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Sapagyň maksady:  

Talyplara Garaşsyzlygyň manysyny, ähmiýetini düşündirmek, olaryň bilim 

almaga höwesini, Watanymyza, Hormatly Prezidentimize buýsanjyny, halkymyza 

söýgüsini artdyrmak. Hormatly Prezidetimiziň alyp barýan bilim syýasatynda EHM-

niň ornuny, hasaplaýyş tehnikasynyň taryhyny we gurluşyny öwretmek. 

 

1. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe milli Liderimiziň bilim 

özgertmleriniň täze gadamlary.  

Türkmenistanda bilim ulgamyny ösdürmek hakyndaky gol çekilen kararlardyr 

permanlar, görkezmeler, çykyşlar, maslahatlar, esasan, şu aşakdaky ugurlary öz içine 

alýar: 

    1. Döwrebap abzallaşdyrylan täze okuw binalaryny, çagalar baglaryny gurmak 

ýa-da abatlamak.  

    2. Okuw mekdeplerini taýýarlykly hünärmenler bilen üpjün etmek. 

http://www.turkmenistan.gov.tm/
https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_computer_science
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    3. Mugallymlaryň iş şertlerini gowulandyrmak, hepdelik we ýyllyk iş sagatlaryny 

azaltmak. 

    4. Bilim işgärleriniň zähmet haklaryny ýokarlandyrmak.  

    5. Mekdepleri interaktiw tagtalar, multimediýa enjamlary bilen üpjün etmek. 

    6. Döwrebap okuw meýilnamalaryny taýýarlamak we okuwçylary (talyplary) şol   

        esasynda ýazylan ýokary derejede çap edilen okuw kitaplary we gollanmalar    

        bilen üpjün etmek. 

Döwletimizde bilim ulgamyny ösdürmek baradaky kararlardyr permanlar şu 

ulgamy ösdürmek üçin zerur bolup durýan meseleleriň ählisini öz içine almak bilen 

birlikde etaplaýyn, yzygiderli we özara baglanşykly bolansoň, olar biri-biriniň üstini 

ýetirdi. Şeýlelikde, ýurdumyzda bilim ulgamy täze basgançaklara galdy. Dünýaniň 

ösen döwletlerinde berilýän bilim derejesi bilen deňleşdi. 

2013-nji ýylyň 1-nji martynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň 

giňişleýin mejlisinde “Türkmenistanda bilim ulgamyny kämilleşdirmek hakynda” 

Permana hem-de “Türkmenistanda umumy orta bilim bermegiň meseleleri 

hakynda” Karara gol çekildi. Umumybilim berýän mekdeplerde okuwyň 

mazmunyny baýlaşdyrmak we möhletini 12 ýyla çenli uzaltmak meselesi ýola 

goýuldy.  

Türkmenistanda on iki ýyllyk umumy orta bilime geçmegiň Konsepsiýasyndan 

ugur alyp 2013-2014-nji okuw ýylynda bilim ulgamynda düýpli özgertmeler 

durmuşa geçirilýär.  

Geçen okuw ýylynda (2016-2017) 7 ýaşly çagalar bilen bir hatarda 1-nji synpa 

6 ýaşly çagalar hem kabul edildi. Alty ýaşly 1-nji synpa kabul edilen çagalaryň ýaş 

aýratynlyklary we Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty 

ministrliginiň maslahatlary nazara alnyp, olary okatmakda ýüze çykan birnäçe 

talaplar durmuşa ornaşdyrylýar we oňaýly netije görkezýär. 1-nji synpa kabul edilýän 

körpeleriň ählisiniň netbuk (netbook) kompýuterlerini sowgat almaklary asylly däbe 

öwrüldi. Şu okuw ýyly hem 6 we 7 ýaşly çagalaryň ählisi şular ýaly sowgady aldylar. 
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Mekdeplerde Türkmenistanyň medeni mirasy, ykdysadyýetiň esaslary, 

ekologiýa, dünýä medeniýeti, informasiýa-kommunikasiýasy we innowasion 

tehnologiýalary, modelirleme we grafika ýaly täze okuw dersleri girizildi. 

Informatika, daşary ýurt dilleri, jemgyýeti öwreniş okuw derslerine berilýän 

sagatlaryň sany köpeldi. 

Biziň bilşimiz ýaly, Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 

2007-nji ýylyň 11-nji fewralynda ählihalk saýlawlary netijesinde ilkinji gezek 

Türkmenistanyň Prezidentligine saýlandy. Şondan sanlyja gün geçenden soň onuň 

gol çeken ilkinji permanynyň biriniň 15-nji fewraldaky “Türkmenistanda bilim 

ulgamyny kämilleşdirmek hakynda” Perman bolmagyny tötänlik hasaplap 

bolmaz. Biziň pikirimizçe, munuň özi Prezidentimiziň uly we jogapkärli işiniň 

başyny döwleti hemmetaraplaýyn ösdürmegiň şerti hökmünde bilim ulgamyny 

ösdürmekden başlamagy maksat edendigini aňladýar. Bu Perman şol ýylyň 1-nji 

sentýabryndan başlap okuwyň möhletini orta mekdeplerde 10 ýyl, ýokary okuw 

mekdeplerinde 5 ýyl, lukmançylyk uniwersitetinde we sungatyň aýratyn hünär 

ugry boýunça okuwlaryň 6 ýyl bolmalydygyny göz öňünde tutýardy. Ýokary 

synplarda jemgyýeti öwreniş we bedenterbiýe sapaklarynyň girizilmegi, orta 

mekdebi tamamlan ýyly ýaşlaryň ýokary okuw mekdeplerine okuwa girmeklige 

rugsat edilmegi bilim ulgamyny kämilleşdirmekde aýgytly ädim boldy. 

Ýokary okuw mekdepleriniň ençemesi, owadan, ak mermere beslenen, dünýä 

ülňülerine laýyk gelýän, tehniki serişdeler bilen abzallaşdyrylan täze binaly boldy. 

Olaryň hatarynda Türkmenistanyň milli sport we syýahatçylyk institutyny, 

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň halkara gatnaşyklary institutyny, 

Türkmen döwlet maliýe institutyny, Türkmenistanyň Serhet institutyny, Türkmen 

döwlet nebit we gaz institutyny, Türkmen döwlet medeniýet institutyny, Türkmen 

döwlet ulag we aragatnaşyk institutyny, Türkmen döwlet lukmançylyk 

uniwersitetini, Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutyny, Türkmen 

döwlet energetika institutyny, Daşoguzdaky Türkmen döwlet oba hojalyk 



4 
 

institutyny, Türkmenistanyň IIM-niň S.A.Nyýazow adyndaky Polisiýa institutyny 

we beýlekileri görkezmek bolar. Orta mekdepleriň, çagalar baglarynyň köpüsi täze 

binalara göçürildi ýa-da döwrebaplaşdyryldy. Ýurdumyzda 2006-2007 okuw 

ýylynda 16 sany ýokary we 16 sany orta hünär mekdebi bolan bolsa, häzir ýokary 

hünär mekdebi 23-e, orta hünär mekdebi 32-ä ýetdi. Bu görkezijiler soňky ýyllarda 

Türkmenistanda bilim ulgamyny ösdürmeklige uly üns berlýändigini doly görkezýär. 

 
Şu ýyl ýurdumuzyň ýokary okuw mekdeplerine 8308 adam kabul edildi. Bu 

bolsa geçen ýyldakydan 1052 adam köpdür. 

Şu ýylyň ýedi aýynda okuw kitaplarynyň we okuw gollanmalarynyň 224 

görnüşi çap etmäge taýýarlanyldy. Olardan 105-si neşir edildi. Ýurdumyzyň zehinli 

mekdep okuwçylary halkara ders bäsleşiklerine we Internet-olimpiadalaryna işjeň 

gatnaşmak bilen 76 medala eýe boldular. Olaryň 11-si altyn, 25-si kümüş, 40-sy bolsa 

bürünç medallardyr. Ýurdumyzyň talyplary hem halkara paýhas bäsleşiklerinde 

üstünlikli çykyş edip, 21 medal eýelediler. Olaryň 4-si altyn, 6-sy kümüş we 11-si 

bürünç medallardyr. Şeýle hem türkmen talyplarynyň birnäçesine ýokary netije 

gazanandyklary baradaky degişli diplomlar we şahadatnamalar gowşuryldy.  

 
Mälim bolşy ýaly, Türkmenistan medeni-ynsanperwer ulgamda, bilim babatda, 

ylmy-tehniki ulgamda Ýaponiýa bilen ikitaraplaýyn gatnaşyklary ösdürmäge uly 

ähmiýet berýär. Ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerinde ýapon diliniň 

öwrenilmegini, şeýle hem Sukuba uniwersiteti bilen ýola goýlan netijeli 

hyzmatdaşlygy bu ugurda üstünlikli gatnaşyklaryň mysaly hökmünde görkezmek 

bolar. 
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Ýaponiýadan bolan alymlaryň teklibi boýunça okuwyň birinji ýylynda 

Inžener-tehnologiýalar uniwersitetiniň talyplary iňlis we ýapon dillerini 

öwrenerler. Okuwyň ikinji ýylyndan başlap, ýaponiýaly professorlar üç ýylyň 

dowamynda talyplara saýlap alan hünärleri boýunça sapak bererler, ylmy-

barlag işlerini geçirerler. Okuwyň dördünji ýylynda talyplara Ýaponiýanyň 

ýokary okuw mekdeplerinde, hususan-da, Sukuba uniwersitetinde bilim almak 

teklip edilýär. Şol ýerde olar diplom işini goramaly bolar. Talyplar okuwyny 

tamamlandan soň, olara degişli şahadatnamalar we diplomlar gowşurylar.  

 
Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Karary bilen şu ýyl 

ýokary okuw mekdepleriniň birnäçesinde täze hünärler açyldy. Seýitnazar Seýdi 

adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynda «hytaý dili», Milli sport we 

syýahatçylyk institutynda “Sport tehnologiýalarynyň tehniki üpjünçiligi” 

hünärleriniň açylmagy muňa mysal bolup biler.  
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Ýurdumyzyň bilim ulgamynyň ýene bir wajyp ugry orta hünär bilimi bolup 

durýar. Şu ýyl Türkmenistanyň orta hünär okuw mekdeplerine ministrlikleriň, pudak 

edaralarynyň, kärhanalaryň we guramalaryň sargytlaryna laýyklykda, 8 müň 317 

adamy okuwa kabul edildi.  
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2017 — 2018-nji okuw ýylynda türkmen oglanlarynyň we gyzlarynyň 

ýüzlerçesi Russiýanyň, Belarusuň, Hytaýyň, Malaýziýanyň, Rumyniýanyň, 

Türkiýäniň, Horwatiýanyň we beýleki döwletleriň iri ýokary okuw mekdepleriniň 

talyp şahadatnamalarynyň eýeleri bolar. Şunda Türkmenistanyň iki ýokary okuw 

mekdebi — Halkara nebit we gaz uniwersiteti hem-de Halkara ynsanperwer ylymlary 

we ösüş uniwersiteti daşary ýurtly talyplary okuwa kabul eder. 

 

2. EHM-iň ösüş taryhy.  

Biz ylmyň, tehnikanyň, önümçiligiň, halk hojalygynyň ähli pudaklaryna 

döwrebap kompýuterleriň giňden ornaşan döwründe ýaşaýarys. Häzirki döwürde 

ykdysady, durmuşy we beýleki çylşyrymly meseleleriň çözgüdinde EHM-i 

peýdalanmak oňaýly netijesini berýär. EHM-ler şu wagta çenli nähili taryhy ösüşi 

başdan geçirdikä?! Adamlar gadym döwürlerden başlap, hasaplamalar bilen iş salşyp 

gelipdirler. Onuň üçin öň belleýşimiz ýaly elýeterli serişdelerden: eliň we aýagyň 

barmaklaryndan, taýajyklardan, daşjagazlardan we ş. m. peýdalanypdyrlar. Soň-

soňlar hasap taýajyklary ýüze çykypdyr. Kem-kemden hasaplamagyň serişdelerini 

kämilleşdirmek bilen ýönekeýje hasaplaýjy maşynlary döräp başlapdyr. Fransuz 

matematigi Blez Paskal 1642-nji ýylda entek 19 ýaşly jahylka onluk sanlary goşup 

bilýän diş-diş tigirleriň esasynda gurnalan hasap maşynyny döredipdir. Onuň kakasy 

salgyt ýygnaýjy bolup işlänsoň bu masyn oňa hasap işlerinde örän peýdaly bolupdyr. 

Nemes matematigi Gotfrid Wilgelm Leýbnis 1673-nji ýylda dört amaly ýerine 

ýetirýän maşyny oýlap tapypdyr. Soňra bu maşynyň esasynda arifmometrler 

döredilipdir hem-de olar 1820-nji ýyldan başlap, köpçülikleýin öndürilip 
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başlanypdyr. Arifmometrleriň ýaýrap başlamagy bilen bir wagtda uniwersal hasap 

maşynyny döretmeklik pikiri peýda bolup başlapdyr. Iňlis matematigi Ç. Bebbij 

1823-nji ýylda uniwersal hasaplaýjy maşynlaryň hemme (ýat, arifmetik, dolandyryş, 

giriş we çykyş) gurluşlaryny özünde saklaýan maşynyň taslamasyny öňe sürüpdir. 

Bu maşyny gurnamaga 70 ýyl zähmet sarp edilse-de, ahyrsoňunda hem ol doly 

gurnalyp gutarylmandyr. Şeýle-de bolsa meşhur ýazyjy Jon Baýronyň gyzy Ada 

Lawleýs bu maşyn üçin hasaplaýjy maksatnamalary düzüpdir. Ada Lawleýs ilkinji 

maksatnama düzen zenan hasaplanýar. Onuň hormatyna maksatnama dilleriniň biri 

Ada diýlip atlandyrylýar. Amerikan inženeri N. Hollerit 1890-njy ýylda analitik 

hasaplaýjy maşynyny döredipdir, ony ABŞ-da ilat ýazuwynyň netijelerini işlemekde 

peýdalanypdyrlar. Elektron hasaplaýjy maşynlaryň zamany XX asyryň 30-njy 

ýyllarynda iňlis alymy A. Týuringiň, amerikan alymy E. Postuň nazary işlerinden 

başlanýar. Sifrli hasaplaýjy maşynlary gurmaklygyň esasy düzgünleri amerikan 

alymlary J. fon Neýman, G. Goldstaýn we A. Berks tarapyndan işlenilip 

taýýarlanypdyr.  

Ilkinji maksatnama arkaly dolandyrylýan Mark-1 IBM korporasiýasynyň 

ýardam bermegi bilen G. Aýkeniň baştutanlygynda, ilkinji sifrli hasaplaýjy maşyn 

ENIAK (Electronic Numerical Integrator and Calculator) bolsa 1946-njy ýylda 

J. U. Moçli we J. P. Ekkert tarapyndan ABŞ-da döredilýär.  

1949-njy ýylda Angliýada EDSAK (M. Uilks), 1951-nji ýylda öňki SSSR-de 

MESM (S. Lebedewiň ýolbaşçylygynda), 1952-njy ýylda ABŞ-da EDWAK (J. B. 

Moçli, D. P. Ekkert, J. fon Neýman) elektron-hasaplaýjy maşynlary döredilipdir. 

Ilkinji EHM-ler elektron lampalardan düzülip, olar birnäçe otaglarda ýerleşipdir, 

olaryň bahalary örän gymmat bolupdyr, olarda işlemek ýeňil bolmandyr. Wagtyň 

geçmegi bilen EHM-leriň gurluşlarynda tranzistorlar, integral shemalar, uly integral 

shemalar peýdalanylyp başlanypdyr, bu bolsa olaryň ölçegleriniň kiçelmegine 

getiripdir, olaryň hasap ediş tizlikleri has hem artypdyr. Ýokary derejedäki 

maksatnama dilleriniň peýda bolmagy bolsa EHM-ler bilen işlemekligi has hem 

ýeňilleşdiripdir. Personal kompýuterleriň (kompýuter – hasaplaýjy) döremegi 

hasaplaýyş tehnikasynda has uly öňe gidişlik hasaplanýar.  

Rowaýata görä, ilkinji personal kompýuter ABŞ-da awtomobil garažynda 

döräpdir. Stiw Jobs we Stiw Woznýak ikisi Jobsyň awtomobilini satyp gazanan 

pullaryny özleriniň ilkinji kompýuterleri bolan «Apple» siňdiripdirler. Bu 

kompýuterler 1977-nji ýylda bazara çykarylyp başlanýar. Ýöne 1981-nji ýylda 

IBM (International Business Machines) korporasiýasynyň döreden kompýuteri 

has şowly çykýar, häzirki wagtda bu firmanyň kompýuterleri tutuş ýer ýüzüne 

ýaýrandyr.  

EHM-leriň ösüş taryhyny birnäçe şertli wagt aralygyna - döwürlere hem 

bölýärler. Bu bölünişik EHM-leriň taýýarlanyş tehnologiýasy, maksatnama 

üpjünçilik mümkinçiliginiň giňelmegi bilen baglanysyklydyr. 1940-njy ýyllardan 
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başlap, şu günlere çenli EHM-leriň ösüş taryhynda bäş sany döwri bölüp 

görkezýärler. Döwürlere bu bölünişik şertleýindir.  

1-nji döwre (1940-1959 ýý.) degişli EHM-ler elektron lampalardan (18 

müňden hem köpräk) ybarat bolup, köp meýdany (goşmaça elektrik çeşmeli, 

sowadyjyly kömekçi gullugy bilen ortaça 500 kw metr) tutupdyr. Bu EHM-leriň 

operatiw ýadynyň göwrümi az, ygtybarlygy pes, örän köp energiýa talap edipdir, köp 

ýylylygy bölüp çykarypdyr. Olar söhbetdeşlik düzgüninde işlemäge ukyply 

bolmandyr, maksatnamalar maşyn dilinde (0 we 1 sifrleriň kömegi bilen) ýazylypdyr. 

Bu EHM-ler sekuntda ortaça 10-20 müň amaly ýerine ýetirip bilipdirler. 1946-njy 

ýylda ABŞ-da döredilen ENIAK, IBM 700, öňki SSSR-de döredilen MESM, M-20, 

Strela, Minsk-1, Ural-l maşynlar şu döwre degişli maşynlardyr.  

EHM-leriň 2-nji döwrüne (1959-1964 ýý.) degişli maşynlaryň 

tehnologiýasynda tranzistorlar, diodlar, rezistorlar peýdalanylypdyr. Bu bolsa 

maşynlaryň göwrüminiň kiçelmegine, az energiýa talap etmegine, işleýşiniň has 

ygtybarly bolmagyna getirdi. Olaryň operatiw ýady ulaldy, hasaplaýyş tizligi 

(sekuntda 100-500 müň amal) artdy, maksatnama üpjünçiligi ýüze çykdy. Bu döwre 

degişli EHM-lere mysal hökmünde öňki SSSR-de döredilen Setun, Nairi, Razdan, 

BESM, ABŞ-da döredilen IBM 701, Philco Transac we ş.m. getirmek bolar.  

EHM-leriň 3-nji döwri (1964-1979 ýý.) hasaplaýyş tehnikasynda hil taýdan 

düýpli öwrülişige getirdi. Ol EHM-leriň tehnologiýasynda ýarym geçirijileriň we 

integral shemalaryň peýdalanmagy bilen baglanyşyklydyr. EHM-leriň tizligi has 

artdy (sekuntda 1 mln töweregi amal), olaryň bir görnüşi üçin ýazylan maksatmama 

başga görnüşinde hem ýaramly bolup başlady. EHM-leri utgaşdyrmak mümkinçiligi 

ýüze çykdy. Ilkinji gezek operasion ulgamlaryň peýdalanylmagy EHM bilen 

işlemegi has ýeňilleşdirdi. Bu döwre oňki Warşawa şertnamasyna girýän sosialistik 

döwletleriň bilelikde döreden ES-1010, ES-1020, ES-1022, ES-1030, ES-1060 we 

ş.m. tapgyrlaýyn göýberlen EHM-ler, ABŞ-da döredilen IBM 360 maşyny degişlidir.  

EHM-leriň ösüşiniň 4-nji döwrüne (1980-1990) degişli bolan EHM-leriň 

tehnologiýasynda uly integral ulgamlar peýdalanylýar. Bu bolsa olaryň möçberiniň 

has kiçelmegine getirdi. Olary adaty ýazuw stolunyň üstünde ýerleşdirip bolýar. 

EHM-ler üçin amaly maksatnamalaryň toplumynyň işlenip düzülmegi olary 

peýdalanyjylaryň sanyny has hem artdyrdy. EHM-ler diňe bir hasaplamaga degişli 

meseleleri çözmäge däl, eýsem, ýazgyly, şekilli we sesli maglumatlary gaýtadan 

işlemekde hem peýdalanylyp başlandy. Dürli görnüşli mikro- we mini EHM-ler, şu 

döwrüň aýratyn bir klasyna degişli bolan personal kompýuterler döredi. Bu döwre 

degişli EHM-lere Korwet, DWK, Ýamaha, Elektronika, Agat, IBM PC XT, IBM 

PC AT we ş.m. mysal getirip bolar.  

EHM-leriň ösüşiniň 5-nji döwri hem 1980-nji (käbir çeşmelerde 1990) ýyldan 

başlanýar diýip aýtmak mümkin. Sebäbi 1980-nji ýylda Ýaponiýanyň Tepso 

elektrik muzeýinde iňlis we ýapon dillerinde adaty ses arkaly berlen buýruklara 
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düşünýän kompýuteriň adamlara görkeziliş dabarasy bolup geçipdir. Hasaplaýyş 

tehnikasynyň apparat we maksatnama üpjünçiligi ýadyňa-oýuňa düşmejek depginde 

ösýär. Şoňa görä-de geljekde maglumatlar tehnologiýasynyň nänili derejelere 

ýetjekdigini aýtmak kyn. Ýöne EHM-leriň element bazasy bolup, has uly integral 

shemalar hyzmat eder, operatiw ýadynyň möçberi örän uly bolar, olara maglumatlar 

tebigy ses arkaly giriziler, maşyn bilen adaty dilde gürleşiler, EHM “görmäge”, “ys” 

almaga ukyply bolar diýlip çak edilýär.  

3. EHM-iň gurluşy.  

Enelik plata1 (Motherboard) - kompýuteriň esasy platasy bolmak bilen, ol özünde esasy 

düwünleri (yзелы) we kiçi baglanyşyk platalary (дочерной) baglanyşdyryjy razýomlary 

saklaýar. Onda esasy elektron elementler ýerleşýär: prosessor, huş, bios, birnäçe mikroshemalar  

we ş. m. Kompýuteriň hemme bölekler enelik plata dakylýar, syçan, klawiatura, monitor, 

nauşnik, mikrofon, gaty disk, disk okaýan guramalar, USB2 bilen birikdirilýan guramalar (printer, 

skanner, telefon, fotoapparat...), operatiw huş (RAM), tranzistorlar, kondensatorlar.  

 
Prosessor – (CPU3 - central prosessor unit): ýeke-täk ýarymgeçirijili kristallarda 

ýerleşdirilen örän uly integral shemadyr. Prosessor kompýuteriň ähli gurluşlaryny 

dolandyrýar, ähli amallary ýerine ýetirýär. Umumy ýagdaýda prosessor öz düzümine: 

arifmetiki - logiki gurluşlary, ýagny maglumatlaryň üstünde arifmetiki-logiki 

operasiýalary geçiriji gurluşlar; maglumatlary saklaýan registrler, hasaplaýjylar (счетчики), 

komandalar we maglumatlar adresini kesgitleýji gurluş; kompýuteriň beýleki gurluşlaryny 

birleşdiriji daşky interfeýsler. Merkezi prosessoryň esasy hasiýeti şeýledir: 

                                                           
1 Enelik plata hem diýilýär, (материнская плата). 
2 Universal Serial Bus - универсальная  последовательная шина  
3 ЦПУ - центральное процессорное устройство 
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prosessoryň arhitekturasynyň tipine ýa-da seriýasyna, komandalary we adresleri 

kesgitleýji gurluşlary goldaýjy ulgam, ýygylygy (MHz, GHz) razrýadlylygyna (bit) baglydyr. 

Häzirki döwürde prosessorlaryň i3, i5, i7 ýaly görnüşleri giňden ulanylýar. 

   

Operatiw  huş (RAM4) – wagtlaýyn ýat hem diýilýär. Häzirki döwür kompýuterlerinde 

operatiw huş: 

1.  Erkin  saýlawy  dinamik  tipli 

mikroshemalar (DRAM - Dynamik Random Access Memory), 

2. Statiki tipli mikroshemalar (SRAM - Statiki RAM) ulanylýar. 

Dinamiki we statiki huşlaryň aratapawudy – maglumatly saklanyş düzgünindedir. 

Statiki huşlarda maglumatlar maglumatlaryň täze blogyna çenli saklanýarlar. Haçanda täze blok 

gelende köne blok ýerini boşatmaly bolýar. Statiki huşuň elementler ýaçeýkasy bolup ştatiki 

triggerler ulanylýar. 

Statiki huş ýokary tizligi eýeleýär we huşy dolandyrmakda ulanylýar. Dinamiki huş 

elmydama sorag - jogapda işläp durýar. Onuň düzümi elmydama regenerasiýanyň 

gaýtalanmagynyň ýygylygy bilen täzelenip durýar. Onuň işleýiş tizligi pesräkdir. 

 Kompýuterde işlänimizde faýllary ýatda saklaýançak oňa wagtlaýyn ýer (huş) 

gerek bolýar. Ýatda saklaýançak RAM-de saklanýar. Eger RAM-de ýeterlik ýer bolmasa ýady 

Hard disk-den (gaty disk-hemişelik ýat) alýar, bu bolsa kompýuteriň tizligini peseldýär, şonuň 

üçinem kompýuterimiziň RAM-y näçe uly bolsa kompýuterimiz şonça-da çalt işlär. Häzirki 

döwürde RAM-leriň 1-2-4-8-16 GB göwrümlileri giňden ulanylýar. Grafiki, wideo 

programmalar bilen işlänimizde RAM-yň ýokary bolmagy hökmanydyr. 

 

Gaty disk (HDD5 - Hard Disk Drive) – Hemişelik ýat hem diýilýar. Aýryp bolmaýan 

magnit ýygnaýjyly (накопители) diskowodlara girýär. 1973-nji ýylda ilkinji gaty diskleri IBM 

firmasy işläp taýýarlady. Onuň göwrümi 16 kbaýt. 

Conner, IBM, Maxtor, Seagate, Western Digital, Fujitsu, Quantium -  öndüriji firmalardyr. 

SATA, IDE kabeller arkaly enelik plata birikdirilýär. 

Gaty diskiň esasy – aýlanýan osda ýerleşdirilen diskdir. Bu iki gapdaly  magnit  bilen  örtülen  

keramikadan,  alýuminden,  aýnadan, plastikadan bolan plastinkadyr. Diskiň aýlanyş tizligi 3600, 

7200, 10000 (RPM-round per minut) aýlaw/min. Okaýjy - ýazyjy golowkalar ýörite ylalaşykly 

tipli pozisiýada ýerleşdirilýär. Diskiň üst gatlagyndan takmynan 0,13 mkm yş (zazor) bilen 

golowka işleýär. Diskiň aýlanmagy netijesinde döreýän howa ýassygy esasynda zazor saklanýar. 

Elektron plata diskiň işleýiş funksiýasyny üpjin edýär. Ol barlaýjynyň komandasyny gaýtadan 

                                                           
4 ОЗУ - Операти́вная па́мять (англ. Random Access Memory, RAM, память с  произвольным доступом; ОЗУ 

(оперативное запоминающее устройство) 
5 Накопи́тель на жёстких магни́тных ди́сках или НЖМД (англ. hard (magnetic) disk drive, HDD, HMDD), жёсткий диск, в 

компьютерном сленге «винче́стер» — запоминающее устройство (устройство хранения информации) произвольного 
доступа, основанное на принципе магнитной записи. Является основным накопителем данных в большинстве компьютеров. 
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işleýär, aýlanma tizligi sazlaýar, ýazmak režiminiň signalyny generirleýär, okama režiminiň 

signalyny güýçlendirýär we ş. m. 

 Ähli maglumatlar gaty diskiň içinde ýerleşýär – ýatda saklanýar. Tizligi hem-de 

göwrümi (sygymy) bilen tapawutlanýarlar. Tizligi näçe ýokary boldugyça, çalt işlär, sygymy 

näçe uly boldugyça köp maglumat ýygnap-sygdyryp bolar. Häzirki  döwürde 500 GB, 1-2 TB-

lyk gaty diskler ulanylýar. Onuň göwrümini bilmek üçin Компьютер bukjasyna girip  diskleriň 

aýratynlyklaryna (свойства) seretmelidir.  

  
 

Ulgamlaýyn bina (Case6) - Ulgamlaýyn bina özünde enelik platany, 

mikroprosessory, operatiw huşy, elektron shemalary, çee we 

gaty magnit diskler görnüşindäki toplaýjylary, tok geçirijileri  

saklaýar. Umuman kompýuteriň hemme böleklerini öz içinde 

saklaýar. Syçan, klawiatura we monitor bolsa oňa arka 

tarapyndan birikdirilýär. Ulgamlaýyn bina we monitor tok 

çeşmesine (220W) birikdirilýär. 

4. Diskler.  

Operatiw huş (iňl. RAM, Random-access memory) - bu kompýuteriň işläp durýan 

wagtynda maglumatlary maşynyň huşunda saklamak üçin ulanylýan gurluşdyr. Ol 

energiýagaraşly bolanlygy sebäpli, kompýuter öçürilenden soň, operatiw huşdaky maglumatlar 

ýitýär.  Häzirki öndürilýän şahsy kompýuterlerde  1 GB, 2 GB, 4GB, 8 GB  we ondanam köp 

möçberli operatiw huş bolýar.  

 Diskler - maglumatlary hemişelik saklamak üçin niýetlenendir. Şahsy kompýuterde 

diskleriň  aşakdaky görnüşleri ulanylýar. 

 gaty disk (winçester), 

 çeýe diskler, 

 kompakt diskler, 

 fleş diskler. 

 Gaty diskler - operasion ulgamdaky häli şindi ulanylýan maksatnamalary we ulanyjynyň 

maglumatlaryny hemişelik saklamak üçin ulanylýar. Gaty diskleriň (winçester) ýadynyň sygymy 

256 megabaýtdan başlap ýüzlerçe gegebaýta çenli bolup bilýär. Häzirki wagtda göwrümi esasan 

5000 GB, 1 TB gaty diskler ulanylýar. Häzirki wagtda daşyndan birikdirilýän gaty diskler hem 

maglumatlary gorap saklamak üçin ulanylýar. 

                                                           
6 Систе́мный блок (англ. computer case, сленг. системник) — физически представляет собой шасси, которое 

наполнено аппаратным обеспечением для создания компьютера. 

512 
GB 
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Disketalar, kompakt we fleş diskler kompýuterleriň arasynda maksatnamalary we 

maglumatlary alyş çalyş etmek üçin ulanylýarlar.  

Disketalaryň sygymy 3 megabaýta çenli bolup, köplenç  1,44 mbaýt uçin formatirlenilýär.  

Olaryň göwrüminiň kiçiligi sebäpli ýuwaş ýuwaşdan ulanyşdan aýrylýar. 

Kompakt diskler köp maglumady içinde saklap bilýärler we olaryň göwrümi 650 

megabaýtdan hem köp bolup biler. Diskler CD-R (bir gezek ýazylýan), CD-RW (köp gezek 

ýazylýan),   we DVD-R (bir gezek ýazylýan),  DVD-RW (köp gezek ýazylýan) görnüşli bolup 

bilýär. Ýöriteleşdirilen diskleri herekete geçiriji gurluşlaryň kömegi bilen bu disklere 

maglumatlary ýazyp bolýar.  

Kompakt-disk (iňl. Compact Disc, gysgaça CD). Maglumatlar diskiň ýüzüne ikilik 

ulgamyna geçirilip ýazylýar.  

DVD7 diski  (iňl. Digital Versatile Disc – hemmetaraplaýyn sanlaýyn disk, gysgaça DVD). 

DVD diskler 1997-nji ýylda goýberilip başlandy. Bu diskleriň täze nesliniň görnüşidir. Ony doly 

metražly filmleri ýa-da ýokary hilli aýdym ýazgylaryny, kompýuter programmalaryny, suratlary 

we başga maglumatlary ýazmak üçin ulanyp bolýar. Sygymlylygy bilen tapawutlanýan DVD 

diskleriň birnäçe görnüşler bar: bir taraply we iki taraply, bir gatly we iki gatly. Bir taraply DVD 

diskleriň bir gatlysyna 4,7 gigabaýta çenli, iki gatlysyna bolsa 8,5 gigabaýta çenli maglumat 

ýerleşdirip bolýar. Iki taraply DVD diskleriň bir gatlysyna 9,4 gigabaýta çenli, iki gatlysyna bolsa 

17 gigabaýta çenli maglumat sygýar. 

DVD diskler CD8 (700 MB) disklere garanyňda has kämilleşdirilen bolup, olar CD diskler 

bilen deňeşdirilende maglumatyň uly göwrümini saklamaga mümkinçilik berýär.  

Blu-Ray (blu-reý) diskler (19-fewral, 2002) HD (high definition) ýokary hilli wideolary 

ýazmak üçin ulanylýar, olaryň bir taraplysy (Однослойный) 25 GB, iki taraplysy (dual layer-

двухслойный) 50 GB, üç gatlysy (triple layer-трехслойный) 100 GB, dört gatlysy (quadruple 

layers-четырехслойный) bolsa 128 GB möçberindedir. Adynyň blu-ray bolmagynyň sebäbi 

bolsa häzirki diskleri ýazmak üçin gyzyl lazer şöhlesi ulanylýan bolsa, bu täze tehnologiýada gök 

lazer şöhlesi ulanylýar. 

Häzirki wagtda USB porta çatylýan flesh diskler hem giňden ulanylýar. Fleş diskler köp 

maglumatlary öz içinde saklap bilýärler.   

Häzirki zaman şahsy kompýutere ýokardaky agzalan enjamlardan başga-da birnäçe 

goşmaça enjamlar birikdirilýär. Olara mysal edip  modemleri, faksmodemleri, skaneri, 

joýstikleri, mikro sd kartlary  we ş.m. görkezmek bolar. 

      

Tok çeşmesi (Power supply – Блок питание) – Kompýuteri elektrik togy bilen 

üpjün edýän gurluşyň adydyr. 

                                                           
7 DVD (ди-ви-ди́, англ. Digital Versatile Disc — цифровой многоцелевой диск; также англ. Digital Video Disc — 

цифровой видеодиск) — носитель информации, выполненный в форме диска, имеющего такой же размер, как и компакт-
диск, но более плотную структуру рабочей поверхности, что позволяет хранить и считывать больший объём информации за 
счёт использования лазера с меньшей длиной волны и линзы с большей числовой апертурой. 

8 Компакт-диск (англ. Compact Disc, CD) — оптический носитель информации в виде пластикового диска с 
отверстием в центре, процесс записи и считывания информации которого осуществляется при помощи лазера. 
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Disk ýazyjy we okaýjy gurluş (DVD-RW, DVD-ROM) – adyndan hem belli 

bolşy ýaly diskleri okamak we olara ýazmak üçin ulanylýan gurluşdyr. 

5. Kompýuteri işe girizmek.  

Kompýuteri işe girizmek üçin ulgamlaýyn binany hem-de monitori tok 

çeşmesine (220W) birikdirilýär we iýmit (Power) düwmesine basylýar.  

6. Klawiaturany we syçany ulanmak.  

Kompýuteri işe girizenimizden soň buýruklary syçan hem-de klawiatura arkaly 

berýäris. Şonuň üçin hem ilki olary gowy öwrenmegimiz gereklidir. 
 

 
Adaty klawiaturada 102-103 töweregi düwme (klawişa) ýerleşýär.  

 
Klawiatura 6 bölege bölünilip öwrenilýar: 

1. Dolanyryjy düwmeler (Клавиши управления): Bu topara CTRL, ALT, 

Win (клавиша с эмблемой Windows) we ESC klawişalary degişlidir. 

2. Funksiýa klawişalary (Функциональные клавиши): Bu topara F1, F2, F3... 

F12 klawişalary degişlidir 

3. Geçirmek-geçiriji düwmeler (Клавиши перемещения): Bu topara HOME, 

END, PAGE UP, PAGE DOWN, DELETE we INSERT klawişalary 

degişlidir. 

4. Ýazmak üçin klawişalar (Клавиши набора (алфавитно-цифровые): Bu 

topara ýazmak üçin niýetlenen ähli klawişalar degişlidir. Harplar, sanlar, 

belgiler. 

5. Sanly klawiatura (Цифровая клавиатура): Bu topara sag tarapda 

ýerleşýän sanly klawişalar degişlidir. Kalkulýator we beýleki hasaplaýjy 

programmalar üçin örän oňaýlydyr. 
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6. Çyrajyklar (Индикаторы): Ýokarda sag burçda ýerleşýän çyralar sanlary 

hem-de baş harplar bilen ýazjakdygymyz bize duýdurýarlar. 

 

 
 

Soraglar we ýumuşlar: 

1. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe milli Liderimiziň bilim 

özgertmleriniň täze gadamlary barada gürrüň beriň. 

2. EHM-iň ösüşi näçe döwüre bölünýär? 

3. 1-nji döwüre haýsy ýyllar degişli? 

4. 2-nji döwüre haýsy kompýuterler degişli? 

5. 3-nji döwüre haýsy kompýuterler degişli? 

 


