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Сёз башы 
 

Биз турмушта таблица тщрщндё берилген берилиштерди кёп 
учуратабыз, бирок аларда мындай же тигиндей маалымат таблица 
тщрщндё берилиптир деп бири-бирибизге эч качан кайрылган эмеспиз. 
Мисалы, кайсы бир айылдагы класстын информатика предметинен 
алган баасын алып карасак, ал тёмёнкщдёй таблица тщрщндё берилген 
(таблица1).  

 

                                                                                Таблица 1 
 

№ ФИО I II III 
1 Борбиев С. 4 4 5 
2 Орозахунов С. 5 4 4 
... ... ... ... ... 
19 Абылкасымов М. 3 4 4 
20 Сыдыков М. 5 5 4 

 

Таблица тщрщндё берилген мындай маалымат айтпаса да тщшщнщктщщ, 
ошондой болсо да ага дагы бир жолу кайрылып кёрёлщ.   

Бул таблицадан (1-таблицадан) окуучу Борбиев С. II- чейректе 4 
деген баа алса, Сыдыков М. I-чейректе 5 деген баа алганы кёрщнщп 
турат. Ушул сыяктуу, аэропорттон жщргщнчщлёрдщ ташуучу 
авиарейстердин же болбосо темир жол вокзалынан поезддердин 
жщрщщ убакыттарын билдирщщчщ расписаниесинен ар кандай 
маалыматтарды алса болот. Ал гана тщгщл бир складда болуп жаткан 
бщт операциялар, бухгалтердик иштер, офистеги толгон токой 
документтер жана башка иш чаралары да толугу менен таблица 
тщрщндё берилген маалыматтарда  чагылдырылат.  

Эмки кезекте таблица тщрщндё берилген маалыматтарды 
дисплейден (экрандан) окуп же кёрщп эле тим болбостон алар менен 
ошол эле таблицадан чыкпай туруп кандайдыр бир операцияларды 
аткарса кандай болмок деген ой туулат. Мисалы, жогорку таблицадан, 
салыштыруу максатында, окуучулар орто эсеп менен кайсы чейректе 
жакшы окушту десек, анда ар бир мамычада турган бааларды ёз 
алдынча кошуп, анан ар бир сумманы жыйырмага бёлсёк, ошондо биз 
ар бир чейректин орточо баасын тапкан болор элек. Эгерде бизде 
таблица тщрщндё берилген маалыматтарды иштетщщчщ электрондук 
система жок боло турган болсо, анда берилген маалыматтардын 
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негизинде акыркыдай операцияларды аткаруу кандайдыр бир 
эсептегич техниканы (мисалы, калькуляторду) талап кылат эле.   

Туура, жогоркуда берилген операцияларды программист кайсы 
бир программа тщзё турган тилде деле аткара алат, бирок аларды 
аткаруу щчщн ошол тилде жазылган программаны тщзщщгё туура келет. 
Мындай жол ишти бир далай татаалдантат. Ошентип  программисттер 
жогоркудай таблица тщрщндё берилген маалыматтарды компьютерде 
оъой-олтоъ кантип иштетсе болот деген ой менен алек болушту. 
Акырында бул ой дагы оъ жагынан чечилгенсиди. 

 Программистер  компьютерде, таблица тщрщндё берилген 
берилиштерди оъой иштетщщ щчщн SuperCalc, Lotus 1-2-3, Quattro Pro 

деген эсептегич системаларды ойлоп табышты. Бирок бул 
ситемалардын бардыгы теъ кубаттулугу жагынан Microsoft Office 
98/2000/XP нин курамына кирген Microsoft Excel ге жете албайт. 
Microsoft Excel электрондук таблицасы бардык ушул сыяктуу 
системалардын лидери болуп саналат. Себеби акыркы система 
жогоруда биз койгон маселени оъой эле чыгарып тим болбостон, анын 
ичинде финансы жана статистика маселелерин чыгара алган 
программалардын пакеттери да камтылган. Бул система менен 
ыктымалдуулуктардын теориясы жана математиканын бир тармагы 
болгон операцияларды изилдёё предметтеринин кёпчщлщк 
маселелерин дагы чыгарса болот.  

Microsoft Excel дин ичине визуалдуу (кёз менен кёрсё болот деген 
мааниде) программа тщзщщчщ тил - Visual Basic for Applications (VBA) 
да орнотулган. Microsoft Excel менен иштеген учурда акыркыдай 
тилдин жардамы менен бщт маалыматтарды бир таблицага топтоо, аны 
иштетщщ, ошондой эле алардын негизинде отчет катары даярдалган  
документтерди алуу  процесстерин автоматташтырса болот. Ошондой 
эле акыркыдай даярдалган отчеттторду офисте  иштёёчщлёргё 
таркатса жана анда Web-баракча сыяктуу документтерди жасап 
чыгарса боло тургандыгы дагы каралган.  

 

Чоъ энемдин сандыгы 
 

Чоъ энемдин улуу жана кичщщ баласына арналган эки сандыгы 
болор эле. Сандыктардын ичинде таттуу жемиштер, тщркщн тамактар 
сакталып турган. Керектщщ учурда энем балдарын бирден чакырып 
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аларга тиешелщщ сандыкты ачып, аларды моокуну кангыча тойгузган. 
Биз эми чоъ эненин эки сандыгын чоъ баласына арналган сандык, 
кичине баласына арналган сандык деп узун ат менен атабастан, 
аларды кыскача А1, А2 деп эле атап коёлу. Аларды схема тщрщндё 
тёмёнкщчё кёрсётсё болот. 

 
 
 
 
 

                         

                            1-сщрёт. Чоъ эненин сандыктары. 
 

Жогоруда айткандай, чоъ эне бир эле учурда эки сандыкты ачып 
же жаба алган эмес. Ал эъ оболу мисалы, А1 сандыкты ачып анын 
ичиндеги шербеттер менен чоъ баласын тойгузгандан кийин аны 
кайрадан жаап, анан барып А2 сандыкты ачкан. Чоъ эненин учурда 
колу тийген сандыкты биз активдешкен (азыр ушул сандык менен 
иш жщргщзщлщщдё деген мааниде) сандык деп атап коёлу. Чоъ эне бир 
убакта бир сандыкты ачып, анын ичиндеги тамак-ашты (колу тийген 
сандыкты жапкандан кийин) экинчи бир сандыкка которо да алган. 
Чоъ эненин сандыктарын биз схема тщрщндё дагы бир башкача тщр 
менен кёрсётщп кёрёлщ.  

2-сщрёттё (а) учурда), эки сандык биринин щстщнё бири коюлган 
тщрдё кёрсётщлсё, б) учурда да сандыктар мурдагыдай эле 
жайлаштырылган, бирок эми алардын аттары башкача тщр менен 
берилген. Мисалы, эми щстщнкщ сандык А1 деп аталса (ал 1 дин 
тушундагы сандык), астынкы сандык 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

            

2- сщрёт. Сандыктарды эки тщрдё кёрсётщщ.   

А1 А2 

А1 

А2 

1 

2 

А 

а) б) 
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А2 деп аталат (себеби ал 2 нин тушунда турат). Сандыктарды 2-
сщрёттёгщдёй жайлаштырып аталышы анын ичиндеги тамак-ашка эч 
кандай таасирин тийгизбейт. Чоъ эненин сандыктары Excel тилинде 
эми сандык деп аталбастан ячейкалар деп аталышат. Бирок бары бир 
алар Excel де мурдагыдай эле же андан да кеъейтилген функцияларды 
аткарышат. 

                              

3- сщрёт. Ячейкаларды таблица тщрдё кёрсётщщ. 
 

Жогоруда биз 2-сщрёттё б) пункт менен эки эле ячейканы 
кёрсёттщк. Алдын ала айта турган болсок алардын астына дагы 
жщздёгён, миъдеген ячейкаларды коюп уласа болот. Мына ошондо 
алар (ячейкалардын аттары) тиешелщщ А100 же А1000 деп аталып 
калмак.  

Так ушул сыяктуу А мамычасына В мамычасын (3-сщрёттщ кара) 
ж.б. мамычаларды уласа да болот. Мына ошондо так иреттелген 
ячейкалардын чогуусу бир таблицаны тщзщп калат. Так ушундай 
тщзщлгён таблица  Excel тилинде электрондук таблица деп аталат. 
Биздин кийинки максат электрондук таблицага жана анын чёйрёсщнё 
кирген элементтерге так аныктама бергенден кийин алардын 
(ячейкалардын) ичине жазылган (сакталган) маалыматтарды (бирок 
эми тамак-аштарды эмес) кантип иштетсе боло тургандыгын щйрёнщщ 
болуп саналат.  

 

1. Microsoft Excel дин негизги элементтери 
 

Эми биз Microsoft Excel электрондук таблицасы менен иш алып 
баруу щчщн биздин компьютерге Microsoft Office 98/2000/XP/2003 
офистердин бирёёсщ орноштурулган деп эсептейли. Бул шарт 
аткарылган учурда Excel дин негизги терезесин ачуу щчщн 

www.bizdin.kg электрондук китепканасы
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маселелердин панели деп аталуучу панелден чычкан менен 
башкарылуучу учту “Пуск”(Баштоо) кнопкасынын щстщнё алып  
келип, чычкандын сол кнопкасын басабыз.  Бул учурда  экрандан  4-
сщрёттщн адегенде а) бёлщгщ, андан кийин учту “Программы” 
(Программалар)  деген сапка алып келсек, ошол замат сщрёттщн б) 
бёлщгщ ачылат. Андан кийин учту ток жашыл менен белгиленген 
саптын ёйдё-тёмён чегинен чыгарбай оъ жакка жылдырып б) 
бёлщктён “Microsoft Excel” деген сапты табабыз. Учту качан Microsoft 
Excel деген сапка алып келген учурда ал дагы ток жашыл тщскё 
боёлуп калганын байкаса болот. Анан ошол тандалган сапка учту 
алып келип, чычкандын сол кнопкасын бассак, анда экрандан 
электрондук таблица Microsoft Excel  дин негизи терезеси ачылат (5-
сщрёт).  Microsoft Excel электрондук таблицасынын пиктограммасы 
(башкача айтканда бул электрондук таблица дегенди билдирген 

кичинекей сщрёт )  менен белгиленет.   
Эми мындан ары системанын кайсы бир сабын же кнопкасын уч 

менен баскан учурда ал ток жашылга боёлуп  калса, анда ошол объект 
активдештирилген деп тщшщнщщбщз керек. Активдештирилген объект 
ал ошол объектке байланыштуу ишти аткарууга даяр дегенди 
тщшщндщрёт.  

Эми негизги терезеге коюлган кээ бир элементтер менен 
таанышып чыгалы. Терезенин эъ биринчи сабынын 
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4-сщрёт. Excel дин негизги терезесин ачуу. 
 

башталышына - ток жашыл сапка  Microsoft Excel - Книга1 деп 

басылган маалыматты, анын эъ аягында жанаша коюлган  щч  
кнопкаларды байкаса болот. Ошол кнопкалардын эъ 1-кнопкасын уч 
менен баскан учурда, негизги терезе  жыйрылып (тщрмёктёлщп)  

маселелердин панелине  кнопка тщрщндё 
туруп калат. Панелдеги ошол эле кнопканы кайрадан дагы бир жолу 
уч менен баскан учурда негизги терезе мурдагы 
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5-сщрёт. Excel дин негизги терезеси. 
 

калыбына келет. Эми 2-кнопканы баса турган болсок, анда экранга 
толук ачылган терезенин кёлёмщ кичирейе тщшкёнщн, анан дагы эле 
ошол кнопканы басканда, анда ал мурдагы калыбына келгенин 
байкайбыз. Ал эми 3-кнопканы (  ) баскан учурда Excel дин терезеси 
экрандан таптакыр ёчщп калганын кёрёбщз.  

Биз ачкан электрондук таблица бир нече мамычалардан жана бир 
нече саптардан турары негизги терезеден кёрщнщп турат.  Ёз учурунда 
ар бир мамыча латын A, B, C, . . . , X,  Y, Z тамгалары менен 
(мамычанын щстщн кара) белгиленген, анан качан мамычанын 
белгилери Z белгиси менен бщткён учурда кийинки мамыча кайрадан 
AA андан кийинкиси АВ жана башка уланып белгиленип отурат. 
Мамычанын акыркы белгиси IV белги менен бщтёт. Ошондо бардыгы 
болуп 256 мамыча белгиленген болот. Ал эми ар бир сап 1 ден 65536 
чейин белгиленгендиктен ошондо биз негизги терезеден мамыча 
менен саптардын кесилишинде турган 16777216 клетканы кёргён 
болобуз. Бир мамыча менен бир саптын кесилишинде турган клетка 

Негизги меню 
Инструменттердин панели 

Активдешкен ячейка 

Саптын номери же аты  

Мамычанын аты  

Формула жазылуучу сап  
Ячейканын 
аты   

Баракчанын аты же болбосо ярлыгы   Чычкандын учу 

Активдешпеген ячейка 

 Тигинен жана туурасынан 
          жылдыргычтар 

 Авалды кёрсётщщчщ сап 
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Excel дин тили боюнча ячейка деп аталат. Мисалы, 5-сщрёт боюнча 
бизге кара чекке ээ болуп кёрщнгён  ячейка С мамыча менен 7 - 
саптын кесилишинде тургандыктан, ал С7 координатка же болбосо С7 
адреске же ал С7 атка ээ болот деп айтылат.  

Электрондук таблица ачылар замат анын бир ячейкасы дайыма 
активдешкен болот.  Таблицадан ал кара тщскё боёлгон чек менен 
кёрщнёт. Ошол кара тщскё боёлгон ячейка Excel дин курсору деп 
аталат. Excel дин курсорун чычкандын учу менен же болбосо 
клавиатурадан 4 жакты караган жебеси бар клавиштер жана башка 
жолдор менен жылдырса болот.   

Ошентип кесилиште турган ар кандай ячейканын аты дайыма аны 
кескен мамычанын атынан башталып, аны кескен саптын аты менен 
аяктайт. 

MS Excel менен даярдалган документ жумушчу китеп деп 
аталат. Жогоруда жаъы эле ачылган жумушчу китептин кёмщскёдёгщ 
аты Книга1 деп аталып ал электрондук таблицанын эъ баш жагына 
жазылган. Жумушчу китептин ёзщ бир нече жумушчу барактардан 
турат. Бир жумушчу китептеги жумушчу барактардын саны 255 ке 
чейин жетиши мщмкщн. Бир китептеги ар бир жумушчу барак дагы 
атайын атка ээ. Мисалы, 1-барактын кёмщскёдёгщ аты Лист1 (Барак1) 
деп аталса, 2-барагы Лист2 ж. б. деп аталат. Ар кандай жумушчу 
китептин барактарынын аттары негизги терезенин аягынан кёрщнёт. 
Кёпчщлщк учурда баракка коюлган аттар ошол баракчалардын 
ярлыктары деп да аталышат. Эгерде биз бир баракка коюлган 
кёмщскёдёгщ атты (ярлыкты) башкача атагыбыз келсе, анда ошол 
баракчанын ярлыгын уч менен тез-тез эки жолу басып же болбосо ага 
учту алып келип, аны чычкандын оъ кнопкасы менен басабыз. Бул 
учурда  ярлыктын щстщндё пайда болгон менюдан “Переименовать” 
(атын ёзгёртщщ) деген сапты тандап алып, аны чычкандын сол 
кнопкасын пайдаланып уч  менен басабыз. Ошондо биз ёзгёртё турган 
ярлыктын аты кара тщскё боёлот. Анан ага клавиштердин жардамы 
менен 31 символдон ашпаган каалагандай, бирок * : / \  ? [ ] 
символдорду кармабаган бир ат берсе болот. Эгерде бир барактын 
атынын алган позициясын (ордун) ёзгёртё турган болсок, анда ошол 
атты уч менен кармап, аны каалаган бир орунга жылдырса болот.   

Эгерде китепке жаъы бир барак кошкубуз келсе, анда 2-саптагы эъ 
негизги менюдан Вставка(Кою) кнопкасын басып андан кийин ал 
жерде пайда болгон менюдан “Лист” деген кнопканы басабыз. 
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Ошондой эле китептен бир баракчаны ёчщрщщ керек болсо, анда 
негизги менюдан адегенде Правка (Оъдоо) деген кнопканы басып, 
андан кийин ал жерде пайда болгон менюдан Удалить 

лист(Баракчаны ёчщргщч) деген сапты басабыз. Бул учурда ачык 
турган баракча ёчщрщлщп калат.  Анан кайрадан ёчщрщлгён баракчаны 
мурдагы калыбына келтирщщгё болбой турганын эске тутуп калуу 
зарыл. 

Китептеги ар бир баракча кёмщскёдё 256 мамычадан турат деп 
эсептелинет. Ошондо бир баракча 16777216 ячейкалардан турушу 
ыктымал. Бир ячейка мамыча менен бир саптын кесилишинде туруп 
бир адреске (атка) ээ экенин  биз жогоруда белгилеп кеткенбиз. 
Ошентип бир баракчада атын ёзгёртсё боло турган минималдык 
элемент болуп бир ячейка саналат. Ячейканын адрестери ошол 
ячейканын ичинде сакталган маалыматтарды окуу же болбосо ага 
жазуу кызматтарын аткарышат. 

Баракчада кёрщнгён ячейкалардын ичинен сёзсщз тщрдё бир 
ячейка кара тщстёгщ чек менен чектелип активдешкен болот деп 
жогоруда эскертип кеткенбиз. Анан ошол ячейкага кайсы бир 
маалыматты жазса же окуса, же болбосо анда сакталган маалыматты 
оъдосо болот. Кээ бир учурда маселенин шартына жараша бир эмес 
бир нече жанаша жаткан ячейкаларды кёрсётщщгё туура келет. Бир 
топко бириктирилген мындай ячейкалар диапазон деп аталышат.  
Мисалы,  F10:K10 диапазондогу ячейкалар туурасынан кеткен 6 
ячейкалардан турса, С5:С15 диапазонго кирген ячейкалардын саны 
тигинен кеткен 11 ячейкага барабар. Ал эми С7:D12 диапазонго 
кирген ячейкалардын саны 12 ячейкага барабар. Ошентип бир 
диапазонго кирген ячейкалардын адрестери жеке турган ячейканын 
адресинен, ячейкалардын эки четки адрестери жана алардын ортосуна 
коюлган кош чекит белгилери менен айрымаланышат экен.   

Эгерде баракчадан курсорду башка бир ячейкага которуу керек 
болсо, анда ошол жаъы ячейканы уч менен басып коюу жетиштщщ.   
Эми  таблицада F10:K10 диапазонду кёрсётщщ керек болсо, анда F10 
ячейкасын басып, анан клавиатурадан Shift  кнопкасын басып, аны коё 
бербестен K10 ячейкасын басуу керек же болбосо акыркыдай 
операцияны адегенде  F10 ячейкасын басып, анан чычкандын сол 
кнопкасын баскан бойдон  K10 ячейкага чейин тартуу керек. Мына 
ошондо F10:K10 диапазондогу ячейкалар F10 ячейкадан башкасы кёк 
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тщскё боёлуп ёзщнчё бёлщнщп калат. Бул диапазондогу ячейкалардын 
адреси алардын эъ башында турган F10 адреси менен аныкталат. 

Биз жогоруда баракчадан бир же бир нече ячейкаларды кантип 
бёлщп алса боло турганын кёрдщк. Кээ бир учурда маселеге жараша 
бир баракчанын ёзщн же болбосо жеке бир мамычаны же жеке сапты 
бёлщп алууга туура келет. Мындай операциялар кандай жол менен 
жасалышы тёмёнкщ таблицада берилген. 

                                                                               Таблица 2 
 

 

2. Электрондук баракчага информация жазуу  

жана аны  оъдоо 
 

Мисалы, Лист1 барактын бетиндеги С5 ячейкага 2 ни,  D7 
ячейкага 3 тщ жазуу керек дейли. Бул операцияларды жасаардан мурда 
биз тёмёнкщдёй бир келишимге келип алалы. Биз мындан ары атайын 
эле кёрсётмё болбосо уч менен бир ячейка басылат деген сёздё уч 
чычкандын сол кнопкасы менен басылат деп тщшщнёлщ.    

Эми жогорку амалдарды аткаруу щчщн биринчи, С5 ячейканы уч 
менен басабыз, бул учурда ошол ячейка кара чек менен бёлщнщп 
калганын байкайбыз. Андан кийин клавиатурадан 2 ни басып анан 
ошол замат  Enter(Аткар) клавишин басабыз. Бул учурда  С5 
ячейкага жазылган 2 саны ячейканын оъ жагын карай ыкталып 
жазылып калганын кёрёбщз. 

Эмне бёлщнщп 

алынат? 
Кантип? 

Экрандан 

кёрщнгён баракча 

1, 2, ... номерленген мамыча менен А, В, ... деп  

белгиленген саптын кесилишинде турган боз  

кнопканы бас 

Бир мамыча 
Ошол мамыча эмне деп аталса ошол  атты уч 

 менен бас 

Бир сап Ошол саптын номерин уч менен бас 

Ячейка  Ошол ячейканы уч менен бас 

Эки жанаша 

жатпаган 

диапазондор 

Эъ оболу биринчи диапазонду мурда  

кёрсёткёндёй бёлщп ал, андан кийин  

Ctrl клавишин басып, аны баскан бойдон 

экинчи диапазонду бёл. 
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D7 ячейкага 3 да так ушундай жол менен жазылат. Чындыгында 2 
саны С5, 3 саны  D7 ячейкага сакталды. Эми мындай операциялардан 
кийин  С5 ячейка менен D7 ячейкалардын ичиндеги сандарды бири-
бирине кошуп D9 ячейкага жаза турган болсок, анда тёмёнкщдёй 
удаалаштыгы аткарылышы зарыл: 

 
 

6-сщрёт. D9 ячейкага формуланы жазуу. 

 
 

1. D9 ячейканы уч менен бас (ал кара чек менен чектелип калат). 
2. Ошол ячейкага = белгисин кой.  
3. 2 жазылган ячейканы уч менен бас, анда ал жерге = белгиден 

кийин С5 жазылып калат.   
4. Ал жерге + белгисин кой. 
5. 3 жазылган ячейканы уч менен бас. Бул учурда ал жерге D7 

жазылат. 
6. Эъ акырында Enter(Аткар) клавишин бас (6-сщрёттщ кара). 

 

Enter клавишин басканга чейин D9 ячейкага жазылган  =С5+D7  
формуланы кёрёбщз. Так эле ушундай формуланы формулалардын 

сабы деп аталган саптан да кёрщщгё болот.Ал сап мамычалардын 
аттарынан мурда турган сап болуп саналат.  Качан формула жазылган 
D9 ячейканы Enter клавиши менен баскан учурда ал жерден 5 деген 
сумманы кёрдщк. Андан кийин 5 сакталган D9 ячейканы  кайрадан уч 
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менен баскан учурда 5 саны кайдан, кандайча пайда болгону 
формулалардын сабынан кёрщнёт. Так эле жогорку сумманы учту D9 
ячейкасына алып келип басып, анан анын ичине =С5+D7 формуласын 
кол менен жазып Enter клавишин баса турган болсок, анда деле 
жогоркудай натыйжаны алабыз. Дагы бир жолу учту В10 ячейкага 
которуп анан формулалар жазылуучу сапка дагы эле =С5+D7 
формуласын жазып Enter клавишин баса турган болсок, анда дагы 
мурдагы эле натыйжаны В10 ячейкада алган болобуз.  Демек 
ячейкалар менен бир амал аткарган учурда жогоркудай ыкмалардын 
кайсынысы кайсы убакта колдонулары ал шартка жараша болорун 
кёрсёттщк.  Азыркы учурда жогоркудай натыйжаны 1-ыкма менен 
алса оъ болот деп эсептейм. 

Мисалы, С10 ячейкада сакталган 30 саны, С6 жана D8 ячейкаларда 
сакталган сандарды кошкондо пайда болгон натыйжа дейли. Эми 
шарт боюнча ошол эле жерге С6 жана В7 ячейкалардын ичинде 
сакталган сандардын суммасын табыш керек болсо, анда бизге С10 
ячейкага жазылган =С6+D8 формуланы оъдоого туура келет.  Мындай 
оъдоонун бир нече тщрлёрщ бар. Биз эми аларды айрым- айрым карап 
чыгалы. 

 

1-ыкмада формуласы оъдоло турган ячейканы - С10 ячейкасын уч 
менен басабыз. Бул учурда 30 саны (С10 ячейкага 30 сакталган) 
кандайча пайда болгону формула тщрщндё формула жазылуучу сапка 
жазылып калат. Андан кийин учту формула жазылган сапка алып 
келип басып, клавиатурада турган  орун ёзгёрткщч ←, →  клавиштер 
менен учту керектщщ позицияга (орунга) келтиребиз. Эгерде бизге 
учтун астындагы бир символду ёчщрщщ керек болсо, анда символду 
ёчщрщщчщ BackSpace (ал ← тщрдё кёрсётщлгён) клавишин же арткы 
символду ёчщрщщ керек болсо Delete (Ёчщрщщ) клавишин 
пайдаланабыз. 

Ошентип формула жазыла турган саптагы формуланы =С6 + В7 
формулага ийгиликтщщ оъдогондон кийин анан  мурдагыдай 
Enter(Аткар) клавишин басып коёбуз. Мына ошондо С10 ячейкада 25 
сакталып калат.  

 

www.bizdin.kg электрондук китепканасы



 15

 
 

7-сщрёт. С10 ячейкасын оъдоо. 
 

 

2-ыкмада 30 сакталган ячейканы уч менен ыкчам эки жолу удаа 
басабыз. Бул учурда ошол ячейкада 30 дун ордуна ошол сан кандайча 
пайда болгон формула туруп  калат. Анан учту ары бери жылдырып, 
ёчщргёнщн ёчщрщп, ошол ячейкага =C6+B7 жазылгандай оъдоп 
Enter(Аткар) клавишин басабыз.   

 

3-ыкмада 30 турган ячейканы уч менен басабыз. Андан кийин 
клавиатурадан F2 клавишин  баскан учурда ошол  ячейкадагы 30 
сандын ордуна  =C6+D8 формуласы, так эле ушундай формула, 
формула жазылуучу сапка да жазылып калганын байкайбыз. Бирок 
биз жылдыруучу уч С10 ячейкада ёчщп жанып турганын байкоого 
болот. Эми ошол ячейкадагы   =C6+D8  формуланы =C6+B7 
формулага оъдоп кайрадан Enter(Аткар) клавишин басабыз (7-
сщрёттщ кара).  

 

Эгерде бир ячейкадагы санды, мисалы С6 ячейкадагы маалыматты 
ёчщрщщ керек болсо, анда ошол ячейканы уч менен басып, анан  Delete 
(Ёчщрщщ) клавишин басып коюу жетиштщщ. Эгерде бир диапазондогу, 
мисалы В6:D10 диапазондогу маалыматтарды ёчщрщщ керек болсо, 
анда учту В6 ячейкасына алып келип басып бир эле учурда Shift 
клавишин басып аны баскан бойдон D10 ячейкасын басуу керек. Бул 
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учурда биз кёрсёткён диапазон бир тщскё боёлот. Мындай учурду биз 
диапазонду белгилёё деп атайбыз. Анан Delete (Ёчщрщщ) клавишин 
басып коюу жетиштщщ. Диапазонду ушундай белгилёёнщн башкача 
тщрщ адегенде В6 ячейкасын басып, учту коё бербестен, диогнал 
боюнча аны  D10 ячейкага чейин тарта турган болсок, анда дагы 
диапазон бир тщскё боёлуп калат. 

Биз мурда бир ячейкага бир санды сактаганда ал сан ячейканын оъ 
жагына ыкталып жазылганын байкаганбыз. Эми бир ячейкага 
“Кёлмён”  деген сёздщ жазып Enter(Аткар) клавишин баса турган 
болсок, анда ал сёз (текст) ошол ячейкада жылбастан туруп калганын 
байкаса болот.    

 

3. Операторлор 
 

Бир формулага катышкан элементтердин (операндардын) 
щстщндё кандай амалдарды аткарыш керектигин кёрсётщщчщ 
белгилерди (символдорду) оператор деп атайбыз. Жалпысынан 
операторлор: 

 

- жёнёкёй арифметикалык операцияларды жасоочу 
математикалык операторлор; 

 

- эки маанини бири-бирине салыштыруучу операторлор. Эки 
маанини бири-бирине салыштырганда мындай операторлор 
жыйынтык катары Чын же Жалган деген маанилерди 
беришет. Мындай операторлор салыштыруучу же болбосо 
логикалык операторлор деп аталышат; 

 

- эки сапты бир сапка бириктирщщчщ - текст менен иштёёчщ & 
(амперсанд) оператору; 

 

- бир ячейкага же болбосо бир нече ячейкалардан турган  
диапазонго кайрылуучу операторлор 

 

болуп бёлщнщшёт.  
 

Бир ячейкага кайрылуу 

 
Бир формулага кирген элементтердин арасында бир ячейканын 

адреси да болушу мщмкщн.  Эгерде бир ячейкада, мисалы В10 
ячейкада сактала турган маани башка бир А5 ячейкада сакталган 
мааниге карата ёзгёрё турган болсо, анда В10 ячейкага эъ оболу  = 
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белгисин коюп, анан барып А5 ячейкасын жазуу керек.  Бул учурда 
=A5*2  формула жазылган В10 ячейкасы (А5 ячейканын ичиндеги 
санды жён эле 2 кёбёйтщп койдум), А5 ячейкадан кёз каранды,  б.а., 
анда сактала турган маани А5  ячейкага жазылган мааниге карата 
ёзгёрщп турат. Ошондуктан бир учурда А5 ячейкада сакталган маани 
башка бир мааниге ёзгёрё турган болсо, анда В10 ячейкага жазылган 
маани ошол замат автоматтык тщрдё ёзгёрёт.    

Бир формулада бир ячейканын адреси жана бир нече ячейкаларды 
кёрсёткён диапазондун адреси да болушу мщмкщн.     

 
      Формулада колдонулуучу операторлор 
 

Биз жогоруда формулага катышкан элементтердин щстщндё жщргщзщлё 
турган операцияларды опрератор деп атап кеткенбиз. Microsoft Excel 
системасына тёрт тщрдщщ: арифметикалык, текст менен иштей турган, 
бири- бирине салыштыруучу жана адрес менен иштёёчщ операторлор 
киришет.  

Арифметикалык операторлор формулага кирген операндардын 
арасында кандайдыр бир математикалык эсептёёлёрдщ мисалы, 
сандарды бири бирине кошуу, кемитщщ, кёбёйтщщ, бёлщщ жана башка 
сан менен иштёёчщ амалдарды аткарышат.  Арифметикалык 
операторлор менен иштегенде пайда болгон натыйжа дайыма сан 
тщрщндё болот.  

                                                                                         

                                                                               Таблица 3 
 

арифметикалык 

опрератор 
аты мисал 

               + Кошуу         2+3 
               - Кемитщщ         5-2 
             -1 Унардык минус           -1 
              * Кёбёйтщщ         2*3 
              / Бёлщщ         4/3 
             % Процент         15% 
^ (чатырча) даражага кётёрщщ         5^2 

 

Эки санды бири бирине салыштыруу щчщн салыштыруучу 
операциялар - операторлор кызмат кылышат. Мындай операторлордун 
натыйжасы Чын же Жалган деп аталуучу логикалык маанилер болуп 
саналышат. Алардын колдонулуштары тёмёндё кёрсётщлгён. 
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                                                                            Таблица 4 
 

Бирин бирине  

салыштыруучу операторлор 
аталышы мисал 

                   = барабар А10=D2 
                   > Чоъ A11>B12 
                   < кичине D4<B10 
                   >= чоъ же барабар G5>=N7 
                   <= кичине же барабар J8<=K8 
                   <> барабар эмес R12<>K9 

 

Эгерде бир же бир нече символдордон турган эки сапты бир сапка 
бириктирщщ керек болсо, анда ошол эки саптын ортосуна & 
(амперсанд) оператору жазылат. Анын колдонулушу тёмёндё 
кёрсётщлгён. 

                                                                             Таблица 5 
 

Текст менен  

иштёёчщ оператор 

кызматы мисал 

& (амперсант) 
Эки сапты  
бир сапка 

бириктирщщ 

“Кочкор  ” & “Ата”. 
Бул оператордун 
натыйжасы Кочкор 
Ата болот.   

 

Эгерде формулада диапазон менен берилген ячейкалар да учурай 
турган болсо, анда  адрес менен иштёёчщ операторлор алар менен эсеп 
жщргщзёрдё бир нече ячейкаларды, диапазондорду бир диапазонго 
бириктирет. Алардын колдонулуштары тёмёндё берилген. 

                                                                               Таблица 6 
 

Адрес менен 

иштёёчщ оператор 
кызматы мисал 

: 

Кош чекиттин эки четки
адрестери жана алардын
ортосуна камтылган ячей-
калар бир диапазонго  бири-
ктирилет 

В10:В25 

, 
Бириктирщщчщ оператор деп 
аталып, ал эки диапазонду 
бириктирет 

Сумм(В5:В10, 
А10:А12) 
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(пробел) 

Кесилишти кёрсётщщ 

оператор деп аталып, ал эки 

диапазон кесилишкен 

ячейкаларга кайрылат 

Сумм(В5:В10 
А10:А15) 

 
Формулага жазылган операциялардын аткарылыш тартиби 

 

Эгерде бир формулада ар тщрдщщ операторлор (операциялар) 
учурай турган болсо, анда алардын аткарылыш тартиби (даражасы) 
тёмёнкщ таблицада жогортон тёмён карай берилген. Эгерде 
формулада бирдей даражага ээ болуп жанаша жазылган операциялар 
учурай турган болсо, анда алар катары менен аткарылат. Мисалы 
=B10*C23/F10 деп жазылган формулада эъ оболу кёбёйтщщ (*) андан 
кийин бёлщщ (/) амалдары аткарылат. Эгерде бирдей даражага ээ 
болгон операциялардын аткарылыш тартибин ёзгёртщш керек болсо, 
анда тегерек кашаалар колдонулат. Мисалы, =B10*(C23/F10) деп 
жазылган формулада эъ оболу бёлщщ андан кийин кёбёйтщщ амалдары 
аткарылат.   

                                                                               Таблица 7 
 

Операторлор мазмууну 

: (кош чекит), (щтщр белгиси) 
(пробел) 

Адреске кайрылуучу 
операторлор 

- Унардык минус (мисалы, -1) 
% процент 
^ (чатырча) Даражага кётёрщщ 
* жана / Кёбёйтщщ жана бёлщщ 
+ жана - Кошуу жана кемитщщ 

& 
Бир же бир нече символдордон 
турган эки сапты бириктиргич 

= , = <,  >=, <,  >,  <> 
Бирин бирине салыштыруу 
операторлор 

 

Формулага кирген операндарды жана аргументтерди ёзгёртщщ 
 

Мисалы, В5 ячейкада 10,  С6 ячейкада 2 сакталган болсун. Эгерде 
С10 ячейкага =B5/C6 деп жазып  Enter (аткар) клавишин баса турган 
болсок, анда С10 ячейкадан 5 кёрёт элек.  Туура, бул учурда бёлщщ (/) 
оператору иштете турган эки операнд  теъ (10, 2) сан тщрщндё 
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берилди. Эми кокустан ошол эле операцияда ошол эле операндардын 
бирёёсщ текст тщрщндё болуп калса,  анда  текст жана сан тщрщндё 
берилген операндар менен бёлщщ операциясы аткарылбай калмак. 
Мындай катачылыкты болтурбаш щчщн Microsoft Excel системасы 
кёпчщлщк учурда жогоркудай конфликти ёзщ эле чечип коёт. Мисалы, 
жогорку операцияда текст тщрщндё берилген операнды ал санга ёзщ 
эле айландырып (ёзгёртщп) коюшу ыктымал.  Эми кайсы убакта 
кандай операндар Excel системасы менен ёзгёртщлё турганы тёмёнкщ 
таблицада берилген. 

                                                                                 Таблица 8 
 

формула натыйжа тщшщндщриё 

=“5”+”10” 10 

Формулада, кошуу амалы текст тщрщндёгщ 

операндар менен аткарыла турганы 

кёрщнщп турат. Microsoft Excel системасы 

текст тщрщндё берилген операндарды бул 

учурда сан тибине айландырып салат. 

Ошондуктан анын натыйжасы 10го  

барабар. 

=2+”$5.00
” 

7 Система бул учурда дагы текстти санга 

айландырып салды.  

=”06.01.92
”- 

“05.01.92” 
31 

Microsoft Excel системасы текст  

тщрщндё берилген  операндарды ал дата 

типтеги “dd.mm.yy”деп эсептеп аларды сан 

тибине ёзгёртщп таштады.  Ошондуктан 

анын натыйжасы 31 барабар.  

=”D”& 
ИСТИНА 

DИСТИНА

& оператору текст менен иштей турган 

оператор болгондуктан ал логикалык 

маанини (константаны)  бул учурда текстке 

ёзгёртщп таштады. Эгерде ИСТИНА нын 

ордунда сан  боло турган болсо, анда аны 

дагы текстке айландырып таштамак. 

=корень 
(“8+1”) 

#ЗНАЧ! 

Текст тщрщндё берилген “8+1”операнд сан 

тибине айландырылган жок, ошондуктан 

ал операциянын натыйжасы ката. Эгерде 

чындап эле ошондой тексттен квадраттык 

тамыр чыгарыш керек болсо, анда ошол 

текстти “8”+”1” же болбосо аны “9” деп 

жазып койсок ошондо биз 3 деген  

натыйжа  алмакпыз.  
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4. MS Excel де убакытты жана датаны колдонуу 
 

Дата, Excel системасында сандардын удаалаштыгы катарында 
сакталат. Мындай удаалаштык датанын мааниси деп аталат. Ал эми 
убакыт ошондой маанинин ондон бир бёлщгщн тщзёт, б.а., 
компьютердеги убакыт датанын маанисинин ондон бир щлщшщ болуп 
саналат. Ошондуктан алар (дата жана убакыт) менен математикалык 
эсептёёлёрдщ жщргщзгён учурда аларды формулада кандайдыр бир сан 
деп эсептеп колдонсо болот. Мисалы, бир дата менен экинчи бир -
датанын ортосунда канча кщн бар десек анда, акыркы датадан мурдагы 
датаны алып таштоо жетиштщщ.  

MS Excel, 1900 жана 1904 системадагы даталар менен иштей алат. 
Кёмщскёдё ал 1900 системадагы дата менен иштейт. Эгерде ал 1904 
системадагы дата менен иштей турган болсо, анда негизги менюдан 
Сервис-Парметры кнопкаларын басып, андан кийин пайда болгон 
менюдан Вычисления вкладышын (бёлщгщн) басуу керек. Ачылган 
терезеден Система дат 1904 деген жерге желекче коюу керек.   

Тёмёндё эки ситемада биринчи жана эъ акыркы даталардын 
маанилери кандайча аныкталары кёрсётщлгён.  

Эгерде Excel де жылды кёрсётщщ щчщн датанын эъ акыркы эки эле 
цифрасы берилсе, анда анын алдынкы эки цифрасы тёмёнкщчё 
аныкталат.  

                                                                                                                                   Таблица 9 
 

Даталардын 
системасы 

Биринчи дата Акыркы дата 

1900 
1 январь 1900 ж. 

(мааниси 1) 
31 декабрь 9999 ж. 
(мааниси 2958525) 

1904 
2 январь 1904 ж. 

(мааниси 1) 
31 декабрь 9999 ж. 
(мааниси 2957063) 

 

 

- эгерде ошол жазылган эки цифра 00 баштап 29 чейинки 
интервалда жатса, анда система аны 2000 баштап 2029 чейинки 
жыл деп эсептейт. Мисалы, дата ячейкага 22.11.10 деп жазылса, 
аны система 22 ноябрь 2010 жыл деп эсептейт. 

 

- эгерде жазылган эки цифра 30дан башталып 99 менен аяктаса, 
анда аны система  1930 баштап 1999 чейинки жыл деп эсептейт. 
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Мисалы, дата жазылган ячейка 12.12.82 деп берилсе анда, аны 
система 12 декабрь 1982 жыл деп эсептейт.  

 

5. Текст жана сандардын орундарын    

ёзгёртщщ  жана аларды тщздёё  
 
Бир ячейкага же диапазонго туурасынан жазылган сёздщ же санды 

оъго, солго же ортого  келгендей тщздёсё болот.  Ошондой эле 
жазылган текстти, санды тигинен ёйдё-тёмён же ортого келгендей же 
болбосо аларды бир градуска айландырса да болот.  

Мисалы, бир класстагы окуучулардын информатика боюнча алган 
баасын F4:H7 диапазонго жаздык дейли (8-сщрёт). Ал пунктир менен 
сызылган сызыктын а) бёлщгщнё жазылган. Туура, качан G5 ячейкага 
Алымкулов К. деген  маалыматты жазганда ал ошол ячейкага батпай 
калганы байкалат. Бул учурда учту   G, H белгилер менен белгиленген 
мамычалардын ортосуна алып келип басып, (учту эки мамычанын 
ортосуна алып келгенде ал башкача формада 

 

 
 

8-сщрёт. Ячейкада маалыматтарды тщздёё. 
 

а) 

б) 
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болуп калаганын 8-сщрёттён байка) аны коё бербестен G менен 
белгиленген мамычанын туурасынын узундугун кичине оъ жака карай 
узартып койсо болот. Эми а) бёлщктё жазылган маалыматтарды 
форматтого киришели.  

Эъ оболу учту № жазылган ячейкага алып келип аны басабыз, 
андан кийин белгилёёнщн бир тщрщн колдонуп,  басылган учту коё 
бербестен тигинен 3 жазылган ячейкага чейин тартабыз. Бул учурда 
F4:F7 диапазону бир тщскё боёлуп белгиленип калат. Андан кийин 
ошол замат “По центру” (Ортолоткуч) кнопкасын басабыз. 
Акыркыдай кнопка формула жазылуучу саптын щстщндё турат. Бул 
учурда F4:F7 диапазондогу маалыматтар ячейкалардын туурасынан 
ортосуна  жылып калганын байкайбыз. Ушул сыяктуу операцияны 
H4:H7 диапазонго да колдонобуз. 

 Эми эъ акырында таблица тщрдё берилген маалыматтарды 
кандайдыр бир сызык менен чектеп кооздоп коёлу. Ал щчщн F4 
ячейкасын уч менен басып, коё бербестен, диагональ  боюнча аны H7 
ячейкасына чейин тартып коёлу.  Бул учурда F4: H7 диапазону 
белгиленип калат. Андан кийин “Границы”(Чектёё)  кнопкасын баса 
турган болсок, анда анын ёзщнчё бир кичине терезеси ачылат. Мен а) 
бёлщктёгщ маалыматтарды чектеген учурда кичине терезедеги 3-
саптагы 3-кнопканы бастым, бул учурда белгиленген диапазон мен 
кёрсёткён чек менен чектелип калды. Андан кийин F4:H4 диапазонун 
белгилеп, аны дагы мурдагыдай чектеп салдым.  Дагы бир жолу F4:H4 
диапазонун белгилеп анан чекти кёрсёткён кнопканын жанына 
жайлашкан “Цвет заливки”(Боётун тщсщ) деген кнопканы басканда 
пайда болгон менюдан ач сары тщстщ баса турган болсок, анда ошол 
диапазон биз тандаган тщскё боёлуп калат. Ошондо биз 8-сщрёттёгщ 
пунктир сызыктын асты жагына жайлашкан б) кёрщнщшкё ээ болобуз. 

 Эми кайрадан, ошол эле таблицаны ёчщргщбщз келсе, анда F4: H7 
диапазонду белгилеп андан кийин Delete клавишин басабыз. Бул 
учурда таблицадагы бщт маалыматтар ёчщп анын чеги жана боёгу гана 
калганын байкайбыз. Эъ оболу чекти ёчщрщщ щчщн Чектёёчщ 
кнопканы басканда пайда болгон терезеден 1-саптагы 1-кнопканы 
басабыз, андан кийин боёкту ёчщрщщ щчщн Боёкун тщсщ деген 
кнопканы басканда пайда болгон менюдан “Нет заливки”(Боёкун 

тщсщ жок)  деген кнопканы басабыз. Эъ акырында уч менен кайсы 
бир ячейканы басып койсок, анда мурдагы таблицанын дайынын 
таппай калабыз. 
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Эми бир ячейкага бир маалымат жазып аны ортолотуп тщздёё 
жагын карайлы. Ал щчщн С7 ячейкага “Нарын суусу” деген маалымат 
жазалы, анан уч менен башка бир ячейканы басып коёлу. Андан кийин 
кайрадан С7 ячейканы уч менен бас. Кийинки операцияда  С7 
ячейканы уч менен баскандан кийин учту ошол жерден жылдырбастан 
чычкандын оъ кнопкасын бас. Ошол учурда пайда болгон менюдан 
Формат ячеек (Ячнейкалардын форматы)   деген сапты уч менен 
бас. Бул учурда Ячейкалардын форматы деген терезе ачылат (9-
сщрёт).  

 

 
 

9-сщрёт. Ячейкаларды форматтоо теерезеси. 
 

Бул терезеден Ориентация (багытын кёрсётщщ) терезесин оъой 
эле байкаса болот. Эгерде “Надпись”(Жазма)  деген саптын 
тушундагы кызыл маркерди уч менен кармап, аны коё бербестен 
саатын жщрщшщнё карама-каршы 45 градуска жылдырып Ок деген 
кнопканы баса турган болсок, анда биздин текст ошончо градуска 
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жылып калганын байкаса болот.   Текст канча градуска жылганы ошол 
эле терезедеги градустардын терезесинен да кёрщнщп турат. Эми С7 
ячейка менен D7 ячейкасын бириктирип кёрёлщ. Ал щчщн уч менен С7 
ячейкасын басып, аны коё бербестен D7 ячейкасына чейин тарта 
турган болсок, анда    С7, D7 ячейкалары бир тщскё боёлуп 

белгиленип калат. Анан ошол замат   “Объединить”  
(Бириктирщщ) кнопкасын баса турган болсок, анда эки ячейка 
биригип бир ячейканы тщзёт  да калат.   

Эми Е7 ячейкага  “Каракол шаары” деген маалымат жазып, 
кайрадан мурагы операцияларды удаалаш аткарып чыгалы. Бирок, эми 
маалыматты 45 градуска эмес 090 ка жылдыралы. Эгер текстти бир 
анык градуска уч менен жылдырган учурда ал ага аз-маз жетпей же 
андан ашып кете турган болсо, анда градустун терезесине жайлашкан 
щстщнкщ же астынкы кичинекей кнопкаларды басууга туура келет. Эъ 
оболу текстти 090 жылдыргандан кийин (Ок кнопкасын баса электе) 
“Выравнивание” (тщздёёчщ) терезеде турган “по горизонтали 
“(туурасынан) деген терезеде пайда болгон менюдан “по Центру” 
деген сапты, “по вертикали ”(тигинен) деген терезеде пайда болгон 
менюдан дагы “по Центру” деген сапты тандап алабыз. Менюдагы 
саптар терезелердин оъ жагында турган кичинекей кнопканы баскан 
учурда пайда болот. Андан кийин “Отображение”(кёрсётщщ) деген 
саптан “Переносить по словам”(сёздёрдщ ташуу) деген жерге 

 белгисин коюп, Ок кнопкасын баскан учурда 
биз баскан текст 090 та кооз болуп жазылып калат. Эми С2 жана D3 
диапазондогу (С2: D3) ячейкаларды бириктирели да, анан ал жерге 
“Кочкор Ата ” деген маалымат жазалы. Анан ал бириккен 
ячейкаларды дагы тигинен жана туурасынан ортосун кёздёй 
форматтап таштайлы. Ошондо биз, 10-сщрёт боюнча а) тщр менен 
басылган маалыматты б)  тщргё  келтирген болобуз.   
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10-сщрёт. Ячейкадагы тексти форматтоо. 
 

6. Ячейкаларды форматтоо, которуу жана 

алардын копиясын алуу 
 

Мисалы, С6:С10 диапазонго бир сандарды жаздык дейли. Ошол 
диапазонду бир жерден экинчи жерге которуу щчщн тёмёнкщ 
опрерацияларды катарынан аткар.  

 

1. С6 ячейканы уч менен бас да,  аны коё бербе. 
2. Учту С10 ячейкага чейин тарт. Ал белгиленип калат. Ошол 

замат учту коё бер. 
3. Учту белгиленген тёрт бурчтуктун жактары кесилишкенде 

пайда болгон оъ кара чекиттен башка бир кырына алып кел. 
Ал ошондо учтары 4 жакты кёрсёткён формага айланып калат. 
Ошол замат аны уч менен бас да, белгиленген диапазонду 
каалаган бир жерге ташы.   
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Мисалы, дагы эле  ошол диапазондогу сандарды белгилеп анан 

 кайчынын жанында турган Копировать ( 

Кёчщрмёсщн алуу) кнопкасын баса турган болсок, анда анын копиясы -  
алынган маалымат Буфер обмена (Маалымат сакталуучу буферге) 

жазылып калат.  Андан кийин кайсы бир ячейканы D4 ячейкасын уч 
менен бир жолу басып, андан кийин Копировать деген кнопканын 
жанында турган Вставить (Коюу)    деген кнопканы баса турган 
болсок, анда мурдагы диапазон ёзгёрщщсщз D4 ячейкадан баштап так 
мурдагы абалында жазылып калат. Ошол эле учурда клавиатурадан 
Esc кнопкасын басып коюу керек. Бул болсо мурда белгиленген 
диапазондун сыртында пунктир сызык менен жылып турган чекти 
ёчщрщп салат.  

Буферде копиясы сакталган маалыматты алуунун дагы бир башка 
жолдору бар. Анын бири мисалы, жогоркудай маалыматты D4 
ячейкага жазарда ал ячейканы уч менен баскандан кийин чычкандын 
оъ кнопкасын басуу керек. Бул учурда ал жерде контекс боюнча пайда 
боло турган меню пайда болот.  Анан ошол менюдан Вставить 

(Коюу)   кнопкасын басып коюш керек. Экинчи ыкмада Главное меню 

(Негизги меню) га жайлашкан Правка кнопкасын бас, басканда пайда 
болгон менюдан (11-сщрёт) Буфер обмена Office… сапты бас, мына 
ошондо буферде сакталган маалыматтар ачык турган баракчанын оъ 
жагынан тизмектешип кёрщнёт. Анан кайсы бир маалыматты 
тизмектен барактын бир ячейкасына коюу щчщн барактын бетиндеги 
анык ячейканы бас да,  кийинки кезекте тизмектен тандап алган 
элементти бас. Бул учурда буферде мурда сакталган маалыматтын 
копиясы тщздён-тщз биз баскан ячейкага жазылып калат.   

Excel системасында ячейкалардын копиясын алуу эъ маанилщщ 
орунду ээлейт.  Ошондуктан бул маселеге байланыштуу дагы бир 
мисал карап кёрёлщ. 
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11-сщрёт. Правка кнопканын терезеси. 
 

Мисалы, В4:В7 диапазонго 2, 3, 4, 5 сандары, С4:С7 диапазонго 
жалаъ экилер жазылган болсун. Анан туурасынан тиешелщщ сандарды 
бири-бирине кёбёйтщп   D4:D7 диапазондогу   ячейкаларга жазуу 
керек дейли. Ал щчщн тёмёнкщ операцияларды катары менен аткар (12-
сщрёт).   

 

1. D4 ячейканы уч менен бас, бул учурда ал кара тщстё чектелип 
калат. Бул деген ал ячейка активдешти дегенди билдирет.  
Анан ошол замат ага  = (барабар) белгисин кой. 

2. Чычкандын учу менен В4 ячейкасын бас. Бул учурда  
ячейкага = белгиден кийин В4 белгиси жазылат. Анан ал 
жерге клавиатурадан * (кёбёйтщщ) белгисин кой. 

3. Чычкандын учу менен С4 ячейкасын бас. Бул учурда D4 
ячейкага =B4*C4 формуласы жазылат. Так эле ушундай 
формула формулалардын сабына да туруп калат.  

4. Клавиатурадан Enter клавишин бир жолу басып кой. Мындай 
учур ячейкага формула тщрщндё жазылган алгоритм 

аткарылды дегенди билдирет. Алгоритм аткарылар замат ал 
(D4)ячейкада  4 саны пайда болот.  

5. Enter клавишин баскан учурда тик бурчтук тщрдёгщ курсор 
заматта оъго же тёмён карай жылып кетет (ал биз ёзщбщз 
тандап алган багытка жараша болот, мындай багыт атайын 
жол менен ёзгёртщлёт, бул учур кийинчерээк каралат).  
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12-сщрёт. Ячейканын копиясын алуу. 
 

6. Кайрадан уч менен D4 ячейкасын бас (ал ячейкада эми 4 
турат).    

7. Учту  4 тщ чектеген чектин тёмёнкщ оъ жагында турган кара 
чекитке алып кел. Бул учурда уч  + (кошуу) амалына окшоп 
калат. 

8. Ошол замат чычкандын сол кнопкасы менен учту басып коё 
бербестен D7 ячейкасына чейин тарт.     

 

Мына ошондо D4:D7 диапазонго 4, 6, 8, 10 кёбёйтщндщлёр 
жазылып калат. Бул деген D4 ячейкага жазылган =B4*C4 алгоритми 
курсордун учу менен тарткан ячейкаларга да таркады  же болбосо 
копияланды дегенди тщшщндщрёт. Эми кайрадан, 10 сакталган   D7 
ячейкасын уч менен басып кёрсёк, анда ал сан кайдан келип 
чыкканын формулалар жазылган саптан байкаса болот. Ячейкаларды 
мына ушундай жол менен копиялоо Excel системасында ётё кёп 
кезигет. Мындай ыкма биздин ишти алда канча ылдамдатат. 

Экрандан кёмщскёдё электрондук таблицанын 3 барагы 
(Лист1...) кёрщнёрщн байкадыъар. Ошол барактардын ичинен Лист1 

(барак1) ачылган жана активдешкен. Анан 1- барактан 2- баракка ётщщ 
щчщн барактын атын кёрсёткён ярлыкты уч менен басып коюу 
жетиштщщ. Эгерде бир барактын копиясын алгыъар келсе анда 
тёмёнкщ операцияларды аткаргыла. 
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1. Копиясы алына турган баракты активдештир.  
 

2. Ctrl кнопкасын басып коё бербестен  копиясы алына турган  
 барактын атын учту  чычкандын сол кнопка менен  
басып аны  алдыга же артка карай жылдыр. Качан   
чычкандын учун оъго  же солго карай жылдырган 
учурда анын учуна + белгиси  кошулат. Барактын 
копиясы алынгандан кийин эъ оболу чычкандын  
кнопкасын  анан  Ctrl кнопкасын коё бер.  

Мисалы, Лист 1 дин копиясын алганда ярлыктарга Лист 1(2), 
анын дагы бир жолу  копясын алсак Лист 1(3) ярлыктар кошулат. 
Анан алардын аттарын, тщстёрщн каалагандай ёзгёртщп салса болот.    

Кёрщнгён ярлыктардын бири менен экинчисинин орундары Shift 
клавиши же башка бир жол менен алмаштырылары жогоруда 
айтылган. 

Бир ячейкада же бир диапазондо сакталган сандарды   бир 
форматка келтирщщ щчщн негизги менюдан Формат деген кнопканы 
уч менен бас. Аны басканда пайда болгон менюдан   Ячейки... деген 
сапты (качан учту ошол сапка алып келгенде ал сап бир боёкко боёлуп 
калганы байкалат ) бас. Ошондо экрандан Формат ячеек 
(ячейкалардын форматы) деген  терезе ачылат. Эми, ошол айрым 
топторго бёлщнгён форматтар менен таанышып чыгалы.  

Эъ оболу кёмщскёдё Формат ячеек (ячейкалардын форматы) 
деген  терезеден Число(сан) деген вкладыштын (бёлщнгён бёлщктщн) 
Числовые форматы (Сандардын форматы) менюсу ачылат.  Эми 
биз мурда диапазон катары белгилеген В5:В6 (бул ячейкалардын 
ичинде 10, 12 сандары сакталган) ячейкаларды (чындыгында алардын 
ичинде сактала турган маалыматтарды) форматоого киришели.   

Эми В5:В6 диапазонду белгилегенден кийин жогоркудай 
операцияларды аткарып, (Формат ячеек) терезенин бетиндеги оК 
кнопкасын баса турган болсок, анда биз кёрсёткён диапазон 
Общий(Бардыгына жалпы) формат менен форматталат.   Терезеден оК 
кнопкасын басар замат ал терезе ёчщп калат. Анан уч менен 
электрондук таблицадан башка бир ячейканы басып койсок, биз 
кёрсёткён диапазон эч бир ёзгёрщщсщз эле калганын байкайбыз, бирок 
бары бир ал Общий (бардыгына жалпы) деген формат менен 
форматталды. Мындан ары ячейкада сакталган сан форматталгандан 
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кийин кайсы  формада болору алдын ала Формат ячеек деген 
терезенин Образец(щлгщсщ) деген бёлщгщндё кёрщнщп турат. 

Эми ошол эле диапазонду (аны кайрадан белгиленгенден кийин) 
Числовой (сан тщрдёгщ) формат менен форматтап кёрёлщ. Ал щчщн 
учту Числовой деп жазылган сапка алып келип басып (ал сап боёлуп 
калды) андан кийин оК кнопкасын басабыз же болбосо учту Числовой 
деген сапка алып келгенден кийин аны удаа эки жолу чычкандын сол 
кнопкасы менен басабыз.  Эми менюдагы числовой деп жазылган 
сапты уч менен басканда пайда болгон маалыматка бир аз кёз 
чаптырып кёрёлщ. 

Число десятичных знаков (сандын бёлчёк саны канча орунда 
болорун кёрсётщщчщ) кичинекей терезеде кёмщскёдё 2 турарын 
байкаса  болот. Форматталган сан кандай формада болору  Образец 
(щлгщ) деген терезеде кёрщнщп турат.  Эгерде кайсы бир себеп менен 
щтщрдён кийинки санды (бёлчёк сандын орундарын) азайтыш же 
кёбёйтщш керек болсо, анда 2 жазылган терезеге жанаша турган 
кичинекей кнопкаларды басууга туура келет. 

Ал жерде терс сан кандай форматталары да кёрсётщлгён. Эгерде 
Разделитель групп разрядов (Сандарды группага бёлгщч) √ белгиси 
менен белгиленген болсо, анда форматталган сандар щч-щчтён 
группаларга бёлщнщп калары байкалат.  

Эми биз жазган диапазонду мурдагы калыбына келтирип 
белгилегенден кийин уч менен Денежный (акчаны кёрсётё турган 
формат) деп жазылган сапты баса турган болсок, анда ячейка акча 
форматына ётёрщн билдирет.  Акыркыдай форматтагы ячейка 
мурдагы (Числовой) форматка 
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13-сщрёт. Ячейкалардын форматтарын кёрсётщщчщ терезе. 
 

салыштырма бир гана Обозначение (Белгилёё) терезеси менен 
айрымаланды.  Кёмщскёдё ал терезеге р. (рубль) жазылган. Анан ошол 
сапка терезенин оъ жагында жайгашкан кичинекей кнопканы ачканда 
пайда болгон менюдан сом Киргизский (кириллица) (Кыргыз сому) 
деген сапты  таап, аны чычкандын учу менен басып жазып койсо 
болот.   Ошондо форматталган санга сом белгиси кошулуп калат.  

Менюда кёрсётщлгён Финансовый (финансы) сабы мурдагы 
саптан эч кандай деле айрымаланбайт.  

Менюдагы кийинки сап Дата деп аталып ал ячейкада сактала 
турган дата кайсы типтеги форматта  (оъ жактагы терезени кара) 
болорун кёрсётёт. Мисалы, В5 ячейкада 10.05 маалыматы сакталсын 
дейли, анан  датанын тиби катары типти кёрсёткён менюдан 14 мар 01 
алып оК кнопкасын баса турган болсок, анда В5 ячейкага 10 май 06 
маалыматы басылат.   Датанын башкача типтери так эле ушундай жол 
менен аныкталат.  

Эми кымбаттуу окурман, В5 ячейкадагы датаны  Delete клавиши 
менен ёчщрщп, ал жерге 10.07 деп жазып анан Enter клавишин же 
чычкандын учу менен кайсы бир бош ячейканы   басып койсоъуз бул 
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учурда ал жерге ошол замат 10 июль 06 маалыматы жазылып калат, 
себеби ал ячейка мурда бир учурда Дата форматы менен 
форматталган эле. 

 

Эскертщщ.  Бир же бир нече ячейкаларды кайсы бир форматтар 
менен форматтап, анан анын ичиндеги маалыматтарды  Delete 
клавиши менен ёчщрщп салдык дейли. Бул учурда  электрондук 
баракча биздин кёзгё таптаза болуп кёрщнёт. Бирок бары бир, бул 
учурда дагы биз мурда форматтаган ячейкалар кёмщскёдё ёз 
форматтарын сактап кала беришет.  Эми кёзгё кёрщнбёгён 
форматтарды ёчщрщщнщн бирден бир жолу ошол ячейкаларды 
белгилеп анан аларды Общий же башка бир формат менен форматтап 
коюу же болбосо Правка (ёзгёртщщ) кнопкасын басканда пайда болгон 
менюдан Очистить (тазалоо), Форматы саптарды басуу зарыл.  

Менюдагы Время (убакыт) форматы Дата форматындай эле 
форматталат, бирок эми бир ячейкадагы маалымат дата форматын 
кёрсётпёй, убакыт форматын кёрсётщп калат. Время форматында бир 
эле убакта (бир ячейкада) датаны да, убакытты да кёрсётсё боло 
турганы оъ жактагы типти кёрсётщщчщ терезеден кёрщнщп турат.   

Сандардын форматтары деген терезедеги Процентный 
(процентти кёрсётщщчщ) форматы ячейканы процент форматка 
айландырарын билдирет. Мисалы, А2 ячейкада эч нерсе жок, А3 
ячейкада 25 саны жазылган болсун дейли. Анан алдын ала Число 

десятичных знаков деген терезеде кёмщскёдё берилген 2 деген санды  
ага жанаша турган кичинекей кнопкалардын жардамы менен нёлгё 
айландырып, А2 ячейканы процент  кёрсётщщчщ форматка форматтап 
таштайлы. Андан кийин А2 ячейкага 12 санды жазып, анан уч менен 
башка бир ячейканы басып койсок, анда А2 ячейкага 12% маалыматы 
жазылып калганын байкаса болот. Эми А5 ячейкада А2 ячейка менен 
А3 ячейкалардын кёбёйтщндщсщн    =A2*A3  формуласы менен ала 
турган болсок, анда ал ячейкага 3 жазылып калганын байкайбыз. Бул 
маалымат А3 ячейкада сакталган 25 сандын 12% ти эмнеге барабар 
болорун билгизет.    

Менюнун кийинки сабындагы Дробный(бёлчёк) сабы биздин 
турмушта аз колдонулат, ошондуктан бул форматты карабайбыз. 
Кийинки сапта турган Экспоненцнальный форматы математикада чоъ 
кёлёмдёгщ сандарды иштеткен учурда учурайт. Ал формат бёлчёк 
бёлщгщ 1 ге барабар десек,   102 ондук санды экспоненционалдык 
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форматтагы 10,2Е+01 санга айландырып таштайт. Акыркы жазмадагы 
Е белги ондук сандын негизи 10 билгизет. 

Кийинки саптагы Текстовый (Текст) форматы контексттин ёзщ 
эле айтып тургандай ячейкага кандай гана маалымат жазбайлы, ал 
маалымат текст деп эсептелинет. Ячейкага жазылган маалымат 
атайын эле аракет менен которулбаса, ал жазылган ордунда туруп 
калат.  Андан кийинки формат Дополнительный (кошумча) форматы 
болуп саналат. Бул формат маалыматты кандайча форматтай ала 
турганы анын оъ жагында турган типтери менен кёрсётщлгён. 
Мисалы, бир ячейканы Номер телефона (телефондун номери) тиби 
менен форматтап, андан кийин ага 235689 деген телефондун номерин 
жазып Enter клавишин баскандан кийин ал 23-5689 форматка айланып 
калат. Телефондун номерин акыркыдай форматташыбыздын себеби ал 
эстёёгё жеъил же болбосо ал башка жердеги телефондордун 
номерлери менен бирдей формада болсун деп эле форматталган. 

Мисалы, А5 ячейкада Кара алма,  С6 ячейкада Сары челек  деген 
маалыматтар сакталсын дейли. Анан С6 ячейкадагы маалыматты так 
А5  ячейканын форматындай форматтоо керек болсо, анда эъ оболу 
курсорду А5 ячейкасына алып келип бас. Андан кийин инструменттер 
турган панелден Формат по образцу (щлгщ катары берилген нерсенин 
форматын алуу) деген кнопканы бас (А5 ячейканын чеги пунктир 
сызык менен чектелип айланып жылып калат). Кийинки кезде учуна 
“шыпыргы“ жабышкан курсор менен С6 ячейкасын бас. Мына ошондо 
А5 ячейкасы кандай форматталса, С6 ячейкасы да так ошондой 
форматталып калат. 

    

№ 1 ПРАКТИКАЛЫК ИШ. 

Чейректин орточо баасын табуу 
 
Биз жогоруда  Кочкор Ата шаарындагы №5 орто мектебинде 9.а 

класста окушкан окуучулардын 3 чейректе Инфоматика боюнча алган 
бааларынын тизмесин караган элек. Эми ошол класстын окуучулары 
ар бир чейректе орточо кандай ийгиликтерге жетишкенин карайлы. 
Жазганга жеъил болсун щчщн ошол класста бар болгону 10 эле окуучу 
окушсун дейли.  

Окуучулардын ар бир чейректе арифметикалык орточо бааларын 
алуу щчщн ар бир чейректеги бааларды ёз алдынча кошуп анан ар бир 
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сумманы 10 бёлщп коюу жетиштщщ. Эми бул операциялар  Excel де 
кандайча аткарыларын карап чыгалы.  
Таблица тщрщндё берилген маалымат Excel дин бир барагына басылып 
форматталган деп эсептейбиз (маалымат кандай форматталышы 
жогоруда берилген). Таблицанын эъ биринчи сабына жазылган рим 
сандарын мен клавиатураны адегенде латынчага ёткёзщп, андан кийин 
(Shift клавишти сол колдун сёёмёйщ менен басып) латын чоъ I 
тамгалары менен бастым. Ал эми курсорду бир ячейкадан экинчи 
ячейкага которуу щчщн учту же болбосо клавиатурада  жебе тщрдё 
берилген 4 клавишти же болбосо Таб клавишин колдонсо болот. 

Адегенде 10 окуучу I чейректе орточо кандай баа алышканын 
чыгаруу щчщн катары менен тёмёнкщ операцияларды аткар: 

 

1. D5 ячейканы чычкандын учу менен бас, аны коё бербестен  
D15 ячейкага чейин тарт.  D5: D15  диапазону бир тщскё 
боёлуп белгиленип калат.  

 

2. Excel дин негизги терезесинде сумманын белгиси турат, ( Σ ) 
аны баспа, анын жанына жайлашкан кичинекей кнопканы бас. 
Ошодо ( Σ ) кнопканын  терезеси ачылат.  

 

 
                                            

14-сщрёт. Арифметикалык орточо чоъдуктарды алуу. 
  

 

 5 

3,6 
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3. Ачылган менюдан Среднее (орточо чоъдук) сапты чычкандын 
учу менен бас. Мына ошондо  D15 ячейкада арифметикалык 
орточо чоъдук 3,6 пайда болот (ал сан 10 кёрсёткщчтщ бири-
бирине автоматтык тщрдё кошуп, анан пайда болгон сумманы 
10 бёлгёндё пайда болду).    

  

Так эле жогорку 3 операция калган 2 чейректин орточо бааларын 
алганда да колдонулат. Мисал катары III чейректин орточо баасын 
аларда эмне жасоо керек экени 14-сщрёттё кёрсётщлгён. III чейректин 
орточо баасы 4,1 барабар. Сумманы кёрсёткён ( Σ )  кнопканын 
кичинекей оъ  кнопкасын басканда  Суммировать (берилген 
элементтердин суммасын табуу), Среднее (берилген элементтердин 
арифметикалык орточо чоъдугун табуу, бул сапты биз практикада 
колдондук), Число (белгиленген элементтердин саны), Минимум 
(берилген элементтердин эъ кичине саны), Максимум (берилген 
элементтердин эъ чоъ саны) ошондой эле Другие функции (жана 
башка функциялар) саптары кезигет.  

Эми кымбаттуу окурман Excel де 1-жолу жогоркудай натыйжа 
алып демилгени колго  алгандан кийин  D17 ячейкага 
=(D15+E15+F15)/3 формуласын жазып Enter клавишин басып койсоъ 
эмне болор экен? Биз ошондо ошол класстагы окуучулар жалпы 
жонунан 3 чейректе кандай орточо баа алганын билген болобуз. Биз 
ошентип жогорку эсепти чыгарган учурда Excel де маалыматтарды 
иштетщщ ётё эле жеъил болооруна ишендик. Алгала! 

 

№ 2 ПРАКТИКАЛЫК ИШ. 

Жумушчулардын айлык акысын эсептёё 
 
Бир цехте 5 жумушчу иштейт. Алар жеъил машинага бир тектщщ 

деталь чыгарышат. Бул маалыматтар 15-сщрёттё кёрсётщлгён. Бир 
даана деталь канча турары таблицанын 3- мамычасына жазылган. Ал 
эми ар бир жумушчу 8 саатта жекече канча деталь жасашканы  4- 
мамыча менен кёрсётщлгён.  

Азыр биз эъ оболу 1-жумушчу Акматов Б. иштеген ишине 
ылыйык колуна канча сом аларын эсептеп чыгалы. Ал щчщн тёмёнкщ 
операцияларды катары менен аткар. 

 

1. Е7 ячейкасын уч менен бас. 
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2. Ал жерге = белгисин клавиш менен кой. 
3. С7 ячейкасын, андан кийин * белгисин эъ акырында   D7 

ячейкасын бас. Ошондо Е7 ячейкага   =C7*D7 формуласы 
жазылат. 

4. Enter (аткар) клавишин бас. Мына ошондо ал ячейкага 150 
саны жазылат.  

Жумушчу бул акчанын бардыгын ала албайт, ал ошол суммадан 
5% салык тёлёйт. Ошондуктан F7 ячейкага эъ оболу % кнопкасын 
басып, андан кийин ага 5 жазып учту кийинки ячейкага которо турган 
болсок, анда ал ячейкага (F7) 5% туруп калат.  

 

 
                                       

15-сщрёт. Жумушчулардын айлык-акысынын тизмеси. 
 

5. G7 ячейкага =E7* F7 формуласын мурдагыдай  жазып учту 
кийинки ячейкага котор.   Мына ошондо G7 ячейкага 7,50 
жазылып калат. Демек ал 150 сомдон 7 сом 50 тыйын налог 
катары тёлёшщ керек. 

6. Н7 ячейкага  =E7-G7 формуласын жазып, учту кийинки 
ячейкага котор. Мына ошондо  ал ячейкада Акматов Б. колуна 
канча акча алары    келип чыгат.   

7. Эъ оболу E7 ячейканын андан кийин  F7, G7, H7 
ячейкалардын биринин артынан  экинчисинин  копияларын 
таблицанын 11- сабына чейин ал.   Мына ошондо ар бир 

Итого: 
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жумушчу  колдоруна канча акча алары автомат тщрдё чыгат 
(8-мамыча).  

8. H7:H12 диапазонду белгилеп Автосумма ( Σ ) кнопканы 
чычкандын учу менен бас. Бул учурда   5 жумушчу бардыгы 
биригишип канча акча алары билинет. 

9. Эъ акырында G12 ячейкага Итого: деген маалыматты жазып 
кой. 

 

Мына ошондо бир цехте кимдер иштеген, кандай иштеген жана 
колуна тие турган акчасы тууралуу маалыматтар таблица тщрщндё 
баракчада кооз болуп жазылып калганын  кёрёсщъёр.  

Эскертщщ. Мисалы жогорку таблицадан Акматов Б. чыгарган 10 
деталдын ордуна 18 деталь деп оъдой турган болсок, анда Е7, G7,H7  
ячейкаларда ошондой эле жалпы жыйынтыкты кёрсётщщчщ Н12  
ячейкада  сакталган сандар ошол замат ёзгёргёнщн байкаса болот. 
Себеби ушул ячейкалардын ичинде сакталган сандардын бардыгы теъ 
D7   ячейкага жазылган санга (мааниге) кёз каранды. 

 

7. Бири-бирине кёз каранды ячейкалар 
 
Кээ бир учурда бир ячейка кайсы ячейкалардан кёз каранды же 

кайсы ячейкалар кайсы ячейкага таасирин тийгизет, мына ушундай 
маалыматтарды билщщгё туура келет. Мисалы,   16-сщрёт боюнча Н7 
ячейкада сакталган  Акматов Б.  ала турган акча кандайча пайда болду 
десек, анда тёмёнкщ операцияларды катары менен аткар. 

 

1. Н7 ячейканы уч менен бас. 
2.   Excel дин негизги менюсунан Сервиз (тейлёёчщ) кнопкасын 

бас. Ошондо ал кнопканын менюсу пайда болот.  
3.  Учту менюдагы  Зависимости формул (формулалардын кёз 

карандыктары) сабына алып кел, ошондо ал саптын менюсу 
пайда болот. Акыркы менюдан Панель зависимостей (бири-
бирине кёз каранды болгондордун панели) сапты чычкандын 
сол кнопкасы менен  учту бас. Мына ошондо баракка 
Зависимости (кёз карандыктар) деген панель басылат.  

4. Пайда болгон панелден экинчи кнопканы – Влияющие ячейки 
(таасирин тийгизщщчщ ячейкалар)  кнопкасын  уч менен бас. 
Мына ошондо Н7 ячейкага кайсы ячейкалар таасирин 
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тийгизгенин кёрсёткён кёк тщстёгщ жебе пайда болот. Жебенин 
щстщндёгщ кёк чекиттер Н7 ячейкага ёз таасирин тийгизген 
ячейкаларга туура келет.  

 

Эми кайрадан  пайда болгон кёк жебени ёчщрщщ керек болсо, анда 
убактысынча турган панельден минус белгиси бар мурдагы кнопкага 
жанаша турган  Убрать... (Ёчщрщщ) кнопкасын уч менен бир жолу 
басып коюу жетиштщщ.  

Панелде турган 4, 5-кнопкалардын функциялары   так эле 2, 3- 
кнопкалардын функцияларына окшош. Эгерде мурдагы кнопка 
чычкандын учу менен басылган ячейкага кандай ячейкалар ёз 
таасирлерин тийгизе ала турганын билдирсе, Зависимые ячейки (кёз 
каранды ячейкалар) кнопкасы  чычкандын учу менен басылган ячейка 
кайсы ячейкаларга ёз таасирин тийгизе ала турганын билдирет.    Эми 
биз тщзгён таблицадагы кайсы бир ячейкага эскертщщ жазуу керек 
болсо анда, ошол ячейканы уч менен баскандан кийин панелден 
Создать примечание (эскертщщ жазгыч)   кнопкасын басуу керек. 
Мына ошондо ошол ячейканы кёрсёткён жебе жана чек менен 
чектелген рамка пайда болот. Андан кийин рамканын ичине 
кандайдыр бир эскертщщлёрдщ жазып, андан кийин уч менен башка 
бир ячейканы басып койсок, эскерме жазылган ячейка кичинекей 
кызыл чекит менен белгиленип рамка ёчщп калат.  Анан кайрадан учту 
эскерме сакталган ячейкага  алып келгенде, ал ячейкага байланыштуу 
эскерме автоматтык тщрдё кёрщнёт.  

Эми кайрадан биз мурда тщзгён эскермени ёчщрё турган болсок, 
анда ошол ячейканы уч менен басып, андан кийин негизги менюдан 
Правка (оъдоо) кнопкасын басып, пайда болгон менюдан учту 
Очистить (тазалоо) сабына алып келгенде пайда болгон менюдан 
Примечания (эскермелер) сабын уч менен басып  коюу жетиштщщ 
болот.    
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16-сщрёт. Ячейкалардын кёз карандыктарын кёрсётщщ. 
 

 

8. Туруктуу жана ёзгёрмё адрестер 
 

Биз  мурдагы параграфтарда электрондук таблицадагы ар бир 
ячейка атка, тактап айтканда адреске ээ деп айткан элек. Адрестер ар 
дайым латын тамгасынан (мамычанын атынан) жана ага жанаша 
саптын атынан турат деп дагы бир жолу эскертип кетели.  

Азыр эъ оболу ёзгёрмё адрестерге тщшщнщк берели.  
Ал щчщн В4:В7 жана С4:С7 диапазондорго кандайдыр бир 

сандарды сактап салалы (17-сщрёт). Эми ошол           

                   

 
 

17-сщрёт. Ячейкалардын адрестери ёзгёрмё болгон учур. 
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диапазондогу сандарды бири-бирине тиешелщщ кошуп,  пайда болгон 
сумманы D4:D7 диапазонго жазалы. Ал щчщн тёмёнкщдёй 
операцияларды аткар. 

 

1. D4 ячейканы чычкандын учу менен бас. 
2. Ал жерге биринчи   = белгисин андан кийин удаа 2 жана 5 

сандарды бас, бирок эки ячейканын ортосуна + белгисин 
койгонду унутпа.  

3.  Enter клавишин басып D4 ячейкага жазылган формуланы 
аткарып сал. Ошондо ал ячейкада 7 саны пайда болот.  

4. 7 сакталган ячейканын копиясын алуу щчщн чычкандын учу + 
формага айлана турган кара чекитке алып кел. Анан учту 
жылдырбастан туруп, чычкандын сол кнопкасы менен аны 
баскан бойдон  D7 ячейкага чейин тарт. Мына ошондо D4 
ячейкага жазылган формуланын копиясы автоматтык тщрдё   
D5:D7 диапазонго таркайт (алынат).  

 

Ошондо D4:D7 диапазондон биз 7, 12, 15, 19  суммаларды кёрё 
алабыз. Эми кайрадан D7 ячейкасын уч менен баса турган болсок, 
анда ал ячейкадагы сан (19)    =B7+C7 формуладан пайда болгону 
формулалардын сабынан кёрщнщп турат, же болбосо 19 санды эки 
жолу удаа басканда деле ошол эле формула ал ячейкада да туруп 
калат.  Демек мындан биз копия жазыла турган ячейкалардын 
адрестерин ёзгёрткён учурда копиясы алына турган ячейкага 
жазылган формулалар да копиясын алып жаткан ячейкалардын 
адрестерине салыштырма ёзгёрщп тура турганын байкадык. 

  Копиясы жазыла турган ячейкалардагы адрестер атайын эле 
аракет болбосо, копиясын алып жаткан ячейкалардын адрестерине 
карата дайыма ёзгёрщп турат. Ошондуктан D5:D7 диапазондогу 
ячейкаларга жазылган формуладагы адрестер D4 ячейкада катышкан 
адрестерге карата ёзгёрмё адрестер болуп саналышат.  Мындай 
адрестерди биз салыштырмалуу адрестер деп атайбыз. 

Эми жогоруда В4:В7 диапазон менен берилген сандар С6:F6 
диапазондо  ал эми С4:С7 диапазондогу сандар С7: F7 диапазондо 
сакталган деп эсептейли. Эми кайрадан алардын тиешелщщ 
суммаларын алыш щчщн  С9 ячейкага =C6+C7 формуласын жазып 
Enter клавишин баса турган болсок, анда ошол ячейкада 7 саны пайда 
болот. Андан кийин 7 сакталган ячейканы уч менен басып, аны коё 
бербестен F9 ячейкасына чейин тарта турган болсок, (копиясын алсак) 
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анда деле мурдагыдай суммаларды алабыз.   Бул учурда D9:F9 
диапазондогу формулалар С9 ячейкасына карата сол жактан оъ жакка 
карай копияланып алынды. Азыр эми туруктуу же болбосо 
абсолюттук адреске тщшщнщк берели.  

Ал щчщн В4:В11 диапазондо 2 ден 9 га чейин сандар басылган деп 
эсептейли (18-сщрёт). Бул сандарды алуу щчщн мен адегенде В4 
ячейкага 2 ни андан кийин В5 ячейкага 3 тщ жаздым. Ар бир сан 
жазылган сайын Enter клавишин басып турдум. В4:В5 диапазонду 
белгилеп  анан аны В11 ячейкага чейин копиялап таштадым. Бул 
учурда В6:В11 диапазондо автоматтык тщрдё 4 тён 9 га чейин сандар 
пайда болду (мындай катар башкача да алынат, ал жол кийинчирээк 
каралат).   Андан кийин С3 ячейкага 2 ни жаздым. Азыркы максат 2 
ни В4:В11 диапазондогу сандарга   кёбёйтщщ болуп саналат.  

С3 ячейкадагы санды В4:В11 диапазондогу сандарга кёбёйтщп, 
кёбёйтщндщнщ С4:С11 диапазонго жазуу щчщн тёмёнкщдёй 
операцияларды аткар. 

 

                                           

18-сщрёт. Турактуу адрести кёрсётщщ. 
 

1.  С4   ячейкага  = белгисин кой, андан кийин В4 ячейкасын уч    
     менен бас. 
2.  Ошол жерге * белгисин кой да С3 ячейкасын уч менен бас.    
     Мына ошондо ал  ячейкага =B4*C3 формуласы жазылган болот.  

Бизге бул формулада С3 ячейкасы туруктуу адреске ээ болушу 
керек.   

www.bizdin.kg электрондук китепканасы



 43

3.  Клавиатурадан ошол замат F4 клавишин бас. Бул учурда С4 
ячейкага жазылган формула  =B4*$C$3 тщргё келип калат. Бул 
деген 2 ни сактаган адрес С боюнча  дагы, 3 боюнча дагы 
ёзгёрбёйт же болбосо 2 ни сактаган адрес туруктуу бойдон       
кала  берет дегенди тщшщндщрёт.  

4. Enter клавишин бас.  Бул учурда ал жерде 4 пайда болот.  
5. Эми С4 ячейкага жазылган формуланы  мурдагы жол менен  

С11 - ячейкага чейин  копияла.  Бул учурда С4:С11 диапазондо 2 
ден 9 га чейинки сандарды 2 ге  кёбёйткёндёгщ кёбёйтщндщлёр 
пайда болот.   

 

Эгерде кандайдыр бир себеп менен туруктуу адрести ($C$3) F4 
клавиши менен ала албасаъыз, анда бары бир $ белгиси бар 
клавиштин жардамы менен С нын да 3 тщн да асты жагына $ белгисин 
коюуга туура келет. Туруктуу (абсолюттук) адрести алуунун дагы бир 
башка жолу тёмёндё кёрсётщлгён. 

С4 ячейкада  =B4*C3 формуласы (бул ячейкада формула 
аткарылганда пайда болгон натыйжа турабы же формула ёзщ турабы 
бары бир ) турган болсун дейли. Анан ошол замат F2 клавишин бас. 
Бул учурда ошол ячейкада  =B4*C3 формуласы туруп калат. Акыркы 
формула мурдагы эле формуланын так ёзщ болгону менен бирок эми 
анын щстщндё ёчщп-жанып турган учту байкайсыздар. Анан ошол учту 
оъ жак, сол жакты караган клавиштердин жардамы менен ары-бери 
жылдырып, керектщщ адрестердин астына $ белгисин койсо болот.  

18-сщрёттён дагы бир жолу С5:С6 диапазонду белгилеп анын 
копиясын Е6  ячейкага жаза турган болсок, анда Е6:Е7 диапазондо 6, 8 
сандары турбастан, алардын ордуна 0, 0 сандары туруп калат.   Эми 
биз бул диапазонго эмне щчщн мындай туура эмес сандар туруп калды 
деп таъ калып, 0 жазылган Е6 ячейкасын уч менен басып карасак, анда 
ал сан  =D6*$C$3 формуладан келип чыкканын кёрёбщз. Excel 
системасы формуланы туура аткарды. Акыркы формулага катышкан 
D6 ячейкасы салыштырмалуу адреске ээ.  Чындыгында =D6*$C$3 
формуласы кайсы формуланын копиясы эле ал =В5*$C$3 
формуланын копиясы болуучу. Акыркы формулада кёбёйтщндщ эки 
жанаша жаткан ячейкалардын ичинде сакталган сандарды 
кёбёйткёндё пайда болот. Ошондуктан =D6*$C$3 формулада дагы 
эки жанаша турган ячейкалардын адрестери катышат. D6 ячейканын 
ичинде 0 тургандыктан 0*2 кёбёйтщндщсщ нёлгё барабар.  
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Эгерде сан же текст жазылган адрести копиялап башка бир жерге 
жаза турган болсок, анын адреси дайыма туруктуу бойдон кала берет 
б.а. алардын адрестери Excel де абсолюттук адрес деп саналат. Бир 
ячейканын адресин бир сап боюнча туруктуу (С$6) же бир мамыча 
боюнча туруктуу ($B16) же биз жогоруда учураткандай экёё теъ 
туруктуу ($C$3) деп колдонсо болот. Мунун бардыгы теъ маселеге 
жараша болот.  

Специальная вставка (атайын ыкма менен коюу) командасын 
колдонуу. Буферде сакталган маалыматты бир ячейкага Вставка 

(коюу) командасы менен жазган учурда копиясы алынган ячейкага 
байланыштуу бщт маалыматтар  ошол ячейкага жазылат.  Кээ бир 
учурда ячейкага копиянын кээ бир эле компоненттерин жазууга туура 
келет. Бул учурда   Правка (оъдоочу) кнопканын менюсунан 
Специальная вставка (атайын ыкма менен коюу) командасын 
колдонсо болот. Мисалы, А3:А5 диапазондогу сандарды В3:В5 
диапазонго жазылган тиешелщщ сандарга кёбёйтщп, пайда болгон 
кёбёйтщндщнщ С3:С5 диапазонго жазалы.  Эми ошол натыйжанын 
алдын ала алынган копиясын мисалы,  Е3:Е5 диапазонго Специальная 

вставка (атайын ыкма менен коюу) командасын колдонуп коюп 
кёрёлщ. Ал щчщн тёмёнкщ операцияларды аткар. 

 

1. Е3 ячейкасын уч менен бас. 
2. Негизги менюдан Правка  кнопкасын бас. Анан ошол 

кнопканы баскан учурда пайда болгон менюдан  
Специальная вставка (атайын ыкма менен коюу) 
командасын аткар. Мына ошондо ал саптын атайын терезеси 
пайда болот.  

3. Мисалы бизге копиясы алынган ячейкалардын бир гана 
маанилери керек болсо, анда Вставить (коюу)  деген 
рамкадагы белгилёёчщ кара чекитти Все (бардыгын) деген 
саптан Значения (Маанилери) деген сапка учтун жардамы 
менен которобуз. Мына ошондо Е3:Е5 диапазондогу 
ячейкаларга  С3:С5 диапазондо сакталган маанилер гана 
жазылып калат.  

4. Специальная вставка терезенин оК кнопкасын бас.  Мына 
ошондо Е3:Е5 диапазонго  С3:С5 диапазондогу маанилердин 
сан тщрщндёгщ котормосу жазылат. Эми Е3 ячейкасын уч 
менен басып кёрсёк, анда ал маани кайдан келип чыкканы 
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тууралуу маалымат жок эле, ал Е3 ячейкада турат деген гана 
маалыматты кёрсётёт (акыркыдай маалыматты формула 
жазылуучу саптан жана ячейканын аты жазылуучу Имя (аты) 
деген жерден кёрё аласыздар ).    

 

Баракчадагы ар кандай ячейка канча атрибуттарга (касиеттерге) 
ээ экени Специальная вставка терезенин Вставить рамкасында 
кёрщнщп турат. Ал гана тщгщл буфердеги маалыматтарды бир 
диапазонго же бир ячейкага жазып жатканда алар менен кандайдыр 
бир операцияларды жщргщзсё да болот. Ал жерде кандай 
операцияларды жщргщзсё боло турганы Операция рамкасында 
кёрщнщп турат. 

 

№ 3 ПРАКТИКАЛЫК ИШ. 

Комуналдык тёлёмдёрдщ эсептёё 
 

Комуналдык контора калкка кандай кызматтарды кёрсётё алары 
жана ал ошол кызматтары щчщн квартирада жашаган ар бир кишиден 
же бир кв. метрден канча сом тёлём алары тёмёнкщ таблицада 
берилген (19-сщрёт). 

 

 
                                          

19-сщрёт. Комуналдык кызмат кёрсётщщ. 
 

Бир щйдё 10 квартира бар деп эсептеп, ошондой эле ар бир 
квартиранын аянты жана ошол квартирада канча адам жашашы 
тууралуу маалымат тёмёнкщ 21- сщрёт менен берилсин дейли. 

Эми Excel системасын колдонуп ар бир квартира газ, муздак суу, 
ысык суу жана башка комунальдык кызматтар щчщн канча тёлёёсщн 
чыгаралы. 
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Маселенин шарты боюнча Е2:Е8 диапазондо берилген 
нормативдик тёлёмдёр (19-сщрёт) ар бир квартира щчщн бирдей. 
Ошондуктан ошол диапазондогу кёрсёткщчтёр ар бир квартира щчщн 
туруктуу болушу керек.  Азыр биз жогоруда кёрсёткён ыкмадан 
башка бир ячейканын адресин кантип дагы туруктуу жасаса боло 
турганын кёрсётёлщ. Ал щчщн тёмёндё берилген операцияларды 
катары менен аткар. 

 

1. Е2 ячейкасын чычкандын учу менен бас (19-сщрёт).  
2.  Экинчи саптагы негизги менюдан Вставка (коюу) кнопкасын 

бас анан ал ачкан менюдан учту Имя (Аты)  сабына алып кел. 
Качан учту Имя жазылган сапка алып келгенде эле ал сап кёк 
тщскё боёлуп анын дагы менюсу ачылат. Эъ акыркы менюдан 
Присвоить...(ат коюу) деген сапты тандап алып аны бас. 
Ошондо тандап алган ячейкага бир туруктуу ат койсо боло 
турган терезе пайда болот (20-сщрёт).   

3. Терезедеги Имя: (ат коюу) сёздён кийин турган сапка (ал сап 
азырынча кара тщстё боёлуп турат) газ деп жазып оК кнопкасын 
бас. Мына ошондо Е2 ячейка туруктуу газ деген  атка конот. 
Анан газ деген ячейканы кайсы бир формулада колдонуп анын 
копиясын албайлы, ал эч бир ёзгёрбёстён туруктуу бойдон кала 
берет. Демек, ячейканын адреси туруктуу болсо, анда ал 
ячейкада сакталган сан да мурдагы маанисинде турат. 

 

Эми жогоруда жазылган 3 пунктту колдонуп Е3, Е4 ячейкаларга 
да тиешелщщ мсуу, ысуу (муздак суу, ысык суу деген мааниде)  
кыскача аттарды кой. Эми ошентип Е2, Е3, Е4 ячейкаларды газ, мсуу, 
ысуу деп убактысынча экинчи жолу атагандан кийин ячейкалардын 
акыркыдай аттарын кайсы бир жерде колдонуп копиясын албайлы, 
алар туруктуу бойдон кала беришет.  

Е2, Е3, Е4 ячейкалары убактысынча кандай турукту аттарга 
конгондугу тууралуу маалыматтар Имя (Аты) деген кичинекей 
терезеде кёрщнщп турат (формула жазылуучу саптын баш жагы). Эми 
негизги маселени чечщщгё киришели. 

Ал щчщн тёмёнкщ операцияларды катары менен аткар (21-сщрёт). 
 

1. L12 ячейкасын чычкандын учу менен бас. Ал жерге = белгисин 
кой. 

2.  Чычкандын учу менен J12 ячейкасын бас. Анан * (кёбёйтщщ)  
белгисин койгондон кийин E2 (19-сщрёт) ячейкасын бас. 
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Мына ошондо  L12 ячейкасына =J12*газ деген формула 
жазылып калат. Эми бизге ошол жазылган формуланы 
аткаруу гана калат. 

 

 
 

20-сщрёт. Ячейкага ат кою. 
 

3. Enter кнопкасын  баскан учурда, ал ячейкага, 1-квартира газ 
щчщн канча тёлёшщ керек экенин билгизген 163.75  саны 
жазылат.  

4. .Кайрадан L12 ячейкасын уч менен бас, аны коё  
     бербестен L21 ячейкасына чейин тарт (копиясын ал).   
     Мына ошондо калган 9 квартира да газ щчщн канча   
     тёлёй турган тёлём келип чыгат.  

 

 
 

21-сщрёт. Тёлёмдёрдщ эсептёё. 
 

Так ушундай жол менен 10 квартира муздак суу, ысык суу щчщн 
канча тёлёшщ керектигин ёз алдыъарча чыгаргыла. Силер адашып 
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кетпесин деген максат менен ошол 3 кызматтын тёлёмщн мен тёмёнкщ 
таблицада чыгарып койдум (22-сщрёт). 

 

 
 

                                  22-сщрёт. Тёлёмдёрдщ эсептёё.  

 

9. Математикалык, статистикалык ж.б. 

функциялар 
 

Жогоруда А2 ячейкада 2, А3 тё 3 сакталган болсо, анда алардын 
суммасын В4 ячейкада алыш щчщн   В4 ячейкасын чычкандын учу 
менен басып, аны активдештирип, анан ага =A2+A3 формуласын 
жазгандан кийин Enter клавишин баскан элек. Демек, кандайдыр бир 
ячейкада формула (жалпы жонунан туюнтма) эсептелине турган 
болсо, анда ячейкага адегенде = белгисин коюп, анан ага туюнтма 
жазылгандан кийин Enter клавишин басып туруу керектигин билдик.   

Туюнтманын ичинде арифметикалык (+, -, /, *) тёрт амалдан 
башка логикалык амалдар да кезигиши мщмкщн. Азыр биз мисал 
катары  Логические (логика) категориясына кирген Если (эгерде) 
функциясы менен таанышып чыгалы. 

Армияга жаъыдан чакырыла, турган балдардын бою 160 см, 
салмагы 60 кг дан кем эмес болушу керек деген талап коёлу. Армияга 
чакырылган балдардын саны 10 го барабар деп эсептеп алардын 
канчасы армияга жарактуу экенин аныкта.  
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23-сщрёт. Балдардын армияга жарамдыгын аныктоо. 
 

Биз эсеп жеъил болсун щчщн балдардын фамилиясын жазбай эле 
алардын тиешелщщ номерлери менен иш жщргщзёлщ. 

Балдардын бою жана салмагы 23-сщрёттё берилген.  
Жогорку маселени чыгаруу щчщн эъ оболу чычкандын учу менен 

Е3 ячейкасын басабыз. Андан кийин формула жазылуучу саптан xf  

кнопкасын же болбосо негизги менюдан Вставка (коюу) кнопкасын 
басып, пайда болгон менюдан жогоркудай пиктограммасы бар 
функция деген сапты басканда   Мастер функций (функциялардын 

мастери) деген терезе ачылат. Функциялардын мастери канча кадам 
менен иштеши шаг 1 из 2 (2 кадамдын 1 -си) саптан кёрщнщп турат. 
Андан кийин Выберите функцию: (функцияны тандап ал) деген 
саптан Если (эгерде) деген сапты тандап оК кнопкасын басабыз.  
Мына ошондо Если функциянын терезеси ачылат. Эми Если 
функциясы кандайча иштерине токтолуп кетели.  
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24-сщрёт. Балдардын армияга жарамдыгын аныктоо. 
 

Если функциясы кандайча иштеши функциялардын мастери 

деген терезенин асты жагында Справка по этой функции (ушул 

функия тууралуу маалымат) деген сапты басканда эле мисалдар 
менен кёрсётщлёт. 

Если функциясы жалпы жонунан Если(логикалык туюнтма; 

логикалык туюнтма Чын маани алса; логикалык туюнтма 

Жалган маани алса;) деп жазылат. Эгерде кашаанын ичиндеги 
туюнтма аткарылган учурда ал чын маани алса, анда анын чын бёлщгщ, 
жок ал жалган маани алса, анда анын жалган бёлщгщ аткарылат. Бул 
аныктаманы схема тщрщндё тёмёнкщчё кёрсётсё да болот.  

Бул схема боюнча логикалык туюнтма аткарылган учурда анын 
натыйжасы чын болсо, анда анын чын бёлщгщ иштеп, жалган бёлщгщ 
иштебейт, эгерде анын мааниси жалган болсо, анда анын жалган 
бёлщгщ иштеп чын бёлщгщ иштебей калат. Кайсы учур болбосун (чын 
же жалган учурлар аткарылган учурда) Если функциясы ёз ишин 
аяктайт.  
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25-сщрёт. Если  функциясын схема тщрщндё кёрсётщщ. 
 

Кийин “чын же жалган болгон учурда” деген блокко дагы бир 
логикалык туюнтма жазып, ал бутакты дагы эки бутакка бёлсё болот. 
Мунун бардыгы теъ эсептин шартына жараша каралат.  

Эми жогорку маселеден балдардын канчоосу армияга жарамдуу 
экенин билиш щчщн Е3 ячейкага =ЕСЛИ(И(С3>=160; D3>=60); “1”; “ 
“) функциясын жазып же болбосо Мастер функций терезеден  Если 
сабын тандап оК кнопкасын баскан учурда Аргументы функции 
(функциянын аргументи) деп пайда болгон  терезенин   Логическое 

выражение (логикалык туюнтма) деген жерине И(С3>=160; D3>=60); 
Значение_если_истина деген жерине 1 жана Значение_если_ложь 
деген жерине эч нерсе жазбай эле оК кнопкасын баса турган болсок, 
анда Е3 ячейкага 1 жазылып калганын байкаса болот.    

Логикалык туюнтмага жазылган И (жана) эки шарт теъ - качан 
баланын бою да 160см ден кем эмес жана салмагы дагы 60кг дан кем 
эмес деп тщшщндщрщлёт. Эгерде ушул 2 шарт бирдей аткарылса, анда 
логикалык туюнтманын мааниси чын же ушул 2 шарттын бирёёсщ эле 
же экёё теъ аткарылбай калса, анда логикалык туюнтманын мааниси 
жалган болот. Азыркы учурда 1-баланын бою 168см (ал С3 ячейкага 
жазылган ) жана анын салмагы 75 кг (ал D3 ячейкада сакталган ) эки 
шарт теъ бирдейинен аткарылат, ошондуктан бул логикалык 
туюнтманын мааниси чын. Демек бул учурда Е3 ячейкага 1 (мен муну 
ойдон алып эле белгилеп койдум) белгиси жазылат ( 23-сщрёттщ кара).    

Эми бизге Е3 жазылган формуланы калган Е4:Е12 диапазонго 
таркатуу гана калды. Бул амалды аткарган учурда армияга жарамдуу 
балдарга 1, жарамсыздарга эч нерсе коюулбайт. 23-сщрёт боюнча 10 
баладан 6 армияга жарактуу экени кёрщнщп турат.   

Лог. 
туюнтма 

Чын болгон 
    учурда 

Жалган болгон 
        учурда 

 токтотуу 
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Эми статистикалык функциялардын категориясына кирген бир 
функцияга стандарттык айрыма чыгаруучу СТАНДОТКЛОН 
функциясына бир мисал келтирип кёрёлщ.  

 

Мисал. 

Спортсмен ар бир аткан 10 октон канча упай алганы тёмёнкщ 
таблица менен берилген Спортсмен 10 октон орточо канча упай 
алганын жана ал аткан 10 ок орточо чоъдуктан кандай орточо 
чоъдукта айрымаланарын табуу керек дейли. 

                                                                          Таблица 10 
 

атылган 
октун номери 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

упай 70 65 20 80 50 40 90 85 55 65 
 

10 упайдын орточо (арифметикалык) чоъдугу  

                                
n

x
x

n

i
i∑

== 1                                    (1) 

формуласы менен аныкталат. Бул формуладагы x  орточо чоъдук, 
),...,2,1(, nixi = спортсмен ар бир октон алган упайлар, n  атылган 

октун саны.  
Биз компьютерде иштете турган маалыматтар (таблица 10) 

атылган октун номерлери С3:L3 диапазондо жана  ар бир окко туура 
келген упайлар С4:L4 диапазонго жазылган деп эсептейли. Атылган 
окторго туш келген упайлардын арифметикалык чоъдугун табуу щчщн 
чычкандын учу менен С6 ячейкасын бас. Андан кийин формула 
жазылуучу саптын тушунда турган xf  белгиси бар кнопканы бас. 

Мына ошондо Мастер функций (24-сщрёт) деген терезе ачылат. 
Ошол терезенин Категория деген терезесинен анын оъ жактагы 
кичинекей кнопкасын басуу менен Статистические деген 
категорияны тандап ал. Андан кийин Статистические деген 
категорияга кирген функциялардын ичинен СРЗНАЧ (орточо чоъдук) 
деген функцияны тандап ал да  оК кнопканы  бас.    

Бул учурда Аргументы функции (функциянын аргументи) деген 
терезе ачылат (26-сщрёт). Чычкандын учу менен упайлар жазылган 
саптан С4:L4 диапазонду бёлщп ал. Мына ошондо Число1 деген 
терезеге  С4:L4 диапазону жазылат. Терезенин оК кнопкасын баскан 
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учурда   ошол ячейкага 62 саны жазылып калат.  Бул сан бизге 
спортсмен 10 октон орточо канча упай алганын  билдирет.  

 

 
                                          

26-сщрёт. Аргументы функции терезеси. 
 

Арифметикалык орточо чоъдук 1 спортсмен менен 2-
спортсмендин алган упайларын же болбосо окуучулардын 1 чейректе 
алган бааларын 2-бир чейректе алган баалары менен салыштырууга 
мщмкщндщк берет ж.б.у.с. 

Эми 2-маселени чечщщгё киришели. Экинчи маселени чечкенде 
арифметикалык орточо чоъдукту кандай алсаъ, бул жерде да так 
ошондой аракет жасоо керек, бирок эми бир гана СРЗНАЧ деген 
функциянын ордуна СТАНДОТКЛОН  функциясын колдонуу керек. 
Стандартташкан айрыманы С7 ячейкада ала турган болсок анда, 
чычкандын учу менен ошол ячейканы басуу керек.   Жогорку 
аракеттер толугу менен аткарылган учурда С7 ячейкада 21,49935 саны 
алынат. Бул чоъдук -10 ок орто эсеп менен арифметикалык орточо 
чоъдуктан эмнеге айрымаларын билгизет. Ал жалпы жонунан 
тёмёнкщдёй формула менен аныкталат. 

 

 

                  ∑
=

−
−

=
n

i
i xx

n
s

1

2)(
1

1
                  (2) 
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Бул формуладагы s  стандарттык айрыма, x  орточо чоъдук, 
),...,2,1(, nixi = спортсмен ар бир октон алган упайлар, n  атылган 

октун саны.  
Эгерде эки спротсмен аткан октон алган упайларды бири-бири 

менен салыштырган учурда 1-спортсмендин стандарттык айрымасы 
51 =s , экинчи  сппортсмендики 122 =s  болсо, анда 2-спортсмен 

аткан окторго караганда биринчи спортсмен аткан октор бири-бирине 
тыгыз жайлашканын билдирет. Статистические категориясына 
кирген бардык функцияларды тщшщнщщ (колдонуу) атайын билимди 
талап кылат. Бул билим математиканын бир бёлщгщ  
ыктымалдуулуктардын теориясы жана математикалык статистика 
предметинде окулат.  

 

№ 4 Практикалык иш. 

Окуучулардын баа алуусун автоматташтыруу 
 

Европалык циивилизациялар Институнда окушкан студенттер 
информатика предмети боюнча 2 модулда тёмёнкщдёй балдарды 
алышты (27-сщрёт). 

Студенттер I-модулда 40 балдан, II-модулда 45,  ал эми 
контролдук модулда 15 балдан ашык бал ала алышпайт. Модулдардын 
жогорку чектери алдын ала берилген. Эми ошол модулдарга 
байланыштуу Н10 ячейкадагы сумма  =F10+G10 формуланы 
аткарганда келип чыкса, J10 ячейкадагы сумма =Н10+I10 формуласын 
аткарганда келип чыгат. Андан кийин удаама-удаа Н10, J10 
ячейкалардагы формулаларды 19 сапка чейин копиялаган учурда 10 
студент жыйынтык боюнча канча балга жетишкени келип чыгат. 
Эгерде студент, жыйынтыкта 54 кё чейин эле бал ала алса анда, ага 2, 
69 чейин бал алса ага 3 жана 84 кё чейин бал алса анда, ага 4, ал андан 
дагы ашык бал алса ага 5 коюлат.  
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27-сщрёт. Модулдун жыйынтыгы. 
   

Эми студенттердин жыйынтыкта алган балдарына жараша баа 
коюуну автоматташтырууга киришели. Ал щчщн К10 ячейкага 
чычкандын учун алып келип басып, анан ал жерге =ЕСЛИ(J10>=85; 
“5”; ЕСЛИ(J10>=70; “4”; ЕСЛИ(J10>=55; “3”; “2”))) формуласын 
жазып Enter клавишин басуу керек. Бул учурда ал ячейкага 4 деген 
баа жазылып калганын байкайбыз. Эгерде 1-студент итог боюнча 85 
тен ашык бал алса анда, ага 5 коюлмак, бирок бул шарт 1-студент 
щчщн орун албайт, ошондуктан кашаанын ичиндеги 2-Если  иштейт. 2-
Если аткарылган учурда 1-студент алган бал 70 ке барабар 
ошондуктан ага 4 деген баа коюлду. Мына ошентип кайсы бир 
студент щчщн мисалы, 10-студент щчщн, 3-Если аткарылган убакта ал 
алган бал 55 тен кем болсо, анда ага 2 деген баа коюлмак, бирок дагы 
жакшы ал жыйынтыкта алган балы 55 тен ашык, ошондуктан ага 3 
деген баа коюлду. Биз К10 ячейкага жогорку формуланы жазып, Enter 
клавишин баскандан кийин ал ячейкадагы формуланы 19 сапка чейин 
копияладык. Мына ошондо  ар бир  студент алган балдарына жараша 
кандай баа алары автоматтык тщрдё келип чыкты.  

Биз бул жерде Если функциянын 3-аргументи катары эки жолу 
дагы Если функциясын колдондук. Мунун бардыгы теъ маселенин 
шартына жараша болду. Мына ошентип Если функциянын 2, 3--
аргументтери катары бир же бир нече дагы Если функциялары болуп 
же болбосо бир дагы Если функциясы учурабашы да мщмкщн экен. 
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10. Функциянын графигин сызуу 
 

Бизге 322 += xy  функциясы берилсин. Кадамы =h 0,5 деп 
эсептеп х тин мааниси -5 тен 5 ке чейин ёзгёргёндё бул функциянын 
графигин сыз. Ал щчщн тёмёнкщ пункттарды катары менен аткар. 

 

1. Мисалы, В3 ячейкага -5 жазып Enter клавишин бас. Андан 
кийин  чычкандын учу менен кайрадан  -5 ти бас.  

2. Негизги менюдан Правка (Оъдоо) кнопкасын басканда пайда 
болгон менюдан Заполнить (толтуруу) сабын тандап ал. 
Чычкандын учун ошол сапка алып келгенде эле  анын дагы 
бир  менюсу ачылат. Акыркы менюдан Прогрессия деген 
сапты тандап, чычкандын сол кнопкасы  менен учту баскан 
учурда Прогрессия деген терезе  ачылат (28-сщрёт).  

3. Бизге x тин мааниси В3 ячейкадан тёмён карай толтурула 
турганына байланыштуу  Расположение    (орун алуусу) деген 
терезеде турган  кара  чекитти  по столбцам  (мамыча боюнча) 
деген орунга котор. Шаг (кадам) деген жерге 0,5 ти жаз. 

 

 
                                                           

               28-сщрёт. Ячейкаларды кантип толтурса боло турганын  

                                          кёрсётщщчщ терезе. 
 

4. Тип деп кёрсётщлгён терезеден кара чекитти 
арифметическая деген сапка чычкандын учу менен котор.  
x  тин жогорку чеги 5 ке барабар ошондуктан Предельное 

значение (жогорку чеги) деген жерге 5  жазып оК кнопкасын 
бас.  
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Бул учурда x тин -5 тен 5 ке чейин маанилери 0,5 кадамы менен 
В3:В23 диапазонду ээлеп калганын кёрёбщз.  Андан кийин чычкандын 
учун С3 ячейкага алып келип басып, ал ячейкага =2*B3^2+3 
формуласын жаз да Enter клавишин бас. Бул учурда x тин -5 
маанисинде берилген функциянын мааниси эмнеге барабар экени 
келип чыгат. Эми ошол формуланы 5 ке чейин таркатуу гана калат. Ал 
щчщн С3 ячейкасын чычкандын учу менен бас да аны коё бербестен, 
аны С23 ячейкага чейин тарт.  

      Мына ошондо x  тин мааниси  -5 тен 5 ке чейин ёзгёргёндёгщ 
функциянын мааниси  автоматтык тщрдё С3:С23 диапазонго жазылат. 
С2 ячейкага У ти жазып кой.    Эми жогорку функциянын графиги D3 
ячейкадан баштап сызыла турган болсо, анда  чычкандын учун  D3 
ячейкага алып келип бас. Андан кийин Панели инструментов 

(Инструменттердин панели) деген саптан   пиктограммасы турган 
кнопканы бас. Мына ошондо 

 
                                     

29-сщрёт. Диаграммаларды сызуучу мастердин терезеси. 
 

диаграмма сызуучу Мастер диаграмм (диаграммалардын мастери) 
терезеси ачылат (29-сщрёт). 

 Диаграммаларды сызуучу мастер диаграмманы 4 кадамда сызары 
29-сщрёттё кёрщнщп турат. Азыр ал 1-кадамда. Диаграммалар жалпы 
жонунан стандарттык жана стандарттык эмес болуп экиге 
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бёлщнёт. Азыр биз стандарттык диагграммалар кантип сызыларын 
карап кёрёлщ. Ал щчщн тёмёнкщ пункттарды катары менен аткар. 

 

1. Терезеден кайсы типтеги диаграмманы сызарыъды тандап ал. 
Биздин функцияга байланыштуу График деген типти тандап 
алдык дейли. 

2. 29-сщрёт боюнча функциянын графиги 7 кёрщнщш менен 
сызылары кёрщнщп турат. Эми биз ошол кёрщнщштёрдщн 
ичинен 1-кёрщнщштщ тандап алдык дейли. Диаграмманын тиби 
дагы, анын кёрщнщшщ дагы чычкандын учу менен басып, 
тандаларын унутпа. Тандалган тип жана анын кёрщнщшщ 
терезеден боёк менен боёлуп кёрщнёт. 

3. Далее (улант) деген кнопканы бас. Ошондо мастер 2-кадамга 
ётёт.  Экинчи кадамда мастер график сызуу щчщн кайсы 
диапазондогу маалыматтарды алганын жана ал маалыматтар 
кандай жайланышканын маалымдайт.  

4.  Далее (улант) кнопкасын бас. Ошондо мастер 3-кадамга ётёт.  
 

 

 

30-сщрёт. Диаграмдарды сызуучу мастердин 3-кадамы. 
  

3-кадамда терезе бир нече Вкладыштан (бёлщктён) турат. 30-сщрёт 
боюнча биз Заголовки вкладышында (бёлщгщндё) турабыз. Бир 
бёлщктён экинчи бёлщккё ётщщ чычкандын учун басуу менен 
жщргщзщлёт.  
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5. Название диаграммы (диаграмманын аты) деген жерге 
“Функциянын графиги”,   Ось (ок) Х деген жерге “Х”,  Ось У  
деген жерге “У” деп жаз. Мындай жазма  маселнин шартына   

       же ёзщъё жараша болот.  Улантуу кнопкасын бас. 
6.   Тёртщнчщ кадамда даяр болгон диаграмма (график) кайсы  

жакка коюлары  маалымданат. Готово (Даяр) деген  
кнопканы бас.  

Мына ошондо экрандан биз сыза турган 322 += xy  функциянын 
графиги кёрщнёт. Андан кийин графикти каптаган 8 маркердин кээ 
бирлерин чычкандын учу менен ал жак бул жакка кеъейтип же 
тарытып, графикти кооздоп оъдоп койсо болот. Качан чычкандын 
учун кара маркерге алып келгенде, ал ёз формасын эки жакты 
кёрсёткён жебенин учуна айланат. Анан ошол замат чычкандын учун 
жылдырбастан, чычкандын сол кнопкасын баскан бойдон графиктин 
бийиктигин же/жана  туурасын чоъойтуп кичирейтсе болот (31-сщрёт).  
Экранда графикти толугу менен ары-бери жылдырыш щчщн 8 маркер 
менен капталган областтын ички, бирок, график тартылган областтан 
сырткы бир чекитти чычкандын учу менен бас. Анан чычкандын сол 
кнопкасын баскан бойдон графикти экран боюнча каалан жерге 
жылдырса болот.    

 

 

 
                                     

31-сщрёт. Диаграмманын (графиктин) кёрщнщшщ. 
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Биз мурда графикти D3 ячейкадан баштап сызалы деп чечтик 
элек. Бул учурда диаграммалардын мастери бизден аргументтин жана 
функциянын маанилерин бер деп сураган жок. Эми графикти 
функциянын аргументи жана анын маанилерине жанаша жатпаган   Е5  
ячейкасынан баштап сыза турган болсок, анда диаграммалардын 
мастери 2-кадамда Диапазон данных (маалыматтардын диапазону) 
кайсы жерде деп сурайт.   Бул учурда чычкандын учун В2 ячейкага 
алып келип басып, коё бербестен, аны С23 ячейкага чейин 
тартышыбыз керек. Мына ошондо диапазон деген терезеге 
=Лист1!$B$2:$C$23 диапазонду кёрсёткён формула жазылып калат. 
Мындай формула график  Лист1 баракчага сызыла турганын жана 
графикти сыза турган маалыматтар В2:С23 абсолюттук диапазондо 
турганын билдирет.  Ошол диапазон пунктир сызыгы менен чектелип 
быжырап жылып турганы байкалат.  

Мисалы бир шаарда A, B, C аты бар дщкёндёр бар дейли. Алар 
ёкмёткё ар квартал сайын тёмёнкщдёй салык тёлёшёт (таблицада 
берилген маалыматтар миъ сом менен берилген). 

  

                                                                                                                                                                                                               Таблица 11 
 

 I II III IV 
А 17 25 45 20 
В 24 30 50 15 
С 10 21 18 26 

 

Таблица тщрщндё берилген бул маалыматты кёз менен кёрсё боло 
тургандай диаграммасын сыз. Мындай маалыматты эъ оболу 
электрондук таблицанын В2:F5 диапазонуна жазалы. Мисалы, 
диаграмманы В6 ячейкадан баштап сыза турган болсоъ, анда 
чычкандын учун В6 ячейкага алып келип бас. Андан кийин Мастер 

диаграммдын  кнопкасын инструменттердин панелинен таап бас. 
Диаграмманын тиби катары Гистограмма деген сапты тандап анын 
кёрщнщшщ(Вид) катары 1-кёрщнщштщ кабыл ал. Мына ошондо 32-сщрёт 
менен берилген кёрщнщшкё ээ болобуз. Бул кёрщнщштё, Х огу боюнча 
кварталдар, У огу боюнча дщкёндёр тёлёшкён салыктардын 
чоъдуктары жайлаштырылган. Ар бир дщкён гистограммада тщстщщ 
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32-сщрёт. Гитограмманын кёрщнщшщ. 
 

боёктор менен боёлуп кёрсётщлгён. Гистограмманын оъ жагында 
турган белги Легенда деп аталат да, ал кайсы дщкён кандай белги 
менен белгиленгенин кёрсётёт.  Мисалы, I кварталда В дщкёнщ бардык 
дщкёндёргё караганда салыкты кёп тёлёгёнщ кёрщнщп турса, IV 
кварталда салыкты С дщкёнщ кёп тёлёгён.    

Биз ошентип эки тщрдщщ диаграмма кантип сызыла турганын 
кёрсёттщк. Биринчи сызылган диаграмма жён эле график деп аталса, 
экинчисинин атайын аты гистограмма деп аталды. Калган 
диаграммаларды тщзщштщ мен ёз алдыъарча бат эле щйрёнщп ала алат 
деп ишенем.  

 

Эскертщщ. Диаграмма тщрщндё кёрсётщлгён ар бир объектин ёз 
алдынча касиеттери бар. Ошол каиеттердин маанилерин ёзгёртщп, 
силер  объекттердин кёрщнщштёрщн ёзгёртё аласыъар. Мисалы, 31-
сщрёт менен берилген графиктин тщсщн же/жана график тщрдё 
кёрщнгён ичке ийри сызыкты жоонурак сызыкка ж.б.у.с. ёзгёртсё 
болот. 
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№ 5 Практикалык иш. 

Берилген теъдеменин тамырын табуу 
 

Бизге 0532 2 =−− xx  теъдемеси берилсин,  х тин мааниси -5 тен 
5 ке ёзгёргёндё теъдеменин тамыры эмнеге барабар экенин аныкта. 
Ал щчщн х тин 1-маанисин В6 ячейкага жаз. Андан кийин жогоркудай, 
х тин 1-маанисин 5,0=h  кадам менен 5 ке чейин улант. Ошондо х 
тин мааниси В6:В26 диапазонду ээлеп калат.   Андан кийин С6 
ячейкага  =2*B6^2-3*B6-5 формуласын жазып, Enter клавишин бас. 
Ал формуланы С26 ячейкага чейин таркат. Ошондо функциянын 
маанилери х тин маанилерине жараша С6:С26 диапазонго жазылат. 
Андан кийин берилген маанилер боюнча функциянын графигин сыз 
(33-сщрёт).   

Берилген функциянын графиги х огун эки жолу кесип отурат. 
Ошол кесилишкен чекиттерде функциянын мааниси 0 гё барабар. 
Ошондуктан берилген теъдеме эки тамырга ээ. Эми теъдеме кандай 
тамырларга ээ экенин билщщ щчщн эъ оболу чычкандын учун 1-
кесилишке алып келсек анда, ошол замат  Ряд “У”  Точка “-1” 

Значение: 0  деген маалымат пайда болот. Бул маалымат бизге х тин -
1 маанисинде у тин мааниси 0 барабар б.а.теъдеменин 1- тамыры -1 ге 
барабар экенин билдирет. Эгерде чычкандын учун 2-кесилишке алып 
келсек, анда   х = 2,5 точкада у тин мааниси дагы 0 барабар б.а. 
теъдеменин 2- тамыры 2,5 барабар экенин билдирет. Ошентип 
жогоруда берилген теъдеме 5,2,1 21 =−= xx  тамырларга ээ экен. Бул 
тамырлар теъдемени канагаттандырабы же жокпу ёзщъ текшерип кёр. 

Мына ошентип теъдеме канчанчы даражада болбосун (жогорку 
теъдеме квадраттык теъдеме эле) анын аргументи кандайдыр бир 
чекте ёзгёргёндё графигин сызып жогоркудай жол менен анын 
тамырларын аныктаса болот. 

Теъдеменин тамырларын атайын ыкма менен кантип тапса боло 
турганына кийинчирээк дагы бир жолу кайрылабыз. Азырынча 
алгалай бер.   
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33-сщрёт. Теъдеменин тамырын графиктен табуу. 

 
11. Маалыматтарды иреттёё 

 

Азыр ёлкёнщн кайсы бир булуъ-бурчу болбосун ал жерден 
компьютерди кезиктирщщгё болот. Кайсы жерде компьютер болсо ал 
жерде тартип жана иш так жщрёт деп мен ишенем. Иштин так жана 
бат жщрщшщ ошол жерде ошол ишке байланыштуу берилиштердин 
базасы курулгандыгында. Берилиштердин базасында кёпчщлщк 
маалыматтар же ёсщщ же кемщщ тартибинде  иреттелген деп 
эсептелинет. Мындай шарт базадан керектщщ маалыматты бат издёёгё 
кёмёк тщзёт. Мына ошондуктан биз маалыматтарды иреттёё жагын 
карап чыгалы.  

Бир цехте 10 жумушчу бар деп эсептеп, алардын ар бири бир 
сменде канча деталь чыгара алышы таблица тщрщндё берилген (34-
сщрёт). Ошол эле таблицада 1 даана деталь канча турары да 
кёрсётщлгён. Эгерде чычкандын учун  F4 ячейкага алып келип басып, 
ал жерге  =D4*E4 
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34-сщрёт. Маалыматты иреттёё. 
 

формуласын жазып Enter клавишин баса турган болсок, анда ошол 
ячейкада 1125 саны пайда болот.  Бул сан 1- жумушчу бир сменде 
канча сом тапканын билдирет. Эми кайрадан уч менен ошол эле 
ячейканы басып, коё бербестен,  чычкандын сол кнопкасын баскан 
бойдон  аны F13-ячейкага чейин тарта турган болсок, анда ар бир 
жумушчу жасаган деталына жараша канча сом тапканы келип чыгат. 

Эми бизге 10 жумушчунун фамилияларын А дан Я га карай 
иреттеш керек болсун дейли. Ал щчщн чычкандын учу менен С3 
ячейкасын басабыз, аны коё бербестен С13- ячейкага чейин тартып 
белгилейбиз.  Андан кийин инструменттер жайлашкан панелден 
Сортировка по возрастанию (ёсщщ тартиби боюнча иреттёё) деген 
кнопканы басабыз. Бул учурда Обнаружены данные . . . (белгиленген 
диапазондон сырткары...) деген терезе ачылат. Бул терезедеги 
тегеректелген кара чекит Автоматически расширить выделенный 

диапазон (белгиленген диапазонду автоматтык тщрдё кеъейт) сапта 
кала берсин десек, анда ар бир жумушчу фамилиялары боюнча 
иреттелген учурда аларга тиешелщщ маалыматтар да орундарынан 
которулат. Эгерде сиздер Сортировать в пределах указанного 
диапазона (Иреттёёнщ белгиленген диапазондо эле жщргщз ) деп кара 
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чекитти 2-сапка которсоъор, анда фамилияларга тиешелщщ 
маалыматтар ёз орундарында кала беришет да бир гана белгиленген 
диапазон -  фамилиялар ёсщщ тартиби боюнча иреттелип калат. 
Мындай иреттёё азырынча ката- бизди канагаттандырбайт, бирок кара 
чекит 2-сапта болгон учур кайсы бир шартка жараша кайсы бир жерде 
колдонулушу мщмкщн. 

Эми тегеректелген кара чекит 1-сапта турат деп эсептеп, 
терезедеги Сортировка (иреттёё) деген кнопканы баса турган болсок, 
анда  белгиленген диапазондогу жумушчулардын фамилиялары А дан 
Я га карай иреттелип жана ошол фамилияларга тиешелщщ бщт 
маалыматтар да орундарын которуштурганын байкаса болот. Так 
ушундай операция менен маалыматтарды Я дан А га карай да иреттесе 
болот.  

Эми жогорку таблицадан дагы бир жолу ёзщъёр F3:F13 
диапазонду белгилеп, ошол диапазондогу сандарды ёсщщ же кемщщ 
тартиби боюнча иреттеп кёргщлё. Биз маалыматты иреттегенди 
билгенден кийин эми маалыматты тандоо деген тщшщнщккё токтололу.  

Бизге 34-сщрёттёгщ таблицадан канча жумушчу бир кщндё 900 сом 
же андан да ашык акча табат деген суроо коёлу. Бул суроого жооп 
бериш щчщн тёмёнкщ пункттарды катары менен аткар. 

 

1. Чычкандын учу менен F3:F13 диапазонду  белгиле. 
2. Негизги менюдан Данные (берилиштер) деген   
      кнопканы басканда пайда болгон менюдан  фильтр 
      (тандоо) учту ошол сапка алып келгенде эле пайда     
      болгон менюдан Автофильтр сабын тандап, учту     
      чычкандын сол кнопкасы менен  бас. Мына ошондо   

Сумма деп жазылган мамычанын атына кичинекей     
 кнопканын пиктограммасы пайда болот (36-сщрёт).   
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35-сщрёт. Маалыматты тандоо. 
 

3. Суммага коюлган кичинекей кнопканы бас. Басканда пайда 
болгон менюдан Условие (шарт) деген сапты тандап уч менен 
бас. Мына ошондо Пользовательский автофильтр 
(Колдонуучунун автофильтри) деген ёзщнчё терезе пайда 
болот (35-сщрёттщ кара).  

4. Эми бизге Сумма аты бар мамычадан 900 сом же андан ашык 
деген маалымат керек болсо, анда 1-кичинекей терезени 
ачканда пайда болгон менюдан больше или равно (чоъ же ага 
барабар) деген сапты тандап, анан ошол эле саптагы 2-
терезеге учту алып келип басып, 900 деген санды жаз.  

5. оК кнопкасын бас. Мына ошондо негизги таблицадан (35-
сщрёт) тёмёнкщдёй таблица бёлщнщп калат. 
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36-сщрёт. Шарт боюнча тандалып алынган маалымат. 
 

Андан кийин бёлщнщп алынган таблицадан № турган ячейканы уч 
менен басып, коё бербестен, аны 1125 саны сакталган  санга чейин 
тартып таблицаны белгиле. Белгиленген таблицанын копиясын 
Копировать (кёчщрмёсщн алуу) кнопканын жардамы менен ал да аны 
башка бир жерге Вставить (коюу) кнопкасын басуу менен  
кёчщрмёнщ жазып сал. Эми кайрадан негизги менюдан Данные 
(берилиштер) деген кнопканы басканда пайда болгон менюдан  
Фильтр (тандоо) андан ары астында √ белги турган Автофильтр 
сапты чычкандын учу менен бас. Бул учурда алгачкы таблица 
мурдагы калыбына келет. Ошондо биз электрондук таблицадан 
алгачкы таблицаны жана бир шарт боюнча бёлщп алган таблицаны 
кёргён болобуз.  

Эми эгерде фамилиялар жазылган (ФИО) мамычада (34-сщрёттщ 
кара) Толубаев Ж. деген маалымат бар же жок экенин аныкташ керек 
болсо, анда деле так мурдагыдай операцияларды жасаш керек, бирок 
эми Пользовательский автофильтр терезеден 1-кичинекей 
терезенин оъ жагында турган кнопканы басканда пайда болгон 
менюдан  начинается с (башталат) деген сапты тандап, ошол эле 
саптагы оъ жактагы терезеге Толу* деген маалыматты жазуу керек (же 
Толубаев деп изделщщчщ маалыматты толугу менен  жаз), (37-сщрёт). 
ФИО мамычадан маалымат издёёнщн бул шарты фамилиялар Толу 
деген маалыматтан башталабы же жокпу ошону текшерет. Эгерде 
мамычада биз берген шартты 

 68

 
 

37-сщрёт. Шарт боюнча тандалган маалымат.   
 

бир фамилия канагаттандырса, анда толугу менен ошол сап 
таблицадан бёлщнщп калат, бул шарт тап-такыр орун албаса 
таблицадан эч нерсе бёлщнбёйт, экрандан таблицанын 
мамычаларынын аттары гана кёрщнёт. Толу деген маалыматтын 
аягына жазылган * белги Толу деген маалыматтан кийин каалагандай 
символдор болушу мщмкщн дегенди билдирет.  

 
12. Блок-схема сызуу 

 

Компьютер менен бир процессти автоматташтырган учурда ошол 
процесске баштапкы маалыматтар кайдан келе турганы, алар кандай 
алгоритмдер менен иштетиле турганы жана компьютерден кандай 
натыйжалар алынышы алдын ала ак кагазга блок-схема тщрщндё 
жазылат. Эгерде маселе аз гана жол менен чечиле турган болсо, анда 
маселенин шартын блок-схема тщрщндё жазуунун кажаты деле жок 
болсо керек. Бирок бары бир кандай процесс болбосун окуучу ошол 
процессти так билиш щчщн ал процесстин шартын окутуучу блок-
схема тщрдё кёрсётсё окуучу процессте жщрщп жаткан аракеттерди, 
алгоритмдерди даана жана так тщшщнмёк. 
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Биз блок-схема деген тщшщнщк киргизерден мурда эъ оболу  блок 
деген тщшщнщккё токтололу. Блоктор процессте блоктордун 
формасына жараша кандайдыр бир амалдарды аткарышат. Эми бул 
китепчеде бардык блоктордун тщрлёрщн кёрсётщщнщн анча деле 
кажаты жок болсо керек, ошондуктан мен алардын кээ бирлерине эле 
токтолуп кетейин.    

 

№ блок Кандай кызмат аткарат. 

1 
 Блок-схеманын башталышын жана аягын 

билдирет. 

2 
 Арифметикалык блок. Ал кандайдыр бир ариф. 

амалдарды аткарат. 

3 
 Процесске баштапкы маалымат берщщ же андан 

натыйжаны чыгаруу кызматын аткарат. 

4 
 Логикалык блок. Ал кандайдыр бир логикалык 

амалдарды аткарат. 

5 
 Жебенин учу кийинки кайсы блок аткарыла 

турганын кёрсётёт. 

                                     

38-сщрёт. Блоктордун аткара турган кызматтары. 

Мисал катары 02 =++ cbxax  квадраттык теъдеменин чыныгы 
тамырлары кантип табыларын блок-схема тщрщндё кёрсётёлщ. 
Квадраттык теъдеменин чыныгы тамырлары тёмёнкщдёй формулалар 
менен аныкталары бизге орто мектептен эле белгилщщ. 

 

a

acbb
x

2

42

1
−+−

=  

 

a

acbb
x

2

42

2
−−−

=  

Эми бул жазылган алгоритмге блок-схема тщзёлщ. Бул 
теъдеменин чыныгы тамырларын табуу щчщн тщзщлгён блок-схема 
жалпы жонунан 39-сщрёттё кёрсётщлгён. 

Бул блок-схема боюнча теъдеменин чыныгы тамырларын 
аныкташ щчщн эъ оболу алгоритмге белгисиздердин астында турган a, 

b, c коэффициенттер  
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39-сщрёт. Квадраттык теъдеменин чыныгы тамырларын 

табуунун блок-схемасы. 
 

берилери 2-блоктон кёрщнщп турат. Андан кийин башкаруу 3-блокко 
берилет. 3-блокто квадраттык тамырдын астында турган туюнтма 
аныкталат. 4-блокто туюнтманын мааниси нёлдён чоъ же ага барабар 
шарты аныкталат.  

Эгерде туюнтманын мааниси d>=0 шартын канагаттандырса, анда 
башкаруу 5-блокко берилет. Эгерде ал шарт аткарылбаса, (б.а. d<0) 
анда башкаруу 6-блокко берилет. Эми мисалы, биз койгон шарт орун 
алып башкаруу 5-блокко берилсин дейли, анда теъдеменин 21 , xx  
тамырлары 5-блокто кёрсётщлгён алгоритмдер менен аныкталат да 
анан ошол замат башкаруу блок-схеманын аягына берилет. Эгерде 4-
блокто коюлган шарт орун албай башкаруу 6-блокко берилсе анда, 
“теъдеменин чыныгы тамырлары жок ” деген маалымат берилип 
башкаруу заматта 7-блокко берилет. Демек бул блок-схема боюнча 
квадраттык теъдеменин чыныгы тамырлары кандайча аныкталары, 
эгерде мындай тамырлар табылбаса, анда кандай маалымат окулары 
схемадан ачык айкын кёрщнщп турат.   

 39-сщрёттё кёрсётщлгён блок-схеманы сызыш щчщн Рисование 
(сщрёт тартуу) деген кнопканын инструменттери колдонулат. Мындай 
кнопка экрандын баш жагында турган Панели инструментов 

(инструменттердин панели) сабында  пиктограммасы менен 

башталышы 

a, b, c 

d=b^2-4*a*c 

d>=0 

  x1=(-b+sqrt(d))/(2*a) 
 x2=(-b-sqrt(d))/(2*a) 

ооба 

     тендеменин    
  чыныгы тамыры   
           жок 

аягы 

жок 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5  6 

 7 
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кёрщнщп турат. Эгерде ошол кнопканы бассак, анда анын дагы 
инструменттери экрандын астынан кёрщнёт (40-сщрёттщ кара). 

 

 

40-сщрёт. Сщрёт тарта турган кнопканын иструменттери. 
                                                                   

Сщрёт тартуучу  кнопка текст баса турган MS Word системада MS 

Excel де да бир эле жогоркудай пиктограмма менен берилген, кнопка 
эки системада теъ бирдей эле инструменттерге ээ. Ошондуктан 
керектщщ учурда жогоркудай блок-схеманы же MS Word системада 
тартып MS Excel ге же болбосо MS Excel де тартып MS Word ко 
кёчщрщщ жолу менен койсо болот. Практикада, чындыгында, блок-
схема MS Word до эле тартылат. 39-сщрёттё ар бир блок катары менен 
номерленгени кёрщнщп турат. Азыр блок-схемадагы ар бир блок 
кантип сызыларына токтололу. 

39-сщрёттёгщ 1-блокту сызыш щчщн тёмёнкщ пункттарды катары 
менен аткар. 

 

1. Негизги менюдан Рисование (сщрёт тартуу) деген     
      кнопка  басыла элек болсо аны бас. Мына ошондо 40-  
      сщрёттё  кёрсётщлгён интрументтер пайда болот.  
2.  Инструменттердин панелинен Автофигуры деген   
      кнопканы  бас. Ошол кнопканы басканда пайда болгон  
      менюдан   Основные фигуры (негизги фигуралар) деген  
      сапты танда. Чычкандын учун ошол сапка алып  
      келгенде эле анын дагы  бир  менюсу  пайда болот (41- 
      сщрёт).   
3. Акыркы менюдан Скругленный прямоугольник (бурчтары 

тоголоктолгон тик  бурчтук) деген фигураны чычкандын учу 
менен бас. Бул учурда экранда Создайте рисунок (Сщрёт 
тарткыла) деген тексти бар чоъ тик бурчтук пайда болот.   
Чычкандын учу тик бурчтуктун ичинде + белги менен  
кёрщнгёнщн байкаса болот.  
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41-сщрёт. Негизги фигуралар. 
 

4. Учту чычкандын сол кнопкасы менен басып, коё бербестен  
кичинекей тик  бурчтукту сыз.  Чычкандын учу менен сызылган 
кичинекей тик бурчтук 8 маркер  жана кошумча бир сары, бир 
ачык жашыл маркерлер менен кёрщнёт. Чычкандын учу  менен -
ачык жашыл маркерди басып, фигураны каалаган градуска ошол 
чекиттин  айланасында айландырса болот. Ал эми сары 
маркерди басып учту ары-бери жылдырып сызылган фигуранын 
бурчтарын ар тщрдщщ  формада тоголоктосо болот.  1- фигураны 
сызыш щчщн мен   сары маркерди оъ жакка максималдык чекке  
чейин  жеткирдим.  

 

5. Эми сызылган фигуранын ичине сёз жазууга киришели. 
Панелден Надпись (жазуу)  деген кнопканы бас да чычкандын 
учу менен сёз бата тургандай бир тик бурчтукту сыз. Тик 
бурчтук сызылар замат курсор 1-саптагы 1-позицияга туруп 
кщйщп-жанып турганы байкалат. Ал жерге башталышы деген 
сёздщ жаз. Башталышы деп жазылган сёздщ каптап турган тик 
бурчтукту эми анын ичине сёз араъ баткыдай чекке чейин 
маркерлердин жардамы менен кичирейт.  

6. Башталышы деген сёздщ каптаган тик бурчтук кара тщстщщ 
сызык менен тартылганын экрандан кёрдщъёр. Ошол кара 
сызыкты ак тщскё айландырыш щчщн панелден Цвет линий 
(сызыктардын тщсщ) деген кнопканы басып, пайда болгон 
менюдан  Нет линий (сызыктары жок) деген кнопканы бас.  

www.bizdin.kg электрондук китепканасы



 73

Мына ошондо башталышы деген сёздщ каптаган кара тщстёгщ 
чек ак тщстёгщ чекке айланат.  

7. Эми дагы бир жолу ак чек менен чектелген фигуранын чегин 
(ичин эмес) чычкандын учу менен бас.  

8. Ошол замат чычкандын оъ кнопкасын бас.   Пайда    
     болгон менюдан Формат надписи (жазманын    
     форматы) деген сапты тандап, аны чычкандын учу    

     менен бас. Мына ошондо Формат надписи деген терезе  

ачылат (42-сщрёт). Ачылган терезеден Надпись (жазма) деген 
вкладышты бас.  

 

 
                                     

42-сщрёт. Жазманын форматы.  
 

 

      Внутренние поля (ички полелери) деп кёрсётщлгён кичинекей 4 
терезеге нёлдщ  жаз. Мындай шарт башталышы деген сёздщ каптапган 
ак тщстёгщ чек жазылган  сёз менен минималдык аралыкка ээ болот 
дегенди билдирет.  

 

9.  Эмки кезекте башталышы деп жазылган фигураны (объекти) 
чычкандын учу менен кармап (анын айланасында 8 маркер 
турат) коё бербестен1- тартылган фигуранын ичине кой. 
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Мына ошентип биз бири-биринде турган 2 фигураны 
(объекти) сыздык.  

10.  Бири-бирине коюлган фигураларды аларды каптаган 
маркерлердин жардамы менен ёз  алдынча ары-бери 
жылдырып кооздосо болот.  

11.  Эъ акырында чычкандын учун (анын учу жебе формасында) 
биз сызган эки фигуранын  сыртынан жогорку сол жак  
бурчуна алып келип басып, коё  бербестен, диогонал боюнча 
тартып койсок бул  учурда эки фигура теъ  маркерленип 
калат.  

12.  Эки фигура теъ маркерленген учурда чычкандын оъ 
кнопкасын бас. Мына ошондо пайда болгон менюдан 
Группировка (группа тщзщщ) деген сапты  танда.  Учту ошол 
сапка алып келгенде эле анын дагы менюсу пайда болот.  

13.  Акыркы менюдан Группировать (бир группаны тщз) деген 
сапты уч менен бас. Мына ошондо биз сызган эки объект бир 
объектке айланып калат. Андан кийин  аны уч менен бир 
жолу басып, коё бербестен,  аны каалаган  жакка жылдырса  
болот.  

Азыр биз блок-схеманын бир эле блогун сыздык. Силер бул 
аракеттен блок оъой - олтоъ  эле сызыла бербесине, жеъил-желпи 
кооздоло бербесине ишендиъер. Эми силерде калган блокторду 
сызганда дагы жогоркудай энергияны, убакытты талап кылабы же аны 
сызышты кандайдыр бир жол менен тездетсе болобу деген суроо 
туулушу мщмкщн.  Ооба, тездетсе болот, бир блокту сызгандан кийин 
ошого окшош блокторду оъой эле сызса болот. Блокторду сызууну 
тездетщщнщн бирден-бир жолу анын кёчщрмёсщн алуу, кёчщрмёнщ коюу 

жана аны оъдоо болуп саналат.   Мен жогоркудай блокторду так 
ушундай ыкма менен сыздым.  

Эмки кезекте блокторду ёз орундарына койгондон кийин аларды 
бири-бири менен туташтыруу гана калат. Мисал катары 1-блок менен 
2-блокту туташтыралы.  Ал щчщн тёмёнкщ пункттарды катары менен 
аткар. 

 

1. 2-блок 1-блоктун астында турат деп эсептеп сщрёт тартуучу 
инструменттерден Автофигуры деген кнопканы бас. Басканда 
пайда болгон менюдан  Соединительные линии 
(байланыштыруучу сызыктар) деген сапты танда. Качан 
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Соединительные линии  деген сапты тандаганда эле анын дагы 
бир блокту экинчи блок менен туташтыруучу сызыктар 
тартылган кичинекей терезеси пайда болот.  

 

2. Ошол терезеден  Уступ со стрелкой деген фигураны тандап, 
чычкандын учу менен бас. 

 

3. Андан кийин учту 1-фигуранын тёмёнкщ чегине алып келгенде 
эле анын 4 чегинде 4 кёк тщстёгщ уюлдук чекиттер пайда болот. 
Чычкандын учу менен тёмёнкщ кёк уюлдук чекитти басып, коё 
бербестен, 2-фигуранын жогорку чеги менен туташтыр. Мына 
ошондо  эки фигура баш жагы тёмён караган жоон кара тщстёгщ 
жебе менен туташтырылып калат.  

 

4. Кайрадан ошол жебени бас. Бул учурда анын эки учунда теъ 
кызыл тщстёгщ чекиттер пайда болот. Бул учур аны оъдосо болот 
дегенди тщшщндщрёт.  

 

5. Сщрёт тартуучу инструменттердин арасынан учу эки жакты 
караган жебеси бар кнопканы бас.  Басканда пайда болгон 
менюдан уч жагы ётё жоон эмес жебени тандап чычкандын учу 
менен бас. Бул учурда биз мурда сызган жоон учу бар жебе 
кичине кёзгё жагымдуу жымсал жебеге ёзгёрщп калат. Калган 
фигуралар дагы бири-бири менен так ушундайча туташтырылат.  

 

Эгерде бир блокту 2-блок менен туташтырган учурда бир блокту 
экинчи блокко карата жылдырыш керек болсо, анда (ал маркерленип 
турат деп эсептеп) клавиатурадагы ёйдё-тёмён, оъду- солду кёрсёткён 
жебелери бар клавиштердин жардамы менен же учтун жардамы менен 
аны каалаган жерге жылдырса болот. Жылдырылуучу блоктор 
клавишти бир жолу басканда канчалык аралыкка  жылары (кадамы) 1- 
жолу Действия (аракеттер) кнопкасын басып пайда болгон менюдан  
Сетка деген сапты тандап уч менен басканда пайда болгон терезеден 
кёрщнщп турат (43-сщрёт). Мисалы, жогорку блокторду сызганда кээ 
бир блокторду мен 0,32 см кадамы менен ёйдё-тёмён, оъду- солду 
кёздёй айтылган клавиштер менен жылдырдым. 

Кээ бир учурда бир фигураны 2-бир блоктун щстщнё койгондо ал 
кёрщнбёй да калышы ыктымал. Анын себеби мындайча 
тщшщндщрщлёт. Мисалы, силерде бир сары, бир кара кагаз болсун 
дейли. Бул кагаздар компьютердин тили боюнча беттер деп аталат 
(мурда ал спрайт деп аталуучу). Андан кийин кёрщщчщгё (биздин 
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учурда барак компьютердин экранынан кёрщнёт ошондуктан биз 
баракты кёрщщчщбщз) биринин щстщнё бири коюлган баракты 
кёрсётсёк, анда ал щстщъкщ эле баракты кёрё алат. Эми астынкы 
баракты кёрщщ щчщн астынкы баракты биринчи барактын щстщнё коюга 
туура келет. Ошентип астынкы баракты кёрщщ щчщн же щстщнкщ 
баракты астына же болбосо астынкы баракты щстщнё коюу керек. 

Мисалы, экранга сщрёт тартуучу инструменттердин жардамы 
менен эки фигура сызып, анан биринчи фигура экинчи фигураны 
жарым жартылай баскандай кылып  щстщнё кой. Щстщнкщ фигура 
маркерленип турсун дейли. Анан аны астынкы фигура кылуу щчщн 
Действия (аракеттер) деген кнопканы басып, пайда болгон менюдан 
Порядок (тартип) деген сапты танда. Качан учту ошол сапка алып 
келгенде эле кайсы бетти астынкы же щстщнкщ бет кылуу керек 
экендигин  билгизген терезе ачылыт. Биздин учурда маркерленген 
фигураны астынкы бет кылуу керек, ошондуктан биз На задний план 
(арткы планга ёткёрщщ) деген сапты уч менен 

 

 
                                     

43-сщрёт. Фигураны бир кадам боюнча жылдыра турганды билгизген  терезе. 
 

басабыз. Мына ошондо щстщндё турган фигура экинчи фигуранын 
астында калат (арткы планга ётёт).  
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Мына ошентип бир фигураны экинчи бир фигуранын щстщнё 
койгондо кайсы бир фигуралар кёрщнбёй калса, анда силер  Действия 

(аракеттер) деген кнопканы жардамга чакырсаъар болот.   
 

13. Беттерди, саптарды жашыруу 
 

Кээ бир учурда электрондук таблицадан кандайдыр бир саптарга 
жазылган мааниси чоъ маалыматтарды, баракчаларды же китептерди 
башка бир компьютер колдонуучудан жашырууга туура келет.  Бул 
болсо жазылган маалыматтарды убактылуу болсо дагы ёзгёрщщсщз 
калышына кёмёк тщзёт. Азыр биз бир саптагы же мамычадагы 
маалыматтарды кантип жашырса боло турган жагын карайлы.  
 Мисалы, E, F мамычаларда кээ бир жазылган маалыматтарды башка 
бир кёздён жашыруу керек дейли. Ал щчщн чычкандын учун  E деп 
жазылган мамычанын атына алып кел. Бул учурда чычкандын учу 
тёмён караган кара жоон жебеге айланып калат. Ошол замат учту 
чычкандын сол кнопкасы менен  басып, коё бербестен, аны оъго дагы 
бир мамычага тарт. Мына ошондо E, F мамычалары бир тщскё боёлуп 
белгиленип калат. Андан кийин негизги менюдан    Формат деген 
кнопканы бас (44-сщрёт), кнопканы басканда  пайда болгон менюдан 
Столбец (мамыча) андан ары   Скрыть (жашыр) деген сапты бас. Бул 
учурда электрондук таблицадан E, F мамычалары жоголуп кёзгё 
кёрщнбёй калат. Анан кайрадан ошол эле жашырып койгон 
мамычаларды кёргщбщз келсе, анда жашырылган мамычалардын сол, 
оъ жагында турган мамычаларды биз жогоруда кёрсёткёндёй 
белгилёё керек. Анан кайрадан Формат кнопкасын басып, андан ары 
столбец (мамыча), эъ акырында Отобразить   (кёрсёт) деген сапты 
уч менен басуу керек. Бул учурда биз жашырган эки мамыча 
мурдагыдай кёрщнщп калат.  

Так эле ушундай ыкма менен бир же бир нече сапты жашырса 
жана аны кайрадан кёрсётсё болот. Эми бир баракты жашырып, анан 
аны кайрадан кёрсётёлщ. Ал щчщн Листь1 (1-барак, Лист1 барактын 
аты же анын башкача аталышы ярлык деп аталарын унутпагыла) 
баракты жашырыш щчщн Формат кнопкасын бас, пайда болгон 
менюдан Листь (барак) андан ары Скрыть (жашыр) деген сапты уч 
менен бас. Бул учурда Листь1 барагы электрондук таблицадан 
кёрщнбёй калат. Анан аны кайрадан кёрщщ щчщн дагы эле Формат 
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кнопкасын басып, пайда болгон менюдан Листь андан ары 
Отобразить деген сапты уч менен бас. Бул учурда экрандан 
жашырылган кайсы баракты кёрсётщщ керек деген терезе ачылат. 
Азыркы учурда терезеден жашырылган бир эле Лист1 сабы кёрщнёт.  
Ошондуктан оК кнопкасын баскан учурда экрандан биз жашырган 
Лист1 барагы толугу менен кёрщнёт.   

 

 
                                     

44-сщрёт. Мамычаны же сапты жашыруу.  
 

Бир баракка жазылган маалыматты бирёё тап-такыр ёзгёртё 
албасы щчщн негизги менюдан Сервиз кнопкасын андан ары Защита, 
эъ акырында Защитить лист деген сапты уч менен бас (45-сщрёт).  
Бул учурда Защита листа (баракты коргоо) деген терезе ачылат. 
Андан кийин ошол терезедеги Пароль для отключения защиты 

листа  (барактын коргоосун ёчщрщщ щчщн пароль) деген сапка Компас 
деп пароль жазып оК кнопкасын баскан учурда сиз жазган паролду 
кайтала деген дагы бир терезе ачылат. Ал терезеге дагы  Компас деп 
пароль жазып оК кнопканы бас.  Мына ошондо сиз кёрсёткён баракка 
пароль коюлуп, баракка жазылган маалыматты башка бирёё эч 
ёзгёртё албайт. Эми кайрадан баракка коюлган паролду алып таштоо 
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керек болсо, анда Сервиз, Защита, Снять защиту листа сапты уч 
менен баскан учурда Снять защиту листа деген терезе ачылат. 
Анан пароль деген кичинекей терезенин тушуна мурда биз койгон 
Компас деген паролду жазып, оК кнопкасын  баскан учурда барактан 
пароль алынып ташталат. Баракты анан каалагандай ёзгёртсё болот.  

Баракка, китепке коюлган паролду  атайын кагазга жазып 
жашыруун сакта. Паролу бар баракты, китепти ачарда алардын 
паролдорун унутуп калсаъ, аларды кайрадан ача албайсыъ, 
ошондуктан аларга пароль коёрдо ойлон. Паролу бар  файлды атайын 
тщзщлгён программалар гана ача алат.   

  
14. Таблицага клавиатурада жок символдорду коюу 
 

Кээ бир учурда маселенин шартына жараша таблицага 
клавиштерде жок символдорду коюуга туура келет. Клавиатурада жок 
символдорду таблицага эки тщрдщщ жол менен койсо болот. Таблицага 
символду 1-ыкма менен койгондо тёмёнкщ пункттарды катары менен 
аткар. 

 

1. Курсорду символ коюучу жерге алып келип бас. 
2. Негизги менюдан Вставка (коюу) деген кнопканы бас, пайда 

болгон менюдан Символ  деген  сапты тандап, чычкандын учу 
менен бас. Ошондо Символ деген   терезе  ачылат (46-сщрёт).  

 

Мисалы бизге  (таякча) типтеги символ керек болсо, анда 
Шрифт деп жазылган терезеге терезенин оъ жагында турган 
кичинекей кнопканы басып, Symbol деген сапты тандап чычкандын 
учу менен бас. Мына ошондо терезеден ага караштуу символдор 
кёрщнёт. Терезенин оъ жагында тигинен турган жылдыргычты ары-
бери жылдырып терезеден биз издеген символду оъой эле тапса болот.   

3. Эми терезеден  (таякча) типтеги символду бас. Ал бир тщскё 
боёлуп калат.  
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45-сщрёт. Баракты коргоо. 
 

4. Терезеден Вставить (коюу) деген кнопканы бас.  Мына 
ошондо биз тандаган символ курсор кёрсёткён ячейкага 
жазылып калат. Бир ячейкага бир же бир нече символдорду 
жазса да болот.  Биз тандаган символду терезедеги 
Вставить(коюу) деген  кнопканы баспай эле ошол символду 
чычкандын учу менен удама-удаа эки  жолу  баскан учурда да 
ал символ курсор турган ячейкага жазылат. Биз тандаган -
символдун коду терезенин астында ондук системада 234 деп 
жазылып турат. Демек,  таякча типтеги символдун кодун 
билсеъ, анда Символ деген терезени ачуунун эч  деле кажаты 
жок.   (таякча) типтеги 
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46-сщрёт. Символ деген терезе. 
 

символду курсор турган ячейкага коюу щчщн клавиатурадан Alt 
кнопкасын бас, аны коё бербестен 234 деген санды 
клавиатуранын оъ жагында жайгашкан клавиштердин 
жардамы менен баскандан кийин  Alt кнопкасын коё бер. 
Мына ошондо (таякча) типтеги символ биз кёрсёткён 
ячейкага жазылып калат.  

 

Таблицага символду 2-ыкма менен коюу. Ал щчщн тёмёнкщ 
пункттарды катары менен аткар.  

1. Панель задач (маселелердин панелинен) Пуск (баштоо) 
кнопкасын баскан учурда пайда болгон менюдан Программы 
(программалар) -Стандартные (стандарттык) Служебные 
(атайын кызмат аткаруучу) эъ акырында Таблица символов 
(символдордун таблицасы) деген сапты чычкандын учу менен 
бас.  Мына ошондо экрандан Таблица символов 
(символдордун таблицасы) деген терезе ачылат.  

2. Таблицадан  (таякча) типтеги символду чычкандын учу менен 
бас. Таблицадан  ал чоъоюп кёрщнёт. 

 82

3. Терезеден Выбрать (тандап ал) деген кнопканы бас.  
Кнопканы баскан учурда ал Для копирования (кёчщрмёсщн 
алуу щчщн )деген кичинекей терезеге жазылып калат.   

4. Копировать (кёчщрмёсщн алуу) деген кнопканы бас. Бул 
учурда биз тандап алган символ компьютердин атайын 
чёнтёгщнё сакталат.  

5. Электрондук таблицадан символ коюлуучу ячейканы курсор 
менен бас.  

 

Негизги менюнун астындагы стандарттык панелден Вставить 
(коюу) деген кнопканы бас. Бул учурда чёнтёктёгщ символ биз 
кёрсёткён ячейкага жазылып калат. Биз тандап алган символ 
ячейкага жазылганда башкача тщрдё болуп калышы да ыктымал. 
Бул учурда аны баштапкы калыбына келтириш щчщн ошол 
ячейканы курсордун учу менен бас, анан шрифт деген терезеден 
оъ жактагы кичинекей кнопканы басып пайда болгон шрифттердин 
аттарынан Symbol деген шрифти тандап ал. Мына ошондо 
ячейкадан биз тандап алган символдун накта ёзщ кёрщнёт.  
 

 
                      

47-сщрёт. Символдордун терезеси. 
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15. Документтерди сактоо жана окуу 
 

Биз мурдагы параграфтарда бир же бир нече баракка жазылган 
маалыматтардын чогуусу документ деп аталат деп эскерткен элек. 
Азыр эми ошол документтерди компьютердин эсинен башка бир 
жакка сактап, анан аны кайрадан окуп кёрёлщ. 

Сырткы сактоочу тщзщлщштё сакталуучу документтер файл деп 
аталышат. Сырткы сактоочу тщзщлщштё файлдар бири-биринен 
аттары, типтери, кёлёмщ ж.б. касиеттери менен айрымаланышат. 
Мисалы, Excel де даярдалган документ сырткы сактоочу тщзщлщштё  
xls тиби менен сакталат. Бир же бир нече файлдар биригишип бир 
аталган папкага жазылат (сакталат). Ошондой эле бир же бир 

нече папкалар, файлдар менен чогуу ёздёрщ дагы бир папкада 

сакталышы мщмкщн. Ал эми файлдардын аттары, алардын 

кёлёмдёрщ тууралуу маалыматтар, алар эъ акыркы жолу качан 

оъдолгон эле файлдын ж.б. касиеттери сырткы сактоочу 

тщзщлщштщн атайын бир жеринде сакталат. Ал жер каталог деп 

аталып, ал атайын бир атка ээ болот. 
Эгерде акыркы биз иштеп жаткан каталог (учурдагы каталог) ёзщ 

дагы башка бир катологдо сакталса, анда акыркы каталог мурдагы 
каталогго карата подкаталог деп аталат. Учурда биз иштеп жаткан 
файлды сактаган папка учурдагы папка деп аталат. Мисалы,  

 

  Мои документы\Полезные программы\Ученики 
 

деп жазылган сапта Ученики деген файл Полезные программы деген 
папкада ал эми акыркы папка Мои документы деген папкада 
сакталган. Жогоруда жазылган сап 
Ученики деген файлга кантип жетсе боло турган жолду кёрсётёт.  

Excel ди Пуск (баштоо) кнопкасы менен жаъы эле ачкан убакта 
Книга1 деген ат менен жаъы документ ачылат. Эгерде дагы бир жаъы 
документ ача турган болсок, анда стандарттык панелден ак барак 
пиктограммасы бар Создать (жаъы барак ачуу) деген кнопканы басуу 
керек. Бул учурда жаъы барак Книга2 деген ат менен ачылат.  

Мурда сакталган файлды ачуу щчщн негизги менюдан Файл деген 
кнопканы басып, андан кийин пайда болгон менюдан Открыть (ач) 
деген сапты чычкандын учу менен басуу керек. Бул учурда экрандан 
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Открытие документа (Документти ачуу) деген терезе ачылат (48-
сщрёт).  

Мисалы, 48-сщрёт, Общие Индексы деген файл Мои документы 
деген папкада сакталганын кёрсётёт. Эми ошол файлды ачуу щчщн 
файлдын атын эки жолу удаама-удаа чычкандын учу менен басуу  
керек же болбосо файдын атын бир жолу уч менен баскандан 
(белгилегенден) кийин 

 

 
                                                   

48-сщрёт. Документтерди ачуу деген терезе. 
 

терезедеги Открыть деген кнопканы басуу керек.  Эми биз ача 
турган файл башка бир папкада сакталса, анда эъ оболу ошол  
папканы ачып анан анын ичинен керектщщ файлды ачуу керек. 

Жаъы эле тщзщлгён документти бир папкада мисалы, Мои 

документы деген папкада Счет деген ат менен сакташ щчщн эъ оболу 
Файл деген кнопканы бас, андан кийин пайда болгон менюдан  
Сохранить как . . . (Мындай ат менен сакта) деген сапты уч менен 
бас. Анда дагы мурдагы терезеге окшош Сохранение документа 
(документти сактоо) деген терезе ачылат. Ал терезеден Имя файла 
деген жерге Счет деп жазып терезедеги Сохранить (сакта) деген 
кнопканы бас.   

Эгерде жаъы тщзгён документти ийилчек дискте сактагыъ келсе, 
анда дискетти компьютердин чёнтёгщнё сал. Мурдагыдай 
аракеттерден кийин Сохранение документа деген терезе ачылат. 
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Терезедеги Папка деген сапка кичинекей терезенин оъ жагында 
турган кнопканы пайдаланып, пайда болгон менюдан Диск 3,5 (А:) 
сапты чычкандын учу менен бас. Мына ошондо мурдагыдай 
Сохранение документа (документти сактоо) деген терезе ачылат. 
Папка деген терезеде  Диск 3,5 (А:)  турган болот. Имя файла деген 
жерге сактала турган файлдын  атын жазып, терезеде турган  
Сохранить деген кнопканы бас.  Мына ошондо сен тщзгён документ 
сен койгон ат менен ийилчек дискте сакталат. 

Эгерде кандайдыр бир документти ачып, аны оъдоп анан 
кайрадан аны мурдагы жерге  жазам десеъ, анда стандарттык панелден 
дисктин сщрётщ тартылган пиктограммасы бар кнопканы бас.  

Эгерде жасалган документти сактабайм деп эъ башкы саптагы 

Excel дин  пиктограммасын баса турган болсок, анда тёмёнкщдёй 
терезе ачылат (49-сщрёт). 
                     Бул терезеден Нет (жок) деген кнопканы баскан учурда биз 
тщзгён документ тап такыр жоголуп кетет.    

    

 
                                                   

49-сщрёт. Эскерме жазылган терезе. 

 

16. Маалыматтарды издёё жана алмаштыруу 
 

Бир текстти же санды бир диапазондогу ячейкалардан издёё щчщн 
чычкандын учу менен керектщщ диапазондогу ячейкаларды белгиле. 
Андан кийин негизги менюдан Правка (оъдоо) деген кнопканы бас. 
Пайда болгон менюдан Найти (изде) деген сапты тандап чычкандын 
учу менен бас. Мына ошондо Найти и заменить (издёё жана 
алмаштыруу) деген терезе ачылат (50-сщрёт).   
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50-сщрёт. Издёё деген кнопканы басканда пайда болгон меню. 
 

50-сщрёттё, белгиленген диапазондон преп деген текст изделет. 
Эгерде Найти все (бардыгын тап) деген кнопканы баса турган 
болсок, анда  диапазондон табылган бардык преп деген текст кайсы 
китепте, баракта, ячейкада ж.б. атрибуттары менен терезенин асты 
жагынан кёрщнёт.  Терезедеги Найти далее (дагы улантып изде) 
деген кнопка, диапазондон, улам бир преп ти таап издёёнщ улантып 
отурат.   Эми эгерде бир барактан кандайдыр бир маалыматты издеш 
керек болсо анда курсорду бир бош ячейкага алып келип басып, анан 
мурдагы процедураларды кайрадан кайталап чыгуу керек.   

Эгерде барактан бир санды же текстти таап, аны башка бир санга 
же текстке алмаштыруу керек болсо, анда Найти и заменить (издёё 
жана алмаштыруу) деген терезедеги Заменить (алмаштыр) деген 
вкладышты бас. Ошондо тёмёнкщдёй терезе пайда болот (51-сщрёт).   

51-сщрёттё барактан преп тексти табылат дагы ал сёз ст. преп 
деген текстке алмаштырылат. Терезедеги бардык кнопкалар 
мурдагыдай эле функцияларды аткарышат. Эгерде Найти и 

заменить терезесин жапкыъар келсе, анда  терезеден Закрыть 
(терезени жап) деген кнопканы бас.  
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51-сщрёт. Издёё жана алмаштыруу терезеси. 
 

 

17. Документти печатка берщщ 
 
Эгерде Word системасында даярдалган документти печатка бере 

турган болсок, анда ал экранда кандай кёрщнсё ак кагазга да ал так 
ошондой тщшёт. Ал эми Excel системасында даярдалган документ 
андай эмес. Аны печатка бергенде ал печатка баш аламан басылып, 
кээ бир мамычалар же саптар бир бщтщмдё эмес щзщлщп чыгышы 
мщмкщн. Ошондуктан Excel де даярдалган документти печатка 
берерде ал печатка кандай басыларын алдын ала кёрщщ керек.    

Excel де даярдалган документти алдын ала кёрщщ щчщн сиз 
иштеген компьютер сёзсщз тщрдё принтерге туташтырылылган 
болушу керек.  Эгерде компьютерге туташтырыла турган принтер жок 
болсо, анда Панел задач (маселелердин панелинде) турган Пуск 
(баштоо) кнопкасын басып, пайда болгон менюдан Настройка 
(жёндёмё) деген сапты, андан ары Принтеры и факсы деген сапты 
чычкандын учу менен бас. Мына ошондо Принтеры и факсы деген 
терезе ачылат. Ачылган терезедеги Установка принтера деген  
кнопканы басканда кёрщнгён принтерлердин тизмесинен жалган 
(фиктивный) болсо дагы бир принтерди компьютерге туташтырып 
ташта. 
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Андан кийин Excel де даярдалган документти алдын ала кёрщщ 
щчщн Стандарттык панелде турган Предварительный просмотр 
(адын ала кёрщщ) деген кнопканы бас. Мына ошондо экрандан 
печаттала турган документтин сёлёкётщ кёрщнёт.  

 

 
                                                   

52-сщрёт. Сёлёкёттщн баш жагында турган кнопкалар. 
 

 Кёрщнгён сёлёкёттён документ печатка биз каалагандай позиция 
менен басылабы же жокпу аны ошол замат кёрщщгё болот. Эгерде 
документ биз каалагандай формада турбаса, анда документке кирген 
таблицаларды, графиктерди ары-бери жылдырып, биз каалаган 
максатка жетишибиз керек. Эгерде документти алдын ала кёргёндё 
документтин кээ бир фрагменттери кёрщнбёй калса, анда Масштаб 
(52-сщрёттщ кара) же болбосо  тегерек формада кёрщнгён чычкандын 
учун дагы бир жолу бас. Бул эки учурда теъ документ  100% ёлчёмдё 
кёрсётщлёт. Чычкандын учу менен документти дагы бир жолу 
басканда ал кичирейип калат.  

Эгерде печаттала турган документтин баш жагында турган Поля 

деген кнопканы баса турган болсок, анда басыла турган беттер кандай 
полелерге ээ боло турганын кёрсёткён  сызыктар пайда болот (53-
сщрёт).    

53-сщрёттё, 1-сызыкка чейин кёрщнгён боштук жогорку 

колонтитулдун полеси - ал  жерге атайын маалымат жазылат, 2- 
сызыкка чейин кёрщнгён боштук документтин жогорку полеси ал эми 
1-тигинен кеткен сызыкка чейинки боштук (3-бёлщк)  документтин 
сол жаккы полеси деп аталат. Документтин ошондой эле поле 
Нижнего колонтитула, Нижнее поле жана Правое поле деген бош 
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53-сщрёт. Поля кнопкасын басканда пайда болгон сызыктар. 
 

орундары болот. Мындай полелер ар бир документти печатка 
бергенде учурайт. Ишенбесеъ каалаган китебиъди ачып кёр. Мындай 
полелер документти печатка кооздоп басыш щчщн кызмат кылышат. 
Айрыкча документтин жогорку жана тёмёнкщ полелери кандайдыр 
бир коментарияларды же документтин беттеринин номерлерин коюу 
щчщн кызмат кылышат.  

Эгерде документтин беттерине коюлган полелердин  мындай 
ёлчёмдёрщ сизди канагаттандырбаса анда 53-сщрёттёгщ Страница 
(бет) деген кнопканы басуу керек.  Бул учурда Параметры страницы 
(басыла турган беттин параметрлери) деген терезе ачылат. 
54-сщрёттё, басыла турган барактын жогорку жана тёмёнкщ полелери 
2,5 см жана сол, оъ полелери 2 см барабар, ал эми жогорку жана 
тёмёнкщ колонтитулдардын полелери 1,3 см   экени кёрщнщп турат. 
Анан силерге мындай параметрлер жакпай калса, анда ар бир 
кичинекей терезенин оъ жагына жайлашкан ёйдё-тёмён караган 
учтарды басуу менен силер беттин каалаган  параметрлерине жеткизе 
аласыъар.  

Кийинки бир учурда Параметры страницы терезесинен 
Страница (бет) деген кнопканы бастык дейли. Бул учурда 
тёмёнкщдёй терезе пайда болот (55-сщрёт).   

 

Верхного колонтитула (жогорку колонтитулдун  полеси )  1 

 2  Верхнее поле (жогорку поле ) 

 3  Левое поле (сол  полеси ) 
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54-сщрёт. Беттин параметрлери. 
 

55-сщрёттё, басыла турган бетти китеп форматтан альбом 
форматка же анын тескерисинче ёзгёртсё боло турганы кёрщнщп 
турат. Сщрёттён кагаздын ёлчёмщ А4 форматта ал эми печаттын 
сапаты 1 дюймга 600 точка (пиксел) басыла турганы да кёрщнщп турат. 
Эгерде басыла турган барактын бети  1 ден баштала турган болсо, 
анда 
  Номер первой страницы (биринчи беттин номери) деген терезеде 
кёрщнщп турган Авто деген сёздщн ордуна 1 ди жаз, калган беттер 
ошол номерге уланып номерленет.  

Эми кийинки бир учурда ошол эле беттен Колонтитулы деген 
кнопканы бастык дейли. Бул учурда экрандан 56-сщрёт кёрщнёт. 56-
сщрёттё жогорку жана тёмёнкщ полелер али бери бош экенин 

кёрсётёт. Андан кийин Верхний колонтитул (жогорку колонтитул) 
деген терезенин оъ жагында турган кичинекей кнопканы баса турган 
болсок, анда бир нече саптан турган меню кёрщнёт. Мисалы мен ошол 
менюдан График функции (бул маалымат 
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55-сщрёт. Беттин параметрлери. 
 

менин документимдин баш жагына жазылган эле) деген сапты тандап 
алсам, анда ал Верхний колонтитул (жогорку колонтитул) терезесине 
барып жазылып калат. 

Ал эми тёмёнкщ колонтитулдун менюсунан мен Страница 1 из ? 
деген сапты тандап алдым дейли. Мындай маалымат тёмёнкщ 
колонтитулга жазылган учурда басыла турган документтердин 
бардыгы 5 беттен турса, 1-беттин тёмёнкщ колонтитулуна Страница 1 

из 5 деген маалымат басылат. Экинчи бетке  Страница 2 из 5 деген 
ж.б. маалыматтар  басылат. Ар бир басылган беттин жогорку 
колонтитулуна График функции деген сап басылып турат. Кайсы бир 
убакта мурдагы эле терезеден Лист (барак)  деген вкладышты баскан 
учурда  экрандан басыла турган барактын багыты кёрщнёт. Ал 

Последовательность вывода страниц (басыла турган беттердин 
катары) саптан кёрщнщп турат. 
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56-сщрёт. Беттин параметрлери. 
 

Бул багыт боюнча документтер жазылган барактар ёйдёдён тёмён 
жана солдон оъго карай басылат. Анан кара чекитти 2-сапка которуу 
менен бул багытты ёзгёртсё болот. Бул учурда документтер жазылган 
барактар печатка солдон оъго андан кийин жогортон тёмён карай 
басылат.       

Басыла турган беттин параметрлерин ёзгёрткён учурда силер 
ушул ёзгёрщщгё макул болсоъор, анда терезедеги оК кнопкасын жок 
мындай ёзгёрщщгё макул эмес болсоъор, анда Отмена (жаратпай 
коюу) кнопкаларын басып турууъар зарыл.   

Эми силер Excel де бир нече беттен турган документ даярдадыъар 
дейли. Анан кайсы бет канчанчы болуп басыларын  билиш щчщн анан 
силер Разметка страниц (беттин белгилери же номерлери, 53-сщрёт) 
деген кнопканы басууъар керек. Бул учурда экрандан документ болуп 
даярдалган беттер коюлган номерлери менен кёрщнёт (58- сщрёт). Эми 
документти кайрадан кадимкидей эле кёрщщ 
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57-сщрёт. Беттин параметрлери. 
 

щчщн негизги менюдан Вид (кёрщнщшщ) деген кнопканы басып пайда 
болгон менюдан Обычный (кадимкидей кёрщнщшщ) деген сапты 
чычкандын учу менен басышыъар керек.  

Эми силер 52-сщрёттён Печать (печаттоо) деген кнопканы 
баскыла.  Бул учурда экрандан Печать деген терезе ачылат (59-
сщрёт).  Дагы бир жолу эсиъерге салып кетейин силер иштеген 
компьютерге бир дагы принтер туташтырылган эмес болсо, анда 
мындай терезе ачылбайт. Эми ачылган терезедеги маалыматтарга кээ 
бир тщшщнщк берели. 

Биз баса турган печатточу тщзщлщштщн аты   Xerox Phaser 3120 
деп аталат да ал Glav деп аталган компьютерлердин тармагына 
туташтырылган б.а. ал тармакка туташтырылган принтер болуп 
саналат. Ошондуктан ал принтерге жетиш щчщн жазылган жол \\Glav\ 

Xerox Phaser 3120 деп кёрсётщлёт. 
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58-сщрёт. Беттин Разметка страниц тщрщндё кёрщнщшщ. 
 

Айрым учурда печатка даярдалган документтин анык бир 
сандагы гана беттерин печаттоого туура келет, бул учурда бет 
канчанчы беттен башталып канчанчы бетке чейин печатталышы керек 
экендиги эки кичинекей терезеге коюлушу керек.  Эгерде бизге 
чычкандын учу менен белгиленген гана диапазон печатталышы керек 
болсо, анда Вывести на печать (Печатка чыгар) деп рамкага алынган 
кара чекитти Выделенный диапазон (бёлщп алынган диапазон) деген 
тегерекке чычкандын учу менен которуу керек. Эгерде бизге басыла 
турган документтин бир нече кёчщрмёлёрщн алыш керек болсо, анда 
кёчщрмёнщн санын Число копий (кёчщрмёнщн саны) деген жерге жаз 
же аны ал жердеги кичинекей кнопкалардын жардамы менен ал.  
Эгерде печатточу тщзщлщш биздин документти кандай 
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59-сщрёт. Печаттын терезеси. 
 

параметрлер менен печаттай турганын билгибиз келсе, анда 
принтердин терезесиндеги Свойства (касиеттери же белгилери) деген 
кнопканы басышыбыз керек.  Бул учурда принтердин касиеттерин 
кёрсёткён терезе ачылат (60-сщрёт).   

Мисалы бизди печатталган беттин сапаты кызыктырат дейли. Бул 
учурда Свойства деген терезеден Графика деген вкладышты басабыз.   
Бул вкладыштан биздин документ стандарттык жол менен басылары 
кёрщнщп турат. Эгерде кара чекит 300 тчк/дюйм (черновое) деген 
сапта турган болсо, анда биздин документ мурдагы печатталган 
документке салыштырмалуу кичине агышырак кёрщнмёк. Калган 
кнопкаларды ёзщъёр басып сынап кёргщлё.  
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60-сщрёт. Печаттоочу тщзщлщштщн касиеттерин кёрсёткён терезе. 
 

 
18. Экрандан кёрщнгён же печатка 

берилщщчщ форманы тщзщщ 
 

Excel электрондук таблицасы таблица тщрщндё оформит этилген 
берилиштерди ар тщрдщщ жол менен иштете алышын билгенден кийин 
бизде электрондук баракка кандайдыр бир форма тщзщп, ага 
автоматтык жол менен берилиштерди бергенден кийин бир кнопканы  
басып койгондо калганын Excel ёзщ эле чыгарып салбайбы деген ой 
туулат.   

Биз мурдагы параграфтарда окуучулардын щч чейректе алган 
бааларынын орточо чоъдугун тапкан элек. Таблица тщрщндё берилген 
бул маалыматта ар бир мамычанын чокуларына чейректердин аттарын 
жазганбыз. Мамычалардын чокуларына коюлган мындай аттар бир 
фамилияны табууга же болбосо кандайдыр бир шарттарды 
канагаттандырган маалыматтарды таблицадан издёёгё кёмёкчщ 
болгон.  
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Биз эми жалпы жонунан, так ушундай форманы тщзгён учурда 
маалымат жазыла турган ячейкаларды белгилеп, аларга автоматтык 
тщрдё маалыматты жазууга ал эми таблицадан сырткары турган 
ячейкаларга маалымат жазылбай тургандай жасап салалы дейли. 
Таблицанын ичин кёркёмдщщ кылып кооздоп, таблицанын сыртында 
эч нерсе кёрщнбёгщдёй кара тщскё боёоп салалы. Мындай шарттарды 
канагаттандырыш щчщн негизги менюдан Формат ты басканда пайда 
болгон Ячейки сабы андан ары Защита саптарын басуу керек. Ал эми 
таблицадан сырткары ячейкаларга маалымат жаздыртпай коюу щчщн 
Сервиз аны басканда пайда болгон менюдан Защита эъ акырында 
Защитить лист деген саптарды басуу керек.   

Ал эми таблицанын ячейкаларына маалыматтар туура  
киргизилгендигин текшерщщ щчщн негизги менюдан Данные 
(берилиштер) андан ары Проверка (текшерщщ) саптары колдонулат. 
Андан кийин таблицага жазылган маалыматтарды толук 
автоматташтырыш щчщн VBA дан атайын командалар коюлат.  

Кээ бир учурда Excel де даяр тщзщлгён формаларды колдонсо да 
болот. Даяр тщзщлгён мындай формаларды ачыш щчщн эъ оболу Вид 

(кёрщнщш) аны басканда пайда болгон менюдан Область задач 
(маселелердин областы) деген сапты уч менен басуу керек.  

Мисалы, ошондой даяр тщзщлгён формалардан 61-сщрёттё Счет 

деген форма кёрсётщлгён. Мындай даяр тщзщлгён форманын ички 
ячейкаларына маалыматтарды жазып, анан аны печатка чыгарса 
болот.   
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61-сщрёт. Даяр тщзщлгён Счет формасы. 

 

19. Excel де иштеген учурда справка алуу 
 

Excel менен иштеген учурда, системада аныкталган кандайдыр 
бир сёз, команда тууралуу справка алуу щчщн экрандын жогорку оъ 
жак бурчунда турган Задать вопрос (суроо бер) деген кичинекей 
терезеге ёзщъ тщшщнбёгён сёздщ жазып ошол замат Enter (аткаруу) 
деген клавишти бас. Мисалы, ал терезеге ячейки деп жазып Enter 
клавишин баскан учурда  тёмёнкщдёй (62-сщрёт) справка берщщчщ 
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терезе ачылат. Анан терезеден сизге керектщщ кандайдыр бир сапты  
тандап чычкандын учу менен баскан учурда ошол термин боюнча 
кеъейтип жазылган тщшщндщрмё ачылат. Анан сизге аны окуп 
тщшщнщщ гана калат.  

 

 

 
                                                    

62-сщрёт. Справка берщщчщ терезе. 
 

Биз тщшщнбёгён сёздщ, команда тууралуу справканы башкача жол 
менен алса деле болот. Ал щчщн экрандын баш жагында турган 
Панели иструментов (инструменттердин панелинен) суроо белгиси 
турган пиктограмманы бас. Чычкандын учун ошол кнопкага алып 
келгенде эле  Справка: Microsoft Excel деп жазылган маалымат пайда 
болот. Ал кнопканы баскан учурда Справка  Microsoft Excel деген 
терезе ачылат. 
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63-сщрёт. Справка берщщчщ терезе. 
 

Акыркы справка берщщчщ терезе бир нече пиктограммалардан 
жана 3 вкладыштан турганы 63-сщрёттён кёрщнщп турат. Эгерде 
терезеден Мастер ответов (жооп бергичтердин мастери) деген 
вкладыш басылган болсо, анда Выберите действие: деген терезеге  
ёзщъ тщшщнбёгён терминди жазып Найти (тап) деген кнопканы 
баскан учурда ага биз жазган суроого байланыштуу жооптор чыгат.   

Эгерде справка жазылган китептин мазмунун карагыъ келсе, анда 
Содержаные деген вкладышты бас. Бул учурда Microsoft Excel дин 
справка берщщчщ китебинин мазмууну ачылат (64-сщрёт).  
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64-сщрёт. Справка берщщчщ терезе. 
 

Мисалы бизге Импорт данных (берилиштерди импорттоо) деген 
термин тщшщнщксщз болсо, анда ошол саптын астындагы рамкага 
алынган кичинекей  + белгисин чычкандын учу менен бас. Бул учурда 
дагы  + белгиси бар сап чыгышы ыктымал. Улам пайда болгон плюс 
белгисин басып отурсаъ, эъ акырында астына ? белгиси турган сап 
чыгат. Анан ошол саптардан сага белгисиз болгон терминди бассаъ, 
оъ жаккы терезеден ошол терминге байланыштуу дагы саптар чыгат. 
Оъ жакта пайда болгон саптардан сёзсщз тщрдё сенин сурооъо 
тийиштщщ сёздёр учурайт. Эми сага ошол тщшщнщктёрдщ окуу гана 
калат. 

Эми справка берщщчщ терезеден эъ акыркы Указатель (кёрсёткщч 
кээ бир убакта индекс деп да аталат) деген кнопканы баса турган 
болсоъ, анда Введите ключевые слова (Excel дин аныкталган сёзщн 
жаз), Или выберите ключевые слова (же болбосо Excel дин 
аныкталган сёзщн тандап ал) жана Выберите раздель (бёлщктщ тандап 
ал) деген кичинекей терезелер ачылат. Эми тщшщнбёгён терминди 
Введите ключевые слова деген кичинекей терезеге жазып, ошол 
жердеги Найти (тап) деген кнопканы баса турган болсок, анда оъ 
жактагы терезеден  ошол биздин терминге байланыштуу  бир нече 
темалар, саптар пайда болушу мщмкщн. Эми бизге ошол кёрщнгён 
саптардан керектщщ сапты тандап алуу гана калат.   
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Кайсы бир объектке жогоркудан башкача справка алуунун дагы 
бир жолу негизги менюдан Справка деген кнопканы басуу керек, 
пайда болгон менюдан Что это такое?  деген сапты чычкандын учу 
менен бас. Бул учурда чычкандын учуна суроо белгиси жармашып  
калганын байкаса болот. Анан бул учту сен тщшщнбёгён  объектке 
алып келип басканда анда ошол объект тууралуу кичинекей 
тщшщндщрмё сщйлёмдёр пайда болот.  

Кээ бир учурда Справка деген кнопканы басканда пайда болгон 
менюдан биринчи сапты - Справка  Microsoft Excel деген сапты 
чычкандын учу менен басканда бизге Excel боюнча жардамчы пайда 
болот (65-сщрёт).  Андан кийин Введите свой вопрос и нажмите 

кнопку “Найти” (ёзщъдщн  
 

 
                                                    

                      65-сщрёт. Справка берщщчщ жардамчы терезе. 
 

сурооъду киргиз да изде деген кнопканы бас ) деген жерге ёзщ эле 
айтып тургандай сурооъду жазып тап деген кнопканы баса турган 
болсок, биз издеген маалымат терезеден кёрщнщшщ ыктымал.    

Эгерде жогоркудай жардамчы экрандын бетин жаап, бизге 
жолтоо кёрсётё турган болсо, анда чычкандын учу менен сщрёттщ 
басып, аны башка бир жерге жылдырып койсо болот, же болбосо 
сщрёттщ чычкандын оъ кнопкасы  менен басып пайда болгон менюдан 
Скрыть (кёзгё кёрсётпёй сал) деген сапты уч менен  чычкандын сол 
кнопкасын пайдаланып  бас.  
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6. ПРАКТИКАЛЫК ИШ 

Таблицаны маалымат менен толтуруу 
 
Маселе 6.1  Ондук логарифмдин аргументтери 0,1 кадамы менен 

1 дён 9,9 чейин ёзгёргёндё алардын маанилери эмнеге барабар экенин 
аныкта.  

Мындай маселенин жообун алыш щчщн аргументтерди жана 
аларга тийиштщщ логарифмдин маанилерин таблица тщрщндё оформит 
этели.                  

                                                                             Таблица 12 
 

 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 
1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           
9           

 

Бул таблицадан 2-саптагы 1 ди (саптын номерин) 0,4 деп 
жазылган мамычанын атына кошо турган болсок, анда биз белгилеген 
сап менен мамычанын кесилишинде 1,4 сумманы алмакбыз. Демек 
ошентип таблицанын бир бош турган ячейкасын толтуруу щчщн ошол 
ячейканы кескен саптын номерин аны кескен мамычанын атына 
кошуу зарыл экен.   

Биз тщзё турган таблица B4:L13 диапазонду, мамычалардын 
аттары  C4:L4, ал эми саптардын номерлери B5:B13 диапозондорду 
ээлешсин дейли. Эми С5 ячейкада 1,0 санды алып андан ары анын 
логарифмин кантип табуу щчщн тёмёнкщ пункттарды катары менен 
аткар. 

 
 

1.  Курсорду С5 ячейкага алып кел. 
2.   Ал ячейкага  = белгисин койгондон кийин  В5 ячейкасын бас. 
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3. + белгисин койгондон кийин С4 ячейкасын бас. Бул учурда 
С5 ячейкага =B5+C4  формуласы жазылган болот.  

4. Ошол замат F2 клавишин бас. Бул шарт С5 ячейкага жазылган 
формуланы оъдосо болот дегенди   билдирет.  

5. Ячейканын ичинде ёчщп жанып турган курсорду учу сол 
жакты караган клавиш менен формуладагы В5 тин щстщнё 
алып келип кой.  

6. F4 клавишин бас. Бул шарт В5 салыштырма адрести  $B$5 
абсолюттук адреске айландырып таштайт. Бул учурда эгерде 
С5 ячейкага жазылган формуланы оъ жакка карай кёчщрмёсщн  
ала турган болсок, анда С4 адреси эле ёзгёрщп В5 адреси 
ёзгёрбёй калат дегенди тщшщндщрёт. Ошентип эми С5 
ячейкада  =$B$5+С4 формуласы жазылган болот.  

7. Эми кайрадан С5 ячейкага жазылган формуланы  учу эки 
жакты караган клавиштердин жардамы менен  
=log10($B$5+C4) формулага оъдоп Enter клавишин бас. Бул 
учурда 1 деген сандан ондук логарифми алынат да, ал С5  
ячейкага жазылат. Ошентип сиздер эъ акыркы жолу С5   
ячейкадан 0 кёрёсщъёр. 

8. Эми силерге С5 ячейкага жазылган формуланын L5 ячейкага 
чейин кёчщрмёсщн алуу гана калат. Ал щчщн чычкандын учун 
тик бурчтук болуп кёрщнгён курсордун тёмёнкщ  оъ жагына 
алып кел, уч  + белгиге ёзгёрщп калат. Бул учурда чычкандын 
сол кнопкасы менен учту баскан бойдон  L5 ячейкага чейин 
тарт. Мына ошондо 0,1 кадамы менен 1 ден баштап 1,9 
чейинки сандардан ондук логарифм алынат. 

9. Жогоркудай ыкма менен С5 ячейкадагы формуланын С6 
ячейкага кёчщрмёсщн ал. 

10. F2 клавишин басып, формуланы =LOG10($B$6+C4) 
формулага оъдоп Enter клавишин бас. Калган ячейкаларды 
ёзщъ толтур. Ондук логарифмдин маанилери менен 
толтурулган таблицаны - C5:L13 диапазонду белгилеп 
щтщрдён кийин 4 сан ал (Формат-Числовой- Число 

десятичных знаков 4). 
      13-таблицада жогоркудай толтурулган ячейкалардын бир 
фрагменти кёрсётщлгён.  
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 Таблица 13 
 

 

Маселе 6.2  Тёмёндё бир ёндщрщштщн кёрсёткщчщ таблица 
тщрщндё берилген. Excel системасында ошол маалыматка таблица 
тщзщп, анын калган бош ячейкаларын формуланын кёчщрмёсщн алуу 
менен толтур.  Башында формула эки гана ячейкага жазылат деп 
каралсын. 1-ячейкага (квартал жазылган жер) щч кёрсёткщчтщн 
суммасы, 2-ячейкага (пландын аткарылышы (%))=90/87.5*100 
формулаласы жазылсын. 

 

 

 Октябрь ноябрь декабрь квартал 
План 87,5 65,5 70  
Жасалды 90 55,3 62,5  
Пландын аткарылышы (%)     

 

 

Маселе 6.3  Тёмёнкщдёй таблицаны тщз. d деп белгиленген 
мамычада арифметикалык прогрессиянын айрымасы 1a  деп 
белгиленген жерде прогрессиянын 1-мщчёсщ жазылган. Excel 
системасын колдонуп прогрессиянын калган мщчёлёрщн автоматтык 
тщрдё толтур. Сумма деп жазылган ячейкаларга 6 мщчёнщн суммасы ал 
эми формула боюнча деген жерге 6 мщчёнщн суммасын 

]2/)1([ 1 dnanSn −+=  формуласы менен эсептеп жаз ( 6=n ). 

62 aa ÷  мамычалардагы бош клеткаларды Правка-Заполнить- 

Прогрессия... деген саптарды колдонуп толтур. 
 

 

d 1a  2a  3a  4a  5a  6a  сум 
ма 

формула 
боюнча 

0,5 1        

0,75 0,25        
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Маселе 6.4  Excel де тёмёнкщдёй формада таблица тщз. Чексиз 
кемиген геометриялык прогрессиянын 1-мщчёсщ 11 =x , бёлщмщ 

3.0=q  деп эсептеп 2-мамычага прогрессиянын биринчи 10 мщчёсщн 
эсептеп жаз. Чексиз кемиген геометриялык прогрессиянын n - мщчёсщ 

qxx nn 1−=  формуласы менен аныкталарын эсиъерге салалы. 

                                                                               Таблица 14 
 

n nx  nn xx /)sin(
 

)exp( nx  2/1 2
nn xx ++

 
  

1 2 3 4 5 6 7
1 1      

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10 0,00001968 1 1,000019683 1,000019683 0 - 
  

15-таблицада суммасы деп аталган бош клеткага 14-таблицадан 
2-мамычага толтурулган прогрессиянын 10 мщчёсщнщн суммасын жаз. 
2- мамычадагы бош клеткага чексиз кемщщчщ геометриялык 
прогрессиянын суммасын )1/(1 qxS −=   формуласын колдонуп  жаз.    

Щчщнчщ бош клеткага эки сумманын айрымасын жаз.     
                                                                                       

                                                                             Таблица 15 
 

суммасы 
Формула боюнча 
эсептелген сумма 

Суммалардын 
айрымасы 

   
14-таблицада 2-мамычаны прогрессиянын 10 мщчёсщ менен 

толтургандан кийин 3, 4, 5- мамычаларды мамычалардын баш 
жагында турган формулалардын негизинде эсептеп толтур. 6- 
мамычага 4, 5-мамычалардын айрымаларын жаз. Эгерде табылган 
айрыма 1.е-6 (бир миллиондун щлщшщ) сандан чоъ болсо анда ошол 
сан (айрыма) кызыл шрифт менен, ал шарт аткарылбаса, анда ал кара 
шрифт менен басылсын. Бул шартты аткаруу щчщн  
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1. Негизги менюдан Формат кнопкасын бас. 
2.Аны басканда пайда болгон менюдан Условное 

форматирование (шарт менен форматтоо) сапты уч менен бас.  
 

 
                                                    

                        66-сщрёт. Шарт менен форматтоо терезеси. 
 

66-сщрёттён между деген терезени ачып, анын ордуна больше деген 
сапты таап кой. Формат... деген кнопканы басканда пайда болгон 
терезеден Цвет (тщс) деген жерге оъ кнопканы басканда пайда болгон 
менюдан кызыл тщстщ тандап ал.  
         3. оК кнопкасын бас. 
Мына ошондо жогорку биз койгон шартты аткарган бардык 
айрымалар кызыл шрифт менен басылат. 

Эгерде 6-мамычага жазылган айрыма (14-таблица) 0,000001 ден 
чоъ болсо 7-мамычага + белгисин, бул шартты канагаттандырбаса - 
белгисин кой. Бул шартты Если (эгерде) функциясын колдонуп аткар. 
14-таблицада 10 менен белгиленген сапка силер адашып кетпесин деп 
жоопторун жазып койдум.  

 

Маселе 6.5  Excel де тёмёнкщдёй таблица тщзщп анын ичин 
кёрсёткёндёй толтур.  
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Студенттердин информатика сабагынан 
алышкан балдары таблицага 
тщшщрщлгён. Алар алган балдарына 
жараша A, B, C жана  D деген бааларды 
алышы керек. Эгерде студент 90 жана 
андан да жогорку балга ээ болсо, анда 
ал А,  жок ал 80 жана андан жогорку 90 
го чейин бал алса, ага В деген баа 
коюлат. Так ушундай эле ал 70 менен 
80 дин арасында жаткан бал  алса, анда  
С, ал 70 тен дагы кем бал алса, анда ага 

D деген баа коюлат. Бул маселенин жообун Если функциясын 
колдонуп тапкыла. Если функциянын ичинде бир нече Если 
функциялары катышышы керек.  

Биз башкы параграфтарда так ушундай маселени чыгарганбыз 
ошону кара.  

 

Маселе 6.6  Бир щйдё 5 квартира бар. Алар жаккан 
электроэнергия щчщн ар ай сайын тёлём тёлёшёт (16-таблицаны кара). 
Жаккан электроэнергиянын тёлёмщ атайын формула менен аныкталат. 
Ал эми формула ёзщ бир шартка жараша тщзщлёт (17-таблица).   

                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                             Таблица 16 
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1 4 245  
2 5 362  
3 6 500  
4 5 342  
5 3 300  

 

Бир адам 1 кВт. саат сарптаган электроэнергия щчщн канча сом 
тёлёшщ 17- таблицада берилген.  

                                                                           

 

 

алган 
балдар 

Баа 

78  
55  
62  
87  
96  
70  
90  
80  
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  Таблица 17 
 

1 адамга эсептелген электроэнегия 

(кВт.саат) 

1 кВт.саат  энергияга кеткен 

тёлём (руб) 

40 кВт.саат кичине же ага барабар 0,46 

40 тан ашык бирок ал 90 кВт.саат 

ашпайт 
0,8 

90 кВт.саат ашык 1,6 
 

 17- таблица менен берилген шарттан сырткары ар бир щй жашаган 
кишинин санына карабастан кошумча 20 кВт.саат ка тёлём тёлёшёт.  
20 кВт.саат электроэнергиянын ар бир кВт.сааты 0,46 руб турат деп 
эсептелинет. Ошентип ар бир щй бщлё негизги тёлёмдён сырткары 
кошумча 20х0,46=9,20 руб тёлёшёт.  

Эгерде ар бир щй бщлё ай сайын сарптаган электроэнергияны СЭЭ 
деп, бир квартирада жашаган кишинин санын n деп белгилесек, анда 
ар бир киши ай сайын СЭЭ/n  энергия сарптаган болор эле.  

17-таблицада берилген шартка жараша СЭЭ щчщн тёлём 
тёмёнкщчё аныкталат. 

 

1. Эгерде СЭЭ ≤ 20+40* n анда, Тёлём = СЭЭ*0,46 
 

2. Эгерде 20+40* n < СЭЭ ≤ 20+90* n анда, Тёлём = (20+40* 

n)*0,46 +[ СЭЭ-(20+40* n)]*0,8 
 

3. Эгерде СЭЭ> 20+90*n  анда,  Тёлём = (20+40* n)*0,46+ п*(90-
40)*0,8+[СЭЭ-(20+n*90)]*1,6 
 

 Мисалы, 5-квартирада 3 эле адам жашап, алар 300 кВт.саат 
электроэнергия сарпташкан, ошондуктан жогоруда жазылган формула 
боюнча ал квартира май айы щчщн 200,4 руб тёлёшщ керек.  

Силер эки таблицаны теъ Excel де оформит эткиле. Ар бир 
квартира сарптаган электроэнергиянын тёлёмщн табуу щчщн Если 
функциясын колдонгула. Бул маселеде  Если функциясынын 
аргументи катары дагы бир нече Если функциясы болушу ыктымал. 

Жашаган кишилердин саны деген мамычага (16-таблица) 
кишилердин саны 10 дон ашпасын деген чек койгула. Мындай чекти 
коюу щчщн ячейкалардын диапазонун белгиле, андан кийин негизги 
менюдан Данные (берилиштер)  кнопкасын бас. Пайда болгон 
менюдан Проверка...(текшерщщ) сапты тандап бас. Мына ошондо 
Проверка вводимых значений (киргизген сандарды текшерщщ) деген 
терезе ачылат. 
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67-сщрёт. Клавиатурадан кинргизген санды текшерщщ. 
 

Маселенин шартына жараша кандай сандар кайсы терезеге 
коюлары  67 - сщрёттё кёрсётщлгён. Мындай шарт белгилеген 
диапазонго коюлган учурда бир ячейкага, диапазонго кирбеген 12 
санды жазам деп аракет жасаганда экранга Введенное значение не 

верно (клавиатурадан басылган сан туура эмес) деген маалымат 
басылат. 

 
7. ПРАКТИКАЛЫК ИШ 

Графиктерди жана диаграммаларды  сызуу. 

Берилиштерди тщздёё, тренд  сызыгын кошуу,  

берилиштерди экстраполяциялоо 
 

Маселе 7.1  Тёмёнкщ таблицада бир ишкана ар квартал сайын 
чыгарган буюму миллион даана менен берилген. Таблицаны Excel ге 
кёчщргщлё. 

                                                                            Таблица 18 
 

квартал I II III IV 
Буюум (млн. даана) 12 25 35 18 
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Таблица тщрщндё берилген берилиштерди: а)гистограмма б) 
кёлёмдщщ гистограмма в) тегерек диаграмма г) кёлёмдщщ тегерек 
диаграмма тщрщндё кёрсёткщлё. 

Мындай шарт менен берилген берилиштердин диаграммаларын, 
гистограммаларын сызыш щчщн адегенде курсорду таблицанын 
жанына кой. Андан кийин инструменттердин панелинен Мастер 

диаграмм (диаграмдардын мастери) деген кнопканы баскыла. Буга 
окшогон диграмма жогоку параграфтарда сызылган. 

 

Маселе 7.2  Тёмёндё 4 цех ар бир кварталда кандай 
кёрсёткщчтёргё ээ экени берилген.  

                                                                                                           Таблица 19 
 

квартал I II III IV 
1- цех 12 25 35 18 
2- цех 16 42 60 27 
3- цех 30 40 55 60 
4- цех 20 27 35 30 

 

Таблица тщрщндё берилген берилиштерди: а)гистограмма б) 
кёлёмдщщ гистограмма в) тегерек диаграмма г) кёлёмдщщ тегерек 
диаграмма тщрщндё кёрсёткщлё. 
 

Маселе 7.3  Тёмёндё АКШ да жашашкан адамдардын саны 
миллион адам менен берилген. Таблицаны Excel ге тщшщргщлё. 

                                                                                                                                        Таблица 20 
 

1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 
75,99 91,97 105,71 123,2 131,67 150,7 179,32 203,21 

 

Убакыт ичинде берилген мындай катардын графигин сызгыла. 
Адегенде курсорду таблицанын жанына кынап койгула. Андан кийин 
Мастер диграмм ды басып пайда болгон менюдан Точечная 
(Точкалар менен сызыла турган) деген типти тандагыла. Точечная 
деген типтин 2-видин (кёрщнщшщн) тандап график сызгыла.  

а) Excel системасына кирген Тенденция функциясын колдонуп 
тренд сызыгын сызгыла. 20-таблица менен берилген катардын точка 
тщрщндё кёрсётщлгён графиги жана тренд сызыгы бир эле 
координаттар системасында болушсун. Тренд сызыгын пайдаланып 
АКШ нын калкы 1965, 1990 жана 2000 жылдары канча болорун 
аныктагыла.                                                                                           
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                                                                             Таблица 21 
 

1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 
75,99 91,97 105,71 123,2 131,67 150,7 179,32 203,21 

71,44 88,95 106,46 123,97 141,48 158,98 176,49 194,00 
 

Уландысы 1965 1990 2000 
    
уландысы 185,25 229,02 246,53 

 

Бул маселени чыгарыш щчщн тёмёнкщдёй кёрсётмёнщ колдонгула.  
Кёрсётмё. Мен маселенин шартына жараша жыл менен берилген 

убакытты 1965, 1990 жана 2000 жылдарга чейин уланттым (21-
таблицаны кара). Андан кийин курсорду 75,99 деп жазылган 
ячейканын астына койдум да ошол сапты 2000 деп жазылган ячейкага 
чейин белгиледим.  Бул аракеттен кийин Вставка функции 
(функцияны коюу) кнопкасын бастым. Статистические 
категориясынан  Тенденция 

 

 
                                                    

68-сщрёт. Тенденция функциясынын терезеси. 
 

функциясын тандап алдым. Бул функция эмне кызмат кыларын ошол 
терезенин сол жагында турган Справка берщщчщ кнопканы басып 
билип алса болот. Тенденция сапты басканда пайда болгон терезенин 
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(68-сщрёт) Известные значения у (берилген маанилер) деген кичине 
терезеге 75,99-203,21 маанилер турган диапазонду чычкандын учун 
басуу менен жаздым. Известные значения х (берилген маанилер) 
деген кичине терезеге дагы 1900- 1970 маанилер турган диапазонду 
чычкандын учун басуу менен жаздым.  Новые значения х деген 
терезеге 1900 баштап 2000 маанилер жазылган диапазонду чычкандын 
учу менен белгилеп  жаздым. Эъ акырында Конст деген терезеге 
Истина (чын) деген сёздщ клавиатурадан киргиздим. Берилиштерди 
терезелерге жазып толтургандан кийин Ctrl+Shift+Enter клавиштерин 
(эъ оболу Ctrl клавишин басып аны коё бербестен Shift клавишин 
басып, экёёнщ теъ коё бербестен Enter ди) бас. Бул учурда 21-
таблицанын 3-сабы пайда болот.  

21-таблицанын карамтыл бёлщгщ менен бёлщнгён бёлщгщндё АКШ 
нын калкы 1965 жылы прогноз боюнча 185,25 ал эми 1990, 2000 
жылдары аларга тийиштщщ калк 229,02 жана 246,53 млн. болгону 
кёрщнщп турат.  

3 динамикалык катарды (алардын бирёё убакыт, экёё калктын 
санын кёрсёткщчтёр) бир координаттык окторго бирге тщшщрщщ щчщн 
курсорду бир бош ячейкага алып келип басып, андан кийин Мастер 

диаграммды пайдалануу керек.  Мастер диаграмм-Точечная- 2-
кёрщнщш Далее (улант) деген кнопканы басканда пайда болгон 
терезедеги Диапазон деген жерге 3 сап жазылган диапазонду 
кёрсётёбщз. Мына ошондо экрандан 69-сщрёттщ кёрёсщъёр.  
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69-сщрёт. Тренд жана факт менен берилген калктын санын график 

тщрщндё кёрсётщщ. 

 

 Маселе 7.4  Тёмёндё функция таблица тщрщндё берилген.   
 

                                                                           Таблица 22 
 

x 0.01 0.02 0.1 0.5 1.5 4 8 16 
f(x) 11 12 13 14 15 16 17 18 

 

Функциянын графигин “жарымлогарифм” деп аталуучу 
масштабда сыз.  

Качан эки катардын бирёёсщ (же экёёсщ теъ) эъ чоъ диапазондо 
ёзгёргён учурда ошол кёрсёткщчтщн графигин “жарымлогарифм” деп 
аталуучу масштабда кёрсёткён оъ. Мисалы, х тин мааниси эъ чоъ 
диапазондо 0,01 ден 16 чейин ёзгёргёнщ 22-таблицадан кёрщнщп турат. 
Ошондуктан функциянын графигин “жарымлогарифм” масштабда 
сызган оъ. Ал щчщн 22-таблица менен берилген функциянын графигин 
кадимкидей Точечный деп аталуучу кёрщнщш менен сызып, анан 
качан график сызылып даяр болгондон кийин чычкандын учу менен х 
огун бир жолу басып коёбуз. Бул учурда ал маркерленип калат. Анан 
ошол замат чычкандын оъ кнопкасын басканда пайда болгон менюдан 
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Формат оси ... (октун форматы) деген сапты сол кнопка менен 
басабыз. Бул учурда Формат оси деген терезе ачылат. Терезедеги 
Логарифмическая шкала (логарифмалык шкала) деген жерге √ 
белгисин коёбуз да оК кнопкасын басабыз.   Бул учурда х огунун 
кёрсёткщчщ логарифмалык масштабга ёзгёрщп калат. 

 

Маселе 7.5  Тёмёндё, 3 функциянын мааниси таблица тщрщндё 
берилген. Бул таблицаны пайдаланып, щч функциянын графигин бир 
координаттар системасына сыз.  

 

                                                                           Таблица 23 
 

x 0.01 0.02 0.1 0.5 1.5 4 8 16 20 
)(xf  11 12 13 14 15 16 17 18 19 

)(xg  8 10 11 9 8 6 7 5 4 

)(xh  7 12 8 13 9 14 10 15 18 
 

Щч функциянын графигин бир координаттар системасына 
тщшщрщш щчщн курсорду бир бош ячейкага кой. Мастер диаграммдын 
кызматынан пайдаланып Точечный саптын экинчи кёрщнщшщн тандап 
ал. Анан качан Далее (улант) деген кнопканы басып отурганда 
Диапазон деген терезе пайда болгондо, терезеге таблицадагы 0,01 
жазылган ячейкадан баштап 18 жазылган ячейкага чейин чычкандын 
учу менен басып белгилеп жаз. Дагы бир аз  аракеттен кийин 
таблицада берилген 3 функциянын графигин бир эле координаттар 
системасынан кёрё аласыъар.  

Координаттар системасында щч график щч тщс менен сызылган. 
Сызылган графикти принтерде печатташ щчщн ар бир графикти ёз 
алдынча басып, башка бир кёзгё кёркёмдщщ сызыктарга алмаштырып 
чык. Бул иш адегенде графикти уч менен басып, ал качан 
маркерленген учурда чычкандын оъ кнопкасын басканда пайда болгон 
менюдан Формат рядов данных ... (катардагы берилиштердин 
форматы) деген сапты басуу менен аткарылат. Мына ошондо Формат 

рядов данных деген терезе ачылат. Ачылган терезеден графиктин  
сызыгын каалагандай ёзгёртсё болот.  
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Маселе 7.6  Бизге     
))(*2.0exp(*)cos(),( 2222 yxyxyxZ +−+= функциясы 

берилген. Кадамы 2.0=h  деп эсептеп yx, : 33 <<− x , 33 <<− y  

чектерде ёзгёргёндё ),( yxZ  функциянын графигин сыз.  
 Мындай нерсенин графиги геометрияда бет деп аталат. Бул 

функциянын графигин сызыш щчщн таблицанын жогорку сабына х тин  
ёзгёргён маанисин ар бир саптын сол жак башталышына у тин 
ёзгёрмё маанилерин жазып чыгабыз. Ал эми ар бир сап менен 
мамычанын кесилишинде жайлашкан бош ячейкаларга аларды сап 
менен 

                                                                           Таблица 24 
 

 -3 -2,8 -2,6 ... 2,6 2,8 3 
-3 0,018042       

-2,8        
-2,6        
...    ...    

2,6     0,038738   
2,8      -0,0434  
3       0,01804 

 

мамыча кесип кёрсёткён тиешелщщ маанилерин ),( yxZ  функцияга 
коюп чыгаргандагы маанилерди жазабыз. Таблицадагы бош 
ячейкаларды функциянын маанилери менен толтуруу щчщн 
формуланы бир эле ячейкага жазып, анан калган ячейкаларга анын 
кёчщрмёсщн таркатабыз (туура, башкы ячейкаларга жазылган 
формулаларды аз-маз оъдоого туура келет).  Жогоруда мен силерге 
жолдомо болсун деген максат менен 4 бош ячейкага ),( yxZ  
функциянын 4 маанисин чыгарып жазып койдум.  

Мен 24-таблица менен берилген х тин  маанилерин С6:AG6 
диапазонго у тин маанилерин В7:В37 диапазонго жазып, калган бош 
ячейкаларды  ),( yxZ  функциясынын маанилери менен толтурдум. 
Андан кийин маалымат менен толтурулган В6:AG37 диапазонду 
белгиледим. ),( yxZ  функциянын бетин сызыш щчщн Мастер 

диаграмм дын Поверхность (бет) деген сабынан 1- вид (кёрщнщштщ) 
тандап алдым. Мына ошондо ),( yxZ  функциясынын графиги 70-
сщрёт менен тартылганын экрандан кёрсё болот. Z(x,y) функциясынын 

www.bizdin.kg электрондук китепканасы



 117

бетин (же болбосо кёлёмдщщ графигин) z огу боюнча оъ жакка же сол 
жакка айландырса же болбосо анын бийиктигин ёйдё тёмён ёзгёртсё 
болот. Ал щчщн x,y тегиздигин же болбосо эки капталдын бирёёсщн 
чычкандын учу менен басуу керек. Бул учурда басылган каптал 
маркерленип калат. Анан ошол замат чычкандын оъ кнопкасын басып, 
пайда болгон менюдан Объемный вид (кёлёмдщщ кёрщнщшщ) деген 
сапты тандап ал. Бул мезгилде экранга 71-сщрёт пайда болот. 71-
сщрёттён оъду солду же болбосо ёйдё-тёмёндщ кёрсёткён 
кнопкаларды басуу менен графиктин формасын ёзгёртсё же болбосо 
аны z огу боюнча анык бир градуска  айландырса болот. Ёзгёргён 
форманы кёрщщ щчщн оК же болбосо Применить (колдонуу) 
кнопкаларын басуу керек.   

Эми силерде 70-сщрёт менен берилген кёлёмдщщ график кантип 
тартылды деген суроо туулушу мщмкщн. Эгерде тегиздикте ар бир 
чекит эки (x,y) координаттар менен аныкталса, мейкиндикте ар бир 
чекит щч (x,y,z) координаттар  менен аныкталары анык. Мисалы, 24-
таблица боюнча 1x =-3, 1y =-3 болгондо 1,1z =0,018042 болот. Мындай 

жазылган 3 координатка мейкиндикте анык бир чекит туура келет. 
Эми 
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Z(x,y) функциясынын бети
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-0,2-0

-0,4--0,2

-0,6--0,4

 

70-сщрёт. Z(x,y) функциясынын графиги. 
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71-сщрёт. Z(x,y) функциясынын графигинин кёрщнщшщн ёзгёртщщ. 
 

дагы 2x =-2,8;  1y =-3 координаттарды алып 1,2z  дин маанисин эсептей 

турган болсок, анда дагы акыркы 3 чекитке мейкиндикте дагы бир 
чекит туура келет. Мына ушундай чекиттерди сынык сызыктар менен 
туташтырганда бизде график пайда болуп, ал эми акыркыдай 
графиктердин чогуусу бизге бир нерсенин кёлёмдщщ графигин берди. 
70 - сщрёттёгщ кёлёмдщщ бет 31*31=961 чекиттердин негизинде 
тургузулган.  
 

20. Excel системада берилиштердин базасын тщзщщ 
 

Excel электрондук системада берилиштердин иштёёгё ыъгайлуу 
болгон эъ жёнёкёй базасын тщзсё болот. Берилиштердин базасы Excel 
де таблица тщрщндё тщзщлёт.Таблицанын ар бир мамычасынын баш 
жагына жазылган аттар - мамычанын аттары -полелердин аттары 
деп анын ар бир сабы жазма деп аталат. Кээ бир убактарда 
таблицадагы жазмалардын чогуусу  Excel дин тили боюнча тизмек 
тщрщндё берилген берилиштердин базасы деп да аталат. Бир сап 
менен бир поленин кесилишине жазылган маани ошол поленин 
мааниси деп аталып алар ошол поледе бирдей типке ээ болушу керек. 
Ошондой эле ар бир сапка жазылган жазма дагы бирдей структурага 
ээ болушу керек деген талап коюлат.   
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Excel системасында тщзщлгён берилиштердин базасы электрондук 
баракчада башка берилиштерден эъ жок дегенде бир бош 
ячейкалардын сабы же  бир бош ячейкалардын мамычасы менен 
бёлщнщп турушу керек, эъ жакшысы ал ёзщнчё баракчада болгону 
жакшы. Берилиштердин базасында бир дагы бош ячейкалардын сабы 
болбошу керек деген талап коюлат. Ошондой эле полелердин аттары 
жазмалардан ёзгёчё айрымаланып форматталган болушу керек.   

 

Маселе 20.1  Excel де пенсионерлер тууралуу маалыматты 
берилиштердин базасы тщрщндё кёрсёт. Берилиштердин базасы 
тёмёнкщдёй полелерге ээ болушсун. 

 

жазман

ын 

номери 

фамилияс

ы 
аты 

атасын

ын аты 
району кёчёсщ 

этаж

ы 

туулган 

датасы 

жаш

ы 

1 Сыдыков Момун Сыдык Ноокен Кыла 0 12.04.1940 66 

         

         

         
 

Ар бир полени каалагандай маалыматтар менен толтур. 
Берилиштердин базасында эъ жок дегенде 10 жазма болсун. 1-
жазманы мен, мисал катары толтуруп койдум. Туулган датасы деген 
полеге Дата деген функцияны, ал эми жашы деген жерде Сегодня 
(бщгщн) деген функцияны колдон. Жашы деген поледеги 66 тёмёнкщ 
формуладан пайда болду. 

 

                 = Год(Сегодня()-Дата())-1900 Сегодня()  
 

деген функциянын аргументи жок, бирок ал Enter клавишин баскан 
учурда учурдагы  датаны берет. Ал эми Дата() функцияга ал талап 
койгон 3 аргументти берщщ керек. Год функциясы айрыманын жылын 
берет, анан 1900 санды андан алып таштасак ошондо Сыдыков Момун 
канча жашка келгени чыгат.  

Маалымат менен толтурулган полелерди Сортировать (сорттоо) 
деген кнопкалардын жардамы менен ёсщщ же кемщщ тартибинде 
жайлаштырып машыккыла. Берилиштердин базасынан бир критерий 
боюнча бир фамилияны же болбосо бир диапазондогу фамилияларды 
издёё щчщн Данные- Фильтр-Автофильтр кнопкаларды жана 
саптарды пайдалангыла.   

Берилиштердин базасына Вставка (коюу) деген кнопканы 
пайланып жаъы жазма же жаъы поле коюп кёргщлё. Базага жаъы 
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жазма же андан бир жазманы ёчщрщщ щчщн Берилиштердин базасын 
полелерден баштап акыркы жазмага чейин белгиле. Андан кийин 
негизги менюдан Данные (берилиштер) деген кнопканы басканда 
пайда болгон менюдан Форма деген сапты танда.  Мына ошондо 
экранда 72-сщрёт пайда болот.   

 

 
                                                    

72-сщрёт. Жаъы жазма кошо же ёчщрё турган форма. 
 

Бул формадан базага жаъы жазманы кошкондо же болбосо андан 
бир жазманы ёчщргёндё кандай кнопкаларды басыш керектиги даана 
кёрщнщп турат.  

 

 Маселе 20.2  Дщкёндёгщ товарлар тууралуу маалыматты 
берилиштердин базасы менен кёрсёт. Жаъы тщзщлё турган 
берилиштердин базасы тёмёнкщдёй полелерге ээ. 

 

 

Товард

ын аты 
Катего-
риясы 

Эмне 
менен 
ченел

ет 

Саны Баасы
Жалпы 
баасы 

Тщшкён 

датасы 

Канч

а кщн 

сакта

лат 

Акыркы 
жолу 

сатылган 
датасы 

алма жемиш кг 1000 30 30000 12.07.06 15 16.07.06 

туфли 
Бут 

кийим 
даана 500 700 350000 5.07.06 90 15.07.06 
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Бул берилиштердин базасында Жалпы баасы жана Акыркы жолу 

сатылган датасы деген полелер эсептелине турган полелер болсун. 
Берилиштердин базасы эъ жок дегенде 15 жазмадан турсун да алар 
жогоркудай форма менен толтурулсун. Бул базада Жалпы баасы 
деген поленин маанилери Саны жана Баасы деген полелердин 
кёбёйтщндщсщнён турары кёрщнщп турса, Тщшкён датасы жана 
Акыркы жолу сатылган датасы деген полелер Дата деген функция 
менен форматталганы байкалып турат. Ошондуктан бул полелер 
Дата типтеги маанилерге ээ.   

Канча кщн сакталат деген поледе, товар тщшкёндён баштап 
(Тщшкён датасы), канча товардын сактала турган мёёнётщ ётщп 
кеткенин Данные-Фильтр-Автофильтр кнопкалардын, саптардын 
жардамы менен аныкта. Ошол эле Данные-Фильтр-Автофильтр 
кнопкалардын, саптардын жардамы менен канча товардын жалпы 
баасы сен кёрсёткён баадан ашык экенин аныкта. Эъ акырында ошол 
эле кнопкалардын, саптардын жардамы менен канча товар эки ай 
мурда тщшкёнщн аныкта. 

 

21. Берилиштерди эъ жёнёкёй 

статистикалык методдор менен иштетщщ 
 
Excel электрондук системасы эъ бир кубаттуу статистикалык 

пакеттер менен жабдылган. Мисалы ошондой пакеттердин бирине 
Анализ данных ... (берилиштерди анализдёё), Поиск решения ... 
(маселенин чыгагырылыштарын издёё) ж.б. пакеттер кирет. Андан 
башка Вставка функции (функцияны коюу) деген жерде  
математиканын, статистиканын, финансынын ж.б. предметтердин кёп 
маселелерин чыгара ала турган функциялар кезигет. Ошондуктан бир 
маселени Excel менен чыгаруу эъ бир кызыктуу,  эъ бир жёнёкёй 
болуп саналат. Азыр биз тёмёндё статистиканын бир тщшщнщгщ - 
корреляция деген тщшщнщк киргизип, анын практикада кандай 
мааниси бар экенин карап чыгалы. 

Корреляция тщшщнщгщ же термин статистика предметинде тереъ 
окулат. Ал эки же бир нече окуянын бири-бири менен байланышы 
барбы же жокпу ошону текшерет. Чындыгында бул дщйнёдёгщ бардык 
кубулуштар, окуялар бардыгы бири-бири менен байланышкан. Эми 
мен бул жерде философия эмнени окутарына токтолбостон, 
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коррееляция (байланыш) эмнени билгизерине аз-маз токтолуп 
кетейин. 

Эгерде корреляциянын коэффициентин ρ  (ро) же болбосо r (эр) 

деп белгилесек, анда анын мааниси 11 ≤≤− r  интервалда ёзгёрёт. 
Эгерде r дин мааниси -1 ге же 1 ге барабар болсо, анда изилдеп жаткан 
эки окуя бири-бири менен тереъ байланышкан деп же болбосо мындай 
байланыш аналитикалык (функционалдык) байланыш деп аталат. 
Эгерде r дин мааниси -1 ге жакындап барса, анда бир окуянын 
кёбёйщшщ экинчи окуяны азайтат, башкача айтканда, эки окуя бири-
бирине тескери байланышта болушат. Эгерде r дин мааниси 1 ге 
жакындап барса, анда бир окуянын кёбёйщшщ (азайышы) экинчи 
окуяны кёбёйтёт (азайтат) башкача айтканда эки окуянын ортосунда 
байланыш бар - мындай байланыш тщз байланыш деп аталат. Эъ 
акырында эгерде r дин мааниси 0 гё жакындап барса, анда эки окуя 
бири-бири менен ётё начар байланышта деп, практика жщзщндё эки 
нерсенин ортосунда байланыш жок деп каралат. 

 

Маселе 21.1  Тёмёндё 15 адамдын бою жана салмагы таблица 
тщрщндё берилген. Эки чоъдуктун (бою жана салмагы) ортосунда 
байланыш барбы же жокпу ошону аныкта. 

 

Бою 177 160 191 180 163 176 168 160 
салмагы 86,9 69,0 100,5 79,4 72,0 82,1 62,2 60,6 

 

уландысы 167 184 160 172 192 159 189 
уландысы 61,8 80,6 68,2 68,0 92,3 56,1 94,3 

 

Бул таблицаны жакшылап байкаганда адамдын бою канчалык 
бийик болсо, анын салмагы да ошончолук  кёп болору билинип турат. 
Демек, бул таблица адамдын бою менен салмагынын ортосунда 
кандайдыр бир байланыш бар экенин билгизет. Бул эки чоъдуктун 
байланышын щйрёнгён учурда адамдын салмагын кёз каранды (у)  
чоъдук деп, ал эми анын боюн кёз карандысыз (х) же болбосо аны 
адамдын салмагына таасир этщщчщ чоъдук деп эсептейбиз.  

Бул эки чоъдуктун графигин Мастер диаграмм дын Тип деген 
терезесинен, График, андан ары анын 4-кёрщнщшщн  тандап алып сыз. 
Силер бул графиктен адамдын салмагы анын боюна карата ёйдё-
тёмён, б.а. салмакты кёрсёткён графиктин кёрщнщшщ адамдын боюн 
кёрсёткён графиктей ёзгёргёнщн кёрё аласыъар. 
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Демек, бул графиктен адамдын бою менен анын салмагынын 
ортосунда кандайдыр бир байланыш бар деп айтса болот. Бирок, бул 
эки чоъдук канчалык тыгыз байланышта экенин биз корреляциянын 
коэффициентин чыгарган учурда гана айта албыз.  

Эки чоъдуктун корреляциясынын коэффициентин табуу щчщн 
Вставка функции (функцияны коюу) деген кнопканы бас. Мына 
ошондо Мастер функций деген терезе ачылат. Ачылган терезеден 
Статистические деген категорияны тандап ал. Андан ары 
Выберите функцию (функцияны танда) деген терезеден Коррел деген 
функцияны тандап алган учурда анын Аргументы функции 
(функциянын аргументтери) деген терезеси ачылат. Анын Массив1 
деген жерине адамдын боюн кёрсёткён кёрсёткщчтёрдщ  Массив2 
деген жерге салмакты кёрсёткён кёрсёткщчтёрдщ (диапазондорду 
белгилёё жолу менен) киргизип оК кнопкасын бас. Мына ошондо 
курсор турган ячейкадан эки чоъдуктун байланышынын 
коэффициенти r=0,90043 барабар деген санды кёрё аласыъар.   
Байланыштардын акыркыдай коэффициенти эки чоъдук ётё тыгыз 
байланышта экенин билгизет. 

Эми жогорку таблицадан бою деген кёрсёткщчтёрдщ 
Сортировать по возрастанию  деген кнопканы басып  ёсщщ тартиби 
боюнча жайлаштыр. Бул учурда бойго тиешелщщ анын салмагы да 
ёзгёргёнщн кёрёсщъёр. Андан кийин тренд сызыгын жана анын 
теъдемесин алууга тырышкыла.  

Эъ оболу тренд сызыгынын теъдемесин алыш щчщн Линейн 
(сызыктуу) деген функцияны тандагыла, ал Статистические 
категориясында турат.  Мен тренд сызыгынын теъдемесин алуу щчщн 
эки кёрсёткщчтщ (бою, салмагы) пайдаландым. Ошондо тренд 
сызыгынын теъдемеси y=1,026995*x-102,28  тщрдё табылды. Андан 
кийин теъдемедеги х тин ордуна биринчи чоъдуктун маанилерин 
коюп у тин маанилерин таптым. Ошондо менде  эксперименттен 
алынган бойдун, салмактын кёрсёткщчтёрщ жана теъдемеден алынган 
теоретикалык салмактар болуп 3 катар пайда болду.  

Анан так ушул щч катардын Мастер диаграмм дын Точечная 
деген типтен 3-Вид (кёрщнщштщ) алып графигин сыздым. Ошондо 
экрандан 73-сщрёт кёрщнёт.  
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73-сщрёт. Салмактын бойго болгон кёз карандыгынкёрсёткён график. 
 

Бул график дагы бир жолу адамдын бою канчалык узарган сайын 
анын салмагы да ошончолук кёбёйщп турганын кёрсёттщ. 73-
сщрёттёгщ ийри-муйру сызык салмактын бойго болгон кёз 
карандылыгын кёрсёткён график, анын щстщндё жаткан сызык тренд 
сызыгы.  

 

Маселе 21.2  Тёмёндё фермер 1 га жерден 7 жыл бою алган 
картошканын орточо тщшщмщ центнер менен берилген. Фермер жакшы 
тщшщм алыш щчщн жерге ар жылы минералдык жер семирткич чачып 
турган.  

Жерге чачкан минералдык жер семирткич менен орточо алган 
тщшщмдщн байланышы барбы?  Корреляциянын коэффициентин 
аныкта. 

                                                                              

Орточо тщшщм 

(ц) 
12 13 15 17 14 18 19 

Мин. жер 
семирткич кг 

1500 1600 1700 1800 1500 2000 2100 
 

Маселе 21.3  Тёмёндё 2 жумушчу 6 кщндё жасашкан деталдар 
таблица менен берилген. Бул эки жушчунун эмгек 
ёндщрщмдщщлщгщнщн ортосунда байланыш барбы, б.а. эки катардын 
корреляциясынын коэффициентин эсепте.  

 

1-жум. жас. 
детал. саны 

15 20 17 25 27 30 

2-жум. жас. 
детал. саны 

30 40 34 50 54 60 
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Маселе 21.4  15-20 элементтен турган 2 мамычаны кокустан 

пайда болгон сандар менен толтур. Эъ оболу курсорду бир ячейкага 
кой. Анан Вставка функций (функцияны коюу) деген кнопканы 
басканда пайда болгон менюдан Математические деген категорияны 
тандап, анын выберите функцию деген жеринен СЛЧИС (кокустан 
пайда болгон сан) деген сабын чычкандын учу менен бас. Ошондо 
СЛЧИС (случайное число) нун терезеси кёрщнёт. Бул функция 
аргументсиз, бирок ал оК кнопкасын баскан учурда  курсор турган 
ячейкада 0 дён чоъ же ага барабар бирок 1 ден кичине кокустан бир 
сан пайда болот. Бул сан бир калыпта  жайлашкан законго баш иет. 

1-ячейкадагы кокустан пайда болгон санды 20-ячейкага чейин 
таркат. Жанаша жаткан экинчи мамычаны дагы так 1-мамычаны 
толтургандай ыкма менен толтур. Чындыгында эки мамычанын 
элементтери бири-бирине тап-такыр баш ийишпейт, бирок ошондой 
болсо дагы, 1-мамычанын элементтери 2-мамычанын элементтеринен 
кёз каранды деп эсептеп,  экёёнщн бири-бирине болгон кёз 
карандыгын Точечная деген типтин 1-Вид и менен диаграммасын сыз. 
Ошол эле убакта бул эки мамычанын байланышын кёрсёткён 
корреляциянын коэффициентин эсепте.  

 Эъ акырында F9 клавишин улам баскан сайын биз эки 
мамычанын элементтери да ошол эки мамычанын негизинде 
тургузулган диаграмма да жана корреляциянын коэффициенти дагы 
улам жаъыланып ёзгёрщп турганын байкайбыз. Айрыкча эки 
мамычанын байланышын кёрсёткён корреляциянын коэффициенти 0 
дщн эле тегерегинде ёзгёрщп турганы байкалат. 

 

Семестрде 
канча саат 
келбеди 

4 15 44 50 17 20 11 22 34 58 88 98 

сессияда канча 
КЭ баа алды 

0 0 1 2 2 0 0 0 0 1 0 3 

 

Улан-
дысы 

12 6 14 70 38 26 16 40 18 26 8 32 60 

Улан-

дысы 
0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 

 

Маселе 21.5  Бир группада окушкан студенттердин ар бири бир 
семестрде канча саат сабакка келбегени, анан ошол эле студенттер 
семестрдин аягында канча канагаттандырларык эмес (КЭ) баа 
алышканы тууралуу маалымат жогорку таблицада берилген. Бул эки 
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саптын бири-бири менен болгон байланышын кёрсёткён 
байланыштын коэффициентин эсептегиле. Аныкталган 
коэффициенттин негизинде студент семестрде канчалык кёп сабакка 
келбесе анын ошончолук билим деъгээли тёмён болуп, семестрде ал 
кёп КЭ баа алат деп корутунду чыгарса болобу?.  

Эки мамычанын бирёёсщн - семестрде канча саат келбеди деген 
мамычаны кёз каранды эмес чоъдук (х) деп, сессияда канча КЭ баа 
алды деген мамычаны кёз каранды (у) деп эсептеп Точечная 

диаграммасын тщзгщлё. 
Так ушул эки сапта жазылган маалыматтын негизинде эъ оболу 

трендин теъдемесин тщзщп, анан анын негизинде мурдагыдай 
кёрсёткён ыкма менен бир диаграммада семестрде канча саат келбеди 
деген диаграмма менен тренд сызыгын бирге кёрсёткщлё.  

 

Маселе 21.6  Жогорку таблицаны пайдаланып семестрде канча 
студент 20 саатка чейин, 20 дан 40 саатка чейин, 40 тан 60 саатка 
чейин, 60 тан 80 саатка чейин жана 80 ден да ашык саат калтырганын 
аныкта.   

Бул маселени чыгарганда Статистические категорясынан 
Частота (жыштыгы) функциясын колдон.  Эъ оболу Частота  
функциясын колдонордон мурда бир бош мамычага 20, 40, 60, 80 
сандарды жазгыла. Бул сандар тёмёнкщчё 5 чёнтёктщ же болбосо 5 
кутучаны билгизет.  

 

0-20 20-40 40-60 60-80 80 ден жогорку 
1 2 3 4 5 

  

1-чёнтёккё канча студент 20 саатка чейин сабакка келбегени тщшё 
турган болсо, 2- чёнтёк канча студент 20 дан 40 саатка чейин келбеген 
студенттердин санын билгизет ж.б.у.с. Эми курсордун учу менен 
тигинен бир 5 (себеби 5 чёнтёк бар)  
 

www.bizdin.kg электрондук китепканасы



 127

 

                    

74-сщрёт. Частота функциясынын терезеси. 
 

бош ячейканы белгиле да Частота  функциясын учту басып чакыр. 
Бул учурда экрандан Частота  функциясынын аргументтери жазыла 
турган терезе пайда болот (74-сщрёт).  

Терезедеги Массив_данных (барилиштердин массиви) деген 
жерге семестрде канча саат келбеди деген мамычадагы 
мааламаттарды, Массив_интервалов деген жерге 20, 40, 60, 80 сандар 
жазылган диапазонду курсордун учу менен белгилеп киргиз. 
Клавиатурадан Ctrl+Shift+Enter   клавиштерин бирге бас. Бул убакта 
силер мурда белгилеген 5 ячейкага   

 

11 

7 

4 

1 

2 
 

жыштыктар жазылат. Мындай маалымат 1-чёнтёккё 11 студент 
тщшкёнщн кёрсётсё (11 студент 20 саатка чейин сабакка келген эмес), 
2-чёнтёккё 7 студент тщшкён ж.б.у.с. 
 

Маселе 21.7  Жогорку таблицаны пайдаланып семестрде канча 
студент бир дагы, бир жолу, 2  жолу,  3 жолу канагаттадырларык эмес 
баа алышканын аныкта. Бул маселеге дагы Частота  функциясын 
колдон.  
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22. Сызыктуу эмес теъдемелерди чыгаруу 
 

Сызыктуу эмес теъдемелерди Excel де бир канча жолдор менен 
чыгарса болот. Бирок алардын ичинен теъдемени системада кантип 
эки метод менен чыгарса боло турганын кёрсётёйщн. Алардын 
биринчиси теъдеменин графигин сызуу жолу менен чыгарылса, 
экинчиси Подбор параметра (параметрди тандоо) методу менен 
чыгарылат. Азыр биз теъдемени кантип гафик сызуу жолу менен 
чыгарса боло турган жагына токтололу. 

 

Теъдемени график сызуу жолу менен чыгаруу.  
 

Бизге 07423 =−− xx  квадраттык теъдемеси берилсин. Эгерде 

теъдеменин сол жагын 7423 −−= xxy  деп белгилей турган болсок, 
анда аны жён эле функция деп атап койсо болот. Бул теъдеменин 
тамырларын график сызуу менен чыгар. Теъдеме квадраттык теъдеме 
болгондуктан ал эки тамырга ээ. Биз теъдеменин тамырларын [-5, 5] 
сегментте издеп кёрёлщ. Курсорду бир бош ячейкага коёбуз. Ал жерге  
-5 ти жазабыз, анан мисалы =h 0,2  кадамы менен -5 ти 5 ке чейин 
кёчщрмёсщн алып улантабыз. Ал щчщн Правка-Заполнить-Прогрессия 
кнопкаларын, саптарын колдонгон оъ. Мына ошондо биз =h 0,2  
кадамы менен -5 тен 5 ке чейин сандар менен тотурулган мамычага ээ 
болобуз. Эми ошол мамычага жанаша -5 тин тушуна берилген 
функциянын  -5 теги маанисин формула менен чыгарып жазуу керек. 
Мен чыгарганда анын мааниси 88 ге барабар болду. Эми ошол 
формуланы 5 жазылган ячейканын тушуна чейин тарката турган 
болсок, анда функциянын  жогоруда берилген сегменттеги бщт 
маанилерин алган болобуз.  
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Функциянын графиги 
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75-сщрёт. Функциянын графиги. 
 

Бизде ошентип эки мамыча - биринчисинде х тин маанилери, 2-
мамычада теъдеме (функция) х тин ошол маанилеринде эмнеге 
барабар болгон мамыча пайда болду.  Эми бизге х ке кёз каранды 
болгон у тин (функциянын) Точечная типтин 3- кёрщнщшщн колдонуп 
график сызуу гана калды. Ал график жогоруда берилген. 

Бул графикте (75-сщрёт) функциянын графиги х огун эки жолу 
кести - ошол кесилишкен чекиттерде функциянын маанилери 0 
барабар.   Ошентип берилген функция эки: -1 жана   2,33 чекиттерде 
нёлгё  барабар же болбосо теъдеме -1; 2,33 эки тамырга ээ деп айтса 
болот.  

 

   Теъдеменин тамырларын Подбор параметра сервисин 

колдонуп табуу  
 

Бизге салыштырганга ыъгайлуу болсун щчщн бизге дагы эле 

07423 =−− xx  теъдемеси берилсин. Аны дагы 7423 −−= xxy деп 
белгилеп функция деп атап коёлу. Бул теъдеменин тамыры белгилщщ 
(мисалы, аны 0 барабар ) деп эсептеп, аны В3 ячейкага жазып коёлу.  
Андан кийин В4 ячейкага берилген функциянын маанисин эсептеп 
чыгабыз б.а. ал ячейкага  =3*В3^2-4*B3-7 формуласын жазабыз. 
Формуладагы ^ белгиси сиздерге белгилщщ даражага кётёрщщ дегенди 
билдирет. Демек, азырынча биз функциянын маанисин х тин 0 
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маанисинде эсептеп чыктык. Аны дагы алдыда тактап чыгабыз. 
Азырынча В4 ячейкадагы функциянын мааниси -7 ге барабар. 
Чычкандын учу менен кайрадан В4 ячейкасын басабыз. Негизги 
менюдан Сервиз (тейлёё)  кнопкасын басканда  

 

 

 
 

76-сщрёт. Подбор параметра нын терезеси. 
 

пайда болгон менюдан Подбор параметра (параметрди тандоо) сапты 
тандайбыз. Мына ошондо экрандан Подбор параметра нын терезеси 
пайда болот (76-сщрёт).  Установить в ячейке (бул ячейкага) деген 
терезеде ансыз деле В4 ячейкасы турат (себеби биз буга чейин эле 
курсорду ошол ячейкага коюп койгонбуз ). Курсорду Значение 
(мааниси) деген терезеге которуп ал жерге 0 дщ жазабыз (себеби В4 
ячейкада функциянын мааниси 0 барабар болушу керек).  Курсорду 
Изменяя значение ячейки (ячейканын маанисин ёзгёртщп) деген 
терезеге ёткёзщп, ал жерге В3 ячейкасын жазабыз (себеби В3 
ячейкасынын маанисин тактоо керек болучу). Акырында оК 
кнопкасын басканда  экрандан Результат подбора параметра 
(параметрди тандагандагы натыйжа) деген терезе пайда болот.    
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77-сщрёт. Результат подбор параметра нын терезеси. 
 

Натыйжаны кёрсёткён терезеде  Решение найдено (натыйжа 
табылды) деп жазылып турат. Биздин максат х тин кайсы бир 
маанисинде В4 ячейкада сакталган функциянын мааниси 0 барабар 
болсо жакшы болот эле деп ниеттендик эле (Подбираемое значение: 
0) бирок ал максатка жетпедик, учурдагы функциянын мааниси 
4,65814Е-06 барабар (Текущее значение: 4,65814Е-06) болду. Мындай 
санды практикада 0 деп койсо да болот. Функция, х тин кайсы 
маанисинде мындай мааниге ээ, ал В3 ячейкада жазылып турат. Демек  
х=-1 берилген теъдеменин тамыры. Эми В3 ячейкага 4 киргизип дагы 
эле мурдагы процедураларды кайталап чыксак, анда биз  теъдеменин 
х= 2,333335 экинчи тамырын алабыз. Тамырдын бул маанисинде y= 
1,22E-05 мааниге ээ.  

Подбор параметра менен табылган тамырлар мурда табылган 
тамырлар менен дал келишти. 

 

Эскертщщ  Биз жогоруда теъдеменин тамырларын Подбор 

параметра ыкмасы менен издеген учурда эъ оболу тендеменин 
тамырын болжол менен берип турдук. Ошого жараша биз теъдеменин 
эки тамырын таптык. Эми силерде теъдеменин болжолдолгон 
тамырын 1-жолу кантип берсе болот деген суроо туулушу мщмкщн. Ал 
щчщн математикада жазылган ар тщрдщщ методдорду колдонсо болот. 
Кээ бир учурда эъ биринчи болжолдолгон тамырды бериш щчщн 
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физикалык, экономикалык же биологиялык маселелердин ёздёрщ 
тщрткщ беришщ мщмкщн.  

Мисалы, жогорку алгебрада алгебралык теъдемелердин 
тамырларын изилдёё деген бёлщктё анын тамырлары атайын 
таблицалар жана графиктер менен изилденет. Мисалы бизге 

022 =−x  теъдемеси берилсе, ал 414,1414,1 21 −== xx  тамырларга 
ээ болору бизге белгилщщ. Берилген теъдеменин тамырларын Подбор 

параметра ыкмасы менен табуу щчщн бизге эъ биринчи болжолдолгон 
тамырды ар бир чыныгы тамырга жакын берсек болмок. Бирок 
кантип? Кептин бардыгы мына ошондо жатат.  

Эгерде теъдеме “татаал” болуп ал бир нече жолу х огун кесип 
ётсё,  анда анын бардык тамырларын табуу ого бетер татаалданат. 
Анын бардык тамырларын табуу щчщн бизге бир нече жолу 
эксперимент уюштурууга туура келет. Буга окшогон теъдемелерди 
чыгарган учурда эч кандай талыкпастан компьютер менен 
эксперимент жасай берщщ керек. 

 

Кёнщгщщ 22.1 х тин мааниси [0, 1] интервалда 05.0=h  кадамы 
менен ёзгёргён учурда xxy −= )cos(  функциянын графигин сыз. 

Теъдеменин тамыры 7.0≈x  мааниге жакын болоруна ишен. 
 

Кёнщгщщ 22.2  Подбор параметра ыкмасын колдонуп 022 =−x  
теъдеменин эки тамырын теъ аныкта.  

 

Кёнщгщщ 22.3  Подбор параметра ыкмасын колдонуп 0=−− xe x  
теъдеменин тамырларын тап. Теъдеменин тамырларын табуу щчщн эъ 
оболу анын графигин сыз. Анын негизинде божомол тамырларын тап. 

 

Кёнщгщщ 22.4  Подбор параметра ыкмасын колдонуп 
0)cos()sin( =− xx  теъдеменин тамырларын 20 << x  интервалда 

тап. 
 

Кёнщгщщ 22.5  Подбор параметра ыкмасын колдонуп 
0)cos()ln( =− xx  теъдеменин тамырларын тап. 

 

Кёнщгщщ 22.6  Подбор параметра ыкмасын колдонуп 
0135 =−− xx  теъдеменин бардык тамырларын тап. 

 

Кёнщгщщ 22.7  Подбор параметра ыкмасын колдонуп 
032418027 23 =−+− xxx  теъдеменин бардык тамырларын тап. 
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Кёнщгщщ 22.8  Подбор параметра ыкмасын колдонуп 0)( =xf  

теъдеменин бардык тамырларын тап. )(xf  функциясы тёмёнкщчё 
берилген: 

 







≥+−

<−+−=
3),14.0cos(4

3,572
)(

xx

xxx
xf  

 

23. Теъдеменин тамырын итерация ыкмасы 

менен тактоо 

 

Теъдеменин жакындаштырылып берилген тамырын улам тактап 
аныктоочу ыкманы итерация ыкмасы же болбосо удаалаш 

жакындаштырып издёё ыкмасы деп атайбыз.  Мындай ыкманын ар 
бир кадамы итерация деп аталат. 

Эгерде теъдеменин тамырын удаалаш жакындаштырып издеген 
учурда анын ар бир кадамында )...,2,1( =k аныкталуучу тамыр )(kx  

улам барган сайын теъдеменин чыныгы тамырына ξ  ге жакындашып 
отурса, анда мындай итерация процессин жыйналуучу деп жок бул 
шарт орун албаса аны таркоочу  процесс деп атайбыз.  Итерация 
процесси чыныгы тамырга бир жактуу монотондуу жыйналышы 
(таркоочу) же ага эки жактан термелип жыйналышы (таркашы) 
мщмкщн.  

Итерация ыкмасын баштоо щчщн чыныгы тамырдын 
жакындаштырылган алгачкы мааниси )0(x  жана ал кандай тактыкта 

аныктала турганын билдирген ε  саны берилиши керек.  
Тамырдын жакындаштырылган алгачкы мааниси )0(x  маселенин 

шартына жараша жана тамырларды бёлщп алуу натыйжасына жараша 
берилиши керек. Такталуучу тамырдын калган жакындаштырылган 
мааннилери берилген теъдеменин негизинде алынган итерация 
формуласы менен такталат.  

Итерация процессинин такталышы (тамырдын ε  тактыкта 
аныкталышы) 

 

                   ε≤−+ kk xx )1( ,  ...,2,1,0=k                (1) 
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формуласы менен аныкталат.  
Excel де итерация  процессин жщргщзщщ щчщн атайын Итерация 

Сервис-Параметры-Вычисления (Сервис-Параметрлер-Эсептёё) 
режими каралган. 

Бизге 0)( =xf  теъдемеси берилсин. Теъдеменин тамырын 
итерация ыкмасы менен табуу щчщн аны  

 

                                        )(xx ϕ= ,                            (2) 
тщргё ёзгёртёбщз. Мындай тщр (2),  берилген теъдеменин айрым бир 
учуру болуп саналат, ошондуктан берилген теъдеменин так тамыры  
ξ ,  )(xϕ  ийри сызык менен x  тщз сызыктын кесилиштери менен 
аныкталат.  

Итерация ыкмасы теъдеменин тамырын ε  тактыкта тёмёнкщчё 
аныктайт.  

Эъ оболу теъдеменин жакындатылган тамыры катары ([a,b]  
интервалдын эки чегинин бирёёсщ же болбосо анын ички бир 
точкасы) )0(x  берилет. Берилген маани (2) теъдеменин оъ жагына 

коюлат. Натыйжада итерация ыкмасы аркылуу жакындаштырылган 
тамырдын биринчи мааниси аныкталат: 

                            )( )0()1( xx ϕ= .  

Экинчи итерацияда табылган маани )1(x  дагы итерация 

формуласынын оъ жагына коюлат, натыйжада итерациянын экинчи 
мааниси аныкталат  

                             )( )1()2( xx ϕ= . 
 

Мындай катыш (барабардык) кийинки бардык итерациялар щчщн 
жана каалаган ( 1+k ) итерация щчщн дагы аткарылат 

 

                            )( )()1( kk xx ϕ=+ , ...,2,1,0=k  
 

Акыркы итерация процесси качан (1) шарт аткарылган учурда 
гана токтотулат. Итерация ыкмасын ишке ашыруучу )(xϕ формуланы 
негизги теъдемеден тандап алган учурда аны жыйналуучу 
функциянын жетиштщщ шартына таянып алуу талабы коюлат. Эгерде 

)(xϕ  функциясы щзгщлтщксщз болуп щзгщлтщксщз туундуга ээ болсо, 
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анда мындай функция жыйналуучу функция боло алат. Бул шарт 
тёмёнкщчё берилет: 

                               1)( <′ xϕ ,  ],[ bax ∈ . 
 

Бул шартка ылайык эгерде  ],[ ba  кесиндинин каалаган бир 
x маанисинде жогорку шарт орун алса, анда итерация процесси сёзсщз 
тщрдё жыйналат деп каралат. Эгерде бул шартты дагы бир жолу 
чечмелеп айта турган болсок, анда ар тщрдщщ )(kx  чекиттерде анын 

тангенс бурчу дайыма бирден ашпашы керек. Ушул шартка 
байланыштуу функциянын тёмёнкщдёй 3 тщрдщщ жыйналуучу   
функциялары каралат: 

 

         1,0)( <′ xϕ     - мыкты жыйналуучу функция;    

        5,0)(1,0 <′< xϕ    - канагаттандырларык жыйналуучу;           

       1)(5,0 <′< xϕ         - начар жыйналуучу функция. 
 

Мисал. Бизге 0710 23 =+− xx  теъдемеси берилди. Бул 
теъдеменин тамырын [-2, 5]  аралыкта 0001,0=ε тактыкта аныкта.   

Бул теъдеменин болжолдуу тамырларын аныкташ щчщн 
=y 710 23 +− xx  функциянын  [-3, 12] аралыкта графигин 

тургузабыс. Мындай график тёмёндё кёрсётщлгён (78- сщрёт). 
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78-сщрёт. Функциянын графиги. 
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Бул сщрёт боюнча функциянын графиги Х огун щч жолу кесип 
ёттщ, ошондуктан берилген теъдеме щч тамырга ээ. Аларды болжол 
менен 8,01 −=x ; 8,02 =x   жана 103 =x  деп аныктаса болот. 

Эми негизги 072103 =+− xx теъдемеден итерация жасоочу 
формуланы алуу щчщн аны тёмёнкщчё ёзгёртёбщз: 

 

                                      73201 += xx   

же                
10

73
10

1
+= xx  = )(xϕ .                    (3) 

 

Жыйналуучу функциянын жетиштщщ шартын текшерщщ щчщн 
анын биринчи туундусун табабыз 

                      )23
10

1
(

10

73
10

1
2

1
)( x

x

x

+
=′ϕ .  

 Мисалы, 1−=x  маанини )(xϕ′  ке койгондо 

     )2)1(3
10

1
(

10

73)1(
10

1
2

1
)1( −

+−
=−′ϕ =

6,02

3,0
= 0,193649 

натыйжага ээ болобуз. Бул эсептёёдён 1)1( <−′ϕ  шарты 

канагаттандырылды, ошондуктан ал (3), итерация жасоочу формула 
катары колдонулат. Эми берилген теъдеменин эъ алгачкы божолдуу 
тамыры катары )0(x = -1 деп эсептеп, андан ары аны (3) итерация 

формуласы менен 0001,0=ε тактыгы менен тактайлы. 
 

Excel де берилген теъдеменин божолдуу тамырын  
0001,0=ε тактыкта тактоо щчщн тёмёнкщдёй пункттарды аткар: 

 

1. Excel ден жаъы барак ачып, аны Итерация ыкмасы деп атап 
кой. 

2. Негизги менюдан Сервис-Параметры командаларын аткар. 
Параметры терезеден  Вычисления вкладышын бас. 
Переключательди (тандап ачкычты) Вручную деген жерге 
котор. Предельное число итераций деген жерге 1 ди жазып 
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Пересчет перед сохранением деген жердеги желекчени алып 
сал да, Ок кнопкасын бас. Ошондо Параметры терезеси 
тёмёнкщдёй кёрщнщшкё ээ болот. 

3. А2, В2 ячейкаларды бириктиргич кнопкасы менен 
бириктирип ал жерге Итерация ыкмасы деп жаз. 

4. Word текст редакторунда итерация жасоочу (3)  
 

10

73
10

1
)1( +=+ kxkx  

 

      формуласын жазып анын кёчщрмёсщн  алдын ала   
       бириктирилген А3:В5   диапазонго кой. 
 

 
 

79-сщрёт. Параметры терезесинин Вычисления вкладышы. 
 

5. В6 ячейкага теъдеменин биринчи болжолдуу 0x = -1 тамырын 

жаз, В7 ячейкага инициализация жасоочу желекчени кой. 
Инициализация жасоочу желекче баракка жазылган 
итерацияны эъ алгачкы абалга алып келет. Башкача айтканда 
ал желекче итерация жасоочуга биринчи итерацияны жасоого 
мщмкщндщк берет.  

6. В9 ячейкасына =ЕСЛИ(В7; В6; В10) формуласын жаз. Бул 
функция аткарылган  учурда В7 ячейкасы эмнеге барабар 
экени текшерилет. Азырынча В7 ячейканын ичинде ИСТИНА 
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сёзщ жазылгандыктан В9 ячейкага В6 ячейканын ичиндеги 
маалымат жазылат, б.а., ал ячейкага такталуучу тамырдын 
алгачкы мааниси жазылат. Кийинки учурда В7 ячейкага 
ЛОЖЬ сёзщ жазылган учурда В9 ячейкага итерациянын 
кийинки мааниси жазылат.  

7. В10 ячейкага =КОРЕНЬ(1/10*В9^3+7/10) итерация 
формуласын жаз. Мындай формула тамырдын алгачкы 0x  

мааниси  боюнча (ал В9 ячейкага жазылган) итерациянын 
кийинки мааниси 1x  чыгарат, анан  ал kx  боюнча 1+kx  табат.  

8. Кийинки учурда тамырды тактаганда пайда болгон айрыманы 
аныкташ щчщн В12 ячейкага =В9-В10 формуласын жаз.  
Биздин максат удаалаш аткарылган итерациянын айрымасы 

0001,0=ε сандан ашпоо керектигин аныктоо.  

9. Эми канча итерациядан кийин 0001,0=ε тактыгы  
аткарыларын билщщ щчщн В14 ячейкага =ЕСЛИ(В7; 0; В15+1) 
формуласын жаз. Анткени бул формула, тактыкты 
эсептегенде пайда болгон айрыма биз койгон тактыктан 
кичине болгон учурда итерация канча кадам жасаганын 
билдирет. В15 ячейкага =В14 формуласын жаз. Мындай 
формула В14 ячейкага жазган формуланын жардамчы 
формуласы болуп саналат. Итерацияны эсептёё щчщн В14 кё 
жазылган формула бул формуласыз (=В14) бир да санга 
ёзгёрбёйт. Мына ошентип, итерация жасоочу таблица  
жогоруда айтылган формулалар менен толтурулган учурда ал 
тёмёнкщдёй кёрщнщшкё ээ болот (80- сщрёт).   
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80-сщрёт. Итерация таблицасы. 
 

Силер ар бир формуланы ячейкага жазган сайын Enter клавишин 
басып турдуъар. Бул сёз айтпаса да тщшщнщктщщ. Ошондуктан 80-
сщрёт менен берилген итерация таблицасы формулалар менен 
толтурулган учурда чындыгында ал, 81-сщрёт (а) тщрщндё кёрщнёт. 
Эми биринчи итерацияны баштоо щчщн В7 ячейкага ЛОЖЬ деп жазып 
анан ошол замат F9 кнопкасын баскыла. Мына ошондо силер биринчи 
итерацияны жасаган болосуъар. Андан кийин F9 кнопкасын улам 
баскан сайын итерация берген маани жана итерация саны улам бирге 
ёзгёрщп турганын байкайсыъар. Эми силер тамырды тактаганда эки 
удаалаш итерация бергенде пайда болгон айрыма (ал В12 ячейкада 
жазылган) 0001,0=ε тактыктан кичине болмоюунча улам F9 
кнопкасын басып тургула. 81-сщрёттёгщ б) пунктта биз кёздёгён 
тактык 5 итерациядан кийин аткарыла турганы кёрщнщп турат.  

Силер ушул убакка чейин колдун аракети менен, итерация берген 
тамырды 0001,0=ε  тактыгы менен аныктадыъар. Эми силер 
тамырды ушул эле тактык менен автоматтык тщрдё компьютер ёзщ эле 
аныктасын десеъер, анда В7 ячейкага ИСТИНА деп жазып Сервис-
Параметры командаларын баскыла. Параметры деген терезеден   
Вычисления вкладышында турган Вручную (кол менен) деген 
переключателди (тандап ачкычты) автоматически деген жерге  
которгула. Итерации деген жерге желекче коюуп Предельное число 
итераций (максималдык итерация саны) деген жерге 100 санды 
жазгыла.  

 

айрыма 

 140

  
                          

                     а)                                                                б) 
 

81-сщрёт. Итерация таблицасы 
 

Анан F9 кнопкасын бир жолу баскан учурда итерация таблицасы 
эъ алгачкы калыбына келет. Андан кийин В7 ячейкага жазылган 
ИСТИНА деген сёздщ ЛОЖЬ деген сёзгё алмаштыр да, курсор менен 
башка бир бош ячейканы басып кой. Бул учурда эки итерациянын 
айрымасы нёлгё барабар болуп калганын кёрёсщъёр. Компьютер 
итерацияны автоматтык тщрдё 100 жолу аткарды. Ал, тамырды биз 
кёздёгён 0001,0=ε тактыкта эмес анадан да жогорку тактыкта 
чыгарды. 

81-сщрёттщгщ б) пунктта кёрсётщлгён итерация таблицадан 
берилген теъдеменин тамыры катары 0,8759 санды алса боло турганы 
кёрщнщп турат.   

 
24. Бир же бир нече теъдемелердин 

системасын Поиск решения сервиси менен чыгаруу 
 

Теъдеменин тамырларын Поиск решения сервисин колдонуп 

чыгаруу 
 

Жогоруда берилген 0743 2 =−− xx  теъдемени дагы бир башка 
жол менен чыгарып кёрёлщ. Ал щчщн теъдеменин божомол тамыры 0 
гё барабар деп эсептеп, аны  В6 ячейкага жазалы. Андан кийин В7  

айрыма 
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ячейкага функциянын 0=x   точкадагы маанисин эсептеп чыгалы б.а. 
ал ячейкага =3*B6^2-4*B6-7 формуласын жазалы. Бул учурда 
функциянын мааниси   В7 ячейкада -7 ге барабар болот.   

 

 
                                                                  

82-сщрёт. Поиск решения терезеси. 
 

Чычкандын учу менен кайрадан В7 ячейкасын бас. Сервиз 
кнопкасын басканда пайда болгон менюдан Поиск решения 
(натыйжаны издёё) сабын тандап бас. Бул учурда анын жогоркудай 
терезеси пайда болот.  

Бул терезеден Установить целевую ячейку (функциянын 
мааниси жазылган ячейканы кёрсёт ) деген терезеде ансыз деле В7 
ячейкасы турат. Терезенин значению деген жеринде кара чекит, анын 
кичинекей терезесинде 0 жазылган. Бул деген функциянын келечекте 
мааниси 0 болушу керек дегенди билдирет. Изменяя ячейки деген 
жерде В6 адреси турат.  Биздин ыкма В6 ячейкага жазылган санды 
ёзгёртщп отуруп В7 ячейканын ичиндеги санды  нёлгё айландырыш 
керек. Ограничения деген терезеге  B7=0 шартын жазуу щчщн эъ оболу 
Добавить (кошуу) деген кнопканы бас.  Бул учурда экранда 83-сщрёт 
пайда болот. 
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83-сщрёт. Добавление ограничения терезеси. 
 

 Ссылка на ячейку деген жерге В7 жазуу щчщн В7 ячейкасын 
чычкандын учу менен бас. Экинчи терезеге пайда болгон менюдан = 
белгисин издеп таап кой. Щчщнчщ терезеге 0 дщ жаз да оК кнопкасын 
бас. Бул учурда Ограничения (чектёё)  деген жерден B7=0 
барабардыгын кёрёсщъёр (82-сщрёт). Андан ары выполнить (аткар) 
кнопкасын бас. Бул учурда В6 ячейкадан -1 ди, В7 ячейкадан так 0 
кёрёсщъёр.  Демек 1−=x  мааниде функциянын мааниси так 0 гё 
барабар болду.  
  

     Теъдемелердин системасын Поиск   решения  

                         сервиси менен  чыгаруу  
 

Бизге тёмёнкщдёй эки белгисиз теъдемелердин системасы 
берилсин. Эгерде системада белгисиздердин саны  теъдемелердин 
санына барабар болсо, анда мындай теъдемелердин системасы жалгыз 
чыгарылышка ээ.  

 Мектепте теъдемелердин системасы (1) тщр менен берилет, бирок 
ага катышкан белгисиздерди башкача белгилеп аны 

 

                                  




=+−

=−

95

532

yx

yx
                                      (1)         

 

тёмёнкщчё жазса деле болмок, андан системанын 
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84-сщрёт. Теъдемелердин системасын чыгаруу. 
 

 

                               






=+−

=−

9251

52312

xx

xx
                                      (2)   

чыгарылышы тщк ёзгёрбёйт. (1) тщр менен берилген системадагы 
коэффициенттерди, бош мщчёлёрдщ, теъдеменин сол жагын жана 
белгисиздерди 84-сщрёттёгщдёй жайлаштыр. Эъ оболу А10, В10 
ячейкалардагы х, у тин маанилери 0 гё барабар деп эсептелинет (ал 
жерге каалаган санды жазып койсо деле болот, бирок андан эч нерсе 
ёзгёрбёйт). С6 ячейкага =A6*A10+B6*B10, С7 ячейкага 
=A7*A10+B7*B10 формулаларды жазып андан ары Сервиз - Поиск 

решения ыкмасын чакырып, Поик решения терезесин так 
сщрёттёгщдёй толтур. Андан ары Выполнить (аткар) кнопкасын 
баскан учурда берилген системанын чыгырылышы кёрщнёт (85-
сщрёт).   
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85-сщрёт. Теъдемелердин системасын чыгаруу. 
 

 85-сщрёттён, белгисиздер ,428572.7=x  285714,3=y  
маанилерге ээ экени кёрщнщп турат. Эгерде бул маанилерди 
системанын сол жагына коё турган болсок,  анда теъдемелердин сол 
жактары эмнеге барабар боло турганы С6, С7 ячейкаларда жазылган. 
Эми бул диапазонду   бош мщчёлёрдщн D6:D7 диапазону менен 
салыштырып кёр. Андан кийин теъдемелердин системасы кандай 
тактыкта чыгарылгандыгына ой жщгщрт! 

Мурдагы ыкманы колдонуп тёмёнкщ теъдемелердин системасын 
чыгар. 

Эъ оболу А11:С11 диапазонго 0 жазылган. D6:D8  диапазонго (3) 
системадагы теъдемелердин сол жактары 

                           










=++

=++−

=−+

6321

33212

2321

xxx

xxx

xxx

                     (3) 
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86-сщрёт. Теъдемелердин системасын чыгаруу. 
 

жазылган. Андан кийин Поиск решения терезесинен Выполнить 
командасын аткарган учурда  системанын чыгарылышы тёмёнкщчё 
кёрщнёт.  

Бул сщрёттён (3) система 2,3,1 321 === xxx  чыгарылышка ээ 

экени кёрщнщп турат. Каалаган сандагы теъдемелердин системасын 
так ушинтип чыгарса болот бирок,  берилген теъдемелердин 
системасын чыгаруу жолдору ётё кёп. Эми силерди мен Excel менен 
бир маселени чыгаруу ётё жеъил экенине ишендирдим окшойт деп 
эсептейм. Силерди астыда дагы канча кызык нерселер кщтщп жатат. 
Алгалай бергиле.  

 

25. Бир же бир нече ёзгёрмё чоъдуктары 

бар  функциянын экстремумун табуу 

Бизге эки белгисиз 332),( yyxyxf +−=  функциясы берилсин. 
Поиск решения (сервисин) колдонуп   бул функциянын экстремумун, 
тактап айтканда минимумун тап.  
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87-сщрёт. Функциянын экстремалдык маанисин табуу. 
 

Математикада аргументтердин кандайдыр бир маанилеринде 
функциянын  эъ чоъ, эъ кичине маанилери функциянын 
экстремалдык маанилери деп аталат. Ошентип  
бизге жогорку ),( yxf  функциясы, yx,  тин кандай маанилеринде  
(берилген чекте) эъ кичине мааниге ээ боло тургандыгын аныкташ 
керек. Биз жогоруда бир теъдеменин чыгарылышын аныктаган учурда  
сёзсщз тщрдё ал теъдеменин жакындаштырылган тамырын берген 
элек. Так эле ошондой ыкманы берилген функциянын минимумун 
тапкан учурда да колдонобуз.  

),( yxf  функциясы божомол менен 2=x , 2=y  чекиттерде  
минимумга ээ болот деп эсептейли. Мен жогоруда А4:В4 диапазонго 2 
ни,  В8 ячейкага   =A4^2-3*B4+B4^3 формуласын жаздым. Бизге 
функция yx,   тин бир маанисинде минимумга ээ болуш керектигинен 
переключатель деп аталуучу кара чекитти минимальному значению 
деген тегерекке ёткёрдщм. Функциянын минималдык маанисин тапкан 
учурда ага эч кандай шарт коюлбагандыктан Ограничения деген 
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терезе бош бойдон калды (87-сщрёт). Выпонить командасын аткарган 
учурда биз экрандан тёмёнкщдёй натыйжаны кёрёбщз.  

 88-сщрёт боюнча 1,0 == yx  болгондо ),( yxf  функциясы -2 
минималдык мааниге ээ болору кёрщнщп турат. Результаты поиска  

решения терезенин калган кнопкалары эмнени билгизерин ёзщъ басып 
текшерип кёр.  

Эгерде функциянын экстремалдык маанисин аныктаган учурда 
функциянын жакындаштырылган аргуметтери туура эмес берилсе,  
анда Поиск решения сервистин алгоритми функциянын  
экстремалдык маанисин таппай калышы да ыктымал. Бул учурда 
Результаты поиска решения деген терезеде Решение не найдено 
(натыйжа табылган жок) деген маалымат басылат. Демек функциянын 
экстремалдык же жён эле маанисин аныктаган учурда да 
аргументтердин жакындаштырылган маанисин туура берщщ талабы 
коюлат. 

 

 
                                                   

88-сщрёт. Функциянын минималдык маанисин табуу. 
 

Эскертщщ  Аргументтердин жакындаштырылган маанилери 
боюнча функциянын  экстремалдык же жён эле маанисин Поиск 
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решения (сервистин) алгоритми кёздёгён максатка жетишщщ щчщн 
аргументтерди улам ёзгёртщп издейт. Математикада мындай ыкма 
Метод последовательных приближений (натыйжаны 
жакындаштырып издёё ыкмасы)  же болбосо Метод итераций 
(итерация ыкмасы) деп аталарын жогоруда айтып кеткенбиз.  

Биз кёздёгён максатка жетишщщ щчщн Метод последовательных 

приближений аргументтерди канча жолу ёзгёртщшщ керек деген 
маселе, б. а. аргументтерди канча жолу ёзгёрткёндё биз кёздёгён 
максатка жетебиз деген критерийди берщщ талабы коюлат. Мындай 
критерий Поиск решения (натыйжаны издёё) терезедеги Параметры 

кнопкасын баскан учурда ачылган Параметры поиска решения 
(натыйжаны издёёнщн параметрлери) терезеден берилет (89-сщрёттщ 
кара).   

 
                                                   

89-сщрёт. Натыйжаны издёёнщн параметрлери. 
 

Натыйжаны издеген учурда Поиск решения нын автоматтык 
тщрдё (кёмщскёдё) коюлуучу параметрлери 89-сщрёттё кёрсётщлгён. 
Сходимость (бирдей же окшош) деген кичинекей терезеде 0,0001  
саны жазылган. Бул параметр эгерде, функциянын эки жанаша жаткан 
маанилерин эсептеген учурда алардын айрымасы ошол сандан кичине 
же ага барабар болсо, анда натыйжаны издёё процессин токтот 
дегенди тщшщндщрёт.  

Кээ бир учурда Сходимость терезеге  коюлган критерий 
аткарылганы менен натыйжада пайда болгон аргументтердин 
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маанилери бизди тап-такыр канагаттандырбашы да мщмкщн. Мындай 
учур качан функция ёздёрщнщн аргументтеринен ётё начар кёз 
каранды болгон учурда кезигет. Ошондуктан итерация процессин 
токтотуу жолу дагы бир параметр менен аныкталат. Мындай параметр 
терезенин Относительная погрешность  жерине коюлган. Жогорку 
терезеде ал  0,000001 ге барабар. Эгерде эки жанаша аткарылган 
итерацияда тандала турган параметрлердин салыштырмалуу 
айрымасынын модулу кёрсётщлгён сандан кичине болсо, анда 
натыйжаны издёё процессин токтотсо болот.  

Практикада чындыгында, Поиск решения алгоритми ошол эки 
терезеге коюлган шарт (критерий) бирдейинен аткарылган учурда 
натыйжаны издёё процессин токтотот. Кээ бир учурда бул эки 
критерий теъ бирдейинен аткарылса деле бары бир биз издеп жаткан 
параметрлер биз эъсегендей болбошу мщмкщн. Ошондо Поиск 

решения (натыйжаны издёё) процессин Сходимость жана 
Относительная погрешность терезелерине коюлган сандарды 
ёзгёртщп дагы кайталап издёё керек.  

89-сщрёттёгщ калган маалыматтар эмнени тщшщндщрёрщн Справка 
кнопкасын басканда пайда болгон терезеден окуп билип алса болот.    

 

Кёнщгщщ 25.1.  Поиск решения сервисин колдонуп 
44 )3()1(),( −+−= yxyxf  функциянын  экстремумун тап. 

 

Кёнщгщщ 25.2.  Поиск решения сервисин колдонуп Розенброктун 
функциясы деп аталуучу 222 )1()(100),( xxyyxf −+−=  
функциянын минимумун тап. Бул маселени чыгарганда Сходимость 
жана Относительная погрешность терезелерине жазылган 
критерийлерди бир нече ёзгёртщп чыгар.   Жолдомо. Чындыгында бул 
функция 1,1 == yx  чекиттеринде минимумга ээ болот. Ошондуктан 
силер yx,  тин жакындатылган маанилери катары жогоруда берилген 

маанилерден башка чекиттерди алгыла. 01.0=h  кадамы менен yx,  

чоъдуктары 2.18.0,15.19.0 <<<< yx  аралыкта ёзгёргён учурда 
берилген функциянын Поверхность (бет) тибиндеги графигин 
сызгыла. Графиктен силер  ),( yxf  функциясы 1,1 == yx  
чекиттердин тегерегинде  ётё начар ёзгёрёрщн кёрёсщъёр. 
Ошондуктан бул функциянын минимумун табуу ётё татаал 
маселелердин бирине кирет.  
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Кёнщгщщ 25.3.  Бизге жактары 1 м барабар жука тунуке (90-сщрёт) 
берилет. Анын 4 бурчунан жактары x  ке барабар квадрат кыркылып 
ташталат. Анан крест сыяктуу баракты пунктр менен кёрсётщлгён 
сызык боюнча бщгщп, щстщ ачык кутуча (тик бурчтуу параллелепипед) 
жасалат. x  тин кандай маанисинде жасалган кутучанын кёлёмщ 

2)21( xxV −=  эъ чоъ кёлёмгё ээ болот.  

 
                                                   

90-сщрёт. Кесилген тунуке. 
 

Кёнщгщщ 25.4.  Радиусу R ге барабар жука тегерек тунукеден конус 
сыяктуу ёрт ёчщргщчтёрдщн чакасы жасалат. Чака мындайча жасалат. 
Алгачкы жука тегерек тунукеден бурчу α  барабар жерди кесип 
таштайт, анан калган тунукени конус сыяктуу оройт (91-сщрёт).  

 

 
                                                   

91-сщрёт. Ёрт ёчщргщч чаканы жасоо. 
 

 Конус сыяктуу чаканын бийиктиги h ка негизинин радиусу r ге 
барабар. Жасала турган чаканын бийиктиги, негизинин радиусу, 
алгачкы тегеректин радиусуна R жана кесилген бурчка α  га жараша 
болот. Алар тёмёнкщчё эсептелинет. 
 

                      )
360

1(
α−= Rr ,   22 rRh −= . 

 

α
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Жука тегерек тунукенин радиусу смR 40=  деп эсептеп, аны 
кайсы α  бурч менен кескенде ёрт ёчщргщч чаканын кёлёмщ 

максималдык кёлёмгё ээ болот. Конустун кёлёмщ  3/2hrV π=  
формуласы менен аныкталат. 
 

Кёнщгщщ 25.5.  Поиск решения (сервисин) колдонуп, тёмёнкщ 
Пауэлдин функциясы деп аталуучу функциянын  минимумун тап.  

 

                    

4442 )(10)2()(5)10(),,,( dacbdcbadcbaf −+−+−++=  
 

Жолдомо. Чындыгында бул функция 0,0,0,0 ==== dcba  

маанилерде минимумга ээ болот. Ошондуктан силер dcba ,,,  нын 
жакындаштырылган маанилери катары жогорку маанилерден башка 
0,001 деп берип кёргщлё.  

Бул маселени чыгарганда силер Поиск решения нын алгоритми 
параметрлердин жакындаштырылган маанилеринен  Сходимость 
жана Относительная погрешность тун терезелерине жазылган 
параметрлерден кёз каранды болгон маселенин натыйжаларын бере 
турганына ишенесиъер.  

 

26. Функциянын эъ чоъ, эъ кичине маанилерин 

жана ага бир шарт коюлганда экстремумун издёё 
 

Кёнщгщщ 26.1.  Бизге консервация жасай турган банканын 
3500cмV = кёлёмщ белгилщщ болсун. Банканын диаметри D , 

бийиктиги H тын кандай маанилеринде анын бетинин аянты S эъ 
кичине (минималдык) аянтка ээ болот.  

 

Жолдомо. Банканын бетинин аянты:  S =2(негизинин 

аянты)+(каптал бетинин аянты)= DHD ππ +2/2 , кёлёмщ, 

4/)( 2DHV π=  формулалары менен аныкталат. 
Мындай маселе берилиштерге бир шарт коюп экстремуму изделе 

турган маселелердин бири болуп саналат. Бул маселе так эле мурдагы 
Поиск решения (натыйжасын 
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92-сщрёт. Бир шарт менен функциянын экстремумун издёё 
 

издёё) сервиси менен чыгарылат. Бул маселени чыгарган учурда 
HDV ,, тын маанилерин В9:D9 диапазонго жазгыла.  

HD, чоъдуктары параметр деп аталып алардын алгачкы маанилери 
божомол менен берилгенин эстен чыгарбагыла. 92-сщрёттё алардын 
божомол маанилери 10 барабар. Андан кийин В12 ячейкага 
=3,1415*C9^2/2+3,1415*C9*D9,  С12 ячейкага =D9*3,1415*C9^2/4 
формулаларды жазгыла.  

Эми силерде С12 де формула менен чыгарылган  кёлём берилген 
3500cмV = кёлёмдён ашып кетпедиби деген суроо туулушу мщмкщн. 

Биз али бери маселеге анын натыйжасын издёё сервисин колдоно 
элекбиз, бир чоъдуктун  маанисин алгачкы ирет эсептеген учурда 
андай кёрщнщш боло бере турган кёрщнщш. 

Чычкандын учун В12 ячейкага коюп Поиск решения терезесин 
ач. Андан ары анын бетинен Добавить кнопкасын басып, 
Ограничения деген терезеге  С12=В9 деп чек кой (шартты жаз). 
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Акырында Выполнить (аткар) кнопкасын баскан учурда экрандан 93- 
сщрёттщ кёрёбщз.  

 

 
                                                   

93-сщрёт. Функциянын экстремумун бир шарт менен издеген 

учурда пайда болгон натыйжа. 
 

93-сщрёттён банканын бийиктиги h менен, анын диаметри D  
бирдей (барабар) болгон учурда банканын беттеринин аянты S  эъ 
кичине 348,7308 мааниге (минимумга) ээ болору кёрщнщп турат. 

 

Эскерме  Качан бир функциянын экстремалдык маанисин бир 
шарт (чек) менен издеген учурда ошол шарт белгисиз чоъдуктарга 
гана коюла турганын эсибизде сакташыбыз керек. Жогоруда биз 
шартты белгисиз ( DH , ) чоъдуктарга эмес белгилщщ чоъдукка койдук 
деп таъ калышыъар мщмкщн. Чындыгында андай эмес. Банканын 
кёлёмщ анын бийиктигинен жана негизинин диаметринен кёз 
каранды. Биз чекти так ошол белгисиз чоъдуктарга койдук. Кээ бир 
учурда чек накта белгисиз чоъдуктарга гана коюлат. Бул учурда ошол 
белгисиз чоъдуктарды камтыган функциянын формуласын чектёё 
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щчщн аны дагы бир бош ячейкага жазуунун эч кандай кажаты жок 
болуп калат.    

 

Кёнщгщщ 26.2.  Консерва банкасы тууралуу 2-маселе. Дагы эле 
бизге бийиктиги h , диаметри D  жана кёлёмщ 3500смV =  барабар 

цилиндр типтеги консерва банкасы берилсин. h  жана D нын кандай 
маанилеринде банкты жасаганда тунукенин эки учу бириккен 
тигиштин жалпы узундугу HDL += π2 минималдык узундукка ээ 
болот.  

 

Кёнщгщщ 26.3.  Негизинин радиусу r , бийиктиги h жана кёлёмщ 
305.0 мV =  барабар конус берилген. hr,  тын кандай маанилеринде 

конустун каптал бети 22 hrrS += π минималдык аянтка ээ болот.  
(25.4. кёнщгщщнщ кара). 
 

Кёнщгщщ 26.4.  Бийиктиги h , негизи b  барабар жол кёрсёткщчтщн 

орто ченине жалпы аянты =S 25,1 м  барабар дагы бир тик бурчтуктук 
турушу керек. Ал жерге кандайдыр бир маалымдоочу кёрсёткщч 
коюлат. Кёрсёткщчтщн тёмёнкщ негизи менен чоъ тик бурчтуктун 
тёмёнкщ кырынын ортосу 0,2 м ал эми анын калган аралыктары 0,1м 
ге барабар болору 94-сщрёттён кёрщнщп турат.  hb,  тын кандай 

маанилеринде кёрсёткщчтщн аянты S минималдык аянтка ээ болот. 
Экинчи ирет бул маселени кёрсёткщч менен тёмёнкщ кырдын аралыгы 
0,1 м болгон учурда чыгаргыла. Анан натыйжада 

 
 
 

 
 
 
 
 
                                                   
                    

                             94-сщрёт. Жасала турган жол кёрсёткщч.  
 

эки кёрсёткщч кандай формада болорун салыштыргыла. Туура, экинчи 
маселени чыгарган учурда кёрсёткщчтщн формасы квадрат болору 

h 

b 

0.1м 

0.1м 

0.2м 

0.1м 
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анык, бирок ага карабастан табылган hb,  тын маанилери бири-
биринен кичине айрымаланышы мщмкщн. Ошондуктан Параметры 

поиска решения терезедеги Сходимость жана Относительная 

погрешность тун маанилерин бир аз ёзгёртщп кёрщп, алар  натыйжага 
кандай таасир этишерин байкагыла.  

 

Кёнщгщщ 26.5.  Жактары cba ,,  га барабар картондон жасалган тик 

бурчтуу параллелепипед формадагы коробка 31м  кёлёмгё ээ болушу 

керек. Коробканын b жагынын узундугу эъ жок дегенде 1,5 м ден 
ашык болушу керек деген шартта cba ,,  нын кандай маанилеринде 
коробканын жалпы бетинин аянты минималдык аянтка ээ болот.  

Бул маселеде алгачкы берилиштерге эки чек (шарт) коюлду: 
алардын биринчиси 1=abc  шартты канагаттандырыш керек болсо, 
экинчиси мb 5.1>  аткарылышы керек. 
 

Кёнщгщщ 26.6.  26.4. кёнщгщщдён эгерде жол кёрсёткщчтщн туурасы 
1,4 м кем эмес, бирок ал 2,0 м ашык эмес учурда анын натыйжасы 
кандай боло турганын аныкта. 

Кёнщгщщ 26.7.  Цилиндр формадагы монета анык бир массага 
(кёлёмгё) ээ болушу керек. Анын бийиктигинин диаметрине болгон 
катышы 0,1 чоъ болбошу, бирок ал 0,06 сандан кем болбошу керек.  
Монетанын кёлёмщ 35.0 см  болгон учурда монетанын бийиктиги 
жана диаметринин кандай маанилеринде анын беттеринин жалпы 
аяты минималдык аянтка ээ болот. Монетаны цилиндр деп эсептеп 
анын беттеринин жалпы аянтын жана кёлёмщн чыгарыш щчщн 
формуланы 26.1. кёнщгщщдён ал.    

Кёнщгщщ 26.8.  222262),( yxyxyxyxf +−+−−=  функциянын 

аргументтерине тёрт: 22,2,0,0 ≤−≤+≥≥ xyyxyx   чек коюп 
бул функция yx,  тин кандай маанилеринде минималдык мааниге ээ 
болорун аныкта.  

 Кёнщгщщ 26.9. 22 )4(),( −+= yxyxf  функциянын 

аргументтерине эки: 02,02 2 ≥−≤−− xyxy  чек койгондо функция 
yx,  тин кандай маанилеринде минималдык мааниге ээ болот.  
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27. Оптимизацияга ээ боло турган  

маселелерди чыгаруу 
 

Кандай маселелер оптимизацияга ээ боло турган маселелер деп 
аталарына бир аз токтолуп кетели. Жалпы жонунан кандайдыр бир 
маселенин жыйынтыгы маселеге (моделге) кирген бир же бир нече 
чоъдуктардан кёз каранды болуп, анан биз кёздёгён максатка 
жетишщщ (жыйынтыкты жакшыртуу) щчщн кёз каранды эмес 
чоъдуктарды улам ёзгёртщп отуруп биз эъ мыкты деп атаган 
натыйжаны ала турган болсок, анда мындай маселелерди 
оптимизациялана турган же болбосо оптимумга ээ боло турган 
маселелер деп айтабыз. Экономикада маселенин шартына кирген 
белгисиз кёз каранды эмес чоъдуктар кёбщнчё план же болбосо 
пландын параметрлери деп аталат.   

Биз кёздёгён максат моделде сызыктуу же сызыктуу эмес 
функция менен берилет. Эгерде биз кёздёгён максатты кёрсёткён 
функция жана пландын параметрлерине коюлган шарттар сызыктуу 
тщр менен берилсе,  анда мындай маселе сызыктуу программа тщзщщ 
деп аталган предметтин маселесине кирет. Ал эми так биз кёздёгён 
максатты билгизген (же болбосо бир шарт коюлган) функция 
максаты бар функция деп аталат. 

Сызыктуу программа тщзщщ деген биз эъ мыкты деп атаган 
натыйжага жетишщщ щчщн пландын параметрлерин кандайдыр бир 
алгоритм менен улам улантып ёзгёрт дегенди тщшщндщрёт. Эъ мыкты 
натыйжага жетишкендеги план - оптималдык план деп аталат. 
Эгерде сызыктуу, сызыктуу эмес программа тщзщщ темасына кызыксаъ 
анда бул тема боюнча жазылган атайын китептерди оку. 

Азыркы учурда, сызыктуу программа тщзщщгё кирген маселелерди 
чыгаруу щчщн эъ жок дегенде ондогон алгоритмдер иштелип чыккан. 
Алардын кандайдыр бир бёлщгщ Поиск решения (натыйжасын издёё) 
сервизинде да турат. 

 

Reddy Niсks фирмасынын маселеси. Аталган фирма ички (I) 
жана тышкы (Е) иштер щчщн эки тщрдщщ сыр чыгарышат. Мындай 
сырларды чыгарыш щчщн ал эки А, В чийки заттарды колдонот. А 
заттын бир суткада максималдык запасы 6 т жана В кы  8 т ашпайт.  
Бир суткада эки тщрдщщ сырдан  1 т дан чыгарыш щчщн канча тонна 
чийки заттар сарптала турганы тёмёнкщ таблицада берилген.        
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                                                                             Таблица 25 
 

1 т сырга кеткен чийки 

заттын кёлёмщ т  
Чийки заттын 

аттары  
 Е сыры   I сыры 

1 суткадагы 
максималдык 
запасы, т 

А 1 2 6 
В 2 1 8 

  

Базарда сыр кандай ётёрщн изилдеп кёргёндё сатып алуучу 
сураган I  тщрдёгщ сырдын кёлёмщ Е  тщрдёгщ сырдын кёлёмщнён эч 
качан 1т дан ашпагынын кёрсёттщ. Ошондой эле  бир суткада сатыла 
турган I  тщрдёгщ сыр 2 т дан ашпай турганы да билинди. Е  тщрдёгщ 
сырдын 1 т дщъ баасы 3 миъ доллар болсо, I  ки 2 миъ долларга 
барабар.  

 

Фирма ёзщнё тёмёнкщдёй маселе коёт. 
 

Даяр турган сыр 1 суткада канча кёлёмдё ётёрщн жана чийки 
заттардын 1 суткада максималдык запасы канча кёлёмдё болорун 
билгенден кийин фирма, сырды сатканда максималдык пайда кёрщш 
щчщн (доллар менен)1 суткада сырдын тщрлёрщнён канча тоннадан 
чыгарыш керек деген маселе коёт. 

Эми бул маселени чечиш щчщн эмнелер керектигин тёмёндё 
жазып кёрсётёлщ. 

 

Ёзгёрмё чоъдуктар. Бизге фирма 1 суткада кайсы тщрдёгщ 
сырларды канча тоннадан чыгарыш керектиги белгисиз. Ошондуктан 
аларды 

1x  - Е  типтеги сырдын 1 суткада чыгарылышы (тонна менен), 

2x - I  типтеги сырдын 1 суткада чыгарылышы (тонна менен) деп 
белгилейли.  

 

Максаты бар функция.  Е типтеги сырдын 1т баасы 3 миъ 
доллар болгондуктан фирма ал типтеги сырдан 1x  кёлёмдё чыгарган 

учурда фирма 3 1x  миъ доллар пайда кёрёт. Ошондой эле фирма I  

типтеги сырдан 2x тонна сата алса ,  анда ал 2 2x  миъ доллар пайда 

кёрмёк. Фирма эки типтен 1x , 2x  кёлёмдёгщ сыр сатканда ал  

L=3 1x +2 2x  миъ пайда тщшщрёт.  
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Коюлган чектер. Фирма, Е типтен 1x  т сыр чышарыш щчщн 1 1x  т  

А типтеги чийки зат, ал эми I  типтен 2x т  сыр чышарыш щчщн  2 2x т 

ошол эле типтеги чийки затты сарптайт. Эки тщрдёгщ  сырга  1 1x +2 2x  
т А типтеги чийки зат сарпталат. Бирок А типтеги чийки заттын 1 
суткадагы максималдык запасы 6 т ашпагандыктан 1 1x +2 2x ≤  6  
шарты орун алышы зарыл. Так ушундай шарт В типтеги чийки затка 
да коюлат  2 1x +1 2x ≤ 8. 

I  типтеги сырга талап Е  типтеги сырга коюлган талаптан 1 т 
ашпагандыктан 112 ≤− xx  шарты орун алышы керек. Ошондой эле 
бир суткада I  типтеги сатылган сырдын кёлёмщ 2 т дан 
ашпагандыктан 22 ≤x  шарты да орун алышы керек. Эъ акырында 

0,0 21 ≥≥ xx  шарттары да аткарылышы керек. Фирма так ушундай 
кёлёмдёгщ боёкторду чыгарганда гана ал сатылган боёктордон 
максималдык пайда алат. Эгерде натыйжада 1x  же 2x  нёлгё барабар 
болсо, анда ошол боёктуу чыгаруу фирмага пайда алып келбейт. 

Ошентип фирманын маселесин математикалык модель тщрщндё 
тёмёнкщчё жазса болот.  

Фирма 1 суткада эки тщрдёгщ сырдан канча кёлёмдё ( 1x , 2x ) 
чыгарганда ал эъ кёп (максималдык) пайда таба алат. 

 

                                62 21 ≤+ xx   

                       82 21 ≤+ xx  

                     121 ≤+− xx  

                                 22 ≤x  

                    0,0 21 ≥≥ xx  

болгондо    L=3 1x +2 2x  � max    (максаты бар функция ). 
 

Бул системага кирген барабарсыздыктардын бардыгы жана 
максаты бар функция дагы сызыктуу болуп саналат. Ошондуктан 
мындай маселе сызыктуу программа тщзщщнщн алда качан тщзщлгён 
алгоритми менен оъой эле чыгарылат. Мындай алгоритм Поиск 

решения сервиске да киргизилген. 

(1) 
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Фирманын маселесин Поиск решения сервиси менен чыгарыш щчщн 
системага катышкан белгисиздердин астындагы коэффициенттерди, 
бош мщчёлёрдщ жана максаты бар функциянын маанисин 95-
сщрёттёгщдёй жазып чык. Мен 21 , xx  белгисиздердин алгачкы 
маанилерин 0 барабар деп эсептедим (ал жерге башкача сан жазса 
деле болмок). Ал сан Поиск решения сервиси менен такталат. 
Курсордун учун максаты бар функциянын (МБФ) мааниси 
чыгарылган ячейкага алып кел. Ал ячейка D11  адреске ээ. С5:С8  
диапазонго системага кирген барабарсыздыктын сол жактарын 
эсептеп жаз. Поиск решения деген терезеге системадагы 
барабарсыздыктарды жазган учурда анын Добавить деген кнопкасын 
колдон.   Эъ акырында маалыматтар менен толтурулган терезеге бир 
сыйра кёз чаптырып Выполнить кнопкасын бас. 
 

 
                                                   

95-сщрёт. Оптимизацияга ээ боло турган маселени чыгаруу. 
 

Мына ошондо экрандан маселенин натыйжасын кёрёсщъёр (96-сщрёт). 
96-сщрёт боюнча фирма, 1 суткада Е типтеги боёктон 3,33 т, I  

типтеги боёктон 1,33 т чыгара турган болсо, анда (ошол кёлёмдёгщ 
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боёктор аягына чейин сатылды деп  эсептегенде),  1 суткада ал  
максималдык 12,66667 миъ доллар пайда кёрмёк. 

 

 
                                                   

96-сщрёт. Оптимизацияга ээ боло турган маселенин натыйжасы. 
 

 

Кёнщгщщ 27.1.  Банктын ёзщнщн каражаты 100 бирдикти тщзёт. Ал 
кредит берщщ жана баалуу кагаздарды сатып алуу жолу менен пайда 
кёрёт. Кредит банкка 15% пайда келтирсе, баалуу кагаз ага 10% пайда 
келтирет. Ошондуктан банк бир жылда  

 

                 yxyxf 10.015.0),( +=                          (2) 
 

пайда кёрёт. (2) формуладагы x , кредит катары берилген каражаттын 
кёлёмщн, y  баалуу кагаз сатып алганга кетирген каражатты билдирет. 

Тёмёндё (3) менен берилген шарт орун алган учурда банк 1 
жылда максималдык канча пайда таба аларын Поиск решения 
сервисин колдонуп тап. 
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                                              (3)    

                          0,0 ≥≥ yx  
 

               yxyxf 10,015,0),( +=  

 

Эскерме.  Банктын маселесинде дагы же коюлган шартта же 
максат коюлган функцияда бир дагы белгисиз параметрлер менен 
(кёбёйтщщ, бёлщщ, даражага кётёрщщ, sin, cos, exp жана башка 
элементардык функция колдонуп) сызыктуу эмес амалдары 
аткарылган жок. Ошондуктан бул маселе дагы сызыктуу маселеге 
кирет.  Эгерде маселенин бир эле шартында белгисиз параметрлер 
менен сызыктуу эмес операция жщргщзщлсё анда мындай маселе 
сызыктуу эмес маселеге кирмек.  

Мисалы, 25.3. кёнщгщщ менен берилген маселедеги максаты бар 
функция белгисиздерди бири-бирине кёбёйтщщ, аны даражага кётёрщщ 
амалдары учурайт, ошондуктан ал маселе сызыктуу эмес маселеге 
кирет.  

Бир маселени Поиск решения сервиси менен чыгарган учурда ал 
маселе сызыктуубу же сызыктуу эмеспи аны так билишибиз зарыл. 
Себеби Поиск решения нын алгоритми сызыктуу маселеге бир башка, 
сызыктуу эмес маселеге бир башка болот.  Эгерде сызыктуу эмес 
маселеге сызыктуу маселени чыгара турган алгоритмди же анын 
тесерисинче алгоритмди аткарта турган болсок, анда биз балким 
катачылык кетирген болор элек. Ошондуктан сызыктуу маселени 
чыгарган учурда Параметры поиска решения (натыйжа издёёнщн 
параметрлери) терезеде Линейная модель (сызыктуу модель) деген 
жерге желекче коюу талабы коюлат. 

Дагы бир мааниси чоъ эскерме - сызыктуу маселе чыгарган 
учурда параметрлердин эъ алгачкы маанилери катары ага каалаган 
бир санды берип коюу жетиштщщ. Себеби, маселенин натыйжасы бары 
бир изделип отуруп табылат. Сызыктуу эмес маселени чыгарган 
учурда андай эмес - параметрлердин эъ алгачкы  маанилерин 
маселенин чыгарылышына жакын берщщ талабы коюлат. 

 

Кёнщгщщ 27.2.  Завод эки А, В тщрдщщ деталдарды чыгарат. Бул 
деталдар 1- ден сёзсщз тщрдё токардык андан кийин фрезердик 

Бюджет койгон чек 

Кредиттин талабы 

Ликвид койгон чек 

мах 
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станокто иштетилиши керек. Деталдарды чыгарыш щчщн болот жана 
тщстщщ метал сарпталынат. Бир даана чыгарыла турган деталга канча 
ресурс кетери жана ошол ресурстардын запасы канча экени тууралуу 
маалымат тёмёнкщ таблицада берилген. 

 

1 даана деталга кеткен 
материал 

Материалдар жана 
станоктор 

А В 

Ресурс 

Болот (кг) 10 70        320 
Тщстщщ метал (кг) 20 50        420 
Токар стан. иштетщщ 
(саат) 

300 400 
       6200 
(станк*саат) 

Фрезер стан. иштетщщ 
(саат) 

200 100 
       3400 
(станк*саат) 

 

Завод А деталдан 1 даана сатканда 3 миъ, В деталдан 8 миъ сом 
пайда кёрёт. Фрезер станогун иштеткенге кеткен убакыт (3400) толук 
колдонулат деп эсептеп завод максималдык пайда кёрщш щчщн А 
деталдан канча, В деталдан канча даана чыгарыш керек.  

 

Кёнщгщщ 27.3.  Ёндщрщш щч А, В, С тщрдщщ продукцияларды 
чыгарат. Ал 1 даана А  продукциясын сатса  9 сом, В продукциясынан 
10 жана С продукциясынан 16 сом пайда кёрёт. Ёндщрщш чыгарган 
продукция тартыш болгондуктан анын чыгарган продукциясы канча 
кёлёмдё болбосун дайыма ётёт. Бирок продукция чыгарганга кеткен 
чийки заттын запасы ёндщрщштё чектелген.  

Бир даана продукцияга чыгымдалган чийки заттын нормасы жана 
запасы тёмёнкщ таблицада кёрсётщлгён. 

 

Чийки заттын сарп. турган 
нормасы Чийки зат 

А В С 

Чийки 
заттын 
запасы 

1 тип      18      15       12 360 
2 тип        6        4         8 192 
3 тип        5        3         3 180 

 

Ёндщрщш максималдык пайда табыш щчщн кандай пландагы 
продукция чыгарышы керек. 
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Кёнщгщщ 27.4.  Ёндщрщш щч тщрдщщ 321 ,, CCC чийки заттарга ээ. 

Ал ушул заттарды пайдаланып тёрт тщрдщщ 4321 ,,, PPPP  продукция 

чыгарат. Тёмёнкщ таблицада 1 тонна продукцияга чыгымдалган чийки 
заттардын нормасы жана запасы кёрсётщлгён. 

 

1 т продук. кеткен чийки заттын нормасы Чийки 
заттын тщрщ 1P  2P  3P  4P  

Чийки 
заттын 
запасы 

1C  4 5 2 3           60 

2C  30 14 18 22         400 

3C  16 14 8 10         128 
 

Ёндщрщш 1 т 1P  продукциясын сатканда 48, 2P  ден 25, 3P  тён 56 жана 

4P  продукциясын сатканда 30 сом табат.  

Эгерде ёндщрщш,  2P  продукциядан 8 тоннадан кем эмес, 4P  

продукциядан 5 тоннадан кёп эмес ал эми 1P , 3P  продукцияларды 3:1 

катышта чыгарыш керек деп шарт койгондо ёндщрщш максималдык 
пайда кёрщш щчщн кайсы продукцияны канча кёлёмдё чыгарыш керек.  

 

Кёнщгщщ 27.5.  Ооруканада иштешкен кызматкерлердин бир айлык 
эмгек манаясынын фонду 50000 рублди тщзёт. Оорукананын штаты 
жана анда иштешкен кызматкерлердин эмгек манаясын (ЭМ) эсептеш 
щчщн формулада пайдаланган коэффициенттер тёмёнкщ таблицада 
берилген. 
 

ЭМ ди формула менен 
эсептегенде пайдаланган 

коэффициенттер 
Ээлеген  кызматы 

Кызмат-
керлердин 

 саны 
А В 

Санитар 6 1 0 
Медсестра 8 1,5 0 
Дарыгер 10 3 0 
Аптека башкаруучу 1 2 0 
Бёлщм башчысы 3 3 30 
Чарба башчысы 1 1,5 40 
Башкы дарыгер 1 4 0 
Оорукананын башчысы 1 4 20 
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Кызматкерлердин эмгек маянасы  ЭМ BxA += *  формуласы 
менен эсептелинет. Формуладагы x  санитардын ЭМи. Жогорку 
шартта ооруканада иштешкен бардык кызматкерлердин айлык 
акысын эсепте.  Жообу: Санитар бир айда ЭМ=727,7372 руб алганда 
ооруканада иштешкен бардык кызматкерлердин ЭМ нын фонду туп-
туура 50000 рублди тщзёт.  

  

Кёнщгщщ 27.6.  Щч базада бир бирдикте ёлчёнгён жщктёр турат. 
Ошол жщктщ эки дщкёнгё ташуу керек. Базадагы жщктёр жана ар бир 
магазин канча бирдиктеги жщккё муктаждыгы таблица менен 
кёрсётщлгён. Таблицада ошондой эле бир бирдик жщктщ бир базадан 
бир дщкёнгё ташыганда канча тёлёш керектиги да жазылган.  

 

Магазин1 Магазин 2  
        45        79 

База 1 18         17          6 
База 2 75         12        13 
База3 31           9          8 

 

Таблицага жазылган маалыматты пайдаланып щч базадан эки 
магазинге жщктщ толук ташыгандагы жалпы тёлём минималдык 
болсун деген шартта кайсы базадан кайсы дщкёнгё канча бирдиктеги 
жщк ташыларын аныкта.  

(Бул маселени чыгарганда мщмкщн болсо Эшенкулов П., 
Жусупбаев А., Култаев Т.Ч. Методика решения задач линейного 
программирования на компьютере Ош: ОшГУ, 2004.-62 с. китепчесин 
кара). 

Эскерме. Ар бир базада ташыла турган жщк бщтщн сан 
болгондуктан табыла турган натыйжа да бщтщн сандар болушу керек. 
Ошондуктан белгисиздерге (план параметрлерге) бщтщн жана 0≥  деп 
чек кой.  

 

Кёнщгщщ 27.7.  Щч автобазада жайлашкан бульдозерлорду иш 
кылганы 4 объектке жёнётщщ керек. Ар бир автобазада канча 
бульдозер бар экени жана ар бир объект канча бульдозерго муктаж 
экендиги таблица менен берилген. Таблицада ошондой эле бир 
автобазадан бир объектке бульдозер канча убакта жетери да 
кёрсётщлгён. 
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О1 О2 О3 О4  
5 9 9 7 

   А1    11 7 8 5 3 
   А2    11 2 4 5 9 
   А3     8 6 3 1 2 

 

Щч базадан бардык бульдозерлор 4 объектке толук жеткендеги 
жалпы убакыт минималдык болсун деген шартта кайсы базадан кайсы 
объектке канча бульдозер жёнётщш керек экендигин тап. Бир  базадан 
бир объектке жёнётщлгён бульдозерлордун санына бщтщн  жана 0≥  
талабы коюлат. 

 

Кёнщгщщ 27.8.  Ар тщрдщщ мамлекеттерде эмгек ресурсу, чийки зат 
ж.б. ар тщрдщщ баалана турганы бардыгыбызга белгилщщ. Бир фирма 4 
заказ бериш щчщн 4 чет мамлекетти издейт. 4 мамлекеттин бирёёсщ 
фирманын бир эле заказын толук (жарым жартылай эмес) аткарышы 
керек. Ошондой эле бир мамлекетке эки заказ берилбейт деп да шарт 
коюлат. Фирманын ар бир заказын кайсы чет мамлекет кандай 
баалары тёмёнкщ таблицада кёрсётщлгён. 

 

 

 Заказ1 Заказ2 Заказ3 Заказ4 
Мамлекет 1 1 4 6 3 
Мамлекет 2 9 10 7 9 
Мамлекет 3 4 5 11 7 
Мамлекет 4 8 7 8 5 

 

Фирма кайсы заказды кайсы мамлекетке берерин - оптималдык 
планды аныкта. 

Эскерме.  Бул маселени чыгарыш щчщн 16 белгисиз 
параметрлерди киргиз. Алардын ар бири 0 же 1 деген маани алып, 
анык бир заказды анык бир мамлекетке берерин билгизсин. Эгерде ал 
1 ге барабар болсо, анда ал заказ берилет, 0 болсо заказ берилбейт 
дегенди тщшщндщрсщн.  

 
 
 
 
 
 

 166

Адабияттар 
 

1. Калугина О. Б., Люцарев В. С. Работа с электронными 
таблицами. Microsoft Office Excel 2003. Интернет-университет 
информационных технологий - ИНТУИТ.ру - 2006, 222 стр.  

2. Богатов Ф.Г. Решение задач правоохранительной практики в 
среде Excel: практикум. Щит-М - 2006, 313 стр. 

3. Макарова Н. В., Трофимец В. Я., Статистика в Excel. Финансы 
и статистика - 2006, 365 стр.  

4. Гобарева Я.Л., Городецкая О.Ю., Золотарюк А.В. Технология 
экономических расчетов средствами Excel. КноРус - 2006, 344 
стр 

5. Фрай К. Хитрости Excel: Перевод с английского. Питер - 2006, 
367 стр. 

6. Пикуза В., Гаращенко А.. Экономические и финансовые 
расчеты в Excel: самоучитель + CD. Питер - 2007, 396 стр 

7. Джеффри Мур, Ларри Уэддерфорд и др. Экономическое 
моделирование в Microsoft Excel: Пер. с англ. - М.: 
Издательский дом "Вильямс", 2004. - 1024 с.: ил.  

8. Дубина А.Г., Орлова С.С., Шубина И.Ю., Хромов А.В. Excel 
для экономистов и менеджеров. - СПб.: Питер, 2004. - 295 с.: 
ил. 

9. Коцюбинский А.О., Грошев С.В. Excel для бухгалтера в 
примерах. - М.: ЗАО "Издательский Дом "Глав- бух". - 2003. - 
240 с. - ("Бухгалтерская панорама") 

10. Лавренов С.М. Excel: Сборник примеров и задач. - М.: 
Финансы и стати- стика, 2003. - 336 с.: ил. - (Диалог с 
компьютером). 

11. Саймон Джинджер. Анализ данных в Excel: наглядный курс 
создания отчетов, диаграмм и сводных таблиц.: Пер. с англ. - 
М.: Издательский дом "Вильямс", 2004. - 528 с.: ил. 

 
 
 
 
 
 



 167

 Мазмууну  
   

 Сөз башы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    3 
   

 Чоң энемдин сандыгы . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .    4 
   

 Параграфтар  
   

1 Microsoft Excel дин негизги элементтери . . . . . . .     6 
2 Электрондук баракчага информация жазуу 

жана аны оңдоо . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
  

 12 
3 Операторлор . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   16 
 Бир ячейкага кайрылуу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   16 
 Формулада колдонулуучу операторлор . . . . . . . . . .   17 
 Формулага жазылган операциялардын 

аткарылыш тартиби . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
  

 19 
 Формулага кирген операндарды жана 

аргументтерди өзгөртүү . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

 19 
4 MS Excel де убакытты жана датаны колдонуу   21 
5 Текст жана сандардын орундарын  өзгөртүү  

жана аларды түздөө . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

 22 
6 Ячейкаларды форматоо, которуу жана алардын  

копиясын алуу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

 26 
7 Бири-бирине көз каранды ячейкалар . . . . . . . . . . . . .   38 
8 Турактуу жана өзгөрмө адрестер . . . . . . . . . . . . . . . . . .   40 
9 Математикалык, статистикалык ж.б. 

функциялар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

 48 
10 Функциянын графигин сызуу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   56 
11 Маалыматтарды иретөө . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   63 
12 Блок-схема сызуу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   68 
13 Беттерди, саптарды жашыруу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   77 
14 Таблицага клавиатурада жок символдорду 

коюу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
79 

 168

15 Документтерди сактоо жана окуу . . . . . . . . . . . . . . . . .   83
16 Маалыматтарды издөө жана алмаштыруу . . . . . .   85 
17 Документти печатка берүү . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  87
18 Экрандан көрүнгөн же печатка берилүүчү  

форманы түзүү . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  96
19 Excel де иштеген учурда справка алуу  98
20 Excel системада берилиштердин базасын түзүү  118
21 Берилиштерди эң жөнөкөй статистикалык  

методдор менен иштетүү . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  121
22 Сызыктуу эмес теңдемелерди чыгаруу  128
 Теңдемени график сызуу жолу менен чыгаруу. .  128
 Теңдеменин тамырларын Подбор параметра 

сервисин колдонуп табуу . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  129
23 Теъдеменин тамырын итерация ыкмасы менен 

тактоо . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  133
24 Бир же бир нече теңдемелердин системасын 

Поиск решения сервиси менен чыгаруу . . . . .  . . . . .  140
 Теңдеменин тамырларын Поиск решения 

сервисин колдонуп чыгаруу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  140
 Теңдемелердин системасын Поиск решения 

сервиси менен чыгаруу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .  142
25 Бир же бир нече өзгөрмө чоңдуктары бар 

функциянын экстремумун табуу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  145
26 Функциянын эң чоң, эң кичине маанилерин 

жана ага бир шарт коюлган экстремумун издөө 151
27 Оптимизацияга ээ боло турган маселелерди 

чыгаруу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  156
 Reddy Niсks фирмасынын маселеси . . . . .  156
  

 Практикалык иштер 
  

№1 Чейректин орточо баасын табуу . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .   34



 169

№2 Жумушчулардын айлык акысын эсептөө . . . . .. . . . .   36
№3 Комуналдык төлөмдөрдү эсептөө . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .   45
№4 Окуучулардын баа алуусун автоматташтыруу . ..  54
№5 Берилген теңдеменин тамырын табуу . . . . . . . . . . . . . .   62
№6 Таблицаны маалымат менен толтуруу . . . . . . .. . . . . . .  103
№7 Графиктерди жана диаграммаларды сызуу. 

Берилиштерди түздөө, тренд сызыгын кошуу, 
берилиштерди экстраполяциялоо . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  110

  

 Маселелер жана көнүгүүлөр 
  

 Маселе 6.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  103
 Маселе 6.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
 Маселе 6.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
 Маселе 6.4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
 Маселе 6.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
 Маселе 6.6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
 Маселе 7.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
 Маселе 7.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
 Маселе 7.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
 Маселе 7.4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
 Маселе 7.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
 Маселе 7.6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
 Маселе 20.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
 Маселе 20.2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 120
 Маселе 21.1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 122
 Маселе 21.2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  124
 Маселе 21.3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
 Маселе 21.4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 125
 Маселе 21.5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . 125
 Маселе 21.6  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . 126
 Маселе 21.7  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  127

 170

 Көнүгүү 22.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . 132
 Көнүгүү 22.2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  . . . . . . 132
 Көнүгүү 22.3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
 Көнүгүү 22.4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
 Көнүгүү 22.5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
 Көнүгүү 22.6  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
 Көнүгүү 22.7  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
 Көнүгүү 22.8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
 Көнүгүү 25.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
 Көнүгүү 25.2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
 Көнүгүү 25.3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
 Көнүгүү 25.4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
 Көнүгүү 25.5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
 Көнүгүү 26.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
 Көнүгүү 26.2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
 Көнүгүү 26.3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
 Көнүгүү 26.4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
 Көнүгүү 26.5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
 Көнүгүү 26.6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
 Көнүгүү 26.7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
 Көнүгүү 26.8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  155
 Көнүгүү 26.9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
 Көнүгүү 27.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
 Көнүгүү 27.2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
 Көнүгүү 27.3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
 Көнүгүү 27.4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
 Көнүгүү 27.5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
 Көнүгүү 27.6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
 Көнүгүү 27.7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
 Көнүгүү 27.8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
  

 Адабияттар. . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166



 171

 




