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ерекшелігін ескеріп, әрбір кезеңін мұқият саралаудан өткізіп барып тәжірибеде қолдану керек.       
Қазіргі мектепте, колледждерде білім сапасын жетілдіру – білім беру үрдісіндегі жеке тұлғаның 

дамуының шарты. 
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Ж.е. зҰлпыхаР 

WiNdoWS-тың ЖҮЙелІк РеестРІ
информатика саласы мамандығы студенттеріне кәсіптік–ақпараттық бағыттылық беруде 

мамандық пәндер бойынша танымды қызмет атқару басты маңызға ие. Бұл пәндерді оқытудағы 
құрылымдық логикалық байланыстылық негізінде кәсіби бағыттылықты, яғни өзекті ісіне 
қатысты білім мен біліктілігін дамытуға бағытталады. сала бойынша кәсіби мамандар дайындау 
барысында маңызды рөл атқаратын пәндердің бірі - «операциялық жүйелерді әкімшіліктендіру» 
пәні. Бұл пәннің мақсаты - заман талабына сай операциялық жүйелер туралы білімі, дағдысы 
қалыптасқан маман дайындау. 

операциялық жүйелер дегеніміз компьютердің құрылғыларын басқаратын, пайдаланушы мен 
компьютер арасында байланыс орнататын жүйе болып табылады және ол барлық мәліметтерін 
реестрде (Windows типті операциялық жүйелерде) сақтайды. операциялық жүйе үшін реестрдің 
маңызы өте зор, реестрді меңгерген білімгер операциялық жүйеге әкімшілік етуді еш қиындықсыз 
жүзеге асыра алады. енді реестрге тоқталатын болсақ:  

реестр (ағылш. registry) – операциялық жүйенің құрылымдық мәліметтерінен тұратын 
мәліметтер қоры. Физикалық тұрғыдан алғанда реестрдің барлық ақпараты бірнеше файлдарға 
бөлінген. WiNDOWS операциялық жүйесінде реестр WiNDOWS каталогындағы system.dat., 
user.dat және classes.dat (кейбір шығарылымдарда) файлдарынан құралады.

WiNDOWS-тың жүйелік реестрі жүйені баптау параметрлері және онда жұмыс жасайтын 
қосымшалардың орталықтандырылған мәліметтер қоры болып табылады. реестр WiNDOWS 
құрылымдарының файлдары – осыған дейін қолданып келген iNi файлдардың орнына, оларға 
байланысты шектеуліктер мен қолайсыздықтарды жою үшін қызмет атқарады [1, 1]. 

Microsoft Computer Dictionary cөздігінің 5 шығарылымында реестрге келесідей сипаттама 
береді:

WiNDOWS 9x, WiNDOWS NT, WiNDOWS 2000, WiNDOWS XP операциялық жүйелерінің 
құрамындағы иерархиялық құрылымнан тұратын орталықтандырылған мәліметтер қоры, 
ол операциялық жүйе конфигурациясында пайдаланушылар, бағдарламалық өнімдер және 
құрылғылар жұмысы үшін қолданылатын мәліметтерден құралады. реестрде WiNDOWS-тың 
дұрыс жұмыс атқаруы үшін қажетті мәліметтер сақталады. оларға барлық пайдаланушылар 
профильдері, әрбір бағдарламамен құрылуы мүмкін орнатылған бағдарламалық қамсыздандыру 
және құжаттар типтері жөніндегі мәліметтер, бумалар қасиеттері және қосымшалар белгілері, 
сонымен қатар орнатылған құрылғылар және қолданылып жүрген порттар туралы ақпараттар 
жатады [1, 1]. 

 Жүйелік реестр WiNDOWS 3х-те қолданып келген көптеген iNi файлдарды, сонымен 
қатар MS-DOS конфигурациясы файлдарының (мысалы autoexec.bat және config.sys) орнын 
алмастырады. WiNDOWS отбасы операциялық жүйелерінің әртүрлі шығарылымдары үшін 
реестр түрлері өзіндік бір ерекшеліктерге ие болады.

 WiNDOWS операциялық жүйесінде іске қосылатын кез келген процесс өз жұмысында 
жүйелік реестрді пайдаланады. реестрді бағдарламалардың, қызметтердің, драйверлердің 
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жұмысы үшін қажетті мүмкін болатын ақпараттар сақталатын мәліметтер банкі ретінде 
елестетуге де болады. операциялық жүйенің дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз ететін жоғары 
деңгейлі қызметтер реестрді WiNDOWS жүктелгеннен бастап жұмысын аяқтағанға дейін 
қолданады. Жүйелік реестрді сонымен қатар құрылғылар драйверлері жүктеліп, іске қосылу 
үшін қолданады. реестр операциялық жүйе жүктелетін бастапқы кезеңнен бастап қажетті 
болып табылады. 

WiNDOWS жүктелуі кезіндегі көптеген қиындықтар, қателіктер жүйелік реестрді дұрыс емес 
эксплуатациялау салдарынан болады. мұндай қателіктерге өзінің дұрыс емес іс-әрекеттері арқылы 
реестрдің жұмыс қабілеттілігін бұзған пайдаланушы, сонымен қатар жүйенің істен шығуына 
реестрге дұрыс емес мәліметтер енгізу арқылы себепші болған қосымшалар, бағдарламалар әсер 
етуі мүмкін.

WiNDOWS-тың барлық баптаулары бұтақ тәріздес құрылымнан тұратын мәліметтер қорында 
сақталады.

WiNDOWS реестрінің негізі болып түпкі бөлімдер саналады. Әрбір түпкі бөлім ішкі 
бөлімдерден және реестр мәліметтерінің элементтері – параметрлерден тұрады.

реестрдегі жазбаларды оқуға және өңдеуге арналған негізгі құрылғы болып «реестр 
редакторы» утилитасы саналады. Бұл редакторды іске қосу үшін Пуск – выполнить нұсқауын 
орындап, ашылған терезеге regedit нұсқауын енгізіп ок басу қажет (сурет-1). 

1-сурет. бағдарламаны іске қосу терезесі.
Экранға редактордың терезесі ашылады (сурет-2). Бұл редактордың терезесі құрылымы 

жағынан «сілтеуіш» терезесіне ұқсайды. сол жағында түпкі бөлімдер аттары, ал оң жағында 
бөлімдерге сәйкес кілттер, жазбалар орналасады. Өңдеу терезесін ашу үшін қажетті параметрге 
екі рет шертсек болғаны. «реестр редакторы» арқылы мәндерді өзгертуге, белгілі бір бөлімдерді, 
жазбаларды іздеуге, сонымен қатар реестрді импорттауға немесе экспорттауға болады. реестр 
мәндерін қажетсіз өзгертуге, жоюға болмайды. 
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2-сурет. Реестр редакторы.
Барлық түпкі бөлімдердің аттары HKEY_ қатарынан басталады, мұны бағдарламалық 

қамсыздандыру құрушыларына бағдарлама қолдану мүмкін дескриптор деп көрсетеді [1, 1]. 
Дескриптор – бұл бағдарлама қатынауға рұқсат ала алатын ресурстың ерекше жазбасы үшін 
қолданатын мән.

реестр редакторы келесі түпкі бөлімдерден тұрады:
- HKEY_CURRENT_USER.  Бұл бөлім нақты осы уақытта жүйеге енген пайдаланушының 

баптаулары мәліметтерінің түпкі бөлімі болып табылады. мұнда пайдаланушы бумалары, 
басқару панелінің баптаулары, және экран түстері сақталады. Бұл мәліметтерді пайдаланушы 
профилі деп атайды; 

- HKEY_USERS. Бұл бөлім компьютердің барлық пайдаланушыларының профилдерінен 
тұрады. HKEY_CURRENT_USER HKEY_USER-дің ішкі бөлімі болып табылады;

- HKEY_LOCAL_MACHiNE. Бөлім компьютерге байланысты (барлық пайдаланушылар 
үшін) баптаулар мәліметтерінен (драйверлер, орнатылған бағдарламалық қамсыздандыру) 
тұрады;

- HKEY_CLASSES_ROOT. мұнда WiNDOWS-та тіркелген файл типтері, OLE және drag-
and-drop жайында ақпараттар сақталады. сонымен қатар мұнда сақталған мәліметтер сілтеуіш 
арқылы файлды ашқанда оған қажет бағдарламаны іске қосуды қамтамасыз етеді;

- HKEY_CURRENT_CONFiG. Бұл бөлім жүйе іске қосылғанда компьютер қолданатын 
құрылғылар профилі (Plug&Play) жайында мәліметтерден тұрады;  

- HKEY_DYN_DATA. Бұл бөлімде компьютерде орнатылған әр түрлі құрылғылар жайлы 
мәліметтер сақталады. Бұл бөлімнің мәліметтерін өз еркімізше өзгертуге болмайды, себебі ол 
операциялық жүйе көмегімен автоматты түрде өзгертіліп отырады. 

компьютер реестріне алыстан қатынау жасағанда тек екі стандарттық бөлім HKEY_USERS 
және HKEY_LOCAL_MACHiNE ғана көрінеді.

енді жүйелік реестрде қолданылатын параметрлердің типтерін қарастырайық. кесте-1-де 
реестрде қолданылатын барлық типтердің тізімі берілген. Айта кетерлік жайт оның барлығы 
қолданыла бермейді, ол WiNDOWS-тың шығарылымдарына байланысты болып келеді. 
сонымен қатар кейбір бөлімдердегі типтер тек жүйемен ғана қолданылады, сондықтан да реестр 
редакторының көмегімен ондай типтің параметрін өзгерте, құра алмаймыз. 

1- кесте. мәліметтер типтері.
мәліметтер типі сипаттамасы
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REG_BiNARY екілік мәліметтер. Аппараттық құрылым 
туралы көптеген мәліметтер екілік мәліметтер 
түрінде сақталады және реестр редакторында 
оналтылық форматта беріледі. 

REG_DWORD Бүтін санмен (4 байт) берілген мәліметтер. 
Қызметтер және құрылғылар драйверлерінің 
көптеген параметрлері осы типке ие және екілік, 
оналтылық және ондық форматта беріледі. 

REG_EXPAND_SZ мәліметтердің айнымалы ұзындықты қатары. 
мәліметтердің бұл типі бағдарламалар немесе 
қызметтермен өңделетін айнымалылардан 
тұрады. 

REG_MULTi_SZ көпқатарлы мәтін. Бұл тип оқуға ыңғайлы 
тізімдер және басқа да жазбалары бар форматтан 
тұрады. Жазбалар бос орындар, үтір немесе 
басқа да символдармен ажыратылады.

REG_SZ Бекітілген ұзындықты мәтіндік қатар
REG_DWORD_LiTTLE_ENDiAN «үшкір» форматындағы 32 разрядты сан – кіші 

байт жадта бірінші сақталады.   REG_DWORD 
эквиваленті 

REG_DWORD_BiG_ENDiAN «доғал» форматындағы 32 разрядты сан – үлкен 
байт жадта бірінші сақталады

REG_LiNK символикалық сілтеме. Тек ішкі қолдану үшін 
(кейбір түпкі бөлімдер басқа ішкі бөлімдерге 
осындай сілтеме болып табылады) 

REG_NONE Параметр анықталған мәліметтер типіне ие 
емес

REG_QWORD 64 разрядты сан
REG_QWORD_LiTTLE_ENDiAN «үшкір» форматындағы 64 разрядты сан. REG_

QWORD эквиваленті
REG_RESOURSE_LiST Аппараттық ресурстар тізімі. HKLM/

HARDWARE бөлімінде ғана қолданылады
R E G _ F U L L _ R E S O U R S E _
DESCRiPTOR

Аппараттық ресурстар дескрипторы (сипаттама 
беруші). HKLM/HARDWARE бөлімінде ғана 
қолданылады

R E G _ R E S O U R S E _
REQUiREMENTS_LiST

Қажетті аппараттық ресурстар тізімі. HKLM/
HARDWARE бөлімінде ғана қолданылады

  
WiNDOWS- тың жүйелік реестрі ұялар (hives) немесе бұтақтар деп аталатын құрылымдық 

бөлімдерден тұрады. реестр элементтері атомарлық құрылым түрінде сақталады. Ұя – түпкі 
бөлім, оның ішкі бөлімдері және параметрлерінен тұратын файл болып табылады. Ұялар дискіде 
файл түрінде сақталады. HKLM/HARDWARE секілді кейбір ұялар файлдарда сақталмайды, тек 
жүйе жүктелген кезде құрылады, яғни өзгермелі (vola-tile) болып табылады. Жүйе жүктелген 
кезде реестр ұялардан құралып түпкі бөлімдері бар бірыңғай бұтатәрізді құрылымға ие болады. 
енді реестрдің кейбір ұялары және олардың дискіде орналасуын қарастырайық (кесте-2):

2-кесте. Реестр ұялары.
Ұялар орналасуы

HKLM/SYSTEM %SystemRoot%/system32/config/system
HKLM/SAM %SystemRoot%/system32/config/SAM
HKLM/SECURiTY %SystemRoot%/system32/config/security
HKLM/SOFTWARE %SystemRoot%/system32/config/software
HKLM/HARDWARE Өзгермелі ұя
HKLM/System/Clone Өзгермелі ұя
HKU/Default %SystemRoot%/system32/config/default

3-кестеде WiNDOWS 2000 реестрінің стандартты ұялары және оларды қамтамасыз ететін 
файлдар көрсетіледі.
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3-кесте. Реестрдің стандартты ұялары және оларды қамтамасыз ететін файлдар.
реестр тармағы Файл аты

HKLM/SAM Sam, Sam.log, Sam.sav
HKLM/SECURiTY Security, Security.log, Security.sav
HKLM/SOFTWARE Software, Software.log, Software.sav
HKLM/SYSTEM System, System.alt, System.log, System.sav
HKEY_CURRENT_CONFiG System, System.alt, System.log, System.sav
HKEY_USERS\.Default Default, Default.log, Default.sav
HKEY_CURRENT_USER Ntuser.dat, Ntuser.dat.log 

 Ntuser.dat – файлында пайдаланушы профилі сақталады. кесте-3-тегі файл кеңеймелеріне 
тоқталатын болсақ:

4-кесте. Файл кеңеймелеріне сипаттама.
Файл кеңеймесі сипаттама

кеңеймесі жоқ Тармақтың көшірмесін құрайды
Alt ең маңызды тармақ HKLM/System көшірмесін 

құрайды. Тек System бөлімі alt кеңеймесі бар файлға 
ие (XP-де жоқ). 

Log Бөлімдерге және тармақ элементтеріне енгізілген 
өзгерістер тіркелетін транзакция журналын құрайды.

Sav орнату процесінің мәтіндік фазасын аяқтау сәтіндегі 
тармақ файлының көшірмесін құрайды

 
реестрмен жұмыс жасау сақтықты талап етеді. Қандай да бір маңызды мәліметтерді жою, 

өзгерту операциялық жүйенің істен шығуына алып келеді. егер сіз реестрмен жұмыс жасайтын 
болсаңыз, реестрдің резервтік көшірмесін жасап алуыңыз керек, яғни system.dat және user.dat 
файлдарының көшірмесін дискке жазып алыңыз. олар операциялық бума орнатылған бумаларда 
сақталады және «тек оқу үшін» және «көрінбейтін» атрибуттарына ие (c:\windows\system.dat 
және c:\windows\user.dat) [2, 1]. реестрді қалпына келтірудің бұдан басқа бірнеше жолдары бар, 
соның бір жолы: сіз өзгертейін деп отырған реестр бөлімін немесе бүкіл тармақты экспорттау. 
ол үшін реестр редакторын ашыңыз. Қажетті бөлімді белгілеп алыңыз. реестр мәзірінен реестр 
файлын экспорттау қатарын таңдаңыз. Файл аты берілген соң осы бөлім мәліметтері сонда 
экспортталады. сақталған файл .reg кеңеймесіне ие болады. осы файлды реестрге қайта жүктеу 
үшін оған екі рет шертсек болғаны. 

паЙДаланылҒан  ӘДебиеттеР
1. Баранов А. системный реестр // Windows 2000. -москва, 2008. –с.56.
2. Артюхова о. редактирование реестра // мир Пк. -москва, 02.2000г. –с.35.
3. куприянова А.в. реесТр WiNDOWS XP: настройки, трюки, секреты. Наука и техника, санкт-

Петербург, 2006.
4. Windows-тың анықтамалық жүйесі. http://support.microsoft.com

редакцияға 07.11.2009 қабылданды. 
     

Ә.зҰлпыҺаРҰлы

               нӘсІРеДДин сеРӘлиев повестеРІнДегІ 
көРкемДІк еРекШелІктеР 

There is discussing about using of belles-letters methods  in the stories of Seraliev and focusing 
attention on his peculiarity as a master of word. 

Нәсіреддин серәлиев - сыр өңірінің өз перзенті. Қызылорда облысы, Қармақшы ауданының 
Қашқансу деген ауылы- оның кіндік кесіп, кір жуған жері. Алғаш есігін ашқан мектебі  өз 
аулының Абай атындағы жетіжылдық мектебі. сол мектеп қабырғасында жүргенде-ақ әдебиетке 
бейімділігі байқалады. Қабырға газетіне үзбей өлең жазып, тіпті «ақын бала» аталады. он үш 
жасында аудандық ақындар айтысына да қатысыды, бірақ өзі жеке айтысқа түспейді, Үбісұлтан 
деген ақынның хатшысы болады, ол кідіріп қалғанда, жанынан бірер ауыз қосып жіберіп, 
айтар өлеңін өңдеп-жөндеуге атсалысып, кәдімгідей шалымдылық та көрсетеді. Шамасы, 
қаршадайынан-ақ сыр сүлейлері атанған - Тұрмағанбет, Шораяқтың омары, кете Жүсіп сияқты 
ақындардың өлеңдерін жинап, дәптеріне жазып алып жаттап жүретіні әдебиет табалдырығын  
аттауына бір себеп болғанға ұқсайды. Қанша айтқанмен, халықтың өлең-жыры бала бойына ана 
сүтімен бірге дарыса, ол тегін кетпесе керек.

елуінші жылдардың екінші жартысында, Нәсіреддиннің әдебиетке біржолата аяқ басқан кезі, 


