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«Дэльфа-142.1» логопедиялық құрылғысының «Зерде» модификациясы
«Дэльфа-142.1» логопедиялық құрылғысының қазақ тіліндегі экрандық мәтіндері мен
анықтамасы бар «Зерде» модификациясы. Жаттығулардың жалпы саны — 32.
Жеткізу жиынтығына орыс тіліндегі тәжірибелік нұсқаулық кіреді. Ол бағдарламаны
орнату ережелерін және сигналды өңдеу блогының драйверін (БОС), сондай-ақ
құрылғымен сабақтарды өткізу және жұмыс істеу бойынша нұсқаулықтарды қамтиды.
Құрылғы интерфейстің екі — қазақ және орыс тілдерін қолдайды. Орнатушы
бағдарламасын іске қосу үшін Setup_zerde.exe. файлын таңдаңыз.
02.2022 Жаңарту
Тілді ауыстыру
Енді құрылғының бас мәзіріндегі РУС/ҚАЗ батырмасын басу арқылы құрылғының
тілін (қазақ немесе орыс) жылдам таңдауға болады.

Бақылау жұмысы (бақылау жұмысының тәртібі)
Жаттығуларда бақылау жұмысы тәртібі пайда болды. Тест жұмысы әдеттегі тапсырма
сияқты өтеді. Дұрыс параметрлерді дереу орнату маңызды (тапсырмалар санын таңдау
және т.б.). Оқушыға тапсырмаларды орындауға кедергі келтірмеу үшін, бақылау
басталғаннан кейін кейбір параметрлерді өзгерту мүмкін болмайды, олар барлық
тапсырмалар аяқталғанға дейін бұғатталады. Тест тәртібін қосу және конфигурациялау
үшін жаттығу экранының төменгі жағындағы «Б» түймесін басыңыз. Тәртіпті өшіру
үшін «Б» түймесін тағы бір рет басыңыз (егер оқушы тапсырмаларды орындай алмаса
ғана мүмкін). Егер Статистика жинағы қосылған болса, бақылау бөлімінің нәтижелері
автоматты түрде құрылмен жұмыс туралы есепке түседі (жалпы есепте жаттығу
атауының жанындағы «бақылау» сөзімен белгіленеді).
Статистиканы жинау тәртібіндегі жұмыс
Статистиканы жинау тәртібінде құрылғымен жұмыс сізге жаттығулардың орындалуы
туралы деректерді автоматты түрде жинауға және олардан сабақтың негізгі нәтижелері
көрсетілген есеп жасауға мүмкіндік береді.
Статистиканы автоматты түрде жинауды құрылғының негізгі мәзірінен қосуға немесе
өшіруге болады.
Бақылау тәртібінің статистикасы есепте «бақылау» деген белгісі бар жеке жолмен
көрсетіледі.
Қажет болған жағдайда есепке сабақ барысы туралы ескертулер енгізуге болады.
Ол үшін сізді қызықтыратын жазбаға қарама-қарсы кестенің оң жақ бағанындағы
үлкен «Өңдеу» түймесін басыңыз. Ашылған өрісте мәтінді енгізіп, оны төменгі оң жақ
бұрыштағы батырманы басу арқылы сақтау керек.
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