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КІРІСПЕ

«Ақпараттық қоғамның» жаһандануы және дамуы қазіргі әлемнің 
тұлғасын тез өзгертіп отырады. Ақпараттық сала ғылым мен техника-
ның барлық салаларын, экономика мен өнеркәсіпті, мемлекеттік 
басқаруды және қоғамдық өмірді қамти отыра жүйе қалыптастырушы 
факторға айналады. Ақпараттық және комму- никациялық техноло-
гиялар әлемдік технологиялық дамудың барлық компоненттері үшін 
маңызды болып табылады, сонымен қатар олардың негізінде құрылған 
жаһандық ақпараттық инфрақұрылым дамудың кез келген нұсқасын 
қамтиды.

Ақпараттық және коммуникациялық технологиялардың көптеген 
түрлерінде жаһандық және жергілікті үрдістерге негізделген міндетті 
және сөзсіз болатын негізгі аспектілер бар. Олар:

1) Коммуникацияның барлық түрлерімен елді қамту және бүкіл 
елге ақпараттың әмбебап қол жетімділігін қамтамасыздандыру.

2) Кең мағынада адамдарды компьютерлік желілерге біріктіру. 
Бұл байланыс тек ұйымдық және техникалық тұрғыдан ғана 
емес, сондай-ақ бүкіл әлеуметтік-мәдени орталарда болуы тиіс. 
Сенсорлық және басқа да датчиктермен қоршалған адам желінің 
белсенді қолданушы болады.

3) Жасанды интеллектуалды технологияларды өнеркәсіптің барлық 
салаларында, мемлекеттік басқару мен қоғамдық өмірде кеңінен 
қолдану. Бұл қарапайым про- цедураларды автоматты түрде 
орындау ғана емес, сонымен қатар адам орындайтын кейбір 
функцияларды жасанды интеллект негізіндегі интеллектуалды 
операциялармен нақты алмастыратын болады.

Әр адамды байланыс құралдарымен тұрақты түрде қамтама- сыз-
дандыру, оның ғаламдық ақпарат пен желі кеңістігіне қатысуына 
мүмкіндік береді. Жаңа ақпараттық және коммуникациялық техно- 
логиялар ғаламдық электронды коммерцияның өсуіне, өмір сапасын 
жақсартуға, денсаулық сақтауға, төтенше жағдайға көмек көрсетуге, 
халықаралық түсінушілікке және білімге негізделген қоғамды 
қалыптастыруға мүмкіндік береді, сонымен қатар бұл азаматтардың 
әлдеқайда саналы, адамгершілігі мол және жақсы хабардар болғанына 
ықпалын тигізеді.

Сонымен қатар, инновациялық технологияларды қолдану қоғамды 
аталған үрдістерді қолдана алатын адамдарға және пайдалану 
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мүмкіндігі жоқ адамдарға бөлуі, яғни «цифрлық теңсіздік» орнатуы 
мүмкін.

Осыған байланысты бұл құбылыстың теріс аспектілерінің әсерін 
азайту үшін белсенді қадамдар мен шаралар атқару қажет. 

Бүгінгі таңдағы басты міндет қарқынды өзгеретін әлемнің 
қажеттіліктері мен талаптарына тез бейімделетін, жаңа білім мен 
дағдыларды меңгере алатын, кәсіби құзыреттілігіне сүйене отырып, 
шешім қабылдауға және олардың негізінде әрекет етуге қабілетті 
мамандарды даярлау болып табылады. Бұл функциялардың сипатта- 
малары адамның еңбек ету кезеңінде бірнеше ұрпақ технологияның 
өзгеруі орын алатын, әлеуметтік-мәдени жағдайдың өзгерістерінде, 
белгісіздік жағдайда, сонымен қатар қызмет салаларының кеңеюінде 
қызмет етуге қабілетті болуын талап етеді.

Бүгінгі студент ақпараттық пәні туралы жақсы хабардар 
болуы, атап атқанда есептеу техникасының тағайындалуын, оның 
техникалық, инновациялық және тұтынушылық сипаттамаларын 
және қазіргі заманғы бағдарламалық қамтамасыздандыруды, соны- 
мен қатар сандық, графикалық және мультимедиа ақпараты өңдеу, 
бағдарламалау тілдерінің негіздерін меңгеру, «бұлт» әлеуметтік 
технологияларын, сондай-ақ үлкен көлемдегі деректерді талдау 
технологияларын білуі қажет.
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1 КОМПЬЮТЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕРГЕ КІРІСПЕ. 
КОМПЬЮТЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕРДІҢ АРХИТЕКТУРАСЫ

Бүгінде бүкіл әлемде адамдар бір-бірімен компьютер көмегімен 
байланысады. Әр отбасында жоғары технологиялық машиналар бар, 
компьютерсіз бірде-бір кәсіпорын жұмыс істемейді. бірақ кез келген 
қолданушы компьютер тілінде сөйлесе алмайды және оған адамның 
тілін түсіндіре алмайды. Компьютерлік жүйелердің маманы болу 
үшін уақыттан бір қадам алда болу керек. Өйткені әлемде ең жылдам 
даму тек компьютерлік технологияларға тән, сондықтан: «компьютер 
сатылымға түскен кезден ақ ескірді» – деп айтылу тегін емес.

Компьютер деректерді ақпаратқа қалай түрлендіретінін түсіну үшін 
компьютер жүйелерінің түрлі компоненттері мен компьютерлердің 
қалай жұмыс істейтінін білу қажет. Компьютер өзінің әр түрлі 
мөлшеріне қарамастан, деректерді ұсыну және өңдеу кезінде бірдей 
базалық қағидаларды қолданады.

1.1 Компьютерлік жүйелерге шолу

Компьютерлік жүйенің компоненттері (сөздің кең мағынасында) – 
құрылғылар, операциялық жүйе, қолданбалы бағдарламалық қамта- 
масыздандыру, олардың қолданушылары – адамдар және желідегі 
басқа компьютерлер.

Қазіргі заманғы компьютерлік жүйе орталық процессордан, ішкі 
және тұрақты сақтау құрылғыларынан (жады), енгізу, шығару және 
байланыс құрылғыларынан тұрады.

Қазіргі компьютерлердің алты негізгі компоненттерін атауға 
болады. Орталық процессор деректерді өңдейді және компьютердегі 
басқа құрылғыларды басқарады; бірінші реттегі жады қазіргі уақытта 
іске қосылған бағдарламалар мен өңделетін деректерді сақтайды; 
екінші реттегі жады кейінгі қолдануға арналған бағдарламалар мен 
деректерді сақтайды; енгізу құрылғылары деректер мен нұсқауларды 
компьютерде өңдеуге ыңғайлы пішінге түрлендіреді; шығару құрыл- 
ғылары компьютердің өңдеген ақпаратын адамның қабылдауына 
ыңғайлы пішінде бейнелейді; коммуникациялық құрылғылар жергі- 
лікті және ғаламдық желілердегі деректерді қабылдауды және беруді 
басқарады.

Компьютерлік жүйелерде екілік санақ жүйесі қолданылады, яғни 
компьютердегі барлық сандар нөлдер мен бірліктердің көмегімен 
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көрсетіледі, сондықтан компьютер тек цифрлы формадағы ақпаратты 
өңдей алады. Сандық, мәтіндік, графикалық ақпаратты сандық 
түрге түрлендіру үшін, кодтауды қолдануымыз қажет. Кодтау – бұл 
бір типті басқа типтегі деректер арқылы түрлендіру. Компьютерлік 
жүйелерде екілік кодтау жүйесі қолданылады, ол екілік сандар 
(binary digit қысқартылған түрде bit) деп аталатын 1 және 0 таңбалар 
тізбегімен берілген деректердің көрсетілуіне негізделген.

Сонымен, компьютердегі ақпарат бірлігі – бір бит деп ата-
лады, яғни екілік разряд (бір бит) 0 немесе 1 мәнін қабылдай алады.
Тізбектелген сегіз бит байтты құрады. бір байтта бір таңбаның мәнін 
256 мүмкіндікпен кодтауға болады (256 = 28). ақпараттың үлкен 
өлшемі – килобайт (кбайт), ол 1024 байтқа тең (1024 = 210). Одан да 
үлкен деректер бірліктері: магабайт, гигабайт, терабайт (1 мбайт – 
1024 кбайт; 1 гбайт = 1024 мбайт; 1 тбайт = 1025 гбайт) қолданылады.

1.1-сурет. Alice есімі екілік сандардың жиынтығы ретінде ұсынылған

Ондық жүйедегі әрбір сан екілік санмен немесе керісінше 
бейнеленуі мүмкін. бұл түрлендіру қалай жүзеге асырылғанын 
қарастырайық.

Екілік санақ жүйесінен ондық санақ жүйесіне аудару
N = 1111101002 тоғыз таңбалы екілік сан неге тең дегенді қалай 

табуға болады? біз әр разрядтың жоғарғы жағына екеліқ дәрежесін 
қоямыз – 876543210 разрядтар 1111101002. екілік жүйеде екілік және 
оның дәрежелері ерекше рөл атқарады. Осылайша, 111110100 = 1*28 + 
+ 1*27 + 1*26 + 1*25 + 1*24 + 0*23 + 1*22 + 0*21 + 0*20 = 1*256 + 1*128 + 
+ 1*64 + 1*32 + 1*16 + 0*8 + 1*4 + 0*2 + 0*1 = 256 + 128 + 64 + 32 + 
+ 16 + 0 + 4 + 0 + 0 = 500.
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Ондық санақ жүйесінен екілік санақ жүйесін аудару
Берілген бүтін ондық санды екілік санақ жүйесіне аудару үшін 

санды тізбектеп екілік жүйенің негізіне бөледі. бөлуді бөлгендегі 
қалдық негізден төмен болғанға дейін атқарады. Содан кейін алынған 
қалдықтарды төменнен жоғарыға немесе оңнан солға қарай жазады.

26 санын екілік жүйеге аудару қажет болсын, 26-ні кезекпен 2-ге 
бөліп, қалдықтарын (нөлдік қалдықтарын да ескере отырып) тізбектеп, 
төменнен жоғарыға қарай жазамыз.

26:2 = 13 + остаток 0 11010
13:2 = 6 + остаток 1
6:2 = 3 + остаток 0
3:2 = 1 + остаток 1
1:2 = 0 + остаток 1
Сандық емес ақпаратты кодтау үшін келесі алгоритм қолданылады: 

кодталатын ақпараттың барлық ықтимал мәндері нөмірленіп, екілік 
кодтау арқылы бұл нөмірлер кодталады. мысалы, мәтіндік ақпаратты 
көрсету үшін символды нөмірлеу кестесі немесе символды кодтау 
кестелері пайдаланады, онда әрбір таңба бүтін санға (реттік нөміріне) 
сәйкес келеді. сегіз екілік разряд 256 түрлі символды кодтай алады.

Қолданыстағы ASCII стандарты (8-биттік кодтау жүйесі) негізгі 
және кеңейтілген екі кодтау кестелерінен тұрады. бірінші кестеде 128 
негізгі символ бар, оның құрамында ағылшын алфавитинің символдық 
коды қарастырылған, ал екінші кодтау кестесінде 128 кеңейтілген 
символдардан тұрады.

Бұл стандартта басқа елдердің ұлттық алфавиттерінің символ- 
дары қамтымағандықтан, 128 кеңейтілген символдар әр елде ұлттық 
алфавиттің символдарымен ауыстырылады. Қазіргі уақытта 128 
кеңейтілген символдарды, ұлттық алфавиттің символдарымен ауы- 
стыратын символдарды кодтаушы кестелер қолданылады.

Мысалы, орыс тіліндегі символдар компьютерлік желілерде кеңінен 
қолданылатын КОИ-8 кодтау кестелері арқылы кодтталады.

Қазіргі уақытта 16-разрядты символды кодтау негізінде құрылған 
UNICODE әмбебап жүйесі бар. Бұл 16-разрядты символды код-
тау жүйесі 65536 түрлі символдарды әмбебап кодтармен қатамасыз 
етеді, яғни бұл кестеде әлемнің көптеген елдердің тілдер символы 
қолданылады.

Графикалық деректерді кодтау үшін растрлы кодтау әдісі 
қолданылады. нүктелердің координаттары және олардың қасиеттері 
екілік кодтау арқылы кодталған бүтін сандардың көмегімен сипат-
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талады. сонымен қатар, ақ-қара графикалық объектілер сұр түсті 
256 градациялық нүктелер комбинациясымен сипатталады, яғни 
кез келген нүктенің жарықтығын кодтау үшін 8-разрядты екілік сан 
жеткілікті.

RGB жүйесіндегі 24 разрядті (үш негізгі түстің әрқайсысы 8 раз- 
рядтан) түсті графиканы пайдаланатын режим толық түсті деп ата- 
лады. CMYK жүйесінде толық түсті режим үшін 32 разряд болуы 
керек (төрт түс 8 разрядтан).

1.2 Компьютерлік жүйелердің архитектурасы 
мен компоненттері

Компьютерлік жүйелердің архитектурасы дегеніміз оның логика-
лық ұйымдастырылуы, құрылымы мен ресурстары, яғни есептеу 
жүйесінің белгілі бір уақыт интервалында деректерді өңдеу процесіне 
беретін құралдары. 1.2-суретте компьютерлік жүйенің архитектурасы 
көрсетілген.

 
1.2-сурет. Компьютерлік жүйенің архитектурасы

Компьютерлік жүйенің модульдік құрылымы бар. жүйеде әрбір 
құрылғы (жады, сыртқы құрылғылар) үшін құрылғы контроллері 
деп аталатын арнайы басқару құрылғысы бар. Барлық модульдер 
(орталық процессор, жады және жад контроллері, сыртқы құрылғылар 
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және олардың контроллері) өзара жүйелік шина (system bus) арқылы 
қосылған сигналдармен алмасады.

Әр контроллердің жұмысын драйвер басқарады, ол операциялық 
жүйенің (Ож) бөлігі болып табылатын мамандандырылған төмен 
деңгейлі бағдарлама. Қазіргі құрылғылардың ең көп таралған түрлерін 
және олардың сипаттамаларын көрсететін жұмыс үстелінің немесе 
портативті компьютерлік жүйенің типтік құрылымын қарастырайық.

Орталық процессор – бұл компьютерлік жүйенің командаларын 
(instructions) орындайтын құрылғы. заманауи компьютерлерде, әдетте, 
бұл көп ядролы болып табылады, яғни құрамында ортақ жадта 
параллель жұмыс істеітін процессордың 2-ден 32-ге дейін (көшірмесі) 
ядросы бар, немесе орталық және графикалық процессордан тұратын 
гибридті болады. Әрбір ядро өнімділігі 3-3,2 ггц тең. бұл жағдайда 
өнімділік деп процессордың тактілік жиілігі (ядроның) – маши-
наның бір қарапайым команданы орындау уақыты алынады. Дегенмен, 
жүйенің жалпы өнімділігін анықтайтын басқа да маңызды факторлар 
бар, оларға жадтың тактілік жиілігі және жүйелік шина жатады. Шын 
мәнінде, жүйенің жалпы өнімділігін жүйенің ең баяу бөліктері (әдетте 
бұл жүйелік шина) арқылы бағалауға болады. Бұл сипаттамаларды 
компьютерді таңдағанда және сатып алғанда ескеру керек.

Жедел (негізгі) жад немесе жады – өңделетін деректерді сақтай-
тын құрылғы. жад көлемі 1-16 гигабайт немесе одан көп; аз көлемдегі 
жадты қолдану ұсынылмайды, себебі бұл жүйе жұмысын айтарлықтай 
баяулатады. жадының тактілік жиілігі 667 мгц – 1,5 ггц.

Жүйелік шина – бұл компьютердің барлық модульдері жалғанған 
және олар арқылы сигналдармен алмасатын құрылғы. Шинаның 
тактілік жиілігі – 1-1.5 ггц (бұл шын мәнінде жүйенің белгілі бір 
өнімділігі).

Әдетте PCI (Peripheral Component Interconnect) шинасы қолда-
нылады. Оған процессор, жады, дискілер, принтер, модем және басқа 
сыртқы құрылғылар қосылуы мүмкін.

Порттар – сыртқы құрылғыларды компьютерге қосу үшін 
жалғағыштары бар құрылғылар. Әрбір порттың өз контроллері (және 
өз драйверлері) бар.

Ең жиі қолданылатын порт – USB (Universal Serial Bus), әдеттегі 
шамамен 1 см өлшемді жалпақ жалғағыштары бар. Құрылғылардың 
көпшілігі USB порттарына қосыла алады, және оларды іске қосу үшін 
компьютер мен құрылғыны ажырату қажет емес. USB-ң жаңа стан-
дартты – 4, ол жаңадан іске қосылуда, өнімділікті секунына кемінде 
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40 гбайтты қамтамасыз етеді. USB портына пернетақтаны, мауысты, 
принтерді, сканерлерді, сыртқы қатты дискілерді, флэш-дискілерді 
және антеннадан теледидар сигналын қабылдау және компьютердегі 
теледидар кескінін көрсету үшін қолданылатын TV-тюнерді – қосуға 
болады.

COM порттары (communication ports) – әртүрлі коммуникациялық 
құралдарды қосу порттары, мысалы, модемдерді – интернетке қол 
жеткізу және аналогты немесе цифрлы телефон желісі бойынша 
ақпаратты тасымалдау құралдары. COM-порты стандартының ескі 
атауы – RS-232. 10-15 жыл бұрынғы компьютерлерде COM порты 
арқылы жиі маусты қосатын (қазір, ол USB арқылы қосылған). COM- 
порт қосқыштарының екі форматы бар – «үлкен» (25 контактілі) 
және «кіші» (9 контактілі). Қазіргі компьютерлерде COM порттарын 
көбінесе қолданбайды, бірақ операциялық жүйе Bluetooth арқылы 
байланысуға арналған драйверлер арқылы немесе мобильді құрылғы 
арқылы компьютер кабелімен байланыс жасау үшін жүйеде вирту- 
алды COM-порттары болуы мүмкін. бұл жағдайда ұялы телефон 
немесе органайзер (немесе сымсыз байланыс арқылы) USB портына 
қосылған болуы мүмкін, бірақ онымен байланысу үшін Ож, әдетте, 
үлкен нөмірлі (мысалы, 10 немесе 15) виртуалды COM портын пайда- 
ланады. COM порты сонымен қатар тізбектелген порт (serial port) деп 
аталады, себебі Oж және драйверлер тұрғысынан COM порт тізбекті 
әрекеттің символды құрылғысы болып табылады.

LPT порт (line printer) немесе параллельді порт қалың кабелі 
және үлкен қосқышы бар принтерді немесе сканерді қосуға арналған 
ескірген порт түрі. Принтер мен сканерлердің барлық жаңа үлгілері 
USB-порттары арқылы жұмыс істейді. алайда, кейде ескі принтерді 
жаңа компьютерге қосу мәселесін шешуге тура келеді. Компьютерде 
LPT порты болмаса, USB немесе басқа порттарға қосылатын арнайы 
адаптерді сатып алу керек болады.

SCSI порттары және SCSI құрылғылары. SCSI (Small Computer 
System Interface – шағын компьютерлік жүйе интерфейсі) – сыртқы 
құрылғылардың кең диапазонын – қатты дискілерді, CD-ROM / DVD- 
ROM, сканерлер және басқа құрылғыларды қосуға арналған адап- 
терлер мен порттар интерфейсі. SCSI стандарты 80-ші жылдардың 
басында ұсынылған болатын, және оның жұмыс станцияларын кеңінен 
пайдаланған Sun фирмасының арқасында кеңінен танымал болды. 
SCSI ерекшелігі SCSI-құрылғыларының біреуіне (10-ға дейін) 
қосылу мүмкіндігін алатын SCSI-портары гирляндалар (тізбектері) 
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бар, олардың әрқайсымен байланыс орнату үшін бірегей SCSI ID 
коды қолданылады, ол 0-ден 9-ға дейінгі сандар, бұл сандардың 
әрқайсысы SCSI құрылғысының артқы панелінде белгіленеді. SCSI- 
ның артықшылығы құрылғылар гирляндаларын пайдалану, сондай-ақ 
оның жылдамдығы мен сенімділігі.

VGA порты (Video Graphic Adapter) графикалық контроллермен 
(процессормен) басқаратын мониторды (дисплейді) қосу үшін пайда- 
ланылады.

IEEE 1394 (FireWire) – сандық бейнекамера немесе фотоаппа-
раттарды қосуға арналған порттар. Оның ерекшелігі – ені 3-5 мм 
болатын кішкентай, жылтырақ жалпақ қосқыш (оның екі стандарты 
бар). Порт тек дуплексті режимде жұмыс істейді, яғни камерадан 
компьютерге ақпарат енгізуді ғана емес, сонымен қатар компью- 
тер бағдарламасының көмегімен (мысалы, Windows Movie Maker) 
камераның параметрлерін басқаруға мүмкіндік береді. Осы порттың 
көмегімен FireWire интерфейсі бар теледидарды да қосуға болады. 
Қазіргі заманғы компьютерлердің айтарлықтай ерекшелігі, FireWire- 
порттары тікелей аналық платаға (motherboard), яғни комьютердің 
негізгі платасына орнатылады, сонымен қатар онда процессор мен 
жады орнатылған. Компьютер өндірушілер мультимедиялық ақпарат 
алмасуға қажет порттарға үлкен мән береді. Мұндай жағдайларда 
компьютердің техникалық сипаттамалары әдетте: «FireWire on board 
(бортында)» деп көрсетеді.

HDMI (High Definition Multimedia Interface) – компьютерге теле- 
дидарды немесе басқа бейне жабдығын қосуға мүмкіндік беретін 
интерфейс және порт, (HD – High Definition), ол бейнелеудің ең 
жоғарғы сапасын қамтамасыз етеді. HDMI қосқышы USB қосқышына 
ұқсайды. HDMI-порт барлық заманауи портативті компьютерлер 
жиынтығына кіреді.

Bluetooth – ұялы телефондардың компьютеріне, органайзерлерге, 
сондай-ақ құлақаспаптарға, плейерлерге және көптеген пайдалы 
құрылғыларға сымсыз қосылуға арналған құрылғылар (радиобайла- 
ныс арқылы). Bluetooth ерекшелігі – компьютерден алыстаған кезде 
де (мысалы, 10-15 метрден аспайтын болсаңыз да) компьютермен 
телефоныңыз қосылып тұрады. Bluetooth 5 жаңа стандарты сиг- 
налды тарату ауқымын, тасымалдау жылдамдығын, сондай-ақ уақыт 
бірлігі үшін берілген деректердің санын ұлғайтуға мүмкіндік береді. 
Бұл интернет желісіне қосылған құрылғылардың мүмкіндіктерін 
кеңейтеді. Сондай-ақ, пайдалы ақпарат беретін түрлі маяктар мен 
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датчиктерді пайдаланудың келесі деңгейіне көшуге мүмкіндік 
береді. Bluetooth LE технологиясын пайдаланау барысында байланыс 
арақашықтығы қазіргі уақытқа қарағанда 4 есе артып, жылдамдық 
2 есе өседі. байланыссыз берілетін хабарлардың көлеміне келетін 
болсақ, ол 8 есе артады.

Инфрақызыл порт (IrDA) – инфрақызыл байланыс арқылы 
ноутбукті ұялы телефонға (немесе екі ноутбукті бір-біріне) қосу 
порты. IrDA порттарының кемшілігі – екі қосылатын құрылғыны бір- 
біріне жақын, 20-30 см қашықтық аралықта және арасында физикалық 
кедергілер болмайтындай орнату қажет. Ақпаратты тасымалдау 
жылдамдығы секундына 10-12 мегабит. Қазіргі заманғы ноутбуктер 
IrDA порттарымен жабдықталмайды.

Сонымен қатар, компьютерді жергілікті желіге қосу үшін қажетті 
желілік құрылғылар – порттар мен адаптерлер қолданылады.Жад 
құрылымы

Негізгі (оперативті) жады – бұл процессор тікелей қол жеткізуге 
болатын жадтың жалғыз үлкен бөлігі. Өздеріңіз білетіндей, негізгі 
жадтың мазмұны жүйе қайта жүктелгеннен кейін немесе компьютер 
өшірілгеннен кейін сақталмайды.

Сыртқы (екінші ретті) жад – бұл үлкен жадтың тұрақты 
(сақталатын) жады функционалдылығын қамтамасыз ететін негізгі 
жадтың кеңеюі.

Екінші ретті жад ретінде қатты дискілер (hard disks) жиі 
қолданылады. Физикалық тұрғыдан, олар жазуға арналған магниттік 
қабаты бар металдан немесе шыныдан жасалған қатты тақталардан 
тұрады. Диск беті логикалық түрде жолшықтарға дорожки (tracks) 
бөлінеді, олар өз кезегінде секторларға бөлінеді. Диск контроллері 
құрылғы мен компьютер арасындағы өзара әрекеттесу логикасын 
анықтайды.

Қатты диск құрылғысы 1.3-суретте көрсетілген.
Бұл суретте көрсетілгендей, цилиндр – бұл жолшықтардың нөмірі 

бірдей, әр түрлі магниттік дискілердің бірінің астында бірі тігінен 
орналасқан секторлар тобы. Жад жүйелері олардың жылдамдығына, 
құнына және ақпаратты сақтауға (тұрақтылыққа) негізделген иерархи- 
ялы түрде ұйымдастырылған.

Кез келген түрдегі жад жұмысын оңтайландыру үшін ассоциативті 
жады (кэш – cache) қолданылады, ол шапшаңдығы жоғарғы жад 
жүйелерінде орналасып, баяу жадтың жиі қолданылатын элементтерін 
сақтайды. Осы тұрғыдан алғанда, жедел жадын сыртқы жады үшін 
кэш ретінде қарастыруға болады.
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1.3-сурет. Қатты диск құрылғысы

Кэш жады – шын мәнінде жұптардың ассоциативті тізімі (адресі, 
мәні) және ондағы аппараттық адрес бойынша іздеулер кілт ретінде 
атқарылады. Осылайша, баяу сыртқы жадқа қол жеткізер алдында 
алдымен кэштегі берілген адресті іздеу орындалады, ал егер ол 
нәтижесіз болса, сыртқы жадыға стандартты қатынау орын алады. 
Кэштеу принципі өте маңызды және оны қолдану сыртқы жадымен 
атқарылатын жұмысты едәуір жеделдетуге мүмкіндік береді. Деген- 
мен, ол кэш жадын басқарудың арнайы саясатын іске асыруды талап 
етеді, себебі кэштеу жад иерархиясында қосымша деңгей енгізеді 
және бір мезгілде түрлі жад деңгейлерінде сақталатын деректердің 
дәйектілігін талап етеді. Аппаратура және операциялық жүйе – 
барлық жад түрлері үшін командалар кэшін, деректер кэшін, қатты 
диск кэшін және т.б. қолдайды.

Жад құрылғыларының иерархиясы (жеңілдетілген түрде) 1.4- 
суретте көрсетілген.

Схемада шапшаңдығы жоғарғы жад түрлері жоғарыда, ал баяулары 
төменде орналасқанын көруге болады. кейбір кеңінен қолданылатын 
сыртқы жад түрлері:

1) флэш-жады (флеш-жинақтаушы) – модулі USB-порты арқылы 
қосылған ықшам өлшемдегі сыртқы жады. 

2) сыртқы қатты диск (ZIV drive және басқалары) – 1 терабайтқа 
дейінгі көлем; USB порты арқылы жұмыс істейді;
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3) BluRay дискілері – жоғары қуатты компакт-дискілердің жаңа 
түрі (бір жақты – 25 гигабайт, екі жақты – 50 гигабайт). салысты-
ру үшін DVD дискісінің стандартты сыйымдылығы – 4,7 гига-
байт.

1.4-сурет. Жад құрылғыларының иерархиясы

 1.3 Қазіргі заманғы компьютерлік жүйелер

Суперкомпьютерлер (super-computers) – қуатты көп процес- 
сорлы компьютерлер, олардың ең заманауи түрлерінің өнімділігі 
бірнеше petaflops-қа дейін жетеді (секундына 1015 нақты операци- 
ялар атқарылады, flops аббревиатурасы floating-pointoperations 
per second деген түсінік). 1993 жылдан бастап суперкомпьютерлер 
өнімділігі жағынан әлемдегі ең үздік 500-тoп тізіміне енген. тізім 
сызықты алгебралық теңдеулер жүйесінің шешіміне негізделген 
LINPACK тестінің нәтижелері бойынша жасалады. Жаңа қытайлық 
суперкомпьютердің есепте Sunway TaihuLight – улер жылдамдығы 
93 петафлопсты құрайды. Осы көрсеткіш бойынша, ол бұрынғы 
Қытайда дамыған рекордшы – «Тяньхэ-2» (Tianhe-2) компьютерінен 
екі есе жылдам және үш есе тиімді. Sunway TaihuLight 10,65 миллион 
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ядродан тұрады, бұл шамамен 41 мың торапты құрайды. Қытайлық 
жаңа суперкомпьютерді ҚХР параллельді есептеу техникасы және 
технологиясы ұлттық зерттеу орталығы әзірлеген. Суперкомпьютер 
уси қаласындағы (Цзянсу провинциясы) ұлттық суперкомпьютерлік 
орталығында орналасқан. Sunway TaihuLight негізінен ShenWei процес-
сорларымен жабдықталған.

Бұл саладағы жетекшілер қатарында америка, германия, жапония 
және Ресей өндірісінің машиналары да бар. Нарықтағы бәсекелестік 
өте құрделі. Мысалы, суперкомпьютердің өндірісі бойынша Ресейдің 
ең ірі компаниясы «Т-платформа» ААҚ (2002 жылы негізделген), 
қазірдің өзінде 250 суперкомпьютер әзірлегенмен, тек 2013 жылы 
АҚШ-та бірінші дербес суперкомпьютерін сата алды (State University 
of New York at Stony Brook, SBU.

1.5-сурет. Қ.Сатпаев атындағы ҚазҰТУ-ң суперкомпьютері

Әлемдегі бәсекеге қабілетті ТОП-30 елдердің қатарына кіруге 
ынталы, біздің еліміздің басшылығы Қазақстандағы суперкомпью- 
терлік технологияларды енгізуді бастады. Олар негізінде үлкен оқу 
орындарының базасы да құрылды. мәселен, Қ.Сатпаев атындағы 
ҚазҰТУ суперкомпьютері 2015 жылы, ТМД елдерінің арасында Ресей 
рейтингінде 35 орын алды және Қазақстандағы ашық қатынаудың 
алғашқы суперкомпьютері болып табылады. Операция бары- 
сында суперкомпьютердің ресурстарын ЕҰУ, «Инфекцияға қарсы 
препараттардың ғылыми орталығы» АҚ, ҚазҰАУ, «Қазақфильм» АҚ, 
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«Орда құрылыс тобы» ЖШС және басқа да түрлі ұйымдар пайдаланды 
[15]. ҚазҰТУ суперкомпьютері MSCSoftware, STARCCM+, Mike21, 
Gaussian 09 және Autodesk 3dsMax бағдарламаларына қолжетімділікті 
қамтамасыздандыратын машина құрылысының саласында, гидро- 
және газодинамика, су ресурстарын модельдеу, кванттық химия және 
молекулярлық биология бойынша ресурстық есептерді жүргізу үшін 
қазақстандық қоғамдастықтарды тартады.

Мұндай компьютерлі жүйелердің кемшілігі энергияны көп 
тұтынуы болып табылады, ол шамамен 2 мВт және одан жоғары, 
бұны іске асыру өте қиын, өйткені энергия есептеу процестерін 
ұйымдастыру үшін ғана емес, сонымен қатар бөлмелерді жабдықтауға, 
салқындату жүйелеріне, өрт сөндіруге және қуат көздеріне қажет [2,3]. 

Компьютерлік кластерлер (computer clusters) – жоғары жылдам-
дықты шиналармен және байланыс желілерімен байланысқан бір-
бірімен жақын орналасқан компьютерлер тобы болып табылады. 
Компьютерлер кластерлері жоғары өнімді параллель есептеулер 
үшін қолданылады. Әлемдегі ең танымал компьютерлік кластерлер, 
үлкен адрондық коллайдер орналасқан жерде, яғни CERN зерттеу 
орталығында (Швейцария) орналасқан.

Үстел компьютерлері (desktops) – қазіргі уақытта ең кең таралған 
компьютерлер, оларды барлық адамдар үйде немесе жұмыста 
қолданады, сонымен қатар мектеп оқушылары мен студенттерден 
бастап үй шаруасындағы азаматшаларға дейін қолданады. мұндай 
компьютер жұмыс үстелінде орналасып, монитордан, жүйелік блок- 
тан, пернетақтадан және мауыстан тұрады. 

Портативті компьютерлер, ноутбуктар (laptops, notebooks) – 
шағын өлшемді компьютерлер (сөзбе-сөз аудармада «тізеге қоятын 
компьютерлер»; «Дәптер – компьютерлер»), олардың параметрлері 
жұмыс үстелі компьютерлерінен кем емес, бірақ олар өз өлшемдері 
бойынша кішігірім болғандықтан, сөмкеге немесе рюкзаға еркін 
сиғызуға болады. Ноутбуктар, әдетте, ұқсас сипаттамалары бар үстел 
компьютерлеріне қарағанда бірнеше есе қымбат болады. Ноутбуктерде 
де үстел компьютерлеріне арналған операциялық жүйелер орнаты- 
лады (мысалы, Windows немесе MacOS). Портативті компьютерлердің 
типтік ерекшеліктері сымсыз байланысқа арналған құрамдас порт- 
тар мен адаптерлердің барлық түрлері болып табылады: Wi-Fi (ресми 
түрде IEEE 802.11) – сымсыз желіде, өнімділігі секундына 10-100 
мегабит жұмыс істеуге мүмкіндік беретін (әдетте конференцияларда, 
қонақ үйлерде, теміржол станцияларында, әуежайларда, яғни бірнеше 
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жүз метр радиуста жұмыс істеуге мүмкіндік беретін) радио байла- 
ныс түрі; Bluetooth – компьютердің ұялы телефонмен, құлақаспапен, 
плейермен және басқа да құрылғылармен қысқа қашықтықтағы (10- 
100 м) радио байланыс түрі. Бүгінгі күні әрбір студенттің портативті 
компьютерлері – ноутбуктері бар. ноутбуктың маңызды параметр- 
лерінің бірі – аккумулятордың көмегімен жұмыс істеу уақыты.

Ноутбуктың танымал түрі – ол нетбук – желіде жұмыс істеуге 
арналған ноутбук, әдетте, қуатты аздау, сондықтан арзан және көлемі 
кішірек болады.

Қалталық портативті компьютерлер және органайзерлер (ҚДК, 
handhelds, personal digital assistants – PDA) – сіздің алақаныңызға 
немесе қалтаңызға сиятын шағын компьютер, бірақ жылдамдығы 
жағынан кейде ноутбуктен кем емес. Барлық тартымдылығына 
қарамастан, ҚДк-ң маңызды кемшіліктері бар – ол кішкентай экранда 
ақпаратты енгізу және оқудың қолайсыздығы.

Мобильді құрылғылар (мобильді телефондар, коммуникатор- 
лар) – бұл әрқайсымыз дауыстық байланыс үшін пайдаланатын, кез 
келген ақпаратты жазу, өңдеу немесе интернетке қол жеткізу үшін 
жиі қолданылатын құрылғылар. Мобильді құрылғының маңызды 
параметрлері – дауыстық байланыстың сапасы және батареяның 
қызмет ету уақыты.

Киілетін компьютерлер (wearable computers) – бұл күнделікті 
өмірде экзотикалық құрылғы, бірақ арнайы қолданушылар үшін 
(мысалы, ғарышкер скафандрына немесе кардиостимулятора 
орнатылған) олардың маңызы өте зор. Әрине, олардың жады мен 
жылдамдығы үстел компьютерлеріне қарағанда әлдеқайда аз, бірақ 
өте маңызды фактор – олардың өте жоғары сенімділігінде.

Нақты уақыттағы жүйелер (real-time systems) – түрлі 
техникалық, әскери және басқа объектілерді нақты уақыт режимінде 
басқаруға арналған есептеу жүйелері. Ож-нің, аппараттық және 
бағдарламалық қамтамасыздандырудың негізгі талаптарымен сипат-
талады: жүйенің жауап беру уақытынан асып кетуге жол бермеу, 
яғни, бұл жерде жүйенің әдеттегі жұмыс істеуінің күтілетін уақытын 
қадағалау.
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2 БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚАМТАМАСЫЗДАНДЫРУ 

Компьютерде тапсырмаларды шешуге арналған бағдарламалар 
жиынтығы бағдарламалық қамтамасыздандыру (БҚ) деп аталады. 
Бағдарламалық қамтамасыздандыруды шартты түрде үш санатқа 
бөлуге болады:

Жүйелік БҚ (жалпы қолданушы бағдарламалары) әр түрлі қосалқы 
функцияларды орындайды, мысалы, пайдаланылатын ақпараттың 
көшірмесін құру, компьютер туралы анықтама ақпаратын беру, 
компьютерлік құрылғылардың жұмысын тексеру және т.б.

Қолданбалы БҚ – компьютерде қажетті жұмыстарды орындауды 
қамтамасыз етеді: құжаттарды өңдеу, суреттерді немесе бейнелерді 
құру, ақпараттық массивтерді өңдеу және т.б.

БҚ құралдары (бағдарламалау жүйесі) – бағдарламалау тілінде 
компьютерге арналған жаңа бағдарламаларды әзірлеуді қамтамасыз 
етеді. 2.1-суретте бағдарламалық қамтамасыздандырудың санаттары 
көрсетілген.

 
2.1-сурет. Бағдарламалық қамтамасыздандырудың санаттары
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Жүйелі БҚ. Бұл нақты компьютерді қолданумен байланысты емес, 
жалпы қолданушылар бағдарламасы, ол дәстүрлі функцияларды 
орындайды: жоспарлау және тапсырманы басқару, енгізу/шығаруды 
басқару және т.б. Жүйелік бағдарламалар әр түрлі қосалқы функция- 
ларды орындайды, мысалы, қолданылатын ақпараттың көшірмелерін 
алу, компьютер туралы анықтамалық ақпарат беру, компьютерлік 
құрылғылардың жұмысын тексеру және т.б. Жүйелік бҚ мыналар 
жатады:

1) операциялық жүйелер (компьютер қосылғанда бұл бағдарлама 
операциялық есте сақтау құрылғысына (ОЕҚ-а) жүктеледі);

2) қоршам-бағдарламалары (компьютермен ыңғайлы және көрнекті 
түрде байланыс жасау мүмкіндігін береді, мысалы, DOS немесе 
Norton Commander командалық жолдарына қарағанда);

3) операциялық қоршамдар – графикалық интерфейстерді, мульти 
бағдарламаларды және т.с.с. құру үшін қолданылатын интерфейс 
жүйелері;

4) драйверлер (перифериялық құрылғылардың порттарын басқа-
руға арналған бағдарламалар, әдетте компьютер жұмысқа 
қосылған кезде жедел жадыға жүктеледі);

5) утилиттер (пайдаланушыға бірқатар қосымша қызметтерді 
ұсынатын қосалқы немесе қызметші бағдарламалар). Ути- 
литтерге мыналар жатады: файл диспетчерлері немесе файл 
менеджерлері; динамикалық деректерді қысу құралдары 
(дискінің динамикалық қысылуына байланысты ақпараттың 
көлемін көбейтуге мүмкіндік береді); көру және бейнелеу 
құралдары; диагностикалық құралдар; компьютердің конфигу- 
рациясын және қатты дискінің жұмысын тексеруге мүмкіндік 
беретін басқару құралдары;

6) байланыс құралдары (байланыс бағдарламалары) – компью- 
терлер арасында ақпарат алмасуды ұйымдастыруға арналған 
құрылғылар;

7) компьютерлік қауіпсіздікті қамтамасыздандыру құралдары 
(резервтік көшірме, вирусқа қарсы БҚ).

Қолданбалы бағдарламалық қамтамасыздандыру. Қолданбалы 
бағдарламалар автономды түрде немесе бағдарламалық кешендердің 
немесе пакеттердің құрамында пайдаланылуы мүмкін. Қолданбалы 
бағдарламалық қамтамасыздандыру – ДК-де қажетті жұмыстың 
орындалуын тікелей қамтамасыз ететін бағдарламалар: мәтіндік 
құжаттарды редакциялау, электрондық кестелерді құру, сурет- тер 
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немесе бейнелерді салу және т.б. Қолданбалы бағдарламалар дестелері 
– қолдану саласы бойынша проблемалық-бағытталған, жалпы 
тағайындалған дестелерге және интеграцияланған дестелерге бөлінген 
бағдарламалар жүйесі. Қазіргі заманғы интеграцияланған дестелер бес 
функционалдық компоненттерден тұрады: тестілеу және кесте про-
цессоры, ДҚБЖ, графикалық редактор, телекоммуникация құралдары. 
Қолданбалы БҚ мыналарды қамтиды:

1) MS Office офистік қосымшалар жиынтығы;
2) бухгалтерлік жүйелер;
3) қаржылық аналитикалық жүйелер;
4) іс қағаздарын жүргізудің интеграцияланған пакеттері;
5) CAD-жүйелер (автоматтандырылған жобалау жүйелері);
6) HTML редакторлары немесе Web – редакторлары;
7) браузерлер – Web-беттерді көру құралдары;
8) графикалық редакторлар;
9) сараптамалық жүйелер және басқалар.

Архивтеу-бағдарламалары
Сервистік бағдарламаларының ең кең таралған түрлерінің бірі – 

архивтеуге және сақталған ақпаратты қысу арқылы жинақтауға 
арналған бағдарламалар.

Ақпаратты қысу – бұл файлда сақталған ақпараттың артықтығын 
азайтып, сақтау үшін аз жадты қажет ететін түрлендіру процесі. 
Файлдардағы ақпаратты қысу ондағы ақпарат артықтығын жою 
арқылы әртүрлі тәсілдермен жүзеге асырылады, мысалы, кодтарды 
оңайлату, ондағы тұрақты биттерді немесе қайталанатын символ- 
дарды немесе қайталану коэффициенті түрінде қайталанатын таңбалар 
тізбегін алып тастау және т.б. Ақпаратты қысу үшін қолданылатын 
бұл тәсілдерде түрлі алгоритмдер қолданылады. Бір немесе бірнеше 
файлдарды қысуға болады, олар қысылған түрде архивтік файл немесе 
архив деп аталатын файлдарға орналасады.

Архивтік файл – бұл арнайы ұйымдастырылған файл, оның 
құрамында қысылған немесе қысылмаған пішінде бір немесе бірнеше 
файл және осы файл атауы, құрылған күні және уақыты туралы 
қызметтік ақпарат сақталады.

Файлды жинақтаудың мақсаты әдетте дискідегі ақпаратты 
ықшамдауды қамтамасыз ету, уақытты қысқарту және компьютерлік 
желілердегі байланыс арналары бойынша ақпаратты тасымалдау 
құнын азайту. Сонымен қатар, файлдар тобын бір архивтік файлға 
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жинақтау арқылы, оларды бір компьютерден екіншісіне көшіруді 
айтарлықтай жеңілдетеді, файлдарды дискілерге көшіру уақытын 
азайтады, ақпаратты рұқсатсыз қолданудан қорғауға мүмкіндігін 
береді, компьютерлік вирустардан қорғауға көмектеседі.

Қысу дәрежесі пайдаланылған бағдарламаға, қысу әдісіне және 
бастапқы файл типіне байланысты. Ең жақсы қысылатын файлдар 
графикалық бейнелер және мәтіндік деректер файлдары, олардың қысу 
коэффициентінің 5-40% дейін жетуі мүмкін, қысылатын орындала- 
тын бағдарламалар мен жүктеу модульдерінің қысу коэффициенттері 
нашарлау – 60-90%. Архивтік файлдар айтарлықтай қысылмайды. 
архивтеу бағдарламалары қолданылатын қысу әдістерімен ерекше- 
ленеді, бұл, әрине, қысу коэффициентіне әсер етеді.

Архивтеу (жинақтау) – бастапқы файлдарды қысылған немесе 
қысылмаған түрде архив файлына орналастыру (жүктеу).

Архивтен шығару (архивті ашу) – архивтегі файлдарды архивке 
жүктелгенге дейінгі алғашқы түрде шығару. ашу кезінде файлдар 
архивтен алынып, дискіге немесе жедел жадыға орналастырылады.

Қазіргі уақытта бірнеше ондаған архивтеу бағдарламалары қолда- 
нылады, бұл олардың функциялары мен жұмысының параметрлері 
бойынша ерекшеленеді, бірақ ең жақсыларының сипаттамалары 
шамамен бірдей. танымал бағдарламалардың қатарына шетелде 
құрылған: ARJ, PKPAK, LHA, ICE, HYPER, ZIP, PAK, ZOO, EXPAND 
бағдарламаларын, сондай-ақ Ресейде құрылған AIN және RAR 
бағдарламаларын атауға болады. Әдетте файлдарды қысу және ашу 
бірдей бағдарламамен орындалады, бірақ кейбір жағдайларда бұл 
әртүрлі бағдарламалармен жасалады, мысалы, PKZIP бағдарламасы 
файлдарды қысады, ал PKUNZIP – файлдарды архивтен шығарады.

Архивтеу-бағдарламаларының бір түрі, файлды архивтен шығаруға 
қажетті қандай да бір бағдарламаларды талап етпейтінін архивті фай- 
ылды құру мүмкіндігін береді, себебі онда архивтік файлдар өздігінен 
ашатын бағдарламаны қамтуы мүмкін. Мұндай архивтік файлдар 
өздігінен ашатын файлдар деп аталады.

Өздігінен ашатын архивтік файл – бұл жүктелетін, орындалатын 
модуль, ол архивтеу бағдарламасын пайдаланбай файлдарды өздігінен 
ашуға қабілетті болып табылады. Өздігінен ашатын архив SFX-архив 
(SelF-eXtracting) деп аталды. MS DOS ішіндегі осы түрдегі архивтер 
әдетте .EXE файлы түрінде құрылады.

Антивирустық бағдарламалар компьютерлік вирустардың жұқ- 
тыруын болдырмауға және вирустың жұғу салдарын жоюға арналған. 
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антивирус бағдарламаларының түрлері – Kaspersky Antivirus, DrWeb, 
Norton Antivirus.

Қатынастық бағдарламалар компьютерлер арасында ақпарат 
алмасуды ұйымдастыруға арналған.

Инструменттік бағдарламалық қамтамасыздандыру. Инстру- 
менттік БҚ немесе бағдарламалау жүйелері – бағдарламалау тілінде 
жаңа бағдарламаларды құруды автоматтандыруға арналған жүйелер. 
Таңдалған бағдарламалау тілінде бағдарламаны құру үшін келесі ком- 
поненттер болуы керек:

1) мәтін редакторлары – бағдарламаның бастапқы мәтіні бар файл- 
ды құру үшін;

2) компилятор немесе интерпретатор. бастапқы мәтін компилятор- 
бағдарламысы арқылы, аралық объектінің кодына аударыла- 
ды. Үлкен бағдарламаның бастапқы мәтіні бірнеше модульден 
тұрады. әрбір модуль объектінің кодымен жеке файлға компи- 
ляцияланады, содан кейін оны біріктіру қажет;

3) байланыс редакторы немесе жинаушы, ол объектілі модульдерді 
байланыстырып, шығысында жұмыс істеу қабілеті бар 
қосымшаны – орындалатын кодты құрады. Орындалатын код – 
бұл жұмыс істеу қабілеті бар, толық бағдарлама, операциялық 
жүйе орнатылған кез-келген компьютерде іске қосылуы мүмкін. 
әдетте, бұл файлдардың кеңейтуі .EXE немесе .COM болады.

Соңғы кезде, Windows қосымшаларын құруға бағытталған 
бағдарламалаудың визуалды әдісі (сценарийлерді сипаттау тілін 
қолдана отырып) кеңінен таратылды. Бұл процесс жылдам жобалау 
орталарында автоматтандырылған. сонымен қатар, арнайы редактор- 
лар көмегімен бапталған дайын визуалды компоненттер қолданылады. 



28                                                                                            

3 АДАМ-КОМПЬЮТЕР ӨЗАРА ӘРЕКЕТТЕСТІГІ

Компьютерлік жүйелер тіпті ақпараттық технологиялар саласын- 
дағы маман болмаған адам үшін де қарапайым және түсінікті болады. 
Бұл қолданушы мен бағдарламалық қамтамасыздандыру операциялық 
жүйенің көмегімен компьютермен өзара әрекеттесуі мүмкін 
болғандықтан жүзеге асты. Ож қолданушылар мен қосымшалар үшін 
интерфейстерді қамтамасыз етеді.

Интерфейс – сөздің ең кең мағынасында – объектілер арасындағы 
өзара әрекеттесу тәсілі (стандарты). Техникалық мағынада интерфейс 
объектілердің өзара әрекеттесуінің параметрлерін, процедураларын 
және сипаттамаларын анықтайды.

Интерфейстің келесі түрлері бар: қолданушы интерфейсі, бағдар- 
ламалау интерфейсі (бағдарламалар арасындағы өзара әрекеттесу 
әдістерінің жиыны) және физикалық интерфейс (физикалық құрыл- 
ғылардың өзара әрекеттесуі).

Қолданушы интерфейсі – қолданушының дербес компьютер- 
мен өзара әрекеттесуін қолдайтын бағдарламалық және аппараттық 
құралдар кешені. Бұл өзара әрекеттестіктің негізін диалог құрады – 
нақты мақсатқа бірлесіп жету үшін нақты уақыт масштабында адам 
мен компьютер арасындағы ақпарат алмасу. әрбір осындай диалог, 
қолданушы мен ДК арасындағы қарым-қатынасты физикалық түрде 
қамтамасыз ететін енгізу/шығару процестерінен тұрады. Хабарды 
жіберу арқылы ақпаратпен алмасамыз (3.1-сурет).

3.1-сурет. Хабарды жіберу арқылы ақпарат алмасу

ДК қолданушысы келесі хабар типтерін жібереді:
– ақпарат сұрату;
– көмек сұрату;
– операцияны немесе функцияны сұрату;
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– ақпаратты енгізу немесе өзгерту.
Компьютер жауап ретінде, мысалы, кез келген анықтама, қате 

туралы хабарлар, жауап беруді қажет ететін хабарлар, әрекеттерге 
арналған тапсырмалар береді. Қолданушы интерфейсін (ҚИ) кейде 
қосымшаның сыртқы графикалық көрінісі ретінде түсінеді. бірақ, 
шын мәнінде қолданушы интерфейс арқылы бүкіл бағдарламаны 
тұтастай қабылдайды. Сондықтан, терминнің мұндай түсінігі дәл 
деп айтуға болмайды. іс жүзінде, ҚИ қолданушының бағдарламамен 
өзара әрекеттесу бай- ланысына ықпал ететін бағдарламаның барлық 
құрылымы мен элементтерін біріктіреді.

Бұл элементтер тек экран ғана емес, сонымен қатар:
1) жүйелік бейне (мысалы, Windows жүйесіндегі жұмыс үстелі);
2) терезелер мен қосымшаларды көрнекі түрде жобалау;
3) ақпаратты бейнелеу құралдары (пішімдер және т.б.);
4) енгізу және шығару құрылғылары және басқалар.

3.1 Қолданушы интерфейсінің түрлері

Процедуралы-бағытталған интерфейс: қосымшалармен жұмыс 
істегенде орындалатын амалдарды, деректерді енгізу және нәтиже- 
лерді қорытындылау әрекеттін таңдау қажеттілігі туындайды. Мұндай 
интерфейстерді бірнеше ішкі типтерге бөлуге болады: консоль, меню 
және еркін навигация.

Консоль қолданушымен өзара әрекеттесуді мәтін түріндегі дерек-
тер, «сұрақ-жауап» схемасы бойынша, кезекпен енгізу/шығару 
негізінде ұйымдастырады. мысалы: ақпарат енгізу – мәселені шешу – 
нәтижені шығару. Қазір мұндай интерфейстерді бағдарламалауды 
оқытуда немесе бағдарлама тек бір функцияны (мысалы, жүйелік 
утилиттерді) орындаған жағдайда қолданылады.

Интерфейс-менюі бағдарламада көрсетілген тізімнен керекті опе- 
рацияларды таңдауға мүмкіндік береді. Бір деңгейлі және көп деңгейлі 
менюлер бар. Біріншісі операция түрлері көп болмаған кезде, салы- 
стырмалы қарапайым жағдайларда қолданылады (мысалы, Құру, 
Ашу, Жабу). Екіншісі опциялардың саны көп болғанда қолданылады 
(мысалы, файлдармен күрделі операцияларды орындағанда). Еркін 
навигация интерфейсі қолданушыға интерфейс элементтері арқылы 
қол жетімді операцияларды орындау мүмкіндігін береді, мұндай 
интерфейс кез келген қолданушыға таныс және түсінікті. 4.2-суретте 
Windows-тың кейбір танымал интерфейстердің үлгісі көрсетілген [8].
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3.2-сурет. Windows-тың кейбір танымал интерфейстердің сыртқы көрінісі

Мұндай интерфейстің маңызды ерекшелігі – қолданушымен 
өзара әрекеттесу процесінде өзгеру қасиеті бар, сонымен бірге нақты 
жағдайда нақты мағыналы операцияларды қажетіне қарай таңдауды 
ұсынады.

Объектілі-бағытталған интерфейс объектілерді манипуляция-
лауға бағытталған. мысалы, бұл интерфейске Windows ОЖ-ң 
«Бағыттауыш» бағдарламасы жатады. бұл жағдайда файлдар мен ката- 
логтар (бумалар) басқару объектілері болып табылады. Бұл іс-шаралар 
шамамен былай орныдалады: файл немесе бума таңдалады (дәлірек 
айтсақ, файлға немесе бумаға сәйкес келетін интерфейс объектісі) 
және басқа бумаға «сүйреледі», осылайша дискідегі «физикалық» 
файлдың қозғалысы бейнелейді (3.3-сурет).

3.3-сурет. Объектілі-бағытталған интерфейс ортасында 
каталогтың орнын ауыстыру процесі
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3.2 Қолданушы интерфейсінің типтері

Қазіргі заманғы операциялық жүйелер интерфейстердің келесі 
типтерін қолдайды:

Командалық интерфейс. Оның олай аталу себебі, адам осы интер- 
фейс түрінде «командаларды» компьютерге жібереді, ал компью- 
тер оны орындап, нәтижені адамға береді. Командалық интерфейс 
дестелік технология және командалық қатар технологиясы түрінде 
іске асырылған.

Дестелік технология. Оның идеясы қарапайым: компьютер 
кірісіне белгілі бір ережелерге сәйкес орындау үшін іске қосылған 
бағдарламалар көрсетілген символдардың тізбегі жіберіледі. кезектегі 
бағдарлама орындалғаннан кейін келесі іске қосылады және Т.С.С. 
ЭЕМ белгілі бір ережелерге сәйкес, өзіне тиісті командалар мен 
деректерді табады. бұл тізбек ретінде, мысалы, перфолента, перфо-
карта жиыны, электр баспа машинаның (CONSUL түрі) пернелерін 
тізбектеп басу және т.б. Әрекеттерін атауға болады. машина да өз 
хабарламаларын перфораторға, әріпті-сандық баспа құрылғысына 
(АЦПу), баспа машинасының таспасына шығарады. мұндай машина 
«қара жәшік» көрсетімі секілді, онда үнемі ақпарат беріледі, сонымен 
қатар қолданушыға өз қалып-күйі туралы «хабарлайды» (3.4-сурет). 
Мұнда адамның машина жұмысына әсері аз – ол тек машинаны 
тоқтата алады, бағдарламаны өзгерте алады және компьютерді қайта 
іске қоса алады. Бұл режимнің кемшіліктері – қолданушының жүйеден 
оқшаулауы және шешім қабылдау тиімділігінің төмендігі.
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3.4-сурет. ЭЕМ БЖ сериялы үлкен ЭЕМ түрі

Командалық қатар технологиясы. бұл технологияда, адам компью- 
терге ақпаратты тек пернетақта арқылы ғана енгізеді де, ал компьютер 
адамға ақпаратты әріптік-сандық дисплей (монитор) арқылы көрсетеді. 
бұл құрастырым (монитор + пернетақта) терминал немесе консоль 
деп аталды. командалар командалық қатарда теріледі. Командалық 
қатар шақыру символы және жыпылықтайтын тіктөртбұрыш – кур-
сормен бейнеленеді. курсор орналасқан жерде пернені басқанда сим-
волдар пайда болады да, курсор оңға жылжиды (3.5-сурет). Бұл 
жазу машинкасындағы команданы тергенге ұқсас. Алайда, оның 
айырмашылығы, әріптер қағазда емес, дисплейде көрсетіледі, ал 
мұндағы дұрыс терілмеген символды өшіруге болады. Бұл коман- 
даны аяқтау үшін Enter (немесе Return) пернесін басамыз. Одан кейін 
келесі қатардың басына көшеді. Осы жағдайда компьютер өз жұмыс 
нәтижелерін мониторға шығарады. содан кейін процесс қайталанады.

3.5-сурет. Командалық қатар интерфейсі
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WIMP-интерфейсі (Window – терезе, Image – бейне, Menu – меню, 
Pointer – нұсқағыш). Эем-ң бұл интерфейсінде де командалар беріледі, 
бірақ олар графикалық бейнелер арқылы «жанама» түрде 

ріледі. 
Бұл интерфейс түрі технологияның екі деңгейінде жүзеге асы- 

рылған: қарапайым графикалық интерфейс және WIMP интерфейсі.
Қарапайым графикалық интерфейс. бұл интерфейстің айрықша 

ерекшеліктері:
1) экранның аймағын ерекшелеу;
2) контекстке байланысты пернетақта пернелерін қайта анықтау;
3) курсорды басқару үшін пернетақтаның манипуляторын және сұр 

пернелерді қолдану.

3.6-сурет. Манипуляторлар

Бұл интерфейс типінің пайда болуы MS-DOS операциялық 
жүйесінің кең таралуымен сәйкес келеді. 

Өзіндік WIMP. Интерфейстің бұл ішкі типі келесі ерекшеліктермен 
сипатталады:

1) бағдарламалар, файлдар және құжаттар жұмыс терезеде атқа- 
рылады.

2) барлық бағдарламалар, файлдар, құжаттар, құрылғылар және 
басқа да объектілер таңбашалар түрінде ұсынылады.

3) Объектілермен байланысты барлық әрекеттер меню арқылы 
орындалады.

4) Объектілерді нұсқау үшін манипуляторлар кеңінен қолданады. 
SILK-интерфейсі (Speech – сөйлеу, Image – бейне, Language – тіл, 

Knowlege – білім).
Сөйлеу технологиясы. 90-жылдардың ортасынан бастап арзан 

дыбыстық карталар пайда болғаннан кейін және сөйлеуді тану тех- 
нологияларын кеңінен қолданғаннан кейін, «сөйлеу технологиясы» 
пайда болды. Бұл технологияда командалар дауыспен беріледі, яғни 
арнайы жазылған сөздерді – командаларды айту арқылы. Компьютер 
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адамның мінез-құлқын талдап, өзіне қажетті командаларды табады. 
мұнда сөздер бірдей қарқынмен айқын айтылуы тиіс.

Биометриялық технология. бұл технология XX ғасырдың 
90-жылдарының соңында пайда болды. компьютерді басқару үшін, 
адамның бет-әлпетінің кескіні, оның көзқарасының бағыты, қарашы- 
ғының өлшемі және басқа да белгілер қолданылады. Қолданушыны 
сәйкестендіру үшін көздің сыртқы мөлдір қабығының бейнесін, 
саусақ іздерін және басқа да бірегей ақпаратты пайдаланады. Сандық 
бейнелер камерадан оқылады, содан кейін арнайы кескінді тану 
бағдарламаларын пайдаланып, осы кескіннен қомандалар таңдалады. 
Бұл технология компьютердің қолданушысын нақты сәйкестендіру 
үшін маңызды болатын бағдарламалық өнімдер мен қосымшаларда өз 
орнын алады.

Тактильді интерфейс. тактільді (сенсорлық (сезім) – қолданушы 
интерфейсінің жаңа түрі кеңінен қолданыла бастады. тактільді 
интерфейс – бұл кері байланысты интерфейс (экрандағы оқиғаларға 
байланысты қолданушы күштеріне сәйкес қарсылық). интерфейс 
объектілерін басқарумен қатар оларды сезінуге де болады. тактільді 
кері байланыс гаджеттерде қол жетімді. көбінесе ол смартфондарда 
және ойын консоліндегі джойстиктерде «дірілді қоңырау» түрінде 
ұсынылған және оның қолданушы әрекеттеріне діріл ретіндегі жауап 
береді.

Бұл өзара әрекеттесу әдісін қолдану және құрылғылардан ақпарат 
алудың бірнеше бағыттары бар. тактільді кері байланысты қолданудың 
бірінші тәсілі – гаджеттерді пайдалануда тактільді сезім ауқымын 
кеңейту. Екінші тәсіл – өзіндік ерекшеліктері бар ақпарат шаблоның 
беру. Үшінші тәсіл – бұл қарым-қатынас немесе байланыс десекте 
болады. Олардың әрқайсысына жеке тоқталайық.

Тактільді сезім спектрін кеңейту. Мысал ретінде «оқырман» 
құрылғысын қарастырайық. Экранның екі жағында, беттік тексту- 
расы қағазға ұқсайтын, парақтарды ауыстырғыш сенсорлық аймақтар 
бар. Бұл жағдайда ауыстыру өзімізге таныс құрылғы бетімен сырғу 
арқылы емес, сенсорлық аймақтарды аздап қысу арқылы инициализа- 
цияланады. Парақтар «ауыстырылған» кезде, құрылғы қағаз беттерін 
бір парақтан екіншісіне аустырғандағы ұқсас дірілмен жеткізіледі. 
Қазақстанда тегін мобильді «kitap» қосымшасы (3.7-сурет) пайда 
болды, оның құрамында қазақ тілінде 4000-нан астам кітап бар. 
мобильді қосымшаны «ксеll» мобильді операторының қолдауымен 
«WellBilim» қоғамдық қоры әзірлеген.
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3.7-сурет. Мобильді «kitap» қосымшасы

Өзіндік ерекшеліктері бар ақпарат шаблоның беру. Мсал ретінде 
Apple iWatch сағаттарының жұмыс істеуін қарастырайық, онда өзіндік 
ерекшелігі бар ақпарат беру тетігі іске асырылады. мысалы, егер адам 
картографиялық қосымшаға салынған маршрут бойынша жүрсе, сағат, 
оң немесе сол жақ дірілімен, оған бұрылу қажеттігі туралы ескертеді, 
сондықтан бұл жағдайда қолданушы экранға қарамаса да болады. 
ақылды көзілдірік сияқты киілетін құрылғылар, қолданушыға қандай 
да бір спецификалық ақпаратты көру туралы ескерту кезінде, әлсіз 
дірілдейді.

Байланыс. Бұл кері тактілді байланыс орнатудың ең қызықты 
тәсілдерінің бірі. Және біз мұнда тағы да Apple iWatch жұмысының 
үлгісін қарастырамыз. Егер қолданушы біреудің контактісін таңдаулы 
тізімнен таңдаса, онда ол адам осы Apple iWatch данасының дірілдеуі 
арқылы жанасуды сезінеді. Сіз тіпті жүрек дұрсілін басқа адамға 
жібере аласыз, ал жіберуші мен алушы экрандарда жүрек қағысын 
көреді, екеуі де оның ырғағын білектерінен сезінеді.

Семантикалық (қоғамдық) интерфейс. Интерфейстің бұл түрі 
ХХ ғасырдың 70-жылдарының соңында жасанды интеллект дамуына 
қарасты пайда болды. Оны тәуелсіз интерфейс деп айту өте қиын – ол 
командалық жолдың интерфейсін де, сонымен қатар графикалық және 
сөйлеу және мимикалық интерфейстерді де қамтиды. Оның негізгі 
ерекшелігі – компьютермен байланыс орнату кезінде командаларды 
қолданбауы. Сұрату табиғи тілде, байланысқан мәтін және бейне 
түрінде қалыптастырылады. Шын мәнінде, бұны интерфейс деп атау 
да қиын – бұл адам мен компьютердың «байланысын» модельдейді.

Сенсорлық интерфейс (Touch – жанасу; Multi-touch – «көптік 
жанасу»). Мультитач – сенсорлық құрылғылар үшін әзірленген интер- 
фейс. Басқару қолмен, кейде стилуспен атқарылады. Сенсорлық интер- 
фейс құрылғымен бірнеше қолданушыларға бір уақытта жұмыс 
істеуге мүмкіндік береді. Мультижанама құрылғыларының ең таны-
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мал түрі – мобильді құрылғылар, мультижанама үстелдер және муль-
тижанама қабырғалар. Сондай-ақ, сфералық мультижанама экрандар 
(Microsoft Sphere Project) да іске асырылады. Сенсорлық интерфейсті 
төлем терминалдарында кездестіруге болады. Заманауи сенсорлы 
мобильді құрылғылар мен планшеттердің көптігі – «тач-интерфейсін 
құрушы» мамандардың көптеген саласын айқындады. 3.8-суретте сен-
сорлы экрандары бар құрылғылардың мысалдары келтірілген.

3.8-сурет. Сенсорлық интерфейстері бар электронды құрылғылар
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4 ДЕРЕКТЕР БАЗАСЫН ҚҰРУ

Автоматтандырылған басқару жүйесі кәсіпорындардың, фирма- 
лардың әртүрлі меншік нысанды ұйымдардың, азаматтық және әскери 
телекоммуникация құралдарын, ақпаратты-есептеуіш, экологиялық, 
радиолокациялық және радионавигациялық жүйелерді жедел, икемді 
және тиімді басқару үшін кеңінен қолданылады, олардың ядросы – 
деректер базасы (ДБ) болып табылады. 

Деректер базасы (ДБ) – бұл арнайы ұйымдастырылған деректер 
жинағы, олар есептеу жүйесінің жадында сақталып, объектілердің 
күйін және қарастырылатын пәндік аймақтағы өзара қарым-қатынасты 
бейнелейді. ДБ орталықтандырылған (бір компьютерде сақталады) 
және үлестірілген (кейбір желідегі бірнеше компьютерлерде сақталады) 
болады [9].

Деректер банкі – бұл ааж-ң бір түрі, онда бір немесе бірнеше 
деректер базасында ұйымдастырылған өңделетін ақпаратты орта- 
лықтандырылған сақтау және жинақтау функциялары жүзеге асыры- 
лады. Деректер базасын құру негіздері. Деректер банкі (ДБн) әдетте 
келесі компоненттерден тұрады: деректер базасы (бірнеше базалар), 
деректер базасын басқару жүйесі, деректер сөздігі, әкімшілік, есептеу 
жүйесі және қызмет көрсетуші персонал.

Деректер базасын басқару жүйесі (ДББЖ) тілдік және бағдар- 
ламалық құралдардың кешені болып табылады, ол ДБ-н құру, жүргізу 
және көптеген қолданушылардың қолдануына арналған. Әдетте, 
ДББЖ қолданылатын деректер моделімен ерекшеленеді. Деректер 
базасын басқарудың заманауи жүйелерінің мыңдаған саны бар.

Қосымша – қолданбалы міндеттерді атқару үшін ақпаратты 
өңдеуді автоматтандыратын бағдарлама немесе бағдарлама кешені.

Деректер сөздігі (ДС) – бұл Дбн бағыныңқы жүйесі, ол деректер 
құрылымдары туралы ақпаратты орталықтандырып сақтауға, соны- 
мен қатар ДБ файлдарының бір-бірімен өзара байланысы, деректерді 
ұсыну типтері мен форматтары, қолданушыларға арналған деректер, 
қорғау кодтары мен шектеулерге қол жеткізуге және т.б. арналған.

Деректер базасының әкімшісі (ДБӘ) – бұл ДБ-ң талаптарын 
әзірлеуге, оны жобалауға, құруға, тиімді қолдануға және қызмет 
көрсетуге жауапты адам немесе адамдар тобы. Қолдану процесінде 
ДБә әдетте ақпараттық жүйенің жұмыс істеуін, рұқсатсыз қатынаудан 
қорғауды, деректер артықтығын бақылауды, қайшылықтың 



38                                                                                            

жоқтығын, ДБ-да сақталатын ақпараттың қауіпсіздігі мен сенімділігін 
бақылайды.

Қызмет көрсетуші персонал жұмыс тәртібінде техникалық және 
бағдарламалық құралдарды қолдау функцияларын орындайды. Ол 
жоспарларға сәйкес және қажет болған жағдайда сақтандыру, реттеу, 
қалпына келтіру және басқа да жұмыстарды атқарады [9].

4.1 Модельдер және деректер типі

Деректер базасында сақталатын деректер белгілі логикалық 
құрылымды болады, оның көмегімен, ДББЖ қолдайтын, деректерді 
ұсынатын кейбір модельдер (деректер моделі) сипатталады.

Классикалық қатардағы деректер модельдері: иерархиялық, 
желілік және реляциялық болып жіктеледі. Мұнымен қатар, соңғы 
жылдары деректер модельдерінің келесі: постреляциялық, көп 
өлшемді, объектілі-бағытталған түрлері белсенді іске асырылды.

Сондай-ақ белгілі модельдерді кеңейтетін басқа да деректер 
модельдері негізінде түрлі жүйелер құрылуда. Олардың ішінде 
объектілі-реляциялық, дедукциялы-объектілі-бағытталған, семан- 
тикалық, концепциялық және бағдарланған модельдерді атауға 
болады. Кейбір ДББЖ бір уақытта бірнеше деректер моделі қолданады.

 Иерархиялық модель

Иерархиялық модельде деректер арасындағы байланысты реттелген 
графтың (немесе бұтақтың) көмегімен сипаттау мүмкін. Иерархиялық 
модельдегі деректер арасындағы байланыстың оңайлатылған көрінісі 
4.1-суретте көрсетілген.

«Бұтақ» типі ПЛ/1 және C бағдарламалау тілдерінің «құрылымы» 
деректер типтеріне және Паскаль тілінің «жазба» типіне ұқсайды. 
Онда әрқайсысы белгілі бір деңгейде орналасқан типтер, қабаттасқан 
түрде орналасуы мүмкін. «бұтақ» типі – құрамды болып табылады. 
Ол әрқайсысы «бұтақ» типі болып табылатын бағыныңқы типтерден 
(«бағыныңқы бұтақ») тұрады. Әрбір «бұтақ» типі бір «түбір» типінен 
және бағыныңқы типтердің реттелген жиынтығынан (бәлкім, бос) 
тұрады. «Бұтақ» типіне енгізілген қарапайым типтерінің әрқайсысы 
қарапайым немесе құрамды «жазба» типті болады. Қарапайым 
«жазба» бір типтен тұрады, мысалы сандар, ал құрамды «жазба» 
белгілі бір типтер жиынтығын біріктіреді, мысалы, бүтін сандар, 
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символдық қатар және нұсқағыш (сілтеме). Типтердің жиынтығы 
ретіндегі «бұтақ» типінің мысалы 4.2-суретте көрсетілген.

4.1-сурет. Иерархиялық модельдегі байланысты бейнелеу

4.2-сурет. «Бұтақ» типінің мысалы

Иерархиялық деректер моделінің артықшылығына ЭЕМ жадын 
тиімді пайдалану және деректер мен атқарылатын негізгі опе- рация-
ларды орындау уақытының жақсы көрсеткіштері жатады. Иерархиялық 
деректер моделі иерархиялық реттелген ақпаратпен жұмыс істеу 
үшін ыңғайлы. иерархиялық модельдің кемшілігі – бұл аса күрделі 
логикалық байланыстары бар ақпаратты өңдеу үшін ақпараттың аса 
көптігі, сондай-ақ қарапайым қолданушыны үшін оның күрделілігі 
болып табылады [9].

Желілік модель

Желілік деректер моделі деректер элементтерінің әртүрлі 
байланысын ерікті граф түрінде бейнелеу мүмкіндігін беріп, 
иерархиялық деректер моделін жинақтайды (4.3-сурет). Желілік ДБ 
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концепциясының толық сипаттамасы алғаш рет кодасил (KODASYL) 
тобының ұсыныстарында баяндалған. Желі ДБ-ның схемасын сипат-
тау үшін екі топ типтерді қолданылады: «жазба» және «байланыс». 
«байланыстың» типі «жазбаның» екі типі үшін анықталады: баба және 
ұрпақ. «Сілтеме» типінің айнымалылары байланыс данасы болып 
табылады.

4.3-сурет. Желілік модельдегі байланыстар
 
Желі ДБ жазбалар жиынынан және тиісті байланыс жиынынан 

тұрады. Байланыстың қалыптасуына арнайы шектеулер қойылмайды. 
Егер иерархиялық құрылымдарда ұрпақ-жазбада тек бір баба- жазбасы 
болуы мүмкін болса, ал желілік деректер моделінде ұрпақ-жазбада 
баба-жазбаларының (өгей бабалардың) ерікті саны болуы мүмкін. 
Қарапайым желілік ДБ схемасының мысалы 4.4-суретте көрсетілген. 
мұнда байланыс типтері жазба типтерін қосатын тізбекте жазулармен 
белгіленеді.

4.4-сурет. Желілік ДБ схемасының мысалы

Реляциялық модель

Реляциялық деректер моделін IBM қызметкері Эдгар Коддом 
ұсынды және ол қатынас (relation) ұғымына негізделген. Қатынас – бұл 
кортеждер деп аталатын элементтер жиынтығын білдіреді. Қатынасты 
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бейнелеудің көрнекті пішіні – бұл әдеттегі екі өлшемді кесте (4.5-
сурет). 

 
Аты-жөні Табельдік нөмірі

Хусаинов Р.Т. 562001
Иволгина Т.В. 573802
Кошербаев Е.Т. 562312

Исанов Н.Р. 562215

4.5-сурет. Реляциялық кестенің мысалы

Кестеде қатарлар (жазбалар) мен бағананалар (өрістер) бар. 
Кестенің әр қатарының құрылымы бірдей және ол өрістерден тұрады. 
Кестенің қатарына кортеждер, ал бағананаларға – қатынастар атрибут- 
тары сәйкес келеді. Жалғыз кестенінің көмегімен деректер арасындағы 
қарапайым байланыс түрін сипаттау ыңғайлы, атап айтқанда, өзі 
туралы ақпарат кестеде сақталатын, бір объектіні (құбылыс, мәні, 
жүйелер және т.б.), олардың әрқайсысына кестенің қатары немесе 
жазбасы сәйкес келетін бағыныңқы объектілер жиынтығына бөлуге 
болады. Бұл жағдайда әрбір бағыныңқы объектінің жазба өрістерінің 
сәйкес мәндерімен сипатталған бірдей құрылымы немесе қасиеттері 
бар.

Бір кесте шеңберінде тым күрделі логикалық деректер құрылым-
дарын сипаттау мүмкін болмайтындықтан, кесте аралық байланы-
старды қолданады (4.6-сурет).

4.6-сурет. Кестелерді байланыстыру мысалы

Кестелердің арасында бинарлық (екі кесте арасында), тернарлық 
(үш кесте арасында) және, жалпы жағдайда, жұптасқан байланы- 
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стар орнатуға болады. жиі кездесетін бинарлық байланыстарды 
қарастырайық. екі кестені байланыстыру кезінде негізгі және қосымша 
(бағынашты) кестелерді ерекшелейді.

Негізгі және қосымша кестелердің байланыс өрістерінің қалай 
анықталғанына байланысты (кілттік өрістерінің байланыс өрістерімен 
ара-қатынасы бойынша), екі кесте арасында, жалпы жағдайда, келесі 
төрт негізгі байланыс түрі орнатылуы мүмкін: бірден – бірге (1:1); 
бірден – көпке (1:M); көптен – бірге (M:1); көптен – көпке (M:M немесе 
M:N) [9].

 Постреляциалық модель

Классикалық реляциялық модельде кесте жазбаларының өріс- 
терінде сақталатын деректер бөлінбейді деп есептелінеді. бұл шек- 
теулер қосымшаны тиімді іске асыруға кедергі келтіретін бірқатар 
жағдайлар бар. Постреляциалық деректер моделі кеңейтілген реля- 
циялық модельдің көрсетімі, ол кесте жазбаларында сақталған 
деректердің бөлінбейтін шектеулерін алып тастау мүмкіндігін береді. 
Постреляциалық деректер моделі, олардың мәндері бағыныңқы 
мәндерден тұратын, көпмәнді өріс – өрістерді құру мүмкіндігін береді. 
Көпмәнді өрістердегі мәндердің жиыны негізгі кестеде кірістірілген 
жеке кесте болып табылады (4.7-сурет).

4.7-сурет. Постреляциалық модель схемасының мысалы

 Көпөлшемді модель

Деректерді базада ұсынудың көпөлшемді тәсілі реляциялық 
тәсілмен бір мезгілде пайда болды, оған 90-шы жылдардың ортасы- 
нан бастап, көптеген қолданушылар қызығушылық танытты. Көп 
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өлшемді жүйелер талдау және шешім қабылдау үшін ақпаратты 
жылдам өңдеуге мүмкіндік береді. Көп өлшемді ДББЖ ақпаратты 
интерактивті аналитикалы түрде өңдеуге арналған жоғары маман- 
дандырылған ДББЖ болып табылады. Бұл ДББЖ-де келесі негізгі 
түсініктерді қолданады: деректердің біріктірілуі, тарихилығы және 
болжамдылығы (4.8-сурет).

4.8-сурет. Көп өлшемді модель схемасының мысалы

Көпөлшемді деректер моделінің басты артықшылығы – уақытқа 
қатысты, деректердің үлкен көлемін аналитикалы өңдеудің ыңғай- 
лылығы мен тиімділігі. 

 Объектілі-бағытталған модель

Стандартталған объектілі-бағытталған модель ODMG-93 стандар-
тының (Object Database Management Group – объектілі-бағытталған 
деректер базасын басқару тобы) ұсыныстарында сипатталған. 
Объектілі-бағытталған ДБ-ң логикалық құрылымы иерархиялық 
ДБ-ң құрылымына ұқсас. Олардың арасындағы негізгі айырмашылық 
деректерді манипуляциялау әдісінде. Қарастырылатын ДБ моде-
лінде деректермен әртүрлі әрекеттерді орындау үшін объектілі-
бағытталған инкапсуляция механизмдерімен, мұрагерлік және 
полиморфизмен күшейтілген, логикалық операциялар қолданылады.

Объектілі-бағытталған модельдің ДБ-на қатысты инкапсуляция, 
мұрагерлік және полиморфизм түсініктерін қысқаша қарастырайық.

Инкапсуляция объектінің анықталған шектерімен атау қасиеттері-
нің көру ауқымын шектейді.

Керісінше, мұрагерлік болса, объектінің барлық ұрпақтарында 
қасиеттерді көру ауқымын кеңейтеді.
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Объектілі-бағытталған бағдарламалау тілдеріндегі полиморфизм 
бірдей бағдарлама кодының әртүрлі типті деректермен жұмыс істеу 
қабілетін білдіреді. басқаша айтқанда, бұл әр түрлі типтегі объекті- 
лерде бірдей атаулармен аталған әдістер (процедуралар немесе функ- 
циялар) болуы мүмкін екенін білдіреді.

 
4.2 SQL негіздері

SQL құрылымды сұратулар тілін білдіреді. бұл реляциялық дерек- 
тер базасын құру және онымен жұмыс істеуге мүмкіндік беретін тіл, 
ол кестелерде сақталатын, байланысқан ақпарат жиынынан тұрады.

SQL стандарты ANSI (американдық ұлттық стандарттар инсти- 
туты) арқылы анықталады және қазіргі уақытта ISO (Халықаралық 
стандарттау ұйымы) арқылы қабылданады.

SQL тілі реляциялық деректер базасында деректерді манипуляция-
лауға және деректер базасының құрылымын анықтауға арналған, 
сонымен қатар көп қолданушы ортасындағы деректерге қатынау 
құқықтарын басқарады. сондықтан, SQL тіліне құрамдас бөліктер 
ретінде төмендегілер жатады:

1) деректерді манипуляциялау тілі (Data Manipulation Language, 
DML);

2) деректерді анықтау тілі (Data Definition Language, DDL);
3) деректерді басқару тілі (Data Control Language, DCL).
Осындай бөлу тек осы командалардың функционалдық мақсаттары 

тұрғысынан жасалды.
Деректерді манипуляциялау тілі деректер базасының кестелеріндегі 

деректерді манипуляциялауға арналған. Ол 4 негізгі командадан 
тұрады:

SELECT (таңдау)
INSERT (қою)
UPDATE (жаңарту)
DELETE (жою)

Деректерді анықтау тілі деректер базасының, сонымен қатар 
оның құрамдас бөліктерінің құрылымын – кестелерді, индекстерді, 
көрсетімін (виртуалды кестелерді), сондай-ақ триггерлер мен сақтал- 
ған процедураларды құру және өзгерту үшін қолданылады. Оның 
негізгі командалары:
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CREATE DATABASE (деректер базасын құру)
CREATE TABLE  (кесте құру)
CREATE VIEW  (виртуалды кесте құру)
CREATE INDEX  (индексті құру)
CREATE TRIGGER (триггерді құру)
CREATE PROCEDURE (сақталған процедураны құру)
ALTER DATABASE (деректер базасын модификациялау)
ALTER TABLE  (кестені модификациялау)
ALTER VIEW  (виртуалды кестені модификациялау)
ALTER INDEX  (индексті модификациялау)
ALTER TRIGGER  (триггерді модификациялау)
ALTER PROCEDURE (сақталған процедураны 
      модификациялау)
DROP DATABASE  (деректер базасын жою)
DROP TABLE  (кестені жою)
DROP VIEW  (виртуалды кестені жою)
DROP INDEX  (индексті жою)
DROP TRIGGER  (триггерді жою)
DROP PROCEDURE (сақталған процедураны жою)

Реляциялық деректер базасымен жұмыс істеу үшін SQL тілінің 
операторларын қарастырайық.

Реляциялық деректер базасын құру өрістердің құрамын специфи 
кациялауды білдіреді: әрбір өрістің атауын, типін және ұзындығын 
(қажет болған жағдайда) көрсету. әр кестеде бірегей атау болуы керек. 
Жаңа кестені құру операторының синтаксисі келесідей:

CREATE TABLE кесте (өріс1 тип [(өлшем)] [индекс1]
[, өріс2 тип [(өлшем)] [индекс2] [, ... ] [,құрама индекс [, ... )

Мұнда кесте – құрылатын кестенің атауы; өріс1, өріс2 – кесте 
өрісінің атаулары; типі – өріс типі; өлшем - мәтіндік өрістің өлшемі; 
индекс1, индекс2 – қарапайым индекстерді құру директивалары; 
құрама индекс – құрама индексті құру директивалары болып табы- 
лады. Әрбір индекс берілген кесте шектеуінде бірегей атауға ие 
болады. Қарапайым индексті құру үшін, келесі фраза (өріс атауынан 
кейін орналасады) қолданылады:

CONSTRAINT индекс атауы {PRIMARY KEY|UNIQUE|
REFERENCES сыртқы кесте [(сыртқы өріс)]}
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Құрама индексті құруға арналған директива (оның элементтерінің 
анықтамасынан кейін кез келген жерде орналасқан) келесі түрде 
беріледі:

CONSTRAINT аты {PRIMARY KEY (1 кілтті[,2 кілтті [, ... ) 
| UNIQUE (бірегей! [, ... ) | FOREIGN KEY (сілтеме1[,сілтеме2[, ... )
REFERENCES сыртқы кесте [(сыртқы өріс1 [,сыртқы өріс2 [, ... )]} 

Қызмет сөздердің мағыналары:
UNIQUE – бірегей индекс (кестеде оған енгізілген өрістердің бірдей 

мәнге ие екі жазбасы болуы мүмкін емес);
PRIMARY KEY – бірнеше өрістерден тұратын кестенің бастапқы 

кілті (кесте жазбаларын реттейді);
FOREIGN KEY – басқа кестелермен байланысуға арналған сыртқы 

кілт (бірнеше өрістерден тұруы мүмкін);
REFERENCES – сыртқы кестеге сілтеме. 

Мысал – кесте құру:

CREATE TABLE студент ([аты] TEXT,
[тегі] TEXT,
[туған күні] DATETIME,
CONSTRAINT адр UNIQUE ([аты]), [тегі], [туған күні] ) )

Осы сұратудың нәтижесінде Студент кестесі құрылады, оның 
құрамына мыналар кіреді:

– екі мәтіндік өріс – аты, тегі’,
–  күн/уақыт типінің бір өрісі – туған күні.
Сондай-ақ, нұсқалған өрістердің мәндері бойынша Aдр (мекен-жай) 

деп аталатын құрама индекс құрылады, ол бірегей мәнге ие болады, 
себебі кестеде, оны құратын екі жазба өрістерінің мәндері бірдей 
болуы мүмкін емес.

Кестелер құрылымын өзгерту. Қажет болса, кесте құрылымын 
өзгертуге болады:

– бар өрістерді жою;
– жаңа өрістерді қосу;
– индекстерді құру немесе жою.
Бұл жағдайда барлық нұсқалған әрекеттер тек бір өріске немесе бір 

индекске әсер етеді:
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 ALTER TABLE кесте 
 ADD{[COLUMN]өріс типі[(өлшем)][CONSTRAINT индекс 
 CONSTRAINT құрама индекс}| 
 DROP {[COLUMN] өрісi CONSTRAINT индекс аты}} 

ADD опциясы кестеге өріс қосуды, ал DROP опциясы жойюды 
қамтамасыздандырады. CONSTRAINT опциясын қосу кесте индекс-
теріне арналған ұқсас әрекеттерді білдіреді. 

Мысал – кестенің құрылымын өзгерту: 

ALTER TABLE Студент ADD COLUMN [Тобы] TEXT(5) 

Бар кестеде жаңа индекс құру үшін келесі команданы қолдануға 
болады: 

 CREATE [UNIQUE] INDEX индекс 
 ON кесте (өріс[, ... ) 
 [WITH {PRIMARY|DISALLOW NULL|IGNORE NULL} 

WITH фразасы индексте қамтылған өрістердің мәндеріне шарт 
қоюды қамтамасыздандырады:

DISALLOW NULL – жаңа жазбалардың индекстелген өрістерінде 
бос мәндердің болуына тыйым салу;

IGNORE NULL – Индекстелген өрістерде бос мәндері бар жазба-
ларды индекске қосу. 

 Мысал – кестенің индексін құру: 

CREATE INDEX Гр ON Студент([тобы]) WITH DISALLOW 
NULL 

Кестені жою. Кестені жою үшін (бір мезгілде құрылымын да, 
деректерді де) келесі команданы қолданамыз: 

 DROP TABLE кесте атауы

Кестенің тек индексін жою үшін (бұл ретте деректердің өзі 
бұзылмайды) келесі команданы орынду керек: 

 DROP INDEX индекс атауы ON кесте атауы 
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Мысал – Кестедегі Адр индексін ғана жою: 

DROP INDEX Адр ON Студент 

Бүкіл кестені жою: 

DROP TABLE Студент 

Кестеге деректерді енгізу. Кестедегі жаңа жазбаны қалыптастыру 
үшін келесі команданы орынду керек: 

INSERT INTO кесте [(өріс1[, өріс2[, ... ) 
VALUES (мәні1[, мәні2[, ...] ) 

Мұнда жазба қосылатын кестенің атын және мәндер енгізілетін 
өрістердің құрамын көрсетесіз. 

Мысал – Кестелерге деректерді енгізу: 

INSERT INTO Студент ([Тегі], [Аты], [Туған күні] ) VALUES 
(«Садыков», «Аскар», 25/6/93) 

Басқа кестелерден таңдау (сұрату) нәтижесі болып табылатын 
топтық жазбаларды (дестелік режим) енгізу мүмкін: 

 INSERT INTO кесте [IN сыртқы деректер базасы
 SELECT [деректер көзі.] өріс1 [, өріс2[, ... 
 FROM өрнек 
 WHERE шарт

Бұл жағдайда алдымен SELECT бақыныңқы сұрату операторы 
орындалады, ол деректерді қосу кезінде таңдауды қалыптастырады. 
SELECT cөзі тасымалданатын жазбалардағы деректер көзінің 
құрылымын, яғни кестеге жүктелетін бастапқы деректерден тұратын 
кесте мен өрістер атауын анықтайды. 

FROM операторы таңдауды қалыптастыруға қатысатын бастапқы 
кестелер атауларын нұсқауға мүмкіндік береді, ал WHERE сөзі 
бағыныңқы сұратуды орындау шарттарын анықтайды. Сонымен қатар, 
деректерді таңдау құрылымы деректер қосылатын кестенің деректер 
құрылымына сәйкес келуі керек. 
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Сыртқы деректер базасына да (диск, каталог, атау, кеңейтім) жаз-
балар қосуға да болады, олар үшін толық спецификацияланған атауды 
нұсқау қажет. Бұл жағдайда кестелердің құрылымы сәйкес келуі тиіс. 

Мысал – Кестелерге деректерді енгізу: 

INSERT INTO Студент SELECT [Студент-сырттай оқушы].* FROM 
[Студент-сырттай оқушы 

Осы сөйлеммен СТУДЕНТ-сырттай оқушы кестесінің барлық жаз-
балары СТУДЕНТ кестесіне қосылады.

 
 Мысал – Кестелерге деректерді енгізу: 

INSERT INTO Студент SELECT [Студент-сырттай оқушы].* FROM 
[Студент-сырттай оқушы] WHERE [Туған күні] > = # 01/01/95 # 

Бұл жағдайда студенттің туған күні белгіленген күнге тең немесе 
үлкен болса, СТУДЕНТ-СЫРТТАЙ ОҚУШЫ кестесінің жазбалары 
СТУДЕНТ кестесіне қосылады. 

Кестелерді қосу операциялары. INNER JOIN операциясын кез кел-
ген FROM сөйлемінде қолдануға болады. Бұл ішкі біріктірудің ең кең 
таралған түрі – симметриялық бірлестікті құрады.

Егер олардың байланысту өрістерінің мәндерді бірдей болса, екі 
кестедегі жазбалар біріктіріледі:

 FROM кесте! INNER JOIN кесте2 ON кесте!., өріс1=кесте2.өріс2 

Бұл оператор байланыс кілттері (өріс1, өріс2) бойынша екі кестенің 
симметриялық қосылуын сипаттайды. Кестелерде бірдей мәнді байла-
ныс кілттері болған жағдайда, жаңа жазбалар қалыптастырылады.

Кестелерді қосу опцияларының келесі варианттары болуы мүмкін:
LEFT JOIN (сол жаққа) қосылым, сол жатағы кестенің барлық жаз-

балары және тек сәйкес байланыс кілттері бар оң жақ кестенің жазба-
лары таңдалғанда;

Right JOIN (оң жаққа) қосылым, оң жатағы кестенің барлық жазба-
лары және тек сәйкес байланыс кілттері бар сол жақ кестенің жазба-
лары таңдалғанда. 

 Мысал – Кестелерді біріктіру: 
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SELECT Студент.*, Баға.* FROM Студенттер INNER JOIN Баға ON 
Студент.[сынақ кітапшасының №] = Баға.[сынақ кітапшасының №. 

SELECT Студент.*, Баға.* FROM Студенттер LEFT JOIN Баға ON 
Студент.[ сынақ кітапшасының №] = Баға.[сынақ кітапшасының №

SELECT Студент.*, Баға.* FROM Студенттер RIGHT JOIN Баға ON 
Студент. [сынақ кітапшасының №] = Баға. [сынақ кітапшасының №. 

Бірінші жағдайда, [сынақ кітапшасының №] өрісі бойынша екі 
кестенің симметриялы байланысы құрылады. Егер жазбалардың бай-
ланыс кілттерінің мәні (көрсетілген өріс) екі кестеде де көрсетілмесе, 
олар шығарылмайды. 

Екінші жағдайда СТУДЕНТ кестенің барлық жазбалары және 
оларға сәйкес келетін БАҒА кестесіндегі жазбалар шығарылады. 

Үшінші жағдайда, керісінше, БАҒА кестесінің барлық жазба-
лары және оларға сәйкес келетін СТУДЕНТ кестесінің жазбалары 
шығарылады. 

JOIN операциясы бірнеше кестелерді тізбектеп қосу үшін 
қабаттасқан болуы мүмкін. 

Мысал – Кестелерді біріктіру: 

SELECT Студент.*, Баға.*, Пән.[Пән атауы] FROM (Студент INNER 
JOIN (Баға INNER 

JOIN (Пән ON Баға.[ Пән атауы] = Пән.[ Пән атауы]) ON Студент.
[сынақ кітапшасының №] = Баға.[сынақ кітапшасының №]) 

Мұнда, [Пәннің коды] байланыс кілті бойынша, алдымен БАҒА 
және ПӘН кестелері біріктіріледі. Біріктіру симметриялы, яғни, 
егер пәннің кодтары сәйкес болмаса, осы кестелердің жазбалары 
біріктірілмейді. Одан кейін, [сынақ кітапшасының №] байланыс кілті 
бойынша СТУДЕНТ және БАҒА кестелері біріктіріледі. 

Сонымен, сұрату шығысындағы байланыс кілттері сәйкес келген 
жағдайда, үш кестенің біріктірілген нәтижесі алынды. 

Кестедегі жазбаларды жою. Бастапқы кестеде құрылымы мен 
индекстерін сақтай отырып жеке жазбаларды немесе барлық жазба-
ларды жоюға болады. Индекстелген кестедегі жазбаларды жойғанда, 
оның индексі автоматты түрде түзетіледі: 

DELETE [Кесте.*] FROM өрнек WHERE таңдау щарты 
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Кестені жазбалардан толығымен тазалау және индекстерді тазалау 
келесі операциямен орындалады: 

DELETE * FROM Кесте 
Мысал – Кестедегі барлық жазбаларды жою: 

DELETE * FROM Студент 
[Түған күні] өрісі белгіленген мерзімнен үлкен болатын жазба-

ларды ғана жою: 

DELETE * FROM Студент WHERE [Түған күні]> #1.1.81 # 

Басқа кестемен байланысы бар кестедегі жазбаларды жою (жаз-
баларды жою шарттары байланыстырылған кестелердің өрістеріне 
қатысты болуы мүмкін): 

DELETE кесте.* FROM кесте INNERJOIN басқа кесте ON кесте.
[өріс N] = [басқа кесте].[өріс М] WHERE шарт 

Мысал – СТУДЕНТ-сырттай оқушы кестесінде байланысқан жаз-
балары бар СТУДЕНТ кестесіндегі жазбаны жою: 

DELETE Студент.* FROM Студент INNER JOIN [Студент-сырттай 
оқушы] ON Студент.[Тобы] = [Студент-сырттай оқушы]. [Тобы

Жазба өрістерінің мәндерін жаңарту (ауысту). Таңдау шарттарына 
сай келетін кестедегі бір жазбаның немесе жазбалар тобының бірнеше 
өрістерін өзгерту келесі сөз тізбегімен жасалады: 

UPDATE кесте SET жаңа мәні WHERE таңдау шарты
Жаңа мәнді нұсқау өріс аты=жаңа мәні деп беріледі.

Мысал – аты-жөні В әріпінен басталатын және туған күні берілген 
мерзімнен аспайтын студенттерді 1212 тобына ауыстыруды таңдау 
үшін: 

UPDATE Студент SET [Тобы] = «1212» 
WHERE [Тегі] LIKE ‘В*’ AND [Түған күні] < = 
#01/01/88# 
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Егер бұл топтар СТУДЕНТТ-сырттай оқушы кестесінде табылса, 
оны өзгерту үшін СТУДЕНТ кестесіндегі оқу топтарына «а» әрпін 
қосу керек: 

UPDATE Студент INNER JOIN [Студент-сырттай оқушы] ON 
Студент. [Тобы] = [Студент-сырттай оқушы].[ Тобы] SET [Тобы] = 
[Тобы]&»а» 

SQL түріндегі сұрауларды ұйымдастыру
SELECT операторының синтаксисі. SELECT операторының 

көмегімен таңдау – реляциялық деректер базасымен жұмыс істегенде 
ең көп қолданылатын команда болып табылады. Бұл оператор 
шығарылатын ақпараттың құрылымын анықтауға, кіріс ақпаратының 
көздерін нұсқауға, шығыс ақпаратын қалыптастыру әдісіне, жаңа 
мәндерді құруға және т.б. үлкен мүмкіндіктерге ие.

Әмбебап SELECT операторының конструкциясы келесідей:

SELECT [предикат] {*|кесте.* | [кесте.]өріс1 [, 
[кесте.] өріс2[, ... } 
[AS псевдоним1[, псевдоним2[, ... 
FROM өрнек [, ... [IN сыртқы деректер базасы] 
 [WHERE ... 
 [GROUP BY ...
 [HAVING ... 
[ORDER BY ... 
[WITH OWNERACCESS OPTION 

SELECT операторының синтаксисі күрделі сұрату алгоритмдерін 
іске асырады. 

SELECT сөзі шығарылатын ақпараттың құрылымын анықтайды, 
бұл кесте өрістері және есептелетін өрнектер болуы мүмкін. 

Есептелетін өрнек мыналарды қамтиды:
– кестелер өрісі;
– тұрақтылар;
– операциялық белгілер;
– құрамдас функциялар;
– SQL тобының функциялары.

Мысал – SELECT операторын пайдалану:
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1. SELECT [Аты], [Тегі] FROM Студент 
2. SELECT Т0Р5 [Тегі] FROM Студент 
3. SELECT Т0Р5 [Тегі] FROM Студент ORDER BY [Тобы 

Бірінші жағдайда, көрсетілген өрістер құрамынан СТУДЕНТ 
кестесінің барлық жазбалары таңдалады. Егер барлық өрістер кесте 
құрылымында көрсетілген тәртіппен таңдалса, нүкте таңбасын 
қолдануға болады.

Екінші жағдайда бірінші бес студенттің аты-жөні таңдалады.
Үшінші жағдайда, алғашқы бес оқушының аты таңдалады, ал жаз-

балар оқу топтары арқылы реттеледі.
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5 ЖЕЛІЛЕР МЕН ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯЛАР

Қазіргі кезде дербес компьютерлер автономдық режимде мүлдем 
қолданылмайды, оларды, әдетте, есептеуіш немесе компьютерлік 
желілерге біріктіреді.

Компьютерлік желі – бұл компьютерлердің желілерге ақпараттық 
алмасуды қамтамасыз ететін компьютерлер мен телекоммуникациялық 
құрылғылардың жиынтығы. Компьютерлік желілердің негізгі қыз- 
меті – таратылған ресурстарға қол жетімділікті қамтамасыз ету.

Телекоммуникациялар (грек. tele – алыс, қашық и лат. commu- 
nicatio – қатынас) – бұл әр түрлі электромагниттік жүйелер (кабельдік 
және опоптикалық-талшықты каналдар, радиоканалдар мен басқа 
сымды және сымсыз байланыс каналдары) бойынша қашықтықта кез 
келген ақпаратты (дыбысты, суретті, мәліметтерді, мәтінді) жіберу 
мен қабылдау.

Телекоммуникациялық желі – бұл техникалық құралдардың 
жүйесі, оның көмегімен телекоммуникациялар жүзеге асады.

Телекоммуникациялық желілерге жатады:
1) Компьютерлік желілер (мәліметтерді жіберу үшін).
2) Телефон желілері (дыбыстық ақпаратты жіберу үшін).
3) Радиожелілер (дыбыстық ақпараттық жіберу – кеңінен тарату- 

шы қызметтер).
4) Телевизиялық желілер (дыбыс пен суретті жіберу – кеңінен тара- 

тушы қызметтер).

5.1 Компьютерлік желілер

Желіге біріктірілген компьютерлердің бір-бірінен қандай 
қашықтықта орналасқанына қарай жергілікті, аумақтық және 
ғаламдық есептеуіш желілер болып бөлінеді. Жергілікті есептеуіш 
желі (ЖЕЖ) бір немесе көрші жерлердегі, бір-екі километрден 
аспайтын қашықтықтағы бір немесе көрші ғимараттар аймағындағы 
компьютерлерді біріктірсе, ал аумақтық желі – қала, аудан немесе 
облыс аймағындағы бір-бірінен әлдеқайда қашықтықта орналасқан 
абоненттерді байланыстырса, онда ғаламдық желі – бұл әр түрлі 
елдерде немесе жер шарының әр түрлі континенттерінде орналасқан 
компьютерлерді біріктіретін желі (мысал ретінде интернет желісін 
атауға болады) [11].
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Өз кезегінде ақпараттық-есептеуіш желілер қызметтеріне қарай 
бірнеше типтерге бөлінуі мүмкін:

1) пайдаланушыларға негізгі қызметтерді (әр түрлі анықтамалық 
қызметтерге (қалалық анықтама, аэрофлот мен темір жолдардың, 
түрлі муниципалдық қызметтердің анықтамалықтары), хабарла- 
малар тақтасына қол жетімділік, электрондық пошта, файлдарды 
жіберу, телеконференциялар, сондай-ақ басқа желілерге шығу 
мүмкіндігі) көрсететін, жалпы мақсаттағы мәліметтерді жіберу 
желісі (Public-желілер);

2) коммерциялық негізде қол жеткізуге болатын, түрлі мәліметтер 
қорын құрайтын, көп қолданыстағы ақпараттық орталықтар;

3) жалпы қолданыстағы мемлекеттік желінің ішкі желілері бо-
лып табылады, бірақ көлемі аймақтық желіде айналыстағы 
ақпараттың жалпы көлемінен 70% жететін, аумақтық ақпаратты 
алмастыруға арналған мәліметтерді (облыстар деңгейінде) 
жіберудің аумақтық желілері;

4) шектеулі мүмкіндіктегі ақпараттық жүйелер, мысалы, банктік 
(несиелік карточкалар мен клиенттерге қызмет көрсетуге 
бағытталған), биржалық, тағы басқа осындай жүйелер;

5) жеке желілер, мысалы бір қала аймағындағы банктің орталық 
кеңсесі мен оның бөлімдері арасында, сондай-ақ басқа қала- 
лардағы, аумақтардағы немесе тіпті басқа елдердегі орталық 
кеңсе мен банк филиалдары арасында ақпаратпен банк ішінде 
алмасуға арналған, үлкен банктің телекоммуникациялық жүйесі.

5.2 Желідегі компьютерлердің өзара әрекеті

Есептеуіш желілерді, компьютерлердің ондағы өзара әрекет ету 
тәсілдеріне қарай, екі топқа бөлуге болады – орталықтандырылған 
және бір рангілік.

Орталықтандырылған желілер желіде «серверлер» мен «кли-
ент- тердің» бөлінуін жобалайтын «клиент-сервер» архитектурасы 
негі- зінде құрылады. Клиенттерге бір-бірімен тікелей байланысы жоқ 
жұмыс станциялары (компьютерлер) жатады және тек сервер арқылы 
ғана бір-бірімен хабарласа алады, демек, бір станция басқа станцияда 
тұрған файлды қолдана алмайды ол үшін файл файл-серверде орна-
ласуы қажет. Жұмыс станциялардың барлық жергілікті ресурстары 
жергілікті болып қала береді және, яғни оны басқа ешқандай жұмыс 
станциясы қолдана алмайды (5.1-сурет).
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5.1-сурет. «Клиент-сервер» технологиясының сұлбасы

Серверлер оларға жалпы қосылған желінің бөлінетін ресурстары 
арқылы басқарады. Олардың түрлері:

1) файлдарды, жіберуді басқару үшін қызмет ететін және үлкен 
көлемдегі ақпаратты (мәтінді ғана емес, сондай-ақ графикалық 
ақпаратты да) қайта жіберуге мүмкіндік беретін файл-серверлер;

2) желінің барлық жұмыс станцияларынан пайдаланушылардың 
қолдануға қол жетімді принтер желісінің құрамына қосу үшін 
қызмет ететін баспаға шығару серверлері (немесе принт- сервер-
лер);

3) желідегі компьютерлер арасындағы байланыстарды басқаруға 
және орнатуға арналған коммуникациялық (байланысу) сервер- 
лер;

4) электрондық хаттарды жіберу және қабылдау үшін қызмет ететін 
электрондық пошта жүйесіндегі пошталық серверлер;

5) үлкен көпсериялы желілердегі ақпаратты резервтік көшіру мен 
мәліметтерді архивтеу үшін арналған мұрағаттық серверлер;

6) пайдаланушылардың жеке бокстарына хабарламаларды қабылдау 
мен жіберу үшін, пайдаланушылардың жұмыс станцияларынан 
факсимильдік хабарламаларды жіберу үшін қолданылатын факс- 
серверлер.

Сервер ретінде қарапайым дербес компьютер болуы мүмкін, немесе 
басқару функцияларының бірін жүзеге асыратын мамандандырылған 
құрылғы болуы мүмкін. Бұл соңғы жағдайда мамандандырылған сер- 
вер өзінің сыртқы көрінісі бойынша қарапайым дербес компьютерден 
ерекшеленуі мүмкін және қызметтеріне қарай габариттері әр түрлі 
болады, әдетте оның құрамына монитор да, пернетақта да кірмейді.

Пайдаланушылардың көзқарасымен «клиент-сервер» архитекту- 
расы желіде құралған ақпарат пен функцияларға жергілікті жұмыс 
станциясынан дылдам және қарапайым қол жетімділікті ұсынады. 
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Пайдаланушы үшін маңызды артықшылықтардың ішінде өнімділіктің 
жоғарылуын, қажетті бағдарламалық қамтаманы еркін таңдау 
мүмкіндігін, аспаптық құралдарды қолдану қарапайымдылығын атап 
өтуге болады.

Бір рангілік ЖЕЖ компьютерлердің өзара әрекетінің тең құқылы 
үлгісіне (peer-to-peer (peer – әріптес)) негізделген. Мұндай желіде әрбір 
компьютер жағдайлары бойынша жұмыс станциясы ретінде де, және 
өз ресурстарына: қатты немесе иілгіш дисктердегі жинақтағыштарға, 
принтерге, модемге және басқа құрылғыларға басқа әріптестердің 
қол жетімділік мүмкіндігін ұсынатын сервер ретінде де қызмет ете 
алады. Бір рангілік желіде жұмыс станциялары бір-бірімен (желінің 
орталықтандырылған құрылымына қарағанда) тікелей байланыса 
алады және берілген нақты компьютерде бөлшек ретінде анықталған 
ресурстарды (файлдарды, принтерлерді, жинақтағыштар мен т.б.) бірге 
қолдана алады. Мұндай типтегі желілер қымбат емес, сондықтан 
қымбат тұратын бөлшек серверді алуды қажет етпейді, қолдану 
кезінде өте қарапайым және үлкен есептеуіш ресурстарды қажет 
етпейтін, саны аз пайдаланушылар тобы үшін ұсыныла алады [11].

Компьютерлерді жалғау үшін электрлік – «есулі қосақ» (екі 
бұралған экрандалған сым) түрінде немесе коаксиалды (телевизиялық 
антеннаның кабеліне ұқсас) – сымдар (5.2-сурет) мен оптикалық- 
талшықты кабель түрінде қолданады.

а) б)
5.2-сурет. Желілік кабель: а) есулі қосақ б) коаксиалды

Оптикалық-талшықты кабель – бұл толық ішкі кескіннің көмегімен 
ішіндегі жарықты тасымалдауға арналған әйнек немесе пластикалық 
жіп. Оптикалық-талшықты кабельдің құрылымы өте қарапайым және 
коаксиалды электрлік кабельдің құрылымына ұқсас, тек орталық мыс 
сымның орнына мұнда жіңішке (диаметрі 1-10 мкм) әйнек талшық, ал 
ішкі бөлшегінің орнына – әйнек талшықтың шегінен тыс жарықтың 
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шығуына мүмкіндік бермейтін әйнек немесе пластикалық қабықша 
қолданылады (5.3-сурет).

5.3-сурет. Оптикалық-талшықты кабель

Оптикалық-талшықты кабельдің басқаларына қарағанда бірқатар 
артықшылықтары бар:

1) Талшықтағы жарық сигналының аз сөнуі. 20 дб мүмкін сөну 
кезінде күшейткіштер мен қайталағыштар арасындағы макси- 
малды қашықтық 100 км және одан да көп болады.

2) Оптикалық-талшықты кабельлегі шуылдың төменгі деңгейі 
қорғаныссыз түрлі модуляцияны қолдану арқылы сигналдар- 
ды жіберу жолымен өткізгіштік жолақты ұлғайтуға және тек 
соңғы терминалдарда қабылданған ақпараттың дұрыстығын 
қадағалауға мүмкіндік береді.

3) Электромагниттік кедергілерден қорғану.
4) Аз салмағы мен көлемі. Оптикалық-талшықты кабельдердің 

салмағы мен көлемі бір өткізу қабілеттігін есептеудегі мыс 
кабельдерімен салыстырғанда өте кішкентай.

5) Рұқсат етілмеген қол жеткізушіліктен жоғарғы қауіпсіздік. 
Оптикалық-талшықты кабель радиодиапазонда мүлдем сәуле 
шығармағандықтан, ол арқылы жіберілетін ақпаратты қабылдау/ 
жіберуді бұзбастан жасырын тыңдау өте қиын.

6) Оптикалық-талшықты кабельдің үнемділігі. талшық кең 
таралған кварцтан жасалады, сондықтан мыспен салыстырғанда 
қымбат емес материалдың негізін кремний қостотығы құрайды. 
Ұзақ пайдалану мерзімі. Оптикалық-талшықты кабельдің қызмет 
көрсету мерзімі шамамен 25 жылды құрайды.

Компьютерді желіге қосу үшін компьютердің негізгі («аналық») 
тақтасына кірістірілетін желілік адаптер қажет. Кабельге қосу үшін 
адаптердің бір немесе екі жалғағышы болады (5.4-сурет).
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5.4-сурет. Желілік адаптер

Желіаралық өзара байланысты қамтамасыз ету үшін (5.5-сурет) 
арнайы құрылғылар бар – көпірлер, маршрутизаторлар, коммутатор- 
лар мен шлюздер (5.6-сурет).

5.5-сурет. Желіаралық өзара байланыс сұлбасының мысалы

а) б)

 
в)

5.6-сурет. Желілі құрылғы: а) маршрутизатор; б) коммутатор; в) шлюз
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 5.3 Сымды және сымсыз желілік технологиялар

Қазіргі заманда өзара немесе ғаламдық интернет желісімен байла-
ныспаған электрондық құрылғылар қалмады да. Желілерге барлығы 
қосылады: қарапайым ұялы телефондардан бастап ядролық реактор-
лар мен космостық аппараттарға дейін. Кез келген құрылғыны ортақ 
желіге кеңседе немесе пәтерде байланыстыруға болады. желі сымды 
және сымсыз болуы мүмкін.

Сымды желілер
Заманауи кеңселік сымды желілер, әдетте, есулі қосақты және RJ-45 

стандартының порттарын қолданады. сымды желілердің жұмысы 
IEEE 802.3 стандарттары арқылы сипатталады. Бүгінгі кезде негізгі 
екі стандарт қолданылады:

Максималды 100 мбит/с өткізу қабілеті бар IEEE 802.3u. Қазіргі 
кезде тек бюджеттік ноутбуктарда, желілік құрылғыны қоса алғанда 
ескі компьютерлерде, немесе жоғары жылдамдықты қажет етпейтін 
құрылғыларда кездеседі;

Максималды 100 мбит/с өткізу қабілеті бар IEEE 802.3ab қазіргі 
кезде көп таралған түрі болып табылады – гигабиттік желілік кар- 
талар көптеген аналық тақталарға біріктіріледі, нарықта желілік 
құрылғылардың көп түрлері, сондай-ақ қымбат емес түрлері де бар.

Қарапайым мыс есулі қосақты қолдану кезінде 10 гбит/с 
жылдамдыққа жетуге мүмкіндік беретін IEEE 802.3an стандарты да 
бар. Бұл стандартты қолдауды жұмыс станциялары мен серверлерде 
кездестіруге болады. Аралық шешімдер де бар – 2-4 10-гигабиттік 
SFP+ жалғағыштар арқылы гигабиттік коммутаторлар, бұл 10-гига- 
биттік интерфейс бойынша серверді немесе басқа сегментті қосуға 
мүмкіндік береді.

Сымсыз желілер
IrDA
Инфрақызыл байланысты есептеуіш құрылғылар арасында мәлі- 

меттерді сымсыз жіберу стандарттарының ең алғашқы түрі ретінде 
есептеуге болады. 

Инфрақызыл байланыстың басты артықшылығы – бұл, 
сөзсіз, әдістің арзаншылығын анықтайтын каналды ұйымдастыру 
қарапайымдылығы. ИҚ көмегімен мобильді құрылғыларды стацио- 
нарлық немесе басқа құрылғылармен оңай байланыстыруға болады. 
Мысалы, ұялы телефондарды немесе мобильді компьютерлерді 
стационарлық перифериямен дәл осылай «таныстырады». 
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Bluetooth
Bluetooth – сымсыз дербес желілердің сипаттамасы. Bluetooth 

қалталық және қарапайым дербес компьютерлер, ұялы телефон- 
дар, ноутбуктар, принтерлер, сандық фотоаппараттар, тышқандар, 
пернетақталар, джойстиктер, құлаққаптар, жақын байланысқа арнал- 
ған қол жетімді радиожиіліктегі біріккен гарнитуралар сияқты 
құрылғылар арасында ақпаратпен алмасуды қамтамасыз етеді. 
Bluetooth бұл құрылғыларға бір-бірінен 10-100 м радиуста, тіпті әр 
түрлі ғимараттарда орналасқан кезде де хабарласуға мүмкіндік береді. 
Bluetooth стандартының сипаттамасы толығымен ашық. бұл кез келген 
компания қосымша рұқсатсыз және сертификатсыз өз құрылғыларын 
енгізе алады деген сөз. Радиосигналдарды жіберу үшін «блютус» 
2,402-2,480 ггц диапазонынан жиіліктер аралығын қолданады. 

Сымсыз Bluetooth қауіпсіздігі мәселелерінде «сым арқылы» 
қосылуға жол бермейді. Жиіліктердің «ашық» болуы Bluetooth бой-
ынша жіберілетін мәліметтердің ашықтығын білдірмейді. Жұмыс 
істеу кезінде қабылдағыш пен хабарлағыш кездейсоқ режимде жүретін 
жиілікті ілеспе түрле ауыстырады, бұл шифрлау алгоритмдерімен 
бірге қажетті құпиялық деңгейін береді [11].

Bluetooth артықшылықтарының бірі ретінде екі немесе одан да 
көп құрылғылар арасында «конференцияны» құру мүмкіндігін атауға 
болады (ол үшін «көппайдаланушы» немесе «инфрақұрылымдық» 
режим жұмыстары қарастырылған), мысалы инфрақызыл портты 
қолдану кезінде тек екеуін ғана қосуға болады («нүкте»-«нүкте» 
жұмыс режимдері)

Wi-Fi
Wi-Fi (wireless fidelity – «сымсыз дәлдік») – 2.4, 3.6 және 5 ггц жиілік 

аралықтарының сымсыз жергілікті желілік аймақтағы коммуника- 
цияларға арналған байланыс стандарттарының жиыны. Wi-Fi хатта- 
масы 1996 жылы құрылған. Бастапқы кезде ол жергілікті желілерді 
тұрғызу үшін арналған, бірақ смартфондар мен басқа да портативті 
құрылғылардың интернетке қосылудың тиімді әдісі ретінде үлкен 
танымалдыққа ие болды (5.7-сурет).

20 жыл ішінде жылдан жылға әлдеқайда озық және функцио- 
налды болып келе жатқан байланыстың бірнеше буындары құрылды. 
Олар IEEE (Электротехника және электроника инженерлерінің инсти- 
туты) шығарған 802.11 стандарттары арқылы сипатталады. Топқа 
мәліметтердің жіберу жылдамдығымен және қосымша функцияларды 
қолдаумен ерекшеленетін хатамалардың бірнеше нұсқалары кіреді.
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5.7-сурет. Құрылғылардың интернетпен байланысуының 
Wi-Fi әдіс технологиясы

GSM және GPRS
GSM стандартының желілері қызметтердің көп бөлігін ұсынуға 

мүмкіндік береді:
1) Дыбыстық байланыстар.
2) Мәліметтерді жіберу қызметтері (EDGE технологиясының 

арқасында 384 кбит/сек дейін).
3) Қысқа мәтіндік хабарламаларды жіберу (SMS).
4) Факстерді жіберу.
5) Дыбыстық пошта.
6) Конференция байланыс және т.б.
Осының арқасында GSM ұялы байланыс нарығында нық 

орнықты. Бұған қоса алдағы бірнеше жылдарда бұл стандарт жетекші 
орындардың бірінде болатынын сенімділікпен айтуға болады.

GSM жүйесінің құрамына кіретін негізгі элементтерді қарас- тыра-
мыз (5.8-сурет):
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5.8-сурет. GSM стандартының ұялы байланыс жүйесінің құрылымы

GSM желісі 2 жүйеге бөлінеді. Осы жүйелердің әрқайсысы өзінде 
функционалдық құрылғылардың қатарын құрайды, олар өз кезегінде 
ұялы радиобайланыс желісінің компоненттері болып табылады.

Бұл жүйелер төменде келтірілген:
1) Коммутация жүйелері – Network Switching System (NSS).
2) Негізгі станциялар жүйелері – Base Station System (BSS).
NSS жүйесі байланысты орнату мен шақыруға қызмет көрсету 

функцияларын орындайды, сондай-ақ абонентке тағайындалған 
барлық қызметтерді жүзеге асыруға жауап береді. 

ВSS жүйесі радиоинтерфейске жататын барлық функциялар үшін 
жауап береді. 

 
5.4 Телекоммуникациялар құралдары

Ғаламдық компьютерлік желіні құру кезінде компьютерлер (теле- 
коммуникациялар) арасындағы байланыс құралын таңдау туралы 
сұрақ туады. Біріншіден, жаңа коммуникацияларды тартуды талап 
етпейтін, керісінше қолда барын қолданатын байланыс тәмілін қолдану 
керек. Екіншіден, байланысты ұйымдастыру қарапайым және ашық 
(желіге жаңа абоненттерді қосу үлкен қиындықтарға әкелмеуі керек) 



64                                                                                            

болуы тиіс. Коммуникация құралдарының екі түрі ғана – телефондық 
және телеграфтық желілер осы талаптарды қанағаттандыра білді. 
Нәтижесінде, телеграфтық желі оның мәліметтерді жіберудің салыс-
тырмалы шамалы жылдамдығымен мұндай мақсаттар үшін қолайсыз 
болды.

Телефондық сымдарға келетін болсақ, компьютерлік желілерде 
мәліметтерді жіберу үшін байланыстың коммутациялық немесе 
белгіленген (яғни тұрақты байланыс арқылы) каналдарын қолданады.

Жалпы қолданыстағы коммутациялық каналдар – бұл АТС 
(автоматты телефон станциялары) арқылы теелфон абоненттерінің 
автоматты режимде қолданылатын қарапайым телефон сымдары. 
Коммутациялық каналдар, жіберілетін ақпараттың көлемі шамалы 
және мәліметтерді жеткізу жылдамдығына жоғары талаптар 
қойылмайтын кезде ғана қолданылады.

Ақпараттардың үлкен көлемін жіберу кезінде олардың жоғарғы 
жылдамдығы мен сенімділігін қамтамасыз ету қажет болған 
жағдайларда телефон желілерінен – мәліметтерді жіберу желісіне 
компьютердің тұрақты қол жетімділігін қамтамасыз ететін белгіленген 
каналдарды жалға алуға (немесе тіпті сатып алуға) тура келеді.

Телефон каналдарымен қатар аумақтық және ғаламдық желілерде 
телекоммуникациялар құралдары ретінде байланыстың оптикалық-
талшықты сымдары, радио-, инфрақызыл және спутниктік каналдар 
қолданылады [11].

Модемдер: негізгі түсініктер
Компьютерден сандық сигналды байланыстың телефон желісі 

бойынша жіберу үшін модем қолданылады, ол сандық сигналды 
аналогтық сигналға, сондайақ кері үрдісті – кодталған аналогтық 
сигналды сандық сигналға ауыстырады. «Модем» сөзі екі: МОду-
лятор/ДЕМодулятор сөздерінің қысқартылуынан алынған. Модем 
компьютердің жіберетін сандық коды мен телефон желісіне берілетін 
аналогтық сигнал арасындағы көпірді құрайды.

Мәліметтерді жіберу кезінде модем комьютерден берілетін 
мәліметтерді (нөл мен бірдің тізбегі түрінде) қабылдайды және 
оларды желіге жіберуге тиіс командалар мен ақпаратқа бөледі. 
Сосын қабылданған командалар орындалады, ал жіберілуге жататын 
мәліметтер модемнің (бұл аналогтық сигналды модемнің құрамындағы 
дауыс зорайтқыш арқылы үздіксіз шу түрінде естуге болады) 
құрамына кіретін модулятордың көмегімен аналогтық сигналға 
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түрленеді. Модем аналогтық сигналды желіге түрлі жиіліктермен 
жібереді, яғни бірліктерді – жоғары жиіліктегі сигналдар түрінде, ал 
нөлдерді – төменгі жиіліктегі сигналдар түрінде. желінің қабылдаушы 
соңында орналасқан. Басқа модем аналогтық сигналды «тыңдайды» 
және, оны алып, сандық кодты кері түрлендіре және қабылдаушы ком-
пьютерге бағыттай отырып, демодуляция функциясын орындайды, 
осылайша, компьютерлер арасындағы байланыс жүзеге асады [11].

Модемнің негізгі сипаттамасы ретінде мәліметтердің жылдамдығы 
болып табылады: ол бір секунд ішінде жіберілетін ақпараттың бит 
санымен өлшенеді; ол 1200/2400/4800/9600/19200/28800 бит/с (және 
одан жоғары) құрауы мүмкін.

Ақпаратты бір уақытта қабылдау және жіберу мүмкіндігін 
қамтамасыз ету үшін модемнің дуплексті жұмыс режимін қолданады. 
Дуплексті каналдың әдеттегі мысалы – екі сұхбаттастың қарапайым 
телефонмен сөйлесу әңгімесі. кейде дуплексті байланыс қажет емес, 
мысалы, факсимильдік хабарламаларды жіберу кезінде. бұл жағдайда 
уақыттың әрбір сәтінде ақпарат тек бір жаққа ғана жіберіледі; 
жұмыстың мұндай режимін жартылайдуплексті деп атайды.

Модемдердің – ішкі (компьютерге кірістірілген) және сыртқы 
(5.9-сурет) түрлері бар. Ішкі (internal) модемдер компьютердің ішкі 
шинасына тікелей қосыла отырып, процессор блогының ішіндегі 
жалғағышқа қойылады; сыртқы (external) модемдер кабельдің 
көмегімен компьютердің тізбектелген коммуникациялық портына 
қосылады.

а) б)
5.9-сурет. Модемдер – а) сыртқы; б) ішкі (компьютерге кірістірілетін)

Жалпы қабылданған хаттамаларды анықтайтын стандарттар 
қатары бар:

– V.22 және V22bis – сәйкесінше 600/1200 және 1200/2400 бит/с 
мәліметтерді жіберудің ақпараттық жылдамдығымен дуплекстік хат-
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тамалар (бөлшек арқылы көрсетілген екі сан, мәліметтерді қабылдау 
мен жіберу екі жылдамдықта жүргізілуі мүмкін екенін білдіреді);

– V.32 және V32bis – сәйкесінше 2400/4800/9600 және 7200/9600/ 
12000/14400 бит/с ақпараттық жылдамдықтары арқылы дуп-
лекстік хаттамалар;

– V34 – 28000 бит/с жылдамдығына дейін мәліметтерді жіберу ха- 
тамаларын сипаттайтын стандарт.

Модемнің жұмыс істеу жылдамдығы мәліметтерді тығыздаудың 
арнайы әдістерін және қателіктерді автоматты түзетуді қолдану 
есебінен жоғарылауы мүмкін. Ақпаратты тығыздау мағынасы, 
мәліметтерді жіберу блоктарында жиі кездесетін символдар, сирек 
кездесетін түрлеріне қарағанда кіші ұзындықтағы биттердің тізбегімен 
кодталатынын білдіреді. 

Коммуникациялық бағдарламалық қамтамасыз ету
Коммункациялық бағдарламалық қамтама мәліметтердің алмасу 

хатамасын жүзеше асыратын бағдарламаларды құрайды, мысалы 
Internet желісінде қолданылатын TCP/IP хаттамасы. Мәліметтерді 
жіберу хаттамасы – бұл мәліметтерді алмастыру үшін қабылдаушы 
және жіберуші жақтардың сақтауы тиіс ережелер жиыны.

TCP/IP хаттамасы – бұл желіге біріктірілген компьютерлер 
арасындағы ақпараттың алмасуына арналған құрал. сонымен қатар 
олар сол бір желінің бөлігін құрайтынына немесе әр түрлі желілерге 
қосылғанына байланысты емес. 

TCP/IP – бұл «Transmission Control Protocol/Internet Ргоtосоl» 
(жіберуді басқару Хаттамасы/ Internet хаттамасы) терминінің аббре- 
виатурасы. 

Шын мәнісінде TCP/IP – бір хаттама емес, ал хаттамалардың 
жинағы, оның ішінде TCP және IP – екі негізгі хаттама. Қазіргі кезде 
TCP/IP маңызды болуының себебі, ол дербес желілерге Internet-ке 
қосылуға немесе Internet-ке тұрақты рұқсаты бар жеке интражелілерді 
(Intranet) құру үшін біріктіруге мүмкіндік беретіндігінен тұрады.

TCP – бұл желінің әр түрлі басты компьютерлерде (HOST) жүк-
телген қолданбалы бағдарламаларға мәліметтердің ағынымен (TCP-
сегменттер деп аталатын байттардың тізбегң түрінде) алмасуға 
мүмкіндік беретін, жоғарғы деңгейдегі хаттама.

IP – интражеліні қалыптастыру үшін немесе Internet-ке қосылу 
үшін маршрутизаторлардың көмегімен бірге байланысқан жеке 
желілер бойынша мәліметтердің пакетін бағыттайтын төмендеңгейлі 
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хаттама. мәліметтер IР-датаграммалар (IP datagrams) деп аталатын 
пакеттер түрінде желі бойынша жіберіледі. 

IP адрес – бұл жергілікті желідегі бірегей адрес немесе нүктелер 
арқылы бөлінген, төрт саннан тұратын интернет. мысалы: 168.1.0.1 
немесе 68.12.55.12 және т.б. Соны- мен қатар 0 ден 255ке дейінгі 
сандар қолданылады. ІР-адресті желінің әкімшісі белгілейді. Егер 
компьютердің интернетке қосылу мүмкіндігі болатын жағдайда, 
ІР-адресті провайдер белгілейді. 

TCP/IP хаттамасында көпдеңгейлі архитектура (ISO/OSI 7-деңгейлі 
үлгісіне сәйкес) қолданылады, ол әрбір жеке хаттама – физикалықтан 
(электрлік немесе басқа сигналдарды құру мен тану) бастап 
қолданбалыға (қосымшалар арқылы ақпаратты жіберуге арналған API) 
дейін не үшін жауап беретінін анық сипаттайды:

1) Қолданбалы деңгей (Application layer). Үлгінің жоғарғы (7-й) 
деңгейі желі мен пайдаланушының өзара байланысын қамтамасыз 
етеді. Деңгей пайдаланушының қосымшаларына мәліметтер 
қорына сұраныстарды өңдеуші, файлдарға, электрондық пошта-
ны жіберуге қол жетімдік сияқты желілік қызметтерге кіруге 
рұқсат береді. Сондай-ақ қызметтік ақпаратты жіберуге жауап 
береді, қателіктер туралы ақпаратты қосымшаға ұсынады және 
көрсету деңгейіне сұраныстарды қалыптастырады. Мысалы: 
HTTP, POP3, SMTP.

2) Ұсыну деңгейі (Presentation layer). 6-ші деңгей хаттамалардың 
түрленуіне және мәліметтерді кодтау/қайта кодтауға жау- ап 
береді. Қосымшалар деңгейінен алынған қосымшалардың 
сұраныстары желі бойынша жіберу үшін форматқа өзгертеді, ал 
желіден алынған мәліметтер қосымшаларға түсінікті форматқа 
өзгертеді. Ұсыну деңгейінде мәліметтердің тығыздалуы/шешілуі 
немесе кодталуы/қайта кодталуы, сондай-ақ егер олар жергілікті 
өңделмесе, басқа желілік ресурсқа сұраныстардың қайта бағыт- 
талуы жүзеге асады.

3) Сеанстық деңгей (Session layer). Үлгінің 5-ші деңгейі байла- 
ныстың сеансын сақтауға жауап береді, яғни қосымшаларға ұзақ 
уақыт бойы өзара әрекет етуге мүмкіндік береді. Сеанстық деңгей 
сеансты құруды/аяқтауды, ақпаратпен алмасуды, міндеттерді 
сәйкестендіруді, мәліметтерді жіберу құқығын анықтауды және 
қосымшалардың белсенді емес кезеңдерінде сеансты сақтауды 
басқарады. Жіберуді сәйкестендіру өзара әрекеттің бұзылуы 
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кезінде қайта жаңартылатын бақылау нүктелерінен бастап 
мәліметтердің жиынына ғимарат арқылы қамтамасыз етіледі.

4) Транспорттық деңгей (Transport layer). Үлгінің 4-ші деңгейі 
мәліметтерді қатесіз, шығынсыз және сол тізбекте қайталаусыз 
жіберуге арналған үлгінің деңгейі. Сонымен қатар, қандай 
мәліметтер, қайдан және қайда жіберілетіні маңызды емес, яғни 
ол жіберу механизмін өзі ұсынады. Мәліметтердің блоктарын 
ол бөліктерге бөледі, олардың өлшемі хаттамаға байланысты, 
қысқалары бір хаттамаға біріктіріледі, ал ұзындары бөлінеді. Бұл 
деңгейдің хаттамалары нүкте-нүкте типіндегі өзара байланысуға 
арналған. мысалы: TCP, UDP

5) Желілік деңгей (Network layer). OSI үлгісінің 3-ші деңгейі 
мәліметтерді жіберу жолын анықтау үшін арналған. Логикалық 
адрестер мен атауларды физикалық түрге аударуға, қысқа 
бағыттарды, коммутацияны және бағдауларды анықтауға, 
желідегі кемшіліктер мен бөгелістерді қадағалауға жауап береді. 
Бұл деңгейде маршрутизатор сияқты желілік құрылғы жұмыс 
істейді.

6) Мәліметтер тобының деңгейі (Data Link layer). Бұл деңгей 
жиі каналдық деп аталады. Бұл деңгей физикалық деңгейде 
желілердің өзара әрекет етуін және пайда болуы мүмкін 
қателіктерді бақылауды қамтамасыз ету үшін арналған. 
Физикалық деңгейден алынған мәліметтерді ол фреймдер ге 
жинақтайды, бүтіндігін тексереді, қажет болса қателіктерін 
тексеріп, желілік деңгейге жібереді. Каналдық деңгей өзара 
байланыстарды басқара отырып, бір немесе бірнеше физикалық 
деңгейлермен өзара әрекет ете алады. Мұндай интерфейстердің 
мысалы: ODI, NDIS

7) Физикалық деңгей (Physical layer). Үлгінің ең төменгі деңгейі, ол 
тікелей мәліметтер тобын жіберуге арналған. Электрлік немесе 
оптикалық сигналдарды кабельге немесе радиоэфирге жіберуді 
және сәйкесінше мәліметтер биттеріне сандық сигналдарды 
кодтау әдістеріне сәйкес оларды қабылдау мен өзгертуді жүзеге 
асырады. Басқаша айтқанда, желілік тасымалдағыш пен желілік 
құрылғы арасындағы интерфейсті орындайды. бұл деңгейде 
сигналдың концентраторлары (хабтар), қайталағыштары (ретран-
сляторлар) мен медиаконверторлар жұмыс істейді. Физикалық 
деңгейді функциялары желіге қосылған барлық құрылғыларда 
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іске асады. Компьютер жағынан алғанда физикалық деңгейдің 
функциясы желілік адаптер немесе тізбектелген порт арқылы 
орындалады.

5.10-сурет. TCP/IP хаттамасының жұмыс істеу сұлбасы
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6 АҚПАРАТ ҚАУІПСІЗДІГІНІҢ ҚАТЕРЛЕРІ МЕН 
ОЛАРДЫҢ ЖІКТЕЛУІ

Ақпараттық қауіпсіздіктің қатері деп ақпараттық жүйеге 
немесе онда сақталатын ақпаратқа орынсыз ықпал етуге қабілетті 
құбылыстар немесе үрдістер, ықтимал мүмкін әрекеттер ретінде 
түсіну қабылданған. Мұндай қатерлер, ресурстарға ықпал ете оты- 
рып, мәліметтердің бұрмалануына, көшірілуіне, рұқсатсыз таралуына, 
шектелуіне немесе оларға кіруге бұғаттауға алып келеді. Қазіргі кезде 
әр түрлі белгілері бойынша жіктелетін қатерлердің саны өте көп.

6.1 Қауіп түрлері

Пайда болу табиғаты бойынша табиғи және жасанды қатерлер. 
Бірінші топқа компьютерлік жүйеге нақты физикалық үрдістер немесе 
табиғи құбылыстардың ықпалынан туындаған қатерлер жатады. 
Екінші топқа – адамның қатысуымен болған қатерлер жатады.

Көрсетудің қасақаналық дәрежесі бойынша, қатерлер кездейсоқ 
және қасақана түрлеріне бөлінеді.

Негізгі кездейсоқ қатерлерге төмендегілерді жатқызуға болады:
– жабдықтарды байқаусыз өшіру;
– ақпарат тасымалдағыштарын байқаусыз зақымдау;
– жүйенің жұмыс қабілеттігінің бұзылуына немесе жүйедегі 

қайталанбас өзгерістерге (файлдардың өшуі, форматтау және т.б.) 
алып келетін, дұрыс емес қолдану кезінде қабілетті қамтаманы 
қолдану;

– қызметтік міндеттерді орындау кезінде қажет емес бағдарла- ма-
ларды қолдану. Оларға жүйе ресурстарының, оның ішінде жедел 
жад пен процессордың өлшемсіз шығынына алып келуі мүмкін 
ойындық, оқытушы және басқа бағдарламалар жатқызылуы 
мүмкін;

– компьютерді вирустармен әдейі жұқтыру;
– құпия ақпараттың жариялануына алып келетін абайсыз 

әрекеттер;
– қате мәліметтерді енгізу;
– құпиясөздер, шифрлау кілттері, рұқсатнамалар, жеке карточка- 

лар жататын идентификаторларды жариялау немесе біреуге беру, 
жоғалту;
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– мәліметтерді өңдеу технологиясын, жүйесін тұрғызу, дәлсіздік 
арқылы бағдарламаларды құру;

– қауіпсіздік саясатын немесе жүйемен жұмыс істеудің басқа 
ережелерін сақтамау;

– қызмеркерлердің қорғаныс құралдарын дұрыс емес қолдануы 
немесе өшіруі;

– мәліметтерді абоненттің (құрылғының) қате адресі бойынша 
жіберу.

Негізгі қасақана қатерлерге төмендегілерді жатқызуға болады:
– саптан шығуға, күйзелістерге, қалыпты жұмыстың бұзылуына 

алып келетін, жүйеге немесе оның жеке компоненттеріне 
(құрылғылар, тасымалдағыштар, адамдар) физикалық ықпал ету;

– есептеуіш желілердің (электрмен тұтыну, салқындалу мен жел- 
дету, байланыс желілері мен т.б.) қызметін қамтамасыз ету ішкі 
жүйелерінің саптан шығуы немесе өшірілуі;

– жүйенің қалыпты жұмысының бұзылуы бойынша әрекеттер 
(құрылғылардың немесе бағдарламалардың жұмыс істеу 
режимдерінің өзгеруі, жүйе құрылғыларының жұмыс істеу 
жиіліктеріндегі белсенді радиотосқауылдарды бұзу және т.б.);

– белгілі бір өкілдіктері бар қызметкерлерді немесе жеке пайда- 
ланушыларды параға сатып алу, бопсалау немесе ықпал етудің 
басқа да жолдары;

– тың тыңдаушы құрылғыларды қолдану, қашықтан фото- және 
бейне түсіру;

– байланыс каналдары бойынша жіберілетін мәліметтерді ұстау 
және алмасу хаттамаларын, байланысқа кіру ережелерін және 
пайдаланушының тіркелуі мен жүйеге кірудің алдағы талпыны- 
старын анықтау мақсатымен оларды талдау;

– ақпаратты тасымалдағыштарын (магниттік дисктер, лента- лар, 
жад микросұлбалары, есте сақтау құрылғылары мен бүтін БЭЕм) 
жымқыру;

– ақпарат тасымалдағыштарын рұқсатсыз көшіру;
– өндірістік қалдықтарды (басып шығару, жазбалар, тасымалда- 

ғыштардан алынған ақпарат және т.б.) ұрлау;
– жедел жадыдан және сыртқы есептеу құрылғыларынан қалдық 

ақпаратты оқу;
– операциялық жүйенің (сондай-ақ қорғаныстың ішкі жүйесі) 

немесе басқа да пайдаланушылардың асинхронды режим- 
де мултиміндеттік операциялық жүйесі мен бағдарламалау 
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жүйелерінің кемшіліктерін қолдана отырып, жедел жады облы- 
старынан ақпаратты оқу;

– тіркелген пайдаланушыны бүркемелеу арқылы құпиясөздер 
мен басқа да кіруді шектеу реквизиттерін (пайдаланушының 
салғырттығын қолдана отырып, агенттік жолмен, сұрыптау 
жолымен, жүйе интерфейсін имитациялау жолымен және т.б.) 
заңсыз алу;

– желідегі жұмыс станциясының нөмірі, физикалық адрес, бай- 
ланыс жүйесіндегі адрес, кодтаутың аппараттық блогы сияқты 
бірегей физикалық сипаттамалары бар пайдаланушылардың тер- 
миналдарын рұқсатсыз қолдану;

– ақпаратты криптоқорғау шифрларын ашу;
– аппараттық «арнайы кірістерді», бағдарламалық «белгілерді» 

және «ввирустарды» енгізу, яғни мәлімделген функцияларды 
жүзеге асыруға қажет емес, бірақ қорғаныс жүйесін еңсеруге, 
сыни ақпаратты тіркеу мен жіберу немесе жүйенің қызметін 
бүлдіру мақсатымен жүйелік ресурстарға жасырын және заңсыз 
кіруге мүмкіндік беретін бағдарламалардың бөліктерін енгізу;

– жалған хабарламаны енгізу немесе жіберілетін хабарламалар- 
ды түрлендіру арқылы, заңды пайдаланушының атынан үзіліс 
кезінде жұмыс істеу мақсатымен байланыс желілеріне заңсыз 
қосылу;

– заңды пайдаланушыны тікелей ауыстыру мақсатымен теріс ха- 
барды енгізу және жалған хабарламаларды тықпалау арқылы 
жүйеге кірген және табысты таныған соң, оны физикалық өшіру 
жолымен байланыс желілеріне заңсыз қосылу.

Қойылған мақсатқа жету үшін, көбінесе, айлакер бір емес, керісінше 
жоғары аталған жолдардың бірнешеуін қолданатынын атап өткен жөн 
[12, 13].

Қатерлердің басқа белгілері бойынша жіктелуін қарастырамыз.
1) Салыстырмалы бақылайтын аймақтың жағдайы бойынша: 

ішкі және сыртқы қатерлер. Сыртқы қатерлердің мысалы ретінде 
желі бойынша жіберілетін мәліметтерді қолға түсіру. Ішкі 
қатерлерге құпия ақпарат арқылы тасымалдағыштарды ұрлауды, 
құрылғының бұзылуын, белгілердің әр түрінің қолданылуын 
жатқызуға болады.

2) Автоматтандырылған жүйеге (АЖ) әсер ету дәрежесі бойын-
ша: пассивті және активті. Пассивті қатерлер – аж құрамы 
мен қалыпты жұмысын бұзбайтын қатерлер. Мысалы – құпия 



73

ақпаратты көшіру, техникалық кему каналдары арқылы азаю, 
тың тыңдау және т.с.с. Активті қатер, сәйкесінше, аж қалыпты 
жұмыс істеуін, оның құрылымын немесе құрамын бұзады.

3) Ақпараттың бұзылатын қасиетінің түрлері бойынша – 
 құпиялық, рұқсаттық, бүтіндік (статистикалық және 

динамикалық). Рұқсаттық қатерлерге жасанды және табиғи 
қатерлерді жатқызуға болады. Статистикалық бүтіндік қатер- 
леріне ақпараттың заңсыз өзгеруі, ақпаратты жалған жасау, 
сондай-ақ авторлықтан бас тарту жатады. Динамикалық бүтіндік 
қатерлеріне транзакциялардың атомарлығының бұзылуы, 
ақпараттық топқа заңсыз пакеттердің енгізілуі және т.б. жатады.

4) Жүйеге бағытталған қатерлердің типі бойынша: автономдық 
жұмыс орны негізіндегі жүйелер және жалпы қолданыстағы 
желіге қосыла алатын жүйе.

5) Жүзеге асыру тәсілі бойынша: қорғалатын ақпаратқа рұқсатсыз 
кіру (сондай-ақ кездейсоқ), ақпаратқа арнайы ықпал ету, 
техникалық кему каналдары арқылы ақпараттың азаюы.

 
6.2 Зиян бағдарламалар

Вирус. бұл орнатылған бағдарламаларға пайдаланушының келі- 
сімінсіз енгізілетін, өздігінен көбейетін бағдарламалық код. Виру- 
старды жұқтыратын объектілердің типі бойынша, жұқтыру және 
құрбандарды таңдау әдістері бойынша бөлуге болады. Вирустарды 
зиян сілтемені немесе белгісіз хаттағы файлды басудан бастап зиянды 
сайттарда жұқтырғанға дейінгі әр түрлі тәсілдермен жұқтырып 
алуға болады. Сонымен қатар вирустар өте сирек, өйткені зиянды 
бағдарламаларды құрушылар өз бағдарламалары мен олардың 
таралуын бақылауды ұстауға тырысады. Кері жағдайда вирус 
антивирустық компаниялардың қолына тез түседі.

Құрт. Құрттар белгілі бір дәрежеде вирустар болып саналады, 
өйткені өздігінен көбейетін бағдарламалардың негізінде құрылған. 
Алайда құрттар қолда бар файлдарды жұқтыра алмайды. Бұның 
орнына құрт компьютерге жеке файл ретінде қоныстанады және 
өзін тарату үшін желіде немесе жүйеде осалдығын іздейді. Құрттар, 
сондай-ақ, жұқтыру тәсілі (электрондық пошта, мессенджерлер, файл- 
дармен алмасу және т.б.) бойынша да бөлінуі мүмкін. Кейбір құрттар 
қатты дискте сақталған файлдар түрінде болады, ал кейбірі тек 
компьютердің жедел жадысында ғана болады.
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Троян. Өзінің әрекеті бойынша вирустар мен құраттарға қарама- 
қайшы болып табылады. Ол заңды қосымшаның түрі ретінде 
жүктеледі, алайда мәлімделген қызметтің орнына айлакерлерге 
қажеттіні жасайды. Трояндықтар аттас қайғылы белгілі мифтік 
жылқының атауынан алынған, өйткені қандай да бір пайдалы 
бағдарлама немесе утилита түрінде жүйеге деструктивті элемент 
енеді. Трояндар өздігінен көбеймейді және өздігінен таралмайды. 
Бірақ интернетте ақпарат пен файлдың көлемі ұлғайған сайын, троян 
дербес компьютерге оңай енуі мүмкін. Қазіргі кезде трояндар бэк- 
дор (компьютердің әкімшілігін өзіне алуғы талпынатын троян) және 
жүктеуші-троян (құрбанның компьютеріне зиянды кодты орнатады) 
сияқты күрделі формаларға дейін дамыды.

Руткит. Қазіргі кезеңде руткит зиянды кодты және оның әрекет- 
терін пайдаланушыдан және орнатылған қорғаныс бағдарламалық 
қамтамадан жасыру үшін арнайы құрылған, зиянды бағдарламалардың 
ерекше бөлігін ұсынады. Бұл операциялық жүйемен руткиттің тығыз 
бірігуінің арқасында мүмкін. Ал кейбір руткиттер операциялық 
жүйе жүктелгенге дейін өз жұмысын бастауы мүмкін. Мұндайларлы 
буткиттер деп атайды. Алайда, зиянды вирустардың осы типінің 
дамығанына қарамастан, заманауи күрделі антивирустық бағдарла- 
малар руткиттердің барлық түрлерін тауып, көзін жоя алады.

Бэкдор (қашықтықтан басқару құралы). Бэкдор, немесе RAT 
(remote administration tool), бұл жүйелік әкімшіге немесе айлакерге 
пайдаланушының компьютерін қашықтықтан басқаруға мүмкіндік 
беретін қосымша. Нақты бэкдордың функционалдық ерекшеліктеріне 
байланысты, хакер құрбанның компьютерінде кез келген бағдарла- 
малық қамтаманы орнату және жүктеу, пернелерді басуды сақтау, кез 
келген файлдарды жүктеу және сақтау, микрофонды немесе камераны 
қосу мүмкіндігіне ие. Бір сөзбен айтқанда, құрбанның компьютері мен 
ақпараттарына бақылауды өз қолына алады.

Жүктеуші. бұл зиянды бағдарламаның толық нұсқасын жүктеу 
және орнату үшін қолданылатын кодтың бір бөлігі. Жүктеуші 
электрондық хаттың файлдарын сақтау арқылы жүйеге түседі, 
мысалы, жұқтырылған картинканы қарау кезінде, ол қашықтағы сер-
вермен байланысады және барлық зиянды бағдарламаны жүк- тейді 
[13].
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6.3 Киберқауіпсіздік және Internet басқару

Қазіргі кезде ақпараттық технологиялар түрлі елдер мен 
континенттердің адамдарына қызықтырушы мәселелерді нақты уақыт 
режимінде талқылауға мүмкіндік береді. Заманауи ақпараттық тех- 
нологиялар тікелей оқиғалар орнынан немесе қатысқан адамдардан 
ақпаратты алуға көмектеседі. Бірақ осы ерекшеліктердің арқасында 
ақпараттық технологиялар заңсыз контенттің таралуы, SPAM хабарла- 
маларды жіберуді қоса алғанда, қарама-қайшы әрекеттерді жасау үшін 
ақпараттық жүйелердің осалдығын қолдану сияқты әр түрлі теріс 
құбылыстарды дамыту үшін бірегей орта болып табылады.

Қазіргі кезде интернеттегі киберқауіпсіздік жағдайы үлкен қауіп 
туғызуда. 

Әр түрлі экстремистік топтар мен террористік ұйымдардың интер-
нет ресурстарын қолдануын да атап өткен жөн. Өкінішке орай, әр 
түрлі пиғылдағы секталар да заманауи технологияларды елемейді 
емес. Бұл түрдегі киберқылмыскерлер ақпараттарды және әлеуметтік 
желілердің сервистерін жаңа ізбасарлар мен орындаушыларды тарту 
үшіг қолданады.

Қазіргі кезде киберқауіпсіздіктің келесі мәселелерін бөліп қарас-
тырған жөн:

1) Оnline-коммуникациялар кезінде балаларды қорғау.
2) Экстремизмді тануға, ұлтаралық өшпенділікті тұтандыруға 

қарсы тұру.
3) Авторлық құқықтарды қорғау.
4) Электрондық төлемдер мен сауда келісімдерінің қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету.
5) Спамды жіберуге қарсы тұру.
6) Заманауи желілік технологияларды қолдану арқылы ұрлық 

жасауға қарсы тұру.
7) Желілік өзара әрекет етуде жеке өмір құпияларын сақтауды 

қамтамасыз ету.
Интернет жаһандық ауқымдағы көпшілік ресурсқа айналды, және 

оны қолдануды басқару ақпараттық қоғамның күн тәртібіндегі негізгі 
мәселелердің бірі болып табылуда. Интернетті қолдануды басқару 
халықаралық деңгейде мемлекеттік басқару органдарының, жеке 
сектордың, азаматтық қоғам мен халықаралық ұйымдардың толық 
қатысуымен көптарапты, айқын және демократиялық негізде жүзеге 
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асырылады. Бұл басқару ресурстарды әділ бөлуді қамтамасыз етеді, 
барлығына кіруге ықпал етеді, көптілдікті еске отырып интернетті 
тұрақты және қорғаулы қызмет етуіне кепілдік береді. Интернетті 
қолдануды басқару техникалық мәселелерді, сондай-ақ мемлекеттік 
саясаттың мәселелерін де қамтиды.

Интернетті басқаруға қатысты мәселелрді жақсы түсіну үшін және 
қызығушы тараптар арасындағы ашық және транпарентті диалогқа 
жәрдемдесу үшін БҰҰ бас хатшысы щақырған интернетті басқару 
мәселелері бойынша Форумды құруға шешім қабылдады. Форумның 
негізгі қызметі – дамушы және дамыған елдерде интернеттің 
тұрақтылығы мен дамуын, сенімділігін, қауіпсіздігін, тұрақты сипа- 
тын қамтамасыз етуге көмектесу мақсатында, Тунистік бағдарламада 
аталған, интернетті басқарудың кілттік элементтеріне қатысты, 
мемлекеттік саясат мәселелерін талқылаудан тұрады.

 
6.4 Электрондық және сандық қолтаңба

Ақпараттық технологиялардың арқасында, қазір электрондық 
түрде әр түрлі қызметтерді алуға болады. Электрондық қызметтерді 
алудағы маңызды сәттердің бірі – электрондық сандық қолтаңба (ЭСҚ) 
болып табылады. Ол электрондық түрде алынатын, құжаттардың 
заңды маңыздылығын растау мен сәйкестендіру үшін құрал ретінде 
қолданылады.

Электрондық сандық қолтаңба – бұл өз қолымен қойған қолтаң- 
баға ұқсас. ЭСҚ құқықтық тұлғаның өз қолымен қойған қолтаңбасы 
мен мөрмен бекітілген, қағаз тасымалдағыштағы құжаттың заңды 
күшіне ие болатын, заңды күші бар электрондық құжатты беру үшін 
қолданылады.

ЭСҚ – бұл Электрондық тіркеу куәлігі (сертификат) мен ЭСҚ 
жабық кілтін қолдану арқылы ақпаратты криптографиялық түрлендіру 
нәтижесінде алынған, электрондық құжаттың реквизиті. Сертифи- 
кат пен ЭСҚ жабық кілті SMART-картада шығарылады, бұл осы 
ақпараттың бүтіндігінің бұзылуы мен ЭСҚ жабық кілтін көшіруге жол 
берілмейді. SMART-карта PIN-кодпен қорғалған, яғни тек сертифи- 
кат иесінің қолдануына кепілдік береді. Сертификат иесін теңестіруге 
мүмкіндік бере отырып, ЭСҚ электрондық құжатты жасанды түрінен 
қорғауға, сондай-ақ ондағы ақпараттың бұрмалануының болмауына 
анықтауға көмектеседі.
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ЭСҚ қолдану электрондық экономиканың төмендегі маңызды 
бағыттарын жүзеге асыру үшін жобалайды:

1) Жіберілетін электрондық төлем құжатының бүтіндігін толық 
бақылау: құжатты кез келген кездейсоқ немесе қасақана өзгерту 
жағдайында сандық қолтаңба жарамсыз болады, өйткені 
құжаттың негізгі жағдайының негізінде арнайы алгоритм бой- 
ынша тек оған ғана сәйкес келеді.

2) Құжаттың өзгерістерінен (қолдан жасау) тиімді қорғаныс. ЭҚ, 
бақылау бүтіндігін жүзеге асыру кезінде әр түрлі қолдан жасау 
түрлері анықталатынына кепілдік береді. Құжаттарды қолдан 
жасау көптеген жағдайларда пайдасыз болып келеді.

3) Берілген құжаттың авторлығынан бас тартудың мүмкін еместігін 
тіркеу. Бұл аспект қайтадан дұрыс электрондық қолтаңбаны 
құру, осы кілттің (құжаттың авторына) тек иесіне ғана белгілі 
болуы тиіс жабық кілт болған жағдайда ғана мүмкін екендігінен 
шығады. Бұл жағдайда иесі өз қолтаңбасынан, яғни құжаттан 
бас тарта алмайды.

4) Құжаттың авторлығын растау дәлелдерін қалыптастыру: 
осыған байланысты, дұрыс электрондық қолтаңбаны құру, 
жоғарыда аталғандай тек жабық кілтті білгенде ғана мүмкін, ал 
ол анықтамасы бойынша құжаттың авторы-иесіне ғана белгілі 
болуы қажет, яғни кілттердің иесі құжатқа өз авторлығын 
сөзсіз дәлелдей алады. Сондай-ақ, құжатта «автор», «енгізілген 
өзгертулер», «уақыт белгісі» және т.б. сияқты құжаттың жеке 
өрістеріне ғана қол қойылуы мүмкін. Яғни, құжаттардың 
барлығына бірдей авторлықты растау дәлелін таба бермейді.

Электрондық-сандық қолтаңбаны (ЭСҚ) Халыққа қызмет көрсету 
орталықтарындағы Ұлттық куәландыру ортылығын тіркеу Орта- 
лықтарында немесе www.pki.gov.kz адресі бойынша Қазақстан 
Республикасының Ұлттық куәландыруы орталығының сайтында 
онлайн өтінішті рәсімдеу арқылы алуға болады (6.1-сурет).

2021 жылдың ақпанында Алматыда «Digital Almaty 2021: Сандық 
қайта жүктеу: жаңа шындыққа талпыну» форумы өтті [https://
primeminister.kz]. Үкімет басшысы Қазақстан Республикасының 
азаматтары үшін адамның биометрикасы бойынша қашықтықтан 
сәйкестендіру арқылы электрондық цифрлық қолтаңбаны (ЭЦҚ) 
қашықтықтан алу мүмкіндігі жүзеге асырылғанын атап өтті.
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6.1-сурет. «Қазақстан Республикасының Ұлттық куәландырушы орталығы» 
сайтының басты беті

6.5 Шифрлау

Шифрлау – құрамының мағынасын ашу үшін сәйкес шиф- 
рлау кілті бар тек пайдаланушының ғана оқылатын шифрланған 
мәтінге мәліметтерді түрлендіру үшін қолданылатын әдіс. Шифрлау, 
мәліметтер қорғаудың жоғарғы деңгейі қажет болған кезде – сенімсіз 
дереккөздердегі мәліметтер сақтау кезінде немесе байланыстың 
қорғалмаған каналдары бойынша мәліметтерді жіберу кезінде 
қолданылады.

Шифрлауды кодтаудан айыра білу керек. Кодтау да ақпаратты 
түрлендіреді, бірақ сақтау және жіберу ыңғайлылығы үшін, құпиялық 
негізгі міндет болып саналмайды. Кодтаудың негізгі тәсілдері – морзе 
әліпбиі және компьютерге сақтау үшін әріптерді екілік кодтау.

Қолданылатын кілттердің құрылымына байланысты, шифрлау 
әдістерінің ішінде симметриялық және асимметриялық шифрла- 
уды бөліп қарастырады. Симметриялық шифрлау бөгде тұлғаларға 
алгоритмді шифрлау қолжетімдігін қарастырады, бірақ кілт 
(жіберуші мен қабылдаушы үшін бірдей) белгісіз болып қала береді. 
Асимметриялық шифрлауда бөгде тұлғаларға шифрлау алгоритмі мен 
ашық кілт белгілі болады, бірақ жабық кілтті тек қабылдаушы ғана 
біледі.

Қазіргі кезде файлдарды компьютерде шифрлау бойынша ең 
қолайлы шешім – бұл жүйеде жеке диск ретінде көрінетін «контей- 
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нерді» құру. Бұл дискте кез келген ақпаратты сақтауға немесе көшіруге 
болады, онымен кез келген бағдарламада жұмыс істеуге болады, оның 
флешкадан немесе винчестерден еш айырмашылығы жоқ, және соны- 
сымен қолайлы. Негізінде контейнер компьютердің винчестеріндегі 
жеке үлкен файл болып табылады, оған арнацы бағдарлама арқылы 
кіруге болады, мысалы Kaspersky Crystal (6.2-сурет). Осы ерекше 
дискке сақталатын кез келген файл бірден шифрланады және жалпы 
файл-контейнерге жазылатын болады.

6.2-сурет. Crystal шифрлау бағдарламасының интерфейсі

Смартфондағы қойма-файлы
Смартфондардың жиі ұрлану жағдайларына байланысты заманауи 

ұялы ОЖ шифрлау функцияларын қосу керек. Смартфондағы кілттік 
ақпарат үнемі шифрланған түрде сақталады және иесі құпиясөз бен 
PIN-кодты енгізген сайын шифрлау ашылады. Apple пайдаланушыға 
осы функцияны толығымен басқаруға мүмкіндік бермейді, бірақ 
ақпараттың шамалы бөлігі смартфон/планшетті қосу үшін қорғаушы 
PIN-кодты белсендіру кезінде шифрлауға ұшырайды. Android-та 
қауіпсіздік қалып күйлерінде барлық мәліметтерді құрылғыда 
құпиясөзді енгізбей қолжетімсіз ететін, телефонның құрамын толы- 
ғымен шифрлау опциясы бар. Максималды сенімді болу үшін екі 
жағдайда да ұялы ОЖ жаңа нұсқаларын қолдану ұсынылады (6.3-
сурет).
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6.3-сурет. Шифрлау функциясының ұялы ОЖ
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7 ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИЯЛАР

Интернет (ағылшынша Inter-«арасында» және net – «желі, өрмек») 
әскери, үкіметтік, білім беретін, коммерциялық институттарды, 
сондай-ақ жеке азаматтарды байланыстыратын, компьютерлік 
желілердің жиынтығын ұсынады.

Интернет толығымен еркін қатысу арқылы ұйымдастырылады 
және интернетті дамытумен айналысатын, әр түрлі зерттеу және кеңес 
беруші топтар үшін ұйымдастырушылық негізді ұсынатын, ISOC 
(Internet Society) деп аталатын, желінің пайдаланушылары аты- нан 
өкілдердің қоғамдастығы арқылы басқарылады.

Интернет желісінің (web-сервер немесе http-сервер) сервері деп 
интернеттің жоғары жылдамдықтағы торапқа қосылған, компьютерде 
орнатылған бағдарламалық-аппараттық кешенді атайды. Мұндай 
компьютерлерді, сондай-ақ серверлер деп атайды. Сервердің негізгі 
функциясы – клиенттік бағдарламалар, яғни браузерлер арқылы 
сұралатын, пайдаланушы компьютерде ақпаратты іздеу мен жіберу.

Хостинг (ағылшынша hosting) – желіде үнемі орналасқан, сервердегі 
ақпаратты физикалық тарату үшін дискілік кеңістікті ұсыну бойынша 
қызмет. Әдетте, хостингтің қызметіне пошталық хабарлар, мәліметтер 
қоры, DNS, файлдық қойма және т.б. үшін орынды ұсыну, сондай-ақ 
сәйкес серверлердің қзыметін қолдау кіреді [11,20].

Браузер ноутбукте, телефон мен басқа құрылғыларда орналасқан, 
және құжатты оқитын, интернетте жұмыс істеуге арналған, сондай-ақ 
серверге жүгінетін, HTML құралдарымен беттейтін, алынған 
ақпаратты түсіндіретін және құжаттың құрамын көрсететін клиенттік 
бағдарламаны ұсынады. Браузерлердің жүздеген түрлері бар. Олардың 
ішінде көп қолданылатыны Internet Explorer, Opera, Netscape Navigator, 
Mozilla Firefox және т.б.

 
Браузер Сипаттамасы

Google Chrome

 
Сайт: 
https://www.google.ru/
chrome/browser/

ДК, телефондар мен планшеттердің жарты-
сынан көбі дәл осы браузерді интернетте 
қарау үшін қолданады.
Артықшылықтары:
– жақсы жұмыс істеу жылдамдығы;
– белгілер мен қалып күйді сәйкестендіру;
– барлық әйгілі Windows: 7, 8, 10 (32/64 bits) 
ОЖ қолдау;
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– адрестік қатардан іздеу;
– қалқыма қосымшалар;
– бетті лезде аудару (мысалы, ағылшын 
тілінен орыс тіліне);
– минималдылық: браузерде артық нәрсе 
жоқ, барлық «артық» заттар жаңадан баста-
ушы пайдаланушылар үшін жасырын түрде;
– жарнаманы жылдам бұғаттау мүмкіндігі 
(мақалаға сілтеме).
Кемшіліктері:
– жеткіліксіз күшті ДК-де, сондай-ақ плагин-
дерді (егер олар көп болса) орнатқаннан кейін 
төмен жылдамдық.

Яндекс Браузер

 
Сайт: 
https://browser.yandex.ru/

Яндекс браузері – Яндекс іздеу жүйесінің 
әйгілі сервистерімен тығыз байланысының 
арқасында танымалдыққа қарқынды түрде 
ие болуда. Ол ДК, телефондарда, планшент-
терде қолданылады.
Артықшылықтары:
– турбо режимнің болуы: кейбір интернет-
беттердің ашылуын жылдамдатуға және 
сайттардағы бейненің ойналуын тездетуге 
мүмкіндік береді;
– пайдаланушылық қосымшалар мен қалып 
күйді үйлестіру (егер Windows ОЖ қайта 
орнатылса, сіздің барлық белгілеріңіз 
орнында қалады);
– ыңғайлы адрестік қатар: онда іздеу үшін 
терілетін сұраныстың қосымшаларын бірден 
көруге болады;
– браузердің көрінісін танымастыққа дейін 
өзгерту мүмкіндігі (мысалы, көптеген фон-
дардың көмегімен);
Кемшіліктері: басқа жағынан алғанда брау-
зер Chrome мүмкіндіктерін ішінара көшіреді.

Internet Explorer

 
Сайт: http://windows.
microsoft.com/ru-ru/
internet-explorer/
download-ie

Браузер – бірінші кезекте Windows ОЖ бірге 
жинақта жүретіндігінен танымал. Windows 
10 ОЖ-де ІЕ орнын алмастыруға – Microsoft 
Edge жылдам браузері келді.
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7.1 Web-сайт

Web-сайт (ағылшынша site – «бөлім») – бір серверде сақталатын 
және сілтемелер арасында өзара байланысқан web-беттердің жиыны. 
Сілтемелер арасында өзара байланысқан және әр түрлі серверлерде 
сақталатын Web-сайттардың жиынын Web-портал деп атайды.

Құрамы бойынша сайт дербес логикалық бірлік, мағынасы 
бойынша құжаттар мен графикалық суреттердің өзара арасында 
байланысқан кешен болып табылады. Өз домені жоқ және кез келген 
жеке (homepage) деп атайды.

Құрамы тұрақты болатын статистикалық беттер және келушінің 
әрекетіне әсер ететін динамикалық беттер болуы мүмкін. Мысалы, 
жаңа заңның мәтінін оқуға болатын бет статистикалық болып табы- 
лады. Егер пайдаланушы чатты, форумды немесе тіпті іздеу бетін 
ашса, онда одан қандай да бір әрекетті талап ететін динамикалық 
бетте болады. Жалпы, веб-сайттардың көпшілігі динамикалық болып 
табылады, өйткені олар пайдаланушымен бірге өзара әрекет етеді. 
Дербес веб-ресурсы (блог), интернет-жобасы бар адам үшін – бұл өз 
ақпараттарымен бөлісу мүмкіндігі. 

Коммерциялық ақпараттарды тарататын сайттар туралы айтсақ, 
онда бұл көбінесе әр түрлі ұйымдардың интернет-өкілдері болып 
табылатын ресурстар. Басқаша айтқанда, өзі туралы мәлімдегісі кел-
ген компания веб-сайтты ашады, онда өзі жайлы ақпаратты, прайс-
қағазды жариялайды, сондай-ақ компанияның реквизиттерін көрсетеді. 
Сонымен қатар, коммерциялық сайттарға интернет дүкендерді 
немесе каталогтарды да жатқызуға болады, онда әрбір қолданушы 
қызықтырған тауар туралы ғана емес біліп қана қоймайды, сондай-ақ 
оны сатып ала алады. Негізінде, коммерциялық ресурстыңалпы ресур-
стан айрымашылығы, оның беттерін әрбір қолданушыны клиентке 
айналдыруға уәжделейтін ақпарат қана орналасады.

Сайтты өз қолыңызбен де құруға болады. Сайтты құрушы- 
бағдарламалар да жеткілікті. Ең дұрысы кәсіби маманға жүгініп, web- 
ресурсты құруға тапсырыс берген жөн. Қазақстанда веб-сайттарды 
құрумен айналысатын компаниялардың саны көп. Олардың міндетіне 
веб-сайттардың дизайны, скриптерді орнату мен күйге келтіру, 
мәліметтер қорына қосу және т.б. кіреді [17].
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7.2 DNS қызметі

Интернет желісі технологиясының жұмыс істеуі желідегі жұмыспен 
байланысқан барлық ережелер жиынын ескертетін хаттамаға тікелей 
байланысты. Жоғарыда біз интернеттегі мәліметтерді жіберу техно- 
логиясын қарастырдық, ол желіге қосылған бірнеше компьютерлердің 
ішіндегі ақпаратты жіберу жіне қабылдау ережелерін сипаттайтын, 
жалпы қабылданған стандарт – ТСР/ІР хаттамасына (IP (Internet 
Protocol) – «интернет хаттамасы», ТСР (Transmission Control Protocol) – 
«жіберуді басқару хаттамасы») негізделеді. ТСР/ІР интернетте жұмыс 
істейтін әрбір компьютер үшін нүкте арқылы бөлінетін (мысалы, 
195.85.105.160), төрт сандардың тізбегінен тұратын, өзіндік ІР-адресті 
анықтайды. Кез келген бағытта әрбір мән 0 ден 255-ке дейін өзгеруі 
мүмкін.

ІР-адрестер, пайдаланушының қосылатын желінің ауқымына 
сәйкес, кластарға бөлінеді.

– А класы – жалпы қолданыстағы үлкен желілерде қолданылады.
– В класы – орташа өлшемдегі желілерде (үлкен компаниялардың 

желілері, ғылыми-зерттеу институттарының, университеттердің 
желілері) қолданылады.

– С класы – жергілікті желілерде (шағын компаниялар мен 
фирмалардың желілері) қолданылады.

– D класы – компьютерлердің топтарына жүгіну үшін арналған.
– Е класы – кейінге сақталған.
Пайдаланушылардың жайлылығы үшін интернетте домендік 

атаулардың – DNS жүйесі (DNS (ағыл. Domain Name System – 
домендік атаулардың жүйесі) – домендер туралы ақпаратты алуға 
арналған жүйе құрылған. Көбінесе хосттың (компьютердің немесе 
құрылғының) атауы бойынша ІР-адресті алу үшін, домендегі хата- 
малар (SRV-жазба) үшін қызмет көрсетуші тораптар мен қызметтерді 
тасымалдау туралы ақпаратты алу үшін қолданылады. Домендік ата- 
улар қызметі домендік атауды сандық ІР-адреске түрлендіруді жүзеге 
асырады. Осындай түрлендіруді орындайтын компьютерлер DNS- сер-
верлер деп аталады.

DNS ерекшелігіне сәйкес, интернеттің барлық виртуалды кеңістігі 
домендерге – бір немесе бірнеше арнайы компьютерлерді басқаратын 
логикалық аймақтарға бөлінеді. Домендік адрестердің иерархиясы 
аймақтық, сондай-ақ шаруашылық субъектісінің қызмет түріне де 
байланысты болуы мүмкін (7.1-сурет).
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7.1-сурет. Домендік адрестердің аймақтық иерархиясы

DNS ең үлкен бірліктерін бірінші деңгейлі домендер деп атайды, 
олар төмендегі белгілер бойынша интернеттің ғаламдық аумақтарын 
қамтиды:

.com, .biz – коммерциялық кәсіпорындар;

.net – алғашқыда интернет желісін қолдауға жауап беретін ұйым- 
дарға меншіктелді, қазір коммерциялық шаруашылық субъектілері 
үшін қолданылады;

.edu – білім беру мекемелері;

.org – коммерциялық емес және қоғамдық ұйымдар;

.gov – үкіметтік мекемелер;

.mil – әскери мекемелер;

.int – келісім-шарттардың негізінде құрылған немесе интернет 
инфрақұрылымының бөлігі болып табылаты халықаралық ұйымдар;

.name – жеке тұлғалар;

.info – шектелмеген;

.kz, .ru және т.б. – ISO стандарттары бойынша комитеттің қабыл- 
даған елдеріне арналған қысқартулары.

DNS иерархиясында төменгі сатыда бірінші деңгейдің домені 
тікелей байланысты болатын екінші деңгейлі домендер тұрады. 
Екінші деңгейдің домендері муниципалдық немесе коммерциялық 
ұйымдарға жатады (мысалы, webnavigator.kz). Екінші деңгейлі домен 
тек 22 символдан (әріптер, сандыр және сызықша) ғана тұруы мүмкін. 
Сонымен қатар, жұмыс істейтін домендік атауды қайта тіркеуге бол- 
майды.
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Жоғарыда тұрған доменнің құрамына кіретін үшінші деңгейлі 
домендер де бар (мысалы, шартты домен vasia.webnavigator.kz, petia. 
webnavigator.kz, nina.webnavigator.kz).

4-деңгейлі домендер 3-ші деңгейлі домендер сияқты принцип бой- 
ынша құрылады, тек атауы ғана көбірек ұзартылады. мысалы, video. 
vasia.webnavigator.kz, және т.с.с. Сондай-ақ бесінші және одан кейінгі 
деңгейлі домендерді де кездестіруге болады. 4-ші және одан кейінгі 
домендер интернетте аз кездеседі.

Дербес домені жоқ ресурс адрес бойынша шақырылады, оны жалпы 
түрде былай жазуға болады; name.domain.zone/~folder/, мұндағы name 
– үшінші, domain – екінші, zone – бірінші деңгейлі доменнің атауы, ал 
folder – осы ресурсты құрайтын файлдардың орналасатын серверлік 
компьютердегі буманың атауы.

Web-сайтқа көрсету үшін www домені жиі қолданылады. Әдетте 
мұндай домен үшінші деңгейлі домен болып табылады [16].

7.3 Ресурстардың әмбебап идентификаторы

URL (Uniform Resource Locator) ресурстың орналасу орнының 
әмбебап белгіленуін үсынады (мысалы, egov.kz). 7.2-суретте internet. 
com адресінің URL мысалы көрсетілген.

7.2-сурет. URL адрестің мысалы

URL адресі өзіне біріктіреді:
1) ресурсқа қол жеткізу әдісі, яғни рұқсат хаттамасы (http, gopher, 

WAIS, ftp, file, telnet және т.б.);
2) ресурстың желілік адресі (хост-машина мен доменнің атауы);
3) сервердегі файлға апаратын толық жол.
Жалпы алғанда URL форматы төмендегідей түрде болады:
method://host.domain[:port]/path/filename

мұндағы method төмендегі кестеде көрсетілген мәндердің біреуіне ие 
болады:
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file жергілікті желідегі файл немесе anonymous FTP сервердегі 
файл 

http World Wide Web сервердегі файл
gopher Gopher сервердегі файл
WAIS WAIS (Wide Area Information Server) сервердегі файл
news Usenet телеконференция жаңалықтарының тобы
telnet Telnet желісінің ресурстарына шығу

 
7.4 Web-технологиялар

Web-технологиялар – интернет желісін қолдану арқылы пайдала- 
нушылардың біріккен қызметін ұйымдастыру мәселелерін шешудің 
техникалық, коммуникациялық, бағдарламалық әдістерінің кешені. 
Гипермәтіндік Web ресурстары желісігің негізгі хаттамасы – HTTP 
хаттамасы болып табылады. Оның негізіне «клиент-сервер» өзара 
қатынасы енгізілген, яғни төмендегі жоспарланады:

1) Тұтынушы – клиент байланысты жеткізуші-сервермен бастамаға 
ала отырып, оған сұраныс жібереді.

2) Жеткізуші – сервер, сұранысты алған соң, қажетті әрекеттерді 
орындап, кері қарай клиентке нәтижесімен бірге жауап 
қайтарады.

Сонымен қатар компьютер-клиенттің жұмысын ұйымдастырудың 
екі тәсілі мүмкін:

1) Нәзік клиент – бұл ақпараттарды өңдеу бойынша барлық 
мәселелерді серверге жіберетін компьютер-клиент. Нәзік 
клиенттің мысалы ретінде веб-қосымшалармен жұмыс істеу 
Үшін қолданылатын браузері бар компьютер қызмет етуі мүмкін.

2) Толық клиент, керісінше, серверден тәуелсіз ақпаратты өңдеуді 
жүргізеді, көбінесе мәліметтерді сақтау үшін соңғысын 
қолданады.

HTTP
HTTP (Hyper Text Transfer Protocol – RFC 1945, RFC 2616) – 

гипермәтінді жіберуге арналған қолданбалы деңгейдің хаттамасы.
НТТР хаттамасындағы орталық объектісі ретінде клиенттің 

сұранысындағы URL ресурсы болып табылады. Әдетте мұндай ресур- 
стар серверде сақталатын файлдар болады. НТТР хаттамасының 
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ерекшелігі – сұраныста және жауабында әр түрлі параметрлер: фор- 
маты, кодтау, тілі және т.б. бойынша сол бір ресурсты ұсыну тәсілін 
көрсету болып табылады

НТТР хаттамасымен жұмыс істеуге арналған барлық бағдарла- 
малық қамтама үш негізгі категорияға бөлінеді:

1) Серверлер – ақпаратты сақтау мен өңдеу (сұраныстарды өңдеу) 
қызметтерін жеткізушілер.

2) Клиенттер – сервердің қызметтерін соңғы тұтынушылар 
(сұраныстарды жіберу).

3) Прокси-серверлер транспорттық қызметтердің жұмысын қолдау 
үшін.

HTTP-сеанстың «классикалық» сұлбасы төмендегі болады:
1) TCP-байланыстарды орнату.
2) клиенттің сұранысы.
3) сервердің жауабы.
4) TCP-байланыстардың үзілуі.
Сонымен, клиент серверге сұраныс жібереді, одан жауап алады, 

сосын өзара қатынас тоқтайды. Әдетте клиенттің сұранысы HTML- 
құжатты жіберу талабын немесе кез келген басқа ресурсты ұсынады, 
ал сервердің жауабы осы ресурстың кодынан тұрады.

DHTML
DHTML (динамикалық HTM) – бұл сервердің жүктелуін 

жоғарылатпай, интерактивті Web-беттерді құруға мүмкіндік беретін 
құралдар жиыны, яғни пайдаланушының белгілі бір істері серверге 
жүгінбестен беттің құрамы мен сыртқы көрінісін өзгертуге алып 
келеді.

DHTML дербес тіл немесе веб стандарт болып табылмайды. 
DHTML дәстүрлі статистикалық HTML-құжатты кеңейтетін құжат- 
тың (Document Object Model, DOM) объектілі үлгісінде құрылған. 
DOM құжаттың құрамына, құрылымы мен стиліне динамикалық қол 
жетімділікті қамтамасыз етеді. DOM-да Web-беттің әрбір элементі 
өзгертуге болатын объект болып табылады. Ол веб-браузерде 
қосымшаларды құру үшін қолданылуы мүмкін: мысалы қарапайым 
навигация үшін немесе пішіндерге интерактивтілікті беру үшін. 
DHTML экран бойынша элементтерді динамикалық жылжыту үшін 
қолданылуы мүмкін. Сонымен қатар, ол браузерге негізделген бейне- 
ойындарды құруға арналған құрал ретінде қызмет етуі мүмкін.
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Динамикалық HTML оқиғалары
WEB-беттерде пайдаланушының белгілі бір істерін немесе белгілі 

бір оқиғаларды шақыратын, құжаттың немесе терезенің күйін өзгерту 
реакциясын қамтамасыз етуге болады.

Пайдаланушы тышқанды жылжыту кезінде, тышқан мен 
пернетақтаның пернелерін басу кезінде оқиғаларды түрлендіреді. 
Құжат күйінің өзгерістері құжатты, суреттерді немесе объектілерді 
жүктеу кезінде, бетте қателік пайда болғанда немесе бір элементтен 
екіншісіне өту кезінде оқиғаларды түрлендіреді.

DHTML оқиғаларының үлгісі HTML-контейнерлердің белгілі бір 
иерархиясымен байланысты және үнсіз келісім бойынша әрекеттер 
мен оқиғаларға негізделген.

Оқиғалардың қалқуы – оқиғаның элементі-көзінен ғана емес, 
сондай-ақ оның барлық туысқан элементтерінен, тіпті, құжаттың 
денесі мен сол құжатқа дейін реакция алынуынан тұрады. Оқиға 
кез келген деңгейде өңделуі мүмкін. төменде көрсетілетін мысалда 
сілтемеге тышқанмен шертетін өңдеуші суретке де тышқанмен 
шертетін болады.

1-мысал. 
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Үнсіз келісім бойынша әрекет браузерге енгізілген оқиғалар 
өңдеушісі арқылы қамтамасыз етіледі. Мысалы, <A href=»…»> 
сілтемесіне .нсіз келісім бойынша басу әрекеті көрсетілген адреске 
өтуді және беттің жүктелуін білдіреді. Көптеген оқиғалар үнсіз келісім 
бойынша кірістірілген әрекеттерді жеке өңдеуге алмастыра алады.

Оқиғаларды байланыстыру
Белгілі бір оқиға мен сценарий арасында байланыстың орнаты-

луын оқиғаларды байланыстыру деп атайды. Оқиғаларды кез келген 
элементтің арнайы атрибуттарының көмегімен немесе SCRIPT тэгінің 
көмегімен байланыстыруға болады.

Атрибуттар арқылы оқиғаларды байланыстыру қолайды, бірақ 
жаңа оқиғаны ойлап табу кезінде әрбір рет HTML тілінің кеңейтілімін 
қажет етеді. 

HTML баяу дамығандықтан, бұл тәсіл кірістірілген оқиғалардың 
шамалы жинағы үшін ғана қолданылады. Кез келген элементтің атри-
буттары ретінде DHTML-де тышқан мен пернетақтаның оқиғалары 
көрсетілген.

2-мысал.
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НӘТИЖЕСІ:
Мәтінмен сүйірленген графикалық объектілерді алмастыру

Графикалық объектіні алмастыру үшін оған тышқанды 
орналастырыңыз

Иоганн Себастьян Бах – Людвиг ван Бетхо- венді 
алмастырады. Людвиг ван Бетховен – Иоганн 
Себастьян Бахты алмастырады. Иоганн Себастьян 
Бах – Людвиг ван Бетховенді алмасты- рады. 
Людвиг ван Бетховен – Иоганн Себастьян Бахты 
алмастырады. Иоганн Себастьян Бах – Людвиг 
ван Бетховенді алмастырады.

CSS
Cascading Style Sheets (CSS) – HTML немесе XML-де жазылған, 

құжаттың сыртқы көрінісін ұсыну үшін қолданылатын иерархиялық 
ережелердің (кестелердің, стильдердің) тілі. CSS элементтің қандай 
тәсілмен экранда, қағазда, дауыспен немесе басқа да медиа құралдарды 
қолдану арқылы көрсетілуін сипаттайды. Мысалы, CSS қаріптермен, 
түспен, өрістермен, қатарлармен, биіктікпен, енімен, фондық сурет-
термен, элементтердің бағытымен және басқа да көптеген заттармен 
жұмыс істейді.

CSS құрудың негізгі мақсаты веб-беттің логикалық құрылымын 
(HTML және басқа да тілдердің көмегімен жүзеге асатын) сипаттаудың 
осы веб-беттің сыртқы көрінісін (енді CSS формалды тілінің көмегімен 
жүзеге асатын) сипаттаудан бөлу болды [50].

CSS, қазіргі кезде, барлық браузерлер қолдайды. CSS пайда болуы 
web-дизайн әлемінде революция болды. CSS нақты артықшылықтары:

1) стильдердің бір кестесінің көмегімен құжаттардың жиынын 
көрсетуді бақылау;

2) беттердің сыртқы көрінісін дәл нақты бақылау;
3) ақпараттың әр түрлі тасымалдағыштарын (экран, баспа, және 

т.с.с.) көрсетудің түрлілігі;
4) дизайнның күрделі және зерттелген техникасы.
Құжатқа CSS қосылу тәсілдері. CSS ережелері CSS формалды 

тілінде жазылады және стильдер кестелерінде орналасады, яғни 
стильдер кестесі өзінде CSS ережелерін құрайды. Бұл стильдер кестесі 
сыртқы көрінісін сипаттайтын веб-құжаттың өзінде де, сондай-ақ 
CSS форматы бар жеке файлдарда да орналасуы мүмкін. Яғни, 
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стильдердің бұл кестесі олар арқылы сипаттайтын веб-құжатқа төр 
түрлі тәсілдермен қосылуы, енгізілуі мүмкін:

1) стильдер кестесі жеке файл түрінде болған кезде, ол осы 
құжаттағы <head> және </head> тегтер арасында орналасқан, <link> 
тегі арқылы веб-құжатқа қосылуы мүмкін. (<link> тегі осы стильдер 
кестесінің адресінің мәнінен тұратын href атрибутына ие болады). Осы 
кестенің барлық ережелері бүкіл құжат бойы әрекет ететін болады;

2) стильдер кестесі жеке файл түрінде болған кезде, осы стиль-
дер кестесінің тіпті адресіне (url сөзінен кейін өз жақшаларының 
ішінде) көрсететін, бірден <style> тегінен кейін, ол осы құжаттағы 
<style> және </style> (өз кезегінде, осы құжаттағы <head> және </
head> тегтері арасында орналасқан) тегтері арасында орналасқан, @
import директивасының көмегімен веб-құжатқа қосылуы мүмкін. Осы 
кестенің барлық ережелері бүкіл құжат бойы әрекет етеді;

3) стильдер кестесі құжаттың өзінде сипатталатын болса, ол 
<style> және </style> (өз кезегінде, осы құжатта <head> және </head> 
тегтері арасында орналасатын) тегтері арасында орналасуы мүмкін. 
Осы кестенің барлық ережелері бүкіл бойы әрекет етеді;
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4) стильдер кестесі құжаттың өзінде сипатталатын болса, онда 
ол осы құжаттың қандай да бір жеке тегінің (style атрибутының 
көмегімен) денесінде орналаса алады. Осы кестенің барлық ережелері 
бүкіл бойы әрекет етеді.

CSS стандарты деңгейлерге бөлінеді:
1) CSS1. Осы сипаттамалармен ұсынылған мүмкіндіктердің ішінде:
– Қаріптер параметрлері. Қаріптің өлшемі мен гарнитура-

сын, сондай-ақ оның қарапайым, курсив және жартылай қара 
стильдерін беру бойынша мүмкіндіктер.

– Түстер. Бұл сипаттама мәтіннің, фонның, жиектемелердің 
түстерін және беттің басқа элементтерінің түстерін анықтауға 
көмектеседі.

– Мәтіннің атрибуттары. Символаралық интервалды, сөздер 
арасындағы қашықтықты және қатардың биіктігін (яғни 
қатараралық шегіністерді) беру мүмкіндігі.

– Мәтінді, суреттерді, кестелер мен басқа элементтерді туралау.
– Биіктігі, ені, ішкі (padding) және сыртқы (margin) шегіністер 

мен жиектемелер сияқты блоктардың қасиеттері. Сондай-ақ 
сипаттамаға float және clear сияқты элементтерді бағыттау бой-
ынша шектеулі құралдар кірді [18].

2) CSS2. Функцияларды қосу арқылы CSS1 негізделген:
– Блоктық беттеу. Салыстырмалы, абсолюттік және бекітілген 

бағдарлау пайда болды. Беттегі элементтерді кестелік беттеусіз 
орналастыруды басқаруға мүмкіндік береді.

– Тасымалдағыштар типтері. Әр түрлі тасымалдағыштар үшін 
(мысалы, монитор, принтер, КПК) түрлі стильдерді орнатуға 
мүмкіндік береді.

– Стильдердің дыбыстық кестелері. Дыбыстық тасымалдағыштар 
(мысалы, сайттың зағип пайдаланушылары) үшін дауысты, ды-
быс деңгейін және т.с.с. анықтайды.
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– Беттік тасымалдағыштар. Баспадан шығару кезінде жұп және 
тақ беттердегі элементтердің әр түрлі стильдерін орнатуға 
мүмкіндік береді.

– Селекторлардың (элементтер тобының) кеңейтілген механизмі.
– Көрсеткіштер.
– Түрленетін құрам. Қажетті элементтен бұрын немесе одан кейін, 

негізгі элементте жоқ құрамды қосуға мүмкіндік береді [18].
3) CSS3. Белгілер тілінің көмегімен жүзеге асатын формал-

ды тілді ұсынады. CSS1, CSS2 және CSS2.1 салыстырғанда ең 
ауқымды түрі. CSS3 басты ерекшелігі ретінде JS қолданбай-ақ 
анимациялық элементтерді құру мүмкіндігі, сызықтық және 
радиандық градиенттерді, көлеңкелерді, тегістеуді және т.б. 
қолдау мүмкіндігі болып табылады [18].

4) CSS4. CSS4 модульдері CSS3 негізінде тұрғызылған және олар-
ды жаңа қасиеттермен және мәндермен толықтырады [18]. 

7.5 Интернет қызметтері

Интернет желілерін отыратын пайдаланушылар бөлігі уақыттарын 
бір-бірімен байланысуға жұмсайдыү Бұл электрондық поштаны, 
хабарламалармен шұғыл алмасу қызметтерін, хабарламалар тақ-
тасын қолдану, форумдарға, on-line конференцияларға, web-
қауымдастықтарға қатысу құралы болуда. 

Web-форум немесе web-конференция – web-сайттарға кіруші-
лердің хабарласуын ұйымдастыруға арналған арнайы бағдарламалық 
қамтама. Термин – «форумның» негізгі түсінігінің мағынасына сәйкес 
келеді. Форум талқылауға арналған бөлімдер жиынын ұсынады. 
Форумның жұмысы пайдаланушылардың бөлімдерде тақырыпты 
құрудан және осы тақырыптардың ішінде талқылаудан тұрады. Жеке 
алынған тақырып тақырыптық қонақ кітабын ұсынады. Хабарлама 
мен оған берілетін барлық жауаптар тамақты құрайды. Талқылау 
тақырыпқа сәйкес болуы тиіс. Бастапқы тақырыптан ауытқушылық 
форумды жүргізу ережелеріне жиі тыйым салынады. Ережелердің 
сақталуын модераторлар мен қатысушы-әкімшілер қадағалап оты-
рады, олар белгілі тақырып немесе бөлімде бөгде хабарламаларды 
түзету, жылжыту және өшіру мүмкіндіктеріне ие, сондай-ақ кейбір 
қатысушылардың оларға кіруін бақылайды. 7.3-суретте Өскемен 
форумының мысалы келтірілген.
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7.3-сурет. Форумның беті

Хабарламалардың электрондық тақталары (BBS – Bulletin 
Board System) қызметі белгілі бір тақырыпқа арналған, арнайы желілік 
қызметтерді құрады. BBS әдетте пайдаланушылардың белгілі бір 
тобының мүдделерін ұсынатын ақпараттағы файлдардан, сондай-ақ 
хабарламалар тақтасының пайдаланушыларына оларды қызықтырушы 
сұрақтары бойынша ақпараттармен алмасу мүмкіндігін беретін 
құралдардан тұрады. BBS арқылы техникалық қызмет жүзеге асы- 
рылады: пайдаланушылар сұрақтарды жібереді, ал персонал оларға 
жауап береді. 7.4-суретте http://barbados.kz/ сайттағы BBS мысалы 
көрсетілген.

7.4-сурет. http://barbados.kz/ сайтындағы BBS мысалы
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Электрондық пошта (ағылш. E-mail, email, electronic mail сөзінен 
қысқарт.) – бұл желі пайдаланушылары арасында электрондық 
хабарламаларды жіберуге арналған құрал; ол желінің барлық 
абоненттеріне іскери және жеке қатынастарды жүргізу үшін олардың 
компьютерлерін қолдану мүмкіндігін ұсынады. Жіберуші-абоненттің 
мәтіндік файл түрінде құрған хаты қабылдаушы-абонентке жіберу 
үшін телефон желісіне (модемдердің көмегімен) жіберіледі. Бұл хат 
желінің тораптың пошталық машинасына түседі, ол қабылдаушының 
адресі бойынша хабарламаны жіберу бағытын анықтайды. Пошталық 
машиналар электрондық пошта жүйесіндегі хаттардың алмасуын 
қамтамасыз ететін, абоненттер арасындағы дәнекер болып табы- 
лады. Қабылдаушы-абонент өзінің пошталық машинасына (өзіне 
қолайлы уақытта) жүгіне отырып, алдыңғы қосылу уақытынан бастап 
жинақталған барлық хабарламаларды өзінің пошталық жәшігіне 
қабылдайды.

Жіберілген электрондық хат өзінің адресатына жету үшін, ол 
халықаралық стандарттарға сәйкес рәсімделуі және стандартталған 
пошталық электрондық адресі болуы қажет. Жіберудің жалпы 
қабылданған форматы тақырыптан және тікелей хабарламаның 
өзінен (қандай да бір бағдарламаны, мәтіндік немесе графикалық 
мәліметтерді құрайтын файлды) тұрады.

Пошталық электрондық адресте абоненттің идентификаторын 
оның пошталық координаттарынан бөлу үшін, @ арнайы символ 
(компьютерлік жаргонда «айқұлақ» деп аталады) қолданылады. Интер-
нет форматында пошталық электрондық адрес мынандай болады: 
info@ kurort-borovoe.kz.

ICQ
ICQ (ағылш.акроним I seek you – «мен сені іздеймін») – желі 

қолданушыларына нақты уақыт кезеңінде хабарламалармен алмасуға, 
сондай-ақ чатты ұйымдастыруға, файлдарды жіберуге және т.б. 
мүмкіндік беретін қызмет. Ең үлкен мессенджерге 20 жыл. 

2012 жылдың аяғында ICQ 8 шықты, онда ұялы және қалалық 
нөмірлерге хабарласу мүмкіндігі, сондай-ақ Вконтакте жане Одно- 
классники әлеуметтік желілерімен бірлесу мүмкіндігі пайда болды. 
2016 жылы ICQ-де, құрғаннан кейін ортақ лентада 24 сағаттың ішінде 
көруге болатын кішігірм бейнероликтерді немесе суреттер жинағын 
жасауға болады. ICQ-де мәтіндерді, өрнектерді және стикерлерді қоса 



97

алғанда, фотосуреттер мен бейнероликтерге түрлі эффектілер қосуға 
мүмкіндік беретін редактор пайда болды. Сонымен қатар, бағдарлама 
түсіру кезінде координаттарды талдайды және тақырыптық бейдждің 
нұсқасын өзі ұсынады [20].

IP-телефония
ІР-телефония ретінде телефония үшін дәстүрлі: нөмірді теруді, 

хабарласу мен екіжақты дыбыстық сөйлесуді, сондай-ақ интернет 
желісі немесе кез келген басқа ІР-желілер бойынша бейнебайланысты 
қамтамасыз ететін, коммуникациялық хатттамалардың, технология- 
лар мен әдістердің жиынын білдіреді.

ІР-телефониядағы ақпарат қарапайым немесе sip-телефон арқылы 
ІР-желілердің (IP – Internet Protocol) көмегімен жіберіледі. Алдымен 
сигнал сандық түрге түрленеді, сосын көлемі мен жүктемесін азайту 
үшін өзгертіледі, кодталады және жауап берушіге жіберіледі. 

Қазахстандық voip-операторлар
«Қазахтелеком» – телефония саласында қызметтердің кең саласын 

ұсынатын байланыстың ұлттық операторы. IDPhone – sip-хаттама бой- 
ынша көрсетілетін телефония қызметі.

Astel – Қазақстанның барлық қалаларында sip-нөмірлерді ұсынатын 
байланыс операторы.

Ресейлік voip-операторлар
«Телфин» компаниясы – Қазақстан аумағында халықаралық бай- 

ланыстарды ұсынатын voip-телефония операторы.

Skype
Skype – интернет арқылы компьютерлер арасындағы шифрланған 

дыбыстық байланысты, сондай-ақ қарапайым телефон желі абонент 
терімен байланысудың ақылы қызметтерін қамтамасыз ететін, жабық 
код арқылы тегін пропориетарлық бағдарламалық қамтама. Skype-ты 
әр түрлі құрылғыларда қолдануға болады: компьютерде, ұялы теле-
фонда, планшетте, телевизорда және тіпті үй телефонында.

9.10-сурет. Skype бағдарламасының логотипі
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Бағдарлама конференция-қоңырауларды (бастамашы қоса алғанда 
25 дыбыстық абоненттерге дейін), бейнеқоңырауларды (10 дейінгі 
бейнеконференцияларды) жасауға мүмкіндік береді, сонымен қатар 
мәтіндік хабарламалар (чат) мен файлдарды жіберуді қамтамасыз 
етеді. Веб-камерадан суреттің орнына монитор экранынан суреттерді 
жіберу, сондай-ақ пайдаланушыларға бағдарламаның қажетті нұсқа- 
ларының бейнехабарламаларын жіберу мүмкіндіктері бар.

Skype бағдарламалық клиенттері Mac OSX, iOS, Windows, 
Linux, Windows Phone, Open webOS, Android,PSP, Maemo, Xbox 360, 
PlayStation Vita, BlackBerry үшін шығарылған. сонымен қатар Javа 
арналған нұсқасы да бар. Skype-ты көптеген заманауи теледидарларда 
көруге болады: LG Panasonic, Philips, Samsung, Sharp,Sony, Toshiba. 
Vizio.

WhatsApp
WhatsApp – дыбыстық байланысты қолдау арқылы ұялы және басқа 

да платформалар үшін мәтіндік хабарламалармен жылдам алмасудың 
белгілі тегін жүйесі. Интернет арқылы мәтіндік хабарламаларды, 
суреттерді, бейне және аудио файлдарды жіберуге болады.

Клиент Android, iOS, Windows Phone, BlackBerry, Nokia Symbian, 
NokiaS40 платформаларында, сондай-ақ Windows ОЖ жұмыс істей 
алады.

2016 жылдан бастап қосымша тегін болды, пайдаланушы тек 
қолданылған интернет-трафикті ғана төлейді. Қосымшаны мил-
лиардтан астам адамдар қолданады. WhatsApp-тың өте жоғары 
танымалдығынан, ұялы операторлардың телефондар арасында SMS-
хабарламаларды жіберуден түсетін пайда төмендеген. WhatsApp 
түрлендірілген XMPP хаттаманы қолданады. Орнату кезінде 
пайдаланушының есімі ретінде телефонның нөмірін қолданатын, 
s.whatsapp.net серверінде аккаунт құрылады (Marat ID: [телефон 
нөмірі]@s.whatsapp.net).

Мультимедиа-хабарламалар HTTP-серверге сурет, дыбыс немесе 
бейнені жүктеу және объектіге гиперсілтемені жіберу арқылы 
жеткізіледі. WhatsApp телефонның байланыс кітабындағы контактілер 
тізімін автоматты түрде үйлестіреді. Бұл барлық пайдаланушылардың 
өз телефон нөмірлері бойынша тіркелетінінің арқасында мүмкін 
болады.

Пайдаланушылар өздерінің әңгімелесу, фото-, бейне- және 
аудиомәліметтерінің резервтік көшірмелерін құра алады.
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2016 жылдың сәуір айынан бастап 2.16.12 нұсқасының жаңар- 
тылуымен WhatsApp барлық пайдаланушылар үшін өтпелі шифрлеуді 
(end-to-end) қосты. Шифрлеу хабарламалардың барлық типтеріне тара- 
лады: мәтін, фото, бейне және дыбыстық хабарламалар. Шифрлеу 
топтық чаттарда да қол жетімді. компанияның мәлімдемесі бойынша, 
мұндай хабарламаларды ашу үшін тек қолданушының өзіне ғана 
тиесілі, құрамы тіпті WhatsApp серверлеріне де қол жетімсіз.
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8 БҰЛТТЫҚ ЖӘНЕ ҰТҚЫР ТЕХНОЛОГИЯЛАР

Бұлттық технологиялардың жалпы анықтамасы
«Бұлттық есептеулер» (Cloud Computing – сс) термині ат нарығында 

2008 жылдан бері қолданылып келеді. Бұлттық есептеулерді 
құрастырушылар оларды, қызметтерді жеткізушілерді басқару сервисі 
түрінде интернет арқылы серпінді қарқындағы есептеуші ресур- 
старды және қосымшаларды ұсынатын, инновациялық технология 
ретінде анықтайды. Егер түсінікті тілмен жеткізетін болсақ, онда – 
бұл белгілі бір мағынада пайдаланушының интернеттегі, нақтырақ 
айтқанда қашықтықта орналасқан сервердегі жұмыс алаңы.

8.1-сурет. Бұлттық технологиялар

Барлық айырмашылық мәліметтерді сақтау мен өңдеу әдістерінен 
ғана тұрады. Егер барлық амалдар пайдаланушының (оның күштерін 
қолдану арқылы) компьютерінде жүзеге асатын болса, онда бұл – 
«бұлт» емес, ал егер үрдіс желі серверінде орындалса, онда бұл 
«бұлттық теххнология» деген атаумен қабылданған технологияның 
дәл өзі. Басқаша айтқанда, бұл пайдаланушыға өз мақсаттарын, 
міндеттерін, жобаларын жүзеге асыру үшін интернет-сервистерді 
ұсынатын, әр түрлі аппараттық, бағдарламалық құралдар, әдістемелер 
мен аспаптар.

 8.1 Бұлттық технологиялардың ұсынатын қызметтері

Бұлттық есептеулерді, әдетте aaS – «as a Service» сөзі ретінде, 
яғни «қызмет ретінде» немесе «қызмет түрінде» атау қабылданған. 
Қазіргі кезде, концепция өз пайдаланушыларына қызметтердің келесі 
түрлерін көрсетуді жоспарлайды:
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1) Storage-as-a-Service («қызмет түрінде сақтау»). Дискілік 
кеңістікті талап ету бойынша ұсынатын СС-сервистердің ең 
қарапайым түрі. Кейде пайдаланушы мониторда келесі ескертуді 
алуы мүмкін: «Логикалық диск толған, орынды босату үшін 
қажет емес бағдарламаларды немесе мәліметтерді өшіріңіз». 
Storage-as-a-Service қызметі мәліметтерді сыртқы қоймада, 
«бұлтта» сақтауға мүмкіндік береді. Пайдаланушы үшін ол 
қосымша логикалық диск немесе бума түрінде көрінетін бола-
ды. Қызмет басқалары үшін негізгі болып табылады, өйткені 
олардың әрбірінің құрамына кіреді. Мысал ретінде Google Drive 
және басқа да ұқсас қызметтер болып табылады.

2) Database-as-a-Service («қызмет түріндегі мәліметтер қоры»). Бұл 
қызмет, егер МҚБЖ жергілікті компьютерде орнатылған секілді 
мәліметтер қорымен жұмыс істеуге мүмкіндік береді.

3) Information-as-a-Service («қызмет түріндегі ақпарат»). Әр ми-
нут немесе тіпті әр секунд сайын өзгере алатын, ақпараттың кез 
келген түрлерін қашықтықтан қолдану мүмкіндігін береді.

4) Process-as-a-Service («қызмет түрінде үрдісті басқару»). Бірыңғай 
бизнес-үрдісті құру үшін бірнеше ресурстарды (бір «бұлттың» 
немесе басқа қолжетімді «бұлттардың» шеңберінде құралатын 
қызметтер немесе мәліметтер секілді) бірге байланыстыруға бо-
латын қашықтықтағы ресурсты ұсынады.

5) Application-as-a-Service («қызмет түрінде қосымша») немесе 
Software-as-a-Service («қызмет түрінде БҚ»). Қашықтықтағы 
серверлерде етек алған «талап бойынша бағдарламалық қамтама» 
түрінде таралады және әрбір пайдаланушы оған Интернет 
арқылы қол жеткізе алады, сондай-ақ осы қамтамаға жаңартулар 
мен лицензиялардың барлық мәселелерін осы қызметті жеткізуші 
қадағалайды. Төлем, бұл жағдайда, соңғысын нақты қолдануға 
жүргізіледі. Мысал ретінде Google Docs, Google Calendar және 
ұқсас онлайн-бағдарламаларды келтіруге болады.

6) Platform-as-a-Service («қызмет түріндегі платформа»). Пайдала-
 нушыға орнатылған операциялық жүйе мен кейбңр бағдарла-

малық қамтамасы бар компьютерлік платформа ұсынылады.
7) Integration-as-a-Service («қызмет түріндегі бірігу»). Бұл «бұлт-

тан» қосымшалар арасындағы бағдарламалық интерфейстер 
мен олардың алгоритмдерін басқаруды қоса алғанда, толық 
біріктірілген пакетті алуға мүмкіндік. Мұнда корпоративті 
қосымшаларды (EAI) орталықтандыру, оңтайландыру және 
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біріктіру пакеттерінің, бірақ «бұлттық» қызмет ретінде ұсыны-
латын белгілі қызметтері мен функциялары кіреді.

8) Security-as-a-Service («қызмет түріндегі қауіпсіздік»). Қызмет-
тің бұл түрі веб-технологияларды, электрондық хат жазу-
ды, жергілікті желіні қауіпсіз қолдануды қамтамасыз етуге 
мүмкіндік беретін өнімдерді пайдаланушыларға жылдам тара-
ту мүмкіндігі ұсынады, яғни бұл қызметті пайдаланушыларға 
өздерінің қауіпсіздік жүйелерін дамыту мен сақтауды үнемдеуге 
көмектеседі.

9) Management/Governace-as-a-Service («қызмет түрінде әкімшілік 
ету және басқару»). Бір немесе көптеген «бұлттық» қызметтердің 
жұмыс істеу параметрлерін басқару және беру мүмкіндіктерін 
береді. Бұл көбінесе топология, ресурстарды қолдану, виртуали-
зация секілді параметрлер болып табылады.

10) Infrastructure-as-a-Service («қызмет түріндегі инфрақұрылым»). 
Пайдаланушыға компьютерлік инфрақұрылым ұсынылады, 
әдетте ол өздігінен меншікті тізбектерге келтіретін, желімен 
байланысқан, виртуалды платформалар (компьютерлер) ұсыны-
лады. 

11) Testing-as-a-Service («қызмет түрінде тестілеу»). «Бұлттан» 
тестілік БҚ қолдану арқылы жергілікті және «бұлттық» жүйелерді 
тестілеуге мүмкіндік береді (сонымен қатар өнеркәсіпте ешқандай 
құрылғы немесе қамтамас қажет етілмейді).

8.2-суретте «бұлт» архитектурасының қызметтері көрсетілген.
 

8.2-сурет. «Бұлт» архитектурасының қызметтері
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АТ нарығындағы кейбір шешімдерді, қызметтерді бағдарламаларды 
қарастырамыз. 

Қызметтер
iCloud. Apple компаниясының (MobileMe орнына келген) iCloud 

«бұлттық қызметі» толығымен автоматты және тегін. Бұл қызмет сер-
верлерде пайдаланушылық контентті (пошта, күнтізбе, контактілер, 
құжаттар, музыка, бейне мен суреттер және т.с.с.) сақтайды, сосын 
оны Push сымсыз технологиясының көмегімен барлық құрылғыларға 
(iPhone, iPad, iPod touch, Mac и PC) жеткізеді.

Google Play. Google Play атауымен «бұлттық қызмет» серверлерде 
сандық ақпаратты сақтауға арналған, пайдаланушылардың арнайы 
кинофильмдерді, музыканы, қосымшалар мен кітаптарды орналастыру 
үшін арналған. Қызметке қол жеткізушілік ОЖ тәуелсіз, тікелей брау-
зерден жүзеге асады, сондықтан ДК де, сондай-ақ Android негізіндегі 
ұтқыр технологияларда да жүзеге асырылады. Әрбір пайдаланушының 
мыңдаған музыкалық жазбаларды тегін орналастыру және сақтау, 
сондай-ақ дүкендерде алынған сандық тауарлардың серверіне – 
кинофильмдерді, электрондық кітаптарды, бағдарламаларды, музыка-
лық тректерді және т.б. тікелей жүктеу мүмкіндігі бар, 

OnLive. Тіпті қарапайым компьютердің өзінде де заманауи ойын-
дарды ойнау мүмкіндігін ұсынады. Техникалық түрде бұл келесідей 
болады: ойынның өзі қашықтықтағы серверде орналасады, және 
пайдаланушының компьютеріне «дайын» түрде түсетін графиканың 
өңделуі дәл сонда жүзеге асады. Компьютердегі қарапайым ойын-
дарды бейнекарта, процессор және басқа да құрылғылар орындайтын 
есептеулер, мұнда серверде орындалады, ал компьютер тек соңғы кар-
тинканы алатын монитор ретінде ғана қолданылады.

8.2 Бағдарламалық шешімдер

Google және Microsoft компаниялары құжаттармен жұмыс істеуге 
көмектесетін қызметтер жиынын шығарды.

Google – Google Дискті ұсынады. Презентацияларды құру 
құралдары, мәтіндік, кестелік процессоры, Google Translate автоау-
дару, Google Maps картографиялық қызметі, Google Talk мессенджері, 
сондай-ақ файлмен алмасу функциялары арқылы файлдарды бұлттық 
сақтаудың интернет-қызметі бап тегін онлайн-офис. Дискідегі файл-
дарды смартфоннан, планшеттен немесе компьютерден ашуға 
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болады. Бұл пайдаланушының компьютеріне веб-браузер шеңберінде 
орнатпай-ақ жұмыс істейтін веб-бағдарлы бағдарламалық қамтама – 
Word, Excel және басқа да қосымшалардың баламалы нұсқасы.

Microsoft – Office Online (бұрынғы Office Web Apps) ұсынады – бұл 
Microsoft Office: Word, Exel, PowerPoint, OneDrive қосымшаларының 
жеңілдетілген веб-нұсқаларын қолдана отырып, пайдаланушыларға 
файлдарды құру мен түзетуге мүмкіндік беретін, офистік қосым-
шалардың онлайн-пакеті (8.3-сурет). Бұл қосымшалардан бөлек, 
пакетке Sway, Outlook.com, Адамдар мен Күнтізбе қосымшалары 
кіреді.

8.3-сурет. Office Web Apps офистік қосымшалардың онлайн-пакеті

Office Web Apps Server атауымен қызметтің корпоративті нұсқасы 
Microsoft SharePoint, Microsoft Exchange Server и Microsoft Lync Server 
сияқты қызметтермен бірге бейресми бүлттық қоймаларда орнатылуы 
мүмкін.

8.3 Сloud сomputing технологиясының меншік формалары

Меншік формалары бойынша бұлттық технологияларды үш 
категорияға бөлуге болады:

1) Жария.
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2) Жеке.
3) Қоспалы.
«Жария бұлт» – бұл бір уақытта көптеген компаниялар мен 

қызметтердің қолданатын АТ-инфрақұрылымы. Пайдаланушылардың 
бұл «бұлтты» басқару мен қызмет көрсету мүмкіндіктері жоқ, ал осы 
мәселелер бойынша барлық жауапкершілік ресурс иесіне жүктелген. 
Ұсынылатын қызметтердің абоненті ретінде кез келген компания және 
жеке пайдаланушы болуы мүмкін, Мысал ретінде онлайн-қызметтерді 
алуға болады: Amazon EC2, Google Apps/Docs, Microsoft Office Web.

«Жеке бұлт» – бұл жалғыз-бір ұйымның мүдделерімен бақы-
ланатын және пайдаланылатын қауіпсіз АТ-инфрақұрылым. Ұйым 
жеке «бұлтты» өздігінен басқара алады немесе бұл міндетті сыртқы 
мердігерге тапсыра алады. Инфрақұрылым тапсырыс берушінің 
ғимараттарында, немесе сыртқы операторда (немесе жарым-жарты-
лай тапсырыс берушіде жіне жарым-жартылай операторда) орналасуы 
мүмкін.

«Қоспалы бұлт» – бұл қойылған мақсатты шешу кезінде 
жария және бейресми бұлттың жақсы қасиеттерін қолданатын 
АТ-инфрақұрылым. Мұндай тип, ұйымның белсенділік танытудың 
маусымдық кезеңдері болған кезде жиі қолданылады, басқаша 
айтқанда, ішкі АТ-инфрақұрылым ағымдық міндеттерді орындай 
алмай жатса, күштің бір бөлігі жария «бұлтқа» жіберілген кезде 
(мысалы, статистикалық ақпараттың көп көлемі), сондай-ақ жария 
«бұлт» арқылы өнеркәсіптің ресурстарына пайдаланушылардың 
қолжеткізушілікті ұсыну үшін.
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9 МУЛЬТИМЕДИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР

Мультимедиа (көптеген орталар, ағылш.) – бұл заманауи техни- 
калық және бағдарламалық құралдарды қолдану арқылы интерактивті 
бағдарламалық қамтаманың басқаруымен визуалдық және дыбыстық 
ақпараттың өзара байланысы, олар мәтінді, дыбысты, графиканы, 
фото, бейнені бір сандық көрініске біріктіреді. Мысалы, бір объект- 
контейнерде мәтіндік, дыбыстық, графикалық және бейне ақпарат, 
сондай-ақ онымен интерактивті өзара байланысу тәсілі де құралуы 
мүмкін.

Мультимедиа термині, көбінесе, мәліметтердің үлкен көлемін 
сақтауға және оларға жылдам кіруді қамтамасыз етуге мүмкіндік 
беретін, ақпарат тасымалдағыштарын белгілеу үшін қолданылады 
(мұндай типтегі алғашқы тасымалдағыштар CD – compact disk 
болды). Мұндай жағдайда мультимедиа, компьютердің осындай 
тасымалдағыштарды қолданатынын және аудио, бейне, анимация, 
сурет және басқа да секілді мәліметтердің барлық мүмкін түрлерін 
арқылы пайдаланушыға көрсете алатындығын білдіреді. Жоғарыда 
аталған анықтама, негізінде пайдаланушылық анықтама, яғни 
пайдаланушының компьютерді түсіну үшін мультимедианың жалпы 
қысқартылған анықтамасы. мультимедианың ғылыми-техникалық 
анықтамасы басқаша [19].

 9.1 Мультимедианың түрлері

Мультимедиа сызықтық (кері байланыссыз) және интерактивті 
ортаға бөлінуі мүмкін.

Көрсетудің сызықтық тәсіліне үйлесімділік ретінде кино болуы 
мүмкін. Осы құжатты қарайтын адам оның шығуына ешқандай әсерін 
тигізе алмайды.

Ақпаратты көрсетудің интерактивті (сызықтық емес) тәсілі 
адамға, бағдарламаларға, желіге мультимедиалық мәліметтерді 
көрсету құралы арқылы қандай да бір тәсілмен өзара әрекет ете оты-
рып, ақпаратты шығаруға қатысуға мүмкіндік береді. Бұл үрдіске екі 
немесе одан да көп тараптардың қатысуы «интерактивтілік» деп ата-
лады. Адам мен компьютердің өзара байланысының осындай тәсілі 
компьютерлік ойындардың категорияларында толығымен көрсетілген. 
Мультимедиалық мәліметтерді көрсетудің интерактивті тәсілі кейде 
«гипермедиа» деп аталады.
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Мультимедианың жергілікті және желілік мүмкіндіктері
Мультимедиалық презентацияларды сахнада адам жүргізуі, про- 

ектор арқылы немесе басқа да локальды құрылғыларда көрсетілуі 
мүмкін. Презентацияның кеңінен таратылатын көрсетілімі «тірі» 
немесе алдын ала жазылған болуы мүмкін. кеңінен таратылған 
көрсетілім немесе жазба ақпаратты сақтау мен жіберудің аналогтық 
немесе электрондық технологияларына негізделуі мүмкін. Онлайн 
мультимедиасы пайдаланушының компьютеріне жүктелуі және қандай 
да бір тәсілмен шығарылуы, немесе мәліметтерді ағындық жіберу 
технологияларының көмегімен интернеттен тікелей шығарылуы 
мүмкін. Мәліметтерді ағындық жіберу технологияларының көмегімен 
шығатын мультимедиа «тірі» немесе талап бойынша көрсетілуі 
мүмкін.

Мультимедиалық ойындар – ойыншы компьютер арқылы құрылған 
виртуалды ортамен өзара байланысатын ойындар. Виртуалды 
ортаның жағдайы ойыншыға ақпаратты жіберудің түрлі тәсілдерінің 
(дыбыстық, визуалды, түйістік) көмегімен жіберіледі. Қазіргі кезде 
компьютердегі немесе ойындық қосымшалардағы барлық ойын- дар 
мультимедиалық ойындарға жатады. Ойындардың мұндай түрін 
жергілікті компьютерде немесе қосымшада жалғыз ойнауға да, 
сондай-ақ жергілікті немесе ғаламдық желілер арқылы басқа ойыншы- 
лармен ойнауға да болады.

Мультимедиалық интернет-ресурс – бұл негізгі ақпарат муль- 
тимедиа түрінде көрсетілген интернет-ресурс. Бұл заманауи және 
өте ыңғайлы механизм, ол классикалық функциялардың орында- 
луын алмастыра алмайды, керісінше кірушілер үшін жаңалықтар 
мен қызметтердің шоғырын толықтырады және ұлғайтады. 
мультимедиалық интернет-ресурстар үшін келесілер тән:

1) олар ақпараттың әр түрлі типтерінен тұруы мүмкін (мәтіндік 
ғана емес, сондай-ақ дыбыстық, графикалық, анимациялық, бей- 
не және т.б. ақпарат);

2) материалдар көрнекілігінің жоғарғы дәрежесіне ие болуы;
3) файлдардың түрлі типтерін қолдай алады: мәтіндік, графикалық, 

аудио және бейне;
4) өнердің әр түрлі облыстарындағы шығармашылық жұмыстарды 

дамыту үшін қолданылуы мүмкін;
5) мультимедиа өз көрнекілігінің күшіне қарай пайдаланушы мен 

ақпараттық технологиялық үрдіс арасындағы интеллектуалдық- 
психологиялық кедергінің деңгейін төмендетеді.
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9.2 Мультимедианы қолдану

Мультимедиа – жарнама, өнер, білім беру, көңіл көтеру индустри- 
ясы, техника, медицина, математика, бизнес, ғылыми зерттеулер мен 
кеңістіктік-уақытша қосымшалар және адамдадың қатысуымен бола- 
тын басқа да ақпараттық үрдістерді қоса алғанда, әр түрлі облыстарда 
өз қолданысын табады.

Білім беру. Білім беруде мультимедиа энциклопедия және жинақтар 
сияқты компьютерлік оқу курстары мен анықтамалықтарын құру үшін 
қолданылады. Оқу курстары пайдаланушыға презентациялар сериясы, 
тақырыптық мәтін және онымен байланысқан әр түрлі форматтардағы 
ақпаратты ұсыну арқылы өтуге көмектеседі. 

Өнеркәсіп. Өнеркәсіптік секторда мультимедианы акционер- 
лер, басшылар мен ұжымдастар үшін ақпаратты презентациялау 
тәсілі ретінде қолданады. Мультимедиа, сондай-ақ, шектеусіз веб- 
технологиялардың көмегімен әлем бойынша өнімді сату мен жар- 
намалауда, қызметкерлерді оқытуды ұйымдастыруда өте пайдалы. 
Томография технологиясымен біріктірілген компьютерлік графика 
пайдалы қазбалардың шығу жерлерін ашуға, басқа тәсілдермен мүмкін 
болмайтын техникалық объектілердің ішкі жағдайын зертте- 
уге мүмкіндік береді.

Математикалық және ғылыми зерттеулер. Математикалық 
және ғылыми зерттеулерде мультимедиа, көбінесе, үлгілеу мен симу- 
ляциялау үшін қолданылады. Мысалы: ғалым қандай да бір заттың 
молекулярлық үлгісіне қарап және басқа затты алу үшін қулыққа 
баруы мүмкін. Үлгілік зерттеулерді Journal of Multimedia секілді жур- 
налдардан табуға болады.

Медицина. Дәрігерлер де виртуалды операциялардың көмегімен 
немесе вирустар мен бактериялар арқылы таралған жұқпалы аурумен 
ауырған адам денесінің симуляторларының көмегімен дайындықты 
ала алады. Томографиялық технологиямен бірге мультимеданың 
графикалық құралдары арқылы адам денесін, оның органдарын тиімді 
зерттеуге болады.

9.3 Виртуалды әлем мен анимацияның 3-D көрінісі

Виртуалды шынайылық (жасанды шынайылық, электрондық 
шынайылық, шынайылықтың компьютерлік үлгісі, virtual reality, 
VR, 3D virtual reality) – адамның қалғитын, жасанды құрылған әлем. 
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Алайды, виртуалды әлемге түсе отырып, ол жасанды құрылған 
кеңістікте екенін түсінеді, яғни адам шынайылықты виртуалдық 
түрден айыра алатын жағдайда.

Виртуалды әлемді құру үшін, виртуалды реакция технологиясын 
қолдану кезінде виртуалды шынайылық жүйелер, 3D дисплейлер/ 
мониторлар, арнайы көзілдіріктер, виртуалды шынайылық шлемдері 
мен арнайы бағдарламалық қамтама пайдаланылады (9.1-сурет).

9.1-сурет. VR интерактивті технологияларын қолдану

Виртуалды шынайылық әр түрлі бизнес-сегменттерді қызық- 
тыруда: тауарлар мен қызметтердің презентацияны, тұтынушылық, 
коммерциялық нарықтар, ойын-сауық нарығы. Виртуалды шынайылық 
жүйелерін, өзіне қажет тауарды сатып алушының өзі интерактивті 
құру мүмкіндігі арқылы виртуалды сөрелер ретінде қолданады.

Виртуалды тур ақпаратты көрсетудің ең тиімді және сенімді 
тәсілдерінің бірі болып табылады, өйткені ол виртуалды қызық- 
тыратын 3D саяхат жасауға мүмкіндік береді және көрерменнің 
қатысуға толық қиялын құрайды. монитордың экранында көрерменнің 
барлық жағынан 360 градусқа шармен қоршалған, интерактивті, вир- 
туалды 3D – сурет құрылады (9.2-сурет).

9.2-сурет. «Қазақстан бойынша виртуалды турлар» сайтының басты беті
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3D виртуалды турлардың көмегімен көрерменге кеңсенің, дүкен мен 
көрменің сыртқы көрінісін көрнекі түрде көрсетуге, оған сатылымға 
қойылған үйдің немесе автомобильдердің ішкі және сыртқы жағына 
көрсетуге, мұражайлар мен көрмеоердің әр түрлі залдары бойынша 
жүрігу, туристік саяхаттың негізгі көрікті жерлерін көрсетуге болады. 
Виртуалды 3D тур, сондай-ақ оның жеке 3D-көріністері өзіне Flash- 
анимацияны, дыбыстық сүйемелдеуді және басқа мультимедиалық 
элементтерді құрауы мүмкін, сонымен қатар гипермәтін арқылы 
сайттың бөлімдеріне тікелей байланысты болуы мүмкін.

Виртуалды сфералық 3D көріністі сайтта толықтырулар немесе 
презентациялар немесе дербес промо-сайт түрінде орналастыруға 
болады.

Интернет желісі бойынша турларды қарау, әдетте, FLASH плеер 
орнатылған браузерде жүзеге асырылады. кішігірм өлшемдегі, Web 
кеңістікке бағытталған виртуалды турлар жылдам жүктеледі. CD 
немесе DVD дискке жазылатын виртуалды турлар өз өлшемдеріне қатал 
талаптармен қойылмайтын және турлардың арнайы шолушысының 
көмегімен қаралады, олар жоғарғы сапалы фотокөріністерді құрауы 
мүмкін, және сондықтан ерекше көзтарталық.

Виртуалды турлар қазіргі кезде бүкіл әлемде өте әйгілі. Бұл жаңа 
клиенттерді тарту арқылы, нарықтағы көшбасшы ахуалды сақтау мен 
дамытуға ұмтылатындар үшін міндетті атрибут болды. Қазақстанда 
кейбір компаниялар мен мекемелердің осындац үшөлшемді 3D 
көріністері бар. Мысалы, http://almaty3d.kz сайтында алматы қаласы 
бойынша виртуалды турлардың каталогы көрсетілген (9.3-сурет) [19].

 
9.3-сурет. Almaty 3D сайты
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Анимация
3D анимация – бұл уақыт ағымыен кеңістіктегі 3D үлгінің ауы- 

сулары мен өзгерістерін автоматтандыру. Негізінде 3D объектілер 
анимациясының үш тәсілі қолданылады. Бірінші және қарапайым 
түрі – бұл формасын өзгертпестен, бүтіндей объектінің айналуы 
мен жылжуы. екіншісі – бұл динамикалық деформациялар (мысалы, 
соғып тұрған жүрек). Үшіншісі, кейіпкерлердің анимациясы үшін 
қолданылатын ең күрделі түрі – бұл қаңқалық анимация.

Өз кезегінде, көбінесе 3D анимацияда үш әдіс қолданылады: кілттік 
кадрлар бойынша анимация, қисық қозғалыстағы анимация және тра- 
екториялар бойынша анимация (Path).

 
9.4 Мультимедиалық қосымшаларды құру құралдары

Мультимедиа файлдармен жұмыс істеуге арналған бағдарламалық 
құралдардың көптеген түрлері бар. Мұндай қосымшаларды бірнеше 
негізгі категорияларға бөлуге болады:

1) Суретті құру және өңдеу құралдары.
2) 2D және 3D – графиканы құру және өңдеу құралдары.
3) Бейне мен анимацияны құру және өңдеу.
4) Дыбысты құру және өңдеу құралдары.
5) Презентацияны құру құралдары.
Графикалық ақпаратты компьютерлік ұсыну растрлық немесе 

векторлық тәсілдің көмегімен жүзеге асады. бірінші жағдайда сурет 
пиксельдерге бөлінеді, әрбір пиксельдің түсі биттердің белгілі саны- 
мен кодталады. Векторлық суреттер кескіннен тұратын объектілердің 
геометриялық сипаттасы түрінде сақталады.

Графикалық растрлық редакторлар қолда бар суреттерді 
өзгертуге бағытталған және суреттің кез келген аспектісін түзетуге 
мүмкіндік беретін құралдардың жиынына ие. Кәсіби графикалық 
редакторлар қабаттармен жұмыс істеуді және векторлық графиканың 
бағдарламаларынан объектілерді экспорттауды қолдайды, белгілі 
бір шығармашылық техниканы имитациялайтын, әр түрлі түс 
эффектілерін құрудың, жасырудың, түстердің кереғарлығы мен 
қоюлығын реттеу, суреттерді өңдеу, түсті түзетуге арналған 
құралдардың толық жиынынан тұрады. аса белгілі растрлық редак- 
торлар: Adobe Photoshop;Adobe Fireworks;Corel Photo-Paint;Corel 
PHOTO-PAINT; GIMP. 
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Векторлық графика бағдарламаларында геометриялық сипаттама 
түрінде сақталатын объектілер мен суреттер бір-біріне тәуелсіз жүзеге 
асырылады, яғни еркін композицияны құра отырып, кез келген сәтте 
объектінің қабатын, орналасуын және кез келген басқа да атрибут- 
тарын өзгертуге мүмкіндік береді. Мұндай бағдарламаларда иллю- 
страциялар еркін формадағы пішіндердің, олардың масштабының, 
айналуының, өзгерісінің көмегімен, сондай-ақ айқындық дәрежесі 
мен түсті құю арқылы құрылады. Векторлық графиканың заманауи 
бағдарламалары растрлық суреттер мен мәтіндермен жұмыс істеуге 
арналған құралдардан тұрады.

Тәуелсіз БҚ: Inkscape; Inkscape; OpenOffice.org Draw. 
Коммерциялық БҚ: Adobe Illustrator; Coreldraw; Macromedia 

FreeHand; Xara Xtreme; Strokes Maker.
3D графика немесе үшөлшемді графика – бұл компьютерлік гра- 

фика бөлімдердінің бірі, форма мен түстердің көмегімен көлемді 
объектілерді құруға мүмкіндік беретін құралдар мен тәсілдердің 
кешені. Екіөлшемді суреттерден айырмашылығы, жазықтыққа 
сахнаның (виртуалды кеңістіктің) үшөлшемді үлгісінің геометриялық 
проекциясын тұрғызуды білдіреді, бұл арнайы бағдарламалардың 
көмегімен жүзеге асады. Алынған үлгі нақты әлемнің (мысалы, 
ғимарат, адам, автомобиль, астероид) объектілеріне сәйкес келуі 
немесе бүтіндей абстрактілі (төртөлшемді фракталдың проекциясы) 
болуы мүмкін. 9.4-суретте 3D графиканың мысалдары келтірілген.

9.4-сурет. 3D графикалық нысандар

«3D» графика категориясын 3D-үлгілерді құру мен түзетуге 
арналған бағдарламаларды қалыптастырады. мұнда 3D үлгілеу, 
ани- мация және өңдеудің кәсіби пакеттері де, сондай-ақ 
әуесқойларға арналған бағдарламалық қамтама да кіреді. Ұсынылған 
бағдарламалардың көмегімен кез келген күрделілік дәрежесіндегі 
3D-үлгілерді құруға болады.
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Үшөлшемді үлгілеудің тәуелсіз бағдарламалары: Blender; Sweet 
Home 3D; SketchUp Make; nanoCAD free; Sculptris.

Коммерциялық БҚ: ArtCAMPro; Autodesk 3ds Max; Autodesk Maya; 
Cinema 4D; LightWave 3D.

Бейнені түзету үшін көптеген бағдарламалық өнімдер бар. Кәсіби 
бейне-редакторлар бірнеше бейне- және дыбыстық канал- дарды 
түзетуге және бейненің фрагменттерін бірыңғай композицияда 
жөндеуді жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Олар кадрлар арасындағы 
өткелдердің жиынынан тұрады, дыбыс пен суретті біріктіреді, 
сондай-ақ бейнефайлдардың белгілі форматтарын түзету мен сақтауды 
қолдайды. Дыбыспен жұмыс істеуге арналған бағдарламаларды 
шартты түрде екі үлкен топқа бөлуге болады:

1) дыбысты жазудың сандық технологияларына бағытталған 
дыбыстық редакторлар;

2) секвенсор-бағдарламалар.
Бейнемонтажға арналған көптеген қосымшалардың ішінен пайда- 

ланушының қажеттілігіне сай келетінін максималды түрде таңдау 
қажет. Мысал ретінде Windows арналған әйгілі бейнередакторларды 
қарастырамыз. Төменде көрсетілетін көптеген бағдарламалар мон-
таж үшін тегін және орыс тілінде жазылған: БейнемМОНТАЖ; Adobe 
Premiere; БейнеСТУДИЯ; Corel VideoStudio Pro. 
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10 SMART ТЕХНОЛОГИЯЛАР

SMART – мақсаттарды қою мен қалыптастырудың белгілі және 
тиімді технологиясы. SMART акронимі ақылды мақсатты білдіреді 
және мақсаттың қандай болу қажеттігін білдіретін, ағылшын 
сөздерінің бас әріптерінен тұрады: Specific (нақтылық) – Measurable 
(өлшемділік) – Attainable (қолжетімділік) – Relevant (релеванттылық – 
Time-bounded (уақыт бойынша анықталғандық).

15 жылдың ішінде интернетті пайдаланушылар саны өсті және 
қазіргі кезде 3 млрд. құрайды. Сондай-ақ, интернетке қосылған 
интеллектуалдық құрылғылардың саны да таңқаларлық. Анали-
тиктердің бағалауы бойынша, 2020 жылға қарай ол 30 млрд. аса 
девайсты құрауы мүмкін. 2018 жылға қарай интернет арқылы 
мәліметтермен алмасу жылына 403 триллион гигабайт мәліметтерді 
түрлендіретін болады. Байланыс, сенсорлық технологиялар 
саласындағы табыстардың арқасында «ақылды құрылғылар» енді 
шынайы және жұмыс істейтін болады. Қосылатын құрылғылар 
санының өсуімен қатар мүмкіндіктердің кең спектрі ашылуда. Алайда, 
«ақылды» құрылғылардың қауымдастығы тіршілікке икемді болатын 
болса, өзінің айналасындағы (бақыланатын объектінің орналасқан 
орны, жағдайы және жағдайы) контексті тануға, сондай-ақ қоршаған 
заттар мен басқарушы құрылғылармен диалогты қалыптастыруға 
көмектесетін, әрбір затқа белгілі интеллектіні беру керек. 

10.1 Заттардың интернеті

Заттар интернеті (IoT, Internet of Things) – бұл әр түрлі 
технологиялардың бірігуінің арқасында кез келген уақытта және 
кез келген жерде интернет арқылы адамдар мен оқиғалардың 



115

қашықтықтан өзара әрекет ету мүмкіндігі. Қазіргі кезде объектілерді, 
тұрмыстық заттарды, құрылғыны және интернетті қолданатын адам-
дар сияқты көптеген затарды теңестіруге болады. Енді, заттар адам-
дармен қатар бір деңгейге шықты.

«Оқиғалар интернеті – бұл интернет-контенттің келесі буыны. 
Бұрын бізде адамдардың интернеті болған, ал қазір заттардың 
интернеті бар. Егер бұрындары адамдар интернет арқылы байланысқа 
түсетін болса, онда қазір дәл солай заттарда істей алады» – дейді SAP 
SE компаниясындағы IoT бөлімінің басшысы Нильс Херцберг.

Заттардың интернеті Интернетке қосылған құрылғылардың көлемді 
желісі арқылы, сондай-ақ смартфондар, планшеттер және кез келген 
«заттар» арқылы, есептегіштермен жабдықталған: автомобильдер, 
өндірістік құрылғылар, реактивті қозғалтқыштар, мұнай мұнарасы, 
тасымалдаушы құрылғылар мен т.б. арқылы ұсынылады. Барлық осы 
«заттар» мәліметтерді жинақтайды және олармен алмасады.

Заттардың интернеті мен оның негізінде жатқан машинаралық 
өзара байланыс технологиясы (machine-to-machine, M2M) кез келген 
саладағы айтқысыз айқындықты қамтамасыз етуге қабілетті (10.1-
сурет).

10.1-сурет. Машинааралық өзара байланыс технологиясы

Заттардың интернеті – компьютерлік жүйелер арқылы біріктірілген 
сенсорлар мен есептегіштердің жүйесі. Бұл жүйелер нақты 
объектілердің әрекеттерін талдай және өлшей алады, мысалы, Bosch 
концепт-кар өзіне инновациялық технологиялардың кең спектрін 
сыйғызды: жүргізуші орындыққа отырған кезде, бет-жүзді тану жүйесі 
дәл сол сәтте рульді, айнаны, салондағы температураны және қалауы 
бойынша радиостанцияны икемдейді. Жүйе тактильді дисплейдің 
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арқылы және ыммен басқаруға арналған инновациялық шешімнің 
көмегімен басқарылады – екеуі де қолдану кезінде айтарлықтай 
жауап беруді қолдайды. Интернет арқылы орнатылған бағдарламалық 
қамтаманың есебінен машинаның техникалық жағдайы туралы, оның 
қалай қолданылғаны туралы ақпаратты есепке алуға болады.

Екінші мысал – денсаулық туралы қамқорлық. Портативті 
есептегіштер адам ағзасының өмір сүру көрсеткіштерін үнемі 
қадағалайтын болады, бұл созылмалы аурумен ауыратын адам-
дар үшін өте маңызды. Құрылғылар дәрігерге денсаулығының күйі 
туралы ақпаратты бағыттайды, және емделушінің клиникаға қаралу 
үшін бару қажеттілігі туындамайды. Дәрігер емделушінің науқас 
екенін сезінгенге дейін хабарласады. 2025 жылға қарай созылмалы 
аурумен ауыратын емделушілер ахуалының мониторингі әлемдік 
экономикаға жылына $1,1 трлн. дейінгі қаражат әкелетін болады.

Қазіргі кезде өнеркәсіптік өндірістің талаптары өзгеруде, клиенттер 
талапшыл болуда. Олардың болжамдарына сәйкес келетін тауарларды 
алуға ниет ете отырып, көптеген компаниялар бәсекелестердің тара-
пынан болатын қысымға тап болуда. Осындай шарттарға бейімделу 
үшін, оларда замануи технологияларға топтастыру қажеттілігі туын-
дауда. Заттар интернеті арналған шешімдерді қолданатын компа-
ниялар, клиенттердің сұраныстарына жылдам жауап беру, қызмет 
көрсету сапасын жақсарту, техникалық қызмет көрсету шығындарын 
азайту, құрылғының үздіксіз жұмыс істеуі сияқты бизнес-опера-
цияларда жетістіктерге жетеді. Бизнеске арналған мүмкіндіктер 
шектеусіз десе де болады. Аналитиктердің мәліметтері бойынша, ІоТ 
технологияларының енгізілуі - әлемдік деңгейде $500 млрд. үнемдеуге, 
құрылғының жоспарсыз тоқталу уақытын 23% төмендетуге, тиімді 
тізбектік жеткізу мен нысаналы маркетингпен байланысты маржаны 
22% жоғарылатуға мүмкіндік береді. 

Заттар интернетінің әлеуетін адамдардың өмірін жақсарту үшін 
әр түрлі бағыттарда қолдануға болады. Мысал ретінде Шым-
кент қаласында іске қосылған, қалалық қызметтердің жұмысын 
автоматтандыруға мүмкіндік беретін, «Стриж-Телемеханика» 
ТКШ приборларының көрсеткіштерін қашықтықтан жинау жүйесі 
қызмет ете алады. Қазіргі кезде жүйеге ТКШ қалалық құрылғылары 
мен басқа да сала қызметтері қосылған: су, газ есептегіштері, 
электр есептегіштері, жылу есептегіштері, сондай-ақ тұрақ пен 
ауыл шаруашылық есептегіштері. Жүйе тұрғындарға жеке кабинет 
арқылы есептегіштердің көрсеткіштерін бақылауға және оларды 
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басқарушы компанияға жіберуге, ал қалалық қызметтерге – «су 
немесе электрді монитордан өткізугн» және алынған мәліметтер 
бойынша есептерді дайындауға мүмкіндік береді. Компания өкілдерінің 
айтуынша, мәліметтерді өңдеуші негізгі станция, «екі млн дейінгі 
құрылғыларға қызмет көрсете алады», ал оның қамту аймағы 50 
километрге дейін жетеді. Жүйені елдің көпқабатты үйлеріне де, 
сондай-ақ мемлекеттік мекемелерге де, балалар бақшасы мен мек-
тептерде орнату жоспарлануда. 

«Domintell ақылды үй» ЖШС Қазақстан аумағында ІоТ техноло-
гияларын енгізеді. Барлық Қазақстан бойынша орындаған ірі және 
жүздеген кіші объектілер автоматтандырылды. Ақылды үйдің 
міндеті – тұрғындардың әр түрлі инженерлік жүйелермен және при-
борлармен күнделікті байланысудан көңіл бөлуді, уақытты макси-
малды түрде босату. Ол үшін автоматика көптеген жағдайларда 
приборларды өзі басқарады, сондай-ақ үйдің әр түрлі жүйелері бір-
бірінің режимдерін есепке ала отырып, жұмыс істей алады. Ал 
пайдаланушының өзі қатысу қажеттілігі туындаған жағдайда, 
ақылды үй – барлық құрылғыға бірыңғай – қарапайым, интуитивті 
түсінікті пульттер мен басқару панельдерін ұсынады (10.2-сурет).

10.2-сурет. «Ақылды үйді» басқару

Жүйе смартфоннан бос бөлмелерді жылытпас үшін, жылыту при- 
борларын қоса алады және өшіре алады. Қожайын әрбір бөлменің 
қажетті температурасын ғана береді, ал жүйе автоматты түрде 
оны қолдайтын болады.
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Заттардың интернеті, қазіргі кезде біздің қоршаған әлеммен 
бай- ланысымызды нық өзгерте алады. Компьютерлердің көмегімен 
физикалық объектілерді басқару мүмкіндігі адам қызметінің жаңа 
облыстарын ұтымды етеді.

10.2 Көлемді мәліметтер

Көлемді мәліметтер (big data) – үлкен көлемдегі құрылымдық 
және құрылымдық емес мәліметтерді өңдеу тәсілдерінің, құралдары 
мен әдістерінің жиынтығы. McKinsey Institute есебіне сәйкес «Көлемді 
мәліметтер: инновациялар, бәсекелер мен өнімділік үшін жаңа меже». 
«Көлемді мәліметтер» термині мәліметтердің жиынына жатады, 
олардың өлшемі ақпаратты енгізу, сақтау, басқару және талдау бой-
ынша типтік мәліметтер қорының (МҚ) мүмкіндіктерінен асып түседі. 

Көлемді мәліметтер үшін сипаттамаларды анықтау ретінде «үш V»: 
көлем (volume, физикалық көлем шамасы мағынасында), жылдамдық 
(velocity, жоғарыжылдамдықта өңдеу мен нәтижелерді алу қажетілігі 
сияқты, өсім жылдамдығы мағынасында), әртүрлілік (variety, әр 
түрлі типтегі құрылымдық және құрылымдық емес мәліметтерді бір 
уақытта өңдеу мүмкіндігі мағынасында).

Көлемді мәліметтермен жұмыс істеу, қазіргі кезде, қызметтің түрлі 
саладағы, мысалы, жаппай секторға қызмет көрсетуші – медициналық, 
сақтандыру, телекоммуникациялық, банктік және e-government 
жүйесін қолданатын үкіметтік құрылымдардағы компаниялар үшін 
айтарлықтай шақыруды ұсынады.

Көпшілік кеңістікте көлемді мәліметтердің пайда болуы, осы 
мәліметтердің тек ғылыми қауымдастыққа ғана емес, яғни барлық 
адамдарға да әсерін тигізгенімен байланысты. Big Data техно-
логиясы көпшілік салаға, нақты сан – планета тұрғындарының 
саны туралы мәселе қозғалғанда шықты. Адамдарды біріктіретін 
әлеуметтік желілер мен басқа жобаларда жиналатын 7 миллиард. 
YouTube, Facebook, ВКонтакте, мұнда адамдардың саны миллиард-
пен өлшенеді, ал олардың бір уақытты орындайтын операцияларының 
саны өте көп. Бұл жағдайда мәліметтер ағыны – бұл пайдаланушылық 
әрекеттер. Мысалы, екі жаққа да желі бойынша жіберілетін YouTube 
хостингісінің мәліметтері. Өңдеу ретінде тек түсіндіру ғана емес, 
сондай-ақ осы әрекеттердің әрқайсысын дұрыс өңдеу мүмкіндігі 
деп түсінеді, яғни осы мәліметтердің әрбір пайдаланушыға жыл-
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дам қолжетімді болатындай етіп, оны қажетті орынға орналастыру, 
өйткені әлеуметтік желілер күтуді көтермейді.

Жоғарыда қарастырылған басқа мысал – нақты уақты режимінде 
заттар интернетінің өте үлкен көлемді мәліметтерін өңдейтін, 
заттардың интернеті. Алдағы жылдары заттардың интернеті іскери 
әлемде алатын орны маңызды болады. Компаниялар осы құралдың 
тиімді екенін түсінуде. Оларға қажетті ақпаратты түрлендіруге 
көмектесе отырып, миллиардтаған заттарды біріктіруге мүмкіндік 
беретін технологиялар компанияларға бизнес-үрдістерді ұқыпты 
жоспарлауға және құруға көмектеседі.

Дата-орталық
Дата-орталық (ағылш. data center), немесе мәліметтерді өңдеу 

(және сақтау) орталығы (МӨО/МСӨО) – бұл серлерлік және желілік 
құрылғыларды орналастыруға (хостинг) және интернет желісінің 
каналдарына абоненттерді қосуға арналған мамандандырылған 
ғимарат.

Дата-орталық жоғарғы технологиялық күзетілетін алаң болып 
табылады, онда әр түрлі компаниялардың серверлері орналасады. 
Дата-орталықтар мәліметтерді, кейде көлемді ақпараттарды жыл- 
дам және тиімді өңдеудің үздіксіз қамтамасыз етеді. Ақпараттық 
технологиялар ғасырында, ұрлау мақсатымен, дата-орталықтардағы 
мәліметтерді резервтік көшіруді ұйымдастыру арқылы мәліметтердің 
жоғалуынан қорғайды. Дата-орталықтың қызметтері тек ірі компа- 
ниялар үшін ғана арналған деп қабылданған, бірақ негізінде дамушы 
елдердің де қызметтерді қолдану тенденциясы байқалуда, әсіресе 
шетелдік инвестициялар арқылы стартаптар туралы сөз қозғалғанда.

Дата-орталық халықаралық байланысты жүзеге асыруға арналған 
арнайы қорғалған каналдарды ұсынады. кепілдендірілген қауіпсіздік, 
дата-орталықтың сенімділігі, сондай-ақ максималды жылдамдық, 
қазіргі кезде әлемдік нарықта коммерциялық түрде таралған болып 
табы- лады. Дата-орталықтың негізгі қызметтері:

– Бағаналарды жалға алу.
– Серверлерді жалға алу.
– Colocation (серверлердің физикалық орналасуы).
– VPS.
– Виртуалды хостинг.
Сонымен қатар қосымша қызметтер де бар:
– Резервтік көшіру (бэкап).



120                                                                                            

– Бұлттық шешімдер.
– Әкімшіліктендірілген сервер.
– Қашықтықтағы жұмыс үстелі.
2015 жылы алматы қаласында «Ұлттық ақпараттық технология- 

лар» АҚ мәліметтерді өңдеу орталығының ашылуы болды. Бұл «ҚР 
мемлекеттік органдарына хостинг қызметтерін көрсету үшін серверлік 
интернет платформаларды құру» жобасы шеңберінде тұрғызылған, 
компанияның соңғы МӨО. Бұл жоба Қазақстан Республикасындағы 
электрондық үкіметті дамытуға арналған инфрақұрылымдық алаң 
болып табылады және хостинг қызметтерін, «colocation» (құрылғыны 
орналастыру мен инфрақұрылымды жалға ұсыну), «software as a 
service» (талап бойынша бағдарламалық қамтама) мен бағдарламалық- 
аппараттық кешеннің жүйелік-техникалық қызметін мемлекеттік 
органдарға ұсынуға арналған.

Қазіргі кезде мұндай орталықтар Қазақстанның барлық облыс 
орталықтарында жұмыс істейді. «Ұат» АҚ МӨО-ның жалпы 
сыйымдылығы 140 бағананы құрайды.

10.3-сурет. Дата-орталықтың бағаналары

Павлодарда «Қазақтелеком» АҚ мен Hewlett-Packard компания- 
сының бірлескен жобасы болып табылатын, ТМД-де ең ірі Дата- 
орталық іске қосылды. Оның қорында хостинг қызметтері, сондай-ақ 
бұлттық есептеулер концепциясының негізінде тұрғызылған серви- 
стер (мәліметтерді сақтаудың бұлттық жүйесі, мәліметтерді өңдеудің 
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виртуалды резервтік орталығы, бизнеске арналған бағдарламалық 
қамтама, интерактивті қатынас пен ақпаратпен алмасу жүйесі, 
бұлттық серверлік платформа) ұсынылады. Павлодардағы МӨО – 
барлық объектінің тоқтаусыз жөндеу-профилактикалық жқмыстарын 
жүргізуге мүмкіндік беретін, сенімділік деңгейін білдіретін, Орталық 
азиядағы Tier III класты бірінші Дата-орталық. Дата-орталықта

«Қазақтелеком» АҚ энергетиканы қоса алғанда барлық қолдай 
жүйелерін, сондай-ақ желдету мен өрт сөндіру жүйелерін резервтеу 
жүзеге асырылады (10.4-сурет).

10.4-сурет. Павлодар қ. дата-орталық ғимараты

 
 10.3 Блокчейн технологиясы

Қазіргі кезде адамның өмірі жаңа технологиялармен, ақпаратпен, 
ақшамен және көптеген қағаздармен байланысты. Кез келген мақсатқа 
жету үшін олармен бірлесу ондаған әр түрлі операцияларды жүргізуді 
білдіретін, көптеген делдалдарды тартуға тура келеді. Оларға 
баламаның жоқтығынан сенуге тура келеді. Бірақ соңғы кездері 
қызметтік жағдайларын пайдаланатын тұлғалар мен компаниялардың 
саны көбейіп келеді. Блокчейннің міндеті – бірқатар материалдық 
(төленетін делдалдық қызметтер) және уақытша шығындармен 
(құжаттаманы рәсімдеу кезіндегі қағазбастылық пен т.б.) байланысты 
болатын мәселені шешу.

Блокчейн (Blockchain) технологиясының мәні – кез келген 
тіршілік мәселелеріне қатысты ақпаратты үлестіріп сақтаудан тұрады. 
Мысалы, блокчейн тізбегі транзакциялар туралы және кім, қашан 
және қандай көлемде жіберген ақша туралы мәліметтерді сақтай 
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алады. Инновациялық технология - заманауи технологиялардың тек 
қаржылық стандарттарды ғана емес, сондай-ақ бүкіл әлемді жақсы 
жаққа қарай өзгерте алатындығының мысалы болып табылады.

Криптовалютаға қатысты, блокчейн – биткоин қаржылық күшінің 
негізі болып табылады. Ол баламалы қаражат бірлігі мен бит-
коин төлем жүйесінің барлық әрекет ету кезеңінде жүзеге асқан, 
қатысушылар арасындағы жүргізілген қаражат аударымдары жүйесі 
туралф ақпаратты белгілеуге кепілдік береді.

Сонымен қатар, блокчейн технологиясы жылжымайтын мүлік 
құқығы туралы, бұрын берілген қарыздар, ЖҚЕ бұзылуы, некені 
қию және т.б. туралы ақпаратты сақтауға мүмкіндік береді. Яғни, 
қағазда сақталатын заттың барлығы Blockchain-ге жазылады деген 
сөз. Айырмашылығы, ақпаратты өзгертуге немесе қолдан жасауға 
болмайды. Адамзат инновациялық технологияның шектеусіз 
мүмкіндіктерін адамгершілікпен бағалады және оны өзінің өмір сүру 
тіршілігінің барлық түрлерінде есепті жүргізу үшін қолдану талпыны- 
старын жасауда.

Blockchain тізбегінің құрылымы
Құрылымы бойынша Blockchain – өзіне белгілі бір ақпаратты 

құрайтын блоктардың тізбегі (10.5-сурет). Әрбір блоктың, құрылу 
уақытымен және келесі блокқа сілтемемен бекітілген, жалғыз, бақылау 
соммасынан тұратын тақырыбы болады. Сонымен қатар тізбектің 
барлық блоктары бір-бірімен байланысқан. Блок жазбалар тобымен 
толтырылкған, ал қайтадан пайда болатын блоктар әрқашан тізбектің 
соңына қосылады және жүйенің бұрын құрылған құрылымдық 
бірліктердегі ақпаратты қайталайды.

10.5-сурет. Blockchain құрылымы – блоктар тізбегі
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Blockchain тізбегінің тұрғызылуы үш негізгі принциптер негізінде 
орындалады – таратушылық, ашықөтық және қорғаныс. Жүйе 
пайдаланушылары компьютерлік желіні құрайды. Сонымен қатар 
әрбір ДК-де әрбір блоктың көшірмесі сақталады. Мұндай принцип 
жүйені кемшіліксіз етеді – оны істен шығару мүмкін емес. Жалғыз 
жолы – барлық компьютерлерді бір уақытта бұзу, бүкіл планетадағы 
есептеуіш тораптардың жалпы санын ескере отырсақ, мүмкін емес 
болады. Шындығында, желідегі әрбір пайдаланушы тек Blockchain 
нығайтады, оны зақымдануларға берік етеді. Жүйеде бақылаушы 
құрылымдар, модераторлар немесе әкімшілер болмайды. Мұнда әрбірі 
өз ісіне жауапты.

Блокчейн ақпараты (блоктар мен ондағы ақпарат) әрбір қалаған 
адамға қол жетімді. Егер бұл қажет болса, онда кез келген блок 
зерттелу үшін ашылады. Бұл дегеніміз, қажет болған кезде тізбек 
ақпараттың өзгеру жолын қадағалауға, сондай-ақ оны бағалауға, 
мәліметтердің дұрыстығын тексеруге мүмкіндік береді. Негізінен, 
бұл басқа қытсушыларды тексеруге және ешкімге сенбеуге мүмкіндік 
беретін жүйе. Кез келген күмән туындаған жағдайда тексеріс баста- 
лады, сосын шешім қабылданады.

Жүйедегі барлық мәліметтер қорғалған. Блокчейн тізбегі сенімді 
түрде шифрланған, яғни дұрыс және айқын ақпаратты алу жолдарын 
ашады. Растау үшін арнайы кілт қолданылады. Пайдаланушы жүйеге 
сәйкес келетіндігі немесе келмейтіндігі сол кілтке ғана байланысты. 
Блокчейн технологиясы осындай, және оның басты ерекшелігі осында.

Блокчейн желісінің ерекшеліктері
Blockchain ақпараты планетаның әр түрлі нүктелерінде орналасқан, 

миллион ДК-де болады. Сонымен қатар барлық қолданушылардың 
желіде бір-біріне ұқсас құқықтары мен міндеттері болады. Қандай да 
бір шектеулер блокчейн желісінде жұмыс істемейді. Адам ақпаратпен 
алмасу (жазбалар мен блоктар) үшін ДК тобына қосылатын кезде, ол 
жүйенің бір бөлігні болып саналады. Сондай-ақ пайдаланушының 
немесе оның компьютерінің географиялық қайда орналасқаны 
маңызды емес. Бұл қала, заманауи мегаполис немесе шағын елді мекен 
болуы мүмкін. Ақпаратты алған соң, алушы адам оны түрлендіреді 
және қабылданған мәліметтердің ақиқаттық сәйкестігін тексереді, оны 
сақтайды және ары қарай жібереді.

Қолданудың мүмкін олблыстары
Блокчейнді қолданудың қаржылық емес бағыттарының бірі: 

берілген технологияны пайдалану арқылы дауыс беру жүйесі. 
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Сайлаудағы бюллетень ретінде немесе референдумда дауыс беру 
кезінде сандық хабарламаларды жазу формасы ретінде электрондық 
транзакциялар қолданылады, австралиялық пошталық корпорация 
блокчейн технологиясын пошталық қызметтердің инфрақұрылымын 
модернизациялау үшін қолданады. Зерттеулердің негізгі бағыттары: 
пайдаланушыларды сәйкестендіру және сәлемдемені жеткізу үшін 
дрондарды қолдану.

Банктік салада валюталарды барлық елдер бойынша алмастыру 
үшін, басқа банктік қызметтер мен қаржылық мәлімелерді құқықтық 
жүргізу технологиясын тарту үшін блокчейнді пайдалану жоспарла- 
нуда.

Сақтандыру облдысында блокчейн технологиясы жарна төлемдерін 
және залалды өтеу жылдамдығын ұлғайтуға көмектеседі. Ақпараттық 
ағындар мен бизнес-үрдістерді сандық формаға оны ауыстыру үшін 
қолданудың болашағы зор.

Ойын-сауық саласында блокчейннің көмегімен туындыларды 
тәуелсіз көшіру мәселесін және заңды сатылым нүктелері арқылы 
олардың контентін сату үшін авторларға сыйақыны төлеу мәселесін 
шешуге болады.

 
10.4 Жасанды интеллект

Интеллект түсінігі латынның intellego байқау, түсіну, тұспалдау) 
және intellectus (түсінік, таным) деген ұғымдарынан шығады. Уақыт 
өте келе интеллект адам санасының барлық мүмкіндіктерімен – 
ақылмен, парасатпен, санамен – жалпы адамның ойлау қабілеттерімен 
теңестіре бастады. Осы уақытқа дейін табиғи (жаратылыс) интеллект 
тек адамға ғана қолданылады. Бірақ мұны тек аса сақтықпен жасау 
керек. 

Табиғи интеллектінің белгілері:
1) қалыптастырылған немесе нашар қалыптастырылған мәселелерді 

(мысалы, өнердегі немесе тұрмыстағы) шешу қабілеттігі;
2) жаңа міндеттерді тиімді шешуге үйрету қабілеттігі (мысалы, 

білуге құмарлықтың арқасында);
3) ақпаратты түрлендіруге қабілеттілік (бөтен ақпаратты жіберу 

емес, ал ойлап табу, жаңасын құру);
4) көптеген шарттардың ортасына психологиялық бейімделу 

(ыңғайлану) қабілеттігі;
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5) құбылыстарды, оқиғаларды, жағдайларды, объектілерді жіктеу 
қабілеттігі;

6) таным әдістері ретінде талдауға (дедукцияға) және біріктіруге 
(индукцияға) қабілеттілік;

7) қарама-қайшылықты бірлікте табу қабілеттігі ретінде қалжыңдау 
сезімі, әр түрлі элементтерден ақпаратты түрлендіру қабілеттігі 
ретінде қарама-қайшылық пен ұқсамаушылықтағы тұтастық.

Бұл белгілер тек адамның ғана емес тәртібінде (және қатынасында) 
қандай да бір өлшемде байқалады. Сондықтан (үлкен ықтималдықпен), 
интеллект – биологиялық жүйелердің ортақ қасиеті (әрбір осындай 
жүйеде интеллект көп немесе аз дәрежеде болады – ми дамуының 
дәрежесіне байланысты) деп есептеуге болады.

Информатика биологиялық емес сипаттағы кибернетикалық 
жүйелердің жасанды (машиналық) интеллектісімен айналысады. 
Егер биологиялық жүйелерді жасанды интеллект – бұл генетика мен 
өмірдің үлкен сыйы болса, онда машиналардың жасанды интеллектісі 
қазіргі кезде адамдардың жасанды интеллектісі жоғарыда аталған 
белгілерді машиналарға жібергендіктен, өмір сүру құқығына ие 
болады. Бұл жағынан алғанда, тек компьютер ғана емес, сондай-ақ 
экскаватор да, су құбырының шүмегі де жасанды интеллектінің 
элементтерінен тұра алады, мысалы, заманауи кір жуғыш машиналар 
«ақылды» қызмет етеді.

Жасанды интеллект – интеллектуалды есептерді электрондық-
есептеуіш машинаға шешуге мүмкіндік беретін, егер олар адам 
арқылы шешілетін болса, әдістерді құрайтын ғылыми бағыт. 
«Жасанды интеллект» түсінігімен адам мәселелерін шешетін маши-
наның функционалдық мүмкіндіктерін белгілейді. Жасанды интел-
лект адамның ақыл-ой еңбегінің әр түрлі формаларының тиімділігін 
жоғарылатуға бағытталған. Ақпаратты сақтау үшін ЭЕМ қолданы-
луы – психологтардың «адамзаттың жасанды жады» деп атауларының 
дамуындағы жаңа кезең. 

Жасанды интеллект жүйелерін тұрғызудың әр түрлі тәсілдері 
болады. Қазіргі кезде 4 түрлі тәсілді бөліп қарастырған жеткілікті:

1) Логикалық тәсіл. Логикалық тәсілдің негізі ретінде Бульдік 
алгебра (немесе, жалған, ақиқат) қызмет етеді. Логикалық 
принципке тұрғызылған, жасанды интеллектінің жалпы әрбір 
жүйесі теоремаларды дәлелдеу машинасын ұсынады. Соны-
мен қатар негізгі берілгендер мәліметтер қорында аксиомалар 
түрінде, олардың арасындағы қатынастар ретінде логикалық 
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шығарудың ережелері түрінде сақталады. Сондай-ақ, осындай 
әрбір машинаның мақсатты генерациялау блогы болады, және 
шығару жүйесі осы мақсатты теорема түрінде дәлелдеуге ты-
рысады. Егер мақсат дәлелденса, онда қолданылған ережелердің 

 белгіленуі – қойылған мақсатты жүзеге асыруға қажетті 
әрекеттердің тізбегін алуға мүмкіндік береді (мұндай жүйелер 
сараптаушы жүйелер ретінде белгілі). Мұндай жүйенің 
куаттылығы мақсат генераторының мүмкіндіктері мен теорема-
ларды дәлелдеу машиналары арқылы анықталады.

2) Құрылымдық тәсіл ретінде адам миының құрылымын үлгілеу 
жолымен жасанды интеллектіні тұрғызу талпынысын білдіреді. 
Осындай талпыныстардың бірі Френк Розенблатт перцептроны 
болды. Перцептрондардағы негізгі үлгіленетін құрылымдық 
бірлік ретінде (миды үлгілеудің басқа нұсқалары секілді) нейрон 
болып табылады. Кейінірек нейрондық желілер деп аталатын 
басқа да үлгілер пайда болды. Бұл үлгілер жеке нейрондардың 
құрылысымен, олардың арасындағы байланыстардың топо-
логиясымен және оқыту алгоритмдері бойынша ерекшеленді. 
Нейрондық желілердің ең белгілі нұсқаларының ішінде Хопфилд 
желілерін, стохастикалық нейрондық желілерді, қателікті керу 
тарату арқылы НЖ атауға болады. Кең мағынада мұндай тәсіл 
коннективизм (жасанды интеллект облысындағы тәсілдердің 

 бірі – когнитивтік ғылым) ретінде белгілі.
3) Эволюциялық тәсіл. Осы тәсіл бойынша жасанды интеллектінің 

жүйелерін құру кезінде көп көңіл алғашқы үлгіге және өзгере 
алатын ережелерге бөлінеді. Яғни үлгі әр түрлі әдістер бойын-
ша құрылуы мүмкін, бұл нейрондық желілер мен логикалық 
ережелердің жиыны және кез келген басқа үлгі болуы мүмкін. 
Сосын компьютер іске қосылады және ол, үлгілерді тексеру 
негізінде ең жақсыларын таңдайды, оның негізінде әр түрлі 
ережелер бойынша жаңа үлгілер құрылады. Эволюциялық 
алгоритмдердің ішінде генетикалық алгоритмді нақтылы түрде 
деп есептеуге болады.

4) Имитациялық тәсіл. Бұл тәсіл оның негізгі қара жәшік де-
ген түсінігі арқылы кибернетиканың айқын түрі болып та-
былады. Тәртібі имитацияланатын объект «қара жәшікті» 
ұсынады. Оның және үлгінің ішінде не бар екені, сондай-ақ 
қалай жұмыс істейтіндігі біз үшін маңызды емес, ең басты-
сы біздің үлгі осындай жағдайларда дәл осылай іске асатыны. 
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Сонымен, мұнда адамның басқа қасиеті үлгіленеді – не үшін 
қажет екеніне үңілмей, басқалардың жасап жатқанын дәл солай 
көшіру қабілеттігі. Кейде бұл қабілеттілік көп уақытын, әсіресе 
бастапқы кезде үнемдейді.

Гибридтік интеллектуалдық жүйелердің шеңберінде осы 
бағыттарды біріктіруге талпыныс жасауда. Ой қорытындылардың 
сараптаушы ережелері нейрондық желілер арқылы түрленуі мүмкін, 
ал пайда болатын ережелерді статистикалық оқыту көмегімен алады.

Қазақстанда интеллектуалдық ақпараттық жүйелерді қолдану 
Роботтау элементтерімен бірге автоматтандырылған кешен-

дер өткен ғасырдың 90-жылдарында қазақстандық машина жасау 
кәсіпорындарда пайда болды, ал қазір мұндай жүйелер Қазақстанның 
көптеген салаларына ендірілуде, олар: металлургия, мұнай және 
химия. Қазақстанда құрылған Автоматтандыру және роботты тех-
ника қауымдастығы (ҚАРҚ) мұнай-газ және өңдеуші секторда, энер-
гетика мен ІТ-технологиялар облысында жетекші конструкторлық 
идеялар мен шешімдерді ендірумен айналысады.

 10.6-сурет. 2013 жылы Қазақстанда құрылған алғашқы адамкейіпті «Шолпан» 
робот-гиді

 10.5 Smart-сервистерді қолдану

Техникалық өрлеу әлем бойынша өте тез алға жылжып келе 
жатқандығын ескере отырсақ, Smart-технологиялардың дамуы 
жалғасуда, жетілдірілдеуде және адамзат қызметінің көптеген 
облыстарын жаулап алуда, бұл адамның электроника әлемімен 
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қатынасын әлдеқайда қысқартуға және тездетуге мүмкіндік береді. 
Қазіргі кезде smart-технологиялардың негізінде пайдаланушыларға 
smart-сервистердің кең спектрі ұсынылады. Олардың бірқатарын 
қарастырайық:

1) Smart TV (Ақылды теледидар), немесе Connected TV – интернет 
пен сандық интерактивті сервистердің заманауи теледидарларға 
бірігу технологиясы және сондай-ақ компьютерлер мен теледи-
дарлар арасында техникалық өзара байланыстағы сандық теле-
видение ресиверлері. Smart TV (теледидар формасындағы ком-
пьютер болып табылатын және оның мүмкіндіктерін қолдайтын) 
қолдайтын жаңа құрылғылар басым түрде Интернеттегі ойын-
сауық медианы қолдауға бағытталған. «Smart TV» түсінігі – 
Интернеттің, гаджеттердің және бағдарламалық қосымшалардың 
заманаут ұялы телефондарға бірігуінің арқасында пайда болған 
«Smart Phone» түсінігіне ұқсас түрінде пайда болды. Smart TV 
белсіндіретін технология әр түрлі технологияларға енгізілуде. 
Бұл құрылғылар пайдаланушыларға интернет желісінде, 
жергілікті кабельдік телеканалдарда, спутниктік телеканалдарда 
немесе қатты дискіде сақталатын құрылғыларда бейнежазбалар-
ды, фильмдерді, фотосуреттерді және басқа да медиаконтентті 
іздеуге мүмкіндік береді. 

2) Smart Shelf Solutions. Сауда компанияларының қызметкерлері-
 нің дүкендегі сөрелерде не болып жатқанын қадағалауға, плано-

граммалардың (дүкеннің белгілі бір сауда жабдықтарындағы 
тауарды есептеудің жоспар-сұлбасы) бұзылуын байқауға 
және сатау көлемін бақылауға мүмкіндіктері бар. Құрылғы ав-
томатты түрле тапсырыстарды қалыптастырады. «Ақылды» 
ритейлдегі 80% тұтынушылар негізгі функциялардың есебінен 
қанағаттандырылады: өнімнің болмауын қадағалау, темпе-
ратураны және тоңазытқыштағы электрлік тұтынудың болу-
ын бақылау. Жүйе статистиканың тәуелсіз анализаторы болуы 
және SAP сияқты кез келген БҚ бірігуі мүмкін. Сөрелер өнімге 
«өздері» тапсырыс бере алады, алдын ала орнатылған оқиғалар 
бойынша хабарландыруларды жібере алады.

3) USSD-банкинг банктік төлем карточкасының ағымдық 
теңгерімі туралы жылдам ақпаратты алуға, банктік төлем кар-
точкасын бұғаттауды және бұғаттаудан шешуді жүргізуге, бан-
ктен қоңырауға тапрырыс беруге мүмкіндік береді. Қызмет 
клиенттерге SMS-хабарламалар арқылы қызметтерді төлеуге, 
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нақты уақыт режимінде өздерінің пластикалық карталарының 
жағдайын басқаруға, сондай-ақ карта-шоттағы қолжетімді сомма 
туралы және өздерінің операциялары туралы ақпаратты алуға 
мүмкіндік береді. 

4) Ойын-сауық – барлық мүмкін интерактивті сервистерді, медиа-
контентке, викторинаға және т.б. тапсырыс беру мүмкіндіктерін 
біріктіретін топ. Сервис Android, iOS, WP ОЖ басқаруымен ұялы 
құрылғылардың иелері – абоненттеріне, арнайы қосымшалардың 
көмегімен телевизиялық бағдарламалар мен бейнероликтерді 
қарауға мүмкіндік береді. Қызмет ұялы телефонға java-
ойындарды, әйгілі фильмдерден бейнелерді, SMS көмегімен 
музыкалық full-тректерді, түрлі түсті және анимациялық кар-
тинкаларды, java-кітаптарды мен java-қосымшаларды алуға 
мүмкіндік береді.

5) GPS/ГЛОНАСС негізіндегі сервис смартфонның немесе 
GPS-трекердің көмегімен қызметкерлердің, автомобильдердің 
және кез келген басқа да объектілердің қозғалысын бақылауға 
мүмкіндік береді. USSD-сұраныс арқылы қоғамдық көлікті (ав-
тобус, троллейбус, трамвай) күту уақытын білуге мүмкіндік 
беретін қызмет. Ұялы телефонның шотынан қаланың ақылы 
тұрақтардағы автомобильдің тұрақ орнын төлеуге мүмкіндік 
беретін қызмет. Соңғы кездері баланың қауіпсіздігі тура-
лы қашықтықтан бақылауға мүмкіндік беретін, балалардың 
спутниктік мониторинг жүйесі көп сұранысқа ие болуда.

6) «Smart мектеп» – бұл платформа электрондық күнделіктер мен 
журналдардың заманауи қызметін қолдану мүмкіндігін ұсынады. 
Бұл сервис қазіргі кезде Қазақстанның (Астана, Алматы, 
Өскемен және т.б.) ірі қалаларының мектептерінде қолданылуда. 
Мұндай технологияның қолданылуы білім алушыларды ынта-
ландыруды жоғарылатады, әр түрлі анықтамалық жүйелерге, 
электрондық кітапханаларға және басқа да ақпараттық 
ресурстарға қолжетімділікті ұсынады. Әрбір білім алушы, 
өзінің планшетінде жұмыс істей отырып, ақпаратпен алмасу 
мүмкіндігіне ие. Smart-қоғамның құрылуы ғаламдық тенденция 
болып табылады және көбінесе білім беруді дамыту деңгейіне 
байланысты. Қазақстанда білім беру үрдісінде қолданылатын 
жаңа технологиялар туралы, ұлттық деңгейде «E-Learning» 
электрондық оқыту жүйесін енгізу бойынша қызметке бастама 
берген, ҚР Президентінің 2010 жылдың 7 желтоқсандағы «2011-
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2020 жылдарға арналған Қазақстан Республикасындағы білімді 
дамыту» Мемлекеттік бағдарламасын мақұлдағаннан бастап 
белсенді айтыла бастады.

10.6 Жасыл технологиялар

«Жасыл» технологиялардың енгізілуі – бұл бағыт қоршаған орта 
мен климаттың өзгеру облысындағы саясаттың қаталдауымен байла- 
нысты туындады. Осы бағытпен байланысты факторлар күнделікті 
технологиялық амалдарға, ресурсты сақтаушы технологиялардың 
енгізілуіне, қалдықтардың азаюына әсер етеді. Келешекте бақылауға 
алынатын зардаптардың ішінде бөлінеді: Өндірістерді жетілдіру, 
өнімнің өзіндік құнының өсуі, экологиялық жүктеменің төмендеуі 
және жобаларды жүзеге асыру үшін ұзақмерзімді инвестициялардың 
қажеттілігі.

Қоршаған ортадағы зиянды қалдықтарды азайту үшін компаниялар 
advanced manufacturing терминін алған жетекші өндірістің үлгісіне өте 
бастады. Ол үшін жаңа қауіпсіз материалдар мен интеллектуалдық 
жүйелерді, оның ішінде роботты техника мен сымсыз сенсорлық 
желілерді қолдану тән. Мысал ретінде өндірістегі объектілердің: 
жабдықтардың, конвейерлердің, жинақтаушы аппараттардың, реак-
торлардың жағдайын бақылайтын, өзара байланысқан сымсыз сенсор-
лар мен ақпараттық жүйелердің жиынын келтіруге болады. 

Мұндай жүйелер нақты уақыт режимінде есептегіштерден 
алынатын мәліметтерді өңдейді және өндірістің басқарушылық 
элементтерімен өзара әрекеттеседі. Мұндай автоматтандырылған 
жүйе өндірістегі көрсеткіштердің кез келген өзгерістеріне әсер етеді, 
қызметкерлерге ақаулар мен мәселелік жағдайлар туралы хабарлайды, 
құрылғыны қолдану тиімділігін талдайды, қоршаған ортаның ластану 
деңгейі мен шығарылатын қалдықтардың көлемін бағалайды.

Қазіргі кезде технологиялар тек тұтынушы мен корпорациялардың 
мүдделеріне қызмет етіп қана қоймайды, сондай-ақ қоршаған ортаны 
қорғау үшін тиімді құралдарды құруда көмектеседі. АКТ-шешімдердің 
қолданылуы 2020 жылға дейін жылыжай газдары қалдықтарының 
жиынтық көлемін 15 пайызға қысқарта алады, электрондық шарды 
(GeSI) тұрақты дамыту бойынша Ғаламдық бастамаларды бол-
жау мәліметтерін куәландырады. Бұл АКТ-сектордың шығаратын 
қалдықтарының көлемінен бес есе артық. 
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Әлемнің көптеген елдерінде энергияның жаңартылған көздерімен 
жұмыс істейтін және аз энергияны тұтынатын «ақылды» үйлер таны-
мал болуда. Ауқымды жапондық Panasonic компаниясы осы бағыттағы 
көптеген жобаларды іске асыруда. Ең ең үлкен жобасы – 2014 жылы 
Токио қ. маңында ашылған, тұрақты дамыған Фуджисава ақылды 
қаласы. Ол өзіне СО2 қалдықтарын шығармайтын 1000 үйді сыйғыза 
алатындығымен көрікті. 

Архитекторлар мен құрылысшылар көбінесе экологиялық 
құрылыс стандарттары бойынша, американдық LEED, британдық 
BREAM немесе немістік DGNB бойынша нысандарды сертификатта-
уды таңдайды. Бұл дегеніміз, бастапқы кезде ғимарат энергияны аз 
тұтынатын, ал құрылыс кезінде минимум қоқысты өндіретіндей етіп 
жобаланады.

Global Developmentс компаниясы ресми түрде, Алматы қ. Park View 
Office Tower бизнес-орталығы, кеңселік ғимарат – BREEAM серти-
фикаттаудан «very good» деген бағамен өтті, деп хабарлады. Бағалау 
BREEAM стандарттары бойынша – Drees & Sommer компаниясы 
арқылы сертифкатталған бағалаушымен жүргізілді. Қазіргі кезде Park 
View Office Tower – Қазақстандағы және Орталық Азиядағы ең бірінші 
«жасыл» (экологиялық) кеңселік ғимарат болып табылады (10.7-сурет).

10.7-сурет. Қазақстандағы алғашқы 
«жасыл» (экологиялық) Park View Office 

Tower кеңселік ғимараты

10.8-сурет. BREEAM In-Use 
сертификаты (ғимараттар үшін)
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Park View Office Tower орталығында сумен жабдықтауды, жылы-
туды, жарықтандыруды, электрмен жабдықтауды ұйымдастыруда 
ресурстарды үнемді қолдануды жобалайтын, автоматты бақылау 
жүйесі енгізілген. Рекуперация технологиясы (қайталап қолдану үшін 
ресурстардың бір бөлігінің қайтуы) қолданылады. Бұл қысқы мерзімде 
ғимараттың ішінде қалыпты климатты құруға, сондай-ақ ыстық 
суды қолдану есебінен электр энергияның шығындарын қысқартуға 
мүмкіндік беретін, расында да табысты шешім. Жылы едендерден 
келетін жылу қарапайым радиаторларға қарағанда әлдеқайда жоғары 
болады. Жарық кейде қолданылатын ғимараттардағы жарықтандыруды 
автоматты бақылау жүйесі электр энергия төлемдерін 25%-ға 
төмендетеді. 

 
10.7 Телемедицина

Бүкіләлемдік денсаулық сақтау ұйымының анықтамасына 
сәйкес «телемедицина – бұл бүкіләлемдік денсаулық сақтауды 
дамыту, аурулардың таралуын бақылау мақсатында ақпараттық 
және телекоммуникациялық технологиялардың құралдары арқылы 
қашықтықтан жіберілетін, денсаулық сақтау облысындағы жүйелердің, 
қызметтердің және әрекеттердің, сондай-ақ медицина облысындағы 
басқару мен зерттеулердің, білім берудің кешенді түсінігі».

Ақпараттық-телекоммуникациялық технологиялар саласының 
дамуымен қатар медицина да өзгеруде. Гаджеттің пайда болуы, 
ұялы 3G мен 4G қоса алғанда, ұялы байланыс пен интернеттің 
қолжетімділігі медицинаның келбетін өзгертуде. Егер жиырма жыл 
бұрын телефон арқылы кеңес беру туралы көбінесе сөз қозғалса, 
онда уақыт өте келе Skype секілді тегін БҚ емделушіге дәріхананың 
өзінен дәрігермен көзбе көз сөйлесуге мүмкіндік берді. Сонымен 
қатар, телемедицинаның келбетін қолдағы гаджетте де өзгертуде. 1970 
жылдары алғаш пайда болған пульсометр қазіргі көптеген «ақылды» 
сағаттардың ажырамас бір бөлігі болды. Бұл –диагноз қоюға және 
ұсыныстар беруге дәрігерлерге қажетті ақпаратты жинаудың бір 
түрі болып табылады. Телемедицина – соңғы жылдары жетекші 
бағыттардың бірі ретінде, инвесторлардың тараптары жағынан көп 
назарды тартуы қажет [17].

Қазіргі гаджеттер қозғалыстар туралы ақпаратты жинайды, 
қадамдар санын есептейді және тыныс алуды өлшейді. Саланың дамуы 
кезінде бұл мәліметтер нақтырақ болады – яғни пульсометрлер әлі де 
өз өлшеулерінде хирургиялық дәлдікпен ерекшеленбеді. Polar фир- 
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масынан шыққан, жүрек ырғағының алғашқы Экг-мониторы (10.9- 
сурет) қазіргі құрылғыларда белгілі тынысты өлшеудің оптикалық 
технологиясын қолданады.

10.9-сурет. Жүрек 
ырғағының алғашқы 

ЭКГ-мониторы

10.10-сурет. Адам ағзасының қызметін бақылау 
функциялары бар заманауи «ақылды» сағаттар

 
Бағдарламалық қамтамаларында спорттық қосымшалар мен қорек- 

тену күнделіктері орнатылған фитнес-трекерлер және жай смартфон- 
дар сияқты заманауи гаджеттермен бірігуі дәрігерлерге емделуші 
туралы максималды ақпарат көлемін алуға мүмкіндік береді. Сөйтіп, 
құрылған бағдарламалық қамтама барлық берілген қосымшалардан 
емделушінің тәртібі туралы, оның белсендігі мен тамақтануы туралы 
мәліметтерді бір уақытта жинайды, сосын инстаграмнан тамақтану 
фотосуреттері бар осы ақпаратты қосады және емделуден өтетін 
емделуші жатқан клиникаға жібереді.

Телемедициналық кешендер – ақылды үйдің бір бөлігі ретінде
Мәліметтерді жинау үшін үй кешені мысалдарының бірі ретінде, 

емделуші туралы Toto және Daiwa House компаниялары бірлесіп 
құрған, Washlet дәретхана бөлемін келтіруге болады (10.11-сурет). 
Бұл «ақылды бөлмеде» дене салмағының өзгерісу туралы, қандағы 
қанттың өлшемі туралы ақпарат жинақталады, сондай-ақ артериялық 
қысым мен зәр талдауының мониторы іске асырылады.

10.11-сурет. Washlet «ақылды» дәретхана бөлмесі
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Ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың көптеген 
мүмкіндіктері қашықтықтағы хирургияда қолданылады. Белгілі 
робот- хирург DaVinci, дәлірек айтқанда «da Vinci» робот-асси-
стентелген хирургиялық жүйе (10.12-сурет) – екі блоктан тұратын, 
хирургиялық операцияларды орындауға арналған аппарат, бірінші 
блок – екінші блокты басқару арқылы жүргізілетін хирург консолы, 
екінші блок – төрт роботты манипуляторлары бар бағана. Әрбір 
хирургиялық әрекетті тікелей хирург қадағалайды: робот дер-
бес шешімдерді қабылдай алмайды және бағдарлана алмайды. 
Аппараттың әрбір мани- пуляторы белгілі бір функцияны орын-
дайды: олардың екеуі басқару консолынан кейін тұрған хирургтың 
қозғалысын жоғарғы дәлдікпен қайталайды. Үшінші манипулятор 
камерамен жабдықталған, яғни ол операция болатын бөліктің өте дәл 
түсірілген суретін мониторға жібереді. Төртінші «қол» көмектесуші 
функцияларын атқарады.

Манипуляторлар, негізінен, хирургтың функцияларын орындайды, 
алайда операцияларды жүргізу үшін тілімдер әлдеқайда аз болуын 
қажет етеді: манипуляторлардың диаметрі 1 см құрайды.

10.12-сурет. Робот-ассистенттелген «da Vinci» хирургиялық жүйесі

Қазақстанда zdrav.kz медициналық порталы жұмыс істейді. 
медициналық порталды құрастырған «Global Technology Network» 
(GTNet) ЖШС болып табылады.

GTNet компаниясы 2006 жылы Қазақстандағы биомедициналық 
және инфокоммуникациялық технологияларды дамытуға мүдделі 
медиктер тобымен алматық құрылды. Содан бері компания – zdrav.
kz медициналық порталы, телемедицина, медиктік-демогра- фиялық 
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зерттеулерге арналған аналитикалық зерттемелерді дамыту сияқты 
облыстарда жетекші орынға ие бола білді.

Қазіргі кезде Ұлттық телемедициналық желі (Ұтмж) еліміз бой- 
ынша 199 денсаулық сақтау объектілерін біріктіреді және аудандық, 
облыстық және республикалық деңгейлерге бөлінеді. аудандық 
деңгейдегі (141 аудандық және қалалық емхана) медұйымдардың 
қызметкерлері облыстық және республикалық орталықтардағы өз 
ұжымдастарынан кеңестер ала алады.
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11 Е-ТЕХНОЛОГИЯ

Ақпараттық қоғамның негізгі сипаттамаларының бірі – өндіріс, 
бизнес, білім беру, қоғамдық өмірдің түрлі салаларына ақпа-
раттық-коммуникациялық технологияларды белсенді енгізудің 
ақпараттандыру үрдісі болып табылады.

 11.1 Электрондық бизнес

Өзінің даму кезінде ғаламдық Internet желісі – электрондық пошта 
құралдарынан және бұқаралық ақпарат көздерінен желілік эконо-
мика принциптеріне негізделген, электрондық бизнесті (e-business) 
жүргізу құралына айналды. Электрондық бизнес – бұл пайданы алу 
мақсатымен ақпараттық технологиялар мен ғаламдық ақпараттық 
желілер қолданылатын кәсіпкерлік қызмет. Электрондық бизнестің 
негізгі өнімі ретінде ақпарат болып табылады, сондықтан электрондық 
бизнесті кейде ақпараттық бизнес деп атайды.

Электрондық бизнесті негізгі құраушы ретінде электрондық ком-
мерция болып табылады. Электрондық коммерция – бұл сату-сатып 
алу операциялары ғана емес, сондай-ақ өнімдер мен қызметтерге 
сұранысты қалыптастыру үрдістерін қамтамасыз ету, тапсырыстарды 
онлайн өңдеу, сонымен қатар әріптестер арасында ақпаратпен алмасу. 
Саудадағы электрондық коммерцияның  қазіргі кезде маңызы өте зор, 
өйткені Интернет бүкіл әлемде коммерсанттар арасындағы тиімді 
делдал болды. Қаржылық құралдардың айналымы тікелей сауда сала-
сында, яғни «сатушыдан тұтынушыға»  сату саласында 1,3 трилли-
оннан аса долларды, компаниялар арасында – 15 триллион долларды 
құрады.

Электрондық коммерцияның негізгі үліглері
Электрондық сауда – дамыған және дамушы елдерде экономикалық 

өсімнің негізгі факторы болып табылады. Интернет бойынша келісім- 
шарттарды бекітудің құнының төмендігі компанияларға шетелдеөз 
сатылымдарының барлық өлшемдерін кеңейтуге және интернет- 
коммерцияның көмегімен тасымалдаушыларды іздеуге мүмкіндік 
береді.

Электрондық бизнесте келесі үлгілерді бөліп қарастырады:
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 Мемлекет (G) Бизнес (B) Азамат (C)

Мемлекет G2G үйлестік
G2B өтімсіз зат-
тарды хабарлау 

және жаппай сату
G2C

Бизнес B2G жабдықтау B2B электрондық 
коммерция

B2C 
электрондық 
коммерция

Азамат C2G салықтар C2B бағаларды 
салыстыру C2C Аукциондар

В2В үлгісі
Бизнеске арналған бизнес жүйесі – бұл электрондық коммуникаци- 

ялар (интернет, интранет, ұялы және байланыстың басқа да құралдары) 
арқылы компаниялар арасындағы кешенді ақпараттық және саудалық 
өзара байланыстың ұйымы. В2В жүйесінің негізгі ерекшелігі – екі өзара 
әрекет етуші жүйелер арасында мәліметтермен автоматтандырылған 
алмасу болып табылады, бұл кешенді автоматтандырылған басқару 
жүйелерінің (кәсіпорынның ресурстарын басқару жүйелерінің) екі 
жағында да болуды білдіреді. В2В жүйесінде кез келген мердігердің 
компанияның ағымдық қажеттіліктерін қарау, оларға жылдам әсер ету, 
жеткізу графигін жоспарлау, жеткізу тәсілдерін анықтау, шоттарды, 
осы барлық ақпаратты кәсіпорынның ресурстарын басқару жүйесіне 
шығару мүмкіндіктері бар. Ең алдымен, В2В жүйелері материалдық- 
техникалық жабдықтау мен өткізу мәселелерін шешу үшін арналған. 
Сонымен қатар, бұл жүйе транзакциялық шығындарды төмендетуге 
және жабдықтаушы тізбектерден тиімсіз түйіндерді алып тастауға 
мүмкіндік береді. 

В2С үлгісі
В2С үлгісі кәсіпорынның өз тауарларды немесе тікелей тұтынушыға 

интернет арқылы қызметтерді сату жағдайларында орын алады. В2В 
жүйесі – келісім-шартты бекіту принципі өзара пайдаға негізделген. 
В2С жүйесін іске асыру мысалы ретінде электрондық дүкендер, 
билеттерді брондау мен сату жүйелері, интернет-киоскілер болып 
табылады.

В2С бизнесінің дамуы – экономиканың жалпы дамуымен және 
сатып алушылардың әл-ауқатының жоғарылауымен байланысты. 
Интернет сауда тек барлық құраушыларының сапасы жоғары болғанда 
ғана дами алады:
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1) логистика;
2) транспорттық инфрақұрылым;
3) пошталық жүйе;
4) интернет дүкендердің төлем жүйелері.
В2С жүйесінде жұмыс істейтін сауда компаниялары келесі 

құрылымдарды бөліп қарастырады:
1) Web-сөре – тапсырысты рәсімдеудің min құралдары бар, 

компанияның тауарлары мен өнімдерінің каталогын желіде ор- 
наластыру.

2) Интернет дүкен электрондық сауда үрдісін басқару үшін сөреден 
бөлек, барлық қажетті бизнес инфрақұрылымды құрайды.

3) Саудалық интернет жүйелері (СИЖ) – бизнес-компаниялармен 
толығымен біріктірілген, интернет дүкенді немесе web-кеңсені 
ұсынады.

С2С үлгісі
С2С жүйесі (сатып алушы үшін сатып алушы). Web-сайттың төңі 

регінде нақты қызығушылықтар арқылы біріктірілген, адамдардың
интернет-қауымдастығы жинақталады, олардың саны жоба 

қатысушылар мен қажетті сервистерді ұйымдастыру күштеріне тура 
пропорционал. С2С бағыты кез келген ыңғайлы уақытта мәміле 
жасауға, үстеме шығындарды азайтуға және соңғы тұтынушының 
қаражатын үнемдеуге мүмкіндік береді.

С2С секторына интернет-аукциондар жатады, онда бір сатушы 
және көп сатып алушылар болған кездегі электрондық бизнес 
шеңберінде бір адамнан екіншісіне тікелей сату жүргізіледі. 

Интернет биржан – қаржылық активтермен амалдарды белсенді 
режимде жүргізуге мүмкіндік береді. Биржа – бұл сауда алаңы, онда 
тауардың бағасы сұраныс пен ұсыныс арқылы анықталады. биржада 
тауар стандартты болу керек, өйткені сауда анонимді түрде және 
сатып алушы тауарды сатып алғанға дейін көре алмайды. Интер- 
нет биржалардың түсімдері толығымен мәмілені бекітуден түсетін 
комиссиялық төлемдерден тұрады.

Электрондық бизнесті төлеу формалары
Интернет арқылы сатуды жүргізетін көптеген фирмалар банктердің 

берген кредиттік карталары бойынша төлемді қабылдайды. Бүкіл 
әлемде жиі қолданылатын – American Express, Visa, Mastercard және 
Discover – кәдімгі дүкендерде, онлайн-дүкендерде де төлем жүйесі 
ретінде болып табылады. Көптеген елдерде адамдар сол елдің өзіне 
тән карталарды қолдануды дұрыс көреді. Компаниялардың көпшілігі 
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халықаралық тұтынушылардан төлемдерді өңдеуге бағытталады. 
Осындай компанияны табу үшін Google немесе Bing сияқты кез кел- 
ген браузерде «халықаралық онлайн-төлемдер» сөзін енгізу керек. 
төлемдерді төлеудің белгілі нұсқаларының бірі – PayPal тәуелсіз 
қызметі болып табылады, ол тұтынушылардың кредиттік карталары 
мен банктік шоттары арқылы жүргізілетін төлемдерді өңдейді және 
ақшаы сатушыға баыттайды. PayPal – онлайн-сатылымды жүзеге асы- 
ратын кішігірім фирмалар арасында белгілі болуда, PayPal шетелдік 
сатып алушыларға төлемнің сатышуға төленуіне кепілдік береді.

Қазақстандағы электрондық коммерция нарығы соңғы жылдары 
қарқынды өсіп келеді. Айналымы 700 млн доллардан асып жығылды. 
Төніп келген дағдарыс, нарықтың осы сегментінің қазіргі кезде 
болашағы зор екенін, онлайн-сауданың өсуіне жаңа мүмкіндіктердің 
пайда болғанын көрсетті. Адамдар үнемдей бастады, интер- 
нетте көп іздеуді бастады және қайда арзан болса, сонда баруда – 
сөзсіз е-коммерция жоғары өрлеуде. Қазақстандағы электрондық 
коммерцияның аса дамушы нарығы – бұл тұрмыстық техника. Біздің 
ірі желілерге кіргендер: Sulpak, Технодом, Электроника планетасы – 
бәрінде интернет-дүкендер бар. Басқа мысалы ретінде Satu.kz болып 
табылады, негізінен бұл да дәл сол нарық.

11.2 Электрондық оқыту

Электрондық оқыту (e-learning) ретінде заманауи ақпараттық- 
коммуникациялық технологияларды және есептеуіш техника 
құралдарын жүйелі түрде және қарқынды қолданумен ерекшеленетін 
білім беру үрдісі деп түсінеді. Бұл түсінік қашықтықтан, мулти- 
медиялық, компьютерлік, виртуалды, онлайндық, Web-бағдарлы, 
кибернетикалық білім және т.б. секілді терминдермен бірге бірыңғай 
синонимдік қатарды құрайды. Есептеуіш техника құралдарының 
замануи жағдайы мен интернет желісінің кеңінен таралуы 
оқытудың: жоғарғы интерактивтілігін, қашықтығын, жаппайлығын, 
электрондық кітапханаларға қолжетімділікті, бірыңғай білім беру 
ортасын құруды және т.б. электрондық технологияларының көптеген 
артықшылықтарын жүзеге асыруға мүмкіндік береді.

Электрондық білім беру жүйесі серверлер мен клиенттік ком- 
пьютерлер арасында бөлінген, күрделі бағдарламалық-техникалқ 
кешенді ұсынады. Білім беру желісінде мәліметтермен алмасу, әдетте, 
интернет каналдары және жергілікті желі коммуникациялары бой- 
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ынша жүзеге асырылады. Осы көпдеңгейлі иерархиялық жүйені 
басқару ағылшынтілді баспаларда virtual learning environment (VLE) 
немесе learning management systems (LMS) деп аталатын, арнайы 
бағдарламалық платформалардың көмегімен орындалады. Орысша 
тілді баспаларда мұндай платформалар қашықтықтан оқыту жүйелері 
(ҚОЖ) деп аталады.

ҚОЖ-нің негізгі функционалын құрайтын, негізгі мүмкіндіктерін 
қарастырамыз:

1) Оқу және көмекші материалдарды құру мен жүктеу. ҚОЖ 
жүйесіне білім беру сайтындағы оқу материалдарын, жоспарлар- 
ды, ескертулерді, қосымша нұсқаулықтарды және т.б. түзету мен 
жүктеу құралдары кіру керек. Көптеген заманауи ҚОЖ-де бұл 
функция Web-интерфейстің көмегімен жүзеге асырылған.

2) Онлайн-тесттерді құру мен жүзеге асыру. Онлайн-тесттер – бұл 
жылдам бақылау мен өзін-өзі бақылау білімінің тиімді тәсілі. 
Тестілеу жүйесі жаңа материалды меңгерудің сапасын жылдам 
бағалауға мүмкіндік береді.

3) Тапсырмаларды беру және тексеру. Тапсырмаларды онлайндық 
режимде орналастыру мен тексеру осы еңбекті көп қажет ететін 
үрдісті қысқартады.

4) Оқу үлгерімін жылдам бақылау.
5) Желілік ұжымдық интерактивтіліктің форумдары, чаттары және 

басқа да түрлері.
Қазіргі кезде қашықтықтан электрондық оқытуды қолдайтын, 100 

аса коммерциялық және тегін бағдарламалық орталар бар. 
Электрондық оқулықтар
Электрондық оқулықтар (ЭО) біздің өмірімізде көп орын ала 

бастады. Электрондық оқулықтардың пайда болуына және таралуына 
электрондық өнеркәсіптің, микроэлектрониканың, компьютерлік тех- 
нологиялар мен интернет технологияларының жылдам дамуы ықпал 
етуде.

Қазіргі кезде электрондық оқулықтарды гипермәтіндік формада 
құру және оларды оқу үрдісіне енгізу бойынша белсенді жұмыс жүріп 
жатыр. Алайда электрондық оқулықтарды құрудың бірыңғай стан- 
дарты жоқ, оларды құқықтық қорғау механизмдері жоқ, электрондық 
оқулықтардың сапасы анықталатын бірыңғай белгілер жоқ.

Әдетте электрондық оқулықтарды екі түрге бөледі: дисктерде тара- 
латын немесе жергілікті желілерде орналасатын оқулықтар әр түрлі

үрдістер мен құбылыстарды, сондай-ақ материал мен бақылауды 
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баяндайтын күрделі көпдеңгейлі құрылымды көрсететін үшөлшемді 
суреттер, бейнефрагменттер, интерактивті үлгілер түріндегі жоғарғы 
сапалы, аса бай иллюстративтік материалдармен ерекшеленеді.

Электрондық оқулықтардың бірқатар артықшылықтары бар. 
Қарапайым оқулықтармен салыстырғанда, электрондық оқулықтар 
өзіне үлкен көлемдегі ақпаратты қамтиды. Оқытудың стандартты 
құралдары, оқулықтар ешқашан өздерінің өзектілігін жоғалтпайды, 
кітап, оқулық адамның қасында әрқашан болады және көмектесетін 
болады. Ал электрондық оқулықтар оқытудың классикалық әдістері 
мен тәсілдеріне жақсы толықтыру болып табылады. Электрондық 
оқулыққа мынадай анықтама беруге болады:

Мультимедиялық (электрондық) оқулық – бұл оқу материал- 
дарын келесі объектілерді қолдану арқылы электрондық түрде 
көрсету:

1) форматталған гипермәтін;
2) графикалық суреттер;
3) анимация;
4) аудио- және бейнежазбалар.
ЭО қолдану ыңғайлығы айқын, әсіресе бұл құрамы үнемі про- 

греспен байланысты пәндерге қатысты, мысалы, информатика, 
экономикалық және құқықтық пәндер. жыл сайын ЭО жаңартуға 
болады. 

11.3 Электрондық үкімет

Қазіргі кезде мемлекет, басты қоғамдық институт ретінде, аза- 
маттар мен бизнестің қажеттіліктеріне бағытталатын, мемлекеттің 
басқарманың осындай құрылымын құру мақсатымен меншікті 
өзгерістерді жүргізе отырып, қоғам мен экономикадағы өзгерістерге 
жылдам жауап қайтаруға ұмтылуда.

Мемлекеттік құрылымдардың жеке қызметтері шарттарында, 
көптеген мекемелердің меншікті ережелері мен тәртіптері, соны- 
мен қатар қызмет етудің меншікті құқықтық негізі, жұмыс істеу 
мен бизнес-үрдістердің өзіндік әдістері бар, яғни бұл әрекеттердің 
бірікпеулеріне, ақпараттың қайталануына және ресурстардың тиімсіз 
қолданылуына алып келеді.

Өз жұмыстарының тиімділігін жоғарылату және кешенді қызмет- 
терді көрсету мақсатында, мемлекет қазіргі кезде жеке құрылымдарды 
біріктіруге ұмтылуда. Ішкі бизнес-үрдістерді қайта құру жолымен, 
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көптеген мемлекеттік мекемелер, техникалық шешімдерді қолдана 
отырып, билік органдарының ақпараттық жүйелерді стандарттайтын 
және олардың арасын біріктіруге мүмкіндік беретін, азаматтардың 
тікелей қатысуын талап ететін, көптеген қадамдар мен амалдарды 
қысқартуда. Мемлекеттік басқаруда ақпараттық технологияларды 
қолдану үрдісі мемлекеттің қоғаммен – «электрондық үкіметпен» 
өзара байланысудың жаңа деңгейіне өтуді сипаттайды [14].

Электрондық үкіметтің концепциясы көрсетілетін қызметті 
оңтайландыру, қоғамның мемлекеттік басқару мәселелеріне еліктіруді 
жоғарылату және ішкі бизнес-үрдістерді жетілдіру мақсатымен, 
ақпараттық және телекоммуникациялық технологияларды (АКТ), 
интернеттің мүмкіндіктерін қолдану негізінде, мемлекеттік ұйым- 
дардың ішкі және сыртқы өзгерістерінен тұрады.

«Электрондық үкімет» архитектурасының жалпы сызбасы өзіне 
негізгі блоктарды (даму бағытотарын) біріктіреді:

1) Акт негізінде мемлекеттік органдардың қызметі туралы 
ақпараттарға азаматтардың қашықтықтан қолжеткізуін қамта- 
масыз ету жүйесі.

2) Заманауи акт қолдану арқылы мемлекеттік қызметтерді көрсету 
жүйелері.

3) Электрондық құжаталмасудың ведомствоаралық жүйесі.
4) Мемлекеттік билік органдарының қызметтерін жоспарлау мен 

мониторинг жүргізу жүйелері.
5) Электрондық үкіметті құрудың нормативтік құқықтық базасы.
6) Сервистер мен мәліметтердің бірыңғай инфрақұрылымының 

жүйелері – жалпымемлекеттік жүйелердің, реестрлер мен 
классификаторлардың кешені.

7) Мемлекеттік органдардың ішкі үрдістері үшін жүйелік қамтама 
мен қамтамасыз етуші атк-жүйелер.

8) Технологиялық инфрақұрылым мен оны қолдау бойынша жүйе.
9) «Электрондық үкіметті» қалыптастыру бағдарламасын басқару 

мен әдістемелік қамтамасыз ету жүйесі.
Электрондық өзара қатынастың формалары
Әлемнің көптеген елдері, оның ішінде Қазақстан да, электрондық 

үкімет облысындағы бастамалардың көпшілігін енгізді немесе 
енді ғана жүзеге асырып келеді. Бұл бастамалардың әртүрлілігін 
қарапайым формадан бастап күрделі формаларға дейін – бірнеше кате- 
гориялар бойынша бөлуге болады (11.1-сурет): Ақпараттың жария 
бөлінуі. Электрондық формалар. Транзакциялар.
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11.1-сурет. Электрондық өзара қатынас формалары

Ақпаратты жария тарату интернет бойынша үкіметтік ақпаратқа 
қолжетімділікті қамтамасыз ететін, қосымшаларды ұсынады. Бұл кате- 
гория, мемлекет те, ақпарат та пассивті рөлде болатын қатынастады 
жоспарлайды.

Электрондық формалар немесе интерактивті өзара қатынас, 
мысалы мемлекетпен өзара байланысу үшін азаматтарға немесе кәсі-
порындарға қажет болатын, құжаттардың әр түрлі формулярларға 
қолжеткізу мүмкіндігін береді. Интерактивті өзара қатынас деңгейінде 
пайдаланушы алдыңғыдай пассивті рөлде болмайды, өйткені нақты 
сұраныспен мемлекеттік мекемелерге интернет боййынша жүгіну 
мүмкіндігіне ие. Алайда, бұл жауап беру реакциясын міндетті түрде 
жоспарламайды.

Транзакциялар санына кәсіби қызметті жүргізуге лицензия- 
ларды алуды, салық декларациясын өткізуді, құжаттарды алмастыру 
өтініштерін және т.с.с. электрондық формада өтініштерді беруге 
болады. Нақты амалдардың (транзакциялардың) жүзеге асырылуы 
мемлекет пен қызметтер адресаты арасындағы белсенді байланы- 
сты болжайды. Мысал ретінде, өтінішті келесі электрондық растау 
арқылы қызмет немесе өз ісін ашуға құқықты алудің толығымен іске 
асқан тізбегі болуы мүмкін.

Қазақстан Республикасының электрондық үкіметі
Қазақстанда «электрондық үкіметтің» енгізілуі азаматтарға және 

ұйымдарға қызметтерді мемлекеттік органдардың көрсету мерзімін 
қысқарту мен сапсын жақсартуға, әр түрлі мемлекеттік қорларға 
қолжеткізуді қамтамасыз етуге, мемлекеттік органдардың қызметін 
қадағалау мүмкіндігіне, тиімді және оңтайлы мемлекеттік аппараттың 
құрамын құруға бағытталған. Мемлекеттің сәйкес заңнамалық 
актілерінде, еліміздің атк дамыту облысындағы мемлекеттік 
бағдарламаларда анықталған, Қазақстандағы «Электрондық үкіметті» 
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қалыптастырудың бастапқы кезеңінің көптеген мәселелері қазіргі 
кезде табысты жүзеге асырылуда. 

Бұлтты құжат айналымы, мобильді жұмыс орны, кадрларды 
басқарудағы және әлеуметтік төлемдердегі онлайн тәсілдер сияқты 
жобалар белсенді түрде жүзеге асырылуда. Онлайн режимінде қол 
жетімді мемлекеттік қызметтердің үлесі 93% дейін ұлғайтылды.

2020 жылы Біріккен Ұлттар Ұйымының жаһандық рейтингі бой-
ынша Қазақстан электронды үкіметтің даму деңгейі бойынша 193 
елдің ішінде 10 позицияға көтеріліп, 29-орынға ие болды [https://
primeminister.kz].

Қазіргі кезде, Қазақстанда «электрондық үкімет» белсенді іске 
асырылып келеді десек болады және еліміз азияда осы бағыттағы 
көшбасшылардың бірі болып табылады. біздің еліміз «электрондық 
үкіметті» дамытуда және оны еліміз бен қоғамның күнделікті өміріне 
енгізу бойынша айтарлықтай табыстарды көрсетеді. «Электрондық 
үкіметтің» тиімді жұмыс істеуін алдағы қамтамасыз ету үшін, 
елімізде ең алдымен келесі мәселелерге көңіл бөлу керек: қажетті 
бизнес-үрдістерді жетілдіру; нормативтік-құқықтық базаны дамыту; 
кадрларды дайындау деңгейін жоғарылату; еліміздегі ақпараттық 
теңсіздікті жою.

Әлемдік тәжірибе көрсеткендей, «электрондық үкіметті» құру 
мен енгізу бойынша әр түрлі үлгілер бар. Қазіргі кезде «электрондық 
үкіметті» қалыптастырудың барлық шарттары мен шешімдеріне жауап 
беретін бірыңғай үлгі жоқ. Бұл, әрбір елдің өзіндік ерекшеліктері, 
басымдылықтары және осы мәселені шешуге қажетті ресурстардың әр 
түрлі деңгейі бар екендігімен байланысты.

 
11.4 Стартап. Акселерациялау және 

инкубациялау бағдарламары

Стартап – жаңадан құрылған (мүмкін, тіпті заңды тұлға емес) 
даму сатысындағы компания, ол өз бизнесін жаңа инновациялық иде- 
ялар негізінде немесе жаңадан пайда болған технологиялар негізінде 
құрады.

«Стартап» термині алғаш рет 1939 жылы Құрама Штаттарда пайда 
болды. Сол кезде Сан-Франциско қаласына жақын Санта-Клара 
(Калифорния) алқабында жоғары технологиялар саласында әзірлеу 
жұмыстарымен айналысатын барлық кәсіпорындар мен фирмалар 
шоғырланған. Осы кезеңде Стэнфорд университетінің студенттері 
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Дэвид Паккард пен Уильям Хьюлетт өздерінің шағын жобасын жасай 
отырып, бұл бизнесті стартап деп атады (start-up ағылшын тілінде – 
бастау, іске қосу). Уақыт өте келе, бұл стартап Hewlett Packard сияқты 
үлкен және табысты компанияға айналды. Табысты стартаптың басқа 
классикалық үлгілері – Microsoft (негізін қалаушылар – Билл Гейтс 
және Пол Аллен), Apple Computer inc. (негізін қалаушылар Стив Джобс 
пен Стив Возняк) және Google (негізін қалаушылар – Ларри Пейдж 
және сергей брин) (http://constructorus.ru).

Стартаптарды құру, табысты дамыту және оны жалғастырудың 
негізгі себептерінің бірі қазіргі өнімдерді сәтті қолданатын ірі 
корпорациялардың ебедейсіздігі мен баяулығы болып табылады, 
себебі олар жаңа өнімдерді құру мен әзірлеу жұмысымен айналы- 
сады. Сондықтан, стартаптар жаңа идеяларды іске асыру тұрғысынан 
өздерінің ұтқырлығына байланысты, ірі корпорацияларға бәсекелес 
болады.

Жаңа стартапты құрудың негізгі ресурсы – қажетті жаңашыл 
идея. Өзі материалдық түрде іске асырылмаған, тек қағазда немесе 
сөзбен (стартап жоспары) сипатталған идеяның құны өте қымбат 
болуы мүмкін. Бұл идеяның табыстылығының тағы бір факторы 
оның қойылған талаптарға сәйкестігі (тұтынушыға қажетті дәрежеде) 
болып табылады, өйткені идея ерекше және жаңаша болуы мүмкін, 
бірақ оның пайдасы да аз болады.

Старпап үшін команданың жақсы болуы маңызды. Стартап 
командаларының біреуі басқа біреуін толықтыратыны маңызды, яғни, 
екіншісінде серігінде жоқ қажетті қасиеттері мен дағдыларының 
болғаны.

Көбінесе стартаптың ерекше сипаттамалары ретінде қаржын 
жетіспеуі және нарықтағы фирма жағдайының берік еместігін атауға 
болады. Бүгінде стартап инвестициялары бизнес-періштелер мен 
венчурлық қорлар деп аталаиын қорлар арқылы жүзеге асырылады. 
Венчурлық кәсіпкерлер ПИФ үлесін басқарады, олар жас, бірақ өте 
перспективалы бастамаларды инвестициялайды. Бизнестің періш- 
телер – бұл жеке инвесторлар, олар инвестиция объектісін өз бетімен 
анықтап, өз қаражаттарын салады. Стартаптардың осы екі «әмиянына» 
шартты түрде достар мен туыстарды қосуға болады. Бұл санат әлемдік 
деңгейдегі стартаптарты инвестициялауда үшінші орынды иеленеді.

Венчурлық қорлардың бизнес-періштелерден айырмашылығы, 
өздерінің салымшыларының қорларын (сақтандыру компанияларының, 
зейнетақы қорларының, жеке тұлға қаржыларын) және жоғары немесе 
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орташа тәуекелдер үлесі бар жобаларды инвестициялайды, бірақ 
олардың кірістілік әлеуеті жақсы болуы тиіс. Бизнес-періштелер 
сияқты венчурлық қорлар кейде жобаларды бастапқы кезеңде (тек 
бизнес-жоспары болғанда) инвестициялауы мүмкін, бірақ көбінесе 
істі бастайтын қаражаты жоқ, жақында нарыққа кірген компанияларға 
қолдау көрсетеді (http://constructorus.ru).

Инкубаторлар мен акселераторлар – экожүйе стартапының 
негізгі элементтерінің бірі. Бұл ұйымдар бастапқы кезеңдегі жоба- 
ларды дамытумен айналысады, оларды шығындары бойынша емес, 
нарықтық бағалау арқылы сатуға болатын бизнеске айналдырады. 
Бүкіл әлемде инкубаторлар мен акселераторлар өз инвесторларының 
тәуекелдіктерін бөлісетін ірі жобалар ағынымен жұмыс істейді.

Классикалық мағынада акселератор венчурлық нарықтың инсти- 
туты болып табылады, ол кәсіпкерлер болғысы келетін, ынталы 
адамдардың идеяларынан бизнесті дамытатын ұйым. Әдетте аксе- 
лераторда жобаларды дамытудың шұғыл бағдарламасы бар, ол 
венчурлық кәсіпкерлік пен жобаларды басқарудың базалық ұғымына 
жатанын, теориялық курстардан, сондай-ақ алынған білімін нақты 
жобаға енгізуге бағытталған практикалық жаттығулардан тұрады. 
Әдетте, акселераторда венчурлық инвестицияларды тарту арқылы, өз 
стартаптарын құру тәжірибесі бар, сонымен қатар қызмет көрсететін 
қызметкерлерді – юристер, бухгалтерлер мен дизайнерлер және 
басқаларды тарту тәжірибесі бар кәсіпкерлер тобы жұмыс істейді.

Инкубатордың акселератордан ерекшелігі, ол венчурлық 
қорлардан инвестиция тартудың алдында бұрыннан қалыптасқан 
бизнесті «өсіру» негізінде жұмыс істейді. Осыған байланысты 
бағдарламалардың негізі инвестициялық талдау мәселелерін тереңірек 
зерттеу, мәмілелерді құрылымдау және инвесторлармен қарым- 
қатынас жасау арқылы ерекшеленуі мүмкін.

Инкубаторда, акселераторда өздерінің жұмыс істеу кезеңінде 
жүздеген стартаптармен айналысады және атқарған қызметтері үшін 
компания капиталындарынан өз үлестерін алады. Мұнымен қатар, 
жобалар қатаң сынақтан өтеді. Сонымен, шетелде акселератор әдетте 
стартаптың 75%-ы құрайды, ал инкубатор 25-33% аспайды. Бұл қалған 
стартаптар жұмыс істемейді және жабық дегенді білдірмейді, бірақ 
оларға инвестицияларды іздеуге қатысуы үшін даму стратегиясын 
өзгерту қажет.

Инкубатордың және акселератордың басты міндеті – стартап- 
тардың бизнестегі нарықтық бағасын және кәсіпқойлығын арттыру, 
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сонымен қатар өндірілетін өнім немесе қызметтің одан әрі дамуы 
үшін жағдай жасау. Бұл салада жобалардың табыстылығын бағалау 
нұсқаларының бірі – инкубаторлар мен акселераторлар стартап- 
резиденттерін қаржыландырудың өсуі болып табылады. Сонымен, 
шетелдегі ұйымдардың жұмысы стартаптың 3-4 есе өсуін көздейді, 
егер инкубатор мен акселератор ірі ойыншыларға сатылған жобада 
өз үлестерін сақтаған кезде, онда өсім 8-10 есе болуы мүмкін. Инку- 
баторлар немесе акселератормен жұмыс істей бастаған кезде өз 
қаражаттарын инкубаторға немесе акселераторға жұмсайтын белсенді 
бизнес-періштелердің қауымдастығы да болады (http://constructorus.ru).
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ГЛОССАРИЙ

Автоматтандырылған деректер банкі (АДБ) – деректер база- 
сын басқару жүйесінің және оның бақылауындағы деректердің нақты 
дерекқор (ларының) жинағы.

Аймақтық компьютерлік желі – белгілі бір аймақтағы компью- 
терлерді байланыстыратын желі.

Ақпарат – ұсыну нысанына тәуелсіз, қоршаған орта және оның 
орындалу процестері туралы ақпарат.

Ақпарат қажеттілігі – материалдық емес қажеттіліктердің бір 
түрі – белгілі бір мәселені шешу немесе белгілі бір мақсатқа қол 
жеткізудегі ақпарат қажеттілігі.

Ақпарат қауіпсіздігі – қажет ықтималдылықпен ақпараттың жәй- 
күйін, ақпараттық ресурстарды және ақпараттық жүйелерді жойылу, 
ұрлау, жоғалту және т.б. жағдайлардан қорғау.

Ақпараттық жүйе (АЖ) – ақпаратты құруға, сақтауға, өңдеуге, 
іздеуге, таратуға арналған жүйе.

Ақпараттық және коммуникациялық желі – ақпаратты тасымал- 
дау және өңдеуге арналған техникалық құралдар жиынтығы.

Аудиоконференция – телекоммуникациялық жабдықты пайдалана 
отырып бір-бірінен қашықтықта орналасқан пайдаланушылардың 
нақты уақыт режимінде жүзеге асырылатын сөйлесу әрекеті.

Аутентификация (Түпнұсқалық растама) – қандай да бір компью- 
терлік жүйеге немесе ондағы деректерге қол жеткізуге қажет болған 
жағдайда өздерін жариялайтын пайдаланушы немесе бағдарлама 
адамға немесе бағдарламаға ұқсас екенін анықтауға мүмкіндік беретін 
процесс.

Бағдарлау – байланыс желісіндегі шақыру немесе деректер блогы 
тағайындалған жерге жетуі мүмкін жолды анықтау процесі.

Байланыс инфрақұрылымы – байланыс жолдарын қамтитын 
аумақтық бөлінген көздер мен алушылар арасында ақпарат алмасуды, 
электромагниттік сигналдардың әртүрлі тарату құралдарын, сонымен 
қатар сигналдарды қабылдау, беру және тасымалдау кезінде оларды 
өңдеуді қамтамасыз ететін жабдықтарды пайдалануды қамтамасыз 
ететін желілік инфрақұрылым.

Байланыс технологиялары – ақпаратты жүзеге асыру жолдары 
және оларды беру үрдістері мен әдістері.

Байт (byte) – екілік кодтың (биттің) сегіз дәрежесіне тең (белгілер, 
сандар, графика, дыбыс, бейне және т.б.) кез-келген нысандағы ақпарат 
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көлемінің негізгі бірлігі. Сонымен қатар, үлкен өлшем бірліктер де 
қолданылады: килобайттар (1024 байт), мегабайттар (1024 кб), гига- 
байттар (1024 мб).

Бизнес-инкубатор – инновациялық процесті ұйымдастырудың 
кешенді әдісі негізінде жаңа кәсіпорындар, жұмыс орындарын құру 
және аймақтың экономикалық дамуы үшін құрылған инновациялық 
инфрақұрылым субъектісі.

Бит (bit) – берілген немесе сақталған ақпараттың ең кіші бірлігі, 
«binary digit» (екілік разряд) терминінің аббревиатурасы болып 
табылады. Ол әрдайым 0 немесе 1 сандарының комбинациясымен 
бейнеленеді.

Блог – негізгі мазмұны күнделік немесе үнемі жаңартылған 
оқиғалар журналы болып табылатын веб-күнделік. Блог беттеріндегі 
жазбаларды бір немесе бірнеше авторлар орналастыруы мүмкін; соны- 
мен қатар олар тақырып және/немесе басқа критерийлер бойынша 
жіктеліп кері хронологиялық тәртіппен реттеледі.

Браузер (Browser) – желіде деректерді интерактивті іздеу, көру, 
қарау және өңдеу үшін графикалық интерфейсті қамтамасыз ететін 
бағдарламалық жасақтама.

Бұлттық есептеулер (англ. Cloud Computing) – пайдаланушыға 
интернет немесе басқа желілер арқылы бөлінген компьютерлік ресур- 
старды пайдалану мүмкіндігін беру сервисі.

Білім (пәндік аймақ туралы) – пәндік аймақ туралы жаңа 
ақпарат алу үшін оған қолданылуы мүмкін пайдалы ақпарат пен 
процедуралардың тұтас жиынтығы.

Білім базасы – объектілердің қасиеттері, процестердің заңдылық- 
тары және жаңа шешімдер қабылдау үшін берілген жағдайларда 
деректерді пайдалану ережелерінен тұратын белгілі бір пәндік сала 
туралы ақпараттың формальды жүйесі.

Веб-бет – WWW-де орналасқан және URL арқылы анықталған 
гиперсілтемелері бар дара құжат. 

Веб-сервер – басқа WWW компьютерлеріне құжаттарды ұсыну 
кезінде тиісті сұратуларды жіберетін компьютерде орнатылған 
бағдарлама.

Векторлы бейне – бұл математикалық сипаттаманы қолдана оты- 
рып жасалған қарапайым объектілердің бейнесі.

Гипермәтін (Hypertext) – сілтемелер бойынша көшу мүмкіндігі бар 
интерактивті орта типін сипаттайтын ұғым. Сөздерге, сөз тіркестеріне 
немесе суреттерге ендірілген сілтемелер (URL форматының адресі) 
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қолданушыға (меңзерді орнатып мауыстың сол жақ батырмасын 
басу) мәтінді немесе сызбаны және олармен байланысты ақпарат пен 
мультимедиалық материалдарды тез арада таңдау мүмкіндігін береді.

Гипермедиа (Hypermedia) – тораптардағы сілтемелер арқылы 
қосылған ақпаратты дискретті ұсыну әдісі. Деректер мәтін, графика, 
дыбыс жазбалары, бейне жазбалар, анимациялар, фотосуреттер немесе 
орындалатын құжаттар түрінде ұсынылуы мүмкін. Гипермедиа – 
гипермәтінді жүйелердің жинағы.

Гиперсілтеме (Hyperlink) – құжаттың өзінде, басқа құжаттарда, 
соның ішінде әртүрлі компьютерлерде орналастырылған ақпараттың 
түрлі компоненттері арасында байланыс үшін қолданылатын құжат 
элементі.

Деректер базасын басқару жүйесі (ДББЖ) – дерекқордағы 
деректерді басқаруға арналған бағдарламалық және тіл жасақтама 
құралдарының жиынтығы. Бұл бірнеше қолданушылардың дерек- 
қормен жұмыс істеуін және деректерді қолдануын қамтамасыз етеді.

Деректерді іздеу – деректерді белгінің анықталған комбинациясы 
бойынша таңдау.

Жаһандық желі – түрлі елдерде, түрлі континенттерде компью- 
терлерді біріктіру желісі.

Желі (Network) – жергілікті немесе қашықтағы коммуникация- 
ларды (дауысты, көрнекі, деректермен алмасу және т.б.) қамтамасыз 
ету үшін және ортақ мүдделерге ие пайдаланушылар арасында ақпарат 
алмасу үшін бөлінген немесе ажыратылған желілермен байланысатын 
өзара әрекеттесетін элементтер жүйесі.

Желілік технологиялар – телекоммуникация желілерін 
пайдалануға негізделген қашықтықтан оқыту технологиясының бір 
түрі.

Желінің дайындық индексі – әртүрлі елдердегі ақпараттық 
қоғам дамуының деңгейін көрсететін халықаралық рейтингті құруда 
қолданылатын бүкіләлемдік экономикалық форум (WEF) және 
INSEAD халықаралық бизнес мектебі дайындаған композиттік индекс.

Жоғары сапалы компьютер (супер ДК) – жоғары сапалы бағдар-
ламалық-аппараттық кешен.

Жүйе (тақырыптық аумақта) – әрқайсысы бір-біріне тікелей 
немесе жанама түрде өзара байланысты элементтер жиынтығы, соны- 
мен қатар осы жиынтықтың кез-келген екі бағыныңқы жиынтығы 
тұтастық пен жүйенің бірлігін бұзбай тәуелсіз болмауы тиіс.
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Инновациялар – жаңа немесе жетілдірілген технологиялар, 
өнімдер немесе қызмет түрлері, сонымен қатар өндірістік, әкімшілік, 
коммерциялық немесе өзге де сипаттағы ұйымдастырушы және 
техникалық шешімдер.

Инновациялық қор – инновациялық қызметті қаржыландыру 
мақсатында құрылған қаржы ресурстарының қоры.

Инновациялық қызмет (процесс) – инновацияларды жүзеге 
асыруға немесе осы мақсат үшін ойластырылған ғылыми, техноло- 
гиялық, ұйымдастырушылық, қаржылық және коммерциялық қызмет. 

Интерактивті ақпараттық жүйе – экстраактивті жүйенің жеке 
нұсқасы, онда ақпаратты тек көшіру ғана емес, сонымен қатар диалог 
режимінде алмасу мүмкіндігі де бар, мысалы: электрондық пошта мен 
сөйлесу бөлмелері, телефония, интерактивті теледидар және т.б.

Интерактивті тақта – бұл компьютерге қосылған сенсорлық 
экран, ондағы бейне проектор арқылы тақтаға тасымалданады.

Интернет (Internet) – компьютерлер арасында қашықтағы 
ақпаратқа қол жеткізуді және ақпарат алмасуды қамтамасыз ететін 
өзара байланыстағы компьютерлік желілерден тұратын ашық әлемдік 
ақпараттық жүйе.

Интернет (Интернет желісі) – бөліктері бір-бірімен бірыңғай 
мекенжай кеңістігі арқылы логикалық өзара байланыстағы жаһандық 
ақпараттық желі.

Интранет (intranet) – интернет-технологиялар негізінде құрылған 
жабық корпоративтік желі. Оның құрамында корпоративтік веб болуы 
мүмкін.

Информатика – компьютердің көмегімен ақпаратты жинақтау, 
өңдеу және тарату заңдары мен әдістерін зерттейтін ғылыми пән.

Кейс (case) – әртүрлі тасмалдауыштағы (баспа, электронды, аудио) 
оқу материалдарының жиыны.

Компьютерлік графика – компьютер көмегімен графикалық 
бейнелерді құру, көрсету және өңдеу.

Контент (content) – мәтіндік, графикалық, аудио ақпараттың 
жиынтығы.

Корпоративтік ақпараттық жүйе – 1. Кәсіпорынның (ұйымның) 
қызметін құрайтын бизнес-процестердің маңызды бөлігін автоматтан- 
дыратын ақпараттық жүйе. 2. Ақпарат иесімен немесе осы ақпараттық 
жүйенің пайдаланушыларының келісімімен анықталатын, пайдалану- 
шылары шектеулі тұлғалар болуы мүмкін ақпараттық жүйе.
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Қашықтан қол жеткізу – аумақтық байланыс желілері арқылы 
абоненттік жүйелердің жергілікті желілермен өзара әрекет ету техно- 
логиясы.

Қашықтан оқу – оқулықтар, дербес компьютерлер және компью- 
терлік желілер арқылы қашықтықтан оқыту.

Қашықтықтан білім беру – білім беру біліктілігін растау жолы- 
мен қашықтықтан оқыту әдістері іске асырылатын педагогикалық 
жүйе.

Құрылым (жүйе) – жүйенің элементтерінің өзара әрекеттесу жол- 
дарын, оның тұтастығы мен бірлігін анықтайтын тұрақты байланы- 
стар жиынтығы.

Қызмет көрсету сапасы (QoS) – қызмет көрсетудің қажетті сапа- 
сын жүзеге асырушы желіні құру принципі.

Мәліметтер базасы – деректерді сипаттау, сақтау және өңдеудің 
жалпы принциптерін көздейтін белгілі бір ережелерге сәйкес 
ұйымдастырылған бірыңғай деректер жүйесі.

Мәтін редакторлар – компьютерлердегі мәтіндерді дайындау және 
өңдеу бағдарламалары.

Медиатека – білім беру мекемесінің ақпараттық инфрақұры- 
лымының орталығы, мұнда белсенді түрде студенттердің ақпараттық 
мәдениетін (кең мағынада) қалыптастыруға сондай-ақ жаңа ақпарат- 
тық технология құралдарының көмегімен оқытушылардың кәсіби 
біліктілігін арттыру жағдайлары ұйымдастырылады.

Мультимедиялық жүйелер – ақпаратты өңдеудің әртүрлі форма- 
ларын: мәтін, графика, анимация, музыка, сөйлеу, бейне пайдалануға 
мүмкіндік беретін бағдарламалар.

Мультимедиялық электрондық оқулық – басылған оқулықты 
компьютерге гипермәтіндік және мультимедиалық тасымалдау. Баспа 
материалдарымен салыстырғанда мұндай оқулыққа тез арада қажетті 
түзетүлер енгізу мүмкін; оның керемет графикалық көрінісі мен 
ыңғайлы интерфейсі бар (мәзір, көмекші гиперсілтемелер және т.б.).

On-line технологиялар (желіде) – нақты уақыт режимінде син- 
хронды ақпаратпен алмасуды қамтамасыз ететін желілік ақпараттық 
кеңістіктегі хабарламаларды беру тәсілі: «сөйлесу арналары» (чаттар), 
аудио және бейне конференциялар және т.б.

Операциялық жүйе – компьютердегі негізгі басқару бағдарламасы 
(бағдарламалар кешені).

Өзін-өзі басқару желілері – өзара қарым-қатынас механизмін 
жүзеге асыруды қамтитын, орталықтандырылған басқару мен қолмен 
басқаруды қажет етпейтін байланыс желлері.
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Парақ мекен-жайы – сайттың немесе вебтің логикалық мекен- 
жайын дәл анықтайтын деректер

Порт (port) – әртүрлі құрылғыларды компьютеріне қосу орны.
Портал (portal) – әртүрлі ресурстар мен сервистердің көп деңгейлі 

қауымдастықтар жүйесі ретінде ұйымдастырылған сайт. Пайдалану- 
шыны анық ақпаратпен қамтамасыз етіп, іздеу жүйелерін, электрондық 
сауда-саттықты, тегін электронды поштаны, коммерциялық жар- 
наманы, жылдам хабар алмасу және т.б. қызметтерге жылдам қол 
жеткізу мүмкіндігін береді.

Презентация құру бағдарламасы – графика, мәтін және диаграм- 
маларды пайдалану арқылы пайданушыларды ақпаратпен қамтамасыз 
ету қажет болған жағдайда компьютерлік экранда слайдтарды дайын- 
дау және көрсетуде қолданылатын (мөлдір пленкада, қағазда слайд- 
тарды дайындау) электрондық бағдарлама.

Растрлық бейне – нүктелерден тұратын бейне.
Сайт (Site) – интернеттегі сервердің мекен-жайы. Жиі Web 

жиынтығын осылай атайды.
Салалық инновациялық жүйе – жеке бағыттағы (салада) 

инновациялық қызметке бағытталған ұлттық аж (Ұаж) бөлігі.
Сандық бейне – цифрлық түрде ұсынылған электрондық бейне. 

Сандық бейнелеудің үш негізгі түрі бар: растрлық графика, векторлық 
графика, фракталдық графика.

Сервер (Server) – деректерді қамтитын және басқа компьютер- 
лерге қызмет көрсететін желі торабы; желіге қосылған және ақпаратты 
сақтау үшін пайдаланылатын компьютер.

Смартфон – жеке электрондық көмекшілердің түрі – қалта дербес 
компьютерімен салыстырылатын жетілдірілген функционалдығы бар 
ұялы телефон.

Сілтеме (Link) – берілген құжат аралық байланысты және басқа 
құжаттардың арасынды байланысты (гиперсілтемені) құрушы құжат 
элементі.

Тақырып аумағы – нақты немесе қабылданған әлемнің берілген 
тұрғыда қарастырылған объектілерінің жиынтығы.

Тегін бағдарламалық қамтамасыздандыру – бастапқы кодқа 
еркін қол жеткізуге және келесі терминдерде пайдалануға болатын 
тегін таратылатын бағдарламалық жасақтама: кез келген мақсат үшін 
бағдарламаны еркін орындауға; бағдарламаның жұмысын еркін зерт- 
теп, оны пайдаланушы қажеттіліктеріне бейімдеуге; қолданушыға 
көмек ретінде көшірмелерді еркін таратуға; бағдарламаны ерікті 
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түрде жақсартып, осы жақсартуларды қоғам мүддесіне қол жеткізуге 
мүмкіндік береді.

Телекоммуникация желісі – өзара байланыстағы компьютерлер 
мен байланыс құралдарының жиынтығымен құрылған, техникалық 
және ақпараттық ресурстарды ұжымдық пайдалануға арналған 
ақпараттық алмасу және өңдеу желісі.

Телекоммуникациялық жүйе – телекоммуникацияны қамтамасыз 
ететін таратқыштан тұратын жүйе, оның көмегімен ақпарат алынып 
берілген сигналдарға түрлендіріліп, сигнал беру ортасына және сиг- 
налдарды қабылдағыштарға, сонымен қатар оларды пайдаланушыға 
ыңғайлы ақпаратқа кері айналдыруды жүзеге асырады.

Телеконференция – желідегі көп тарапты хабар алмасу және 
қашықтағы пайдаланушылар арасындағы пікірталас жүргізу әдісі. 
Телекөпірдің әрбір қатысушысы өздерінің хабарламаларын, барлық 
қатысушыларға қарауға болатын, белгіленген желі мекенжайына 
жібереді. Жауап хабарламаларды бастапқы хабарды жіберушіге немесе 
жалпыға бірдей ортақ мекенжайға жіберуге болады.

Телемедицина – ұлттық стандарттарға қайшы келмейтін 
ақпараттық және коммуникациялық технологияларды пайдалана оты- 
рып қашықтан кеңес алуды, сонымен қатар пациент немесе дәрігер 
басқа дәрігерден қашықтан медициналық кеңес алу қызметін жүзеге 
асыратын ұйымдық, қаржылық және технологиялық шаралар кешені.

Технологиялық алаң – технологиялардың және/немесе байланыс 
қызметтерінің жиынтығы

Технологиялық платформалардың жуықтамасы – жабдықтардың 
функционалдығын кеңейту мақсатында тағайындалуы әртүрлі техно- 
логиялар мен байланыс қызметтерінің өзара әрекеттесу процесі.

Тораб (node) – желіге қосылған компьютер, терминал немесе 
кез-келген басқа құрылғы. әрбір желі торабына басқа желілік 
компьютерлердің онымен байланысу мүмкіндігін беретін бірегей 
мекенжай тағайындалады.

Трафик (traffic) – уақыт бірлігіне берілген ақпараттың жиынтық 
көлемі, мұнда ақпарат ағымы (бит/с) түрінде көрсетіледі.

Ұйымдық (әкімшілік) қорғау шаралары – бұл   аж  жұмыс 
істеу процестерін реттейтін шаралар, оның ресурстарын   пайда- 
лану, қызметкерлердің қызметі, жүйенің пайдаланушыларының 
өзара іс-қимыл тәртібінде ақпараттық қауіпсіздікті тудырмау немесе 
мүмкіндігінше болдырмау мәселелері.
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Ұлттық инновациялық жүйе (ҰНЖ) – елдегі инновациялық 
қызметті дамытуды қамтамасыз ететін заңнамалық, құрылымдық 
және функционалдық компоненттердің жиынтығы.

Ұялы телефония – телефон байланысының сымсыз технологи- 
ясы. Ұялы телефония адамдардың заманауи өмір салты мен ойлаудағы 
өзгерістеріне айтарлықтай әсер етіп, оларды ақпараттық қоғамға тән 
құралдармен қамтамасыз етеді.

Файл сервері (File Server) – қашықтағы пайдаланушыларға (кли- 
енттерге) өз құрамында сақталған файлдарға рұқсат беруге арналған 
компьютер.

Хаттама – ақпараттық-коммуникациялық технологияларда екі 
агент арасындағы өзара іс-қимыл процесін нақты сипаттайтын тәртіп. 
Хост (host) – байланыс сұрақтарын және желілік ресурстарға қол 
жеткізуді шешетін желі торабында орнатылған компьютер (сервер).

Цифрлау – түпнұсқалық сандық емес деректерді, ұзақ мерзімде 
сақтау мүмкініндін алу мақсатында, цифрлық формаға аудару.

Шифрлау – ақпарат мазмұнына қатынауды шектеу үшін ақпаратты 
кодтау.

Шлюз – әртүрлі хаттамалар арқылы екі желіні қосуға арналған 
бағдарлама, мұндағы екі желі арасындағы деректер бір-бірімен алма- 
сады.

Іздеу машинасы, іздеу жүйесі (Интернетте) – интернеттегі сайт- 
тар туралы ақпаратты автоматты түрде жинайтын, жіктейтін және 
оны пайдаланушылардың сұрауы бойынша беретін бағдарламалық 
жасақтама. Мысалы: AltaVista, Google, Excite, Northern Light және 
басқалар.

Электрондық ақша – әдетте банктердің қатысуынсыз, электронды 
түрде ғана қолданылатын және айналымдағы ақша.

Электрондық байланыс (Телекоммуникациялар) – тарату орта- 
сына қарамастан, электромагниттік тербелістер арқылы байланыс 
жасау.

Электрондық денсаулық сақтау – медициналық қызмет 
көрсету, медициналық бақылау, медицина әдебиеті, медициналық 
білім, денсаулық сақтау және ғылыми зерттеулерді қоса алғанда, 
денсаулық сақтау және онымен байланысты салалардағы ақпараттық- 
коммуникациялық технологияларды пайдаланудың экономикалық 
тиімді және сенімді нысаны.

«Электрондық денсаулық төлқұжаты» («электронды медици-
налық карта») – заманауи ақпараттық-коммуникациялық технологи-
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ялар көмегімен жинақталған, оларға қол жеткізу қорғау заңнамалық 
актілермен анықталған адамның денсаулығының жай- күйі туралы 
ақпарат. Атап айтқанда: адам өмірі мен анамнезі, медициналық 
диагностикалық зерттеулердің нәтижелері, вакцинаци- ялар, дәрі-
дәрмектерді тағайындау, емдеу әдістері және электронды түрде 
жинақталатын өзге де мәліметтер.

Электрондық кестелер – компьютерде кесте түрінде сандық 
есептеулерді құру және сақтау бағдарламалары.

Электрондық коммерция – коммерциялық ұйымдар, үй шаруа-
шылықтары, жеке тұлғалар, мемлекеттік органдар, басқа да 
коммерциялық және коммерциялық емес ұйымдарды тарта оты-
рып, тауарларды және қызметтерді сату немесе сатып алу үшін 
коммерциялық қызметтегі акт-ны пайдалануға негізделген 
электрондық бизнес салаларының бірі.

Электрондық кітап – серверде немесе ықшам дискіде орналасқан 
гипермәтін немесе гипермедиа жүйесі.

Электрондық өзара әрекеттесу ортасы – бірін-бірі өзара іс-қимыл 
кезінде билік органдарының ақпараттық жүйелерінің, сондай-ақ 
азаматтардың немесе бизнеске тиесілі сыртқы жүйелердің өзара 
әрекеттесуін қамтамасыз ететін стандарттар, нұсқаулықтар мен 
әдістер жиынтығы.

Электрондық пошта – компьютер мен байланыс құралдарын пай- 
даланып, бағытталған хабарламаларды беру тәсілі.

Электрондық сандық қолтаңба – жасанды көшірмеден қорғауға 
арналған сандық құжаттың көшірмесі. Ол жеке кілт көмегімен 
құжатты криптографиялық түрлендіру нәтижесінде құрылады және 
қол қою кілті мен иесінің сәйкестігін анықтауға, сондай-ақ осы 
цифрлық құжатта ақпараттың бұрмалануының жоқтығын анықтауға 
мүмкіндік береді.

Электрондық тақта – желіде ақпаратты (хабарларды, бағдарла- 
малық қамтамасыздандыруды) сақтау және ұсынудың ашық жүйесі. 
Кез келген пайдаланушы электронды тақтадан ақпаратты ала алады 
немесе оған мәліметтерін жібере алады. Қашықтықтан оқытуда 
электронды тақталар телекөпір немесе виртуальды аудиторияны 
ұйымдастыру үшін қолданылады.

Электрондық үкіметке дайындық БҰҰ индексі – халықаралық 
рейтингті құру үшін пайдаланатын, түрлі елдердегі электронды 
үкіметке дайындық деңгейін көрсететін біріккен Ұлттар Ұйымының 
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Экономикалық және әлеуметтік мәселелер жөніндегі департаменті 
ұсынған композиттік индекс

Электрондық цифрлық қол қою құралы – аппараттық және/ 
немесе бағдарламалық қамтамасыздандыру, кем дегенде келесі 
функциялардың біреуінің орындалуын: электрондық цифрлық 
қолтаңбаның жеке кілтін пайдалана отырып электрондық құжатта 
электрондық цифрлық қолтаңбаны құру, электрондық цифрлық 
қолтаңбаның ашық электрондық кілті арқылы электрондық құжаттағы 
электрондық цифрлық қолтаңбаның түпнұсқалығын растау, 
электрондық цифрлық қолтаңбалардың ашық және жабық кілттерін 
құруды қамтамасыз етеді.

HTML тілі (Hypertext Markup Language) – Web-ті кодтау үшін пай- 
даланылатын негізгі тіл.

HTTP протоколы (Hypertext Transfer Protocol) – серверден жеке 
пайдаланушыларға компьютерде гипермәтіндік құжаттарды көру 
үшін қолданылатын әдіс.

VRML тілі (Virtual Reality Modeling Language) – Web-ті пішімдеуге 
арналған виртуалды нақтылықты модельдеу тілі

IP-адрес – торапқа тағайындалған 32 биттік интернет прото- 
колының мекенжайы. IP мекенжайы екі құрамдас бөліктен тұрады: 
торап нөмірі және желі нөмірі.

HTML (Hyper Text Markup Language) – арнайы пішімдеу команда- 
лары мен гиперсілтемелері бар құжаттарды құруға арналған тіл.

URL (Uniform Resource Locator) – файлдың сақталған серверінің 
атауын, файл каталогының жолын және нақты файл атауын көрсететін 
желі торабы мекен-жайының форматы.

WWW (World Wide Web) – мультимедиалық гипермәтінді 
байланыстыруға арналған әлемдік тор.

Wi-Fi (Wireless Fidelity) – 802.11 стандартты сымсыз желілер мен 
осы желілерде жұмыс істейтін құрылғыларға сілтеме жасау үшін пай- 
даланылатын термин.

3G, 4G – соңғы UMTS технологиясына негізделген үшінші және 
төртінші буынды ұялы байланысты белгілеу. Бірінші буын телефон- 
дары аналогтық телефондар.
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ӨЗІН-ӨЗІ БАҚЫЛАУҒА АРНАЛҒАН СҰРАҚТАР

1. Жұмыс үстелі немесе портативті компьютер жүйесін құрайтын 
негізгі компоненттерді атаңыз.

2. Компьютерлік жүйедегі порттардың негізгі түрлерін атаңыз.
3. Компьютердің аппараттық құралдарымен өзара әрекеттесу 

дәрежесі бойынша бағдарламалық қамтамасыздандыру түрлерін 
атаңыз.

4. Жалпы тағайындалған қолданбалы бағдарламалық қамтама-
сыздандыру сипаттамасын беріңіз.

5. Компьютер желісімен өзара әрекеттесу тәсіліне байланысты 
бағдарламалық жасақтамаға сипаттама беріңіз.

6. Операциялық жүйелердің тағайындалуын сипаттаңыз.
7. «Интерфейс» терминін түсіндіріңіз.
8. Қолданушы интерфейстерінің түрлерін сипаттаңыз.
9. Деректер банкі және деректер базасы түсініктеріне анықтама 

беріңіз.
10. ДҚбж тағайындалуы мен сипаттамаларын атаңыз. негізгі дерек-

тер модельдерін сипаттаңыз.
11. SQL негізгі операторларын атаңыз.
12. SQL стандарттарының сипаттамасын келтіріңіз.
13. Әртүрлі параметрлер бойынша компьютерлік желілердің 

жіктелуін сипаттаңыз.
14. Компьютерлік желілерде коммутация әдістерін сипаттаңыз. 

желілік жабдықтар.
15. TCP / IP хаттамалық стектерін атаңыз. көп деңгейлі OSI моделі. 

DHCP протоколы.
16. Желіге қосылудың технологияларын сипаттаңыз. 
17. Электрондық цифрлық қолтаңба тағайындалуы – заңды және 

техни- калық аспектілерін сипаттаңыз.
18. Электрондық пошта мекенжайын анықтаңыз. 
19. Интернеттің негізгі сервистерін атаңыз.
20. Интернет технологиясының: HTTP, DHTML, CSS, JavScript 

ерекшеліктерін атаңыз.
21. Бұлттық технологиялардың интернет-сервистерін атаңыз.
22. Мультимедиялық компьютерге анықтама беріңіз.
23. Шынайы әлемнің сезімге әсерін моделдеу үшін дыбыс, музыка 

және бейне ақпаратын бір құжатта біріктіретін технологияны 
атаңыз.
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24. Мультимедиялық ақпаратты компьютерге енгізу құрылғы-
ларының сипаттамаларын атаңыз, олардың әрқайсысының рөлін 
көрсетіңіз.

25. Интернет заттарының технологиясын сипаттаңыз. Қолдану сала-
сы. Smart-сервистер.

26. Big Date технологиясын сипаттаңыз. Дата орталықтар.
27. Блокчейн технологиясының тағайындалуы мен техникалық си-

паттамаларын атаңыз. Қауіпсіздік техникасының ерекшеліктері.
28. Жасыл технологиялар мен жасанды интеллектіні сипаттаңыз.
29. Телемедицина технологиясының сипаттамасын атаңыз.
30. Электронды оқыту мысалдарын келтіріңіз. Электронды оқулық-

тар және электронды басылымдар.
31. Қазақстан Республикасының электрондық үкіметінің функция-

ларын сипаттаңыз.
32. Дамыған елдерде электронды үкіметтің технологиясын енгізу 

мысалдарын келтіріңіз.
33. Стартаптарды, асклераторларды, инкубаторларды сипаттаңыз.
34. Электрондық технологияларды сипаттаңыз.
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№ 1 ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫС

ACCESS 2010 МҚБЖ қолдану арқылы мәліметтер қорын құру

Жұмыстың мақсаты: MS ACCESS МҚБЖ ортасында мәліметтер 
қорын құрудың практикалық дағдыларын меңгеру.

Құрылғы: компьютерлік сынып
Бағдарлама қамтама: MS Access 2010 МҚБЖ

Қысқаша теориялық мәліметтер
Microsoft Access мәліметтер қоры – бұл белгілі бір міндетке жата-

тын және аяқталған жүйені ұсынатын мәліметтер мен объектілердің 
(яғни формалар, есептер және т.б.) жиынтығы.  Access мәліметтер 
қорын кестелер, сұраныстар, формалар, есептер, кіру беттері, макро-
стар мен модульдер құрайды. Сонымен қатар, Access қосымшасы басқа 
объектілерді, яғни мәліметтер қорының байланыстарын, қасиеттерін 
және импорт және экспорт сипаттамасын құрайды.

Кесте – мәліметтер жазбалар (қатарлар) мен өрістер (бағандар) 
түрінде сақталатын мәліметтер қорының объектісі. Реляциялық 
мәліметтер қорын басқару жүйесінің негізгі құрылымдық элементі 
болып табылады.

Сұраныс – берілген талаптарды қанағаттандыратын (сондай-ақ 
бірнеше кестелерден тұратын), кестелерде сақталатын мәліметтерді 
іздеу мен шығаруды жүзеге асыруға мүмкіндік беретін мәліметтердің 
қорының объектісі.

Форма – бір немесе бірнеше кестелерде мәліметтерді қарауға, 
енгізуге және түрлендіруге арналған пайдаланушылық интерфейстің 
элементі болып табылатын мәліметтер қорының объектісі.

Есеп – пайдаланушының талаптарына сәйкес ұйымдастырылған 
және форматталған мәліметтерді баспаға шығаруға және талдауға 
арналған мәліметтер қорының объектісі.

Макрос – есептерді автоматтандыру үшін қолданылатын макроко-
манда немесе макрокомандалардың жиыны.

Модуль – барлық қосымшада қолданылатын ішкі бағдарламалар 
мен функциялар кітапханасын құруға мүмкіндік беретін мәліметтер 
қорының объектісі. Модульдердің кодын қолдана отырып, енгізу 
қателігін өңдеу, айнымалыларды хабарлау мен қолдану, циклдарды 
ұйымдастыру және т.б. сияқты есептерді шешуге болады.
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1-кестеде Microsoft Office Access 2010 қосымшасында қарастырылған 
мәліметтер типтерінің тізімі, әрбір типтегі мәліметтерді сақтауға 
қажетті орынның өлшемі туралы мәліметтер мен оларды қолдану 
нұсқаулары көрсетілген. Сонымен қатар, Office Access 2010 мәліметтер 
қорындағы файлдың максималды өлшемі 2 гигабайтты құрайтынын 
есте ұстау қажет.

1-кесте
MS Access мәліметтердің типтері

Мәліметтер 
типтері Қолданылуы Өлшемі 

Мәтіндік Мәтінді, сондай-ақ есептеу-
лерде қолданылмайтын мәтін 
мен сандарды қоса алғанда, 
әріптік-сандық символдар үшін 
қолданылады.

255 символдарға дейін

MEMO өрісі Өлшемі 255 символдан аса-
тын мәтін үшін немесе RTF-
форматтау қолданылатын 
мәтін үшін пайдаланылады. 
MEMO өрісінің қасиеті өрістің 
форматталған мәтінді қолдай 
алатындығын көрсетеді. 

1024 х 1024 х 1024 
символдарға дейін, 
оларды сақтау үшін 2 
гигабайт (символға 2 
байт) қажет болады. 
Басқарудың бір 
элементінде олардың 
65535 символға 
дейінгі өлшемін 
көрсетуге болады

Сандық Есептеулерде қолданылатын 
(ақшалай соммаларды 
қоспағанда) сандық 
мәліметтерді (бүтін немесе 
бөлшек) сақтау үшін 
қолданылады.

1, 2, 4, 8 байт немесе 
12 байт  (егер репли-
кацияны кодтау үшін 
қолданылса 16 байт).

Мерзім/уақыт Мерзім мен уақыттың мәндерін 
сақтау үшін қолданылады.

8 байт

Ақшалай Ақшалай мәндерді сақтау үшін 
қолданылады.
Есептеу кезінде дөңгелектеуді 
болдырмас үшін қолданылады.

8 байт

Есептегіш Бастапқы кілт ретінде 
қолданылатын бірегей мәндерді 
қалыптастыру үшін

4 байт (репликация 
коды ретінде қолда-
нылған кезде 16 байт)
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қолданылады. Бұл мәндер 
автоматты түрде жазба-
ларды қосу кезінде өріске 
қойылады. «Есептегіш» 
типтегі мәліметтердің өрісі 
бірліктің қосылуымен, берілген 
санның қосылуымен немесе 
кездейсоқ сандардың көмегімен 
қалыптасуы мүмкін.

Логикалық Иә/жоқ, Ақиқат/жалған немесе 
Қосу/Өшіру логикалық мәндері 
үшін қолданылады.

1 бит (0,125 байт)

OLE 
объектісінің 
өрісі

Microsoft Windows басқа 
бағдарламаларынан OLE 
объектілерін сақтау үшін 
қолданылады.

1 гигабайтқа дейін

Салымдар Microsoft Office басқа 
қосымшаларының көмегімен 
құрылған сандық суреттер 
(фотосуреттер мен басқа сурет-
тер) немесе файлдар сияқты 
екілік файлдарды (мәтіндік 
редактордың көмегімен оқи 
алмайтын файлдарды) сақтау 
үшін қолданылады. «Салым-
дар» типіндегі мәліметтер 
өрісін қолдана отырып, бір 
жазбаға бірнеше файлды 
енгізуге болады.

Тығыздалған салым-
дар үшін 2 гигабайтқа 
дейін. 
Тығыздалмаған 
салымдар үшін шама-
мен 700 КБ, тығыздау 
дәржесіне байланысты 
болады.

Гиперсілтеме Гиперсілтемелерді (соны-
мен қатар мәліметтер 
қорында сақталатын Access 
қосымшасының объектілеріне 
сілтемелерді де)сақтау үшін 
қолданылады.

1024 х 1024 х 1024 
символдарға дейін, 
оларды сақтау үшін 2 
гигабайт (символға 2 
байт) қажет болады. 
Басқарудың бір 
элементінде оның 
65535 символға дейін 
көрсетуге болады.

Алмастыру 
шебері

Нақтысында мәліметтер типі 
болып табылмайды, тек подста-
новка шеберін шақырады. 

Егер алмастыру 
өрісіне кесте немесе 
сұраныс қосылса, 
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Тізімдері бар өрісті пайдалана 
отырып, басқа кестелерден, 
сұраныстардан немесе мәндер 
тізімінен мәндер таңдауға 
мүмкіндік беретін, өріс құруға 
болатын алмастыру шеберін 
жіберу үшін пайдаланылады.

онда бұл қосылған 
өрістің өлшемі. 
Егер алмастыру 
өрісіне басқа баған 
(яғни, мәндер 
тізімі сақталады) 
қосылмаса, онда 
бұл тізімді сақтау 
үшін қолданылатын 
мәтіндік өрістің 
өлшемі.

Мәліметтер қорын басқарудың көптеген жүйелерінде, Microsoft 
Access нұсқаларынан бастап Mirosoft Access 2007 дейін, өріске тек бір 
ғана мәнді сақтауға болады. Microsoft Office Access 2010 ортасымен 
жұмыс істеу кезінде бірнеше мәндерді сақтауға болатын өрісті құруға 
болады, мысалы қарастырылатын мәселенің категориялар тізімі. 
Бірнеше мәндерді бір уақытта жіберетін өрістің техникалық үлгісі 
Access-те «көптен көпке» қатынасын жүзеге асырады.

Бірнеше мәндерге бір уақытта жол беретін өрісті құру қажеттілігін 
келесі міндеттерді орындау қажет болғанда ғана қарастыру қажет:

1) бір уақытта бірнеше мәндерді құрайтын нұсқалар тізімінен 
сұрыптама сақтау (бұл тізім салыстырмалы түрде аса үлкен 
емес);

2) SharePoint түйініне Access кестені экспорттау, онда Windows 
SharePoint Services қол жетімді бірнеше мәндермен бірге нұсқалар 
немесе алмастыру өрісі қолданылады;

3) бірнеше мәндер арқылы нұсқалар немесе алмастыру өрістерінен 
тұратынан SharePoint тізімімен байланысты құру. 

Жоғарыдан аталған жағдайлардан басқа, бірнеше мәндерге бір 
уақытта жол беретін өрістерді мәліметтер қорын Microsoft SQL 
Server-ге ауыстыру қажеттілігі болмайтынына сенімді кезде ғана 
қолдануға болады. Бір уақытта бірнеше мәндерге жол беретін 
өрістер Office Access 2010 форматынан SQL Server өрістеріне 
бөлуші мәндерден тұратын MEMO (ntext) типтегі өрістер түрінде 
өзгереді. SQL Server бір уақытта бірнеше мәндерге жол беретін және 
«көптен көпке» қатынасындағы үлгіні ұсынатын мәліметтер типін 
қолдамайтындықтан, құрылымдау және түрлендіру бойынша қосымша 
жұмыс қажет болуы мүмкін. 
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2-кестеде өрістердің қасиеттері көрсетілген және осы қасиеттердің 
мәліметтер типіне байланысты өрістерге әсер етуі сипатталған.

2-кесте
MS Access өрістерінің қасиеттері

Өрістердің 
қасиеттері

Қасиеттерінің қолданылуы

Өрістің өлшемі Мәліметтер үшін максималды өлшемнің берілуі 
Өрістің форматы Экранда және баспадан шығару кезінде үнсіз 

келісім бойынша өрісті көрсетудің қалып күйі
Ондық таңбалардың 
саны

Сандарды көрсету кезінже ондық таңбалардың 
санын беру 

Жаңа мәндер Жаңа жазбаны қосу кезінде «Есептегіш» 
өрісіне қандай мәндердің (тізбектелген немесе 
кездейсоқ) меншіктелетінін көрсетеді 

Енгізу маскасы Мәліметтерді енгізу тәсілдерін анықтайтын 
түзету символдары 

Қолтаңба Формаларда, есептерде және сұраныстарда қол-
таңба ретінде үнсіз келісім бойынша көрсеті-
летін мәтін

Үнсіз келісім 
бойынша мән

Жаңа жазбаны қосу кезінде автоматты түрде 
өріске тағайындалатын мән

Мәннің шарт Өріске мәнді қосу немесе өзгерту кезінде мәні 
ақиқат болуы міндетті өрнек

Тексеруге арналған 
мәтін

Мәннің шарты өрісінде көрсетілген шарт 
бұзылған кезде, мәнді енгізуде пайда болатын 
мәтін 

Міндетті өріс Әрбір жазбада осы өрісте мәннің болу-болма-
уын көрсетеді 

Бос қатарлар Нөлдік ұзындықтағы («») қатарды мәтіндік 
өріске және  MEMO өрісіне енгізуге рұқсат 
береді (Иә мәнін қою арқылы)

Индексация Индексті құру және қолдану арқылы оқу үшін 
осы өріске кіруді жылдамдатады 

Юникод қысымы Осы өрістегі мәліметтердің тығыздалуы орын-
далады. Егер онда 4095 символдар болса (бұл 
шарт әрқашанда мәтіндік өрістер үшін орын-
далады). Егер өрісте 4095артық символ болса, 
онда ешқандай әрекет орындалмайды
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IME режимі Windows шығысазиялық нұсқаларындағы сим-
волдарды түрлендіруді басқару

IME ұсыныстар 
режимі

Windows шығысазиялық нұсқаларындағы 
ұсыныстарды түрлендіруді басқару

Смарт-тегтер Өрістерге қолданылатын смарт-тегтерді 
таңдауға мүмкіндік береді 

Тек қана қосу Қасиеттің мәні Иә болса, өріс мәнінің журналы 
жүргізіледі 

Мәтін форматы HTML-код түріндегі мәліметтерді сақтау және  
RTF-форматтауды қолдану үшін  Формат RTF 
мәнін таңдау керек. Егер мәтінді форматтау-
сыз сақтау керек болса, Қарапайым мәтін мәнін 
таңдау қажет 

Мәтінді туралау Мәтінді басқару элементінде үнсіз келісім бой-
ынша туралау 

Мерзімді таңдау 
элементін көрсету 

Пайдаланушы өрістің мәнін өзгертетін кезде 
мерзімді («Күнтізбе» басқару элементі) таңдау 
элементі Access қосымшасында көрсетілуі керек 
пе екенін анықтайды

Реляциялық мәліметтер қоры теориясында кесте жазбалардың 
түпкі реттелмеген жиынын ұсынады. Осы кестеде белгілі бір жазбаны 
теңестірудің жалғыз тәсілі – ол осы жазба үшін бірегей болып табыла-
тын атрибуттар жиынын көрсету. 

Кілт деп жазбаны сөзсіз анықтайтын атрибуттардың жиынын 
айтамыз. Кілттердің келесі түрлері кездеседі:

алғашқы кілт – бір немесе бірнеше өрістерді (бағадарды) ұсынады, 
олардың мәні кестедегі әрбір жазбаны анықтайды. Алғашқы кілт Null 
мәндеріне жол бермейді және әрқашан оның бірегей индексі болу 
қажет. Алғашқы кілт табиғи немесе жасанды болуы мүмкін. Кестенің 
ақпараттық өрістерінен (яғни сипатталатын объектілер туралы пай-
далы ақпараттан тұратын өрістерден) тұратын кілт табиғи кілт деп 
аталады. Теориялық түрде, табиғи кілтті қалыптастыруға болады, бұл 
жағдайда ол «интеллектуалды кілт» атауына ие болады. Жасанды 
кілт – бұл қосымша қызметтік өріс, жалғыз қызметі – алғашқы кілт 
ретінде жұмыс істеу. Бұл өрістің мәндері МҚ-ғы қандай да бір басқа 
мәліметтердің негізінже құрылмайды, ал табиғи түрде түрленеді. 
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Ереже бойынша, суррогаттық кілт – бұл мәндердің өспелі сандық 
тізбектен енгізілетін қарайым сандық өріс;

сыртқы кілт – өріске сілтемеден немесе басқа кестеде алғашқы 
кілттің өрісінен тұратын бір немесе бірнеше өрістерді (бағандарды) 
ұсынады. Сыртқы кілт кестелердің байланысу тәсілін анықтайды.

Кілттер де екі класқа бөлінеді: қарапайым және құрама.
Қарапайым кілт бір атрибуттан, ал құрама кілт бірнеше атри-

буттардан тұрады. Құрама кілттерді қолдану кестелерді біріктіруді 
күрделендіреді.

Кестені құрып болған соң, мәліметтер қорындағы әрбір тақырып 
үшін Microsoft Access 2010 қосымшасына құралдарды ұсынуға 
болады, олардың көмегімен қажет болған жағдайда мәліметтерді қайта 
біріктіруге болады. Бұл жалпы өрістерді байланысқан кестелерге 
орналастыру және кестелер арасында байланыстарды анықтау жолы-
мен жүзеге асады. Сосын бір уақытта бірнеше кестелерден тұратын 
мәліметтерді көрсететін сұраныстарды, формаларды және есептерді 
құруға болады.

Кестеаралық байланыстар екі және одан да көп түйіндерді 
біріктіре алады. Ереже бойынша, олар түйіндер арасындағы кейбір 
өзараәрекетке сәйкес келеді және олардың арасында пайда болған 
байланысты сипаттайды. Мұндай қатынас байланыс типіндегі 
жеке түйінге бөлінеді. Қатынастар басқа түйіннің жазбасымен 
байланысқан, түйіндер жазбаларының санына байланысты үш негізге 
типке бөлінеді:

– Бірге бір, бірінші түйіннің әрбір жазбасына екінші түйіннің тек 
бір ғана жазбасы сәйкес келеді, ал екінші түйіннің жазбасына – 
бірінші түйіннің тек бір ғана жазбасы сәйкес келеді. Мысалы: бір 
ғана аяқталмаған кітабы бар автор.

– Көпке бір, бірінші түйіннің әрбір жазбасына екінші түйіннің 
бірнеше жазбалары сәйкес келуі мүмкін, ал екінші түйіннің 
әрбір жазбасына бірінші түйіннің тек бір ғана жазбасы сәйкес 
келеді. Мысалы – бірнеше кітаптарды шығаратын баспа.

– Көптен көпке, бірінші түйіннің әрбір жазбасына екінші түйіннің 
бірнеше жазбалары, ал екінші түйіннің әрбір жазбасына бірінші 
түйіннің бірнеше жазбалары сәйкес келуі мүмкін.

Microsoft Access-те кестеаралық байланыстарды «Мәліметтер 
сұлбасы» терезесінің көмегімен немесе Өрістер тізімі облысынан 
өрістерді тасымалдау жолымен құруға болады. Access қосымшасында 
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кестеаралық байланыстарды мәліметтер қорының объектісінде оларды 
қолдану үшін кестені қалай байланыстыруды көрсету үшін қолданады. 
Мәліметтер қорының басқа объектілерін (формалар, сұраныстар мен 
есептер) құрудың алдында кестеаралық байланыстарды құрудың 
бірнеше себептері бар:

1) Кестеаралық байланыстар сұраныстардың құрылымына 
арналған мәліметтерді ұсынады.

2) Кестеаралық байланыстар формалар мен есептердің құрылымына 
арналған байланыстарды ұсынады.

3) Кестеаралық байланыстар негіз болып табылады, оның көмегімен 
мәліметтердің бүтіндігін қамтамасыз етуге болады.

Мәліметтердің бүтіндігі байланысқан кестелерде жазбалар 
арасындағы байланыстарды сақтау үшін Microsoft Access-те қолданы-
латын, сондай-ақ байланысқан мәліметтерді кездейсоқ өшіруден 
немесе өзгертуден қорғауды қамтамасыз ететін ережелердің жүйесін 
білдіреді. Мәліметтердің бүтіндігін төмендегі шарттар орындалған 
кезде орнатуға болады:

1) Басты кестенің байланысқан өрісі алғашқы кілт немесе балама-
лы кілт (бірегей индекске ие) болып табылады.

2) Байланысқан өрістер (басты кестенің алғашқы кілті және 
бағыныңқы кестенің сыртқы кілті) мәліметтердің бір типіне ие. 
Мұндағы ерекшелік: есептегіштің өрісі сандық өріспен байланы-
сты болуы қажет, оның Өріс өлшемі (FieldSize) қасиетінің мәні 
Бүтін ұзын болады.

3) Екі кесте де Microsoft Access бір мәліметтер қорына жатады. 
Кестесі бар мәліметтер қоры мәліметтерінің бүтіндігін орнату 
үшін ашық болуы қажет.

Мәліметтердің бүтіндігін орнату кезінде келесі ережелерді есте 
ұстау қажет:

1) Байланысқан кестенің сыртқы кілт өрісіне басты кестенің кілттік 
өрісінде болмайтын мәнді енгізу мүмкін емес.

2) Басты кестенің жазбаларын өшіруге жол берілмейді, егер 
бағыныңқы кестеде онымен байланысқан жазбалар бар болса.

3) Басты кестедегі алғашқы кілттің мәнін өзгерту мүмкін емес, 
егер осы жазбамен байланысқан жазбалар бар болса.

Нақты байланыстыру үшін мәліметтердің бүтіндігінің ережелерін 
беру үшін оны Microsoft Office Access-те құру кезінде Мәліметтердің 
бүтіндігін қамтамасыз ету белгісін орнату қажет. Егер бұл белгі 
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орнатылса, онда жоғарыда аталған ережелердің бірін бұзатын кез кел-
ген әрекет орындалса, онда ескерту экранының шығуына алып келеді, 
ал әрекеттің өзі іске аспайды.

Мәліметтердің бүтіндігін сақтай отырып, байланысқан жазбаларды 
өшіруге немесе өзгертуге шектеулерден арылу үшін Байланысқан 
өрістерді каскадтық жаңарту және Байланысқан өрістерді 
каскадтық өшіру белгілерін таңдау қажет. Егер Байланысқан 
өрістерді каскадтық жаңарту белгісі таңдалса, онда басты кестенің 
кілттік өрісін өзгерту кезінде байланысқан жазбалардың сәйкес 
мәндері де автоматты түрде өзгереді. Егер Байланысқан өрістерді 
каскадтық өшіру белгісі орнатылса, онда басты кестеде жазба-
ларды өшіру кезінде бағыныңқы кестедегі байланысқан жазбалар да 
өшіріледі.

Қажетті кестелерді, өрістерді және байланыстарды құрғаннан 
соң мәліметтер қорының құрылымын қайта қарау және мүмкін 
кемшіліктерді анықтау қажет. Мүмкіндігінше бұны кестелерді 
мәліметтермен толтырғанға дейін орындау қажет.

Microsoft Access-те мәліметтер қорының құрылымын жетідіруге 
көмектесетін екі құрал бар:

– Кестелерді талдау шебері кестенің құрылымын таңдайды, 
қажетті жаңа құрылым мен байланыстарды ұсынады, сондай-ақ 
кестені жаңа байланысқан кестелерге бөледі.

– Тез әрекет ету талдамасы бүкіл мәліметтер қорын зерттейді, 
оны жақсарту бойынша ұсыныстарды береді, сондай-ақ оларды 
жүзеге асырады.

1. Мәліметтер қорын құру

1. Іске қосу мәзірінен немесе жарлықтың көмегімен Microsoft 
Access ашыңыз. Access мәліметтер қорын құру мәзірі шығады.

2. «Құру» бөлімінің терезесінде Мүмкін шаблондар бөлімінен 
Жаңа мәліметтер қоры (Blank Database) командасын таңдаңыз (1- 
сурет).

3. Жаңа мәліметтер қоры (Blank Database) облысының Файл 
атауы (File Name) өрісіне файлдың атауын енгізіңіз, мысады «Менің 
файлым»  және сақталу бумасына жол сілтеңіз.

4. Құру (Create) батырмасын басыңыз.
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1-сурет.  Жаңа МҚ құру

Жаңа мәліметтер қоры құрылады және кесте режимінде жаңа 
кесте ашылады. Қажет болған жағдайда мәліметтер қорын шаблон-
дар көмегімен құруға болады, сондай-ақ MicrosoftOfficeOnline веб-
түйінінен қосымша шаблондарды жүктеу мүмкіндігі де бар.

Кестелерді құру
Мәліметтер қорын құру кезінде мәліметтер кестелер түрінде – 

қатарлар тізімінде (жазбаларда) және бағандарда (өрістерде) сақталады. 
Жаңа мәліметтер қорын құру кезінде автоматты түрде жаңа кесте 
құрылады. Сонымен қатар кестені құрылған мәліметтер қорында жаңа 
кестені қосу көмегімен, MicrosoftOfficeExcel, мәтіндік файл немесе 
басқа мәліметтер қоры сияқты басқа дереккөздерден мәліметтердің 
кестесіне сілтемені құру көмегімен құруға болады.

Конструктор режимінде кестені құру
Тапсырма: конструктор режимінде «Тапсырыстар», «Жеткізу», 

«Жеткізушілер», «Жеткізудың нақты мекен-жайы» кестелерін 
құрыңыз (1-қосымшаны қараңыз).

1. МҚ терезсінде Құру (Create) қосымшасын, онда Кестелер (Tab-
les) – Кестелер конструкторы (Table Design) қосымшасын таңдаңыз.

2. Өріс атауы (Field Name) бағанына құрылатын өрістің атауын 
енгізіңіз.

3. Мәліметтер типі (Data Туре)  бағанына мәліметтердің қажетті 
типін тізімнен таңдаңыз.
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4. Сипаттама (Description)  бағанына кестенің берілген өрісінің 
қызметі мен қолданылуын түсіндіретін мәтін енгізіңіз.

Өріс қасиеттері (Field Properties) секциясына қажетті өрістерді 
беріңіз:

– өрістің өлшемін (FieldSize);
– мәннің шартын (Validation Rule);
– өрістің форматын (Format);
– енгізу пішінін (Input Mask);
– өрістің міндеттілігін (Required).
Енгізу пішінін (Input Mask) қалыптастыру (2-қосымшаны қараңыз). 

Енгізу пішіні мәліметтер қорына мәліметтерді енгізу тәсілдерін 
анықтайды. Өрістің қасиеттері (Field Properties) секциясында Енгізу 
пішінін (Input Mask) қатарын таңдаңыз және Тұрғызу (Input Mask 
Wizard) (үш нүктелі батырма) батырмасын шертіңіз.Кестені сақтауды 
растаңыз.

Ашылған Пішіндерді құру шебері (Input Mask Wizard) терезе-
сінде ұсынылатын тізімнен қажетті пішінді (егер ол тізімде бар болса) 
таңдаңыз. Егер қажетті пішін тізімде болмаса, ашылған Пішіндерді 
құру шебері терезесінде Тізім батырмасын басыңыз. Пішіндерді 
енгізудің қалып күй терезесі ашылады (2-сурет).

2-сурет. Енгізу пішінімен жұмыс істеу терезесі 

5. Сипаттама өрісіне құрылатын енгізу пішінінің атауын енгізіңіз; 
Енгізу пішіні өрісіне пішіннің өзін енгізіңіз (2 қосымша); Толтырушы 
өрісінен пішіннің символдарын толтырушыны таңдаңыз (үнсіз келісім 
бойынша – төменгі сызық белгісі); сәйкес өріске (пайдаланушы үшін 
мысал ретінде) мәліметтердің үлгісін енгізіңіз және Шебер типі 
басыңыз. Жабу батырмасын шертіңіз.  
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6. Пішіндерді құру шебері терезесінде жаңа ғана құрылған пішін 
пайда болады – Ары қарай. Сынама (Try It) өрісіне пішіннің әрекетін 
тексеру үшін мәліметтерді енгізіңіз – Ары қарай (Next) – Ары қарай 
(Next) – Дайын (Finish).

7. Қажет болған жағдайда пішін шебердің көмегінсіз тұрғызылуы 
мүмкін. 

Алғашқы кілтті анықтау
Конструктор (Design) режимінде тышқанның көрсеткішінің көме-

гімен кілт ретінде қолданылуы керек өрісті сипаттау арқылы қатарды 
белгілеңіз. Аспаптар панелінде Кілттік өріс (Primary Key) батырма-
сын басыңыз және мәзірдің сәйкес пунктін таңдап, тышқанның оң жақ 
батырмасын шертіңіз (3-сурет)

3-сурет. Сервис тобы

Құрама кілтті анықтау кезінде кілттің құрамына кіретін барлық 
өрістерді бірден белгілеу (мысалы, Ctrl) пернесін басып тұрып) және 
оларды кілттік етіп тағайындау қажет.

«Үнсіз келісім бойынша мәндер» (Default Value) қалыптастыру 
1. «Тапсырыстар» кестесіндегі Өрістің қасиеті (Field Properties) 

секциясынң «ТапсырысМерзімі» өрісі үшін Үнсіз келісім бойынша 
мән (Default Value) қатарын таңдаңыз.

2. Өрнектерді тұрғызу (...) (Expression Builder) ((Функциялар 
(Function) – Енгізілген функциялар (Built-In Function) – Мерзім/
Уақыт (Date/Time)) көмегімен Date() өрнегін тұрғызыңыз. Сосын 
жаңа тапсырысты қалыптастыру кезінде үнсіз келісім бойынша өріске 
ағымдық мерзім көрінетін болады.

Кестелердің құрылымын сақтау
Кестелердің құрылымын сақтаудың бірнеше нұсқалары бар:
1. Жылдам кіру панелінен Сақтау батырмасын басыңыз.
2. Құжаттың қосымшасына тышқанның оң жақ батырмасымен 

шертіп, және контексті мәзірден Сақтау (Save As) командасын таңдау 
қажет. Құрылған кестенің атауын енгізіп, ОК шертіңіз, терезені 
жабыңыз.



172                                                                                            

Кесте режимінде кестені құру
Тапсырма: кесте режимінде «Қызметкерлер», «Транспорттық_

Компания» және «Тапсырыстың_толықтығы» кестелерін құрыңыз 
(1-қосымша). 

1. Лентада Құру (Сгеаtе) қосымшасын, Кестелер (Тables) аспаптар 
тобын, Кесте (Тable) батырмасын таңдаңыз. Нәтижесінде жаңа бос 
кесте құрылады.

2. Жаңа өріске шертіңіз – өрістердің негізгі типінің тізімі ашы-
лады. Құрылатын өрістің типін таңдаңыз және оған атау меншіктеңіз. 
Өрістердің барлық мүмкін типтерін қарап шығу үшін Өрістер 
қосымшасының Қосу және өшіру тобында Басқа өрістер батырма-
сын таңдаңыз.

3. Кестеге атау беріп және оны сақтап, Конструктор (Design) 
режиміне өтіңіз.

4. Конструктор режимінде кесте өрістерінің қажетті қасиеттерін 
орнатыңыз.

5. Кестенің құрылымын сақтаңыз.

3.  Есептелетін өрістермен жұмыс
Access 2010 ортасында кестенің есептелетін өрісін құру үшін 

мәліметтердің «Есептелетін» типін қолдануға болады. Бұл мәліметтер 
қорында есептеулер нәтижелерін көрсету мен қолдануды әлдеқайда 
қысқартады. Access өрістегі мәннің дұрыстығын қамтамасыз ете оты-
рып, жазбаны түзету кезінде есептелетін өрістерді жаңартады.

Тапсырма: Қоймада қазіргі кездегі тауардың әрбір атауының 
қандай соммаға бар екендігі туралы ақпаратты сақтайтын «Тауарлар» 
кестесінде «Тауарлар соммасы» есептелетін өрісті құру қажет.

1. Конструктор (Design) режимінде «Тауарлар» кестесін ашыңыз. 
Мәліметтердің «Тауарлар соммасы» атауымен және «Есептелетін» 
типімен өрісті қосыңыз. Өрнектерді тұрғызушы (Expression Builder) 
терезесі ашылады.

2. Өрнектерді тұрғызушы (Expression Builder) терезесінде тыш-
қанды екі рет шерту арқылы «Тауарлар соммасы» өрісінің мәнін есеп-
теуге қатысатын өрісті таңдаңыз: «Қамтаманың бағасы» өрісі және 
«Қоймадағы саны» өрісі. Көбейту белгісін қолмен енгізіңіз немесе 
Арифметикалық категориясының Өрнектер элементтері тобында 
таңдаңыз (4-сурет).
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4-сурет. Өрнектерді тұрғызу терезесі

Өзгертулерді сақтаңыз, кесте режиміне өтіңіз және нәтижелердің 
дұрыстығына көз жеткізіңіз.

Мәліметтер қорының жазбасына файлдарды енгізу («Салым» 
өрісі (Attachment))

Салым өрісі (Attachment) бір өрісте бірнеше файлдарды сақтауға 
арналған және өзінің негізін қалаушы – OLE өрісінің типін 
алмастыруға арналған. Салымдар әр түрлі типке жатуы мүмкін.

Тапсырма: «Қызметкерлер» кестесіне Салым типіндегі өрісті 
қосыңыз және осы өріске қолда бар қосымша материалдарды – әрбір 
қызметкердің түйіндемесін («Түйіндеме» бумасында орналасқан) және 
қызметкерлердің фотосуреттерін (ҚызметкерлердіңФотосуреттері 
бумасы) орналастырыңыз.

1. Конструктор режимінде (Design) «Қызметкерлер» кестесін 
ашыңыз. «Қосымша» атауымен және мәліметтердің «Салым» типімен 
өрісті қосыңыз.

2. Кесте режиміне өтіңіз – жаңа ғана құрылған өріс пайда болады.

3. Ақпаратты жазбаға қосу үшін тышқанның оң жақ пернесімен 
сәйкес өріске шертіңіз, Салымдарды басқару мәзірінің пунктін 
таңдаңыз – Салымдар (Attachment) диалогтық терезесі ашылады.

4. Қосу (Add) батырмасымен әрбір қызметкер үшін қажетті файл-
дарды (қызметкерлердің түйіндемесі мен фотосуреттері) таңдауға 
болады. Бір өріске бір уақытта бірнеше файлдарды (түйіндеме, және 
егер бар болса қызметкердің фотосуретін де) енгізуге болады.

5. Өзгертулерді кестеде сақтаңыз.
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Тапсырма: дәл осындай тәсілмен «Тауарлар» кестесінде «Салым» 
типіндегі «Сурет» атауымен өрісті құруға және бірінші бес тауарлар 
үшін «КартинкаларТүстері» каталогынан суреттерді қосуға болады.

4. Кестелер арасында байланыстарды орнату
Мәліметтер қорында әрбір тақырып үшін кестені құрып болған соң 

Office Access 2010 қосымшасына құралдарды ұсыну қажет, олардың 
көмегімен қажет болған жаңдайда мәліметтерді тағы да біріктіруге 
болады. Бұл жалпы өрістерді байланысқан кестелерге орналастыру 
және кестелер арасында байланыстарды анықтау жолымен іске 
асады. Сосын бірнеше кестелерден тұратын мәліметтерді бір уақытта 
көрсететін сұраныстарды, формаларды және есептерді құруға болады. 

Тапсырма: құрылған кестелер үшін мәліметтер сұлбасын олардың 
арасындағы байланыстарды орнату жолымен құрыңыз (3-қосымша).

1. Кестеаралық байланыстарды қарау үшін, Қатынастар ((Rela-
tionships) тобында Мәліметтер қорымен жұмыс (Database Tools) 
қосымшасының Мәліметтер сұлбасы (Relationships) пунктін таңда-
ңыз. «Мәліметтер сұлбасы» (Relationships) терезесінде барлық байла-
ныстар көрінетін болады. Егер байланыстар әлі анықталмаса немесе 
бұл терезе бірінші рет ашылған болса, Access сұранысты немесе 
кестені терезеге қосу сұранысын шығарады. Сондай-ақ «Мәліметтер 
сұлбасын» (Relationships) Байланыстар (Relationships) тобының Кесте 
(Table) қосымшасы арқылы ашуға болады (5-сурет).

5-сурет. Мәліметтер сұлбасы пунктін таңдау нұсқалары

2. Кестеаралық байланысты «Мәліметтер сұлбасы» терезесінің 
көмегімен немесе Өрістер тізімі облысынан кестеге өрісті жылжыту 
арқылы құруға болады. Кестелер арасында байланысты құру кезінде 
жалпы өрістердің бірдей атаулары болуы қажетті емес. Мұның орнына 
бұл өрістер мәліметтердің бірдей типіне ие болу керек.

3. Егер мәліметтер қорында ешқандай байланыс анықталмаса, 
автоматты түрде Кестені қосу (Add Table) диалогтық терезесі ашы-
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лады. Егер ол көрсетілмесе, Байланыстар (Relationships) тобының 
Конструктор (Design) режимінде Кестені көрсету (Show Table) 
батырмасын басыңыз.

4. Бір немесе бірнеше кестелерді немесе сұраныстарды таңда-
ңыз және сосын Қосу (Аdd) батырмасын басыңыз. Кестелер мен 
сұраныстарды қосуды аяқтаған соң «Мәліметтер сұлбасы» терезе-
сінде Жабу (С1оsе) батырмасын шертіңіз.

5. Бір кестенің өрісін (әдетте, алғашқы кілт) екінші кестенің 
жалпы өрісіне (сыртқы кілт) жылжытыңыз. Бірнеше өрістерді бірден 
жылжыту үшін, Ctrl пернесін басып және жіберместен әрбір өрісті 
таңдаңыз, сосын оларды жылжытыңыз. Байланыстарды өзгерту 
(Еdit Relationships) диалогтық терезесі ашылады (6-сурет).

 6-сурет. Байланыстарды өзгерту терезесі

6. Байланыстардың жалпы өрістер атаулары дұрыс көрсетілгеніне 
көз жеткізіңіз. Егер өрістің атауы дұрыс көрсетілмесе, тізімнен қажетті 
атауды таңдаңыз. Осы байланыс үшін мәліметтердің бүтіндігін 
ұамтамасыз ету үшін, Мәліметтердің бүтіндігін қамтамасыз 
ету (Enforce Referentia lIntegrity) белгісін орнатыңыз. Байланысқан 
жазбаларды өшіру немесе өзгерту шектеулерінен арылу үшін, 
сондай-ақ мәліметтердің бүтіндігін сақтай отырып, Байланысқан 
өрістерді каскадтық жаңарту (Cascade Update Related Fields) 
және Байланысқан өрістерді каскадтық өшіру (Cascade Delete 
Related Records) белгілерін орнату қажет. Егер Байланысқан 
өрістерді каскадтық жаңарту (Cascade Update Related Fields) 
белгісі орнатылған болса, онда басты кестенің кілттік өрісін өзгерту 
кезінде автоматты түрде байланысқан жазбалардың сәйкес мәндері 
де өзгереді. Егер Байланысқан өрістерді каскадтық өшіру (Cascade 
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Delete Related Records) белгісі таңдалса, онда басты кестедегі жазбаны 
өшіру кезінде бағыныңқы кестедегі барлық байланысқан жазбалар да 
өшіріледі.

7. Құру (Create) батырмасын басыңыз.
8. Байланысты өшіру немесе өзгерту үшін курсорды байланыс 

сызығына орналастырыңыз, сосын таңдау үшін сызыққа шертіңіз. 
Байланыстың белгіленген сызығы қою түрде болады. Байланыс 
сызығы таңдалған кезде тышқанның оң жақ батырмасын басыңыз 
және қажетті мәзір пунктін таңдаңыз. Мәліметтер сұлбасының 
құрылымын сақтаңыз және оны жабыңыз.

5. Алмастыру шеберін қолдану және бірнеше мәндер арқыоы 
өрістерді құру 

Тапсырма: «Тапсырыстар» кестесімен («ҚызметкердіңКоды») 
жұмыс істей отырып, алмастыру шеберінің көмегімен бірнеше мәндері 
бар өрісті құрыңыз.

Өрістер типіне өзгертулерді енгізу мүмкіндігі үшін алдымен 
Мәліметтер сұлбасын (Relationships) ашу қажет және түрлендіретін 
кестенің барлық байланыстарын өшіру керек.

1. Конструктор (Design) режимінде «Тапсырыстар» кестесін 
ашыңыз. «ҚызметкерКоды» өрісімен қатар шыққан мәзірден Алма-
стыру шебері (Lookup Wizard) мәліметтердің типін таңдаңыз.

2. Мәндерді кестеден қолданыңыз. Алмастыру шеберінде «Алма-
стыру бағаны» Объектісі ауыстырып-қосқышты орнатыңыз, кестенің 
немесе сұраныстың (I want the lookup column to look up the values in a 
table or query) мәндері қолданылады және Ары қарай (Next) батырма-
сын басыңыз.

3. «Қызметкерлер» кестесін таңдаңыз және Ары қарай (Next) 
батырмасын басыңыз.

4. Қол жетімді өрістер (Available Fields) тізімінен «Тегі», 
«Қызметі» өрістерін таңдаңыз.

5. Таңдалған өрісті Таңдалған өрістер (Selected Fields) тізіміне 
жылжыту үшін (>) «үлкен» белгісін шертіңіз, сосын Ары қарай (Next).

6. Алмастыру үшін элементтерді сұрыптау үшін, өрістердің бірін 
белгілеуге болады, және Ары қарай (Next) батырмасын шертіңіз. Кему 
реті бойынша сұрыптау режиміне өту үшін Өсу ретімен батырма-
сын басыңыз. Батырмадағы жазу Кему реті бойыншаға өзгереді. Кері 
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қарай өту үшін тағы да батырманы басыңыз. Ары қарай (Next) батыр-
масын шертіңіз.

7. Қажет болған жаңдайда алмастыру өрісінде бағандардың енін 
ретке келтіріңіз және Ары қарай (Next) батырмасын шертіңіз.

8. Осы алмастыру бірнеше мәндерді сақтау? тобында Бірнеше 
мәндерді қабылдау (Allow Multiple Values) белгісін (бір уақытта 
бірнеше мәндерді сақтау үшін осы белгі орнатылуы қажет) орнаты-
ңыз – Дайын (Finish).

9. Өзгертулерді сақтаңыз.
10. Кесте режиміне (Datesheet) өтіңіз және мәліметтердің 

сәйкес өрісіне шертіп, «Тапсырыстар» кестесінің Қызметкер коды 
өрісіне кез келген жазбаны өзгертіңіз. Өріспен жұмыс істеу кезінде 
қызметкерлердің тізімі (тегі, қызметі) пайда болады, онда сіз тізімде 
олардың тектеріне қарсы маркерді орнатып, тапсырысты өңдеу үшін 
бір немесе бірнеше қызметкерлерді таңдауға болады.

11. Конструктор (Design) режиміне өтіңіз және «ҚызметкерКоды» 
өрісінің мәліметтер типі сандық болып қалды (бұл кестелерді байла-
ныстыру кезінде маңызды).

12. Кестедегі өзгертулерді сақтаңыз.
13. Мәліметтер сұлбасын (Relationships) ашыңыз және «Тапсы-

рыстар» кестесінің байланыстарын қалыпқа келтіріңіз. «Тапсыры-
стар» кестесін көрсету кезінде сұлбада өзгерістер болғанына көңіл 
аударыңыз.

14. Мәліметтер сұлбасын сақтаңыз.
15. Осындай тәсілмен алмастыру шеберінің көмегімен «Тауарлар» 

кестесіндегі «КатегорияКоды» өрісін бір шектеумен түзетіңіз: өріс 
тек бір ғана мәнге ие болу керек (яғни өрісте бірнеше мәндер болмауы 
керек). Алмастыру үшін «Тауарлар Категориясы» кестесінен «Кате-
гория Атауы» өрісін алу қажет. Жасалған жұмыстан соң кестенің 
өрісіндегі мәліметтерді түзету кезінде бірнеше мәнге жол бермейтін 
тізім пайда болатынына көз жеткізіңіз. Сондай-ақ, өрістің типі сандық 
болып қалғанына (Конструктор (Design) режимінде) көз жеткізіңіз.

16. Кестедегі өзгерістерді сақтаңыз, кестені жабыңыз, Мәліметтер 
сұлбасында (Relationships) байланыстарды қалыпқа келтіріңіз, 
Мәліметтер сұлбасын («Тауарлар» кестесін көрсетудегі өзгерістер 
мәліметтер сұлбасында болмауы керек, өйткені өрісте бірнеше 
мәндерді таңдау мүмкіндігі жоқ) сақтаңыз.
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6. Мұрағатшының (мәліметтер қорын құжаттау құралы) 
көмегімен мәліметтер қорында объектілер туралы мәліметтерді 
қарап шығу 

Белгілі мәліметтер қорын меңгеру тәсілдерінің бірі – мұрағатшыны 
қолдану. Мұрағатшы мәліметтер қорындағы объектілер туралы толық 
ақпаратты қамтитын есепті тұрғызу үшін қолданылады. Сондай-ақ, 
мұрағатшы мәліметтер қорын құжаттауға арналған құрал болып табы-
лады. Алдымен есепте қандай объектілер толық қарастырылғанын 
таңдау қажет. Мұрағатшы жүктелген кезде, оның есебі  мәліметтер 
қорының таңдалған объектілері туралы барлық мәліметтерді қамтиды.

1. Мәліметтер қорымен жұмыс (Database Tools) қосымшасының 
Талдау (Analysis) тобында Мұрағатшыға (Мәліметтер қорын 
құжаттау құралы) (Database Documenter) шертіңіз.

2. Мұрағатшы (Database Documenter) диалогтық терезесінде 
мегеруді қажет ететін мәліметтер қоры объектісінің типі көрсетілген 
қосымшаға шертіңіз. Мәліметтер қорының барлық объектілері 
бойынша есепті құру үшін Барлық объектілер (All Object Types) 
қосымшасын басыңыз.

3. Қосымшада көрсетілген бір немесе бірнеше объектілерді 
таңдаңыз. Қосымшадағы барлық объектілерді таңдау үшін Барлығын 
белгілеу (Select All) шертіңіз.

4. ОК шертіңіз.
5. Есептерді зерттеңіз, терезелерді жабыңыз. 

Мәліметтер қорын сақтау және жабу
1. Барлық өзгерістерді сақтаңыз.
2. Microsoft Access-пен жұмысты аяқтаңыз.
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1-ҚОСЫМША
КЕСТЕЛЕРДІ СИПАТТАУ

«Тапсырыстар» кестесі
Өрістің атауы Типі Өлшемі Басқа қасиеттері
ТапсырысКоды Есептегіш Ұзын 

бүтін
КлиентКоды Мәтіндік 255
Қызметкер-
Коды

Сандық Ұзын 
бүтін

Міндетті өріс; 
Индекстелген – Иә 
(сәйкестіктерге жол беріледі)

Тапсырыс-
Мерзімі

Мерзім/
уақыт

Міндетті өріс; 
Индекстелген – Иә 
(сәйкестіктерге жол беріледі)

Қажетті-
Орындалу-
Мерзімі

Мерзім/
уақыт

Енгізу пішіні – мерзімнің 
қысқаша форматы

Күтілетін-
Орындалу-
Мерзімі

Мерзім/
уақыт

Мерзімді таңдау элементін 
көрсету (Show Date Picker) – 
мерзімдер үшін

Клиент-
Шотының-
Нөмірі

Мәтіндік 15 Мерзімді таңдау элементін 
көрсету (Show Date Picker) – 
мерзімдер үшін

Номер-Счета-
Клиента

Текстовый 15 Индекстелген – Иә 
(сәйкестіктерге жол беріледі)

«Жеткізу» кестесі
Өрістің атауы Типі Өлшемі Басқа қасиеттері

ЖеткізуКоды Есептегіш Ұзын 
бүтін

Кілт

Транспорттық-
Компанияның-
Коды

Сандық Ұзын 
бүтін

Міндетті өріс

ЖеткізуМерзімі Мерзім/
уақыт

Міндетті өріс; 
Индекстелген – Иә (сәйкес-
тіктерге жол беріледі)

Тариф Ақшалай Ондық белгілер саны – 2
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«Жеткізудің нақты мекен жайы» кестесі
Өрістің атауы Типі Өлшемі Басқа қасиеттері

Нақты-
Мекенжай-Коды

Есептегіш Ұзын 
бүтін

Кілт

КлиентКоды Мәтіндік 255 Міндетті өріс
Аймақ Мәтіндік 50 Міндетті
Қала Мәтіндік 20 Міндетті
Көше Мәтіндік 50 Міндетті
Үй Мәтіндік 4 Міндетті
Корпус/құрылыс Мәтіндік 5 Міндетті емес
Индекс Мәтіндік 7 999999 енгізу пішіні
Телефон Мәтіндік 14  (999) 000-0000 енгізу пішіні

«Жеткізушілер» кестесі
Өрістің атауы Типі Өлшемі Басқа қасиеттері

ЖеткізушіКоды Есептегіш Ұзын 
бүтін

Кілт

Ұйым Мәтіндік 255 Міндетті өріс; 
Индекстелген – Иә (сәйкес-
тіктерге жол беріледі)

Тегі Мәтіндік 20 Міндетті
Аты Мәтіндік 20 Міндетті
Қызметі Мәтіндік 50 Міндетті
ЖұмысТелефоны Мәтіндік 14 (999) 000-0000 енгізу пішіні
ҰялыТелефон Мәтіндік 14 Міндетті,

(999) 000-0000 енгізу пішіні
Факс Мәтіндік 14 Енгізу пішіні
Мекенжай Мәтіндік 100 Міндетті
Қала Мәтіндік 20 Міндетті
Облыс Мәтіндік 20 Міндетті
Индекс Мәтіндік 7 999999 енгізу пішіні
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«Қызметкерлер» кестесі
Өрістің атауы Типі Өлшемі Басқа қасиеттері

ҚызметкерКоды Есептегіш Длинное 
целое

Кілт

Аты Мәтіндік 20 Міндетті
Тегі Мәтіндік 20 Міндетті өріс; Индекстел-

ген – Иә (сәйкестіктерге жол 
беріледі)

Қызметі Мәтіндік 50 Міндетті өріс; 
Индекстелген – Иә (сәйкес-
тіктерге жол беріледі)

Мекенжай Мәтіндік 100 Міндетті
Қала Мәтіндік 20 Міндетті
Облыс Мәтіндік 20 Міндетті
Индекс Мәтіндік 7 999999 енгізу пішіні
Телефон Мәтіндік 14 Міндетті,

(999) 000-0000 енгізу пішіні
ТуылғанКүні Мерзім/

уақыт
Міндетті өріс;
Енгізу пішіні – мерзімнің 
қысқаша форматы

ЖалдауМерзімі Мерзім/
уақыт

Міндетті өріс;
Мән шарты <=Now(); 
Қателік туралы хабарлама –
«Мерзім ағымдықтан кеш 
болмауы керек».
Мерзімді таңдау элементін 
көрсету (Show Date Picker) – 
мерзімдер үшін

Заметки Поле MEMO Міндетті емес
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«Транспорттық_Компания» кестесі
Өрістің атауы Типі Өлшемі Басқа қасиеттері

Транспорттық-
КомпанияКоды

Есептегіш Ұзын 
бүтін

Кілт

КомпанияАтауы Мәтіндік 255 Міндетті өріс; 
Индекстелген – Иә (сәйкестік-
терге жол берілмейді)

Тегі Мәтіндік 20 Міндетті
Аты Мәтіндік 20 Міндетті
Көше Мәтіндік 50 Міндетті
Қала Мәтіндік 20 Міндетті
Облыс Мәтіндік 20 Міндетті
Индекс Мәтіндік 7 999999 енгізу пішіні
Телефон Мәтіндік 14 Міндетті,

(999) 000-0000 енгізу пішіні

«Клиенттер» кестесі
Өрістің атауы Типі Өлшемі Басқа қасиеттері

КлиентКоды Мәтіндік 5 Кілт
Аты Мәтіндік 30 Міндетті
Тегі Мәтіндік 50 Міндетті
Мекенжай Мәтіндік 255 Міндетті
Қала Мәтіндік 50 Міндетті
Облыс Мәтіндік 20 Міндетті
ПошталықИндекс Мәтіндік 7 999999 енгізу пішіні
Ел Мәтіндік 50 Міндетті
ТелефонНөмірі Мәтіндік 15 (999) 999-9999 енгізу пішіні
КредиттікКарта Сандық Байт Үнсіз келісім бойынша мәні 0
Нөмір Мәтіндік 255 Индекстелген – Иә 

(сәйкестіктерге жол 
берілмейді)
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«Тапсырыстың_толықтығы» кестесі
Өрістің атауы Типі Өлшемі Басқа қасиеттері

ТапсырысКоды Сандық Ұзын 
бүтін

Құрама кілт; Міндетті өріс; 
Индекстелген – Иә 
(сәйкестіктерге жол беріледі)

ТауарКоды Сандық Ұзын 
бүтін

Саны Сандық Бүтін Міндетті; Үнсіз келісім 
бойынша мән – 0

Жеңілдік Сандық Қалқыма 
нүктелі 
екілік

Міндетті емес; 
Өрістің форматы – пайыздық, 
ондық белгілер саны – 0; үнсіз 
келісім бойынша мән – 0.

НақтыМекен-
жайКоды

Сандық Ұзын 
бүтін

Міндетті емес өріс

ЖеткізуКоды Сандық Ұзын 
бүтін

Міндетті емес өріс
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2-ҚОСЫМША
ЕНГІЗУ ПІШІНІ

Енгізу пішіні қандай мәліметтерді және қандай тәсілмен енгізуге 
болатынын анықтайтын пішіндердің мәтіндік константалары мен 
белгілерінің жиынын ұсынады. Мысалы, енгізу пішінің көмегімен 
пайдаланушылар белгілі бір елде қабылданған мерзімді немесе теле-
фон нөмірлерін енгізетіндей етіп талап етуге болады, мысалы:

• КК.АА.ЖЖЖЖ
• ( ) – қос.

Енгізу пішіні нүктелі үтірмен бөлінетін үш бөліктен тұрады. 
Бірінші бөлік міндетті, ал қалған екеуі міндетті емес болып табылады. 
АҚШ форматындағы телефон нөмірлерін енгізуге арналған енгізу 
пішінінің мысалы: (999)000-0000;0;_

Бірінші бөлік пішіннің қатарын анықтайды және мәтіндік констан-
талар мен орын толтырғыштардан тұрады. Екінші бөлік мәліметтер 
қорында мәліметтермен бірге пішіннің белгілерін сақтау қажеттігін 
көрсетеді. О енгізіңіз, егер мәліметтер қорында пішін мен мәліметтерді 
сақтау керек болса.  1 енгізіңіз, егер тек мәліметтерді сақтау қажет 
болса. Үшінші бөлік мәліметтердің бағдарын белгілеу үшін қызмет 
ететін орын толтырғышты анықтайды. Үнсіз келісім бойынша 
Access-те астыңғы сызық белгісі  (_) қолданылады. Егер басқа белгіні 
қолдану керек болса, оны пішіннің үшінші бөлігіне енгізіңіз. Үнсіз 
келісім бойынша бағдар тек бір белгіні немесе аралықты қабылдайды.

Енгізу пішіндерінің мысалдары
Келесі кестеде енгізу пішіндерін қолданудың кейбір тәсілдері 

келтірілген.

Енгізу пішіні
Түрдегі мәндегі 

енгізуді 
қамтамасыз етеді 

Ескертулер

(ООО) 000-0000 (206) 555-0199 Бұл жағдайда пайдаланушы-
лар қалааралық кодты енгізуі 
қажет, өйткені пішіннің бұл 
облысында (жақшаларда 
000) 0 орын толтырғыш 
қолданылады.
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(999) 000-0000! (206) 555-0199
() 555-0199

Бұл жағдайда қалааралық 
код облысында 9 орын 
толтырғыш қолданылады, 
сондықтан қалааралық код-
тар міндетті емес. Сонымен 
қатар, леп белгісі (!) пішіннің 
солдан оңға қарай толтыры-
луын ескертеді.

(ООО)ААА-АААА (206) 555-ТЕЛЕ АҚШ форматындағы теле-
фон нөмірінің соңғы төрт 
сандарын әріптермен алмас-
тыру мүмкіндігі туады. 
Қалааралық кодты міндетті 
қылатын қаланың коды 
облысында 0 орын толтыр-
ғышқа көңіл аударыңыз.

#999 -20
2000

Төрт таңбадан аспайтын және 
бөлшек бөлігі мен мыңдарды 
бөлмейтін кез келген оң 
немесе теріс сан.

>L????L?000L0 ЗЕЛЕНЫЙЗ 3 
9M3 МАЙ Р 452Б7

Міндетті (L) және міндетті 
емес (?) әріптер мен міндетті 
сандардың (0) үйлесімдігі. 
«Үлкен» белгісі жоғарғы 
регистрде барлық әріптерді 
енгізуді талап етеді. Осы 
типтегі енгізу пішінін қолда-
ну үшін кестедегі өрістерләі 
типіне Мәтіндік немесе 
МЕМО өрісін беру қажет.

00000-9999 98115-98115-3007 Міндетті пошталық индекс 
және төрттаңбалы мәндетті 
емес облыс.

>L<?????????????? Мария
Вадим

Бірінші әріпі автоматты 
түрде бас әріппен жазылатын 
аты немесе тегі.

ISBN 
0-&&&&&&&&&-0

ISBN 1-55615-507-7 Міндетті бірінші және 
соңғы сандармен және еркін 
әріптер комбинациясы мен 
белгілердің, мәтіндік кон-
станта арқылы кітаптың 
тіркеу нөмірі.
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>LL00000-0000 БД51392-0493 Міндетті әріптер мен 
сандардың сәйкестігі, барлық 
жоғарғы регистрде. Енгізу 
пішінің бұл типі, мысалы, 
инвентарлық нөмірлерді 
дұрыс енгізуге немесе 
қоймалық тіркеу формаларын 
толтыруға көмектеседі.

Пішінді құру үшін қолданылатын символдар

Символ Сипаттамасы
0 Сан (0 ден 9 дейін, енгізу міндетті). Қосу (+) және алу (-) 

символдарына жол берілмейді.
9 Сан немесе аралық. Енгізу міндетті емес, қосу (+) және алу 

(-) символдарына жол берілмейді.
# Бұл бағдарға санды, аралықты немесе қосу немесе алу 

белгісін енгізуге болады. Егер пайдаланушы бұл бағдарды 
өткізсе, онда аралық қойылады.

L Әріп. Бұл бағытқа тек бір ғана әріпті енгізуге болады. 
? Әріп. Бұл бағытқа тек бір ғана әріпті енгізуге болады, бірақ 

міндетті емес.
A Әріп немесе сан. Бұл бағытқа тек бір ғана әріпті немесе 

санды енгізуге болады. 
a Әріп немесе сан. Бұл бағытқа тек бір ғана әріпті немесе 

санды енгізуге болады, бірақ міндетті емес.
& Кез келген белгі немесе аралық. Бұл бағытқа тек бір ғана 

белгіні немесе аралықты енгізуге болады. 
С Кез келген белгі немесе аралық. Бұл бағытқа тек бір ғана 

белгіні немесе аралықты енгізуге болады, бірақ міндетті 
емес.
Бүтін және бөлшек бөлікті, разрядтар тобын, мерзім мен 
уақыттың мәндерін бөлуші. Таңдалатын белгі Windows 
аймақтық параметрлеріне байланысты.

> Барлық белгілер жоғарғы регистрде көрсетіледі.
< Барлық белгілер төменгі регистрде көрсетіледі.
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! Енгізу пішіні оңнан солға қарай емес, ал сол жақтан оңға 
қарай толтырылады. 

\ Мәтіндік константа ретінде кез келген келесі символды 
енгізуді көрсетеді. Мәтіндік константа ретінде осы кестедегі 
барлық аталған символдарды көрсету үшін қолданылады 
(мысалы, \А символы «А» символ сияқты шығады)

Пароль Кестелер немесе формалардың конструктор режимінде 
Енгізу пішіні (InputMask) қасиетіне Құпиясөз мәнін беруге 
болады; сосын құпиясөзді енгізуге арналған өріс пайда 
болады. Пайдаланушы осы өріске құпиясөзді енгізген кезде, 
енгізілген белгілер сақталады, бірақ олардың орнында 
жұлдызшалар (*) көрінетін болады.

 3 ҚОСЫМША 
МӘЛІМЕТТЕР СҰЛБАСЫ
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№ 2 ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫС

1. Қарапайым HTML-құжатты құру. 
533Қаріп пен абзацты форматтау

Жұмыстың мақсаты: Блокнот мәтіндік редакторының құрал-
дарымен қарапайым гипермәтіндік құжатты құруды үйрену. Қаріп пен 
абзацты форматтау тегтерін қолдануды меңгеру.

Құрылғы: ДК, Блокнот мәтіндік редакторы, браузер.

Тапсырма
1. Гипермәтіндік құжаты бар файлды құрыңыз:
– Блокнот редакторын іске қосып, мәтінді енгізіңіз:
– Менің алғашқы web-парағыма қош келдіңіз!
– Файлды құрылған бумада сақтаңыз. Сақтау кезінде ... ретінде 

сақтау диалог терезесінің Файл типі қатарында: Барлық файлдар  
(*.*) нұсқасын таңдаңыз, ал Файл атауыя қатарына .htm кеңейті-
луімен атау беріңіз, мысалы 1_name.htm (мұндағы name – сіздің 
есіміңіз).

– Құжатты жауып, оның пиктограммасын Менің компьютерім 
терезесінен немесе Сілтеуші бағдарламасының терезесінен табасыз. 

– Файлды ашыңыз. Файл қандай қосымшаның көмегімен көрсе-
тілетінін және енгізілген сөйлемнің көрінісін талдау қажет. 

2. Нtml-құжаттың құрылымын анықтайтын тегтерді енгізіңіз:
– Контексті мәзірдің көмегімен файлды Блокнот редакторы 

арқылы ашыңыз. Төменде көрсетілген тегтерді енгізіңіз, құжаттың 
тақырыбы бөліміне (<TITLE> </TITLE>) тегтері арасында) өз 
тегіңізді көрсетіңіз.

• <HTML>
   o <HEAD> <TITLE> Tегі </TITLE>
   o </HEAD>
   o <BODY>
▪ Менің алғашқы web-парағыма қош келдіңіз!
   o </BODY>
 • </HTML>
– Құжатты сол атымен Сақтаңыз, оның браузердегі көрінісін 

жаңартыңыз (Түр/Жаңарту орындаңыз немесе аспаптар панеліндегі 
Жаңарту батырмасын басыңыз). Құжатты көрсетудегі өзгерістерін 
талдаңыз.

3. Құжатты түзетіңіз:
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– Вызвать меню браузера  Түр/HTML-кодты қарау браузерінің 
мәзірін шақырып, «Менің алғашқы web-парағыма қош келдіңіз!» 
мәтінінен кейін келесі мәтінді енгізіңіз

NNN тобының студенті Тегі Аты
Құжатты сақтап (бірақ жаппау керек), оны браузерде көрсетуді 

жаңартыңыз.
– <BR> бірыңғай тегті қолдана отырып,  жазбаны жаңа қатардан, 

ал Тегі Аты – келесі қатардан басталатындай етіп құжатты түзету 
керек. Браузерде жаңа нұсқасын қараңыз. 

Назар аударыңыз! Әрбір өзгерістен соң құжатты сақтау 
қажет, ал браузерде қарауды аспаптар панеліндегі «Жаңарту» 
батырмасының көмегімен құжаттың жүктелуін жаңартудан 
бастау керек.

4. Тақырыптар стилінің көмегімен мәтіннің үзінділерін рәсімдеу:
– Құжаттың бірінші қатарын <H1> …</H1> жұптық тегтің көме-

гімен 1-ші деңгейлі тақырып стилімен рәсімдеңіз. Екінші қатарды 
6-деңгейлі тақырып ретінде, ал үшінші қатарды 4-деңгейлі тақырып 
ретінде безендіріңіз. 

– Қаріптерді көрсету қалып күйін өзгерте отырып, құжатты бра-
узерде қарап шығыңыз (Түр / Қаріп өлшемі  / Ең үлкен, Ортаңғы, 
Кіші және  Ең кіші).

– Бірінші қатарды безендіру стилін 2-деңгейлі тақырып стиліне, 
ал екінші қатарды – 5-деңгейлі тақарыпқа, соңғы қатарды – 3-дең-
гейлі тақырып стиліне ауыстырыңыз. 

5. Қаріпті форматтауды орындаңыз:
– Тегі Аты қатарынан соң мәтіннің тағы бір қатарын қосыңыз 
Таң бізді самалмен қарсы алады (Нас утро встречает прохладой)
– Төменде көрсетілген үлгі бойынша мәтінді безендіріңіз.
–  

УТРО сөзінде барлық әріптердің түстері әр түрлі болуы тиіс. ПРО-
ХЛАДОЙ сөзінде ПРО – қызыл түспен, ОЙ – көк түспен безендіріңіз. 

– Жазбасы бар қатарды (NNN тобының студенті Тегі Аты) кур-
сивпен, қаріптің өлшемін салыстырмалы өзгеріспен келтіріңіз. <FONT 
SIZE=«+2»> және <I> тегтерін қолданыңыз.

– Құжатты браузерде қарап шығыңыз.
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6. Абзацтарды форматтаңыз
– Жаңа құжат 2_name.htm құрыңыз, оны дәл сол бумаға сақтаңыз.
– Мәтінді енгізіңіз (1_name.htm құжатынан мәтінді көшіруді 

қолданыңыз):
<HTML>

<HEAD> <TITLE> Тегі </TITLE>
 </HEAD>
 <BODY>

Менің алғашқы web-парағыма қош келдіңіз! <BR> Оспанов 
Қайрат (өз аты-жөніңізді енгізіңіз)

 </BODY>
</HTML>

– Мәтінді ортасы бойынша келтіріңіз.
– Мәтінді енгізіңіз:
Кім сендерді сағынар шетке кетсең, Ғылым іздеп, тез қайтпай, 

көпке кетсең, Ұмытпа, ең кемінде жұлдыз сайын, Хат жазып тұр, 
төбесі көкке жетсін...

– Абзацты ені бойынша туралап, рәсімдеңіз.
– <HR> тегін қолдана отырып, абзацтф жоғарғы және төменгі 

жағынан көлденең бөлетін сызықтармен шектеңіз.
– Монологты көшіріп алып, оны абзацтарға бөліңіз. Ортасымен 

туралаңыз.
Кім сендерді сағынар шетке кетсең, 
Ғылым іздеп, тез қайтпай, көпке кетсең, 
Ұмытпа, ең кемінде жұлдыз сайын, 
Хат жазып тұр, төбесі көкке жетсін...
– Құжатты сақтаңыз. 
– Терезенің өлшемін өзгерте отырып, құжатты браузерде қарап 

шығыңыз.
7. Тізімдерді рәсімдеуді орындаңыз:
– Жаңа құжат 3_name.htm құрыңыз, оны қатты дисктің дәл сол 

бумасына сақтаңыз.
– Мәтінді енгізіңіз:

<HTML>
<HEAD> <TITLE> Тегі </TITLE>

 </HEAD>
 <BODY>

Менің алғашқы web-парағыма қош келдіңіз!
</BODY>

</HTML>
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– Құжаттың мәтінін (<BODY>…</BODY> тегтері арасында) келесі 
мәтінмен толықтырыңыз: Мен қалай рәсімдейтінін білемін:

Тақырыптар
Қаріптер
Абзацтар
– Соңғы үш қатарларды нөмірленген тізім ретінде рәсімдеңіз. Ол 

үшін келесі тегтерді қолданыңыз:
<OL> 
<LI> Шрифттер, </LI>
<LI> Тақырыптар, </LI>
<LI> Абзацтар </LI>
</OL>

– Тізімді маркерленген тізімге ауыстырыңыз. <UL>, </UL> 
тегтерді қолданыңыз.

– «Аралас» тізімді құрыңыз:
Мен қалай рәсімделетінін білемін:
 1.  Қаріптер
   • Өлшем
   • Түсі
   • Гарнитура
   • Индекстер
 2.  Тақырыптар
   • 1-ші деңгейден 6-шы деңгейге дейін 
 3.  Абзацтар
   • Туралау
   • Қатарларды абзацтың ішінде бөлу 
   • Қайтаформаттауды қолдану арқылы.
8. 8. Жұмыстың нәтижелерін оқытушыға көрсету.

HTML-құжаттың негізгі тегтерінің кестесі. 
Қаріп пен абзацты форматтау тегтері

Белгіленуі Тегтердің түрі Ескерту
HTML құжаттың жалпы құрылымы

Құжаттың типі <HTML></HTML> Құжаттың басы мен соңы
Құжаттың аты <HEAD></HEAD> Браузер арқылы 

көрсетілмейді
Тақырыбы <TITLE></TITLE> Браузер терезесінің 

тақырып қатарының 
құрамы 
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Құжаттың 
денесі

<BODY></BODY> WEB-беттің құрамы

Құжат құрылымының құрамы
Түрлі 
деңгейдегі ішкі 
тақырыптар 

<H№> мәтін </H№> мұндағы № – тақырып 
деңгейінің нөмірі (1 ден 6ға 
дейін). Мысалы, 
<H1>…</H1> – 1-ші 
деңгейдің тақырыбы

Туралау 
арқылы 
тақырып

<H№ ALIGN=”LEFT| 
CENTER| RIGHT”> 
текст </H№>

LEFT – сол жақ шеті бой-
ынша, CENTER – ортаңғы,
RIGHT – оң жақ шеті         
бойынша.

Абзацтарды форматтау
Абзацты (пара-
графты) құру

<P> мәтін </P> Абзацтар екілік 
қатараралық интервалмен 
бөлінеді 

Абзацтың 
ішінде қатарды 
ауыстыру 

<BR> Жеке тег

Абзацты 
туралау

<P ALIGN=”LEFT”>
мәтін </P>
<P ALIGN= 
”CENTER”> мәтін </P>
<P ALIGN=”RIGHT”> 
мәтін </P>
<P ALIGN=”JUSTIFY”> 
мәтін </P>

LEFT – сол жақ шеті 
бойынша,
CENTER – ортаңғы,
RIGHT – оң жақ шеті 
бойынша,
JUSTIFY – ені бойынша.

Абзацтар 
арасындағы 
бөлуші 
көлденең сызық 

<HR SIZE=«?»> Жеке тег. «?» – сызықтың 
пиксельдегі қалыңдығы. 
Сызықтың қалыңдығын 
көрсетпеуге де болады.

Қаріпті форматтау
Қою <B> мәтін </B> <B> Қою </B>
Курсив <I> мәтін </I> <I> Курсив </I>
Асты сызылған <U> мәтін </U> <U> Асты сызылған </U>
Сызылған <S> мәтін </S> <S> Сызылған </S>
Ұлғайтылған 
өлшем

<BIG> мәтін </BIG >
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Азайтылған 
өлшем

<SMALL> мәтін 
</SMALL>

Жоғарғы 
индекс

<SUP> текст </SUP> <SUP> Жоғарғы индекс </SUP>

Төменгі индекс <SUB> мәтін </SUB> <SUB> Төменгі индекс </SUB>
Қаріптің 
өлшемі

<FONT SIZE=«?»> 
мәтін </FONT>

?- 1 ден 7 дейінгі мәндер 
или салыстырмалы өзгеріс 
(мысалы, +2) 

Қаріптің негізгі 
нөмірі

<BASEFONT SIZE=«?»> Жеке тег ? – 1 ден 7ге 
дейінгі өлшем; үнсіз 
келісім бойынша 3 тең 
және бүкіл құжат беріледі 

Қаріптің гарни-
турасы

<FONT 
FASE=«тақырып1, 
тақырып2, …»> мәтін 
</FONT>

Мәтін ресімделеді бірінші 
белгіленген компьютерде 
шрифтпен тізімінен атау-
лары

Қаріптің түсі <FONT 
COLOR=”$$$$$$”> 
мәтін </FONT>

Түс немесе кілттік сөз 
арқылы, немесе # символы-
мен оналтылық код арқылы 
беріледі
RED – қызыл,  #FF0000 
– қызы түстің оналтылық 
коды 

Тізімдердің құрылуы
Нөмірленген <OL> тізім элементтері 

</OL> <OL>
<LI> 1 тізім элементі </LI>
<LI> 2 тізім элементі </LI>
<LI> 3 тізім элементі </LI>
</OL>

Маркерленген <UL> тізім элементтері 
</UL>

Тізімнің 
элементі

<LI> тізім элементтері 
</LI>

Негізгі түстердің кестесі

Түс Color’s 
name

Түстің оналтылық коды
Red Green Blue

Қара black 00 00 00
Қара-көк navy 00 00 80
Көгілдір blue 00 00 FF
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Жасыл green 00 80 00
Қара-жасыл teal 00 80 80
Салат түс lime 00 FF 00
Ақшыл-көгілдір aqua 00 FF FF
Қызыл-қышқыл maroon 80 00 00
Күлгін purple 80 00 80
Сарғыш olive 80 80 00
Сұр gray 80 80 80
Ақшыл-сұр silver C0 C0 C0
Қызыл red FF 00 00
Ашық күлгін fushsia FF 00 FF
Сары yellow FF FF 00
Ақ white FF FF FF

2. HTML-құжатқа суреттерді қою. 
Белгілер мен гиперсілтемелерді құру

Жұмыстың мақсаты: HTML-құжатқа суреттерді қоюды үйрену. 
Белгілер мен гиперсілтемелерді құруды меңгеру.

1. Интернеттен немесе қандай да бір бумадан өзіңіздің жеке 
бумаңызға үш графикалық файлдарды көшіріңіз (мысалы, Arrows1.
wmf, Arrows2.wmf, Arrows3.wmf).

Алдында құрылған құжаттардың 1_name.htm, 2_name.htm 
және  3_name.htm қатты дисктегі сіздің бумаңызда бар болуына көз 
жеткізіңіз.

2. Құжатқа суреттерді қою.
– Блокнотта 2_name.htm құжатты ашыңыз.
– 2_name.htm құжаттың басына Arrows1.wmf суретін қойыңыз. 

Суретті қою үшін көлденеңі мен тігінен бойынша 50 пиксельдік 
суреттің өлшемдерін орнатуға арналған WIDTH и HEIGHT 
параметрлері арқылы IMG тегін қолданыңыз.  

– 4_name.htm атауымен құжатты сақтаңыз.
– Браузерде алынған нәтижені қарап шығыңыз.
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– Оң жақ шеті суретті туралау үшін ALIGN параметрін суреттің 
тегіне енгізіңіз. Нәтижені браузерде көріңіз.

– 4_name.htm құжатының соңына Arrows2.wmf суретті қойыңыз, 
өз қалауыңыз бойынша суретті туралау типін таңдаңыз. Суреттің 
өлшемін көлденеңінен және тігінен 100 пиксельге орнатыңыз. ALT 
параметрінің көмегімен суретке тышқанның курсорын жақындатқа 
пайда болатын «2-сурет» атауымен қалқыма сөз құрыңыз. 

– Нәтижені браузерде көріңіз.

3. Белгілер мен гиперсілтемелерді құру.
– 3_name.htm құжатында тізімнің келесі элементтеріне 

гиперсілтемелерді бекітіңіз:
• Қаріп сөзінен – 1_name.htm құжатына гиперсілтеме
• Тақырыптар сөзінен – 1_name.htm құжатына.
• Абзацтар сөзінен – 2_name.htm құжатына.
– 1_name.htm құжатында «Таң бізді самалмен қарсы алады» 

мәтінің алдында белгі құрыңыз. Оған «Morning» атауын беріңіз. 
– Бірінші гиперсілтемені (Қаріп сөзі) 1_name.htm құжатында 

«Morning» белгісіне көрсететіндей етіп өзгертіңіз.
– Ағымдық  3_name.htm құжаттың басына белгі құрыңыз. Оған 

«Hello» атауын меншіктеңіз.
– Екінші гиперсілтемені (Тақырыптар сөзі) өзгертіңіз, ағымдық 

құжаттың басындағы орнатылған «Hello» белгісіне өтуді анықтаңыз.
– Монологтан бұрын 2_name.htm құжатта белгіні құрыңыз. Оған 

«Mono» атауын меншіктеңіз.
– «Mono» белгісіне гиперсілтемені қайтаформаттау сөзіне 

орнатыңыз.
– Барлық гиперсілтемелер бойынша өту дұрыстығын тексеріңіз.

4. Гиперсілтемелерді графикалық файлдарға бекітіңіз:
– Arrows1.wmf суретін қою тегін түзетіңіз, тегке ALT атрибу-

тын «Кері қайту» қосымша мәтінін көрсету үшін енгізіңіз. Суретке 
тышқанның курсорын әкелгенде қалай өзгеретінін браузерде қарап 
шығыңыз.

– 4_name.htm құжатында Arrows1.wmf суретіне 3_name.htm 
құжатына гиперсілтемені бекітіңіз. Құжаттар арасында ауысу амалын 
орындаңыз.

5. Нәтижені оқытушыға көрсетіңіз.



196                                                                                            

Суреттерді, белгілерді және гиперсілтемелерді қоюдың негізгі тегтері 

Суреттерді қою
Грфикалық файлды 
қою

<IMG SRC=”файл” 
WIDTH=”ені” 
HEIGHT=”биіктігі” >

Мысалы:
<IMG SRC=”grafica.gif”
WIDTH=”550”
HEIGHT=”240”
ALIGN=” right”
ALT=”Графикалық 
файл”>

Мәтінге қатысты 
картинканы тура-
лау

<IMG SRC=”файл” 
ALIGN=
”left|right|top|bottom”>

Суретке тышқан 
курсорын әкелгенде 
қалқыма мәтіннің 
шығуы

<IMG SRC=”файл” 
ALT=”мәтін”>

Сілтемелерді қою
Басқа бетке сілтеме <A HREF=”бет”> мәтін  

</A>
<A HREF=”str2.htm”> 
Сілтеме1</A>

Басқа құжаттағы 
белгіге сілтеме

<A HREF=”бет # белгі 
атауы”> мәтін </A>

<A HREF=” index.htm 
#met1”> Басты бетке  
</A>”

Сол құжаттағы 
белгіге сілтеме

<A HREF=”#белгі 
атауы”> мәтін </A>

<A HREF=” #metka1”> 
Сілтеме2</A>

Белгіні анықтау <A NAME=”белгі 
атауы”> мәтін </A>

<A NAME=”metka1”><
/A>

Фон, мәтін және сілтемелердің түсі 
Фондық картинка <BODY 

BACKGROUND=”сурет 
файл”>

<BODY 
BACKGROUND 
=”grafica.gif”
TEXT=”black” (қара)
LINK=”#FF0000” 
(қызыл)
VLINK=”#FFFF00” 
(сары)
ALINK=”#FFFFFF” (ақ)
</BODY>

Фонның түсі <BODY 
BGCOLOR=”#$$$$$$”>

Мәтіннің түсі <BODY 
TEXT=”#$$$$$$”>

Сілтеменің түсі <BODY 
LINK=”#$$$$$$”>

Өткен сілтеменің 
түсі

<BODY 
VLINK=”#$$$$$$”>

Белсенді сілтеменің 
түсі

<BODY 
ALINK=”#$$$$$$”>
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3. Кестелерді құру мен форматтау 

Жұмыстың мақсаты: WEB-беттерді безендіру үшін кестелерді 
қолдануды үйрену.

1. Көрсетілген тәсілмен кестені құрыңыз, құжатты tabl_name.htm 
атауымен сақтаңыз. Кестенің жоғарғы жағына №1-кесте деген 
тақырыпты орналастырыңыз.

Браузерді кестені көру кезінде келесі шарттар орындалуы тиіс:
– кесте терезенің ортасында болуы және дұрыс (симметриялық) 

формада болуы қажет;
– ортаңғы ұяшыққа * символын (жұлдызша) енгізіңіз, ал қалған 

ұяшықтар бос болуы тиіс.

Ескерту. Бос ұяшықтарды көрсету үшін оларға &nbsp арлығының 
символдық үстіртін орналастыру қажет.

2. Осы құжатта №1-кестенің көшірмесін құрыңыз, №2-кесте 
тақырыбын енгізіңіз және оны өзгертіңіз:

– Ортаңғы ұяшыққа Arrows3.wmf суретін орналастырыңыз.
– Барлық ұяшықтарды әр түрлі түске «бояңыз». 
3. Кестенің тағы бір көшірмесін – №3-кесте құрыңыз және кестенің 

тегтерін төменде көрсетілген тәсілге сәйкес болатындай етіп түзетіңіз.

 

Ескерту. Ұяшықтарды біріктіру үшін <TD> тегтерінде colspan=  
және  rowspan= параметрлерін қолдану қажет.
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4. Сабақтардың кестесі бар HTML-құжат – rasp_name.htm 
құрыңыз.

– Құжат 2017 ж. көктемгі семестріне арналған NNN тобының 
сабақ кестесі тақырыбынан басталуы керек.

– Кестенің бірінші қатары өрістердің тақырыптары секілді 
рәсімделуі қажет (<TH> тегтерін қолдану арқылы).

– Кесте ені бойынша терезенің бүкіл өлшемін алып тұруы керек. 
Терезенің енін өзгерту кезінде кестенің үйлесімділігі сақталу үшін, 
жеке бағандардың енін салыстырмалы бірлікпен (%) беру қажет.

Апта 
күндері Уақыты Пән Оқытушы Аудито-

рия
Дүй-
сенбі

08:00-08:50 Математика 
(лек)

Доц. 
Садуақасов  Е.Ж.

301

08:55-09:45 Математика 
(пр)

преп. 
Садықова С.К.

302

09:55-10:45 Физика (лек) доц. Аутова Г.М. 307
Сей-
сенбі

08:00-08:50 ЫТ ж/е МС 
(лек)

проф. 
Аширов О.А.

310

08:55-09:45 ЫТ ж/е МС 
(сем)

оқыт. Попов М.А. 302

09:55-10:45 Физика (лаб) Аға оқыт.
Табылғанова А.К.

307

... ... ... ... ...

– Құрылған құжатты браузерде терезенің әр түрлі өлшемдері мен 
қаріптің әр түрлі қалып күйінде қарап шығыңыз.

5. Кестесі бар файлды rasp_menu_name.htm атауымен сақтап, оны 
өзгертіңіз.

6. Тақырыптан кейін апта күндерінің атауларынан тұратын бір 
қатарлы мәзір кестесін құрыңыз.
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7. Кестеде апта күндерінің атаулары бар белгіні орнатыңыз.
8. Кестеде аптаның сәйкес күндеріне гиперсілтеме мәзірін құрыңыз.
9. Мәзірдегі әрбір ұяшықты әр түрлі түспен безендіріңіз.
10. Гиперсілтемелер бойынша өту дұрыстығын тексеріңіз. 
11. Мәзірге біріктірілген web-беттер тобын құрыңыз:
– Жұмыс дискісінде сабақ кестесінің файлдарын орналастыру 

бумасын My_raspisanie құрыңыз.
– Сабақ кестесін аптаның әрбір күніне және мәзірі бар кестені 

жеке файлдарға орналастырыңыз. Файлдардың аты: menu.htm – 
басты бет үшін, апта күндерінің атаулары – басқалары үшін. Барлық 
құжаттарды My_raspisanie бумасына орналастырыңыз.

– Мәзірдің гиперсілтемелерін сәйкес құжатқа өтетіндей етіп 
түзетіңіз.

– Сабақ кестесі күндернің әрбір файлының соңында басты 
құжатқа кері қайтатын мәзір гиперсілтемесін құрыңыз. 

– Аптаның әрбір күнінің фонын мәзір кестесі ұяшығының түсімен 
сәйкес келетін түспен безендіріңіз.

12. Нәтижені оқытушыға көрсетіңіз.

Кестелерді рәсімдеу тегтері

Кестені анықтау <TABLE></TABLE> Пример:
<TABLE border=”1” align 
=«CENTER» width=«50%» >
<TR>
<TH >Товар</TH>
<TH>Цена</TH>
</TR>
<TR>
<TD>Радиотелефон</TD>
<TD>2000 </TD>
</TR>
</TABLE>
Тауар Бағасы
Радиотелефон 2000 

Кестені жиектеу <TABLE BORDER 
=”?” </TABLE>

Кестенің қатары <TR> </TR>
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Туралау <TR ALIGN=left | 
right | center | middle | 
bottom >

Кестенің ұяшығы <TD></TD>
Көлденеңінен 
туралау

<TD ALIGN=LEFT | 
RIGHT | CENTER>

Тігінен туралау <TD VALIGN = 
TOP|MIDDLE| 
BOTTOM>

Ұяшықтың енін 
орнату (пиксель-
мен немесе %)

<TD WIDTH=«?»>

Ұяшықты түспен 
құю (заливка)

<TD BGCOLOR = «# 
цвет»> </TD>

<TD BGCOLOR = 
«#FF0000»> </TD> қызыл 
түс

Бағанның 
немесе қатардың 
тақырыбы 

<TH> мәтін  </TH> Ұяшықтағы мәтін ортасы 
бойынша тураланады, қою 
қаріп орнатылады.
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№ 3 ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫС

Windows Movie Maker ортасында 
мультимедиялық ақпаратты өңдеу

Жұмыстың мақсаты: Windows Movie Maker бейне редакторының 
функцияларын зерттеу.

Құрылғы: ДК

Қысқаша теориялық мәліметтер
Windows Movie Maker бұл Windows ME-ден бастап Windows Vista-

мен аяқталатын Microsoft Windows тобының операция жүйелер жиы-
нына кіретін әуесқой фильмерді құру мен түзетуге арналған тегін 
бағдарлама.

Осы бағдарламаның көмегімен тышқанмен жылжытудың қара-
пайым амалдарын орындауда тура үй ДК-інде өз фильмдеріңізді 
монтаждауға және көрсетуге болады. Бағдарлама арнайы эффектілерді, 
дикторлық мәтін мен музыканы қосуға мүмкіндік береді. Фильмді 
құрып болған соң, оны компакт-дискіге жазуға, электрондық пошта-
мен достарыңыз бен таныстарыңызға жіберуге немесе Интернетке 
жариялауға болады.

Бұл бағдарламаны қолдану өте қарапайым және бірінші кезекте ол 
фильмдерді әуесқой түрде құруға есептелген. Бағдарламаның негізгі 
ерекшеліктері:

1) Қарапайым және интуитивті түсінікті интерфейс.
2) Кәсіби сападағы фильмдерді құру мүмкіндігі.
3) Суреттерден слайдшоу құру мүмкіндігі.
4) Сандық немесе аналогтық бейнекамерадан бейнелерді алу 

мүмкіндігі.
5) Аналогтық және сандық бейнекамераларды қосқанда, бейне-

камералардың үлкен көлемін қолдау.
6) Фильмдерді компьютерден бейнекамераға тікелей жазу 

мүмкіндігі.
7) Бейнені қосу және жабыстыру мүмкіндігі.
8) Өту эффектілерін, тақырыптар мен титрларды, дыбыстық жол-

дарды қосу мүмкіндігі.
9) Windows Media тығыздау жетілдірілген технологиясының 

көмегімен суреттер мен дыбыстың ең жоғарғы сапасын сақтау.
10) Құрылатын фильмнің сапасын баптау мүмкіндігі.
11) Фильмді бейнекамераға тікелей сақтау мүмкіндігі.
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Бағдарламаның интерфейсі
Көптеген бейне редакторларға ұқсайтын бағдарламаның да 

классикалық түсінікті интерфейсі бар  (1-сурет). Осы бағдарламаны 
бірегей ететін басқа да айрықша ерекшеліктері бар.

1-сурет. Windows Movie Maker бағдарламасының жұмыс терезесі 

Басты мәзір (2-сурет) бағдарламаның жұмысын басқаруға 
арналған барлық командалар мен баптаудан тұрады. Оның көмегімен 
бағдарламаның кейбір панельдерін өшіруге/қосуға немесе қажетті 
функцияларды шақыруға болады.

2-сурет. Windows Movie Maker бағдарламасының басты мәзірі
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Төменде жобаны құру/ашу/сақтау, әрекеттерді болдырмау/қайталау, 
міндеттер панельдерін жасыру/көрсету (Tasks), жинақтар панельдерін 
жасыру/көрсету (Collections) батырмаларынан, сонымен қатар қажетті 
элементтердің тобын таңдауға болатын тізімнен тұратын аспап-
тар панелі орналасқан (3-сурет). Онда барлығы үш топ: Video Effects 
(Бейне эффектілер), Video Transitions (Бейне өту), Collections (Жиын-
дар).

3-сурет. Windows Movie Maker бағдарламасының аспаптар панелі 

Windows Movie Maker ортасында онсыз жұмыс істеуге әлдеқайда 
қиын болатын бағдарламаның функционалдық мүмкіндіктерін 
жеңілдететін ыңғайлы шешімдердің бірі ретінде міндеттер панелі 
болып табылады (4-сурет).

4-сурет. Windows Movie Maker бағдарламасының міндеттер панелі 
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Бұл панель жиі қолданылатын командаларға қол жеткізу 
мүмкігдігін қысқарту үшін арналған. Негізінен, міндеттер панелі үш 
бөлімге бөлінген:

1) Capture Video (Бейнені жазу). Мұнда бағдарламаның «жұмыс 
өрісіне» бейнені (Import video), картинканы (Import pictures)  және 
дыбысты (Import audio or music) импорттаудың үш пункті бар. 

2) Edit Movie (Фильмді монтаждау). Мұнда жинақтар (Show 
Collections), бейнеэффектілер View video effects), өткелдер (View video 
transitions) терезелерін, сонымен қатар титрлар (Make titles or credits) 
атауларын құру мен автофильмдерді (Make an AutoMovie) құруға 
арналған терезелерді көрсетуге болатын бес элемент бар.

3) Finish Movie (Фильмді құруды аяқтау). Бұл категорияда 
фильмді құруға және оны компьютерде (Save to my computer) немесе 
бейнекамерада (Send to DV camera) сақтауға болатын функциялар бар.

Жоба терезесінде (5-сурет) жинақтар (Collections), бейне эффектілер 
(Video Effects) және өткелдер (Video Transitions) бейнеленеді. 
Элементтердің осы топтары арасында өту үшін аспаптар тізімінен 
немесе міндеттері панеліндегі тізімнен сәйкес пунктті таңдау қажет. 
Бағдарламаның осындай облысында тақырыптарды құру (Make titles 
or credits) мен автофильмдерді (Make AutoMovie) құруға арналған 
терезелер көрсетіледі.

5-сурет. Windows Movie Maker жобасының терезесі 

Жинақтардың, бейне эффектілердің және өткелдердің құрамын 
көру үшін енгізілген күйтабақ ойнатқышты қолдану ыңғайлы 
(6-сурет). Сонымен қатар ол құрылған жобаны көрсетуге арналған, 
яғни оны басты мәзірде «View» қосымшасының «Full Screen» (толық 
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экран) пунктіне немесе  Alt + Enter пернелер комбинациясын жай ғана 
басу арқылы толықэкранды режимде көруге болады.

6-сурет. Windows Movie Maker бағдарламасының күйтабақ ойнатқышы

 Бағдарламаның төменгі жағында жобаны екі режимде көруге бола-
тын панель бар (7-сурет).

7-сурет . Windows Movie Maker бағдарламасының төменгі панелі 

Бірінші режимнің көрінісі уақыттың әдеттегі шкаласына ұқсас 
(8-сурет). Көбінесе бұл режим слайдтарды сұрыптау мен реттеу, 
оларды ойнату ұзақтығын өзгерту, тақырыптарды, дыбысты және 
бейнеэффектілерді қосу үшін қолданылады.
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 8-сурет. Уақыт шкаласы

Екінші режимнің көрінісі кадрға бөлу түрінде (9-сурет). Бұл режим 
бейне эффектілер мен өткелдерді қосу кезінде қолдану өте ыңғайлы.

9-сурет. Кадрға бөлу режимі

Режимдер арасында өту үшін «Show Timeline» мен «Show 
Storyboard» жазбалары бар батырмаларды басу арқылы немесе Ctrl+T 
пернелер комбинациясының көмегімен іске асыруға болады.

Бағдарламамен жұмыс істеу

Бағдарламаны іске қосу
Үнсіз келісім бойынша бағдарламаны «Іске қосу» батырмасын 

басып, сосын «Бағдарламалар» мәзірінен «Windows Movie Maker» 
таңдау арқылы іске қосуға болады.

Құрамын импорттау 
Аспаптар панелінде, мысалыға «Import pictures» (Суреттерді 

импорттау) басып және бірнеше суреттерді таңдаймыз. Қажетті сурет-
терді таңдап болған соң, ол Collections (Жинақтар) жоба терезесінде 
көрсетілетін болады. Осылайша Сіз «Import video», «Import audio or 
music» сәйкес пункттерді басу арқылы бейне, немесе аудио ақпаратты 
қосуыңызға болады.
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Объектілерді уақыт шкаласына қосу
Енді Collections (Жинақтар) жобасы терезесінен объектілерді уақыт 

шкаласына жылжытып әкелеміз. Тышқанның оң жақ батырмасын басу 
кезінде шығатын «Add TimeLine» (Уақыт шкаласына қосу) немесе 
жай ғана «Ctrl + D» пернелер комбинациясын басу арқылы қосуға 
болады. Сонымен қатар міндеттер панелінде «Make an AutoMovie» 
(Автофильмді құру) атауымен пункт бар, ол Collections (Жинақтар) 
жобасы терезесінде орналасқан барлық объектілерді автоматты түрде 
қосуға көмектеседі.

Атаулар мен титрларды қосу
Бұл қысқаметражды фильмдерді құруға көмектесетін Windows 

Movie Maker бағдарламасының мүмкіндігі. Тақырыпты қосу үшін 
міндеттер панелінде «Edi Movie» категориясынан «Make titles or 
credits» (Атаулар мен титрларды құру) пунктін немесе басты терезеде 
«Tools» (Сервис) қосымшасында «Titles and Credits…» (тақырыптар 
мен титрлар) пунктін таңдау қажет. Пайда болған терезеде клиптің 
жаңа жазбалардың меншіктелетін орнын таңдауға болады: басында, 
соңында, белгіленген объектінің алдында, белгіленген объектіден 
кейін немесе белгіленген объектіде. Сосын қажетті пунктті таңдап, 
мәтіндік өрісті толтыру қажет. Сондай-ақ жазбаның анимацияланған 
көрінісінің қаріпі мен тәсілін беруге болады.

Бейне эффектілер мен өткелдерді қосу
Бейне эффектілер мен өткелдерді қосу үшін алдымен міндеттер 

панелінен View video effects (Бейне эффектілер қарау) немесе View 
video transitions (Бейне өткелдерді қарау) пункттерін таңдау қажет, 
сосын эффектілердің (өткелдердің) көрнекі түрде көрсетілген тізімі бар 
терезе ашылады. Кез келген миниатюраны жай ғана таңдау арқылы 
оларды көруге болады және олардың әсері автоматты түрде енгізілген 
плеерде ойналады. Ұнаған элементтерді қосу үшін оларды қажетті 
кадрға жылжыту жеткілікті. Эффектілер мен өткелдерді кадрға бөлу 
режимінде қосу өте ыңғайлы.

Фильмді уақыт шкаласы терезесінде түзету
Элементтерді қосқаннан соң, оларды ойнату ұзақтығын орнату 

керек. Бұған уақыт шкаласында қажетті объектіні белгілеп және оны 
шетіне қарай тарту арқылы қол жеткізуге болады. Егер сіз, мысалы 
картинканы көрсету кезінде бір уақытта қандай да бір мәтіннің 
шыққанын қаласаңыз, онда  ойнату үшін берілетін уақытқа көңіл 
бөлуіңіз керек екенін есте ұстау қажет. Сонымен, мысалы, экранның 
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максималды кеңістігін алатын мәтінді қосу кезінде, картинкаға шама-
мен 15 секунд плюс 2 секунд уақыт өткелін орнату қажет.

Ойнату ұзақтығын анықтау кезінде ең дұрысы секундомердің 
уақытын белгілеңіз. Ыңғайлы баптау үшін масштабты өзгерту функ-
циясын қолданыңыз, оның көмегімен кез келген объектіні көрсетуге 
арналған уақытша жиектемелерді дәл және оңай орнатуға болады.

Ол үшін күнтартқыш суреті бар батырмаларды немесе Page Down 
мен Page Up пернелерін қолдануға болады. Сонымен қатар түзету 
кезінде музыкалық сүйемелдеуге көп көңіл бөлген жөн. Fade In (үдеу) 
және Fade Out (сөну) пункттерін таңдау арқылы басында аудио- 
сүйемелдеуді ойнатуға байсалды үдетуді орнатыңыз жіне «Audio» 
жолағының үстіндегі уақыт шкаласында тышқанның оң жақ пернесін 
басу арқылы сөнуді орнатыңыз. Бұған қоса шыққан мәзірде Volume 
пунктін таңдап ыбыс деңгейін күйге келтіруге болады.

Фильмді құру мен сақтау
Windows Movie Maker бағдарламасымен жұмыс істеудің соңғы 

кезеңі ретінде бейнеклипті құру мен сақтау болып табылады. Ол 
үшін міндеттер панелінде Save to my computer (Компьютерде сақтау) 
немесе Send DV camera (Сандық камераға жіберу) пункттерін таңдау 
керек.
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ВВЕДЕНИЕ

Глобализация и развитие «информационного общества» стреми-
тельно меняют облик современного мира. Информационная сфера, 
становится системообразующим фактором и охватывает все отрасли 
науки и технологии, экономики и промышленности, государственного 
управления и социальной жизни. Информационно-коммуникацион-
ные технологии в той или иной мере становятся значимыми для всех 
составляющих мирового технологического развития, а создаваемая на 
их основе глобальная информационная инфраструктура присутствует 
в любом варианте развития.

При большом многообразии информационно-коммуникационных 
технологий существуют базовые аспекты, которые основаны на миро-
вых и локальных трендах и которые являются обязательными и неиз-
бежными. Это:

1) Охват страны всеми видами коммуникаций и всеобщая доступ-
ность информации по всей территории страны.

2) Максимальная интеграция человека в компьютерные сети в са-
мом широком смысле. Причем эта связанность должна быть не 
только в организационно-техническом плане, но и во всей соци-
альной и культурной среде. Человек, окруженный сенсорными и 
другими датчиками, становится активным элементом Сети.

3) Широкое проникновение технологий искусственного интеллек-
та во все отрасли промышленности, государственного управле-
ния и социальной жизни. Произойдет реальное замещение части 
функций, выполняемых человеком, интеллектуальными опера-
циями на основе искусственного интеллекта.

Неуклонное насыщение средствами коммуникаций дает возмож-
ность каждому человеку быть вовлеченным в глобальное инфор-
мационное и сетевое пространство. Новые информационные и 
коммуникационные технологии способствуют заметному росту гло-
бальной электронной торговли, улучшению качества жизни, здравоох-
ранения, возможности оказания помощи в чрезвычайных ситуациях, 
международному взаимопониманию и построению общества, осно-
ванного на знаниях, потенциально содействующему появлению более 
сознательных, гуманных и лучше информированных граждан.

В то же время использование инновационных технологий возможно 
приведет к разделению общества на тех, кто владеет ими и тех, кто не 
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имеет возможности ими пользоваться, то есть к тому, что называется 
«цифровым неравенством».

В этой связи необходимы упреждающие шаги и мероприятия по 
парированию и снижению воздействия негативных аспектов этого 
явления. 

Сегодня приоритетной становится задача подготовки специали-
стов, способных приобретать новые знания и умения, быстро адап-
тироваться к запросам и требованиям динамично меняющегося мира, 
принимать решения и действовать на их основе, опираясь на свою 
профессиональную компетентность. Сам характер этих функций, а 
также расширение сфер деятельности, где на протяжении периода тру-
довой активности человека происходит смена нескольких поколений 
техники, требует от него умения и готовности действовать в условиях 
неопределенности и меняющегося социально-культурного фона.

Сегодняшний студент должен быть хорошо осведомлен о 
предмете информатика, знать назначение, технические, инно-
вационные, потребительские характеристики устройств вычис-
лительной техники, современного программного обеспечения, 
разбираться в обработке числовой, графической и мультимедийной 
информации, владеть основами языков программирования, исполь-
зовать преимущество «облачных», мобильных и социальных техно-
логий, а также технологий анализа больших объемов данных.
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1 ВВЕДЕНИЕ В КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ. 
АРХИТЕКТУРА КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ

Сегодня весь мир общается с помощью компьютеров. Высокотех-
нологичные машины есть в каждой семье, без них не работает ни одно 
предприятие. Только не каждый умеет разговаривать с компьютером 
на его языке и заставить его понимать язык человека. Быть знато-
ком компьютерных систем – значит быть на шаг впереди времени. 
Ведь ничто в мире не развивается так быстро, как компьютерные тех-
нологии. Не зря ведь говорят: «Компьютер устарел сразу, как только 
поступил в продажу».

Для того чтобы понять, как компьютеры преобразуют данные в 
информацию, необходимо узнать о различных компонентах компью-
терных систем и о том, как работают компьютеры. Независимо от 
своего размера, компьютеры представляют и обрабатывают данные, 
используя одни и те же базовые принципы.

1.1 Компьютерная система

Компонентами компьютерной системы (в широком смысле слова) 
являются аппаратура, операционная система, прикладное программ-
ное обеспечение, пользователи – люди и другие компьютеры в сети.

Современная компьютерная система содержит центральный про-
цессор, первичное и вторичное устройства хранения данных (память), 
устройства ввода и вывода, а также коммуникационные устройства. 

В современном компьютере можно выделить шесть основных ком-
понентов. Центральный процессор обрабатывает данные и управляет 
другими устройствами компьютера; первичная память хранит выпол-
няющиеся в данный момент программы и обрабатываемые данные; 
вторичная память хранит программы и данные для дальнейшего 
использования; устройства ввода преобразуют данные и инструк-
ции в форму, удобную для обработки в компьютере; устройства 
вывода представляют информацию, обработанную компьютером, в 
виде, удобном для человеческого восприятия; коммуникационные уст-
ройства управляют приемом и передачей данных в локальных и гло-
бальных сетях

В компьютерных системах применяется двоичная система счисле-
ния, то есть все числа в компьютере представляются с помощью нулей 
и единиц, поэтому компьютер может обрабатывать только информа-
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цию, представленную в цифровой форме. Для преобразовании чис-
ловой, текстовой, графической информации в цифровую, необходимо 
применить кодирование. Кодирование – это преобразование одного 
типа через данные другого типа. В компьютерных системах приме-
няется система двоичного кодирования, основанная на представлении 
данных последовательностью двух знаков: 1 и 0, которые называются 
двоичными цифрами (binary digit сокращено bit).

Таким образом, единицей информации в компьютере является 
один бит, то есть двоичный разряд, который может принимать значе-
ние 0 или 1. Восемь последовательных бит составляют байт. В одном 
байте можно закодировать значение одного символа из 256 возможных 
(256 = 28). Более крупной единицей информации является килобайт 
(Кбайт), равный 1024 байтам (1024 = 210). Еще более крупные еди-
ницы измерения данных: магабайт, гигабайт, терабайт (1Мбайт – 1024 
Кбайт; 1 Гбайт = 1024 Мбайт; 1 Тбайт = 1025 Гбайт).

Рисунок 1.1. Имя Alice представлено в виде набора двоичных чисел

Каждое число в десятичной системе может быть представлено дво-
ичным числом и наоборот. Рассмотрим, как осуществляется это пре-
образование.

Перевод из двоичной в десятичную систему счисления
Как узнать чему равно девятизначное двоичное число 
N = 1111101002. Подпишем сверху каждый разряд 876543210 – раз-

ряды (степени двойки) 1111101002. В двоичной системе особую роль 
играет двойка и ее степени. Таким образом, 111110100 = 1*28 + 1*27 +            
+ 1*26 + 1*25 + 1*24 + 0*23 + 1*22 + 0*21 + 0*20 = 1*256 + 1*128 + 1*64 + 
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+ 1*32 + 1*16 + 0*8 + 1*4 + 0*2 + 0*1 = 256 + 128 + 64 + 32 + 16 + 0 + 
+ 4  + 0 + 0 = 500.

Перевод в двоичную систему счисления чисел из десятичной 
системы счисления

Для перевода целое десятичное число последовательно делят на 
основание той системы, в которую его переводят. Деление продол-
жают до тех пор, пока остаток от деления не будет меньше основания. 
Затем полученные остатки записывают снизу вверх или справа налево.

Пусть нужно перевести в двоичную систему число 26. Будем 
делить 26 последовательно на 2 и запоминать остатки, не забывая про 
нулевые.

  26:2 = 13+остаток 0 11010
 13:2 = 6 + остаток 1
  6:2 = 3 + остаток 0
  3:2 = 1 + остаток 1
  1:2 = 0 + остаток 1
Для кодирования нечисловой информации используется следующий 

алгоритм: все возможные значения кодируемой информации нумеру-
ются, и эти номера кодируются с помощью двоичного кода. Например, 
для представления текстовой информации используется таблица нуме-
рации символов или таблица кодировки символов, в которой каждому 
символу соответствует целое число (порядковый номер). Восемь дво-
ичных разрядов могут закодировать 256 различных символов.

Существующий стандарт ASCII (8-разрядная система кодирования) 
содержит две таблицы кодирования – базовую и расширенную. Пер-
вая таблица содержит 128 основных символов, в ней размещены коды 
символов английского алфавита, а во второй таблице кодирования 
содержатся 128 расширенных символов.

Так как в этот стандарт не входят символы национальных алфа-
витов других стран, то в каждой стране 128 кодов расширенных сим-
волов заменяются символами национального алфавита. В настоящее 
время существует множество таблиц кодировки символов, в которых 
128 кодов расширенных символов заменены символами националь-
ного алфавита.

Так, например, кодировка символов русского языка Widows-1251 
используется для компьютеров, которые работают под ОС Windows. 
Другая кодировка для русского языка – это КОИ-8, которая также 
широко используется в компьютерных сетях.
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В настоящее время существует универсальная система UNICODE, 
основанная на 16-разрядном кодировании символов. Эта 16-разряд-
ная система обеспечивает универсальные коды для 65536 различных 
символов, то есть в этой таблице могут разместиться символы языков 
большинства стран мира.

Для кодирования графических данных применяется, например, 
такой метод кодирования как растр. Координаты точек и их свойства 
описываются с помощью целых чисел, которые кодируются с помо-
щью двоичного кода. Так, черно-белые графические объекты могут 
быть описаны комбинацией точек с 256 градациями серого цвета, то 
есть для кодирования яркости любой точки достаточно 8-разрядного 
двоичного числа.

Режим представления цветной графики в системе RGB с использо-
ванием 24 разрядов (по 8 разрядов для каждого из трех основных цве-
тов) называется полноцветным. Для поноцветного режима в системе 
CMYK необходимо иметь 32 разряда (четыре цвета по 8 разрядов).

1.2 Архитектура и компоненты компьютерных систем

Под архитектурой компьютерных систем понимается его логи-
ческая организация, структура и ресурсы, то есть средства вычисли-
тельной системы, которые могут быть выделены процессу обработки 
данных на определенный интервал времени. На рисунке 1.2 представ-
лена схема архитектуры КС.

Рисунок 1.2. Архитектура компьютерной системы
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Компьютерная система имеет модульную структуру. Для каждого 
устройства (память, внешние устройства) в системе имеется специаль-
ное устройство управления, называемый контроллер устройств. Все 
модули (центральный процессор, память и контроллер памяти, внеш-
ние устройства и их контроллеры) соединены между собой систем-
ной шиной (system bus), через которую они обмениваются сигналами.

 Работой каждого контроллера управляет драйвер – специализиро-
ванная низкоуровневая программа, являющаяся частью операционной 
системы (ОС). Рассмотрим типичную структуру современной настоль-
ной или портативной компьютерной системы, с указанием наиболее 
распространенных типов устройств и их характеристик.

Центральный процессор – устройство, выполняющее команды 
(instructions) компьютерной системы. В современных компьюте-
рах, как правило, он является многоядерным, то есть имеет в своем 
составе от 2 до 32 ядер (копий) процессора, параллельно работаю-
щих на общей памяти, либо гибридным, состоящим из центрального 
и графического процессоров. Производительность каждого ядра – 
3-3,2 GHz. Под производительностью понимается в данном случае 
тактовая частота процессора (ядра) – время выполнения им одной 
самой простой машинной команды. Однако есть и другие важные фак-
торы, определяющие общую производительность системы, – тактовая 
частота памяти и системной шины. Фактически итоговую производи-
тельность системы можно оценить по самой медленной из этих частей 
системы (обычно это системная шина). Эти характеристики необхо-
димо принимать во внимание при выборе и покупке компьютера.

Оперативная (основная) память, или просто память – устрой-
ство, хранящее обрабатываемые данные. Объем памяти – 1-16 гига-
байт и более; меньший объем памяти использовать не рекомендуется, 
так как это может привести к значительному замедлению системы. 
Тактовая частота памяти – 667 MHz – 1,5 GHz.

Системная шина – устройство, к которому подсоединены все 
модули компьютера и через которое они обмениваются сигналами, 
например, о прерываниях. Тактовая частота шины – 1-1,5 GHz (это и 
есть фактически некая суммарная производительность системы).

Обычно используется шина типа PCI (Peripheral Component 
Interconnect). К ней могут быть подсоединены процессор, память, 
диски, принтер, модем и другие внешние устройства.

Порты – устройства с разъемами для подключения к компьютеру 
внешних устройств. Каждый порт имеет свой контроллер (и, соответ-
ственно, свой драйвер).
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Чаще всего используется порт USB (Universal Serial Bus), с харак-
терным плоским разъемом, размером порядка 1 см, с изображением 
трезубца. К портам USB могут подключаться большинство видов 
устройств, причем для этого не требуется предварительно отключать 
компьютер и подключаемое устройство, что очень удобно. Имеется 
несколько стандартов USB с различным быстродействием. Наиболее 
распространен ныне стандарт USB 2.0, обеспечивающий быстродей-
ствие порта 240-260 мегабит в секунду. Для сравнения, предыду-
щий стандарт – USB 1.0 – обеспечивал лишь 10-12 мегабит в секунду 
(как говорится, почувствуйте разницу). Новейший стандарт USB 3.1, 
реализация которого только началась, обеспечит быстродействие 
не менее 10 Гб в секунду. К порту USB можно подключать клавиа-
туру, мышь, принтеры, сканеры, внешние жесткие диски, флэшки и 
даже TV-тюнеры – устройства для приема телевизионного сигнала с 
антенны и показа телевизионного изображения на компьютере. 

Порты COM (communication ports) – порты для подключения 
различных коммуникационных устройств, например, модемов – 
устройств для выхода в Интернет и передачи информации по анало-
говой или цифровой телефонной линии. Более старое название стан-
дарта COM-порта – RS-232. В компьютерах 10-15-летней давности к 
COM-порту часто подключалась мышка (сейчас она, разумеется, под-
ключается через USB). Разъемы COM-портов имеют два формата – 
«большой» (с 25 контактами – pins) и «малый» (с 9 контактами). В 
современных компьютерах часто разъемы COM-порты отсутствуют, 
но операционная система, по традиции, имитирует наличие в системе 
виртуальных COM-портов – воображаемых COM-портов, которые 
ОС как бы инсталлирует в систему при установке, например, драйве-
ров для взаимодействия через Bluetooth или через кабель компьютера 
с мобильным устройством. При этом физически мобильный телефон 
или органайзер может быть подключен к порту USB (или соединен с 
компьютером беспроводной связью), но все равно для взаимодействия 
с ним ОС использует виртуальный COM-порт, обычно с большим 
номером (например, 10 или 15). COM-порт иначе называют последова-
тельным портом (serial port), так как, с точки зрения ОС и драйверов, 
COM-порт – это символьное устройство последовательного действия.

Порт LPT (от line printer), или параллельный порт – это ныне 
уже устаревший вид порта для подключения принтера или сканера, с 
толстым в сечении кабелем и большим разъемом. Все новые модели 
принтеров и сканеров работают через USB-порты. Однако иногда при-
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ходится решать задачу подключения к новому компьютеру старого 
принтера. Если на компьютере нет LPT-порта, приходится покупать 
специальный переходник, подключаемый к USB или другим пор-
там. Лучше всего иметь в домашнем «вычислительном центре» один 
старый компьютер с LPT-портом и через него и подключать старые 
принтеры, обеспечивая обращение к ним с других компьютеров через 
домашнюю локальную сеть. Неудобство LPT-порта в том, что он тре-
бует предварительно выгрузить ОС и выключить принтер, и только 
после этого выполнять подсоединение к компьютеру, иначе возможен 
выход из строя принтера или компьютера. 

Порты SCSI и SCSI-устройства. SCSI (Small Computer System 
Interface; произносится «скАзи», с ударением на первом слоге) – 
интерфейс, адаптеры и порты для подключения широкого спектра 
внешних устройств – жестких дисков, CD-ROM / DVD-ROM, сканеров 
и других устройств. Стандарт SCSI был предложен в начале 1980-х гг. 
и получил широкое распространение, благодаря фирме Sun, которая 
широко использовала его в своих рабочих станциях. Характерной 
удобной возможностью SCSI является возможность подключения к 
одному SCSI-порту гирлянды (цепочки) SCSI-устройств (до 10), каж-
дый из которых имеет уникальный для данного соединения SCSI ID – 
число от 0 до 9, устанавливаемое обычно на задней панели SCSI-
устройства. Преимущество SCSI, кроме возможности использования 
гирлянд устройств, в его быстродействии, а также надежности. 

Порт VGA (Video Graphic Adapter) используется для подключения 
монитора (дисплея) управляемого графическим контроллером (про-
цессором).

IEEE 1394 (FireWire) – порты для подключения цифровых видео-
камер или фотоаппаратов. Характерная особенность – небольшой бле-
стящий плоский разъем шириной 3-5 мм (имеются два его стандарта). 
Порт работает в дуплексном режиме, то есть позволяет управлять 
не только вводом информации с камеры в компьютер, но и установ-
ками самой камеры с помощью компьютерной программы (например, 
Windows Movie Maker). С помощью такого же порта может быть под-
ключен также телевизор, имеющий интерфейс FireWire. Характерной 
особенностью современных компьютеров является то, что FireWire-
порты монтируются прямо на материнской плате (motherboard) – 
основной печатной плате компьютера, на которой смонтированы про-
цессор и память, – столь большое значение придают производители 
компьютеров портам для обмена мультимедийной информацией. В 



219

таких случаях в технических характеристиках компьютера обычно 
указывается: «FireWire on board (на борту)».

HDMI (High Definition Multimedia Interface) – интерфейс и порт. 
позволяющий подключить к компьютеру телевизор или другое видео-
оборудование, обеспечивающее наилучшее качество воспроизведения 
(HD – High Definition). Разъем HDMI напоминает разъем USB. HDMI-
порт входит в комплектацию всех современных портативных компью-
теров.

Bluetooth – устройства для беспроводного подключения (с помо-
щью радиосвязи) к компьютеру мобильных телефонов, органайзеров, 
а также наушников, плейеров и многих других полезных устройств. 
Удобство Bluetooth в том, что компьютер и телефон остаются соеди-
ненными, даже если отойти от компьютера с телефоном на некото-
рое расстояние (например, в другую комнату), не более 10-15 метров. 
Новый стандарт Bluetooth 5 позволит увеличить радиус действия сиг-
нала, скорость передачи, а также объем передаваемых за единицу вре-
мени данных. Это позволит расширить возможности устройств, что 
будут подключены к Интернету вещей. Также это даст возможность 
вывести на новый уровень использование различных маячков и дат-
чиков, что выдают полезную информацию. Соединения с примене-
нием технологии Bluetooth LE смогут работать на расстоянии в 4 раза 
больше, чем сейчас. Скорость при этом вырастет в 2 раза. Что касается 
объема сообщений, которые передаются без установления соединения, 
то он увеличится в 8 раз. 

Инфракрасный порт (IrDA) – порт для подключения ноутбука к 
мобильному телефону (или двух ноутбуков друг к другу) через инфра-
красную связь. Неудобство портов IrDA – необходимость установки 
двух соединяемых устройств рядом, на расстоянии 20-30 см друг от 
друга, без физических препятствий между ними. Скорость передачи 
информации – 10-12 мегабит в секунду. Современные ноутбуки уже не 
комплектуются портами IrDA.

Имеются также сетевые устройства – порты и адаптеры – для под-
ключения компьютера к локальной сети.

Структура памяти
Основная (оперативная) память – единственная крупная часть 

памяти, к которой процессор имеет непосредственный доступ. Как 
известно, содержимое основной памяти не сохраняется после переза-
грузки системы или после выключения компьютера.
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Внешняя (вторичная) память – расширение основной памяти, 
обеспечивающее функциональность устойчивой (сохраняемой) памяти 
большого объема. 

В качестве вторичной памяти чаще всего используются жесткие 
диски (hard disks). Физически они состоят из твердых пластин из 
металла или стекла, покрытых магнитным слоем для записи. Поверх-
ность диска логически делится на дорожки (tracks), которые, в свою 
очередь, делятся на секторы. Контроллер диска определяет логику 
взаимодействия между устройством и компьютером.

Устройство жесткого диска показано на рисунке 1.3.

Рисунок 1.3. Устройство жесткого диска

Как видно из рисунка, цилиндр – это группа вертикально распо-
ложенных друг под другом секторов различных магнитных дисков с 
одним и тем же номером дорожки. Системы памяти организованы в 
иерархию, исходя из их быстродействия, стоимости и возможности 
сохранения информации (устойчивости). 

Для оптимизации работы памяти любого вида используется ассо-
циативная память (кэш – cache), размещаемая в более быстродей-
ствующих системах памяти и хранящая наиболее часто используемые 
элементы более медленной памяти. С этой точки зрения, оперативную 
память можно рассматривать как кэш для внешней памяти.

 Кэш-память – это, по сути дела, ассоциативный список пар (Адрес, 
Значение), причем аппаратный поиск в ней происходит по адресу как 
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по ключу. Таким образом, перед обращением к медленной внешней 
памяти сначала происходит поиск по заданному адресу в кэш-памяти, 
и только если он не привел к успеху, выполняется стандартное обра-
щение к внешней памяти. Принцип кэширования очень важен и позво-
ляет существенно ускорить работу со внешней памятью. Однако он 
требует реализации специальной политики управления кэш-памятью, 
так как кэширование вводит дополнительный уровень в иерархии 
памяти и требует согласованности данных, хранимых одновременно 
на разных уровнях памяти. Аппаратура и ОС поддерживают кэш 
команд, кэш данных, кэш жесткого диска и т.д. – для всех видов 
памяти.

Иерархия устройств памяти (в упрощенном виде) показана на 
рисунке 1.4.

Рисунок 1.4. Иерархия устройств памяти

Более быстрые виды памяти на схеме расположены выше, более 
медленные – ниже. Некоторые часто используемые виды внешней 
памяти:

1) флэш-память (флэшка) – внешняя память компактного разме-
ра, модуль которой подключаются через USB-порт. Параметры: 
объем – до 128 гигабайт и более; скорость обмена через порт 
USB 2.0: 240-260 мегабит в секунду;
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2) внешний жесткий диск (ZIV drive и другие) – объем до 1 тера-
байта; работает также через порт USB;

3) BluRay-диски – новая разновидность компакт-дисков большой 
емкости (односторонние – 25 гигабайт, двусторонние – 50 гига-
байт). Для сравнения, стандартная емкость диска DVD состав-
ляет 4,7 гигабайт.

1.3 Современные компьютерные системы

Суперкомпьютеры (super-computers) – мощные многопроцес-
сорные компьютеры, наиболее современные из которых имеют 
производительность до нескольких petaflops (1015 вещественных опе-
раций в секунду; аббревиатура flops расшифровывается как floating-
pointoperations per second). Начиная с 1993 года суперкомпьютеры 
ранжируют по производительности в мировом списке тop-500. Список 
составляется по результатам теста LINPACK, в основе которого лежит 
решение системы линейных алгебраических уравнений. На 21 июня 
2016 года лидером является новый китайский суперкомпьютер Sunway 
TaihuLight. Скорость вычислений, производимых новым китайский 
суперкомпьютером, составляет 93 петафлопс. По этому показателю 
он в два раза быстрее и в три раза эффективнее предыдущего рекор-
дсмена – «Тяньхэ-2» (Tianhe-2), также разработанного в Китае. Sunway 
TaihuLight состоит из 10,65 миллионов ядер, составляющих почти 41 
тысячу узлов. Новый китайский суперкомпьютер разработан Нацио-
нальным исследовательским центром параллельной вычислительной 
техники и технологий КНР. Размещен суперкомпьютер в Националь-
ном центре суперкомпьютеров в городе Уси (провинции Цзянсу). 
Sunway TaihuLight оснащён процессорами ShenWei.

В десятке лидеров также находятся машины производства Аме-
рики, Германии, Японии и России. При этом скорость технического 
прогресса сегодня таова, то нынешний лидер легко может стать 
завтрашним аутсайдером. На рынке конкуренция очень серьезная. К 
примеру, самая крупная российская компания по производству супер-
компьютеров, ОАО «Т-Платформы» (основана в 2002 году), выпустила 
уже более 250 суперкомпьютеров, и только лишь в 2013 году сумела 
продать свой первый персональный суперкомпьютер в США (State 
University of New York at Stony Brook, SBU). 

Избрав путь на вхождение в ТОП-30 самых конкурентоспособ-
ных стран мира, руководство нашей страны начало внедрение супер-     
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компьютерных технологий и в Казахстане. В основном они создаются 
на базе крупных вузов. Так, суперкомпьютер КазНТУ им. К.Сатаева 
в 2015 г., среди стран СНГ по российскому рейтингу, занял 35-место, 
став единственным нероссийским суперкомпьютером в рейтинге, и 
который является первым суперкомпьютеом открытого доступа в 
Казахстане. За время его действия ресурсы суперкомпьютера исполь-
зовали различные организации, такие как ЕНУ, АО «Научный центр 
противоинфекционных препаратов», КазНАУ, АО «Казахфильм», 
ТОО «Орда строй групп» и другие [15]. Суперкомпьютер КазНТУ 
привлекает казахстанское сообщество для проведения ресурсоемких 
расчетов в области машиностроения, гидро-и газодинамики, модели-
рования водных ресурсов, квантовой химии и молекулярной биоло-
гии, предоставляя доступ к программному обеспечению MSCSoftware, 
STARCCM+, Mike21, Gaussian 09 и Autodesk 3dsMax.

 

 

Рисунок 2.2. Суперкомпьютер КазНТУ им. К.Сатпаева

Недостатком подобных компьютерных систем является высокое 
энергопотребление, которое составляет порядка 2-х МВт и выше, что 
очень непросто реализовать, так как энергия необходима не только 
для организации процессов вычисления, но и для оборудования поме-
щения, систем охлаждения, пожаротушения, электропитания [2, 3].

Кластеры компьютеров (computer clusters) – группы компьюте-
ров, физически расположенные рядом и соединенные друг с другом 
высокоскоростными шинами и линиями связи. Кластеры компьютеров 
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используются для высокопроизводительных параллельных вычислений. 
Наиболее известны в мире компьютерные кластеры, расположенные в 
исследовательском центре CERN (Швейцария) – том самом, где нахо-
дится большой адронный коллайдер.

Настольные компьютеры (desktops) – это наиболее распространен-
ные в настоящее время компьютеры, которыми пользуются дома или 
на работе все люди, от школьников и студентов до домашних хозяек. 
Такой компьютер размещается на рабочем столе и состоит из мони-
тора, системного блока, клавиатуры и мыши. Параметры современного 
(2010 г.) настольного компьютера, наиболее приемлемые для исполь-
зования современных ОС: быстродействие процессора 1-3 ГГц, опера-
тивная память – 1-8 гигабайт и более, объем жесткого диска (hard 
disk drive – HDD) – 200 Гб – 1 Тб и более (1 терабайт, Тб = 1024 Гб). 

Портативные компьютеры (laptops, notebooks – дословно «ком-
пьютеры, помещающиеся на коленях»; «компьютеры-тетрадки») – 
это миниатюрные компьютеры, по своим параметрам не уступаю-
щие настольным, но по своим размерам свободно помещающиеся в 
небольшую сумку или рюкзак или, например, на коленях пользова-
теля, летящего в самолете в командировку и не желающего терять 
времени даром. Ноутбуки стоят обычно в несколько раз дороже, чем 
настольные компьютеры с аналогичными характеристиками. На ноут-
буках используются те же операционные системы, что и для настоль-
ных компьютеров (например, Windows или MacOS). Характерными 
чертами портативных компьютеров являются всевозможные встро-
енные порты и адаптеры для беспроводной связи: Wi-Fi (официально 
IEEE 802.11) – вид радиосвязи, позволяющий работать в беспроводной 
сети с производительностью 10-100 мегабит в секунду (используется 
обычно на конференциях, в гостиницах, на вокзалах, аэропортах – то 
есть в зоне радиусом в несколько сотен метров от источника приема-
передачи); Bluetooth – также радиосвязь на более коротких расстоя-
ниях (10-100 м для Bluetooth 3.0), используемая для взаимодействия 
компьютера с мобильным телефоном, наушниками, плейером и дру-
гие. Сегодня портативный компьютер имеется почти у каждого сту-
дента. Один из критических параметров ноутбука – время работы его 
батарей без подзарядки. Популярная разновидность ноутбука – это 
нетбук – ноутбук, предназначенный для работы в сети, обычно менее 
мощный и поэтому более дешевый, а также более миниатюрный.

Карманные портативные компьютеры и органайзеры (КПК, 
handhelds, personal digital assistants – PDA) – миниатюрный компью-
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тер, помещающейся на ладони или в кармане, но по своему быстродей-
ствию иногда не уступающего ноутбуку. При всей привлекательности 
есть серьезные недостатки КПК – это неудобство ввода информации 
(приходится пользоваться палочкой – стилусом, а также неудобство 
чтения информации на маленьком экране. 

Мобильные устройства (mobile intelligent devices – мобильные 
телефоны, коммуникаторы) – это устройства, которыми каждый из 
нас пользуется постоянно для голосовой связи, реже – для записи или 
обработки какой-либо информации или для выхода в Интернет. Наи-
более важные параметры мобильного устройства – это качество голо-
совой связи и время автономной работы батареи. Однако все большее 
значение приобретают встроенные в них цифровые фото- и видеока-
меры. 

Носимые компьютеры (wearable computers) – для повседневной 
жизни достаточно экзотические устройства, однако для специальных 
применений (например, встроенные в скафандр космонавта или в кар-
диостимулятор) они жизненно важны.

Разумеется, их память и быстродействие значительно меньше, чем 
у настольных компьютеров, но критическим фактором является их 
сверхвысокая надежность, а для их операционных систем и прочего 
программного обеспечения – минимальное возможное время ответа 
(response time) – интервал, в течение которого система обрабатывает 
информацию от датчиков, от пользователя или из сети, превышение 
которого грозит катастрофическими последствиями. 

Системы реального времени (real-time systems) – вычислитель-
ные системы, предназначенные для управления различными техниче-
скими, военными и другими объектами в режиме реального времени. 
Характеризуются основным требованием к аппаратуре и программ-
ному обеспечению, в том числе к операционной системе: недопусти-
мость превышения времени ответа системы, то есть ожидаемого 
времени выполнения типичной операции системы. 
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2 ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

2.1 Программное обеспечение

Совокупность программ, предназначенная для решения задач на 
ПК, называется программным обеспечением (ПО). Программное обе-
спечение, можно условно разделить на три категории:

Системное ПО (программы общего пользования), выполняющие 
различные вспомогательные функции, например, создание копий 
используемой информации, выдачу справочной информации о ком-
пьютере, проверку работоспособности устройств компьютера и так 
далее. 

Прикладное ПО, обеспечивающее выполнение необходимых работ 
на ПК: редактирование тестовых документов, создание рисунков или 
картинок, обработка информационных массивов и прочее.

Инструментальное ПО (системы программирования), обеспечи-
вающее разработку новых программ для компьютера на языке про-
граммирования. На рисунке 2.1 показаны категории программного 
обеспечения.

Рисунок 2.1. Категории программного обеспечения
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Системное ПО. Это программы общего пользования не связаны с 
конкретным применением ПК и выполняют традиционные функции: 
планирование и управление задачами, управления вводом-выводом 
и так далее. Системные программы выполняют различные вспомо-
гательные функции, например, создание копий используемой инфор-
мации, выдачу справочной информации о компьютере, проверку 
работоспособности устройств компьютера и тому подобное. К систем-
ному ПО относятся:

1) операционные системы (эта программа загружается в ОЗУ при 
включении компьютера);

2) программы-оболочки (обеспечивают более удобный и нагляд-
ный способ общения с компьютером, чем с помощью командной 
строки DOS, например Norton Commander);

3) операционные оболочки – интерфейсные системы, которые ис-
пользуются для создания графических интерфейсов, мультипро-
граммирования и так далее;

4) драйверы (программы, предназначенные для управления порта-
ми периферийных устройств, обычно загружаются в оператив-
ную память при запуске компьютера);

5) утилиты (вспомогательные или служебные программы, которые 
представляют пользователю ряд дополнительных услуг). К ути-
литам относятся: диспетчеры файлов или файловые менеджеры; 
средства динамического сжатия данных (позволяют увеличить 
количество информации на диске за счет ее динамического сжа-
тия); средство просмотра и воспроизведения; средства диагно-
стики; средства контроля позволяют проверить конфигурацию 
компьютера и проверить работоспособность устройств компью-
тера, прежде всего жестких дисков;

6) средства коммуникаций (коммуникационные программы), пред-
назначенные для организации обмена информацией между ком-
пьютерами;

7) средства обеспечения компьютерной безопасности (резервное 
копирование, антивирусное ПО. 

Прикладное программное обеспечение. Прикладные программы 
могут использоваться автономно или в составе программных ком-
плексов или пакетов. Прикладное ПО – программы, непосредственно 
обеспечивающие выполнение необходимых работ на ПК: редактиро-
вание текстовых документов, создание электронных таблиц, создание 
рисунков или картинок и так далее. Пакеты прикладных программ – 
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это система программ, которые по сфере применения делятся на про-
блемно-ориентированные, пакеты общего назначения и интегриро-
ванные пакеты. Современные интегрированные пакеты содержат до 
пяти функциональных компонентов: тестовый и табличный процес-
сор, СУБД, графический редактор, телекоммуникационные средства. 
К прикладному ПО относятся:

1) комплект офисных приложений MS Office;
2) бухгалтерские системы;
3) финансовые аналитические системы; 
4) интегрированные пакеты делопроизводства;
5) CAD-системы (системы автоматизированного проектирования);
6) редакторы HTML или Web-редакторы;
7) браузеры – средства просмотра Web-страниц;
8) графические редакторы
9) экспертные системы и прочие.

Программы-архиваторы
Одним из наиболее широко распространенных видов сервисных 

программ являются программы, предназначенные для архивации, упа-
ковки файлов путем сжатия хранимой в них информации.

Сжатие информации – это процесс преобразования информа-
ции, хранящейся в файле, к виду, при котором уменьшается избыточ-
ность в ее представлении и соответственно требуется меньший объем 
памяти для хранения. Сжатие информации в файлах производится 
за счет устранения избыточности различными способами, например, 
за счет упрощения кодов, исключения из них постоянных битов или 
представления повторяющихся символов или повторяющейся после-
довательности символов в виде коэффициента повторения и соответ-
ствующих символов. Применяются различные алгоритмы подобного 
сжатия информации. Сжиматься могут как один, так и несколько фай-
лов, которые в сжатом виде помещаются в так называемый архивный 
файл или архив.

Архивный файл – это специальным образом организованный файл, 
содержащий в себе один или несколько файлов в сжатом или несжа-
том виде и служебную информацию об именах файлов, дате и времени 
их создания или

Целью упаковки файлов обычно являются обеспечение более ком-
пактного размещения информации на диске, сокращение времени и 
соответственно стоимости передачи информации по каналам связи 
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в компьютерных сетях. Кроме того, упаковка в один архивный файл 
группы файлов существенно упрощает их перенос с одного ком-
пьютера на другой, сокращает время копирования файлов на диски, 
позволяет защитить информацию от несанкционированного доступа, 
способствует защите от заражения компьютерными вирусами.

Степень сжатия зависит от используемой программы, метода сжа-
тия и типа исходного файла. Наиболее хорошо сжимаются файлы 
графических образов, текстовые файлы данных, для которых степень 
сжатия может достигать 5-40%, меньше сжимаются файлы исполняе-
мых программ и загрузочных модулей – 60-90%. Почти не сжимаются 
архивные файлы. Программы для архивации отличаются используе-
мыми методами сжатия, что соответственно влияет на степень сжатия.

Архивация (упаковка) – помещение (загрузка) исходный файлов в 
архивный файл в сжатом или несжатом виде.

Разархивация (распаковка) – процесс восстановления файлов из 
архива точно в таком виде, какой они имели до загрузки в архив. При 
распаковке файлы извлекаются из архива и помещаются на диск или в 
оперативную память.

В настоящее время применяется несколько десятков программ-
архиваторов, которые отличаются перечнем функций и параметрами 
работы, однако лучшие из них имеют примерно одинаковые характе-
ристики. Из числа наиболее популярных программ можно выделить: 
ARJ, PKPAK, LHA, ICE, HYPER, ZIP, PAK, ZOO, EXPAND, разра-
ботанные за рубежом, а также AIN и RAR, разработанные в России. 
Обычно упаковка и распаковка файлов выполняются одной и той же 
программой, но в некоторых случаях это осуществляется разными 
программами, например, программа PKZIP производит упаковку фай-
лов, а PKUNZIP – распаковку файлов.

Программы-архиваторы позволяют создавать и такие архивы, для 
извлечения из которых содержащихся в них файлов не требуются 
какие-либо программы, так как сами архивные файлы могут содер-
жать программу распаковки. Такие архивные файлы называются само-
распаковывающимися. 

Самораспаковывающийся архивный файл – это загрузочный, испол-
няемый модуль, который способен к самостоятельной разархивации 
находящихся в нем файлов без использования программы-архиватора. 
Самораспаковывающийся архив получил названия SFX-архив (SelF-
eXtracting). Архивы такого типа в MS DOS обычно создаются в форме 
.ЕХЕ-файла.
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Антивирусные программы предназначены для предотвращения 
заражения компьютерными вирусами и ликвидации последствий зара-
жения вирусом. Представители семейства антивирусных программ – 
Kaspersky Antivirus, DrWeb, Norton Antivirus.

Коммуникационные программы предназначены для организации 
обмена информацией между компьютерами

Инструментальное программное обеспечение. Инструментальное 
ПО или системы программирования – это системы для автоматизации 
разработки новых программ на языке программирования. Для созда-
ния программы на выбранном языке программирования нужно иметь 
следующие компоненты:

1) текстовые редакторы для создания файла с исходным текстом 
программы;

2) компилятор или интерпретатор. Исходный текст с помощью про-
граммы-компилятора переводится в промежуточный объектный 
код. Исходный текст большой программы состоит из нескольких 
модулей. Каждый модуль компилируется в отдельный файл с 
объектным кодом, который затем надо объединить в одно целое;

3) редактор связей или сборщик, который выполняет связывание 
объектных модулей и формирует на выходе работоспособное 
приложение – исполнимый код. Исполнимый код – это закон-
ченная программа, которую можно запустить на любом компью-
тере, где установлена операционная система, для которой эта 
программа создавалась. Как правило, итоговый файл имеет рас-
ширение .EXE или .СOM.

В последе время получили распространение визуальный метод 
программирования (с помощью языков описания сценариев), ориенти-
рованный на создание Windows-приложений. Этот процесс автомати-
зирован в средах быстрого проектирования. При этом используются 
готовые визуальные компоненты, которые настраиваются с помощью 
специальных редакторов.
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3 ЧЕЛОВЕКО-КОМПЬЮТЕРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Компьютерные системы становятся более простыми и понятными 
даже для человека, не являющегося специалистов в области информа-
ционны технологий. Это стало возможным прежде всего потому, что и 
пользователи и программное обеспечение взаимодействуют с компью-
тером с помощью операционной системы. ОС предоставляет интер-
фейсы и для пользователей, и для приложений. 

Интерфейс – в широком смысле слова, это способ (стандарт) взаи-
модействия между объектами. Интерфейс в техническом смысле слова 
задаёт параметры, процедуры и характеристики взаимодействия объ-
ектов.

Различают интерфейс пользователя, программный интерфейс 
(набор методов для взаимодействия между программами) и физиче-
ский интерфейс (взаимодействия физических устройств).

Пользовательский интерфейс – комплекс программных и аппа-
ратных средств, поддерживающих взаимодействие пользователя с 
персональным компьютером. Основу такой взаимодействия состав-
ляют диалоги – обмен информацией между человеком и компьюте-
ром, производимый в реальном масштабе времени для совместного 
достижения конкретной цели. Каждый такой диалог состоит из про-
цессов ввода/вывода, физически обеспечивающих связь пользователя 
и ПК. Обмен информацией осуществляется передачей сообщения 
(рисунок 3.1).

 

Рисунок 3.1. Обмен информацией осуществляется передачей сообщения

Пользователь ПК передает сообщения следующих типов:
1) запрос информации;
2) запрос помощи;
3) запрос операции или функции;
4) ввод или изменение информации.
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В ответ компьютер дает, например, какие-либо справки, сообщения 
об ошибках, сообщения, требующие ответа, приказы для действий. 
Пользовательский интерфейс (ПИ) иногда понимают как внешний 
графический вид приложения. Но ведь пользователь через интерфейс 
воспринимает всю программу в целом. А это значит, такое понимание 
термина является не совсем точным. На деле ПИ объединяет в себе 
всю структуру и элементы программы, оказывающие влияние на связь 
пользователя с самим приложением.

И эти элементы – не только экран, но и:
1) системная образность (например, рабочий стол в Windows);
2) визуальный дизайн окон и приложений;
3) средства отображения информации (форматы и так далее);
4) устройства ввода и вывода данных другие.

3.1 Виды пользовательских интерфейсов

Процедурно-ориентированные интерфейсы: когда вся работа с 
приложением сводится к выбору действия, которое надо выполнить, 
к вводу данных и обработке полученных результатов. Такие интер-
фейсы можно разделить на несколько подтипов: консольные, меню и со 
свободной навигацией. 

Консольный организовывает взаимодействие с пользователем на 
основе поочередного ввода/вывода данных в виде текста по схеме 
«вопрос-ответ». Например: ввод информации – решение задачи – вывод 
результата. Подобные интерфейсы сейчас используют в процессе 
обучения программированию или же в тех случаях, когда программа 
производит только лишь одну функцию (к примеру, в системных ути-
литах). 

 Интерфейс-меню позволяет выбирать нужные операции из списка, 
выводимого программой. Существуют одноуровневые и многоуровне-
вые меню. Первые – используются для сравнительно простых случаев, 
когда вариантов операций немного (например, Создать, Открыть, 
Закрыть). Вторые – применяются при большом количестве вариантов 
(например, различной сложности операции с файлами) Интерфейс со 
свободной навигацией помогает пользователю осуществлять опера-
ции, доступ к которым возможен через интерфейсные элементы, такой 
интерфейс привычен и понятен любому пользователю. На рисунке 
3.2 приведен пример некоторых распространенных интерфейсов для 
Windows [20].
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Рисунок 3.2. Внешний вид некоторых распространенных 
интерфейсных элементов для Windows

Важной особенностью таких интерфейсов является свойство 
изменяться в процессе взаимодействия с пользователем, при этом 
предлагая на выбор только операции, имеющие смысл в конкретной 
ситуации. 

Объектно-ориентированные интерфейсы направлены на мани-
пулирование объектами. К примеру, таким интерфейсом является 
программа «Проводник» ОС Windows. Объектами управления в этом 
случае есть файлы и каталоги (папки). Такие действия происходят 
примерно так: выделяется файл или папка (а если быть точнее, объект 
интерфейса, соответствующий файлу или папке) и «перетаскивается» 
в другую папку, инициируя, таким образом, перемещение «физиче-
ского» файла на диске (рисунок 3.3).

Рисунок 3.3. Процесс перетаскивания каталога 
в среде объектно-ориентированного интерфейса
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3.2 Типы пользовательских интерфейсов

Современные операционные системы поддерживают следующие 
типы интерфейсов:

Командный интерфейс. Он называется так потому, что в этом виде 
интерфейса человек подает «команды» компьютеру, а компьютер их 
выполняет и выдает результат человеку. Командный интерфейс реали-
зован в виде пакетной технологии и технологии командной строки.

Пакетная технология. Исторически этот вид технологии появился 
первым. Она существовала уже на релейных машинах Зюса и Цюзе 
(Германия, 1937 год). Идея ее проста: на вход компьютера подается 
последовательность символов, в которых по определенным правилам 
указывается последовательность запущенных на выполнение про-
грамм. После выполнения очередной программы запускается следую-
щая и так далее. ЭВМ по определенным правилам находит для себя 
команды и данные. В качестве этой последовательности может высту-
пать, например, перфолента, стопка перфокарт, последовательность 
нажатия клавиш электрической пишущей машинки (типа CONSUL). 
Машина также выдает свои сообщения на перфоратор, алфавитно-
цифровое печатающее устройство (АЦПУ), ленту пишущей машинки. 
Такая машина представляет собой «черный ящик», в который посто-
янно подается информация и которая также постоянно «информи-
рует» пользователя о своем состоянии (рисунок 3.4). Человек здесь 
имеет малое влияние на работу машины – он может лишь приостано-
вить работу машины, сменить программу и вновь запустить ЭВМ [21]. 
Недостатки этого режима – низкая оперативность принятия решений 
и обособленность пользователя от системы.
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Рисунок 3.4. Вид большой ЭВМ серии ЕС ЭВМ

Технология командной строки. При этой технологии в качестве 
единственного способа ввода информации от человека к компьютеру 
служит клавиатура, а компьютер выводит информацию человеку с 
помощью алфавитно-цифрового дисплея (монитора). Эту комбинацию 
(монитор + клавиатура) стали называть терминалом, или консолью. 
Команды набираются в командной строке. Командная строка пред-
ставляет собой символ приглашения и мигающий прямоугольник – 
курсор. При нажатии клавиши на месте курсора появляются символы, 
а сам курсор смещается вправо (рисунок 3.5). Это очень похоже на 
набор команды на пишущей машинке. Однако, в отличие от нее, буквы 
отображаются на дисплее, а не на бумаге, и неправильно набранный 
символ можно стереть. Команда заканчивается нажатием клавиши 
Enter (или Return). После этого осуществляется переход в начало сле-
дующей строки. Именно с этой позиции компьютер выдает на мони-
тор результаты своей работы. Затем процесс повторяется. 

Рисунок 4.5. Интерфейс командной строки
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WIMP – интерфейс (Window – окно, Image – образ, Menu – меню, 
Pointer – указатель). Хотя и в этом интерфейсе ЭВМ подаются команды, 
но это делается «опосредственно», через графические образы. 

Этот вид интерфейса реализован на двух уровнях технологий: про-
стой графический интерфейс и WIMP интерфейс.

Простой графический интерфейс. Отличительные особенности 
этого интерфейса:

1) Выделение областей экрана.
2) Переопределение клавиш клавиатуры в зависимости от кон-

текста.
3) Использование манипуляторов и серых клавиш клавиатуры для 

управления курсором.

Рисунок 3.6. Манипуляторы

Появление этого типа интерфейса совпадает с широким распро-
странением операционной системы MS-DOS. 

Собственно WIMP. Этот подтип интерфейса характеризуется сле-
дующими особенностями:

1) Вся работа с программами, файлами и документами происходит 
в окнах.

2) Все программы, файлы, документы, устройства и другие объек-
ты представляются в виде значков.

3) Все действия с объектами осуществляются с помощью меню.
4) Широкое использование манипуляторов для указания на           

объекты.
SILK-интерфейс (Speech – речь, Image – образ, Language – язык, 

Knowlege – знание). 
Речевая технология. С середины 90-х годов, после появления недо-

рогих звуковых карт и широкого распространения технологий рас-
познавания речи, появился так называемый «речевая технология». 
При этой технологии команды подаются голосом путем произнесения 
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специальных зарезервированных слов - команд. Компьютер находит 
для себя команды, анализируя человеческое поведение. Слова должны 
выговариваться четко, в одном темпе. 

Биометрическая технология. Эта технология возникла в конце 90-х 
годов XX века. Для управления компьютером используется выраже-
ние лица человека, направление его взгляда, размер зрачка и другие 
признаки. Для идентификации пользователя используется рисунок 
радужной оболочки его глаза, отпечатки пальцев и другая уникаль-
ная информация. Изображения считываются с цифровой видеокамеры, 
а затем с помощью специальных программ распознавания образов из 
этого изображения выделяются команды. Эта технология занимает 
свое место в программных продуктах и приложениях, где важно точно 
идентифицировать пользователя компьютера. 

Тактильный интерфейс. Начал получать широкое распростра-
нение новый вид пользовательского интерфейса – тактильный (ощу-
щения). Тактильный интерфейс – это интерфейс с обратной связью 
(сопротивление усилиям пользователя в соответствии с происходя-
щими на экране событиями). Объектами интерфейса можно не только 
управлять, их можно чувствовать. Обратная тактильная связь при-
сутствует в гаджетах. Чаще всего она представлена в смартфонах и 
джойстиках игровых приставок в форме «виброзвонков» и ответной 
вибрации в ответ на действия пользователя.

Существует несколько направлений использования этого метода 
взаимодействия и получения информации от устройств. Первый спо-
соб применения обратной тактильной связи – расширение спектра 
тактильных ощущений от использования гаджетов. Второй способ –
передача специфической шаблонной информации. Третий способ – 
общение. Рассмотрим каждый из них подробнее.

Расширение спектра тактильных ощущений. В качестве примера 
рассмотрим устройство «читалка». По обеим сторонам экрана, чья 
поверхность текстурой напоминает бумагу, расположены сенсорные 
зоны для перелистывания страниц. При этом само перелистывание 
инициируется не привычным касанием или жестом скольжения, а лёг-
ким сжатием этих сенсорных зон. Когда «переворачивается» страница, 
устройство сопровождает это вибрацией, похожей на ту, что возни-
кает при скольжении бумажных страниц друг по другу. В Казахстане 
появилось бесплатное мобильное приложение kitap, которое содержит 
более 4000 книг на казахском языке. Разработчик мобильного прило-
жения – общественный фонд «WikiBilim» при поддержке мобильного 
оператора «Ксеll» (рисунок 3.7).
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Рисунок 3.7 – Интерфейс мобильного приложения

Передача специфической шаблонной информации. В качестве при-
мера рассмотрим функционирование часов Apple iWatch, в которых 
реализован механизм передачи специфической шаблонной инфор-
мации. Например, если человек идёте по маршруту, проложенному в 
картографическом приложении, часы будут предупреждать его о необ-
ходимости повернуть, вибрируя правой или левой стороной, так что 
пользователю даже не придётся смотреть на экран. Носимые устрой-
ства вроде умных очков будут слабо вибрировать, предупреждая 
пользователя о попадании в поле зрения какой-либо специфической 
информации.

Общение. Это один из наиболее интересных способов применения 
обратной тактильной связи. И тут мы опять рассмотрим пример функ-
ционирования Apple iWatch. Если пользователь выберет чей-то контакт 
из списка избранных и потом каснется экрана, тот этот человек будет 
ощущать это касание через специфическую вибрацию своего экзем-
пляра Apple iWatch. Можно даже отправить другому человеку своё 
сердцебиение, при этом отправитель и получатель увидят на экранах 
пульсирующее сердце, и оба будут ощущать его ритм на своих запя-
стьях.

Семантический (общественный) интерфейс. Этот вид интер-
фейса возник в конце 70-х годов XX века, с развитием искусственного 
интеллекта. Его трудно назвать самостоятельным видом интерфейса – 
он включает в себя и интерфейс командной строки, и графический, 
и речевой, и мимический интерфейс. Основная его отличительная 
черта – это отсутствие команд при общении с компьютером. Запрос 
формируется на естественном языке, в виде связанного текста и обра-
зов. По своей сути это трудно называть интерфейсом – это уже моде-
лирование «общения» человека с компьютером. 

Сенсорный интерфейс. (Touch – касание; Multi-touch – «множе-
ственное касание»). Мультитач – это интерфейс разработанный для 
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сенсорных устройств. Управление производится пальцем, иногда сти-
лусом. Сенсорный интерфейс позволяет работать с устройством одно-
временно нескольким пользователям. Мультитач позволяет не только 
определить взаимное расположение нескольких точек касания в каж-
дый момент времени, но и определить пару координат для каждой 
точки касания, независимо от их положения относительно друг друга и 
границ сенсорной панели. Правильное распознавание всех точек каса-
ния увеличивает возможности интерфейса сенсорной системы ввода. 
Круг решаемых задач при использовании функции мультитач зависит 
от скорости, эффективности и интуитивности её применения. Наибо-
лее популярной формой мультикасаемых устройств являются мобиль-
ные устройства, мультикасаемые столы и мультикасаемые стены. 
Имеются также и реализации сферических мультикасаемых экранов 
(Microsoft Sphere Project). Сенсорный интерфейс можно встретить в 
платежных терминалах. Обилие современных сенсорных мобильных 
устройств и планшетов выделило целую отрасль специалистов – «раз-
работчик тач-интерфейсов». На рисунке 3.8 примеры устройств с сен-
сорными экранами.

 

Рисунок 3.8. Электронные устройства с сенсорными интерфейсами
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4 СИСТЕМЫ БАЗ ДАННЫХ

Для оперативного, гибкого и эффективного управления предпри-
ятиями, фирмами и организациями различных форм собственности, 
телекоммуникационными средствами гражданского и военного назна-
чения, информационно-вычислительными, экологическими, радиоло-
кационными и радионавигационными системами широко внедряются 
системы автоматизированного управления, ядром которых являются 
базы данных (БД). 

База данных (БД) представляет собой совокупность специальным 
образом организованных данных, хранимых в памяти вычислитель-
ной системы и отображающих состояние объектов и их взаимосвязей 
рассматриваемой предметной области. БД бывают централизован-
ными (хранятся на одном компьютере) и распределенными (хранятся 
на нескольких компьютерах некоторой сети) [9].

Банк данных является разновидностью АИС, в которой реализо-
ваны функции централизованного хранения и накопления обрабатыва-
емой информации, организованной в одну или несколько баз данных. 
Основы построения баз данных Банк данных (БнД) в общем случае 
состоит из следующих компонентов: базы (нескольких баз) данных, 
системы управления базами данных, словаря данных, администра-
тора, вычислительной системы и обслуживающего персонала.

Система управления базами данных (СУБД) – это комплекс 
языковых и программных средств, предназначенный для создания, 
ведения и совместного использования БД многими пользователями. 
Обычно СУБД различают по используемой модели данных. Количе-
ство современных систем управления базами данных исчисляется 
тысячами.

Приложение представляет собой программу или комплекс про-
грамм, обеспечивающих автоматизацию обработки информации для 
прикладной задачи. 

Словарь данных (СД) представляет собой подсистему БнД, предна-
значенную для централизованного хранения информации о структу-
рах данных, взаимосвязях файлов БД друг с другом, типах данных и 
форматах их представления, принадлежности данных пользователям, 
кодах защиты и разграничения доступа и тому подобное.

Администратор базы данных (АБД) есть лицо или группа лиц, 
отвечающих за выработку требований к БД, ее проектирование, созда-
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ние, эффективное использование и сопровождение. В процессе эксплу-
атации АБД обычно следит за функционированием информационной 
системы, обеспечивает защиту от несанкционированного доступа, 
контролирует избыточность, не противоречивость, сохранность и 
достоверность хранимой в БД информации.

Обслуживающий персонал выполняет функции поддержания тех-
нических и программных средств в работоспособном состоянии. Он 
проводит профилактические, регламентные, восстановительные и дру-
гие работы по планам, а также по мере необходимости [9].

4.1 Модели и типы данных

Хранимые в базе данные имеют определенную логическую струк-
тур, с помощью которой описываются некоторой моделью представле-
ния данных (моделью данных), поддерживаемой СУБД.

К числу классических относятся следующие модели данных: 
иерархическая, сетевая и реляционная. Кроме того, в последние годы 
появились и стали более активно внедряться на практике следующие 
модели данных: постреляционная, многомерная, объектно-ориен-
тированная.

Разрабатываются также всевозможные системы, основанные на 
других моделях данных, расширяющих известные модели. В их числе 
можно назвать объектно-реляционные, дедуктивно-объектно-ори-
ентированные, семантические, концептуальные и ориентиро-
ванные модели. В некоторых СУБД поддерживаются одновременно 
несколько моделей данных. 

Иерархическая модель
С иерархической модели связи между данными можно описать с 

помощью упорядоченного графа (или дерева). Упрощенно предста-
ление связей между данными в иерархической модели показано на 
рисунке 4.1. Тип «дерево» схож с типами данных «структура» языков 
программирования ПЛ/1 и С и «запись» языка Паскаль. В них допу-
скается вложенность типов, каждый из которых находится на неко-
тором уровне. Тип «дерево» является составным. Он включает в себя 
подтипы («поддеревья»), каждый из которых, в свою очередь, является 
типом «дерево». Каждый из типов «дерево» состоит из одного «кор-
невого» типа и упорядоченного набора (возможно, пустого) подчинен-
ных типов. 
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Рисунок 4.1. Представление связей в иерархической модели

Каждый из элементарных типов, включенных в тип «дерево», 
является простым или составным типом «запись». Простая «запись» 
состоит из одного типа, например числового, а составная «запись» 
объединяет некоторую совокупность типов, например, целое, строку 
символов и указатель (ссылку). Пример типа «дерево» как совокупно-
сти типов показан на рисунке 4.2.

Рисунок 4.2. Пример типа «дерево»

К достоинствам иерархической модели данных относятся эффек-
тивное использование памяти ЭВМ и неплохие показатели времени 
выполнения основных операций над данными. Иерархическая модель 
данных удобна для работы с иерархически упорядоченной информа-
цией. Недостатком иерархической модели является ее громоздкость 
для обработки информации с достаточно сложными логическими свя-
зями, а также сложность понимания для обычного пользователя [9].
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Сетевая модель
Сетевая модель данных позволяет отображать разнообразные вза-

имосвязи элементов данных в виде произвольного графа, обобщая 
тем самым иерархическую модель данных (рисунок 4.3). Наиболее 
полно концепция сетевых БД впервые была изложена в Предложе-
ниях группы КОДАСИЛ (KODASYL). Для описания схемы сетевой 
БД используется две группы типов: «запись» и «связь». Тип «связь» 
определяется для двух типов «запись»: предка и потомка. Переменные 
типа «связь» являются экземплярами связей.

Рисунок 4.3. Связи в сетевой модели

Сетевая БД состоит из набора записей и набора соответствующих 
связей. На формирование связи особых ограничений не накладыва-
ется. Если в иерархических структурах запись-потомок могла иметь 
только одну запись-предка, то в сетевой модели данных запись-пото-
мок может иметь произвольное число записей-предков (сводных роди-
телей). Пример схемы простейшей сетевой БД показан на рисунке 4.4. 
Типы связей здесь обозначены надписями на соединяющих типы запи-
сей линиях.

Рисунок 4.4. Пример схемы сетевой БД
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Реляционная модель
Реляционная модель данных предложена сотрудником фирмы IBM 

Эдгаром Коддом и основывается на понятии отношение (relation). 
Отношение представляет собой множество элементов, называемых 
кортежами. Наглядной формой представления отношения является 
привычная для человеческого восприятия двумерная таблица (рису-
нок 4.5).

Поле Поле
 ↓ ↓

Запись →

ФИО Табельный номер
Хусаинов Р.Т. 562001
Иволгина Т.В. 573802
Кошербаев Е.Т. 562312

Исанов Н.Р. 562215

Рисунок 4.5. Пример реляционной таблицы

Таблица имеет строки (записи) и столбцы (поля). Каждая строка 
таблицы имеет одинаковую структуру и состоит из полей. Строкам 
таблицы соответствуют кортежи, а столбцам – атрибуты отношения.

С помощью одной таблицы удобно описывать простейший вид свя-
зей между данными, а именно деление одного объекта (явления, сущ-
ности, системы и прочее), информация о котором хранится в таблице, 
на множество подобъектов, каждому из которых соответствует строка 
или запись таблицы. При этом каждый из подобъектов имеет одинако-
вую структуру или свойства, описываемые соответствующими значе-
ниями полей записей.

Поскольку в рамках одной таблицы не удается описать более слож-
ные логические структуры данных из предметной области, применяют 
связывание таблиц (рисунок 4.6).

Рисунок 5.6. Пример связывания таблиц
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Между таблицами могут устанавливаться бинарные (между двумя 
таблицами), тернарные (между тремя таблицами) и, в общем случае, 
парные связи. Рассмотрим наиболее часто встречающиеся бинарные 
связи. При связывании двух таблиц выделяют основную и дополни-
тельную (подчиненную) таблицы.

В качестве полей связи подчиненной таблицы чаще всего исполь-
зуют ключевые поля. В зависимости от того, как определены поля 
связи основной и дополнительной таблиц (как соотносятся ключевые 
поля с полями связи), между двумя таблицами в общем случае могут 
устанавливаться следующие четыре основных вида связи: один – один 
(1:1); один – много (1:М); много – один (М : 1); много – много (М:М 
или M:N) [9].

Постреляционная модель
Классическая реляционная модель предполагает неделимость дан-

ных, хранящихся в полях записей таблиц. Существует ряд случаев, 
когда это ограничение мешает эффективной реализации приложений. 
Постреляционная модель данных представляет собой расширенную 
реляционную модель, снимающую ограничение неделимости дан-
ных, хранящихся в записях таблиц. Постреляционная модель данных 
допускает многозначные поля – поля, значения которых состоят из 
подзначений. Набор значений многозначных полей считается самосто-
ятельной таблицей, встроенной в основную таблицу (рисунок 4.7).

Рисунок 4.7. Пример схемы постреляционной модели

Многомерная модель
Многомерный подход к представлению данных в базе появился 

практически одновременно с реляционным. С середины 90-х годов 
интерес к ним стал приобретать массовый характер. Многомерные 
СУБД являются узкоспециализированными СУБД, предназначенными 
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для интерактивной аналитической обработки информации. В этих 
СУБД используются основные понятия: агрегируемость, историчность 
и прогнозируемость данных (рисунок 4.8).

Рисунок 4.8. Пример схемы многомерной модели

Основным достоинством многомерной модели данных является 
удобство и эффективность аналитической обработки больших объ-
емов данных, связанных со временем. 

Объектно-ориентированная модель
Стандартизованная объектно-ориентированной модель описана 

в рекомендациях стандарта ODMG-93 (Object Database Management 
Group – группа управления объектно-ориентированными базами дан-
ных). Логическая структура объектно-ориентированной БД внешне 
похожа на структуру иерархической БД. Основное отличие между 
ними состоит в методах манипулирования данными. 

Для выполнения действий над данными в рассматриваемой модели 
БД применяются логические операции, усиленные объектно-ориенти-
рованными механизмами инкапсуляции, наследования и полиморфизма.

Рассмотрим кратко понятия инкапсуляции, наследования и поли-
морфизма применительно к объектно-ориентированной модели БД.

Инкапсуляция ограничивает область видимости имени свойства 
пределами того объекта, в котором оно определено.

Наследование, наоборот, распространяет область видимости свой-
ства на всех потомков объекта.

Полиморфизм в объектно-ориентированных языках программи-
рования означает способность одного и того же программного кода 
работать с разнотипными данными. Другими словами, он означает 
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допустимость в объектах разных типов иметь методы (процедуры или 
функции) с одинаковыми именами.

4.2 Основы SQL

SQL символизирует собой Структурированный Язык Запросов. 
Это – язык, который дает возможность создавать и работать в реляци-
онных базах данных, являющихся наборами связанной информации, 
сохраняемой в таблицах. 

Стандарт SQL определяется ANSI (Американским Национальным 
Институтом Стандартов) и в данное время также принимается ISO 
(Международной Организацией по Стандартизации). 

Язык SQL предназначен для манипулирования данными в реляци-
онных базах данных, определения структуры баз данных и для управ-
ления правами доступа к данным в многопользовательской среде. 
Поэтому, в язык SQL в качестве составных частей входят:

1) язык манипулирования данными (Data Manipulation Language, 
DML);

2) язык определения данных (Data Definition Language, DDL);
3) язык управления данными (Data Control Language, DCL).
Такое деление проведено только лишь с точки зрения различного 

функционального назначения этих команд.
Язык манипулирования данными используется, как это следует из 

его названия, для манипулирования данными в таблицах баз данных. 
Он состоит из 4 основных команд:

SELECT (выбрать)
INSERT (вставить)
UPDATE (обновить)
DELETE (удалить)

Язык определения данных используется для создания и изменения 
структуры базы данных и ее составных частей – таблиц, индексов, 
представлений (виртуальных таблиц), а также триггеров и сохранен-
ных процедур. Основными его командами являются:

CREATE DATABASE (создать базу данных)
CREATE TABLE  (создать таблицу)
CREATE VIEW  (создать виртуальную таблицу)
CREATE INDEX  (создать индекс)
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CREATE TRIGGER (создать триггер)
CREATE PROCEDURE (создать сохраненную процедуру)
ALTER DATABASE (модифицировать базу данных)
ALTER TABLE  (модифицировать таблицу)
ALTER VIEW  (модифицировать виртуальную
      таблицу)
ALTER INDEX  (модифицировать индекс)
ALTER TRIGGER  (модифицировать триггер)
ALTER PROCEDURE (модифицировать сохраненную 
      процедуру)
DROP DATABASE  (удалить базу данных)
DROP TABLE  (удалить таблицу)
DROP VIEW  (удалить виртуальную таблицу)
DROP INDEX  (удалить индекс)
DROP TRIGGER  (удалить триггер)
DROP PROCEDURE (удалить сохраненную процедуру)

Рассмотрим операторы языка SQL для работы с реляционной базой 
данных.

Создание реляционной базы данных означает спецификацию 
состава полей: указание имени, типа и длины каждого поля (если это 
необходимо). При этом каждая таблица должна иметь уникальное имя.

Синтаксис оператора создания новой таблицы: 

CREATE TABLE таблица (поле1 тип [(размер)] [индекс1] 
[, поле2 тип [(размер)] [индекс2] [, ... ] [, составной индекс [, ... ]) 

Здесь таблица – имя создаваемой таблицы; поле1, поле2 – имена 
полей таблицы; тип – тип поля; размер – размер текстового поля; 
индекс1, индекс2 – директивы создания простых индексов; состав-
ной индекс – директива создания составного индекса. Каждый индекс 
имеет уникальное в пределах данной таблицы имя. Для создания про-
стого индекса используется следующая фраза (размещаемая за именем 
поля): 

CONSTRAINT имя индекса {PRIMARY KEY|UNIQUE| 
REFERENCES внешняя таблица [(внешнее поле)]} 

Директива создания составного индекса (размещаемая в любом 
месте после определения его элементов) имеет следующий вид: 
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CONSTRAINT имя {PRIMARY KEY (ключевое1[, ключевое2 
[, ... ) | UNIQUE (уникальное! [, ... ) | FOREIGN KEY (ссылка1

[, ссылка2[, ... ) REFERENCES внешняя таблица [(внешнее поле1 
[, внешнее поле2 [, ... )]} 

Значения служебных слов: 
UNIQUE – уникальный индекс (в таблице не может быть двух 

записей, имеющих одно и то же значение полей, входящих в него); 
PRIMARY KEY – первичный ключ таблицы, который может состо-

ять из нескольких полей (упорядочивает записи таблицы);
FOREIGN KEY – внешний ключ для связи с другими таблицами 

(может состоять из нескольких полей);
REFERENCES – ссылка на внешнюю таблицу. 

Пример – Создание таблицы: 

CREATE TABLE Студент 
([Имя] TEXT, 
[Фамилия] TEXT, 
[Дата рождения] DATETIME, 
CONSTRAINT Адр UNIQUE ([Имя]), [Фамилия], [Дата рож  
дения] ) ) 

В результате выполнения данного запроса будет создана таблица 
СТУДЕНТ, имеющая в своем составе: 

– два текстовых поля – Имя, Фамилия’, 
– одно поле типа дата/время – Дата рождения. 
Будет также создан составной индекс с именем Адр по значениям 

указанных полей, который будет иметь уникальное значение, так как 
в таблице не может быть двух записей с одинаковыми значениями 
полей, образующих его. 

Изменение структуры таблиц. При необходимости можно изме-
нить структуру таблицы: 

– удалить существующие поля; 
– добавить новые поля; 
– создать или удалить индексы. 
При этом все указанные действия затрагивают только одно поле 

или один индекс: 
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ALTER TABLE таблица 
ADD{[COLUMN]поле тип[(размер)][CONSTRAINT индекс 
CONSTRAINT составной индекс}| 
DROP {[COLUMN] поле i CONSTRAINT имя индекса}} 

Опция ADD обеспечивает добавление поля таблицы, а опция 
DROP – удаление. Добавление опции CONSTRAINT означает подоб-
ные действия для индексов таблицы.

Пример – Изменение структуры таблицы: 

ALTER TABLE Студент ADD COLUMN [Группа] TEXT(5) 

Для создания нового индекса к существующей таблице можно 
также использовать следующую команду: 

CREATE [UNIQUE] INDEX индекс 
ON таблица (поле[, ... ) 
[WITH {PRIMARY|DISALLOW NULL|IGNORE NULL} 

Фраза WITH обеспечивает наложение условий на значения полей, 
включенных в индекс: 

DISALLOW NULL – запретить пустые значения в индексирован-
ных полях новых записей; 

IGNORE NULL – включать в индекс записи, имеющие пустые зна-
чения в индексированных полях. 

Пример – Создание индекса таблицы: 

CREATE INDEX Гр ON Студент([группа]) WITH DISALLOW 
NULL 

Удаление таблицы. Для удаления таблицы (одновременно и струк-
туры, и данных) используется следующая команда: 

DROP TABLE имя таблицы 

Для удаления только индекса таблицы (сами данные при этом не 
разрушаются) необходимо выполнить следующую команду: 

DROP INDEX имя индекса ON имя таблицы 
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Пример – Удаление только индекса Адр таблицы: 

DROP INDEX Адр ON Студент 

Удаление всей таблицы: 

DROP TABLE Студент 
Ввод данных в таблицу. Формирование новой записи в таблице 

выполняется следующей командой: 

INSERT INTO таблица [(поле1[, поле2[, ... ) 
VALUES (значение1[, значение2[, ...] ) 

Здесь указываются имя таблицы, в которую добавляют запись, и 
состав полей, для которых вводятся значения.

Пример – Ввод данных в таблицу: 

INSERT INTO Студент ([Фамилия], [Имя], [Дата рождения] ) 
VALUES («Садыков», «Аскар», 25/6/93) 

Возможен также групповой ввод записей (пакетный режим), являю-
щихся результатом выборки (запроса) из других таблиц: 

INSERT INTO таблица [IN внешняя база данных 
SELECT [источник.] поле1 [, поле2[, ... 
FROM выражение 
WHERE условие 

В этом случае сначала выполняется оператор подзапроса SELECT, 
который и формирует выборку для добавления данных. Фраза SELECT 
определяет структуру данных источника передаваемых записей – 
имена таблицы и полей, содержащих исходные данные для загрузки в 
таблицу. 

Оператор FROM позволяет указать имена исходных таблиц, уча-
ствующих в формирован выборки, а фраза WHERE задает условия 
выполнения подзапроса. При этом структура данных выборки должна 
соответствовать структуре данных таблицы, в которую производится 
добавление. 

Добавление (перезагрузка) записей возможно и во внешнюю базу 
данных, для которой указывается полностью специфицированное имя 
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(диск, каталог, имя, расширение). При этом структуры таблиц должны 
совпадать. 

Пример – Ввод данных в таблицу: 

INSERT INTO Студент SELECT [Студент-заочник].* FROM 
[Студент-заочник
Этой фразой все записи таблицы СТУДЕНТ-ЗАОЧНИК будут 

добавлены в таблицу СТУДЕНТ. 

 Пример – Ввод данных в таблицу: 

INSERT INTO Студент SELECT [Студент-заочник].* 
FROM [Студент-заочник] WHERE [Дата рождения] > = # 01/01/95 # 

 В этом случае записи таблицы СТУДЕНТ-ЗАОЧНИК обавляются 
в таблицу СТУДЕНТ, если дата рождения студента больше или равна 
указанной. 

Операции соединения таблиц. Операцию INNER JOIN можно 
использовать в любом предложен FROM. Она создает симметричное 
объединение – наиболее частую разновидность внутреннего объеди-
нения. 

Записи из двух таблиц объединяются, если связующие их поля 
содержат одинаковые значения: 

FROM таблица! INNER JOIN таблица2 ON таблица!., 
поле1=таблица2.поле2 

Данный оператор описывает симметричное соединение двух 
таблиц по ключам связи (поле1; поле2). Новая запись формируется в 
том случае, если в таблицах содержатся одинаковые значения ключей 
связи.

Возможны следующие варианты операций соединения таблиц: 
LEFT JOIN (левостороннее) соединение, когда выбираются все 

записи левой таблицы и только те записи правой таблицы, которые 
содержат соответствующие ключи связи; 

RIGHT JOIN (правостороннее) соединение, когда выбираются все 
записи правой таблицы и только те записи левой таблицы, которые 
содержат соответствующие ключи связи. 
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Пример – Соединение таблиц: 

SELECT Студент.*, Оценка.* FROM Студенты INNER JOIN 
Оценка ON Студент.[№ зач.книжки] = Оценка.[№ зач. книжки. 

SELECT Студент.*, Оценка.* FROM Студенты LEFT JOIN 
Оценка ON Студент.[№ зач.книжки] = Оценка.[№ зач. книжки. 

 SELECT Студент.*, Оценка.* FROM Студенты RIGHT JOIN 
Оценка ON Студент. [№ зач.книжки] = Оценка. [№ зач. Книжки. 

 В первом случае создается симметричное соединение двух таблиц 
по полю [№ зач.книжки]. При этом записи не выводятся, если значение 
их ключей связи (указанное поле) не представлено в двух таблицах.

Во втором случае выводятся все записи таблицы СТУДЕНТ и соот-
ветствующие им записи таблицы ОЦЕНКА. 

В третьем случае, наоборот, выводятся все записи таблицы 
ОЦЕНКА и соответствующие им записи таблицы СТУДЕНТ. 

Операция JOIN могут быть вложенными для последовательного 
соединения нескольких таблиц. 

 Пример – Соединение таблиц: 

SELECT Студент.*, Оценка.*, Дисциплина.[Наименование дис-
циплины] FROM (Студент INNER JOIN (Оценка INNER 

JOIN (Дисциплина ON Оценка.[Код дисциплины] = Дисциплина.
[Код дисциплины]) ON Студент.[№ зач.книжки] = Оценка.[№ зач.
книжки]) 

Здесь сначала происходит соединение таблиц ОЦЕНКА и ДИСЦИ-
ПЛИНА по ключу связи [Код дисциплины]. Соединение симметрич-
ное, то есть если коды дисциплины не совпадают, записи этих таблиц 
не соединяются. Затем происходит соединение таблиц СТУДЕНТ и 
ОЦЕНКА по ключу связи [№ зач.книжки]. 

Таким образом, при условии совпадения ключей связи на выходе 
запроса получается результат соединения трех таблиц. 

Удаление записей в таблице. В исходной таблице можно удалить 
отдельные записи или все записи, сохранив при этом ее структуру и 
индексы. При удалении записей в индексированной таблице автомати-
чески корректируются ее индексы: 
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DELETE [таблица.*] FROM выражение WHERE условия отбора 

Полная чистка таблицы от записей и очистка индексов выполня-
ются следующей операцией: 

 DELETE * FROM таблица 
Пример – Удаление всех записей в таблице: 

DELETE * FROM Студент 

Удаление только тех записей, в которых поле [Дата рождения] 
больше указанной даты: 

 DELETE * FROM Студент WHERE [Дата рождения]> #1.1.81 # 

Удаление в таблице записей, связанных с другой таблицей (условия 
удаления записей могут относиться к полям связанных таблиц): 

DELETE таблица.* FROM таблица INNERJOIN другая таблица 
ON таблица.[поле N] = [другая таблица].[поле М] WHERE условие 

Пример – Удаление записей в таблице СТУДЕНТ, для которых име-
ются связанные записи в таблице СТУДЕНТ-ЗАОЧНИК: 

DELETE Студент.* FROM Студент INNER JOIN [Студент-заоч-
ник] ON Студент.[Группа] = [Студент-заочник]. [Группа 

Обновление (замена) значений полей записи. Изменение значений 
нескольких полей одной записи или группы записей таблицы, удов-
летворяющих условиям отбора производится следующей фразой: 

UPDATE таблица SET новое значение WHERE условия отбора 
Новое значение указывается как имя поля=новое значение 

Пример – Отбор студентов, чьи фамилии начинаются на букву В и 
дата рождения не превышает указанной, для перевода в группу 1212: 

 UPDATE Студент SET [Группа] = «1212» 
 WHERE [Фамилия] LIKE ‘В*’ AND [Дата рождения] < = 
 #01/01/88# 
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Изменение в таблице СТУДЕНТ номеров групп обучения путем 
добавления к ним буквы «а», если эти группы встречаются в таблице 
СТУДЕНТ-ЗАОЧНИК: 

UPDATE Студент INNER JOIN [Студент-заочник] ON Студент. 
[Группа] = [Студент-заочник].[Группа] SET [Группа] = [Группа]&»а» 
Организация запросов в форме SQL 
Синтаксис оператора SELECT. Выборка с помощью оператора 

SELECT – это наиболее частая команда при работе с реляционной 
базой данных. Данный оператор обладает большими возможностями 
по заданию структуры выходной информации, указанию источников 
входной информации, способа упорядочения выходной информации, 
формированию новых значений и тому подобное.

Универсальный оператор SELECT имеет следующую конструкцию: 

SELECT [предикат] {*|таблица.* | [таблица.]поле1 [, 
[таблица.] поле2[, ... } 
[AS псевдоним1[, псевдоним2[, ... 
FROM выражение [, ... [IN внешняя база данных] 
[WHERE ... 
[GROUP BY ...
[HAVING ... 
[ORDER BY ... 
[WITH OWNERACCESS OPTION 

Синтаксис оператора SELECT реализует сложные алгоритмы 
запросов. 

Слово SELECT определяет структуру выводимой информации это 
могут быть поля таблиц и вычисляемые выражения). 

Вычисляемое выражение включает в себя: 
– поля таблиц; 
– константы; 
– знаки операций; 
– встроенные функции; 
– групповые функции SQL.

Пример – Использование оператора SELECT: 

 1. SELECT [Имя], [Фамилия] FROM Студент 
 2. SELECT Т0Р5 [Фамилия] FROM Студент 
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 3. SELECT Т0Р5 [Фамилия] FROM Студент ORDER BY [Группа 

В первом случае выбираются все записи таблицы СТУДЕНТ в 
составе указанных полей. Причем, если все поля отбираются в том же 
самом порядке, что и в структуре таблицы, можно использовать сим-
вол точки.

Во втором случае отбирается пять первых фамилий студентов.
В третьем случае отбирается пять первых фамилий студентов, а 

упорядочение записей осуществляется по учебным группам.
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5 СЕТИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ

В настоящее время персональные компьютеры в автономном 
режиме практически не используются, их, как правило, объединяют в 
вычислительные или компьютерные сети.

Компьютерная сеть – это совокупность компьютеров и теле-
коммуникационного оборудования, обеспечивающая информацион-
ный обмен компьютеров в сети. Основное назначение компьютерных 
сетей – обеспечение доступа к распределенным ресурсам.

Телекоммуникации (греч. tele – вдаль, далеко и лат. commu-
nicatio – общение) – это передача и прием любой информации (звука, 
изображения, данных, текста) на расстояние по различным электро-
магнитным системам (кабельным и оптоволоконным каналам, радио-
каналам и другим проводным и беспроводным каналам связи).

Телекоммуникационная сеть – это система технических средств, 
посредством которой осуществляются телекоммуникации.

К телекоммуникационным сетям относятся:
1) Компьютерные сети (для передачи данных).
2) Телефонные сети (передача голосовой информации).
3) Радиосети (передача голосовой информации – широковещатель-

ные услуги).
4) Телевизионные сети (передача голоса и изображения – широко-

вещательные услуги).

5.1 Компьютерные сети

В зависимости от того, на каком расстоянии друг от друга нахо-
дятся компьютеры, объединенные в сеть, различают локальные, 
региональные и глобальные вычислительные сети. В то время, как 
локальная вычислительная сеть (ЛВС) объединяет, как правило, ком-
пьютеры, находящиеся в одном или соседних помещениях, в преде-
лах одного или соседних зданий на расстояниях, не превышающих 
одного-двух километров, региональная – связывает абонентов, рас-
положенных на значительном расстоянии друг от друга в пределах 
города, района или области, то глобальная сеть – это сеть, в которой 
объединены компьютеры, расположенные в различных странах или на 
различных континентах земного шара (примером может служить сеть 
Интернет) [11].
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В свою очередь информационно-вычислительные сети могут быть 
подразделены на ряд типов, в зависимости от их назначения:

1) сети передачи данных общего назначения (Public-сети), предо-
ставляющие пользователям базовые услуги (доступ к доскам 
объявлений, разнообразным справочным службам (горсправка, 
справочные аэрофлота и железных дорог, различных муници-
пальных служб), электронную почту, пересылку файлов, теле-
конференции, а также возможность выхода в другие сети);

2) информационные центры широкого использования, содержащие 
различные базы данных, доступ к которым возможен на коммер-
ческой основе;

3) региональные сети передачи данных (на уровне областей), кото-
рые являются подсетями государственной сети общего пользова-
ния, но предназначены для обмена региональной информацией, 
объем которой достигает 70% от общего объема циркулирующей 
в региональной сети информации;

4) информационные системы ограниченного доступа, например, 
банковские (ориентированные на обслуживание клиентов, кре-
дитных карточек и причие), биржевые, другие подобные систе-
мы;

5) частные сети, например, телекоммуникационная система круп-
ного банка, предназначенная для внутрибанковского обмена 
информацией между центральным офисом банка и его отделе-
ниями в пределах одного города, а также между центральным 
офисом и филиалами банка в других городах, регионах или даже 
других странах.

Сети трех последних типов относятся к так называемым корпора-
тивным сетям, в которых услуги предоставляются только пользовате-
лям, входящим в состав некоторой замкнутой группы (корпорации).

5.2 Взаимодействие компьютеров в сети

Вычислительные сети, в зависимости от способов взаимодействия 
компьютеров в них, можно разделить на две группы – централизован-
ные и одноранговые.

Централизованные сети строятся на основе архитектуры «кли-
ент-сервер», которая предполагает выделение в сети так называемых 
«серверов» и «клиентов». К клиентам относятся рабочие станции (ком-
пьютеры) сети, которые не имеют непосредственных контактов друг 
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с другом и могут общаться между собой только через сервер: следо-
вательно, одна станция не может использовать файл, находящийся на 
другой станции: для этого файл должен находиться на файл-сервере. 
Все локальные ресурсы рабочих станций так и остаются локальными 
и, следовательно, не могут быть использованы никакой другой рабо-
чей станцией (рисунок 5.1).

Рисунок 5.1. Схема технологии «клиен-сервер»

Серверы управляют подключенными к ним общими разделяемыми 
ресурсами сети. Различают:

1) файл-серверы, служащие для управления передачей, файлов и 
позволяющие пересылать информацию большого объема, (не 
обязательно текстовую, но и графическую);

2) серверы печати (или принт-серверы), служащие для включения в 
состав сети принтера, доступного для использования пользова-
телям со всех рабочих станций сети;

3) коммуникационные (связные) серверы, предназначенные для 
управления и установления связи между компьютерами в сети;

4) почтовые серверы в системе электронной почты, служащие для 
пересылки и приема электронных писем;

5) архивные серверы, предназначенные для архивирования данных 
и резервного копирования информации в больших многосервер-
ных сетях;

6) факс-серверы, используемые для отправления пользователями 
факсимильных сообщений с рабочих станции, для приема и по-
следующей рассылки сообщении в личные боксы пользователей 
и другое.

В качестве сервера может быть использован либо обычный пер-
сональный компьютер, или же это может быть специализированное 
устройство, реализующее одну из указанных функций управления. В 
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этом последнем случае специализированный сервер по своему внеш-
нему виду может отличаться от обычного персонального компью-
тера и в зависимости от назначения иметь различные габариты в его 
состав, как правило, не входят ни монитор, ни клавиатура.

С точки зрения пользователей архитектура «клиент-сервер» предо-
ставляет им быстрый и простой доступ с локальной рабочей станции к 
информации и функциям, содержащимся где-то в сети. Среди других 
достоинств, важных для пользователя, можно отметить: повышение 
производительности, возможность свободного выбора необходимого 
программного обеспечения, простоту в использовании инструмен-
тальных средств.

Одноранговые ЛВС основаны на равноправной (peer-to-peer (peer – 
коллега)) модели взаимодействия компьютеров. В такой сети каждый 
компьютер может выступать, смотря по обстоятельствам, и как рабо-
чая станция, и как сервер, предоставляющий возможность доступа 
другим коллегам к своим ресурсам: накопителям на жестких или гиб-
ких дисках, принтеру, модему и другим устройствам. В одноранговой 
сети рабочие станции могут напрямую связываться друг с другом (в 
отличие от централизованной структуры сети) и совместно использо-
вать те ресурсы (файлы, принтеры, накопители и другое), которые на 
данном конкретном компьютере определены как разделяемые. Сети 
подобного типа недороги, поскольку не требуют приобретения доро-
гостоящего выделенного сервера, просты в эксплуатации и могут быть 
рекомендованы для малочисленных групп пользователей, которым не 
требуются большие вычислительные ресурсы [11].

Для соединения компьютеров используют электрические – в виде 
«витой пары» (двух скрученных экранированных проводов) или коак-
сиальные (подобные кабелю телевизионной антенны) – провода (рису-
нок 5.2) и оптоволоконный кабель.

                                     а)  б)
Рисунок 5.2. Сетевой кабель: а) витая пара б) коаксиальный
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Оптоволоконный кабель – это стеклянная или пластиковая нить, 
используемая для переноса света внутри себя посредством полного 
внутреннего отражения. Структура оптоволоконного кабеля очень 
проста и похожа на структуру коаксиального электрического кабеля, 
только вместо центрального медного провода здесь используется тон-
кое (диаметром порядка 1-10 мкм) стекловолокно, а вместо внутренней 
изоляции – стеклянная или пластиковая оболочка, не позволяющая 
свету выходить за пределы стекловолокна (рисунок 5.3). 

Рисунок 5.3. Оптоволоконный кабель

Оптоволоконный кабель имеет существенные преимущества над 
другими:

1) Малое затухание светового сигнала в волокне. При допустимом 
затухании 20 дБ максимальное расстояние между усилителями 
или повторителями составляет около 100 км и более.

2) Низкий уровень шумов в волоконнооптическом кабеле позволя-
ет увеличить полосу пропускания, путем передачи с использо-
ванием различной модуляции сигналов без защиты и контроли-
ровать правильность принятой информации только в оконечных 
терминалах. 

3) Защищенность от электромагнитных помех. 
4) Малый вес и объем. Волоконно-оптические кабели имеют мень-

ший вес и объем по сравнению с медными кабелями в расчете на 
одну и ту же пропускную способность. 

5) Высокая безопасность от несанкционированного доступа. По-
скольку оптоволоконный кабель практически не излучает в ра-
диодиапазоне, передаваемую по нему информацию трудно под-
слушать, не нарушая приема/передачи.
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6) Экономичность волоконнооптического кабеля. Волокно изготов-
лено из кварца, основу которого составляет двуокись кремния, 
широко распространенного, а потому недорогого материала, в 
отличие от меди. Длительный срок эксплуатации. Срок службы 
волоконнооптического кабеля составляет примерно 25 лет. 

Для подключения компьютера к сети необходим так называемый 
сетевой адаптер, который вставляется в гнездо основной («материн-
ской») платы компьютера. Адаптер имеет один или два разъема для 
подключения к кабелю (рисунок 5.4).

Рисунок 5.4. Сетевой адаптер

Для обеспечения межсетевого взаимодействия (рисунок 5.5) служат 
специальные устройства – мосты, маршрутизаторы, коммутаторы и 
шлюзы (рисунок 5.6).

Рисунок 5.5. Пример схемы межсетевого взаимодействия
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 а)                                                           б)

 в)

Рисунок 5.6. Сетевое оборудование: а) маршрутизатор; б) коммутатор; в) шлюз

5.3 Проводные и беспроводные сетевые технологии

В современном мире практически не осталось электронных 
устройств, не связанных между собой или глобальной сетью интернет. 
К сетям подключается все: от привычных мобильных телефонов до 
ядерных реакторов и космических аппаратов. Можно связать в общую 
сеть любое устройство в офисе или квартире. Физически сеть может 
быть проводной и беспроводной.

Проводные сети
Современные офисные проводные сети используют, как правило, 

витую пару и порты стандарта RJ-45. Работа проводных сетей описы-
ваются стандартами IEEE 802.3. На сегодняшний день используется 
два основных стандарта:

IEEE 802.3u с максимальной пропускной способностью 100 Мбит/с. 
Сегодня встречается только в бюджетных ноутбуках, старых компью-
терах, включая сетевое оборудование, либо в устройствах, где высокая 
скорость не нужна;

IEEE 802.3ab с максимальной пропускной способностью 1000 
Мбит/с на сегодняшний день является наиболее распространенным – 
гигабитные сетевые карты интегрируются в большинство материн-
ских плат, на рынке есть широкий выбор сетевого оборудования, в 
том числе недорогого.
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Существует также стандарт IEEE 802.3an, позволяющий при опре-
деленных условиях достичь скорости в 10 Гбит/с при использовании 
обычной медной витой пары. Поддержку данного стандарта можно 
встретить в рабочих станциях и серверах. Есть промежуточные реше-
ния – гигабитные коммутаторы с 2-4 10-гигабитными SFP+ разъ-
емами, что позволяет подключить сервер или другой сегмент сети по 
10-гигабитному интерфейсу.

Беспроводные сети
IrDA. Инфракрасную связь можно считать одним из самых первых 

стандартов беспроводной передачи данных между вычислительными 
устройствами. 

Главное преимущество инфракрасной связи – это, конечно же, про-
стота организации канала, определяющая и дешевизну метода. С помо-
щью ИК легко связывать мобильные устройства со стационарными 
или друг с другом. Например, часто именно так «знакомят» сотовые 
телефоны или мобильные компьютеры со стационарной периферией. 

Bluetooth. Bluetooth – спецификация беспроводных персональных 
сетей. Bluetooth обеспечивает обмен информацией между такими 
устройствами как карманные и обычные персональные компьютеры, 
мобильные телефоны, ноутбуки, принтеры, цифровые фотоаппараты, 
мышки, клавиатуры, джойстики, наушники, гарнитуры на повсе-
местно доступной радиочастоте для ближней связи. Bluetooth позво-
ляет этим устройствам сообщаться, когда они находятся в радиусе до 
10-100 метров друг от друга (дальность очень сильно зависит от пре-
град и помех), даже в разных помещениях. 

Стандарт Bluetooth имеет полностью открытую спецификацию. 
Это означает, что любая компания без дополнительных разрешений 
сертификации может внедрять его в свои устройства. Для передачи 
радиосигналов «блютус» использует интервал частот из диапазона 
2,402-2,480 ГГц. В вопросах безопасности беспроводной Bluetooth 
практически не уступает соединению «через провод». То, что частоты 
«открыты», вовсе не означает открытости данных, передаваемых 
по Bluetooth. Во время работы приемник и передатчик в случайном 
режиме синхронно меняют несущую частоту, что вместе с алго-
ритмами шифрования дает необходимый для своего класса уровень 
секретности [11].

Одним из преимуществ Bluetooth является возможность «конферен-
ции» между более чем двумя устройствами (для этого предусмотрен 
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«многопользовательский» или «инфраструктурный» режим работы), 
тогда как, например, при использовании инфракрасного порта можно 
соединить только два (режим работы «точка»-«точка»).

Wi-Fi. Wi-Fi (wireless fidelity – «беспроводная точность») – набор 
стандартов связи, для коммуникации в беспроводной локальной 
сетевой зоне частотных диапазонов 2.4, 3.6 и 5 Ггц. Протокол Wi-Fi 
был разработан еще в 1996 году. Изначально он предназначался для 
построения локальных сетей, но наибольшую популярность приобрел, 
как эффективный метод соединения с интернетом смартфонов и дру-
гих портативных устройств (рисунок 5.7).

Рисунок 5.7. Технология Wi-Fi метод соединения с интернетом устройств

За 20 лет разработано несколько поколений соединения, которые 
каждым годом более скоростные и функциональные. Они описыва-
ются стандартами 802.11, издаваемыми IEEE (Институт инженеров 
электротехники и электроники). В группу входит несколько версий 
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протокола, отличающихся скоростью передачи данных и поддержкой 
дополнительных функций.

GSM и GPRS
Сети стандарта GSM позволяют предоставлять широкий перечень 

услуг:
1) Голосовые соединения.
2) Услуги передачи данных (до 384 кбит/сек благодаря технологии 

EDGE).
3) Передача коротких текстовых сообщений (SMS).
4) Передача факсов.
5) Голосовая почта.
6) Конференцсвязь и многое другое.
Благодаря этому GSM завоевал прочные позиции на рынке сото-

вой связи. Причем, можно с уверенность сказать, что на ближайшие 
несколько лет этот стандарт будет лидирующим.

Рассмотрим основные элементы, входящие в состав системы GSM 
(рисунок 5.8):

Рисунок 5.8. Структура системы сотовой связи стандарта GSM

Сеть GSM делится на 2 системы. Каждая из этих систем включает 
в себя ряд функциональных устройств, которые, в свою очередь явля-
ются компонентами сети мобильной радиосвязи.
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Данными системами являются:
– Система коммутации – Network Switching System (NSS).
– Система базовых станций – Base Station System (BSS).
Система NSS выполняет функции обслуживания вызовов и уста-

новления соединений, а также отвечает за реализацию всех назначен-
ных абоненту услуг. 

Система ВSS отвечает за все функции, относящиеся к радиоинтер-
фейсу. 

5.4  Средства телекоммуникаций

При создании глобальной компьютерной сети встал вопрос о 
выборе средств связи между компьютерами (телекоммуникаций). 
Во-первых, нужно было выбрать такой способ связи, который не тре-
бовал бы прокладки новых коммуникаций, а использовал уже суще-
ствующие. Во-вторых, организация связи должна быть простой и 
открытой (в том смысле, что подключение новых абонентов к сети не 
должно быть связано с большими трудностями). Из существующих 
средств коммуникаций лишь две – телефонная и телеграфная сети – 
удовлетворяли этим требованиям. Впоследствии стало ясно, что теле-
графная сеть с ее относительно невысокой скоростью передачи данных 
оказалась неподходящей для подобных целей.

Что же касается телефонных линий, то для передачи данных в ком-
пьютерных сетях их используют как коммутируемые или же как выде-
ленные (то есть с постоянным соединением) каналы связи.

Коммутируемые каналы общего пользования – это обычные теле-
фонные линии, используемые в автоматическом режиме телефонных 
абонентов через АТС (автоматические телефонные станции). Комму-
тируемые каналы используются в тех случаях, когда объем передава-
емой информации невелик и не предъявляются высокие требования к 
скорости доставки данных.

В тех же случаях, когда необходимо обеспечить высокую скорость, 
надежность при передаче больших объемов информации, приходится 
арендовать (или даже покупать) у телефонной сети отдельные – выде-
ленные каналы, обеспечивающие постоянный доступ компьютера к 
сети передачи данных.

Наряду с телефонными каналами в качестве средств телекомму-
никаций в региональных и глобальных сетях используются также 
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оптоволоконные линии связи, радио-, инфракрасные и спутниковые 
каналы [11].

Модемы
Для передачи цифрового сигнала от компьютера по телефонной 

линии связи служит модем, переводящий цифровой сигнал в аналого-
вый, а также выполняющий и обратную процедуру – переводит зако-
дированный аналоговый сигнал в цифровой. Слово «модем» получено 
сокращением двух других: МОдулятор / ДЕМодулятор. Модем обра-
зует мостик между выдаваемым компьютером цифровым кодом и ана-
логовым сигналом, уходящим в телефонную линию.

При передаче данных модем принимает поступающие из компью-
тера данные (в виде последовательности нулей и единиц) и разде-
ляет их на команды и информацию, которую необходимо передать в 
линию. Затем принятые команды выполняются, а данные, подлежащие 
передаче, преобразуются в аналоговый сигнал с помощью модулятора, 
входящего в состав модема (этот аналоговый сигнал можно слышать 
через встроенный громкоговоритель модема как непрерывный шум). 
Модем передает в линию аналоговый сигнал двумя различными часто-
тами, причем единицы – в виде сигналов с большей частотой, нули – 
в виде сигнала с меньшей частотой. Другой модем, находящийся на 
приемном конце линии, «слушает» аналоговый сигнал и, получив его, 
выполняет функцию демодуляции, преобразуя обратно в цифровой 
код и направляя в принимающий компьютер, таким образом, связь 
между компьютерами реализована [11].

Основной характеристикой модема является скорость передачи дан-
ных: она измеряется количеством бит информации, передаваемой им за 
одну секунду; она может составлять 1200/2400/4800/9600/19200/28800 
бит/с (и выше в новейших разработках).

Для того, чтобы обеспечить возможность одновременного приема и 
передачи информации, применяют дуплексный режим работы модема. 
Типичный пример дуплексного канала – обычный телефонный раз-
говор двух собеседников. Иногда дуплексная связь не нужна, напри-
мер, при передаче факсимильных сообщений. В этом случае в каждый 
момент времени информация передается только в одну сторону; такой 
режим работы называют полудуплексным.

Различают модемы – внутренний (встраиваемый в компьютер) и 
внешний (рисунок 5.9). Внутренний (internal) вставляется в разъем 
внутри процессорного блока, подключаясь непосредственно к вну-
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тренней шине компьютера; внешний (external) подключается к после-
довательному коммуникационному порту компьютера с помощью 
кабеля.

Для управления работой модема служит специальный протокол, 
содержащий некоторый набор правил, регламентирующих формат и 
процедуры обмена информацией. В частности, протокол может содер-
жать подробное описание того, как выполняется соединение, пре-
одолеваются шумы на линии связи, и обеспечивается безошибочная 
передача данных между модемами.

                                           а)                                                                 б)
Рисунок 5.9. Модемы: а) внешний; б) внутренний (встраиваемый в компьютер) 

Скорость работы модема может быть увеличена за счет примене-
ния специальных методов сжатия данных и автоматической коррекции 
ошибок. Суть сжатия информации заключается в том, что символы, 
часто встречающиеся в передаваемых блоках данных, кодируются 
цепочками битов меньшей длины, чем редко встречающиеся.

Коммуникационное программное обеспечение
Коммуникационное программное обеспечение включает про-

граммы, реализующие протоколы обмена данными, например, 
протокол TCP/IP, используемый в сети Internet. Протокол передачи дан-
ных – это набор правил, которых должны придерживаться передаю-
щая и принимающая стороны для обмена данными.

Протокол TCP/IP – это средство для обмена информацией между 
компьютерами, объединенными в сеть. При этом не имеет значения, 
составляют ли они часть одной и той же сети или же подключены к 
разным сетям. 

TCP/IP – это аббревиатура термина «Transmission Control Protocol/ 
Internet Ргоtосоl» (Протокол управления Передачей/Протокол Internet).
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Фактически TCP/IP – не один протокол, а комплект протоколов, 
среди которых TCP и IP – два основных. Причина, по которой TCP/
IP столь важен сегодня, заключается в том, что он позволяет самосто-
ятельным сетям подключаться к Internet или объединяться для соз-
дания частных интрасетей (Intranet), имеющих постоянный доступ к 
Internet.

TCP – это протокол высокого уровня, который позволяет при-
кладным программам, запущенным на различных главных (HOST) 
компьютерах сети, обмениваться потоками данных (в виде цепочек 
байтов, называемых TCP-сегментами).

IP – низкоуровневый протокол, который направляет пакеты данных 
по отдельным сетям, связанным вместе с помощью маршрутизаторов 
для формирования интрасети или для подключения к Internet. Данные 
передаются по сети в форме пакетов, называемых IР-датаграммами (IP 
datagrams). 

IP адрес – это уникальный адрес в локальной сети или Интернет, 
который состоит из четырех цифр, разделенных точками. Например: 
168.1.0.1 или 68.12.55.12 и т.п. При этом используются числа от 0 до 
255. IP адрес назначается администратором сети. В случае же, если 
компьютер должен иметь доступ в Интернет, IP адрес назначается 
провайдером. 

В TCP/IP используется многоуровневая архитектура (в соответ-
ствии с 7-уровневой моделью ISO/OSI), которая четко описывает, за 
что отвечает каждый отдельный протокол – от физического (форми-
рование и распознавание электрических или других сигналов) до при-
кладного (API для передачи информации приложениями):

Прикладной уровень (Application layer). Верхний (7-й) уровень 
модели, обеспечивает взаимодействие сети и пользователя. Уровень 
разрешает приложениям пользователя доступ к сетевым службам, 
таким как обработчик запросов к базам данных, доступ к файлам, 
пересылке электронной почты. Также отвечает за передачу служебной 
информации, предоставляет приложениям информацию об ошибках 
и формирует запросы к уровню представления. Пример: HTTP, POP3, 
SMTP.

Уровень представления (Presentation layer). 6-й уровень отвечает 
за преобразование протоколов и кодирование/декодирование данных. 
Запросы приложений, полученные с уровня приложений, он преобра-
зует в формат для передачи по сети, а полученные из сети данные пре-
образует в формат, понятный приложениям. На уровне представления 
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может осуществляться сжатие/ распаковка или кодирование/декодиро-
вание данных, а также перенаправление запросов другому сетевому 
ресурсу, если они не могут быть обработаны локально.

Сеансовый уровень (Session layer). 5-й уровень модели отвечает за 
поддержание сеанса связи, что позволяет приложениям взаимодейство-
вать между собой длительное время. Сеансовый уровень управляет 
созданием/завершением сеанса, обменом информацией, синхрониза-
цией задач, определением права на передачу данных и поддержанием 
сеанса в периоды неактивности приложений. Синхронизация пере-
дачи обеспечивается помещением в поток данных контрольных точек, 
начиная с которых возобнов-ляется процесс при нарушении взаимо-
действия.

Транспортный уровень (Transport layer). 4-й уровень модели, пред-
назначен для доставки данных без ошибок, потерь и дублирования в 
той последовательности, как они были переданы. При этом неважно, 
какие данные передаются, откуда и куда, то есть он предоставляет сам 
механизм передачи. Блоки данных он разделяет на фрагменты, размер 
которых зависит от протокола, короткие объединяет в один, а длин-
ные разбивает. Протоколы этого уровня предназначены для взаимо-
действия типа точка-точка. Пример: TCP, UDP

Сетевой уровень (Network layer). 3-й уровень сетевой модели OSI, 
предназначен для определения пути передачи данных. Отвечает за 
трансляцию логических адресов и имён в физические, определение 
кратчайших маршрутов, коммутацию и маршрутизацию, отслежива-
ние неполадок и заторов в сети. На этом уровне работает такое сетевое 
устройство, как маршрутизатор.

Уровень звена данных (Data Link layer). Часто это уровень назы-
вается канальным. Этот уровень предназначен для обеспечения вза-
имодействия сетей на физическом уровне и контроля за ошибками, 
которые могут возникнуть. Данные, полученные с физического уровня, 
он упаковывает во фреймы, проверяет на целостность, если нужно 
исправляет ошибки и отправляет на сетевой уровень. Канальный уро-
вень может взаимодействовать с одним или несколькими физическими 
уровнями, контролируя и управляя этим взаимодействием. Примеры 
таких интерфейсов: ODI, NDIS.

Физический уровень (Physical layer). Самый нижний уровень 
модели, предназначен непосредственно для передачи потока данных. 
Осуществляет передачу электрических или оптических сигналов в 
кабель или в радиоэфир и соответственно их приём и преобразова-
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ние в биты данных в соответствии с методами кодирования цифровых 
сигналов. Другими словами, осуществляет интерфейс между сетевым 
носителем и сетевым устройством. На этом уровне работают концен-
траторы (хабы), повторители (ретрансляторы) сигнала и медиаконвер-
торы. Функции физического уровня реализуются на всех устройствах, 
подключенных к сети. Со стороны компьютера функции физического 
уровня выполняются сетевым адаптером или последовательным пор-
том. На рисунке 5.10 представлена схема функционирования прото-
кола TCP/IP.

Рисунок 5.10. Схема функционирования протокола TCP/IP
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6  УГРОЗЫ БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИИ И ИХ 
КЛАССИФИКАЦИЯ

Под угрозой информационной безопасности принято понимать 
потенциально возможные действия, явления или процессы, способ-
ные оказать нежелательное воздействие на информационную систему 
или на хранящуюся в ней информацию. Такие угрозы, воздействуя на 
ресурсы, могут привести к искажению данных, копированию, несанк-
ционированному распространению, ограничению или блокированию к 
ним доступа. В настоящее время известно достаточно большое коли-
чество угроз, которые классифицируют по различным признакам.

 
 6.1 Виды угроз

 
По природе возникновения различают естественные и искус-

ственные угрозы. К первой группе относятся те, что вызваны воздей-
ствием на компьютерную систему объективных физических процессов 
или стихийных природных явлений. Вторая группа – те угрозы, кото-
рые обусловлены деятельностью человека.

По степени преднамеренности проявления, угрозы разделяют на 
случайные и преднамеренные.

К основным случайным угрозам можно отнести следующее:
– неумышленное отключение оборудования;
– неумышленная порча носителей информации;
– использование программного обеспечения, способного при не-

верном использовании привести к нарушению работоспособно-
сти системы (зависанию) или к необратимым изменениям в си-
стеме (удаление файлов, форматирование и тому подобное);

– использование программ, которые не нужны для выполнения 
должностных обязанностей. К ним могут быть отнесены игро-
вые, обучающие и другие программы, использование которых 
может привести к неумеренному расходу ресурсов системы, в 
частности, оперативной памяти и процессора;

– непреднамеренное заражение компьютера вирусами;
– неосторожные действия, влекущие за собой разглашение конфи-

денциальной информации;
– ввод ошибочных данных;
– утрата, передача кому-то или разглашение идентификаторов, к 

которым относятся пароли, ключи шифрования, пропуски, иден-
тификационные карточки;
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– построение системы, технологии обработки данных, создание 
программ с уязвимостями;

– несоблюдение политики безопасности или других установлен-
ных правил работы с системой;

– отключение или некорректное использование средств защиты 
персоналом;

– пересылка данных по ошибочному адресу абонента (устройства).
К основным преднамеренным угрозам можно отнести следующее:
– физическое воздействие на систему или отдельные ее компонен-

ты (устройства, носители, люди), приводящее к выходу из строя, 
разрушению, нарушению нормального функционирования;

– отключение или вывод из строя подсистем обеспечения функци-
онирования вычислительных систем (электропитания, охлажде-
ния и вентиляции, линий связи и тому подобное);

– действия по нарушению нормальной работы системы (изменение 
режимов работы устройств или программ, создание активных 
радиопомех на частотах работы устройств системы и тому по-
добное);

– подкуп, шантаж и другие пути воздействия на персонал или от-
дельных пользователей, имеющих определенные полномочия;

– применение подслушивающих устройств, дистанционная фото-
видеосъемка;

– перехват данных, передаваемых по каналам связи, и их анализ с 
целью выяснения протоколов обмена, правил вхождения в связь 
авторизации пользователя и последующих попыток их имитации 
для проникновения в систему;

– хищение носителей информации (магнитных дисков, лент, ми-
кросхем памяти, запоминающих устройств и целых ПК);

– несанкционированное копирование носителей информации;
– хищение производственных отходов (распечаток, записей, спи-

санных носителей информации и тому подобное);
– чтение остаточной информации из оперативной памяти и с внеш-

них запоминающих устройств;
– чтение информации из областей оперативной памяти, использу-

емых операционной системой (в том числе подсистемой защиты) 
или другими пользователями, в асинхронном режиме используя 
недостатки мультизадачных операционных систем и систем про-
граммирования;
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– незаконное получение паролей и других реквизитов разграниче-
ния доступа (агентурным путем, используя халатность пользо-
вателей, путем подбора, путем имитации интерфейса системы и 
так далее) с последующей маскировкой под зарегистрированного 
пользователя;

– несанкционированное использование терминалов пользователей, 
имеющих уникальные физические характеристики, такие как но-
мер рабочей станции в сети, физический адрес, адрес в системе 
связи, аппаратный блок кодирования;

– вскрытие шифров криптозащиты информации;
– внедрение аппаратных «спецвложений», программных «закла-

док» и «вирусов», то есть таких участков программ, которые не 
нужны для осуществления заявленных функций, но позволяю-
щих преодолевать систему зашиты, скрытно и незаконно осу-
ществлять доступ к системным ресурсам с целью регистрации и 
передачи критической информации или дезорганизации функци-
онирования системы;

– незаконное подключение к линиям связи с целью работы во вре-
мя пауз законного пользователя от его имени, с последующим 
вводом ложных сообщений или модификацией передаваемых со-
общений;

– незаконное подключение к линиям связи с целью прямой подме-
ны законного пользователя путем его физического отключения 
после входа в систему и успешной аутентификации с последу-
ющим вводом дезинформации и навязыванием ложных сообще-
ний.

Следует заметить, что чаще всего для достижения поставленной 
цели злоумышленник использует не один, а некоторую совокупность 
из перечисленных выше путей [12,13].

Рассмотрим другие критерии классификации угроз.
По положению относительно контролируемой зоны: внутрен-

ние и внешние угрозы. В качестве примера внешних угроз может быть 
перехват данных, передаваемых по сети. К внутренним угрозам можно 
отнести хищение носителей с конфиденциальной информацией, порчу 
оборудования, применение различного рода закладок.

По степени воздействия на автоматизированную систему (АС): 
пассивные и активные. Пассивные угрозы – угрозы, не нарушающие 
состав и нормальную работу АС. Пример – копирование конфиденци-
альной информации, утечка через технические каналы утечки, подслу-
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шивание и тому подобное. Активная угроза, соответственно, нарушает 
нормальное функционирование АС, ее структуру или состав.

По виду нарушаемого свойства информации – конфиденциаль-
ности, доступности, целостности (статической и динамической). 
К угрозам доступности можно отнести как искусственные, так и 
естественные угрозы. К угрозам статической целостности отно-
сится незаконное изменение информации, подделка информации, а 
также отказ от авторства. К угрозам динамической целостности отно-
сятся нарушение атомарности транзакций, внедрение нелегальных 
пакетов в информационный поток и так далее.

По типу системы, на которую направлена угроза: системы на 
базе автономного рабочего места и система, имеющая подключение к 
сети общего пользования.

По способу реализации: несанкционированный доступ (в том числе 
случайный) к защищаемой информации, специальное воздействие на 
информацию, утечка информации через технические каналы утечки.

6.2 Вредоносные программы

Вирус. Это самовоспроизводящийся программный код, который 
внедряется в установленные программы без согласия пользователя. 
Вирусы можно разделить по типу объектов, которые они заражают, 
по методам заражения и выбора жертв. Вирусы можно подцепить раз-
ными способами: от нажатия вредоносной ссылки или файла в неиз-
вестном письме до заражения на вредоносном сайте. При этом вирус 
может выполнять множество разных задач, направленных в первую 
очередь на принесение вреда операционной системе. В настоящее 
время вирусы довольно редки, так как создатели вредоносных про-
грамм стараются держать свои программы и их распространение под 
контролем. В противном случае вирус довольно быстро попадает в 
руки антивирусных компаний.

Червь. Черви являются в некотором роде вирусами, так как созданы 
на основе саморазмножающихся программ. Однако черви не могут 
заражать существующие файлы. Вместо этого червь поселяется в ком-
пьютер отдельным файлом и ищет уязвимости в Сети или системе 
для дальнейшего распространения себя. Черви также могут подразде-
ляться по способу заражения (электронная почта, мессенджеры, обмен 
файлами и прочие). Некоторые черви существуют в виде сохраненных 
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на жестком диске файлов, а некоторые поселяются лишь в оператив-
ной памяти компьютера.

Троян. По своему действию является противоположностью виру-
сам и червям. Он загружается под видом законного приложения, 
однако вместо заявленной функциональности делает то, что нужно 
злоумышленникам. Троянцы получили свое название от одноимен-
ного печально известного мифологического коня, так как под видом 
какой-либо полезной программы или утилиты в систему проникает 
деструктивный элемент. Трояны не самовоспроизводятся и не распро-
страняются сами по себе. Однако с увеличением объема информации 
файлов в Интернете троян легко может проникнуть в персональный 
компьютер. Сегодня трояны эволюционировали до таких сложных 
форм, как, например, бэкдор (троян, пытающийся взять на себя адми-
нистрирование компьютера) и троян-загрузчик (устанавливает на ком-
пьютер жертвы вредоносный код).

Руткит. В современном мире руткит представляет собой осо-
бую часть вредоносных программ, разработанных специально, чтобы 
скрыть присутствие вредоносного кода и его действия от пользова-
теля и установленного защитного программного обеспечения. Это 
возможно благодаря тесной интеграции руткита с операционной 
системой. А некоторые руткиты могут начать свою работу прежде, 
чем загрузится операционная система. Такие, называют буткитами. 
Однако, как бы ни развивался этот тип вредоносов, сложные современ-
ные антивирусные программы в состоянии обнаружить и обезвредить 
практически все существующие разновидности руткитов.

Бэкдор (средство удаленного администрирования). Бэкдор, или 
RAT (remote administration tool), это приложение, которое позволяет 
системному администратору или злоумышленнику управлять ком-
пьютером пользователя на расстоянии. В зависимости от функцио-
нальных особенностей конкрентного бэкдора, хакер может установить 
запустить на компьютере жертвы любое программное обеспечение, 
сохранять все нажатия клавиш, загружать и сохранять любые файлы, 
включать микрофон или камеру. Словом, брать на себя контроль за 
компьютером и информацией жертвы.

Загрузчик. Эта часть кода, которая используется для дальнейшей 
загрузки и установки полной версии вредоносной программы. После 
того как загрузчик попадает в систему путем сохранения вложения 
электронного письма или, например, при просмотре зараженной кар-



278                                                                                            

тинки, он соединяется с удаленным сервером и загружает всю вредо-
носную программу [13].

6.3 Кибербезопасность и управление Internet

Сегодня информационные технологии дают возможность людям 
из различных стран и континентов обсуждать интересующие их про-
блемы в режиме реального времени. Современные информационные 
технологии позволяют получать информацию непосредственно с места 
событий или от лиц принимавших участие. Однако благодаря этим 
особенностям, информационные технологии одновременно являются 
уникальной средой для развития различных негативных явлений, 
таких как: распространение нелегального контента, использование 
уязвимостей информационных систем для совершения противоправ-
ных действий, включая конечно рассылку SPAM сообщений.

На сегодняшний день ситуация с кибербезопасностью в Интернет 
внушает серьезные опасения. Следует также отметить и использование 
ресурсов Интернет различного рода экстремистскими группировками, 
а так же террористическими организациями. К сожалению, не игнори-
руют современные технологии, и секты различного толка. Киберпре-
ступники этого вида используют информацию и сервисы социальных 
сетей для вербовки новых последователей и исполнителей.

Сегодня можно выделить следующие проблемы в области кибербе-
зопасности:

1) Защита детей в online-коммуникациях.
2) Противодействие проявлениям экстремизма, разжиганию меж-

национальной вражды.
3) Защита авторских прав.
4) Обеспечение безопасности электронных платежей и торговых 

сделок.
5) Противодействие рассылке спама.
6) Противодействие хищениям с использованием современных се-

тевых технологий.
7) Обеспечение сохранности тайны личной жизни при сетевом вза-

имодействии.
Интернет превратился в публичный ресурс глобального мас-

штаба, и управление его использованием становится одним из основ-
ных вопросов повестки дня информационного общества. Управление 
использованием Интернет на международном уровне осуществляется 
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на многосторонней, прозрачной и демократической основе при полно-
масштабном участии органов государственного управления, частного 
сектора, гражданского общества и международных организаций. Это 
управление направлено на обеспечение справедливого распределе-
ния ресурсов, способствует доступу для всех, гарантирует стабиль-
ное защищенное функционирование Интернет с учетом многоязычия. 
Управление использованием Интернет охватывает как технические 
вопросы, так и вопросы государственной политики.

Чтобы лучше понять вопросы, касающиеся управления Интернет, 
содействовать транспарентному и открытому диалогу между заинте-
ресованными сторонами, было решено создать Форум по вопросам 
управления Интернет, созываемый Генеральным секретарем ООН. 
Основное предназначение Форума состоит в обсуждении вопросов 
государственной политики, касающихся ключевых элементов управле-
ния Интернет, перечисленных в Тунисской программе, в целях содей-
ствия обеспечению устойчивого характера, надежности, безопасности, 
стабильности и развития Интернет в развитых и развивающихся стра-
нах.

6.4 Электронная цифровая подпись

Благодаря информационным технологиям, сейчас можно получить 
различные услуги в электронном виде. Одним из важных моментов в 
получении электронных услуг является – электронная цифровая под-
пись (ЭЦП). Она применяется в качестве средства для идентификации 
подтверждения юридической значимости документов, получаемых в 
электронном виде.

Электронная цифровая подпись – это аналог собственноручной 
подписи. ЭЦП используется для придания электронному документу 
юридической силы, равной юридической силе документа на бумажном 
носителе, подписанного собственноручной подписью правомочного 
лица и скрепленного печатью.

ЭЦП – это реквизит электронного документа, полученный в резуль-
тате криптографического преобразования информации с использова-
нием Электронного регистрационного свидетельства (Сертификата) и 
закрытого ключа ЭЦП. Сертификат и закрытый ключ ЭЦП выпуска-
ются на SMART-карте, что исключает нарушение целостности этой 
информации и копирование закрытого ключа ЭЦП. SMART-карта 
защищена PIN-кодом, что гарантирует ее использование только вла-
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дельцем Сертификата. Позволяя идентифицировать владельца Серти-
фиката, ЭЦП помогает защитить электронный документ от подделки, 
а также определить отсутствие искажения информации в нём. Исполь-
зование ЭЦП предполагается для осуществления следующих важных 
направлений в электронной экономике:

1) Полный контроль целостности передаваемого электронного 
платежного документа: в случае любого случайного или пред-
намеренного изменения документа цифровая подпись станет не-
действительной, потому как вычисляется она по специальному 
алгоритму на основании исходного состояния документа и соот-
ветствует лишь ему.

2) Эффективная защита от изменений (подделки) документа. ЭП 
даёт гарантию, что при осуществлении контроля целостности 
будут выявлены всякого рода подделки. Как следствие, подделы-
вание документов становится нецелесообразным в большинстве 
случаев.

3) Фиксирование невозможности отказа от авторства данного доку-
мента. Это аспект вытекает из того, что вновь создать правиль-
ную электронную подпись можно лишь в случае обладания так 
называемым закрытым ключом, который, в свою очередь, дол-
жен быть известен только владельцу этого самого ключа (автору 
документа). В этом случае владелец не сможет сформировать от-
каз от своей подписи, а значит – от документа.

4) Формирование доказательств подтверждения авторства доку-
мента: исходя из того, что создать корректную электронную под-
пись можно, как указывалось выше, лишь зная Закрытый ключ, 
а он по определению должен быть известен только владельцу-ав-
тору документа, то владелец ключей может однозначно доказать 
своё авторство подписи под документом. Более того, в документе 
могут быть подписаны только отдельные поля документа, такие 
как «автор», «внесённые изменения», «метка времени» и так да-
лее. То есть, может быть доказательно подтверждено авторство 
не на весь документ.

Электронно-цифровую подпись (ЭЦП) можно получить в Центрах 
Регистрации Национального Удостоверяющего центра размещенных 
при Центре обслуживания населения или оформив онлайн заявку на 
сайте Национального удостоверяющего центра Республики Казахстан 
по адресу: www.pki.gov.kz (рисунок 6.1).
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Рисунок 6.1. Главная страница сайта «Национального удостоверяющего центра 
Республики Казахстан»

В феврале 2021 года в Алматы состоялся форум «Digital Almaty 
2021: цифровая перезагрузка: рывок в новую реальность»[https://
primeminister.kz]. Глава Правительства отметил, что реализована воз-
можность для граждан РК дистанционного получения электронной 
цифровой подписи (ЭЦП) посредством удаленной идентификации по 
биометрии лица. 

6.5 Шифрование

Шифрование – метод, используемый для преобразования данных 
шифрованный текст для того, чтобы они были прочитаны только 
пользователем, обладающим соответствующим ключом шифрова-
ния для расшифровки содержимого. Шифрование используется тогда, 
когда требуется повышенный уровень защиты данных – при хранении 
данных в ненадежных источниках или передачи данных по незащи-
щенным каналам связи.

Необходимо отличать шифрование от кодирования. Кодирование 
тоже преобразует информацию, но лишь для удобства хранения и 
передачи, секретность не является основной задачей. Типичные спо-
собы кодирования – азбука Морзе и двоичное кодирование букв для 
хранения в компьютере.

В зависимости от структуры используемых ключей, среди методов 
шифрования выделяют симметричное шифрование и асимметричное 
шифрование. Симметричное шифрование предусматривает доступ-
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ность алгоритма шифрования посторонним лицам, однако ключ (оди-
наковый для отправителя и получателя) остается неизвестным. При 
ассиметричном шифровании посторонним лицам известен алгоритм 
шифрования и открытый ключ, однако, закрытый ключ известный 
только получателю.

Самое удобное на сегодня решение по шифрованию файлов на 
компьютере – это создание «контейнера», который виден в системе 
как отдельный диск. На этот диск можно сохранять или копировать 
любую информацию, с ним можно работать из любой программы, он 
ничем, по сути, не отличается от флешки или раздела винчестера, чем 
удобен. На самом деле контейнер является отдельным большим фай-
лом на винчестере компьютера, доступ к которому организован через 
специальную программу, например, Kaspersky Crystal (рисунок 6.2). 
Любой файл, сохраняемый на этот особый диск, будет моментально 
зашифрован и записан в общий файл-контейнер.

Рисунок 6.2. Интерфейс программы шифрования Crystal

Файл-хранилище на смартфоне
В связи и участившимися кражами смартфонов стало необходимо 

включить в современные мобильные ОС функции шифрования. Клю-
чевая информация в смартфоне постоянно хранится в зашифрованном 
виде и всякий раз расшифровывается, когда владелец вводит пароль 
или PIN-код разблокировки. Apple не дает пользователю глубоко 
управлять этой функцией, но значительное количество информации 
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подвергается шифровке при активации защитного PIN-кода на вклю-
чение смартфона/планшета. В Android в настройках безопасности име-
ется опция полной шифровки содержимого телефона, которая делает 
все данные на устройстве недоступными без ввода пароля. Для макси-
мальной надежности в обоих случаях рекомендуются свежие версии 
мобильных ОС (рисунок 6.3).

Рисунок 6.3. Мобильные ОС функции шифрования
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7 ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ

Интернет (от англ. Inter – «между» и net – «сеть, паутина») пред-
ставляет собой совокупность компьютерных сетей, связывающих 
военные, правительственные, образовательные, коммерческие инсти-
туты, а также отдельных граждан.

Интернет является организацией с полностью добровольным уча-
стием и управляется сообществом представителей от пользователей 
сети, которое называется ISOC (Internet Society), предоставляющим 
организационную основу для разных исследовательских и консульта-
ционных групп, занимающихся развитием Интернета.

Сервером сети Интернет (web-сервером или http-сервером) назы-
вается программно-аппаратный комплекс, установленный на компью-
тере, подключенном к высокоскоростной магистрали Интернета. Такие 
компьютеры также называют серверами. Основная функция сервера – 
поиск и передача на пользовательский компьютер информации, запра-
шиваемой клиентскими программами, в частности браузерами.

Хостинг (от англ. hosting) – услуга по предоставлению дискового 
пространства для физического размещения информации на сервере, 
постоянно находящегося в сети. Как правило, в услугу хостинга вхо-
дит предоставление места для почтовой корреспонденции, баз дан-
ных, DNS, файлового хранилища и тому подобное, а также поддержка 
функционирования соответствующих сервисов [11,20].

Браузер представляет собой клиентскую программу для работы в 
Интернете, установленную на ноутбуке, телефоне и прочих устрой-
ствах, и которая обращается к серверу, читает документ, сверстанный 
средствами HTML, интерпретирует полученную информацию и ото-
бражает содержание документа. Количество браузеров исчисляется 
сотнями. Наиболее известными браузерами являются Internet Explorer, 
Opera, Netscape Navigator, Mozilla Firefox и другие.

Браузер Описание

Google Chrome

 
Сайт: 
https://www.google.ru/
chrome/browser/

Более половины ПК, телефонов и планше-
тов используют для серфинга в интернете 
именно этот браузер. 
Преимущества:
– хорошая скорость работы;
– синхронизация закладок и настроек;
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– поддержка всех популярных ОС Windows: 
7, 8, 10 (32/64 bits);
– поиск из адресной строки;
– всплывающие подсказки;
– мгновенный перевод страницы (например, 
с английского на русский);
– минимализм: в браузере нет ничего лиш-
него, все «лишние» настройки спрятаны от 
начинающих пользователей;
– возможность быстрой блокировки рекламы 
(ссылка на статью).
Недостатки:
– низкая скорость на недостаточно мощных 
ПК, а так же после установки плагинов (осо-
бенное, если их много).

Яндекс Браузер

 
Сайт: 
https://browser.yandex.ru/

Яндекс браузер стремительно набирает попу-
лярность благодаря своей тесной интеграции 
с популярнейшими сервисами поисковой 
системы Яндекс. Он используется на: ПК, 
телефонах, планшетах. 
Преимущества:
– наличие турбо режима: позволяет ускорить 
открытие некоторых интернет-страничек и 
ускорить воспроизведение видео на сайтах;
– синхронизация пользовательских закладок 
и настроек (если переустанавливается ОС 
Windows – все ваши закладки останутся на 
месте);
– удобная адресная строка: в ней можно сразу 
же видеть подсказки набираемого запроса 
для поиска;
– возможность изменить вид браузера до 
неузнаваемости (например, при помощи 
большого числа фонов);
Недостатки: в остальном браузер копирует 
частично возможности Chrome

Opera

 
Сайт: 
http://www.opera.com/ru

Некогда один из популярнейших браузеров, 
но сейчас несколько растерявший свою ауди-
торию. Достоинства:
– Opera turbo – позволяет сжимать загружа-
емые странички, тем самым увеличивая ско-
рость открытия сайтов. Браузер Opera один 
из первых внедрил данную технологию;
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– браузер хорошо оптимизирован для работы 
на медленных компьютерах с не самыми 
быстрыми жесткими дисками;
– более 1000 расширений для изменения бра-
узера (изменение внешнего вида + добавле-
ние в функционал новых опций);
– высокая степень безопасности;
В остальном же есть практически те же 
самые опции, как и в предыдущих браузерах

Firefox (лиса)

Сайт: https://www.
mozilla.org/ru/firefox/

Один из самых многофункциональных брау-
зеров. У браузера тысячи плагинов для реше-
ния самых разнообразных задач: скачивания 
видео с разных сайтов, картинок, мастер 
паролей и так далее. 
Преимущества:
– огромное число плагинов и дополнений;
– удобная работа с закладками (Ctrl+B), их 
синхронизация (актуально, если переустано-
вили Windows, например);
– высокая скорость работы;
– «тонкая» настройка - about:config,;
– возможность редактирования панели 
инструментов: можно оставить только то, что 
нужно пользователю.
Рекомендуется иметь этот браузер на ПК, 
если не в качестве основного, то запасного

Internet Explorer

 
Сайт: http://windows.
microsoft.com/ru-ru/
internet-explorer/
download-ie

Браузер популярен в первую очередь из-за 
того, что идет в комплекте с Windows. В 
Windows 10 на смену IE пришел очень 
быстрый браузер – Microsoft Edge 

7.1 Web-сайт

Web-сайт (от англ. site – «участок») – это набор web-страниц, свя-
занных между собой ссылками и хранящихся на одном сервере. Набор 
Web-сайтов, которые связаны между собой ссылками и хранятся на 
разных серверах, называется Web-порталом.
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По содержанию сайт является самостоятельной логической еди-
ницей, комплексом связанных между собой по смыслу документов, 
графических иллюстраций. Небольшие ресурсы, обычно не имею-
щие своего доменного имени и представляющие собой информацию 
о том или ином частном субъекте, называют домашней страницей 
(homepage).

Cтраницы могут быть статическими, содержимое которых посто-
янно, и динамическими, то есть реагирующими на действия посети-
теля. К примеру, страница, на которой можно прочесть текст нового 
закона, является статической. Если же пользователь открыл чат, форум 
или даже поисковик, то он находится на динамической странице, кото-
рая требует от него каких-либо действий. В принципе, большинство 
веб-сайтов являются динамическими, так как взаимодействуют с 
пользователем. Для человека, имеющего свой собственный веб-ресурс 
(блог), интернет-проект – это возможность поделиться своей информа-
цией. 

Если же говорить о сайтах, распространяющих коммерческую 
информацию, то в основном это ресурсы, являющиеся интернет-пред-
ставительствами различных организаций. Иными словами, компания, 
желающая заявить о себе, открывает веб-сайт, где публикует инфор-
мацию о себе, прайс-листы, а также указывает реквизиты компании. 
Кроме того, к коммерческим сайтам можно отнести и интернет мага-
зины или каталоги, где посетитель может не только узнать об инте-
ресующем его товаре, но и приобрести его. По сути, коммерческий 
ресурс отличается от общего только тем, что на его страницах разме-
щается лишь информация, мотивирующая посетителя превратиться в 
клиента.

Сайт можно создать собственными силами. Существует доста-
точно программ-построителей сайта. Но лучше обратиться к профес-
сионалам и заказать разработку web-ресурса. В Казахстане достаточно 
много компаний, которые занимаются разработкой веб-сайтов. В их 
обязанности входит дизайн веб-сайтов, установка и настройка скрип-
тов, подключение к базе данных и так далее [17].

7.2 Служба DNS

Функционирование технологии сети Интернет напрямую зави-
сит от протокола – набора правил, оговаривающих все, что связано 
работой в сети. Выше мы уже рассматривали технологию передачи 
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данных в Интернете, которая базируется на протоколе TCP/IP (IP 
(Internet Protocol) – «протокол Интернета», TCP (Transmission Control 
Protocol) – «протокол управления передачей») – общепринятом стан-
дарте, описывающем правила отправки и приема информации между 
несколькими подключенными к сети компьютерами. TCP/IP для каж-
дого работающего в Интернете компьютера определяет собственный 
IP-адрес, состоящий из четырех числовых последовательностей, раз-
деленных точкой (например, 195.85.105.160). В любой позиции каждое 
значение может изменяться от 0 до 255.

IP-адреса делятся на классы в соответствии с масштабом сети, к 
которой подключается пользователь.

– Класс А используется в больших сетях общего пользования.
– Класс В – в сетях среднего размера (сети больших компаний, на-

учно-исследовательских институтов, университетов).
– Класс С – в локальных сетях (сети небольших компаний и фирм).
– Класс D предназначен для обращения к группам компьютеров.
– Класс Е зарезервирован.
Для удобства пользователей в Интернете разработана система 

доменных имен – DNS (DNS – англ. Domain Name System – система 
доменных имён) – система для получения информации о доменах. 
Чаще всего используется для получения IP-адреса по имени хоста 
(компьютера или устройства), получения информации о маршру-
тизации служб и обслуживающих узлах для протоколов в домене 
(SRV-запись). Служба доменных имен осуществляет преобразование 
доменного имени в числовой IP-адрес. Компьютеры, выполняющие 
такое преобразование, называются DNS-серверами [16].

Рисунок 7.1. Региональная иерархия доменных адресов
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Согласно спецификации DNS, все виртуальное пространство 
Интернета делится на домены – логические зоны, управляемые одним 
или несколькими специальными компьютерами. Иерархия доменных 
адресов может быть как региональной, так и в зависимости от вида 
деятельности хозяйствующего субъекта (рисунок 7.1).

Самые крупные единицы DNS называют доменами первого уровня, 
которые охватывают глобальные участки Интернета по следующим 
признакам:

.com, .biz – коммерческие предприятия;

.net – изначально присваивалось организациям, отвечающим за 
поддержку сети Интернет, сейчас также используются для коммерче-
ских хозяйствующих субъектов;

.edu – образовательные учреждения;

.org – некоммерческие и общественные организации;

.gov – правительственные учреждения;

.mil – военные учреждения;

.int – международные организации, которые созданы на основании 
договоров или являются частью инфраструктуры Интернет;

.name – частные лица;

.info – не лимитируется;

.kz, .ru и другие – сокращения для стран, принятые комитетом по 
стандартам ISO.

Ступенью ниже в иерархии DNS стоят домены второго уровня, 
которые непосредственно зависят от домена первого уровня. Домены 
второго уровня принадлежат муниципальными или коммерческим 
организациям (например, webnavigator.kz.). Домен второго уровня 
может содержать только 22 символа (буквы, числа и тире). При этом 
нельзя зарегистрировать уже существующее доменное имя.

Существуют также домены третьего уровня, входящие в состав 
вышестоящего домена, (например, условный домен vasia.webnavigator. 
kz, petia.webnavigator.kz, nina.webnavigator.kz).

Домены 4-уровня строятся по тому же принципу, что и домены 
3-ого уровня, только название ещё больше удлиняется. Например, 
video.vasia.webnavigator.kz, и так далее. Также можно встретить домены 
пятого и так далее уровней. Домены 4-го и последующих уровней 
достаточно редкое явление в Интернете.

Ресурс, не имеющий собственного домена, вызывается по адресу, 
который в общем виде можно записать как: name.domain.zone/~folder/, 
где name – имя домена третьего уровня, domain – второго, zone – пер-
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вого, а folder — имя папки на серверном компьютере, в которой раз-
мещаются составляющие данный ресурс файлы.

Часто используется домен www. для указания на web-сайт. Обычно 
такой домен является доменом третьего уровня [16].

7.3 Универсальный идентификатор ресурсов

URL (Uniform Resource Locator) представляет собой универсальное 
обозначение местонахождения ресурса (например, egov.kz). На рисунке 
7.2 приведен пример URL адреса internet.com.

Рисунок 7.2. Пример URL адреса

URL включает в себя:
1) метод доступа к ресурсу, то есть протокол доступа (http, gopher, 

WAIS, ftp, file, telnet и другие)
2) сетевой адрес ресурса (имя хост-машины и домена)
3) полный путь к файлу на сервере
В общем виде формат URL выглядит так:

method://host.domain[:port]/path/filename

где method имеет одно из значений, перечисленных ниже в таблице

file файл в локальной системе, или файл на anonymous FTP сер-
вере

http файл на World Wide Web сервере
gopher файл на Gopher сервере
WAIS файл на WAIS (Wide Area Information Server) сервере
news группа новостей телеконференции Usenet
telnet выход на ресурсы сети Telnet
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7.4 Web-технологии

Web-технологии – комплекс технических, коммуникационных, 
программных методов решения задач организации совместной дея-
тельности пользователей с применением сети Интерне. Базовым про-
токолом сети гипертекстовых ресурсов Web является протокол HTTP.

В его основу положено взаимодействие «клиент-сервер», то есть 
предполагается, что:

Потребитель – клиент инициировав соединение с поставщиком-
сервером посылает ему запрос.

Поставщик – сервер, получив запрос, производит необходимые дей-
ствия и возвращает обратно клиенту ответ с результатом. При этом 
возможны два способа организации работы компьютера-клиента:

Тонкий клиент – это компьютер-клиент, который переносит все 
задачи по обработке информации на сервер. Примером тонкого кли-
ента может служить компьютер с браузером, использующийся для 
работы с веб-приложениями.

Толстый клиент, напротив, производит обработку информации 
независимо от сервера, использует последний в основном лишь для 
хранения данных.

HTTP
HTTP (Hyper Text Transfer Protocol – RFC 1945, RFC 2616) – прото-

кол прикладного уровня для передачи гипертекста.
Центральным объектом в HTTP является ресурс, на который ука-

зывает URL в запросе клиента. Обычно такими ресурсами являются 
хранящиеся на сервере файлы. Особенностью протокола HTTP явля-
ется возможность указать в запросе и ответе способ представления 
одного и того же ресурса по различным параметрам: формату, коди-
ровке, языку и так далее.

Все программное обеспечение для работы с протоколом HTTP раз-
деляется на три основные категории:

1) Серверы – поставщики услуг хранения и обработки информации 
(обработка запросов).

2) Клиенты – конечные потребители услуг сервера (отправка за-
просов).

3) Прокси-серверы для поддержки работы транспортных служб. 
Основными клиентами являются браузеры, например: Internet
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 «Классическая» схема HTTP-сеанса выглядит так.
1) Установление TCP-соединения.
2) Запрос клиента.
3) Ответ сервера.
4) Разрыв TCP-соединения.
Таким образом, клиент посылает серверу запрос, получает от 

него ответ, после чего взаимодействие прекращается. Обычно запрос 
клиента представляет собой требование передать HTML-документ 
или какой-нибудь другой ресурс, а ответ сервера содержит код этого 
ресурса.

DHTML
DHTML (динамический HTML – это набор средств, которые позво-

ляют создавать более интерактивные Web-страницы без увеличения 
загрузки сервера, то есть определенные действия посетителя ведут к 
изменениям внешнего вида и содержания страницы без обращения к 
серверу.

DHTML не является самостоятельным языком или веб стандартом. 
DHTML построен на объектной модели документа (Document Object 
Model, DOM), которая расширяет традиционный статический HTML-
документ. DOM обеспечивает динамический доступ к содержимому 
документа, его структуре и стилям. В DOM каждый элемент Web-
страницы является объектом, который можно изменять. Он может 
быть использован для создания приложения в веб-браузере: напри-
мер для более простой навигации или для придания интерактивности 
форм. DHTML может быть использован для динамического перетаски-
вания элементов по экрану. Также он может служить как инструмент 
для создания основанных на браузере видеоигр.

События динамичеcкого HTML
На WEB-страницах можно обеспечить реакцию на определенные 

действия посетителя или изменения состояния документа или окна, 
которые вызывают определенные события.

Посетитель генерирует события при передвижении мыши, нажатии 
кнопок мыши и клавиатуры. Изменения состояния документа гене-
рируют события при загрузке документа, изображений или объектов, 
при появлении ошибки на странице или переходе фокуса от одного 
элемента к другому.

Модель событий DHTML связана с определенной иерархией 
HTML-контейнеров и основана на всплывании событий и действии по 
умолчанию.
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Всплывание событий заключается в том, что на событие может 
быть получена реакция не только от элемента-источника события, 
но также и от всех его родительских элементов вплоть до тела доку-
мента и самого документа. Событие может быть обработано на любом 
уровне. В приведенном ниже примере обработчик щелчков мышью на 
ссылке будет также обрабатывать щелчки мышью на изображении.

Пример 1

Действие по умолчанию обеспечивается встроенной в броузер 
обработкой событий. Например, действием по умолчанию на нажа-
тие ссылки <A href=»…»> является переход по указанному адресу и 
загрузка страницы. Многие события позволяют заменить встроенные 
действия по умолчанию на индивидуальную обработку.

Связывание событий
Установление связи между определенным событием и сценарием 

называется связыванием событий. События можно связать с помо-
щью специальных атрибутов любого элемента или с помощью тэга 
SCRIPT.
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Связывание событий с атрибутами удобно, но требует расширения 
языка HTML каждый раз при изобретении нового события. А так как 
HTML развивается медленно, данный подход используется только для 
небольшого набора встроенных событий. Как атрибуты любого эле-
мента в DHTML представлены события мыши и клавиатуры.

Пример 2

РЕЗУЛЬТАТ:

Смена графических объектов, обтекаемых текстом

Для смены графического объекта переместите на него мышку

Иоганн Себастьян Бах сменит Людвига ван Бетховена. Людвиг ван 
Бетховен сменит Иоганна Себастьяна Баха. Иоганн Себастьян Бах 

сменит Людвига ван Бетховена. Людвиг ван Бет-
ховен сменит Иоганна Себастьяна Баха. Иоганн 
Себастьян Бах сменит Людвига ван Бетховена. 
Людвиг ван Бетховен сменит Иоганна Себастьяна 
Баха. Иоганн Себастьян Бах сменит Людвига ван 
Бетховена. Людвиг ван Бетховен сменит Иоганна 
Себастьяна Баха. Иоганн Себастьян Бах сменит 
Людвига ван Бетховена. Людвиг ван Бетховен 
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сменит Иоганна Себастьяна Баха. Иоганн Себастьян Бах сменит Люд-
вига ван Бетховена. Людвиг ван Бетховен сменит Иоганна Себастьяна 
Баха. Иоганн Себастьян Бах сменит Людвига ван Бетховена. Людвиг 
ван Бетховен сменит Иоганна Себастьяна Баха.

CSS
Cascading Style Sheets (CSS) – это язык иерархических правил 

(таблиц,стилей), используемый для представления внешнего вида 
документа, написанного на HTML или XML. CSS описывает, каким 
образом элемент должен отображаться на экране, бумаге, голосом или 
с использованием других медиа средств. Например, CSS работает с 
шрифтами, цветом, полями, строками, высотой, шириной, фоновыми 
изображениями, позиционированием элементов и многими другими 
вещами.

Основной целью разработки CSS являлось разделение описания 
логической структуры веб-страницы (которое производится с помо-
щью HTML или других языков разметки) от описания внешнего вида 
этой веб-страницы (которое теперь производится с помощью формаль-
ного языка CSS) [18].

CSS, на сегодняшний день, поддерживается всеми браузерами. 
Появление CSS стало революцией в мире web-дизайна. Конкретные 
преимущества CSS:

1) управление отображением множества документов с помощью 
одной таблицы стилей;

2) более точный контроль над внешним видом страниц;
3) различные представления для разных носителей информации 

(экран, печать, и так далее);
4) сложная и проработанная техника дизайна.
Способы подключения CSS к документу. Правила CSS пишутся 

на формальном языке CSS и располагаются в таблицах стилей, то 
есть таблицы стилей содержат в себе правила CSS. Эти таблицы 
стилей могут располагаться как в самом веб-документе, внешний 
вид которого они описывают, так и в отдельных файлах, имеющих 
формат CSS. То есть, эти таблицы стилей могут быть подключены, 
внедрены в описываемый ими веб-документ четырьмя различными 
способами:

1) когда таблица стилей находится в отдельном файле, она может 
быть подключена к веб-документу посредством тега <link>, располага-
ющегося в этом документе между тегами <head> и </head>. (Тег <link> 
будет иметь атрибут href, имеющий значением адрес этой таблицы 
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стилей). Все правила этой таблицы действуют на протяжении всего 
документа;

2) когда таблица стилей находится в отдельном файле, она может 
быть подключена к веб-документу посредством директивы @import, 
располагающейся в этом документе между тегами <style> и </style> 
(которые, в свою очередь, располагаются в этом документе между 
тегами <head> и </head>) сразу после тега <style>, которая также 
указывает (в своих скобках, после слова url) на адрес этой таблицы 
стилей. Все правила этой таблицы действуют на протяжении всего 
документа;

3) когда таблица стилей описана в самом документе, она может 
располагаться в нём между тегами <style> и </style> (которые, в свою 
очередь, располагаются в этом документе между тегами <head> и 
</head>). Все правила этой таблицы действуют на протяжении всего 
документа;
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4) когда таблица стилей описана в самом документе, она может 
располагаться в нём в теле какого-то отдельного тега (посредством его 
атрибута style) этого документа. Все правила этой таблицы действуют 
только на содержимое этого тега.

Стандарт CSS делится на уровни:
1) CSS1. Среди возможностей, предоставляемых этой рекоменда-

цией:
– Параметры шрифтов. Возможности по заданию гарнитуры и раз-

мера шрифта, а также его стиля – обычного, курсивного или по-
лужирного.

– Цвета. Спецификация позволяет определять цвета текста, фона, 
рамок и других элементов страницы.

– Атрибуты текста. Возможность задавать межсимвольный интер-
вал, расстояние между словами и высоту строки (то есть меж-
строчные отступы).

– Выравнивание для текста, изображений, таблиц и других эле-
ментов.

– Свойства блоков, такие как высота, ширина, внутренние 
(padding) и внешние (margin) отступы и рамки. Также в специфи-
кацию входили ограниченные средства по позиционированию 
элементов, такие как float и clear [18].

2) CSS2. Основан на CSS1 с добавлением функций:
– Блочная вёрстка. Появились относительное, абсолютное и фик-

сированное позиционирование. Позволяет управлять размещени-
ем элементов по странице без табличной вёрстки.

– Типы носителей. Позволяет устанавливать разные стили для раз-
ных носителей (например, монитор, принтер, КПК).

– Звуковые таблицы стилей. Определяет голос, громкость и так да-
лее для звуковых носителей (например, для слепых посетителей 
сайта).
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– Страничные носители. Позволяет, например, установить раз-
ные стили для элементов на чётных и нечётных страницах при         
печати.

– Расширенный механизм селекторов (группы элементов).
– Указатели.
– Генерируемое содержимое. Позволяет добавлять содержимое, 

которого нет в исходном документе, до или после нужного эле-
мента [18].

3) CSS3. Представляет собой формальный язык, реализованный с 
помощью языка разметки. Самая масштабная редакция по сравнению 
с CSS1, CSS2 и CSS2.1. Главной особенностью CSS3 является возмож-
ность создавать анимированные элементы без использования JS, под-
держка линейных и радиальных градиентов, теней, сглаживания и 
многое другое [18].

4) CSS4. Модули CSS4 построены на основе CSS3 и дополняют их 
новыми свойствами и значениями [18]. 

7.5 Услуги интернет

Находясь в сети Интернет, пользователи часть времени тратят 
на общение друг с другом. Это становится возможным посредством 
использования электронной почты, служб мгновенного обмена сооб-
щениями, досок объявлений, участия в форумах, on-line конферен-
циях, web-сообществах и др.

Web-форум или web-конференция – специальное программное 
обеспечение для организации общения посетителей web-сайта. Тер-
мин соответствует смыслу исходного понятия «форум». Форум пред-
лагает набор разделов для обсуждения. Работа форума заключается 
в создании пользователями тем в разделах и последующим обсужде-
нием внутри этих тем. Отдельно взятая тема представляет собой тема-
тическую гостевую книгу. Сообщение и все ответы на него образует 
ветку («тред»). Обсуждение должно соответствовать теме. Отклонение 
от начальной темы обсуждения часто запрещено правилами поведения 
форума. За соблюдением правил следят модераторы и администра-
торы-участники, наделенные возможностью редактировать, переме-
щать и удалять чужие сообщения в определенном разделе или теме, 
а также контролировать к ним доступ отдельных участников. На 
рисунке 7.3 пример странички форума Усть-Каменогорска.
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Рисунок 7.3. Страничка форума

Электронные доски объявлений (BBS – Bulletin Board System) 
создают специализированные сетевые службы, деятельность кото-
рых посвящена определенной теме. BBS обычно содержит файлы с 
информацией, представляющей интерес для определенных групп 
пользователей, а также средства, позволяющие пользователям доски 
объявлений обмениваться информацией по интересующим их вопро-
сам. Через BBS осуществляется техническое обслуживание: пользова-
тели посылают вопросы, а персонал отвечает на них. На рисунке 7.4 
пример BBS на сайте http://barbados.kz/.

Рисунок 7.4. Пример BBS на сайте http://barbados.kz/
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Электронная почта (от англ. E-mail, email, сокр. от electronic  
mail) – это средство для передачи электронных сообщений между 
пользователями сети; она предоставляет всем абонентам сети воз-
можность использования их компьютеров для ведения деловой и лич-
ной переписки. Составленное абонентом-отправителем письмо в виде 
текстового файла передается (при помощи модема) в телефонную 
линию для доставки абоненту-получателю. Это письмо поступает на 
почтовую машину сетевого узла, которая по адресу получателя опре-
деляет маршрут пересылки сообщения. Почтовые машины являются 
посредниками между абонентами, обеспечивающими обмен письмами 
в системе электронной почты. Абонент-получатель, обратившись (в 
удобное для него время) к своей почтовой машине, получает в свой 
почтовый ящик всю корреспонденцию, накопившуюся там для него со 
времени предыдущего подключения.

Для того, чтобы отравленное электронное письмо дошло до сво-
его адресата, необходимо, чтобы оно было оформлено в соответствии 
с международными стандартами и имело стандартизованный почто-
вый электронный адрес. Общепринятый формат послания состоит из 
заголовка и непосредственно самого сообщения (произвольно состав-
ленного файла, содержащего какую-либо программу, текстовые или 
графические данные).

Для того, чтобы отделить в почтовом электронном адресе иден-
тификатор абонента от его почтовых координат, используется специ-
альный символ @ (коммерческое «ЭТ», называемый на компьютерном 
жаргоне «собакой»). В формате Интернета почтовый электронный 
адрес может иметь вид: info@ kurort-borovoe.kz.

ICQ
ICQ (акроним от англ. I seek you – «я ищу тебя») – служба, которая 

позволяет пользователям сети обмениваться сообщениями в реальном 
масштабе времени, а также организовывать чат, передавать файлы и 
другое.

В конце 2012 года вышла ICQ 8, в которой появилась возможность 
звонить на мобильные и городские номера, а также интеграция с соц-
сетями – ВКонтакте и Одноклассниками. С 2016 году в ICQ можно 
делать крохотные видеоролики или подборки фотографий, которые 
можно посмотреть в общей ленте в течение 24 часов после созда-
ния. В ICQ появился встроенный редактор, позволяющий добавлять 
различные эффекты в фотографии и видеоролики, включая тексты, 
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узоры и стикеры. Более того, программа анализирует координаты при 
съёмке,сама предлагает вариант тематического бейджа [20].

IP-телефония
Под IP-телефонией подразумевается набор коммуникационных 

протоколов, технологий и методов, обеспечивающих традиционные 
для телефонии: набор номера, дозвон и двустороннее голосовое обще-
ние, а также видео-сообщение по сети Интернет или любым другим 
IP-сетям.

Информация в IP-телефонии передается с помощью IP-сетей (IP – 
Internet Protocol) посредством обычного или sip-телефона. Сигнал сна-
чала преобразуется в цифровой, а затем трансформируется для умень-
шения объема и нагрузки, декодируется и передается ответчику. 

Казахстанские voip-операторы
«Казахтелеком» – национальный оператор связи, предоставляю-

щий обширный перечень услуг в сфере телефонии. IDPhone – услуга 
телефонии, предоставляемая по sip-протоколу.

Astel – оператор связи, предоставляющий sip-номера во всех горо-
дах Казахстана.

Российские voip-операторы
Компания «Телфин» – оператор voip-телефонии, предоставляю-

щий услуги международной связи на территории Казахстана.

Skype
Skype – бесплатное проприетарное программное обеспечение с 

закрытым кодом, обеспечивающее шифрованную голосовую связь 
через Интернет между компьютерами, а также платные услуги для 
связи с абонентами обычной телефонной сети. 

Skype можно использовать на различных устройствах: компьютере, 
мобильном телефоне, планшете, телевизоре даже домашнем телефоне, 
при этом оставаться на связи дома, на работе или в пути.

Рисунок 7.5. Логотип программы Skype

Программа позволяет совершать конференц-звонки (до 25 голо-
совых абонентов, включая инициатора), видеозвонки (в том числе 
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видеоконференции до 10 абонентов), а также обеспечивает передачу 
текстовых сообщений (чат) и передачу файлов. Есть возможность вме-
сто изображения с веб-камеры передавать изображение с экрана мони-
тора, а также создавать и отправлять видеосообщения пользователям 
настольных версий программы.

Программные клиенты Skype выпущены для Mac OSX, iOS, 
Windows, Linux, Windows Phone, Open webOS, Android, PSP, Maemo, 
Xbox 360, PlayStation Vita, BlackBerry. Также была выпущена версия 
для Java. Поддержка Skype предусмотрена во многих современных 
телевизорах: LG Panasonic, Philips, Samsung, Sharp, Sony, Toshiba.Vizio.

WhatsApp
WhatsApp – популярная бесплатная система мгновенного обмена 

текстовыми сообщениями для мобильных и иных платформ с под-
держкой голосовой связи. Позволяет пересылать текстовые сообще-
ния, изображения, видео и аудио через Интернет.

Клиент работает на платформах Android, iOS, Windows Phone, 
BlackBerry, Nokia Symbian, NokiaS40, а также ОС Windows.

С 2016 года приложение стало бесплатным, пользователь опла-
чивает лишь использованный приложением интернет-трафик. При-
ложением пользуется больше миллиарда человек. Из-за высокой 
популярности WhatsApp снижается выручка сотовых операторов за 
передачу SMS-сообщений между телефонами. WhatsApp использует 
модифицированный протокол XMPP. При установке создаётся аккаунт 
на сервере s.whatsapp.net, использующий номер телефона в качестве 
имени пользователя (Marat ID: [номер телефона]@s.whatsapp.net).

Мультимедиа-сообщения отправляются путём загрузки изобра-
жения, звука или видео на HTTP-сервер и передачей гиперссылки на 
объект. WhatsApp автоматически синхронизирует список контактов с 
телефонной книгой телефона. Это возможно благодаря тому, что все 
пользователи регистрируются по своему телефонному номеру.

Пользователи могут создавать резервные копии своих бесед, фото-, 
видео- и аудиоданных.

С апреля 2016 года с выходом обновления версии 2.16.12 WhatsApp 
включил сквозное шифрование (end-to-end) для всех пользователей. 
Шифрование распространяется на все типы сообщений: текст, фото, 
видео и голосовые сообщения. Шифрование также доступно в группо-
вых чатах. Расшифровать подобные сообщения, по заявлениям компа-
нии, может только получатель, содержимое недоступно даже серверам 
WhatsApp.



303

8 ОБЛАЧНЫЕ И МОБИЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Общее определение облачных технологий 
Термин «облачные вычисления» (Cloud Computing – СС) стал 

использоваться на рынке ИТ с 2008 года. Разработчики облачных 
вычислений определяют их как инновационную технологию распреде-
ленной обработки данных, которая предоставляет динамично масшта-
бируемые вычислительные ресурсы и приложения через Интернет в 
качестве сервиса под управлением поставщика услуг. Если объяснить 
доступным языком, то – это в некотором смысле рабочая площадка 
пользователя в интернете, а точнее на удаленном сервере.

Рисунок 8.1. Облачные технологии

Вся разница заключается исключительно в методе хранения и обра-
ботке данных. Если все операции происходят на компьютере пользо-
вателя (с использованием его мощностей), то это – не «облако», а если 
процесс происходит на сервере в сети, то это именно та технология, 
которую и принято называть «облачной технологией». Другими сло-
вами, это различные аппаратные, программные средства, методологии 
и инструменты, которые предоставляются пользователю интернет-
сервисы, для реализации своих целей, задач, проектов.

8.1 Услуги, предоставляемые облачными технологиями

Облачные вычисления, обычно принято называть словом aaS – «as 
a Service», то есть «как сервис», или «в виде сервиса». В настоящее 
время, концепция, предполагает оказание следующих типов услуг 
своим пользователям:
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1) Storage-as-a-Service («хранение как сервис»). Это самый про-
стой из СС-сервисов, представляющий собой дисковое простран-
ство по требованию. Иногда пользователь может на мониторе 
получить предупреждение: «Логический диск заполнен, чтобы 
освободить место, удалите ненужные программы или данные». 
Услуга Storage-as-a-Service дает возможность сохранять дан-
ные во внешнем хранилище, в «облаке». Для пользователя оно 
будет выглядеть, как дополнительный логический диск или пап-
ка. Сервис является базовым для остальных, поскольку входит в 
состав практически каждого из них. Примером может служить 
Google Drive и прочие схожие сервисы.

2) Database-as-a-Service («база данных как сервис»). Этот сервис 
предоставляет возможность работать с базами данных, как если 
бы СУБД была установлена на локальном компьютере.

3) Information-as-a-Service («информация как сервис»). Дает воз-
можность удаленно использовать любые виды информации, ко-
торая может меняться ежеминутно или даже ежесекундно.

4) Process-as-a-Service («управление процессом как сервис»). 
Представляет собой удаленный ресурс, который может связать 
воедино несколько ресурсов (таких как услуги или данные, со-
держащиеся в пределах одного «облака» или других доступных 
«облаков»), для создания единого бизнес-процесса.

5) Application-as-a-Service («приложение как сервис») или 
Software-as-a-Service («ПО как сервис»).Позиционируется как 
«программное обеспечение по требованию», которое развернуто 
на удаленных серверах и каждый пользователь может получать к 
нему доступ посредством Интернета, причем все вопросы обнов-
ления и лицензий на данное обеспечение регулируется постав-
щиком данной услуги. Оплата, в данном случае, производится 
за фактическое использование последнего. В качестве примера 
можно привести Google Docs, Google Calendar и подобные он-
лайн-программы.

6) Platform-as-a-Service («платформа как сервис»). Пользователю 
предоставляется компьютерная платформа с установленной опе-
рационной системой и некоторым программным обеспечением.

7) Integration-as-a-Service («интеграция как сервис»). Это воз-
можность получать из «облака» полный интеграционный па-
кет, включая программные интерфейсы между приложениями 
и управление их алгоритмами. Сюда входят известные услуги 
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и функции пакетов централизации, оптимизации и интеграции 
корпоративных приложений (EAI), но предоставляемые как «об-
лачный» сервис.

8) Security-as-a-Service («безопасность как сервис»). Данный вид 
услуги предоставляет возможность пользователям быстро раз-
вертывать продукты, позволяющие обеспечить безопасное ис-
пользование веб-технологий, электронной переписки, локальной 
сети, что позволяет пользователям данного сервиса экономить 
на развертывании и поддержании своей собственной системы               
безопасности.

9) Management/Governace-as-a-Service («администрирование и 
управление как сервис»). Дает возможность управлять и задавать 
параметры работы одного или многих «облачных» сервисов. Это 
в основном такие параметры, как топология, использование ре-
сурсов, виртуализация.

10) Infrastructure-as-a-Service («инфраструктура как сервис»). 
Пользователю предоставляется компьютерная инфраструкту-
ра, обычно виртуальные платформы (компьютеры), связанные в 
сеть, которые он самостоятельно настраивает под собственные 
цели.

11) Testing-as-a-Service («тестирование как сервис»). Дает возмож-
ность тестирования локальных или «облачных» систем с исполь-
зованием тестового ПО из «облака»(при этом никакого оборудо-
вания или обеспечения на предприятии, не требуется).

На рисунке 8.2 приведены сервисы архитектур «облако». 

 
Рисунок 8.2. Сервисы архитектур «облако»
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Рассмотрим, некоторые решения, сервисы, программы, существую-
щие на ИТ-рынке. 

Сервисы
iCloud. «Облачный сервис» iCloud от компании Apple (пришедший 

на смену MobileMe), полностью автоматический и бесплатный. Дан-
ный сервис сохраняет пользовательский контент (почта, календарь, 
контакты, документы, музыка, видео и изображения и так далее) на 
серверах, а затем доставляет его на все устройства (iPhone, iPad, iPod 
touch, Mac и PC) с помощью беспроводной технологии Push.

Google Play. «Облачный сервис» под названием Google Play, кото-
рый предназначен для размещения пользователями кинофильмов, 
музыки, приложений и книг на специально предназначенных для хра-
нения цифровой информации серверах. Доступ к сервису предостав-
ляется непосредственно из браузера, независимо от ОС, а поэтому 
может осуществляться как с ПК, так и с мобильных устройств на 
базе Android. У каждого пользователя есть возможность разместить и 
хранить тысячи музыкальных записей на бесплатной основе, а также 
напрямую скачивать на сервер приобретенные в магазинах (Android 
Market, Google Music и Google eBookstore) цифровые товары – кино-
фильмы, электронные книги, программы, музыкальные треки, как 
купленные, так и взятые напрокат.

OnLive. Предоставляет возможность играть в современные игры 
даже на самом простом компьютере. Технически это выглядит сле-
дующим образом: сама игра располагается на удаленном сервере, и 
там же производится обработка графики, которая поступает на ком-
пьютер к пользователю уже в «готовом» виде. Вычисления, которые 
при обычной игре на компьютере выполняют видеокарта, процессор и 
прочие устройства, здесь выполнены на сервере, а компьютер исполь-
зуется лишь как монитор, получающий конечную картинку.

8.2 Программные решения

Компании Google и Microsoft выпустили наборы сервисов, позво-
ляющих работать с документами.

Google предлагает – Google Диск. Бесплатный онлайн-офис, вклю-
чающий в себя текстовый, табличный процессор, средства для созда-
ния презентаций, автопереводчик Google Translate, картографический 
сервис Google Maps, мессенджер Google Talk, а также интернет-сер-
вис облачного хранения файлов с функциями файлообмена. Файлы на 



307

Диске можно открывать со смартфона, планшета или компьютера. Это 
веб-ориентированное программное обеспечение, работающее в рамках 
веб-браузера без инсталляции на компьютер пользователя – альтерна-
тивная версия Word, Excel и других приложений.

Microsoft предлагает Office Online (ранее Office Web Apps) – это 
онлайн-пакет офисных приложений, который позволяет пользователям 
создавать и редактировать файлы, используя облегченные веб-версии 
приложений Microsoft Office: Word, Exel, PowerPoint, OneDrive (рису-
нок 8.3). Помимо этих приложений в пакет входят Sway, Outlook.com, 
приложения Люди и Календарь.

Рисунок 8.3. Онлайн-пакет офисных приложений Office Web Apps

Корпоративная версия сервиса под названием Office Web Apps 
Server может быть установлена на приватные облачные храни-
лища вместе с такими сервисами, как Microsoft SharePoint, Microsoft 
Exchange Server и Microsoft Lync Server.

8.3 Формы собственности технологии Сloud сomputing 

По форме собственности облачные технологии можно разделить на 
три их категории:

1) Публичные.
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2) Частные.
3) Гибридные.
«Публичное облако» – это ИТ-инфраструктура, используемая 

одновременно множеством компаний и сервисов. Пользователи не 
имеют возможности управлять и обслуживать данное «облако», а вся 
ответственность по этим вопросам возложена на владельца ресурса. 
Абонентом, предлагаемых сервисов может стать любая компания и 
индивидуальный пользователь.Примерами могут служить онлайн-сер-
висы: Amazon EC2, Google Apps/Docs, Microsoft Office Web.

«Частное облако» – это безопасная ИТ-инфраструктура кон-
тролируемая и эксплуатируемая в интересах одной-единственной 
организации. Организация может управлять частным «облаком» само-
стоятельно или поручить эту задачу внешнему подрядчику. Инфра-
структура может размещаться либо в помещениях заказчика, либо у 
внешнего оператора (либо частично у заказчика и частично у опера-
тора).

«Гибридное облако» – это ИТ-инфраструктура использующая луч-
шие качества публичного и приватного облака при решении постав-
ленной задачи. Часто такой тип применяется, когда организация имеет 
сезонные периоды активности, другими словами, как только внутрен-
няя ИТ-инфраструктура не справляется с текущими задачами, часть 
мощностей перебрасывается на публичное «облако» (например, боль-
шие объемы статистической информации), а также для предоставле-
ния доступа пользователям к ресурсам предприятия через публичное 
«облако».
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9 МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Мультимедиа (множественные среды, анг.) – это взаимодействие 
визуальной и звуковой информации под управлением интерактивного 
программного обеспечения с использованием современных техниче-
ских и программных средств, они объединяют текст, звук, графику, 
фото, видео в одном цифровом представлении. Например, в одном 
объекте-контейнере может содержаться текстовая, звуковая, графиче-
ская и видео информация, а также, возможно, способ интерактивного 
взаимодействия с ней.

Использование мультимедиа обеспечивает легкость восприятия 
информации человеком, так как человек имеет существенно отличные 
от компьютера средства и способы обработки информации, имеющие 
форму восприятия, удобную для человека.

Без создания таких сред восприятие компьютерной информа-
ции человеком крайне затруднено, а еще более затруднена передача 
мультимодальной информации от одного человека другому через 
компьютерные средства. Поэтому, технология и техника мультиме-
диа включает в себя широчайший круг различных интерфейсов, как 
интерфейсов ввода (датчиков – видеокамера, микрофон, сенсорный 
экран и другое, преобразователей – АЦП, спецпроцессоров для пре-
образования внешней информации), так и интерфейсов вывода (дис-
плеев, звуковых источников и другое) [19].

9.1 Классификация мультимедиа

Мультимедиа может быть разделена на линейную (без обратной 
связи) и интерактивную среду.

Аналогом линейного способа представления может являться кино. 
Человек, просматривающий данный документ, никаким образом не 
может повлиять на его вывод.

Интерактивный (нелинейный) способ представления информации 
позволяет человеку, программам, сети участвовать в выводе информа-
ции, взаимодействуя каким-либо образом со средством отображения 
мультимедийных данных. Участие в данном процессе двух и более 
сторон называется «интерактивностью». Такой способ взаимодействия 
человека и компьютера наиболее полным образом представлен в кате-
гориях компьютерных игр. Интерактивный способ представления 
мультимедийных данных иногда называется «гипермедиа».
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Локальные и сетевые возможности мультимедиа
Мультимедийные презентации могут быть проведены челове-

ком на сцене, показаны через проектор или же на другом локальном 
устройстве воспроизведения. Широковещательная трансляция пре-
зентации может быть как «живой», так и предварительно записанной. 
Широковещательная трансляция или запись могут быть основаны на 
аналоговых или же электронных технологиях хранения и передачи 
информации. Стоит отметить, что мультимедиа в онлайн может быть 
либо скачана на компьютер пользователя и воспроизведена каким-либо 
образом, либо воспроизведена напрямую из Интернет при помощи 
технологий потоковой передачи данных. Мультимедиа, воспроизводи-
мая при помощи технологий потоковой передачи данных, может быть 
как «живая», так и предоставляемая по требованию.

Мультимедийные игры – такие игры, в которых игрок взаимодей-
ствует с виртуальной средой, построенной компьютером. Состояние 
виртуальной среды передается игроку при помощи различных спо-
собов передачи информации (звукового, визуального, тактильного). 
В настоящее время все игры на компьютере или игровой приставке 
относятся к мультимедийным играм. Стоит отметить, что в такой тип 
игр можно играть как в одиночку на локальном компьютере или при-
ставке, так и с другими игроками через локальную или глобальную 
сети.

Мультимедийный интернет-ресурс – это интернет-ресурс, в кото-
ром основная информация представлена в виде мультимедиа. Это 
современный и очень удобный механизм, который не заменяет собой 
выполнение классических функций, а дополняет и расширяет спектр 
услуг и новостей для посетителей. Для мультимедийных Интернет-
ресурсов характерно следующее:

– они могут содержать различные виды информации (не только 
текстовую, но и звуковую, графическую, анимационную, видео и 
так далее);

– иметь высокую степень наглядности материалов;
– поддерживать различные типы файлов: текстовых, графических, 

аудио и видео;
– могут использоваться для продвижения творческих работ в об-

ласти различных видов искусств;
– мультимедиа, в силу своей наглядности, снижает уровень интел-

лектуально-психологического барьера между пользователем и 
информационным технологическим процессом.
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9.2 Использование мультимедиа

Мультимедиа находит своё применение в различных областях, 
включая, рекламу, искусство, образование, индустрию развлечений, 
технику, медицину, математику, бизнес, научные исследования и про-
странственно-временные приложения и прочие информационные про-
цессы с участием людей.

Образование
В образовании мультимедиа используется для создания компьютер-

ных учебных курсов и справочников, таких как энциклопедии и сбор-
ники. Учебные курсы позволяет пользователю пройти через серию 
презентаций, тематического текста и связанных с ним иллюстраций в 
различных форматах представления информации. Теория обучения за 
последнее десятилетие была значительно развита в связи с появлением 
мультимедиа. 

Промышленность
В промышленном секторе мультимедиа используют как способ пре-

зентации информации для акционеров, руководства и коллег. Муль-
тимедиа также полезно в организации обучения персонала, рекламы 
продаж продукта по всему миру посредством фактически неограни-
ченных веб-технологий. Компьютерная графика совмещенная с тех-
нологией томографии позволяет открывать новые месторождения 
полезных ископаемых, исследовать внутреннее состояние технических 
объектов, недоступное иными способами.

Математические и научные исследования
В математических и научных исследованиях мультимедиа в основ-

ном используется для моделирования и симуляции. Например: учёный 
может взглянуть на молекулярную модель какого-либо вещества и 
манипулировать ею с тем, чтобы получить другое вещество. Образ-
цовые исследования можно найти в журналах, таких как Journal of 
Multimedia.

Медицина
Врачи также могут получить подготовку с помощью виртуальных 

операций или симуляторов человеческого тела, поражённого болезнью, 
распространённой вирусами и бактериями, таким образом, пытаясь 
разработать методики её предотвращения. Графическими средствами 
мультимедиа, совмещенными с томографической технологией, воз-
можно эффективное исследование человеческого тела, его органов.



312                                                                                            

9.3  3-D представление виртуального мира и анимации

Виртуальная реальность (искусственная реальность, электронная 
реальность, компьютерная модель реальности, virtual reality, VR, 3D 
virtual reality) – искусственно создаваемый мир, в который погружа-
ется человек. Однако, попадая в виртуальный мир, он понимает, что 
находится в искусственно созданном пространстве, то есть человек в 
состоянии отделить реальность от виртуальности.

Для создания виртуального мира, при использовании технологии 
виртуальной реакции используются системы виртуальной реальности, 
3Dдисплеи/мониторы, специальные очки, шлемы виртуальной реаль-
ности и специальное программное обеспечение (рисунок 9.1).

Рисунок 9.1. Использование интерактивных технологий VR

Виртуальная реальность интересует различные бизнес-сегменты: 
презентации товаров и услуг, потребительский, коммерческий рынки, 
рынок развлечений. Системы виртуальной реальности используют в 
качестве виртуальных витрин, с возможностью интерактивного созда-
ния самим покупателем товара, который ему нужен.

Виртуальный тур является одним из самых эффективных и убеди-
тельных способов представления информации, так как он позволяет 
совершить увлекательное виртуальное 3D путешествие и создает у 
зрителя полную иллюзию присутствия. На экране монитора создается 
интерактивное, виртуальное 3D-изображение, окружающее зрителя 
сферой со всех сторон на 360 градусов (рисунок 9.2).

С помощью 3D виртуальных туров можно наглядно продемонстри-
ровать зрителю внешний вид офиса, магазина или выставки, показать 
ему изнутри и снаружи выставленные на продажу дома или автомо-
били, позволить походить по различным залам музеев и выставок, 
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показать основные достопримечательности туристической поездки. 
Виртуальный 3D тур, так и его отдельные 3D-панорамы, могут вклю-
чать в себя Flash-анимацию, звуковое сопровождение и другие муль-
тимедийные элементы, а также быть напрямую привязаны к разделам 
сайта через гиперссылки.

Рисунок 9.2. Главная страница сайта «Виртуальные туры по Казахстану»

Виртуальную сферическую 3D панораму можно использовать для 
размещения на существующем сайте в виде дополнения или презента-
ции или самостоятельного промосайта.

Просмотр туров по сети Интернет обычно осуществляется в бра-
узере, в котором установлен FLASH плеер. Виртуальные туры, ори-
ентированные на Web пространство, небольшого размера и быстро 
загружаются. Виртуальные туры, записываемые на CD или DVD диск, 
просматриваются с помощью специальных обозревателей туров и не 
ограниченные жесткими требованиями в плане своих размеров, они 
могут содержать высококачественные фотопанорамы, и потому необы-
чайно эффектны.

Виртуальные туры на сегодняшний день популярны во всем мире. 
Это стало обязательным атрибутом для тех, кто стремится к разви-
тию и сохранению лидирующего положения на рынке, с привлечением 
новых клиентов. У некоторых компаний и заведений в Казахстане уже 
есть подобные трехмерные 3D панорамы. Например, на сайте http:// 
almaty3d.kz представлен каталог виртуальных туров по Алматы (рису-
нок 9.3) [19].
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Рисунок 9.3. Сайт Almaty 3D

Анимация
3D анимация – это автоматизация перемещения и трансформаций 

3D модели в пространстве с течением времени. В основном применя-
ются три способа анимации 3D объектов. Первый и простейший – это 
перемещение и вращение целого объекта, без изменения его формы. 
Второй – это динамические деформации (например, бьющееся сердце). 
Третий, самый сложный, и применяемый обыкновенно для анимации 
персонажей, – это скелетная анимация.

В свою очередь, чаще всего в 3D анимации используются три 
метода: анимация по ключевым кадрам, анимация по кривым движе-
ния и анимация по траекториям (Path).

9.4 Инструменты разработки мультимедийных приложений 

Существует большое множество программных средств для работы 
с мультимедиа файлами. Такие приложения можно разделить на 
несколько основных категорий:

– Средства создания и обработки изображения.
– Средства создания и обработки 2D и 3D-графики.
– Средства создания и обработки видео и анимации.
– Средства создания и обработки звука.
– Средства создания презентации.
Компьютерное представление графической информации реализу-

ется с помощью растрового или векторного подхода. В первом случае 
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изображение делится на пиксели, цвет каждого пикселя кодируется 
определенным числом битов. Векторные изображения сохраняются в 
виде геометрического описания объектов, составляющих рисунок.

Графические растровые редакторы ориентированы на манипули-
рование существующими изображениями и обладают набором инстру-
ментов, позволяющих корректировать любой аспект изображения. 
Профессиональные графические редакторы поддерживают работу со 
слоями и экспорт объектов из программ векторной графики. Обладают 
полным набором инструментов для коррекции цвета, ретуширования, 
регулировки контрастности и насыщенности цветов, маскирования, 
создания различных цветовых эффектов, имитирующих определенные 
художественные техники.

Наиболее известные растровые редакторы: Adobe Photoshop; 
Adobe Fireworks; Corel Photo-Paint; Corel PHOTO-PAINT; GIMP. 

Свободное ПО: Inkscape; OpenOffice.org Draw и др.
Коммерческое ПО: Adobe Illustrator; CorelDRAW; Macromedia 

FreeHand; Xara Xtreme; Strokes Maker и др. 
3D графика или трёхмерная графика – это один из разделов ком-

пьютерной графики, комплекс приемов и инструментов, которые 
позволяют создать объемные объекты при помощи формы и цвета. 
От двухмерных изображений она отличается тем, что подразумевает 
построение геометрической проекции трехмерной модели сцены (вир-
туального пространства) на плоскость, делается это при помощи специ-
ализированных программ. Полученная модель может соответствовать 
объектам реального мира (например, здание, человек, автомобиль, 
астероид) или быть целиком абстрактной (проекция четырехмерного 
фрактала) На рисунке 9.4 приведены примеры объектов 3D графика.

Рисунок 9.4. Объектов 3D графика
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Категорию «3D» графики формируют программы для создания 
редактирования 3D-моделей. Сюда входят как профессиональные 
пакеты для моделирования, анимации и обработки 3D, так и про-
граммное обеспечение для любителей. С помощью предлагаемых 
программ можно создать 3D-модели фактически любой степени слож-
ности.

Свободные программы трёхмерного моделирования: Blender; 
Sweet Home 3D; SketchUp Make; nanoCAD free; Sculptris. 

Коммерческое ПО: ArtCAMPro; Autodesk 3ds Max; Autodesk Maya; 
Cinema 4D; LightWave 3D.

Для редактирования видео существует большое количество про-
граммных продуктов. Профессиональные видео-редакторы позволяют 
редактировать несколько видео- и звуковых каналов и осуществлять 
монтаж видеофрагментов в единую композицию. Они содержат 
наборы переходов между кадрами, синхронизируют звук и изображе-
ние, а также поддерживают редактирование и сохранение наиболее 
популярных форматов видеофайлов. Программы для работы со звуком 
можно условно разделить на две большие группы:

1) звуковые редакторы, ориентированные на цифровые технологии 
записи звука;

2) программы-секвенсоры.
Из множества приложений для видеомонтажа необходимо выбрать 

то, которое максимально подойдет под нужды пользователя. В каче-
стве примера рассмотрим наиболее популярные видеоредакторы для 
Windows

Среди рассмотренных ниже, многие программы для монтажа бес-
платны и на русском языке: ВидеоМОНТАЖ; Adobe Premiere; Видео-
СТУДИЯ; Corel VideoStudio Pro. 
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10 SMART ТЕХНОЛОГИИ

SMART – известная и эффективная технология постановки и 
формулировки целей. Акроним SMART означает умная цель и объ-
единяет заглавные буквы от английских слов, обозначающих, какой 
должна быть настоящая цель: Specific (конкретность) – Measurable 
(измеримость) – Attainable (достижимость) – Relevant (релевант-
ность – Time-bounded (определенность во времени).

За 15 лет число пользователей интернетом заметно выросло и 
в настоящее время составляет порядка 3 млрд. Но еще более пораз-
ительным является количество подключенных к интернету интеллек-
туальных устройств. По оценкам аналитиков, к 2020 году оно может 
составить более 30 млрд девайсов. Обмен данными через интернет 
до 2018 года будет генерировать 403 триллиона гигабайт данных в 
год. Благодаря успехам в сфере связи, сенсорных технологий «умные 
устройства» теперь вполне реальны и работают. С увеличением числа 
подключенных устройств открывается широкий спектр возможностей. 
Однако, чтобы сообщество «умных» устройств было жизнеспособ-
ным, требуется наделить каждую вещь определенным интеллектом, 
помогающим ей распознать контекст своего окружения (местоположе-
ние, собственное состояние и положение контролируемого объекта), 
а также наладить диалог с окружающими вещами и управляющим 
устройством. 

10.1 Интернет вещей

Интернет вещей (IoT, Internet of Things) – это возможность людей 
и вещей дистанционно взаимодействовать через интернет в любое 
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время и в любом месте благодаря слиянию различных технологий. 
Сейчас можно идентифицировать объекты, предметы быта, оборудо-
вание и многое другое так же, как и людей, пользующихся интерне-
том. По сути, теперь вещи вышли на один уровень с людьми.

«Интернет вещей – это следующее поколение интернет-контента. 
Раньше у нас был интернет людей, а сейчас интернет вещей. Если 
ранее люди могли коммуницировать через интернет, то сейчас, то же 
самое могут делать и вещи», – говорит Нильс Херцберг, глава подраз-
деления IoT компании SAP SE.

Интернет вещей представлен широкой сетью устройств, подклю-
ченных к Интернету, в том числе смартфоны, планшеты и практически 
любые «вещи», оснащенные датчиками: автомобили, промышлен-
ное оборудование, реактивные двигатели, нефтяные вышки, носимые 
устройства и многое другое. Все эти «вещи» собирают данные и обме-
ниваются ими.

Интернет вещей и лежащая в его основе технология межмашинного 
взаимодействия (machine-to-machine, M2M) способны обеспечить 
небывалую прозрачность практически в любой отрасли (рисунок 10.1). 

Рисунок 10.1. Технология межмашинного взаимодействия

Интернет вещей – система сенсоров и датчиков, соединённых с 
компьютерными системами. Эти системы могут анализировать и изме-
нять действия реальных объектов. Например, Концепт-кар Bosch вме-
стил в себя широкий спектр инновационных технологий: как только 
водитель садится в кресло, система распознавания лица тут же настра-
ивает руль, зеркала, температуру в салоне и радиостанцию согласно 
его предпочтениям. Система управляется посредством тактильного 
дисплея и инновационного решения для жестового управления – оба 
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поддерживают осязаемый отклик при использовании. За счет про-
граммного обеспечения, установленного через интернет, можно зафик-
сировать информацию о техническом состоянии машины, о том, как 
она использовалась. 

Другой пример – забота о здоровье. Портативные датчики будут 
постоянно следить за показателями жизнедеятельности человеческого 
организма, что особенно важно для людей с хроническими заболе-
ваниями. Устройства направляют информацию о состоянии здоро-
вья доктору, и пациенту не нужно будет идти в клинику на осмотр. 
Врач позвонит до того, как пациент почувствуете себя нездоровым. 
К 2025  году мониторинг состояния хронически больных пациентов 
будет приносить мировой экономике до $1,1 трлн в год.

Сегодня требования промышленного производства меняются, кли-
енты становятся избирательнее. Желая получить товары, соответству-
ющие их ожиданиям, многие компании сталкиваются с давлением 
со стороны конкурентов. И для того, чтобы адаптироваться к таким 
условиям, им необходимо интегрироваться в современные техноло-
гии. Компании, использующие решения для интернета вещей, дости-
гают улучшений в своих бизнес-операциях, как более быстрый отклик 
на запросы клиентов, улучшение качества обслуживания, снижение 
затрат на техническое обслуживание, безотказное функционирование 
оборудования. Возможности для бизнеса практически безграничны. 
По данным аналитиков, внедрение технологий IoT может сэкономить 
$500 млрд на мировом уровне, на 23% снизить время незапланирован-
ного простоя оборудования, на 22% увеличить маржу, связанную с 
эффективной цепочкой поставок и таргетированным маркетингом.

Потенциал интернета вещей можно использовать в самых раз-
нообразных направления для улучшения жизни людей. Примером 
может служить запущенная в Шымкенте система удалённого сбора 
показаний приборов ЖКХ «Стриж-Телематика», которая позволяет 
автоматизировать работу городских служб. Сейчас к системе под-
ключены городские устройства ЖКХ и других сфер деятельности: 
счётчики воды, газа, электросчётчики, теплосчётчики, а также пар-
ковочные и сельхоздатчики. Система позволяет жителям через лич-
ный кабинет отслеживать показания датчиков и передавать их в 
управляющую компанию, а городским службам – «мониторить» воду 
или электричество» и готовить по полученным данным отчёты. По 
словам представителей компании, базовая станция, обрабатываю-
щая данные, «может обслуживать до двух млн устройств», а её зона 
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покрытия достигает 50 километров. Систему планируется внедрить 
как в многоквартирных домах, так и в госучреждениях страны, дет-
ских садах и школах.

ТОО «Умный Дом Domintell» внедряет технологии IoT на террито-
рии Казахстана. Автоматизированы десятки крупных и сотни мелких 
объектов по всему Казахстану. Задача умного дома – максимально 
освободить время, внимание его жителей от повседневного общения 
с различными инженерными системами и приборами. Для этого авто-
матика в большинстве ситуаций сама управляет приборами, причем 
разные системы дома могут работать с учетом режимов друг друга. 
А в ситуации, когда необходимо участие пользователя, умный дом 
предлагает простые, интуитивно понятные пульты и панели управле-
ния – единые для всего оборудования (рисунок 10.2).

 

Рисунок 10.2. Управление «умным домом»

Система может включать и выключать отопительные приборы 
со смартфона, чтобы не отапливать пустые комнаты. Хозяину про-
сто необходимо задать нужную температуру для каждой комнаты, 
а система будет ее поддерживать автоматически.

Интернет вещей сегодня может фундаментально изменить наше 
взаимодействие с окружающим миром. Возможность управлять физи-
ческими объектами с помощью компьютеров рационализирует новые 
области человеческой деятельности. 

10.2 Большие данные

Большие данные (big data) – совокупность подходов, инструмен-
тов и методов обработки структурированных и неструктурированных 
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данных огромных объёмов. Согласно отчету McKinsey Institute «Боль-
шие данные: новый рубеж для инноваций, конкуренции и производи-
тельности». Термин «большие данные» относится к наборам данных, 
размер которых превосходит возможности типичных баз данных (БД) 
по занесению, хранению, управлению и анализу информации. 

В качестве определяющих характеристик для больших данных 
отмечают «три V»: объём (volume, в смысле величины физического 
объёма), скорость (velocity в смыслах как скорости прироста, так и 
необходимости высокоскоростной обработки и получения результа-
тов), многообразие (variety, в смысле возможности одновременной 
обработки различных типов структурированных и полуструктуриро-
ванных данных).

Работа с большими данными уже сегодня представляет собой 
серьезный вызов для компаний самых разных отраслей деятельности, 
например, обслуживающих массовый сектор – медицинских, страхо-
вых, телекоммуникационных, банков и правительственных структур, 
использующих системы e-government.

Типичный пример больших данных – это информация, поступаю-
щая с различных физических экспериментальных установок – напри-
мер, с Большого адронного коллайдера, который производит огромное 
количество данных и делает это постоянно. Установка непрерывно 
выдает большие объемы данных, а ученые с их помощью решают 
параллельно множество задач.

Появление больших данных в публичном пространстве было свя-
зано с тем, что эти данные затронули практически всех людей, а не 
только научное сообщество, где подобные задачи решаются давно. В 
публичную сферу технологии Big Data вышли, когда речь стала идти 
о вполне конкретном числе – числе жителей планеты. 7 миллиардов, 
собирающихся в социальных сетях и других проектах, которые агре-
гируют людей. YouTube, Facebook, ВКонтакте, где количество людей 
измеряется миллиардами, а количество операций, которые они совер-
шают одновременно, огромно. Поток данных в этом случае – это поль-
зовательские действия. Например, данные того же хостинга YouTube, 
которые переливаются по сети в обе стороны. Под обработкой пони-
мается не только интерпретация, но и возможность правильно обрабо-
тать каждое из этих действий, то есть поместить его в нужное место и 
сделать так, чтобы эти данные каждому пользователю были доступны 
быстро, поскольку социальные сети не терпят ожидания.
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Другой пример, который был рассмотрен выше – Интернет вещей, 
обрабатывающий очень большие объемы данных интернета вещей в 
режиме реального времени. В ближайшие годы интернет вещей будет 
иметь важное значение в деловом мире. Компании осознают, что это 
очень эффективный инструмент. Ведь технологии, позволяющие сое-
динять миллиарды вещей, позволяя им генерировать необходимую 
информацию, помогут компаниям грамотно планировать и строить 
бизнес-процессы.

Дата-центр 
Дата-центр (от англ. data center), или центр (хранения и) обработки 

данных (ЦОД/ЦХОД) – это специализированное здание для размеще-
ния (хостинга) серверного и сетевого оборудования и подключения 
абонентов к каналам сети Интернет.

Дата-центр является высокотехнологичной охраняемой площад-
кой, где размещаются сервера различных компаний. Дата-центры 
обеспечивают бесперебойное обеспечение быстрой и эффективной 
обработки больших, а иногда и колоссальных потоков информации. В 
век информационных технологий, часто с целью похищения, инфор-
мация подвергается всевозможным атакам. Именно внедрение спе-
циальных катастрофоустойчивых решений, организация резервного 
копирования данных в дата-центах максимально обезопасит данные 
от рисков потери. Принято полагать, что услуги Дата-центра востре-
бованы только крупными компаниями, но на самом деле наблюдается 
тенденция использования услуг и развивающимися компаниями, осо-
бенно если речь идет о стартапах с иностранными инвестициями.

Дата-центр предоставляет специальные защищенные каналы для 
осуществления международной связи. Гарантированные безопасность, 
надежность дата-центра, а также максимальная скорость сейчас явля-
ются коммерчески востребованными на мировом рынке. Основные 
услуги Дата-центра:

– Аренда стоек
– Аренда серверов
– Colocation (физическое размещение серверов)
– VPS
– Виртуальный хостинг
Также существует ряд и дополнительных услуг: 
– Резервное копирование (бэкап)
– Облачные решения
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– Администрируемый сервер
– Удаленный рабочий стол
Высокотехнологичная инфраструктура, которая обеспечивает бес-

перебойную работу оборудования в ЦОД – главная характеристика 
современного дата-центра. Для этого площадка Дата-центра обору-
дуется системами климат контроля, бесперебойного электропитания, 
безопасности и другими системами жизнеобеспечения.

Создание дата – центров это прежде всего экономическая выгода. 
Консолидация вычислительных ресурсов и средств хранения дан-
ных в ЦОД позволяет уменьшить общую стоимость эксплуатации 
IT-ресурсов. Другими словами, размещение серверов в надежных Дата-
центрах не только обеспечивает сохранность, целостность и защиту 
данных, но и оптимизирует финансовые затраты каждой отдельной 
компании.

Рисунок 12.3. Стойки дата-ценра

В 2015 году в Алматы состоялось открытие Центра обработки 
данных АО «Национальные информационные технологии». Это 
последний ЦОД компании, построенный в рамках проекта «Создание 
серверной интернет платформы для оказания услуг хостинга государ-
ственным органам РК». Данный проект является инфраструктурной 
площадкой для развития электронного правительства в Республике 
Казахстан и предназначен для предоставления государственным 
органам услуг хостинга, «colocation» (размещение оборудования и 
предоставление в аренду инфраструктуры), «software as a service» 
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(программное обеспечение по требованию) и системно-технического 
обслуживания программно-аппаратного комплекса.

Дата-центр построен в соответствии с международными стандар-
тами качества и отвечает второму уровню безопасности. Это означает, 
что центр работает круглосуточно, 7 дней в неделю, 365 дней в году, 
защищен от несанкционированного доступа и физических поврежде-
ний, а отказоустойчивость функционирования программно-аппарат-
ных комплексов достигает уровня более 99%. 

На сегодняшний день подобные центры функционируют во всех 
областных центрах Казахстана. Общая емкость ЦОДов АО «НИТ» 
составляет 140 стоек.

В Павлодаре запущен самый крупный в СНГ Дата-центра, кото-
рый является совместным проектом АО «Казахтелеком» и компа-
нии Hewlett-Packard. На его базе предоставляются услуги хостинга, а 
также сервисы, построенные на основе концепции облачных вычис-
лений (облачная система хранения данных, виртуальный резервный 
центр обработки данных, программное обеспечение для бизнеса, 
система интерактивного общении и обмена информацией, облачная 
серверная платформа). ЦОД в Павлодаре – первый в Центральной 
Азии Дата-центр класса Tier III, означающий уровень надежности, 
который позволяет проводить ремонтно-профилактические работы 
без остановки всего объекта. В Дата-центре АО «Казахтелеком» осу-
ществляется резервирование всех поддерживающих систем, включая 
энергетику, а также систем кондиционирования и пожаротушения 
(рисунок 10.4).

Рисунок 10.4. Здание дата-центра в г. Павлодар
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10.3 Технология Блокчейн

На современном этапе жизнь человека связана с новыми техноло-
гиями, информацией, деньгами и многочисленными бумагами. Для 
достижения тех или иных задач приходится привлекать многочислен-
ных посредников, сотрудничество с которыми подразумевает проведе-
ние десятков разных операций. Им приходится верить из-за отсутствия 
альтернативы. Но в последнее время появляется все больше компа-
ний и лиц, которые злоупотребляют служебным положением. Задача 
Блокчейна – исправить проблему, которая связана со значительными 
материальными (оплачиваемые посреднические услуги) и временными 
затратами (бумажная и прочая волокита при оформлении документа-
ции).

Суть технологии Блокчейн (Blockchain) – в распределенном хра-
нении информации, касающейся любых жизненных вопросов. К при-
меру, цепь Блокчейн может хранить данные о транзакциях и о том, 
кто, кому и в каком объеме перевел деньги. Инновационная техно-
логия является примером того, как современные технологии могут 
изменить не только финансовые стандарты, но и весь мир в лучшую 
сторону.

Применительно к криптовалюте, Блокчейн является основой 
финансовой мощи Биткоина. Она гарантирует фиксацию информа-
ции о проведенных между участниками системы денежных перево-
дах, осуществленных за весь период существования альтернативной 
денежной единицы и платежной системы Биткоин.

Кроме этого, технология Блокчейн позволяет хранить информацию 
о правах на недвижимость, предоставленных ранее займах, нарушении 
ПДД, заключении браков и так далее. Получается, что в Blockchain 
записывается все, что может храниться на бумаге. Разница только в 
том, что изменить или подделать информацию нельзя. Человечество 
оценило по достоинству неограниченные возможности инновационной 
технологии и предпринимает попытки использовать её для ведения 
учета практически во всех видах своей жизнедеятельности.

Конструкция цепи Blockchain
По структуре Blockchain – цепь блоков, которая содержит в себе 

определенную информацию (рисунок 10.5). Каждый блок имеет заго-
ловок, состоящий из контрольной суммы, единственной в своем роде, 
зафиксированного времени создания и ссылки на предыдущий блок. 
При этом, все блоки цепочки связаны друг с другом. Блок наполнен 
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группой записей, а вновь возникающие блоки всегда добавляются в 
конец цепи и дублируют информацию, содержащуюся в ранее создан-
ных структурных единицах системы, добавляя к ней новую.

Рисунок 12.5. Структура Blockchain – цепь блоков

Построение цепочки Blockchain происходит на базе трех главных 
принципов – распределенность, открытость и защита. Пользователи 
системы формируют собой компьютерную сеть. При этом в каждом из 
ПК хранится копия каждого из блоков. Такой принцип делает систему 
почти неуязвимой – вывести ее из строя нереально. Единственный 
вариант – поломка всех компьютеров одновременно, что, учитывая 
общее количество разбросанных неравномерно по всей поверхности 
планеты вычислительных узлов, не представляется возможным.

В реальности каждый последующий пользователь сети только 
укрепляет Blockchain, делает его стойким к повреждениям. В системе 
не существует контролирующих структур, модераторов или админи-
страторов. Здесь каждый отвечает за свои поступки.

Информация Блокчейн (блоки и информация в них) доступна каж-
дому желающему. Если это необходимо, то любой блок открывается 
для изучения. Это значит, что цепь при необходимости позволяет 
отследить, а также оценить путь изменения информации, проверить 
корректность данных. По сути, это система, позволяющая проверять 
других участников и не доверять никому. При наличии любых сомне-
ний проводится проверка, после чего принимается решение.
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Все данные в системе защищены. Цепь Блокчейна надежно зашиф-
рована, что открывает пути для получения достоверной и открытой 
информации. Для подтверждения применяется специальный ключ. 
Именно от него зависит, будет идентифицирован пользователь систе-
мой или нет. Такова технология Блокчейна, и в этом ее главная осо-
бенность.

Особенности сети Блокчейн
Информация Blockchain находится на миллионах ПК, находящихся 

в различных точках планеты. При этом, все пользователи в сети 
имеют идентичные друг с другом права и обязательства. Какие-либо 
запреты в сети Блокчейн не работают. Когда человек подключается к 
группе ПК для обмена информацией (записями или блоками), он ста-
новится частью системы. При этом географически не имеет значения, 
где находится пользователь и его компьютер. Это может быть город, 
современный мегаполис или маленький населённый пункт. После 
получения информации получатель идентифицирует её и проверяет 
соответствие действительности принятых данных, сохраняет ее и 
отправляет дальше.

Возможная область применения
Одно из не финансовых направлений применения блокчейн: 

системы голосования с использованием данной технологии. В каче-
стве бюллетеня на выборах или при голосовании на референдуме 
используются электронные транзакции, как форма подписания цифро-
вых сообщений.

Австралийская почтовая корпорация пробует технологию блок-
чейн для модернизации инфраструктуры почтовых услуг. Основные 
направления разработок: идентификация пользователей и использова-
ние дронов для доставки посылок.

В банковской сфере планируется применять блокчейн для обмена 
валют по всем странам, привлекать технологию для других банков-
ских услуг и юридического сопровождения финансовых сделок.

В области страхования технология блокчейн поможет увеличить 
скорость выплат взносов и возмещение ущерба. Хорошие перспективы 
применения ее для перевода информационных потоков и бизнес-про-
цессов в цифровую форму.

В развлекательной сфере с помощью блокчейна можно решить 
вопрос свободного копирования произведений и выплату авторам воз-
награждения за продажу их контента через легальные точки продаж.
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10.4 Искусственный интеллект

Понятие интеллекта происходит от латинских понятий intellego 
(замечать, понимать, подразумевать) и intellectus (разумение, позна-
ние). Со временем интеллект стали отождествлять со всеми 
возможностями человеческого сознания – умом, рассудком, разумом – 
вообще, с мыслительными способностями человека. До настоящего 
времени естественный (природный) интеллект приписывается только 
человеку. Но это можно делать лишь с крайней осторожностью. Так, 
зоопсихология приписывает интеллект (наряду с человеком) высшим 
животным (приматам, дельфинам и другим). Есть работы, посвящен-
ные разуму рыб, птиц, насекомых [65]. 

Признаки естественного интеллекта:
1) способность решать не формализуемые или плохо формализуе-

мые задачи (например, в искусстве или в быту);
2) способность обучаться эффективному решению новых задач (на-

пример, благодаря любознательности);
3) способность генерировать информацию (не передавать чужую 

информацию, а творить, создавать новую);
4) способность психологически адаптироваться (приспосабливать-

ся) к среде в широком диапазоне условий;
5) способность классифицировать явления, события, ситуации, 

объекты;
6) способность к анализу (дедукции) и синтезу (индукции) как мето-

дам познания;
7) чувство юмора, как способность находить противоречие в един-

стве, единство в противоречии и несхожести, как способность 
генерировать информацию из разнородных элементов.

Информатика занимается искусственным (машинным) интел-
лектом кибернетических систем небиологического происхожде-
ния. Если в биологических системах естественный интеллект – это 
великий дар генетики и жизни, то искусственный интеллект машин 
в настоящее время имеет право на существование лишь постольку, 
поскольку естественный интеллект людей делегировал (передал, дове-
рил) машинам указанные выше признаки интеллекта. В этом плане не 
только компьютер, но и экскаватор, водопроводный кран могут обла-
дать элементами искусственного интеллекта, например, ведь сделали 
современную стиральную машину «умной».



329

Искусственный интеллект – научное направление, разрабатыва-
ющее методы, позволяющие электронно-вычислительной машине 
решать интеллектуальные задачи, если они решаются человеком. 
Понятием «искусственный интеллект» обозначают функциональ-
ные возможности машины решать человеческие задачи. Искусствен-
ный интеллект направлен на повышение эффективности различных 
форм умственного труда человека. Использование ЭВМ для хранения 
информации – новый этап в развитии того, что психологи называют 
«искусственной памятью человечества». 

Существуют различные подходы к построению систем искусствен-
ного интеллекта. На данный момент можно выделить 4 достаточно 
различных подхода:

1) Логический подход. Основой для логического подхода служит 
Булева алгебра (или, ложь, истина). Практически каждая система 
искусственного интеллекта, построенная на логическом принци-
пе, представляет собой машину доказательства теорем. При этом 
исходные данные хранятся в базе данных в виде аксиом, прави-
ла логического вывода как отношения между ними. Кроме того, 
каждая такая машина имеет блок генерации цели, и система вы-
вода пытается доказать данную цель как теорему. Если цель до-
казана, то трассировка примененных правил позволяет получить 
цепочку действий, необходимых для реализации поставленной 
цели (такая система известна как экспертные системы). Мощ-
ность такой системы определяется возможностями генератора 
целей и машиной доказательства теорем. 

2) Под структурным подходом подразумевается попытка постро-
ения искусственного интеллекта путем моделирования струк-
туры человеческого мозга. Одной из первых таких попыток был 
перцептрон Френка Розенблатта. Основной моделируемой струк-
турной единицей в перцептронах (как и в большинстве других 
вариантов моделирования мозга) является нейрон. Позднее воз-
никли и другие модели, которые большинству известны под тер-
мином нейронные сети. Эти модели различаются по строению 
отдельных нейронов, по топологии связей между ними и по ал-
горитмам обучения. Среди наиболее известных сейчас вариантов 
нейронных сетей можно назвать НС с обратным распростране-
нием ошибки, сети Хопфилда, стохастические нейронные сети. 
В более широком смысле такой подход известен как коннекти-
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визм (один из подходов в области искусственного интеллекта, 
когнитивной науки).

3) Эволюционный подход. При построении систем искусственно-
го интеллекта по данному подходу основное внимание уделяется 
построению начальной модели, и правилам, по которым она мо-
жет изменяться (эволюционировать). Причем модель может быть 
составлена по самым различным методам, это может быть и ней-
ронные сети и набор логических правил и любая другая модель. 
После этого включается компьютер, и он, на основании проверки 
моделей, отбирает самые лучшие из них, на основании которых 
по самым различным правилам генерируются новые модели. 
Среди эволюционных алгоритмов классическим считается гене-
тический алгоритм

4) Имитационный подход. Данный подход является классическим 
для кибернетики с одним из ее базовых понятий черный ящик. 
Объект, поведение которого имитируется, как раз и представля-
ет собой «черный ящик». Нам не важно, что у него и у модели 
внутри и как он функционирует, главное, чтобы наша модель в 
аналогичных ситуациях вела себя точно также. Таким образом, 
здесь моделируется другое свойство человека – способность ко-
пировать то, что делают другие, не вдаваясь в подробности, за-
чем это нужно. Зачастую эта способность экономит ему массу 
времени, особенно в начале его жизни.

Рисунок 10.6. Первый человекообразный робот-гид «Шолпан» 
созданный в Казахстане в 2013 году
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В рамках гибридных интеллектуальных систем пытаются объ-
единить эти направления. Экспертные правила умозаключений могут 
генерироваться нейронными сетями, а порождающие правила полу-
чают с помощью статистического обучения.

Автоматизированные комплексы с элементами роботизации появи-
лись на ряде казахстанских машиностроительных предприятий еще в 
90-х годах прошлого столетия, а сегодня подобные системы активно 
внедряются в традиционных для Казахстана отраслях: металлургии, 
нефти и химии. Созданная в Казахстане Ассоциация автоматизации 
и робототехники (КААР) занимается внедрением наиболее передовых 
конструкторских идей и решений в сфере нефтегазового и обрабаты-
вающего сектора, в области энергетики и IT-технологий.

10.5 Использование Smart-сервисов

Учитывая, что технический прогресс шагает по миру семимиль-
ными шагами, развитие Smart-технологии продолжается, совер-
шенствуется и захватывает все больше областей человеческой 
деятельности, что позволит значительно упростить и ускорить обще-
ние человека с миром электроники. Сегодня на базе smart-технологии 
пользователям предоставляется широкий спектр smart-сервисов. Рас-
смотрим некоторые из них:

1) Smart TV (Умное телевидение), или Connected TV – техноло-
гия интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов 
в современные телевизоры и ресиверы цифрового телевидения, 
а также в техническом взаимодействие между компьютерами и 
телевизорами. Новые устройства, поддерживающие Smart TV 
(фактически являющиеся компьютерами в форме телевизора и с 
поддержкой его возможностей), преимущественно нацелены на 
поддержку развлекательных медиа в Интернете. Понятие «Smart 
TV» родилось аналогично понятию «Smart Phone», которое, в 
свою очередь, появилось благодаря интеграции Интернета, гад-
жетов и программных приложений в современные мобильные 
телефоны.Технология, которая активирует Smart TV, внедряет-
ся в различные устройства. Эти устройства дают пользователям 
возможность поиска видеозаписей, фильмов, фотографий и дру-
гого медиаконтента в интернете, на локальных кабельных теле-
каналах, на спутниковых телеканалах или хранящегося на жест-
ком диске устройств.
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2) Smart Shelf Solutions сотрудники торговых компаний могут с 
мобильных устройств наблюдать за тем, что происходит на пол-
ках в магазине, замечать нарушения планограмм (план-схем вы-
кладки товара на конкретном торговом оборудовании магазина) 
и следить за продажами. Оборудование автоматически форми-
рует заказы. 80% потребностей в «умном» ритейле удовлетворя-
ются за счет базовых функций: контроль отсутствия продукции, 
наблюдение за температурой и наличием электропитания в хо-
лодильниках. Система может быть независимым анализатором 
статистики и интегрироваться в любое существующее ПО, такое 
как SAP. Полки могут «сами» заказывать продукцию, рассылать 
уведомления по предустановленным событиям.

3) USSD-банкинг позволяет оперативно получать информацию о 
текущем балансе банковской платежной карточки, осуществлять 
блокировку и разблокировку банковской платежной карточки, 
заказать звонок из банка. Услуга позволяет клиентам посред-
ством SMS-сообщений оплачивать услуги, управлять состояни-
ем своих пластиковых карт в режиме реального времени, а также 
получать информацию о размере доступной суммы на карт-счете 
и о своих операциях.

4) Развлечения – группа, которая объединяет всевозможные инте-
рактивные сервисы, возможности заказа медиа-контента, викто-
рины и так далее. Сервис позволяет абонентам-владельцам мо-
бильных устройств под управлением ОС Android, iOS, WP при 
помощи специальных приложений просматривать телевизион-
ные программы и видеоролики. Услуга позволяет получать на 
мобильный телефон java-игры, видео из популярных фильмов, 
музыкальные full-треки с помощью SMS, цветные и анимацион-
ные картинки, java-книги и java-приложения.

5) Сервис на базе GPS/ГЛОНАСС, позволяющий контролировать 
перемещение сотрудников, автомобилей и любых других объек-
тов с помощью смартфона или GPS-трекера. Услуга, которая дает 
возможность узнать посредством USSD-запроса время ожидания 
общественного транспорта (автобуса, троллейбуса, трамвая). Ус-
луга, позволяющая оплачивать парковку автомобиля на платных 
стоянках города со счета мобильного телефона. Последнее время 
пользуется спросом система спутникового мониторинга за деть-
ми, позволяющая удаленно заботиться о безопасности ребенка.
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6) «Smart Школа» – это платформа предоставляет возможность ис-
пользовать современный сервис электронных дневников и жур-
налов. Данный сервис используется сегодня в школах крупных 
городов Казахстана (Нур-Султана, Алматы, Уст-Каменогорск и 
другие). Использование подобной технологии повышает мотива-
цию учащихся, предоставляет доступ к различным справочным 
системам, электронным библиотекам и другим информацион-
ным ресурсам. Каждый ученик, работая на своем планшете, име-
ет возможность обмениваться информацией. Становление smart-
общества является глобальной тенденцией и во многом зависит 
от уровня развития образования.

10.6 Зеленые технологии в ИКТ

Внедрение «зеленых» технологий – этот тренд вызван ужесточе-
нием политики в области окружающей среды и изменением климата. 
Факторы, связанные с данным трендом, оказывают влияние на при-
вычные технологические подходы, внедрение ресурсосберегающих 
технологий, сокращение выбросов. Среди последствий, прослежива-
емых в будущем, выделяются: модернизация производств, увеличе-
ние себестоимости продукции, снижение экологической нагрузки и 
потребность в долгосрочных инвестициях для реализации проектов.

Для уменьшения вредных выбросов в окружающую среду компании 
стали переходить на модель передового производства, получившего 
термин advanced manufacturing. Для него характерно использование 
новых безопасных материалов и интеллектуальных систем, в частно-
сти, робототехники и беспроводных сенсорных сетей. В качестве при-
мера можно привести набор взаимосвязанных беспроводных сенсоров 
и информационных систем, которые контролируют состояние объек-
тов на предприятии: оборудования, конвейеров, сборочных аппаратов, 
реакторов.

Подобные системы в режиме реального времени обрабатывают 
данные, полученные с датчиков, и взаимодействуют с управляющими 
элементами производства. Такая автоматизированная система реа-
гирует на любые изменения показателей на предприятии, оповещает 
персонал об авариях и проблемных ситуациях, анализирует эффектив-
ность использования оборудования, оценивает уровень загрязнения 
окружающей среды и объемы производимых отходов.
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Во многих странах мира набирают популярность «активные» дома, 
работающие на возобновляемых источниках энергии и потребляющие 
меньше энергии, чем могут производить. Крупная японская корпо-
рация Panasonic реализует множество проектов в этом направлении. 
Самый ее крупный проект – умный город устойчивого развития Фуд-
жисава, открывшийся в пригороде Токио в 2014 году. Он примечателен 
тем, что вмещает в себя 1000 домов, которые не выбрасывают CO2. 

Архитекторы и строители все чаще выбирают сертификацию объ-
ектов по стандартам экологического строительства, американскому 
LEED, британскому BREAM или немецкому DGNB. Это значит, что 
здание изначально проектируется так, чтобы потреблять меньше энер-
гии, а при строительстве производится минимум мусора.

Компания Global Developmentс официально заявила, что Бизнес-
центр Park View Office Tower в Алматы, премиальное офисное зда-
ние, прошел сертификацию BREEAM с оценкой «very good». Оценка 
была произведена сертифицированным оценщиком по стандартам 
BREEAM – компанией Drees & Sommer. На сегодняшний день Park 
View Office Tower становится первым «зеленым» (экологичным) офис-
ным зданием в Казахстане и в Центральной Азии (рисунок 10.7).

Рисунок 10.7. Park View Office Tower 
первое «зеленое» (экологичное) офисное 

здание в Казахстане

Рисунок 10.8. Сертификат BREEAM 
In-Use (для существующих зданий)

В Park View Office Tower внедрена систем автоматического кон-
троля, которая предполагает экономное использование ресурсов в 
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организации водоснабжения, отопления, освещения, электроснабже-
ния. Используется технология рекуперации (возвращение части ресур-
сов для повторного применения). Это действительно удачное решение, 
позволяющее не только создать нормальный климат внутри здания в 
зимний период, но и сократить расход электроэнергии за счет исполь-
зования горячей воды. Теплоотдача от решения теплых полов гораздо 
выше, чем при использовании обычных радиаторов. Систем автомати-
ческого контроля освещения в тех помещениях, где свет используется 
непостоянно, снижает платежи за электроэнергию на 25%.

10.7 Телемедицина

Согласно определению Всемирной организации здравоохранения, 
«Телемедицина – это комплексное понятие для систем, услуг и дея-
тельности в области здравоохранения, которые могут дистанционно 
передаваться средствами информационных и телекоммуникационных 
технологий, в целях развития всемирного здравоохранения, контроля 
над распространением болезней, а также образования, управления и 
исследований в области медицины».

 С развитием сферы информационно-телекоммуникационных 
технологий меняется и медицина. Появление гаджетов, доступно-
сти сотовой связи и интернета, включая мобильный 3G и 4G, меняет 
облик медицины. Если двадцать лет назад речь шла в основном о 
телефонных консультациях, то со временем даже такое бесплатное 
ПО, как Skype, позволило пациенту поговорить лицом к лицу с врачом 
даже из аптеки. Более того, облик телемедицины меняют и носимые 
гаджеты. Впервые появившийся в 1970-х годах пульсометр теперь стал 
неотъемлемой частью многих «умных» часов. Это – еще один источ-
ник для сбора информации, которая пригодится врачам для поста-
новки диагноза и разработки рекомендаций. Телемедицина – как один 
из ведущих трендов – в последние годы должна привлекать большое 
внимание со стороны инвесторов [17].

Современные гаджеты собирают информацию о перемещениях, 
считают количество шагов и замеряют пульс. При развитии отрасли 
эти данные будут становиться все более точными – как известно, пока 
пульсометры не отличаются хирургической точностью в своих изме-
рениях. Первый ЭКГ-монитор (рисунок 10.9) сердечного ритма, фирмы 
Polar, использует оптическую технологию измерения пульса, популяр-
ную в современных устройствах.
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Рисунок 10.9. Первый ЭКГ. Современные «умные» часы с монитор сердечного 
ритма функциями контроля за деятельностью организма человека

Интеграция с современными гаджетами, такими как фитнес-тре-
керы и просто смартфоны, на которых установлены ПО спортивные 
приложения и дневники питания, позволят врачам получить мак-
симальное количество информации о пациенте. Так, созданное про-
граммное обеспечение единовременно собирает из всех заданных 
приложений данные о поведении пациента, о его активности и пита-
нии, после чего добавляет эту информацию фотографиями еды из 
инстаграма и отправляет в клинику, где пациент проходит лечение и 
консультации.

Телемедицинские комплексы как часть умного дома
Как один из примеров домашнего комплекса для сбора данных, о 

пациенте можно привести туалетную комнату Washlet, разработанную 
совместно компаниями Toto и Daiwa House (рисунок 10.10). В данной 
«умной комнате» собирается информация об изменении веса тела, 
измерение сахара в крови, а также осуществляется монитор артери-
ального давления и анализа мочи. 

Рисунок 10.10. «Умная» туалетная комната Washlet
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Большие возможности информационно-коммникационных техно-
логий используются в удаленной хирургии. Известный робот-хирург 
DaVinci, а точнее – робот-ассистированная хирургическая система «da 
Vinci» (рисунок 10.11) – аппарат для проведения хирургических опе-
раций, состоящий из двух блоков: консоль хирурга, через которую 
происходит управление вторым блоком – стойкой с четырьмя робо-
тизированными манипуляторами. Каждый хирургический маневр 
регулируется непосредственно хирургом: робот не принимает само-
стоятельных решений и не может быть запрограммирован. Каждый 
из манипуляторов аппарата выполняет определенную функцию: два 
из них с высочайшей точностью повторяют движения хирурга, кото-
рый находится за консолью управления. Третий манипулятор оснащен 
камерой, которая передает сверхточное изображение оперируемого 
участка на монитор. Четвертая «рука» выполняет ассистирующие 
функции.

Манипуляторы, по сути, выполняют функции хирурга, однако раз-
резы для проведения операции требуются гораздо меньшие: диаметр 
манипуляторов составляет 1 см.

Рисунок 10.11. Робот-ассистированная хирургическая система «da Vinci»

 В Казахстане работает медицинский портал zdrav.kz. Разра-
ботчиком медицинского портала является ТОО «Global Technology 
Network» (GTNet).

Компания GTNet была создана в 2006-м году в г. Алматы группой 
медиков, заинтересованных в продвижении биомедицинских и инфо-
коммуникационных технологий в Казахстане. С тех пор компания 
сумела занять одно из ведущих положений в таких областях, как раз-
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витие медицинского портала zdrav.kz, телемедицина, аналитические 
разработки для медико-демографических исследований.

На сегодняшний день Национальная телемедицинская сеть (НТМС) 
объединяет 199 объектов здравоохранения по всей стране и подразде-
ляется на районный, областной и республиканский уровни. Сотруд-
ники медорганизаций районного уровня (141 районная и городская 
больница) могут получить консультации своих коллег из областных 
больниц и республиканских медицинских центров.

Своевременная и правильная постановка диагноза и назначе-
ние лечения с помощью телемедицины позволяет медикам опера-
тивно решать вопросы экстренного оказания медпомощи пациентам, 
сократить затраты граждан на поездки, а также уменьшает затраты 
медорганизаций на доставку и сопровождение тяжелых пациентов в 
областные или республиканские клиники.
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11 Е-ТЕХНОЛОГИЯ

Одной из основных характеристик информационного общества 
является процесс информатизации – активное внедрение информаци-
онно-коммуникационных технологий в различные сферы производ-
ства, бизнеса, образования, общественной жизни.

11.1 Электронный бизнес

В процессе своего развития глобальная сеть Internet из средства 
электронной почты и источника массовой информации превратилась 
инструмент ведения электронного бизнеса (e-business), основанного 
на принципах сетевой экономики. Электронный бизнес – это пред-
принимательская деятельность, в которой используются возможности 
информационных технологий и глобальных информационных сетей с 
целью создания прибыли. Основным продуктом электронного бизнеса 
является информация, поэтому электронный бизнес иногда называют 
информационным бизнесом.

Основной составляющей электронного бизнеса является электрон-
ная коммерция. Электронная коммерция – это не только операции 
купли-продажи, но и сопровождение процессов формирования спроса 
на продукцию и услуги, онлайновая обработка заказов, а также обмен 
информацией между партнерами. Электронная коммерция в торговле 
на сегодняшний день играет немаловажную роль, так как Интернет 
стал эффективным посредником между коммерсантами во всем мире. 
Оборот финансовых средств в сфере прямых продаж, то есть продаж 
«от продавца к потребителю» составил более 1,3 триллион долларов, 
между компаниями – 15 триллион в долларах.

Основные модели электронной коммерции
Электронная торговля является основным фактором экономиче-

ского роста и в развитых, и в развивающихся странах. Низкая стои-
мость заключения договоров по Интернету позволяет компаниям всех 
размеров расширять свои продажи за рубежом и искать поставщиков с 
помощью Интернет-коммерции.

В электронном бизнесе выделяют следующие модели.
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 Государство (G) Бизнес (B) Гражданин (C)

Государство G2G координация

G2B инфор-
мирование и 
распродажа 
неликвидов

G2C

Бизнес B2G снабжение B2B электрон-
ная коммерция

B2C электронная 
коммерция

Гражданин C2G налоги C2B сравнение 
цен C2C Аукционы

   

Модель В2В
Система бизнес для бизнеса – это организация комплексного инфор-

мационного и торгового взаимодействия между компаниями посред-
ством электронных коммуникаций (интернет, интранет, мобильные 
и другие средства связи). Основным отличием системы В2В является 
автоматизированный обмен данными между двумя взаимодействую-
щими системами, что означает наличие на обеих сторонах комплекс-
ных автоматизированных систем управления (систем управления 
ресурсами предприятия). В системе В2В любой подрядчик имеет воз-
можность просматривать текущие потребности компании, незамедли-
тельно реагировать на них, планировать график поставок, определять 
способы доставки, выставлять счета, причем всю эту информацию в 
систему управления ресурсами предприятия. Прежде всего, системы 
В2В предназначены для решения задач сбыта и материально-техниче-
ского снабжения. Кроме того, эта система позволяет снизить транзак-
ционные издержки и удалить неэффективные звенья из снабженческих 
цепочек. 

Модель В2С
Система В2С имеет место в случаях продажи предприятием своих 

товаров или услуг через интернет напрямую потребителю. Система 
В2В – принцип заключения контракта основан на взаимной прибыли.

Система В2С – продажа товаров осуществляется по принципу оче-
редности поступления заявок. Примером воплощения В2С является 
электронные магазины, системы бронирования и продажи билетов, 
Интернет-киоски.

Развитие бизнеса В2С связано с общим развитием экономики и 
повышением благосостояния покупателей. Интернет торговля может 
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развиваться только при условии высокого качества всех его составля-
ющих:

– логистика;
– транспортная инфраструктура;
– почтовая система;
– платежные системы интернет магазинов.
Торговые компании, работающие в системе В2С выделяют следую-

щие структуры:
– Web-витрина – размещение в сети каталога продукции или това-

ров компании, имеющие min средства оформления заказа.
– Интернет магазин содержит кроме витрины всю необходимую 

бизнес инфраструктуру для управления процессом электронной 
торговли.

– Торговые интернет системы (ТИС) – представляют собой ин-
тернет магазин и web-офис, который полностью интегрирован с 
бизнес-компаниями.

Модель С2С
Система С2С (покупатель для покупателя). Вокруг web-сайта скла-

дывается интернет-сообщество людей, объединенных конкретными 
интересами, их количество прямо пропорционально усилиям участ-
ников проекта и организации необходимых сервисов. Направление 
С2С позволяет заключать сделки в любой удобный момент времени, 
уменьшать накладные расходы и экономить средства конечного потре-
бителя.

К сектору С2С относятся интернет-аукционы на которых проис-
ходит продажа непосредственно от одного человека другому в рамках 
электронного бизнеса, когда имеется один продавец и много покупа-
телей. 

Интернет-биржа – позволяет в активном режиме производить опе-
рации с финансовыми активами. Биржа – это торговая площадка, где 
цена товара определяется спросом и предложением. На бирже товар 
должен быть стандартным, так как торговля анонимная и покупатель 
не может посмотреть товар до его покупки. Доходы интернет-бирж 
полностью состоят из комиссионных за заключение сделки.

Формы оплаты электронного бизнеса
Большинство фирм, осуществляющих продажи через Интернет, 

принимают оплату по кредитным картам, выданным банками. Наи-
более часто используемыми платежными системами во всем мире 
являются American Express, Visa, Mastercard и Discover – как в реаль-
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ных, так и в онлайн-магазинах. Во многих странах люди предпочи-
тают пользоваться картами, специфичными для конкретной страны. 
Множество компаний специализируется на обработке платежей от 
международных потребителей. Для того, чтобы найти такую компа-
нию, необходимо набрать в любом браузере, таком как Google или 
Bing, слова «международные онлайн-платежи». Одним из популяр-
ных вариантов оплаты является PayPal, независимый сервис, который 
обрабатывает платежи, осуществляемые через кредитные карты и 
банковские счета потребителей, и направляет деньги продавцу. PayPal 
становится всё более популярным среди небольших фирм, осущест-
вляющих онлайн-продажи иностранным покупателям PayPal гаранти-
рует оплату продавцу.

Рынок электронной коммерции в Казахстане последние годы 
набирает темпы роста. Обороты уже перевалили за 700 млн дол-
ларов. Грянувший кризис показал, что именно этот сегмент рынка 
сегодня наиболее перспективен, появились новые возможности для 
роста онлайн-торговли. Люди экономят, начинают больше искать в 
интернете и идут туда, где дешевле – е-коммерция однозначно идет 
вверх. Наиболее развивающийся рынок электронной коммерции Казах-
стана – это бытовая техника. В наши крупные сети вошли: Sulpak, 
Технодом, Планета электроники – у всех есть интернет-магазины. 
Другим примером являются электронные рынки Satu.kz – по сути, это 
тот же самый базар.

11.2 Электронное обучение

Под электронным обучением (e-learning) понимается образова-
тельный процесс, который отличается систематическим и интенсив-
ным применением современных информацио-коммуникационных 
технологий и средств вычислительной техники. Это понятие обра-
зует единый синонимический ряд с такими терминами как дистан-
ционное, мультимедийное, компьютерное, виртуальное, онлайновое, 
Web-ориентированное, кибернетическое образование и другие. Совре-
менное состояние средств вычислительной техники и широкое 
распространение сети Интернет дают возможность реализовать много-
численные преимущества электронной технологии обучения: высокую 
интерактивность, удаленность, массовость, доступ к электронным 
библиотекам, создание единой образовательной среды и другое.

Система электронного образования представляет собой сложный 
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программно-технический комплекс, распределенный между серверами 
и клиентскими компьютерами. Обмен данными в образовательной 
подсети осуществляется, как правило, по каналам Интернет и комму-
никациям локальной сети. Управление этой многоуровневой иерархи-
ческой системой выполняется при помощи специальных программных 
платформ, которые в англоязычных публикациях именуются virtual 
learning environment (VLE) или learning management systems (LMS). В 
публикациях на русском языке такие платформы обычно называются 
системами дистанционного обучения (СДО).

Перечислим основных возможности СДО, образующие их базовый 
функционал:

– Создание и загрузка учебных и вспомогательных материалов. 
В состав СДО должны входить средства редактирования и за-
грузки на образовательный сайт учебных материалов, планов, 
заметок, дополнительных указаний и тому подобное. Во многих 
современных СДО эта функция реализована при помощи Web-
интерфейса.

– Создание и реализация онлайн-тестов. Онлайн-тесты – это эф-
фективный способ оперативного контроля и самоконтроля зна-
ний. Подсистема тестирования позволяет мгновенно оценить ка-
чество освоения нового материала.

– Выдача и проверка заданий. Размещение и проверка заданий в 
онлайновом режиме значительно упрощает эту трудоемкую про-
цедуру.

– Оперативный контроль успеваемости.
– Форумы, чаты, видеоконференции и другие виды сетевой кол-

лективной интерактивности.
В настоящее время существуют более 100 коммерческих и бесплат-

ных программных сред, поддерживающих дистанционное электрон-
ное обучение. 

Электронные учебники
Электронные учебники (ЭУ) начинают занимать все большее место 

в нашей жизни. Появлению и распространению электронных учебни-
ков способствует быстрое развитие электронной промышленности, 
микроэлектроники, компьютерных технологий и Интернет техноло-
гий.

На сегодняшний день идет активный процесс по созданию элек-
тронных учебников в гипертекстовой форме и их внедрения в учебный 
процесс. Однако нет единого стандарта на построение электронных 
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учебников, нет механизмов их правовой защиты, нет единых крите-
риев, по которым определяется качество электронных учебников.

Обычно электронные учебники делят на два вида: те, которые рас-
пространяются на дисках или размещаются в локальных сетях отлича-
ются богатым иллюстративным материалом высокого качества в виде 
интерактивных моделей, видеофрагментов, трехмерных изображений, 
демонстрирующих различные процессы и явления, а также иногда 
более сложную многоуровневую структуру изложения материала и 
контроля.

Электронные учебники имеют ряд преимуществ. По сравнению с 
обычными учебниками, электронные книги вмещают в себя огром-
ное количество информации при маленьких размерах. Разумеется, 
что стандартные средства обучения – учебники никогда не потеряют 
своей актуальности. Книга, учебник всегда будут находиться рядом с 
человеком и помогать ему. А электронные учебники являются очень 
хорошим дополнением к классическим методам и способам обучения. 
Можно дать такое определение электронному учебнику:

Мультимедийный (электронный) учебник – это представление 
учебного материала в электронном виде с использование следующих 
объектов:

– форматированный гипертекст;
– графические изображения;
– анимация;
– аудио- и видеозаписи.
Удобство применения ЭУ очевидна, особенно это касается дисци-

плин, содержание которых постоянно обновляется в связи с прогрес-
сом, например, информатика, экономические и правовые дисциплины. 
Каждый год можно обновлять ЭУ. 

11.3 Электронное правительство

В настоящее время государство, как главный общественный инсти-
тут, стремится быстро реагировать на изменения в обществе и эко-
номике, проводя при этом собственные изменения с целью создания 
такой структуры государственного управления, которая была бы более 
ориентирована на потребности граждан и бизнеса.

В условиях обособленной деятельности государственных струк-
тур различные учреждения имеют собственные правила и процедуры, 
а также собственную правовую основу деятельности, собственные 
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методы работы и бизнес-процессы, что приводит к разобщенности 
действий, дублированию информации и неэффективному использова-
нию ресурсов.

В целях оказания комплексных услуг и повышения эффективности 
своей работы государство в настоящее время стремится объединить 
обособленные структуры. Путем реорганизации внутренних бизнес-
процессов многие государственные учреждения сокращают многие 
шаги и операции, требующие непосредственного участия граждан, 
используя при этом технические решения, которые стандартизируют 
информационные системы органов власти и позволяют интегрировать 
их между собой. Процесс использования информационных технологий 
в государственном управлении характеризует переход государства на 
новый уровень взаимодействия с обществом – «электронное прави-
тельство» [14].

Концепция электронного правительства заключается в изменении 
внутренних и внешних отношений государственных организаций на 
основе использования возможностей Интернета, информационных и 
телекоммуникационных технологий (ИКТ) с целью оптимизации пре-
доставляемых услуг, повышения вовлеченности общества в вопросы 
государственного управления и совершенствования внутренних биз-
нес-процессов.

Общая схема архитектуры «электронного правительства» включает 
в себя следующие основные блоки (направления разработки):

– Системы обеспечения удаленного доступа граждан к информа-
ции о деятельности государственных органов на основе ИКТ.

– Системы предоставления государственных услуг с использова-
нием современных ИКТ.

– Межведомственная система электронного документооборота.
– Системы планирования и мониторинга деятельности органов го-

сударственной власти.
– Нормативная правовая база создания электронного правитель-

ства.
– Системы единой инфраструктуры сервисов и данных – комплекс 

общегосударственных систем, реестров и классификаторов.
– Обеспечивающие ИКТ-системы и системное обеспечение для 

внутренних процессов государственных органов.
– Технологическая инфраструктура и система по ее поддержке.
– Система управления и методического обеспечения программы 

формирования «электронного правительства».
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Формы электронного взаимодействия
Многие страны мира, в том числе и Казахстан, уже внедрили или 

только еще реализуют большое количество инициатив в области 
электронного правительства. Это разнообразие инициатив можно рас-
пределить по нескольким категориям – от более простых форм взаимо-
действия к более сложным (рисунок 11.1): Публичное распространение 
информации. Электронные формы. Транзакции.

Рисунок 11.1. Формы электронного взаимодействия

Публичное распространение информации представляет собой созда-
ние приложений, которые обеспечивают доступ к правительственной 
информации по Интернету. Данная категория предполагает отноше-
ния, в которых и государство, и пользователь играют пассивную роль.

Электронные формы или интерактивное взаимодействие дают, 
например, возможность доступа в электронной форме к различным 
формулярам документов, которые требуются гражданам или предпри-
ятиям для взаимодействия с государством. На уровне интерактивного 
взаимодействия пользователь уже не выступает в прежней пассивной 
роли, так как имеет возможность обращаться по Интернету в государ-
ственные учреждения с конкретным запросом. Однако это не обяза-
тельно предполагает ответную реакцию.

К числу транзакций можно отнести подачу заявок в электронной 
форме на получение лицензий на ведение профессиональной деятель-
ности, подачу налоговых деклараций, заявлений на обмен докумен-
тов тому подобное. Осуществление реальных операций (транзакций) 
предполагает активное общение между государством и адресатом 
услуг. Примером может быть обращение за услугой с последующим 
электронным подтверждением заявки или полностью реализованная 
цепочка получения права на открытие своего дела.

Электронное правительство Республики Казахстан
Впервые идея создания «электронного правительства» в Казах-

стане была озвучена Первым Президентом страны Елбасы Н.Н. Назар-
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баевым в Государственной программе «Казахстан-2030» в 1997 году. 
Внедрение «электронного правительства» в Казахстане направлено 
на улучшение качества и сокращение сроков предоставления государ-
ственными органами услуг гражданам и организациям, обеспечение 
доступа к различным государственным базам, возможность отслежи-
вать деятельность государственных органов, создание эффективного и 
оптимального по составу государственного аппарата. На сегодняшний 
день многие задачи начальной стадии формирования «электронного 
правительства» в Казахстане, которые были определены государством 
в соответствующих законодательных актах, государственных про-
граммах в области развития ИКТ страны, успешно реализованы. 

 Активно внедряются такие проекты как облачный документообо-
рот, мобильное рабочее место, онлайн подходы к кадровому админи-
стрированию и социальным выплатам. Доля государственных услуг, 
доступных в онлайн формате, была доведена до 93%.

По глобальному рейтингу Организации объединенных наций в 
2020 году Казахстан занял 29 место среди 193 стран по уровню раз-
вития электронного правительства, поднявшись на 10 позиций [https://
primeminister.kz] 

Как показывает мировой опыт, существуют различные модели по 
разработке и внедрению «электронного правительства». На сегодня 
не существует единого образца, который мог бы отвечать всем усло-
виям и решениям формирования «электронного правительства». Это 
связано с тем, что каждая страна имеет свои особенности, приоритеты 
различный уровень необходимых ресурсов для реализации данной 
задачи.

 
11.4  Стартап. Программы акселерации и инкубации

Стартап – это только что созданная компания (возможно даже 
не являющаяся еще юридическим лицом) находящаяся на стадии раз-
вития и строящая свой бизнес либо на основе новых инновационных 
идей, либо на основе только что появившихся технологий.

Впервые термин «стартап» появился в США в 1939 году. Тогда 
вблизи города Сан-Франциско, в долине Санта-Кларе (Калифорния), 
сконцентрировались почти все предприятия и фирмы, занимающиеся 
разработками в сфере высоких технологий. В те времена студенты 
Стэнфордского университета Дэвид Паккард и Уильям Хьюлетт, соз-
давая здесь свой небольшой проект, назвали это дело стартапом (от 
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англ. start-up – стартовать, запускать). Со временем этот стартап пере-
рос в такую огромную и успешную компанию, как Hewlett Packard. 
Другие классические примеры успешных стартапов – Microsoft (осно-
ватели – Билл Гейтс и Пол Аллен), Apple Computer inc. (основатели 
Стив Джобс и Стив Возняк) и Google (основатели – Лэрри Пэйдж и 
Сергей Брин) (http://constructorus.ru).

Одной из основных причин создания, успешного развития и даль-
нейшего существования стартапов считают неповоротливость и мед-
лительность крупных корпораций, которые успешно используют уже 
имеющиеся продукты, а разработкой и созданием новых – почти не 
занимаются. Поэтому стартапы, благодаря своей мобильности в плане 
воплощения новых идей составляют конкуренцию крупным корпора-
циям.

Основным ресурсом для создания нового стартапа служит хорошая 
новаторская идея. Сама идея, не имеющая никакого материального 
воплощения, а существующая только на бумаге или на словах (план 
стартапа), может стоить очень много. Другим фактором успешности 
этой идеи является ее востребованность (степень необходимости для 
потребителя), ведь идея может быть необычной и новой, но пользы от 
нее будет минимум.

Для стартапа важна хорошая команда. Важно, чтобы один старта-
пер эффективно дополнял другого, то есть имел те необходимые каче-
ства и навыки, которых нет у компаньона.

Чаще всего характерные особенности стартапа – это нехватка 
финансов и непрочное положение фирмы на рынке. Сегодня инвести-
циями в стартапы занимаются так называемые бизнес-ангелы и вен-
чурные фонды. Венчурные предприниматели распоряжаются долями 
ПИФов, которые вкладывают в молодые, но весьма перспективные 
начинания. Бизнес ангелы это частные инвесторы, самостоятельно 
определяющие объект инвестирования и вкладывающие в него свои 
кровные. К этим двум «кошелькам» стартапов можно условно доба-
вить друзей и родственников. Эта категория занимает по объемам вло-
жений в стартапы на мировом уровне третье место.

Венчурные фонды, в отличие от бизнес-ангелов, инвестируют в 
стартапы средства своих вкладчиков (деньги страховых компаний, 
пенсионных фондов, частных лиц) и финансируют проекты, обладаю-
щие высокой или средней долей риска, но при этом с хорошим потен-
циалом доходности. Венчурные фонды как бизнес-ангелы порой могут 
вложиться в проекты еще на раннем этапе (когда существует только 
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бизнес-план), но чаще они предпочитают недавно вышедшие на рынок 
компании, у которых нет средств для полноценного старта (http:// 
constructorus.ru).

Инкубаторы и акселераторы – одни из ключевых элементов стар-
тап-экосистемы. Эти организации занимаются развитием проектов 
на ранней стадии, превращая их в бизнес, который можно продать 
по рыночной оценке, а не по затратам. Во всем мире инкубаторы и 
акселераторы работают с большим потоком проектов, разделяя риски 
своих инвесторов.

В классическом понимании акселератор – это институт венчур-
ного рынка, представляющий собой организацию, которая занимается 
выращиванием бизнесов из идей инициативных людей, которые хотят 
стать предпринимателями. Акселератор обычно имеет срочную про-
грамму по развитию проектов, которая состоит из теоретических кур-
сов, вводящих в базовые понятия венчурного предпринимательства и 
управления проектами, а также практические занятия, направленные 
на внедрение усвоенных знаний в реальный проект. Обычно в акселе-
раторе работает команда из предпринимателей, имеющих опыт созда-
ния своих стартапов, привлекших для этого венчурные инвестиции, а 
также вышедших из бизнеса путем продажи, а также обслуживающий 
персонал – юристы, бухгалтеры и дизайнеры и другие.

Инкубатор отличается от акселератора тем, что работает по 
«выращиванию» уже сформированных бизнесов перед привлечением 
инвестиций уже от венчурных фондов. В этом отношении сама суть 
программ может отличаться только более глубоким погружением в 
вопросы инвестиционного анализа, структурирования сделок и обще-
ния с инвесторами.

И инкубатор, и акселератор пропускают за время своего существо-
вания сотни стартапов, получая в обмен на оказываемые услуги доли 
в капитале этих компаний. При этом осуществляется жесткий отсев 
проектов. Так, за рубежом из акселераторов обычно выходит не более 
75% стартапов, а из инкубаторов не более 25-33%. Это не значит, что 
оставшиеся стартапы всегда не работают и закрываются, но им стано-
вится сложнее участвовать в поиске инвестиций без изменения своей 
стратегии развития.

Основная задача инкубатора и акселератора – увеличение про-
фессионализма стартаперов и создание условий для дальнейшего 
развития продукта или сервиса с тем, чтобы у стартапа увеличива-
лась рыночная оценка бизнеса. В этом отношении один из вариантов 
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оценки успешности таких проектов – рост капитализации старта-
пов-резидентов инкубаторов и акселераторов. Так, за рубежом такие 
организации работают на то, чтобы стартап вырос в 3-4 раза, а, если 
инкубатор и акселератор сохраняют свои доли в проекте и он прода-
ется крупному игроку, то рост может составить и 8-10 раз. Очевидно, 
что до таких пределов стартапу нужно еще дойти, поэтому при инку-
баторе или акселераторе почти всегда есть или сообщество активных 
бизнес-ангелов, которые и вкладывают свои деньги в инкубатор или 
акселератор, который распределяет их по своим резидентам, или вен-
чурный фонд(http://constructorus.ru).
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ГЛОССАРИЙ

Автоматизированный банк данных (АБД) – совокупность 
системы управления базами данных и конкретной базы (баз) данных, 
находящейся (находящихся) под ее управлением.

Адрес страницы – данные, точно определяющие логический адрес 
сайта или Web.

Администратор безопасности – лицо или группа лиц, ответствен-
ных за обеспечение безопасности системы, за реализацию и непрерыв-
ность соблюдения установленных административных мер защиты и 
осуществляющих постоянную организационную поддержку функци-
онирования применяемых физических и технических средств защиты.

Аудиоконференция – речевое взаимодействие удаленных друг от 
друга пользователей, осуществляемое в реальном масштабе времени с 
помощью телекоммуникационного оборудования.

Аутентификация – процесс, позволяющий установить, являются 
ли пользователь или программа идентичными лицу или программе, 
которыми они себя объявляют при по пытке доступа к некоторой ком-
пьютерной системе или поддерживаемым в ней данным.

Блог – веб-дневник основное содержимое которого – регулярно 
обновляемый журнал событий или дневник. Записи на веб-страницы 
блога могут помещаться одним или несколькими авторами. При этом 
они упорядочиваются в обратном хронологическом порядке и могут 
классифицироваться по тематике и/или по другим критериям.

База данных – единая система данных, организованная по опреде-
ленным правилам, которые предусматривают общие принципы описа-
ния, хранения и обработки данных.

База знаний – формализованная система сведений о некоторой 
предметной области, содержащая данные о свойствах объектов, зако-
номерностях процессов и правила использования в задаваемых ситуа-
циях этих данных для принятия новых решений.

Байт (byte) – основная единица количества информации в любой 
форме (знаки, цифры, графика, звук, видео и др.), равная набору 
восьми разрядов двоичного кода (бита). Используются также более 
крупные единицы измерения: килобайты (1024 байт), мегабайты (1024 
Кбайт), гигабайты (1024 Мбайт).

Безопасность информации – состояние информации, информаци-
онных ресурсов и информационных систем, при котором с требуемой 
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вероятностью обеспечивается защита информации от утечки, хище-
ния, утраты и так далее.

Бит (bit) – минимальная единица передаваемой или хранимой 
информации. Термин является аббревиатурой выражения «binary 
digit» (двоичный разряд). Всегда представляется сочетанием чисел 0 
или 1.

Браузер (Browser) – программное обеспечение, предоставляющее 
графический интерфейс для интерактивного поиска, обнаружения, 
просмотра и обработки данных в сети.

Бизнес-инкубатор – субъект инновационной инфраструктуры, 
созданный с целью образования новых предприятий, рабочих мест 
экономического развития региона на основе комплексного метода 
организации инновационного процесса.

Веб-сервер – программа, запущенная на компьютере, предназна-
ченная для предоставления документов другим компьютерам WWW, 
которые посылают соответствующие запросы.

Веб-страница – одиночный документ, содержащий гиперссылки, 
размещенный в WWW и определяемый с помощью адреса URL.

Векторное изображение – это изображение, строящееся при 
помощи математического описания простых объектов.

Видеоконференция – электронное интерактивное взаимодействие 
удаленных друг от друга пользователей, осуществляемое в реальном 
масштабе времени с помощью телекоммуникационного оборудования. 

Виртуальная аудиторная доска (белая доска) – электронная доска 
возможностями непосредственного редактирования текста либо вне-
сения соответствующих пометок поверх исходного текста с передачей 
этой информации на расстояние.

Виртуальная реальность – новая технология бесконтактного 
информационного взаимодействия, реализующая с помощью ком-
плексных мультимедиа.

GRID (ГРИД) – Пространственно-распределенная инфраструк-
тура удаленных ресурсов, объединяющая множество ресурсов разных 
типов (процессоры, долговременная и оперативная память, хранилища  
базы данных, сети), доступ к которым пользователь может получить 
из любой точки, независимо от места их расположения

Гипермедиа (Hypermedia) – метод дискретного представления 
информации на узлах, соединяемых при помощи ссылок. Данные 
могут быть представлены в виде текста, графики, звукозаписей, виде-
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озаписей, мультипликации, фотографий или исполняемой документа-
ции. Гипермедиа являются обобщением гипертекстовых систем.

Гиперссылка (Hyperlink) – элемент документа для связи между 
различными компонентами информации внутри самого документа, в 
других документах, в том числе и размещенных на различных ком-
пьютерах.

Гипертекст (Hypertext) – понятие, описывающее тип интерактив-
ной среды с возможностями выполнения переходов по ссылкам. 

Гипертекстовая система – представление информации в виде 
некоторого графа, в узлах которого содержатся текстовые элементы 
(предложения, абзацы, страницы или даже целые статьи либо книги), а 
между узлами имеются связи, с помощью которых можно переходить 
от одного текстового элемента к другому.

Глобальная сеть – сеть, в которой объединены компьютеры в раз-
личных странах, на различных континентах.

Графические редакторы – программы подготовки и редактиро-
вания изображений на ЭВМ. Современные графические редакторы 
позволяют создавать также подвижные, анимированные изображения.

Дистанционное обучение – обучение на расстоянии с использова-
нием учебников, персональных компьютеров и сетей ЭВМ.

Дистанционное образование – педагогическая система, в которой 
реализуются способы дистанционного обучения с подтверждением 
образовательного ценза.

Знания (о предметной области) – вся совокупность полезной 
информации и процедур, которые можно к ней применить, чтобы про-
извести новую информацию о предметной области.

Информационная потребность – одна из разновидностей немате-
риальных потребностей – потребность в информации, необходимой 
для решения конкретной задачи или достижения некоей цели.

Информационная среда – совокупность технических и программ-
ных средств хранения, обработки и передачи информации, а также 
существующих в стране политических, экономических и культурных 
условий реализации процессов развития и использования ИКТ.

Интерактивная доска – это сенсорный экран, подсоединенный к 
компьютеру, изображение с которого передает на доску проектор.

Интернет (Internet) – открытая мировая информационная система, 
состоящая из взаимосвязанных компьютерных сетей, обеспечивающая 
доступ к удаленной информации и обмен информацией между ком-
пьютерами.
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Интранет (intranet) – закрытая корпоративная сеть, построенная на 
базе технологий Интернета. В ее состав может входить корпоратив-
ный веб.

Информатика – научная дисциплина, изучающая законы и методы 
накопления, обработки и передачи информации с помощью ЭВМ.

Информационная технология – система научных и инженерных 
знаний, а также методов и средств, которая используется для созда-
ния, сбора, передачи, хранения и обработки информации в предмет-
ной области.

Инновация(-ии) – новые или усовершенствованные технологии, 
виды продукции или услуг, а также организационно-технические 
решения производственного, административного, коммерческого или 
иного характера.

Инновационный фонд – фонд финансовых ресурсов, созданный с 
целью финансирования инновационной деятельности.

Интернет (сеть Интернет) – глобальная информационная сеть, 
части которой логически взаимосвязаны друг с другом посредством 
единого адресного пространства.

Информационные процессы – процессы сбора, обработки, нако-
пления, хранения, поиска и распространения информации.

Информационные ресурсы – отдельные документы и массивы 
документов в информационных системах (библиотеках, архивах, фон-
дах, банках данных, других видах информационных систем), нако-
пленные человечеством для удовлетворения своих потребностей в той 
или иной информации.

Информационная система (ИС) – система, предназначенная для 
создания, хранения, обработки, поиска, распространения, информации.

Информация – сведения об окружающем мире и протекающих в 
нем процессах, независимо от формы их представления.

Информационно-коммуникационная сеть – совокупность техни-
ческих средств для передачи и обработки информации.

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) – тех-
нологии, предназначенные для совместной реализации информацион-
ных и коммуникационных процессов.

Информационная безопасность – состояние защищенности, обе-
спечивающее конфиденциальность доступа к информации, автори-
зованный доступ к ней, ее целостность, достоверность, полноту и 
непротиворечивость.

Канал (линия связи) – средство или путь, по которому передаются 
сигналы или данные.
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Компьютерная графика – это создание, демонстрация и обработка 
графических изображений с помощью компьютера.

Контент (content) – совокупность текстовой, графической, аудио 
информации.

Корпоративная информационная система – 1. Информационная 
система, автоматизирующая значительную часть бизнес-процессов, 
составляющих деятельность предприятия (организации). 2. Информа-
ционная система, пользователями которой может быть ограниченный 
круг лиц, определенный ее владельцем или соглашением пользовате-
лей этой информационной системы.

Коммуникационная инфраструктура – сетевая инфраструктура, 
обеспечивающая передачу информации между территориально рас-
пределенными источниками и получателями, состоящая из линий 
связи, использующих различные среды распространения электромаг-
нитных сигналов, и оборудования, обеспечивающего прием, передачу 
этих сигналов, и их обработку в процессе этой передачи.

Коммуникационные технологии – процессы и методы передачи 
информации и способы их осуществления.

Модем – внешнее или внутреннее устройство, подключаемое к 
компьютеру для передачи и приема сигналов по разным линиям связи. 
Сокращение от «модулятор».

Мобильная телефония – технологии беспроводной телефонной 
связи. Мобильная телефония оказывает существенное влияние на 
изменения образа жизни и мышления современных людей, обеспечи-
вая их средствами, характерными для информационного общества.

Мультимедийный электронный учебник – гипертекстовое и 
мультимедийное переложение печатного учебника на компьютер. По 
сравнению с печатными материалами в такой учебник могут опера-
тивно вноситься необходимые изменения; он имеет большую графи-
ческую наглядность и удобный пользовательский интерфейс (меню, 
гиперссылки справки и тому подобное).

Он-лайновые технологии (on line) – средства коммуникации сооб-
щений в сетевом информационном пространстве, обеспечивающие 
синхронный обмен информацией в реальном времени: «разговорные 
каналы» (чаты), аудио- и видеоконференции и другое.

Операционная система – главная управляющая программа (ком-
плекс программ) на ЭВМ.

Организационные (административные) меры защиты – это 
меры, регламентирующие процессы функционирования ИС, использо-
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вание ее ресурсов, деятельности персонала, порядок взаимодействия 
пользователей системы таким образом, чтобы максимально затруд-
нить или исключить возможность реализации угроз безопасности 
информации.

Облачные вычисления (англ. Cloud Computing) – сервис, при 
котором пользователю предоставляется возможность использования 
распределенных компьютерных ресурсов посредством сети Интернет 
или других сетей.

Поиск данных – отбор данных по определенной комбинации при-
знаков.

Поисковая машина, поисковая система (в Internet) – программное 
обеспечение, автоматически собирающее и классифицирующее инфор-
мацию о сайтах в Internets выдающее ее по запросу пользователей. 
Примеры: AltaVista, Google, Excite, Northern Light и другие.

Порт (port) – место для подключения к компьютеру разных 
устройств.

Портал (portal) – сайт, организованный как системное многоуров-
невое объединение разных ресурсов и сервисов. Дает пользователю 
четкую информацию, осуществляет мгновенный доступ к таким сер-
висам, как поисковые системы, электронный шоппинг, бесплатная 
электронная почта, торговая реклама, мгновенная рассылка сообще-
ний и другое.

Предметная область – совокупность объектов реального или пред-
полагаемого мира, рассматриваемых в пределах данного контекста.

Программа создания презентаций – это электронная программа 
подготовки и демонстрации слайдов на экране компьютера (подго-
товки слайдов на прозрачной пленке, бумаге), когда необходимо пред-
ставить группе людей информацию с применением графики, текста и 
диаграмм.

Протокол HTTP (Hypertext Transfer Protocol) – метод, с помощью 
которого гипертекстовые документы передаются с сервера для про-
смотра на компьютеры к отдельным пользователям.

Протокол – в информационно-коммуникационных технологиях 
процедура, точно описывающая процесс взаимодействия двух агентов.

Растровое изображение – это изображение, состоящее из точек. 
Региональная вычислительная сеть – сеть, связывающая компьютеры 
в пределах определенного региона.

Редакторы текстов – программы подготовки и редактирования 
текстов на ЭВМ.
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Сайт (Site) – адрес размещения сервера в Internet. Часто так назы-
вают всю совокупность Web.

Свободное программное обеспечение – программное обеспечение, 
которого имеется свободный доступ к исходным текстам и которое 
используется и распространяется на следующих условиях: свободно 
исполнять программу в любых целях; свободно изучать работу про-
граммы и адаптировать ее к потребностям пользователя; свободно 
распространять копии для помощи другим; свободно улучшать про-
грамму и делать эти улучшения публично доступными на благо  
общества.

Сервер (Server) – сетевой узел, содержащий данные и предоставля-
ющий услуги другим компьютерам; компьютер, подключенный к сети 
и используемый для хранения информации.

Сетевая технология – вид дистанционной технологии обучения, 
базирующийся на использовании сетей телекоммуникации.

Сеть (Network) – система взаимодействующих элементов, связан-
ных между собой по выделенным или коммутируемым линиям для 
обеспечения локальной или удаленной связи (голосовой, визуальной, 
обмена данными и тому подобное) и для обмена сведениями между 
пользователями, имеющими общие интересы.

Система (в предметной области) – множество взаимосвязанных 
элементов, каждый из которых связан прямо или косвенно с каж-
дым другим элементом, а два любые подмножества этого множества 
не могут быть независимыми, не нарушая целостность, единство 
системы.

Системы мультимедиа – программы, позволяющие использовать 
различные формы обработки информации: текст, графику, мультипли-
кацию, музыку, речь, видеозапись.

Система управления базами данных (СУБД) – совокупность 
программных и языковых средств, предназначенных для управления 
данными в базе данных, ведения этой базы, обеспечения многопользо-
вательского доступа к данным.

Смартфон – разновидность персональных электронных помощни-
ков – мобильный телефон с расширенной функциональностью, срав-
нимой с карманным персональным компьютером.

Суперкомпьютер (суперЭВМ) – сверхвысокопроизводительный 
программно-аппаратный комплекс.

Средство электронной цифровой подписи – аппаратное и/или 
программное средство, обеспечивающее реализацию хотя бы одной 
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из следующих функций – создание электронной цифровой подписи в 
электронном документе с использованием закрытого ключа электрон-
ной цифровой подписи, подтверждение с использованием открытого 
ключа электронной цифровой подписи подлинности электронной циф-
ровой подписи в электронном документе, создание закрытых и откры-
тых ключей электронных цифровых подписей.

Ссылка (Link) – элемент документа, использующийся для создания 
связей внутри данного документа и связей с другими документами. В 
последнем случае правильнее говорить о гиперссылке.

Телекоммуникационная сеть – сеть обмена и обработки инфор-
мации, образованная совокупностью взаимосвязанных компьютеров 
средств связи и предназначенная для коллективного использования 
технических и информационных ресурсов.

Телеконференция – многосторонний обмен сообщениями в сети и 
метод проведения дискуссий между удаленными группами пользова-
телей. Каждый участник телеконференции направляет свои сообщения 
по установленному сетевому адресу, где они доступны для просмотра 
всем участникам. Ответные сообщения могут быть направлены либо 
по тому же общедоступному адресу, либо отправителю исходного 
сообщения.

Телекоммуникационная система – система, обеспечивающая 
телекоммуникации и состоящая из передатчика, который получает 
информацию и преобразует ее в передаваемые сигналы, среды пере-
дачи, несущей сигналы, и приемника, который получает сигналы и 
осуществляет их обратное преобразование в удобную для использова-
ния информацию.

Телемедицина – комплекс организационных, финансовых и техно-
логических мероприятий, обеспечивающих осуществление дистанци-
онной консультационной медицинской услуги, при которой пациент 
или врач, непосредственно проводящий обследование или лечение 
пациента, получает дистанционную консультацию другого врача с 
использованием информационно-коммуникационных технологий, не 
противоречащих национальным стандартам.

Трафик (traffic) – совокупный объем передаваемой информации за 
единицу времени, выраженный в единицах измерения информацион-
ного потока (бит/с).

Удаленный доступ – технология взаимодействия абонентских 
систем с локальными сетями через территориальные коммуникацион-
ные сети.
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Узел (node) – компьютер, терминал или любое другое устройство, 
подключенное к сети. Каждому узлу сети присвоен уникальный адрес, 
позволяющий другим компьютерам сети связываться с ним.

Файловый сервер (File Server) – компьютер, обеспечивающий 
доступ к хранящимся на нем файлам для удаленных пользователей 
(клиентов).

Хост (host) – установленный в узлах сети компьютер (сервер), 
решающий вопросы коммуникации и доступа к сетевым ресурсам.

Цифровое изображение – электронное изображение Изображение, 
представленное в цифровом виде. Существуют три основных способа 
цифрового представления изображений: растровая графика, векторная 
графика, фрактальная графика.

Широкополосный доступ – предоставление возможности доступа 
пользователя к ресурсам информационно-коммуникационной инфра-
структуры со скоростью передачи не менее 2,048 Мбит/с.

Шифрование – кодирование информации с целью ограничения 
доступа к ее содержанию.

Шлюз – программа, предназначенная для соединения двух сетей, 
использующих различные протоколы, благодаря которой осуществля-
ется обмен данными между ними.

Электронная доска – открытая система хранения и представления 
информации (сообщений, программных приложений) в сети. Любой 
пользователь может получить информацию с электронной доски или 
переслать туда свою информацию. В дистанционном обучении элек-
тронная доска используется при проведении телеконференций или при 
организации виртуальных аудиторных досок.

Электронная книга – гипертекстовая или гипермедиа система, 
размещенная на сервере или компакт.

Электронная коммерция – одна из сфер электронного бизнеса, 
основанная на использовании ИКТ в коммерческой деятельности по 
продаже или приобретению товаров и услуг, в которой участвуют 
коммерческие организации, домашние хозяйства, физические лица, 
правительственные органы и другие коммерческие и некоммерческие 
организации.

Электронная почта – способ передачи адресованных сообщений с 
помощью ЭВМ и средств связи.

Электронная почта – наиболее распространенная сетевая услуга, 
которая позволяет пользователям компьютеров обмениваться элек-
тронными сообщениями.
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Электронная цифровая подпись – реквизит цифрового доку-
мента, предназначенный для его защиты от подделки. Формируется в 
результате криптографического преобразования документа с исполь-
зованием закрытого ключа и позволяет идентифицировать владельца 
сертификата ключа подписи, а также устанавливать отсутствие иска-
жения информации в этом цифровом документе.

Электронное здравоохранение – экономически эффективная и 
надежная форма использования информационно-коммуникационных 
технологий в интересах здравоохранения и связанных с ним областей, 
включая службы медико-санитарной помощи, медицинского надзора, 
медицинской литературы, медицинского образования, знаний и науч-
ных исследований в области здравоохранения.

Электронные деньги – денежные суммы, существующие и обра-
щающиеся исключительно в электронной форме, как правило, без уча-
стия банков.

Электронные таблицы – программы для выполнения и хранения 
числовых расчетов в таблицах на ЭВМ.

Язык HTML (Hypertext Markup Language) – основной язык, кото-
рый используется для кодировки Web.

Язык VRML (Virtual Reality Modeling Language) – язык моделиро-
вания виртуальной реальности, предназначенный для форматирова-
ния Web.

IP-адрес – 32-битовый адрес протокола Интернета, присвоенный к 
узлу. Адрес IP содержит два компонента: номер узла и номер сети.

HTML (Hyper Text.Markup Language) – язык для создания докумен-
тов со специальными командами форматирования и гиперссылками.

URL (Uniform Resource Locator) – формат адреса сетевого узла, в 
котором указывается имя сервера, на котором сохраняется файл, путь 
к каталогу файла и собственно имя файла.

WWW (World Wide Web) – Всемирная Паутина, предназначенная 
для гипертекстового связывания мультимедиа.

Wi-Fi (Wireless Fidelity) – термин, используемый для обозначения 
беспроводный сетей стандарта 802.11 и устройств, работающих в этих 
сетях.

3G, 4G – обозначение сотовой связи третьего и четвертого поко-
ления, основанной на новейших технологиях UMTS. Телефонами пер-
вого поколения являются аналоговые телефоны, второго поколения.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

1. Перечислите основные компоненты, из которых состоит настоль-
ная или портативная компьютерная система.

2. Назовите основные типы портов в компьютерной системе.
3. Перечислите виды программного обеспечения по степени его 

взаимодействия с аппаратной частью компьютера.
4. Дайте характеристику прикладному программному обеспече-

нию общего назначения.
5. Дайте характеристику программному обеспечению по способу 

его взаимодействия с компьютерной сетью.
6. Опишите назначение операционных систем.
7. Объясните термин «интерфейс».
8. Опишите виды пользовательских интерфейсов
9. Дайте определение понятиям: Банк данных, базы данных.
10. Опишите назначение и характеристики СУБД. Опишите основ-

ные модели данных.
11. Перечислите основные операторы языка SQL.
12. Опишите классификацию вычислительных сетей по различным 

параметрам.
13. Опишите базовые топологии вычислительных сетей.
14. Опишите методы коммутации в компьютерных сетях. Сетевое 

обо-рудование.
15. Перечислите стеки протоколов TCP/IP. Многоуровневая модель 

OSI. Протокол DHCP.
16. Опишите технологии подключения к сети.
17. Перечислите основные методы и средства защиты систем обра-

ботки информации.
18. Опишите назначение электронной цифровой подписи – правовые 

и технические аспекты.
19. Дайте определение адресу электронной почты. 
20. Перечислите основные сервисы Internet.
21. Укажите особенности Интернет технологий: HTTP, DHTML, 

CSS.
22. Назовите протоколы почтового обмена данными.
23. Опишите типы облаков.
24. Назовите Интернет-сервисы облачных технологий.
25. Дайте определение мультимедийному компьютеру.
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26. Назовите технологию, объединяющую в одном документе звуко-
вую, музыкальную и видеоинформацию, с целью имитации воз-
действия реального мира на органы чувств.

27. Дайте характеристику устройствам ввода мультимедийной ин-
формации в компьютер, укажите роль каждого из них.

28. Опишите технологию интернет вещей. Область применения. 
Smart-сервисы.

29. Дайте характеристику технологии Big Date. Дата центры.
30. Опишите назначение и технические характеристики технологии 

Блокчейн. Особенности технологии безопасности.
31. Дайте характеристику зеленым технологиям и искусственному 

интеллекту.
32. Дайте характеристику технологии телемедицины.
33. Опишите назначение электронных платежей. 
34. Приведите примеры электронного обучения. Электронные учеб-

ники и электронные издания.
35. Опишите функции электронного правительства Республики Ка-

захстан.
36. Приведите примеры реализация технологии электронного пра-

вительства в развитых странах.
37. Дайте характеристику стартапам, асклераторам, инкубаторамы.
38. Опишите Е-технологии.
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1

Создание базы данных с использованием СУБД ACCESS 2010

Цель: овладеть практическими навыками создания базы данных в 
среде СУБД MS ACCESS

Оборудование: компьютерный класс
Программное обеспечение: СУБД MS Access 2010

Краткие теоретические сведения
База данных Microsoft Access – это совокупность данных и объ-

ектов (т.е. форм, отчетов и т.п.), относящихся к определенной задаче 
и представляющих законченную систему. Базу данных Access состав-
ляют таблицы, запросы, формы, отчеты, страницы доступа, макросы 
и модули. Кроме того, приложение Access содержит некоторые другие 
объекты, в том числе связи, свойства базы данных и спецификации 
импорта и экспорта.

Таблица – объект базы данных, в котором данные хранятся в виде 
записей (строк) и полей (столбцов). Является основным структурным 
элементом системы управления реляционной базой данных.

Запрос – объект базы данных, позволяющий осуществлять поиск 
и вывод данных, хранящихся в таблицах, удовлетворяющих заданным 
условиям (в том числе из нескольких таблиц). С помощью запроса 
можно модифицировать и удалять записи таблиц, а также выполнять 
различные вычисления.

Форма – объект базы данных, являющийся элементом пользова-
тельского интерфейса, предназначенный для просмотра, ввода и моди-
фикации данных в одной или более таблицах.

Отчет – объект базы данных, предназначенный для анализа и 
вывода на печать данных, организованных и отформатированных в 
соответствии с требованиями пользователя.

Макрос – макрокоманда или набор макрокоманд, используемый 
для автоматизации задач.

Модуль – объект базы данных, который позволяет создавать библи-
отеки подпрограмм и функций, используемых во всем приложении. 
Используя коды модулей можно решать такие задачи, как обработка 
ошибок ввода, объявление и применение переменных, организация 
циклов и прочего.
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В таблице 1 приведен список предусмотренных в приложении 
Microsoft Office Access 2010 типов данных, инструкции по их примене-
нию и сведения о размере места, необходимого для хранения данных 
каждого типа. При этом необходимо помнить, что максимальный раз-
мер файла базы данных Office Access 2010 составляет 2 гигабайта.

Таблица 1
Типы данных MS Access

Тип данных Применение Размер
Текстовый Используется для буквенно-

цифровых символов, включая 
текст, а также текст и числа, не 
применяемые в вычислениях.

До 255 символов

Поле MEMO Используется для текста, раз-
мер которого превышает 255 
символов, или для текста, в 
котором используется RTF-
форматирование. Свойство 
поля MEMO указывает, поддер-
живает ли поле форматирован-
ный текст.

До 1024 х 1024 х 
1024 символов, для 
хранения которых 
требуется 2 гигабайта 
(2 байта на символ). 
Из них можно отобра-
жать до 65 535 симво-
лов в одном элементе 
управления.

Числовой Применяется для хранения 
числовых значений (целых или 
дробных), которые использу-
ются в вычислениях (за исклю-
чением денежных сумм).

1, 2, 4, 8 или 12 бай-
тов (16 байтов, когда 
поле используется для 
кода репликации).

Дата/время Используется для хранения 
значений дат и времени.

8 байтов

Денежный Используется для хранения 
денежных значений.
Используется для предотвра-
щения округлений во время 
вычислений.

8 байтов

Счетчик Используется для формиро-
вания уникальных значений, 
которые могут применяться в 
качестве первичного ключа. 
Эти значения автоматически 
вставляются в поле при добав-

4 байта (16 байтов, 
когда поле использу-
ется как код реплика-
ции)
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лении записи. Поля с типом 
данных «Счетчик» могут 
формироваться добавлением 
единицы, добавлением задан-
ного значения или с помощью 
случайных чисел.

Логический Используется для логических 
значений: Да/Нет, Истина/Ложь 
или Вкл/Выкл.

1 бит (0,125 байта)

Поле объекта 
OLE

Используется для хранения 
объектов OLE из других про-
грамм Microsoft Windows.

До 1 гигабайта

Вложение Используется для хранения 
двоичных файлов (файлов, 
которые нельзя прочесть с 
помощью текстового редак-
тора), таких как цифровые 
изображения (фотографии 
и другие изображения) или 
файлов, созданных с помощью 
других приложений Microsoft 
Office. Используя поле с типом 
данных «Вложение», можно 
вложить в одну запись более 
одного файла.

2 гигабайта для сжа-
тых вложений. Для 
несжатых вложений 
приблизительно 700 
КБ, в зависимости 
от степени сжатия 
вложений.

Гиперссылка Используется для хранения 
гиперссылок (в том числе 
ссылок на объекты приложения 
Access, которые хранятся в базе 
данных).

До 1024 х 1024 х 
1024 символов, для 
хранения которых 
требуется 2 гигабайта 
(2 байта на символ). 
Из них можно отобра-
жать до 65 535 симво-
лов в одном элементе 
управления.

Мастер 
подстановок

Используется для запуска 
мастера подстановок, позволя-
ющего создавать поле, в кото-
ром в виде раскрывающегося 
списка отображаются значения 
из другой таблицы, запроса 
или списка значений

Если к полю подста-
новок присоединена 
таблица или запрос, 
то это размер присо-
единенного Если к 
полю подстановок не 
присоединен другой
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(фактически мастер подстано-
вок не является типом данных). 
создавать поле, в котором в 
виде раскрывающегося списка 
отображаются значения из 
другой таблицы, запроса или 
списка значений (фактически 
мастер подстановок не является 
типом данных).

столбец (т. е. хранится 
список значений), то 
это размер текстового 
поля, используемого 
для хранения списка.

В большинстве систем управления базами данных, включая 
Microsoft Access версий до Mirosoft Access 2007, в поле можно хра-
нить только одно значение. При работе с Microsoft Office Access 2010 
можно создать поле, хранящее несколько значений, например, список 
категорий, к которым относится проблема. Технически модель поля, 
одновременно допускающего несколько значений, в Access реализует 
отношение «многие-ко-многим».

Рассмотреть необходимость создания поля, одновременно допуска-
ющего несколько значений, следует в случаях, когда требуется выпол-
нить следующие задачи:

1) хранить выборку из списка вариантов, содержащую одновремен-
но несколько значений (и этот список относительно невелик);

2) экспортировать таблицу Access на узел SharePoint, где будут при-
меняться поля вариантов или подстановок с несколькими значе-
ниями, доступные в Windows SharePoint Services;

3) создать связь со списком SharePoint, содержащим поля вариантов 
или подстановок с несколькими значениями.

Кроме описанных выше ситуаций, поля, одновременно допуска-
ющие несколько значений, можно использовать, когда есть уверен-
ность, что не придется позже переносить базу данных на Microsoft 
SQL Server. Поля, одновременно допускающие несколько значений, из 
формата Office Access 2010 преобразуются в поля SQL Server в виде 
полей типа MEMO (ntext), которые содержат значения с разделите-
лями. Поскольку SQL Server не поддерживает типы данных, одновре-
менно допускающие несколько значений и представляющие модель 
отношения «многие-ко-многим», может потребоваться дополнитель-
ная работа по конструированию и преобразованию.

В таблице 2 перечислены свойства полей и описано влияние этих 
свойств на поля в зависимости от их типа данных.
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Таблица 2
Свойства полей MS Access

Свойство поля Применение свойства
Размер поля Задание максимального размера для дан-

ных.
Формат поля Настройка отображения поля по умолча-

нию на экране и при печати.
Число десятичных знаков Задание числа десятичных знаков, исполь-

зуемых при отображении чисел.
Новые значения Указывает, какие значения (последователь-

ные или случайные) присваиваются полю 
«Счетчик» при добавлении новой записи.

Маска ввода Символы редактирования, определяющие 
способы ввода данных.

Подпись Текст, отображаемый по умолчанию в каче-
стве подписи в формах, отчетах и запросах.

Значение по умолчанию Значение, автоматически назначаемое полю 
при добавлении новой записи.

Условие на значение Выражение, значение которого должно 
быть истинно при добавлении или измене-
нии значения поля.

Текст для проверки Текст, появляющийся при вводе значения, 
при котором нарушается условие, указанное 
в поле Условие на значение.

Обязательное поле Указывает, должно ли это поле содержать 
значение в каждой записи.

Пустые строки Разрешает (установкой значения Да) ввод 
строки нулевой длины («») в текстовое поле 
и в поле MEMO.

Индексация Посредством создания и использования 
индекса ускоряет доступ к этому полю для 
чтения.

Сжатие Юникод Выполняется сжатие данных, содержа-
щихся в этом поле, если в нем менее 4096 
символов (это условие всегда выполняется 
для текстовых полей). Если в поле содер-
жится более 4096 символов, не выполняется 
никаких действий.
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Режим IME Управление преобразованием символов в 
восточноазиатских версиях Windows.

Режим предложений IME Управление преобразованием предложений 
в восточноазиатских версиях Windows.

Смарт-теги Позволяет выбрать смарт-теги, применяе-
мые к полю.

Только добавление Когда для свойства задано значение Да, 
ведется журнал значения поля.

Формат текста Для хранения данных в виде HTML-кода 
и использования RTF-форматирования сле-
дует выбрать значение Формат RTF. Чтобы 
хранить только текст без форматирования, 
следует выбрать значение Обычный текст.

Выравнивание текста Выравнивание текста по умолчанию в эле-
менте управления.

Отображать элемент 
выбора даты

Указывает, должен ли в приложении Access 
отображаться элемент выбора даты (эле-
мент управления «Календарь»), когда поль-
зователь изменяет значение поля.

В теории реляционных баз данных таблица представляет собой 
изначально неупорядоченный набор записей. Единственный способ 
идентифицировать определённую запись в этой таблице – это указать 
набор атрибутов, который был бы уникальным для этой записи.

Ключом называется набор атрибутов, однозначно определяющий 
запись. Существуют следующие виды ключей:

первичный ключ – представляет собой одно или несколько полей 
(столбцов), значения которых однозначно определяют каждую запись в 
таблице. Первичный ключ не допускает значений Null и всегда должен 
иметь уникальный индекс. Первичный ключ используется для связы-
вания таблицы с внешними ключами в других таблицах. Первичный 
ключ может быть естественным или искусственным. Ключ, состоя-
щий из информационных полей таблицы (то есть полей, содержащих 
полезную информацию об описываемых объектах) называется есте-
ственным ключом. Теоретически, естественный ключ всегда можно 
сформировать, в этом случае он носит название «интеллектуальный 
ключ». Искусственный ключ – это дополнительное служебное поле, 
единственное предназначение которого – служить первичным клю-
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чом. Значения этого поля не образуется на основе каких-либо других 
данных из БД, а генерируются искусственно. Как правило, суррогат-
ный ключ – это просто числовое поле, в которое заносятся значения из 
возрастающей числовой последовательности;

внешний ключ – представляет собой одно или несколько полей 
(столбцов), содержащих ссылку на поле или поля первичного ключа в 
другой таблице. Внешний ключ определяет способ связи таблиц.

Ключи также делятся на два класса: простые и составные.
Простой ключ состоит из одного атрибута, составной ключ состоит 

из нескольких атрибутов. Применение составных ключей усложняет 
объединение таблиц.

После создания таблицы для каждой темы в базе данных нужно 
предоставить приложению Microsoft Access 2010 средства, с помощью 
которых можно будет вновь объединять сведения при необходимости. 
Это делается путем помещения общих полей в связанные таблицы и 
определения связей между таблицами. После этого можно создавать 
запросы, формы и отчеты, одновременно отображающие сведения из 
нескольких таблиц.

Межтабличные связи могут объединять две и более сущности. Как 
правило, они соответствуют некоторому взаимодействию между сущ-
ностями и описывают связь, возникающую между ними. Во время 
логического проектирования связи между таблицами могут обладать 
собственными атрибутами. Такое отношение выделяется в отдельную 
сущность типа связь.

Отношения делятся на три основных типа, в зависимости от коли-
чества записей сущности, связанных с записью другой сущности:

– Один к одному, каждой записи первой сущности соответствует 
только одна запись второй сущности, а каждой записи второй 
сущности – только одна запись первой сущности. Пример: автор, 
у которого в данный момент имеется лишь одна незавершенная 
книга.

– Один ко многим, каждой записи первой сущности могут соответ-
ствовать несколько записей второй сущности, однако каждой за-
писи второй сущности соответствует только одна запись первой 
сущности. Пример – издательство, выпустившее несколько книг.

– Многие ко многим, каждой записи первой сущности могут соот-
ветствовать несколько записей второй сущности, а каждой за-
писи второй сущности соответствуют несколько записей первой 
сущности.
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В Microsoft Access межтабличные связи можно создать непосред-
ственно с помощью окна «Схема данных» или путем перетаскивания 
поля из области Список полей. В приложении Access межтабличные 
связи используются для того, чтобы продемонстрировать, как связать 
таблицы для использования их в объекте базы данных. Существует 
несколько причин для создания межтабличных связей перед созда-
нием других объектов базы данных (форм, запросов и отчетов):

1) Межтабличные связи предоставляют сведения для структуры за-
просов.

2) Межтабличные связи предоставляют сведения для структуры 
форм и отчетов.

3) Межтабличные связи являются основой, с помощью которой 
можно обеспечить целостность данных.

Целостность данных означает систему правил, используемых в 
Microsoft Access для поддержания связей между записями в связанных 
таблицах, а также обеспечивающих защиту от случайного удаления 
или изменения связанных данных. Установить целостность данных 
можно, если выполнены следующие условия:

1) Связанное поле главной таблицы является первичным ключом 
или альтернативным ключом (имеет уникальный индекс).

2) Связанные поля (первичный ключ главной таблицы и внешний 
ключ подчиненной таблицы) имеют один тип данных. Здесь су-
ществует исключение: поле счетчика может быть связано с чис-
ловым полем, свойство которого Размер поля (FieldSize) имеет 
значение Длинное целое.

3) Обе таблицы принадлежат одной базе данных Microsoft Access. 
Для установки целостности данных база данных, в которой на-
ходятся таблицы, должна быть открыта.

4) При установке целостности данных, необходимо помнить следу-
ющие правила:

5) Невозможно ввести в поле внешнего ключа связанной таблицы 
значение, не содержащееся в ключевом поле главной таблицы.

6) Не допускается удаление записи из главной таблицы, если суще-
ствуют связанные с ней записи в подчиненной таблице.

7) Невозможно изменить значение первичного ключа в главной та-
блице, если существуют записи, связанные с данной записью.

Чтобы задать правила целостности данных для конкретной связи, 
при ее создании в Microsoft Office Access следует установить флажок 
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Обеспечение целостности данных. Если данный флажок установлен, 
то любая попытка выполнить действие, нарушающее одно из перечис-
ленных выше правил, приведет к выводу на экран предупреждения, а 
само действие будет отменено.

Чтобы преодолеть ограничения на удаление или изменение связан-
ных записей, сохраняя при этом целостность данных, следует устано-
вить флажки Каскадное обновление связанных полей и Каскадное 
удаление связанных полей. Если установлен флажок Каскадное 
обновление связанных полей, то при изменении ключевого поля 
главной таблицы автоматически изменяются и соответствующие зна-
чения связанных записей. Если установлен флажок Каскадное уда-
ление связанных полей, то при удалении записи в главной таблице 
удаляются и все связанные записи в подчиненной таблице.

После создания необходимых таблиц, полей и связей необходимо 
еще раз просмотреть структуру базы данных и выявить возможные 
недочеты. Желательно это сделать на данном этапе, пока таблицы не 
заполнены данными.

В Microsoft Access существует два инструмента, помогающих в 
усовершенствовании структуры баз данных:

– Мастер анализа таблиц может проанализировать структуру 
таблицы, предложить подходящие новые структуры и связи, а 
также разделить таблицу на новые связанные таблицы, если это 
имеет смысл.

– Анализатор быстродействия исследует всю базу данных, дает 
рекомендации по ее улучшению, а также осуществляет их.

1. Создание базы данных

1. Запустите Microsoft Access из меню Пуск или с помощью 
ярлыка. Отобразится меню создания базы данных Access.

2. В окне раздела «Создать» в разделе Доступные шаблоны выбе-
рите команду Новая база данных (Blank Database) (рисунок1).

3. В области Новая база данных (Blank Database) в поле Имя 
файла (File Name) введите имя файла, например «Мой_Сад» и ука-
жите путь к папке, в которую он должен быть сохранен.

4. Нажмите кнопку Создать (Create).
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Рисунок 1. Создание новой БД

Будет создана новая база данных и открыта новая таблица в режиме 
таблицы. При необходимости новую базу данных можно создать с 
помощью шаблонов, а кроме того, существует возможность загрузки 
дополнительных шаблонов с веб-узла MicrosoftOfficeOnline.

Создание таблиц
При создании базы данных данные сохраняются в таблицах – спи-

сках строк (записей) и столбцов (полей), относящихся к конкретной 
области. При создании новой базы данных автоматически создается 
новая таблица. Также таблицу можно создать с помощью добавления 
новой таблицы в существующую базу данных, импорта или создания 
ссылки на таблицу из другого источника данных, такого как книга 
MicrosoftOfficeExcel, текстовый файл или другая база данных.

Создание таблицы в режиме конструктора
Задание: в режиме конструктора создайте таблицы «Заказы», 

«Доставка», «Поставщики», «Фактический_Адрес_Доставки» (см. 
Приложение 1).

1. В окне БД выберите вкладку Создание (Create), на ней в группе 
Таблицы (Tables) – Конструктор таблиц (Table Design).

2. В графу Имя поля (Field Name) введите имя формируемого 
поля.

3. В графе Тип данных (Data Туре) выберите из списка требуе-
мый тип данных.
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4. В графу Описание (Description) введите текст, поясняющий 
назначение и использование данного поля таблицы.

В секции Свойства поля (Field Properties) задайте требуемые 
свойства поля:

– размер поля (FieldSize);
– условие на значение (Validation Rule);
– формат поля (Format);
– маску ввода (Input Mask);
– обязательность поля (Required).
Формирование маски ввода (Input Mask) (см. Приложение 2). 

Маска ввода определяет способы ввода данных в базу данных. Выбе-
рите строку Маска ввода (Input Mask) в секции Свойства поля (Field 
Properties) и нажмите кнопку Построить (Input Mask Wizard) (кнопка с 
тремя точками). Подтвердите сохранение таблицы.

В открывшемся окне Мастер создания масок (Input Mask Wizard) 
выберите из предлагаемого списка необходимую маску (если она есть 
в списке). Если необходимой маски в списке нет, нажмите в откры-
том окне Мастера создания масок кнопку Список. Откроется окно 
Настройка масок ввода (рисунок 2).

Рисунок 2. Окно работы с маской ввода

5. В поле Описание введите название создаваемой маски ввода; в 
поле Маска ввода введите собственно саму маску (Приложение 2); в 
поле Заполнитель выберите заполнитель символов маски (по умолча-
нию – знак нижнего подчеркивания); введите образец данных в соот-
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ветствующее поле (в качестве примера для пользователя) и выберите 
Тип маски. Нажмите кнопку Закрыть.

6. В окне Мастера создания масок появится только что созданная 
маска – Далее. В поле Проба (Try It) введите данные для проверки 
действия маски – Далее (Next) – Далее (Next) – Готово (Finish).

7. В случае необходимости маска может быть построена без помощи 
мастера.

Определение первичного ключа
В режиме Конструктора (Design) с помощью указателя мыши 

выделите строку с описанием поля, которое должно использоваться в 
качестве ключа. Нажмите на панели инструментов кнопку Ключевое 
поле (Primary Key) или нажмите правую кнопку мыши, выбрав соот-
ветствующий пункт меню (рисунок 3).

Рисунок 3. Группа Сервис

При определении составного ключа, необходимо выделить сразу 
все поля, входящие в состав ключа (например, удерживая клавишу 
Ctrl), и назначить их ключевыми.

Формирование «Значения по умолчанию» (Default Value)
1. В таблице «Заказы» для поля «ДатаЗаказа» в секции Свойства 

поля (Field Properties) выберите строку Значение по умолчанию 
(Default Value).

2. С помощью построителя выражений (...) (Expression Builder) 
(Функции (Function) – Встроенные функции (Built-In Function) – 
Дaтa/Bpeмя (Date/Time)) постройте выражение Date(). После этого 
при формировании нового заказа в поле по умолчанию будет отобра-
жаться текущая дата.

Сохранение структуры таблиц
Существуют несколько вариантов сохранения структуры таблицы:
1. Нажать кнопку Сохранить (Save) на Панели быстрого доступа.
2. Кликнуть правой кнопкой мыши на вкладке документа и 

выбрать в контекстном меню команду Сохранить (Save As).
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3. Выбрать вкладку Файл (представление Backstage), а затем 
выбрать команду Сохранить как (Save As). Введите имя созданной 
таблицы, нажмите ОК, закройте окно.

Создание таблицы в режиме таблицы
Задание: в режиме таблицы создайте таблицы «Сотрудники», 

«Транспортиая_Компания» и «Подробности_Заказа» (Приложе- ние 
1).

1. На ленте выберите вкладку Создание (Сгеаtе), группу инстру-
ментов Таблицы (Тables), кнопку Таблица (Тable). В результате будет 
сформирована новая пустая таблица.

2. Щелкните на новом поле – откроется список основных типов 
полей. Выберите тип создаваемого поля и присвойте ему имя. Для 
просмотра всех возможных типов полей на вкладке Поля в группе 
Добавление и удаление выберите кнопку Другие поля.

3. Перейдите в режим Конструктора (Design), присвоив имя 
таблице и сохранив ее.

4. В режиме конструктора установите необходимые свойства полей 
таблицы.

5. Сохраните структуру таблицы.

3. Работа с вычисляемыми полями
В Access 2010 можно использовать тип данных «Вычисляемый» для 

создания вычисляемого поля в таблице. Это значительно упрощает 
отображение и использование результатов вычисления в базе данных. 
Access обновляет вычисляемые поля при редактировании записи, обе-
спечивая правильность значения в поле.

Задание: создать вычисляемое поле «ТоваровНаСумму» в таблице 
«Товары», хранящее информацию о том, на какую сумму имеется 
каждого наименования товара в данный момент на складе.

1. Откройте таблицу «Товары» в режиме конструктора (Design). 
Добавьте поле с именем «ТоваровНаСумму» и типом данных «Вычис-
ляемый». Откроется окно Построителя выражений (Expression Builder).

2. В Построителе выражений (Expression Builder) двойным щелч-
ком мыши выберите поля, участвующие в вычислении значения поля 
«ТоваровНаСумму»: поле «ЦенаЗаУпаковку» и поле «Кол_воНа-
Складе». Знак умножения поставьте вручную или выберите в группе 
Элементы выражений категории Арифметические (рисунок 4).



376                                                                                            

Рисунок 4. Окно построителя выражений

Сохраните изменения, перейдите в режим таблицы и убедитесь в 
корректности результатов.

Вложение файлов в записи базы данных (поле «Вложение» 
(Attachment))

Поле Вложение (Attachment) предназначено для хранения несколь-
ких файлов в одном поле и предназначено для замены своего пред-
шественника – типа поля OLE. Вложения могут относиться к разным 
типам.

Задание: добавить поле типа Вложение для таблицы «Сотрудники» 
и поместить в это поле имеющиеся дополнительные материалы –
резюме каждого сотрудника (находятся в папке «Резюме») и имеющи-
еся фотографии сотрудников (папка «ФотографииСотрудников»).

1. Откройте таблицу «Сотрудники» в режиме Конструктора 
(Design).

Добавьте поле с именем «Приложения» и типом данных «Вложе-
ние».

2. Перейдите в режим таблицы – появится только что созданное 
поле.

3. Для добавления информации к записи нажмите правой кнопкой 
мыши на соответствующем поле, выберите пункт меню Управление 
вложениями – откроется диалоговое окно Вложения (Attachment).

4. Кнопкой Добавить (Add) можно выбрать необходимые файлы 
(резюме и фотографии сотрудников) для каждого сотрудника. В одно 
поле могут быть добавлены одновременно несколько файлов (резюме 
и, если есть, фото сотрудника).
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5. Сохраните изменения в таблице.
Задание: аналогичным образом можно создать в таблице «Товары» 

поле с именем «Изображение» типа «Вложение» и добавить изображе-
ния из каталога «ЦветыКартинки» для первых пяти товаров.

4. Установка связей между таблицами
После создания таблицы для каждой темы в базе данных нужно 

предоставить приложению Office Access 2010 средства, с помощью 
которых можно будет вновь объединять сведения при необходимости. 
Это делается путем помещения общих полей в связанные таблицы и 
определения связей между таблицами. После этого можно создавать 
запросы, формы и отчеты, одновременно отображающие сведения из 
нескольких таблиц.

Задание: разработайте схему данных для созданных таблиц путем 
установления связей между ними (Приложение 3).

1. Чтобы просмотреть межтабличные связи, выберите пункт 
Схема данных (Relationships) на вкладке Работа с базами данных 
(Database Tools) в группе Отношения (Relationships). В окне «Схема 
данных» (Relationships) будут отображены все существующие связи. 
Если связи еще не были определены или это окно открывается впер-
вые, Access выведет запрос на добавление таблицы или запроса в окно. 
Также Схему данных (Relationships) можно открыть через вкладку 
Таблица (Table) в группе Связи (Relationships) (рисунок 5).

Рисунок 5. Варианты выбора пункта схема данных

2. Межтабличную связь можно создать с помощью окна «Схема 
данных» или путем перетаскивания поля в таблицу из области Спи-
сок полей. При создании связи между таблицами не требуется, чтобы 
общие поля имели одинаковые имена. Вместо этого эти поля должны 
иметь одинаковый тип данных.

3. Если в базе данных никаких связей не определено, автоматиче-
ски открывается диалоговое окно Добавление таблицы (Show Table). 
Если оно не отображается, на вкладке Конструктор (Design) в группе 
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Связи (Relationships) нажмите кнопку Отобразить таблицу (Show 
Table).

4. Выберите одну или несколько таблиц или запросов и затем 
нажмите кнопку Добавить (Аdd). По завершении добавления таблиц и 
запросов в окне «Схема данных» нажмите кнопку Закрыть (С1оsе).

5. Перетащите поле (как правило, первичный ключ) из одной 
таблицы в общее поле (внешний ключ) в другой таблице. Чтобы пере-
тащить сразу несколько полей, нажав и удерживая клавишу Ctrl, выбе-
рите каждое поле, а затем перетащите их. Будет открыто диалоговое 
окно Изменение связей (Еdit Relationships) (рисунок 6).

Рисунок 6. Окно Изменение связей

6. Убедитесь, что имена общих полей связи отображены правильно. 
Если имя поля отображено неверно, выберите нужное имя из спи-
ска. Чтобы обеспечить целостность данных для этой связи, устано-
вите флажок Обеспечение целостности данных (Enforce Referentia 
lIntegrity). Чтобы преодолеть ограничения на удаление или изменение 
связанных записей, сохраняя при этом целостность данных, следует 
установить флажки Каскадное обновление связанных полей (Cascade 
Update Related Fields) и Каскадное удаление связанных полей 
(Cascade Delete Related Records). Если установлен флажок Каскадное 
обновление связанных полей (Enforce Referentia lIntegrity), то при 
изменении ключевого поля главной таблицы автоматически изменя-
ются и соответствующие значения связанных записей. Если установ-
лен флажок Каскадное удаление связанных полей (Cascade Delete 
Related Records), то при удалении записи в главной таблице удаляются 
и все связанные записи в подчиненной таблице.
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7. Нажмите кнопку Создать (Create).
8. Для удаления или изменения связи поместите курсор на линию 

связи, а затем щелкните линию для выбора. Выделенная линия связи 
станет жирной. Когда линия связи будет выбрана, нажмите правую 
кнопку мыши и выберите необходимый пункт меню.Сохраните струк-
туру схемы данных и закройте ее.

5. Использование мастера подстановок и создание полей с 
несколькими значениями

Задание: работая с таблицей «Заказы» (поле «КодСотрудника») с 
помощью мастера подстановок создать поле с несколькими значени-
ями.

1. Для возможности внесения изменения в типы полей сначала 
необходимо открыть Схему данных (Relationships) и удалить все 
связи той таблицы, которую необходимо модифицировать.

2. Откройте таблицу «Заказы» в режиме конструктора (Design). 
Рядом с именем поля «КодСотрудника» выберите из выпадающего 
меню тип данных Мастер подстановок (Lookup Wizard).

3. Используйте значение из таблицы. В мастере подстановок уста-
новите переключатель Объект «Столбец подстановки» будет исполь-
зовать значения из таблицы или запроса (I want the lookup column to 
look up the values in a table or query) и нажмите кнопку Далее (Next).

4. Выберите в списке таблицу «Сотрудники» и нажмите кнопку 
Далее (Next).

5. В списке Доступные поля (Available Fields) выберите поля 
«Фамилия», «Должность».

6. Щелкните значок «больше» (>), чтобы переместить выбранные 
поля в список Выбранные поля (Selected Fields) – Далее (Next).

7. Можно выделить одно из полей, чтобы сортировать по нему 
элементы для подстановки, и нажмите кнопку Далее (Next). Нажмите 
кнопку По возрастанию, чтобы переключиться в режим сорти-
ровки по убыванию. Надпись на кнопке изменится на По убыванию. 
Нажмите кнопку еще раз, чтобы переключиться обратно. Нажмите 
кнопку Далее (Next).

8. При необходимости отрегулируйте ширину столбцов в поле 
постановок и нажмите кнопку Далее (Next).

9. В группе Сохранить несколько значений для этой подста-
новки? установите флажок Разрешить несколько значений (Allow 
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Multiple Values) (этот флажок должен быть установлен, чтобы разре-
шить хранение одновременно нескольких значений) – Готово (Finish).

10. Сохраните изменения.
11. Перейдите в режим таблицы (Datesheet) и измените любую 

запись в поле Код сотрудника таблицы «Заказы», кликнув по соот-
ветствующему полю с данными. Обратите внимание, что при работе с 
полем появляется выпадающий список сотрудников (фамилия и долж-
ность), в котором можно выбрать одного или нескольких сотрудников 
для обработки заказа, установив маркер напротив их фамилий в спи-
ске.

12. Перейдите в режим конструктора (Design) и убедитесь, что 
тип данных поля «КодСотрудника» остался числовой (это важно при 
связи таблиц).

13. Сохраните изменения в таблице.
14. Откройте Схему данных (Relationships) и восстановите связи 

таблицы «Заказы». Обратите внимание, что при отображении таблицы 
«Заказы» на схеме произошли изменения.

15. Сохраните схему данных.
16. Аналогичным образом с помощью мастера подстановок отре-

дактируйте в таблице «Товары» поле «КодКатегории» с одним 
исключением: поле должно иметь только одно значение (т.е. несколько 
значений в поле быть не может). Для подстановки необходимо взять 
из таблицы «Категории Товаров» поле «Название Категории». 
После проделанной работы убедитесь, что при редактировании дан-
ных в поле таблице появляется выпадающий список, не допускающий 
выбора нескольких значений. Также убедитесь (в режиме Конструк-
тора (Design)), что тип поля остался числовой.

17. Сохраните изменения в таблице, закройте таблицу, восстановите 
связи в Схеме данных (Relationships), сохраните Схему данных (изме-
нений в отображении таблицы «Товары» на схеме данных быть не 
должно, так как нет возможности выбора нескольких значений в поле).

6. Просмотр сведений об объектах в базе данных с помощью 
архивариуса (средства документирования базы данных)

Один из способов изучить определенную базу данных – восполь-
зоваться архивариусом. Архивариус используется для построения 
отчета, содержащего подробные сведения об объектах в базе данных. 
Архивариус также является инструментом для документирования 
базы данных. Сначала следует выбрать, какие объекты будут под-
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робно рассмотрены в отчете. Когда запускается архивариус, его отчет 
содержит все данные о выбранных объектах базы данных.

1. На вкладке Работа с базами данных (Database Tools) в группе 
Анализ (Analysis) щелкните Архивариус (Средство документирова-
ния базы данных) (Database Documenter).

2. В диалоговом окне Архивариус (Database Documenter) щел-
кните вкладку, на которой представлен тот тип объекта базы данных, 
который нужно изучить. Чтобы создать отчет по всем объектам в базе 
данных, щелкните вкладку Все объекты (All Object Types).

3. Выберите один или несколько объектов из перечисленных на 
вкладке. Чтобы выбрать все объекты на вкладке, щелкните Выделить 
все (Select All).

4. Щелкните ОК.
5. Изучите отчеты, закройте окно с отчетами.

Сохранение и закрытие базы данных
1. Сохраните все изменения.
2. Завершите работу с Microsoft Access.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ОПИСАНИЕ ТАБЛИЦ

Таблица «Заказы»
Имя поля Тип Размер Другие свойства

КодЗаказа Счетчик Длинное
целое Ключ
КодКлиента Текстовый 255 Обязательное поле; Индек-

сированное – Да (допуска-
ются совпадения)

КодСотрудника Числовой Длинное 
целое

Обязательное поле; Индек-
сированное – Да (допуска-
ются совпадения)

ДатаЗаказа Дата/время Маска ввода – краткий 
формат даты

ТребуемаяДата-
Выполнения

Дата/время Отображать элемент выбора 
даты (Show Date Picker) – 
для дат

ОжидаемаяДата-
Выполнения

Дата/время Отображать элемент выбора 
даты (Show Date Picker) – 
для дат

НомерСчетаКли-
ента

Текстовый 15 Индексированное – Да 
(совпадения допускаются)

Таблица «Доставка»
Имя поля Тип Размер Другие свойства

КодДоставки Счетчик Длинное 
целое

Ключ

КодТранспор-
тнойКомпании

Числовой Длинное 
целое

Обязательное поле

ДатаДоставки Дата/время Обязательное поле; Отобра-
жать элемент выбора даты 
(Show Date Picker) – для дат

Тариф Денежный Число десятичных знаков – 
2.
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Таблица «Фактический адрес доставки»
Имя поля Тип Размер Другие свойства

КодФакт Адреса Счетчик Длинное 
целое

Ключ

КодКлиента Текстовый 255 Обязательное поле
Регион Текстовый 50 Обязательное
Город Текстовый 20 Обязательное
Улица Текстовый 50 Обязательное
Дом Текстовый 4 Обязательное
Корпус/строение Текстовый 5 Необязательное
Индекс Текстовый 7 Маска ввода 999999
Телефон Текстовый 14 Маска ввода (999) 000-0000

Таблица «Поставщики»
Имя поля Тип Размер Другие свойства

КодПоставщика Счетчик Длинное 
целое

Ключ

Организация Текстовый 255 Обязательное, Индексиро-
ванное – да (совпадения не 
допускаются)

Фамилия Текстовый 20 Обязательное
Имя Текстовый 20 Обязательное
Должность Текстовый 50 Обязательное
РабочийТелефон Текстовый 14 Маска ввода (999) 000-0000
Мобильный-
Телефон

Текстовый 14 Обязательное, Маска ввода 
(999) 000-0000

Факс Текстовый 14 Маска ввода
Адрес Текстовый 100 Обязательное
Город Текстовый 20 Обязательное
Штат Текстовый 20 Обязательное
Индекс Текстовый 7 Маска ввода 999999
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Таблица «Сотрудники»
Имя поля Тип Размер Другие свойства

КодСотруд-
ника

Счетчик Длинное 
целое

Ключ

Имя Текстовый 20 Обязательное
Фамилия Текстовый 20 Обязательное поле; Индек-

сированное – Да (совпадения 
допускаются)

Должность Текстовый 50 Обязательное поле; Индек-
сированное – Да (совпадения 
допускаются)

Адрес Текстовый 100 Обязательное
Город Текстовый 20 Обязательное
Штат Текстовый 20 Обязательное
Индекс Текстовый 7 Маска ввода 999999
Телефон Текстовый 14 Обязательное, Маска ввода 

(999) 000-0000
ДатаРождения Дата/время Обязательное поле; Маска 

ввода – краткий формат даты.
ДатаНайма Дата/время Обязательное поле; Условие 

на значение <=Now(); Сообще-
ние об ошибке – «Дата должна 
быть не позднее текущей». 
Отображать элемент выбора 
даты (Show Date Picker) – для 
дат

Заметки Поле MEMO Необязательное
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Таблица «Транспортная_Компания»
Имя поля Тип Размер Другие свойства

КодТранспорт-
нойКомпании

Счетчик Длинное

целое Ключ
Назв аниеКом-
пании

Текстовый 255 Обязательное, Индексиро-
ванное – да (совпадения не 
допускаются)

Фамилия Текстовый 20 Обязательное
Имя Текстовый 20 Обязательное
Улица Текстовый 50 Обязательное
Город Текстовый 20 Обязательное
Штат Текстовый 20 Обязательное
Индекс Текстовый 7 Маска ввода 999999
Телефон Текстовый 14 Обязательное, Маска ввода 

(999) 000-0000

Таблица «Клиенты»
Имя поля Тип Размер Другие свойства

КодКлиента Текстовый 5 Ключ
Имя Текстовый 30 Обязательное
Фамилия Текстовый 50 Обязательное
Адрес Текстовый 255 Обязательное
Город Текстовый 50 Обязательное
Штат Текстовый 20 Обязательное
Почтовый-Индекс Текстовый 7 Маска ввода 9999999
Страна Текстовый 50 Обязательное
НомерТ елефона Текстовый 15 Маска ввода (999) 999-9999
КредитнаяКарта Числовой Байт Значение по умолчанию 0
Номер Текстовый 255 Индексированное – ДА 

(совпадения не допуска-
ются)
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Таблица «Подробности_Заказа»
Имя поля Тип Размер Другие свойства

КодЗаказа Числовой Длинное 
целое

Составной ключ; Обязательное; 
Индексированное – ДА (допу-
скаются совпадения)

КодТовара Числовой Длинное 
целое

Количество Числовой Целое Обязательное; Значение по 
умолчанию – 0

Скидка Числовой Двойное 
с пла-
вающей 
точкой

Необязательное; Формат поля – 
процентный, число десятичных 
знаков – 0; значение по умолча-
нию – 0.

КодФактичес-
когоАдреса

Числовой Длинное 
целое

Необязательное поле

КодДоставки Числовой Длинное 
целое

Необязательное поле
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
МАСКА ВВОДА

Маска ввода представляет собой набор текстовых констант и зна-
ков маски, определяющий, какие данные и каким образом можно вво-
дить. Например, с помощью маски ввода можно потребовать, чтобы 
пользователи вводили даты или телефонные номера так, как принято в 
определенной стране, например:

• ДД.ММ.ГГГГ
• ( ) – доб.

Маска ввода может состоять из трех частей, которые разделены 
точкой с запятой. Первая часть является обязательной, а две осталь-
ные – необязательными. Пример маски ввода для телефонных номеров 
в формате США: (999)000-0000;0.

Первая часть определяет строку маски и состоит из местозапол-
нителей и текстовых констант. Вторая часть указывает, следует ли 
сохранять знаки маски вместе с данными в базе данных. Введите О, 
если в базе данных необходимо сохранить маску и данные. Введите 1, 
если необходимо сохранить только данные. Третья часть определяет 
местозаполнитель, который служит для обозначения позиции данных. 
По умолчанию в Access используется знак подчеркивания (_). Если 
нужно использовать другой знак, введите его в третью часть маски. 
По умолчанию позиция принимает только один знак или пробел.

Примеры масок ввода
В следующей таблице приведены некоторые способы применения 

масок ввода.

Маска ввода
Обеспечивает 
ввод значения 

в виде
Примечания

(ООО) 000-0000 (206) 555-0199 В данном случае пользо-
ватели должны вводить 
междугородный код, так как 
в этой области маски (000 в 
скобках) используется место-
заполнитель 0.
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(999) 000-0000! (206) 555-0199
() 555-0199

В этом случае в области 
междугородного кода 
используется местозапол-
нитель 9, поэтому междуго-
родные коды необязательны. 
Кроме того, восклицатель-
ный знак (!) обусловливает 
заполнение маски слева 
направо.

(ООО)ААА-АААА (206) 555-ТЕЛЕ Предоставляется возмож-
ность заменить буквами 
четыре последних цифры 
телефонного номера в 
формате США. Обратите 
внимание на местозаполни-
тель 0 в области кода города, 
который делает междугород-
ный код обязательным.

#999 -20
2000

Любое положительное или 
отрицательное число, вклю-
чающее не более четырех 
знаков и не имеющее раз-
делителей тысяч и дробной 
части.

>L????L?000L0 ЗЕЛЕНЫЙЗ 3 
9M3 МАЙ Р 452Б7

Сочетание обязательных (L) 
и необязательных (?) букв и 
обязательных цифр (0). Знак 
«больше» требует вводить 
все буквы в верхнем реги-
стре. Чтобы использовать 
маску ввода этого типа, 
необходимо задать для типа 
данных поля таблицы зна-
чение Текстовый или Поле 
MEMO.

00000-9999 98115-98115-3007 Обязательный почтовый 
индекс и необязательная 
область четырехзначного 
расширения.

>L<?????????????? Мария
Вадим

Имя или фамилия, первая 
буква которой автоматиче-
ски вводится заглавной.
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ISBN 
0-&&&&&&&&&-0

ISBN 1-55615-507-7 Учетный номер книги с 
текстовой константой, 
обязательными первой и 
последней цифрами и произ-
вольной комбинацией букв и 
знаков между ними.

>LL00000-0000 БД51392-0493 Сочетание обязательных 
букв и цифр, все в верхнем 
регистре. Данный тип маски 
ввода помогает, напри-
мер, правильно вводить 
инвентарные номера или 
заполнять другие формы 
складского учета.

Символы, используемые для создания маски

Символ Описание
0 Цифра (от 0 до 9, ввод обязателен). Символы плюс (+) и 

минус (-) не допускаются.
9 Цифра или пробел. Ввод не обязателен, символы плюс (+) и 

минус (-) не допускаются.
# В эту позицию следует ввести цифру, пробел либо знак 

плюса или минуса. Если пользователь пропускает эту пози-
цию, вставляется пробел.

L Буква. В эту позицию обязательно следует ввести одну букву.
? Буква. В эту позицию можно ввести одну букву, но необяза-

тельно.
A Буква или цифра. В эту позицию обязательно следует ввести 

одну букву или цифру.
a Буква или цифра. В эту позицию можно ввести одну букву 

или цифру, но необязательно.
& Любой знак или пробел. В эту позицию обязательно следует 

ввести знак или пробел.
С Любой знак или пробел. В эту позицию можно ввести знак 

или пробел, но необязательно.
Разделитель целой и дробной части, групп разрядов, значе-
ний дат и времени. Выбираемый знак зависит от региональ-
ных параметров Windows.
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> Все последующие знаки отображаются в верхнем регистре.
< Все последующие знаки отображаются в нижнем регистре.
! Маска ввода заполняется слева направо, а не справа налево.
\ Указывает ввод любого следующего символа в качестве 

текстовой константы. Используется для отображения всех 
перечисленных в данной таблице символов как текстовых 
констант (например, \А выводится как символ «А»)

Пароль В режиме конструктора таблиц или форм можно задать для 
свойства Маска ввода (InputMask) значение Пароль; при 
этом создается поле для ввода пароля. Когда пользователь 
вводит пароль в это поле, введенные знаки сохраняются, но 
вместо них отображаются звездочки (*).

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
СХЕМА ДАННЫХ
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2

1. Создание простейшего HTML-документа. 
Форматирование шрифта и абзаца

Цель работы: Научиться создавать простейший гипертексто-
вый документ средствами текстового редактора Блокнот. Научиться 
использовать теги форматирования шрифта и абзаца.

Оборудование: ПК, текстовый редактор Блокнот, браузер.

Задание на выполнение
1. Создать файл с гипертекстовым документом:
– Запустить редактор Блокнот, ввести текст:
– Приветствую Вас на моей первой web-страничке!
– Сохранить файл в созданной папке. При сохранении, в окне 

диалога Сохранить как… в строке Тип файла: выбрать вариант Все 
файлы (*.*), а в строке Имя файла задать имя с расширением .htm, 
например 1_name.htm (где name – ваше имя).

– Закрыть документ, найти его пиктограмму в окне Мой компью-
тер или в окне программы Проводник. 

– Открыть файл. Проанализировать, с помощью какого приложе-
ния отображается файл и как выглядит введенная фраза.

2. Ввести теги, определяющие структуру html-документа:
– С помощью контекстного меню открыть файл с помощью редак-

тора Блокнот. Ввести приведенные ниже теги, в разделе заголовка 
документа (между тегами <TITLE> </TITLE>) указать свою фами-
лию.

 • <HTML>
   o <HEAD> <TITLE> Фамилия </TITLE>
   o </HEAD>
   o <BODY>
▪ Приветствую Вас на моей первой web-страничке!
   o </BODY>
 • </HTML>
– Сохранить документ под тем же именем, обновить его ото-

бражение в браузере (выполнить Вид/Обновить или нажать кнопку 
Обновить на панели инструментов). Проанализировать произошед-
шие изменения в отображении документа.

3. Отредактировать документ:
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– Вызвать меню браузера Вид/Просмотр HTML-кода и добавить 
после текста «Приветствую Вас на моей первой web-страничке!» 
текст подписи:

Студент группы NNN Фамилия Имя
Сохранить документ (но не закрывать) и обновить его просмотр в 

браузере.
– Используя одиночный тег <BR>, отредактировать документ так, 

чтобы подпись начиналась с новой строки, а Фамилия Имя – в следу-
ющей строке. Просмотреть в браузере новый вариант. 

Внимание! После каждого изменения документ нужно сохра-
нять, а просмотр в браузере начинать с обновления загрузки доку-
мента с помощью кнопки «Обновить» на панели инструментов.

4. Оформить фрагменты текста с помощью стилей Заголовков:
– Первую строку документа оформить стилем Заголовок 1-го 

уровня с помощью парного тега <H1> …</H1>. Вторую строку 
оформить как Заголовок 6-го уровня, а третью как Заголовок 4-го 
уровня.

– Просмотреть документ в броузере, изменяя настройку отобра-
жения шрифтов (меню Вид / Размер шрифта / Самый крупный, 
Средний, Мелкий и Самый мелкий).

– Поменять стиль оформления первой строки на Заголовок 2 
уровня, второй строки – на Заголовок 5 уровня, последней строки – 
на Заголовок 3-го уровня. 

5. Выполнить форматирование шрифта:
– После строки Фамилия Имя добавить еще одну строку текста
Нас утро встречает прохладой.
– Оформить фразу по приведенному ниже образцу.
–  

В слове УТРО все буквы должны иметь разные цвета. В слове 
ПРОХЛАДОЙ оформить буквы ПРО – красным цветом, ОЙ – синим. 

– Оформить строку с подписью (Студент группы NNN Фамилия 
Имя) курсивом, размер шрифта задать относительным изменением. 
Использовать теги <FONT SIZE=«+2»> и <I>

– Просмотреть полученный документ в браузере.
6. Выполнить форматирование абзацев:
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– Создать новый документ 2_name.htm, сохранить его в той же 
рабочей папке.

– Ввести текст (использовать копирование текста из документа            
1_name.htm): 

<HTML>
<HEAD> <TITLE> Фамилия </TITLE>
 </HEAD>
 <BODY>

Приветствую Вас на моей второй web-страничке! <BR> Моно-
лог Гамлета

 </BODY>
</HTML>

– Выровнять текст по центру.
– Ввести текст:
Быть иль не быть – вот в чем вопрос. Что благороднее: сносить 

удары неистовой судьбы – иль против моря невзгод вооружиться, в 
бой вступить. И все покончить разом...

– Оформить выравнивание абзаца по ширине.
– Ограничить абзац горизонтальными разделительными линиями 

сверху и снизу, используя тег <HR>. 
– Скопировать монолог и разбить его на абзацы. Выровнять по 

центру.
Быть иль не быть – вот в чем вопрос.
Что благороднее: сносить удары
Неистовой судьбы – иль против моря
Невзгод вооружиться, в бой вступить
И все покончить разом...
– Сохранить документ. 
– Просмотреть документ в окне броузера, изменяя размер окна.
7. Выполнить оформление списков:
– Создать новый документ 3_name.htm, сохранить его в той же 

рабочей папке жесткого диска.
– Ввести текст:

<HTML>
<HEAD> <TITLE> Фамилия </TITLE>

 </HEAD>
 <BODY>

Приветствую Вас на моей третьей web-страничке!
</BODY>

</HTML>
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– Дополнить текст документа (между тегами <BODY>…</BODY>) 
следующим текстом: Я знаю, как оформлять:

Заголовки
Шрифты
Абзацы
– Оформить три последние строки как список нумерованный. 

Для этого использовать следующую конструкцию тегов:
<OL> 
<LI> Шрифты, </LI>
<LI> Заголовки, </LI>
<LI> Абзацы </LI>
</OL>

– Поменять оформление списка на список маркированный. 
Использовать теги <UL>, </UL>

– Создать «смешанный» список:
Я знаю, как оформлять:
 1.  Шрифты
   • Размер
   • Цвет
   • Гарнитуру
   • Индексы
 2.  Заголовки
   • От 1-го до 6-го уровня
 3.  Абзацы
   • Выравнивание
   • Разрыв строк внутри абзаца
   • С использованием переформатирования.

8. Предъявить результаты работы преподавателю.

Таблица основных тегов HTML-документа. 
Теги форматирования шрифта и абзаца

Назначение Вид тегов Примечание
Общая структура документа HTML

Тип документа <HTML></HTML> Начало и конец документа
Имя документа <HEAD></HEAD> Не отображается броузером
Заголовок <TITLE></TITLE> Содержимое строки заго-

ловка окна броузера
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Тело документа <BODY></BODY> Содержимое WEB-
страницы

Структура содержания документа
Внутренние 
заголовки раз-
личного уровня 

<H№> текст </H№> Где № – номер уровня заго-
ловка (от 1 до 6). Например, 
<H1>…</H1> – заголовок 
1-го уровня.

Заголовок с 
выравниванием

<H№ ALIGN=”LEFT| 
CENTER| RIGHT”> 
текст </H№>

LEFT – по левому краю,
CENTER – по центру,
RIGHT – по правому краю.

Форматирование абзацев

Создание 
абзаца (пара-
графа)

<P> текст </P> Абзацы отделяются двой-
ным межстрочным интер-
валом

Перевод строки 
внутри абзаца

<BR> Одиночный тег

Выравнивание 
абзаца

<P ALIGN=”LEFT”>
текст </P>
<P ALIGN= 
”CENTER”>текст </P>
<P ALIGN=”RIGHT”> 
текст</P>
<P ALIGN=”JUSTIFY”> 
текст </P>

LEFT – по левому краю,
CENTER – по центру,
RIGHT – по правому краю,
JUSTIFY – по ширине

Разделительная 
горизонтальная 
линия между 
абзацами

<HR SIZE=«?»> Одиночный тег. «?» – тол-
щина линии в пикселях. 
Толщину линии можно не 
указывать.

Форматирование шрифта

Жирный <B> текст </B> <B> Жирный </B>
Курсив <I> текст </I> <I> Курсив </I>
Подчеркнутый <U> текст </U> <U> Подчеркнутый </U>
Перечеркнутый <S> текст </S> <S> Перечеркнутый </S>
Увеличенный 
размер

<BIG> текст </BIG >

Уменьшенный 
размер

<SMALL> текст 
</SMALL>
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Верхний индекс <SUP> текст </SUP> <SUP> Верхний индекс </SUP>
Нижний индекс <SUB> текст </SUB> <SUB> Нижний индекс </SUB>
Размер шрифта <FONT SIZE=«?»> 

текст </FONT>
? – значения от 1 до 7 или 
относительное изменение 
(например, +2) 

Базовый размер 
шрифта

<BASEFONT SIZE=«?»> Одиночный тег
? – размер от 1 до 7; по 
умолчанию равен 3 и зада-
ется для всего документа в 
целом

Гарнитура 
шрифта

<FONT 
FASE=«название1, 
название2, …»> текст 
</FONT>

Текст оформляется первым, 
установленным на компью-
тере шрифтом из списка 
названий

Цвет шрифта <FONT 
COLOR=”$$$$$$”> 
текст</FONT>

Цвет задается либо клю-
чевым словом, либо шест-
надцатеричным кодом с 
символом #
RED – красный, #FF0000 
– шестнадцатеричный код – 
красного цвета

Создание списков
Нумерованный <OL>элементы списка

</OL>
<OL>
<LI>Элемент списка 1 </LI>
<LI>Элемент списка 2</LI>
<LI>Элемент списка 3</LI>
</OL>

Маркирован-
ный

<UL> элементы списка 
</UL>

Элемент списка <LI> элементы списка 
</LI>

Таблица основных цветов

Цвет Color’s 
name

Шестнадцатеричный код цвета
Red Green Blue

Черный black 00 00 00
Темно-синий navy 00 00 80
Голубой blue 00 00 FF
Зеленый green 00 80 00
Темно-зеленый teal 00 80 80
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Салатный lime 00 FF 00
Бледно-голубой aqua 00 FF FF
Вишневый maroon 80 00 00
Фиолетовый purple 80 00 80
Оливковый olive 80 80 00
Серый gray 80 80 80
Светло-серый silver C0 C0 C0
Красный red FF 00 00
Лиловый fushsia FF 00 FF
Желтый yellow FF FF 00
Белый white FF FF FF

2. Вставка в HTML-документ рисунков. 
Создание закладок и гиперссылок

Цель работы: Научиться выполнять вставку рисунков в HTML-
документ. Научиться создавать закладки и гиперссылки

1. Скопировать из Интернета или какой-либо папки в личную 
папку файлы три графических файла (например, Arrows1.wmf, 
Arrows2.wmf, Arrows3.wmf).

Убедиться, что созданные ранее документы 1_name.htm, 2_name.
htm и 3_name.htm также находятся в вашей папке на жёстком диске.

2. Вставка рисунков в документ
– Открыть в Блокноте документ 2_name.htm.
– Вставить рисунок Arrows1.wmf в начало документа 2_name.htm. 

Для вставки использовать тег IMG с параметрами WIDTH и HEIGHT 
для установки размеров рисунка 50 пикселов по горизонтали и по вер-
тикали. 

– Сохранить документ под именем 4_name.htm.
– Просмотреть в браузере полученный результат.
– Ввести в тег рисунка параметр ALIGN для выравнивания 

рисунка по правому краю. Просмотреть результат в браузере.
– Вставить рисунок Arrows2.wmf в конец документа 4_name.htm 

перед, подобрать тип выравнивания рисунка на свое усмотрение. Уста-



398                                                                                            

новить размер рисунка 100 пикселов по горизонтали и по вертикали. С 
помощью параметра ALT создать всплывающую подсказку «Рисунок 
2», появляющуюся при наведении курсора мыши на рисунок. 

– Просмотреть в браузере полученный результат.
3. Создание гиперссылок и закладок
– В документе 3_name.htm закрепить гиперссылки за следую-

щими элементами списка:
▪ За словом Шрифт – гиперссылка на документ 1_name.htm.
▪ За словом Заголовки – на документ 1_name.htm.
▪ За словом Абзацы – на документ 2_name.htm.
– Создать закладку в документе 1_name.htm перед фразой «Нас 

утро встречает прохладой». Дать ей имя «Morning». 
– Изменить первую гиперссылку (слово Шрифт) так, чтобы она 

указывала на закладку «Morning» в документе 1_name.htm.
– Создать закладку в начале текущего документа 3_name.htm. 

Присвоить ей имя «Hello».
– Изменить вторую гиперссылку (на слове Заголовки), опреде-

лив для неё переход в начало текущего документа на установленную 
закладку «Hello».

– Создать закладку в документе 2_name.htm перед фрагментом 
монолога. Присвоить ей имя «Mono».

– Установить на слово переформатирования гиперссылку на 
закладку «Mono».

– Проверить правильность переходов по всем гиперссылкам.
4. Закрепить гиперссылки за графическими файлами:
– Отредактировать тег вставки рисунка Arrows1.wmf, ввести в 

тег атрибут ALT для отображения текста подсказки «Вернуться». 
Просмотреть в браузере как реагирует рисунок на наведение курсора 
мыши.

– Закрепить за рисунком Arrows1.wmf в документе 4_name.htm 
гиперссылку на документ 3_name.htm. Выполнить переход между 
документами.

5. Предъявить результат преподавателю.
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Основные теги вставки рисунков, закладок и гиперссылок

Вставка изображений
Вставка графиче-
ского файла

<IMG SRC=”файл” 
WIDTH=”ширина” 
HEIGHT=”высота” >

Пример:
<IMG SRC=”grafica.gif”
WIDTH=”550”
HEIGHT=”240”
ALIGN=” right”
ALT=”Графический 
файл”>

Выравнивание кар-
тинки относительно 
текста 

<IMG SRC=”файл” 
ALIGN=
”left|right|top|bottom”>

Вывод текста 
всплывающей под-
сказки при наведе-
нии курсора мыши 
на рисунок

<IMG SRC=”файл” 
ALT=”текст”>

Вставка ссылок
Ссылки на другую 
страницу

<A HREF=” страница”> 
текст </A>

<A HREF=”str2.htm”> 
Ссылка1</A>

Ссылка на закладку 
в другом документе

<A HREF=” страница # 
имя закладки”> текст</
A>

<A HREF=” index.htm 
#met1”> На главную 
страницу </A>”

Ссылка на закладку 
в том же документе

<A HREF=”#имя 
закладки ”> текст </A>

<A HREF=” #metka1”> 
Ссылка2</A>

Определить 
закладку

<A NAME=”имя 
закладки”>текст</A>

<A NAME=”metka1”><
/A>

Цвет фона, текста и ссылок
Фоновая картинка <BODY 

BACKGROUND=”файл 
рисунка”>

<BODY 
BACKGROUND 
=”grafica.gif”
TEXT=”black” (черный)
LINK=”#FF0000” (крас-
ный)
VLINK=”#FFFF00” 
(желтый)
ALINK=”#FFFFFF” 
(белый)
</BODY>

Цвет фона <BODY 
BGCOLOR=”#$$$$$$”>

Цвет текста <BODY 
TEXT=”#$$$$$$”>

Цвет ссылки <BODY 
LINK=”#$$$$$$”>

Цвет пройденной 
ссылки

<BODY 
VLINK=”#$$$$$$”>

Цвет активной 
ссылки

<BODY 
ALINK=”#$$$$$$”>
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3. Создание и форматирование таблиц

Цель работы: Научиться использовать таблицы для оформления 
WEB-страниц.

1. Создать таблицу по приведенному образцу, сохранить документ 
под именем tabl_name.htm. Сверху над таблицей разместить заголо-
вок Таблица №1.

При отображении таблицы в браузере должны удовлетворяться 
следующие условия:

– таблица должна быть выравнена по центру и быть правильной 
(симметричной) формы;

– в центральной ячейке поместить символ * (звездочка), осталь-
ные ячейки должны быть пустыми.

Примечание. Для отображения пустых ячеек в них нужно поме-
стить символьный примитив пробела &nbsp.

2. В этом же документе создать копию таблицы №1, ввести заголо-
вок Таблица №2 и модифицировать ее:

– В центральной ячейке разместить рисунок Arrows3.wmf
– «Раскрасить» все остальные ячейки в различные цвета. 
3. Создать еще одну копию таблицы – Таблица №3 и отредактиро-

вать теги таблицы так, чтобы она соответствовала приведенному ниже 
образцу.

 

Примечание. Для объединения ячеек в тегах <TD> необходимо 
использовать параметры colspan= и rowspan=
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4. Создать новый HTML-документ – rasp_name.htm с расписанием 
занятий.

– Документ должен начинаться заголовком 
Расписание занятий гр. NNN на весенний семестр 2017 г.
– Первая строка таблицы должна быть оформлена как заголовки 

полей (с использованием тегов <TH>).
– Таблица по ширине должна занимать полный размер окна. 

Ширину отдельных столбцов задать в относительных единицах (в %), 
с тем, чтобы при изменении ширины окна пропорции таблицы сохра-
нялись.

День 
недели Время Предмет Преподаватель Аудито-

рия
Поне-
дельник

08:00-08:50 Математика 
(лек)

Доц. 
Садвакасов Е.Ж.

301

08:55-09:45 Математика 
(пр)

преп. 
Садыкова С.К.

302

09:55-10:45 Физика (лек) доц. 
Сидоров О.И.

307

Вторник 08:00-08:50 ТВ и МС (лек) проф. 
Аширов О.А.

310

08:55-09:45 ТВ и МС (сем) преп. Попов М.А. 302
09:55-10:45 Физика (лаб) Ст.преп.

Мамонова Е.П.
307

... ... ... ... ...

– Просмотреть созданный документ в браузере при различных 
размерах окна и различных настройках размера шрифта.

5. Сохранить файл с расписанием под именем rasp_menu_name.htm 
и модифицировать его.

6. После заголовка создать таблицу, состоящую их одной строки 
меню с названиями дней недели.
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7. В таблице с расписанием установить закладки на названия дней 
недели.

8. В таблице меню создать гиперссылки на соответствующие дни 
недели.

9. Выполнить цветовое оформление каждой ячейки меню.
10. Проверить правильность выполнения переходов по гиперссыл-

кам. 
11. Создать группу web-страниц, объединенных меню:
– На рабочем диске создать папку My_raspisanie для размещения 

файлов расписания.
– Поместить расписание на каждый день недели и таблицу с меню 

в отдельные файлы. Имена файлов: menu.htm – для главной страницы, 
названия дней недели – для остальных. Все документы разместить в 
папке My_raspisanie.

– Отредактировать гиперссылки меню так, чтобы по ним выпол-
нялись переходы на соответствующий документ.

– В конце каждого файла с расписанием на день организовать 
гиперссылку для возврата в главный документ с меню.

– Оформить фон каждого дня недели собственным цветом, совпа-
дающим с цветом ячейки таблицы меню.

12. Предъявить результат преподавателю.

Теги оформления таблиц

Определить 
таблицу

<TABLE></TABLE> Пример:
<TABLE border=”1” align 
=«CENTER» width=«50%» >
<TR>
<TH >Товар</TH>
<TH>Цена</TH>
</TR>
<TR>
<TD>Радиотелефон</TD>
<TD>2000 </TD>
</TR>
</TABLE>
Товар Цена
Радиотелефон 2000 
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Окантовка 
таблицы

<TABLE BORDER 
=”?” </TABLE>

Строка таблицы <TR> </TR>
Выравнивание <TR ALIGN=left | 

right | center | middle | 
bottom >

Ячейка таблицы <TD></TD>
Выравнивание по 
горизонтали

<TD ALIGN=LEFT | 
RIGHT | CENTER>

Выравнивание по 
вертикали

<TD VALIGN = 
TOP|MIDDLE| 
BOTTOM>

Установка шири-
ны ячейки (в пик-
селях или %)

<TD WIDTH=«?»>

Заливка цветом 
ячейки

<TD BGCOLOR = «# 
цвет»> </TD>

<TD BGCOLOR = 
«#FF0000»> </TD> красный 
цвет

Заголовок 
столбца или 
строки 

<TH>текст </TH> Текст в ячейке выравнива-
ется по центру, устанавлива-
ется жирный шрифт
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3

Обработка мультимедийной информации 
в среде Windows Movie Maker

Цель: Изучение функций редактора видео Windows Movie Maker
Оборудование: ПК

Краткие теоретические сведения
Windows Movie Maker это бесплатная программа для создания 

и редактирования любительских фильмов, которая входит в ком-
плект операционных систем семейства Microsoft Windows, начиная с 
Windows ME и заканчивая Windows Vista.

С помощью этой программы можно создавать монтировать и 
демонстрировать свои фильмы прямо на домашнем ПК при выполне-
нии простых операций перетаскивания мышью. Программа позволяет 
добавлять специальные эффекты, дикторский текст и музыку. После 
создания фильма можно записать его на компакт-диск, отослать дру-
зьям и знакомым по электронной почте или выложить его в Интер-
нете.

Данная программа довольно проста в использовании и в первую 
очередь она рассчитана на любительское создание фильмов. Ключевые 
особенности программы:

1) Простой и интуитивно понятный интерфейс.
2) Возможность создания фильмов профессионального качества.
3) Возможность создать из изображений слайдшоу.
4) Возможность получать видео с цифровой или аналоговой видео-

камеры.
5) Поддержку большого количества видеокамер, включая аналого-

вые и цифровые.
6) Возможность записи фильмов с компьютера непосредственно на 

видеокамеру.
7) Возможность обрезать и склеивать видео.
8) Возможность добавлять эффекты переходов, заголовки и титры, 

звуковую дорожку.
9) Сохранение высочайшего качества изображения и звука с по-

мощью самой современной технологии сжатия Windows Media.
10) Возможность настройки качества создаваемого фильма.
11) Возможность сохранения фильма непосредственно на видеока-

меру.
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Интерфейс программы
Программа имеет классический интуитивно понятный интерфейс 

(рисунок 1), который схож с большинством видео редакторов. Есть 
и некоторые отличительные особенности, делающие эту программу 
уникальной.

Рисунок 1. Рабочее окно программы Windows Movie Maker 

Главное меню (рисунок 2) содержит все команды и настройки для 
управления работой программы. С его помощью можно включать/
отключать некоторые панели программы или вызывать нужные функ-
ции.

Рисунок 2. Главное меню программы Windows Movie Maker
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Ниже, расположена панель инструментов (рисунок 3), которая 
имеет кнопки для создания/открытия/сохранения проекта, отмены/
повторений действий, скрытия/отображения панели задач (Tasks), 
скрытия/отображения панели сборники (Collections), а также выпада-
ющий список, в котором можно выбрать необходимую группу эле-
ментов. Групп там всего три: Video Effects (Виде эффекты), Video 
Transitions (Видео переходы), Collections (Сборники).

Рисунок 3. Панель инструментов программы Windows Movie Maker 

Одним из наиболее удобных решений облегчающих доступ к функ-
циональным возможностям программы, без которого в Windows Movie 
Maker было бы работать намного сложнее, является панель задач 
(рисунок 4).

Рисунок 4. Панель задач программы Windows Movie Maker 
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Данная панель предназначена для упрощения доступа к наиболее 
часто используемым командам. По сути, панель задач разбита на три 
раздела:

1) Capture Video (Запись видео), Тут есть три пункта для импорта 
видео (Import video), картинок (Import pictures) и звука (Import audio or 
music) в «рабочее поле» программы.

2) Edit Movie (Монтаж фильма). Здесь находится пять элемен-
тов, с помощью которых можно отображать окна сборников (Show 
Collections), видеоэффектов (View video effects), переходов (View video 
transitions), а также окна для создания названий титров (Make titles or 
credits) и создания автофильма (Make an AutoMovie).

3) Finish Movie (Завершение создания фильма). В этой категории 
находятся функции для создания фильма и сохранения его на компью-
тере (Save to my computer) или на видеокамере (Send to DV camera).

В окне проекта (рисунок 5) отображаются сборники (Collections), 
видео эффекты (Video Effects) и переходы (Video Transitions). Для 
переключения между этими группами элементов необходимо выбрать 
соответствующий пункт из выпадающего списка инструментов или из 
списка на панели задач. Также в этой области программы отобража-
ется окна для создания заголовков (Make titles or credits) и автофильма 
(Make AutoMovie).

Рисунок 5. Окно проекта Windows Movie Maker 

Для просмотра содержимого сборников, видео эффектов и пере-
ходов удобно использовать встроенный проигрыватель (рисунок 6). 
Также он предназначен для отображения созданного проекта, который 
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можно посмотреть в полноэкранном режиме нажав в главном меню во 
вкладке «View» (вид) на пункт «Full Screen» (на весь экран) или про-
сто нажав на комбинацию клавиш Alt + Enter.

Рисунок 6. Проигрыватель программы Windows Movie Maker

 Внизу программы находится панель, в которой доступны два 
режима просмотра проекта (рисунок 7).

Рисунок 7. Нижняя панель программы Windows Movie Maker 

Первый режим имеет вид типичной шкалы времени (рисунок 8). 
В основном этот режим используется для подбора и упорядочивания 
слайдов, изменения продолжительности их проигрывания, добавления 
заголовков, звука и видеоэффектов.
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Рисунок 8. Шкала времени

Второй режим имеет вид раскадровки (рисунок 9). Этот режим удо-
бен при добавлении переходов и видео эффектов.

Рисунок 9. Режим раскадровки

Переключаться между режимами можно нажимая кнопки с надпи-
сями «Show Timeline» и «Show Storyboard» или с помощью комбина-
ции горачих клавиш Ctrl+T.

Работа с программой

Запуск программы
По умолчанию запустить программу можно нажав кнопку «Пуск», 

далее необходимо перейти в меню «Программы» и выбрать там 
«Windows Movie Maker».

Импорт содержимого 
На панели инструментов нажимаем, к примеру «Import pictures» 

(Импорт изображений) и выбираем несколько изображений. После 
того как вы выберете необходимые изображения они будут отобра-
жены в окне проекта Collections (Сборники). Таким же образом Вы 
сможете добавить видео, или аудио информацию просто нажав пун-
кты «Import video», «Import audio or music» соответственно.
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Добавление объектов на шкалу времени.
Теперь из окна проекта Collections (Сборники) перетаскиваем объ-

екты на шкалу времени. Которые кстати можно добавить нажав на 
пункт меню, разворачивающееся при клике правой кнопкой мыши 
«Add TimeLine» (Добавить на шкалу времени) или просто нажав ком-
бинацию горячих клавиш «Ctrl + D». Также в панели задач есть пункт 
под названием «Make an AutoMovie» (Создание автофильма), который 
поможет автоматически добавить все объекты, находящиеся в окне 
проекта Collections (Сборники).

Добавление названий и титров.
Это возможность программы Windows Movie Maker, которая позво-

ляет создавать короткометражные фильмы. Для того чтобы доба-
вить заголовок необходимо в панели задач в категории «Edi Movie» 
выбрать пункт «Make titles or credits» (Создание названий и титров) 
или в главном окне во вкладке «Tools» (Сервис) выбрать пункт «Titles 
and Credits…» (заголовки и титры). В появившемся окне можно будет 
выбрать место в клипе, которое будет присвоено новой надписи: в 
начале, в конце, перед выделенным объектом, после выделенного 
объекта или на выделенном объекте. Далее следует выбрать нужный 
пункт и заполнить текстовое поле. Также можно задать шрифт и спо-
соб анимированного отображения надписи.

Добавление видеоэффектов и переходов.
Для того чтобы добавить видеоэффекты и переходы необходимо для 

начала выбрать из панели задач пункт View video effects (Просмотр 
видео эффектов) или View video transitions (Просмотр видео перехо-
дов), после чего откроется окно с наглядно представленными неболь-
шими миниатюрами эффектов (или переходов). Можно посмотреть их 
в работе просто выбрав любую миниатюру, и эффект автоматически 
проиграется во встроенном плеере. Для добавления понравившихся 
элементов можно просто перетянуть их на нужный кадр. Эффекты и 
особенно переходы очень удобно добавлять в режиме раскадровки.

Редактирование фильма в окне шкалы времени.
После добавления элементов следует установить длительность их 

проигрывания. Это можно сделать, выделив на шкале времени нуж-
ный объект и потянув его за края. Следует помнить о том, что если вы 
хотите, чтобы при отображении, например, картинки одновременно 
показывался какой-либо текст, то необходимо уделить внимание зада-
ваемому для проигрывания времени. Так, например, при добавлении 
текста, который будет занимать на экране максимальное простран-
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ство, для картинки следует устанавливать время проигрывания около 
15 секунд плюс 2 секунды на переходы. 

При определении продолжительности проигрывания лучше всего 
засеките секундомером. Для более удобной настройки воспользуй-
тесь функцией изменения масштаба, с помощью которой можно более 
точно и легко установить временные рамки для отображения тех или 
иных объектов.

Для этого можно воспользоваться кнопками с изображением 
лупы или горячими клавишами Page Down и Page Up. Также при 
редактировании следует уделить особое внимание музыкальному 
сопровождению. Установите плавное нарастание проигрывания аудио-
сопровождения в начале и затухание, в конце нажав на правую кнопку 
мыши в шкале времени над дорожкой «Audio» и выбрав пункты Fade 
In (нарастание) и Fade Out (затухание). Плюс ко всему в том же выпа-
дающем меню можно настроить громкость, выбрав пункт Volume.

Сохранение и создание фильма.
Последним этапом в работе с программой Windows Movie Maker 

будет создание и сохранение видеоклипа. Для этого необходимо про-
сто в панели задач выбрать пункт Save to my computer (Сохранение на 
компьютере) или Send DV camera (Отправить на цифровую камеру). 
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