тұрады (2сурет). 

 

 
1 сурет. Командалық жолдағы MySQL жұмысы. show databases командасы – барлық бар 

мәліметтер базасын көрсету.  

 
2 сурет. Командалық жолда MySQL жұмысы. show databases команда өңдеуінің нәтижесі.  

 

PhpMyAdmin (3 суретке қараңыз) браузердің барлық артықшылықтарын қолдануға 

мүмкіндік береді, сонымен қатар көрініс айналдыруы, егер ол экранда кішіреймесе. Базалық 

SQL-функциясының көптеген PhpMyAdmin мәліметті жұмыстары интуитивті ұғынықты 

интерфэйстар мен Internet – ке өту әрекеттерімен байланысты. 
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3 сурет. 

SQL-ге кіріспе 

MySQL SQL (Structured Query Language – жіктелген сұрау тілі) деп аталатын тілдегі 

мәліметтер базасымен қатынаста. 

SQL Реляционды мәліметтер базасын басқару жүйесінде (RDBMS) сақталатын 

мәліметтерді манипуляциялауға арналған. SQL мәліметтерді алып, сорттп, жаңартатын, 

жоятын және қосатын командаларды қамтиды. SQL тілдерінің стандартын ANSI (American 

National Standards Institute) анықтайды. Қазіргі уақытта 2003 жылы қабылданған стандарт 

қолданылады (SQL-3). 

SQL MySQL, mSQL, PostgresSQL, Oracle, Microsoft SQL Server, Access, Sybase, Ingres 

сияқты RDBMS-мен қолдануға болады. Бұл RDBMS жүйелері барлық маңызды және 

жалпықабылданған SQL операторларын қамтиды, бірақ әрбіреуінде өзінді потенттелінген 

операторлар мен кеңейтулері бар. 

SQL әртүрлі типтегі бірнеше мәліметтер базасы үшін ортақ сұрау тілі болып 

табылады. Берілген курс MySQL жүйесін қарастырды, ол MySQL.com сйтында жүктелінетін 

алғашқы ашық коды бар RDBMS болады. 

Жүйенің мәліметтер типі 

MySQL бағандардың бірнеше типтерін қамтиды, оларды үш категорияға бөлуге 

болады: сандық мәліметтер базасы, уақытты және мезгілді сақтауға ранлаған мәліметтер типі 

және символдық (жолдық) мәліметтер типі. Берілген лекция басында барлық мүмкін 

типтерді қарастырып, әрбір баған типін сақтау талаптарын көрсетеміз, әрбір категория 

бойынша тип қасиеттерін сипаттаймыз. 

Төменде MySQL-мен қолдау тапқан баған типтері көрсетілген. Сипаттамада ресми 

құжаттамаларда  MySql құрастырушылары қолданған белгілеулер қолданылады: 

М – шығару максималды өлшемін нұсқау. Шығарудың максималды өлшемі 255 символды 

құрайды. 

D – қалқымалы нүктесі бар мәліметтер типіне қолданылады және ондық нүктеден 

кейінгі разряд санын нұсқайды. Максималды мүмкін көлемі 30 разряд, бірақ М-2 – ден үлкен 

бола алмайды. 

('[' и ']') тік жақшалар міндетті емес белгі тобының мәліметтер типін нұсқайды.  

1 кестеде MySql өрісінің типтері көрсетілген. 

1 кесте. MySql өрісінің типтері 

TINYINT[(M)] [UNSIGNED] 

[ZEROFILL] 

Өте аз бүтін сан.  -128-ден 127 дейін белгілі диапазон. 0-дан 

255-ке дейін белгісіз диапазон. 

BIT, BOOL Синонимдар TINYINT(1) 

SMALLINT[(M)] 

[UNSIGNED] [ZEROFILL] 

Аз бүтін сан. -32768-ден 32767-дейін белгілі диапазон. 0-ден 

65535-ге дейін белгісіз диапазон. 
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MEDIUMINT[(M)] 

[UNSIGNED] [ZEROFILL] 

Орта өлшемді бүтін сан. -8388608 -ден 8388607-дейін белгілі 

диапазон. 0-ден 16777215-ге дейін белгісіз диапазон. 

INT[(M)] [UNSIGNED] 

[ZEROFILL] 

Нормалды өлшемді бүтін сан.  -2147483648- ден 2147483647-ға 

дейін белгілі диапазон. 0-ден 4294967295-ға дейін белгісіз 

диапазон. 
INTEGER[(M)] [UNSIGNED] 

[ZEROFILL] 

INT үшін синоним 

 BIGINT[(M)] [UNSIGNED] 

[ZEROFILL] 

Үдкен бүтін сан.  -9223372036854775808-ден 

9223372036854775807-ға дейін белгілі диапазон. 0-ден 

18446744073709551615-ге дейін белгісіз диапазон 

FLOAT(нақтылық) 

[UNSIGNED] [ZEROFILL] 

Қалқымалы нүктесі бар сан. Нақтылық атрибуты  <=24 мәнге 

ие болады, егер қарапайым (бірлік) нақтылықты қалқымалы 

нүктесі бар сан үшін 25 пен 53 арасындағы екі еселенген 

нақтылықты қалқымалы нүктесі бар сан үшін. Бұл мәліметтер 

типі төменде сипатталған FLOAT және DOUBLE, типтеріне 

сәйкес. FLOAT(X) FLOAT және DOUBLE типтері жататын 

интервалға қатысты, бірақ мағына диапазоны және ондық белгі 

саны бөлінбеген.  

FLOAT[(M,D)] [UNSIGNED] 

[ZEROFILL] 

Әдеттегі дәлдікте қалқымалы нүктесі бар аз сан. Мүмкін 

мәндер:  

-3,402823466E+38- ден -1,175494351E-38 дейін, 0, және 

1,175494351E-38 -ден 3,402823466E+38 дейін. Егер UNSIGNED 

атрибуты нұсқалса, кері мәндер мүкін емес.  M атрибуты 

тұтынушыға шығаратын белгі санын нұсқайды, D – атрибуты 

ондық нүктеден кейінгі разряд санын нұсқайды. Аргументтерді 

нұсқамай FLOAT белгіленуі немесе FLOAT(X) түріндегі жазба, 

мұндағы X <=24 әдеттегі дәлдікті қалқымлы нүктесі бар сан 

үшін әділ.  

DOUBLE[(M,D)] 

[UNSIGNED] [ZEROFILL] 

Нормалды өлшемді екі еселенген дәлдікті қалқымалы нүктесі 

бар сан. Мүмкін сандар: -1,7976931348623157E+308-дан  

-2,2250738585072014E-308, 0дейін, және 

2,2250738585072014E-308 ден 

1,7976931348623157E+308 дейін. UNSIGNED атрибуты 

нұсқалса, кері мәндер мүмкін емес. M атрибуты тұтынушыға 

шығаратын белгі санын нұсқайды, D атрибуты - атрибуты 

ондық нүктеден кейінгі разряд санын нұсқайды. DOUBLE 

белгіленуі аргументтерді нұсқмай немесе көрініс жазбасы 

FLOAT(X), где 25 <= X <= 53 екі еселі дәлдікті қалқымалы 

нүктесі бар сандар үшін әділ. 
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DECIMAL[(M[,D])][UNSIGN

ED] [ZEROFILL] немесе 

DEC[(M[,D])] [UNSIGNED] 

[ZEROFILL] немесе 

NUMERIC[(M[,D])][UNSIG

NED] [ZEROFILL] 

Қалқмалы нүктесі бар "қапталмаған" сан. Цифрлық мәндер 

қамтитын CHAR бағаны сияқты болады. "қапталмаған" термині 

сан жол түрінде сақталып, сонымен қатар әрбір ондық белгіге 

бір символ қолданылады дегенді білдіреді.  

Ондық разрядтың бөлгіш белгісі, соымен қатар '-' белгісі теріс 

сандар үшін М-да қарастырылмайды (бірақ оларға орын 

сақталған). 

Егер D атрибуты 0 тең болса, өлшемдер оңдық белгісіз 

көрсетіледі,яғни бөлшек бөлігісіз. Максимальный интервал 

значений типа DECIMALтипінің мағынасы максималды мәні 

DOUBLE типінікіндей, бірақ  нақты DECIMAL бағаны үшін 

нағыз интервал М және D трибут мәндерін таңдаумен 

шектеледі.  Егер UNSIGNED трибуты нұсқалса, теріс мәндер 

мүмкін емес. Егер D атрибуты нұсқалмаса, үндестік бойынш 

оның мәні 0-ге тең. Егер M нұсқалмаса, үндестік бойынша 

оның мәні 10-ға тең. 

DATE Күні. '1000-01-01' ден '9999-12-31' дейін интервал 

қолдалынады. MySQL 

DATE мәнін шығарады 'YYYY-MM-DD' форматта, бірақ DATE 

бағанына жолды да сандарды д қолдана отырып мән беруге 

болады.  

DATETIME Күн мен уақыт комбинациясы. '1000-01-01 

00:00:00'-дан  '9999-12-31 23:59:59' дейінгі интервал 

қабылданады. MySQL DATETIME мәнін 

'YYYY-MM-DD HH:MM:SS' форматта шығарады, бірақ 

DATETIME бағанында жолдарды да сандарды да қолдану 

арқылы мән еңгізуге болады. 

TIMESTAMP[(M)] Уақытша белгі. Интервалы  '1970-01-01 

00:00:00'-дан 2037 жылдың кей уақытына дейін. MySQL 

TIMESTAMP мәндерін келесі форматтарда шығарады  

 YYYYMMDDHHMMSS, YYMMDDHHMMSS, YYYYMMDD 

немесеYYMMDD М мәніне тәуелді: 

14 (немесе жоқ), 12, 8, немесе 6; бірақ ТIMESTAMP бағанында 

жолдарды да сандарды да қолдану арқылы мән еңгізуге болады. 

TIMESTAMP бағаны INSERT немесе UPDATE операцияларын 

орындағанда тиімді уақыт пен күнін өзгерткенде, өйткені 

автомтты түрде соңғы операция күні мен уақыты көрсетіледі, 

егерде өлшемдер бағдарлмамен еңгізілмесе. NULL мәнін беріп, 

ағымдғы уақыт пен күн мәнін орнатуға болады. 
TIME Уақыт. Интервалы  '-838:59:59' дан 

'838:59:59' дейін. MySQL TIME мәнін 'HH:MM:SS' формтта 

шығарады,бірақ TIME бағанында мән беріге болады, жолдарды 

да сандарды да қолданып. 

YEAR[(2|4)] Екімәнді немесе төртмәнді формттағы жыл (үндестік бойынша 

төртмәнді формат).  Келесідей мәндер мүмкін:1901 бстап 2155 

дейін, 0000 төртмәндік формат жылы үшін және 1970-2069 егер 

екімәнді формтты қолданс (70-69). MySQL YEAR  мәнін YYYY 

форматта шығарады, бірақ YEAR бағанында мән беріге 

болады, жолдарды да сандарды да қолданып.  
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[NATIONAL] CHAR(M) 

[BINARY] 

Фиксирленген ұзындық жолы, сақтағанда керек өлшемге шейін 

пробелмен толықтырылады. M аргументінің  диапазоны 0ден 

255 символға дейін. Соңғы пробелдар мән шыққанда 

жойылады. BINARY регистрына сезімтал атрибуты берілмесе, 

онда CHAR өлшемдері сортталып үндестік бойынша берілген 

алфавитке сәйкес регистрға тәуелсіз ретінде салыстырылды. 

NATIONAL CHAR атрибуты (немесе оның эквивалентті қысқа 

формасы NCHAR) қбылданған ANSI SQL –да нұсқалған әдісте 

болады, 

 CHAR бағанында үндестік бойынш орнатылған символдар 

жинағы (CHARACTER)қолданылуы керек. 

 CHAR CHAR(1) үшін синоним. 

[NATIONAL] VARCHAR(M) 

[BINARY] 

Айнымалы ұзындық жолы. Ескерту: соңғы пробелдар мән 

сақтаған кезде жойылады (ANSI SQL спецификациясынан 

айырмшылығы осыдан). M аргументінің  диапазоны 0ден 255 

символға дейін. BINARY регистрына сезімтал атрибуты 

берілмесе, онда VARCHAR өлшемдері сортталып үндестік 

бойынша берілген алфавитке сәйкес регистрға тәуелсіз ретінде 

салыстырылды.  
TINYBLOB, TINYTEXT BLOB типінің бағаны немесе максималды ұзындықты 255 

символ TEXT  

BLOB, TEXT BLOB типінің бағаны немесе максималды ұзындықты 

65535символ TEXT.  

MEDIUMBLOB, 

MEDIUMTEXT 

BLOB типінің бағаны немесе максималды ұзындықты 16777215 

символ TEXT. 

LONGBLOB, LONGTEXT BLOB типінің бағаны немесе максималды ұзындықты 

4294967295 символ TEXT. 

ENUM('значение1','значение

2',...) 

Саналатын мәліметтер типі. Нысан берілген өлшем тізімінен 

таңдалған тек бір ғана мәнге иа бола алады 'значение1', 

'значение2', ..., NULL немесе қателіктің арнайы өлшемі "". 

ENUM тізімі максимум 65535 әртүрлі өлшемге ие.  

SET('значение1','значение2',..

.) 

Теру. Жол нысаны ноль не одан да көп мәнге иа болады, оның 

әрқайсысы берілген тізімінен таңдалынады 'значение1', 

'значение2', ... SET тізімі максимум 64 элементке ие. 
Тапсырма. 

1. «Клиент-сервер» архитектурасының ерекшеліктерін сипаттаңыз. 

2. MySQL жүйесінің негізгі ерекшеліктері мен мүмкіншіліктерін сипаттап беріңіз. 

3. MySQL жүйесіндегі мәлімет типтері. 

4. MySQL-ды орнатыңыз. 

5. PhpMyAdmin программасы не үшін қаже 

 

Практикалық жұмыс 

Тақырыбы: «Web – серверда мәліметтерді публикациялау» 

Мақсаты: Мәліметтер базасына сүйене отырып Web Publishing (WEB – 

публикациялау) шебері көмегімен WEB-беттер құру. 

 Интернет біздің өмірге артығымен кіруде. Осыған орай көптеген бағдарламалық 

заттарға WEB-беттерді құру құралдары енгізілуде. FoxPro да қалыс қалған жоқ. Visual Fox 

Pro – Web – беттерді мәліметтер базасына сай формалайтын Web Publishing (Web-
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публикациялау) шебері бар. Сонымен қатар шебермен ұсынылатын беттерді безендіру 

стилін, басқа бағдарламалармен құрастырылған стиль кестелерін қолдануға болады. Беттерге 

орналастырылған мәліметтер кестелерде, локальды және жойылған мәліметтер базасының 

көрсетілімдерінде болулары мүмкін. Шебер жұмысын және онымен ұсынылған Web-беттерді 

безендіру элементтерін қарастырайық. 

Шебер көмегімен Web-бет құрастыру үшін келесі әрекеттерді орындаңыз: 

   Web-бетте орналастырайын деген кестені, локалды және жойылған көрінісі бар 

мәліметтер базасын, ақпаратты ашыңыз. 

 Tools (Сервис) мәзірінде Wizards (Мастера) командасын, сосын Web Publishing (Web-

публикация) опциясын таңдаңыз. 

 Шебер іске қосылады және бірінші диалогтық терезе шығады, онда қолданушы кесте 

мен көрінісін көрсетіп, кестенің Web-бетте орналасқан жолдарын таңдау керек. Databases and 

tables аумағында шебер терезесінде екі тізім орналасқан. Жоғарғы тізімде ашық мәліметтер 

базасының аты бар, төменгі тізімде оның кестелері мен көріністері. Төменгі тізімнен керек 

кестені таңдаңыз. Сонымен қатар бұл тізімде Available fields ағымдағы барлық жолдар 

көрсетіледі. (1-сурет) 

 Available fialds тізімінен  Selected fields-ке Web-бетке орналастырайын деген барлық 

жолдарды тасымалдаңыз. Шебердің келесі жұмысына көшу үшін Next (келесі) батырмасын 

шертіңіз.  

 
1-сурет. Шебердің бірінші терезесі 

 Екінші қадамда мәліметтерді сұрыптау критерийлері (2-сурет) беріледі. Сұрыптау 

жүргізілетін жолдар Selected fields (таңдалған жолдар) тізіміне енгізу керек. Available fields 

or index tag тізімінен  Selected fields-ке жолдарды тасымалдау үшін  Add батырмасын немесе 

тышқанды қолдануға болады. Ascending(артуы бойынша) және  Descending (кемуі бойынша) 

қасиеттреі жолдардың артуы не кемуі бойынша сұрыпталуын анықтайды. 
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Мәліметтерді сұрыптауды берген соң Next (келесі) батырмасын шертіңіз. 

 Үшінші қадамда Web-беттердің үлгісі және нысандардың көрініс стилі ұсынылады 

(3-сурет). Шебердің диалогтық терезесінде екі тізім болады. Бес мағынасы бар Data layouts 

тізімі көмегімен, беттегі мәліметтердің орналсуы, яғни мәліметтер макеті анықталады. 

Алынатын бет түрін таңдалынған мәлімет макетіне тәуелді шебердің жоғарғы оң жағында 

орналасқан көрініс аумағынан көруге болады. Visual styles (визуалды стиль) тізбегінде 

жалаушалар бар, олар Web – беттің безендіру стилін керекті жалаушаларды орнатумен 

дұрыстайды.  

 
Сур.3. Безендіру стилін ұсыну. 

 

 Options (параметрлер) – Web – беттегі мәліметтерді көрсету параметрлерін дұрыстау 

үшін диалогтық терезені ашады;   

 Advanced (қосымша) – бүкіл Web – беттің қасиеттерін жөнге келтіретін, кестеден 

тұратын мәліметтерден басқа HTML – элементтерін орналастыратын диалогтық терезені 

ашады; 

 Preview (қарап шығу) – Web-беттер берілген стилімен сәйкес безендіруді шеберден 

шықпай ақ Internet Explorer-ге жүктейді. Берілген бетті қарауыңызға болады, шебер 

көмегімен қасиеттерін өзгертіп өз жұмысыңның  нәтижесін тағы да қарауға болады. 

 
 Мына шебер терезесіндегі интерфэйс нысандарының орналасуын пайдаланып 

құрылатын Web-беттердің қасиеттерін жөнге келтіріп келесі қадамға өту үшін Next (келесі) 

батырмасын шертіңіз. 

 Шебердің берілген қадамында орындалатын қасиеттерін дұрыстауды тереңірек 

қарастырайық: 
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 Layout Options диалогтық терезесі 

 Layout Options (орналасу қасиеттері) диалогтық терезесі (4-сурет) Web-бетте кесте 

немесе мәліметтер көрінісімен көрсетілетін мәліметтердің қасиеттерін жөнге келтіру үшін 

керек. Ол шебердің үшінші қадамында Options (қасиеттер) батырмасын басқанда ашылады 

және онда бірнеше қаттамалары бар, сондай-ақ онда көрсетілетін қасиеттер Data layout 

тізімінен алынған мағыналардға яғни мәліметтер үлгілеріне тәуелді. 

 Layout Options (қасиеттердің орналасуы) диалогтық терезе қаттамалары Web-

беттердің келесі қасиеттерін ретке келтіреді: 

 Border (Шектері) – кесте түрінде көрсетілетін мәліметтер үшін, безендіру түсі 

және фоны, шектердің жуандығы. 

 Background image (Фондық көрініс) жолы фон ретінде мәліметтер, графикалық 

суреттер орналасатын аумақты қоладануға мүкіндік береді; 

 Font (Шрифт) – бірнеше шрифттарды береді, егер пайдаланушыда осы бетті 

қолдануда шрифт болмаса, олар Web-беттің ашылуында қолданылады. 

Other (басқалары) – бетті безендіру үшін қолданылатын HTML – класы. Сонымен 

қатар, қаттамда мәліметтердің әр түрлі үлгілеріне арналған қаситтері бар. Осылай, мысалы, 

бұл қаттама интерфэйсінің нысандары көмегімен кестелік мәліметтердің жолдар немесе 

жолдар топтарын әр түрлі түстермен ерекшелеуге болады. Немесе, мысалы, курсор тұрған 

жолдың түсін көрсетуге болады. 

Relations (қатынас) (7-нші нұсқасы үшін) – берілген қаттама Options (қасиеттер) 

терезесінде Tabular Hierarchical (кестелік иерархия) типі үлгісі үшін ғана арналған. Ол 

иерархиялық кестелер құру үшін құрылған. Мысалы, бетте сатып алушылар тізімі мен олар 

жасаған тапсырыстарды көрсете аласыз. 

Advanced диалогтық терезесі 

Advanced (қосымша) батырмасын шерткенде шебердің үшінші қадамында 24.7 

суретінде көрсетілген диалогтық терезе шығады.  

Ол Web-бетті құрғанда басқа бағдарламалармен құрылған сыртқы кесте стилін (ess) 

қолдануға, беттің фон көрсетуге, Web –бетте HTML – элементтерін, ысалы айтқанда 

жүгірпелі жол, сызықтар және т.б. орналастыруға мүмкіншілік береді. 

 
Cур.5. Advanced диалогтық терезесі 

Advanced (қосымша) диалогтық терезесінің жоғарғы сол жақ бұрышында Cascading 

style sheet (стильдердің сытрқы кестесі) жолы орналасқан, ол Web-бетті безендірудегі 

стильдердің сыртқы кестесі орналасуын көрсетуге мүмкіншілік береді. 

 Body (дене) аумағында екі элемент бар. Color (түс) тізімі Web – беттердің фонын 

беруге мүмкіншілік береді. Бұл қасиет мәліметтер үлгісімен немесе визуалды стиль  

көмегімен құрылған түске қараған біршама басымдылығы болады. Image (сурет) жолы бетте 

орналасқан графикалық файл орналасуын көрсетуге мүмкіншілік береді. 
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 Орнатылған Copy Graphics to HTML output location (графиканы көшіру) жалаушасы 

бетке орналастыруға қолданылатын кез-келген графикалық файл Web-бет сақталынған 

қапшыққа көшіріледі.                                

 Additional HTML items (HTML-элементтерін қосу) аумағында Web – бетті безендіруде 

қолданылатын элементтер тізімі болады. Мұнда бар батырмалардың бар, ол 1 кестеде 

көрсетілген.  

Төменгі жақта батырмалар және батырмалардың атқаратын міндеттері көрсетідген: 

Add - Web – бетке безендіру элементін қосуға мүмкіндік беретін HTML Item (Қосу) 

диалогтық терезесін ашады (HTML-элемент) (24.8 сурет) 

Edit - Web – бетті безендіру элементін ағымдағы аумақ тізімінен дұрыстау  үшін 

(дұрыстау) HTML Item диалогтық терезесін ашады (HTML-элемент) 

Remove белгіленген HTML-элементін тізімнен жояды 

(жою)  

Терезенің төменгі жағында келесі үш батырма орналасқан (2 кесте) 

Батырма  - Белгілеуі 

Save setting - Save setting (қасиеттерін сақтау) диалогтық терезесін ашады, онда 

(Қаситтерін сақтау) құрылған визуалды стильдің атын көрсетуге болады 

Load Setting - Load Setting дилогтық терезесін ашады, онда сақталынған визуалды 

(қасиеттерін стильдердің тізімі бар 

жүктеу) 

Done (қолдану) - құрылатын Web-бетке терезені ретке келтіруін сақтайды және 

қолданады   

Additional HTML items (HTML – элементтерін қосу) аумағын қолдана отырып Web – 

беттердің безендіру элементтерінің тізімін формалауға болады. Жаңа элемент тізіміне қосу 

үшін Add (қосу) батырмасын шерткенде ашылатын HTML items (HTML – элементтерін) 

диалогтық терезесі белгіленген. 

 
Сур.6.HTML Item диалогтық терезесі 

 Жоғарғы жағында Type (тип) тізімі орналасқан, онда шебер көмегімен Web – бетте 

орналастырылатын HTML – элементтері бар, ал Location (орналасу) тізімі – оның беттегі 

орналасуы. HTML item (HTML – элементтері) диалогтық терезесі Web-бетке келесі 

элементтерді қосуға мүмкіндік береді: 

 Text — кәдімгі текст , әр түрлі деңгейлі аты; 

 Hyperlink — гипертарату; 

 Image — графикалық суреттер; 

 Marquee — тексттің жүгіртпелі жолы; 
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 Horizontal Rule — көлденең сызық; 

 Line Break — бөліну сызығы; 

 Tag — тег. 

 HTML item (HTML – элементтері) диалогтық терезесіндегі қол жетімді интерфейс 

нысандарының көлемі қосылатын элементтер типіне байланысты. Мысалы, текст үшін 

тексттің өзін, оны көрсеткендегі шрифтін, мөлшері, түсі, ақпаратты теңестіру әдісі. 

Гипертарату үшін сонымен қатар адресін көрсетуге болады, оның көмегімен ауытрыру 

жүзеге асады, эәне т.б. 

Шебер көмегімен Web-бетті құрудағы қорытынды қадамында (7-сурет) 3. кестеде 

көрсетілген қасиеттерді қолдана отырып іс-әрекеттерін көрсетіңіз. 

 Барлық қаситтерін енгізген соң Finish (дайын) басыңыз. Save as (сақтаймыз 

қалай...) диалогтық терезесі ашылады, құрылған Web-бет сақталатын файл не қапшықтың 

(папка) атын көрсетіңіз. Осымен Web-беттің құрылуы аяқталады. 

 
Сур.7. Шебердің қорытынды терезесі 

Web-бетті құру 

Web Publishing (Web - публикация) шеберінің жұмысын қарастырдық. Енді оның көмегімен 

жүгіртпелі жолы, басы және fac spec көрініснен тұратын мәліметтері бар Web-бетті құрамыз. 

І. Мәліметтерді дайындау 

Web-бетті құрмас бұрын, рған орналастыратын мәліметтерді дайындау керек. Ол 

керекті мәліметтері бар кестелер, локалды немесе жойылған көріністер болуы мүмкін. Біз 

факультет және факультеттегі мамандықтар саны жайлы ақпарат бар fac spec локалды 

көрінісін пайдаланамыз. Бізге керек ақпарат facul және spect кестелерінде сақталынған. 

Мәліметтер көрінісін құрайық: 

1. Көрініс конструкторы бар терезені ашыңыз. Ол үшін жоба конструкторы терезесінің 

Data (Мәліметтер) қаттамасында таңдалынған мәліметтер базасының Local Views 

(мәліметтердің локалды көрінісі) бөліміне көшіп, New (жаңа) батырмасын шертіңіз. 

2. Оған құруға арналған facul және spect кестелерін енгізіңіз. 

3. Конструктор терезесінде орналасқан кестелер арасында факультет коды бойынша 

байланыс орнатыңыз. 

4. Selected fields (таңдалған жолдар) тізіміне жолдарды көшіріңіз. 

5. Selected fields (таңдалған жолдар) тізіміне әрбір факультет мамандығының саны бар 

есептелінетін жолдарды енгізіңіз: count (Spect.n spect). 

6.  Конструктордың Group by (группировка) қаттaмасында факультет коды бойынша 

мәліметтердің топтасуын беріңіз. 

7. Order by (сұрыптау) қаттмасын қолданып, аты бойынша факультеттердің мәліметтерін 

реттеңіз. 
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8. File (Файл) мәзірінде мәліметтер көрінісін сақтау үшін Save as командасын таңдаңыз. 

Save (сақтау) диалогтық терезесінде ашылған View Name (көрініс аты) жолында құрылған 

мәліметтер көрінісінің атын fac spect көсетіңіз және ОК батырмасын шертіңіз. 

9. Керек мәліметтер бар болуына көзіңізді жеткізу үшін құрылған мәліметтер көрінісін 

қарап шығыңыз. Ол үшін стандартты құралдар панеліндегі Run (орындау) батырмасын 

шертіңіз.  

10. Көрініс конструкторы терезесін жабыңыз.  

 

 
Сур.8. 

ІІ. Қасиеттерін күйге келтіру 

Мәліметтерді дайындап болған соң Web-бетті безендіруге көшуге болады: 

құрылған локалды fac spec мәліметтер көрінісі бар жобаның мәліметтер базасын ашыңыз. 

Tools (сервис) мәзірінде Wizards (Шебер) командасын таңдап, сосын Web Publishing (Web – 

публикация) опциясын алыңыз. 

Шебердің бірінші қадамында тізімнің төменгі жағында Databases and tables (мәліметтер 

базасы және кестелер) аумағында fac spec көрінісін таңдаңыз. Сосын барлық көрініс 

жолдарын Available fields (қол жетімді жолдар) тізімінен Selected fields (таңдалған жолдар) 

тізіміне көшіріңіз. Келесі қадамға өту үшін Next (келесі) батырмасын шертіңіз. 

Шебер терезесі ашылады, ол Web – бет үлгісін құруға және Data Layouts (мәліметтердің 

орналасуы) тізімінен Statc List View (статикалық кесте) мағынасын таңдап,  үнсіз келесім 

бойынша  көрініс стилін көрсетіңіз.  

Web-бетке жүгірпелі жол және басын қосу үшін Advanced (қосымша)  батырмасын шертіңіз. 

Біратты диалогтық терезені ашамыз. 

Additional HTML items (қосылған HTML-элементтері) аумағында орналасқан Add (қосу) 

батырмасын шертіңіз. 

Ашылған HTML Item (HTML-элемент) диалогтық терезесінің Type тізімінен Marquee 

(жүгіртпелі жол) мағынасын таңдаңыз. 

Text (текст) жолында жүгіртпелі жол текстін еңгізіңіз. Мысалы, біз сізді өз сайтымызда 

қошеметтеуге қуаныштымыз!. 

Шрифт атын беру үшін, Font Name (шрифт аты) жолынан оң жақта орналасқан үш нүктесі 

бар батырманы басыңыз. Pick Font (шрифт таңдаңыз) диалогтық терезесі ашылады. Оның 

ішіндегі тізімді қолданып, қолданыстағы жүгіртпелі жолда шрифтін көрсетіп, ОК 

батырмасын шертіңіз. 

Size (өлшем) тізімі көмегімен шрифт өлшемін көрсетіңіз. 

Backcolor және Forecolor (Жазу түсі) тізімін қолданып, фон түсін және жүгіртпелі жол 

текстін көрсетіңіз. 
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ОК батырмасын басыңыз.   HTML Item (HTML-элемент) диалогтық терезесі жабылады, ал 

Additional HTML items (қосылған HTML-элементтері) тізіміне бір мағына қосылады. 

Жүгіртпелі жол Web-бетте орналасады. Енді беттің басын берейік. 

Тағы Additional HTML items (қосылған HTML-элементтері) аумағында орналасқан Add 

батырмасын шертіңіз.  

Ашылған HTML Item (HTML-элемент) диалогтық терезесінің Type тізімінде үнсіз бойынша 

Text (текст) мағынасын қалдырыңыз. 

Text (текст) жолына текст басын енгізіңіз. Мысалы, Шәкәрім атындағы СМУ 

факультеттерінің мамандықтары. 

Heading (басы) тізімінен басының (заголовок) мөлшерін таңдаңыз. 

Forecolor (жазу түсі) тізімін қолданып, басының түсін көрсетіңіз. 

ОК батырмасын шертіңіз. HTML Item (HTML – элемент) диалогтық терезесі жабылады, ал 

Additional HTML items (қосылған HTML-элементтері) тізіміне екінші мағына беріледі. 

Оның басы Web-бетте орналасқан. 

Done (қолдану) батырмасын басып, Advanced (қосымша) диалогтық терезесін жабыңыз. 

Шебердің қорытынды қадамына өту үшін Next (келесі) батырмасын шертіңіз. 

Шебердің қорытынды терезесінде ұсынылғандардың ішінен керек опциясын құрып, Finish 

(дайын) батырмасын шертіңіз. 

Ашылған Save as диалогтық терезесінде құрылған Web-бетті сақтайын деген файл не қапшық 

(папка) атын көрсетіңіз. Web-беттің құрылуы аяқталды.  

 

 
 

 Содан кейін, бағдарламаны тағы да компилярлап, Windows папкасынан жұмысқа 

қосып, жұмысын тексереміз. Көргеніміз, экрандық форма терезесі бағдарламаны қосқанда, 

стандартты мәзірі бар басқа терезе ішінен пайда болады. Егер сіз экранда тек сіздің Spisok 

формаңыздың терезесі болғанын қаласаңыз, форманың ShowWindow қасиетін 2-As Top – 

Level Form – не өзгертіп, жобаның басты файлына бірінші жолда: _SCREEN.Visible=.F. 

командасын қосамыз. (2-нші пункт орнына config.fpw файлын құрып, SCREEN=OFF жолын 

жазуға болады). Нәтижесінде, біз мөлшері бойынша үлкен емес (250 Кб шамасында) 

бағдарлама аламыз, онда мәліметтер базасымен жұмыс істеудегі барлық негізі мүмкіндіктер 

бар. Мұндай бағдарламаны басқа компьютерда жұмысқа қосу үшін мәліметтер базасының 

өзі, осы бағдарлама файлы (*.exe кеңейтілуімен) және қолжетімді каталогта (мысалы 

Windows – System32) кітапханалық файлдар VFPVersionNumberR.dll and 

VFPVersionNumberRRUS.dll (9-ншы нұсқасы Vfp9r.dll – 4.49 Мб және Vfp9rrus.dll – 1.18 

Мб). Сонымен қатар Msvcr70.dll файлы керек болуы мүмкін.       
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 Егер жобада сыртқы (Exclude) деп белгіленген құрамалар (формалар, есептер және т. б.) 

болса, олар жобаны компиляциялау кезіндегі файлдарға кірмейді.  

 Егер бағдарлама бұл құрамаларды қолданса, онда олардың файлдары бағдарлама 

орналасқан папкада болуы керек (немесе таспадағы басқа орында).  

 Нәтижесінде барлық бағдарламаны қайта компиляцияламай ақ модификация жүргізу 

мүкіншілігі туады. 

 Жобаны құрудың басқа жолы – қосымша құру Шеберін қолдану (Application Wizard). 

New-Project-Wizard таңдағаннан кейін терезе пайда болады, оған ат беріп (student) және оның 

сақталу жолын көрсету керек. («Создать структуру каталогов» сойлеміне белгі қояйық). 

Жоба негізін генерациялағаннан  кейін және проект терезесінің экранда шығуынан кейін 

сонымен қатар көпбеттік жоба құрастырушы формасы пайда болады (Application Builder), 

онда бірінші бетіне (4-сурет): бағдарлама және автор туралы ақпарат бар (Splash About) 

терезе қолданыла ма, Start терезесі форма таңдау үшін бе әлде бағдарлама басында есеп үшін 

бе және User Login терезесі қолданушы аты және паролі үшін. 

 

 
Сур. 4.Қосымша құрудың бірінші беті 

Көбінесе маңызды құраушы беті үшінші (5-сурет) – Data – мәліметтер бөлімі болып 

табылады. Онда біз алғашында құрылған Students мәліметтер базасын таңдаймыз, сосын бұл 

бетте базаның барлық кестелерінің тізімі шығады, одан экранды форма және есепті 

генерациялау үшін керектілерін белгілеп аламыз.  

 

 
Сур.5.Құрауыштың үшінші беті 
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 Содан кейін Generate батырмасын басқанда барлық белгіленген база кестелеріне 

стандартты формалар мен есептер құрылады.  

 4- нші Forms бетінде бағдарламаның әрбір формасының қолдану ерекшелігін көрсету 

керек: 

 Name – Start формасы үшін көрсетілетін ат; 

 Single instance – бұл терезенің жалғыз нұсқасының ашылуы; 

 Use navigation toolbar – навигациялық панелді көрсету (кесте бойынша орын 

ауыстыру); 

 Use navigation menu – навигациялық мәзірді көрсету; 

 Appear in File New dialog – New мәзірінде форма және құрал-жабдықтар панелі пайда 

болады; 

 Appear in File Open dialog – форма Open бөлімінде пайда болады.  

         5- нші Reports бетінде атын Name көрсету керек, ол Start терезесіндегі есеп үшін 

көрсетіледі, және  Appear in Print Report dialog – есеп баспасы диалогында есеті көрсет 

көрсетпеуі. 

 Бұдан кейін ОК батырмасын шертеді және экранды форма, есеп қандай болатынын 

және жобаны компиляциялағаннан кейін алын бағдарлама қандай болатынын оқып-үйренеді.  

  Ережеге сай, экранды формалар мен есептерге автор маңызды модификация енгізеді. 

 Мұндай жолмен құрастырылған бағдарлама ерекшелігі: экранды формасында 

навигациялық батырмалар мен түзетуші батырмалар болмайды. Бұл функцияларды 

формамен қарым-қатынаста болатын құралдар панелі (станедартты және навигазиялық) 

атқарады. Берілген жоба түрінің кемшілігі – VFP қосымша кітапхананың көп мөлшерде 

қолдануда орындаушы файлдың үлкен өлшемі. 

Тапсырма 

1. Students.pjx жобасының жаңа файлын құрыңыз (шебер немесе конструктор көмегімен) 

2. Жобаның бос терезелерінің сәйкес топтарына өзіңізбен алғашында құрылған экранды 

форма мен есепті (отчет) қосыңыз. 

 

Тәжірибелік жұмыс №5. Ашық және жабық кодты жаңа операциялық жүйелердің түсінігі. 

Операциялық жүйенің мәні, функциясы, құрылымы. Операциялық жүйелердің түрлері. 

Аппараттық құрылғыларғак талап. Желілік операциялық жүйелердің басқалардан 

айырмашылығы. 

Тақырып 1. Операциялық жүйелер. Бағытталуы,функциялары,классификациялары.  

Дәріс жоспары:  

1. Функционалдық белгі бойынша бағдарламаларды классификациялау.  

2. Операциялық жүйелер функциялары 

 3. ОС классификациясы 

 4. Аппаратты платформалардың ерекшеліктері  

5. Қолдану шекарасынң ерекшеліктері 

 6. Құрастыру тәсілдерінің ерекшеліктері  

7. Функционалдық белгі бойынша бағдарламаларды классификациялау. 

 Бағдарламалық қамтама деп бағдарламалар мен олардың құжаттамаларының қосалқы 

тапсырмаларды шешуге арналған есептеу машинасын қолдануға мүмкіндік беретін 

байланысын айтады. БҚ жүйелік(жалпы) және қосалқы (арнайы) болып екіге бөлінеді. 

Қосалқы БҚ құрамына нақты тапсырма немесе тапсырмалар жиынтығын шешуге 

бейімделген бағдарламалар кіреді. Жүйелік БҚ есептеу жүргізгендегі жұмыстың үйлесімдігін 

және жаңа бағдарламалар шығаруды қамтамасыз етуге қажетті бағдарламалар жиынтығы 

болып табылады. Оған төмендегілер жатады: 1) Операциялық жүйе – есептеу жүйесінің 

барлық ресурстарын неғұрлым нәтижелі қолданылуына және онымен жұмыс істеу 

ылғайлылығына бағытталған жүйелік және басқару бағдарламаларының жиыны. Ресурс 
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түсінігіне ЭЕМ-нің кез-келген логикалық немесе физикалық компоненті және оның 

ұсынатын мүмкіндіктері алынады. (Негізгі ресурстарға процессорлық уақыт, жад және басу-

шығару құрылғылары жатады). Бүгінгі күнгі ОЖ – кең таралған жүйелер – көп жағдайда бір-

біріне ұқсас. Бірінші кезекте ол бағдаралмалық қамтаманың тасымалдау талаптарымен 

анықталады. Бұл тасымалдауды қамтамасыз етуді жүзеге асыруда POSIX (Portable OS 

Interface based on uniX) стандарты қабылданған, ол файлдарды басқарудағы қарапайым 

функцияларды, процессаралық өзара іс-әрекетті қадағалауға арналған. Осымен ғана 

шектелетін ОС-тер де бар. Көпшілікке танымал мұндай ОС-тердің бірі - MS DOS дискілік 

операциондық жүйесі. Неғұрлым дамыған ОС-тердің ұсынатын мүмкіндіктері: • Бірнеше 

тапсырмаларды бір мезгілде орындау. • Тапсырмалар арасына компьютер ресурстарын 

тарату. 10 • Тапсырмалардың бір-бірімен өзара әрекеттесуін ұйымдастыру. • Қолданбалы 

бағдарламалардың стандартсыз сыртқы құрылғыларымен байланысы. • Машинааралық іс-

әрекет пен ресурстарды таратуды ұйымдастыру. • Жүйелік ресурстардың, ақпараттың және 

қолданушы бағдарламасының , орындалу үстіндегі процесстердің зиянды әрекеттерден 

сақтандыру. Операциялық жүйе тұтынушы мен ЕЖ арасындағы өзіндік интерфейс ролін 

атқарады, яғни ОЖ тұтынушыға виртуальдық ЕЖ-ны ұсынады. Әртүрлі ОЖ бірыңғай 

техникалық құралдар арқылы тұтынушыға есептеу процессін жүргізу немесе ақпараты 

автоматты түрде өңдеу үшін әртүрлі мүмкіндіктер береді. ЕЖ-нің бағдарламалық 

қамтамасында операциялық жүйе негізгі орында тұрады, себебі ол барлық есептеу процессін 

жоспарлау мен бақылауды жүзеге асырады. Бағдарламалық қамтаманың кез-келген 

компоненті міндетті түрде ОЖ-нің басқаруымен жұмыс істейді. Операциялық жүйе 

аппараттық бағдарламалық қамтама мен қосалқы программаларды байланыстырады. Әртүрлі 

программалардың қасиеттері ұқсас, және операциялық жүйе әдетте осы жалпы сервисті 

ұсынады. Мысалы, барлығына дерлік программалар информацияны дискке жазып, сақтай 

алады немесе оны дисплейде көрсетеді.Осы қайталанатын процесстерді әр программа 

орындай алса да, бұл масатта операциялық жүйені қолдану ыңғайлы. Қосалқы программист 

ПК-да болуы мүмкін көптеген дискілерге ақпаратты жазу үшін арнайы кодтың жазылуы 

жайлы ойланбауы тиіс. Программист тек операциялық жүйені құжаттарды дискіге жазуын 

сұрайды, ал ОЖ аппаратураға тәуелді информациямен айналысады.Операциялық жүйені 

қолдану бағдарламалық қамтаманы жалпы түрге келтіреді:бағдарламалар осы операциялық 

жүйеге қосылатын кез- келген компьютерлерде жұмыс істей алады, себебі бағдарламалар 

аппаратурамен емес, операциялық жүйемен байланысты. DOS, Windows, UNIX сияқты 

неғұрлым көп қолданылатын ОЖ-лер сонымен қоса қолданбалы интерфейс ұсынады: 

қолданушы командаларды жүйелі шақыруда тере алады. ОЖ бұл нұсқауларды командалық 

интерпретатор немесе процессор деп аталатын құрылғымен өңдейді. 2) Дәрежесін 

жоғарылату мен қосымша мүмкіндіктер ұсыну арқылы қолданбалы интерфейсті 

модификациялайтын ОЖ сыртқы жабыны(shell), Мысалы: Norton Commander, PcTools, Tree, 

Shell.... ОЖ сыртқы жабындары сапалы жаңа интерфейс ұсынады,осы арқылы тәжірибесіз 

қолданушыны ОЖ-ны түпкілікті білуден босатады. 3) Утилиттер (utility) – қызмет көрсету 

бағдарламалары ,олар қолданушыға сервистік қызметтер көрсетеді,басқаша айтқанда, 

қолданбалы интерфейсті айтарлықтай байытады. Мысалы: Norton Utilit, архиваторлар, 

ақпаратты шифрлеушілер, компьютерлік вирустардан сақтандыру т.б. Екеуінің арасындағы 

өзгешелік сыртқы жабынның әмбебап қабілеті мен утилиттердің арнайылығында. 4) 

Интерфейсті жүйелер (interface), ол бағдарламалық және қолданбалы интерфейсті бірдей 

модификациялайды, кей жағдайда ЭЕМ-нің ресурстарды 11 таратудағы қосымша 

мүмкіндіктерін жүзеге асырады. Мысалы: - Windows Microsoft Операциялық жүйе белгілі 

дәрежеде есептеу жүйесінің жалпы бет- пердесін анықтайды. ОЖ бір-бірімен аз байланысқан 

екі функцияны орындайды: кеңейтілген машина ұсыну арқылы қолданушыға ыңғайлылық 

қамтамасыз етеді және компьютердің ресурстарын рационалды басқару арқылы қолданудың 

нәтижелігін жоғарылату. Ресурстарды басқару деп ресурстың түріне тәуелсіз екі ортақ 
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тапсырманы орындауды айтады: • Ресурсты жоспарлау – берілген ресурсты кімге, қашан, ал 

бөлінетін ресурстар жағдайында қандай көлемде үлестіруін анықтайды; • Ресурс жағдайын 

бақылау – берілген ресурстың бос немесе бос еместігін, ал ал бөлінетін ресурстар 

жағдайында –оның қандай көлемі бөлінген немесе бос екенін анықтайды. Осындай ортақ 

тапсырмаларды орындау үшін ОЖ түрлі алгоритмдерді қолданады, бұл өндірістің түрін, 

қолдану аумағын және қолданбалы интерфейсті қоса жүйенің жалпы сипатын анықтайды. 

ОЖ классификациясы Төменде негізгі белгілерге байланысты ОЖ классифкациясы 

келтірілген: Ресурстарды басқару алгоритмдерінің ерекшеліктері Көптапсырмалылықты 

қолдау. Бір мезетте бірдей орындалатын тапсырмалар санына байланысты жүйелер екі 

классқа бөлінеді: • біртапсырмалы (мысалы, MS-DOS, MSX) и • көптапсырмалы (OC EC, 

OS/2, UNIX, Windows 95,98, NT). Біртапсырмалы ОЖ қолданушы мен машина арасындағы 

өзара байланысты ыңғайластыра отырып, көбінесе оған виртуалды машина ұсыну 

функциясын атқарады. Құрамына периферийлі құрылғыларды басқару, файлдарды басқару, 

қолданушымен қарым-қатынас құралдары енеді. Көптапсырмалы ОЖ процессор, оперативті 

жад, сыртқы құрылғылар және файлдар жұмысын басқарады. Көптапсырмалы режимді 

қолдау. Бір мезетте бірдей жұмыс атқаратын қолданушылар санына байланысты ОЖ екіге 

бөлінеді: • бірқолданбалы (MS-DOS, Windows 3.x, ранние версии OS/2); • көпқолданбалы 

(UNIX, Windows NT). Екуінің арасындағы бастапқы ерекшелік - әрқайсысындағы 

сақтандыру құрылғылары. Ығыстыратын және ығыстырмайтын көптапсырмалылық. 

Маңызды бөлетін ресурс – процессорлы уақыт болып табылады. Жүйедгі процессорлар 

расындағы процессорлық уақытты үлестіру ОЖ спецификасын білдіреді. 

Көптапсырмалылықты ұйымдастыруда екі алгоритм түрін белгілеуге болады: • 

ығыстырмайтын көптапсырмалылық (NetWare, Windows 3.x); • ығыстыратын 

көптапсырмалылық (Windows NT, OS/2, UNIX). Олардың бір-бірінен айырмашылығы – 

процесстерді жоспарлаудағы механизмнің орталықтандыру дәрежесі. Бірінші жағдайда 

процесстерді 12 жоспарлау толығымен операциялық жүйеде орындалады, ал екінші 

жағдайда жүйе мен қосалқы бағдарламалар арсында орындалады. Ығыстырмайтын 

көптапсырмалылық кезінде процесс өз қалауы бойынша келесі орындалуға дайын тұрған 

процессті таңдау мүмкіндігін операциялық жүйеге тапсырғанша орындалады. Ығыстыратын 

көптапсырмалылық жағдайында процесстің бір процессордан екіншіге ауысу шешімін  

операциялық жүйе қабылдайды. Көпжіптілікті қолдау. Оперциялық жүйелердің маңызды 

қасиеті – бір тапсырма аясында есептеуді параллель жағдайға келтіру мүмкіншілігі. Көпжіпті 

ОЖ процессорлі уақытты тапсырма арасында емес, оның бөлек жіптері арасында бөледі. 

Көппроцессорлы өңдеу. ОЖ-ның келесі маңызды қасиеті – ондағы көппроцессорлы өңдеуді 

қолдаудың құралы – мультипроцессированиенің болуы. Ондай функциялар Solaris 2.x фирмы 

Sun, Open Server 3.x компании Santa Crus Operations, OS/2 фирмы IBM, Windows NT фирмы 

Microsoft и NetWare 4.1 сияқты ОЖ-ларда кездеседі. Көппроцессорлы ОЖ ассиметриялы 

және симметриялы болып бөлінеді. Асимметриялы ОЖ толығымен қосалқы 

бағдарламаларды басқа процессорлерге бөлетін жалғыз процессорде жұмыс істейді. 

Симметриялы ОЖ жүйедегі барлық процессорларды қамтиды. 

Тақырып 2. Желілік ОЖ құрылымы 

 Дәріс жоспары:  

1. Желілік ОЖ құрылымы  

2. Локалді ОЖ  

3. Северлік бөлім 

 4. Клиенттік бөлім  

5. Коммуникациялық құрылғылар  

Желілік ОЖ құрылымы Желілік ОЖ түсінігінің астарында ортақ ереже – протоколдар 

арқылы ақпарат алмасу мен ресурстар бөлісу мақсатымен байланысқан жеке 

компьютерлердің ОЖ-лерінің жиынтығы жатыр. Қысқаша айтқанда, желілік ОЖ – желіде 
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жұмыс жасау мүмкіндігін қамтамасыз ететін жеке компьютерге арналған операциондық 

жүйе. 16 Рис. 1.1. Желілік ОЖ құрылымы Жеке машинаға арналған желілік ОЖ ішінде 

бірнеше бөлімдерді атап өтуге болады (1.1 сурет): • Компьютердің локалдық ресурстарын 

басқару құрылғылары: процесстер арасында оперативтік жалты тарату, процесстерді 

диспетчеризациялау мен жоспарлау, мультипроцессорлы машиналардағы процесстерді 

басқару т.б. функциялар. • Өз ресурстары мен қызметтерін ортақ пайдалануға ұсыну 

құралдары – ОЖ серверлік бөлімі (сервер). Бұл құралдар файлдар мен жазбалардың ортақ 

пайдалануына қажетті блокировкасын.; желілік ресурс атауларының анықтамаларын 

енгізуін; өз мәліметтер базасы мен файлдық жүйесіне жойылған қол жеткізуінің 

сұранымдарын; жойылған қолданушылардың сұраным кезектерін басқаруын қамтамасыз 

етеді. • Жойылған ресурстар мен қызметтерге қол жеткізу сұранымының құрылымдары – 

клиенттік (редиректор). Бұл бөлім жойылған ресурстарға қосымшалар мен қолданушылар 

тарапынан тану мен қайта бағдарлау қызметін атқарады, және де сұраным локалды түрде 

келіп, желіге сервердің талаптарына сай өзге түрде жеткізіледі. Сонымен қатар, клиенттік 

бөлім серверлерден жауап түсуін және оның локалды форматқа айналуына ат салысады, 

сондықтан, қосалқы бағдарламаға локалды және жойылған сұранымдар бірдей дәрежеде. • 

ОЖ коммуникациялық құрылымдары, бұлар арқылы желіде ақпарат алмасу жүреді. Бұл 

бөлім ақпараттың алмасуы мен адресациясын, желі бойынша мәлімет тасу маршрутын 

таңдау, жеткізу сенімділігін т.б. қамтамасыз етеді. Нақты бір компьютерге арналған 

функцияға байланысты оның ОЖ-де не клиенттік, не серверлік бөлімі ғана болуы мүмкін. 

Ұсынылатын әдебиет1,2,3,4,5,6,7,8,13 17 СӨЖ арналған бақылау тапсырмалары 1.Желілік 

ОЖ құрылымы 2.Локалді ОЖ 3.Северлік бөлім 4.Клиенттік бөлім 5.Коммуникациялық 

құрылғы 

№9 ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫС 
Тема: «Желілік коммуникация. Желілік ресурстарын және тіркеу жазбаларын басқару». 

Жұмыстың мақсаты: Жаһанды Интернет желісімен және желілік коммуникациясымен танысу. 

Теориялық ақпарат 

Жалпы түсінік 

 

Желі (Network) – бұл өзара мәліметтерді, бағдарламаларды, құлылғыларды (желілік принтерлерді, факс 

– модемдерін, CD-ROM) бірге пайдалану үшін байланыстырылған екі немесе одан да көп компьютерлер. 
Компьютерлердің қосылған және бірге пайдаланылатын ресурстарының концепциясы желілік өзара әректтестік 

деп аталады.  

Желілер территориялық белгісі бойынша жергілікті (ЛВС - LAN) және жаһанды (ГВС - WAN) болып 

екіге бөлінеді. Жергілікті желі – бұл өзара байланысқан және бір бірнен онша алыс орналаспаған 2-ден 100-ге 

дейінгі компьютерлер. Жаһанды желі - өзара байланысқан және әр түрлі жерлерде территориялы (ғимараттарда, 

қалаларда, континенттарда) орналасқан 2-ден бірнеше мың компьютелерге дейін.  

Желіліерді пайдалану мүмкіндік береді: 

- Жабдыққа шығынды төмендету; 

- Жалпы мәліметтерді бір уақытта және оперативті пайдалану; 

- Желілік және қолданбалы қосымшаларды стандарттау; 

- Басқа компьютерлерді және құрылғыларды дистанционды басқару. 
Барлық желілердің келесідей жалпы мәліметтері бар: 

РЕСУРСТАР- желінің ортақ пайдалнуына берілген бағдарламалық және аппаратты қамтамасыздандыру 

СЕРВЕРЛЕР (Server) – желілік пайдаланушыға өзінің ресурстарын ұсынатын компьютер 

КЛИЕНТ (Client)- сервер ұсынған  желілік ресурстарға қатынауды жүзеге асыратын компьютер 

ОРТА (Media) – компьютерлерді байланыстыру тәсілі 

БІРГЕ ПАЙДАЛАНЫЛАТЫН МӘЛІМЕТТЕР- желі бойынша сервер ұсынатын файлдар 

БІРГЕ ПАЙДАЛАНЫЛАТЫН ПЕРИФРИЯЛЫҚ ҚҰРЫЛҒЫЛАР – мысалы, принтерлер, CD-ROM, 

модемдар, сканерлер және басқалар. 

 

Желілер типтері 

 

Желілер үш негізгі типтерге бөлінеді: 
Бір рангты желілер , («рабочие группы», 10 компьютерлерден аспайды) 
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Серверлер негізіндегі желілер ( қымбатырақ, бірнеше мыңға дейінгі, өндірістік стандарт) 

Комбинирленген ( кең тараған, бір рангтың қарапайымдылығы мен серверлері бар желілердің 

өндіргіштігін үйлестірген) 

Бір рангты желілер – компьютерлер арасында иерархиясы жоқ, яғни барлық пайдаланушылар тең. 

Әрбір компьютер клиент ретінде де, сервер ретінде де қызмет атқарады. Сервер болмаса, желіні басқаруға 

жауапты компьютер де жоқ. Барлық пайдаланушылар өз компьюерлерінде қандай мәліметтерді жалпы ортақ, ал 

қай мәліметтерді ортақ қылдырмайтынын өздері шешеді.  

 

 

 

Сурет 1. Бір рангты желі 
Сервер негізіндегі желіде барлық мәліметтер клиенттерге қажетті желілік ресурстарды ұсынатын 

серверде орталандырылған түрде сақталынады. Серверді баптаумен және қызмет көрсетумен әрбір желіні 

пайдаланушының желілік ресурстарға қатынауның құқығын анықтайтын желілік әкімгер айналысады. Сервер 

негізіндегі желілер желілік клиенттердің сұратуын тез өңдеу үшін және файлдар мен каталогтардың қорғауын 

басқару үшін оңтайландырылған. 

 

 

 

 

 

 
Сурет 2. Сервері бар желі 

Серверлердің келесі специализациясы бар:  

Сервер файлы – мәліметтер базасын және ортақ файлдарды сақтау үшін пайдаланылады (сервердің кең 

тараған түрі) 

Принт сервер – құжаттарды желі бойынша қымбат принтерде немесе плоттерде басып шығару үшін 

Қосымшаның сервері – клиенттің компьютеріне сұрату нәтижелерін жіберетін бағдарламаларды 

орындауға және сақтау үшін арналған. 

Пошталық сервер – пайдаланушылар арасында хабарларды жөнелту үшін және сақтау үшін. Сервердің 

мәліметтері Internet-те E-MAIL электронды поштасын ұйымдастыру үшін пайдаланылады.  

Коммуникационды сервер - әртүрлі желілер арасында комникационды басқаруды іске асырады, 

мысалы, Windows-платформасымен және UNIX-платформасы бар желілер арасында. 

 
 

 

 

 

Сурет 3. Бірнеше серверлері бар желі 

Тапсырма 

Тақырыпты алып жұмыс үшін WWW-адресінің іздеу жүйесі арқылы анықтау. Интернеттен 

тапсырылған тақырып бойынша ең ақырғы және ең актуальді ақпаратты алу қажет. Дайын рефераттарды 

немесе ескірген ақпараттарды пайдалануға болмайды. 

Іздеу жүйелерінің WWW-адрестері бойынша таңдалған тақырыпқа реферат жасау. Реферат А4 

форматты 5-10 бет көлемінде болып, тақырыпты толық ашуы тиіс. Рефератта негізгі адрестерге сілтеме жасау 
міндетті.  

Берілген тақырыпқа интернеттен WWW-адрестерінің барлық материалдары бойынша 5 кілтті сөздердің 

рейтингін анықтау. Сөздердің рейтингін тек қана реферат бойынша құруға болмайды. Талдаудың нәтижелері 

рейтинг кестесіне орналастырылады. 

Принте

р 

РС

1 

РС2 РС3 

РС РС 
сервер 

РС 

принтер 

Сервер 

приложений 
Принте

р 

РС

1 

РС

2 

РС
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Файл - 

сервер 
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N Сөз Саны Барлық сөздер % 

1     

…     

5     

Рейтингті құру үшін сөздердің тізімін алфавиттік тәртіпте әрбір сөздің санын санауды 

қалыптастыратын бағдарламаны жазу қажет. 

Доментердің сұлбасын тақырыптың адрестері бойынша құру.  

Домендер сұлбасы мысалы, "www.talk.kz, www.main.ru, www.main.ru/1.html", үшін былай болады: 

Жұмыстың есебін рәсімдеу 

Есепте болу керек: 

- титулды бет; 

- тапсырма; 

- реферат; 
- сөздер рейтингінің кестесі; 

- тақырыптың барлық талданған адрестерінің тізімі; 

- тақырыптың барлық адрестерінің домендерінің сұлбасы. 

Нұсқалары 

№ Тақырыптың атаулары 

1.  Әлемдік терроризм 

2.  Нашақорлық және наша 

3.  ЖҚТӘ 

4.  Жұмыссыздық және бомждар мәселесі 

5.  Адаммен жануарларды клондау 

6.  Қылмыспен қоғам 

7.  Экологиялық және табиғи катаклизмдер 

8.  Діни қозғалыстар мен секталар 

9.  Виртуальды шындық 

10.  БҰО (НЛО) 

11.  Әлемдегі апаттар 

12.  Жасанды интеллект 

13.  Ежелгі өркениеттің жұмбақтары 

14.  Феноменальды мүмкіндіктері бар адамдар 

15.  Әлемнің ең бай адамдары 

16.  Ұялы телефондар және байланыс жүйелері 

17.  Химиядағы жетістік 

18.  Физикадағыжетістік  

19.  Адамды сауықтыру жүйесі 

20.  Интернет арқылы жұмыс 

21.  Компьютерлік ойындар және симуляторлар 

22.  Интернет технологиялары 

23.  Стресс және психикалық жүктеулер 

24.  Әскер және мемлекет 

25.  Алкоголизм и шылым тарту 
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Білім алушылардың білім деңгейін бақылау мен бағалауға арналған 

материалдар 
 

«Автоматтандырылған ақпараттық жүйелерді бағдарламамен қамтамасыздандыру» 
 (пәннің коды және толық атауы) 

 

 

             ___________________1305000 - «Ақпараттық жүйелер»___________                              
 (мамандықтың шифры және толық атауы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алматы  2021 
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1-семестр,  1-2 бөлім бойынша, білім алушыға арналған тапсырмалар жинағы 

 

Құрастырушы 

Малайсарова К.Н., 

Тобы: АЖ-311 

пәні «Автоматтандырылған ақпараттар жүйесін бағдарламамен қамтамасыздандыру» 

2021 – 2022  оқу жылы 

 

Бақылыу жұмысын  орындау жолдары: 

Төмендегі бөлімдер бойынша жұмысты анықтап алыныз. Егер сізге тізім бойынша 

тұраған нөмірінді тауып, сол  тапсырманы орындайсыз.  Онда қандай талаптар қойылса да, 

оларды сақтау керек. 

 1-ші тапсырма бойынша сұраққа жауап бересіндер; 

 2-ші тапсырма бойынша тест сұрақтарына жауап беріндер. Тест сұрақтары 

өтіліген тақырыптар бойынша алынған, яғни  әрбір білім алушыға 25 тест 

сұрағына жауап береді.  

 

№1 тапсырма. Өтілген тақырыптар бойынша 44 сұрақ құрастырылған.  Білім алушы 

журналда тұрған реттік нөмір бойынша сұрақтарға жауап береді. Ол төмендегі кестеде 

сұрақтар көрсетілген. Білім алушылардың реттік нөмірі ӘН көрестілген. 

 

Р/н Бақылау сұрақтар-1 нұсқа 

1 Ақпараттық  жүйелердің ұйымдастыру тәсілі бойынша жіктелуі. 

2 Ақпараттық жүйеніңнің құрылымын қамтамасыздандыратын ішкі жүйелердің 

жиынтығы ретінде қандай сызба көрсетуге болады 

3 Ақпараттық қамтамасыздандару – бұл 

4 Бағдарламалық қамтамасыздандыру 

5 Лингвистикалық қамтамасыздандыру 

6 Ақпараттық жүйе түсінігі  

7 Ақпараттық технология  

8 Жүйелік үйлесім және анализ –  

9 Жаңа ақпараттық технологиялар  

10 Автоматтандырылған ақпараттық жүйе  

11 Телекоммуникациялар  және ақпараттандыру – 

12 Компьютерді басқарудың программалау принципі қандай?  

13 Бағдарламалық жасақтама қандай түрлерге жіктеледі? 

14 Амалдық жүйелерді қандай типке жатқызуға болады? 

15 Жүйелік бағдарламалардың жіктелуін айтыңыз. 

16 Жіктеуге сәйкес әр түрлі жүйелік бағдарламалық жасақтама мысалдар келтіріңіз. 

17 Қолданбалардың жіктелуін айтыңыз.  

18 Қандай бағдарламалық жасақтамамен жиі кездесетіндігіңізді ойлаңыз, 

жауабыңызды дәлелдеңіз. 

19 «Клиент-сервер» қосымшалары дегеніміз не, олармен бірге жасалады? 

20 Жіктеуге сәйкес әр түрлі аспаптық бағдарламалық жасақтама мысалдар келтіріңіз. 

21 Аспаптық бағдарламалардың жіктелуін айтыңыз. 

22 Жіктеуге сәйкес әр түрлі қолданбалы бағдарламалық жасақтама мысалдар 

келтіріңіз. 
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 2 нұсқа 

1 Сервистік бағдарламалық қамтамасыздандыру 

2 Амалдық жүйелерді қандай типке жатқызуға болады? 

3 Бағдарламалық жасақтама қандай түрлерге жіктеледі?  

4 Компьютерді басқарудың программалау принципі қандай?  

5 Бағдарламалау технологиясының құралдар жиынтығы  

6 Клиент–сервер моделі  

7 Клиент және сервер жабдықтары мен қосымшалары 

8 Клиенттік желілер және құрылғылар 

9 Жергілікті Клиент-Сервер желілері 

10 Клиент-сервер архитектурасы және оның түрлері 

11 Үш деңгейлі сәулет және классикалық екі деңгейлі сәулет 

12 Сервердің ауыр архитектурасы және Веб-қосымша 

13 Бір дәрежелі сәулет.  

14 Компьютерлік вирустардың зиянды бағдарламалардың типі ретінде қандай 

ерекшеліктері бар?  

15 Компьютерлік вирустардың қандай түрлері бар?  

16 Желілік құрттар компьютерге қалай енеді?  

17 Трояндықтар қандай зиянды әрекеттерді орындайды?  

18 Хакерлік шабуылдардың қандай түрлері және олардан қорғану әдістері бар? 

19 Руткиттер зиянды бағдарламалардың қай түріне жатады?  

20 Антивирустық бағдарламалардың классификациясын беріңіз.  

21 «Клиент-сервер» қосымшалары дегеніміз не, олармен бірге жасалады? 

22 Жіктеуге сәйкес әр түрлі аспаптық бағдарламалық жасақтама мысалдар келтіріңіз. 

 

Тестілер 2 нұсқадан (25 сұрақтан) тұрады. Білім алушылардың тест сұрақтарына жауап 

беруін бағалау үшін арнайы көрсеткіштермен бағалаймыз: 12-тен төмен 2 (қанағаттанарсыз), 

13-16=3 (қанағаттанарлық), 17-20=4 (жақсы), 21-25=5 (үздік) деп бағаланады. Тест 

сұрақтарының жауаптары соңында берілген.  

 

№2  тапсырма. Тақырып бойынша тест тапсырмаларының сұрақтарына жауап беру: 

1. Ауқымды желінің қысқаша жазылуы 
A. WAN 

B. LAN 

C. WWW 

D. HTTP 

E. TCP/IP 

2. Массив элементтері 
A. Тек қана нақты типті болу керек 

B. Әртүрлі типті болуы мүмкін 

C. Тек қана бүтін типті болу керек 

D. Бір типті болу керек 

E. Теріс мән болмау керек 

3. Тарихтағы бірінші компьютерді ойлап тапқан адам 
A. Чарльз Бэббидж 

B. Блез Паскаль 

C. Филип Канн 

D. Никлаус Вирт 

E. Кен Томпсон 
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4. Реляциялық мәліметтер қорындағы кесте жолдары қалай аталады 

A. Жазбалар 

B. Құрылымдық 

C. Домендер 

D. Байланыстар 

E. Өрістер 

5. Мәліметтер қорымен жұмыс істеу кезінде қайсы ұғым қолданылмайды 

A. Ұяшық (клетка) 

B. Өріс 

C. Идентификатор 

D. Кілт 

E. Жазба 

6. Интернет желісіне қосылған компьютерде міндетті түрде болады 

A. IP – адрес 

B. Үйшік аты 

C. Web – беттері 

D. URL – адрес 

E. Жеке WEB – беті 

7. Компьютердің оперативті жадысы 

A. RAM 

B. ROM 

C. AMD 

D. NET 

E. MMX 

A. Фигуралық жақшаға 

8. Файлдардың жылдам жүктелуін іске асыру үшін қатты дискіде оның бөліктерін 

көрші секторға жазу процесі қалай аталады 

A. Инверсия 

B. Активизация 

C. Пішімдеу 

D. Мұрағаттау 

E. Жүйені қалпына келтіру 

9. Дискіде программа мәтіндері, кестелер және суреттер сақталатын, атауы бар аймақ 

A. Файл 

B. Қапшық 

C. Каталог 

D. Директория 

E. Драйверлер 

10. WWW құжаттарын ұсынатын және қабылдауды, сұраныстарды қамтамасыз ететін 

программа 
A. Бейне - сілтеме 

B. Гиперсілтеме 

C. Веб – мастер 

D. Фрейм 

E. Браузер 

11. Қайсысы электронды почтаны білдіреді 
A. E – mail 

B. Internet Explorer 

C. Netscape Navigator 

D. WWW. 
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E. HTTP 

12. Ақпаратты сығуға арналған бағдарлама 
A. Конвертер 

B. Антивирус 

C. Архиватор 

D. Архивариус 

E. Драйвер 

13. Мәліметтер қорындағы деректерді немесе қорытынды ақпаратты баспадан шығару 

үшін қолданылатын команда 

A. Есептер (отчеты) 

B. Сұраныстар 

C. Формалар 

D. Макростар 

E. Модульдер 

14. MS Access терезесіндегі кестелер мен сұраныстар арасындағы байланысты көру, 

құру немесе өзгерту қалай аталады: 
A. Мәліметтер қорының жобасы 

B. Мәліметтер құрылымы 

C. Мәліметтер қорының макеті 

D. Мәліметтер қорының шаблоны 

E. Мәліметтер қорының схемасы 

15. Жазылған реті бойынша барлық әрекеттері тізбектей орындалатын алгоритм 
A. Құрылымды түзу алгоритм 

B. Циклдік алгоритм 

C. Сызықтық алгоритм 

D. Тармақталған алгоритм 

E. Айнымалы алгоритм 

16. Телефон каналдары арқылы басқа компьютерлермен ақпарат алмасу құрылғысы 
A. Модем 

B. Сканер 

C. Дисковод 

D. Плоттер 

E. Стример 

17. Компьютерге арналып жазылған зақымдаушы шағын программа 
A. Компьютерлік вирус 

B. Компьютерлік антивирус 

C. Конвертерлар коды 

D. Архивтеу 

E. Құрылғы драйвері 

18. Мәліметтерді сұрыптау... 
A. Берілген диапазонда деректерді және олардың қорытындыларын белгілі бір 

диапазонда көрсету 

B. Параметрлерді өзгертуге арналған диалогты терезенің информациялық 

сыйымдылығын өзгертуге болады 

C. Белгіленген ережелер бойынша белгілі бір жиын элементтерін топтарға жіктеу 

D. Кестедегі мәліметтерді түзетуге болады 

E. Правка – Найти командасын айтамыз 

19. Модемнің қандай түрлері болады 
A. Сыртқы модем, Ішкі модем 

B. Сыртқы модем 
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C. Ішкі модем 

D. Хаб модем 

E. Дұрыс жауабы жоқ 

20. CGI – технологиясы 
A. Біздің сұранысымызға сәйкес дайындалған динамикалық беттер “жылдам 

қалыптасты”. 

B. Интернеттен қажетті Web бетті іздеу 

C. Тұтынушы компьютерінде қалыптастыру 

D. Тікелей Web серверде сұранысқа сәйкес қалыптастыру 

E. Беттердің динамикалық қалыптастыратын командасы болатын программа мәтіні 

21. Жергілікті бағдарлама 

A. Клиент жұмыстың принципін сервердің ішкі алгоритмдік іске асырылуы 

B. Телеконференция жұмысы Сервер деп аталатын арнайы программа 

C. Файлды тасымалдау хаттамасы 

D. Сценарилар көмегімен серверде сақталған мәліметтер базасы 

E. Кез келген жұмысты дербес компьютердің көмегімен – ақ шешуге болады деген 

түсінік 

22. MySQL мәліметтер қорын қолдану 
A. Технологиялық үрдістерді сапалы түрде жүргузу 

B. Дүние жүзінде ең көп қолданылатын, қайнары тегін және ашық, реляцияланған 

мәліметтер қоры жүйесі 

C. Көлемді өндірістерді, нысанды толық басқару 

D. Жұмыс режимін тез және нақты түзету мүмкіндігін береді 

E. Техникалық әдістер өзінің мақсаты ретінде техникалық арналар арқылы 

23. Графиктерді орналастыру принциптері 

A. Графикті кірістіру кезінде кескіндерді орналастыру үшін мәтін жолдары автоматты 

түрде ығыстырылады 

B. Ерекшеленген элемент үшін сызық қалыңдығын және бояу түсін басқа етіп 

тағайындауы 

C. Кестелермен жұмыс істеу барысында бір кестені оның арасына мәтін немесе сурет 

қосу үшін екі бөлікке бөлу қажеттілігі 

D. Баспаға шығару кезінде Windows жүйесінің есептер тақтасында принтердің 

белгішесі бейнеленеді 

E. Мәліметтерді енгізуді аяқтағаннан кейін оны түзету үшін көрсеткішті керекті ұяға 

ауыстыруы 

24. Мәліметтер базасы 

A. Көбінесе қарапайым мәліметтер базасы бір компьютердің дискісінің бір немесе 

бірнеше файлында орналасады 

B. Бір – бірімен қатар орналасқан компьютерді біріктіретін жүйелер 

C. Компьютерді желіге қосу арнаулы желі адаптері арқылы орындалуы 

D. Жеке компьютер иесіне желі ресурстарын пайдалануды қамтамасыз ету 

E. Бір рангілік желі компьютерлер арасындағы мәліметтер алмасуы 

25. Электрондық кестелерді өңдеу жүйесі: 

A. Ms Access 

B. Paint 

C. Windows 

D. Word 

E. Excel 

2-нұсқа 

 1. Мәліметтер қоры 
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A. Ms Paint 

B. Windows 

C. Ms Excel 

D. Ms Dos 

E. Ms Access 

2. Аналогия дегеніміз... 
A. Жаңа ұғымдарды енгізіп, бекіту 

B. Индукцияның абайланған бір түрі 

C. Әрбір команданың бір рет орындалуы 

D. бір команданың бірнеше рет орындалуы 

E. Дұрыс жауабы жоқ 

3. Архитектура дегеніміз не? 
A. Инверторлар немесе логикалық вентильдерден тұратын электрондық сызба 

B. кең мағынасында ұқсас нысандарды сәйкестендіру үшін қолданылатын үлгіcі 

C. компьютер жұмысының қағидалары мен құрылымдарын толық техникалық іске 

асырмай – ақ сипаттау 

D. дәлелдеулер әдістері туралы ғылым 

E. ақпараттық басқарудың ғылыми негізгі әдістерін өңдеу мен айналысатын ғылым 

4. Компьютерлік жүйелер негізгі неше құрамнан тұрады? 

A. 2 

B. 6 

C. 3 

D. 4 

E. 5 

5. Мультимедианың қызметі қандай? 

A. мәліметтерді графиктік информацияны қағазға шығарады 

B. тік сызықша тәрізді енгізілетін символды көрсететін таңба 

C. файлдарды және дискінің жүйелік мәліметтерін көшіріп сақтау 

D. бөлініп алынғаннышандарды немесе мәтін үзінділерін көшіру 

E. информацияны бейнелеудің ең жаңа түрі 

6. Графикалық редакторды атаңыз? 

A. қашықта орналасқан компьютерлермен модемдік байланыс орнатуға арналған 

программа 

B. бейне түріндегі суреттерді салуға және оларды өңдеуге арналған арнайы 

программа 

C. толығымен қарастырылатын графикалық редактор 

D. кішігірім мәтіндік файлдармен жұмыс істеуге арналған редактор 

E. арнайы жазылған шағын көлемді программа 

7.  Графиктік обьектілер 

A. құжаттағы жасырын мәтінді басып шығарады 

B. құжатымен бірге Word-тағы даярланған обьектілердің суретін басып шығарады. 

C. жолдардың ең кіші биіктігін береді 

D. ең биік ұяшық бойынша жолдар биіктігі 

E. электрондық почтаның программалық жабдықтары 

8. Дөңгелек диаграммалар 

A. түсінік беретін мәлімет диаграмма деректерінің маркерін көрсететін диаграмма 

элементі 

B. бейнелерді көрсеті үшін қолданылатын түстер гаммасы 

C. белгілі бір шаманың өзгеру шегі 

D. жиі пайдаланылатын график түрі 
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E. құжаттағы жасырын мәтін 

A. гипер мәтінді принцип арқылы материалды ұйымдастыру 

9. Web-сайт дегеніміз не? 

A. бір авторға немесе баспагерге арналған Web-бет 

B. бір Web серверде орналасқан, бір авторға немесе баспагерге тиісті жалпы 

тақырыппен біріктірілген, иперсілтемелермен байланысқан Web - беттер тобы 

C. бір авторға немесе баспагерге арналған жалпы тақырыппен біріктірілген Web - 

беттер 

D. гиперсілтемелер 

E. сервер аты 

10. URL дегеніміз не? 

A. желідегі электронды құжаттың мекен - жайы 

B. сервер аты 

C. желілік ресурстарды басқаратын компьютер 

D. Web - бет 

E. Web - құжаттарды қарау 

11. Браузер - бағдарлама қызметі неде? 

A. Web - құжаттарды құру 

B. Web - сайттарды редакциялау 

C. Web - құжаттарды қарау 

D. Web - серверлерде ақпаратты сақтау 

E. ғаламтордағы ақпараттық ресурс 

12. Желілік ДҚ дегеніміз? 

A. ақпараттары бар кестелер арасындағы қатынасқа негізделген 

B. бұл әрқайсысы бір - бірімен байланысқан түйіндер жиынтығы 

C. дәлелдеулер әдістері туралы ғылым 

D. бір нәрсені теріске шығаратын немесе дәлелденетін хабарлы сөйлем 

E. құрылымдық түрдегі мәліметтерден тұратын арнайы форматты файл 

 13. Реляциялық модель дегеніміз не? 

A. басқа құжаттарға сілтемеден тұратын құжат 

B. өзара ұқсас элементтерден құрылатын сурет 

C. ақпаратты бар кестелер арасындағы қатынасқа негізделген 

D. бейненің минималды бөлігі 

E. әртүрлі тәсілдермен өзгертуге болатын обьект 

14. Протоколдар 
A. мәліметті толықтырып оның мазмұнын өзгерту 

B. компьютер желісіне қосылған пайдаланушы 

C. қысқаша сөз таңбасы бар кішкене графикалық бейне 

D. сыртқы құрылғылармен байланыс жасауға арналған программа 

E. желінің функциональдық элементтерінің бір - бірімен қатынас жасау ережелер 

15. Желілік техникалық құралдар 
A. компьютерлерді бір желіге ұйымдастыруды қамтамасыз ететін әртүрлі құрылғылар 

жиыны 

B. экрандағы операция орындалатын позицияны көрсететін белгі 

C. электрондық почтаның программалық жабдықтары 

D. компьютер орындауға тиіс іс - әрекеттің сипаттамасы 

E. құрылғылармен байланыс жасауға арналған жүйелік программа 

16. Unix-тің тарихы қай жылдан бастау алды? 

A. 1969 ж 
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B. 1970 ж 

C. 1900 ж 

D. 1909 ж 

E. 1999 ж 

17. Серверде орындалатын сценарий жазуға арналған тіл қалай аталады? 

A. Apache 

B. URL  

C. My SQL  

D. PHP  

E. HTML 

18. Желі компоненттерінің физикалық орналасуы қалай аталады? 

A. Бағдарлағыш 

B. Топология 

C. Желілік концентратор 

D. Шина 

E. Желілік коммутатор 

19. Windows қосымшасының терезелерінің өлшемі: 

A. тұрақты өлшем 

B. өзгеретін өлшем 

C. өзгермейтін өлшем 

D. тек 210 Х 297мм 

E. тек қолданушымен анықталған өлшем ғана 

20.  Файл деген не? 

A. бағдарлама 

B. мәліметтерді сақтайтын аты бар дискідегі орын 

C. берілгендер жиыны 

D. шифрленген ақпарат 

E. жарлық 

21.  Windows деген не? 

A. қолданбалы пакет 

B. операциялық жүйе 

C. мәтіндік редактор 

D. компьютер моделі 

E. монитор моделі 

22. Каталог – бұл... 

A. магниттік дискідегі файлдар мен каталогтар аты 

B. нақты белгі бойынша жүйеленген файлдық топтардың аты 

C. каталогтоптарының аты 

D. файлды оқу 

E. файлдар мен каталогтардың тобы 

23. Операциялық жүйелер ненің құрамына кіреді? 

A. қолданбалы бағдарламалық қамсыздандырылуына 

B. жүйелік бағдарламалық қамсыздандырылуына 

C. мәліметтер қорын басқару жүйесіне 

D. бағдарламалау жүйесіне 

E. бірегей бағдарламалық қамсыздандырылуына 

24. НОМЕ пернесі қандай қызмет атқарады? 

A. меңзірді ағымдағы жолдың басына апарады 

B. меңзірді ағымдағы беттің басына апарады 

C. меңзірді мәтінін басына жылжытады 
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D. жаңа құжат жүктеледі 

E. меңзірді ағымдағы жолдын аяғына жылжытады 

25. Операциялық жүйелерге жатады: 

A. MS-DOS, Norton Commander 

B. Windows 2000, MS Office 

C. MS-DOS, Windows 95, Unix 

D. Unix, WordPad 

E. Windows-тың стандартты бағдарламалары 
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