Ільюкевіч Віктар, г. 700621с, варыянт 7.
 
Заданне 1. Размяркуйце словы па групах..
Агульнаўжывальныя
Абмежаванага ўжытку
 
Дыялектная лексiка
Спецыяльная лексiка
Жаргонная лексiка
Ноч, кнiга, вялiкi, расцi, новы, доказ
нямкiня, карандышка, нямашака, целяпацца
баланс, рэлейная станцыя, рэнтген, квазiлiнейны
бабкi(грашовыя адзiнкi), феня, 
 
Заданне 2. Прывядзiце прыклад навуковага тэксту. Выявiце: а) тыповыя лексiка-граматычныя сродкi арганiзацыi гэтага тэксту (абстрактныя назоўнiкi, назоўнiкi роднага склону, зваротныя дзеясловы, неасабова-прэдыкатыўныя словы, аддзеяслоўныя назоўнiкi); б) тыповыя лексiка-сiнтаксiчныя канструкцыi.
Кампілятар - камп'ютэрная праграма (ці збор праграм), якая пераўтварае зыходны код, напісаны на мове праграмавання, у іншую камп'ютэрную мову (мэтавую, звычайна машынную). Звычайна вынікам кампіляцыі з'яўляецца аб'ектны машынны код, які загружаецца аперацыйнай сістэмай.
Першаснай функцыяй кампіляцыі ёсць атрыманне выканальнага файла праграмы. Кампілятарамі называюць праграмы, якія пераўтвараюць код вышэйшага ўзроўню ў код ніжэйшага ўзроўню. Праграмы, якія, наадварот, пераўтвараюць код ніжэйшага ўзроўню ў вышэйшы, называюць дэкампілятарамі.
Кампілятар звычайна выконвае наступныя аперацыі: падзяляе код на лексемы, апрацоўвае тэкст, разбірае яго, аналізуе сінтаксіс і правільнасць, аптымізуе код, і, нарэшце, стварае выканальны код.
а) з'яўляецца, загружаецца, (выканальнага) файла праграмы, (пераўтвараюць) код ніжэйшага, (стварае) выканальны код.
б) Кампілятар - камп'ютэрная праграма (ці збор праграм), якая пераўтварае зыходны код, напісаны на мове праграмавання, у іншую камп'ютэрную мову (мэтавую, звычайна машынную).
Кампілятар звычайна выконвае наступныя аперацыі: падзяляе код на лексемы, апрацоўвае тэкст, разбірае яго, аналізуе сінтаксіс і правільнасць, аптымізуе код, і, нарэшце, стварае выканальны код.

 Заданне 3. Вызначце стыль тэксту пры дапамозе прыведзеных сказаў. Знайдзiце моўныя памылкi. Выпраўце iх.
CD-ROM дыск - кружочак з празрыстай пластмасы, на адной з паверхняў якога нанесены тонкi святло-адлюстроўваючы слой. Гэты ж слой добра бачны з-за тыльнага боку празрыстага дыска. У iм маюцца мiкраскапiчныя паглыбленнi - пiты, створаныя ў працэсе яго капiравання з арыгiнала.
Стыль: навыковы з памылкамi

Заданне 4. Складзiце тэзiсны план тэксту па спецыяльнасцi (на выбар студэнта).
	АСАІ - Аўтаматызаваныя Сістэмы Апрацоўкі Інфармацыі.

Спецыялізацыі: "Аўтаматызаваныя сістэмы апрацоўкі і адлюстравання інфармацыі», «Сістэмны аналіз, прыняцце рашэнняў і кіраванне» і «Інтэрнэт тэхналогіі».
Спецыяльныя дысцыпліны: базы даных, сістэмны аналіз, архітэктура ЭВМ i г.д.
Вывучаемыя аперацыйныя сістэмы (windows, unix, linux).
Вывучаемыя праграмныя прадукты (word, excel, powerpoint).
Вывучаемыя сродкі камп'ютэрнага мадэлявання і праектавання (AutoCAD, MathLab).
	Вывучаемыя мовы праграмавання (Assembler, C/C++, Delphi).
	Дзе і як прымяняюцца АСАІ на практыцы (сканеры, канвееры).

Заданне 5. Знайдзiце памылкi ў тэксце. Выпраўце iх.
Роля штучных спадарожнiкаў у агульнай сiстэме тэхнiчных сродак сувязi будушчага спецыялiстам здаецца найбольш значнай. Яны стануць узлавымi пунктамi сусветнай сiстэмы сувязi. Праз спадарожнiкi ужо транслiруюцца радыёпраграмы i тэлефонныя размовы. Яны садзейнiчаюць правядзенiю прамых сувязей памiж створаннымi ў наш час банкамi - сховiшчамi iнфармацыi. Праз пятнаццаць-дваццаць гадоў асноўная частка iнфармацыi будзе трапляць да спажыўца праз касмiчныя рэлейныя станцыi. 
Спадарожнiкавая сувязь развiваецца вельмi хутка. Канструктары працуюць над тым, каб шляхам павялiчэння магутнасцi радыёвыпраменьвання забяспечыць прамы прыём праграм, якiе перадаюцца праз спадарожнiкi.

Заданне 6. Перакладзiце. тэкст на беларускую мову. Знайдзiце ў перакладзе прыклады магчымай iнтэрферэнцыi. Вызначце яе вiд. Выпiшыце тэрмiны..
Аператар, які працуе ў якой-небудзь сістэме, часта сустракаецца з неабходнасцю паўтараць некаторыя паслядоўнасці дзеянняў шмат разоў. Такая паслядоўнасць можа складацца з уводу некаторай тэкставай паслядоўнасці, націсканні пэўнай паслядоўнасці клявішаў, выкананні аднолькавага шэрагу якіх-небудзь арыфмэтычных аперацый. У такіх выпадках часта можна выкарыстоўваць апарат макракамандаў. 
Макракаманды (часта званыя макра або макрас) з'яўляюцца аднарадковымi скарачэннямі для групы каманд. Выкарыстоўваючы макракаманды, праграміст па сутнасці вызначае адну "каманду" для прадстаўлення некаторай паслядоўнасці камандаў. 
Вызначаючы адпаведныя макракаманды, аператар можа зручным для сябе спосабам уводзіць свае ўласныя сродкі больш высокага ўзроўню, не клапоцячыся аб структуры самой сістэмы. Ён можа дасягнуць сцісласі і прастаты кіравання сістэмай, не губляючы пры гэтым асноўных пераваг выкарыстання зыходнай сістэмы, такой як, напрыклад, мова Асэмблера. Буйныя макрааперацыі спрашчаюць карыстанне, адладку і мадыфікацыю праграм, і палягчаюць стандартызацыю. Многія распрацоўшчыкі вылічальных машын выкарыстоўваюць макракаманды для аўтаматызацыі складання " адпаведных" аперацыйных сістэм у працэсе, які завецца генерацыей сістэмы.
Тэрміны: апарат макракамандаў, макракаманды, макра, макрас, каманда, праграміст, мова Асэмблера, генерацыя сістэмы.
Марфалагічная інтэрферэнцыя: выкарыстоўваючы, структуры, многія, некаторыя, разоў
Словаўтваральная інтэрферэнцыя: групы, працэсе, з'яўляюцца, губляючы, палягчаюць
Лексічная інтэрферэнцыя: апарат, карыстанне, званыя
Сінтаксічная інтэрферэнцыя: з неабходнасцю, з уводу
Акцэнталагічная інтэрферэнцыя: некаторай, якой-небудзь

