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«Дэльфа-142.1» Логопедиялық құрылғысы, «Зерде» түрлендіруі 

 

Сипаттама 

Логопедиялық құрылғы «Дэльфа-142.1» логопедиялық құрылғысына негізделген 

локалдық бағдарламалық қамтамасыз етудің 1.4 нұсқасының қазақ тіліндегі экрандық 

мәтіні және анықтамасы бар локалдық бағдарламалық-апараттық кешен болып 

табылады.  

Кейбір жаттығуларда қолданылатын мәтіндік өрістегі таңбаларды екі тілде енгізуге 

болады.  

Жалпы жаттығулар саны – 32. 

Жеткізу жиынтығы орыс тіліндегі Тәжірибелік нұсқаулықты қамтиды. Ол 

бағдарламаны орнату ережесі және сигналды өңдеу блогының драйвері (СӨБ), сонымен 

қатар құрылғымен жұмыс жасау және сабақ өткізу бойынша әдістемелік ұсыныстарды 

қамтиды.  

Құрылғымен жұмыс 

Құрылғы интерфейсті екі тілде қолдайды — қазақша және орысша. Бағдарлама-

инсталляторды қазақ тілінде жүктеу үшін Setup_kaz.exe файлын таңдаңыз, орыс тілінде 

жүктеу үшін — Setup_rus.exe. 

 

Егер сіз компьютерде тінтуір және пернетақтамен жұмыс жасасаңыз 

Бағдарламаны жүктеу кезінде бас мәзірдегі «Пернетақтаны көрсету» опциясындағы 

белгіні алып тастаңыз, және пернетақта алдағы уақытта экранда ол көрінбейтін болады.  

Егер сіз «Пернетақтаны көрсету» опциясындағы белгіні алып тастамасаңыз мәтін 

өрісіне таңбаларды енгізу тек тінтуірді — мәтіндік өріске кірген кезде автоматты түрде 

пайда болатын экран пернетақтасының тиісті пернелерін шерту арқылы ғана 

жүргізіледі.  

Пернетақтаның жоғарғы оң жақ бұрышындағы «КАЗ» немесе «РУС» батырмаларын 

басу арқылы таңба енгізу тілін өзгертіңіз. 

Пернетақтаны алып тастау үшін оң жақ жоғарғы бұрышындағы кресті шертіңіз. 

Windows локальдық қазақша нұсқасында таңбаларды әдеттегі пернетақтадан енгізілу 

мүмкін. 

«Тікұшақ» және «Суасты кемесі» жаттығуларында нысаналар Бос орын пернесін басу 

арқылы бастапқы орнына қайтарылады. 

Егер сіз планшетте пернетақтасыз жұмыс жасасаңыз 

Командаларды енгізу үшін экранның оң жақ шетінде орналасқан экран батырмаларын 

қолданыңыз. Бағдарлама оларды экран бетіне шығару үшін, жүктеу кезінде бас 

мәзірдегі «Пернетақтаны көрсету» опциясын белгілеңіз.  

Бос орын, Delete немесе Escape пәрмендерін басу үшін Ctrl+C немесе Ctrl+X пернелер 

комбинациясын таңдап, тиісті жазбалары бар экрандық батырмаларын қолданыңыз. 

F1–F10 пернелерін тек экранның төменгі бөлігінде басуға болады.  

Мәтін өрісін енгізу кезінде экрандық пернетақта автоматты түрде пайда болады. 

Пернетақтаның жоғарғы оң жақ бұрышындағы «КАЗ» немесе «РУС» батырмаларын 

басу арқылы таңба енгізу тілін өзгертіңіз.  

Пернетақтаны алып тастау үшін оның жоғарғы оң жақ бұрышындағы крестке басыңыз. 

«Зерде» құрылғысымен жұмыс істей отырып, планшеттің қимылдарын пайдалануға 

болады: айналдыру өрісінде жолақтарды жоғары және төмен жылжытуға, «Түсті 

жіптер», «Машиналар», «Суасты кемесі» жаттығуларында экранында  интерактивтік 

(жылжымалы) элементтерді қозғалтуға және т.б. 
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