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Осы оқу құралын оқып зерделегеннен кейін сіз мыналарды білетін боласыз: 

 
желілік технологиялар туралы жалпы мәліметтерді; 

есептеуіш желілердің түрлерін, олардың жұмыс істеу қағидаларын; 

негізгі желілік хаттамалар мен қызметтерді; 

желілік жабдықтың негізгі компоненттерінің қолданысын; 

Интернет ғаламдық компьютерлік желісінің терминдері мен анықтамаларын; 

аппаратпен қамтамасыз етуге, бағдарламалық компоненттердің қолданысына 

және конфигурациясына қойылатын талаптарды; 

          Интернет желісінің құрылымы мен ақпараттық ресурстары, провайдерлердің 
функциялары мен міндеттері туралы мәліметтерді; 

          Интернетте дербестендіру қағидалары, веб-сайттар мен интернет- 

парақшалардың құрылымдары мен функциялары, каталогтармен және іздестіру\ 

жүйелерімен жұмыс жасау ерекшеліктері; 

          желілік өзара әрекет етуді, интернетте қарым-қатынас құралын ұйымдастыру 
қағидасы; 

          Интернетте жұмыс жасаудың этикасы мен қауіпсіздігі туралы бастапқы 
мәліметтерді. 

 
Осы оқу құралын оқып зерделегеннен кейін сіз: 

 
          Windows операциялық жүйесінің негізгі желілік хаттамалары мен қызметтерін 

орната және баптай аласыз; 

          жергілікті желіні Интернетке қосу үшін бағдарламалық жасақтаманы дұрыс 

орната және баптай аласыз; жергілікті желілердің қанағаттанарлықсыз жұмыс 

істеу себептерін іздей және жоя аласыз; 

          қол жетімді желілік жабдықты тиімді пайдалана, жергілікті желіні диагностика 

жасай аласыз; 

электрондық пошта арқылы жұмыс істей алатын боласыз. 

 
 

Оқырманға 



 

   
 

 
 

 
Желі –байланыс арнасы арқылы бір-бірімен байланысқан компьютерлер тобы. 

Байланыс арнасы желі ішіндегі деректермен алмасуды, яғни белгілі бір топтағы 

компьютерлер арасындағы деректермен алмасуды қамтамасыз етеді. Желі екі немесе үш 

компьютерден немесе бірнеше мың компьютерден тұруы мүмкін. Компьютерлер 

арасында мәліметтермен алмасуарнайы желілік кабель, телефон желісі, талшықты- 

оптикалық кабель немесе радио арқылы жүзеге асырылуы мүмкін. 

Жергілікті және ғаламдық желілерді ажыратуға болады. 

Жергiлiктi желiлер (ағыл.local — жергілікті) –бұл жақын орналасқан 

компьютерлерден тұратын, көбінесе сол бөлмеде, сол ғимаратта немесе жақын 

орналасқан ғимараттарда орналасқан желілер. Мысалы, офистегі бірнеше компьютер 

жергілікті желіге біріктірілуі мүмкін. Жергілікті компьютерлік желілер, белгілі бір 

кәсіпорын немесе фирманы қамтитын және бірыңғай ортада түрлі есептеу ресурстарын 

біріктіретін корпорациялық (ағыл.corporate — корпорациялық, жалпы) деп аталады. 

Бұған банктік желі мысал бола алады. 

Жергілікті желілердің ең маңызды сипаттамасы – деректерді беру жылдамдығы, 

сондықтан компьютерлерде деректерді беру жылдамдығы кемінде 10 Мбит / с жоғары 

жылдамдықты адаптерлер арқылы қосылған. Жергілікті желілерде жоғары 

жылдамдықтағы сандық байланыс желілері пайдаланылады. 

Сонымен қатар, жергілікті желілер оңай бейімделуі, икемді болуы тиіс: 

пайдаланушылардажеліге қосылған компьютерлердің болуы, қажет болған 

жағдайдакомпьютерге немесе басқа құрылғыларды қосуға немесе жылжытуға, сонымен 

қатар желіге кедергі келтірмей, оларды желіден ажыратуға мүмкіндігіболуы тиіс. 

Ғаламдық желілер (ағыл.global — әлемдік, дүниежүзілік) түрлі қалаларда, 

елдерде, әртүрлі құрлықта бір-бірінен қашықта орналасқан компьютерлерді немесе 

жергілікті желілерді біріктіреді. Ғаламдық желідегі байланыс үшін модемдер мен 

қалааралық байланыс желілері  пайдаланылады. Тиісінше, жоғары жылдамдықты 

спутниктік және талшықты-оптикалық байланыс желілерімен қатар, түпкі тұтынушылар 

телефон желілері негізіндетөмен жылдамдықты аналогтық қосылуларды жиі 

пайдаланады. 

Кіріспе 



 

1.1 

 

  
 

 

 
 

 

Жалпы мәліметтер 

 
Компьютерлерді бірыңғай желіге біріктіру пайдаланушыларға жеке 

компьютерлердің мүмкіндіктерімен салыстыруға келмейтін жаңа мүмкіндіктер береді. 

Желі – бұл жекелеген компьютерлердің мүмкіндіктерін қосу емес, көбейту. Жергілікті 

желі компьютерлер арасында файлдармен алмасуға, компьютер мен аппараттық 

ресурстарды бөлуге, деректерді өңдеудің және ақпаратты сақтаудың кең тараған және 

орталықтандырылған әдістерін қатар қолдануға және тағы басқаларға мүмкіндік береді 

(1.1-сурет). 

Компьютерлік жергілікті желінің көмегімен техникалық және ақпараттық 

ресурстарды ұжымдық пайдалану жүзеге асырылуда, ал бұл қолданушының тек желідегі 

ғана емес, сонымен қатар нақты өмірдегі психологиясы мен мінез-құлқына да жақсы 

ықпалын тигізеді. 

 

Желілік принтер  Принт-сервер Қосымшалар сервері 

Жұмыс станциясы Файлдық сервер Әкімші доменінің мәліметтер қорының сервері 

Бақылаушы Жұмыс орны 

 

 
Жұмыс 

станциялары   Файлдық сервер Сервер 
деректер 

1.1-сурет Жергілікті желі 

 

Контроллер 
домен 

 

Жұмыс орны 
әкімшісінің 

 

   
5 Жалпы мәліметтер 1.1 

Желілік принтер    Принт-сервер Қосымшалар 
сервері 

 

 

Жергілікті компьютерлік желілер 1 



 

1.2 

 
 

 

 
 

 

Жергілікті желілердің топологиясы 

Қазіргі кезде «жұлдыз» типі бойынша байланыс жергілікті желілердің кең таралған 

Желілер топологиясы— желі (компьютерлер мен басқа құрылғылар) элементтерін 

бір-бірімен өзара байланыстыру әдісі. Топология жергілікті желінің физикалық 

құрылымын анықтайды. 

топологиясы болып табылады. 

Жұлдыз. Жалғаудың осы түрінде әрбір компьютер кейбір біріктіруші құрылғыға 

бөлек кабельмен қосылады. Схемалық тұрғыдан алғанда, бұл біріктіруші құрылғы 

жұлдыздың шартты ортасында орналасқан және әрбір жалғастырғыш кабель 

жұлдыздың «сәулесі» болып табылады, демек, осындай қосылу схемасының атауы осы 

жерден келіп шығады (1.2-сурет). 

Компьютерлерді жалғаудың бұл типінің келесі артықшылықтары бар: 

■ қандайда бір кабельдің зақымдануы басқа жалғаулардың жұмысқа қабілеттілігіне әсер 

етпейді, сондықтан бұл желі үлкен сенімділікке ие, сондай-ақ онда ақаулы учаскені 

іздеу оңай; 

■ мұндай желіні оңай кеңейтуге болады, қосылған компьютерлердің жұмысын 

тоқтатпастан оған жаңа компьютерлерді қосуға болады; 

■ желіге өте көп компьютерлерді қосуға болады; 

Желілік кабель Біріктіруші құрылғы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сурет 1.2. 

компьютерлерді «жұлдыз» 

түріне қосу 

 

 

 

 

 
6 тарау 

1 Ғаламдық компьютерлік желілер 



 

 

 

 
 

■ егер компьютерлер көпәрі олар бірнеше бөлмеде орналасқан болса, 

компьютерлерді бір-бірімен байланыстыратын бірқатар басқа құрылғыларға қосуға 

болады. Бұл біршама тармақталған схеманы береді (1.3-сурет). 

 

Біріктіретін құрылғының желісінің сенімділігі тұрғысынан да— осындай құрылғы 

істен шыққан жағдайда, желіден құрылғыға қосылған барлық компьютерлердің 

ажыратылып қалатындығы тұрғысынан, сол сияқты оның өнімділігі  тұрғысынан 

да(өткізу қабілеті) тар болуы желінің осындай құрылымының кемшілігі болып табылады. 

Дегенмен, «жұлдыздың» кемшіліктеріне қарағанда оның артықшылықтары басым болып 

келеді: біріктіретін құрылғылар қазіргі уақытта өте сенімді, өткізу қабілеті айтарлықтай 

жеткілікті,істен шығып қалған жағдайда мұндай құрылғыны басқа дұрыс құрылғымен 

ауыстыру өте оңай. 

Жалпы шина. Жалғаудың бұл типінде барлық компьютерлер кабельге тізбекті 

жалғанған (1.4-сурет). 

Бұл жағдайда компьютерлер арасындағы байланыс бір жалпы кабель арқылы 

жүзеге асырылады және «жалпы шина» деген атау осы жерден келіп шығады. Жалғаудың 

бұл типінің артықшылықтары: 

■ қосымша біріктіретін құрылғылар қажет емес; 

■ өте аз жалғастырғыш кабельде қолданылады. 

 
 

 

 

 
 

 

 

Сурет 1.4. 

компьютерлерді 

«Жалпы шина» түрі 

бойынша қосу 

 

 

 

  
Жалпы мәліметтер 1.2 

Жалпы шина 
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1.5 -сурет. Жалғаудың«жұлдыз» 
және «жалпы шина» типтерін 
құрамдастыру 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Кемшіліктері: 

■ біркабель зақымдалған жағдайда бүкіл желінің жұмысқа қабілеттілігі бұзылады, 

сондықтан мұндай жалғаудың «жұлдызды» тип бойынша жалғауға қарағанда сенімділігі 

аз және ондағы ақаулықтарды іздеу қиын болып табылады; 

■ жалпы шинаның өткізу қабілеті барлық компьютерлер арасында бөлінеді, сондықтан 

тұтастай алғанда, компьютерлер арасындағы ақпарат беру жылдамдығы «жұлдызды» тип 

бойынша жалғағанға қарағанда азырақ; 

■ «жұлдыз» типін пайдаланғаннан гөрі компьютерлердің аздаған санын осылайша бір 

желіге біріктіруге болады; желіні кеңейту бойынша жұмыстар жүргізген кезде, желіге 

қосылған компьютерлердің жұмысы тоқтатылады. 
 

«Жалпы шина» жалғауы компьютерлер кез келген жерге таралмаған және өте көп 

компьютерлерді бірыңғай желіге қосу талап етілмеген 1980-1990 жылдары қолданылды. 

Үлкен желілерді құру қажеттілігі біртіндеп «жалпы шина» типін «жұлдыз» типіндегі 

жалғаумен ауыстыруға әкелді. Бұған біріктіретін құрылғылар құныныңайтарлықтай 

төмендеуі түркі болды. Өтпелі кезеңде желілерде қосылудыңаралас әдісі жиі қолданылды 

(1.5 сурет). 

Сақина.  Бұл  байланыс  түрінде  деректер  бір  компьютерден  екіншісіне  жүйелі  түрде 

беріледі; егер бір компьютер басқа компьютер үшін тағайындалған деректерді алса, онда 

оларды одан әрі (қоңыраумен) жібереді және егер деректер осы компьютерге жіберілсе, ол 

оны алады және өңдейді (1.6-сурет). 

 
 

 

 

 

 
 

1.6 -сурет. «Сақина» 

типі бойынша жалғау 

 

 

 

 

 
8 тарау 

1 Ғаламдық компьютерлік желілер 



 

 
 

Жаңа желіні құру топологиясы бірнеше факторлар негізінде анықталады: 

 
■ желіге қосылған компьютерлер саны; 

■ компьютерлердің өзара орналасуы және олардың қашықтығы; 

■ желінің өткізу қабілеті; 

■ желінің сенімділігіне қойылатын талаптар; 

■ жабдықтарды құны жағынан шектеу; 

■ кабельді төсеу мүмкіндігі және т.б. 

 
Желінің  таңдап  алынған  топологиясы,  өз  кезегінде,  пайдаланылатын  желілік 

жабдық пен бағдарламалық жасақтаманы таңдауды анықтайды. 

 

 

      Желілік жабдық 

Желілік кабель — желі элементтерін (компьютерлерді және басқа құрылғыларды) 

бір-біріне қосудың негізгі жолы. Заманауи компьютерлік жергілікті желілерде 

қолданылатын кабельдердің бірнеше түрі бар. 

Есулі қосақ. Қазіргі уақытта жергілікті желілерде қолданылатын кабельдің негізгі 

түрі. Ол 16 қос-қостан өрілген сымнан (сымның атауы осы жерден келіп шығады) тұрады 

(1.7-сурет). 

Есулі қосақөткізу қабілеті 100 Мбит / с және одан көп желілерді құруға мүмкіндік 

береді. Дегенмен, бір кабельдің ұзындығы бойынша шектеулер бар (100 м дейін), 

сондықтан егер үлкен қашықтаорналасқан компьютерлерді қосу қажет болса, қосудың 

басқа түрлері қолданылады. 

Есулі қосақты компьютерге немесе басқа құрылғыға қосу үшін  кабельдің 

ұштарына арнайы жалғағыштар орнатылады (1.8-сурет). Мұндай жалғағыш RJ-45 

халықаралық белгісімен белгіленген. 

 
 

 

   

1.7 -сурет Есулі қосақты қабіл 1.8-сурет Есулі қосақты қабіл коннектор 

орнатылған RJ-45 
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1.9 -сурет. Орнатуға арналған 
құрал кабелі 

1.10 -сурет. Жалғағыштардың 

коаксиальді 

 
 

 

Есулі қосақ кабелі 100 м ораммен сатылады, сонымен қатар жалғағышы 

орнатылған кабельді сатып алуға болады. Мұндай дайын кабель патчкорд (ағыл. patch 

cord) немесе байланыстырушы сым деп аталады. Дайын патчкордтар 50 см, 1, 2, 3 және 5 

м ұзындықта сатылады. Егер басқа ұзындықтағы кабель қажет болса, арнайы құралды 

қолдана отырып, жалғағыштарды өз бетіңше орнатуға болады (1.9-сурет). 

Коаксиальді кабель. Қолдану тәсілі бойынша арқылы ең арзан және «ескі» кабель 

(1.10-сурет). 

Осы кабель арқылы беру жылдамдығы 10 Мбит /  с-ке дейін шектелген, бірақ 

компьютерлерді жалғау үшін қажет кабельдің рұқсат етілетін ұзындығы есулі қосақтың 

кабельінен де көп. Сонымен қатар, коаксиальді кабель кедергіден (сәулеленуден), сыртқы 

механикалық әсерлерден және қоршаған ортаның әсерлерінен қорғайды. Коаксиальді 

 
 

 

   
1.11 -сурет. BNC-коннектор 1.12-сурет. ВNC — T-коннектор 

 

кабельдің ұштарын компьютерлерге немесе басқа құрылғыларға қосу үшін арнайы 

жалғағыштар — BNC коннекторларын орнатылады (1.11-сурет). Коаксиальді кабель 

көбінесе «жалпы шина» типі бойынша желілерді құру үшін пайдаланылды. Кабельді 

компьютерге қосу арнайы үшайыр BNC — Т-коннектор арқылы жүзеге асырылады 

(1.12-сурет). Жалпы шинаның ұштарына Т-коннекторларына BNC терминаторлары 

жалғанады. 

 

 
10 тарау 

1 Ғаламдық компьютерлік желілер 



 

 
 

Қазіргі уақытта кабельдің мұндай түрлері қосудың жылдамдығы емес, қашықтығы, 

арзандығы және сыртқы әсерлерден қорғалғандығы, мысалы, көшеге (ғимараттың ауасы 

немесе сыртқы қабырғасы бойынша) төсеген кезде маңызды болып табылатын кабельдер 

қолданылады. 

Оптикалық-талшықты кабель. Кабельдің бұл түрі көбірек таралған. Ол есулі 

қосақтың және коаксиальді кабельдің: жалғастырудың үлкен ұзындығы  (бірнеше 

шақырым), байланыстың жоғары жылдамдығы (100 Мбит / с, 1 Гбит / с және одан да 

көп), кедергілерден және сыртқы әсерлерден жоғары деңгейде қорғану сияқты барлық 

жақсы қасиеттерін үйлестірген. Дегенмен, оптикалық-талшықты кабель есулі қосаққа 

қарағанда айтарлықтай қымбат, ал оптикалық-талшықты кабель арқылы жұмыс 

жасайтын желілік жабдықтар одан да қымбат. Сондықтан оптикалық-талшықты кабель 

негізінен, үлкен жылдамдықтар және (немесе) қашықтықтар қажет болатын жерлерде — 

үлкен жергілікті магистральдар немесе үлестірілген желілерде, жүктелген серверлер мен 

жұмыс станциялары қосқан кезде қолданылады. 

Белсенді желілік жабдықтар. Желілік адаптері компьютер мен жергілікті желі 

арасындағы байланыстырушы тізбек болып табылады. Әдетте, желілік адаптер — бұл 

компьютердің аналық тақтасына кіріктірілетін және желі кабелін жалғауға  арналған 

басқа жалғағышы бар кеңейту тақтасы (1.13-сурет). Сонымен қатар, компьютерге USB- 

порты арқылы жалғанатын желілік адаптерлер (1.14-сурет) бар, ал ноутбуктер үшін 

PCMCIA ұяшығына (1.15-сурет) қосылатын арнайы желілік адаптерлер бар. 

Пайдаланылатын кабельдің типіне байланысты желілік адаптерлерде коаксиальді 

кабельді, есулі қосақты, оптикалық-талшықты кабельді қосуға арналған жалғағыштар 

болуы мүмкін (1.16-сурет). 

Электрондық компоненттерді одан әрі шағымдау бағытындағы өндірістік 

технологияларды дамыту компьютерлердің қосымша желілік адаптерлермен 

жабдықталуына әкелді. Бұл жағдайда желілік адаптер желілік кабельге арналған 

жалғағыш бар тікелей компьютердің аналық тақтасында орналасқан. 

 
 

 

 

  

 

1.13-сурет. желілік карта 1.14-сурет. желілік адаптер USB 
 

 

 

1.15 -сурет. Ноутбукке арналған PCMCIA желілік адаптері 

1.16 -сурет.Коаксиальді кабельге арналған жалғағышты желілік карта 

1.17 -сурет. Cisco Catalystкоммутаторы 

Сандық деректерді және оларды қабылдау (беру) туралы хаттамаларды ұсыну 
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үшін пайдаланылатын форматтарға байланысты желілер бірнеше түрге бөлінеді. Қазіргі 

уақытта жергілікті желілерде негізгі коммуникациялық хаттама Ethernet хаттамасы 

болып табылады. XEROX компаниясы 1973 жылы әзірлеген, ол эволюциялық дамудың 

бірнеше сатыларынан өтті. Хаттаманың бірінші модификациясында деректерді беру 

жылдамдығы 10 Мбит / с болды. Қазіргі уақытта 100 Мбит / с жылдамдық (хаттаманы 

кеңейту FastEthernet – «жылдам» «Ethernet» деген атауға ие болды) ең көп таралғаны 

болып табылады, ал Gigabit Ethernet ( 1 Гбит/с-ке дейінгі жылдамдық) барынша кеңірек 

тарап келеді. Жақында ғана GE 10 хаттамасына стандарт – беру жылдамдығы 10 Гбит / 

с-ке дейін жететін Ethernet хаттамасының ары қарайғы эволюциясы қабылданды. 

Концентратор. «Жұлдыз» типіндегі желілерге арналған қарапайым біріктіретін 

желілік құрылғы. Желілік кабельдердің порттарын компьютерден қосуға арналған 

бірнеше ұяшықтары бар. Желі порттарының функциясы 4-тен 16-ге дейін өзгереді әрі 

желілік компьютерлерде бір деректерді алу және басқа да компьютерлерге жіберу үшін 

қолданылады. 

Коммутатор. Бұл құрылғының функциялары концентратордың функцияларына 

ұқсас, бірақ коммутатор неғұрлым ақылды құрылғы. Ерекше ережелерге және деректер 

пакеттерін талдауға негізделген, деректерді тиімді басқаруға тиімді қол жеткізіледі, 

сондықтан ажыратқыштар үлкен бөлінген жоғары жүктеме желілерінде қолданылады. 

Коммутатор порттарының саны бірнеше жүзге жетуі мүмкін (1.17-суретті қараңыз). 
 

 
 

Маршруттауыш. Бірнеше жергілікті желіге қосылу үшін пайдаланылады, мүмкін, 

қолданылатын хаттамалардың әртүрлі түрлерімен. Сондай-ақ, маршруттауыштар 

жергілікті желіні сегменттерге бөлу үшін жалғағыштармен бірге пайдаланылады – 

желінің бөліктері, олар үшін деректер ағындарын өңдеудің белгілі бір ережелері 

жалғағыштар мен маршруттауыштарда жұмыс істейді. Сонымен қатар, 

маршруттауыштар жергілікті желіні интернетке қосу үшін қолданылады. 

 
 

 

   
1.15 -сурет. Ноутбукке арналған 

PCMCIA желілік адаптері 

1.16 -сурет.Коаксиальді кабельге 

арналған жалғағышты желілік 

карта 
 

 
12 тарау 

1 Ғаламдық компьютерлік желілер 

Желілік адаптер компьютерден желілік кабель арқылы жіберілетін аналогтық 

сигналдарға (электрлік - бұралған жұпты немесе коаксиальді кабельді пайдаланғанда, 

оптикалық талшықты кабельді пайдалану кезінде жарықтандырылған) сандық 

деректерді түрлендіру функциясын орындайды. Сондай-ақ, желілік адаптері 

қабылданған сигналдар үшін кері айналдыруды орындайды. 



 
 

 

 
 

1.17 -сурет. Cisco Catalyst коммутаторы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Модем (модулятор-демодулятор үшін қысқа). Модемдер қарапайым телефон 

желілерінен компьютерлерді қосу үшін қолданылады. Модемнің негізгі функциясы – 

аналогты телефон желісі арқылы компьютерден сандық сигналдарды беру. Модем 

аналогты сигналды сандық ақпаратпен таратады және оны қабылдау кезінде 

демодулирлейді (құрылғының аты). Модемдік қосылысты пайдаланып, компьютерді 

басқа аумақта, мысалы, басқа қалада, өте көп жерде орналасқан жергілікті желіге қосуға 

болады. Сонымен бірге қолданыстағы телефон желісі пайдаланылады, сондықтан бұл 

байланыс тез және үлкен шығыстарсыз ұйымдастырылады. Әрине, модемді қосу 

жылдамдығы жергілікті желідегі қосылу жылдамдығынан әлдеқайда төмен, бірақ бұл 

жылдамдық бірнеше файлды тасымалдау үшін жеткілікті. 

Құрылғыларды қосу. Кабельді өзгертпестен желінің топологиясын тез өзгерту 

үшін патч-панельдер немесе көлденең панельдер қолданылады. Патч панельдерінің 

сымын арқасында белсенді желі жабдықтары арасындағы қосылым схемасын жылдам 

өзгертуге, қосымша құрылғыларды өшіруге және қосуға, диагностиканы орындауға және 

бұзылған құрылғыларды  немесе  зақымдалған  кабельдерді  табуға  болады. 

Қосылатын жұмыс станциялары мен басқа желілік құрылғылардың жұмыс 

станцияларына ыңғайлылығы үшін пайдаланушылар желілік розеткаларды пайдаланады 

(қуат көздерімен шатастырмау керек). Бұл компьютердің жергілікті желісінен тез арада 

қосылуына немесе өшірілуіне жол беріп, желілік кабельдерді зақымдаудан қорықпайсыз. 

Сымсыз қосылу. Ethernet LAN хаттамасының кеңейтімдерінің бірі Wi-Fi сымсыз 

байланыс хаттамасы болып табылады. Оның негізгі артықшылығы - қабылдау (жіберу) 

радиоканал арқылы жүргізіледі. Сымсыз желі үшін екі топология опциясы мүмкін: 

■ екі компьютерді тікелей қосу (нүкте - нүкте); 

■ кбайланыстырушы құрылғы арқылы қосылу. 

Wi-Fi-де кейбір кемшіліктер бар: 

■ Максималды қосылу жылдамдығы кабельмен байланысқаннан азырақ, қазіргі уақытта 

нүкте-нүкте байланысымен 54 Мбит / с; 

■ 54 Мбит / с біріктіру құрылғысы арқылы бірнеше компьютер қосылса, олар «жалпы 

шина» ретінде қосылғанда барлық компьютерлер арасында бөлінеді; 

■ қосылыстардың кедергісіз кедергісі (ғимарат ішіндегі қабырғалар, ашық кеңістіктегі 

ғимараттар); 

■ Радионы «тыңдау» және ақпаратты ұстап қалу мүмкіндігі. 
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Жергілікті желілерде сымсыз байланыс әдетте ноутбуктарды және дербес қалта 

компьютерлерді (ДҚК) қосуға пайдаланылады. Сонымен қатар, сымсыз байланыс 

жергілікті желілерді біріктіруге және Интернетке қосылу үшін қолданылады. 

Сымсыз кіру нүктесі сымсыз құрылғылар мен «қарапайым» желі арасындағы 

байланысты қамтамасыз етеді. Сымсыз құрылғылардың (1.18-сурет) басқа түрлерінің 

байланысында (сыртқы немесе ішкі) жергілікті желілік кабель мен антенна арқылы LAN 

қосылатын коннектор бар. 

Сымсыз желі адаптері қарапайым адаптерге өте ұқсас, бірақ оның орнына 

кабельге арналған жалғағыштың антенналы жалғағышы қолданылады. Сондай-ақ, 

антеннаны құрылғыға да салуға болады (1.19-сурет). 

Кейінгі уақытта бірнеше функцияларды орындайтын біріктірілген желілік 

құрылғылар көп және кең таралған. Мысалы, модемді, маршрутизаторды, коммутаторды 

және сымсыз кіру нүктесін біріктіретін құрылғылар бар. 

" 1.J Жергілікті желілердің аппараттық ресурстары 

Бұл – жергілікті желілер салынып, қызмет көрсету функцияларын орындай 

отырып, бұрын қаралған жабдықтар. Басқа жұмыс жасамай, компьютерлерді жергілікті 

желіге біріктіру мүмкіндігін ғана қамтамасыз етеді. Жергілікті желі көмегімен қандай 

құрылғыларды біріктіруге болады? 

Сервер– өз ресурстарын басқа компьютерлерге – жұмыс станциялары мен басқа 

серверлерге беретін арнайы компьютер. 

Жұмыс станциясы– жергілікті желідегі компьютерлердің көпшілігі, олар тікелей 

жұмыс істейтін және қолданушы бағдарламалары орындалады. Ең қарапайым 

жағдайларда, жұмыс станцияларынан басқа жергілікті желіде басқа құрылғылар жоқ. 

Принтер– ақпаратты басып шығаратын құрылғы. Компьютерлерді жергілікті 

желіге біріктіру желінің барлық пайдаланушыларына бір принтердің болуына мүмкіндік 

береді. Бұл желідегі кез келген компьютерден ақпаратты басып шығаруға мүмкіндік 

береді. 

Сканер–мәтінді және суреттерді сканерлеуге арналған құрылғы. Принтер 

сияқты, кез келген компьютерден жергілікті желіге қосылған сканерді пайдалануға 

болады. 

Көп функциялы өнім (КФҚ)–принтер, сканер, факс және көшірме аппаратың 

функцияларын біріктіруді арттыру танымалдығы көпфункционалды кеңсе 

құрылғыларына тән (1.20-сурет). Бұл кеңседе және ақшаға кеңістікті үнемдейді, 

себебі мұндай құрылғы аз орын алады және төрт құрылғыдан бөлек шығынға ие. 

" 1.J Желілерді жобалау және монтаждау 

Желіні жобалаған кезде келесі факторларды ескеру қажет: 

■ желіге қосылған компьютерлер саны; 

■ компьютерлердің өзара орналасуы және олардың қашықтығы; 
■ талап етілетін желінің өткізу қабілеттілігі; 

■ желі сенімділігінің талаптары; 

■ жабдықтардың құнын шектеу; 

■ кабельді қою мүмкіндігі. 

Сонымен қатар, заманауи технологиялар барлық техникалық 

коммуникацияларды, атап айтқанда: электрмен жабдықтау желілерін, компьютерлік 

желілерді, телефонияны, қауіпсіздік және өрт дабыл жүйелерін және т.б. жобалауды 

болжайды. 
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1 Ғаламдық компьютерлік желілер 



 

 
 

   
 

 

 

Желілік жабдықты шектеулі қол жетімді немесе жалпы аумақтарда, бірақ 

желілік жабдықтарға арналған арнайы шкафтарда орналастыру қажет. Жабдықтарды 

техникалық қызмет көрсету персоналына қол жеткізу кедергі келтірілмейтін етіп 

орналастыру керек. Желілік кабельдер әдетте жалған төбесі астам ашатын немесе 

көтерді еденге (бар болса) немесе қабырғасында жайларды жөндеу қаланды кәбілдік 

кәрізді немесе арнайы жәшіктерге, сондай қабырғалары орнатылған. 

Жұмыс станцияларын қосу үшін пайдаланушының жұмыс станцияларында 

желілік розеткалар орнатылған болуы керек, ал қосылған құрылғылар санының өсуі 

үшін розеткалар саны белгілі бір маржамен жасалуы керек. 

Белсенді желілік жабдықтар үздіксіз қуат көздері арқылы қуат беру желісіне 

қосылуы керек. Белсенді желілік жабдықтар орналасқан үй-жайлар ауаны немесе 

желдету жүйелерімен, сондай-ақ өрт дабылы мен өрт сөндіру жүйелерімен 

жабдықталуы тиіс. 
 

 

 
 



 
 

 

 
 
 
 
 

ресурстармен бөліседі. 

Бір дәрежелік желілердің артықшылығы олардың ұйымдастырылуының 

қарапайымдылығы: сервердің конфигурациясында қымбат және күрделі орнатудың 

қажеті жоқ. Сонымен қатар жергілікті желінің жалпы ресурстарын жоюға болатын сервер 

болмауы жұмыс жылдамдығына жаман әсер етеді – жұмыс станцияларының ресурстарын 

белсенді бөлісуімен олардың жұмыс жылдамдығы айтарлықтай азаяды. Сондықтан, 

желідегі компьютерлердің аз саны (30-дан көп емес) тең дәрежелі желілер 

пайдаланылады. Көптеген компьютерлермен желіні басқару мәселесі де туындайды және 

орталықтандырылған басқарудың болмауы елеулі кемшілікке айналады, сондықтан 

жылдамдық пен басқарушылық артықшылық тұрғысынан бөлінген сервер бар желілер 

бар. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Желілерді логикалық ұйымдастыру 

 

Клиент-серверлік архитектура. Клиент– белгілі бір әрекеттерді орындауға 

немесе басқа компьютерге немесе сервер деп аталатын бағдарламаға кейбір деректерді 

алуға сұрауды жүзеге асыратын компьютер немесе бағдарлама. Сервер клиенттің 

сұрауын өңдеп, жауап береді. Клиенттің сервермен өзара әрекеттесуі нақты хаттамамен - 

алдын ала анықталған ережелер жиынтығының көмегімен жүзеге асырылады. Егер 

компьютер тек серверлік функцияларды орындайтын болса, оны арнайы сервер деп 

атайды. Егер компьютер клиент ретінде әрекет етсе, онда ол жұмыс станциясы деп 

аталады. 

Компьютерлерге жүктелген функциялардың бөлінуіне қарай, жергілікті желілер 

бір дәрежелік желілерге және арнайы серверге бөлінген желілерге бөлінеді. 

Бір дәрежелік желілер. Жергілікті желілерде, бір дәрежелік жергілікті желілерде, 

барлық компьютерлер бастапқыда олардың функцияларында баламалы: барлығы жұмыс 

станциялары және орталықтандырылған басқару жоқ. Әрбір пайдаланушы өзінің 

компьютерінің «жалпы», яғни оның қандай да ресурстарын бөлек шешеді. Жергілікті 

желідегі басқа компьютерлердің пайдаланушыларына қол жетімді. Мұндай жағдайда 

жұмыс станциясы клиент пен сервердің рөлін орындайды. Егер жұмыс станциясы 

желідегі басқа компьютерлерге өз ресурстарын бермесе, онда бұл тек клиент. Әдетте, 

компьютердің   немесе   қосылған   принтердің   дискілік   кеңістігінің   бөлігін   ортақ 
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Бір дәрежелік желілерді бағдарламалық жасақтама. Жергілікті желідегі сервер 

мен жұмыс станцияларын бағдарламалық қамтамасыз етудің негізгі компоненті – 

операциялық жүйе. Жергілікті желі жұмыс станциялары үшін Windows XP операциялық 

жүйесі жиі пайдаланылады. Операциялық жүйенің негізгі функциялары: 

■ қосымшаларды іске қосу, сақтау және тоқтату; 

■ енгізуді (шығуды) қамтамасыз ету; 

■ перифериялық құрылғылардың жұмысын қамтамасыз ету; 

файлды сақтауды қамтамасыз ету. 
 

 
 

Жергілікті желідегі маңызды бағдарлама жергілікті желіде жұмыс жасайтын желі 

хаттамасы (немесе желілік қабат хаттамасы) болып табылады. Жергілікті желіге 

қосылған барлық жұмыс станцияларының операциялық жүйелері сол желі хаттамасына 

қолдау көрсетуі керек. Барлық жұмыс станцияларындағы осы желі хаттамасының 

параметрлері параметрлерді әр түрлі желілік хаттамалар үшін әртүрлі болатын арнайы 

ережелерге сәйкес келуі керек. Ең көп тараған желі хаттамасы – TCP / IP хаттамасы. 

Жұмыс станциялары үшін TCP / IP параметрінің негізгі параметрлері: 

■ Жұмыс станциясының IP-мекен-жайы– нүкте бойынша жазылған төрт нөмірдің 

жиынтығы. Мысалы: 192.168.34.77. Жергілікті желідегі әрбір жұмыс станциясы бірегей 

IP мекен-жайыне ие. Бұл мекен-жайды желі әкімшісі тағайындай алады, одан  кейін 

жұмыс станциясының амалдық жүйесінің желілік параметрлерінде қолмен бір рет 

енгізіледі. Бұл жағдайда жұмыс станциясы тұрақты түрде тағайындалады және жұмыс 

кезінде өзгермейді. Мұндай IP-мекен-жайы статикалық деп аталады, ал жергілікті желі - 

статикалық адрестеуі бар желі. Иә болмаса, IP-мекен-жай арнайы IP-мекен-жай 

тағайындау сервері арқылы тағайындалуы мүмкін, егер мұндай сервер 

конфигурацияланса және жергілікті желіге қосылса. Бұл жағдайда жұмыс станциясының 

IP-мекен-жайы тұрақсыз болып табылады және жұмыс станциясы қосылып, операциялық 

жүйе жүктелетін сайын бөлінеді. Мұндай IP мекен-жайы динамикалық деп аталады; 

■ IP-мекен-жайға ұқсас желі маскасы– нүкте арқылы жазылған  төрт нөмірдің 

жиынтығы. Бір сегменті ішінде, керісінше, IP-мекен-жайлары, желі пердесі, барлық желі 

компьютерлер. IP-мекен-жайға ұқсас, статикалық адрестеу жағдайында желі маскасын 

желі әкімшісі тағайындайды және жұмыс станциясының операциялық жүйесінің желілік 

параметрлерінің параметрлеріне енгізіледі; 

■ Шлюздің IP мекен-жайы жергілікті желі сегменттелген болса пайдаланылады. Басқа 
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1 Ғаламдық компьютерлік желілер 

Жергілікті желі бойынша ақпарат алмасуды қамтамасыз ету үшін операциялық жүйе 

желілік қолдауды қамтуы керек, атап айтқанда: желілік адаптерлер үшін 

бағдарламалық жасақтама драйверлерінің болуы (байланыс деңгейі), желілік 

протоколдың (желінің және көлік деңгейінің) бағдарламасын іске асыру және 

бағдарламалық қамтамасыз етуді енгізу клиент (қосымшалар қабаты). Барлық қазіргі 

заманғы операциялық жүйелер, соның ішінде Windows XP, желіге қолдау көрсетеді. 



 

 

 

LAN сегменттерінің байланыс жұмыс станциясы болып маршрутизатор табылады. Шлюз 

мекен-жайы жергілікті желі басқа жергілікті желілерге қосылған немесе кең аймақ 

желісіне қосылған жағдайда теңшелген. 

Жергілікті желіде жұмыс істеу технологиясы. Пайдаланушының бір 

қарапайым желісінде жұмыс істеуі ерекше қиындықтар туғызбайды. 

Біріншіден, компьютерді жергілікті желіге қосу керек. Ол үшін компьютердің желілік 

адаптерін, патрон сымын пайдаланып, бос желілік розеткаға (немесе жергілікті хаб 

немесе басқа біріктіру құрылғысының қол жетімді портына) қосу керек. 

Содан кейін желі байланысын теңшеңіз. Мұны істеу үшін Windows басқару 

тақтасын ашып, Network Connections (Желі қосылымдары) бөлімін таңдаңыз. Егер желі 

байланысы әлі орнатылмаса, Жаңа қосылым жасау элементін пайдаланып жасаңыз, 

содан кейін орнату шеберінің нұсқауларын орындаңыз. Мәтінмәндік мәзірдің 

сипаттарын (тінтуірдің оң жақ түймешігімен шақырылған) ашу арқылы желіге қосылу 

параметрлерін тексеру керек (1.21-суретті қараңыз). 

Енді келесі компоненттердің орнатылғанын тексеріңіз: 

■ Microsoft желілері үшін клиент; 

■ файл мен принтерге қатынау қызметі; 

■ Интернет хаттамасы (TCP / IP). 

TCP / IP хаттамасының қасиеттерінде IP мекен-жайын, желі маскасын және шлюзді 

жергілікті желідегі параметрлерге сәйкес конфигурациялау керек. 

Осы әрекеттердің барлығын жасағаннан кейін Network Neighborhood қызметін 

ашуға болады (жұмыс үстеліндегі белгішені нұқыңыз). 

Желідегі тапсырмалар бөлімінде қол жетімді желі ресурстарын көру үшін, 

Жұмыс тобы компьютерлерін көрсету опциясын таңдаңыз. Бұл жағдайда терезеде пайда 

болады, олардың әрқайсысы жергілікті желідегі компьютерді, оның ішінде сіз жұмыс 

істеп жатқаныңызды білдіреді (1.22-сурет). 

Егер осы белгішелердің біреуін бассаңыз, осы компьютердің қол жетімді 

қорларының тізімі көрсетіледі - қалталар, принтерлер және т.б. Бұл компьютердің 

қалталарының мазмұнын қарап шығуға, кез келген файлдарды  оқуға, жүктеп алуға 

болатын бағдарламаларға және т.б. 

Жергілікті желідегі басқа компьютерлердің ресурстарымен бірге жұмыс істеу 

үшін компьютердің желідегі ортасында элементтерді жасауға болады. Ол үшін желілік 

орта элементіне Жаңа элемент қосу түймешігін пайдаланыңыз. Бұл желілік ортаға бір 

немесе бірнеше желі ресурстарын қосуға болатын теңшелім шеберін бастайды. Бұл 

операция қажетті желілік ресурс үшін бір рет орындауға жеткілікті, содан кейін 

конфигурацияланған элементтер әрқашан желіде көрсетіледі. 
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1.21 -сурет. Желілік қосудың контекстік мәзірі 

 

 

1.22 -сурет. Жергілікті желікомпьютерлерінің тізімі 
 

Жергілікті желідегі тұрақты жұмыс үшін қолайлы басқа компьютердің қалтасына кірудің 

 

 
20 тарау 

1 Ғаламдық компьютерлік желілер 



 

 

 

тағы бір жолы бар: мұндай қалта дискінің желілік атауын тағайындай алады және 

дискінің тағайындалған «әрпіне» қол жеткізе алады. Сонымен қатар, осындай дискімен 

жұмыс іс жүзінде сіздің компьютеріңіздің жергілікті дискісімен жұмыс істейтін сияқты. 

Ол үшін келесі әрекеттерді орындау қажет: 

■ My Computer белгішесін тінтуірдің оң жақ түймешігімен нұқып, пайда болған мәзірде 

Map network drive параметрін таңдаңыз (1.23-сурет); 

■ пайда болған пішінде дискінің «әрпін» орнатыңыз (1.24-сурет); 

■ Browse («Шолу») түймесін басып, желі ортасындағы қалаған қалтаны таңдаңыз (1.25- 

сурет). 

Компьютеріңіздің ресурстарын жергілікті желідегі басқа жұмыс станцияларынан 

пайдалану үшін қол жетімді ету үшін келесі әрекеттерді орындаңыз: 

■ Менің компьютерімнен қалаған қалтаны табыңыз да, тінтуірдің оң жақ түймешігімен 

басыңыз, содан кейін пайда болатын мәзірде Ортақ пайдалану және қауіпсіздік элементін 

таңдаңыз (1.26-сурет); 

■ Бұл қалтаны ортақ пайдалану параметрін тексеріңіз (1.27-суретті қараңыз). Бұл 

жағдайда жергілікті желідегі пайдаланушылар осы қалтаға оқу үшін ғана қол жетімді 

болады; 

■ Егер осы қалтаға кіруге және жазуға рұқсат бергіңіз келсе, Файлдарға желіде өзгертуге 

рұқсат ету параметрінің жанындағы құсбелгіні қойыңыз. 

 
 

 

 

1.23 -сурет. Менің компьютерім контекстік мәзірі 
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1.24 -сурет. Желілік дискіні қосу формасы 

 
 

 

Арнайы желілік бағдарламалық қамтамасыз етуді қолдану арқылы көптеген 

қызықты  мүмкіндіктер  бар. Мысалы,  кез келген  желідегі  компьютердің  экранының 

«айна көшірмесі» алу. Сонымен қатар сіз өзіңіздің әріптесіңіз не істеп жатқанын 

бақылай аласыз. Мұндай мүмкіндіктер көбінесе сыныптарда қолданылады – мұғалім 

үнемі студенттердің компьютерлік экрандарын көре алады және олардың жұмысын 

қадағалай алады. 

Арнайы сервері бар желі. Жергілікті желіде клиентті басқару функциясын іске 

қосатын арнайы сервер болса, ол арнайы серверлі желі деп аталады. 

Желі және бөлінген сервер арасындағы негізгі айырмашылықтардың бірі – 

жергілікті желіге қосылу кезінде міндетті аутентификация және пайдаланушылардың 

рұқсаты. 

Түпнұсқаландыру – пайдаланушыны анықтау процесі, көбінесе қажетті логин 

мен пароль. 

Авторландыру– желіге кіргенге дейін пайдаланушыға белгілі бір құқықтарды 

беру.  
Бұл  жағдайда  пайдаланушылар  қалталар  мен  принтерлерге  әртүрлі  қатынас 

құқықтарын тағайындай алады. Түпнұсқалығын растаған пайдаланушылар әдетте желі 

ресурстарын пайдалану құқығына ие болмайды. 

 

 

 
22 тарау 

1 Ғаламдық компьютерлік желілер 



 

 
 

Северлерді бағдарламалық жасақтама– сервердің негізгі бағдарламалық 

жасақтамасы, ол жергілікті желідегі басқа серверлермен және жұмыс станцияларымен 

желі хаттамасы арқылы байланыс орнатады, сондай-ақ серверде жұмыс істейтін басқа 

бағдарламалардың жұмысын қамтамасыз етеді. Кішігірім ұйымдар үшін қарапайым 

желілік құрылымы бар Windows Server 2003 операциялық жүйесі жиі 

пайдаланылады.Бұл бағдарламалармен орындалатын функцияларға байланысты LAN 

серверлерін бірнеше түрге бөлуге болады. 
 

 

 

 
1.25 -сурет. Желілікортаны тексеріп шығу 

 

 
1.26 -сурет. Папканыңконтекстік мәзірі 
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1.27 -сурет. Жалпы қолжетімділік параметрлерінің формасы 

 
 

 

Файлдық сервер жергілікті желідегі жұмыс станцияларының 

пайдаланушыларына файлдарды сақтауға арналған дискілік кеңістікті қамтамасыз етеді. 

Әдетте, файлдық сервер үлкен, өте тез және сенімді дискілік кіші жүйе бар компьютерге 

орналастырылады. Сонымен қатар, жұмыс станциялары қатты дискілерде кішігірім 

болуы мүмкін, оның ішінде операциялық жүйе ғана жүктеледі. Файл серверлері 

сонымен бірге пайдаланушы бағдарламаларын сақтау үшін қолданылады – бағдарлама 

файлдары серверде сақталған кезде және жұмыс станцияларындағы бағдарламалар 

желілік дискіден іске қосылады; Мұндай бағдарламамен өңделген деректер, әдетте, осы 

сервердегі файлдарда сақталады. Мұндай бағдарлама мысалдары: құқықтық деректер 

базасы («Консультант»), бухгалтерлік бағдарламалар (1С). 

Басып шығару сервері принтерге жергілікті желідегі барлық пайдаланушыларға 

басып шығару мүмкіндігін береді. Басып шығару серверінің бағдарламалық 

жасақтамасы – пайдаланушылардың жұмыс станцияларынан алу сұрауларын өңдейтін 

басып шығару менеджері. Егер принтер бір уақытта бірнеше пайдаланушыны 

пайдаланғысы келсе, сұраулар кезектілікпен өңделеді және өңделеді. Сонымен қатар, 

кейбір сұрауларға көбірек сұраныс беру мүмкіндігі бар (олар ең алдымен өңделеді), ал 

кейбіреулері аз болады. Сондай-ақ сұраныстардың уақытша тоқтатылуы немесе оларды 

іріктеп жою мүмкін. 

Қосымшалар сервері– серверге қызмет көрсететін және клиент-сервер 

бағдарламаларының серверлік бөліктерін орындауға арналған серверлердің бүкіл класы. 

Әдетте, бағдарлама серверлері – үлкен көлемдегі жедел жады және бірнеше жоғары 

 
 

 
24 тарау 

1 Ғаламдық компьютерлік желілер 



 

 
 

жылдамдықты процессорлары бар қуатты компьютерлер. «Клиент-сервер» схемасы 

бойынша жұмыс, сіз көптеген ондаған, жүздеген немесе клиенттердің тіпті мыңдаған 

қызмет сұраныстарына бір немесе бірнеше қуатты серверлерді сақтауға мүмкіндік береді. 

Сонымен қатар, клиенттер жеткілікті жұқа жұмыс станцияларына жұмыс істей алады. 

Қолданбалы серверлердің мысалы: электрондық пошта сервері, www-server, ftp-server. 

Деректер қорының серверіжиі бөлек түрге бөлінетін бағдарлама серверінің бір 

түрі. Бұл, әдетте, дерекқор серверінің бағдарламалық жасақтамасы пайдаланушы жұмыс 

станциясында жұмыс істейтін клиенттік бағдарламамен өзара байланыспайды, бірақ бұл 

жағдайда клиент ретінде әрекет ететін бағдарлама сервері. Деректер қорының сервері 

дерекқорға сұрауларды қабылдайды, оларды орындау және жауаптарды беру, сондай-ақ 

деректердің тұтастығын басқарады. 

Желіні басқару серверлері — бұл арнайы функцияларды орындайтын серверлер 

сыныбы. Серверлердің осы сыныбына домен-бақылаушы(каталогтарға қызмет көрсету 

сервері) - желіні басқаруға арналған сервистік ақпараттар бар сервер: 

■ жергілікті желіні пайдаланушылар туралы мәліметтер, олардың логиндері мен 

парольдері; 

■ қолданыстағы пайдаланушы топтары және пайдаланушыларға қатысты үлгілері туралы 

түрлі топтарға; 

■ жұмыс станциялары мен желілік серверлер туралы; 

■ басқа қызмет туралы ақпарат. 

 
Осы ақпарат негізінде пайдаланушылардыңтүпнұсқалығын анықтау және 

авторландыру жүзеге асырылады. 

IP-мекен-жайларды (DHCP-сервер) тағайындау сервері– динамикалық 

адрестеу жағдайда мақсаты TCP / IP параметрлерін жұмыс станцияларын орындайды 

және жазба қолдау бағдарламалық сервер болып табылады. Ол әдетте бақылаушы 

домені сияқты бір компьютерде орналасқан. 

Өнімділік пен сенімділікті жақсартуға арналған құралдар. Қазіргі заманғы 

қатты дискілер өте сенімді (көптеген өндірушілер диск жетегіне 5 жылға дейін кепілдік 

береді), бірақ бұл жағдайда тіпті олардың істен шығуы да деректердің жоғалуына жол 

бермейді. маңызды ақпаратты қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін, ол тұрақты сақталған 

көшірме алынбалы құрал жүзеге асырылады. Орташа және үлкен желілерде бұл мақсат 

үшін арнайы бағдарламалық жасақтамасы бар бөлек резервтік сервер жиі орнатылады. 

Сақталған көшірме тасымалдағышта орындалады: магниттік таспа, магнитофотикалық 

немесе оптикалық дискілер немесе резервтік сервердің қатты дискілерінде. Желілік 

диск кез келген компьютердің қатты диск істен кезде сақталған көшірмеден қалпына 

келтіру үшін жаңа және маңызды ақпаратпен алмастырылуы мүмкін. 

Сақталған көшірмедегі деректерді қалпына келтіру үшін компьютер бірнеше 

сағат бойы жұмыс істей алмайды. Дискілік жүйенің сенімділігін арттыру және ұзақ 

уақыт үзілістерін болдырмау үшін қатты дискілерде резервтеу технологиялары жиі 

пайдаланылады. Ол үшін компьютерде RAID бақылаушысы деп аталатын арнайы қатты 

диск бақылаушысы (ағыл.Redundant Array of Independent Disks —тәуелсіз дискілердің 

бас тартуға төзімді массиві) орнатылған. Технологияның жұмыс істеуі келесідей: 

компьютерлік жүйенің қатты дискінің біріне шығуы қалыпты жағдай және тіпті 

компьютерді  өшіруі  мүмкін  емес,  ақаулы  қатты  диск  ауыстыру  мүмкіндігіне  ие 
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жалғастыруларды қосқан кезде осындай бақылаушы үшін екі немесе одан көп дискілер 

қосылады. 

Бұл опция компьютер толығымен істен шыққан және оны жөндеу немесе 

ауыстыру қажет болған жағдайда алынып тасталмайды. Серверлер үшін, әдетте, ұзақ 

уақыт бойы  оңай жұмыс  істеу мүмкін емес.  Мұндай жағдайларда ыстық сақталған 

көшірме серверлері пайдаланылады. Бұл жағдайда сервер екі немесе одан көп бірдей 

серверлерден тұратын кластерлі жүйемен ауыстырылады. Егер серверлердің біреуі 

сәтсіз болса, сұрау басқа серверде қызмет көрсетуді жалғастырады. Кластерде 

орнатылған арнайы бағдарлама, кластердегі жеке серверлердің денсаулығын 

қадағалайды, деректерді синхрондау және серверлер арасындағы сұраныстарды бөлуді 

басқарады. Сондықтан кластерлік жүйелер өнімділікті жақсарту үшін пайдаланылады – 

біреудің орнына екі немесе одан да көп серверлерді орнатуға болады және мұндай 

сервер жүйесі тұтынушылардан көбірек сұрауларға қызмет көрсете алады. 

Қазіргі заманғы қолданбалы жүйелер өте жиі серверлік қатты дискілердің 

жұмысында жылдамдықтың жоқтығына тап болады. 
 

 
 

Іс жүзінде, арнайы сервермен байланыс желілері көбінесе теңдестірілген 

желілерде жұмыс істеу әдістерін пайдаланады – арнайы серверлердің ортақ ресурстарын 

пайдалануымен қатар, пайдаланушылар бір-біріне өздерінің жұмыс станцияларының 

ресурстарымен қамтамасыз ете алады. 

Файлдармен жұмыс істеу жылдамдығын арттыру үшін, желілік сақтау – 

файл серверлерінің арнайы түрі қолданылады. Мұндай дүкендер өздерінің дискілік 

кеңістігін жергілікті желідегі жұмыс станцияларына және серверлерге ұсынады. 

Олардың біреуі бір мезгілде бірнеше серверлер үшін дискілік кеңістікті 

қамтамасыз ете алады, ал әр сервер үшін басқа біріне тәуелсіз, деректерді беру 

жылдамдығы арнайы әзірленген файлдық жүйелер мен хаттамаларды, RAID 

технологияларын пайдалану арқылы сақтаудың сенімділігін және сонымен қатар, 

динамикалық диск бөлімдерінің көлемін көбейтіңіз. 



 
 

 

  
 

 
 

 

 

 

 

Интернет 

 
Ғаламдық интернет желісі бүкіл адамзатты бірыңғай ақпараттық қоғамдастыққа 

біріктірді. Бүгінде интернетте әлемнің барлық дерлік елдерінде жүздеген миллион 

қолданушы жиналды. Күн сайын интернеттің ғаламдық желісінпайдаланушылардың 

мыңдаған жаңа буыны пайда болады. 

Ғаламдық желі пайдаланушысы бүкіл әлем бойынша шексіз ақпарат 

ресурстарына қол жеткізеді, осы ресурстардың айтарлықтай бөлігі тегін ұсынылады. 

Сонымен қатар, интернеттің керемет қарым-қатынас мүмкіндіктері – достар, 

мұғалімдер, әріптестер мен пікірлестерді табуға көмектесетіні: жер шарының әртүрлі 

жерлерінде орналасқан адамдармен байланыс жасауға мүмкіндік береді; 

компьютеріңізден алдында отырып-ақ білім алу, жұмыс және ойын-сауыққа 

көмектесуге жол ашық. 

Интернет дүниежүзілік компьютерлік желісінің құрылымы. Интернетті 

біртекті желі деп санауға болмайды. Бұл бірыңғай байланыс кеңістігінде біріктірілген 

мыңдаған коммерциялық және коммерциялық емес желілер тобы. Интернетке кірген 

ақпараттар ағыны адресатқа жеткенге дейін ондаған желіні өткізе алады. Интернет 

негізі аймақтардың, штаттар мен континенттер желілерінің «қаңқасын» құрайтын 

қуатты байланыс жолдары болып табылады. Интерконтинентальдық байланыс желілері 

континенттер арасында байланыс орнатуға мүмкіндік береді және бұл интернетті 

дүниежүзілік желі деп санауға болады. Аймақтық желілер интернет желісіне қосылуды 

қамтамасыз етеді, бұл өз кезегінде соңғы пайдаланушыларға – мекемелер мен жеке 

тұлғаларға қол жетімділікті қамтамасыз етеді. Соңғы пайдаланушыларға интернет 

желісіне қатынауды қамтамасыз ететін компаниялар провайдерлер деп аталады. 

Интернетке   қосылу.   Интернетте   деректерді   беру,   көптеген   жергілікті 

желідегідей,   TCP   /   IP   хаттамасы   бойынша   жүзеге   асырылады.   Компьютердің 

ресурстарына қол жеткізу оның IP-мекен-жайымен жасалады. Пайдаланушы үшін 

осындай ұсыныс ыңғайсыз сандардың тетрадистерін білдіретін IP-мекен-жайлары есте 

қалады. Интернет желісіндегі компьютерлердің мекен-жайларын ұсыну ыңғайлылығы 

үшін домендік атау қызметі бар (DNS - Домендік атаулар жүйесі). 

 

 

 

 

 

 
28 тарау 

2 Ғаламдық компьютерлік желілер 

 

 

Ғаламдық компьютерлік желілер 2 



 

 
 

Бұл қызметтің арқасында әрбір компьютерге пайдаланушы үшін оңай есте сақтауға 

болатын бір немесе бірнеше атаулар тағайындалуы мүмкін. Қызметтің функциясы 

компьютердің атауы мен оның IP-мекен-жайы арасындағы сәйкестікті тағайындауды 

қамтиды. Мысалы, www.ru аты 194.87.0.50 IP адресіне сәйкес келеді. Серверге кіру 

үшін осы компьютердің IP-мекен-жайын білудің қажеті жоқ: домендік атау қызметі атау 

орнына қатысуыңыздысыз «адресті алмастырады». Интернетте домендік атау қызметінің 

жұмысын DNS деп аталатын арнайы серверлер қамтамасыз етеді. Бұл қызметті 

компьютеріңізде пайдалану үшін DNS серверлерінің IP мекен-жайларын TCP / IP 

желілік параметрлерінде көрсету керек. 

Жекелеген компьютерлер модем арқылы интернетке жиі қосылады. Жергілікті 

желілерге қосылған компьютерлер шлюз арқылы интернетке қосылады. Шлюз әдеттегі 

компьютер немесе интернетке қосылған және жергілікті желідегі барлық 

компьютерлерге интернетке кіруді қамтамасыз ететін арнайы құрылғы болуы мүмкін: 

 
Жергілікті желідегі компьютерді интернетке қосу үшін келесі параметрлерді 

теңшелеу қажет: компьютердің IP-мекен-жайы және желі маскасы, шлюздің IP-мекен- 

жайы және бір немесе бірнеше DNS серверлерінің IP-мекен-жайын. 

 
Интернетке модем арқылы қосылатын жеке компьютер үшін қосылым үшін 

логин мен  құпия сөзді көрсету керек; TCP / IP  параметрлері қосылу кезінде 

динамикалық түрде орнатылады. 

 

   «Ғаламтор» 

Интернет-пайдаланушылар ең алдымен WWW-мен байланысты. World Wide 

Web (World Wide Web) деп аталатын жобаны Еуропалық ядролық зерттеулер орталығы 

іске қосты және әртүрлі форматтағы электрондық құжаттарды жасау, сақтау, көру және 

ортақ пайдалану үшін компьютерлік жүйе құруды көздеді. WWW ғаламдық жаһандық 

желіде жұмыс істеудің ең икемді және перспективалық құралы болып табылады. 

Пайдаланушы компьютер экранында мәтінді, графиканы, бейнені көрсете алады әрі 

дыбыстар мен музыканы тыңдай алады. 

 

WWW технологиясының негізі – гипермәтіннің тұжырымдамасы – мәтіндегі 

кейбір сөздер бір уақытта басқа ақпаратқа (көрсеткіш) сілтеме болған кезде ұсынылған 

ақпарат. Басқа құжатқа қоңырау шалу үшін тінтуірмен бөлінген сілтемелерді (көбіне 

бөлектелген немесе шрифтпен бөлектелген) таңдаңыз. Мұндай сілтемелер графикалық 

суреттер (сызбалар және фотосуреттер), сондай-ақ арнайы түймелер болуы мүмкін. 

Осылайша, білім мен объектілердің кең ауқымымен (бұл әрекетті кейде веб-серфинг деп 

атайды) ақылға қонымсыз байланысты ақпарат алу нәтижесінде, бір  құжаттан 

екіншісіне сілтеме арқылы желіге өтуге болады. Веб-парақтың салыстырмалы түрде 

кішкентай кеңістігінде гипермәтінді қолдану арқылы үлкен көлемде ақпарат 

орналастырылады, өйткені гипермәтіндік құжатта кез келген сөз қосымша ақпаратты 

қамтитын көрсеткіш  болуы  мүмкін. Сілтеме жүйесі арқылы сұралған құжаттар қай 
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жерде физикалық орналасқанын білудің қажеті жоқ. 

 
Бастапқыда WWW-тің негізгі мазмұны арнайы HTML тілінде жасалған 

гипермәтіндік құжаттар болды. 15  жыл бойы  бұл тіл көптеген өзгерістерге ұшырап, 

айтарлықтай кеңейтімдерді алды. Заманауи құжаттар деректер базасында сақталған 

ақпарат негізінде динамикалық түрде құрылады. Мәтін  мен графикаға қосымша 

анимациялық құралдарды, аудио және бейне клиптерді, сондай-ақ пайдаланушымен 

интерактивті әрекеттесуді қамтуы мүмкін. Сондықтан интернетте орналастырылған 

ақпаратқа қатысты «гипермәтін» және «құжат» терминдері ескірген деп санауға болады. 

Бізге дыбыстар мен бейнелерді ойнатып, компьютер экранында ақпаратты көрсетеді. 

Интернет WWW-интерактивті бағдарламадан ақпаратты пайдаланушы жүктеу деп айтуға 

болады, пернетақта, тінтуір және тіпті микрофон пайдаланушы кірісін алады. 

Интернеттегі ресурстардың мекен-жайлары. Интернеттегі әрбір ресурс – құжат, 

файл, суреттер – арнайы URL мекен-жайы бар (Universal Resource Locator). URL 

бойынша сіз  сұралған файлдың интернетте  қайда  орналасқанын, оның атауы  не  қол 

жеткізу жолын анықтай аласыз. URL мекен-жайында келесі пішім бар: 

<кіру хаттамасының аты>://<компьютердің аты>/< папкаға жол>/ < файлдың аты>. 

Мысалы: http://www.microsoft.com/windows/default.mspx. Бұл URL 

www.microsoft.com  серверіндегі  http  хаттамасына  қатынасу  арқылы  алуға  болатын 

default.mspx файлының сілтемесін сипаттайды. Файл / windows папкасында орналасқан. 

URL-та көбіне файл атауы болмайды, әдетте, бұл –бастапқы («root») сервер 

беттері. Бұл жағдайда, серверде әдепкі файл атауы бар және бұл URL сұралғанда, 

пайдаланушыға бұл файл беріледі. Әдепкі файл атауы серверлер үшін олардың 

конфигурациясына қарай әртүрлі болуы мүмкін, сондықтан файл атауынсыз URL мекен- 

жайын көрсету мүмкіндігі өте ыңғайлы: пайдаланушы сервердің бастау бетінің URL 

мекен-жайын түрлендіреді және серверде бұл бетті қалай файлға шақыратынын білу 

қажет емес. 

Мысалы: http://www.microsoft.com/. Бұл URL www.microsoft.com серверінің басты 

бетіне сілтеме жасайды. Бұл жағдайда пайдаланушы файлдың қалай аталатынын білуді 

және есте сақтауды қажет етпейді: index.htm, index, html, default.htm немесе басқаша. 
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Веб-сайт. Веб-сайт (ағыл.site — орналасқан жері, желі торабы) WWW-дің 

негізгі «есептік бірлігі» болып табылады. Сайт – арнайы тілде жазылған 

компьютерлік бағдарлама –HTML. Бұл бағдарлама  интернетке қосылған 

миллиондаған компьютерлердің бірінде физикалық түрде орналасқан. Кез келген 

сайтқа бару өте оңай, оның мекен-жайын білу өте қиын, бірақ қандай компьютерге 

ие екендігін есептеу мүмкін емес. 
 

Сайт әдетте ортақ атаумен біріктірілген веб-беттер жиынтығы, әдетте жалпы 

тақырыпқа ие, бір құрылымға есеп береді және бір автор (немесе авторлар тобы) 

арқылы жасалады. 

 

Бір WWW-серверде сіз бірнеше түрлі сайттарды орналастыра аласыз - 

бірнеше жүз сайтты орналастыратын серверлер бар. Ал керісінше, бірнеше 

WWW-серверлерде орналастырылған үлкен веб-сайттар бар. 

Бүгінде коммерциялық фирманың, мемлекеттік мекеменің, білім беру 

мекемесінің және т.б веб-сайттары бар. Сайтта кем дегенде компания туралы 

жалпы ақпаратты жариялау керек: қызмет ауқымы, ұсынылатын қызметтер, 

байланыс ақпараттары – мекен-жайы, телефоны, факс, электронды пошта. Сапалы 

жасалған сайттар, әдетте мәзір арқылы интуитивті навигацияны, «сайт картасы» 

бөлімдерін, іздеу және кері байланыспен жұмыс істейді. 

Хостинг. Веб-сайттың жұмыс жасауы үшін оны WWW-серверге 

орналастыру қажет. 

WWW-сервер — бұл арнайы бағдарламалық жасақтама орнатылған және 

сонымен жұмыс жасайтын әрі интернетке қосылған компьютер. 

Веб-сайт өтінімдерді пайдаланушылар үшін үнемі қол жетімді болуы тиіс, 

сондықтан WWW-сервердің компьютері үнемі болуы әрі интернетке қосылған 

болуы керек. 

Әрбір компания өзінің жеке WWW-серверін қолдана алмайды және 

қаламайды, себебі бұл сөзсіз оның техникалық қызмет көрсетуіне қосымша 

шығындар әкеледі. Сондықтан WWW-серверлерінде веб-сайттарды орналастыру 

қызметтерін ұсынатын мамандандырылған компаниялар бар. Мұндай 

компаниялар хостинг-провайдерлер, ал веб-сайттарды орналастыру жөніндегі 

қызметті ұсынатын компаниялар — хостинг (ағыл.to host — орналастыру) деп 

аталады. Веб-парақшаныWindows XP операциялық жүйесінің құрамына кіретін 

стандартты бағдарламалық жасақтамаменMicrosoft Office пакетін пайдалана 

отырып,интернет желісін кез келген пайдаланушы өзінің  компьютерінде қоса 

алады. 

 
Интернетте ақпаратты іздеу 

 
Интернетке қосылған компьютерлер саны артып келеді. Күн сайын 

интернетте жаңа сайттар пайда болып, бұрынғы сайттардың мазмұны өзгеріп 

келеді. Ол жердегі өмір бір минутқа да саябырсымайды. Желіде ақпаратты 

іздестіру — пайдаланушының алдында тұрған басты және күрделі міндеттердің 

бірі. Іздей білу — маңызды дағдылардың бірі, сондықтан іздеудің негізгі әдістерін 

меңгеру өте маңызды болып табылады. 

Желіде іздестіруді жеңілдету үшін арнайы іздестіру сайттары бар. Ең ірі 
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және танымал сайттар – Google (www.google.com), Yahoo! (www.yahoo.com), ал 

ресейлік іздестіру сайттары арасында — Яндекс (www.yandex.ru). Әрине іздестіру 

сайттары анағұрлым көп, бірақ алғашқы қадам жасау үшін осындай сайттың ең 

болмағанда біреуінің мекен-жайын білу жеткілікті. 

 

 

2.1-сурет. mail.ru серверіндегі каталог 
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Каталогтар. Егер іздестіру сайттарын құру принциптері туралы сөз 

қозғасақ, онда оларды бірнеше түрлерге бөлуге болады. Бірінші түрі – 

каталогтар,алдымен осымен танысайық. 

Каталогқа әдетте сайттардың атауы, оның тақырыбы бойынша қысқаша 

сипаттамасы мен мазмұны және желіде тіркелген мекен-жайлар енгізіледі. 

Барлық каталогқа енгізілген сайттар тақырыптық бөлімдер бойынша, ал 

бөлім ішінде – бөлімшелер бойынша топтастырылады.Үлкен бөлімшелер де келесі 

және т.б. деңгейдегі бөлімшелерге бөліну мүмкін. Әртүрлі каталогтарда деңгейлері 

көп болуы мүмкін және олар тек санымен ерекшеленеді. Осындай бөлулер 

каталогты қолдануға ыңғайлы болу үшін жасалады, яғни әрбір бөлімшеде бірнеше 

ондаған сайттардан кем емес болуы тиіс.Бұл жағдайда пайдаланушы ең жоғарғы 

деңгейден бастай отырып, оны қызықтырған тақырып сайттарына тез әрі оңай 

жетуі мүмкін. Каталогта сайттардың тізімі әдетте алфавит атаулары бойынша 

сұрыпталады. Кейбір каталогтар пайда болған күні бойынша, сондай-ақ олардың 

танымалдығының дәрежесі бойынша сайтты қосымша сұрыптау мүмкіндіктерін 

ұсынады. 

2.1-суретте mail.ru серверінде каталогтың бірінші беті келтірілген. Онда 

каталогтың бөлімдері — «Автомобилдер», «Интернет», «Медицина және 

денсаулық», сондай-ақ осы ірі бөлімдердің кейбір бөлімшелері көрсетілген. Яғни, 

«Автомобилдер» бөлімінде «Сауда», «Автомастер», «Жаңалықтар» бөлімшелері 

бар.«Автомобилдер» бөлімінің мазмұнын толығымен көру үшін оның атаулары 

бойынша тінтуір меңзерін басып оған кіру керек. Ұқсас басқа бөлімдермен де 

осылай істеу керек. 

Каталогтағы «Автомобилдер» бөлімінің «Автобөлшектер» бөлімшесінің 

мазмұны mail.ru серверіндегі 2.2-суретінде келтірілген. 

Парақтардың жоғарғы жағына келесі деңгейдегі бөлімшелер тізімі 

шығарылады. Төменірек осы бөлімшенің сайттар тізімі орналасады, егер беттерді 

жылжытуды пайдалансақ, оны көруге болады. Барлық тізім бірнеше парақтарға 

бөлінген, өйткені сайттар көп. Сол жерде сілтемелердің орналасу тәртібін 

сұрыптауды ауыстыру мүмкіндігі бар. Бөлімшені таңдап, біз экранда оның 

мазмұнын көреміз, ал тізімнен сайтты таңдап, оған өте боламыз. 

Іздестіру машиналары. Іздестіру сайтының екінші түрі – іздестіру 

машиналары. Осы сынып сайттарында пайдаланушы алдымен іздеу үшін түйінді 
сөзді немесе түйінді сөздердің тізімін жазуы тиіс, содан кейін осы сөздер бойынша 
автоматты түрде іздеу жүзеге асырылады және пайдаланушының іздеу шарттарын 

қанағаттандыратын беттердің тізімі шығарылады. 

www.yandex.ruсайтына кіреміз және түйінді сөз ретінде «алғашқы кәсіптік 

білім беру» деп теріп іздестіреміз. Содан кейін экранға осы түйінді сөздері бар 

парақтардың тізімі шығарылады (2.3-сурет). 
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http://www.yandex.ruсайтына/


 

 
 

 
2.2.-сурет. mail.ru серверіндегі каталогтың Автобөлшектер бөлімшесі 

 

 
2.3 -сурет. Яндекс сайтындағы іздестіру қортындысы 
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Каталогқа қарағанда іздестіру машинасында сақталатын мәліметтер көлемі 

айтарлықтай көп. Біріншіден, каталогқа мәліметтер қолмен енгізіледі, ал іздестіру 

машинасындағы мәліметтер сайттар мазмұнын автоматты түрде өңдеу 

жолдарымен пайда болады деп негізделген; екіншіден, каталогта сайттардың тек 

қысқаша сипаттамасы, ал іздестіру машинасында – пайдаланушымен жазылған 

түйінді сөздер бойынша жылдам іздеуді жүзеге асыру мүмкін болу үшін 

сайттардың мазмұны туралы арнайы үлгіде өңделген ақпарат сақталады.Іздестіру 

машинасында мәліметтер көлемі айтарлықтай көп болуы оның артықшылығы ғана 

емес, сонымен қатар кемшілігі болып табылады. Іздестіру машинасында 

сақталатын ақпараттар туралы беттер бөлімшелер бойынша бөлінбеген. Кейбір 

жағдайда бұл іздестіруге анағұрлым қиындықтар туғызады. Сонымен қатар, 

қажетті ақпаратты айтарлықтай көлем ішінен табуға кейде қиындық туғызады. 

Пайдаланушының жауабына мыңдаған немесе ондаған мың беттері бар тізім 

шығарылады, олардың арасынан қажетті мәліметтерді табу өте қиын. 

Қазіргі заманғы көптеген іздестіру машиналарында іздеу міндеттерін 

жеңілдету үшін сұраныстарды құрастырудың қуатты жүйесі бар. Осындай жүйені 

жиі сұраныстар тілі деп атайды. 

Ең қарапайым сұраныс бір сөзден тұрады. Күрделірек нұсқасы — бірнеше 

түйінді сөзден әрі құжаттарды іздеу үшін барлық сөздер немесе оның ішіндегі тек 

біреуі міндетті түрде болуы тиіс. Ең күрделі жағдай — кейбір сөздердің тізімін 

қамтитын, бірақ басқа берілген сөздердің тізімін және т. б. қамтымайтын беттерді 

табу керек. Күрделірек нұсқасы берілген беттерді Яндекс сайтында іздестіру 2.4- 

суретте келтірілген. 

Көптеген іздестіру машиналары «табылғаннан іздеу» деген мүмкіндіктерді 

ұсынады. Келесі іздестіру оның алдыңғы іздеу нәтижесінде алынған беттер 

арасында жүзеге асырылады. 

Каталогтарды жақсы деп айтсақ болады, өйткені онда сайттар бөлімдер 

бойынша, ал іздестіру машиналары — іздестірудің қуатты жүйелерімен және 

сақталған ақпараттардың үлкен көлемімен бөлінген. Бүгінгі күні көптеген іздестіру 

машиналарының өз каталогтары бар, ал каталогтар іздестіру мүмкіндіктерін 

ұсынады. Мысалы, Яндекс сайты алғашында тек іздестіру машинасы ретінде пайда 

болды, ал енді онда каталогтар бар. 

Іздеудің басқа тәсілдерін жүзеге асыру. Жақын арадағы уақытта іздеу 

мүмкіндіктердің шолушыларын (браузерлер) ұсынып отыр. Internet Explorer 

шолушысын іске қосыңыз және Іздеу командасын таңдаңыз — 2.5-суретте 

бейнеленген терезе пайда болады. 

Іздеу өзі шолушысымен жүзеге асырылмайды, ол жай ғана пайдаланушының 

сұранысын іздестіру сайтына бағыттайды. 

Шолушының іске асырылған, сондай-ақ, іздеу сайттарында жүзеге 

асырылатын іздеу тәсілдерін іздеу машиналары үстіндегі қондырма деп айтуға 

болады. Мысал ретінде www.ixquick.com(өкінішке орай, сайтта орыс тіліне қолдау 

көрсету мүмкіндігі жоқ) сайтын келтіруге болады. Сайтта іздестіру базасы жоқ. 

Сіздің сұранысыңыз бойынша іздестіру сайттарына бағытталады, әрі сайт- 

қондырмасы барлық іске қосылған барлық іздестіру машинасының ең 

қолайлыларын іріктеп алады. Бұл іздестіруді айтарлықтай жылдамдатады және 

жеңілдетеді. 
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2.4 сурет. Яндекс сайтындағы кеңейтілген іздестіру парағы 

 
 

 

Интернеттегі іздестірудің тағы бір мүмкіндігі — бұл әдетте «Интернеттің сары 

парақтары» деп аталатын және әртүрлі бағыттар бойынша шығарылатын арнайы 

анықтамалар.Олар жай телефон анықтамалары сияқты орналастырылған, тек ол 

жерде телефон орнына сәйкес ресурстардың интернет мекен-жайлары жазылған. 

Сонымен қатар, пайдаланушыға ыңғайлы болу үшін олар мазмұнының қысқаша 

сипаттамасымен жиі жабдықтайды. Бір қолайсыздығы — сайттың мекен-жайын 

қолмен теру қажеттілігі. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 -сурет. Internet Explorer-дегі іздестіру 

терезесі 
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Осы типтес дерлік барлық анықтамалардың интернетте өз өкілдіктері бар, 

осындай анықтамалардың мекен-жайын білу жеткілікті, сондықтан олардың 

сілтемелерін «Таңдалған» папкасында сақтап қойсаңыз, сіз қажетті 

материалдарды іздестіргенде көп уақыт үнемдейсіз. Соңғы уақытта CD-да 

анықтамалар пайда бола бастады, бұл – өте ыңғайлы және пайдалы нұсқалар. 

 

 

    Интернеттегі қарым-қатынас құралдары 

Интернет — бұл тек қажетті ақпаратты іздестіруге көз жетпейтін жолақтар 

емес, сонымен қатар адамдардың қарым-қатынас жасауына зор мүмкіндік 

ұсынатын құрал. 

Шартты түрде қарым-қатынастың немесе ақпарат таратудың кез келген 

құралдарын екі үлкен топқа бөлуге болады: on-line (тікелей қарым-қатынас) және 

offline («кейінге қалдырылған»). 

Мысалмен түсіндіріп өтейік: қарапайым пошта off-line қарым-қатынас 

жас аудың үлгісі болы птабылады. Біреугехат жіберу үшін сіз оның мәтінін жазуға, 

конвертке салып желімдеуге және оның сыртына алушының мекен-жайын жазуға 

тиіссіз. Егер сіз одан жауап алуды жоспарлап отырсаңыз, онда конверттің сыртына 

өзіңіздің мекен-жайыңызды жазуыңыз керек. Хатты пошта жәшігіне салғаннан 

кейін оның одан әрі қарай тағдыры сізге байланысты емес, бірақ ол хат ерте ме, 

кешпе, көрсетілгенмекен-жайын табады. Сіз біраз уақыт өткен соң оған жауап 

аласыз. 

Қарым-қатынастың екінші түрі — on-line. Күнделікті өмірде on-line қарым- 

қатынас нұсқасының бірі телефон болып табылады. Оның көмегімен нақты уақыт 

режимінде әңгімелесушімен сөйлесуге болады. 

Әрбір тәсілдің өзінің ерекшеліктері, жетістіктері мен кемшіліктері бар. 

Пошта — ақпараттардың үлкен көлемін таратуға ықпал етеді және хабарлама 

тарату процесінде сіздің тікелей қатысуыңызды талап етпейтін өте баяу, бірақ 

байланыстың арзан құралы болып табылады. Ал телефон керісінше байланыстың 

жеткілікті қымбат құралы, бірақ тікелей қарым-қатынас жасауға мүмкіндік 

береді.Материалдық құралдар мен басқа да факторларды таңдау – нақты 

міндеттерге байланысты ең қолайлы тәсіл. 

Off-line қарым-қатынасы. Оff-line қарым-қатынасының негізгі құралдары 

телеконференция, веб-форумдар, электрондық пошта болып табылады. 
Электронды пошта. Электронды пошта (e-mail) зіні бірегей ерекшеліктері 
бар арапайым поштаны толы аналогы болып саналады. Хатты мазмнында 
арапайым мәтін, фотосуреттер, сызбалар, музыкалы файлдар мен бейне 
файлдар, яни сізді компьютеріізде файлдар трінде саталанны бәрін 
тасымалдауа болады. Біра арапайым поштадан е тиімді айырмашылыы — 
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2.6 -сурет. OutlookExpress бағдарламасының мәзірі 

 
 

 

хабарламаны жіберу жылдамдығы. Әдетте,бірнеше минут кетеді әрі іс 

жүзінде адресатқа дейінгі арақашықтық маңызды емес. Электрондық пошта жасы 

бойынша интернеттен үлкен және ол пайда болғанға дейін ақпаратты таратудың 

бірден-бір электрондық құралы болды. 

Интернеттің қарқынды дамуына, WWW және басқа ресурс түрлерінің пайда 

болуына қарамастан, Электрондық пошта бүгінгі күні де аса маңызды орын алады. 

Қазір пошта мекен-жайын (e-mail пошта жәшігі) алу өте жеңіл. Сіз провайдер 

арқылы интернетке қалай қосыласыз, ереже бойынша сізге провайдерді қосумен 

бірге бірден электрондық пошта мекен-жайын береді. Сонымен қатар көптеген 

сайттар бар, олардан пошта жәшігін тегін я болмаса ай сайынғы өте аз төлемге 

алуға болады. 

Электрондық поштаны пайдалану үшін компьютерге пошталық клиент деп 

аталатын арнайы бағдарламаны орнату қажет. Көптеген пошта клиенттері бар, ең 

көп таралған Microsoft Outlook Express бағдарламасы болып табылады. Барлық 

бағдарламалар пайдаланушы үшін шамамен тең мүмкіндіктер ұсынады. 

 

 

 

 
 

 
38 

тарау 
2 Ғаламдық компьютерлік желілер 



 

 
 

Пошталық бағдарламалардың егжей-тегжейлі сипаттамасын арнайы 

іссипаты мен мүмкіндіктеріне арналған тиісті құжаттамадан немесе кітаптардан 

табуға болады. Біз пошта клиенттерінің жалпы көпшілігі үшін жұмыстың негізгі 

мәселелеріне тоқтала кетейік. 

Компьютерге пошталық бағдарламаны орнатып болғаннан кейін, ол пошта 

жәшігінің бастапқы параметрлерін баптауды талап етеді. Егер сіз өзіңіздің 

интернет-провайдерден пошталық жәшікті алсаңыз, онда провайдер пошта 

жәшігінің параметрлерін сізге хабарлауға тиіс. Егер сіз пошта жәшігіңізді өзіңіз 

тегін пошта серверінің біреуіне тіркеген болсаңыз, онда пошталық жәшіктің 

параметрлері әдетте тіркеу рәсімі аяқталғаннан кейін шығарылады. 

 

 
 

 
керек: 

Ол үшін Outlook Express бағдарламасында келесі іс-әрекеттерді орындау 

■ бағдарлама мәзірінен Сервис, одан кейін Есептік жазбалар пунктін таңдау 
керек (2.6-сурет); 

■ ашылған  терезеден  Қосу  түймесін  басу  керек  (2.7-сурет)  және  қосу 

мастерінің нұсқауын орындаңыз. 

Қажетті баптаулар орындалғаннан кейін пошталық бағдарламамен жұмыс 

істеуге кірісуге болады. 

Электрондық поштамен жұмыс істеу технологиясы жай офисте поштамен 

жұмыс істеу кезеңдерден қалыптасады: поштаны алу, өңдеу және сұрыптау, хатқа 

жауап жазу және жаңа хат дайындау, хатты жіберу. 

Поштаны алу баптауға байланысты пошталық бағдарламаны іске қосу 

кезінде немесе Поштаны жеткізу пункт мәзірін таңдау кезінде автоматты түрде 

орындалады. Сонымен қатар барлық кіріс хабарламалар Кіріс папкасына 

орналастырылады. Әрине, егер хабарлама көп әрі олардың көлемді екенін 

ескерсек, ол бірнеше минутты алуы мүмкін. Егер пошта бағдарламасында сүзгілер 

қойылған болса, онда хабарламаларды папкалар бойынша сұрыптау автоматты 

түрде орындалады, егер жоқ болса, сұрыптауды қолмен жасау қажет. 

Хатқа жауап және жаңа хат дайындау кезінде келесі факторлардың мынадай 

түрлері болуы қажет: 

■ егер хат мәтіні көп болмаса, онда оны жүктеп алғаннан кейін пошталық 

бағдарлама терезесінде мәтінді тікелей теріп жазуға болады; 

■ егер хат мәтіні бір парақ көлемінде болса, оны кез келген мәтіндік 

редакторда алдын ала дайындау, содан кейін мәтінді буфер арқылы пошталық 

клиент терезесіне ауыстыру керек; 
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Пошта жәшігіне келесі параметрлер қажет: біріншіден, бұл – жеке e- 

mail мекен-жайы; екіншіден, хабарлама жіберу үшін сервердің аты (ол шығыс 

пошта үшін сервер деп аталады немесе SMTP-сервері); үшіншіден, 

хабарламаны алу/қабылдау үшін сервердің аты (кіріс пошта сервері немесе 

POP- сервері); сондай-ақ пайдаланушының аты (есептік жазбасы, логині) және 

POP-серверге өтініш білдіру үшін құпия сөз. Бұл параметрлер пошталық 

клиенттің бағдарламасына есептік жазбаны орнату кезінде енгізу керек. 



 

 
 

 
 

2.7-сурет Есептік жазбаларі Тіркелгі параметрлері 

 
 

 

■ егер хат мәтіні ондаған парақтардан тұрса, жеке файл ретінде сақтап, оны 

мәтіндік  түзетуде  дайындау  мақсатқа  лайықты  болады,  содан  кейін  таралған 

архиваторлардың бірімен (әдетте осындай мақсаттар үшін WinZipили WinRar 

пайдаланады) осы файлды архивациялау керек. Бұл хабарлама жіберу уақытын 

айтарлықтай қысқартады. Мұндай архивтік файл салымдар сияқты жіберіледі. 

OutlookExpress бағдарламасы мысалында поштамен жұмыс істеудің негізгі 

тәсілдерін қарастырайық. 

Жаңа хабарлама жазу үшін құралдар тақтасынан Құру түймесін басу керек 

(2.8-сурет). 

Ашылған терезеде алушының электрондық пошта мекен-жайын көрсету 

керек, хаттың тақырыбын, ал мәтінге арналған жолаққа хабарлама мәтінін жазу 

керек. 

Егер хатқа сіз қандай да бір файлды тіркегіңіз келсе,Салу (скрепка 

бейнеленген) түймесін басыңыз, ашылған терезеден қажет файлды тауып, оны 

тінтуір көмегімен таңдап, сосын Салу түймесін басыңыз (2.9-сурет) 
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Хат дайын болғанда, мәзірден сәйкес пунктіні таңдау қажет немесе құралдар 

тақтасынан Жіберу түймесін басыңыз (2.10-сурет). 

Пошта жәшігінде жаңа кіріс хабарламалар бар екенін тексеріп, оларды өз 

компьютеріңізде алу үшін құралдар тақтасынан Поштаны жеткізу командасын таңдау 

керек (2.8-суретті қараңыз). Егер пошта жәшігінде жаңа хаттар болса, сіздің 

компьютеріңізге көшіріледі. Бұғанбіраз уақыткетуі мүмкін. Қабылдау процесі 

аяқталғаннан кейін жаңа хаттар қалың шрифтімен бөлінген болады. 

 
 

 

 
2.8 -сурет. OutlookExpress бағдарламасының негізгі терезесіндегі мәзір мен 

 
 

 

2.9 -сурет.    Хабарламағасалынғанфайлдыбекiту 
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2.10 -сурет. Құралдар тақтасында хатты құру терезесіндегі 

Жіберу түймесі 

 

 

 

 

 

 
 

 

Хатты қарау үшін таңдаған кезде оның мәтіні көрінеді, тінтуірдің пернесін екі рет 

басқан кезде хат жеке терезеде ашылады. Бекітілген файлдары бар хаттар арнайы белгі – 

скрепкамен белгіленген. Өзінің дискінде осы файлдарды сақтап қою үшін қажетті 

хаттарды таңдап, басқару тақтасындағы скрепканы басыңыз және Сақтау пунктін таңдау 

керек. (2.11-сурет). Ашылған терезеден файлдар сақталатын дискідегі папканы таңдау 

керек. 

Келіп түскен хатқа жауап жазу үшін құралдар тақтасынан Жіберушіге жауап беру 

түймесін таңдау керек. Хабарлама құрастыру үшін терезе ашылады, сонымен қатар 
 

 

 

 

2.11 -сурет. Бекітілген файлдарды сақтау 
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2.12 -сурет. Хабарламаны 

автоматты түрде сұрыптау ережесі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

жіберушінің электрондық мекен-жайға арналған жолағында қажетті мекен-жай 

қойылып тұрады, ал тақырып жолағында және хаттың мәтінін жазатын жерге бастапқы 

хаттан деректер көшiрiлiп алынады. 

Хабарламаның тақырыбы мен мәтінін түзетуге болады, содан кейін хатты 

жіберу үшін Жіберу түймесін басыңыз. 

Құру және жіберу — бас функцияларынан басқа, сондай-ақ хабарлманы алу 

және оқу функциялары бар, сізге пайдаланушы ретінде поштамен жұмыс істеуге 

ыңғайлы болу үшін қызмет ететін көптеген қосымша мүмкіндіктер беріледі.Осындай 

мүмкіндіктердің бірі — иерархия папкасын құру және осы папкаға хабарларды 

сұрыптап салу. Сіз өз компьютеріңізге бағдарламаны орнатып болғаннан кейін, онда 

Кіріс папкалар бар, ол папкаларда келіп түскен хабарламалар сақталады; ал Шығыс 

папкаларда жіберуге құрылған және дайындалған хаттар сақталады; Жіберілген 

папкаларда барлық жіберілген хабарламалар қоры сақталады,сондай-ақ Жойылған 
 

құру мүмкіндігі бар, тіпті бір-біріне салынған папкаларды құруға болады. 

Барлық хабарламаларды өз қалауыңыз бойынша папкаларға сұрыптап 

және Қараламалар папкалары бар. Сізде өз қажеттіліктеріңіз үшін қосымша папкалар 

салуға болады. Егер сі з белсенді хат-алмасулар жүргізіп отырсаңыз, онда бұл 

корреспонденцияны көруді және іздестіруді айтарлықтай жеңілдетеді. 

Тіпті хаттарды сұрыптауды қолмен жүргізуге міндетті емес. Бағдарламада 

хабарламаларды сұрыптау үшін алдын ала берілген ережелерге сәйкес, сіз 

құрастырған папкалар бойынша хабарламаларды автоматты түрде бөлу сүзгісі бар 

(2.12-сурет). 
Мысалы: бағдарламада announce@pogoda.ruадресаттан барлық хабарламаға 

сәйкес Ауа-райы папкасына түсетін №1 пошта үшін Ереже деген сүзгі бар (2.13- 

сурет). 
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2.13 -сурет. Outlook Express бағдарламасындағы папкалар ағашы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Сүзгі үшін критерийлері ретінде жіберушінің немесе алушының мекен-жайлары 

яки хат тақырыбында немесе хабарламаның өз мәтінінде кездесетін жай сөз бола алады. 

Қазіргі заманғы пошта бағдарламасының тағы бір аса маңызды мүмкіндігін атап 

өтуге болады. Қазір электрондық мекен-жайды алу өте оңай, себебі көпшілігіңізде 

бірнеше пошта жәшіктері болуы да мүмкін. Пошта клиенттердің көпшілігі бірнеше 

пошта жәшіктерімен бір мезгілде жұмыс істеуге ықпал етеді. Кейбір жағдайда бұл өте 

ыңғайлы болады. Бір жәшік жеке хат алмасуға, енді біреуі — қызметтік хат алмасуға 

және т.б. қызмет көрсетуге арналады. 

WWW арқылы поштамен жұмыс істеу. Электрондық поштамен жұмыс істеудің 

жаңа тәсіліне қатысты әдетте браузерді пайдалану үлкен танымал жетістіктерге ие болып 

отыр. Егер пошта серверінде арнайы бағдарламамен қамтамасыз ету орнатылған болса, 

онда WWW арқылы электрондық поштаға қол жеткізуге мүмкіндік беретін осындай 

мүмкіндіктер пайдаланушыда да бар.Осындай бағдарламаның қол жеткізу тәсілі түрінің 

бірі Web mail деп аталады. 

Оның бірнеше артықшылықтары бар: біріншіден, пошта клиенттеріне қосымша 

бағдарламаны іске қосу қажет емес,бәрі браузер арқылы жасалады; екіншіден, көптеген 

пайдаланушылар үшін үлкен қиындықтар тудыратын пошта жәшігінің параметрлерін 

есте сақтау және баптау қажет емес, егер Web mail пайдаланған жағдайда сайтқа кіру 

керек және логин мен құпия сөзді енгізу керек; үшіншіден, әрбір компьютерде браузер 

бағдарламасы бар болғандықтан, кез келген компьютерден, кез келген жерден өз 

поштаңызға қол жеткізуге оңай және тез жүзеге асады. 

Алайда, поштамен көп және жиі жұмыс істейтін пайдаланушылар үшін бірқатар 

кемшіліктер бар: навигация ыңғайлылығы, автоматты түрде сүзгі мүмкіндіктері және 

қолмен сұрыптау анағұрлым пошталық клиенттерден қалып қояды; Web mail-мен жұмыс 

істеу жылдамдығы әдетте айтарлықтай төмен әрі пошта пайдаланушының компьютеріне 

жүктелмейді, тек WWW арқылы бейнеленеді.Қалған Web mail-мен жұмыс істеу тәсілдері 
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Телеконференциялар мен веб-форумдар. Электрондық поштадан басқа да off-line 

режимінде ақпаратпен алмасу технологиялары бар. Олардың ішінде веб-форумдар 

арқылы қарым-қатынас айтарлықтай танымал болып келеді. 

Веб-форумдар ізашарларымен ұжымдық қарым-қатынас тәсілі ретінде 

телеконференциялар ашылды, ол электрондық пошта сияқты, интернеттен бұрын 1980 

жылдың басында пайда болған.Телеконференциялар пайдаланушыларға көптеген 

бөлімдер мен әрқайсысының өз тақырыбы бар жаңалықтар топтамасын ұсынды. 

Сонымен қатар топтың әрбір қатысушысы басқа қатысушылар топқа орналастырған 

хабарламаны оқып, оларға жауап бере алады және топтың барлық қалған 

қатысушыларына қол жетімді болатын өз хабарламаларын орналастыра алады. 

Телеконференция жаңалықтар сервері – мамандандырылғансерверлер желісі 

арқылы таратылады. Жаңалықтар серверіне қол жеткізу үшін бұрын арнайы 

бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалану қажет еді. 

Қазіргі уақытта көптеген пошта клиенттерінің, соның ішінде Outlook Express-тің 

телеконференциялармен жұмыс жасауға арналған кіріктірме мүмкіндіктері бар және 

қосымша бағдарлама орнату қажет емес. 

Телеконференцияның гүлденуі мен орасан танымалдылыққа ие болуы 1980-1990 

жылдары орын алды. Қазіргі уақытта «классикалық» телеконференцияны негізінен 

компьютерлер мен телекоммуникация саласындағы кәсіпқойлар және университеттердің 

қызметкерлері пайдаланады. WWW пайда болуы мен даму салдарынан WWW- 

конференциялар немесе веб-форумдар тарату артып келеді. Веб-форумдар әлдеқайда көп 

мүмкіндіктер береді — олар WWW-дің барлық заманауи мүмкіндіктерін, соның ішінде 

мультимедиялық мүмкіндіктерді пайдалануға жағдай жасайды. Веб-форумдардың 

танымал болуының басты себебі Web mail сияқты: қосымша бағдарламаны пайдалану 

қажет емес — барлығы браузер арқылы жасалады. 

Қарым-қатынастың тағы бір түрі блогтар болып табылады. Блог (ағылш.web log 

— вебжурнал) үй парағы мен веб-форумның синтезі болып табылады. 

Әрбір блог өзі блогтың авторы – пайдаланушының жазбаларын үнемі жаңартып 

отыратын парақтарды білдіреді. Жазбалар хронологиялық тәртіппен және кейбір 

жағдайларда тақырыптық айдарларға бөлініп сұрыпталады. 

Блогқа кірушілердің әрбір жазбаға өз пікірлерін жазуға, жазбалар мазмұны 

туралы пікірлерін қалдыруға мүмкіндіктері бар.Блогқа кірушілер автордың жазбаларын 

ғана емес, сонымен қатар басқа да келушілердің оған жазылған барлық пікірлерін көре 

алады, содан кейін өз хабарламасын қосуға мүмкін болады.Блогта қарым-қатынас 

жасауды осымен қортындылауға болады. 

On-line коммуникациясы. Коммуникацияның екінші түріне (on-line) тоқтала 

кетейік, бірақ интернетте әртүрлі ресурстардың көптеген түрлерін табуға болады. 

Олардың ішіндегі негізгі түрлерін атап өтейік. 
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IRC (ағылш.Internet relay chat) — интернеттегі сұхбаттасуды тарату. Интернеттегі 

әңгімелесу қысқаша толқынды радионы еске түсіреді: бірнеше анықталған тақырыпта 

сұхбаттасу жүргізуге болатын (телеконференция сияқты)арналары бар. Осы арналарға 

қолдау көрсету үшін арнайы серверлер мен арнайы бағдарламалық қамтамасыз ету 

қолданылады. Пайдаланушы IRC-клиент бағдарламасын пайдалана отырып, IRC 

серверінің біреуіне қосылуы тиіс.Ол өзін қызықтырған арнаны таңдай алады және 

желіде әңгімелесіп жатқан әңгімелесушімен мәтінді клавиатура арқылы тере отырып 

қарым-қатынас жасай алады. Дыбыс картасы мен қажетті бағдарламалық қамтамасыз 

ету бар болған жағдайда өзінің әңгімелесушілерін тікелей тыңдауға болады. Бүкіл әлем 

бойынша IRC мыңдаған арналары мен жүздеген мың әңгімелесушілері бар. 

WWW-чаттары (ағылш.chat — достық әңгіме, мағынасы жоқ әңгіме). 

Телеконференция сияқты өз орнын веб-форумдарға береді, сондай-ақ, IRC орнына 

чаттар негізінде WWW-технологиясы келді. WWW-чаттарын пайдалану үшін арнайы 

бағдарламаның болуы қажет емес — қарапайым браузер жеткілкті. Сұхбаттасуға қатысу 

үшін чат орналастырылған веб-серверге кіру керек. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.14 -сурет. ICQ бағдарламасының терезесі 
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ICQ (ағылш.I seek you — мен сені іздеп жүрмін). ICQ өзі интернетте пайда болған 

кезден бастап өзінің пайдаланушылары арасында тез уақытта айтарлықтай 

танымалдыққа ие болды. Қазіргі заманғы адамның іс-жүзінде пайдалану үшін 

қарапайым ICQ қолжетімділігі мен тегін болуын ұштастыра отырып,e-mail сияқты 

міндетті атрибут етіп жасады. ICQ пайдалану үшін клиент деген арнайы бағдарлама 

қолданылады, оны www.icq.com сайтынан тегін жүктеуге және өз компьютеріңізге 

орнатуға болады. 

Бағдарламаны алғашқы рет іске қосқанда өзіңіздің есептік жазбада тіркелген 

деректеріңізді енгізіңіз, ал егер жоқ болса, ICQ серверіне тіркеліп, есептік жазбаны 

(UIN) алу керек. 

Бүкіл процесс бірнеше минутты алады, содан кейін сіз бірден ICQ қосыласыз және 

қарым-қатынас жасауды бастай аласыз. 

Корреспондентпен сөйлесуді бастау үшін оның (UIN) есептік жазбасындағы 

нөмірін білу керек — сондай-ақ, электрондық хабарлама жіберу үшін e-mail мекен- 

жайын білу керек. Тұрақты корреспонденттердің тізімі ол мекен-жай кітабымен ұқсас 

пошталық клиент бағдарламасында контактілер парағында жүргізіледі (2.14-сурет). 

Пайдаланушы нақты уақытта on-line режимінде кім отырғанын көре алады. 

Хабарлама жіберу үшін корреспондентті тізімнен тінтуір көмегімен таңдайды және 

ашылған терезеде қысқаша хабарламаны тереді, ол бірден әңгімелесушіге жіберіледі, ал 

сіз жауап күтесіз. Егер жауап келсе, сіз дыбыстық сигнал естисіз және байланыс тізімінен 

жыпылықтап тұратын хат көресіз.Бір мезгілде осындай «әңгімені» бірнеше 

әңгімелесушілермен бірден жүргізуге болады. Бағдарлама қабылданған және жіберілген 

хабарламалар журналын жүргізеді. 

Интернет арқылы on-line режимінде қарым-қатынас жасау үшін көптеген 

бағдарлама сыныбын әзірлеу барысында ICQ-ды ойлап шығарғандар алғашқы із 

салушылар болды. Осындай бағдарлама сыныбы Instant messengers(сөзбе-сөз «лездік 

хабарламалар») деп аталады.Өздерінің ұқсас өнімдерін шығарды. Microsoft — MSN 

Messenger, Yahoo — Yahoo! Messenger және т.б. Бұл мессенджерлердің әрқайсысы өзінің 

серверімен жұмыс істейді (MSN Messanger — Microsoft серверімен, Yahoo Messenger! — 

Yahoo серверімен) және өз байланыс хаттамаларын пайдаланады. Сондықтан ICQ 

бағдарламасын пайдаланушы MSN Messenger бағдарламасын пайдаланушысына 

хабарлама жібере алмайды якикерісінше. 

ICQ клиент-серверлік технология бойынша жұмыс істейді: егерICQ сервері істен 

шығып қалса, онда барлық пайдаланушының бағдарламасы жұмыс істеуді тоқтатады 

және серверді қалпына келтірмейінше хабарлама жіберуге болмайды. Дәл солай — егер 

сізде интернет желісі жоқ болып кетсе, онда тіпті сіз қосылған жергілікті желіге 

қосылған және көрші столда отырған корреспондентке де ICQ бойынша хабарлама 

жіберуге болмайды, өйткені ICQ жұмыс істеу үшін сервермен байланыс қажет. 
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Интернет-телефониясы. Интернет-телефониясы (немесе IP-телефониясы) — бұл 

Интернет арқылы дауысты тарату технологиясы, ол ұйымның телефон байланысы үшін 

дәстүрлі телефонның барынша арзан баламасы ретінде өте кеңінен қолданылады. IP- 

телефониясы қызметін пайдалану үшін пайдаланушының компьютерінің болуы және 

интернетке қосылуы міндетті емес. Арнайы телефон карточкасын сатып алу жеткілікті 

және нұсқаулыққа сүйене отырып өз үйіндегі қарапайым телефоннан қоңырау шалуды 

жүзеге асырады — бұл жағдайда барлық техникалық жұмысты телефон провайдері өзіне 

алады. 

Компьютері бар және интернетке қосылған пайдаланушыбәрін өзі жасай алады — 

бұл әрі арзан, тіпті мүлдем тегін болады (интернет төлемдерінен тыс қосымша төлем 

қажет емес). Әртүрлі бағдарламалар бар, олардың көмегімен өз компьютерінен интернет 

бағдарламалардың бірі — Skype-қатоқталып өтейік. 

Бағдарламаны пайдалануды бастау үшін www.skype.com сайтына кіріп, тегін 

бағдарламаны жүктеу керек және оны өз компьютеріңізге орнатуыңыз қажет. ICQ 

ұқсас бағдарламаны орнату барысында сізге тіркелу және Skype есептік жазбасын алу 

ұсынылады. Skype бағдарламасының сыртқы түрі ICQ еске түсіреді. 

Егер компьютерде дыбыстық картасы мен микрофоны жоқ болса, Skype 

бағдарламасына ұқсас ICQ пайдалануға болады — клавиатура арқылы терілген лездік 

мәтіндік хабарламаларды жіберуге болады. Егер сізде дыбыстық карта мен микрофон 

болса, онда Skype желісінің корреспонденттеріне қоңырау шалуға болады, сонымен 

қатар сөйлесу тегін. Жай қоңыраулардан басқа сөйлесуге бір уақытта бірнеше адам 

қатысып отырса, онда телефон конференциясын ұйымдастыруға болады. Ал егер сіздің 

компьютеріңізде жай камера орнатылған болса, дыбыстан басқа бейнемен алмасуға да 

болады. Осылайша, Skype-тан чат, телефон және бейне конференция жасауға мүмкіндік 

аласыз. 

Skype-тің кейбір техникалық ерекшеліктерін атап өтейік: бұл серверден бөлінген 

бағдарлама технологиясын пайдаланбайды — желіге қосылатын әрбір абонент клиент 

функциясын, сондай-ақ сервер функциясын орындайды. Сонымен қатар серверлік 

функциялар on-line режимінде отырған барлық клиенттер арасында бөлінген. Бұл, 

біріншіден, желіге үлкен сенімділік береді: Skype бағдарламасының сервер бас 

тартқаннан жұмыс істемеуі мүмкін емес жағдай; екіншіден, серверлік жүктеме 

жүктемелерді динамикалы бөлуге ықпал ететін, олар арқылы осы компьютерлер 

хабарласа алатын көптеген компьютерлер мен көптеген байланыс арналары арасында 

бөлінеді. Осыған байланысты дауыс пен бейнелерді таратудың жоғары сапасы 

қамтамасыз етіледі. 

Жай телефон нөмірлеріне қоңырау шалуды жүзеге асыру үшін Skype Out — ақылы 

қосымша қызметтердің белсенділігін жылдамдатады. Сонымен қатар сөйлесу құны сіз 

қай мемлекетке және қай қаладан қоңырау шалып тұрғаныңызға байланысты болмайды. 

Skype-тің ең жаңа мүмүкіндігінің бірі — бұл нақты телефон нөмірін сатып алу 

мүмкіндігі. Осы жағдайда жай телефон пайдаланушылары сіздің компьютерге келіп 

түсетін қоңырау шалуды жүзеге асыра алады. Сонымен қатар, Москвада бола тұра, сіз 

Нью-Йорк кодымен өзіңізге нөмір сатып ала аласыз және Нью-Йорктағы сіздің 

достарыңыз сізге «жергілікті» нөмір бойынша қоңырау шала алады және жергілікті 

қоңырау ретінде төлей алады. Сондай-ақ осы сервисдің барлық пайдаланушылары 

байланыс сапасы өте жоғары екенін байқайтынын атап өтуге болады. 
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Интернеттегі ойындар.Оn-line соңғы пайдаланушылар үшін кең жолақты кірудің 

дамуына байланысты ойындар кең таралып жатыр. Заманауи Интернет принциптері 

тұрғысында жаңа мүмкіндіктер ұсынып отыр: мамандандырылған бір ойынға бір  

мезгілде мыңдаған пайдаланушылар қатысуға ықпал ететін ойын серверлерін. Бір 

серверлер тегін ойнауға,  басқалары — ай сайынғы төлем үшін рұқсат береді. 

 

 

 

 

         Электрондық коммерция 

Қазіргі уақытта интернетте электрондық коммерцияның әртүрлі формалары 

қалыптасып жатыр. Осы процеске мыңдаған тауар мен қызметтер жеткізуші-фирмалар 

және миллиондаған пайдаланушылар тартылған. 

Интернет-дүкендерден тауарлар мен қызметтерді сатып алу айтарлықтай танымал 

болып келеді. Әртүрлі банк операциялары нәтижесінде орасан зор мөлшердегі құралдар 

интернет арқылы өтіп жатыр:  шот төлемдері, тауар жеткізушілері мен дүкендер 

арасындағы өзара есеп айырысулар, ақша аудару және т.б. Осы қызметтерді шағын және 

орта бизнес өкілдері, фирмалар, аса ірі халықаралық корпорациялар белсенді қолданады. 

қатысты — бұл біздің еліміздің халқы үшін ақша табудың жаңа және үйреншікті емес 

үлгісі. Соған қарамастан бұл үлгі коммерциялық іс-әрекеттер қимылында да табысты 

дамып жатыр. 

 
 

 
 

 
Интернет-дүкендер. Бұл сауда түрі қарапайым дүкен саудасынан келесі 

себептермен ерекшеленеді: 

■ төмен бағалар. 

Интернет-дүкендерде кейбір позициялар бойынша бағалар анағұрлым төмен болуы 

мүмкін. Бұл арнайы жабдықталған сауда алаңдары қажет емес виртуальды дүкен екенімен 

түсіндіріледі, соның салдарынан жалға алу, коммуналдық және т.б. қызмет          

төлемдері жоқ. Осындай дүкендерге жүк түсірушілер қызметіне, саудагер-кеңес 

берушілердің ауқымды штатына және күзетшілерге мұқтаж емес. Басқарушы аппаратқа, 

бухгалтерияға, жарнамаға арналған және т.б. шығындарды төлеу үшін айтарлықтай 

шығындар төмен болады. Салықтық жарналар да азаяды; 
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Интернетте әр түрлі коммерциялық операцияларды жүзеге асыру үшін 

кредиттік карточкалар немесе «электрондық» ақшалардың салыстырмалы жаңа 

жүйелері пайдаланылады. 



 

 

 

■ көп ассортимент. 

Интернет-дүкендер әдетте бірнеше жеткізушілермен жұмыс істейді, өйткені тіпті 

бір позиция бойынша ұсыныстар саны жүздеген есеге жетуі мүмкін. Барлық дүкендердің 

өз өнімдерінің каталогтары бар, бірақ қарапайым дүкендер витринасынан тауарға егжей- 

тегжейлі сипаттама беруімен ерекешеленеді; 

■ тауарды іздеу ыңғайлылығы. 

Интернет-дүкендердің каталогтарында әдетте қажетті тауарды ісдестірудің 

бірнеше үлгісі бар. Бұл – тауарды атауы, маркасы, өндіруші зауыты, бағасы, құрастыру 

ерекшеліктері, сервисі бойынша іздестіру. Интернет-дүкендер сатып алушыға өз 

тауарларының бірқатар қосымша қызметтерін ұсынады: тауарды жеткізу және 

жинақтау, тауарды алған жерде (сатып алушының үйінде) төлеу, телефон немесе ICQ 

бойынша қосымша кеңестер беру. Сайттардың парақтарында осы модель туралы сатып 

алушылардың пікірлерін білуге, тауарды өндірушілердің рейтингілерін, электронды 

түрде нұсқаулыққа тапсырыс беруге, осы тауар топтамасының тақырыбы бойынша 

баптарын, (мысалы, «Тоңазытқышты дұрыс таңдау сияқты») және тіпті осы тауардың 

қоймада бар болу мониторингін білуге болады. 

Дүкендердің өз каталогтарынан басқа көптеген интернет-дүкендер деректері 

жинақталған жиынтық каталогтары да бар. 

Ең танымал каталогтардың бірі— мыңдаған фирмалардан түскен 8 млн.ға жуық 

деректері бар PRICE.ru. каталогы. Каталогта тікелей сатушының сайттағы тауарлар мен 

сілтемелерінің қысқаша сипаттамасы бар. Сонымен қатар тауардың бірден-бір моделі 

әртүрлі дүкендерде әртүрлі бағада сатылуы мүмкін. Отандық интернет-дүкендерде 

шамамен барлық дамыған елдерде сатылатын тауардың номенклатурасы сияқты 

көрсетілген. Бірінші орында кітаптар, CD, DVD-дискілер, ары қарай компьютерлер және 

оларға арналған жабдықтаушы құралдар тұрады. Содан кейін — электроника мен 

тұрмыстық техника. Тауарлардың тағы бір санаттары бар — ол «жүктелген» тауарлар 

деп аталады: әуендер, компьютерлік бағдарламалар мен ойындар, электронды кітаптар. 

у құралдары (банк карталары, «электронды» ақша) болса, онда сатып алушы on-line 

сатып алуды жасауға болады — төлейді және сол жерде өз компьютеріне тауарды 

«жүктей» алады. 

Кейбір тауарлардың киімдердің, тамақ өнімдерінің, дәрі-дәрмектің санаттары 

тәжірбиелік тұрғыда on-line сауда жасау үшін көрсетілмеген. 

Интернет-дүкендерді орасан зор ұсыныс деректер есебінен бағаларды оңтайлау 

үшін анықтамалық жүйе ретінде әлуетті сатып алушылар пайдаланады деп айтсақ 

болады. 

Аукциондар. Интернет-аукциондар мәні бойынша жай аукциондардың 

электрондық нұсқасы болып табылады, ерекшелігі сол, жеке тұлғалармен – сатушылар 

мен сатып алушылармен жұмыс істейді. Аукционда дүкендерде сатылмайтын раритетік 

заттар сатып алуға болады. Шетеледік аукциондарда тіпті ресейлік нарықта 

ұсынылмаған, яғни тұрмыстық электроникаға қатысты тауарлар сатылады. Бұрын 

қолданыста болған тауарлардың маңызды санаттарын құрастырады. 
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Әлемде ең танымал интернет-аукционыeBay (www.ebay.com) болып саналады. 

Осы «сауда нүктесіне» кіретіндердің саны күніне бірнеше миллиондаған адамды 

құрайды. Ол АҚШ-та, бірақ қазіргі уақытта әртүрлі елдерде көптеген филиалдары 

(Ресейде әлі жоқ) бар. Осы аукцион тауарлардың орасан зор таңдауымен ғана емес, 

сонымен қатар сауда демократиялық рәсімдерімен ерекшеленеді. Көптеген аукциондар 

сияқты оның схемасы мынадай: сатушы өзінің лотын, яғни фотосуретін және тауардың 

егжей-тегжейлі сипаттамасын қояды. Ол сондай-ақ лоттың бастапқы құнын және 

ұсыныстың әрекет ету мерзімін тағайындайды. Сатып алушылар өз бағаларын 

(бастапқы құнынан төмен болмау керек) ұсынады және өзара саудаласады. Ұсыныстың 

әрекет ету мерзімі аяқталуына байланысты сатылымға қойылған лот үшін ең жоғарғы 

баға ұсынған жеңімпаз жарияланады. 

Сауданың осындай барлық қызықтырушылық формаларына қарамастан отандық 

сатып алушылар үшін ұқсас аукциондардан заттарды сатып алу бірқатар қиындықтар 

туғызады. Бұл ең алдымен лотқа төлем жүргізгенде — әдетте төлемдер кредиттік 

(дебиттік) картамен жүргізіледі. Бірақ көптеген шетелдік аукциондар басқа сатушы 

ұйымдар сияқты отандық банктермен шығарылған карталармен, тіпті халықаралық 

VISA карталары болса да,төлемді қабылдамайды. Екінші мәселе  — тауарды жеткізу. 

Көптеген шетелдік аукциондар (eBay-ден басқасы) тауарды жеткізуді өз елінің шегінде 

ғана жүзеге асырады. Сондай-ақ тауарды алу кезінде кедендік қиындықтар, сауда 

үдерісінің терминологиясы және шет тіліне қатысты қиындықтар болуы мүмкін. 

Осы қиындықтарды отандық делдал-фирма қызметтерін пайдалана отырып жеңіп 

шығуға болады. Мысалы, Pregrad.Net сатып алушыға тауарды таңдау, оны сату және 

жеткізу бойынша көптеген қызметтерді ұсынады. Сонымен қатар интернет- 

аукциондардың отандық желілері қызу дамып келеді. 

Төлемдер жүйесі. Интернет-саудасы дами бастағаннан банк операцияларын 

жүргізу үшін интернетті пайдаланудың әртүрлі үлгілері мен әртүрлі төлем сервистері 

пайда болды. 

Мысалы, Яндекс-ақша төлемдер жүйесі интернеттегі қарапайым пайдаланушылар 

үшін әртүрлі тауарлар мен қызметтерді төлеу үшін арналған. Бірақ оны басқа мақсат 

үшін де — тіпті коммуналдық төлемдерге де пайдалануға болады. 

Осы жүйеде жұмыс істеудің келесі схемасы келтірілген: алдымен 

http//money.yandex.ru сайтына кіріп,жүйеге тіркелу және электронды әмиян шотын ашу 

керек. Содан кейін Әмиян желілік папкасына ақшаның анықталған сомасы аударылады. 
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http://www.ebay.com/


 
 

 

 
 

Электрондық ақша пайдаланушы компьютерінің қатты дискісінде немесе смарт- 

картада сақталады. Осындан кейін өзіңіздің Әмияннан әртүрлі қызметтерге төлем 

жасауға болады. Әмиянды толықтыру әртүрлі тәсілдермен жүзеге асуы мүмкін: 

пластикалық карта, пошта аударымдар көмегімен, банк арқылы және т.б. 

 

 

 

 

 

Қауіпсіздік және интернет 
 
 
 

Заманауи интернет дербес компьютерлер үшін үлкен қауіп тудырады: 

■ компьютерге вирус кіріп кетуі мүмкін, соның салдарынан сіздің компьютеріңіздегі 

файлдар бұзылады; 

■ сізге білінбей троян бағдарламасы еніп кетуі мүмкін, ол компьютердің жұмысын 

«тежейтін» болады; 

■ қаскүнемдер компьютерді бұзуды жүзеге асыруы мүмкін; 

■ тыңшылық бағдарлама компьютерде сақталып тұрған (кредиттік карта кодтары, 

жеке хат жазбалар, мәтін және келісім шарттар және т.б.) аса маңызды ақпаратты 

ұрлап алуы мүмкін. 

Корпорациялық жергілікті желідегі жұмыстық станцияларды және серверлерді 

қорғаумен мамандандырылған бөлімшелер айналысады. Пайдаланушы үйдегі өз 

компьютерін өз бетінше қорғауға тиіс. Қорғаудың негізгі құралдарын атап өтейік. 

Антивирустық бағдарламалар. Бұл компьютерлерді қорғайтын бағдарламалар; олар 

операциялық жүйе құрамына кірмейді, оларды сатып алу керек немесе тегін 

бағдарламаны пайдалана отырып компьютерге орнату қажет. Антивирустық 

бағдарламаның «жаңа» нұсқасы болуы аса маңызды – вирустардың жаңа нұсқалары 

тіпті күнделікті пайда болып отырады, сондықтан ескі антивирустық бағдарлама жаңа 

вирусты таба алмайды және оны компьютерге өткізіп жіберуі мүмкін. Сондай-ақ 

антивирустық базаны тұрақты жаңартып отыру қажет. 

Антивирустық база —вирустар туралы ақпаратты сақтайтын файлдар жинағы. 

Қандай антивирустық бағдарлама пайдалануға байланысты қорларды аптасына бір 

рет, тәулігіне бір  рет және тіпті тәулігіне бірнеше рет кіріп жаңартып  тұру керек. 

Антивирустық қорларды жаңарту әдетте интернет арқылы жүргізіледі — бұл функция 

ереже сияқты антивирустық бағдарламаның өзіне орнатылған және мәзір арқылы қолмен 

я болмаса тұрақты кесте бойынша шақырылады. 

Желіаралық экрандар. Дербес желіаралық экрандар тек соңғы бірнеше жыл ішінде 

таралып жатыр. Дербес желіаралық экрандар — арнайы бағдарлама, ол желі бойынша 

қандай мәліметтер таралғанын, компьютерде қандай бағдарлама іске қосылғанын, оқуға 

немесе жазуға, құруға қандай файлдар ашылғанын бақылап отырады. 

Желіаралық экран бағдарламасы алдын ала берілген ережелерге байланысты 

анықталған іс-әрекеттерге рұқсат береді  немесе тыйым салады, журналға хабарлама 

жазуы немесе пайдаланушыға ескерту хабарламасын жіберуі мүмкін. 
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WindowsXP-да кейбір базалық мүмкіндігімен орнатылған дербес желіаралық экран 

бар. Оныбаптау басқару тақтасы арқылыБрандмауэр Windows 

бөліміндеберілген.Брандмауэр Windows-пен салыстырып қарасақ, қазір көптеген 

мүмкіндіктер ұсынатын дербес желіаралық экрандар бар. Олар жеке бағдарлама ретінде 

орнатылады. 

Windows жаңарту керек. Кез келген бағдарламада қателіктер кездеседі. Windows 

операциялық жүйесінде де болуы мүмкін.  Ал бұл интернетке қосылған қашықтықта 

орналасқан компьютерлерді хакерлердің бұзу қаупін туғызады. WindowsХР-да интернет 

арқылы операциялық жүйенің түзетілген компоненттерін алу және оларды компьютерге 

орнатудың автоматты мехнизмдері бар. Оларды жүйеге жүктеп, жаңартулар бар екенін 

тексеруді тұрақты жүзеге асырып отыру қажет.  Мұндай жаңартулар үлкен көлемді 

болады, тіпті бірнеше ондаған мегабайтқа дейін,   өйткені оларды интернеттен жүктеу 

ұ уақыт  алуы мүмкін. Жаңартуларды баптау мен басқаруды жүктеу және орнату 

Windows бөліміндегі Қауіпсіздікті қамтамасыз ету орталығының басқару тақтасы 

арқылы жүзеге асырылады. WindowsXP Microsoft серверінде жүйелерді жаңарту 

автоматты түрде жүріп жатқанын тексереді және пайдаланушыға оларды жүктеуді 

ұсынады. 

Компьютермен  жұмыс  істеу  қауіпсіздігі.  Желіаралық  экрандар  мен  жаңарту 

бағдарламалары үшін вирусқа қарсы бағдарламаларды пайдалану сіздің компьютеріңізді 

бұзу және ақпаратты жоғалту қаупін едәуір төмендетеді, алайда, мұндай қауіпті 

толығымен жоққа шығармайды. Желіге қосылған компьютермен жұмыс істеу 

қауіпсіздігін үйрену қажет, атап айтқанда, келесі ережелерді орындаңыз: 

■ компьютерде құпия сөзді сақтауға болмайды. Бағдарламалар өте жиі қосылу құпия 

сөзін, тіпті жергілікті желі серверіне немесе интернет серверіне қосылу сақтауын 

ұсынады. Мұны істеу керек емес — құпия сөзбен сақталған файлды ұрлап алу мүмкін. 

Тіпті құпия сөз шифрленген болса да, оны оңай таратып жазу жеткілікті; 

■ қарапайым және айқын құпия сөздерді пайдалануға болмайды. Хакерлер құпия 

сөзді теру жолдарымен жиі бұзуға тырысады.Сондықтан құпия сөз үшін «123» немесе 

«qwerty» керек емес. Бәрінен дұрысы, құпия сөздің ұзындығы 6-8 символдан тұратын, 

мүмкіндігінше тек әріптер емес, сандарды да пайдалану керек. 

■ құпия сөзді танысыңызға не достарыңызға бермеңіз; 
Интернетте жұмыс істеу кезінде өте мұқият болу керек. Егер сізге бейтаныс 

корреспонденттен хат келсе — оны ашпаңыз; егер экранда бейтаныс бағдарламаны іске 

қосыңыз деген ұсыныс терезесі пайда болса — оны іске қоспаңыз; егер браузерде сізге 

құпия сөзді енгізу туралы ұсынса — сіз өзіңізге қажет дәл сол серверге кіргеңізді 

тексеріңіз. 

Есіңізде болсын, көптеген зиян келтіретін бағдарламалар электрондық пошта 

арқылы таратылады. Салынған файлдарды, әсіресе, exe-файлдар болса, егер толығымен 

сенімді болмасаңыз әрі олар бейтаныс адресаттан келген болса, онда ешқашан ашпаңыз. 
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Қашықтықтан оқыту. 

 
Қашықтықтан оқыту (ҚО) — интернет ресурстар желісі мен телекоммуникациялық 

технология көмегімен жүзеге асырылатын, оқушылар мен мұғалімдердің бір-бірінен 

қашықтықтан өзара іс-қимылмен білім беруге негізделген оқыту үлгісі. Қашықтықтан 

оқытуғабарлық оқу процесіне тән оқыту жүйесінің компоненттері кіреді: мақсаты, 

мазмұны, ұйымдастыру формалары, оқыту құралдары, бақылау жүйесі және бағалау 

нәтижелері. 

Қашықтықтан оқыту кезінде әртүрлі ақпараттық-коммуниктивтік технологиялар 

қолданылуы мүмкін: 

■ қашықтықтан оқыту курстары; 

■ электрондық пошта (сонымен бірге сілтемелер тізімі); 

■ форумдар мен блогтар; 

■ чат жәнеICQ; 

■ теле және бейне конференциялар т.б. 

Қашықтықтан оқыту өзінің әдістемесі бойынша (күндізгі, сырттай, кешкіоқыту, 

экстернатпен қатар) жеке оқыту үлгісінің үміткері бола алады. 

Қашықтықтан оқыту әртүрлі ұйымдастырылған үлгіде жүзеге асырылуы мүмкін. 

Сонымен қатар күндізгі және қашықтықтан оқыту интеграциясының моделі болады. 

Қашықтықтан оқыту сырттай оқыту, кешкі оқыту, экстернат үшін ыңғайлы оқыту үлгісі 

болып табылады. 

Компьютерлік  телекоммуникация  көмегімен  жүзеге  асырылатын  қашықтықтан 

оқыту барысында келесі сабақтар үлгілерін пайдалануға мүмкіндіктер бар: 

■ чат-сабақ — чат-технологияны пайдалана  отырып жүзеге асырылатын оқу 

сабақтары. Чат-сабақтарсинхронды өткізіледі, яғни барлық қатысушылар чатқа бір 

мезгілде кіре алады. Көптеген қашықтықтан оқыту оқу орындары аясында мұғалімдер 

мен оқушылардың қашықтықтан қызметті ұйымдастыру чат-кабинеттер көмегімен чат- 

мектептер жұмыс істейді; 

■ веб-сабақ — «Бүкіләлемдік тор» телекоммуникация құралы мен басқа 

мүмкіндіктер көмегімен өткізілетін қашықтықтан оқыту сабақтары, конференциялар, 

семинарлар, іскерлік ойындар, зертханалық жұмыстар, практикалық және оқу 

сабақтарының басқа да түрлері. 

Веб-сабақтар үшін мамандандырылған білім беретін веб-форумдар пайдаланылады 

— онда сәйкес бағдарламамен орнатылған анықталған тақырып немесе мәселе бойынша 

жазбалар көмегімен сайттардың бірінде қалдыратын пайдаланушының жұмыс істеу 

үлгісі. 

Чат-сабақтардың веб-форумдардан айырмашылығы мұғалімдер мен оқушылардың 

неғұрлым ұзақ мерзімді (көпкүндік) жұмысы және асинхронды сипаттағы өзара іс-қимыл 

мүмкіндігімен ерекшеленеді.. 

■ телеконференция   —   электрондық   поштаны   пайдаланумен   сілтемелер   тізімі 
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негізінде ереже сияқты өткізіледі. Оқу телеконференциясы – білім берудің міндеттеріне 

қолжеткізу. 

Оқушылармен және оқу орны арасындағы өзара іс-қимыл үлгісі бойынша кейстік 

және желілік технологияларды ажырату қабылданды. 

Кейстік технология базасында заманауи оқу материалдары мен аудиториялық 

сабақтардың белсенді үлгілерін (тьюторларды,тренингтерді, іскерлік ойындарды) 

пайдалана отырып оқытуға негізделген. 

Кейстік технология бойынша оқуға түскен студент оқу материалдарын ала алады, 

оған кіруге де болады: 

■ өзін-өзі тексеру үшін тапсырмалар мен тестер, оқыту курстары баяндалған 

жұмыс дәптерлері; 

■ мамандардың сөйлеулері мен сұхбаттары, оқу курстары бойынша дәрістер 

жазбаларымен аудиокассеталар; 

■ болашақ кәсіптілік қызмет, іскерлік тәжірбие сюжеттермен бейнекассеталар; 

■ емтихандарға алдынала дайындалуға арналған емтихан сұрақтары, бақылау 

жұмыстарының тақырыптары, тестілеу жинақтары. 

Оқушылар интернет желісіндегі сайттардан оқып жатқан мамандықтары бойынша 

өзекті ақпараттарға қол жеткізе алады. Сонымен қатар, олардың ерекше тьютор– 

мұғалім басшылығымен тренингтерге, іскерлік ойындарға қатысуға мүмкіндіктері 

бар;болашақ кәсіби қызметтен ең елеулі практикалық жағдайдың бірін және тек 

теориялық білімдерді алу ғана емес, сонымен қатар олардың көмегімен кәсіби 

міндеттерді шеше білуді пысықтайды. 

Қашықтықтан оқыту  желілік технологиясында оқу орнының веб-серверінде 

орналасқан студентке қажетті барлық оқу материалдары бар. Интернет желісінің 

көмегімен оларға қол жеткізу жүзеге асырылады. Оқыту процессінде оқу кестесіне 

сәйкес студент өз бетінше оқуы тиіс: 

■ өзін-өзі тексеру үшін сұрақтарға жауап беруге; 

■ зертханалық және тәжірбиелік жұмыстарды орындауға; 

■ электрондық тестілеуді өтуге; 

■ ағымдағы және қортынды бақылау жұмыстарды орындауға. 

Оқыту процесінде колледжде жұмыс істейтін оқытушы-тьюторлар оқыту 

процессін сүйемелдеуді іске асырады, олар ұсынады: 

Теориялық материалдарды үйрету және тәжірбиелік жұмыстарды орындау 

процесінде қиындықтар бойынша студенттерге кеңес беруді; 

■ нақты уақыт режимінде әртүрлі семинарлар, тренингтер, рөлдік ойындар, топтық 

пікірталас өткізу және ұйымдастыруды; 

■ өзін-өзі  тексеруге  арналған  курстық  және  дипломдық,  бақылау,  зертханалық, 

тәжірбиелік жұмыстардың ағымдағы білімін бақылауды жүзеге асыруды; 

■ күндізгі қорытынды аттестацияны өткізуді. 

Нақты уақыт режимінде өткізілетін семинарлар электрондық пошта көмегімен 

жүзеге асырылатын оқыту процесіндегі оқытушы мен студент арасындағы өзара іс- 

қимыл. 

Қазіргі уақытта көптеген университеттер мен ірі оқу орындарының қашықтықтан 

оқытуды жүргізетін бөлімшелері бар.  Оқу орнының сайтына кіріп және сол жерден 

дайындалу шарттары туралы толық ақпаратты алу жеткілікті. Сонымен қатар, 

мамандандырылған оқу орталықтары құрылып жатыр. 2.1-кестеде кейбір орталықтар 

туралы қысқаша деректер берілген. 
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Таблица 2.1 

 
Интернет-Ақпараттық 
технологиялар университеті 
http: //www.intuit.ru/ 

Осы жерден сізге өте ыңғайлы кәсіби біліктілікті 
арттыруға және жаңа білім алуға көптеген тегін оқу 
курстарын табуға болады. 
Оқу қарапайым: 
■Тіркелесіз. 
■ Тегін курсты таңдайсыз. 

ҚМО оқу орталығы 
http: //www.educenter-dist- 
ant.ru 

■ Оқыңыз оқыңыз оқыңыз және оқыңыз! 
ң біліктілігін

 
ҚМО оқу орталығы — қаржы мамандарыны 
арттыру және оқыту, оның ішінде нарықтағы құнды 
қағаздардың жетекші мамандандырылған орталықтың бірі. 
Осы жоба ҚМО оқу орталығының аудиториясында 
отырып оқуға уақыттары мен мүмкіндіктері 
болмағанымен, оқытушылармен және курстың 
тыңдаушыларымен қарым-қатынаста болу мүмкіндіктері 
бар қалаған адамдар үшін құрылған. Осы сайттан 
емтихандарды табысты өту үшін барлық қажетті білімдер 

Қашықтықтан білім алу оқу 
орталығы 
http://edubox.ru 

Орталық төмендегі мамандықтар бойынша оқытады: 
■ Бухгалтерлік есеп, талдау және аудит; 
■менеджмент; 
■ қаржылықжәне кредит; 
■ юриспруденция; 
■ тауарлар мен қызметтер, кәсіби, техникалық, айналысу 
бойынша біліктілікті арттыру және оқытудың басқа 
мамандандырылған қысқаша курстары. 

Шағын кәсіпкерліктің 
бизнес-білім берудің 
қашықтықтан оқыту жүйесі 
http: //www.businesslearni- 
ng.ru/ 

Шағын кәсіпкерліктің бизнес-білім берудің қашықтықтан 
оқыту жүйесі кез келген уақытта, кез келген жерде 
интернет арқылы тегін біліктілікті арттыруға мүмкіндік 
береді. 
ББҚО — бұл «Альянс Медиа» Ұлттық іскерлік әріптестігі 
мен ЛИНК Халықаралық менеджмент институтының 
бірлесіп ұйымдастырылған жобасы 

Қашықтықтан оқыту 
орталығы 
IT-STUDY.ru 

Ақпараттық технологиялар қашықтықтан оқытудың 
негізгі бағыттары болып саналады: 
■ C/C++ бағдарламалау, 

Visual Basic for Applications (VBA), 
Java, білікті мамандар үшін компьютерлік графика; 

■ огии: веб-дизайн — HTML, CSS, SSI, JavaScript, ASP, 
PHP, Интернет-жарнама; 
■ Access деректор қоры; 
■ Linux, Windows 2000 операциялық жүйелері; 
■ компьютерлікжелі, компьютерлікжелінің қауіпсіздігі 
және қорғау 
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«ЛИНК» Халықаралық менеджмент 
институтыhttp://www.ou-link.ru/de/ 

ЛИНК (LINK— 
LearningInternationalNetworK)Халықаралық 
менеджмент институтының орталығы – 
халықаралық деңгейде білім алуды 
ұсынады. ЛИНК желісі Ресей мен «таяу 
шетел» қалаларында орналасқан 100 оқу 
орталығын біріктіреді. Ол ЛИНК 
стратегиялық әріптестерінің бірі болып 
табылатын - Ұлыбританияның Ашық 
университеті (АУ) - әзірлеген стандарттар 
мен бағдарламалар негізінде бірлесу 
технологиясы жөнінде білім берумен 
айналысады. Менеджмент, маркетинг, 
экономика, қаржыгер, ағылшын тілі 
мамандықтары бойынша оқытады. Орталық 
сайтында бағдарламаларға, оқу 
материалдары мен курстарға,  оқуға түскісі 

«Эйдос» қашықтықтын білім беру 
орталығы 
http://www.eidos.ru/ 

Коммерциялық ұйым емес, мақсаты 
қашықтықтан білім беру қызметтерін ұсыну 
болып табылады; ғылыми зерттеу және 
қашықтықтан білім беретін ұйым; 
қашықтықтан білім беру технологиясын, 
бағдарламасын, әдістемелік құралдарын 
іске асырады және әзірлейді; оқыту 
процессіне  интернет технология енгізумен 
айналысатын ұйымдар үшін қашықтықтан 
білім беру тьютерлерін даярлайды . 
Орталықтың сайтында ұсынылған: мектепке 
дейінгі балалар, оқушылар, студенттер, 
оқытушылар үшін қашықтықтан білім беру 
курстарының сипаттамалары (ағылшын 
тілінің, мектепке арналған пәндер бойынша, 
педагогика және басқа пәндер.); өткізілетін 
шаралар туралы ақпараттар; «Эйдос» 
электронды журналы. 
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• opraHJI3aumo H npose,n:eHHe rpynnOBb X .QHCKYCCHH, poJieBb X Hrp, pa3JIHtI 

Hb X TpeHHHI'OB, ceMHHapoB B pe.IKHMe pea.JibHOI'O BpeMeHR; 

• ocyiuecTBJieHHe TeKyiuero KOHTpom1 3HaHHtt, BKJIIDti:aroiuero B ce6a  nposep 

KY npaKTHtieCKHX, Jia6opaTOpH.bIX, KOHTpOJibHb X, KypCOBb X H .D;BilJIOMHbIX 

pa6oT; 

• npoBe,n:eHHe OtIHOH HTOI'OBOH aTTeCTauHH. 
 

B3aHMo,n:e:HcTBHa MeJK,n:y npeno,n:aBaTeJieM H cTy,n:eHTOM B npouecce o6yqe 

HHH, oceCTBJIHeTca c IlOMOIUbIO 3JieKTPOHHOH IlOtITbl H ceMHHapoB, npoBO,D;H 

Mb X B pe.IKHMe peaJibHOI'O BpeMeHll. 

B uacToaiuee BpeMH MHOrHe yHHBepcHTeTbIH KPYIIHbie BY3bIHMelOT no.n;pa3- 

,n;eJieHHH, KOTOpbie npOBO.D;HT ,nHCTaHullOHHOe o6yqeune. ,r:i:ocTaTO"'IHO 3allTH Ha 

cai:h yti:e6Horo 3aBe,n;eHHH H TaM IlOJIY'lHTb HCti:epnbIBalOIUYIO HH<popMaunro 0 yc 

JIOBHHX no.n:roTOBKH. KpoMe Toro, co3,n:a10Tca cneuuaJIU3HpoBaHHbJe yqe6HbJe 

ueHTpbI,ll;O. B Ta6n. 2.1 npHse,n;eHi.1 KpaTime ,n;aHui.rn HeKoTopb X u;eHTpoB. 



 

   
 

 
 

Браузер — веб-серверден жүктеп алынған веб-парақтарын қарап шығуға арналған 

бағдарлама. 

Веб-сайт (ағыл.website, web— тор, site — орын) — HTTP/HTTPS хаттамалары 

арқылы интернетте қол жеткізуге болатын бір немесе көптеген веб-парақтар. Сайт 

парақтары ортақ тамырлы мекенжаймен, сондай-ақ тақырыппен, логикалық 

құрылыммен, әзірлеумен және (немесе) авторлықпен біріктірілген. Бүкіләлемдік тор – 

барлық жалпы қол жетімділік сайттар жиынтығы. 

Веб-парақ — веб-сайттың құрамдас бөлігі. Онда басқа парақтарға немесе басқа 

серверлерге мәтіндер, кескіндер, гипермәтіндік сілтемелер болуы мүмкін. 

Бейне конференциялық байланыс (Videoconferencing) — нақтылы уақыт 

режимінде аумақтық бөлінген топ қатысушылары арасындағы аудио және бейне 

ақпараттарды алмастыруды қамтамасыз ететін, компьютерлік желі мен электрбайланыс 

операторлары ұсынатын қызмет. 

Бүкіләлемдік тор (World Wide Web — WWW) — Гиперортаны пайдалана 

отырып, бүкіл әлем бойынша орналасқан сервердегі ақпараттарға рұқсатты оңай алуға 

ықпал ететін интернеттегі қызмет. Әрбір құжатта әуен немесе басқа құжаттарға, 

үлгілерге сілтемелер болады. 

Гиперсілтеме — Интернетте орналасқан және осы файлдың (URL) толық жолын 

қамтитын кез келген басқа файлға көрсететін HTML-құжатындағы жол. Гиперсілтемелер 

— сайттағы мәтін немесе графикалық кескін немесе электрондық пошта хатындағы 

(басқа) веб-парақтарды тінтуір пернесін басу арқылы жүктеп алуға болады 

Гипермәтін (Hypertext) — кез келген жерде орналасатын құжаттар арасындағы 

байланыс. Белгіленген сөз немесе фразаны тінтуір пернесімен басып, пайдаланушы осы 

тақырып айтылған бөлімдерге түседі. 

Қашықтықтан оқыту (ҚО) (Distant learning, E-learning) — оқытушы мен 

студенттің аумақтық бытыраңқылық кезінде заманауи ақпараттық және 

телекоммуникациялық технологияларды пайдаланумен оқыту рәсімдерінің барлық 

немесе көптеген бөлігі жүзеге асырылатын оқыту. 

Домендік ат (Domain name) — интернет желісінде әрбір торап тіркелген 

символдық ат. Бірнеше алфавитті-сандық терминдер тобынан, бөлінген нүктелерден 

тұрады, мысалы www.rambler.ru. Домен — интернеттің ең ірі құрылымдық бірлігі. 

Әдетте домен — ел немесе басқа үлкен құрылым болып табылады. 

Интерактивті (Interactive) — диалогтық. 
Интернет (Internet) — бүкіләлемді қамтитын, компьютерлер арасындағы өзара 

мәліметтер алмасу жүйесі. Интернет TCP/IP хаттаманы пайдаланатын компьютерлерге, 

электрондық поштаға, хабарлама тақталарына, деректер қоры мен пікір-талас жүргізетін 

топтарға қол жеткізуді қамтамасыз етеді. 
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Интернет-хаттама (InternetProtocol— IP) — Интернеттегі коммуникациямен 

қамтамасыз ететін негізгі хаттама. 

Интерфейс (Interface) — компьютерлер мен оны пайдаланушысы арасындағы 

немесе екі құрылғы арасындағы өзара іс-қимылды қамтамасыз ететін бағдарлама. 

Интражелі (Intranet) — интернет желісінің принципі бойынша құрылған 

ішкікорпорациялық желі. 

Кейс-технология — тьютер-оқытушылардың дәстүрлі және қашықтықтан кеңес 

береуін ұйымдастыру кезінде мәтіндік, аудивизуалдық, мультимедиялық оқу-әдістемелік 

материалдарды (кейстерді) жинау және оларды пайдаланушылардың өз бетінше меңгеруі 

ү жіберуге негізделген қашықтықтан оқыту технологиясы. 

Бақылаушы  (Controller)  —  процессорды  тікелей  басқару  перифериясынан 

босата отырып, перифериялық жабдық немесе байланыс арналарын орталық 

процессормен байланыстыратын құрылғы. 

Жергілікті есептегіш желі (ЖЕЖ) (LocalAreaNetwork-LAN) — бір немесе 
бірнеше жақын орналасқан ғимараттар шегінде сандық ақпаратты тарату үшін бір немесе 

бірнеше автономды арналармен біріктірілген компьютерлер мен басқа құрылғылар тобы. 

Мультимедиа (Multimedia) - дыбысты, ақпаратты, тұрақты және қозғалыстағы 

бейнелерді біріктіріп көрсету үшін жинақталған компьютерлік технология. Ол ақпаратты 

кешенді түрде бейнелеуді — мәліметтерді мәтіндік, графикалық, бейне-, аудио- және 

мультипликациялық түрде шығаруды — жүзеге асырады. Мәтін, түрлі-түсті графика, 

дыбыс, сөз бен кескін синтезін жасап, ақпараттың өте көлемді мөлшерін жадында сақтап, 

диалогтық түрде жұмыс істейді. Мультимедиа элементтерімен еркін интерактивті түрде 

қатынас құруға, дыбыспен сүйемелденетін бейнекөріністерді компьютер экранында 

көрсетуге, тыңдауға толық мүмкіндік бар. Мультимедиялықбағдарламалар сөйлейтін 

энциклопедиядан бастап, бейнеклиптік мәліметтер базасын жасау жұмыстарын толық 

қамти алады. 

Онлайн (On-line) — желіге тікелей қосылған кезде интернетте жұмыс істеу 

режимі. 

Оффлайн (Off-line) — компьютерлердің интернетке қосылмай автономды 

режимде жұмыс істеуі. 

Іздестіру жүйесі (Searchengines) — арнайы сайт, пайдаланушы тапсырған 

сұраныс бойынша құжаттарға немесе сайттарға осы сұранысқа сәйкес сілтеме алуға 

болады. 

Портал (Portal) — Интернетке «портал» сөзі архитектуралық мағынамен «басты 

кіруді» білдіреді. Адам өзінің браузерінен бастапқы парақтарды ашуға интернетте өзінің 

жұмысын тұрақты бастайтын сайтты айтады. 

Провайдер қызметі (Internet Service Provider — ISP) — компания немесе басқа 

ұйым ұсынатын интернет-қызметтер: өзкомпьютерлерін (интернеттің бөлігі болып 

табылатын), хостинг және т.б. олардың талабы бойынша Internet-ке тікелей қосу. 

Сервер (Server) — кең мағынада — бұл басқа желілік нысандарға (клиенттерге) 

олардың сұранысы бойынша сервисті ұсынатын нысан. Жергілікті есептегіш желіде 

қымбат тұратын ресурстар жүйесінің желі терминалдар арасын бөлуді пайдаланумен 

басқарушы мамандандырылған ЭЕМ. 

Желілік құрылғы — желілік бақылаушы, бағдарлаушы, шоғырлаушы және т.б. 

Желілік құрылғы жеке тіреуіш, шкаф, қорап жәшік немесе тақта түрінде құрылады. 

Құрылғының функциясы оның электрондық схемасы және (немесе) оған енгізілген 

бағдарламамен анықталады. 
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Желілік адаптер (Network adapter) — компьютерді жергілікті желіге қосуға 

мүмкіндік беретін құрылғы. Желілік адаптер желі бірліктері арасында мәліметтерді 

тарату және мәліметтермен алмасу ортасына рұқсат беруді бақылайды. 

Желілік ресурс — процеске ұсынатын нысан жүйесі немесе желі. Ресурс бір 

мезгілде бір қатар процестермен қолданылуы мүмкін. Физикалық ресурс- 

процессорларды, ішкі құрылғыларды, физикалық арналарды, коммутация тораптарын 

және логикалық ресурстарды — бағдарламаны, навигаторларды, тілдерді, 

платформаларды, интерфейстерді, жадыларды, логикалық арналарды және т.б. 

ажыратады. 

Желі (Network) — бір-біріне мәліметтерді жеткізетін қосылған компьютерлер 

мен басқа құрылғылар тобы. 

Телеконференция (Teleconference) — техникалық құралдар көмегімен 

аумақтық бөлінген қатысушылар арасында топтық коммуникация жүзеге асырылатын 

шаралар түрі. 

Чат — интернеттің бір және сол мәтіндік жолақта бір мезгілде екі және бірнеше 

пайдаланушылардың желіде нақтылы уақытта сұхбаттасуы. 

Электрондық пошта (E-mail) — интернеттің танымал қызметтерінің бірі. Бұл 

қызмет компьютер пайдаланушыларына компьютердің көмегімен бір-біріне электронды 

хабарлама жіберуге жол ашады. Желі арқылы компьютерден компьютерге хаттар мен 

хабарламалар таратады. 

HTML тілі —  «Бүкіләлемдік торда» (WWW) сайттарды құру үшін қолданылатын 

гипермәтін белгілеу тілі. 

Ethernet (Ether — эфир, Net — желі) — коаксиалды сым негізінде жергілікті 

есептегіш желінің құрастырылған технологиясы. Ethernet-те барлық тораптар бүкіл 

хабарламаларды қабылдауы мүмкін. Ethernet топологиясы — сызықты немесе жұлдыз 

тәрізді, мәліметтерді тарату жылдамдығы 10-100 Мбит/с дейін. 

ICQ (ағыл.Iseekyou — мен сені іздеп жүрмін) — интернет желісінде шұғыл қарым- 

қатынасқа арналған жүйе. 

IP-адрес — Internet жүйесіне қосылған әрбір компьютер өзінің ерекше IP-адресіне 

ие болады.  IP-адрес нүктелермен бөлінген 4  саннан тұратын өзіндік сандық желілік 

адрес. 

LearningPortal (E-learningPortal) — оқу порталы (корпорациялық немесе 

көпшілік вeб-сайты). Корпорациялық сайт корпорациялық оқу, оның ішінде LMS 

арқылы мүмкіндіктеріне қол жеткізуді ұсынады. 

TCP/IP — хаттама (TransmissionControl/InternetProtocol) — Интернет арқылы 

компьютерлік жүйені қосуға және мәліметтерді таратуда пайдаланылатын, интернет 

желісінде қабылданған байланыстың (көптеген хаттама отбасылары) стандартты желілік 

хаттамасы. 

URL— ресурстың әмбәбап көрсеткіші — интернет желісіндегі құжаттың орналасу 

орнын көрсететін символдардың стандартталған бағаны. 



 

   
 

 
 

 

 

I. Компьютерлік желі деген не? 

2. Серверлердің жұмыс станцияларынан ерекшеліктері қандай? 

3. Компьютерлер желіде қандай принциптермен біріктіріледі? 

4. Жергілікті желілердің әртүрлі үйлесімдіктерінің негізгі ерекшеліктерін 

келтіріңіз. 

5. Жергілікті желілердің сізге танымал аппараттық құралдарын атаңыз. 

6. Желілік ресурстарға не жатады? 

7. Желілік принтерді пайдаланудың артықшылығын қалай түсіндіресіз? 

8. «Клиент-сервер» типінің негізгі сәулетті ерекшеліктерін атаңыз. 

9. Желілік операциялық жүйесі мен желілік қосымшалардың айырмашылығы 

қандай? 

10. Бүкіләлемдік компьютерлік интернет желісінің негізгі ерекшеліктерін 

қалыптастырыңыз. 

II. Интернетке қосылудың сізге танымал түрлерін атаңыз, оларға салыстырмалы 

сипаттама беріңіз. 

12. Гипермәтін деген не? 

13. HTMLжәнеURL деген не? 

14. Танымал іздестіру жүйелерін атаңыздар. 

15. Интернет-каталогтардың құрылысын сипаттап беріңіз. 

16. Ғаламдық желіден ақпарат іздестірудің негізгі тәсілдерін атаңыз. 

17. Іздестіру машинасындағы сұраныстар қалай қалыптастырылады? 

18. Интернет желісінде ақпаратпен алмасудың негізгі формаларын атаңыз. 

19. Пайдаланушылар арасындағы ақпаратпен алмасу кеңінен тараған 

құралдарды атаңыз. 

20. Электрондық поштамен жұмыс істеу технологиясы қандай ? 

21. e-mail, IRC, ICQ терминдеріне түсініктеме және аудармаларын беріңіз. 

22. Интернет-телефонияның түрлері мен ерекшеліктерін атаңыз. 
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