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ШАРТТЫБЕЛГІЛЕР
Жаңа тақырыпты меңгеру тапсырмалары – функционалдық сауаттылықты  

қалыптастыру тапсырмалары

Сұрақтарғажауапберейік Компьютердеорындайық

Ойланайық,талқылайық Ойбөлісейік

Талдап,салыстырайық Үйдеорындайық

Естеріңетүсіріңдер:

 Өткен тақырыптар  дан бүгінгі 
са  бақ қа негіз болатын тапсыр-
малар

Меңгерілетінбілім:

 Та қы рып та ғы иге рі ле тін мә лі-
мет тер; кү ті ле тін нә ти же лер

Сөздік:

Үш тілдегі ғылыми ұғымдар

Маңыздымәлімет

 Тақырыпты тереңірек түсі нуге 
қажетті ма ңызды мәлі меттер 

Назар аудар
Электронды қосымша жүктелген CD қолжетімсіз болған 
жағдайда, қосымшаны arman-pv.kz сайтынан тауып, өз 
компьютеріңе жүктеп алуыңа болады
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Алғы сөз
Қым бат ты шә кі рт тер! Жа ңа оқу жы лы ның бас та лу ымен құт тық-

тай мыз! Биыл ғы оқу жы лын да қо ғам дық-гу ма ни тар лық ба ғы тын да ғы 
ин фор ма ти ка кур сын жал ғас ты рып, осы пән ге қа тыс ты бі лім де рің ді 
те рең де те тү се сің дер.

Қол да рың да ғы оқу лық «Бұлт тық тех но ло гия лар», «3D мо дель деу», 
«Мо биль ді қо сым ша лар», «IT Startup», «Цифрлық сау ат ты лық» бө лім-
де рі нен тұ ра ды. 

«Бұлт тық тех но ло гия лар» бө лі мін де бұлт тық тех но ло гия ның не 
еке нін, бұлт тық сер вис тер мен бұлт тық де рек тер қой ма сы, жал пы ға қол-
же тім ді файл дар ды (күн тіз бе лер, мә тін дік құ жат тар, пре зен та ция лар, 
кес те лер) қол да ну, қа шық тан жә не бір ле сіп өң деу жол да ры мен та ны са-
сың дар.  

«3D мо дель деу» бө лі мін де вир туал ды жә не ке ңейт іл ген шын дық тың 
мақ са тын тү сі ніп, адам ның пси хи ка лық жә не фи зи ка лық ден сау лы ғы на 
вир туал ды жә не ке ңейт іл ген шын дық тың әсе рі жай лы бі ле сіңдер жә не 
3D па но ра ма (вир туал ды сая хат) жа сау жол да рын қа рас ты ра сыңдар.

«Мо биль ді қо сым ша лар» бө лі мін де конст рук тор да ың ғай лы мо биль ді 
қо сым ша сы ның ин тер фей сін код блок та ры мен цикл дері ар қы лы жа сап 
кө ре сің дер жә не әзір лен ген мо биль ді қо сым ша ны ор на ту жо лын тү сі не-
сіңдер. 

«IT Startup» бө лі мін де Startup ұғы мын, Crowdfunding плат фор ма-
ла ры ның жұ мыс іс теу қа ғи да ла рын, жо ба ны на си хат тау жә не са ту жол-
да рын, мар ке ти нг тік жар на ма жа сау әдіс те рін си пат тау қа рас ты рыл ды.

«Цифрлық сау ат ты лық» бө лі мі Қа зақ стан да цифр лан ды ру про це сі нің 
ағым да ғы үрдісте рін тал дау, ақ па рат тар ды жә не зият кер лік мен шік ті 
(1996 жыл ғы 10 мау сым да ғы «Ав тор лық құ қық жә не са бақ тас құ қық тар 
ту ра лы», 2015 жыл ғы 16 қа ра ша да ғы «Ақ па рат қа қолжет кі зу ту ра-
лы», 2003 жыл ғы 7 қаң тар да ғы «Электронды құ жат жә не электронды 
цифр лық қол таң ба ту ра лы» Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның Заң да ры) қор-
ғау дың қа жет ті лі гін, цифр лық қол таң ба мен сер ти фи кат тың мақ са тын, 
электронды үкі мет пор та лын да электронды цифр лық қол таң ба ны қол-
да ну, электронды үкі мет пор та лы ның функ ция ла рын си пат тау тә різ ді 
өз де рің үшін ең қы зық ты де рек тер мен тап сыр ма лар жүй есі нен тұ ра ды.

«Сұ рақ тар ға жау ап бе рейік», «Ойла най ық, тал қы лай ық», «Тал дап, 
са лыс ты рай ық», «Ком пью тер де орын дай ық», «Ой бө лі сейік», «Үйде 
орындайық» тап сыр ма лар то бын орын дау ба ры сын да жа ңа та қы рып ты 
жеңіл мең ге ре сің дер.

Оқу лық қа қо сым ша элект рон ды оқу құ ра лы (СD диск) бе ріл ген. 
Дис кі де бе ріл ген ин те рак тив ті тап сыр ма лар ды орын дап, сы нып та ал ған 
бі лім де рің ді үй де бе кі те ала сың дар. 

Сен дер дің осы пән ді қы зы ға оқып, ал ған бі лім де рің ді прак ти ка лық 
тұр ғы дан күн де лік ті өмір де та быс ты қол да на ды де ген се нім де міз.

Сәт ті лік ті лей міз!



1-БӨ ЛІМ

БҰЛТ ТЫҚ  
ТЕХ НО ЛО ГИЯ ЛАР

Кү ті ле тін нә ти же лер:
• бұлт тық тех но ло гия лардың не еке нін тү сінесіңдер;
• жал пы ға қол же тім ді файл дар ды (мә тін дік құ жат тар, күн тіз бе-

лер, пре зен та ция лар, кес те лер) қол да ну, қа шық тан жә не бір ле сіп 
өңдеуді үйренесіңдер.
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§1. Бұлттық технологиялар

Қа зір гі таң да ақ па рат тық тех но ло-
гия лардың да муы бү кіл дү ниежү зін-
де ерекше қар қын алып отыр. «Көз ді 
ашып-жұм ған ша» жұ мыс жа сау ға 
мүм кін дік бе ре тін IT тех но ло гиялар 
қол да ны сын ке ңей ту, әри не, за ман 
тала бы. Ал оның әлем де гі же дел да-
му мен іле сіп, ақ па рат тар мен ал ма сып 
қа на қой май, көп те ген ауди то рия лар-
мен бір жүйе де жұ мыс жа сау мүм кін-
ді гі бар, озық үл гі лер інің бі рі – «бұлт-
тық технологиялар» немесе «бұлт тық 
есептеулер». 

Бұлттық технологиялар (ағылш. 
Cloud technology, яғни Cloud – бұлт, 
technology – технология) – цифр лық 
де рек терді өңдеу технологиялары ар-
қылы интернет-пайда ла ну шыға бар-

лық қызмет түрлері бір аппа раттық жүйеде бірік тіріліп онлайн-
сервис ретінде ұсынылуы.

Бұлттық есептеулер (ағылш. Cloud computing, яғни cloud – 
бұлт, computing – есептеулер) – қажетті кон фи гурацияланған 
есеп те гіш ре сурс  тарға (мысалы, деректерді бе ру желілеріне, 
серверлерге, де рек тер ді сақтау құрылғыларына, бар лы ғы на 
бірдей немесе бөлек-бө лек) талап бо йын ша ыңғайлы же лі лік 
қолжеткізуді қамтамасыз ету мо де лі (1-су рет). Бұл термин-
дер – компьютерде арнайы программалардың орнатуын сыз, 

Еcтеріңетүсіріңдер:

•	 бұлт	тық	тех	но	ло	гиялар	
де	ге	ні	міз	не?

•	 бұлт	тық	тех	но	ло	гиялар	
не	үшін	қол	да	ны	ла	ды?

Меңгерілетінбілім:

•	 «бұлттық	технологиялар»	
түсінігі;

•	 бұлттық	провайдер;
•	 бұлттық	
технологиялардың	қызмет	
көрсету	модельдері;

•	 бұлттық	техноло	гия
лар	дың	артықшы	лықтары	
мен	кемшіліктері.

Сөздік:

Бұлт–Облако –	Сloud
Бұлттықтехнологиялар– Облачные 
технологии	–	Сloud	technologies
Бұлттықесептеулер– Облачные 
вычисления	–	Сloud	computing
Бұлттықпровайдер– Облачный 
провайдер	–	Сloud	provider
Қолжетімдік–Доступность –	Аvailability

1-су рет. Бұлт тық  
тех но ло гия мо де лі
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Интернет желіге қосылған жалпы ға қолжетімді деректер орта-
сын өңдеу, жүктеу және сақтау т.с.с. қашықтан басқарудың 
технологиялық мүмкіндіктерін ұсы на тын вир туалды қызмет 
түрлерінің жалпыланған атауы.

Виртуалды қызмет түрлерін ұсынып, ұйымдастырып, қо-
лайлы жағдай жасап отыратын, кез келген деңгейдегі және кез 
келген қуатты ақпараттық ресурстарға қолжеткізуді қам та-
масыз ететін бұлттық қызмет түрлерін провайдер атқарады. 

Бұлттық провайдер (ағылш. Cloud provider – бұлттық сер-
вис терді жеткізуші) – бұлттық есептеу лер негізінде қызмет 
көрсететін компания, ол әртүрлі виртуал ды ресурстың (виртуал-
ды серверлер, виртуалды желілер, вир туалды деректерді сақтау 
жүйелері) автоматтандырылған басқару түрлерін жеткізуші.

Маңыздымәлімет

«Бұлттықесептеулер» ұғымы алғаш рет 1970 жылы америкалық 
ғалым Джозеф Карл Робнетт Ликлайдердің ARPANET (Advanced Research 
Projects Agency Network) желісінің құрылуына жауапты болуынан пайда 
болған. Лик лай дер дің ай  туын ша: «Құ жат тар, ақ па рат көз де рі бір үл кен 
вир туал ды сер вер бо лып та бы ла тын «бұлт та» сақ тала ды жә не өң де ле ді. 
Жер бе тін де гі әр бір адам же лі ге қо сы ла ды, ол тек де рек тер ді ға на емес, 
со ны мен қа тар про грам ма лар ды да ала тын бо ла ды». Ал «Бұлттық
есептеулер» 1960 жы лы аме ри ка лық ға лым Джон Мак кар тидің: «Қай 
уа қыт та бол ма сын ком пью тер лік есеп теу лер «жал пы ха лық тық пай да ла ну» 
ар қы лы жү зе ге асы ры ла тын бо ла ды» де ген тұ жы рым нан кей ін пай да бо ла 
бас та ды.

Маңыздымәлімет

2002 жы лы Amazon ком па ния сы бұлт тық веб-сер вис ті әзір леді. 2006 
жы лы Amazon «Elastic Compute cloud» (EC2) деп атала тын сер вис ті іс ке 
қос ты. Amazon EC2 жә не Amazon Simple Storage Service (S3) сер вис те рі 
ал ғаш қы қол же тім ді жә не бұлт тық есеп теу лер са ла сын да ғы көш бас шы-
лар дың бі рі бол ды. 

Дү ниежү зі лік на рық та бұлт тық тех но ло гия лар ды қол да ныс қа ен гіз ген 
ком па ния лар дың са ны кө бей ді, олар: IBM, Microsoft, Google, HP, Atos, Cap 
Gemini, ал Қазақстандық компаниялардан «Қазақтелеком» акционерлік 
қоғамы ұсынған Microsoft Hosted Exchange және Microsoft Hosted 
SharePoint, Қазтелепорт акционерлік қоғамы ұсынған «SmartCloud»,  
KT Cloud Lab компаниясының инфокоммуникациялық кешендері  
(mycloud.kz) т.б.
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Бұлт тық тех но ло гия лар дың қыз-
мет көр се ту мо дель де рі:

Инфрақұрылым қызметі ретінде 
(Infrastructurе as a Service, IaaS) – 
пайдаланушы өзіне керекті инфра-
ортаны жалға алу мүмкіндігіне ие 
болады. Мұнда бұлттық провайдер 
серверді, сақтау қоймасын, желі 
және виртуалдандыру ресурстарын 
қамтамасыз етеді, ал пайдаланушы 
өзінің программалық жасақтамасы мен қосымшаларын 
жүктейді және баптайды. Бұл қызметті пайдаланушы қымбат 
құрылғылар мен программаларды сатып алу қажеттілігінен 
құтылады да, тек пайда ланған уақытына сәйкес қаражат 
төлейді. IaaS түрлеріне Amazon EC2, Google Cloud Storage, 
Microsoft Azure, IBM Smart Cloud, IBM Cloud, Oblako.kz және 
т.б. жатады. Бұл қызмет түрі арнайы кәсіпорындар, мекемелер, 
компаниялар үшін компьютерлік инфраортаны жалға алу 
ортасын құрады (2-су рет).

Платформа қызметі ретінде (Platform as a Service, PaaS) – 
пайдаланушы бұлттық провайдерлермен бірлесіп жұмыс істеу 
мүмкіндігіне ие болады. Мұнда виртуалдандыру, операциялық 
жүйелер, серверлер, сақтау қоймалары, желі, программалық 
жасақтама бұлттық провайдерлердің міндетіне кіреді. PaaS 
моделі интеграцияланған бір ортада жасалады, ал пайдала-
нушы өзі басқару мүмкіндігіне ие болады. Пайдаланушы 
серверді сатып алуға кететін шығындарды үнемдей алады. 
Осы модельдің мысалы ретінде веб-сайттарға арналған хостинг 
қызметтерін айтуға болады және Amazon Web Services (AWS), 
Microsoft Azure, Google App Engine, Jelastic, Apache Stratos, 
OpenShift түрлері жатады (3-су рет).

PaaS

3-су рет. PaaS мо де лі

IaaS
Service provider

MoE

2-су рет. IaaS мо де лі
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Ком му ни ка ция лық қызметі (Communications as a Service, 
CaaS) – Интернет же лі сі не ме се кез кел ген IP-же лі сі (VoIP) бо-
йын ша сиг нал бе ру ді, ха бар ла ма (IM) ал ма су ды, ви деокон фе-
рен ция лар ды қам та ма сыз ете тін кә сіп орын үшін бұлт та құ рыл-
ған ком му ни ка ция лық ше шім. CaaS үл гі сі қо сым ша тө лем жа-
сау ар қы лы ком му ни ка ция құ рал да ры мен қыз мет түр ле рін 
ұл ғай ту ға бо ла ды (4-су рет).

Прог рам ма лық жа сақ та ма қызметі (Software as a Service, 
SaaS) – қол да ну шы «бұлт тар да ор на лас қан» бұлт тық сервис 
ие ле рі нің мен ші гін де гі про грам ма лар мен жұ мыс іс теу мүм кін-
ші лі гі не ие бо ла тын мо дель тү рі. Қол да ну шы кез кел ген жер ден 
Ин тер нет ке қо сыл ған ком пью тер лік құ рыл ғы ар қы лы өз де рек-
көз де рі мен жұ мыс жа сай ала ды. Прог рам ма ның үз дік сіз жұ-
мыс іс теуін қам та ма сыз етіп, ке те тін шы ғын дар ды то лы ғы мен 
бұлт тар ды ұсы ну шы қызмет ие ле рі өз мой ны на ала ды да, ал 
қол да ну шы (егер қызмет ақы лы бол са) тек сол бұлт тық сервисті 
қол дан ға ны үшін ға на ай лық жар на тө леп оты ра ды. Осы лай ша, 
тұ ты ну шы өзі не ке рек ті про грам ма ның ли цен зия сын са тып 
алу ға көп шы ғын дал май ды, ал про грам ма құ рас ты ру шы лар 
өз өнім де рі нің заң сыз та ра лу ынан жә не заң сыз пай да ла нуы-
нан сақ тан ды ры ла ды. SaaS мо де лі нің өз ге ше лі гі – тұ ты ну шы  
бел гі лі бір про грам мамен ға на емес, про грам ма лар жи ын ты-
ғы мен жұ мыс іс тей алуында. Мысалы: Google Apps, Box.net, 
icloud.com, Яндекс.Диск, mail.kz және т.б. (5-су рет).

SaaS

4-су рет. CaaS мо де лі 5-су рет. SaaS мо де лі

SaaS мо де лі нің та ғы бір ло ги ка лық жал ға сы ре тін де соң ғы 
кез де Desktop as a Service, DaaS мо де лі қол да нылып жүр. DaaS 
мо де лін пай да лан ған да тұ ты ну шы лар өз қыз ме ті не қа жет ті  
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то лы ғы мен стан дарт тал ған «вир-
туал ды жұ мыс ор нын» ала ала ды. Әр 
тұ ты ну шы осы ұсы ныл ған «вир туал-
ды жұ мыс ор нын» өз қа же ті не ың-
ғай лы етіп өз гер те ала ды (6-су рет).

Жаб дық тар ды есеп теу қу аты 
(Hardware as a Service, HaaS) – вир-
туал дан ды ру тех но ло гия сын пай да-
ла на оты рып, жаб дық тың есеп теу ре-
сурс та рын ұсы ну (оның уа қы ты, де-
рек тер ді сақ тау орын дар ы ның қу ат-
ты лы ғы, кө лем ді лі гі жә не т.б.). 
Әдет те, қызметтер сер вер лер, су пер 
ком пью тер лер жә не т.б. сияқ ты нақ-
ты есеп теу жү йеле рі нің ба ла ма сы ре-
тін де ұсы ны ла ды (7-су рет).

Жұ мыс ке ңіс ті гін құ ру (Workspace 
as a Service, WaaS) – жұ мыс ор та сын 
құ ру жә не ұсы ну қыз ме ті. SaaS си яқ-
ты про грам ма лық жа сақ та ма қыз ме-
тін ұсы на ды, яғ ни тұ ты ну шы ға оң-
тай лы ор та ны қам та ма сыз ете тін жұ-
мыс ор та сын ұйым дас ты ра тын қыз-
мет тү рі (8-су рет).

Мо ни то ринг қызметі (Monitoring 
as a Service, MaaS) – мо ни то ринг теу 
жә не қау іп сіз дік ті қам та ма сыз ету 
үшін бұлт та про грам ма лық қам сыз-
дан ды ру мен қыз мет көр се ту (9-су рет).

Бұлттық технологиялардың 
ар тық шылықтары: 
• Интернетке қосылған кез кел ген 

құрылғы арқылы (ДК, план шет, 
смартфон және т.б.) бас қа ры ла-
ды;

• көптеген программалар тегін (не-
месе қолжетімді бағада) және 
үнемі программалардың ең соңғы 
нұсқасымен жа ңа рып отырады; 

DaaS

6-су рет. DaaS мо де лі

7-су рет. HaaS мо де лі

8-су рет. WaaS мо де лі

9-су рет. MaaS мо де лі
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• арнайы операциялық жүйелерді талап етпейді; 
• кез келген жерде, кез келген уақытта ақпарат қолжетімді;
• көптеген қолданушылар үшін бірлескен жұмысты жеңіл-

детеді;
• құжат форматтарының үйлесімділігі;
• егер құрылғы (ДК, планшет, смартфон және т.б.) істен 

шықса, маңызды ақпарат жоғалмайды, себебі ол құрылғы 
жадында сақталмайды;

• ақпараттар автоматты түрде бұлтта сақталып отырады және  
резервті көшірме жасайды;

• әрқашан жаңа және жаңартылған аппараттық өңдеулер 
жүзеге асырылады.
Бұлттық технологиялардың кемшіліктері: 

• Интернет болмаған жағдайда жұмыс тек құрылғыға жүк-
телген құжаттармен жұмыс істеумен шектеледі;

• бұлттық программалардың жұмыс жасау жылдамдығы баяу 
болады;

• ақпараттың зақымдалу қаупі бар;
• көптеген бұлттық сервистер бірнеше гигабайт көлемді ғана 

тегін ұсынады, ал оны тек қосымша ақы төлеу арқылы 
кеңейтуге болады;

• кейбір бұлттық технологиялар отандық және  халық ара  лық 
стан дартқа сай емес.

Жауапберейік

1. Бұлт тық технологиялар де ген не? 
2. Бұлттық есептеулер туралы қандай мәлімет алдыңдар?
3. Бұлттық провайдер деген не?
4. Бұлттық технологиялардың қызмет көрсетудің қандай 

модельдері бар?

Ойланайық,талқылайық

1. Бұлт тық технологиялар қол же тім ді гі нің ти ім ді лі гін қа-
лай анық тау ға бо ла ды?

2. Бұлт тық технологиялардың қа жет ті лі гі не де? 
3. Бұлттық провайдерлер не үшін қолданылады?
4. Бұлттық технологиялар не себепті арнайы операциялық 

жүйелерді талап етпейді?

Сұрақтарғажауапберейік

Ойланайық,талқылайық
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Талдап,салыстырайық

Бұлттық технологиялардың қызмет көрсету модель-
дерінің айырмашылықтарын талдап, салыстырыңдар.

Hardware as a Service

Desktop as a Service

Platform as a Service

Infrastructurе as a 
Service

Monitoring as a Service

Workspace as a Service

Communications as a 
Service

Software as a Service

Компьютердеорындайық

1-тап сыр ма. Ин тер нет же лі сін пай да ла нып, бұлт тық 
тех но ло гия лар дың қыз мет көр се ту мо дель де рі ұсы на тын 
мүм кін дік те рі не клас тер құ рың дар (IaaS, PaaS, CaaS, 
SaaS, HaaS, MaaS, WaaS, DaaS).

Infrastructure 
as a Service 

(IaaS)

Талдап,салыстырайық

Компьютердеорындайық
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2-тап сыр ма. Қазақстандағы бұлттық технологиялар 
кешенін ұсынатын провайдерлер бойынша https://kaz.
mycloud.kz/ және https://oblako.kz/ сілтемелеріне өтіп, 
Венн диаграммасын құрыңдар (қызмет түрлері, артық шы-
лық тары мен кемшіліктері, ұқсастықтары мен ерек ше лік-
тері).

Ойбөлісейік

Сабақта не білдіңдер? Не үйрендіңдер? Өз ойларыңды 
достарыңмен бөлісіңдер. Алған жаңа білімдеріңді күн де-
лікті өмірде қандай жағдайда қолдануға болады? Мысал 
келтіріңдер. 

Үйтапсырмасы

1. Бұлт тық технологиялардың ар тық шы лық та ры мен кем-
ші лік те рін кес те ге тол ты рың дар жә не кем ші лік тер ді 
жою үшін не іс теу ге бо ла ты нын тал қы лаң дар.

Артықшылықтары Кемшіліктері
... ...

... ...

2. Қандай бұлттық технологиялар отандық және халық-
аралық стандартқа сай емес? Интернеттен тауып, анық-
таңдар. Пікірлеріңді дәлелдеңдер.

3. Үйге берілген тапсырмаларды бірге талқылап, орын дау 
үшін қандай бұлттық технология қолданар едің дер?  
Неліктен? Ойларыңды нақты мысалдармен дәлел-
деңдер.

Ойбөлісейік

Үйдеорындайық
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§2. Бұлттық технологияларды қолдану салалары 

IT тех но ло гия лар да мы ған сай ын, 
тұ ты ну шы лар дың сұ ра ныс та ры ар-
тып ке ле ді. Бұлт тық тех но ло гия лар-
дың өзі нің за ма науи сер вис те рі нің 
қар қын ды да муы ның ар қа сын да қол-
да ну са ла ла ры ана ғұр лым ұл ғая тү су-
де. Жал пы ға қол же тім ді жә не ре сурс 
сый ым ды лы ғы жо ға ры, қа шық тан 
қол да ну мүм кін ді гі бар, әріп те сі мен 
бір ме зет те бір құ жат ты бір ле сіп өң-
деу ді қам та ма сыз ете тін бұлт тық сер-
вис түр ле рінің қай са ла да бол сын ти-
гі зер пай да сы көп.

Бұлт тық тех но ло гия лар мақ са ты на 
қа рай төрт түр ге бө лі не ді:

Же ке бұлт тар (private cloud). Же-
ке бұлт ты дер бес бас қа ра ала тын кә-
сіп орын ның өзі не ға на, сон да ғы же ке 
тұл ға лар мен тұ ты ну шы ла ры ның жұ-
мыс іс теуі не ар нал ған инф ра құ ры лым. 
Кә сіп орын ның өзі де үшін ші та рап тың 
мен ші гі бо луы мүм кін (10-су рет).

Қоғамдық бұлт тар (public cloud). 
Көп ші лік тің Ин тер нет те ер кін жұ мыс 
іс теуі не ар нал ған инф ра құ ры лым. Ком-
мер ция лық, ғы лы ми жә не үкі мет тік 
ұйым дар дың мен ші гін де бо луы мүм-
кін. Мы сал ре тін де әлеу мет тік же лі лер-
де гі Facebook, Twitter; Ин тер нет же лі-
сін де гі Google, Ян декс т.с.с. қоғамдық 
бұлт тар ды аламыз (11-су рет).

Еcтеріңетүсіріңдер:

•	 бұлттық	технологиялар	
дегеніміз	не?

•	 бұлттық	провайдер	деге
німіз	не?

•	 бұлттық	технология
лардың	қыз	мет	көрсету	
модельдері	қандай?

•	 бұлттық	технология
лар	дың	қандай	артық	шы
лықтары	мен	кемшіліктері	
бар?

Меңгерілетінбілім:

•	 бұлттық	технология
лар	дың	мақсатына	қарай	
түр	лері;

•	 бұлттық	технологияларды	
қолдану	салалары;

•	 бұлттық	сервистерге	
қойылатын		талаптар.

Сөздік:

Қызметкөрсету– Обслуживание – 
Service
Қолданусаласы– Область примене-
ния	–	Sphere	application

10-су рет. Же ке бұлт тар

11-су рет. Қоғамдық 
бұлт тар
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Ор тақ бұлт тар (community cloud). Ор-
тақ мақ сат та ры бар қо ғам дық тұ ты ну-
шы лар ға ар нал ған инф ра құ ры лым. Бас-
қа ру жә не қыз мет көр се ту мә се ле ле рі бо-
йын ша бар лық жау ап кер ші лік осы бұлт-
тың ие сі не жүк те ле ді. Кез кел ген ком па-
ния мен же ке тұ ты ну шы қол да ну шы бо-
ла ала ды (12-су рет).

Ара лас бұлт тар (hybrid cloud). Екі не-
ме се одан көп бұлт түр ле рі нің (же ке, ор-
тақ, қо ғам дық) ара лас үй ле сі мін атау ға 
бо ла ды. Осы мо дель ді геог ра фия лық түр-
де әр жер де ор на лас қан фи ли ал да ры бар 
не ме се көп те ген про грам ма лық жү йеле рі 
бар ірі ком па ния лар қол да нуы мүм кін 
(13-су рет).

Көрсетілген бұлттық технология-
лар мақ сат та ры на байла нысты өмірдің 
әртүрлі салаларында қолданылып ке-
леді. Бұлттық технологиялардың қол-
дану салалары өте ауқымды: онлайн-ау-
дармашылар, жедел төлемдер, видеобайланыс, мемлекеттік 
қызметтер, сондай-ақ мәтін, кесте, фотосуретпен жұмыс істеуге 
арналған әдеттегі программалар және т.б.

Бұлт	тық	сер	вис	түр	ле	рі	кім	ге	қа	жет	бо	луы	мүм	кін?
Бі лім бе ру де. Бұлт тық тех но ло гия лар – оқу про це сін ұйым-

дас ты ру да кө мек ші тех ни ка лық құ рал. Бұлт тық тех но ло гия лар 
бі лім бе ру про це сін же ңіл де тіп, са па сын арт ты рып қа на қой-
май, соң ғы жа ңа лық тар ға іле се ала тын ақ па рат тық мә де ние ті 
қа лып тас қан тұл ға ны да мы ту ға кө мек те се ді. 

Бі лім бе ру про це сін де қол да ны ла тын бұлт тық тех но ло гия-
лар дың дү ниежү зі лік ең көп та ра ған тү рі – Microsoft кор по-
ра ция сы ұсын ған Live@edu. Live@edu – пай да ла ну шы лар дың  
қа рым-қа ты на сы мен өза ра әре кет те суі не ар нал ған құ рал дар 
жи ын ты ғы. Мұнда пай да ла ну шы лар ха бар, ау дио, ви део қо-
ңы рау лар ды жыл дам қа был дай ала ды жә не қа шық тан жұ мыс-
ты бір ле сіп өң дей ді. Live@edu Windows жә не Mac опе ра ция-
лық жү йеле рін де брау зер лер не ме се мо биль ді те ле фон ар қы-
лы ре сурс сер вис те рі не қо сы ла ала ды. Со ны мен қа тар Google 

12-су рет. Ор тақ  
бұлт тар

13-су рет. Ара лас  
бұлт тар
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ком па ния сы ұсын ған Google Apps Education Edition бұлт тық 
қыз мет тү рі оқы ту дың оң тай лы өті луі нің бар лық мүм кін дік-
те рін қа рас тыр ған жә не оқу ба ры сын қол же тім ді бір лес кен 
ор та ны құ ру ре сурс та ры ре тін де ұсы ныл ған. Қа зір гі уа қыт та  
Ян декс, IBM жә не т.б. ірі ком па ния лар ұсын ған бұлт тық қыз-
мет түр ле рі қол да ныс та жүр. Өзі нің веб-сайт та ры ар қы лы бі лім 
алу шы лар мен оқы ту шы лар (мұ ға лім) ара сын да ғы он лайн қа-
рым-қа ты нас ты, қа шық тан бір ле сіп жұ мыс жа сау ти ім ді лі гін 
арт ты ру ға ар нал ған қыз мет түр ле рін ұсы на ды (14-су рет).

14-су рет. Бі лім бе ру са ла сын да ғы бұлт тық сер вис тер

Іс кер лік са ла да. Бұлт тық тех но ло гия лар – іс кер лік са ла ны 
ұйым дас ты ру дың оң тай лы тә сі лі. Он лайн жұ мыс ор ны ның ана-
ғұр лым ұл ғаюы мен жал пы ға қол же тім ді бо луы – үл кен мүм-
кін дік. Іс кер лік са ла үшін тап сы рыс бе ру мен тап сы рыс алу 
ара сын да ғы бай ла ныс «жыл дам ды ғы» ма ңыз ды. Со ны мен қо са 
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бір лес кен ор та, кез де су лер ді жос пар лау, он лайн-ви деокон фе-
рен ция лар ды ұйым дас ты ру, ор тақ файл дар ды өң деу жә не т.б. 
әр түр лі қыз мет түр ле рін кез кел ген құ рыл ғы лар ар қы лы (ДК, 
план шет, смарт фон жә не т.б.) бас қа ру ға бо ла ды. Іс кер адам қа-
зір гі тех но ло гия лар дың да муы ның ар қа сын да өз ісі не ың ғай-
лы бұлт тық тех но ло гия лар ды таң дай ды. Іс кер лік са ла да қол-
да ныс та жүр ген бұлт тық тех но ло гия лар: SmartCloud, IT-Grad, 
Microsoft Hosted Exchange жә не т.б. (15-су рет).

15-су рет. Іс кер лік са ла сын да ғы бұлт тық сер вис тер

Ме ди ци на да. Бұлт тық тех но ло гия лар ме ди ци на са ла сын да 
да сұ ра ныс қа ие. Өйт ке ні ау ру ха на лар, ем ха на лар, сақ тан ды ру 
ком па ния ла ры мақ сат та рын іс ке асы ру ға жә не ме ди ци на лық 
қыз мет түр ле рі нің са па сын жақ сар ту ға өз сеп ті гін ти гі зу де. Дә-
рі гер лер ара сын да ақ па рат ал ма су дың же дел жү йесі есе бі нен 
нау қас тар ға кү тім жа сау са па сы жақ сар ды. Не гіз гі ақ па рат тар-
ды «бұл ттық қой ма лар да» ор на лас ты ра оты рып, ау ру ха на лар 
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мен ем ха на лар ара сын да нақ ты уа қыт ре жи мін де файл дар ды 
бір ле сіп өң деу ар қы лы жұ мыс ба ры сын ана ғұр лым же ңіл дет-
ті. Көп те ген са рап шы лар дың ба ға лау нә ти же сі бо йын ша бұлт-
тық тех но ло гия лар транс ля ция лық жыл дам ды ғы мен икем ді-
лік жа ғы нан жо ға ры дең гей де ба ға лан ды. Ау қым ды қол да ныс-
та жүр ген, көп те ген ком па ния лар ұсын ған бұлт тық ре сурс тар: 
CareCloud, Oracle, Agfa Healthcare, Carestream Health, Merge 
Healthcare жә не Damumed т.с.с. (16-су рет).

16-су рет. Ме ди ци на са ла сын да ғы бұлт тық сер вис тер

Қар жы ин ду ст рия сын да. Жо ға ры жыл дам дық, жұ мыс жа-
сау икем ді лі гі, өз-өзі не қыз мет көр се ту мен қа шық тан бас қа-
ру ти ім ді лі гі бар лық банк қыз мет кер ле рі үшін ма ңыз ды. Осы 
мә се ле лер ді ше шу де бұлт тық тех но ло гия лар сұ ра ныс қа ие бол-
ды жә не банк бө лім ше ле рі бұлт тық ор та ның ең бел сен ді тұ ты-
ну шы ла ры ның бі рі не ай нал ды. Қар қын ды да му дың ар қа сын да 
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қар жы ин ду с трия сы ал дың ғы қа тар дан кө рі не бас та ды. Қа зір гі 
уа қыт та бел сен ді қол да ныс та жүр ген бұлт тық тех но ло гия лар: 
Microsoft Hosted SharePoint, oblako.kz, 1С Он лайн (Uchet.kz, 
ITSheff), 1С (Пер вый БИТ), SmartCloud, 1С бұлт та (1С-Рейт инг) 
жә не т.б. (17-су рет).

17-су рет. Қар жы ин ду ст рия сын да ғы бұлт тық сер вис тер

Бұлт тық тех но ло гия лар дың қыз мет түр ле рі на рық та жұ-
мыс іс теуі, қол да ну са ла ла ры ның ұл ғаюы жә не оның то лық-
қан ды да муы ти іс ті нор ма тив тік құ қық тық ак ті лер ді, ақ па рат-
ты қор ғау стан дарт та ры жә не т.б. қой ыла тын талап түр ле рі не 
қатаң ба ғы нады.

Бұлт тық сер вис тер мы на дай ма ңыз ды талап тар ды қа на-
ғат тан ды руы ти іс:
• қол да ну шы ның сұ ра ны сы бо йын ша өз-өзі не қыз мет көр-

се ту ың ғай лы лы ғы мен қо лай лы лы ғы. Қол да ну шы бұлт тық 
сер вис ие ле рі нің ара ла су ын сыз ав то мат ты түр де өзі не 
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көр се ті ле тін қыз мет тер ді бас қа ра алу мен қа жет ті лі гін ше 
өз гер ту мүм кін ді гі;

• бұлт тық қыз мет түр ле рі нің жыл дам ды ғы. Бұлт тық ре сурс-
тар Ин тер нет же лі жыл дам ды ғы мен іле се алуы;

• же дел реак ция. Тұ ты ну шы ға бе рі ле тін бұлт ре сурс та ры ның 
кө ле мін тез жә не икем ді түр де өз гер те алу мүм кін ді гі 
(ке ңей ту не ме се азай ту), кез кел ген мөл шер де са тып алу 
қо лай лы лы ғы мен жыл дам іс ке асуы.

Жауапберейік

1. Бұлттық технологиялар мақсатына қарай неше түрге 
бөлінеді? 

2. Ортақ бұлттар деп қандай ортаны айтамыз?
3. Білім беру саласында белсенді қолданыста жүрген қан-

дай бұлт тық сервистерді білесіңдер?
4. CareCloud, Oracle, Agfa Healthcare, Carestream Health,  

Merge Healthcare және Damumed т.с.с. бұлттық сервис 
түрлері қай салада қолданылады?

Ойланайық,талқылайық

1. Не себепті бұлттық технологияларды қолдану салалары 
артуда?

2. Қаржы индустриясына бұлттық сервистер не үшін қа-
жет?

3. Бұлттық сервистер қандай маңызды талаптарды қана-
ғат тандыруы тиіс, не үшін?

Талдап,салыстырайық

Су рет бо йын ша бұлт тық тех но ло гия лар дың мақ са ты на 
қа рай түр ле рі нің ай ыр ма шы лық та ры мен ар тық шы лық та-
рын тал дап, са лыс ты рың дар.

Сұрақтарғажауапберейік

Ойланайық,талқылайық

Талдап,салыстырайық
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Компьютердеорындайық

Топпен орындалатын жобалық жұмыстар
1. Білім берудегі бұлттық технологиялар (мақсаты, мін-

деті, құрылымы, қолдану маңыздылығы және т.б.).
2. Іскерлік саласындағы бұлттық технологиялар (мақ-

са ты, мін деті, құрылымы, қолдану маңыздылығы жә не 
т.б.).

3. Медицинадағы бұлттық технологиялар (мақсаты, мін-
деті, құрылымы, қолдану маңыздылығы және т.б.).

4. Қаржы индустриясындағы бұлттық технологиялар 
(мақ саты, міндеті, құрылымы, қолдану маңыздылығы 
және т.б.).

 Жобаның міндеттері: 
1. Жобаның толық сипаттамасы Word форматында ұсы ны-

луы қажет.
2. Жоба презентациясын (PowerPoint форматында) қорғау 

қажет.
Презентацияда мәтін, сурет, видео ақпараттар болады 

және презентация автоматты айналым режимінде көрсеті-
луі тиіс; көрсету уақыты 5–7 минуттан аспауы керек.

Ойбөлісейік

«Он сұрақ» әдісі арқылы білімдеріңе сүйене отырып, 
тақырыпты түйіндеңдер.

Үйтапсырмасы

Интернет желісін пайдаланып, бұлттық сервис түрлері 
бойынша төмендегі кестені толтырыңдар. 

Бұлттықсервистер Қолданусаласы Артықшылығы Мүмкіндіктері

Google Apps 
Education Edition

SmartCloud

damumed.kz

oblako.kz

Компьютердеорындайық

Ойбөлісейік

Үйдеорындайық
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§3. Бұлттық деректер қоймасы

Қа зір қа жет ті файл дар ды 
тасы мал дау шы құ рал дар ар қы-
лы (CD-ROM, DVD-ROM,  флеш-
жады, қатқыл диск т.б.) үне мі 
алып жү ру дің жә не оның қауіп-
сіз ді гі не алаң дау дың қа же ті 
жоқ. Кө мек ші құ рал ре тін де 
қа жет ті құ жат тар ды ар найы 
бұлт тық қой ма лар да сақ тау ға 
бо ла ды. 

Бұлт тық де рек тер қой ма сы 
(cloud storage)  – он лайн қой ма-
ның үл гі сі, ар найы са тып алын-
ған не ме се жал ға алын ған же ке 
сер вер лер де де рек тер ді қауіпсіз 
түрде сақ тау мо де лі. Демек, 
бұлт тық сервис түрлерін пайда-
ланып, кез келген дерек терді 
қор ғал ған желіде сақтауға 
және сақталған ақпарат қауіп-
сіз дігіне алаңдамауға болады 
(18-су рет).

Бұлт тық де рек тер қой ма-
сын құ ру алдымен, бұлт тық 
қыз мет түр ле рі ұсын ған қой ма 
кө ле мі не бай ла ныс ты. Бұлт тық 
де рек тер қой ма сы ның кө ле мі 
ау қым ды бол ған дық тан, қой-
ма ға кө лем ді ақ па рат орна лас-
ты руға бо ла ды. Дегенмен бұлт-
тық сер вис түр ле рі шек теу лі 
кө лем де ға на орын бе ре ді. Оны 
тек қо сым ша ақы тө леп, қа жет-
ті лі гі не қа рай ке ңей те ала мыз.

Бұлт тық қой ма түр ле рі өте көп, оның қау іп сіз ді гі мен кө ле-
мі не  қа рай өзімізге ың ғай лы жә не ти ім ді түр ле рін таңдай ала-
мыз. Со ны мен қа тар тұ ты ну шы лар дың са ны күн нен күн ге өсіп 

Еcтеріңетүсіріңдер:

•	 бұлттық	технологиялар	
мақсатына	қарай	неше		түрге	
бөлінеді?	

•	 бұлттық	технологияларды	қандай	
салаларда	қолданады?

•	 бұлттық	сервистерге	қандай	
талаптар	қойылады?

Меңгерілетінбілім:

•	 бұлт	тық	қой	ма;
•	 бұлт	тық	қой	ма	түр	ле	рі;
•	 Google	Apps	(қосымшаның)	қызмет	
түрі;

•	 Google	Диск.

Сөздік:

Бұлттықдеректерқоймасы– 
Облачные хранилища данных – 
Cloud	storage
Онлайнкүнтізбе– Онлайн 
календарь	–	Online	calendar

18-су рет. Бұлт тық де рек тер  
қой масының мо де лі
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ке ле ді. Бұлт тық де рек тер қой ма сы сый ым ды лық кө ле мі не қа-
рай әртүрлі (1-кесте):

1-кес те. Бұлт тық деректер қоймасының түрлері

№
Қызметтүрлерінеқарайұсынған

бұлттықдеректерқоймасыныңатауы
Шектеулітүрдетегін
берілетінкөлемі

1 Mega 50 ГБ

2 Mail бұлт 25 ГБ

3 Google ком па ния сы нан Google Диск 15 ГБ

4 Ян декс  ком па ния сы нан Ян декс.Диск 10 ГБ

5 Box.net 10 ГБ

6 Microsoft ком па ния сы нан OneDrive 5 ГБ

7 Apple ком па ния сы нан iCloud Drive 5 ГБ

8 SugarSync Inc ком па ния сы нан SugarSync 5 ГБ

9 OpenDrive 5 ГБ

10 Dropbox ком па ния сы нан Dropbox 2 ГБ

Бар лық бұлт тық де рек тер қой ма сы ның қыз мет көр се ту мақ-
сат та ры бір. Олар дың си пат та ма ла ры мен ерек ше лік те рі, ар тық-
шы лық та ры мен кем ші лік те рін са лыс ты ра оты рып, өзі міз ге қо-
лай лы бұлт тық де рек тер қой ма сын таң дап, пай да ла на аламыз.

Бұлт тық де рек тер қой ма сын да жұ мыс жа сау ти ім ді лі гі:
• бұлт тық де рек тер қой ма сы ның сақ тық кө шір ме сін жа сайды;
• тех ни ка лық құ рыл ғы лар дың ар найы жа дын да де рек тер ді 

сақ тау ды қа жет ет пей ді, се бе бі  бұлт тық де рек тер қой ма-
сы ның вир туал ды жа дын да сақ тала ды;

• сақталған деректер көлеміне шектеулер жоқ, көрсетілген 
тарифтік жоспар бойынша қалаған көлемге ұлғайту 
мүмкіндігі бар (ақылы түрде);

• ақ па рат қа бір ле сіп қолжет кі зуге болады;
• бұлт тық қой ма лар да ғы файл дар ға қа ты нау ды ашу, бас қа 

пай да ла ну шы лар мен бір ле сіп жұ мыс іс теу ге мүм кін дік 
бе ре ді жә не бар лық қыз мет түр ле рін нақ ты уа қыт ре жи-
мін де жүр гі зу ге бо ла ды;

• ақ па рат тар ды ви рус тар дан жә не рұқ сат сыз қол сұ ғу дан 
аб со лют ті қор ға йды;

• бұлт тық де рек тер қой ма сын да сақ тал ған мә лі мет тер ге алаң-
да мау ға бо ла ды, өйт ке ні қау іп сіз дік ша ра ла ры сақ тал ған.
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Аталған бұлттық қоймалардың ішінен Google компаниясы 
ұсынған негізгі қосымша қызмет түрлерін қарастырайық.

Google компаниясы ұсынған қосымша қызмет түрлері кез 
келген техникалық құрылғылар арқылы қолжетімді, мысалы: 
Дербес компьютер (ДК) және Mac, планшет, смартфон және т.б.

Google компаниясы ұсынған қосымша қызмет түрлеріне 
15 ГБ-тық тегін сыйымдылық көлемі беріледі, ал оны кеңейту үшін 
қосымша ақы төленеді. Қосымша ақы төлемдері 19-су реттегі 
тарифтік жоспар бойынша жүргізіледі.

19-сурет. Қосымша ақы төлемдер жасау тарифі
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Google компаниясы ұсынған қосымша қызмет түрлерін 
пайда лану үшін кез келген браузер арқылы Google.com не-
месе https://www.google.com/ сілтемесі арқылы өтуге бо лады. 
Ашылған терезеден арнайы жеке Аккаунт құру (Создать ак-
каунт) керек. Ол үшін терезенің жоғары оң жақ бұрышындағы 
Кіру (Войти) батырмасын басып, ашылған терезеден тіркеуден 
өту жеткілікті (20-сурет).

20-су рет. Жа ңа ак каунт құ ру

Мұн да қол да ну шы электронды пош та ме кенжай ын не ме се 
те ле фон нө мірі мен парольді ен гізеді. Алай да ақ па рат тар жүйе-
де қай талан бауы ке рек, сон дық тан бір адам үшін тек бір ак-
каунт тан ар тық тір кеу ге тыйым салынады.

Ашыл ған те ре зе нің жо ға ры оң жақ бұ ры шын да Google ком-
па ния сы көп те ген қо сым ша лар мен сер вис түр ле рін қол да ну ға 
ұсы на ды. Бір ортада тиімді жұмыс жасау үшін барлық қызмет 
түрлері қарастырылған. Бү кіл әлем бо йын ша достарыңмен өза-
ра тіл де су мүм кін ді гі жо ға ры дең гей де қа рас ты рыл ған.

Google қосымшаларының сервис түрлеріне:
• Gmail – тегін электронды пошта;
• Google Диск – деректерді басқару қоймасы;
• Google Calendar – онлайн күнтізбе;
• Google Maps – карталар жинағы;
• Google Docs – онлайн офис;
• Google Translate – аудармашы;
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• Google Hangouts – онлайн хат, қоңырау, видеобайланыс 
орнату және т.б. қызметтері жатады (21-су рет).

21-су рет. Google-дың қо сым ша қыз мет түр ле рі

Gmail – электронды пош та. 
Қор ғал ған кор по ра тив тік электронды пош та 

(Gmail).
Gmail – электронды пош тада де рек тер ді қау іп сіз 

сақ тай тын, сон дай-ақ жі бе ріл ген хат тар мен кел ген 
хат тар ту ра лы ха бар лай тын қызмет (22-су рет).

22-су рет. Gmail-тег ті электронды пош та те ре зе сі

 Диск – де рек тер қой ма сын бас қа ру.
Бұлт тық де рек тер қой ма сы деп Диск қыз ме тін 

ай та мыз.



27

Google Диск (ағылш. Google Drive) – файл дар хос тин гі жә не 
оңай бас қа ру үшін қау іп сіз де рек тер ді сақ тау ке ңіс ті гі. Оның 
функ ция ла ры на файл дар мен бу ма лар ды жүк теу, сақ тау, ор тақ 
пай да ла ну, ре зе рв ті кө шір ме жа сау жә не ор тақ өң деу кі ре ді 
(23-су рет). 

23

4

1

23-су рет. Диск тің жұ мыс жа сау ор та сы ның мо де лі

1. Те ре зе нің сол жақ бұ ры шын да Диск тің не гіз гі мә зір қа та ры 
ор на лас қан. Жеке Drive (Мой диск) бө лі мін де бұлт тық 
қой ма ға жүк тел ген бар лық файл дар мен бу ма лар, сон-
дай-ақ бұлт та құ рыл ған құ жат тар ті зім де рі тұ ра ды. Ма ған 
қолже тім ді (Дос туп ные мне) бө лі мін де өз ге пай да ла ну-
шы лар бізге қолже тім ді к ті ұсы нады, кө руге, өң деу ге рұқ-
сат бе реді. Соңғы (Не дав ние) бө лі мін де жа қын да жұ мыс 
іс те ген (ашыл ған, жүк те ген, өң де ген жә не т.б.) файл дар мен 
бу ма лар, ал Сақ тық кө шір мелер (Ре зе рв ные ко пии) бө лі-
мін де сақ тық кө шір ме лер жа са ған ті зім дер көр се ті ле ді. 

2. Пай да ла ну шы ға бер ген қолже тім ді к тің қа ра ған уа қы ты мен 
кү ні. Ол құ жат тың соң ғы өз гер тіл ген уа қыт ымен тұ рады.

3. Файл не ме се бу ма ие сі нің аты-жө ні.
4. Қа рал ма ған құ жат тар, олар жар ты лай қою қа ріп пен ерек-

ше ле не ді.
Диск тің сол жақ жо ғар ғы бұ ры шын да мә зір лер қа та ры ның 

үс тін де гі  ба тыр ма сы ар қы лы ком пью тер ден файл дар 
мен бу ма лар ды дис кі ге жүк теу ге бо ла ды. Сон дай-ақ Google 
мә тін дік құ жат тар, Google кес те лер, Google пре зен та ция лар 
жә не т.б. шаб лон түр ле рін ті ке лей бұлт та құ рып, өң дей ала мыз 
(24-су рет). 
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24-су рет. Диск тің не гіз гі мә зір лер қа та ры (ме ню)

Google Calendar – он лайн күн тіз бе.
Бір лес кен жұ мыс үшін он лайн күн тіз бе лер. Күн-

тіз бе жұ мыс кү нін ти ім ді ұйым дас ты ру ға кө мек те-
се ді. Кез де су лер ді ың ғай лы жос пар лау ға, ти ім ді уа-
қыт ты таң дау үшін достардың кес те сі мен оңай са-
лыс ты ру ға (досымыз бізге сіл те ме бер се), сон дай-ақ 
бас қа пай да ла ну шы лар дың бос уа қы тын бі лу ге не ме се жос пар-
лан ған кез де су лер ту ра лы ақ па рат ты кө ре ала тын дай күн тіз бе ге 
қолжет кі зе ала мыз. Со ны мен қа тар ма ңыз ды кез де су ді жос пар-
лап, достарымызға сіл те ме жі бе ру ге бо ла ды. Ол үшін  ба-
тыр ма сын ба сып, жос пар ла ған күн ді, уа қыт ты, кез де су атау ын 
жә не кез де се тін жер ді таң дап, достарымыздың ак каун тын те ріп, 
сіл те ме ні жі бе ру жет кі лік ті (25-су рет).

25-су рет. Он лайн күн тіз бе  
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Google Maps – кар талар жи на ғы.
Кар та – Жер пла не та сы ның кар та сы мен спут-

ник тің су рет те рі. Көр нек ті орын дар, ұйым дар жә не 
т.б. бел гі ле рі бар кар та да ғы ақ па рат ты із деу үшін 
пай да ла ны ла ды. Көп те ген ай мақ тар үшін жо ға ры-
дан аэро фо то су рет тер (250–500 м би ік тік тен алын-
ған), кей бі реу ле рі үшін 45° бұ рыш пен төрт жа ғы нан 
кө ру мүм кін ді гі бар кар та (26-су рет).

26-су рет. Кар та мо де лі

Google Translate – ау дар ма шы.
191 тіл ге ау да ру мүм кін ді гі бар те гін он лайн  

ау дар ма қыз ме ті. Бұл ста тис ти ка лық ма ши на лық 
ау дар ма ком пью тер лік про грам ма ау дар ған мә тін-
дер дің үл кен мас си він тал дай ды жә не бір тіл дің сөз-
ді гі мен грам ма ти ка сын цифр лы түр де екін ші сі не 
ау да ра ды (27-су рет).

27-су рет. Google ау дар ма шы те ре зе сі
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Соны мен қа тар он лайн түр де қо ңы рау ша лу, хат жі бе ру 
не ме се ви деокон фе рен ция жа сау үшін Google Hangouts ар қы лы 
бай ла ныс ор на ту ға бо ла ды. Ол үшін Google қо сым-
ша лар қа та ры нан Hangouts қыз ме тін таң даймыз.
Кез де су лер ді жос пар лап, қа ты су шы лар ға сіл те ме 
жі бе ріп, он лайн түр де ви деокез де су лер ұйым дасты-
руға бо ла ды. Hangouts қыз ме ті нің бас ты мін де ті – 
осы (28-су рет).

28-су рет. Google Hangouts бай ла ныс ор та сы

Өз ге қол да ну шы ға қо ңы рау не ме се ви де оқо ңы рау ша лу үшін 
сол қол да ну шы ның Чат құ ру (Соз дать чат) бө лі мі не Google ак-
кау н тын тер еміз. Бай ла ныс ты ор на ту үшін ка ме ра жә не мик ро-
фон бо луы ти іс. Оларды  не ме се  ба тыр ма сын ба су ар қы лы 
ор на тамыз.

Осы лай ша, Google-дың қо сым ша қыз мет түр ле рін бі лу 
олар ды қыз ме ті бо йын ша дұ рыс қол да ну ға мүм кін дік бе ре ді. 
Ал бұл Ин тер нет ар қы лы қол да ну шы лардың бұлт тық ор та 
құ руы на ық па лын ти гі зе ді.

Жауапберейік

1. Бұлт тық де рек тер қой ма сы де ге ні міз не? 
2. Қандай бұлттық қоймалардың түрлерін білесіңдер?
3. Google компаниясы ұсынған қосымша қызмет түрлері 

қандай?

Сұрақтарғажауапберейік
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4. Google Диск дегеніміз не?
5. Google Calendar дегеніміз не? Ол қандай қызмет атқа-

рады?

Ойланайық,талқылайық

1. Бұлт тық де рек тер қой ма сы ның қа жет ті лі гі не де? 
2. Бұлт тық деректер қой ма сының ти ім ді тұс та рын қалай 

байқауға болады?
3. Google Дисктің сақтық көшірмесін тиімді деп ойлай-

сыңдар ма?

Талдап,салыстырайық

Топ тар ға бө лі ніп, қо сым ша ақ па рат көз де рін пай да ла на 
оты рып, тө мен де кел ті ріл ген бұлт тық қой ма түр ле рін тал-
дап, өза ра ар тық шы лық та ры мен кем ші лік те рін са лыс ты ру 
жұ мыс та рын жүр гі зің дер.

Бұлттыққойма
түрлері Сипаттамасы Артықшылығы Кемшілігі

Mega 

Mail бұлт

Google Диск

Ян декс.Диск

Box.net 

OneDrive

iCloud Drive

SugarSync

OpenDrive

Dropbox

Компьютердеорындайық

Google ком па ния сы ұсын ған қо сым ша қыз мет түр ле-
рі мен жұ мыс жа сап кө рің дер.
1. https://www.google.com/ сілтемесі арқылы тіркеуден өтің-

дер. Ол үшін Google ак каунт құ ру ар қы лы пароль ен гі зу 
жет кі лік ті.

Ойланайық,талқылайық

Талдап,салыстырайық

Компьютердеорындайық
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2. Ашыл ған те ре зе нің жо ға ры оң жақ бұ ры шын да ғы Google 
ұсын ған қо сым ша қыз мет түр ле рі нен Gmail электронды 
пош та қыз ме тін таң даңдар. 

3. Таң дал ған Gmail электронды пош-
та ның сол жақ бұ ры шын да ор на-
лас қан Мә зір (Ме ню) қа та ры мен 
та ны сыңдар, Мә зір (Ме ню) қа та-
рын да ғы әр ба тыр ма ның қыз ме тін 
қараңдар, Жа зу (На пи сать) ба тыр-
ма сын ба сып, жа ңа ха бар ла ма лар 
жа зу ама лын жа саңдар. Қа сыңда ғы 
досың ның  электронды пош та ме-
кенжай ына «Сә лем!» деп ха бар-
ла ма жа зып, қан дай да бір құ жат ты 
Фай лды тір кеу (Прик ре пить файл) 
функ ция сын таң дап жі бе рің дер. 
Ха бар ла ма ның жө нел тіл ге нін Жі-
бе ріл ген (Отп рав лен ные) бө лі мі нен 
қа да ға лаң дар. Сендер ха бар ла ма ар-
қы лы жұ мыс іс теу ке зін де Диск функ ция сын пай да ла на 
ала сың дар. Мы са лы, егер кей бір файл Google Диск те 
сақ тал са, оны пош та ар қы лы жі бе ру ке рек де лік, оны 
ал дын ала ком пью тер жа ды на жүк теу дің қа же ті жоқ, 
Жа зу (На пи сать) те ре зе сі нің тө мен гі бұ ры шын да ор на-
лас қан  Google Диск файл дар ға сіл те ме қою түй ме ше сін 
ба сып, ашыл ған Дискінің ішіндегі жі бе ре тін құ жат ты 
таң дап, тір кей сіңдер. 

Жа ңа ха бар ла ма жі бе ру те ре зе сі 

Google ұсын ған  
қо сым ша қыз мет 

түр ле рі
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4. Google Диск те ре зе сін ашың дар, ашыл ған те ре зе ден Құ-
ру (Соз дать) ба тыр ма сы ар қы лы ком пью тер жа ды нан 
фай лды Диск қой ма сы на жүк тең дер.

Google Диск те ре зе сі не фай лды жүк теу

  Жүк тел ген фай лды Ме нің 
дис кім (Мой диск) бө лі мі нен 
ба қы лаң дар жә не ерек ше леп, 
те ре зе нің оң жақ бұ ры шын да 
ор на лас қан ор тақ қол же тім-
дік ті құ ру ға бо ла тын ба тыр-
ма лар дың бар лық тү рі мен та ны сып шы ғың дар.
1. Бөлісуге болатын сілтеме алу (Ко пи ро вать ссыл ку  

об ще го дос ту па); 
2. Бөлісу (Отк рыть дос туп);
3. Ал дын ала қа рау (Пред ва ри тель ный прос мотр); 
4. Жою (Уда лить);
5. Қо сым ша әрекеттер (Дру гие раз де лы).

Ор тақ қол же тім дік пен бө лі су сіл те ме сі

1 2 3 4 5

Ор тақ қол же тім дік ті  
бап тау
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  Сіл те ме ал ма су бу фе рі не кө ші рі ле ді.

Фай лға ор тақ қол же тім дік ті ашу

  Ерек ше лен ген фай лға қол же тім дік ті ашу (Отк рыть 
дос туп к объ ек ту ...) ба тыр ма сын ба сың дар. Ашыл ған 
те ре зе де қол же тім дік ті бе ре тін се рік тес те рің нің элек-
трон ды пош та ме кен жай ын ен гі зің дер.  ба тыр ма сы 
ар қы лы қол же тім дік ті ор на ту 3 түрлі нұсқада іс ке 
аса ды: се рік те сі мен бір ге өң деу ге (ре дак ти ро ва ние); се-
рік те сі не тек оны қа рау ға (прос мотр) жә не пі кір лер қал-
ды ру ға (ком мен ти ро ва ние) бо ла тын функ ция ла ры бар. 
Жал пы ға қол же тім дік ха бар ла ма сы элек трон ды пош та 
ме кен  жай ы на ке ліп тү се ді.

 

Элек трон ды пош та ға ке ліп түс кен қол же тім дік фай лы

  Бұлт тық қой ма да ғы файл дар ға қол же тім дік ті ор на ту 
жұ мы сы – осы.

5. Google Кар та қо сым ша сына басып, сол жақ бұ рыш та 
ор на лас қан Мә зір (Ме ню) қа та ры нан Спут ник бө лі-
мін таң дап, Із деу (Поиск) ба тыр ма сы на тұр ғы лық ты 
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ме кенжай ың ды жа зып, өзің тұр ған үй ді 45° бұ рыш тық 
төрт жа ғы нан көріп, кар та өз ге рі сін ба қы лаң дар. Со ны-
мен қа тар Мә зір (Ме ню) қа та рын да ғы бар лық бө лім дер-
мен жұ мыс жа сап кө рің дер, қандай өз ге ріс болғанын 
ба қы лаңдар.

6. Ау дар ма шы (Пе ре вод чик) қо сым ша қыз мет тү рін таң-
даң дар. Тө мен де гі мә тін ді Ау дар ма шы құ ра лы ның сол жақ 
те ре зе сі не те ріп шы ғың дар жә не ағыл шын ті лі не ауыс ты-
рып, грам ма ти ка лық сауаттылығына мән беріңдер.

  «Мә тін дік ақ па рат – жаз ба ша түр де та би ғи жә не фор-
мал ьды тіл дер мен бе рі ле тін ақ па рат тү рі. Мә тін дік 
ақ па рат құ ра мы на әр түр лі ал фа вит тің кі ші әріп те рі, 
бас әріп те рі, цифр лар, әр түр лі таң ба лар, сон дай-ақ ма-
те ма ти ка лық таң ба лар да кі ре ді».

7. Google Hangouts ар қы лы бай ла ныс ор на ту ама лын жа-
саң дар. Өз ге қол да ну шы ға қо ңы рау не ме се ви де оқо ңы-
рау ша лу үшін сол қол да ну шы ның Чат құ ру (Соз дать 
чат) бө лі мі не Google ак кау н тын те рің дер. Бай ла ныс ты 

 ба тыр ма сын ба су ар қы лы жалғастырып, «Бү гін гі са-
бақ та не біл дік? Не үй рен дік?» – де ген сұ рақ қа жауап 
беріп, өз ой ла рың ды дос та рың мен бө лі сің дер.

Ойбөлісейік

Сабақта не білдіңдер? Не үйрендіңдер? Алған жаңа 
білімдеріңді күнде лікті өмірде қандай жағдайда қолдануға 
болады? Мысал келтіріңдер.

Үйтапсырмасы

Google ұсын ған сер вис түр ле рі нің си пат та ма ла рын дәп-
тер ле рі ңе жа зып, кестені тол ты рың дар. 

Googleұсынғанқосымша
қызметтүрлері

Қызметі

Gmail 

Google Calendar

Google Диск

Google Translate

Google Hangouts

Ойбөлісейік

Үйдеорындайық
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§4. Бұлт тық тех но ло гия лар ор та сын да жал пы ға  
қол же тім ді күн тіз бе құ ру. Прак ти кум

Мақ са ты: Google ком па ния сы ұсын ған Google Күн тіз бе (Ка-
лен дарь) қо сым ша сы ар қы лы жал пы ға қол же тім ді күн тіз бе 
құру.
1. Google Күн тіз бе (Ка лен дарь) те ре зе сін ашың дар. Ол үшін 

Google қо сым ша ла ры ның қыз мет түр ле рі нен Күн тіз бе (Ка-
лен дарь) таң даң дар.

2

3

1

Google Күн тіз бе (Ка лен дарь) те ре зе сі

1) Басты мәзір (Главное меню) қатары;
2) Баптаулар (Настройки) қатары;
3) Күнтізбе күндері.

2. Жал пы ға қол же тім ді күн тіз бе құр мас бұ рын Google Күн-
тіз бе (Ка лен дарь) те ре зе сі нің оң жақ бұ ры шын да Бап тау 
(Наст рой ки) те ре зе сін ашып, Жал пы (Об щее) бө лі мі нен: Тіл 
жә не ай мақ (Язык и ре ги он), Уа қыт бел деуін (Ча со вой по-
яс), Әлем дік уа қыт (Ми ро вые ча сы), Шаралар (Ме роп рия-
тия), Қа рау ре жи мі (Ре жим прос мот ра) қа та рын өз де рі ңе 
қо лай лы етіп бап таң дар.

 Жал пы ға қол же тім ді күн тіз бе құ ру дың екі нұс қа сы бар. 
1) Бас ты мә зір (Глав ное ме ню) қа та рын да ғы стан дарт ты 

күн тіз бе ге қол же тім дік ті ашу ға бо ла ды; 
2) Өзің нің же ке күн тіз бең ді құ рып, сол же ке күн тіз бе ге 

қол же тім дік ті құ ру ға бо ла ды. 
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Бап тау (Наст рой ки) те ре зе сі

3. Бас ты мә зір (Глав ное ме ню) қа та рын да ғы стан дарт ты күн-
тіз бе ге қол же тім дік ті құ рып кө рейік. Сен дер Google сай ты на 
қан дай ак каунт ар қы лы тір кел сеңдер, Стан дарт ты күн тіз бе 
сол атау мен құ ры ла ды. Бас ты мә зір (Глав ное ме ню) қа та-
рын да ғы Ме нің күн тіз бе ле рім (Мои ка лен да ри) ай да ры нан 
Стан дарт ты күн тіз бе атау ын кө ре сіңдер.

Стан дарт ты күн тіз бе
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4. Стандартты күнтізбенің параметрлерін өзгерту үшін оң жақ 
бөлігіндегі   белгісін таңдаңдар. 

5. Ашылған терезеде Осы күнтізбені ғана көрсету, Баптаулар 
және ортақ қолжетімдік өрістері мен күнтізбенің Түстер 
палитрасы орналасқан.

6. Сендер Баптаулар және ортақ қолжетімдік өрісін таң-
даңдар.

Стан дарт ты күн тіз бе нің ор тақ қол же тім ді гін бап тау  
(Наст рой ки и об щий дос туп) па ра мет рі

7. Ашыл ған те ре зе де Қол же тім дік ке рұқ сат (Раз ре ше ния 
на дос туп) ай да рын да бар лық қол да ну шы лар ға сіл те ме 
ар қы лы қол же тім дік бе рі ле ді (ес ке рт пе, бар лық қол да-
ну шы лар се нің күн тіз бе ңе кол жет кі зе ала ды) жә не Же-
ке пай да ла ну шы ға қол же тім дік (Дос туп для от дель ных 
поль зо ва те лей) қа та рын да тек өз де рің таң да ған қол да ну-
шы ға ға на қол же тім дік ке рұқ сат бе ре сің дер. Же ке пай-
да ла ну шы ға қол же тім дік қа та рын таң даң дар, қол же-
тім дік ке рұқ сат бе ре тін адам ның элек трон ды пош та ме-
кен жай ын ен гі зіп, Жі бе ру (Отп ра вить) ба тыр ма сын ба-
сыңдар.
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Ор тақ қол же тім дік ті ор на ту

8. Ор тақ қол же тім дік ха бар ла ма сы қол же тім дік ке рұқ сат бер-
ген адам ның элек трон ды пош та ме кен жай ына тү се ді. Ке ліп 
түс кен ха бар ла ма ар қы лы се нің күн тіз бең ді ба қы лай ала ды.

Элек трон ды пош та ға кел ген ор тақ қол же тім дік ха бар ла ма сы



40

9. Жал пы ға қол же тім ді күн тіз бе құ ру дың екін ші нұс қа сы 
ар қы лы өз де рің нің же ке күн тіз бе ле рің ді құ рып, сол же ке 
күн тіз бе ге қол же тім дік ті ашу ға бо ла ды. Ол үшін Бап тау 
(Нас трой ки) те ре зе сі нің Күн тіз бе ен гі зу (До ба вить ка лен-
дарь) қа та ры нан Күн тіз бе құ ру (Соз дать ка лен дарь) қа та-
рын таң даң дар.

Күн тіз бе құ ру те ре зе сі

10. Ашыл ған те ре зе ге күн тіз бе атау ын, си пат та ма сын, уа қыт 
бел деуін ен гі зіп, Күн тіз бе құ ру (Соз дать ка лен дарь) ба тыр-
ма сын ба сың дар.

Күн тіз бе құ ру ды бап тау те ре зе сі
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11. Бас ты мә зір (Глав ное ме ню) қа та ры на өтің дер, Ме нің күн-
тіз бе ле рім (Мои ка лен да ри) ай да ры нан құр ған күн тіз бе 
атау ын та бың дар. 

12. Осы мен же ке күн тіз бе құ рыл ды. Же ке күн тіз бе ге жал пы-
ға қол же тім дік ті құ ру үшін жо ға ры да ғы  қа дам дар ды қай-
тала саң дар бол ды.

Бас ты мә зір қа та рын да ғы жа ңа құ рыл ған күн тіз бе

А тап сыр масы. Же ке өз де рің нің күн тіз бе ле рің ді құ рың дар 
жә не жал пы ға қол же тім дік ті ор на тың дар. Қол же тім дік ке 
рұқ сат бе ре тін 2–3 сы нып тас та рың ды бел гі лең дер жә не 
ак кау н тын ен гі зу ар қы лы ха бар ла ма жі бе рің дер. Ха бар ла ма 
тү рі қа лай ке ле ті нін ба қы лаң дар.

В тап сыр масы. Құр ған күн тіз бе нің  бар-
лық па ра ме тр ле рін қол да нып кө рің дер.
• тек өздерің құр ған күн тіз бе ні көр се тің дер (По ка зы вать 

толь ко этот);
• күнтізбені қа тар тұр ған ті зім нен жа сы рың дар (Ск рыть из 

спис ка);
• өздеріңнің күн тіз белерің ді түр лен ді ру үшін түс тер палит-

ра сы нан түс тер таң дап, қан дай өз ге ріс тер бол ға нын ба қы-
лаң дар;

• жасаған жұмыстарыңды бір-біріңмен салыстырыңдар.
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Күнтізбе параметрлері

С тап сыр масы. Ал да бо ла тын іс-ша ра мерзімін күн тіз бе ге 
ен гі зің дер. Ол үшін бас ты мә зір ден  ба тыр ма сын ба сып, 
жос пар ла ған іс-ша ра атау ын, кү нін, уа қы тын жә не өті ле тін 
ор нын бел гі леп, сы нып тас та рың ның ак каун тын те ріп, сіл те ме 
жі бе рің дер (сіл те ме ні жі бер меуге де бо ла ды, се бе бі қол же тім-
дік ке рұқ сат бе ріл ген, олар ав то мат ты түр де өз ге ріс тер ді кө ре 
ала ды).

Іс-ша ра мерзімін күн тіз бе ге ен гі зу

Іс-ша раға ке лі сі мін бер ген-бер ме ге нін, мүм кін де ген сы-
нып та сың ның жа уа бын Күн тіз бе ден бо ла тын күн ді тін туір мен 
шер ту ар қы лы кө ре ала сың дар. Ол жау ап  түрін де бо ла ды.
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§5–6. Бұлттық технологиялар ортасында 
құжаттармен жұмыс жасау  

Интернет желісі арқылы кез кел-
ген құрылғыда стандартты мәтіндік 
құжаттар, кестелер, презентация-
лар және т.б. файлдарды қашықтан 
бірлесіп өңдеу мүмкіндігі бұлттық 
технологиялардың заманауи қызмет 
түрлерінің арқасында жүзеге асып 
жатыр. Бұлттық техноло гия лар орта-
сының дамығаны соншалық, ар-
найы программалық жабдықтарды 
қажет етпей, Интернет желісі арқы-
лы бірнеше қолданушылар үшін нақ-
ты уақыт режимінде стандартты 
файлдармен бірлесіп жұмыс жасау 
мүмкіндігін қарастырған (29-сурет).

Бұлттық технологиялар орта сын-
да құжаттармен жұмыс жасау артық-
шы лықтары:
• Қол же тім ді к. Интернет желі ге 

қосылған жұмыс жасау қол же тімдігі.
• Мо биль ді лік. Пай да ла ну шы құ-

жат тар мен жұ мыс жа сау үшін бір 
тұ рақ ты жұ мыс ор ны мен шек тел-
мей ді, әлем нің кез кел ген нүк те сі-
нен бас қа рып, қа да ға лай ала ды.

Еcтеріңетүсіріңдер:

•	 бұлттық	деректер	
қоймасы	дегеніміз	не?

•	 бұлттық	деректер	
қоймасының	сыйымдылық	
көлеміне	қарай	қандай	
түрлерін	білесіңдер?

•	 Google	Apps	(қосымшасы)	
қандай	қызмет	түрлерін	
ұсынады?

•	 Google	Диск	дегеніміз	не?
•	 Google	Күнтізбе	(Кален
дарь)	қосымшасы	арқылы	
жалпыға	қолжетімді	
күнтізбе	құрудың	
қажеттілігі	неде?

Меңгерілетінбілім:

•	 бұлттық	технологиялар	
ортасында	құжаттармен	
жұмыс	жасау;

•	 бұлттық	технологиялар	
ортасында	құжаттармен	
жұмыс	жасаудың	
артықшылықтары;

•	 Google	Docs	(құжаттар)	
қосымшасы.

Сөздік:

Құжаттар–Документы –	Documents
Мәтіндікқұжат– Текстовый документ – 
Text	document
Кестелер–Таблицы –	Sheets
Презентация–Презентация –	Presentation
Үлгілер–Формы –	Forms

29-су рет. Бұлттық 
технологиялар ортасында 

құжаттармен жұмыс 
моделі
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• Үнем ді лік. Ма ңыз ды ар тық шы лық тар дың бі рі. Пай да ла ну-
шы ға қа жет ті про грам ма лық жа сақ та ма лар ды ор на ту дың 
қа же ті жоқ (мы са лы, ком пью тер де гі про грам ма лар ды жа-
ңар ту), бар лық қыз мет түр ле рі бір ап па рат тық жүйе де бі-
рік ті рілген.

• Икем ді лік. Про вай дер лер бар лық қа жет ті ре сурс тар дың  
ав то мат ты түр де ше ші мін тау ып, жұ мыс бо йын ша қо лай лы 
жағ дай жа сай ды.

• Жо ға ры тех но ло гия . Үл кен есеп теу қу аты, олар де рек тер ді 
сақ тау, тал дау жә не өң деу үшін қол да ну шы ның қа ра ма ғы на 
бе рі ле ді.

• Се нім ді лік. Кей бір са рап шы лар 
ау қым ды же лі лік ре сурс та ры на қа ра-
ған да бұлт тық тех но ло гия лар дың 
қыз мет түр ле рін әл де қай да се нім ді деп 
са най ды. 
Бұлттық технологиялар ортасында 

құжаттармен жұмыс жасау үшін тиімді 
деп санайтын бұлттық сервис түрлерін таң-
дау қажет. Алдыңғы сабақта өткен Google 
компаниясы ұсынған қосымша қызмет 
түрлерінің бірі Google Құжаттармен 
(Google Документы) жұмыс жасап көрейік. 

Google	Құ	жат	та	р	(Google	До	ку	мен	ты)	
де	ге	ні	міз	не?

Google Құ жат та р (Google До ку мен ты) – 
көптеген функцияларды ұсынатын онлайн 
сервис. Не гіз гі мін де ті – стан дарт ты файл-
дар мен он лайн түр де бір лес кен ор та құ ру.

Google Құ жат тар ды құ ру екі жол мен 
іс ке аса ды: 1) Google қо сым ша лар ті зі мі-
нен Құ жат тар (До ку мен ты) деп (30-сурет); 
2) Google қо сым ша лар ті зі мі нен Диск қыз-
ме тін таң дап, те ре зе нің сол жақ бұ ры шын-
да ғы Құ ру (Соз дать) ба тыр ма сын ба су ар-
қы лы ке рек ті құ жат қа қол жет кі зе ала-
сыңдар (31-сурет).

Ашыл ған Google Құ жат тар те ре зе сі не 
тоқ та лып өтейік (32-сурет).

30-сурет. Құ жат тар 
те ре зе сін ашу. 1-жо лы 

31-сурет. Құ жат тар 
те ре зе сін ашу. 2-жо лы 
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1

2

3

4

5

32-сурет. Google Құ жат тар те ре зе сі

1. Google Құ жат тар дың Мә зір (Ме ню) қа та ры;
2. Жа ңа құ жат құ ру;
3. Қа жет ті құ жат ты із деу;
4. Соңғы (Не дав ние) құ жат тар ті зі мі;
5. Google қо сым ша лар ті зі мі не ора лу.

Google Құ жат тар Мә зір (Ме ню) қа та рын да:
Мә тін дік құ жат – бірнеше тұтынушыға қолже-

тім ді нақты уақыт режимінде ортақ файлды 
өңдеу, құру және автоматты түрде сақтау ортасы 
(33-сурет). Мә тін дік құ жат ты им по рт тау ар қы лы 
Microsoft Word, PDF, ODT, RTF, TXT жә не HTML 
фор ма тын да сақ тау ға бо ла ды.

1 2

5

3 4

6

33-сурет. Мә тін дік құ жат те ре зе сі
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Суретте төмендегі функциялар сандармен белгіленген:
1. Ло го тип ті ба су ар қы лы бас тап қы Мә тін дік құ жат те ре зе сі не 

ора лу;
2. Мә зір қа та ры;
3. Құ рал-сай ман дар тақ та сы;
4. Бөлісу (Наст рой ки Дос ту па);
5. Жұ мыс ала ңы;
6. Қо сым ша құ рал дар.

 Кес те лер. Google-дың электронды кестелері 
жұмыс жасау икемділігі мен бірлескен қолжетімдік 
мүмкіндіктері арқылы ерекшеленеді. Google кес тесі 
кез келген жерде, кез келген құрылғылар арқылы 
нақты уақыт режимінде талқылауға, қа рау ға және 
өңдеуге болатын бірлескен жұмыс орны. Фор му ла-
лар ды ав то мат ты түр де тол ты ру функ ция сы ар қы лы уа қыт ты 
үнем деу ге бо ла ды. Кес те ге ен гі зіл ген ақ па рат тар Google-дың 
ал дың ғы қа тар лы қау іп сіз дік тех но ло гия ла ры ар қы лы қор ға-
ла ды (34-сурет). 

34-сурет. Кес те те ре зе сі

Пре зен та ция. Дайын шаблон түрлерін ұсынатын, 
онлайн режимде бірнеше қолданушымен бірлесе 
отырып презентацияны түрлендіруге болатын 
және көптеген функциялары бар орта. Со ны мен 
қа тар ви деолар ды, су рет тер ді, сыз ба лар ды жә не 
ау ысу эф фек ті ле рін қо су ға бо ла ды. Пре зен та ция ны 
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бір ле сіп өң деу үш түр де іс ке аса ды: се рік те сі мен бір ге өң деу ге; 
се рік те сі не тек оны қа рау ға не ме се пі кір лер қал ды ру ға бо ла тын 
функ ция ла ры бар (35-сурет).

35-сурет. Пре зен та ция құ ру те ре зе сі

Үлгілер (Фор мы). Қа ты су шы лар дан он лайн тес-
ті леу не ме се сау ал на ма алу ар қы лы ке рі бай ла ныс 
ор на ту ға ар нал ған орта. Сау ал на ма ны құ рып, қа ты-
су шы лар ға сіл те ме та ра ту жет кі лік ті, ал жау ап тар 
нақ ты уа қыт ре жи мін де бі рың ғай кес те де пай да бо-
ла ды (36-сурет).

36-сурет. Үлгілер (Фор мы) те ре зе сі
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Сонымен заманауи бұлттық құжаттар ортасында жұмыс  
жасау – оңтайлы шешімдердің бірі. Бұл жүйе одан әрі қол да ну-
шы ға қо лай лы жұ мыс жа сау үшін жа ңа рып оты ра ды. 

Жауапберейік

1. Бұлттық технологиялар ортасында құжаттармен жұ мыс 
жасаудың артықшылығы қандай?

2. Google Құжаттар туралы не білесіңдер?
3. Мәтіндік құжат деген не?
4. Үлгілер (Формы) қандай қызмет атқарады?

Ойланайық,талқылайық

1. Бұлттық технологиялар ортасында құжаттармен жұмыс 
жасау қажеттілігі неде?

2. Google Құжаттар ортасымен жұмыс жасаудың тиімділігі 
қандай?

3. Google Құжаттар ортасының Мәтіндік құжаттар, Кес-
телер, Презентациялар және Үлгілер қызмет түрлерін 
пайдалану тиімділігі неде?

Талдап,салыстырайық

Венн диаграммасы бойынша Microsoft Office және Google 
Құжаттар ортасының айырмашылықтары мен ұқсастық та-
рын талдап, салыстырыңдар.

Компьютердеорындайық

Топ пен орын да ла тын жо ба лық жұ мыс та қы рып та ры:
1. Сұ ра ныс та ғы ма ман дық түр ле рі (ма ман дық түр ле рі, ма-

ман дық таң дау проб ле ма сы, сұ ра ныс қа ие ма ман дық тар  
жә не т.б.);

2. Қа зақ стан ның кө рік ті жер ле рі (ұлт тық мә де ни ор-
та лық тар, ты ны ғу сая бақ тар, сәу лет өне рі, та би ға ты 
жә не т.б.);

3. Қа зақ станның бо ла ша ғы (ха лық са ны (де мог ра фия), 
құ ры лыс ин ду ст рия сы, мә де ни, ты ны ғу ор та лық та ры 
жә не т.б.);

4. Қо ғам өмі рін де гі әлеу мет тік же лі лер дің  рө лі (әлеу мет-
тік же лі түр ле рі, пай да сы мен зи яны жә не т.б.).

Сұрақтарғажауапберейік

Ойланайық,талқылайық

Талдап,салыстырайық

Компьютердеорындайық
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Жо ба ның мін дет те рі:
1. Жо ба ның то лық си пат та ма сы (Google Мә тін дік құ жат) 

Мә тін дік құ жат фор ма тын да ұсы ны луы қа жет;
2. Жо ба ның ста тис ти ка лық зерт теу көр сет кіш те рі 

бойын ша (Google Кес те лер) диа грам ма лар тү рін де ұсы-
ны луы керек;

3. Жо ба пре зен та ция сын (Google Пре зен та ция ор та сын да) 
қор ғау қа жет;

4. Жо ба нә ти же сін (Google Үл гі лер) тест не ме се сау ал на ма 
ар қы лы қо ры тын ды лау керек.
Жо ба ны орын дау ға ар нал ған нұс қау лық.
Жо ба ның 1-ші мін де ті: 
Жо ба ның то лық си пат та ма сы Мә тін дік құ жат фор ма тын да 

ұсы ны луы қа жет. Google ком па ния сы ұсын ған Google Құ жат-
тар те ре зе сі нен Мә тін дік құ жат қыз ме ті мен жұ мыс жа сау жә-
не жал пы ға қол же тім ді ор та сын құ ру (жал пы ға қол же тім дік 
рұқ са ты кем де ген де 2–3 адам нан құ ры луы ти іс).
а) Жал пы ға қол же тім ді Мә тін дік құ жат пен жұ мыс жа сау 

үшін www.google.com сай ты на тір кел ген Google ак каунт-
та ры ар қы лы жүйеге кі рің дер. Ашыл ған те ре зе ден 
Google ұсын ған қо сым ша лар ті зі мі нен Google Құ жат тар 
қыз ме тін таң даң дар.

   

Google Құ жат тар ды ашу тү рі

ә) Google Құ жат тар те ре зе сі нің Бас ты мә зір (Глав ное ме-
ню) қа та ры нан Құ жат тар ор та сын ашың дар. Ашыл ған 
те ре зе ден Құ жат құ ру (Соз дать до ку мент) ко ман да сын 
ба сың дар.
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Google Құ жат тар те ре зе сі нің Мә тін дік құ жат ор та сы

б) Жо ба ны бір ле сіп орын дай тын 3 сы нып та сы ңа ор тақ қол-
же тім дік ті ашың дар. Ол үшін Құ жат тар те ре зе сі нің жо-
ға ры оң жақ бұ ры шын да ғы  ба тыр ма сын ба сып, 
пай да бол ған те ре зе ге мә тін дік құ жат тың атау ын те ріп 
сақ таң дар.

Ор тақ қол же тім дік ті бап тау

в) Ор тақ қол же тім дік ке рұқ сат бе ру дің 3 түр лі мүм кін ді гі 
бар:  Өң деу, яғни қолжетімдік берген пайдаланушы, 
құжатты өңдеу мүмкіндігіне ие болады (ре дак ти ро ва ние 
фай лов);  пі кір мен ұсы ныс тар жа зу, құ жат ты өң дей 
ал май ды, тек пі кір мен ұсы ныс тар қал ды ра ды (толь ко 
до бав ле ние ком мен та риев и пред ло же ний);  қа рау, 
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ба қы лау, бұл түр де гі қол же тім дік жұ мыс ба ры сын қа рап, 
ба қы лай ала ды (прос мотр го то вых фай лов). Ор тақ қол-
же тім дік ке рұқ сат бе ре тін сы нып та сың ның элек трон ды 
пош та ме кен жай ын те ріп, Жі бе ру (Отп ра вить) ба тыр ма-
сын ба сың дар.

Ор тақ қол же тім дік ке рұқ сат бе ру жол да ры

г) Со ны мен қа тар ор тақ қол же тім дік ке сіл те ме ні кө ші ру 
ар қы лы (ко пи ро вать ссыл ку об ще го дос ту па) рұқ сат бе-
ру ге де бо ла ды. Жо ға ры да ай тып өт кен рұқ сат бе ру дің 
3 түр лі мүм кін ді гі осы қыз мет те де қа рас ты рыл ған.

Сіл те ме ні кө ші ру ар қы лы ор тақ қол же тім дік
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ғ) Ор тақ қол же тім дік ке рұқ сат бер ген ха бар ла ма элек трон ды 
пош та ме кен жай ына ке ліп тү се ді, ке ліп түс кен құ жат ты 
ашып бір лес кен жұ мыс ор та сын құ рың дар. Құ жат те ре-
зе сі нің оң жақ бұ ры шын да ғы  ба тыр ма сын ба сып, 
Ен гі зу (До ба вить) қа та рын таң даң дар. Ен гі зу (До ба вить) 
ба тыр ма сы пі кір лер қал ды ру қыз ме тін ат қа ра ды.

   

Элек трон ды пош та ме кен жай ына ке ліп түс кен ха бар ла ма  
жә не пі кір лер қал ды ру ба тыр ма сы

д) Тө мен де гі су рет те ор тақ қол же тім дік тің 3 түр лі қол да ну 
мүм кін ді гі көр се тіл ген: 1) өң деу мүм кін ді гі не ие қол да-
ну шы; 2) пі кір мен ұсы ныс тар жа зу мүм кін ді гі не ие қол-
да ну шы; 3) қа рау, ба қы лау мүм кін ді гі не ие қол да ну шы.  

3

21

Бір лес кен жұ мыс ор та сы

е) Со ны мен Мә тін дік құ жат ор та сын да бір лес кен жұ мыс 
де ген осы. Жо ба ның то лық си пат та ма сын Мә тін дік құ-
жат фор ма тын да аяқ таң дар. Аяқ тал ған жұ мыс ты 
Диск де рек тер қой ма сы нан кө ре ала сың дар.
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Жо ба ның 2-ші мін де ті:
Жо ба ның ста тис ти ка лық зерт теу көр сет кіш те рі бо йын ша 

диа грам ма лар тү рін де ұсы ны луы қа жет. Демек, Google 
Құ жат тар те ре зе сі нен Кес те лер қыз ме ті мен жұ мыс жа сау  
жә не жал пы ға қол же тім ді ор та сын құ ру (жо ға ры да бір лес-
кен қол же тім дік бер ген се рік те сін тір кеу). 
а) Google Құ жат тар те ре зе сі нің Бас ты мә зір (Глав ное ме-

ню) қа та ры нан Кес те лер ор та сын ашың дар. Ашыл ған 
те ре зе ден Құ жат құ ру (Соз дать до ку мент) бө лі мін ба-
сың дар.

ә) Жо ба ның 1-ші мін де тін де қа рас тыр ған ор тақ қол же тім-
дік ті құ рың дар. Ор тақ қол же тім дік ке жо ға ры да бір лес-
кен се рік те стерің ді тір кеңдер.

Google Кес те ор та сы

б) Жо ба ның ста тис ти ка лық зерт теу көр сет кіш те рі бо-
йын ша диа грам ма лар құ ру ға мы сал кел ті рейік. Мы-
са лы, Нұр-Сұл тан қа ла сы ның ха лық са ны жыл сай ын 
өсіп оты ра ды. Мы са лы, Нұр-Сұл тан қа ла сы хал қы ның 
са ны 2000 жыл мен са лыс тыр ған да 169,2 мың адам ға 
кө бей іп, 2006 жыл дың ба сын да 550,2 мың адам бол ды. 
2013 жыл дың 1 нау ры зын да ғы ақ па рат бо йын ша ха лық 
са ны 783 471 адам ды құ ра ды. Ал 2018 жылғы 1 қаңтарда 
қа ла дағы халық саны 1 032 475 адамды құ ра ды. Кел ті-
ріл ген мы сал бо йын ша бір лес кен жұ мыс ор та сын да ста-
тис ти ка лық ақ па рат ты Google Кес те сі не ен гі зің дер.
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Google Кес те ор та сы ның бір лес кен жұ мыс тү рі

в) Жо ба ның ста тис ти ка лық көр сет кі шін түр лен ді ру үшін 
ста тис ти ка лық ақ па рат ты ерек ше леп, Вс тав ка ⇒ Диа-
грам ма ко ман да сын орын даң дар. Диа грам ма лар түр ле-
рін пай да ла нып, бар лық ба тыр ма қыз ме ті мен өз бет те-
рің ше та ны сып, жұ мыс ты аяқ таң дар.

Google Кес те ор та сын да диа грам ма құ ру

г) Кел ті ріл ген мы сал бо йын ша зерт теп отыр ған Жо ба 
та қы рып та ры на ста тис ти ка лық нә ти же сін анық тап, 
бір лес кен ор та да диа грам ма құ рың дар. Аяқ тал ған жұ-
мыс ты Диск де рек тер қой ма сы нан кө ре ала сың дар. 
Он лай н сер вис түр ле рі ар қы лы бір не ше қол да ну шы бір 
уа қыт та бір құ жат ты өң деу де ген осы.
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Жо ба ның 3-ші мін де ті:
Жо ба пре зен та ция сын (Google Пре зен та ция ор та сын да) 

қор ғау қа жет. Демек, Google Құ жат тар те ре зе сі нен Пре зен-
та ция қыз ме ті мен жұ мыс жа сау жә не жал пы ға қол же тім ді 
ор та сын құ ру (жо ға ры да бір лес кен қол же тім дік ке бер ген 
се рік те сін тір кеу).
а) Google Құ жат тар дың те ре зе сі нің Бас ты мә зір (Глав ное 

ме ню) қа та ры нан Пре зен та ция ашың дар.
ә) Жо ға ры да бір лес кен қол же тім дік се рік тес те рің ді тір кең-

дер. Бір ле се оты рып жо ба ны әрі қа рай жал ғас ты рың дар. 
б) Жо ба ның жос па ры бо йын ша 5–10 слайд тан тұ ра тын 

пре зен та ция жа саң дар. Пре зен та ция да мә тін, су рет, ви-
део ақ па рат тар жә не пре зен та ция ав то мат ты ай на лым 
ре жи мін де көр се ті луі ти іс; көр се ту уа қы ты 5–7 ми нут-
тан ас пауы ке рек.

Google Пре зен та ция сы ның бір лес кен жұ мыс ор та сы

в) Пре зен та ция ны ба рын ша түр лен ді ру ге ты ры сың дар. 
Бар лық ба тыр ма лар қыз ме ті мен өз бет те рің ше та ны сып, 
жұ мыс ты аяқ таң дар. Аяқ тал ған жұ мыс ты Диск де рек-
тер қой ма сы нан кө ре ала сың дар.

Жо ба ның 4-ші мін де ті: 
Жо ба нә ти же сін тест не ме се сау ал на ма ар қы лы қо ры-

тын ды лау қажет.
а) Жо ба ны тест не ме се сау ал на ма алу мен қо ры тын ды лаң-

дар. Ол үшін Google Құ жат тар дың те ре зе сі нің Бас ты мә-
зір (Глав ное ме ню) қа та ры нан  те ре зе сін ашып, 
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жа ңа Құ жат құ ру (Соз дать до ку мент) ко ман да сын орын-
даң дар.

1

2

Үл гі лер (Фор мы) те ре зе сі

1. Бап тау па не лі;
2. Жұ мыс ала ңы.

4321 5

Бап тау па не лі

1. Тақырыпты өзгерту (Настроить тему). Тақырыптың 
немесе фонның түсін өзгертуге, сондай-ақ суретті таңдау.

2. Алдын ала қарау (Просмотр). Жасалған жұмысты ал-
дын ала қарау.

3. Параметрлер (Настройки). Жа са ған жұ мыс ты (жал пы, 
пре зен та ция, тест) талап тар бо йын ша өз гер ту.

4. Жіберу (Отправить). Аяқталған жұмысты Жіберу ба-
тырмасын басу арқылы қолданушыға жіберуге болады. 
Жіберу батырмасының үш түрі бар. Олар: электронды 
пошта, html-cod және сілтеме арқылы жіберу.

5. Тағы (Дополнительно). Ба сып шы ға ру (Пе чать), ал-
дын ала толтырылған сілтеме алу, себетке жылжыту, 
серіктестерді қосу (мысалы, сауалнамамен бірнеше адам 
жұмыс істей алады) жә не т.б.
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ә) Тест құ рып кө рейік, ол үшін  Параметрлер ба тыр ма-
сын ба сып, Тест де ген қа тар ды таң даң дар. Сол қа тар да ғы 
тест ке қой ыла тын талап тар бо йын ша өң деп, сақ таң дар.

Тест құ ру те ре зе сін бап тау

б) Ашыл ған те ре зе ге тест сұ рақ та ры мен жау ап нұс қа ла-
рын ен гі зің дер. Қо сым ша сұ рақ тар ен гі зу үшін  ба тыр-
ма сын ба су ар қы лы қо су ға бо ла ды. Те ре зе нің тө мен гі 
қа та рын да Жау ап тар (От ве ты) ко ман да сын орын даң дар. 
Жау ап тар те ре зе сін де дұ рыс жау ап ты бел гі леп, дұ рыс 
жау ап қа  балл қоюға бо ла ды.
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Сұ рақ құ ру жә не дұ рыс жау ап ты бел гі леу те ре зе сі

в) Бап тау па не лі нен  (Отп ра вить) ба тыр ма сын ба-
сып, жі бе ру түр ле рі мен та ны сып шы ғың дар. Тест ке 
жау ап бе ре тін қол да ну шы ның элек трон ды пош та ме кен-
жай ына ха бар ла ма не ме се сіл те ме тү рін де жі бе ру ге бо-
ла ды. Қол да ну шы  Gmail – элек трон ды пош та сы на ке ліп 
түс кен ха бар ла ма ға жау ап бе ре ала ды. 

Элек трон ды пош та ға ке ліп түс кен ха бар лама ор та сы

г) Жау ап беруші тест нә ти же сін ав то мат ты түр де кө ре 
ала ды жә не тест құ ру шы ның элек трон ды пош та сы на 
жау ап нә ти же сі ке ліп тү се ді.
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Тест нә ти же сі

Осы мен жо ба аяқ тал ды.

Ойбөлісейік

«Кластер» әдісімен Google Құжаттар туралы ойларыңды 
тұжырымдаңдар.

Үйтапсырмасы

Кес те ні Google Құ жат түр ле рі не си пат та ма мен атқара-
тын қызметін жа зып тол ты рың дар. 

Объекттүрі Сипаттамасыменқызметі

Ойбөлісейік

Үйдеорындайық
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§7–8. Бұлттық орта құру және қашықтан 
бірлесіп өңдеу. Практикум

Мақ са ты: Google ұсын ған қо сым ша қыз мет түр ле рі мен 
бұлт тық ор та құ рып, қа шық тан бір ле сіп жұ мыс жа сау. 

Тапсырманыорындауғақойылатынталаптар
1. Бұлт тық ор та құ ру ба ры сын да Google ұсын ған қыз мет түр-

ле рі нің қа ғи да ла рын сақ таң дар. 
2. Жалпыға қолжетімді файлдарды (мәтіндік құжаттар, күн-

тіз белер, презентациялар, кестелер) қолдану, қашықтан 
және бірлесіп өңдеу.
Тапсырмалар еркін тақырыпта немесе төмендегі тақы рып-

тарды қарастыруға болады:

1. Ме нің порт фо ли ом (бір-
лес кен түр де порт фо лио 
үл гі сін жа саң дар);

2. Біз дің өмі рі міз де гі 
ро бот тар (бір лес кен 
ор та да ин тел лект-кар та 
құ рың дар).

1-тап сыр ма. Мә тін дік құ жат құ ру.
Google Құжаттар қызмет түрінің Мәтіндік құжаттар 

тере зесінде еркін немесе жоғарыда көрсетілген тақырыптар 
бойынша бірлескен орта құрыңдар. Мысал ретінде төмендегі 
түйіндеме үлгісін алайық. 
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Түй ін де ме үл гі сі

Тап сыр ма ны орын дау ға ар нал ған нұс қау лық
1. Google ұсынған қосымшалар тізімінен Google Құжаттар қыз-

метін таңдаңдар. Google Құжаттар тізімінен Мәтіндік құжат 
терезесін ашыңдар. Ашылған Мәтіндік құжат тере зе сінен да-
йын шаблон түрлерінің бірін таңдауға болады. Дайын шаблон 
қатарынан Түйіндеме түрін таңдап көрейік. Мәтіндік құжат 
терезесінің құрал-саймандар тақ та сының мүмкіндіктерін пай-
даланып, үлгідегідей түйін деме жа сауға болады.

Мә тін дік құ жат те ре зе сін де гі дай ын шаб лон дар мен жұ мыс
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2.  ба тыр ма сын ба су ар қы лы өз ге қол да ну шы мен бір-
лес кен ор та құ рың дар. 

3. Аяқ тал ған жұ мыс ты те ре зе нің сол жақ бұ ры шын дағы Файл 
таңдаушасын басу  ба тыр ма сы ар қы лы Ме нің дис кім 
(Мой диск) де рек тер қо ры на жі бе рің дер (жыл жы тың дар).

2-тап сыр ма. Пре зен та ция жа сау.
Презентация терезесінен Портфолио шаблонымен жұмыс 

жасап көріңдер. Презентацияға видеолар, суреттер, сызба лар 
және ауысу эффектілерін қосып, 5–7 слайдтан аспауын қада-
ғалаңдар. Оны бірлесіп өңдеу үшін  батырмасын басып, 
достарыңмен жұмыс жасаңдар.

Тапсырманы орындауға арналған нұсқаулық
1. Google ұсынған қосымшалар тізімінен Google Құжаттар 

қызметін таңдаңдар. Google Құжаттар тізімінен Презен-
тация терезесін ашыңдар. Ашылған Презентация тере-
зе сінен дайын шаблон түрлерінің бірін таңдауға болады. 
Дайын шаблондар қатарынан Портфолио түрін таңдап 
көріңдер. 

Презентация терезесіндегі дайын шаблондармен жұмыс

2.  батырмасын басу арқылы өзге қолданушымен бір-
лескен орта құрыңдар.

3. Бірлескен ортада пікірлерімен бөлісу ақылы презентация 
терезесіндегі барлық құрал-саймандармен жұмыс жасаңдар, 
өздеріңнің портфолиоларыңды құрыңдар, өздерің туралы 
суреттер, сызбалар және ауысу эффектілерін қосуға тыры-
сыңдар. 
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Портфолионың шаблон түріндегі үлгісі

4. Аяқ тал ған жұ мыс ты те ре зе нің сол жақ бұ ры шын дағы  
ба тыр ма сын ба су ар қы лы Ме нің дис кім (Мой диск) де рек тер 
қо ры на жі бе рің дер (жыл жы тың дар).

3-тап сыр ма. Электронды кес те құ ру.
Тө мен де кел ті ріл ген мы сал бо йын ша Google электронды 

кес те нә ти же сін құ рың дар жә не сызба мен диа грам ма лар тү рін 
қол да ның дар.

Мы са л: Са па көр сет кі ші бо йын ша әр жыл сай ын жет кен 
же тіс тік тер мен са бақ үл ге рі мі нің нә ти же сін құ рыңдар. 

Тапсырманы орындауға арналған нұсқаулық
1. Google ұсынған қосымшалар тізімінен Google Құжаттар 

қызметін таңдаңдар. Google Құжаттар тізімінен Кестелер 
(Таблицы) терезесін ашыңдар. Ашылған Кестелер (Таб-
лицы) терезесінен дайын шаблондар қатарынан Үлгерім 
журналын (Журнал успеваемости) таңдайсыңдар. 

Кестелер (Таблицы) терезесіндегі дайын шаблондармен жұмыс
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2.  батырмасын басу арқылы өзге қолданушымен бір-
лескен орта құрыңдар.

3. Жоғарыдағы мысалды кестеге түсіріп, сызбалар мен диа-
граммалар түрлерін пайдаланыңдар және барлық батырма 
қызметімен өз беттеріңше танысып, жұмысты аяқтаңдар.

Үлгерім журналының шаблоны

4. Аяқталған жұмысты Диск деректер қоймасынан көре ала-
сыңдар.

4-тап сыр ма. Күн тіз бе (Ка лен дарь) ар қы лы кез де су ді 
Hangouts видеобайланыс түр де өт кі зу.

Күн тіз беге (Ка лен дарь) түй ін де ме ні қор ғай тын күн ді бел гі-
леңдер. 

Тап сыр ма ны орын дау ға ар нал ған нұс қау лық 
1. Google қо сым ша лар ті зі мі нен Күн тіз бе (Ка лен дарь) қа та рын 

таң даңдар. Күн тіз бе (Ка лен дарь) те ре зе сін ашып, жа ңа 
Құ ру (Создать) ба тыр ма сын ба сың дар. 

2. Күн тіз бе (Ка лен дарь) ар қы лы қор ғай тын кү нін, атау ын,  
уа қы тын, өті ле тін орын ды жә не  Hangouts видеобайланыс 
түр де бо ла ты нын досыңның электронды пош та ад ре сін  

 ба тыр ма сын ба сып, жі бе рің дер.
3. Hangouts видеобайланыс түр де бо ла тын кез де су ге досыңның 

ке лі сі мін бер ген, бер ме ге нін, Күн тіз бені (Ка лен дарь) тін-
туір мен шер тіп, кө ре ала сың дар. Ол жау ап  түрін де 
бо лады. 
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5-тап сыр ма. Hangouts видеобайланыс ор на ту.
Күн тіз бе (Ка лен дарь) жос па ры бо йын ша қор ғай тын күн ді 

Google Hangouts ар қы лы видеобайланыс түр де өт кізіңдер. 
Уа қыт ты үнем деу, кез кел ген құ рыл ғы лар мен (ДК, план шет тер, 
те ле фон дар жә не т.б.) ор на ту ға бо ла ды. 

Тап сыр ма ны орын дау ға ар нал ған нұс қау лық 
1. Google қо сым ша лар ті зі мі нен Google Hangouts қа та рын таң-

даңдар. Google Hangouts те ре зе сін ашып, жа ңа Чат құ ру 
(Создать чат) қа та ры на бай ла ныс қа шы ға тын досыңның 
электронды пош та ад ре сін ен гі зіп,  Байланыс (Кон так ты) 
ті зі мін де ба рын қа да ға лаң дар.

2. Бай ла ныс ты ор на ту үшін ал дын ала  ха бар ла ма жі бе ріп 
кө рің дер. Бай ла ныс ты  ба тыр ма сын ба су ар қы лы ор на-
тың дар.

3. Ашылған терезеден қатысушылардың электронды пошта-
лары немесе сілтемені жіберу арқылы видеобайланысқа 
шақырыңдар.

4. Терезенің оң жақ бұрышындағы  параметрлер қа та рын 
таңдап, экранның көру режиміне өтіңдер. Экран ның көру 
режимінде (Показать экран) толық экранды көру немесе 
белгілі бір программаны көру түрлерінің қыз метін таңдап, 
жұмысты қорғаңдар.

Google Hangouts терезесі
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ЖИЫНТЫҚБАҒАЛАУТАПСЫРМАЛАРЫНЫҢҮЛГІЛЕРІ

1. Қа жет ті кон фи гу ра ция лан ған есеп те гіш ре сурс тар ға та лап 
бо йын ша ың ғай лы же лі лік қол жет кі зу ді қам та ма сыз етудің 
бұлттық мо де лі:
А. Тех но ло гия лар.
В. Де рек тер қой ма сы.
С. Есеп теу лер.
D. Про вай дер.
Е. Сер вис тер.

2. Бұлт тық тех но ло гия лар дың қыз мет көр се ту мо дель де рін 
кес те ге тол ты рың дар. 

Қызметкөрсетумодельдері Атқаратынқызметтері

 HaaS мо де лі 

IaaS
Service provider

MoE

 IaaS мо де лі 

 MaaS мо де лі 

SaaS

 SaaS мо де лі 

DaaS

 DaaS мо де лі 
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Қызметкөрсетумодельдері Атқаратынқызметтері

PaaS

 PaaS мо де лі 

 CaaS мо де лі 

 WaaS мо де лі 

3. Бұлт тық тех но ло гия лар дың ар тық шы лық та ры:
1) ... .
2) ... .
3) ... .

4. Бұлт тық тех но ло гия лардың мақ са ты на қа рай түр ле рі:
А. 3.
В. 5.
С. 4.
D. 2.
Е. 6.

5. Бос орын дар ды тол ты рың дар: 
Ор тақ қол же тім дік ке рұқ сат бе ру мүм кін ді гі нің түр ле рі: 

 ...;  ...;  ...;

6. Google ұсын ған қо сым ша лар дың ат қа ра тын қыз мет түр ле рі:
Gmail – ... .
Google Calendar – ... .
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Google Диск – ... .
Google Maps – ... .
Google Docs – ... .
Google Translate – ... .
Google Hangouts – ... .

7. Ор тақ қол же тім ді гі бар файл дар хос тин гі жә не қау іп сіз  
де рек тер ді сақ тау ке ңіс ті гі.
А. Элек трон ды пош та.
В. Құ жат тар.
С. Кар та.
D. Күн тіз бе. 
Е. Диск.

8.   ба тыр ма сы ның қыз ме ті:
А. Бөлісу.
В. Ал дын ала қа рап шы ғу.
С. Құ жат ты жою.
D. Фай лды тір кеу.
Е. Жуыр да ғы іс-әре кет ті кө ру.

9. Он лайн түр де қо ңы рау ша лу, хат жі бе ру не ме се ви де оқо ңы-
рау жа сау қыз ме ті. 
А. Google Translate.
В. Google Maps.
С. Google Hangouts.
D. Google Calendar.
Е. Google Docs.

10. Сатып немесе жалға алынған жеке серверде деректерді 
қауіпсіз сақтау моделі:
А. Бұлттық технология.
В. Google Диск.
С. Бұлттық деректер қоймасы.
D. Мониторинг сервисi.
Е. IaaS. 
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1-БӨЛІМБОЙЫНШАҚОРЫТЫНДЫ

Соң ғы кез де кеңінен тараған жа ңа тех но ло гия лар дың бі рі – 
бұлт тық тех но ло гия лар. Қа зір гі таң да бұлт тық сер вис тер дің 
қар қын ды да муы ның ар қа сын да, қол да ну ауди то рия сы ұл ғая 
тү су де. Өмір дің әр түр лі са ла сын да ау қым ды сұ ра ныс қа ие 
бұлт тық тех но ло гия лар жай лы ке ңі нен тү сін діңдер. 

«Бұлт тық тех но ло гия лар» бө лі мін де сен дер: «бұлт тық 
тех но ло гия лар» тү сі ні гі мен, бұлт тық сер вис тер ді жет кі зу ші 
бұлт тық про вай дер лер, бұлт тық тех но ло гия лар дың қыз мет 
көр се ту мо дель де рі мен мақ са ты на қа рай түр ле рін, ар тық-
шы лық та ры мен кем ші лік те рін жә не қол да ну са ла ла ры мен 
та ныс тың дар. Со ны мен қа тар жал пы ға қол же тім ді файл дар ды 
(мә тін дік құ жат тар, күн тіз бе лер, пре зен та ция лар, кес те лер) 
қол да ну, қа шық тан жә не бір ле сіп өң деу мақ са тын да Google 
ком па ния сы ұсын ған Google қо сым ша ла ры мен жұ мыс жа са-
дың дар. Google Docs қыз мет тү рі ар қы лы жал пы ға қол же тім ді, 
қа шық тан, нақ ты уа қыт ре жи мін де фай лды құ ру, өң деу жә не 
Google Дискте ав то мат ты түр де сақ тау жә не жал пы ға қол же-
тім ді күн тіз бе құ ру ды үй рен дің дер.

Осы лай ша, «Бұлт тық тех но ло гия лар» бө лі мін де ал ған бі лім-
деріңді сен дер қа ра пай ым өмір де не ме се бо ла шақ та қа жет ті 
мақ сат та ры ңа сай қол да на сың дар де ген үміт те міз.

Глоссарий
Бұлт тық тех но ло гия лар – цифр лық де рек тер ді өң деу тех но-

ло гия ла ры ар қы лы ин тер нет-пай да ла ну шы ға бар лық қыз мет 
түр ле рі бір ап па рат тық жүйе де бі рік ті рі ліп, он лайн-сер вис ре-
тін де ұсы ны луы.

Бұлт тық есеп теу лер – қа жет ті кон фи гу ра ция лан ған есеп-
те гіш ре су рс тар ға (мы са лы, де рек тер ді бе ру же лі ле рі не, сер-
вер лер ге, де рек тер ді сақ тау құ рыл ғы ла ры на, бар лы ғы на бір дей 
не ме се бө лек-бө лек) та лап бой ын ша ың ғай лы же лі лік қол жет-
кі зу ді қам та ма сыз ету мо де лі.

Бұлт тық про вай дер – бұлт тық есеп теу лер не гі зін де қыз мет 
көр се те тін ком па ния, ол әр түр лі вир туал ды ре су рс тар дың (вир-
туал ды сер вер лер, вир туал ды же лі лер, вир туал ды де рек тер ді 
сақ тау жүй еле рі) ав то мат тан ды рыл ған бас қа ру түр ле рін жет кі-
зу ші.
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Же ке бұлт тар – кә сіп орын ның өзі не ға на, сон да ғы же ке тұл-
ға лар мен тұ ты ну шы ла ры ның жұ мыс іс теуі не ар нал ған инф ра-
құ ры лым. 

Қоғамдық бұлт тар – көп ші лік тің Ин тер нет те ер кін жұ мыс 
іс теуі не ар нал ған инф ра құ ры лым.

Ор тақ бұлт тар – ор тақ мақ сат та ры бар қо ғам дық тұ ты ну шы-
лар ға ар нал ған инф ра құ ры лым.

Ара лас бұлт тар – екі не ме се одан көп бұлт түр ле рі нің (же ке, 
ор тақ, қо ғам дық) ара лас үй ле сі мі.

Бұлт тық де рек тер қой ма сы – он лайн қой ма ның үл гі сі, 
ар найы са тып алын ған не ме се жал ға алын ған же ке сер вер лер де 
де рек тер ді қау іп сіз түр де сақ тау мо де лі.

Gmail – электронды пош тада де рек тер ді қау іп сіз сақ тай-
тын, сон дай-ақ жі бе ріл ген хат тар мен кел ген хат тар ту ра лы ха-
бар лай тын қызмет.

Google Диск – файл дар хос тин гі жә не оңай бас қа ру үшін 
қау іп сіз де рек тер ді сақ тау ке ңіс ті гі.

Google Calendar – күн тіз бе жұ мыс кү нін ти ім ді ұйым дас ты-
руға арналған қызмет. 

Google Maps – Жер пла не та сы ның кар та сы мен спут ник тің 
су рет те рін көруге мүмкіндік беретін қызмет. 

Google Translate – 191 тіл ге ау да ру мүм кін ді гі бар те гін 
он лайн  ау дар ма қыз ме ті. 

Google Hangouts – он лайн түр де қо ңы рау ша лу, хат жі бе ру 
не ме се ви деокон фе рен ция жа сауға мүмкіндік беретін қызмет.

Мә тін дік құ жат – бірнеше тұтынушыға қолже тім ді нақты 
уақыт режимінде ортақ файлды өңдеу, құру және автоматты 
түрде сақтау ортасы.

Кес те лер – жұмыс жасау икемділігі мен бірлескен қол-
жетімдік мүмкіндіктері бар орта. 

Пре зен та ция – дайын шаблон түрлерін ұсынатын, онлайн 
режимде бірнеше қолданушымен бірлесе отырып түрлендіруге 
болатын және көптеген функциялары бар орта. 

Үлгілер (Фор мы) – қа ты су шы лар дан он лайн тес ті леу не ме се 
сау ал на ма алу ар қы лы ке рі бай ла ныс ор на ту ға ар нал ған орта.



2-БӨ ЛІМ

3D МО ДЕЛЬ ДЕУ

Кү ті ле тін нә ти же лер:
• вир туал ды жә не ке ңей тіл ген шын дық тың мақ са тын тү сінесіңдер;
• адам ның пси хи ка лық жә не фи зи ка лық ден сау лы ғы на вир туал ды 

жә не ке ңей тіл ген шын дық тың әсе рі ту ра лы білесіңдер;
• бі рін ші тұл ға дан кө рі ні сі бар 3D па но ра ма (вир туал ды сая хат) 

жасауды үйренесіңдер.
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§9–10. Виртуалды және кеңейтілген шындық

Виртуалдыжәнекеңейтілген
шындықдегенімізне?

Вир туал ды жә не ке ңей тілген 
шын дық (ағыл ш. VR, virtual reality – 
«виртуалды шын дық» жә не AR, 
augmented reality – «ке ңей тіл ген 
шын дық») – XXI ға сыр дың озық 
тех но ло гия ларының бі рі, замана-
уи және тез дамып келе жатқан 3D 
үлгі сіндегі модель.

Вир туал ды шын дық де ге ні міз – 
тех ни калық құралдар және програм-
малық жасақтамалардың көме гі мен 
жасалынған, адамға көру, есту, се-
зу және т.б. сезімдері арқылы бе-
рі летін жасанды әлем. Тех ни ка-
лық құралдар арқылы адамға таң-
ғажайып сезімдерді беретін виртуал-
ды шындық (мысалы, ұшқыштарға 
арналған авиа симулятор). Пайдала-
нушы бұл объектілерге физиканың 
нақты заңдарына (гравитация, зат-
тармен соқтығысу, су қасиеттері, 
бейнелеу және т.б.) сәйкес әсер алуы 
және нақты өмірде мүмкін емес 
қиялдағы әлемін іске асыра алады. 
Барлық осы сезімдерді біріктіріп, 
адамға әсер ету интерактивті әлем 
деп аталады.

Еcтеріңетүсіріңдер:

• бұлттықтехнологиядеге
німізне?

• бұлттықтехнологиянеүшін
қолданылады?

• бұлттықсервистердіңқыз
меткөрсетумоделіқандай?

• бұлттықдеректерқоймасы
дегенімізне?

• «виртуалдыжәнекеңей
тілгеншындық»түсінігімен
таныссыңдарма?

Меңгерілетінбілім:

• виртуалдыжәнекеңейтілген
шындық;

• виртуалдыжәнекеңейтілген
шындықтыңайырмашылық
тары;

• виртуалдыжәнекеңейтілген
шындықтыңқолданумақсат
тары.

Сөздік:

Виртуалдышындық– Вир туальная 
реаль нос ть–Virtualreality
Кеңейтілгеншындық– До пол нен ная 
реаль нос ть–Augmentedreality
Көру,есту,сезу– Ви деть, слы шать, 
чувс тво вать – See,hear,feel

Маңыздымәлімет

1901 жы лы жазушы 
Фрэнк Баум ал ғаш рет 
нақ ты өмір дің (не ме се 
адам дар дың) үс ті не са лы
на тын элект рон ды дисп лей 
құ ру идея сын ай та ды. 
1989 жы лы Ярон Лань ер 
«Вир туал ды шын дық» 
(VR) ұғы мын ой лап тау ып, 
оның тұ жы рым да ма сын 
жа сай ды. 

1990 жы лы То мас П.Ко
делл «Ке ңейт іл ген шын
дық» (AR) тұ жы рым да ма сы 
мен тү сі ні гін ой лап тап ты.
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Вир туал ды шын дық қа «ену» ар найы гад жет тердің кө ме гі-
мен жү зе ге асы ры ла ды (1-сызба).

Қарапайым  
VR

3D модельді  
VR

Бірнеше қолданушы 
VR-і

1 2 3

1-сыз ба. Вир туал ды шын дық қа ену гад жет те рі

1. Қа ра пай ым VR. Пай да ла ну шы ға вир туал ды үшөл шем-
ді ке ңіс тік тің ор та сын да бо лу ға мүм кін дік бе ре ді. Алай да әре-
кет тесусіз қор ша ған ке ңіс тік ті ға на ба қы лай ала ды. Мұн дай 
ор та 360°- тық видео лар ға не ме се су рет тер ге не гіз дел ген. Оның 
сұ ра ныс қа ие, ең көп та рал ған тү рі – смарт фон дар ға ар нал ған 
вир туал ды шын дық кө зіл ді рік те рі. Олар ға: Cardboard, Gear 
VR, Daydream View, Xiaomi Mi VR Play, HOMIDO Grab, HIPER 
VRS, Xiaomi Mi VR 2, Homido VR V2 жа та ды. Кө зіл ді рік тер-
дің көп ші лі гі олар ға са лын ған смарт фон ның кө ме гі мен жұ мыс 
іс тей ді жә не кө зіл ді рік лин за лар ар қы лы адам ға оның су ре тін 
бе ре ді (37-су рет).

      
37-су рет. Қа ра пай ым вир туал ды шын дық гад жет те рі

2. 3D мо дель ді VR. 3D мо дель деу пай да ла ну шы ға вир туал-
ды шын дық ар қы лы объ ек ті лер мен өза ра әре кет те су ге мүм-
кін дік бе ре ді. Пай да ла ну шы объ ек ті лер ді құ ра ды не ме се бас-
қа түр ге өз гер те ді. 3D үл гі де гі вир туал ды шын дық про грам ма-
ла рын жа сау уа қыт ты талап ете ді жә не құ ны да жо ға ры. Се-
бе бі се зі ну мүм кін ді гі те ре ңі рек бо ла ды. Олар ға Oculus Rift, 
HTC Vive си яқ ты жо ға ры дең гей лі құ рыл ғы жи ын ты ғы нан 
(конт рол лер лер, вир туал ды шын дық бас киі мі, джойс тик тер 
жә не қоз ға лыс дат чик те рі) тұ ра тын гад жет тер жа та ды. Соны-
мен қоса 3D модельді виртуалды шындыққа «ену» әсерлі болу 
үшін арнайы әзірленген бөлмелерде іске асады (38-су рет).
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38-су рет. 3D мо дель ді вир туал ды шын дық  гад жет те рі

3. Бір не ше қол да ну шы VR-і. Жо ға ры дең гей де гі гра фи ка, 
ани ма ция, 3D мо дель деу, яғ ни озық функ ция лар ды бі рік тір ген 
ор та. Оны бір не ше қол да ну шы он лайн түр де бір ле сіп пай да ла-
ну ларына бо ла ды (39-су рет). Оған бір не ше рөл дік он лайн ой ын-
дар жа та ды: FreeStyle Online, Ultima Online, Ace Online, Anarchy 
Online, Dark Age of Camelot жә не т.б.

39-су рет. Бір не ше қол да ну шыға арналған вир туал ды шын дық ор та сы

Вир туал ды шын дық ты көптеген 
са ла лар да қол да ну ға бо ла ды.

Бі лім бе ру. Виртуалды шын дық 
ал дын ала да йын дық ты қа жет ете-
тін са бақ тар да жат ты ғу ор та сын қа-
лып тас ты ру ға мүм кін дік бе ре ді. 
Мы салы, информатика сабағында 
сендер про  г  раммалық құрыл-
ғыларды, көркем еңбек сабағында 
үш өлшем ді графикаға ар налған 
про граммалық құралдарды пайда-
лана аласыңдар (40-су рет).

Ғы лым. VR атом дық жә не мо ле-
ку ла лық әлем нің зерт теу ле рін жыл-
дам да ту ға мүм кін дік бе ре ді. Ком-
пью  тер лік шын дық әле мін де адам 
атом   дарды конст рук торды жи  на-
ған дай басқара ала ды (41-су рет).

40-су рет. Білім беру

41-су рет. Ғылым
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Ме ди ци на. VR кө ме гі мен ме ди-
ци на ма ман дар ын оқы ту ға жә не да-
йын дау ға: опе ра ция лар жүр гі зу ге, 
жаб дық тар ды зерт теу ге, кә сі би дағ-
ды лар ды же тіл ді ру ге бо ла ды (42-су-
рет).

Сәу лет жә не ди зайн. Егер бұ рын 
сәу лет ті де мо нс тра ция үшін қол ма-
кет те рі мен қи ял пай да лан ылса, VR 
вир туал ды ке ңіс тік те құ ры лыс 
объект ілерін то лық кө лем де құ ру ға 
мүм кін дік бе ре ді. Бұл тек құ ры лыс 
объект ілеріне ға на емес, со ны мен қа-
тар тех ни ка ға да қа тыс ты (43-су рет).

Ой ын- сау ық. VR ой ын ор та сын да 
та ны мал. Сон дай-ақ мә де ни іс-ша ра-
лар жә не ту ризм са ла ла рын да да үл-
кен сұ ра ныс қа ие (44-су рет).

Ке ңейт іл ген шын дық – нақ ты уа-
қыт та фи зи ка лық әлем ді то лық ты ра-
тын ор та. Біз оны қан дай да бір план-
шет, смарт фон не ме се бас қа да құ-
рыл ғы лар мен про грам ма лық жасақ-
та ма лар ар қы лы кө ре міз. Бұл – нақ-
ты әлем ге (ды быс ты, бей не лер ді, зат-
тар ды жә не т.б.) қо сым ша эле мент-
тер ді то лық ты ру. Ке ңейт іл ген шын дық та қо сым ша вир туал ды 
эле мент тер ді қо са да, сон дай-ақ жоя да ала мыз. Алай да құ рыл-
ғы лар мен про грам ма лар дың мүм кін дік те рі мен ға на шек теле ді.

Кеңейтілген шын дық ты пай да ла ну шы үшін нақ ты әлем жә не 
вир туал ды объ ек ті лер бір кез де өмір сү ре ді. Мы са лы, 45-су ретке 
сендер смарт фон да ғы қо сым ша ар қы лы қа ра саң дар, осы су рет ту ра-
лы ақ па рат ты смарт фон дисп лейін де гі су рет тің үс ті нен кө ре сіңдер.

45-су рет. Ке ңейт іл ген шын дық мы са лы

42-су рет. Медицина

43-су рет. Сәулет және 
дизайн

44-су рет. Ойын-сауық
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Ке ңейт іл ген шын дық қо сым ша сы ның бір не ше түр і бар:
1. Мар кер лер не гі зін де ке ңейт іл ген шын-

дық. Бұл түр де гі ке ңейт іл ген шын дық 
бел гі лі бір вир туал ды объ ек ті ні (мы са-
лы, су рет ті) та ни ды жә не сол объ ект 
ту ра лы ке рек ті ақ па рат тарды бе ре ді. 
Мы сал ға QR-код ты (ағылш. Quick 
Response Code – жыл дам әре кет ету 
ко ды) алай ық. Смарт фон QR-код ты ска-
нер ле ген де, ти іс ті ақ па рат эк ран бе тін де 
пай да бо ла ды.

2. По зи ция лық ке ңейт іл ген шын дық. 
Ор на лас қан жер ге бай ла ныс ты вир-
туал ды су рет тер мен жол сіл те ме лер 
пай да бо ла ды. Бұл түр ге смарт фон ның 
GPS (ағылш. Global Positioning System – 
«жа һан дық по зи ция лау жү йесі», қа шық-
тық ты, уа қыт ты жә не дү ниежү зі 
бо йын ша ор на лас қан же рін анық тай тын спут ник тік на ви-
га ция жү йесі) функ ция сын жат қы за мыз, мы са лы, геоло-
ка ция функ ция сы ның үй ле сім ді лі гін әр түр лі мақ сат тар 
үшін пай да ла ну: көр нек ті жер лер ге ту рис тік ақ па рат ты 
қо су, дү кен дер, қо нақүй лер мен мей рам ха на лар ды таң-
ба лау, қоз ға лыс ба ғыт та рын көр се ту.

3. Проек ция лар не гі зін де ке ңейт іл ген шын-
дық. Бұл қо сым ша лар да эк ран бе тін де гі 
3D үл гі де гі су рет адам мен өза ра әре кет-
те се алады. Мы са лы, қо сым ша бе тін де гі 
таң дал ған пер не тақ та ба тыр ма ла рын 
ба су ар қы лы бізбен әре ке тте су мүм кін-
ді гі пай да бо ла ды.

4. Су пер по зи ция не гі зін де ке ңейт іл-
ген шын дық. Нақ ты уа қыт ре жи мін-
де қо сым ша эле мент те р мен то лық ты-
ру, объек ті лер ді та ну бо лып та бы ла ды. 
Нақ ты әлем ге өзі нің вир туал ды эле-
мент те рін ор на лас ты ра ды жә не объек ті-
лер ді өза ра ау ыс ты ру ға бо ла ды.
Ке ңейт іл ген шын дық қо сым ша ла ры ар найы жаб дық-

ты қа жет ет пейт ін бол ған дық тан, за ма науи смарт фон дар ды 
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пай да ла на тын кез кел ген адам ға қол же тім ді. Көп те ген адам-
дар дың күн де лік ті өмі рі не бе рік ен ді жә не әр түр лі мін дет тер ді 
ше шу үшін қол да ны лып жүр.

Қа зір гі за ман ғы әскери ұшақ тар мен ті кұ шақ тар да ке-
ңейт іл ген нақ ты лық жү йелер дің кө ме гі мен ин ди ка тор лық па-
нель, кө ру ре жи мі іс ке асы ры ла ды.

Әр түр лі жур нал дар да, га зет тер де, жол сіл те ме лер де не ме-
се кар талар да ар найы код тар ор на лас ты ры ла ды, олар ды кө ру-
ге ар нал ған ар найы брау зер лер мен оқу қа жет. Мұн дай бел гі лер-
де кез кел ген цифрлық маз мұн – мә тін, видео, су рет тер не ме се 
тіп ті му зы ка бо луы мүм кін.

Ме ди ци на да AR қол да ну мы са лы: онлайн режимінде 
түрлі операцияларды модельдеу мүмкін болды, бұл болашақ 
хирургтарды оқытудың тәжірибелік бөлігін едәуір жеңіл-
детеді.

Вир туал ды шын дық пен ке ңейт іл ген шын дық ты кө бі сі ша-
тас ты ра ды. Алай да олар дың ай ыр ма шы лық та ры бар, вир туал-
ды шын дық жа ңа жа сан ды әлем ді құ рас ты ра ды, ал ке ңейт іл-
ген шын дық тек нақ ты әлем ді қа был дау ға же ке өзі нің жа сан ды 
эле мент те рін ен гі зе ді.

Пай да ла ну шы вир туал ды шын дық тың ар найы гад жет те рі 
ар қы лы жа сан ды әлем ор та сын та ни ды (46-су рет). Әр бір көз 
үшін екі же ке су рет ке бө лін ген жә не көз ге үшөл шем ді ке ңіс-
тік тің ил лю зия сын жа сау үшін ар найы бұр ма лан ған. Егер адам 
ор нын ау ыс тыр са не ме се жай ға на ба сын бұр са, он да про грам ма 
ав то мат ты түр де су рет ті қай та құ рас ты ра ды, бұл нақ ты фи зи-
ка лық қа ты су се зі мін ту ды ра ды. Мы са лы, ол кө бе лек ті ұс тап, 
оны си пай ала ды. Про грам ма ға ен гі зіл ген фи зи ка лық мо дель 
осы кө бе лек тің ұшуын есеп тей ді, бұл жа сан ды әлем ді одан әрі 
түр лен ді ре ді.

     

46-су рет. Вир туал ды шын дық мо де лі
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Нақ ты әлем ге қан дай да бір бей не лер ді, ды быс тар ды, зат-
тар ды қо су ар қы лы то лық ты ру лар ен гі зіл ген (47-су рет). Смарт-
фон эк ра нын да жи һаз дың бей не ле рін ор на лас ты ру жә не қоз ға-
лыс ба ғыт та рын кө ру ге бо ла ды. Бұл жағ дай да шын дық – бөл-
ме, ал ке ңейт іл ген шын дық жи һаз дар бо лып тұр. Ке ңей тіл ген 
шын дық ты смарт фон дар ар қы лы ға на емес, сон дай-ақ бас қа да 
тех ни ка лық құ рал дар, мы са лы, ар найы кө зіл ді рік тер ар қы лы 
жа сау ға бо ла ды: вир туал ды су рет кө зіл ді рік лин за ла ры ның бе-
ті не тү сі рі ле ді.

     

47-су рет. Ке ңейт іл ген шын дық мо де лі

Вир туал ды жә не ке ңейт іл ген шын дық тың түп кі мақ са ты – 
адам ба ла сы ның елес те ту мүм кін емес таң ға жай ып әлем нің 
нақ ты өмір сү ру пай да сы на қол да нуы.

VR жә не AR-дың өза ра прак ти ка лық ай ыр ма шы лы ғы – осы 
тех но ло гия лар дың әр түр лі күр де лі лік дең гей ле рін де. Бі рақ 
екеуінің де болашағы зор жә не олар өр ке ни ет ті да мы ту да үл кен 
рөл ат қа ра ала ды.

Жауапберейік

1. Виртуалды шындық дегеніміз не?
2. Кеңейтілген шындық туралы не білдіңдер?
3. Виртуалды шындық қандай салаларда қолданылады?
4. Кеңейтілген шындық қандай жағдайларда қолданы-

лады?
5. Қандай гаджеттердің көмегімен виртуалды шындыққа 

енуге болады?
6. Виртуалды шындықтың қолданылуы туралы қандай 

мысалдар келтіруге болады?

Сұрақтарғажауапберейік
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7. Виртуалды және кеңейтілген шындық арасындағы 
айырмашылықты ерекшелеуге бола ма?

8. Виртуалды және кеңейтілген шындық арасында байла-
ныс бар ма?

Ойланайық,талқылайық

1. Вир туал ды жә не ке ңей тіл ген шын дық тың бас ты идея сы 
не де?

2. Вир туал ды жә не ке ңей тіл ген шын дық ты қол да ну біздің 
өмірімізде қан ша лық ты ти ім ді?

Талдап,салыстырайық

Кел ті ріл ген тео рия лық ма те ри ал дар дан бас қа да ақ па-
рат көз де рін пай да ла нып, вир туал ды объ ек ті нің өң де луі не 
бай ла ныс ты ке ңей тіл ген шын дық тың ар тық шы лық та рын 
тал дап, са лыс ты рың дар.

ARтүрлері Артықшылықтары

Мар кер лер не гі зін де ке ңей тіл ген шын дық

По зи ция лық ке ңей тіл ген шын дық

Проек ция лар не гі зін де ке ңей тіл ген шын дық

Су пер по зи ция не гі зін де ке ңей тіл ген шын дық

Компьютердеорындайық

А тап сыр масы. QR-код тар ды құ рас ты ру ға ар нал ған 
он лайн сер вис тер мен жұ мыс жа сау.

QR-код ар қы лы кез кел ген ақ па рат ты код тау ға бо ла ды. 
Мы са лы: мә тін, те ле фон нө мі рі, сайт тың сіл те ме ле рі не ме се 
ви зит кар точ ка ла ры жә не т.б. QR-код тар ды құ рас ты ру ға 
ар нал ған он лайн сер вис түр ле рі өте көп:
• QR-code-generator.com
• GOQR.me
• QR-Сoder.ru
• qrсoder.ru
• QR-Code Monkey
• QR Stuff.com

Ойланайық,талқылайық

Талдап,салыстырайық

Компьютердеорындайық
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1. Ал QR-код ар қы лы кез кел ген ақ па рат ты код тап кө рейік. 
Ол үшін QR-код тар ды құ рас ты ру ға ар нал ған он лайн 
сер вис түр ле рі нің бі рін таң даң дар. Мы са лы, QR-code-
generator.com сай тын ашың дар.

QR-code-generator.com те ре зе сі

2. Ашыл ған те ре зе ден тө мен де гі су рет жай лы ақ па рат бе ре-
тін QR-код жа саң дар. Ол үшін Мә тін (Текст) ба тыр ма сын 
таң дап, Ха бар ла ма: (Сооб ще ние:) бө лі мі не су рет жай лы 
ақ па рат ты ен гі зің дер. Мы са лы: «Қо быз – таң ға лар лық 
пі шін ді жә не ға жай ып саз ды, темб рлі ас пап. Қо быз – ең 
кө не ас пап тар дың бі рі». Кей ін QR-ко дын құ ру (Соз дать 
QR-код) ба тыр ма сын ба сың дар.

Мә тін дік ақ па рат ты QR-код қа ау ыс ты ру
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3. Те ре зе нің оң жақ бе тін де құр ған ақ па рат тың QR-ко ды 
пай да бо ла ды. Пай да бол ған QR-код тың тү сін, пі ші мін 
жә не ло го тип тү рін де өз гер ту мүм кін дік те рі бар. QR-
код тың тө мен гі жа ғын да ғы Жүк теу JPG (Заг ру зить JPG) 
ба тыр ма сын ба сып, 15–30 се кунд кү тің дер.

Жа сал ған QR-код ты жүк теу

4. Жүк тел ген QR-код «.png» фор ма тын да сақ тала ды. Со-
ны мен қа тар су рет, mp3, pdf, ви део жә не т.б. тү рін де гі 
QR-код ты жа сау үшін тір кеу ден өту ке рек. Ол үшін 
элек трон ды ад рес не ме се Google ак каунт ар қы лы тір ке лу 
керек.
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QR-код нә ти же сі

В тап сыр масы. Смарт фон (ұялы те ле фон) ар қы лы вир-
туал ды объ ек ті ні, яғ ни QR-код ты та ни тын (таң ба лай тын) 
қо сым ша мен жұ мыс жа сау.
1. Смарт фон, план шет жә не бас қа да мо биль ді құ рыл ғы-

лар да ар найы ор на тыл ған не ме се App Store, Google Play, 
BlackBerry App World, 1mobile market, Windows Phone 
Store, Ян декс он лайн мо биль ді дү кен дер ден QR-код ты 
ска нер лей тін қо сым ша ны жүк теп алың дар. Қа зір гі 
таң да QR-код ты ска нер лей тін қо сым ша түр ле рі өте көп, 
оның кө ле мі мен өзі ңе ың ғай лы жә не ти ім ді түр ле рі нің 
бі рін таң даң дар.

QR -код ты ска нер лей тін қо сым ша түр ле рі
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2. Жүк тел ген QR- код ты ска нер лей тін қо сым ша ны 
ашып, та ни тын (таң ба лай тын) QR- код қа жа қын да-
тып, ска нер лең дер. Ти іс ті ақ па рат эк ран бе тін де пай да 
бо ла ды.

QR -код ты ска нер леу нә ти же сі

С тап сыр масы. QR-код тар ды құ ру ға ар нал ған он лайн 
сер вис түр ле рі нің бі рін таң даң дар жә не қан дай да бір 
су рет тің QR-ко дын жа саң дар.

Ойбөлісейік

Вир туал ды жә не ке ңей тіл ген шын дық ты қол да ну бо ла-
ша ғын бол жаң дар. Адам зат өмі рі нің та ғы қан дай са ла ла-
рын да вир туал ды жә не ке ңей тіл ген шын дық ты қа лай қол-
да ну ға бо ла ты нын ұсы ның дар.

Үйтапсырмасы

1. Венн диаг рам ма сы бо йын ша вир туал ды жә не ке ңей тіл-
ген шын дықтың ай ыр ма шы лық та ры мен ұқ сас тық та-
рын са лыс ты рың дар.

2. QR-кодты білім беру саласында қалай қолдануға болаты-
нын ойластырып, мысал келтіріңдер.

Ойбөлісейік

Үйдеорындайық
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§11. Виртуалды шындықтағы адам

Қа зір гі кез де тех но ло гия лар бұ-
рын-соң ды бол ма ған қарқынмен 
да мып ке ле ді, қа ра пай ым ком пью-
тер лер үй рен шік ті, қа жет ті зат-
тардың біріне ай нал ды. 

Ин тер нет тің пай да сы ту ра лы бі-
ле міз. Адам дар дың көп ші лі гі оны 
ақ па рат ты із деу үшін ға на емес, со-
ны мен қа тар шын айы өмірден вир-
туал ды әлем ге өту үшін де пай да-
ла на ды.

Кейбір шынайы өмірде өз ор нын 
таба алмаған адамның вир туал-
ды өмірге ұмтылатыны кездесіп 
қалып жатады. Себебі виртуал-
ды өмірді бағындыру әлдеқайда 
жеңілірек.

Бұл жағ дай бү гін гі кү ні ма-
ман дар та ра пы нан тір кел ген. Ол 
«вир туал ды тәу ел ді лік» (virtual 
addiction disorder) деп ата ла ды. 

Вир туал ды әлем ге жиі кірген 
адам өзі нің кей іп ке рі рө лі не еніп, 

шынайы өмірге оралғысы келмейді. Сон дай-ақ адам уа қыт се зі-
мін жо ғал та ды жә не бейәлеу мет тік бо лып ке те ді. 

Қат ты ды быс тар мен су рет тердің күрт ау ысуы да гей мер дің 
жүй ке жү йесі не те ріс әсер етуі мүм кін.

Шын мә нін де, тәу ел ді лік пен ой ын дар  пси хо ло гия лық тұр-
ғы дан же ке тұл ға ны Мен – шы найы жә не Мен – вир туал ды 
ретінде екі ге бө ле ді. Мұндай жағдай, әсі ре се, кә ме леттік жас-
қа тол ма ған ба лалар үшін қауіпті. Олар бел гі лі бір кей іп кері 
бар ой ын дар да ойнап жүріп, өзін же ке тұл ға ре тін де жо ғал тып 
алуы мүмкін. Сонымен қатар мынадай бір қа тар проб ле ма лар да 
ту ын дауы ықтимал:
• өзін-өзі тө мен ба ға лау;
• жа на шыр лық се зімі нің бол мауы;
• аг рес сия;

Еcтеріңетүсіріңдер:

• виртуалдыжәнекеңейтілген
шындықдегенімізне?

• виртуалдыжәнекеңейтілген
шындықтыңайырмашылық
тарынеде?

• виртуалдыжәнекеңейтілген
шындықтыңмақсаты.

Меңгерілетінбілім:

• виртуалдыжәнекеңейтілген
шындықтыңадамныңпсихи
калықденсаулығынаәсеретуі;

• виртуалдыжәнекеңейтілген
шындықтыңадамныңфизи
калықденсаулығынаәсеретуі.

Сөздік:

Виртуалдытәуелділік– 
Вир туальная за ви си мость–
Virtualaddiction
Психология–Пси хо ло гия –
Psychology
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• нақ ты өмір ге апа тия;
• ма хаб бат ұғы мы ның бол мауы;
• фи зи ка лық ден сау лы ғы на зиян келуі;
• ор та лық жүй ке жү йесі нің бұ зы луы;
• пси хоз дар, нев роз дар, ұй қы сыз дық жә не та ғы бас қа лар.

«Вир туал ды тәу ел ді лік» проб ле ма сы мен шұ ғыл да ну шы 
ма ман дар дың күш салуына қарамастан, олар ұсынған сипат-
тама ресми психиатриалық стандарттарға кірмейді. 

Адам «вир туал ды тәу ел ді лік тен» зар дап ше гіп жүр деп ай-
ту ға бо ла ды, егер:
1. Компьютер алдында өткізген уақытты бақылай алмаса (оны 

азайтуға, программадан шығуға уәде беріп, ол уәдесінде 
тұрмаса; компьютер ойынына кедергі келтіретін адамдарға 
агрессия танытса).

2. Ол ком пью тер ал дын да өт кіз ген уа қыт қа қа тыс ты жал-
ған сөй лесе не ме се немен ай на лыс қа ны ту ра лы ақ па рат ты 
жа сы рса.

3. Компьютер алдында өткізген уақытын зая кетірсе (мысалы, 
нақты өмірде жасалмай қалған маңызды істер).

4. Компьютермен жұмыс істеу кезінде шын өмірде тыйым 
салынатын қауіпті іс-әрекеттермен айналысса (мысалы, 
агрессивті немесе соғыс типті ойындар ойнаса).

Виртуалдыжәнекеңейтілгеншындықкөзілдіріктерінің
адамғатигізетінзияны

Вир туал ды жә не ке ңей тіл ген шын дық тың жа ңа тех но ло-
гия ла ры ой дан шы ға рыл ған әлем ге те ре ңі рек ену үшін кө зіл-
ді рік пен шлем дер жа сау ға мүм кін дік бе ре ді.

Ме ди ци на лық тұр ғы дан ал ған да, VR кө зіл ді рік те рі нің зия-
ны ком пью тер мо ни то ры мен са лыс тыр ған да өте әлсіз. Кө зіл ді-
рік те көз бір нүк те де шо ғыр лан бай ды, ол әр бір қоз ға лыс ты ба-
қы лап, ты ныш тық та бол май тындықтан, вир туал ды шын дық 
кө зіл ді рі гі көз үшін аса қауіпті емес.

Алай да вир туал ды шын дық құ рыл ғы ла ры ның қаупі өз ге де. 
Вир туал ды әлем ге ша ма дан тыс бат қан адам ке ңіс тік те бағ-
дар ын жо ғал та ды, бұл ағ за ның вес ти бу ляр лық жү йесі нің проб-
ле ма ла ры на әке ле ді. Сон дық тан бас мо ни тор ла рын кү ні не үш 
са ғат тан ар тық қол дан бай, әр жар ты са ғат сай ын үзі ліс жа сау 
ұсы ны ла ды.
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Виртуалдышындықкөзілдіріктерініңадампсихикасына
зияны

Вир туал ды шын дық кө зіл ді рік те рі әр адам ға әр түр лі 
әсер ете ді. Ол адам ның эмо цио нал ды күйі не, же ке тұл ға 
ти пі не жә не бас қа да фак тор лар ға бай ла ныс ты. Вир туал ды 
шын дық бас киі мін қолдануда өте сақ болу керек. Себебі ол 
қабылдау қабілетін, ақыл-ой дамуындағы тежеулерге әкелуі 
мүмкін. 

Әм бе бап сақ тық шаралары:
• жүк ті әй ел дер ге, қарт адам дар ға жә не жү рек-қан та мыр 

ау ру ла ры мен, эпи леп сия мен жә не бас қа да ау ыр пси хи-
ка лық ау ру лар мен ау ыра тын, сон дай-ақ кө ру қа бі ле ті 
бұ зыл ған адам дар ға вир туал ды шын дық тан бас тар ту 
ке рек; 

• 13 жас қа дей ін гі ба ла лар ға бас ки ім де рін қол да ну дың 
қа же ті жоқ не ере сек тер дің ба қы ла уы мен пай да ла ну 
ке рек; 

• жы ны сы мен жа сы на қа ра мас тан, еш кім ге ұзақ ой нау дың 
қа же ті жоқ, өйт ке ні бұл кө ру-мо тор лы координацияға, 
те пе-тең дік қа бі ле ті не те ріс әсер етуі мүмкін.

Жауапберейік

1. Адам ның пси хи ка сы на вир туал ды жә не кеңейтілген 
шын дық тар әсер ете ме? Егер әсер ететін бол са, қа-
лай?

2. Вир туал ды шын дық кө зіл ді рі гі адам ның кө ру ор ган да-
ры на қалай әсер етеді?

3. Вир туал ды жә не кеңейтілген шын дық құ рал да рын жиі 
қол да на тын адам ды қан дай сал дар лар кү те ді?

4. Вир туал ды шын дық құ рыл ғы ла рын кім ге пай да ла ну ға 
тый ым са лы на ды?

Ойланайық,талқылайық

Неліктен вир туал ды шын дық адам ден сау лы ғы на қауіп ті? 
Оны қан дай тұ жы рым дар рас тай ды?

Сұрақтарғажауапберейік

Ойланайық,талқылайық
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Талдап,салыстырайық

Адам ден сау лы ғы үшін вир туал ды жә не кеңейтілген 
шын дық әсе рін қа лай жік теу ге бо ла ды? Қайсысы зиян-
дырақ?

Компьютердеорындайық

Гра фи ка лық ре дак тор лар дың кө ме гі мен вир туал ды 
тәуел ді лік тің ал дын алу ере же ле рі ту ра лы бүк те ме жасаң-
дар.

Ойбөлісейік

1. Вир туал ды шын дық тың пай да сы ту ра лы ой ла ның дар 
жә не вир туал ды шын дық ты қол да ну ға бо ла тын бір не ше 
идеяны атаң дар.

2. Күн де лік ті өмі рдегі вир туал ды шын дық тың әсе рі 
ту ра лы сы нып тас тар ыңмен тал қы лаң дар жә не вир-
туал ды тәу ел ді лік тен қа лай ары лу ға бо ла ты нын ой-
ластырыңдар.

Үйтапсырмасы

Вир туал ды тәу ел ді лік ті болдырмаудың ере же лерін жи-
нақ тап, презентация жасаңдар.

Талдап,салыстырайық

Компьютердеорындайық

Ойбөлісейік

Үйдеорындайық
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§12–13. 3D па но ра ма және виртуалды тур

3D панорама – компьютер 
мониторында көрсетуге бейім-
делген қоршаған ортаның 360°-тық 
бейнесі. 3D панорамада көру бағы-
тын өзгертуге, суретті үлкейтуге, 
жеке бөлшектерді қарауға болады.

3D панораманың түрлері:
1. Жазық панорама – бір неше кадрдан құралған қара пайым 

кеңформатты фотосурет. 
2. Сфералық панорама. Сфералық панорамалар көлденеңінен 

360° және тігінен 180°- ты қамтиды. Ол айна ла дағы барлық 
көрінетін кеңістікті қамтып, фотосуретті сфераға жабады 
және тұтас көлемді суретті береді. 

3. Цилиндрлік панорама (циклорама) – көлденеңінен 360°-
ты, ал тігінен 180-нен төмен градусты ғана қамти алады. 
Панораманың бұл түрі, суреттің жоғарғы және төменгі шека-
раларын көрсетуді қажет етпейтін жағдайда қолданылады. 
Панорама айналадағы барлық көрінетін кеңістікті 
көрсетеді, қолданушы 360°-қа бұрыла алады, бірақ төмен 
немесе жоғары қарай бұрыла алмайды. Мұндай панорама 
бірыңғай цилиндрді қалыптастыра отырып, сақина тәрізді 
желімденеді. 

4. Текшелі панорама. Панорама текшенің ішкі жағына проек-
цияланады. Сфералық панорамамен салыстырғанда текшелі 
панораманың артықшылығы: дайындау, сақтау, тасымал-
дау қарапайымдылығы болып табылады, себебі күрделі 
пішін бетімен емес, тек текшенің алты қырымен – жазық 
және шаршымен жұмыс істеуге тура келеді.
Виртуалды турлар (3D тур) – бір 3D панорамадан басқа пано-

рамаға өтуге мүмкіндік беретін бірыңғай «белсенді аймақтар» 
кешеніне біріктірілген, әртүрлі 3D панорамалар жиынтығы. 
Мұндай турлар музыкамен, кадрдан тыс дыбыспен, видеоролик-
термен, жазбалармен және т.б. толықтырылуы мүмкін.

Еcтеріңетүсіріңдер:

• виртуалдыжәнекеңейтілген
шындықтарадамныңпсихи
калық,физикалықденсаулы
ғынақалайәсеретеді?

Меңгерілетінбілім:

• виртуалдытур,3Dпанорама;
• виртуалдытуржәне3Dпано
раманыңжасалуы.

Сөздік:

Виртуалдытур– Вир туаль ный 
тур–Virtualtour
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3D турларды жасау үш кезеңде өтеді:
• объектіні суретке түсіру, бірнеше суреттер алу;
• суреттерді өңдеу;
• виртуалды турды жинау.

Фототүсірілім. Жоғары сапалы панорамалар жасау үшін 
мына ережелерді сақтаған жөн: 
• камераны таңдалған диафрагма бойында сериядағы барлық 

кадрлар фокуста (камера, түсірілетін шеңбердің дәл орта-
сында тұрғаны жақсы) болатындай етіп орнату қажет; 

• желімденетін суреттердің жиынтығын, болашақ сфералық па-
норама тігістерінің орындары бір түсті орындарда (мысалы, үй 
объектілері жағдайында монолитті қабырғаларда) түсіру керек;

• штатив басы кеңістікте камераны қатаң орнықтыруға 
арналған деңгейлермен жабдықталуы тиіс;

• барлық үш сурет үшін камераны көлденең және тігінен 
бағытта жазықтықтағы синхронизациясын жүргізу қажет – 
камераны туралау деңгейлер көмегімен жүзеге асырылады; 

• камераның айналмалы бұрылу бұрыштары 120°-қа тең  
болуы тиіс, ол бұрылыс шкаласымен реттеледі.
Өңдеу. Бастапқы суреттерді бірыңғай фотопанорамаға бірік-

тіреді (бұрыштары бірдей проекцияға), онымен параллельді 
түрде жөндеулер жүргізіліп, түске коррекция жасалып отырады. 
Фотосуреттерді қолмен немесе арнайы желімдегіш-программалар 
көмегімен желімдеуге болады. Кейде проекцияны алтыбұрышты 
текшеге өзгертеді және әрі қарай 3D панораманың қажетті фор-
матына түрлендіреді (Flash, HTML5 және т.б.). Сонымен қатар 
осы кезеңде белсенді аймақтарды белгілейді, графиканы, жазба-
ларды, дыбыс және т.б. элемент терді таңдап, қосады. 

Турды жинау. Жеке фотопанорамалар бір-бірімен, бір пано-
ра мадан екінші панорамаға өтуге және объектілер туралы қосым-
ша ақпаратты беруге жауап беретін белсенді аймақтар (фотопа но-
рамадағы арнайы облыстар) көмегімен, бірқалыпты ауысулармен 
байланысады. Белсенді аймақтар технологиясы пано раманың же-
ке бөліктеріне: интерьер бөлшектеріне, сауда орта лықтарындағы 
жаңа тауарларға, қызықты сәулет ескерт кіш теріне, көрмедегі 
нақты бір стендке және виртуалды қолданушының назарын аудару 
қажет кез келген ақпаратқа көңіл бөлуге мүмкіндік береді. 3D турға 
қолданушының орналасқан жерін көрсетіп тұратын навигаторды 
да қосуға болады. Орын ауыстыру нүктелері жоспарлы немесе авто-
матты түрде орындалуы мүмкін. 



90

Дайын жұмысты қарау үшін, панорамалар қандай форматта 
жасалғанына байланысты Интернет шолушылар қолданылады. 
Әдетте, ол Java-скрипті қолдайтын немесе flash-ойнатқышы 
бар стандартты Интернет шолушы болуы мүмкін. 

3D тур лар  көптеген са ла ла рда қолданылады:
Жыл жы май тын мү лік (48-су рет).
Жыл жы май тын мү лік са ла сын да 3D турды пай да ла ну пә-

тер ді, қа ла сыр тын да ғы үй ді, кең се ні толыққанды көр се ту ге 
кө мек те се ді. Клиент үй ден шық пай, тәу лік тің кез кел ген уа-
қы тын да объектіге виртуалды саяхат жасап, өзін қы зық ты ра-
тын жер лер ді ег жей-тег жей лі қа рас ты ра ала ды. Вир туал ды тур 
оның уа қы тын ай тар лық тай үнем дей ді.

48-су рет. Жыл жы май тын мү лік тің 3D туры

Қо нақүй биз не сі (49-су рет).
Бо ла шақ клиент кез кел ген қа ла дан вир туал ды тур дың кө ме гі-

мен ал да ғы де ма лыс не ме се іс са пар ат мос фе ра сы на үңі ліп, өзі нің 
тоқ та ла тын ор ны ту ра лы то лық ақ па рат ала ала ды. 3D турда көр-
се тіл ген жай лы лық оның қо нақ үй ту ра лы пікіріне оң әсер ете ді.

49-су рет. Қо нақүй дің 3D туры
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Мей рам ха на биз не сі (50-су рет).

50-су рет. Мей рам ха на ның 3D туры

Қо нақ тар ды ша қыру ға жә не олар ға ме ке ме жұ мы сы ның 
бар лық ас пек ті ле рін көр се ту ге кө мек те се тін вир туал ды тур ды 
құ ру, мей рам ха на/ка фе/бар бә се ке лес тер дің көп са ны нан ерек-
ше ле ну ге мүм кін дік бе ре ді. Қо нақ тар үстелдер мен бар ті реу-
ле рі нің ор на ла суы мен та ны сып, әде мі ин терь ер ді, зал дар дың 
са ны мен үй-жай лар дың кө ле мін кө ре ді. Егер қо нақ сал та нат ты 
іс-ша ра ны өт кі зу үшін мей рам ха на таң дай тын бол са, ол үшін 
бұл ақ па рат ерек ше ма ңыз ды бо ла ды.

Өнер кә сіп тік объ ек ті лер (51-су рет).

51-су рет. Өнер кә сіп тің 3D туры
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Вир туал ды тур – жаб дық тар ды, тех но ло гия лар ды жә не өн-
ді ріс тік про цес ті көр се ту дің ең ти ім ді құ ра лы. Оның кө ме гі мен 
кә сіп орын ды одан әрі қар жы лан ды ру үшін ин вес тор ды қы зық-
ты ру ға бо ла ды.

Ме ди ци на лық ор та лық тар, кли ни ка лар (52-су рет).
Та за лық, жай лы лық, ста тус, за ма науи жаб дық тар кли ни-

ка ны не ме се ме ди ци на лық ор та лық ты таң дау да үл кен рөл ат-
қа ра ды. Клиент ке осы қа си ет тер дің бар лы ғын то лық тай жет кі-
зу дің та ма ша жо лы – вир туал ды тур жа сау.

52-су рет. Ме ди ци на лық ор та лық тың 3D туры

Вир туал ды тур лар мен 3D панорамаларды қол да ну ая сы  
өте ауқымды. Ав то са лон дар мен ав то көліктер, фит нес-клуб-
тар, сұ лу лық са лон да ры, сау да ор та лық та ры, жи һаз са лон да ры  
жә не т.б.

3Dпанорамажәневиртуалдытуржасауғаарналған 
программалар

Фо то па но ра ма лар – пай да ла ну шы лар ға бо лып жат қан бар-
лық сәтті көр се ту дің ең жақ сы тә сіл де рі нің бі рі, объект іні «іші-
нен» көр се ту жә не т.б. Фо то па но ра ма лар ды те гін жа сау ға мүм-
кін дік бе ре тін 6 құ рал ды қа рас ты рай ық.

1. Image Composite Editor
Microsoft-тің өнімі Image Composite Editor – қолданыстағы 

ең қарапайым программа. Бұл программа фотосуреттен де, ви-
деодан да панорама жасай алады.
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Программаның жоғары жағында Импорт, Желімдеу, Қию 
жә не Экспорт үдерістерінің әрбір кезеңдерінен өтуге мүмкіндік 
беретін 4 батырма, ал оң жақта панорманы жақсартуға бо ла-
тын опциялар орналасқан. Жасалған файлды сапасы әртүрлі 
файл ке ңей ті ліміне экспорттауға болады. Құрылған панора-
маны экс порт таудан бұрын сырғымалы мәзірде орналасқан 
Quality (Сапа) қасиетін Superb (жоғарылатылған) мәніне 
өзгертеміз (https://www.microsoft.com/en-us/research/product/
computational-photography-applications/image-composite-editor/) 
(53-сурет).

53-сурет. Image Composite Editor терезесі

2. Photo Gallery
Windows 7 жә не 8-ге кі ріс ті рі ліп ор на тыл ған Фо то га-

ле рея – не гі зі нен, тег тер ді қо су дың пай да лы мүм кін дік те рі 
мен өң деу бо йын ша не гіз гі мүм кін дік те рі бар ұйым дас ты ру 
про грам ма сы.

Фотогалереямен байланыспайтын функцияларға пано-
рамалық кескіндерді жасау жатады. Бір таңғаларлығы, бұл – 
программа жасаудың ең оңай нұсқаларының бірі.

Кө рі ніс ті жа сау үшін фо то су рет тер ді Photo Gallery про грам-
ма сы на апа рың дар. Со дан ке йін олар ды таң дап, Create (Жа сау) 
бөлімінен Panorama ба тыр ма сын ба сып, про грам ма фо то су рет-
тер ді бі рік тір ген ше кү тің дер. Со ңын да па но ра ма ны ал дын ала 
қа ра май-ақ ком пью тер ге сақ тау ұсы ны ла ды (54-сурет). 
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54-сурет. Photo Gallery терезесі

3. Autostitch
Autostitch іс ке қо сыл ған нан ке йін, бу ма ның бел гі ше сін 

ба сып, фо то су рет тер ді жүк теп алу ке рек. Про грам ма олар ды 
па но ра ма жа сау үшін ав то мат ты түр де же лім дей ді (http:// 
matthewalunbrown.com/autostitch/autostitch.html) (55-сурет).

55-сурет. Autostitch терезесі

4. Hugin
Hugin – па но ра ма лар ды өң деу ге ар нал ған озық про грам ма. 

Ол түр лі фо то ап па рат тар мен тү сі ріл ген фо то су рет тер ді, тіп ті 
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үл кен па но ра ма жа сау үшін бір не ше фо то су рет ті (жо ғар ғы жә-
не тө мен гі) жап сы ру ға мүм кін дік бе ре ді. Сондай-ақ линзалар-
ды калибрлеу және 360° панорамалар жасау опциялары бар, 
мұндай опция бірде-бір программаның мүмкіндіктерінде жоқ 
(http://hugin.sourceforge.net/) (56-сурет).

56-сурет. Hugin терезесі

5. Google Photos
Google Photos мил лион да ған пай да ла ну шы лар үшін фо то-

су рет тер ді сақ тау ға ар нал ған әдет те гі сер вис ке ай нал ды. Ол 
Android, iOS плат фор ма ла рын да  сайт ретінде, ал ком пью тер 
үшін про грам ма ре тін де жұ мыс іс тей ді. Фо то су рет тер ді жүк теп 
ал ған нан ке йін, кө мек ші функ ция пай да бо ла ды. Кө мек ші фо-
то су рет тер ді тал дай ды жә не олар ды жақ сар ту жол да рын із дей-
ді. Бұл – бір жерден түсірілген фотосуреттерден оқиға жасау не-
месе жеке фотосуреттерге эффект қосу.

Кө мек ші бір нүк те ден алын ған жап сар лас фо то су рет тер ді 
ав то мат ты түр де анық тай ды жә не олар ды па но ра ма жа сау 
үшін же лім дей ді (https://www.google.com/intl/ru/photos/
about/) (57-сурет).  
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57-сурет. Google Photos терезесі

6. Dermandar 
Dermandar – бір не ше рет шер ту ар қы лы фо то су рет тер ді 

біріктіретін веб-сайт .
Веб-сайтқа кіріп, екі опцияның бірін таңдау керек (360°-тық 

шолу немесе кең бұрышты). Таңдалған фотосурет терді жүктеп, 
олардың біріктірілгенін бірнеше секунд күту қажет. Нәтижесінде 
бір бұрыштан екінші бұрышқа тінтуір көмегімен қозғалатын та-
маша нәтиже алынады. Суретті кеңейту үшін Fullscreen (толық 
экран) белгішесін басу керек. Options батырмасы файлды ком-
пьютерге JPEG форматында жүктеуге мүмкіндік береді (http://
www.dermandar.com/) (58-сурет).

58-сурет. Dermandar терезесі
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Сонымен қатар виртуалды тур жасауға арналған программа 
түрлері өте көп. Атап өтетін болсақ: 
• 3DVista Virtual Tour Pro; 
• Kolor Panotour Pro;
• Pano2VR;
• Lapentor;
• Marzipano; 
• Panoroo;
• OpenSpace3D және т.б.

Бұлар – виртуалды тур жасауға арналған күрделі програм-
малар. Себебі оларды орнату мен жұмыс істеу, қызмет түрлерін 
ажырату, 360°-тық кең бұрышты және сапалы тур жасау күрделі 
жұмыс пен көлемді уақытты талап етеді. 

Виртуалды тур жасауға арналған программаларды таңдау 
кезінде бір ескеретін жайт – дербес компьютердің жүйелік та-
лаптарына сәйкес келетінін таңдау. 

Ең бастысы, сипаттамалары мен ерекшеліктерін, артықшы-
лықтары мен кемшіліктерін салыстыра отырып, өзіңе қолайлы-
сын таңдап, пайдалану.

Кейбір программалардың толық нұсқасын алу, төлемақы 
жасауды қажет етеді, ал біреулері тегін сынақ түріндегі нұс-
қасын ұсынады. Соның бірі – Kolor Panotour Pro.

Kolor Panotour Pro – Krpano қозғалысына негізделген вир-
туалды турлардың көрнекі редакторы. Программаны құрушы 
Kolor компаниясы жұмыс жасауын тоқтатқанымен, сынақ 
түріндегі берілген нұсқаларын  пайдалануға болады. Сондай-ақ 
программа қарапайымдылығымен танымал. 

Визуалды интерфейстен басқа, бұл өнім кең мүмкіндіктерді 
ұсынады: 
• турға панорамаларды байланыстыру; 
• суреттерді кірістіру; 
• видео және музыка; 
• ауысу режимін баптау; 
• визуалды интерфейс және т.б. 

Программаның түрлі нұсқалары бар, соның бірі – Kolor 
Panotour 2.3.2 (https://kolor-panotour.ru.uptodown.com/windows/
download/113033). 

Бұл нұсқа түрімен алдағы уақытта жұмыс жасайтын бола-
мыз (59-сурет).
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59-сурет. Kolor Panotour 2.3.2 программа ортасы

Жауапберейік

1. 3D панорама дегеніміз не?
2. 3D панораманың қандай түрлері бар? Олардың әрқай сы-

сының анықтамасын беріңдер. 
3. 3D панорамаларды қалай қолдануға болады?
4. Виртуалды турды жасаудың қанша кезеңі бар?
5. Виртуалды турларды қалай қарауға болады?

Ойланайық,талқылайық

1. Вир туал ды тур лар не үшін пай да ла ны ла ды?
2. 3D па но ра ма ның ар тық шы лы ғы не де?
3. Қо нақүй биз не сін де 3D турды қол да ну се беп те рі қан дай?

Талдап,салыстырайық

1. Вир туал ды тур мен 3D па но ра ма ара сын да ғы ай ыр ма-
шы лық тар қан дай? Салыстырыңдар.

Сұрақтарғажауапберейік

Ойланайық,талқылайық

Талдап,салыстырайық
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2. 3D панорама және виртуалды тур жасауға арналған про-
граммаларды өзара салыстырып, талдаңдар.

ImageCompositeEditor Hugin
Autostitch PhotoGallery

GooglePhotos Dermandar

Компьютердеорындайық

1. Интернет арқылы 3D панорама және виртуалды тур жасауға 
арналған программаларға қосымша ақпарат беріңдер.

Құралдар
Сыйым
дылық
көлемі

Ерекше
ліктері

Пайдаланушы
арасындағы
интерфейс

Сақтау
форматы

Image 
Composite 
Editor

Autostitch

Google Photos

Hugin

Photo Gallery

Dermandar

2. http://city3d.kz/nash-gorod/ сілтемесіне өтіп, 3D пано-
рама және виртуалды тур бойынша саяхат жасаңдар, 
алған әсерлеріңмен бөлісіңдер. 

 3D панорама және виртуалды тур жасау жоспарын 
құрыңдар.

Ойбөлісейік

Вир туал ды тур лар дың пай да сы ту ра лы ой ла ның дар. 
3D па но ра ма ның зиян ды жақтарын тал қы лаң дар.

Үйтапсырмасы

Дәп тер ге өз үй ле рің нің 3D па но ра ма сы ның жо ба сын  
са лың дар.

Компьютердеорындайық

Ойбөлісейік

Үйдеорындайық
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§14–15. 3D па но ра ма жа сау. Прак ти кум

Мақ са ты: Microsoft кор по ра ция сы ұсын ған Image Composite 
Editor про грам ма сы мен 3D па но ра ма жа сау.

Өт кен са бақ та фо то па но ра ма лар ды те гін жа сай тын 6 про-
грам ма ны қа рас тыр ған бо ла тын быз. Сол про грам ма лар дың  
бі рі – Microsoft кор по ра ция сы ұсын ған Image Composite Editor-
мен жұ мыс жа сай ық. Image Composite Editor про грам ма сы қол-
да ныс та ғы ең қа ра пай ым жә не ке ңей тіл ген па но ра ма лық су рет 
ре дак то ры бо лып та бы ла ды. Фо то су рет тен де, ви деодан да 3D 
па но ра ма лық кө рі ніс тер жа сау мүм кін ді гі бар. Про грам ма тү-
рі мен жұ мыс жа сау үшін Microsoft жа са ған Image Composite 
Editor про грам ма сын Ин тер нет ар қы лы ком пью тер ге жүк теу 
қа жет. Про грам ма ны рес ми  Microsoft сай ты нан не ме се https://
www.microsoft.com/en-us/research/product/computational-
photography-applications/image-composite-editor/ сіл те ме сі ар-
қы лы жүк теу ге бо ла ды. Орын алу жа ды на қа рай екі нұс қа ның 
бі рін таң дай мыз.

Microsoft жа са ған Image Composite Editor  
про грам ма сын жүк теу ор та сы

Таң да ған нұс қа ны Жүк теу (Ска чать) ба тыр ма сын ба су ар-
қы лы жә не  про грам ма сы ның қой ған талап та ры  
бо йын ша жүк тей міз. 
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Жүк тел ген Image Composite Editor про грам ма сы ның ло го-
ти пі  тү рін де бо ла ды.

Image Composite Editor про грам ма сы ның ал ғаш қы те ре зе сі 

Image Composite Editor ор та сын да па но ра ма жа сау үш функ-
ция дан тұ ра ды: New Panorama from Images – жа ңа су рет тер ді 
жүк теу, New Panorama from Video – жа ңа ви деолар ды жүк теу, 
Open Existing Panorama – бар па но ра ма лар ды ашу.

Image Composite Editor ор та сы ның функ ция ла ры

1. New Panorama from images функ ция сы на па но ра ма жа сай тын 
ал дын ала таң дал ған су рет тер ді жүк тей міз. Те ре зе нің жо ға-
ры жа ғын да ба ғыт тай тын төрт ба тыр ма бар: су рет тер ді им-
по рт тау (IMPORT), же лім деу (STITCH), ке су (CROP) жә не 
экс порт тау (EXPORT). Оң жақ та па но ра ма ны жақ сар ту ға 
мүм кін дік бе ре тін оп ция ла ры да бар. Им по рт тау (IMPORT) 
те ре зе сін де Structure panorama оп ция сын да су рет тер дің ор-
на ла су тәр ті бін (Image order) жә не су рет тер дің диапа зон да-
рын (Angular range) өң деу ге бо ла ды.
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Им по рт тау (IMPORT) те ре зе сі

2. Же лім деу (STITCH) те ре зе сін де им по рт тал ған су рет тер дің 
проек ция (Projection) түр ле рі мен та ны сып, бір тү рін таң-
дай мыз. Бұл те ре зе де таң дал ған су рет тер бір-бі рі не ав то-
мат ты түр де же лім де ле ді.

Же лім деу (STITCH) те ре зе сі
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3. Ке су (CROP) те ре зе сін де жа сал ған фо то па но ра ма лар дың 
ше ка ра сын Ав то мат ты түр де ке су (auto CROP) не ме се Ке су ді 
қа жет ет пей ді (no CROP) де ген ба тыр ма ла рын таң дау ға бо ла ды.

Ке су (CROP) те ре зе сі

4. Экс порт тау (EXPORT) те ре зе сін де фо то па но ра ма лар ды 
әр түр лі са па па ра ме тр ле рі бар файл пі шім де рі не экс порт-
тау ға бо ла ды. Жа сал ған па но ра ма ны экс порт тау ал дын да 
Superb (Жоғары) мә зі рі нің ашыл ма лы ті зі мін де Quality-ді 
(Са па) өз гер ту ді ұмыт паң дар. 

 Дис кі ге экс порт тау (Export to disk...) фо то па но ра ма лар ды 
сақ тау ор нын көр се тің дер.

Экс порт тау (EXPORT) те ре зе сі
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Фо то па но ра ма да йын бол ды. Су рет те .jpg фор ма тын да сақ-
тал ған нә ти же сі көр се тіл ген.

Фо то па но ра ма нә ти же сі

А тапсырмасы. «Менің мектебім» атты фотопанорама 
жасаңдар. Смартфон немесе фотоаппарат көмегімен мектептің 
ішкі және сыртқы алаңының қажетті жерлерін суретке, 
видеоға түсіріңдер. Түсірілген суреттер мен видеоларды бір  
бумаға сақтаңдар. 

Image Composite Editor программасы ар қы лы Импорттау 
(IMPORT) терезесінен Structure panorama опциясында сурет-
тердің орналасу тәртібін (Image order) Zigzag түріне және 
суреттердің диапазонын (Angular range) 360° vertically түріне 
өзгертіңдер.

В тапсырмасы. Image Composite Editor про грам ма сы ның 
же лім деу (STITCH), ке су (CROP) жә не экс порт тау (EXPORT) 
қа дам да рын орын дап, сақ таң дар.

С тапсырмасы. Дәл осы қа дам дар бо йын ша «Ме нің мек-
те бім» ат ты ви де опа но ра ма жа саң дар.
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§16. Виртуалды тур жобасын әзірлеу. Практикум

Виртуалды тур жасау үшін арнайы жабдықтар мен програм-
малық жасақтама қолданылады. Жоғары айқындылық пен нақ-
тылаудың сфералық көріністері жасалады, сондықтан пайда-
ланушы суретті ұлғайтып, оларды жақсы қарастыру үшін кез 
келген объектілерге жақындай алады. 

Виртуалды тур жасау кезеңдері: 
1. Бірінші кезекте нені және қалай көрсету қажет екендігі 

жайлы жоспар әзірленеді. 
2. Суретке түсіру. Алынған суреттерден қолайлылары таң-

далып, өңделеді. 
3. Фотосуреттерден үшөлшемді объектілер жасалады.
4. Соңғы қадам – толық виртуалды тур алу үшін барлық бө лік тер 

жиналады.
Виртуалды турды көрсетілген кезеңдер бойынша орындап 

көрейік. 
Бірінші кезең – жоспар құру. Алдыңғы сабақта орындаған 

3D панорама бойынша Нұр-Сұлтан қаласының ең көрнекті 
ғимараттарының бірі «Бәйтерекке» саяхат жасайық. Ол үшін 
ғимарат ішінің түсірілім нүктелерін таңдап, жоспарлау қажет. 

Бәйтерек ғимаратының түсірілім нүктелерін жоспарлау
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Екінші кезең – суретке түсіру. Суретке түсіру үшін fisheye 
түріндегі кең бұрышты объектив немесе объективі бар цифрлық 
айналы камера қолданылады. Арнайы панорамалы басы бар 
тұрақты штативке бекітілген камерамен кадрлар сериясы жаса-
лынады. Жоспарлаған объектінің түсірілім нүктелерін суретке 
тү сіріп, кез келген графикалық редактор арқылы өңдеуге 
(суреттің жарығы мен түстерін, тондары мен қанықтылығын 
өзгерту) болады. 

Үшінші кезең – виртуалды турға фотосуреттердің 
үшөлшемді объектілерін біріктіру.
1. Kolor Panotour 2.3.2 программасын https://kolor-panotour.

ru.uptodown.com/windows/download/113033 сілтемесі арқы-
лы орнатыңдар және іске қосыңдар. Аталған программаға 
өңделген үшөлшемді панорамаларды біріктіру қажет.

32
1

4 5

Kolor Panotour 2.3.2 программасының терезесі

1. Мәзір қатары
2. Құрал-саймандар қатары
3. Виртуалды тур жасау функциялары
4. Соңғы Panotour жобасын ашу
5. Жаңа Panotour жобасын құру

2. Программаның Tour терезесіне өтіңдер. Ашылған терезе-
ден  батырмасын басып, панорамаларды (панорамалық 
суреттерді) жүктеңдер және жаңа жобаға атау беріп, қо сым-
ша қызмет түрімен танысыңдар. Start parameters қызметін 
таңдап, жобаны автоматты түрде қозғалатын режимге 
өзгертіңдер. 
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Tour терезесі

3. Build терезесіне өтіңдер, жасалып жатқан жұмысты алдын 
ала сақтаған дұрыс. Жаңа виртуалды турды сақтау орнын 
көрсетіп, сақтау форматын таңдаңдар. Flash, HTML5 фор-
ма тында сақтауға болады. Соңында терезенің төменгі қата-
рындағы Build батырмасын басу арқылы виртуалды тур 
құрыңдар. 
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Build терезесінде жобаны сақтау және құру

  Сақтау орнында бума пайда болады. Осылайша, сурет-
тегідей бумалар құрылады.

Сақтау орнындағы бумалар

4. Style терезесі – басты терезелердің бірі, себебі негізгі жұмыс 
түрлері осы терезеде жүзеге асады. Style терезесінде түрлі 
эффектілерді, стильдерді, мәтін түрлерін, объектілердің 
ауысу режимі мен басқару панелін таңдауға болады. Со-
нымен қоса болып жатқан іс-әрекеттер Workspace өрісінде 
бейнеленеді. Терезенің сол жақ бұрышындағы құрал-сайман-
дар қатарынан  құралы арқылы әр өзгерген қадам дарды 
сақтап, ал  құралы арқылы нәтижесін көруге болады.
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Style терезесінде жобаны өңдеу 

  Сontrol Bar өрісінен өздеріңе қажетті басқару панелін,  
Thumbnails өрісінен объектілердің ауысу режимін таңдап, 
барлық өрістермен танысыңдар. 

            

Сontrol Bar және Thumbnails өрістері
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  Терезенің сол жақ бұрышындағы құрал-саймандар қата-
рынан  құралы арқылы әр өзгерген қадамдарды сақтап,  

 құ ралын басып, өзгерісті бақылаңдар. Құрылған жоба 
суреттегі дей болады.

Жоба нәтижесі

  Төртінші кезең – толық виртуалды тур құру. Осы 
виртуалды турды негізге алып, өздерің виртуалды саяхат 
жасаңдар.

3D панорамалы виртуалды саяхат
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А тапсырмасы. Өткен сабақта Image Composite Editor про-
граммасында жасаған «Менің мектебім» атты фотопа но ра-
маның виртуалды турын құрыңдар. Ол үшін Kolor Panotour 
2.3.2 программасына өтіңдер. Ашылған терезеге фотопанора-
маны жүктеп, сақтау орнын көрсетіңдер. 

В тапсырмасы. Style терезесінің функцияларының түр-
лерін қолданып шығыңдар. Effects қызметін пайдаланып, 
түрлі эффектілерді таңдаңдар. Workspace өрісінде қандай 
өзге ріс тер болғанын бақылаңдар. Сонымен қоса Сontrol Bar 
бас қару панелінің түстерін өзгертіңдер.  құралы арқылы әр 
өзгерген қадамдарды сақтап,  құралын басу арқылы өзге-
рісті қараңдар.

Style терезесінің функциялары

С тапсырмасы. Жоғарыдағы түсірілім нүктелері бойынша 
мек теп тің ішкі көрінісіне виртуалды саяхат жасаңдар. 
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ЖИЫНТЫҚБАҒАЛАУТАПСЫРМАЛАРЫНЫҢҮЛГІЛЕРІ

1. Виртуалды шындықпен сәйкес суреттер:

А. В. 

С. D. 

2.  Бос орын ды тол ты рың дар:
... ... тек нақ ты әлем ді қа был дау ға же ке өзі нің жа сан ды 

эле мент тер ді ен гі зе ді, ал ... ... жа ңа жа сан ды әлем ді құ-
растыра ды.

3. Вир туал ды шын дық қа ену гад жет тері:
A. Кө зіл ді рік, бас ки ім, конт рол лер лер.
B. Күн кө зіл ді рі гі, ки ім, мо ни тор.
C. Шлем, кө зіл ді рік, кол ғап.
D. Кө зіл ді рік, мо дем, конт рол лер лер.
E. Кө зіл ді рік, бас ки ім, QR код.

4. Ба ла лар ға вир туал ды шын дық тың бас ки ім де рін қол да ну ға 
бол май тын шектеулі жасы:
A. 10.
B. 12.
C. 13.
D. 16.
E. 18.

5. Он лайн ре жим де оты рып, Ин тер нет ті пай да ла ну ға де ген 
құл шы ныс, ком пью тер ден шы ға ал май қа лу әде ті:
A. Вир туал ды тәу ел ді лік.
B. Ой ын ға тәу ел ді лік.
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C. Ин тер нет ке тәу ел ді лік.
D. Спорт қа тәу ел ді лік.
E. Ақ па рат із деу ге тәу ел ді лік.

6. Фо то па но ра ма ны те гін жа сау ға мүм кін дік бе ре тін құ рал-
дар са ны:
A. 5.
B. 6.
C. 7.
D. 4.
E. 3.

7. Windows 7 жә не 8-ге кі ріс ті рі ліп ор на ты ла тын па но ра ма:
A. Autostitch.
B. Hugin.
C. Dermandar.
D. Google Photos.
E. Photo Gallery.

8. Бір не ше рет шер ту ар қы лы фо то су рет тер ді жа быс ты ра тын 
веб-сайт:
A. Autostitch.
B. Hugin.
C. Dermandar.
D. Google Photos.
E. Photo Gallery.

9. Мил лион да ған пай да ла ну шы лар үшін фо то су рет тер ді сақ-
тау ға ар нал ған сер вис тү рі:
A. Autostitch.
B. Hugin. 
C. Dermandar.
D. Google Photos.
E. Photo Gallery.

10. Лин за лар ды ка ли бр леу жә не 360° па но ра ма лар жа сау  
оп ция ла ры бар про грам ма:
A. Autostitch.
B. Hugin.
C. Dermandar.
D. Google Photos.
E. Photo Gallery.        
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2БӨЛІМБОЙЫНШАҚОРЫТЫНДЫ

«3D мо дель деу» бө лі мін де сен дер вир туал ды жә не ке ңей  тіл-
ген шын дық тү сі ні гі мен танысып, адам ның пси хи ка лық жә не 
фи зи ка лық ден сау лы ғы на вир туал ды жә не ке ңейт іл ген шын-
дық тың әсе рі, вир туал ды тех но ло гия ның ар тық шы лық та ры 
мен «3D тур кім ге қа жет бо луы мүм кін?» де ген сұ рақ тар ға жа-
уап ал дың дар. Со ны мен қа тар фо то па но ра ма лар ды те гін жа сау-
ға мүм кін дік бе ре тін құ рал дар мен та ны сып, бі рін ші тұл ға дан 
кө рі ні сі бар 3D па но ра ма жа са дың дар. 

Жалпы алғанда, XXI ғасырдың озық технологияларының 
бірі «3D модельдеу» бөлімінен қажетті ақпараттар ала ал дың-
дар деп ойлаймыз. Осы білімдеріңді болашақта мақсатты түрде  
қолданасыңдар деп үміттенеміз.

Глоссарий
Вир туал ды шын дық – техникалық құралдар және програм-

малық жасақтамалардың көмегімен жасалынған, адамға көру, 
есту, сезу және т.б. сезім дері арқылы берілетін жасанды әлем.

Ке ңейт іл ген шын дық – нақ ты уа қыт та фи зи ка лық әлем ді 
то лық ты ра тын ор та, біз оны қан дай да бір план шет, смарт фон 
не ме се бас қа да құ рыл ғы лар мен прог рам ма лық жа сақ та ма лар 
ар қы лы кө ре міз.

3D панорама – компьютер мониторында көрсетуге бейім-
делген қоршаған ортаның 360°-тық бейнесі.

Фо то па но ра ма лар – пай да ла ну шы лар ға бо лып жат қан бар-
лық сәт ті көр се ту дің ең жақ сы тә сіл де рі нің бі рі, объ ек ті ні «іші-
нен» көр се ту жә не т.б.

Image Composite Editor – қол да ныс та ғы ең қа ра пай ым 
про грам ма, ол фо то су рет тен де, ви деодан да па но ра ма жа сай 
ала ды.

Hugin – па но ра ма лар ды өң деу ге ар нал ған озық прог рам ма.
Dermandar – бір не ше рет шер ту ар қы лы фо то су рет тер ді бі-

рік ті ре тін веб-сайт .
Виртуалды турлар (3D тур) – бір 3D панорамадан басқа пано-

рамаға өтуге мүмкіндік беретін бірыңғай «белсенді аймақтар» 
кешеніне біріктірілген, әртүрлі 3D панорамалар жиынтығы. 



3-БӨ ЛІМ

МО БИЛЬ ДІ  
ҚО СЫМ ША ЛАР

Кү ті ле тін нә ти же лер:
• конст рук тор да ың ғай лы мо биль ді қо сым ша  ның ин тер фей сін 

құруды;
• код тың блок та ры мен жә не цикл дерімен мо биль ді қо сым ша ны 

жасауды;
• әзір лен ген мо биль ді қо сым ша ны ор на ту жо лын түсіндіруді 

үйренесіңдер.
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§17. Мобильді қосымшаларды құру.  
Мобильді қосымшаның интерфейсі

Мо биль ді қо сым ша (ағылш. 
mobile app) – нақ ты плат фор ма 
(iOS, Android, Windows Phone жә-
не т.б.) үшін әзір лен ген смарт фон-
дар да, план  шет тер де жә не бас қа да 
мо биль ді құ рыл ғы лар да жұ мыс іс-
теу ге ар нал ған про грам ма лық жа-
сақ та ма. 

Мо биль ді қо сым ша лар ды құ ру 
ке зең де рі:
• мо биль ді қо сым ша ны құ ру мақ-

са ты;
• тех ни ка лық құ рал да рын тү ген-

 деу. Нақ ты сме та ны құ ру;
• брейнсторминг (миға шабуыл, 

яғ ни идеяны ұжымдық түрде 
біл діру арқылы мәселенің ше-
ші мін табу әдісі) және эскиз дер;

• ин тер фейс сти лін таң дау;
• қо сым ша ди зай нын әзір леу;
• про грам ма лау;
• қо сым ша ны жа рия лау жә не 

тес ті леу.
Мо биль ді құ рыл ғы лар ға ар-

нал  ған қо сым ша лар ды құ ру – қа-
зір гі кез де про грам ма лау дың та-
ны мал жә не сұ ра ныс қа ие ба ғыт-
та ры ның бі рі. Ви зу ал ды про грам-
ма лау ор та сы ал го ритм деу жә не 
про грам ма лау са ла сын да мо биль-
дік қо сым ша ла рын құ ру ды үй-
ре ну ге мүм кін дік бе ре ді. Мұн дай 

ор талар да про грам ма лау дың мә тін дік ті лі нің ор ны на дай ын 
іс-әре кет те рі, әлеу мет тік же лі лер мен, веб-сайт тар мен не ме се 
құ рыл ғы ның сен сор ла ры мен жұ мыс іс теу функ ция ла ры жә не 
т.б. бар ви зу ал ды ло ги ка лық блок тар қол да ны ла ды. Ви зуал-
ды әзірлеудің бұлттық ор та сы муль ти ме диалық маз мұн ды 

Еcтеріңетүсіріңдер:

•	 вир	туал	ды	жә	не	ке	ңей	тіл	ген	
шын	дық;

•	 вир	туал	ды	жә	не	ке	ңей	тіл	ген	
шын	дық	тың	ай	ыр	ма	шы	лық
та	ры;

•	 вир	туал	ды	жә	не	ке	ңей	тіл	ген	
шын	дық	тың	қол	да	ну	мақ	сат
та	ры;

•	 вир	туал	ды	жә	не	ке	ңей	тіл	ген		
шын	дық	тың	адам	ның	пси	хи
ка	лық	жә	не	фи	зи	ка	лық	ден	сау
лы	ғы	на	әсер	етуі;

•	 вир	туал	ды	тур	жә	не	3D	па	но
ра	ма	ның	жа	са	лу	түр	ле	рі.

Меңгерілетінбілім:

•	 мо	биль	ді	қо	сым	ша;	
•	 мо	биль	ді	қо	сым	ша	лар	ды	құ	ру	
ке	зең	де	рі;

•	 MIT	App	Inventor	ви	зу	ал	ды	
әзір	леу	дің	бұлт	тық	ор	та	сы;

•	 MIT	App	Inventor	про	грам	ма	лау	
ті	лі	нің	ин	тер	фей	сі.	

Сөздік:

Мобильдіқосымша– Мо
биль ное при ло же ние – Mobile 
application
Интерфейс–Ин тер фейс – 
Interface
Визуалдыәзірлеудің
бұлттықортасы– Среда ви
зуальной разработки – Visual 
Development	Environment
Брейнсторминг–Брейнстор
минг –	Brainstorming
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өң деу ге, сөй леу ко ман да ла рын та ну ға жә не сөй леу ді син тез-
деу ге мүм кін дік бе ре ді. 

MIT (Massachusetts Institute of Technology) App Inventor 
(http://ai2.appinventor.mit.edu/) – Java жә не Android SDK про-
грам ма лау ті лін, ал го ритм деу дің қа ра пай ым не гіз де рін бі лу ді 
талап ет пей тін OS Android плат фор ма сы на ар нал ған қо сым ша-
лар ды ви зу ал ды әзір леу дің бұлт тық ор та сы. MIT App Inventor-
де жұ мыс іс теу үшін Google не ме се Google Apps ак каун ты бо лу 
қа жет, ал про грам ма лар ды құ ру про грам ма лық код блок та рын 
пай да ла ну ар қы лы ви зу ал ды ре жим де жү зе ге асы ры ла ды.

MIT App Inventor ви зу ал ды про грам ма лау ор та сы на кір ген-
нен кей ін, пай да ла ну шы оның жо ба ла ры ның ті зі мі көр се ті-
ле тін бет ке тү се ді. Бар лық жа сал ған жо ба лар «Ме нің жо ба ла-
рым» бе тін де сақ тала ды (60-су рет).

60-су рет. «Ме нің жо ба ла рым» бе ті

MIT App Inventor про грам ма-
лау ті лі нің ин тер фей сі екі не гіз гі 
бө лік тен тұ ра ды: ди зай нер жә не 
блок тар дың ре дак то ры.

Ди зай нер ре жи мі (61-су рет)
Ди зай нер қол дан ба ин тер фей-

сін жа сау ға ар нал ған. Бұл ре жим 
түр лі ком по не нт тер ді: ба тыр ма лар, 
мә тін дік өріс тер, су рет тер жә не т.б. 
ор на лас ты ру үшін қол да ны ла ды.

App Inventor ин тер фей сі қа ра-
пай ым жә не ин туитив ті. Ол мы на дай 
не гіз гі эле мент тер ден тұ ра ды:

Па лит ра – қо сым ша ком по нен-
ті нің жи ын ты ғы.

Маңыздымәлімет

Бас тап қы да жо ба ны 
Google қыз мет кер ле рі Java 
ті лін де жаз ды. Про грам ма ны 
Java Web Start қол дан ба сы 
ар қы лы іс ке қос ты.

Жо ба MITке бе ріл ді жә не 
бір жа рым жыл дан кей ін  
Blockly кі тап ха на сын пай
да ла на оты рып то лы ғы мен 
қай та жа зыл ған, ен ді ол «App 
Inventor 2» деп атал ды жә не 
оны әдет те гі брау зер де іс ке 
қо су ға бо ла ды.
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Кө ру – мо биль ді қо сым ша ның эк ра ны.
Ком по не нт тер – жо ба да ғы ком по не нт тер ті зі мі.
Android құрылғысының түрлі датчиктеріне қосылуға 

арналған батырмалар, суреттер, мәтін, мәтінді енгізу өрістері, 
интерфейстер сияқты қолданбаның функционалдық элемент-
тері: акселерометр, GPS (Global Positioning System), деректер 
қоры компоненттер деп аталады.

Акселерометр – ұшақ, ракета, кеме, автокөліктің және т.б. 
үдеу, баяулау шамасын көрсететін аспап. 

Қа си ет тер бө лі мін де ком по не нт тер дің па ра ме тр ле рі мен қа-
си ет те рі көр се ті ле ді.

Ме диа – пай да ла ны ла тын ме диафайл дар ті зі мі (су рет тер, 
ви део, аудиоро лик тер жә не т.б.)

61-су рет. Ди зай нер ре жи мі

Блок тар ре жи мі (62-су рет)
Блок тар мобильді қосымшаның ло ги ка сын жә не оның ком-

по не нт те рін про грам ма лау үшін қол да ны ла ды, сен дер таң да ған 
ком по не нт тер пай да ла ну шы ның әр түр лі әре кет те рі не жау ап 
бе ре ді.

Қо сым ша лар ды жа сау ке зін де қол да ны ла тын блок тар дың 
не гіз гі топ та ры:
1. Кі ріс ті ріл ген блок тар

Бас қа ру – тар мақ та лу, цикл, бір не ше эк ран мен жұ мыс 
іс теу блок та ры жә не т.б. блок тар.
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Ло ги ка – қо сым ша да ғы ло ги ка лық функ ция лар ды пай-
да ла ну блок та ры.

Ма те ма ти ка – ма те ма ти ка лық блок тар жи ын ты ғы. 
Мә тін – мә тін дік блок тар жи ын ты ғы.
Мас сив тер – мас сив тер мен, ті зім дер мен жұ мыс іс теу ге 

ар нал ған блок тар. 
Түс тер – түс тер мен жұ мыс жа сай тын блок тар.
Ай ны ма лы лар – гло баль ді жә не ло каль ді ай ны ма лы-

лар дың мә нін анық тау ға жә не ор на ту ға мүм кін дік бе ре тін 
блок тар. 

Про це ду ра лар – про грам ма ішін де па ра ме тр ле рі бар 
не ме се олар сыз рә сім дер мен функ ция лар ды ай қын дау ға 
мүм кін дік бе ре тін блок тар.

2. Әре кет блок та ры (Screen1) 
Нақ ты қо сым ша ның ком по не нт те рі нің әре кет те рін 

анық тай ды. Қа жет ті ком по не нт ті таң да ған да, қол же тім ді 
блок тар көр се ті ле ді.

3. Кез кел ген ком по нент 
Бұл блок тар то бы қо сым ша да бір тип ті ком по не нт тің көп 

са нын ұйым дас ты ру ға жә не бас қа ру ға мүм кін дік бе ре ді.

62-су рет. Блок тар ре жи мі
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Мы сал: «Hello World» қа ра пай ым мо биль ді қо сым ша сын 
құ ру. Мо биль ді қо сым ша ның ин тер фей сі мен жұ мыс іс теу.
1. Мә зір ден Жо ба ⇒ Жа ңа жо ба ны бас тау (Проект ⇒ На чать 

но вый проект) деп ашып, жо ба атауы на HelloWorld деп 
жа за мыз (63-су рет).

63-су рет. Жа ңа жо ба құ ру

2. Эк ран да екі Жа зу (Над пись) 
ком по нен тін ор на лас ты ра мыз 
(64-су рет).

3. Screen1 эк ра ны ның қа си ет-
те рін өз гер те міз (65-су рет): 
Көл де не ңі нен ту ра лау (Вы ров-
нять По Го ри зон та ли) – Центр: 
3, Ті гі нен ту ра лау (Вы ров нять 
По  Вер ти ка ли) – Центр: 2, Фон 
тү сі – ұнай тын түс ті таң дай мыз.

4. Жа зу1 ком по нен ті нің қа сиет-
те рі: қа лың қа ріп, кур сив ті 
қа ріп, қа ріп өл ше мі – 16, 
мә тін – Hello World!

5. Жа зу2 ком по нен ті нің қа сиет-
те рі: қа лың қа ріп, кур сив ті 
қа ріп, қа ріп өл ше мі – 16, 
мә тін – Ме нің атым – Абы лай!

64-су рет. Эк ран  
ком по не нт те рі



121

 

65-су рет. Жа зу2 ком по нен ті нің қа си ет те рі

Жауапберейік

1. Мо биль ді қо сым ша де ге ні міз не?
2. Қо сым ша ны құ ру дың қан дай ке зең де рін бі ле сің дер?
3. MIT App Inventor про грам ма лау ті лі нің ин тер фей сі қан-

дай не гіз гі бө лік тер ден тұ ра ды?
4. Қан дай қы зық ты мо биль ді қо сым ша лар ды бі ле сің дер? 

Мы сал кел ті рің дер.

Ойланайық,талқылайық

1. Қо ғам үшін қан дай пай да лы мо биль ді қо сым ша ны жа-
сар едіңдер? Не лік тен? 

Сұрақтарғажауапберейік

Ойланайық,талқылайық
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2. MIT App Inventor ви зу ал ды әзір леу дің бұлт тық ор та сы 
не үшін ке рек?

3. Ди зай нер ре жи мі не үшін қа жет?

Талдап,салыстырайық

Блок тар жә не Ди зай нер ре жим де рін си пат тап, са лыс ты-
рың дар.

Режимтүрі Сипаттамасы Ұқсастықтары
Блок тар

Ди зай нер

Компьютердеорындайық

А тап сыр масы. Жа ңа жо ба құ рып, атын өз де рің ой лап 
та бың дар. Эк ран да Жа зу, Ба тыр ма ком по не нт тер ін 
ор на лас ты рың дар. Өз қа лау ларыңмен ком по не нт тер дің 
қа сиет те рін өз гер тің дер.

В тап сыр масы. Фон ның тү сін өз гер тіп, су рет жүк-
тең дер: Ме диа ⇒ Су рет ті жүк теу ⇒ Шо лу ⇒ Су рет ті таң-
дау.

С тап сыр масы. Фон дық су рет ті жүк тең дер.

Ойбөлісейік

1. Қа зір гі таң да кез кел ген жан ға мо биль ді қо сым ша лар ға 
жү гі ну ма ңыз ды ма? 

2. Интернеттен қазақстандық өнертапқыш Тимур Рысбеков-
тің мобильді телефонмен Жерде басқарылатын ғарыш-
тық робот туралы ақпаратты тауып оқыңдар. Оны бү гінгі 
тақырыппен байланыстырып талқылаңдар.

Үйтапсырмасы

1. Қо сым ша эк ра ны мен ком по не нт тер дің қа си ет те рін мұ-
қи ят қа рап шы ғып, «Алдар Көсе» мо биль ді қо сым ша сын 
тал даң дар.

Талдап,салыстырайық

Компьютердеорындайық

Ойбөлісейік

Үйдеорындайық
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«Алдар Көсе»  қо сым ша сы ның эк ра ны

Ком по не нт тер қа си ет те рі

2. «Ме нің сы ны бым» мо биль ді қо сым ша сын құ рың дар. 
Ком по не нт тер дің қа си ет те рін өз гер тіп, мо биль ді қо сым-
ша ның ин тер фей сін тал дап, тү сін ді рің дер.
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§18. Мо биль ді қо сым ша ны жүк теу  
жә не ор на ту жол да ры

Тес ті леу жә не өз ге ріс тер ен гі зу 
мо биль ді құ рыл ғы ның кө ме гі мен 
жүр гі зі ле ді. Мо биль ді қо сым ша ны 
әзір леу үшін ДК не ме се ноут бук, 
ал өз ге ріс тер ен гі зу жә не тес ті леу 
үшін MIT App Inventor Companion 
ал дын ала ор на тыл ған қо сым ша-
сы бар мо биль ді құ рыл ғы қол да-
ны ла ды, ол біз жа са ған мо биль ді 
қо сым ша ның QR-ко дын құ рыл ғы-
мыз ға ор на ту үшін оқу ға мүм кін-
дік бе ре ді.

Мо биль ді қо сым ша ны құ рыл-
ғы ға жүк теу жол да ры:
• бас тап қы код та (.aia ке ңей ті-

лімі бар файл) .aia пі ші мін де гі 
бас тап қы код қо сым ша ны өң-
деу ге мүм кін дік бе ре ді. Бас-
тап қы код Жо ба лар / Таң дал-
ған (.aia) жо ба лар ды ме нің ком-
пьюте рі ме экс порт тау мә зі рі-
нен іс ке асы ры ла ды;

• орын да ла тын файл тү рін де 
(.apk ке ңей ті мі бар файл). Қо-
сым ша ның .apk фай лы App 
Inventor-де Құ ру ⇒ Қо сым-
ша ⇒ App (.apk фай лын ком-
пью тер ге сақ тау) мә зі рін де жа-
са ла ды. Файл .apk – құ рыл ғы да 
жұ мыс іс тей тін, орын да ла тын 
про грам ма;

• қо сым ша ның QR-ко ды тү рін-
де (.apk жүк теу үшін QR-код 
құ ру). Мә зір де ор на лас қан Құ-
ру ⇒ Қо сым ша ко ман да ла ры-
мен жү зе ге асы ры ла ды.

Еcтеріңетүсіріңдер:

•	 мо	биль	ді	қо	сым	ша	де	ген	не?	
•	 мо	биль	ді	қо	сым	ша	лар	ды	құ	ру	
ке	зең	де	рі	қан	дай?

•	 MIT	App	Inventor	ви	зу	ал	ды	
әзір	леу	дің	бұлт	тық	ор	та	сы;

•	 MIT	App	Inventor	про	грам	ма	лау	
ті	лі	нің	ин	тер	фей	сі.

Меңгерілетінбілім:

•	 мо	биль	ді	қо	сым	ша	ны	құ	рыл	ғы	ға	
жүк	теу	жол	да	ры;	

•	 мо	биль	ді	қо	сым	ша	лар	ды	
мо	биль	ді	құ	рыл	ғы	кө	ме	гі	мен	
тес	ті	леу;

•	 мо	биль	ді	қо	сым	ша	ның	QRко	дын	
ска	нер	леу	ар	қы	лы	жүк	теу;

•	 aiStarter	эму	ля	то	ры	ның	кө	ме
гі	мен	мо	биль	ді	қо	сым	ша	ны	
тес	ті	леу.

Сөздік:

Тестілеу–Тес ти ро ва ние – 
Testing
Жүктеу–Заг руз ка –	Download
Эмулятор–Эмулятор – 
Emulator

Маңыздымәлімет

QRкод ты оқу жә не 
мо биль ді құ рыл ғы ға қо сым
ша ны ор на ту үшін Google 
Playден мо биль ді құ рыл ғы ға 
MIT AI2 Companion App про
грам ма сын ор на та мыз. .apk 
қо сым ша ла рын мо биль ді 
құ рыл ғы ға ор на ту ке зін де 
бел гі сіз көз дер ден қо сым ша
лар ды ор на ту ға рұқ сат ету 
қа жет (Қосымшапараметр
лері→Белгісізкөздер).
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Егер біздеOSAndroid орнатылғанмобильді құрылғыжәне
WiFiбайланысбарболса:
1. Мо биль ді құ рыл ғы ға Google Play дү ке ні нен MIT AI2 

Companion App про грам ма сын жүк теп, ор на та мыз.
2. Ком пью тер ді жә не мо биль ді құ рыл ғы ны Ин тер нет же лі сі не 

қо са мыз.
3. Ком пью тер де жо ба ны ашып, мә зір ден Қосылу ⇒ AI Кө мек-

ші сін таң дай мыз (66-су рет).

66-су рет. AI кө мек ші сі

4. Ком пью тер эк ра нын да тес ті ле не тін қо сым ша ның QR-ко ды 
пай да бо ла ды (67-су рет).

 

67-су рет. Тес ті ле не тін қо сым ша ның QR-ко ды
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5. Мо биль ді құ рыл ғы да MIT AI2 Companion про грам ма сын 
іс ке қо сып, Scan QR-кoдe таң дай мыз. QR-ко ды ска нер лен-
ген нен кей ін, қо сым ша мо биль ді құ рыл ғы да пай да бо ла ды.

OSAndroidорнатылғанмобильді
құрылғыболмағанжағдайлар
1. App Inventor Setup Software ар найы про-

грам ма лық жа сақ та ма құ ра лын жүк-
тей міз жә не ор на та мыз.

2. aiStarter қо сым ша сын іс ке қо са мыз (тек 
Windows & GNU/Linux үшін (68-су рет).

3. Мына кө рі ніс те ре зе сі көр се тіл се, aiStarter 
сәт ті іс ке қо сы ла ды (69-су рет):

69-су рет. aiStarter іс ке қо сы луы

4. MIT App Inventor Жо ба те ре зе сі не кө шіп, мә зір ден Қо сы-
 лу ⇒ Эму ля тор ды таң дай мыз.

5. Эму ля тор те ре зе сі ашы ла ды (70-су рет).

70-су рет. aiStarter эму ля то ры ның те ре зе сі

68-су рет. aiStarter 
қо сым ша сы
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Жауапберейік

1. Мо биль ді құ рыл ғы деген не?
2. Қо сым ша ны құ рыл ғы ға жүк теу дің қан дай жол да рын бі-

ле сің дер?
3. Тес ті ле не тін мо биль ді қо сым ша ның QR-ко дын қа лай құ-

ру ке рек?
4. Мо биль ді құ рыл ғы бол ма ған жағ дай да мо биль ді қо сым-

ша ны тес ті леу қа лай жүзеге асырылады?

Ойланайық,талқылайық

1. MIT AI2 Companion App қо сым ша сы не үшін қол да ны-
ла ды жә не мо биль ді құ рыл ғы ға оны қа лай ор на та мыз?

2. aiStarter эму ля то рын қа лай іс ке қо су ке рек жә не ол қан-
дай қыз мет ат қа ра ды?

Талдап,салыстырайық

Мо биль ді қо сым ша ны құ рыл ғы ға жүк теу жол да рын  
си пат тап, са лыс ты рың дар.

Жүктеужолдары Сипаттамасы Ұқсастықтары
Бас тап қы код та

Орын да ла тын файл 
тү рін де 

Қо сым ша ның 
QR-ко ды тү рін де

Компьютердеорындайық

А тап сыр масы. Өт кен са бақ та жа сал ған «Hello World» 
мо биль ді қо сым ша сын MIT AI2 Companion App қо сым-
ша сын мо биль ді құ рыл ғы ға жүк теу ар қы лы не ме се 
aiStarter эму ля то ры ар қы лы тес ті леу ден өт кі зің дер.

В тап сыр масы. «Ме нің қа лам» не ме се «Ме нің ауы лым» 
мо биль ді қо сым ша сын жа саң дар, қо сым ша эк ра ны на жер-
гі лік ті кө рік ті жер лер ді ор на лас ты рың дар.
• Screen1 эк ра ны ның қа си ет те рі: Көл де не ңі нен ту ра лау – 

Центр: 3, Ай нал ма лы (Прок ру чи ваемый), Та қы ры бы – 
Ме нің қа лам.

Сұрақтарғажауапберейік

Ойланайық,талқылайық

Талдап,салыстырайық

Компьютердеорындайық
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• Су рет тер дің қа си ет те рі: Биік ті гі – 30%, Ені – 30%, Масш-
таб тау (Масш та би ро вать) ⇒ Кескін (Изоб ра же ние) ⇒ 
Сәй кес кел ген ге дей ін (До Соот ве тст вия). Мы са лы:

«Ме нің қа лам» мо биль ді қо сым ша сы ның ин тер фей сі

С тап сыр масы. Жа сал ған мо биль ді қо сым ша ны тес ті-
леу ден өт кі зің дер.

Ойбөлісейік

Мо биль ді қо сым ша ны ор на ту жол да рын са ра лап, сы-
нып тас та рың мен ой бө лі сің дер. Google Play-ден ор на ты-
ла тын қан дай мо биль ді қо сым ша ны жиі қол да на сың дар? 
Не лік тен?

Үйтапсырмасы

1. «Му зы ка лық ой нат қыш» мо биль ді қо сым ша сын құ рың-
дар.

Ойбөлісейік

Үйдеорындайық
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«Му зы ка лық ой нат қыш» 
қо сым ша сы ның эк ра ны

 Ком по не нт тер дің қа си ет те рі

«Му зы ка лық ой нат қыш» қо сым ша сы ның блок та ры:

Блоктар

2. Құ рыл ған мо биль ді қо сым ша ны тес ті лең дер. Қо сым-
ша да қан дай блок тар ды пай да лан ған да рың ды ау ыз ша 
ба ян даң дар.
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§19. Блок тар мен цикл дер ді пай да ла на оты рып, 
мо биль ді қо сым ша ны құ ру

Өт кен са бақ та сен дер мо биль ді 
қо сым ша ны құ рыл ғы ға жүк теу 
жол да ры жә не оны тес ті леу дің 
әдіс те рі мен та ныс тың дар.

Цикл – ал го ритм нің не ме се про-
грам ма ның бір не ше рет орын да ла-
тын бө лі гі. Ол – бе ріл ген ай ны ма-
лы бел гі лі бір мән ге жет кен ше не-
ме се бір көр се тіл ген шарт орын да-
лып бол ған ша ат қа ры ла тын про-
грам ма да ғы бір не ше рет қай та лау.

Көп те ген есеп тер ді ше шу ал-
го ритм де рі цикл дік болады, яғ ни 
нә ти же ге же ту үшін әре кет тер дің 
бел гі лі бір рет ті лі гі бір не ше рет 
орын да луы ти іс. 

Цикл дік ал го ритм – бе ріл ген 
шарт орын дал ған ға дей ін қай тала-
нуы ти іс әре кет тер дің си пат та ма-
сы. Цикл дік ал го ритм про грам ма-
лау да ма ңыз ды орын ала ды, өйт ке-
ні көп те ген есеп тер де қол да ны ла ды.

Са нау ышы бар цикл ар қы лы 
сан ның фак то ри алын есеп теу:

Ди зай нер ре жи мі мен жұ мыс. 
Ком по не нт тер дің қа си ет те рін тү зе ту.
1. Эк ран да көр се тіл ген тәр тіп бо-

йын ша мына ком по не нт тер ді 
ор на лас ты ра мыз: Жа зу1, Жа-
зу2, Мә тін1, Жа зу3, Мә тін2, 
Ба тыр ма1 (71-су рет).

Еcтеріңетүсіріңдер:

•	 мо	биль	ді	қо	сым	ша	ны	құ	рыл	ғы	ға	
жүк	теу	жол	да	ры;	

•	 мо	биль	ді	қо	сым	ша	лар	ды	
мо	биль	ді	құ	рыл	ғы	кө	ме	гі	мен	
тес	ті	леу;

•	 мо	биль	ді	қо	сым	ша	ны	QRкод	ты	
ска	нер	леу	ар	қы	лы	жүк	теу;

•	 aiStarter	эму	ля	то	ры	ның	кө	ме
гі	мен	мо	биль	ді	қо	сым	ша	ны	
тес	ті	леу.

Меңгерілетінбілім:

•	 цикл;
•	 блок	тар	ды	про	грам	ма	лау;
•	 са	нау	ышы	бар	цикл	мен	жұ	мыс;
•	 шарт	ты	цикл.

Сөздік:

Блок–Блок – Block
Дизайнер–Ди зай нер –	Designer

71-су рет. Эк ран1 
 ком по не нт те рі
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2. Эк ран ның қа си ет те рін өз гер те міз: Та қы рып ⇒ Factorial.
3. Жа зу1 ком по нен ті нің қа си ет те рі: Қа ріп өл ше мі – 24, мә тін – 

Фак то ри ал, Ені – Эк ран бо йын ша тол ты ру (На пол нить ро ди-
тельс кий), Мә тін ді ту ра лау – центр: 1. 

4. Жа зу2 ком по нен ті нің қа си ет-
те рі: Қа ріп өл ше мі – 16, мә тін – 
«N са ны».

5. Мә тін1 ком по нен ті нің қа сиет-
те рі: Ені – Эк ран бо йын ша 
тол ты ру (На пол нить ро ди тель-
ский), Ойға са лу (Под сказ ка) – 
Сан ды ен гіз.

6. Жа зу3 ком по нен ті нің қа си ет-
те рі: Қа ріп өл ше мі – 16, мә тін – 
«N са ны ның фак то риа лы».

7. Мә тін2 ком по нен ті нің қа сиет-
те рі: Ені – Эк ран бо йын ша 
тол ты ру (На пол нить ро ди-
тельс кий), Ойға са лу (Под -
сказ ка) – Мұн да нә ти же пай да 
бо ла ды.

8. Ба тыр ма1 ком по нен ті нің қа -
сиет те рі: Қа ріп өл ше мі – 16, 
Ені – Экран бойынша толтыру, 
Мә тін – Шы ға ру (72-су рет).
Блок тар ре жи мі. Про грам-

ма ның ло ги ка сы.
N санының факториалын есептеу. Ол үшін бізге 2 айны-

малыны енгізу қажет, біріншісі – N саны, екінші айнымалы 
есептелетін факториал.
1. Екі блок ор на лас ты ра мыз: , бі рін ші N 

са ны на ар нал ған блок ты 0-ге те ңес ті ре міз, ал фак то ри ал ға 
ар нал ған блок ты 1-ге те ңес ті ре міз. Блок тар ⇒ Кі рік ті-
ріл ген ⇒ Ай ны ма лы лар,  бло гын таң-
дай мыз, Блок тар ⇒ Кі рік ті ріл ген ⇒ Ма те ма ти ка бло гы нан 

 таң дай мыз. 
2. Блок тар ⇒ Ба тыр ма ,  бло гын кі ріс-

ті ре міз, ай ны ма лы ны таң дай мыз.  бло гын 
кі ріс ті ре міз, таң дау жо лы: Блок тар ⇒ Мә тін1.

72-су рет. Factorial қо сым ша-
сы ның ин тер фей сі
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3. N са ны ның фак то ри алын есеп теу. Ол үшін Блок тар ⇒ Бас-

қа ру ⇒  бло гын таң дай мыз.       

5 ор ны на n ен гі зе міз. 
4. Ке ле сі блок ты кі рісті ре міз: .
5. Нә ти же ні Мә тін2-ге шы ға ру үшін ке ле сі блок ты кі ріс ті-

реміз:  (73-су рет).

73-су рет. «Factorial» қо сым ша сы ның блок тар ті зі мі

Мы сал: Шарт ты цикл. Жо ба ин тер фей сін өз ге рт пей, 
шарт ты цикл дің кө ме гі мен сан ның фак то ри алын та бу (74, 
75-су рет тер):

74-су рет. Ди зай нер  
ре жи мі 

75-су рет. Блок тар ре жи мі 
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Жауапберейік

1. Цикл де ге ні міз не?
2. Шарт ты цикл қалай жұ мыс іс тейді?
3. Са науышы бар цикл үшін қан дай блок тар қол да ны-

ла ды?
4. Қан дай пай да лы ма те ма ти ка лық мо биль ді қо сым ша-

лар ды бі ле сің дер? 

Ойланайық,талқылайық

1. Циклдік алгоритм программалауда неге маңызды рөл 
атқарады?

2. «Каль ку ля тор» мо биль ді қо сым ша сы на қан дай өз ге ріс-
тер ен гі зер едің дер?

Талдап,салыстырайық

Шарт ты цикл мен са нау ышы бар цикл дер  блок та ры ның 
ай ыр ма шы лы ғын са лыс ты рың дар.

Шарттыцикл Санауышыбарцикл

Компьютердеорындайық

Мә тін дік «Каль ку ля тор» мо-
биль ді қо сым ша сын құ ру

А тап сыр масы. Жа ңа жо ба 
бас тап, жо ба ның атын ен гі-
зің дер, эк ран да қа жет ті ком по-
не нт тер ді ор на лас ты рың дар. 
Ор на лас ты рыл ған ком по не нт-
тер дің қа си ет те рін өз гер тің дер. 

В тап сыр масы. Блок тар 
ре жи мін ашып, қа жет ті блок-
тар ды ор на лас ты рып, олар ды 
про грам ма лаң дар. Калькулятор 
мо бильді қосымшасында қолда-
ны латын блок тар тізімі төменде 
көр се тілген.

Сұрақтарғажауапберейік

Ойланайық,талқылайық

Талдап,салыстырайық

Компьютердеорындайық

«Каль ку ля тор»  
қо сым ша сы ның ин тер фей сі
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Блоктар тізімі

С тап сыр масы. Дайын мобильді қосымшаны эмуля-
торда тестілеңдер.

Ойбөлісейік

Сы нып тас та ры ңа жа сал ған мо биль ді қо сым ша ла рың ды 
көр се тің дер. Бір-бі рің нің жұ мыс та ры ңа ба ға бе ріп, өз ой ла-
рың мен бө лі сің дер. 

Үйтапсырмасы

1. Ма те ма ти ка лық есептеулердің дұ рыс шы ға ры лу ын тек-
се ре тін мо биль ді қо сым ша жа саң дар.

2. Қол да ныл ған ком по не нт тер мен блок тар дың ло ги ка сын 
тү сін ді рің дер.

Ойбөлісейік

Үйдеорындайық
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ЖИЫНТЫҚБАҒАЛАУТАПСЫРМАЛАРЫНЫҢҮЛГІЛЕРІ

1. Мына ұғым дар дың жауабы қай мобильді нұс қа ға жа та ты-
нын бел гі лең дер: брей нс тор минг жә не эс киз дер, ин тер фейс 
сти лін таң дау 
A. Қо сым ша ны жа сау ке зең де рі.
B. Құ рыл ғы лар ға ар нал ған опе ра ция лық жүйе лер.
C. Сайт .
D. Сіл те ме.
E. Бей не лер.

2. MIT App Inventor про грам ма сының ин тер фей сі қанша?
A. 4.
B. 3.
C. 2.
D. 7.
E. 5.

3. Нақ ты плат фор ма үшін әзір лен ген смарт фон дар да, план-
шет тер де жұ мыс іс теу ге арналған мобильді про грам ма лық 
жа сақ та ма:
A. Қо сым ша.
B. Құ рыл ғы лар ға ар нал ған опе ра ция лық жүйе лер.
C. Сайт .
D. Сіл те ме.
E. Бей не лер.

4. Мо биль ді қо сым ша лар ды құру қанша кезеңнен тұрады?
A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 7.
E. 5.

5. Бос орын ды тол ты рың дар:
Бұл блок тар то бы қо сым ша да бір тип ті ком по не нт тің көп 

са нын ұйым дас ты ру ға жә не бас қа ру ға мүм кін дік бе ре ді: ... .
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6. Жо ба да ғы ком по не нт тер ті зі мінің ор на ла су эле менті:
A. Ком по не нт тер.
B. Па лит ра.
C. Су рет.
D. Қа си ет тер.
E. Ме диа.

7. Берілген шарт орындалғанға дейін қайталануы тиіс әре-
кеттердің сипаттамасы:
A. Циклдік алгоритм.
B. Тармақтық алгоритм.
C. Сызықтық алгоритм.
D. Енгізу, шығару операторы.
E. Меншіктеу операторы.

8. MIT App Inventor визуалды әзірлеу ортасының негізгі 
бөліктері:
A. Дизайнер және блоктар режимі.
B. Дизайнер және палитра режимі.
C. Акселерометр және блоктар режимі.
D. Компоненттер және блоктар режимі.
E. Дизайнер және медиа режимі.

9.  бло гы ның ор на ла су жо лы:
А. Блок тар ⇒ Бас қа ру.
B. Блок тар ⇒ Ай ны ма лы лар.
C. Блок тар ⇒ Мас сив тер.
D. Блок тар ⇒ Мә тін.
E. Блок тар ⇒ Про це ду ра лар.

10.  бло гы ның ор на ла су жо лы:
A. Блок тар ⇒ Бас қа ру.
B. Блок тар ⇒ Ай ны ма лы лар.
C. Блок тар ⇒ Мас сив тер.
D. Блок тар ⇒ Мә тін.
E. Блок тар ⇒ Про це ду ра лар.



137

11. Бе ріл ген ин тер фейсте қол да ныл ған компоненттерді си пат-
таң дар:

12. Мо биль ді қо сым ша ны құ ру ке зең де рі:
1. ... .
2. ... .
3. ... .
4. ... .
5. ... .
6. ... .
7. ... .

13. Қосымшаларды жасау кезінде қолданылатын блоктардың 
негізгі топтары:
A. Компоненттер. 
B. Әрекет блоктары.
C. Қасиеттер.
D. Кез келген компонент.
E. Ме диа.
F. Палитра.
G. Кірістірілген блоктар.
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3БӨЛІМБОЙЫНШАҚОРЫТЫНДЫ

Мо биль ді құ рыл ғы лар ға ар нал ған қо сым ша лар ды құ ру 
қа зір гі кез де прог рам ма лау дың та ны мал жә не сұ ра ныс қа ие 
ба ғыт та ры ның бі рі бо лып та бы ла ды. Ви зу ал ды прог рам ма лау 
ор та сы ал го ритм деу жә не прог рам ма лау са ла сын дағы әр түр лі 
дағ ды ла рың сендерге мо биль дік қо сым ша ла рды құ ру ды үй ре-
ну ге мүм кін дік бе ре ді.

«Мо биль ді қо сым ша лар» бө лі мін де MIT App Inventor кон-
струк то рын да ың ғай лы мо биль дік қо сым ша сы ның ин тер фей сін 
құ ру ды жә не мо биль ді қо сым ша ны құ ру ке зең де рін, код тың 
блоктарымен, цикл де рі мен мо биль ді қо сым ша ны жа сау жә не 
әзір лен ген мо биль ді қо сым ша ны ор на ту жол да рын білдіңдер. 

Жо ға ры да кел ті ріл ген та қы рып тар ды қызығып оқы ған 
бол саң дар, мо биль ді қо сым ша ның қа жет ті лі гін жә не оны қан-
дай ор та да жа са ған ың ғай лы де ген сұ рақ тар дың жа уа бын та ба 
ала сың дар. Алын ған бі лім ді са ра лай оты рып, өз өмір ле рің де 
қа жет ті мақ сат та ры ңа сай қол да на сың дар деп үміт ар та мыз.

Глоссарий
Мо биль ді қо сым ша (ағылш. mobile app) – нақ ты плат фор ма 

(iOS, Android, Windows Phone жә не т.б.) үшін әзір лен ген смарт-
фон дар да, план шет тер де жә не бас қа да мо биль ді құ рыл ғы лар да 
жұ мыс іс теу ге ар нал ған прог рам ма лық жа сақ та ма.

MIT App Inventor – Java жә не Android SDK прог рам ма лау 
ті лін, ал го ритм деу дің қа ра пай ым не гіз де рін бі лу ді та лап 
ет пейт ін OS Android плат фор ма сы на ар нал ған қо сым ша лар ды 
ви зу ал ды әзір леу дің бұлт тық ор та сы.

Android құ рыл ғы сы ның түр лі дат чик те рі не қо сы лу үшін 
ба тыр ма лар, су рет тер, мә тін ді ен гі зу өріс те рі, ин тер фейс тер 
си яқ ты қол дан ба ның функ цио нал дық эле ме нт те рі: ак се ле ро-
метр, GPS, деректер қоры  жә не т.б. ком по не нт тер деп ата ла ды.

Акселерометр – ұшақ, ракета, кеме, автокөліктің және т.б. 
үдеу, баяулау шамасын көрсететін аспап.

Ай ны ма лы лар – гло баль ді жә не ло каль ді ай ны ма лы лар дың 
мә нін анық тау ға жә не ор на ту ға мүм кін дік бе ре тін блок тар. 

Про це ду ра лар – про грам ма ішін де па ра ме тр ле рі бар не ме се 
олар сыз рә сім дер мен функ ция лар ды ай қын дау ға мүм кін дік 
бе ре тін блок тар.



4-БӨ ЛІМ

IT STARTUP

Кү ті ле тін нә ти же лер:
• Startup тү сі ні гін баяндауды;
• Crowdfunding плат фор ма ла ры ның жұ мыс іс теу қа ғи да ла рын  

си пат тауды;
• өнім ді на си хат тау жә не са ту жол да рын си пат тауды;
• мар ке ти нг тік жар на ма жа сауды (ин фог ра фи ка, видео) 

үйренесіңдер.
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§20. Startup түсінігі. Startup-ты іске қалай қосады?

Соң ғы бір не ше жыл да IT Startup 
ұғы мы өте та ны мал сондықтан жиі 
тал қы ла ну үс тін де.

Startup кез кел ген жас биз нес 
бо лып та бы ла ды жә не бұл тер мин 

ағыл шын ті лін де сөй лейт ін ел дер де бұ рын нан қол да ны ла ды. 
Алай да XXI ға сыр да бұл тер мин IT саласын да көп теп қол да-
ны ла бас та ды – осы дан кей ін IT Startup пай да бо лды.

Startup (ағылш. Startup company, Startup, ту ра ау дар ма сы 
«бас тап ке ле жат қан») – опе ра ция лық қыз ме ті нің қыс қа та ри хы 
бар ком па ния. Ал ғаш рет «Startup» тер ми нін аме ри ка лық кә сіп-
кер Стив Бланк ен гіз ген жә не ол өзі 8 та быс ты Startup құрған.

Әлемге әйгілі Facebook әлеу меттік желісі бастапқыда Startup 
бол ды, бұ ған де йін мұн дай ау қым ды әлеу мет тік же лі лер бол-
ма ған, сондықтан ком па ния ие ле рі нің еш қай сы сы оның қандай 
табыс әкелетінін болжай алмады. 

Пол Грэм – Y Combinator вен чур лік (тәуекелдік) қо ры ның 
не гі зін қа лау шы лар дың бі рі, ең қыс қа жә не қа ра пай ым тұ жы-
рым бе ре ді: «Startup = өсу». Әлем де гі Startup-тар дың көп ші лі гі 
IT са ла сын да ұсы ныл ған, өйт ке ні мұн да үне мі жа ңа нәр се ой-
лап та бы лып, жү зе ге асы ры лып оты ра ды.

Геог ра фия лық шек теу сіз өсу ге қа бі лет ті лі гі Startup- ты ша-
ғын биз нес тен ерек ше леу ге мүм кін дік бе ре ді. 

Uber, Airbnb не ме се Facebook си яқ ты сәт ті Startup -тар тез 
қарқынмен да мып ке ле ді, бұл бір не ше жыл ішін де Toyota не ме-
се Siemens си яқ ты ау қым ды ком па ния лар дың қар жы лық көр-
сет кіш те рі не же те ді.

Егер мы сал дар кел ті ре тін бол сақ, әлем де гі ірі, та ны мал, ең 
та быс ты Startup -тар:
• Ви ки пе дия;
• YouTube;

Еcтеріңетүсіріңдер:

•	 мо	биль	ді	қо	сым	ша	де	ге	ні	міз	не?
•	 мо	биль	ді	қо	сым	ша	ны	құ	ру	жол
да	ры	қандай?

•	 әзір	лен	ген	мо	биль	ді	қо	сым	ша	ны	
ор	на	ту	жол	да	ры	қандай?

Меңгерілетінбілім:

•	 Startup	тү	сі	ні	гі;
•	 Startupтың	бас	ты	си	пат	та	ма
ла	ры;

•	 Startupтың	да	му	ке	зең	де	рі.

Сөздік:

Қаржыландыру–Финансирование – 
Financing 
Инновация–Инновация – Innovation
Инвестор–Ин вес тор – Investor
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• Instagram;
• Twitter;
• Microsoft жә не т.б.

Startup-тар ға тән не гіз гі си пат та ма лар (2-сыз ба):

Startup

Мәселені  
шешудегі  

инновациялық  
тәсіл

Икемділік

Өсу үшін  
қаржыландыру

Қарқынды өсу

2-сыз ба. Startup си пат та ма ла ры

Қарқындыөсу
Startup өсу үшін құ ры ла ды жә не әдет те, «масш таб та ла тын 

биз нес-мо де лі» бар, бес жыл дан аз уа қыт та пай да ла ну шы лар 
са ны нөл ден 100 мил лион ға дей ін өсе ді.

Нақ ты өсу қар қы ны Startup биз нес-мо дель тап қан ша кең 
ау қым да өз ге руі мүм кін. Со дан кей ін өсу ке зе ңі аяқ та ла ды, бұл 
жа ңа дең гей ге, яғ ни же тіл ген биз нес ке шы ғу ды көрсете ді.

Мәселенішешудегіинновациялықтәсіл
Startup үшін жа ңа са ла ны не ме се ба ғыт ты ой лап та бу мін-

дет ті емес, бі рақ мұнда іс ке де ген көз қа рас биз нес тің дәс түр лі 
үл гі сі нен тү бе гей лі ерек ше ле не ді. Мы са лы, із деу жү йеле рі 
Google-ге дей ін де бол ған. Лар ри Пей дж жә не Сер гей Брин өз 
жо ба сы ның не гі зін сал ған ал го ритм бет тің маз мұ нын да ға на 
емес, оның бе де лі не де не гіз дел ген. Қа ра пай ым ин тер фейс жә не 
ре ле ва нт тық нә ти же лер бә се ке лес тер ді «арт та қал дыр ды».

Икемділік
Startup идея сы ше шу ші мән ге ие, бі рақ уа қыт өте ке ле өз-

ге руі мүм кін. Егер алғашқы ой жақсы болмаса, Startup курс-
ты түбегейлі өзгерте алады. Бұл ба ғыт ты 180°-қа ау ыс ты ру ға 
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әзір лі гі Startup-тың бас қа үл кен жә не ша ғын биз нес кә сіп орын-
да ры нан ай ыр ма шы лы ғын ашып көр се те ді.

Өсуүшінқаржыландыру
Startup бо ла шақ та жыл дам өсу ге жә не жо ға ры пай да ға уә де бе-

ре оты рып, бас тап қы ке зең дер де үл кен ин вес ти ция кө ле мін із дей ді. 
Жа ңа идея лар вен чур лік қор лар ға, инвесторларға ұсы ны ла ды, жо-
ға ры тәуе кел дер ді қа был дау ға дай ын ин вес тор ды та бу мақ са тын да 
Startup бир жа ла ры на қой ыла ды. Қар жы лан ды ру дың не гіз гі прин-
ци пі: Startup-шы да му ға ақ ша ал ған сайын, ол өз ком па ния сы ның 
бір бө лі гін бе ре ді, ал ин вес тор ор тақ ие ле ну ші ге ай на ла ды.

Ин вес тор лар ды із деу дің ба ла ма лы тә сіл де рі ре тін де ма ман-
дан ды рыл ған кон фе рен ция лар ды пай да ла ну ға бо ла ды. Жыл 
сай ын бү кіл әлем бо йын ша осын дай бір не ше кон фе рен ция  өт кі-
зі ле ді. Мы са лы, Ес кі Ос кол да ғы кон фе рен ция – Startup Village, 
ClickZ Live New York (Нью-Йорк, АҚШ), Pioneers 500 Festival 
(Ве на, Ауст рия).

Startup-ты іске асыру бірнеше кезеңнен өтеді:
Pre-seed
Бұл – ең бі рін ші ке зең – жо ба ны жа сау шы лар дың нақ ты қа-

лып тас қан идея сы бо ла ды, бі рақ оны қа лай жү зе ге асы ру жә не 
да мы ту, та быс әке лу ту ра лы тү сі нік әлі пай да бол ған жоқ.

Seed
Бұл ке зең де әдет те на рық ты зерт теу, одан әрі іс-қи мыл-

дар дың ег жей-тег жей лі жос па рын жа сау жә не іс ке қо су ға да -
й ын дық жүр гі зі ле ді. Осы ке зең де қа жет бол са, ин вес тор лар ды 
із дес ті ру ді бас тау мүм кін.

Ин вес тор – ин вес ти ция ны жү зе ге асы ра тын же ке не ме се 
заң ды тұл ға, мем ле кет.

Про то тип
Бұл ке зең де тек не гіз гі функ ция лар бе ріл ген жұ мыс мо де лі 

құ ры ла ды.
Альфа-нұс қа (өнім / жо ба)
Оның кем ші лік те рін анық тау жә не олар ды жою мақ са тын-

да өнім ді тес ті леу жүр гі зі ле ді. Сон дай-ақ то лық ты ру лар ен гі зі-
луі мүм кін.

Жа бық бе та нұс қа сы
Өнім (немесе жоба) одан әрі тексерілуі керек. Осы мақсатта 

өз пікірлері мен тілектерін білдіретін пайдаланушылардың 
шағын тобы шақырылады.
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Ашық бе та нұс қа сы
Бұл ке зең де Startup-тың шы ғуы жү зе ге асы ры ла ды – жо ба-

ны на си хат тау жә не пай да ла ну шы лар ды тар ту жү ре ді (шарт тар 
жа са ла ды, та уар лар мен т.б. са ту жүр гі зі ле ді). Кей бір жо ба лар-
ды жа сау шы лар жо ға ры да атал ған бір не ме се бір не ше са ты  дан 
өте ді, бі рақ мұ ны іс теу ұсы ныл май ды, се бе бі ес ке ріл ме ген қа-
те лер жі бе рі луі мүм кін, олар кей ін нен қар жы лық шы ғын дар ға 
әкеп соқ ты ра ды.

Жауапберейік

1. Startup де ге ні міз не?
2. Startup-тың не гіз гі си пат та ма ла ры қандай?
3. Startup-тың қан дай да му ке зең де рін бі ле сіңдер?
4. Қан дай та ны мал Startup-тар ды атап көр се те ала-

сыңдар?

Ойланайық,талқылайық

1. Startup-ты жү зе ге асы ра тын уа қыт та ин вес тор лар қан-
дай рөл ат қа ра ды?

2. Startup-ты жү зе ге асы ру үшін не іс теу қа жет?

Талдап,салыстырайық

Startup си пат та ма ла ры на тән ерек ше лік те рін тал даң дар.

Қарқынды
өсу

Мәселенішешудегі
инновациялықтәсіл

Икемділік
Өсуүшін

қаржыландыру

Компьютердеорындайық

А тапсырмасы. Компьютер мен Интернетті пайдаланып, 
әлемдегі танымал Startup туралы ақпарат табыңдар.

В тапсырмасы. Қандай Startup түрлері ең табысты болып 
табылатынын талдаңдар. 

С тапсырмасы. Мәтіндік редакторды (SmartАrt) пайда-
ланып, әлемдегі танымал, табысты Startup-қа талдау 
жа саңдар. 

Сұрақтарғажауапберейік

Ойланайық,талқылайық

Талдап,салыстырайық

Компьютердеорындайық
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Ойбөлісейік

1. Startup-ты жү зе ге асы ру ке зін де қан дай ерек ше лік тер ді 
атап көр се ту ге бо ла ды?

2. Startup-ты сипаттай отырып, сызбаны толтырыңдар.

Startup

3. Сендер қан дай Startup ой лап та бар едіңдер? «Кәсіпкер-
лік және бизнес негіздері» пәнінен алған білімдеріңе 
сүйе ніп, оны қа лай жү зе ге асыра ты ндарың жай лы ай тып 
беріңдер.

Үйтапсырмасы

1. Кес те ге Startup-тың да му ке зең де рін жа зып, тол ты рың-
дар.

Дамукезеңдері Сипаттамасы
Pre-seed 

Seed 

Про то тип 

Альфа-нұс қа (өнім / жо ба)

Жа бық бе та нұс қа сы 

Ашық бе та нұс қа сы 

2. Интернеттен қазақстандық өнертапқыштардың ашқан 
жаңалықтарын оқып, олардың қайсысының табысты 
Startup болатынына болжам жасаңдар. Ойларыңды 
дәлелдеңдер.

Ойбөлісейік

Үйдеорындайық
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§21. Өзіңнің Startup-ыңды қалай іске қосу керек? 
Crowdfunding платформаларының жұмыс істеу 
қағидалары

Осы уа қыт қа дей ін ин но ва ция-
лар ды қар жы лан ды ру дың тек екі 
тә сі лі бол ды:
1) ком па ния лар өз де рі жүр гі-

зе тін зерт теу лер мен әзір ле-
ме лер ге (R&D – research and 
development) қа ра жат ин вес ти-
ция лай ды;

2) R&D ин вес ти ция ла рын ком па ния лар дың өз де рі емес, вен-
чур лік ( тәуе кел дік) ин вес тор лар сал ды. Олар ком па ния-
лар дың вен чур лік жо ба ла ры на өз де рі нің вен чур лік ка пи-
та лын са лып, осы ком па ния лар дың ка пи та лын да ғы үлес ке 
ие бол ды. Алай да соң ғы жыл дары ша ғын ин но ва ция лық 
биз нес өкіл де рі олар ды қар жы лан ды ру  үшін жа ңа объект – 
Сrowdfunding -ке назар аудара бас та ды.
«Crowdfunding» (ха лық тық қар жы лан ды ру, ағылш. сrowd 

funding, сrowd – топ, funding – қар жы лан ды ру) – Ин тер нет ар-
қы лы қа ты су шы лар дың көп са ны нан аз да ған ақ ша қа ра жа тын 
жи нау жо лы мен жо ба ны қар жы лан ды ру прак ти ка сы.

Тео рия лық жә не прак ти ка лық тұр ғы дан Сrowdfunding түр-
ле рін бө ліп қа рас ты ру өте ма ңыз ды. Crowdfunding-ті жік теу ге 
мүм кін дік бе ре тін бір не ше өл шем бар. Олар дың бі рін ші сі – іс-
ке асы ру ға ақ ша лай қа ра жат тар ты ла тын жо ба тү рі. Мә се лен, 
әлем де гі ең та ны мал Сrowdfunding плат фор ма ла ры ның бі рі – 
Kickstarter өзін «креа тив ті жо ба лар» үшін плат фор ма ре тін де 
көр се те ді.

IndieGoGo – әлем ге әй гі лі Crowdfunding-тік плат фор ма кез 
кел ген идея лар мен жо ба лар ға ар нал ған плат фор ма ре тін де әре-
кет ете ді.

Еcтеріңетүсіріңдер:

•	 Startup	де	ге	ні	міз	не?
•	 Startupтың	не	гіз	гі	си	пат	та	ма
ла	ры	қандай?

•	 Startupтың	қан	дай	да	му	ке	зең
де	рін	бі	ле	сіңдер?

Меңгерілетінбілім:

•	 Crowdfunding	анық	та	ма	сы;
•	 Crowdfundingтің	түр	ле	рі;
•	 Қа	зақ	стан	да	ғы	та	ны	мал	плат
фор	ма	лар.

Сөздік:

Краудфандинг–Краудфандинг – 
Crowdfunding
Платформа–Плат фор ма – Platform
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Сти вен Брэд форд Crowdfunding-тің бес ба за лық моделiн 
атап көр сет ті (3-сыз ба):

қайырымдылық

ақысыз сыйақы

алдын ала тапсырыс

қарыздық капиталды тарту

акционерлік капиталды тарту

3-сыз ба. Crowdfunding-тің бес ба за лық моделi

Ал ғаш қы үш мо дель «пат ро наж дық Сrowdfunding» шарт-
ты атауы мен бі рік ті рі луі мүм кін, өйт ке ні ин вес тор лар не ме се 
олар ды ақ ша ре су рс та ры ның ор ны на «бэк кер лер» (де меу ші лер, 
до нор лар) деп те атай ды не бол ма шы же ңіл дік тер/ар тық шы-
лық тар ала ды. Қай ырым ды лық мо де лі шең бе рін де қай ырым-
ды лық альтруизм не гі зін де жә не алу шы үшін еш қан дай мін-
дет те ме лер сіз жа сал ған ерік ті ак ті лер бо лып та бы ла ды.

Клас си ка лық мы сал – ем деу ге не ме се қай ырым ды лық 
ұйым ды қол дау ға қа ра жат жи нау. Бұл мо дель та за күй ін де жиі 
кез дес пей ді. Сый ақы сыз де меу ша ғын қай ырым ды лық үшін 
бар лық жо ба лар да қа рас ты рыл ған.

Көр се тіл ген мо дель дер дің төр тін ші жә не бе сін ші мә ні ин-
вес ти ция лық Сrowdfunding не ме се Crowdinvesting бо лып та бы-
ла ды. Бұл – та ны малдығы аз, бі рақ Сrowdfunding-тік жо ба лар-
ға бэк кер лер дің қа ты суы ның әлем дік эко но ми ка үшін өте перс-
пек ти ва лы жә не сы ни тұр ғы дан ма ңыз ды мо де лі. Оның не гіз гі 
си пат та ма сы жә не бас қа объект ілерден ерек ше лі гі – қар жы лық 
сый ақы ның бо луы.

Қа зақ стан да Crowdfunding 2014 жы лы пай да бол ды. Он-
да ған іс ке асы рыл ған жо ба лар бар. Ең ірі отан дық плат фор ма 
starttime.kz бір жыл ішін де са лым шы лар дан 215 қай ырым ды-
лық, әлеу мет тік жә не ком мер ция лық жо ба лар дың пай да сы на 
31,7 млн тең ге жи на ды.
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Starttime.kz – қызықты әрі пайдалы идеялардың авторлары-
на ұжымдық қолдау арқылы жобаны іске асыруға қаражат табуға 
көмектесетін сервис. Мы са лы, театр ре жис се рі, жар на ма са ла сын-
да ғы креа тив ті ди рек тор Вик тор Нем чен ко ның Lexicon City жо ба сы 
Ал ма ты да қа ла лық өмір сү ру ба ры сын да қа зақ, ағыл шын жә не орыс 
тіл де рін үй ре ну үшін гей ми фи ка ция эле мент те рі бар жа һан дық 
инф ра құ ры лым құ ру ға ба ғыт тал ған. Ав тор он лайн жә не офф лайн 
ой нау ға бо ла тын «сөз дік ті қа ла» құ ру ды ұсы на ды. Әртүр лі қо ғам-
дық орын дар да (кө ше лер де, кең се лер де, дү кен дер де, дәм ха на лар да, 
ЖОО-да, сая бақ тар да жә не т.б.) көр нек ті жер лер де ес те сақ тау үшін 
үш тіл дегі жап сыр ма лар ор на лас ты ры ла ды. Сол жер де смарт фон 
мен lexicon.city мо биль ді қо сым ша сы ның кө ме гі мен ска нер ле ген 
QR-код тар ор на лас ты ры ла ды, пай да ла ну шы сөз дің ды бы сын ес ту ге, 
сөз дің дұ рыс жа зы лу ын үй ре ну ге бей ім де ле ді, қа ра пай ым сөй лем дер 
құ ру ға жә не өт кен ма те ри ал ды же ңіл, ой ын тү рін де бе кі те ала ды.

Lexicon City пай да сы на қа ра жат жи нау жал ға су да, осын дай 
ау қым ды жә не пай да лы жо ба ны іс ке асы ру ға 9 млн тең ге қа жет.

Өкі ніш ке орай, қа зір гі уа қыт та осы құ рал ды ша ғын ин но ва-
ция лық биз нес ті қар жы лан ды ру тә жі ри бе сі не то лық ау қым ды 
ен гі зу бұл қа ты нас тар дың осы тү рін мақ сат ты рет тейт ін нор ма-
тив тік-құ қық тық ак ті лер дің тұ тас ке ше ні нің бол мауы на бай-
ла ныс ты іс ке асы рыл ған жоқ.

Жауапберейік

1. Crowdfunding де ге ні міз не?
2. Crowdfunding-тің қан дай түр ле рі бар?
3. Қа зақ стан да  қандай та ны мал Сrowdfunding-тің плат-

фор ма лары бар?

Ойланайық,талқылайық

1. Қа зақ стан да Crowdfunding қай жы лы пай да бол ды?
2. Starttime.kz платформасының қызметі не және қандай 

маңызды іс-әрекеттерді орындайды?

Маңыздымәлімет

EarlyIQ  жүр гіз ген  зерт теу  бойынша  АҚШ-та  Crowdfund  Professional 
Association жә не CROWDFUNDCAPITALADVISORS, жыл дық та бы сы $25000-
дан  ас там  ел  аза мат та ры ның  58%-ке  жуы ғы  жыл  сай ын  екі-үш  стар тап ты 
қол дау ға дай ын. Жы лы на $75000 ас там та быс та ба тын аме ри калық тар ара-
сын да әлеу ет ті крау дин вес тор лар дың үле сі одан да жо ға ры – 68%.

Сұрақтарғажауапберейік

Ойланайық,талқылайық
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Талдап,салыстырайық

Сти вен Брэд форд атап көр сет кен Crowdfunding бес ба за-
лық моделіне си пат та ма беріңдер.

Қайырым-
дылық

Ақысыз
сыйақы

Алдынала
тапсырыс

Қарыздық
капиталды

тарту

Акционерлік
капиталды

тарту

Компьютердеорындайық

А тапсырмасы. Компьютердің көмегімен starttime.kz 
платформасымен танысып, жұмыс жасап көріңдер. 

В тапсырмасы. Indiegogo.com ресми сайтында IndieGoGo 
платформасымен жұмыс істеңдер. 

С тапсырмасы. Берілген платформалар арасындағы 
айырмашылықтар қандай? Оларды сипаттаңдар.

Ойбөлісейік

1. Бү гін гі са бақ та ал ған жа ңа бі лім де рің ді күн де лік ті 
өмір де қан дай жағ дай лар да қол да ну ға бо ла ды? Мы сал 
кел ті рің дер.

2. Қазақ тарихында болған Атымтай Жомарттың ісіне бү-
гінгі күн тұрғысынан қандай баға бересіңдер?

Үйтапсырмасы

1. Берілген тақырыптың мазмұны бойынша оңай және 
қиын сұрақтар құрастырыңдар.

Оңайсұрақтар Қиынсұрақтар

2. Әлем де гі кең та ны мал плат фор ма лар ды дәп тер ге си пат-
тап жа зың дар.

Талдап,салыстырайық

Компьютердеорындайық

Ойбөлісейік

Үйдеорындайық
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§22. Жобаны алға жылжыту

На	си	хат	тау	де	ге	ні	міз	не?
На си хат тау – клиент тер ді, кон-

тра ге нт тер ді, се рік тес тер мен қыз-
мет кер лер ді бел гі лі бір ком му ни-
ка тив ті ын та лан ды ру ар қы лы са ту 
нә ти же лі лі гін арт ты ру ға ба ғыт тал-
ған іс-әре кет. Ол мына мақсаттарға 
бағытталған: тұтынушылық сұра-
нысты арттыру және компанияға 
оң көзқарастың қалыптасуы.

На си хат тау мынадай ма ңыз ды функ ция лар ды жү зе ге асы-
ра ды:
• тауарды насихаттау;
• кә сіп орын ның тар тым ды бей не сін құ ру: бе дел, жа ңа-

шыл дық, тө мен ба ға;
• өнім ту ра лы ақ па рат ты, соң ғы тұ ты ну шы ға жет кі зу;
• та уар дың (қыз мет тің) өзек ті лі гін сақ тау;
• та уар ды өт кі зу тіз бе гін де   гі бар лық қа ты су шы лар ды ын та-

лан ды ру;
• өнім ді әдет те гі қа был дау транс фор ма ция сы;
• ком па ния ның адал ды ғы ту ра лы мә лі мет тер ді та ра ту;
• қым бат та уар лар ды насихаттау.

Бар лық осы функ ция лар дың жи ын ты ғын ке шен деп атау-
ға бо ла ды. Сау да зат та рын насихаттау бо йын ша ке шен – бұл 
кә сіп кер дің өні мі ту ра лы мә лі мет тер ді соң ғы тұ ты ну шы лар ға 
жет кі зу ге ке піл дік бе ре тін мар ке ти нг тік құ рал дар мен тә сіл-
дер дің жал пы ла нуы. Мұн дай әре кет тер жи ын ты ғы та уар ды на-
си хат тау дың әр түр лі әдіс те рі нен құ ра ла ды.

Еcтеріңетүсіріңдер:

•	 Crowdfunding	де	ге	ні	міз	не?
•	 Crowdfundingтің	қан	дай	түр	і	бар?
•	 Crowdfundingтің	ат	қа	ра	тын	
рөлі	мен	қыз	ме	ті.

Меңгерілетінбілім:

•	 на	си	хат	тау;
•	 на	си	хат	тау	дың	түр	лі	әдіс	те	рі;
•	 өнім	ді	өт	кі	зу	әдіс	те	рі.

Cөздік:

Жарнама–Реклама – Addvertisement
Насихаттау–Продвижение – Promotion
Маркетинг–Маркетинг – Marketing
Iздеужүйесіноңтайландыру– Поис-
ко вая оптимизация – SEO (Search 
Engine Optimization)
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На си хат тау әдіс те рі (methods of promotion) – мар ке ти нг-
 тік мақ сат қа же туге арналған ма рке тинг тә сіл де рі мен құ рал-
да ры.

Алай да көп те ген әдіс тер дің ішін де мар ке ти нг те нақ ты 
си пат тал ған жә не үне мі тә жі ри бе жи нақ та ла тын ком му ни-
ка ция әдіс те рі бар, олар дың кө ме гі мен мар ке ти нг тік на си-
хат тау жү зе ге асы ры ла ды. На си хат тау әдіс те рі – та уар ды 
на си хат тау дың әзір лен ген жә не дұ рыс іс ке асы ры ла тын сая са-
ты ның не ме се фир ма ның не ме се бренд тің ком му ни ка ция лық 
сая са ты ның құ рам дас бө лі гі.

Дәс түр лі мар ке ти нг тік на си хат тау әдіс тер іне тө мен гі әдіс тер 
жа та ды (4-сыз ба):

жарнама

жеке сату

өткізуді ынталандыру

қоғамдық байланыстар

Д
әс

тү
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4-сыз ба. Мар ке ти нг тік на си хат тау әдіс те рі

На си хат тау әдіс те рі нің ке ше ні – жар на ма, же ке са ту жә не 
ын та лан ды ру жә не са ту про це сін бас қа ру, ті ке лей мар ке тинг, 
өт кі зу ді ын та лан ды ру жә не т.б. на си хат тау дың бір не ше әді сін 
бір мез гіл де қол да ну.
• Жар на ма – БАҚ ар қы лы бе рі ле тін ақы лы ақ па рат тық 

ха бар ла ма лар ды та ра ту ға не гіз дел ген жыл жы ту әді сі. 
Үлкен ауди то рия ны қам тиды жә не бір мақ сат ты бай ла ныс 
құ ны тө мен. Кемшілігі – ке рі бай ла ныс тың бол мауы жә не 
ақ па рат тық өті ніш ті дер бес тен ді ру де гі қи ын дық тар.

• Же ке са ту – та уар ды ау ыз ша ұсы ну, са ту мақ са тын да әң гі-
ме ле суде жа сал ған, са тып алу қа жет ті гі не ақ па рат бе ру 
жә не сен ді ру не гі зін де на си хат тау әді сі. Кем ші лі гі – жо ға ры 
шы ғын дар.

• Қо ғам дық бай ла ныс тар (public relations) – ком мер ция лық 
ма ңыз ды мә лі мет тер ді ком му ни ка ция ның бұ қа ра лық тә сіл-
де рі ар қы лы та ра ту кө ме гі мен та уар ға, қыз мет ке сұ ра ныс ты 
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ын та лан ды ру, на си хат тау дың же ке емес жә не ті ке лей 
тө лен бейт ін әді сі. Кемшілігі – әдіс са ту мақ са тын да ті ке лей 
қа рым-қа ты нас ты біл дір мей ді, тек ақ па рат тан ды ру жә не 
тар ту;

• Өт кі зу ді ын та лан ды ру (promotion consumer) – тұ ты-
нушы ның та уар ды са тып алу ын ын та лан ды ра тын мар ке-
тинг тік қыз мет ке не гіз дел ген на си хат тау әді сі. Кемшілігі – 
та уар ды не ме се қыз мет ті са тып алу ды не ме се са ту ды 
кө тер ме леу дің ын та лан ды ру ша ра ла ры ның уа қытша болуы.

• Сау да дел дал да рын ын та лан ды ру – мар ке ти нг тік ар на ның 
(дист рибьютор лық тіз бек тің) қа ты су шы ла ры мен өнім ді 
өн ді ру ші ден са тып алу шы ға дей ін өза ра іс-қи мыл дың тиім-
ді лі гін арт ты ру ға ба ғыт тал ған ша ра лар ке ше ні жә не мар-
ке ти нг тік ар на бо йын ша та уар мен қыз мет ті на си хат тау 
әді сі.

Өнімдіөткізуәдістері
Са ту ды жү зе ге асы ру дың төрт не гіз гі әді сі бар (5-сыз ба).

Кеңесшілік

сатушы (сауда агенті) клиентке техни-
калық мәселені шешуге көмектесетін 

кеңесшінің рөлін өзіне алған кезде жүзеге 
асыру кезіндегі өзара қарым-қатынастар

Аяқтаушы
сатып алушының ұсынылған өнімге 

тапсырысының табысты алынуын, іске 
асыру процесінің соңғы кезеңін көрсетеді

Өзара  
қарым-қатынас  

орнату арқылы сату

осы тәсілмен сатушы өз компаниясының 
клиентпен қарым-қатынасын  

орнатуға тырысады

Витринадағы  
өнімдердің  
орналасуы

бұл жағдайда сатушы клиентке барады, 
азық-түлік қорын орнатады және қажет 

бол ған жағдайда оларды ауыстырады  
немесе толықтырады

5-сыз ба. Са ту ды жү зе ге асы ру дың не гіз гі әдіс те рі
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Бі рін ші сі – кеңесшілік, яғ ни бұл – са ту шы ( сау да аген-
ті) клиент ке тех ни ка лық мә се ле ні ше шу ге кө мек те се тін кон-
сультант тың рө лін өзі не ал ған кез де жү зе ге асы ру ке зін де-
гі өза ра қа рым-қа ты нас тар. Осы лай ша, ірі жә не қым бат зат-
тар ды са ту жү зе ге асы ры ла ды. Бұл те міржол ком па ния сына 
арналған ло ко мо тив тер, ұшақ тар не ме се ірі ком пью тер лік жү-
йелер бо луы мүм кін. Мұн дай өнім дер дің әр қай сы сына кеңес 
беретін білікті маман керек. Са ту шы өн ді ру ші мен са тып алу-
шы ара сын да бір не ше рет дел дал бо ла ды. Қа жет бол ған жағ-
дай да ол бас қа тех ни ка лық ма ман дар дан кө мек сұ рай ала ды.

Екін ші әдіс – аяқ тау шы. Бұл жағ дай да са ту шы әлеу ет ті 
тұ ты ну шы ның кең се сі не ба ра ды, өнім ді көр се ту ді жү зе ге асы-
ра ды жә не оны бір ден са тып алу ға сен ді ру ге ты ры са ды. «Аяқ-
тау шы» тер ми ні са тып алу шы ның ұсы ныл ған өнім ге тап сы-
ры сы ның та быс ты алы ну ын, іс ке асы ру про це сі нің соң ғы ке-
зе ңін көр се те ді.

Үшін ші әдіс – өза ра қа рым-қа ты нас ор на ту ар қы лы са-
ту. Адам дар өнім ді өз де рі бі ле тін адам нан са тып алу ға бе-
йім еке ні бел гі лі. Бұн дай тә сіл ке зін де іс ке асы ру са ту шы 
өз ком па ния сы ның клиент пен қа рым-қа ты нас ор на ту ға ты-
ры са ды. Бұл қа ты нас тар дос тық не ме се та ны стық не гі зін де 
болғандықтан, клиент өнім ге, оны өн ді ру шіге то лық се нім ді 
бо ла алады.

Төр тін ші әдіс – вит ри на да ғы өнім дер дің ор на ла суы. Бұл 
жағ дай да са ту шы клиент ке ба ра ды, азық-тү лік қо рын ор на та-
ды жә не қа жет бол ған жағ дай да олар ды ау ыс ты ра ды не ме се 
то лық ты ра ды, яғ ни ол са ту үшін қа жет ті дең гей де қор өнім де-
рін ұс тап тұ ру ға жау ап бе ре ді. Нан, сүт жә не т.б. си яқ ты жап-
пай азық-тү лік өнім де рін са та тын бөл шек сау да кә сіп орын да-
ры өнім ді жар на ма лау ды са ту шы ар қы лы көбірек жү зе ге асы-
ра ды.

PPC,payperclickнемесеконтекстікжарнама
Контекстік жарнама клиенттерді тарту бо йынша жыл дам 

нәтижеге жету қажет болған жағдайларда жиі қолданылады.
PPC (Pay Per Click) – өз жобаларыңның іздеу жүйелеріндегі, 

серіктес сайттардағы жарнамасы. Мұн дай жарнама серіктес 
сайт бетінің негізгі іздеу нәтижелерінен жоғары немесе төмен 
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орналасады. Хабарландыруларды көрсету пайда ланушының 
сұранысы мен мүдделеріне байланысты.

PPC артықшылықтары:
• жылдам іске қосылады және тез нәтиже береді (24 сағат);
• жылжыту бойынша жұмыстарды бастауға ыңғайлы;
• маусымдық жобалар үшін тиімді;
• жарнама форматтары (ремаркетинг, Google сатып алу, КМС 

және т.б.) көп;
• жаңа тауарды тез тексеруге болады;
• сайттың жаңа дизайны мен өзгерістерінің тиімділігін тез 

тексеруге көмектеседі;
• девайста мақсатты аудиторияны алуға мүм кіндік береді.

PPC маусымдық жобалар үшін немесе қысқа мерзімде өз 
брендін жылжыту қажеттігі болған жағдайда өте қолайлы. 
Зерт теу лер көр сет кендей, контекстік жарнама брендтің таны-
мал ды  ғын 80%-ке арттыруға мүмкіндік береді, сондықтан 
оны Facebook және Amazon сияқты алыптар да пайдалануды 
жалғастыруда.

PPC кемшіліктері:
• жұмыс істеу ақылы;
• сапа маман мен талдаушының тәжірибесіне байланысты. 

SEOнемесеіздеужүйесіноңтайландыру
SEO (Search Engine Optimization) – сайтқа кіруді арттыру 

үшін іздеу жүйелерін беру нәтижесіндегі сайт ұстанымдарын 
жақсартуға бағытталған жұмыстардың жиынтығы (76-сурет).

SEO артықшылықтары:
• әлеуетті клиенттерді қамтуды арттыру ықтималдығының 

жоғары проценті;
• инвестициялардың өтелімділік көрсеткішінің ұлғаюы;
• дұрыс тәсілді қолданған жағдайда, жоғары позицияларды 

ұстап тұрудың тұрақты нәтижелері;
• өз бизнесіңнің жоғары бәсекеге қабілеттілігі.

SEO кемшіліктері:
• SEO жылжыту өте ұзақ процесс;
• іздеу оңтайландыруына салынудың алғашқы кезеңі айтар-

лықтай нәтижелер әкелмейді;
• күткен нәтижені қажетті уақыт ішінде алуға кепілдік жоқ.
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76-су рет. PPC жә не SEO із деу жүй есін де гі үл гі сі

На рық тық эко но ми ка жағ дай ын да кез кел ген ком па ния (кә-
сіп орын) та уар ды тұ ты ну шы ға на си хат тау про це сін оң тай лан-
ды ру проб ле ма сы на ерек ше на зар ау да ра ды. Өйт ке ні өнім ді са-
ту нә ти же ле рі оның бар лық өн ді ріс тік қыз ме ті нің та бы сын жә-
не на рық та ғы өз сек то рын жау лап алу мен ты ғыз бай ла нысты. 

Жауапберейік

1. На си хат тау де ге ні міз не?
2. Жар на ма ны қан дай жағ дай лар да қол да на ды?
3. Са ту ды жү зе ге асы ру дың не гіз гі әдіс те рі қандай?
4. Мар ке ти нг тік на си хат тау дың қан дай әдіс те рі бар?
5. Контекстік жарнама дегеніміз не?

Ойланайық,талқылайық

1. Контекстік жарнаманың артықшылықтарын талқы-
лаңдар.

2. Іздеу жүйесінде насихаттаудың қандай кемшіліктері бар?

Сұрақтарғажауапберейік

Ойланайық,талқылайық
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Талдап,салыстырайық

Са ту ды жү зе ге асы ру дың әді стері н талдай отырып, 
оларға си пат та ма бе рің дер:

Кеңес-
шілік

Аяқтаушы
Өзарақарым-қатынас
орнатуарқылысату

Витринадағыөнім-
дердіңорналасуы

Компьютердеорындайық

А тапсырмасы. Интернетті пайдаланып, өздеріңе 
ұнаған әлемге әйгілі компаниялардың тізімін Excel-де 
жасаңдар.

В тапсырмасы. Осы тізімнен бір ұйымды таңдап, оны 
насихаттау және жылжыту әдістерін қарастырыңдар.

С тапсырмасы. Өздерің таңдаған компанияның жыл-
жыту әдіс тері туралы бүктеме жасаңдар. Әдістерге қ осым ша 
ұсыныстарың бар ма?

Ойбөлісейік

«Он сұрақ» әдісі арқылы білімдеріңе сүйене отырып, 
тақырыпты түйіндеңдер.

Үйтапсырмасы

1. Интернеттен не қосымша дереккөздерден на си хат тау ке-
ше ні жай лы ақ па рат тау ып жа зың дар.

2. Үйлеріңнің жанындағы дүкенге барып, вит ри на дағы 
өнім дер дің орналасуына баға беріңдер. Сатуды жүзе ге 
асы руға қойылатын талаптарға сәйкес келе ме екен?

Талдап,салыстырайық

Компьютердеорындайық

Ойбөлісейік

Үйдеорындайық
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§23–24. IT Startup және жарнама

Жар на ма лық үндеу – нақ ты 
объектісі бар (мә тін дік, көр не кі, ды-
быс тық, сим во ли ка лық жә не т.б.), 
дай ын жар на ма лық өнім, оның кө ме-
гі мен жар на ма бе ру ші өз клиент те рі-
не жү гі не ді.

Жар на малық үндеудің қа лай жа-
са ла ты ндығы жар на ма нау қа ны ның 
та быс ты лы ғына бай ла ныс ты. Әр бір 
өті ніш ті біррет тік өнім ре тін де емес, 
фир ма ның көпқыр лы бей не сі не үлес 
ре тін де қа рас ты ру ке рек.

Жар на ма – қан дай да бір ком па-
ния ның аты нан идея лар ды, та уар лар-
ды, қыз мет тер ді ұсы ну жә не жылжы-
ту. Жарнама – нақ ты көр се тіл ген қар-
жы лан ды ру кө зі бар ақ па рат ты та ра-
ту дың ақы лы құ рал да ры ар қы лы жү-
зе ге асы ры ла тын ком му ни ка ция ның 
белгілі бір функциясы.

Жарнамалықүндеудіәзірлеупроцесі
Жар на ма лық үндеуді әзір леу про це сі мынадай ке зең дер ді 

қам ти ды:
1. Жар на ма мақ са тын анық тү сі ну.
2. Жар на ма лық-мар ке ти нг тік зерт теу лер нә ти же ле рін жүр-

гі зу жә не тал дау.
3. Шы ғар ма шы лық жар на ма лық ст ра те гия ны жә не жар на-

ма лық идея лар ды жа сау. Ай на лым сти лі мен то нын таң дау.
4. Ай на лым құ ры лы мын анық тау жә не оның не гіз гі эле мент-

те рін құ ру.
5. Ком по зи ция ны жә не жар на ма лық мо дуль дің ма ке тін 

құ ру.
Жар на ма идея сы сөз бен бей не лер ар қы лы көр се ті луі ти іс. 

Ти ісін ше, құ ры лым дық құ рай тын жар на ма лық ха бар лан ды-
руды екі топ қа бө лу ге бо ла ды:
1) мә тін дік; 
2) бей не леу.

Еcтеріңетүсіріңдер:

•	 на	си	хат	тау	де	ге	ні	міз	не?
•	 жар	на	ма	ны	қан	дай	жағ	дай
лар	да	қол	да	на	ды?

•	 са	ту	ды	жү	зе	ге	асы	ру	дың	
не	гіз	гі	әдіс	те	рін	атаң	дар.

Меңгерілетінбілім:

•	 жар	на	ма	лық	үндеу;
•	 жар	на	ма	лық	үндеу	әзір	леу	
про	цес	те	рі;

•	 ин	фог	ра	фи	ка	ны	мар	ке
тинг	те	қол	да	ну.

Сөздік:

Жарнамалықүндеу– 
Рекламное обраще ние – 
Advertising appeal
Инфографика–Ин фо-
гра фи ка – Infographic
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Жар на ма лық ха бар лан ды ру дың мә тін дік эле мент те рі:
• та қы ры бы;
• ұраны;
• кі ріс пе бө лім;
• ақ па рат тық блок;
• анық та ма лық мә лі мет тер;
• жаңғырық-фра за.

Не гіз гі бей не леу эле мент те рі:
• су рет тер;
• қа ріп тер;
• түс тер;
• сыз ғыш тар жә не бас қа гра фи ка лық эле мент тер;
• «ауа» (бос орын дар);
• ха бар лан ды ру объектісі.

Маркетингтікжарнамалаудаинфографиканықолдану
Гра фи ка лық құ рал дар ды пай да лан бай, ақ па рат ты ба ян дау-

ды елес те ту қи ын. Ақ па рат тың үл кен кө ле мін тез жә не жи на-
қы ба ян дау дың жа ңа тә сі лі тренд ке ай нал ды. Бұл ма те ри ал ды 
тиім ді бе ру қа жет ті лі гі ар тып ке ле ді.

Ин фог ра фи ка – ақ па рат ты бе ру дің ең тиім ді түр ле рі нің бі рі. 
Бас миы ның функ ция ла рын зерт теу биз нес-ком му ни ка ция құ-
ра лы ре тін де ин фог ра фи ка мақ сат ты лы ғы ның қо ры тын ды ла-
ры на алып ке ле ді. Ми дың 50%-і ті ке лей не ме се жа на ма түр де 
кө ру ес те лік те рі мен бай ла ныс ты.

Ин фог ра фи ка (лат. informatio – ха бар лау, тү сін ді ру, ба ян-
дау жә не т.б. – грек. γραφικός – жаз ба ша, γράφω – жа за мын) –  
ақ па рат ты, де рек тер ді жә не бі лім ді бе ру дің гра фи ка лық тә сі лі. 
Гра фи ка лық жә не ком му ни ка ция лық ди зайн объект ілерінің 
бі рі.

Ерек ше лік те рі:
• ұсы ны ла тын ақ па рат пен ас со циа тив ті түрде бай ла ныс тағы 

гра фи ка лық объек ті лер;
• пай да лы ақ па рат тық жүк те ме;
• әсер лі ұсы ну;
• та қы рып ты анық жә не ма ғы на лы ұсы ну.

Ин фог ра фи ка әр түр лі бо лып ке ле ді. Олар пай да ла ны ла тын 
объ ек ті лер мен ақ па рат ағын да ры ның мақ са ты на, түр ле рі не 
бай ла ныс ты жік те ле ді. Ин фог ра фи ка әр қа шан бел гі лі бір са-
нат қа қа таң түс пей ді. 
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Ин фог ра фи ка ның ең көп та ра ған бірнеше түр ін бө ліп көр се-
ту ге бо ла ды.

1.Статистикалықинфографика
Ста тис ти ка лық ин фог ра фи ка фак ті лер мен сан дар ды көр-

се те ді. Ол сонымен қатар де рек тер ара сын да ғы тәу ел ді лік ті ви-
зуал ды түрде бе руі мүм кін. Мы са лы, адам ден сау лы ғының қол-
да на тын дәрумендер мен та мақ та ну лар ға тәу ел ді лі гі. Бұл – ин-
фог ра фи ка ның ең қа ра пай ым тү рі (77-су рет).

2000-ға жуық геннің  
қызметін реттейді

Тіс эмалін қатайтады

Иммунитетті 
нығайтады

Ағзада тағамнан  
кальций мен фосфордың  

сіңірілуін арттырады

Қалыпты өсуді және қаңқаның 
дамуын қамтамасыз етеді

Депрессиядан қорғайды

Қатерлі ісіктердің 
дамуынан  
қорғайды

Жүректің қалыпты дамуын  
қамтамасыз етеді

Қант диабетінен 
қорғайды

Бұлшық еттің қалыпты  
дамуын қамтамасыз етеді

АНТИДЕНЕЛЕР

Ca   Ph

Балалардың ағзасындағы D дәруменінің рөлі

77-су рет. Ста тис ти ка лық ин фог ра фи ка

2.«Карталар»инфографикасы
Карта инфографикасы, әдетте, блогтар мен интернет-БАҚ-

тарға қажет. Алай да егер сендер дің кар та  ин фог ра фи каларың 
қандай да бір ақпаратты біл дір се жә не ег жей-тег жей лі тү сін-
ді ру ді та лап ет пе се, оны әлеу мет тік же лі лер де ба тыл пай да ла-
на ала сыңдар. 

Егер инфографикада резонанс туғызатын сәт болса, онда ол 
әлеуметтік желілерде жоғары белсенділікке ие болады.
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3.«Иерархия»инфографикасы
Ин фог ра фи ка ның мұн дай тү рі 

ста тисти ка  ре тін де қол да ны ла ды – 
сайт қа тұ рақ ты бө лім ге ілі не ді. Бұл 
ком па ния ның кез кел ген үде ріс те-
рін не ме се ше шім қа был дау жүй есін 
си пат тау бо луы мүм кін. PR-мақ сат-
та ол іш кі PR қа жет ті лі гі үшін – 
компанияның жұмыс тәртібі және 
ережелерін жаңа қызметкерлерге 
таныстыру мақсатында жұмыс 
орындарында сызба түрінде ілінуі 
мүмкін (78-су рет).

4.«Матрица»инфографикасы
Мұн дай ин фог ра фи ка бір мә се ле ге ар нал ған әр түр лі де рек тер 

жи ын ты ғын көр се те ді. Мұн дай кон тент тің бас ты мақ са ты – 
су рет те гі күр де лі де рек тер мен про цес тер ді тү сін ді ру (79-сурет).

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГМАТРИЦАСЫ

ТЕСТТЕР

ПРЕПАРАТТАР

БАЙҚАУЛАР

ОЙЫНДАР

ВИДЖЕТТЕР
ТАНЫМАЛ

АДАМДАРДЫҢ
ПІКІРЛЕРІ

ФОРУМДАР ПІКІРЛЕРФИРМАЛЫҚ
ВИДЕО

МАҚАЛАЛАР EBOOK ЖАҢАЛЫҚТАР ОҚИҒАЛАР

ҚАСИЕТТЕР

РЕЙТИНГ

ИНФОГРАФИКА БАСПАСӨЗ
ХАТТАРЫ

ДЕМО
ВИДЕО

ИНТЕРАКТИВТІ
ДЕМО

ТІЗБЕ ПАСПОРТ
ЖӘНЕБАҒА

ГИД
ТРЕНДТЕР

БАЯНДАМАЛАР
ВЕБИНАРЛАР

ЕСЕПТЕУЛЕР

СА
УЫ
ҚТ
ЫР

У ИЛАНДЫ
РУ

ҮЙРЕТУ СЕ
НД
ІРУ

Э
М
О
Ц
И
Я
Л
А
Р

А
ҚЫ

Л

ХАБАРДАРЛЫҚ САТЫПАЛУ

МЫСАЛДАР

79-сурет. «Матрица» инфографикасы

Маслоу қажеттілігі  
иерархиясы

Өзін-өзі  
актуализа-

циялау

Өзін-өзі бағалау

Махаббат және тиесілілік

Қауіпсіздік қажеттіліктері

Физиологиялық қажеттіліктер

78-су рет. «Ие рар хия»  
ин фо гра фи касы



160

5.«Фото»инфографикасы
Бұл ин фог ра фи ка (80-су рет) жур нал дар да жиі шы ға-

ды. Мы са лы, са па лы фо то су рет жа сауды ұсынуға болады. 
Редакцияның ақпарат жинаудағы көмегі ұзақмерзімді қарым-
қатынас түрінде бонус тар әкеледі.

80-су рет. «Фото» ин фог ра фи касы

Ин фог ра фи ка мен жұ мыс іс теу ге ар нал ған те гін не ме се та ри-
фы тө мен сер вис тер:
1. Canva

Ең та ны мал әрі қа ра пай ым Canva сер ви сі (81-су рет). 
1 мил лион нан ас там су рет тер, со ның ішін де ин фог ра фи ка 
үл гі ле рі, орыс ті лін де гі тү сі нік ті ин тер фей сі бар (https://
www.canva.com/).

81-су рет. Canva сер ви сі
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2. Piktochart
Piktochart құ ра лы (82-су рет) тек ин фог ра фи ка ға на емес, 

пре зен та ция лар, есеп тер, флайер лер мен пос тер лер (Canva 
сияқ ты) жа сау ға мүм кін дік бе ре ді. Те гін та риф те әр түр лі 
тип те гі шек сіз ил лю ст ра ция лар жа сау ға бо ла ды, 4 мың нан 
ас там су рет тер мен ло го тип тер қолже тім ді. Дай ын ил люс-
т ра ция лар ды сақ тау ға, сон дай-ақ әлеу мет тік же лі лер де 
орналастыруға бо ла ды (https://piktochart.com/).

82-су рет. Piktochart құ ра лы

3. Infogram
Сендер Infogram-да (83-су рет) сызбалар, карталар мен 

графиктерді жасай аласыңдар, сонымен қатар инфографикада 
одан әрі пайдалану үшін, фотосуреттерің мен видеоларыңды 
толтыра аласыңдар. Бекітілген кодты қолдана отырып, сайтта 
тегін 37 кесте шаблондары мен 13 картаны, сонымен қатар 
инфографиканы орналастыруға болады (https://infogram.com/).

83-су рет. Infogram сер ви сі
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4. Easel.ly
Бұл қызмет түпнұсқаны жіберуді қажет етпейтін 

жылдам онлайн-инфографиканы құру үшін қолданылады. 
Мысалы, Easel.ly-ді (84-су рет) құру Infogram-ға ұқсас, бірақ 
одан айырмашылығы, ол тек статикалық кескіндер жасауға 
мүм кін дік береді, ал Infogram-да диаграммалар анимация-
ланады (https://www.easel.ly/).

84-су рет. Easel.ly сер ви сі

Осы лай ша, ин фог ра фи ка клиент тер ге, қыз мет кер лер ге жә-
не ин вес тор лар ға мар ке ти нг тік қа рым-қа ты нас жа сау үшін та-
ма ша құ рал бо лып та бы ла ды. Ин фог ра фи ка кө ме гі мен кез кел-
ген биз нес-ақ па рат ты қа жет ті ауди то рия ға толық жет кі зу ге бо-
ла ды. Бұл жағ дай да ин фог ра фи ка ақ па рат тың қол же тім ді гін 
қам та ма сыз ете оты рып, жар на ма рө лін ат қа ра ды. Толығырақ  
https://ru.venngage.com/blog/ сілтемесінен көріңдер.

Жауапберейік

1. Жар на ма де ге ні міз не?
2. Жар на ма лық үндеу де ге ні міз не?
3. Жар на ма лық үндеуді қан дай уа қыт та қол да на ды?
4. Ин фог ра фи ка де ге ні міз не?
5. Ин фог ра фи ка ның мар ке тин гпен бай ла ны сы қандай?
6. Ин фог ра фи ка әзір лейт ін қан дай тиім ді сер вис тер ді бі ле-

сің дер?

Сұрақтарғажауапберейік
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Ойланайық,талқылайық

1. Ин фог ра фи ка ның ерек ше лік те рі неде?
2. Жар на ма лық үндеуді әзір леу про це сі жай лы не бі ле сің-

дер?
3. Жар на ма лық ха бар лан ды ру қан дай топ тар ға бө лі не ді?

Талдап,салыстырайық

Ста тис ти ка лық ин фог ра фи ка мен фото ин фог ра фи ка-
ның ай ыр ма шы лы ғы қан дай? Салыстырыңдар.

Компьютердеорындайық

А тапсырмасы. Ком пью тер дің кө ме гі мен Интернет те    
Easel.ly жә не Canva сер вис те рін де жұ мыс іс теп кө рің дер.

В тапсырмасы. www.canva.com сай тын да жар на ма лық 
ин фог ра фи ка әзір леу.
1. Брау зер ді ашып, із деу жо лақ ша сы на www.canva.com 

сілтемесін пер не тақ та дан ен гі зің дер.
2. Суретте гі дей те ре зе ашы ла ды:

www.canva.com терезесі

3. Ең ал ды мен, Canva сер ви сін де жұ мыс жа сау үшін тір-
ке лу қа жет, ол үшін жо ға ры, оң жақ ше тін де гі Тір ке лу 
түй ме сін ба са мыз.

Ойланайық,талқылайық

Талдап,салыстырайық

Компьютердеорындайық
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Тіркелу терезесі

4. Жарнама ретінде бір идея ойлап табыңдар.

С тапсырмасы. Инфографика түрін таңдап, өздеріңнің 
жарнама инфографикаларыңды жасаңдар.

Ойбөлісейік

Мар ке ти нг тік жар на ма лау да ин фог ра фи ка ны қол да ну 
тиім ді деп ой ла сыңдар ма? Сендер өз жар на маларың да қан-
дай ин фог ра фи ка тү рін қол да нар едіңдер? Не лік тен?

Үйтапсырмасы

1. Ин фог ра фи ка ның бас ты бес тү рі не си пат та ма бе рің дер:

Статистикалық Карталар Иерархия Матрица Фото

2. Интернеттен түрлі инфографикалық жарнамаларды қа-
рап, олардың ұтымды жақтары мен кемшіліктерін тал-
даң дар.

Ойбөлісейік

Үйдеорындайық
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§25–26. Маркетингтік жарнама жасау 
(инфографика). Практикум

Мақ са ты:
1) Мар ке ти нг тік жар на ма жа сап үй ре ну;
2) www.canva.com сер ви сін пай да ла нып, ин фог ра фи ка лық 

жар на ма әзір леу.
Өт кен са бақ та біз жарна ма ның түр ле рі жә не жар на ма лық 

ин фог ра фи ка жа сау ға ар нал ған сер вис тер ді, ең жиі қол да ны ла-
тын ло ги ка лық опе ра ция лар ды қа рас тыр дық. Бү гін өт кен са-
бақ ты бе кі ту мақ са тын да www.canva.com сер ви сі мен жұ мыс жа-
сай мыз.

Жұ мыс ты орын дау ре ті:
1. Жұ мыс ты бас та мас бұ рын, ең ал ды мен, www.canva.com 

сай тын да тір ке лу қа жет. Ол үшін жо ға ры да ор на лас қан 
тір ке лу ба тыр ма сын ба сып, өз аттарыңды, элек трон ды пош-
таларыңды ен гізіңдер жә не пароль жазыңдар.

Сайтқа тіркелу
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2. Тір кеу ден өт кен нен кей ін тө мен де гі дей те ре зе пай да бо ла-
ды, Сту дент ұяшы ғын таң даңдар.

Басты терезе

3. Ашыл ған те ре зе ден «Ин фог ра фи ка» ұяшы ғын таң даңдар.

Жұмыс алаңы

4. «Ин фог ра фи ка для об ра зо ва ния» де ген мә зір ден үшін ші 
үл гі ні таң даңдар: «Simple steps to safety bicycle».

5. Ен ді ин фог ра фи ка мыз ды тү зе ту ге кө ше міз:
– та қы ры бын: «Ин фор ма ти ка ка би не тін де гі қау іп сіз дік 

ере же ле рі» деп ен гі зе міз;
– ас ты на: ин фор ма ти ка ка би не ті нің қау іп сіз дік ере же-

ле рін жа зып, жа ны на су реттерін қоя мыз;
– қа ла ған ымызша ди зай нын өз гер те аламыз, ол үшін 

сол жақ те ре зе ден ке рек ті үл гі лер ді таң даймыз (мәтін, 
су рет, сим вол т.б.).
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Инфографиканы жөндеу

6. Бар лық тү зе ту лер ді ен гіз ген нен кей ін, дай ын ин фог ра фи-
ка ны сақ тай мыз, ол үшін Жүк теу ⇒ Файл ти пін анық тау ⇒ 
Су рет ті жүк теу ба тыр ма ла рын ба са мыз.

Дайын инфографика
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ЖИЫНТЫҚБАҒАЛАУТАПСЫРМАЛАРЫНЫҢҮЛГІЛЕРІ

1. Ал ғаш рет «Startup» тер ми нін ен гіз ген кәсіпкер:
A. Стив Бланк.
B. Стив Джобс.
C. Па вел Ду ров.
D. Марк Цу кер берг.
E. Билл Гейтс.

2. Бос орын ды тол ты рың дар:
... опе ра ция лық қыз ме ті нің қыс қа та ри хы бар ... ... ... ... .

3. Ин вес ти ция ны жү зе ге асы ра тын же ке не ме се заң ды 
тұл ға,  мем ле кет:
A. Пай да ла ну шы.
B. Тұ ты ну шы.
C. Про фес сор.
D. Ин вес тор.
E. Кә сіп кер.

4. Сәй кес тен ді рің дер:

1) Про то тип а. Қол да ну шы лар дың ша ғын то бы 
ша қы ры ла ды, олар өз де рі нің 
пі кір ле рі мен ті лек те рін ай та ды

2) Альфа-нұс қа 
(өнім/жо ба)

ә. Жо ба ны на си хат тау жә не пай да-
ла ну шы лар ды тар ту жү ре ді

3) Жа бық бе та  
нұс қа сы

б. Кем ші лік те рін анық тау жә не 
олар ды жою мақ са тын да өнім ді 
тес ті леу жүр гі зі ле ді

4) Ашық бе та  
нұс қа сы

в. Не гіз гі функ ция лар бе ріл ген 
жұ мыс мо де лі құ ры ла ды

5. Сти вен Брэд форд ұсынған Crowdfunding-тің ба за лық 
модельдері:
A. 1.
B. 2.
C. 3.

D. 4.
E. 5.
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6. Қа зақ стан да Crowdfunding іске қосылған жы л:
A. 2014.
B. 2015.
C. 2016.
D. 2017.
E. 2018.

7. Ең ірі отан дық Crowdfunding плат фор ма сы:
A. Domen.kz.
B. Morapp.kz.
C. Starttime.kz.
D. Lincoln.kz.
E. Egov.kz.

8. Бос орын ды тол ты рың дар:
Мар ке ти нг тік на си хат тау әдіс те рі: ..., ..., ..., ... .

9. Идея лар ды, та уар лар ды, қыз мет тер ді қандай да бір 
компанияның атынан ұсы ну жә не жылжыту объекті:
A. Дел дал.
B. Мар кет.
C. Жар на ма.
D. Мобиль ді қо сым ша.
E. Ин вес тор.

10. Ин фог ра фи ка мен жұ мыс іс теу ге ар нал ған сер вис тер:
A. Instagram, Wechat.
B. Canva, Piktochart.
C. Infogram.
D. Java, Delphi.
E. Starttime, Navi.
F. MovieAvie.
G. Easel.ly
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4-БӨЛІМБОЙЫНШАҚОРЫТЫНДЫ

«IT Startup» бө лі мін де сен дер жа ңа Startup тү сі ні гі мен, 
Crowdfunding плат фор ма ла ры ның жұ мыс іс теу қа ғи да ла ры 
жә не Қа зақ стан да ғы та ны мал платформалармен, жа сал ған 
дай ын өнім ді на си хат тау жә не оны са ту жол да ры мен, мар ке  -
тинг тік жар на ма жа сау, ин фог ра фи ка тү сі ні гі, оның түр ле рі 
мен оны мар ке ти нг те қол да ну, сон дай-ақ ин фог ра фи ка мен 
жұ мыс іс теу ге ар нал ған сер вис тер мен та ныс тың дар.

Жал пы ал ған да, Startup кез кел ген жас биз нес бо лып та бы-
ла ды жә не ағыл шын ті лін де сөй лейт ін ел дер де бұ рын нан қол да-
ны ла ды. Алайда XXI ға сыр да бұл тер мин IT аймағында көп теп 
қол да ны ла бас та ды – осы дан кей ін IT Startup пай да бол ды. 

Осы лай ша, IT Startup бө лі мін де ал ған бі лім нің кө ме гі мен 
сен дер қа ра пай ым өмір де не ме се бо ла шақ та өз де рің нің Startup-
та рың ды құ рып, еш ке дер гі сіз жа сал ған жо ба ла рың ды жар на-
ма лау ар қы лы сәт ті жү зе ге асы ра ала сың дар деп үміт те не міз.

Глоссарий
Ин вес тор – ин вес ти ция ны жү зе ге асы ра тын же ке не ме се 

заң ды тұл ға, мем ле кет.
Crowdfunding – Ин тер нет ар қы лы қа ты су шы лар дың көп 

са ны нан аз да ған ақ ша қа ра жа тын жи нау жо лы мен жо ба ны 
қар жы лан ды ру прак ти ка сы.

Starttime.kz – қы зық ты әрі пай да лы идея лар дың ав тор ла-
ры на ұжым дық қол дау ар қы лы жо ба ны іс ке асы ру ға қа ра жат 
та бу ға кө мек те се тін сер вис.

На си хат тау – клиент тер ді, конт ра ге нт тер ді, се рік тес тер 
мен қыз мет кер лер ді бел гі лі бір ком му ни ка тив ті ын та лан ды ру 
ар қы лы са ту нә ти же лі лі гін арт ты ру ға ба ғыт тал ған іс-әре кет.

Жар на ма лық үндеу – нақ ты объектісі бар (мә тін дік, көр-
не кі, ды быс тық, сим во ли ка лық жә не т.б.), дай ын жар на ма-
лық өнім, оның кө ме гі мен жар на ма бе ру ші өз клиент те рі не жү-
гінеді.

Жар на ма – БАҚ ар қы лы бе рі ле тін ақы лы ақ па рат тық 
ха бар ла ма лар ды та ра ту ға не гіз дел ген жыл жы ту әді сі.

Ин фог ра фи ка – ақ па рат ты, де рек тер ді жә не бі лім ді бе ру дің 
гра фи ка лық тә сі лі.



5-БӨ ЛІМ

ЦИФРЛЫҚ  
САУ АТ ТЫ ЛЫҚ

Кү ті ле тін нә ти же лер:
• Қа зақ стан да цифр лан ды ру про це сі нің ағым да ғы үрдіс те рін 

талдауды;
• ақ па рат тар ды жә не зият кер лік мен шік ті (1996 жыл ғы 10 мау-

сым да ғы «Ав тор лық құ қық жә не са бақ тас құ қық тар ту ра лы», 
2015 жыл ғы 16 қа ра ша да ғы «Ақ па рат қа қолжет кі зу ту ра лы», 
2003 жыл ғы 7 қаң тар да ғы «Электронды құ жат жә не электронды 
цифр лық қол таң ба ту ра лы» Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның Заң да-
ры) қор ғау дың қа жет ті лі гін не гіз деудi;

• цифр лық қол таң ба мен сер ти фи кат тың мақ са тын си пат тауды;
• электронды үкі мет пор та лын да электронды цифр лық қол таң ба ны 

қол да нуды;
• электронды үкі мет пор та лы ның функ ция ла рын си пат тауды үйре-

несіңдер.
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§27. Қазақстандағы цифрландыру

Қа зақ стан да ғы цифр лан ды-
ру – Қа зақ стан эко но ми ка сын да-
мы ту қар қы нын же дел де ту ге жә-
не аза мат тар дың тұр мыс са па сын 
жақ сар ту ға ар нал ған үде ріс.

Қа зақ стан да ғы цифр лан ды ру ба ғыт та ры:
• ел эко но ми ка сы ның бас ты са ла ла рын да цифр лық тех но ло-

гия лар ды әзір леу, ен гі зу жә не да мы ту;
• қа зақ стан дық тар ға Ин тер нет жә не 4G (бо ла шақ та 5G) 

мо биль ді бай ла ны сы на бар лық жер ден кеңжо лақ ты қол-
же тім ді к ұсы на тын ин фо ком му ни ка ция лық инф ра құ ры-
лым ды ке ңей ту;

• он лайн ұсы ны ла тын мем ле кет тік қыз мет тер дің са па сын 
жақ сар ту мен са нын арт ты ру. Бұл бю рок ра тия мен жем-
қор лық ты тө мен де ту ге, сон дай-ақ мем ле кет тік ор ган дар ды 
не ғұр лым тиім ді жә не ашық ету ге мүм кін дік бе ре ді;

• электронды ком мер ция ны да мы ту ға бел сен ді ық пал ету 
ар қы лы кә сіп кер лер үшін жа ңа мүм кін дік тер мен қо лай лы 
жағ дай лар жа сау;

• отан дық ІТ секторды да мы ту ға, сон дай-ақ Қа зақ стан-
да ғы бі лім бе ру мен ден сау лық сақ тау са па сын арт ты ру ға 
ық пал ете тін, ха лық тың жал пы цифр лық сау ат ты лы ғын 
арт ты ру.

Еcтеріңетүсіріңдер:

•	 мо	биль	ді	қо	сым	ша	ның	ин	тер
фей	сін	құ	ру;

•	 мобильді	қосымшаларды	құру,	
конструктивті	мобильді	
қосымша	жасау;

•	 мо	биль	ді	қо	сым	ша	ны	ор	на	ту	
жо	лын	тү	сін	ді	ру;

•	 Startup	тү	сі	ні	гі;
•	 Crowdfunding	плат	фор	ма	сы	ның	
жұ	мыс	істеу	прин	цип	те	рі;

•	 өнім	ді	на	си	хат	тау	жә	не	са	ту	
жол	да	ры;

•	 мар	ке	ти	нг	тік	жар	на	ма	жа	сау.

Меңгерілетінбілім:

•	 Қа	зақ	стан	да	ғы	цифр	лан	ды	ру	
про	це	сі;

•	 цифр	лан	ды	ру	про	це	сі	нің	ағым
да	ғы	үрдісте	рі.

Сөздік:

Цифрландыру–Цифровизация– 
Digitalization
Инфрақұрылым–Инфраструктура– 
Infrastructure
Цифрлықсауаттылық–Цифровая
грамотность – Digital literacy
Электрондысауда–Электронная
торговля – Electronic commerce
Қаржылықтехнологиялар–Финансо
выетехнологии – Financial technology
«Ақылды»қала–«Умный»город – 
«Smart» city
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«ЦифрлықҚазақстан»мемлекеттікбағдарламасы
2017 жылғы бекітілген «Цифрлық Қазақстан» мемлекеттік 

бағдарламасын іске асырудың бес негізгі бағыты бар:
1. Эко но ми ка са ла ла рын цифр лан ды ру – озық техноло-

гиялар және мүмкіндіктерді пайдалана отырып, капи-
талдандырудың өсуі мен еңбек өтімділігін арттыратын ҚР 
экономикасының әртүрлі салаларын қайта құру (6-сыз ба).

Өнеркәсіпті және электр энергетикасын цифрландыру

Көлік пен логистиканы цифрландыру

Электронды сауданы дамыту

Қаржылық технологиялар мен қолма-қол ақшасыз төлемдер

Міндеттері 

Ауылшаруашылығын цифрландыру

6-сыз ба. Эко но ми ка са ла ла рын цифр лан ды ру мін дет те рі

2. Цифр лық мем ле кет ке өту – ха лық пен биз нес тің сұра ны сын 
ал дын ала бол жай оты рып, қыз мет тер көр се ту үшін мем ле-
кет тің инф ра құ ры лы мын қай та құ ру (7-сыз ба).

Мемлекет – азаматтарға

Мемлекет – бизнеске

«Ақылды» қалалар

Міндеттері 

Мемлекеттік органдардың ішкі қызметін цифрландыру

7-сыз ба. Цифр лық мем ле кет ке өту мін дет те рі

3. Цифр лық Жі бек жо лын іс ке асы ру – де рек тер ді бе ру, сақ-
тау жә не өң деу дің жо ға ры жыл дам дық та ғы жә не қор ғал ған 
инф ра құ ры лы мын бүкіл аумақты да мы ту (8-сыз ба).
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Еліміздің барлық аумағында байланыс желілері мен  
АКТ инфрақұрылымын қамтуды кеңейту

АКТ саласындағы ақпараттық қауіпсіздікті  
қамтамасыз ету

Міндеттері 

8-сыз ба. Цифр лық Жі бек жо лын іс ке асы ру мін дет те рі

4. Ада ми ка пи тал ды да мы ту – креа тив тік қо ғам құ ру ды жә не 
жа ңа нақтылықтар – бі лім дер эко но ми ка сы на өту ді қам ти-
тын түр лен ді ру лер (9-сыз ба).

Орта, техникалық және жоғары кәсіби білім берудегі 
цифрлық сауаттылықты арттыру

Халықтың цифрлық сауаттылығын арттыру  
(даярлау, қайта даярлау)

Міндеттері 

9-сыз ба. Ада ми ка пи тал ды да мы ту мін дет те рі

5. Ин но ва ция лық эко жүйе ні құ ру – биз нес, ғы лым са ла сы жә-
не мем ле кет ара сын да бе рік бай ла ны сы бар тех но ло гия лық 
кә сіп кер лік ті да мы ту, сон дай-ақ ин но ва ция лар ды ен гі зу 
үшін жағ дай жа сау (10-сыз ба).

Міндеттері 

Инновациялық даму алаңдарын қолдау

Технологиялық кәсіпкерлікті, Startup мәдениетін және  
ҒЗТКЖ (ғылыми-зерттеу тәжірибе конструкторлық 

жұмыстар) дамыту

Инновацияларға сұраныс

Венчурлық қаржыландыруды тарту

10-сыз ба. Ин но ва ция лық жүйе ні құ ру мін дет те рі
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Қазақстандацифрландырупроцесініңағымдағыүрдістері
Bigdata (Үл кен де рек тер) – де рек тер 

қо ры мен жұ мыс іс теу үшін дәс түр лі тә-
сіл де жиі пай да ла ныл май тын үл кен кө-
лем ді ақ па рат ты сақ тау, ұйым дас ты ру 
жә не зерт теу әдіс те рі. Көбінесе құ-
жаттар мен бейнетаспалардың рет сіз 
жиын тықта орналасқанынан туын-
дайтын қиын шылықты өңдеу арқы лы 
то лық тай жүзеге асырады және бә се ке-
лестердің қызметін талдауға, өз клиент-
тері туралы ақпа ратты бірік тіруге мүм-
кіндік береді. Осы лай ша, бұл қыз мет көр се ту дең гей ін жақ сар-
ту ға, шы ғын дар ды оң тай лан ды ру ға, қыз мет тер не ме се өнім са-
па сын арт ты ру ға, са ту ды ұл ғай ту ға әке ле ді.

Blockchain тех но ло гия сы. Ақ па рат 
бел гі лі бір ере же лер бо йын ша дәй ек ті түр-
де құ рыл ған жә не кө бі не се түр лі ком пью-
тер лер ге та ра ты ла ды. Осы лай ша, әр түр лі 
ком пью тер лер ара сын да ақ па рат ты бір-
не ше рет қай талау дың жә не бө лу дің ар-
қа сын да бір не ше ма ңыз ды ар тық шы лық-
тар ға қолжет кі зе ді, атап айт қан да:
• тех но ло гия ның се нім ді лі гі, өйт ке ні де рек тер пай да ла ну-

шы лар ара сын да бір не ше рет қай талан ған;
• ор та лық сыз дандыру, өйт ке ні бі рың ғай бас қа ру ор та лы ғы жоқ;
• ашық тық – әр бір пай да ла ну шы ның жа ңар тыл ған де рек тер 

кө шір ме сі бар, өйт ке ні ақ па рат ты қа са қа на бұр ма лау әре-
ке ті же дел анық тала тын бо ла ды.  
«Smart» city («Ақыл ды» қа ла) – қа-

ла лық мү лік ті жә не қа ла көр се те тін 
қыз мет тер ді бас қа ру тұ жы рым да ма сы. 
Ол бі лім, кө лік, ден сау лық сақ тау, ин-
ф ра құ ры лым ды бас қа ру жә не та ғы бас-
қа лар ды қам ти ды. Тұ жы рым да ма ның 
мақ са ты – қа ла тұр ғын да ры на қыз мет көр се ту дің тиім ді лі гін 
арт ты ру, сон дай-ақ адам ка пи та лы ның са па сын арт ты ру ар қы-
лы өмір сү ру са па сын жақ сар ту.

Қа зақ стан ды цифр лан ды ру дың түп кі мақ са ты – ор тамер-
зім ді да му да цифр лық тех но ло гия лар ды пай да ла ну есе бі нен 
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рес пуб ли ка эко но ми ка сы ның да му қар қы нын же дел де ту жә не 
ха лық тың өмір сү ру са па сын жақ сар ту, сон дай-ақ Қа зақ стан 
эко но ми ка сы ның ұзақмер зім ді да му жос па рын да Бо ла шақ тың 
цифр лық эко но ми ка сын құ ру ды қам та ма сыз ете тін да му дың 
қа ғи да лы жа ңа траек то рия сы на кө шуі үшін жағ дай лар жа сау.

Жауапберейік

1. Цифр лан ды ру про це сі адам өміріне қан дай өз ге ріс тер 
алып ке ле ді?

2. Қа зақ стан да ғы цифр лан ды ру ба ғыт та ры қан дай?
3. Қа зақ стан да ғы цифр лан ды ру ба ғыт та ры то лық жү зе ге 

асы ры лу үшін қан дай не гіз гі мін дет тер ді ат қа ру ке рек?
4. Қа зақ стан да цифр лан ды ру про це сі нің ағым да ғы за ма-

науи үрдіс те рі қан дай?
5. Bigdata процесі деген не?
6. «Smart» city процесі нің түп кі мақ са ты қан дай?

Ойланайық,талқылайық

1. Қа зақ стан да ғы цифр лан ды ру дың бас ты идея сы не де?
2. «Кластер» әдісін пайдаланып, Цифрлық Қазақстан ту-

ралы тұжырымды талқылаңдар.

Цифрлық Қазақстан

Талдап,салыстырайық

Кел ті ріл ген тео рия лық ма те ри ал дар дан бас қа да ақ па-
рат көз де рін пай да ла на оты рып, Қа зақ стан да цифр лан ды ру 
про це сі нің ағым да ғы за ма науи үрдіс те рі нің ар тық шы лық-
та рын тал дап, са лыс ты рың дар.

Сұрақтарғажауапберейік

Ойланайық,талқылайық

Талдап,салыстырайық
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Цифрландырупроцесінің
ағымдағызаманауиүрдістері

Артықшылықтары

Bigdata процесі

Blockchain тех но ло гия сы

«Smart» city процесі

Компьютердеорындайық

А тапсырмасы. Интернетті пайдаланып, Қазақстанда 
цифрландыру бағыттарын жүзеге асыру міндеттері туралы 
ақпаратты табыңдар.

В тапсырмасы. Кез кел ген гра фи ка лық про грам ма ны 
қол да на оты рып, Қа зақ стан да ғы цифр лан ды ру ба ғыт та-
ры ның жү зе ге асы ру мін дет те рі нің ин фог ра фи ка сын ой лас-
ты рып, жо ба жа саң дар.

С тапсырмасы. Интернеттен еліміздегі электронды, 
вир туалды білім беру технологияларын енгізу бойынша 
жүргі зіліп жатқан жұмыстарды қамтып, презентация 
жасаңдар.

Ойбөлісейік

1. Қа зақ стан да цифр лан ды ру про це сі нің ағым да ғы үрдіс-
те рі нің пай да бо луы мен ше тел дік тә жі ри бе нә ти же ле рі 
қан дай екен ді гі жай ын да қо сым ша ақ па рат көз де рі нен 
өз бет те рің ше із деп, ой бө лі сің дер.

2. Білім беру жүйесінде цифрландыру процесін қалай 
тиімді пайдалануға болады?

Үйтапсырмасы

«Қазақстандағы цифрландырудың басты бес бағыты 
және олардың міндеттері» тақырыбына Canva (https://
www.canva. com/), Piktochart (https://piktochart.com/) не-
месе Infogram (https://infogram.com/) сервистерінің біреуін 
таңдап, постер жасаңдар.

Компьютердеорындайық

Ойбөлісейік

Үйдеорындайық
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§28. Ақпараттарды құ қы қтық қорғау

Дер бес де рек тер құ пия ақ па рат 
са на ты на жа та ды. Тұл ға ның же ке 
өмі рі ту ра лы ақ па рат ты (сот ше ші-
мі  болмаса) оның ке лі сі мін сіз жи-
нау ға, сақ тау ға, пай да ла ну ға жә-
не та ра ту ға жол бе ріл мей ді. Дер-
бес де рек тер аза мат тар ға мү лік-
тік жә не мо раль дық зи ян кел ті ру 
мақ са тын да пай да ла ныл май ды. Өз 
өкі лет тік те рі не сәй кес аза мат тар 
ту ра лы ақ па рат ты ие ле не тін, пай-
да ла на тын заң ды жә не же ке тұл ға-
лар Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның 
заң на ма сы на сәй кес жау ап ты бо ла-
ды (Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның 
2015 жыл ғы 16 қа ра ша да ғы «Ақ-
па рат қа қолжет кі зу ту ра лы», 2003 
жыл ғы 7 қаң тар да ғы «Электронды 
құ жат жә не электронды цифр лық 
қол таң ба ту ра лы» Заң да ры).

Ком мер ция лық ақ па рат – ком-
мер ция лық құ пия ны құ рай тын тө-
мен де гі ақ па рат тар жиынтығы:
• оның үшін ші тұл ға лар ға бел гі-

сіз бо лу ына бай ла ныс ты нақ ты 
не ме се әлеу ет ті ком мер ция лық 
құн ды лы ғы бар;

• оған заң ды не гіз де ер кін қол же-
тім ді к жоқ;

• ақ па рат ие сі оның құ пия лы лы-
ғын қор ғау ша ра ла рын қол да-
нады.

Ақ па рат ты қор ғау – пай да ла ну шы ға ақ па рат бе ру тәр ті бін 
бел гі леу (ор нын, уа қы тын, жау ап ты ла уа зым ды тұл ға лар ды, 
сон дай-ақ пай да ла ну шы лар дың ақ па рат қа қолжет кі зу шарт-
та рын қам та ма сыз ете тін қа жет ті рә сім дер ді көр се ту).

Еcтеріңетүсіріңдер:

•	 Қа	зақ	стан	да	ғы	цифр	лан	ды	ру	
про	це	сі;

•	 цифр	лан	ды	ру	про	це	сі	нің	ағым
да	ғы	үрдісте	рі.

Меңгерілетінбілім:

•	 ақ	па	рат	тар	ды	құ	қықтық	
қор	ғау	дың	қа	жет	ті	лі	гі;

•	 зият	кер	лік	мен	шік	ті	құ	қықтық	
қор	ғау	дың	қа	жет	ті	лігі.

Сөздік:

Зияткерлікменшік–Интел
лектуальнаясобственность – 
Intellectual property
Авторлыққұқық–Автор
скоеправо – Copyright
Патенттікқұқық–Патент
ноеправо – Patent right
Ақпараттықресурстар–
Информационныересурсы – 
Information resources
Құпияақпарат–Конфи
денциальнаяинформация – 
Confidential	information
Жалпыақпарат–Обще
доступнаяинформация – 
Publicly available information
Коммерциялыққұпия–
Коммерческаятайна – Trade 
secret
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Ком мер ция лық құ пия – рұқ са ты шек теу лі құ пия ақ па-
рат тың бір тү рі.

Ком мер ция лық құ пия ны құ рай тын ақ па рат – жал пы ма ғы-
на да ком мер ция лық си пат та ғы деректер.

Зият кер лік мен шік – бі рін ші ке зек те, шы ғар ма шы лық 
қыз мет тің нә ти же ле рі не, сон дай-ақ нақ ты тіз бе сі заң на ма-
мен бел гі ле не тін, олар ға те ңес ті ріл ген кей бір өз ге де объ ек-
ті лер ге же ке, мү лік тік си пат та ғы ай рық ша құ қық тар дың 
жиын ты ғы.

Зият кер лік мен шік объ ек ті ле рін қор ғау мен пай да ла ну ға 
бай ла ныс ты қа ты нас тар аза мат тық құ қық ты рет теу бо лып та-
бы ла ды. Зият кер лік мен шік объ ек ті ле рі нің елеу лі ерек ше лік-
те рі нің ор тақ ты ғын жә не құ қық көз де рі нің қа лып тас қан жүйе-
сін ес ке ре оты рып, олар ды төрт дер бес инс ти тут қа бө лу ге бо ла-
ды (11–14-сыз ба лар).

Ав тор лық құ қық жә не са бақ тас құ қық тар инс ти ту ты

Объектілері

Нысаны

Субъектісі

– ғылым, әдебиет, өнер туындылары 
(авторлық құқық);

– әртістер мен орындаушылардың,  
спек такльдердің қоюшы-режис сер-
лерінің және өзге де театр-ойын-са-
уық көріністерінің, дирижерлердің 
орындаушылық қызметінің нәти-
желері;

– дыбыс жазу және бейнелерді жазу;
– радио және теледидар сигналдарын 

беру (сабақтас құқықтар)

авторлар, бірлескен авторлар, патент 
меншік иелері, автор мұрагерлері

олардың бірегейлігін көрсететін  
көркем форма мен тіл

11-сыз ба. Ав тор лық құ қық жә не са бақ тас  
құ қық тар инс ти ту ты
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Па те нт тік құ қық инс ти ту ты

Объектілері

Нысаны

Субъектісі

– өнертабыс;
– пайдалы модельдер;
– өнеркәсіптік үлгілер

авторлар, бірлескен авторлар, патент 
меншік иелері, автор мұрагерлері

олардың бірегейлігін көрсететін  
көркем форма мен тіл

12-сыз ба. Па те нт тік құ қық инс ти ту ты

Аза мат тық ай на лым ға қа ты су шы лар ды жә не олар өн ді ре тін  
өнім дер ді да ра лан ды ру құ рал да ры ның инс ти ту ты

Объектілері

Субъектісі

Нысаны

– фирмалық атаулар (азаматтық  
айналымға қатысушыларды дара-
ландыру құралдарының субинсти-
туты);

– тауар таңбалары, қызмет көрсе-
ту белгілері, тауар шығарылған 
жерлердің атаулары (өнімді, 
жұмыстарды және қызметтерді  
дараландыру құралдарының  
субинституты)

авторлар, бірлескен авторлар, патент 
меншік иелері, автор мұрагерлері

тиісті шешімдердің мазмұны

13-сыз ба. Аза мат тық ай на лым ға қа ты су шы лар ды  
жә не олар өн ді ре тін өнім дер ді да ра лан ды ру  

құ рал да ры ның инс ти ту ты
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Дәс түр лі емес зият кер лік мен шік объ ек ті ле рін  
қор ғау инс ти ту ты

Объектілері • селекциялық жетістіктер;
• интегралды микросызбалар 

тополо гиясы;
• қызметтік және коммерциялық 

құпияны құрайтын ақпарат;
• заңнамаға сәйкес айрықша 

құқықтық танылуы және бекітілуі 
мүмкін зияткерлік қызметтің өзге 
де нәтижелері

Субъектісі авторлар, бірлескен авторлар, патент 
меншік иелері, автор мұрагерлері

Нысаны тиісті шешімдердің мазмұны

14-сыз ба. Дәс түр лі емес зият кер лік мен шік  
объ ек ті ле рін қор ғау инс ти ту ты

ҚР Конс ти ту ция сы зият кер лік мен шік ті қор ғау құ қы ғы на 
ке піл дік бе ре ді. Қа зір гі жағ дай да ғы лы ми қыз мет нә ти же ле-
рі не зият кер лік мен шік ті құ қық тық қор ғау ды кү шей ту – өте 
өзек ті мәселе. Айрықша құ қық ты бұ зу шы дан оның кі нә сі бол-
ған жағ дай да за лал дар ды өн ді ріп алу жә не оған бас қа да жау ап-
кер ші лік ша ра ла рын қол да ну жүр гі зі ле ді (1996 жыл ғы 10 мау-
сым да ғы «Ав тор лық құ қық жә не са бақ тас құ қық тар ту ра лы» 
Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның Заң да ры).

Жауапберейік

1. Дербес деректер деген не? 
2. Коммерциялық ақпаратқа нелер жатады?
3. Шы ғар ма шы лық жұ мыс нә ти же сі нің ав то ры кім бо лып 

та бы ла ды?
4. Ақпаратты қалай қорғауға болады?

Сұрақтарғажауапберейік
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5. Ақ па рат тық ре сурс тар ие гер ле рі нің мін дет те рі мен 
жауап кер ші лі гіне нелер жатады?

6. Ком мер ция лық ақ па рат ты қор ғау әдіс те рі қандай?
7. «Зият кер лік мен шік» тү сі ні гі қа лай анық тала ды?

Ойланайық,талқылайық

1. Ақ па рат тар ды құ қықтық қор ғау дың ма ңы зы не де?
2. Қа зақ стан да ақ па рат тар ды заң мен қор ғау қан дай дең-

гей де қам та ма сыз етіл ген?

Талдап,салыстырайық

Кел ті ріл ген тео рия лық ма те ри ал дар да ғы Қа зақ стан 
Рес пуб ли ка сы ның 2015 жыл ғы 16 қа ра ша да ғы «Ақ па рат қа 
қолжет кі зу ту ра лы», 2003 жыл ғы 7 қаң тар да ғы «Элек-
тронды құ жат жә не электронды цифр лық қол таң ба ту-
ра лы», 1996 жыл ғы 10 мау сым да ғы «Ав тор лық құ қық жә не 
са бақ тас құ қық тар ту ра лы» Заң да ры на та қы рып қа сәй кес 
тал дау жұ мыс та рын жүр гі зің дер.

Компьютердеорындайық

А тапсырмасы. Мә тін дік ре дак тор ды қол да на оты рып, 
тө мен де гі әр бір та қы рып бо йын ша не гіз дел ген, дә лел-
ден ген ақ па рат тар дан («Ақ па рат қа қолжет кі зу ту ра лы», 
«Электронды құ жат жә не электронды цифр лық қол таң ба 
ту ра лы», «Ав тор лық құ қық жә не са бақ тас құ қық тар ту ра-
лы» Заң дар дан алу ке рек) хабарла ма да яр лаң дар.

Та қы рып тар:
1. За ма науи Қа зақ стан да ав тор лық құ қық ты қор ғау мә се-

ле ле рі.
2. Қа зақ стан Рес пуб ли ка сын да ғы ком мер ция лық құ пия 

жә не оны қор ғау.
3. Ақ па рат қа қол же тім ді к құ қық ты жү зе ге асы ру.
4. Ақ па рат тық ре сурс тар же кемен шік объект ре тін де.

В тапсырмасы. Бір тақырыпты таңдап, презентация 
тү рінде таңдалған тақырыптың артықшылықтары мен кем-
ші ліктеріне талдау жасаңдар.

С тапсырмасы. Мына жағдайда құқықбұзушылық бар 
ма? Ойларыңды дәлелдеңдер.

Ойланайық,талқылайық

Талдап,салыстырайық

Компьютердеорындайық
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Әншінің айтқан әнін басқа бір кісі рұқсатсыз өз парақ-
шасында жариялап, көрілім жинады. Бұл дұрыс па? Жалпы 
ән кімге тиесілі:
– әншіге,
– ақынға, 
– композиторға,
– продюсерге?

Ойбөлісейік

«Қа зақ стан да ақ па рат тар ды құ қы қтық қор ғау қан дай 
дең гей де жүр гі зі ліп ке ле ді? Ақ па рат тар ды құ қықтық қор-
ғау бо йын ша қай ел дердің тә жі ри бе сі көш бас тап тұр?» 
сұ рақ та ры бо йын ша қо сым ша ақ па рат көз де рі нен өз бет те-
рің ше із де ніп, сы нып тас та рың мен ой бө лі сің дер.

Үйтапсырмасы

1. Кес те ні тол ты рың дар.

Институттар Объектілері Субъектісі Нысаны
Ав тор лық құ қық 
жә не са бақ тас 
құ қық тар инс ти ту ты 

Па те нт тік құ қық 
инс ти ту ты 

Аза мат тық ай на-
лым ға қа ты су шы-
лар ды жә не олар 
өн ді ре тін өнім дер ді 
(жұ мыс тар ды, қыз-
мет тер ді) да ра лан-
ды ру құ рал да ры ның 
инс ти ту ты 

Дәс түр лі емес 
зият кер лік мен шік 
объ ек ті ле рін қор ғау 
инс ти ту ты 

2. Өз отбасыларыңның құқығы бұзылмау үшін не 
істейсіңдер?

Ойбөлісейік

Үйдеорындайық
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§29–30. Электронды цифрлық қолтаңба  
және сертификат

Қа зақ стан да элек трон ды цифр-
лық қол таң ба (ЭЦҚ) 2008 жы лы 
ен гі зіл ді. Оның кө ме гі мен үй ден 
шық пай-ақ көп те ген мем ле кет тік 
қыз мет тер ді алу ға бо ла ды. 

Элек	трон	ды	цифр	лық	қол	таң	ба	
де	ге	ні	міз	не?

Элек трон ды цифр лық қол таң ба 
(ЭЦҚ) – элек трон ды тір кеу куә-
лі гін (сер ти фи кат) жә не ЭЦҚ-ның 
жа бық кіл тін пай да ла на оты рып, 
ақ па рат ты крип тог ра фия лық түр-
лен ді ру нә ти же сін де алын ған элек-
т рон ды құ жат тың де рек те ме сі.

Элек трон ды цифр лық қол таң ба-
ны пай да ла ну – өз қо лы мен қо й ыл-
ған қол таң ба ны то лық ау ыс ты ру.

«Элек трон ды құ жат жә не элек-
трон ды цифр лық қол таң ба ту ра-
лы» 2003 жыл ғы 7 қаң тар да ғы Қа-
зақ стан Рес пуб ли ка сы За ңы на сәй-
кес «тір кеу куә лі гі», ха лы қа ра лық 
тә жі ри бе де «сер ти фи кат» не ме се 
«ашық кілт сер ти фи ка ты» деп қол-
да ны ла ды. Жо ға ры да кел ті ріл ген 
Заң нан не гіз гі тү сі нік тер ді кел ті-
рейік:

• Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның не гіз гі куә лан ды ру шы ор та-
лы ғы (ҚР НКО) – куә лан ды ру шы ор та лық тар дың элек -
трон ды цифр лық қол таң ба сы ның ашық кілт те рі нің тие сі-
лі лі гін жә не жа рам ды лы ғын рас тау ды жү зе ге асы ра тын 
куә лан ды ру шы ор та лық;

•  тір кеу куә лі гі  – куә лан ды ру шы ор та лық элек трон ды цифр-
лық қол таң ба ның  Заң да бел гі лен ген талап тар ға сәй кес ті гін 
рас тау үшін бе ре тін қа ғаз  не ме се элек трон ды құ жат;

Еcтеріңетүсіріңдер:

•	 ақ	па	рат	тар	ды	құ	қықтық	
қор	ғау	дың	қа	жет	ті	лі	гі;

•	 зият	кер	лік	мен	шік	ті	құ	қы	қтық	
қор	ғау	дың	қа	жет	ті	лі	гі.

Меңгерілетінбілім:

•	 элек	трон	ды	цифр	лық	қол	таң	ба;
•	 сер	ти	фи	кат;
•	 элек	трон	ды	цифр	лық	қол	таң	ба	
қыз	ме	ті;

•	 сер	ти	фи	кат	қыз	ме	ті.

Сөздік:

Электрондыцифрлыққол
таңба–Электронная циф
роваяподпись – Electronic 
digital signature
Тіркеукуәлігі–Сертификат– 
Certificate
Жекекуәлік–Удостовере
ниеличности – Identity card
Тiркеукуәлiгініңиесі–Вла
делец регистрационного
свидетельства – Holder of the 
registration	certificate
Электрондықұжат–Элек
тронныйдокумент – Electronic 
document
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• тiркеу куәлiгі нің ие сі – өз аты на тір кеу куә лі гі бе ріл ген, 
тір кеу куә лі гін де көр се тіл ген ашық кілт ке сәй кес ке ле тін 
жа бық кілт ті заң ды түр де ие ле не тін же ке не ме се заң ды  
тұл ға;

• элек трон ды құ жат – ақ па рат элек трон ды-цифр лық объект іде 
ұсы ныл ған жә не элек трон ды цифр лық қол таң ба ар қы лы 
куә лан ды рыл ған құ жат;

• элек трон ды цифр лық қол таң ба  (ЭЦҚ) – элек трон ды 
цифр лық қол таң ба құ рал да ры мен жа сал ған жә не элек -
трон ды құ жат тың дұ рыс ты ғын, оның тие сі лілі гін жә не маз-
мұ ны ның өз гер мейт ін ді гін рас тай тын элек трон ды цифр лық 
ны шан дар те рі лі мі;

• элек трон ды цифр лық қол таң ба құ рал да ры – ЭЦҚ құ ру 
жә не оның түп нұс қа лы ғын тек се ру үшін пай да ла ны ла тын 
про  грам ма лық жә не тех ни ка лық құ рал дар дың жи ын-
ты ғы;

• элек трон ды цифр лық қол таң ба ның ашық кіл ті – кез кел-
ген тұл ға ның қо лы же те тін жә не элек трон ды құ жат та ғы 
элек т рон ды цифр лық қол таң ба ның түп нұс қа лы ғын рас-
тау ға ар нал ған элек трон ды цифр лық ны шан дар дәй ек ті-
лі гі;

• элек трон ды цифр лық қол таң ба ның жа бық кіл ті – тір кеу 
куә лі гі нің ие сі не бел гі лі жә не элек трон ды цифр лық қол-
таң ба құ рал да рын пай да ла на оты рып элек трон ды цифр лық 
қол таң ба ны жа сау ға ар нал ған элек трон ды цифр лық 
ны шан дар дәй ек ті лі гі.

Пор	тал	да	ЭЦҚ	пай	да	ла	ну	қан	дай	ар	тық	шы	лық	тар	бе	ре	ді?
Элек трон ды үкі мет пор та лы ар қы лы ЭЦҚ пай да ла ну ке зін-

де гі не гіз гі ар тық шы лық тар бар, олар:
• мем ле кет тік ор ган дар дың элек трон ды қыз мет те рін біз үшін 

ың ғай лы, тәуліктің кез кел ген уа қыт ында алу мүм кін ді гі;
• об лыс тық жә не Рес пуб ли ка лық, мем ле кет тік ор ган дар дың 

вир туал ды қа был дау ла ры на элек трон ды өті ніш тер бе ру 
мүм кін ді гі.
2012 жыл ғы ма мыр ай ының ба сын да Ұлт тық куә лан ды-

ру шы ор та лық тың (ҰКО) әзір леу ші лер ко ман да сы ҚР ҰКО 
про грам ма лық жа сақ та ма ның жа ңар тыл ған нұс қа сын жа рия-
ла ды. Жа ңа про г рам ма лық жа сақ та ма ны қол да ну ға кө шу дің 
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мақ са ты заң ды жә не же ке тұл ға лар үшін тү бір лік сер ти фи-
кат тар ор на ту ды же ңіл де ту бо лып та бы ла ды.

Тү бір лік сер ти фи кат – сер ти фи кат тау ор та лы ғы на тие сі лі 
сер ти фи кат, оның кө ме гі мен ор та лық бер ген бас қа да сер ти фи-
кат тар дың шы най ылы ғы тек се рі ле ді. Мы са лы, опе ра ция лық 
жүйе не ме се брау зер пай да ла ну шы се кіл ді про грам ма лық жа-
сақ та ма лар сер ти фи кат тың дұ рыс ты ғын тек се ру үшін, тү бір лік 
сер ти фи кат брау зер де не ме се опе ра ция лық жүйе де ал дын ала 
ор на ты луы қа жет.

Сер ти фи кат тар ды алу тәр ті бін сыз ба тү рін де ұсы на тын бол-
сақ (15-сыз ба):

Түбірлік сер ти фи кат тар ды орнату

Java орнату

Сер ти фи кат  алу үшін өтінім беру

Халыққа қызмет көрсету орталығында  
өтінімді растау

Сер ти фи катты алу

15-сыз ба. Сер ти фи кат тар ды алу тәр ті бі

Сертификаттыалудыңқысқашатүсініктемелері
https://egov.kz/cms/kk пор та лын да қа дам дар қыс қа ша си-

пат тал ған  ар найы па рақ ша сы бар жә не қа жет ті 
про грам ма лық жа сақ та ма, пай да ла ну шы нұс қау лы ғы мен құ-
жат блан кі ле рін жүк теу сіл те ме ле рі бе ріл ген. Он да же ке тұл ға-
лар үшін де, заң ды тұл ға лар үшін де бар лық қа жет ті де рек тер 
ор налас ты рыл ған.

Сертификаталу
 сіл те ме сінен өт кен нен кей ін, 85-су рет те 

кел ті ріл ген па рақ ша ашы ла ды.
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85-су рет. ЭЦҚ алу па рақ ша сы

Мұн да ал ды мен ор на тыл ған тү бір лік сер ти фи кат тар ды, со-
дан кей ін Java-ны рес ми сай ты нан жүк теп алу қа жет.

Же ке де рек тер ді ен гіз ген нен кей ін же ке ба сы ңды расында 
да өзің (ор ны ңа ЭЦҚ ал ғы сы ке ле тін бас қа бі реу емес) екен ді гін 
рас тау үшін ХҚКО-на (Халыққа қызмет көрсету орталығы) ба-
ру қа жет бо ла ды.

Пош та ның көр се тіл ген ме кен жай ына өті нім нің дай ын блан-
кі сі са лын ған, өті нім ге нө мір бе ріл ге ні ту ра лы ха бар ла ма сы бар 
хат ке ле ді.

Осы блан кі мен ХҚКО-дағы опе ра торға ке ліп, бір ден өті ніш-
ті рас татады. Өті нім мәр те бе сін тек се ріп, ЭЦҚ кілт те рін ком-
пью тер ге ор на ту ға бо ла ды. ЭЦҚ кілт те рін өті нім бе ру ке зін де 
көр се тіл ген бу ма ға сақ тау ке рек.

Сер ти фи кат тар ды бер ген кез де бар лы ғы на бір дей па роль бе-
рі ле ді, оны кей ін Же ке ка би нет те ау ыс ты ру ға бо ла ды (Же ке 
па ра ме тр лер мә зі рі – Кілт ке па роль ді жа ңар ту). Бір дей пароль 
пай да ла ну шы ның ың ғай лы лы ғы үшін жа сал ған, се бе бі көп те-
ген адам дар өз паролін ұмы та ды. Оны ал дын ала қою мүм кін 
емес. Де ген мен сер ти фи кат тар ды ал ған нан кей ін пароль ді же ке 
ка би нет ар қы лы жо ға ры дең гей де қор ғал ған етіп өз гер ту ұсы-
ны ла ды.

Осы дан кей ін RSA (Rivest, Shamir, Adleman) жә не AUTH_
RSA сер ти фи кат та ры ор на тыл ған ды ғы жай ын да ха бар ла ма 
шы ға ды.
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RSA сер ти фи ка ты – сұ ра ныс тар ға қол қоюға, ал AUTH_RSA 
сер ти фи ка ты пор тал да ау тен ти фи ка ция лау ға ар нал ған (86-су рет).

86-су рет. AUTH_RSA жә не RSA сер ти фи кат та ры

Бо ла шақ та қан дай да бір тү сі ніс пеу ші лік ке жол бер меу үшін 
осы ақ па рат ты ес те сақ тау ма ңыз ды. Егер сендер сұ ра ным ға қол 
қою ба ры сын да ау тен ти фи ка ция сер ти фи ка тын таң да саңдар, 
он да сұ ра ным ға қол қой ыл май ды. Сер ти фи кат тың бо луы жә не 
пор тал ға кі ру өте ың ғай лы – санаулы минуттар ішінде қажетті 
құжатқа қолжеткізуге болады.

Жауапберейік

1. Элек трон ды цифр лық қол таң ба де ген не?
2. Элек трон ды цифр лық қол таң ба ны пай да ла ну не ні біл ді-

ре ді?
3. Элек трон ды құ жат жә не элек трон ды цифр лық қол таң ба 

ту ра лы Заң да қан дай не гіз гі тү сі нік тер кел ті ріл ген?
4. Тү бір лік сер ти фи кат не ні тек се ре ді?
5. Сер ти фи кат тар ды алу тәр ті бі қан дай?
6. AUTH_RSA жә не RSA сер ти фи кат та ры ның қыз ме ті 

қан дай?

Ойланайық,талқылайық

1. Элек трон ды цифр лық қол таң ба ны қол да ну ға жап пай 
кө шу дің қажеттілігі не де?

2. Түбірлік сертификат не себепті қажет?
3. Сертификат алғаннан кейін неге парольді өзгертеміз?

Талдап,салыстырайық

Кел ті ріл ген тео рия лық ма те ри ал дар дан бас қа да ақ па-
рат көз де рін пай да ла на оты рып, AUTH_RSA жә не RSA сер-
ти фи кат та ры ның қыз ме ті мен өза ра ай ыр ма шы лық та рын 
тал дап, са лыс ты рың дар.

Сертификаттар Қызметі Айырмашылықтары
AUTH_RSA сер ти фи ка ты

RSA сер ти фи ка ты

Сұрақтарғажауапберейік

Ойланайық,талқылайық

Талдап,салыстырайық
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Компьютердеорындайық

ЭЦҚ кілт те рін алу
А тапсырмасы

1. Брау зер ді іс ке қо сып, ме кен жай өрі сін де www.pki.gov.kz 
жо лын те рің дер. Қажетті па рақ ша пай да  бо ла ды.

pki.gov.kz сайтының басты беті

2. Бас ты бет тен ЭЦҚ кілт те рін алу ба тыр ма сын ба сып,  
Же ке тұл ға лар жо лын таң даң дар.

Тіркеу куәліктерінің түрлері

3. Ашыл ған те ре зе ден Өті нім бе ру ба тыр ма сын таң даң дар.

Тіркеу куәлігін шығаруға өтінім беру

Компьютердеорындайық
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4. Ке ле сі бет те Пай да ла ну шы лық ке лі сім ді оқы дым жә-
не шарт та ры мен ке лі се мін өрі сі не жа лау ша бел гі сін 
қой ып, Ен гі зу ба тыр ма сын ба сың дар.

Пайдаланушылық келісімшарттарымен танысу

5. Ашыл ған те ре зе де су рет те көр се тіл ген код ты жә не же ке 
сәй кес тен ді ру нө мі рін (ЖСН) ен гі зіп, ЖСН тек се ру ба-
тыр ма сын ба сың дар.

ЖСН тексеру

В тапсырмасы
1. Ти іс ті өріс тер ді тол ты рып, Өті нім бе ру ба тыр ма сын ба-

сың дар.

Онлайн өтінім беру

2. Ашыл ған те ре зе де гі сіл те ме бо йын ша өті нім ді жүк теп, 
бас па ға шы ға рып ал ған нан кей ін, Ха лық қа қыз мет көр-
се ту ор та лы ғы на ба рып, өті нім ді рас тау ке рек.
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3. Өтінім расталғаннан кейінгі әрекеттер тақырып бары-
сында сипатталған рет бойынша орындалып, көрсетілген 
сақтау орнына сертификаттар жүктеледі.

Құрылған өтінімді жүктеу

С тапсырмасы
1. Word немесе Excel құжатына цифрлық қолтаңба енгізу. 

Қол қою жолын жасау керек құжатта немесе парақта 
қажетті орынға тінтуірдің көрсеткішін қойыңдар.

2. Мына қадамдарды орындаңдар: Қою (Вставка) ⇒ Мәтін 
(Текст) ⇒ Қолтаңба қою жолы (Строка подписи) ⇒ 
MicrosoftOffice қолтаңба қою жолы (Строка подписи 
MicrosoftOffice).

3. Қолтаңбаны баптау (Настройка подписи) терезесінде 
қолтаңбаның астында көрсетілетін мәліметтерді енгі-
зіңдер. Қажет болса, Қол қоюшыға қолтаңба қою терезе-
сінде ескертпелерді қосуға рұқсат беру алаңына белгі 
қойыңдар.

Қолтаңбаны баптау терезесі
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4. Қолжазба қолтаңбасының суретін таңдау үшін Суретті 
таңдау (Выбрать рисунок) батырмасын басыңдар. Гра-
фи калық қолтаңбаны таңдау (Выбор графической под-
писи) терезесінде қолтаңбаның суреті бар файлды тауып, 
Таңдау батырмасын басыңдар.

Қолжазба қолтаңбасының суретін таңдау

5. Қол қою (Подписать) батырмасын басыңдар. Құжаттың 
немесе парақтың төменгі жағында Қолтаңба батырмасы 
пайда болады. Құжатты сақтаңдар.

Ойбөлісейік

Элек трон ды цифр лық қол таң ба ны қол да ну да қан дай 
кем ші лік тер кез де се ді? Элек трон ды тір кеу куә лік те рі нің 
түр лі сақ та лу тип те рі қан ша лық ты қор ғал ған деп ой лай-
сың дар? Осы мә се ле лер жай ын да өз бет те рің ше қо сым ша ақ-
па рат көз де рі нен із де ніп, сы нып тас та рың мен ой бө лі сіңдер.

Үйтапсырмасы

Электронды цифр лық қол таң ба ны сақ тау тип те рі нің си-
пат та ма сын кес те ге тол ты рың дар.

Электрондыцифрлық
қолтаңбанысақтаутиптері

Сипаттамасы

 Файл дық жүйе  

Kaztoken 

SIM-кар та да ғы ЭЦҚ

Же ке куә лік

Ойбөлісейік

Үйдеорындайық
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§31–32. Электронды цифрлық қолтаңба 
және сертификатты қолдану. Практикум

Же ке ка би нет ке кі ру
1. Брау зер ді іс ке қо сың дар жә не ме кен жай жо лын да www.pki.

gov.kz те рің дер. Суреттегі бет пай да бо ла ды. Же ке ка би нет ке 
кі ру ба тыр ма сын ба сың дар.

www.pki.gov.kz терезесі

2. Ашыл ған те ре зе де гі ті зім нен Кілт тер ді сақ тау тү рін таң дау 
қа жет – Файл дық жүйе, же ке куә лік, eToken PRO (Java, 
72K), JaCarta, Kaztoken.

«Кілттерді сақтау» түрлері

3. Кілт тер ді сақ тау ор ны на дей ін гі жолын да тір кеу куә лік те рі 
ор на лас қан жол ды көр се ту ке рек. Ау тен ти фи ка ция кіл тін 
таң дап (AUTH_RSA), Ашу ба тыр ма сын ба сың дар.
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Аутентификация кілтін таңдау

4. Кі ру ба тыр ма сын ба сың дар.

Жеке кабинетке кіру

5. Пай да бол ған диа лог тік те ре зе ге кілт тер ді сақ тау ор ны ның 
па ро лін ен гі зің дер.

Кілттерді сақтау орнының паролін енгізу
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6. Кілт тер дің ті зі мін жа ңар ту ба тыр ма сын ба сың дар. 
Па роль ді дұ рыс ен гіз ген кез де ау тен ти фи ка ция кіл ті көр-
се ті ле ді. Қол қою ба тыр ма сын ба сың дар.

Аутентификация кілті көмегімен қол қою

7. Қолданушының же ке ка би не ті не қош кел дің дер.

Қолданушының жеке кабинеті
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Же ке ка би нет те жұ мыс іс теу

«Тегі»мәзірі
1. Пай да ла ну шы ның Те гі мә зі рі ҚР ҰКО тір кеу куә лік те рі нің 

пай да ла ну шы сы ның про фай лы ту ра лы ақ па рат ты қам-
ти ды.

Қолданушының «Тегі» мәзірі

2. Про файл де рек те рі пай да ла ну шы ның же ке ақ па ра тын 
қам ти ды. Күй ге кел ті ру лер де ин тер фейс ті лін, сон дай-ақ 
электронды пош та ға ха бар ла ма лар жі бе ру ді ажы ра ту мүм-
кін ді гін таң дай ала сың дар.

Қолданушы туралы жеке ақпарат
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«МеніңЭЦҚкілттерім»мәзірі
1. ЭЦҚ-мен жұ мыс іс теу үшін Ме нің ЭЦҚ кілттерім қо сым ша 

па рағы бо йын ша өтің дер.

«Менің ЭЦҚ кілттерім» мәзірі

2. Пай да бо ла тын мә зір ден мы на тар мақ ша лар дың бі реуін 
таң дау ға бо ла ды:
• ЭЦҚ алу ға ар нал ған өті нім дер бар лық бе ріл ген өті нім-

дер ді көр се те ді (пай да ла ну шы қол қой ған/қол қой-
ма ған).

• ЭЦҚ ті зі мі бар лық бар ЭЦҚ көр се те ді, сон дай-ақ ЭЦҚ 
ке рі қай та рып алу.

• ЭЦҚ алу Тір кеу ор та лы ғын да ЭЦҚ рас та май, өті нім ді 
он лайн ре жим де (қол да ныс та ғы ЭЦҚ бол ған кез де) 
бе ру ге мүм кін дік бе ре ді.

• ЭЦҚ мәр те бе сін тек се ру бе ріл ген өті нім нің мәр те бе сін 
тек се ру ге жә не тір кеу куә лік те рін ор на ту ға мүм кін дік 
бе ре ді.

• Па роль ді ау ыс ты ру ЭЦҚ-ның па ро лін бел гі ле нуі бо -
йын ша ау ыс ты ру ға мүм кін дік бе ре ді.
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«Берілгенөтінімніңмәртебесі»бөлімі
1. Өті нім ді рас та ған нан кей ін Ме нің ЭЦҚ кілттерім мә зі рін 

ашың дар, Бе ріл ген өті нім нің мәр те бе сі бө лі мі не өтің дер.
2. Өті нім нің нө мі рін ен гі зіп, Із деу ба тыр ма сын ба сың дар.

Берілген өтінімнің мәртебесін тексеру

3. Кілт тер ді сақ тау ор ны на дей ін гі жол ды көр се тің дер жә не 
Сер ти фи кат тар ды жүк теу ба тыр ма сын ба сың дар.

Сертификаттарды жүктеу
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4. Тір кеу куә лік те рі сәт ті ор на тыл ға нын ха бар лай тын те ре зе 
пай да бо ла ды.
Тір кеу куә лік те рін шы ға ру аяқ тал ды.

«Парольдіауыстыру»бөлімі
1. ЭЦҚ па ро лін ау ыс ты ру үшін Ме нің ЭЦҚ кілттерім мә зі-

рі нің тар ма ғы на, одан кей ін Па роль ді ау ыс ты ру бө лі мі не 
өту қа жет.

2. Ашыл ған те ре зе де Кілт тер ді сақ тау ор ны жо лын да ғы тір-
кеу куә лік те рің нің ор на лас қан ор нын көр се тің дер.

3. Кілт тер ді сақ тау ор нын көр се тің дер. Па роль ді ен гі зу жо лын 
көр се тіп, Өз гер ту ба тыр ма сын ба сың дар. 

4. Сақ тау ор ны ре тін де файл дық жүйе ні таң да ған жағ дай да, 
па роль ді ау ыс ты ру үшін тір кеу куә лі гін көр се тің дер.

5. Па роль ді ау ыс ты ру про це ду ра сын әр бір тір кеу куә лі гі үшін 
же ке орын дау қа жет.

Парольді ауыстыру

 На зар ау да рың дар! ҚР ҰКО (Ұлттық куәландырушы орта-
лығы) Сіз дің па роль де рі ңіз ді сақ та май ды. Па роль жо ғал-
ған жағ дай да, ЭЦҚ қал пы на кел ті ріл мей ді. 

6. Па роль сәт ті өз гер тіл ді.
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§33–34. Электронды үкімет

Электронды	үкі	мет	де	ге	ні	міз	
не	жә	не	ол	не	үшін	қа	жет?

Қа зақ стан да ғы ақ па рат тық-ком-
му ни ка тив тік тех но ло гия лар дың да-
муы мен аза мат тар мен мем ле кет тің 
өза ра әре кет тес ті гін ың ғай лы, қа ра-
пай ым, қол же тім ді жә не тү сі нік ті 
ету үшін электронды үкі мет тұ жы-
рым да ма сы әзір лен ді. Электронды 
үкі мет құ ру ісі би лік ор ган да ры ның 
жұ мы сын ана ғұр лым тиім ді, аза-
мат тар ға қол же тім ді ету үшін қа жет 
бол ды.

Электронды үкі мет – ақ па рат-
тық тех но ло гия лар кө ме гі мен іші на-
ра ке лі су ші лік ті қам та ма сыз ете тін, 
мем ле кет пен аза мат тар ара сын да-
ғы, сон дай-ақ мем ле кет тік ор ган дар-
дың өза ра әре кет тес ті гі нің бі рың ғай 
ме ха низ мі. Мем ле кет тік ор ган дар ға 
ке зек ті қыс қар тып, анық та ма, куә-
лік, рұқ сат құ жат та рын жә не та-
ғы бас қа ла рын алу ды же ңіл де ту ге 
әрі жыл дам да ту ға мүм кін дік бер ген 
де – осы ме ха низм.

Электронды үкімет – ел ауқымын-
дағы басқа ру про цес те рі нің бар лық 
жиын тығын автоматтанды ру ға не-
гіз дел ген, қо ғам ның әрбір мүшесі 
үшін мемлекеттік басқарудың тиім-
ділігін елеу лі арттыру және әлеумет-
тік коммуникациялардың шығын-
да рын азайту мақсатында қыз мет 
ететін мемлекеттік басқару дың элек-
тронды құжат айна лым жүйесі.   

Еcтеріңетүсіріңдер:

•	 элек	трон	ды	цифр	лық	қол
таң	ба;

•	 сер	ти	фи	кат;
•	 элек	трон	ды	цифр	лық	қол
таң	ба	қыз	ме	ті;

•	 сер	ти	фи	кат	қыз	ме	ті.

Меңгерілетінбілім:

•	 элек	трон	ды	үкі	мет	пор	та	лы;
•	 элек	трон	ды	үкі	мет	пор	та
лы	ның	функ	ция	ла	ры.

Сөздік:

Электрондыүкімет–
Электронноеправи
тельство	–	egovernment
Азамат–Гражданин– 
Citizen
Бизнес–Бизнес– Business
Технологиялықсауат
тылық–Технологическая
грамотность – Technological 
literacy
Әкімшілендіру–Адми
нистрирование– Admin
Интерактивтілік–Интер
активность– Interactivity
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Қа	зақ	стан	Рес	пуб	ли	ка	сын	да	электронды	үкі	мет	қа	лай	да	муда?
Элек трон ды үкі мет құ ру идея сы Ел ба сы на тие сі лі, ал ғаш 

рет 2004 жылы айтылған. Осы уа қыт ішін де электронды үкі-
ме ті міз қа лып та суы мен да муы ның ір ге лі төрт ке зе ңі нен өт ті 
(16-сызба).

Ақпараттық кезең

Интерактивті кезең

Транзакциялы кезең

Түрлендірмелі кезең

16-сызба. Электронды үкі ме ттің қа лып та суы  
мен да муы ның ір ге лі төрт ке зе ңі

Ақ па рат тық ке зең. Дәл осы ке зең де электронды үкі мет пор-
та лы іс ке қо сы лып, ақ па рат пен тол ты рыл ды. Мем ле кет тік ор-
ган дар, олар дың жұ мы сы мен ха лық қа көр се те тін қыз мет те рі 
жай лы ақ па рат тар пай да бол ды.

Ин те рак тив ті ке зең пор тал да электронды қыз мет тер ді тұң-
ғыш рет ұсы нуы мен ес те қал ды. Бұл ке зең ба ры сын да пор тал-
ды пай да ла ну шы лар түр лі ме ке ме лер ден ке зек ке тұ ру ға уа қыт 
жұм са май-ақ анық та ма алу, үй ден шық пай-ақ кез кел ген мем-
ле кет тік ор ган ға сұ ра ныс жі бе ріп, оның мәр те бе сін қа да ға лап 
оты ру мүм кін дік те рі не ие бол ды.

Тран зак ция лы ке зең. Аза мат тар мем ле кет тік баж са лы ғын, 
алым дар, ай ып пұл дар жә не ком му нал дық қыз мет ақы ла рын 
тө леу ге мүм кін дік ал ды.

Түр лен дір ме лі ке зең. Бас ты мақ сат – аза мат тар ға қыз мет 
көр се ту дің мей лін ше жыл дам ды ғы. Дәл осы мақ сат қа қолжет-
кі зу үшін ин те рак тив тік жә не тран зак ция лық қыз мет тер қа-
зақ стан дық тар үшін ай рық ша ма ңыз ға ие ке шен ді қыз мет түр-
ле рі не бі рік ті ріл ген.
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egov.kz – ақ па рат тық-ком му ни ка ция лық ин но ва ция лар 
есе бі нен мем ле кет тік би лік тің ел хал қы мен өза ра іс-қи мы лын 
же ңіл де ту үшін әзір лен ген Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы Үкі ме ті-
нің прог рес сив ті құ ры лы мы нан тұ ра тын пор тал (87-су рет).

87-су рет. egov.kz элек трон ды үкі мет пор та лы

Ашық	үкі	мет	де	ге	ні	міз	не?
Ашық үкі мет тің мақ са ты – ашық жә не ха лық ал дын да есеп 

бе ру ге мін дет ті мем ле кет ті құ ру, аза мат тар дың мем ле кет тік 
бас қа ру са ла сын да ғы құ қық та ры мен мүм кін дік те рін ке ңей ту, 
жем қор лық қа қар сы кү рес ті кү шей ту мен жа ңа тех но ло гия-
лар ды мем ле кет тік бас қа ру тиім ді лі гін арт ты ру үшін қол да ну 
(17-сызба).

Ашық үкімет

«Ашық бюджеттер» порталы

«МО тиімділігін бағалау» порталы

«Ашық деректер» порталы

«Ашық НҚА» порталы

«Ашық диалог» порталы

17-сыз ба. Ашық үкі мет

«Ашықдеректер»порталы
«Ашық де рек тер» пор та лы (data.egov.kz) – ашық үкі мет 

ком по не нт те рі нің бі рі, мүд де лі аза мат тар ды Қа зақ стан Рес пуб-
ли ка сы ның мем ле кет тік ор ган да ры нан шы ға тын әр түр лі де-
рек тер жи ын ты ғы мен то лық қам та ма сыз ету мақ са тын да құ-
рыл ған.
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Ашық	де	рек	тер	жи	ын	ты	ғын	қа	лай	та	бу	ға	жә	не	жүк	теу	ге	
бо	ла	ды?

data.egov.kz пор та лын да мынадай ақ па рат ие ле рі ор на лас-
ты рыл ған 3 мың нан ас там де рек тер жи ын ты ғы бар:
• ҚР ор та лық мем ле кет тік ор ган да ры;
• ҚР Жер гі лік ті ат қа ру шы ор ган да ры (об лыс тар дың жә не 

Нұр-Сұл тан, Ал ма ты қа ла ла ры ның әкім дік те рі);
• ҚР бас қа ұйым да ры.

Жа рия лан ған жи нақ тар ды жа сау жә не жа ңар ту кү ні бойын-
ша сұ рып тау ға бо ла ды, сон дай-ақ сайт та ке ңейт іл ген із деу ме-
ха низ мі жұ мыс іс тей ді.

Ең та ны мал де рек тер жи ын тық та ры ның бі рі – Қа зақ стан 
Рес пуб ли ка сы ның әкім ші лік-ау мақ тық объ ек ті ле рі нің қа-
зақ жә не орыс тіл де рін де гі атау ла ры, тип те рі, дең гей ле рі мен 
код та ры бар әкім ші лік-ау мақ тық объ ек ті лер жік теуші сі нің 
(ӘАОЖ) бет үл гі сін қа рас ты рай ық (88-сурет).

88-су рет. Әкім ші лік-ау мақ тық объ ек ті лер жік теу ші сі

«Пас порт» қой ын ды сын да де рек тер жи ын ты ғы ның қыс қа-
ша си пат та ма сы, са на ты, жау ап ты мем ле кет тік ор ган, өзек ті-
лік мәр те бе сі, сон дай-ақ оны ор на лас ты ру жә не жа ңар ту кү ні 
көр се тіл ген.

«Де рек тер» қой ын ды сы ар қы лы олар ды бет ке 5, 10, 20 жаз-
ба ның ті зі мін шек тей оты рып, қа лып ты, кес те лік түр де кө ру ге 
бо ла ды (89-сурет).
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89-су рет. «Де рек тер» қой ын ды сы

«АшықНҚА»порталы.Заңжобаларынжарияталқылау
«Ашық НҚА» пор та лы – нормативтік 

құқықтық ак ті лер дің жо ба ла рын мем ле-
кет тік жә не жер гі лік ті ат қа ру шы ор ган-
дар да ма құл дау сә ті не дей ін олар ды тал-
қы лау ала ңы ре тін де құ рыл ған «Ашық 
үкі мет» жо ба сы ком по не нт те рі нің бі рі.

НҚА	жо	ба	ла	рын	тал	қы	лау	ға	қа	лай	қа	ты	су	ға	бо	ла	ды?	
Ың ғай лы бо лу үшін пор тал да ғы бар лық жа рия тал қы-

лау ға қолже тім ді нормативтік құқықтық ак ті лер дің жо ба-
ла ры са нат тар, ор та лық жә не жер гі лік ті мем ле кет тік ор ган дар 
бойын ша бө лін ген. Заң жо ба ла рын мынадай түр лері бо йын ша 
фильтр леу ге бо ла ды:
• стан дарт;
• тұ жы рым да ма;
• Заң;
• мем ле кет тік көр се ті ле тін 

қыз мет стан дар ты;
• бұй рық;
• есеп;

• қау лы;
• ше шім;
• рег ла мент;
• ке лі сім;
• ере же;
• жар лық;
• өкім.

Әр бір жа рия лан ған нор ма тив тік құ қық тық ак ті де оның 
мәр те бе сі, ти пі, құ ры лу кү ні мен жа рия тал қы лау дың аяқ та лу 
мер зі мі ту ра лы ақ па рат бар. Оған қо са бе ріл ген құ жат тар ды 
файл тү рін де жүк теп алу ға бо ла ды.
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Аза мат тар дың бар лық пі кір ле рін нормативтік құ қық тық 
ак ті лер дің әзір ле нуін же тек ші лік ете тін мем ле кет тік жә не жер-
гі лік ті ат қа ру шы ор ган дар дың өкіл де рі қа рай ды, со дан кей ін 
жа рия тал қы лау ды аяқ тау нә ти же ле рі бо йын ша, жүйе қа был-
дан ған жә не қа был дан ба ған ес ке рт пе лер мен ұсы ныс тар ды қо са 
бе ре оты рып есеп құ рай ды.

«Ашықдиалог»порталы.Өтінішберутәртібіменфункционалы
Бү гін аза мат тар дың ара сын да «Ашық үкі меттің» ең та ны-

мал ком по нен ті – «Ашық диалог» пор та лы (90-сурет).

90-су рет. «Ашық диа лог» пор та лы

Пор тал аза мат тың мем ле кет пен ті ке лей өза ра іс-қи мы лы на 
мүм кін дік бе ре ді. Ол:
• ор та лық мем ле кет тік ор ган да ры ның жә не жер гі лік ті ат қа-

ру шы ор ган да ры ның бас шы ла ры ның блог та ры на өті ніш 
жа зу ға;

• бей ін ді та қы рып та ры бо йын ша түр лі ве до мс тво лар дың 
ин тер нет-кон фе рен ция ла ры на  қа ты су ға;

• мем ле кет тік ор ган дар дың рес ми  сау ал на ма ла ры на қа ты су ға;

Маңыздымәлімет

Пікірқалдыруүшінпорталдаавторизацияжасағаныдұрыс,бірақміндетті
емес,өйткеніатыжөнін,emailкөрсетужәне«captcha»тетігінтолтыру
арқылыпікірқалдырумүмкіндігіқарастырылған.
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• ұялы бай ла ныс опе ра тор ла ры на олар дың ұсы ны ла тын қыз-
мет көр се ту са па сы бо йын ша өті ніш бе ру ге мүм кін дік бе реді.
Өті ніш бе ру тәр ті бі
Өті ніш ті жа сау үшін бізге блог-плат фор ма ға өтіп, бас шы ны 

таң дап, Өті ніш бе ру ба тыр ма сын ба су қа жет. Осы дан кей ін 
ке лі сім нің шарт та рын қа был дап, Әрі қа рай ба тыр ма сын ба су 
қа жет. Ашыл ған те ре зе де мына сау ал са нат та ры ның бі рін таң-
да ймыз (са нат тар ті зі мі то лық ты ры луы мүм кін):

• ру ха ният жә не дін;
• ха лық ты жұ мыс пен  

қам ту;
• ден сау лық сақ тау;
• ақ па рат тық-ком му ни ка-

ция лық тех но ло гия лар;
• ипо те ка;
• мә де ни ет жә не ақ па рат;
• ша ғын жә не ор та ша биз-

нес;
• жас тар сая са ты;
• ғы лым;
• ұлт тық ком па ния лар;
• бі лім бе ру;
• құ қық қор ғау ор ган да ры;

• мем ле кет тік тіл ді да мы ту;
• ай мақ тар;
• ер кін та қы рып;
• ауылша ру ашы лы ғы;
• әлеу мет тік қам та ма сыз 

ету;
• спорт;
• құ ры лыс, үлес кер лер, 

тұр ғын үй мә се ле ле рі;
• кө лік;
• ту ризм;
• қар жы;
• мем ле кет тік ор ган дар дың 

жұ мы сы ту ра лы (мем ле-
кет тік қыз мет көр се ту).

Өті ніш ке жау ап алу ды жыл дам да ту үшін сұ рақ тың мә ні нің 
нақ ты, тү сі нік ті жә не ег жей-тег жей лі түр де маз мұн дау ұсы ны-
ла ды. 

Ша ғын ке ңес – өті ніш бе рер ал дын да пор тал бойын ша 
із деу ді пай да ла нып кө ру ге бо ла ды, өйт ке ні сендердің сұ рақ-
тарыңа жау ап бар бо луы мүм кін.

«Ашықбюджеттер»порталы.Бюджеттікбағдарламалардың
жобаларынталқылауғақалайқатысуғаболады

«Ашық бюд жет тер» пор та лы 
(budget.egov.kz) – «Ашық үкі мет» жо-
ба сы ның ком по нен ті, ашық бюд жет ті 
қа лып тас ты ру ды қам та ма сыз ету жә-
не бюд жет қа ра жа ты ның шы ғы сы на 
қо ғам дық ба қы лау ды да мы ту үшін  
құ рыл ды.
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Пор тал мен жұ мыс жа сау (91-сурет) 

91-су рет. «Ашық бюд жет тер» пор та лы   

Бюд жет тік бағ дар ла ма лар ды іс ке 
асы ру ту ра лы ақ па рат пен та ны су үшін 
«Бюд жет тік бағ дар ла ма лар» қо сым ша 
бе ті не ба сып, ти іс ті бө лім ше ні таң дау 
қа жет: «Жо ба », «Бе кі тіл ген бағ дар-
ла ма лар» не ме се «Іс ке асы ру ту ра лы 
есеп тер» (92-сурет).

Қы зық ты ра тын бюд жет тік бағ дар-
ла ма бе ті не өтіп, біз оның то лық си-
пат та ма сы мен та ны самыз, оның әр бір 
пунк ті тү сі нік те ме үшін қолже тім ді. 
Сон дай-ақ мұн да бас тап қы құ жат ты 
Excel фор ма тын да жүк теу ге бо ла ды.

Бюд жет тік есеп ті лік мы на лар ды қам ти ды:
• жер гі лік ті бюд жет тер дің ат қа ры луы ту ра лы есеп тер;
• Рес пуб ли ка лық бюд жет тің ат қа ры луы ту ра лы есеп тер;
• мем ле кет тік бюд жет тің ат қа ры луы ту ра лы есеп тер;
• шо ғыр лан ды рыл ған бюд жет тің ат қа ры луы ту ра лы есеп тер;
• об лыс бюд жет те рі нің ат қа ры луы ту ра лы есеп тер;
• бюд жет тік бағ дар ла ма лар ды іс ке асы ру ту ра лы есеп тер;
• ст ра те гия лық жос пар ды іс ке асы ру ту ра лы есеп тер;
• ҚР Ұлт тық қо ры ның тү сім де рі мен пай да ла ны луы ту ра лы 

есеп тер.
Есеп бе тін де Бюд жет тің тү рі, МО атауы, бе кі тіл ген жә не өзек-

ті лі гі кү ні, есеп тің өзі, құ жат тар ды жүк теу сіл те ме сі көр се ті ле ді.

92-су рет. «Бюд жет тік  
бағ дар ла ма лар»  

қо сым ша бе ті 
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«МОтиімділігінбағалау»порталы
Мем ле кет тік ор ган дар қыз ме ті нің тиім ді лі гін ба ға лау – 

аза мат тар мен үкі мет тің ара сын да ғы өза ра қа рым-қа ты на сын 
ны ғай ту ға ба ғыт тал ған құ рау ыш. Мұн да мем ле кет тік ор ган дар 
қыз ме ті  нің тиім ді лі гі ту ра лы жә не ау мақ тар дың ст ра те гия лық 
жос пар ла ры мен да му бағ дар ла ма ла ры ның мақ сат ты ин ди ка-
тор ла ры ның же тіс ті гі ту ра лы есеп тер жа рия ла на ды, сон дай-ақ 
мем ле кет тік ор ган дар дың қыз ме ті не тал қы лау жа рия лы жүр-
гі зі ле ді. 

«МО тиім ді лі гін ба ға лау» пор та лы  аза мат тар ға:
• мем ле кет тік ор ган дар дың ба ға лау жүй есі мен та ны су ға;
• әр мем ле кет тік ор ган ды ба ға лау нә ти же ле рін жал пы түр де 

жә не ба ға лау блок та ры ша ма сын да кө ру ге;
• мем ле кет тік ор ган дар дың ба ға лау нә ти же ле рі не сәй кес 

рейт ин гін қа рап шы ғу ға;
• ОМО ст ра те гия лық жос пар ла рын іс ке асы ру ту ра лы есеп-

тер мен жә не ЖАО ау мақ тыр ды да мы ту бағ дар ла ма ла рын 
іс ке асы ру ту ра лы есеп тер мен 
та ны су ға;

• мем ле кет тік ор ган дар дың қыз-
ме тін жа рия тал қы лау ға қа ты-
су ға мүм кін дік бе ре ді.

Мобильдіқарымқатынас
Бү гін гі таң да мо биль ді нұс-

қа көп те ген мем ле кет тер де қол-
жетім ді: Ре сей, АҚШ, Түр кия, 
Ұлыб ри та ния, Че хия жә не т.б. 

Әдетте Қазақстанда IOS және 
Android операциялық жүйелері бар 
смартфондарда қосымшалардың 
басым бөлігі қазақ тілінде неме-
се орыс тілінде жұмыс істейді. 
Ұялы телефоннан медициналық 
ұйымға мессенджер арқылы тір-
келуге, меншігінің болуы туралы 
ақпаратты сұратуға болады. Ре су рс-
та бұ қа ра лық ақ па рат құ рал да ры 
ар қы лы қыз мет көр се те тін те ле-
грамм-бот пай да бол ды (93-су рет).

93-су рет. Элек трон ды үкі мет 
мо биль ді қо сым ша сы
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Қыз мет түр ле рін қол да ну ба ры сын да мо биль ді нұс қа пай-
да ла ныл са, он да те ле фон ды ЖСН-ге бай ла ныс ты ру өзі нің ак-
каун тын да не ме се ХҚКО-ның кез кел ген бө лім ше сі не жү гін-
ген кез де жү зе ге асы ры ла ды. Те ле фон ар қы лы бір рет тік код 
бо йын ша қол же тім ді қыз мет тер қа та рын да тө мен де гі лер жа-
та ды:
• объ ек ті лер ге тех ни ка лық пас порт тар жә не олар дың түп нұс-

қа ла ры;
• құ қық бел гі лейт ін куә лік тер дің кө шір ме ле рі жә не ка дастр-

лық ті зі лім нен үзін ді кө шір ме лер;
• мұ ра ғат тық анық та ма ның түп нұс қа сы;
• заң ды тұл ға лар ды жә не фи ли ал дар ды тір кеу ту ра лы ма те-

ри ал дар;
• заң ды тұл ға лар дың фи ли ал да ры мен өкіл дік те рі ту ра лы 

де рек тер;
• заң ды тұл ға лар дың же ке жә не заң ды өкіл де рі мен ын ты мақ-

тас ты ғы ту ра лы деректер;
• заң ды тұл ға ның тір кеу де рек те рі жә не оның әре ке ті;
• құ рыл тай па ке ті не өз ге ріс тер ен гі зу ту ра лы ақ па рат; • 

туу ту ра лы жә не аза мат тық жағ дайы ту ра лы анық та ма лар;
• не ке, туу, ба ла асы рап алу, те гін-атын-әке сі нің атын (ТАӘ) 

ау ыс ты ру ту ра лы құ жат тар.
Элек трон ды үкі мет пор та-

лын да жұ мыс іс теу ба ры сын да 
түр лі қи ын дық тар ды Бі рың ғай 
бай ла ныс ор та лы ғы ның қыз мет-
кер ле рі ой да ғы дай ше ше ала ды, 
кез кел ген мә се ле же дел өң де ле ді. 
Ол үшін кез кел ген Қа зақ стан аза-
ма ты «ке рі бай ла ныс ты», «Call-
ор та лық» сер ви сін не ме се 1414 
те ле фон нө мі рін пай да ла на ала ды 
(94-су рет).

Жауапберейік

1. Электронды үкі мет де ге ні міз не жә не ол не үшін қа жет?
2. Қа зақ стан Рес пуб ли ка сын да электронды үкі мет қа лай 

да му да?
3. Электронды үкі ме ті міз дің қа лып та суы мен да муы  неше 

кезеңнен тұрады?

94-су рет. Бі рың ғай  
бай ла ныс ор та лы ғы

Сұрақтарғажауапберейік
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4. egov.kz пор та лы ның не гіз гі мақ са ты қандай?
5. Ашық үкіметтің мақсаты қандай?
6. «Ашық НҚА» порталы қандай қызмет атқарады? Оның 

негізгі мақсаты қандай?
7. Бюджеттік бағдарламаларды іске асыру туралы ақпа-

ратпен танысу үшін қандай қадамдарды орындау 
қажет?

8. Мо биль ді қа рым-қа ты нас ар қы лы қандай қыз мет тер жү-
зе ге асы ры ла ды?

Ойланайық,талқылайық

1. Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы нда құ рыл ған электронды үкі-
мет тің бас ты идея сы не де?

2. Электронды үкі мет ті тұ рақ ты жә не дұ рыс қол да ну аза-
мат тар үшін қан ша лық ты тиім ді?

Талдап,салыстырайық

Электронды үкі ме ті міз дің қа лып та суы мен да муы ның 
ір ге лі төрт ке зе ңінің өзін дік ерек ше лік те рін тал дап, са лыс-
ты рың дар.

Электрондыүкіметдамуының
іргелітөрткезеңі

Ерекшеліктері

Ақ па рат тық ке зең 

Ин те рак тив ті ке зең 

Тран зак ция лық ке зең 

Түр лен дір ме лі ке зең 

Компьютердеорындайық

А тапсырмасы. Элек трон ды үкі мет пор та лы на тір ке лу.
1. Кез кел ген брау зер ді қол да нып, egov.kz сай ты на кі рің-

дер.
2. Ашыл ған бас ты бет тің оң жақ бұ ры шын да ор на лас қан 

 ба тыр ма сын ба сың дар.
3. Тір ке лу бе тін де тір кеу тү рін таң дап, ЭЦҚ ар қы лы тір-

ке лу ба тыр ма сын ба сың дар.

Ойланайық,талқылайық

Талдап,салыстырайық

Компьютердеорындайық
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Порталды қолдану құқықтары туралы келісім

4. Ке ле сі бет ке өт кен нен кей ін, жа сы рын сөз ді ой лас ты-
рып, оны екі өріс ке те ріп, элек трон ды пош та ад ре сін ен-
гі зің дер. Сер ти фи кат ты таң дау ба тыр ма сын ба сың дар.

Жасырын сөзді ойластыру терезесі
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5. Тір ке лу үшін элек трон ды цифр лық қол таң ба сер ти фи-
кат та ры ның ор на ла су ор нын көр се тіп, қол қоюға ар нал-
ған RSA фай лын таң даң дар.

RSA фай лын таң дау

6. Ашыл ған те ре зе де пароль ді ен гі зіп, Қол қою ба тыр ма-
сын ба сың дар.

XML форматында ЭЦҚ құру

7. egov.kz сай ты на тір ке лу аяқ тал ды.
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В тапсырмасы. ЖСН туралы мәліметтер алу.
1. Кез кел ген брау зер ді қол да нып, egov.kz сай ты на кі рің дер.
2. Ашыл ған бас ты бет тің оң жақ бұ ры шын да ор на лас қан 

 ба тыр ма сын ба сың дар.
3. Кі ру ба тыр ма сы ар қы лы ЭЦҚ қол да нып, пор тал ға кі рің-

дер.
4. Азаматтық, миграция, иммиграция қыз ме тін таң даңдар.

Азаматтық, миграция, иммиграция қыз ме ті батырмасы

5. Ашыл ған те ре зе ден ЖСН туралы мәліметтер алу бөлі-
мін таңдап, Онлайн сұрау батырмасын басыңдар. 

ҚР паспорты және жеке куәлігі бөлімі

6. Тө мен де гі те ре зе ден Тегі, Аты, Әкесінің аты, Туған күні, 
Құжат нөмірі жолдарын толтырыңдар, кейін Сұранысты 
жіберу батырмасын басыңдар.

ЖСН туралы мәлімет алу терезесі
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7. Сұранысты жібер батырмасын басқаннан кейін, сол 
терезенің астыңғы бөлігінде сендердің Жеке сәйкес-
тендіру нөмірлерің пайда болады.

8. ЖСН туралы мәліметтер алу жұ мы сы аяқ тал ды.

С тапсырмасы. @Kenes1414Bot ботымен жұмыс.
1. Telegram мессенджерін смартфонға орнатып, @Kenes1414Bot 

атауы бойынша ботты іздеп табыңдар. Ботты іске қосу 
үшін Старт командасын басып, мәзір арқылы телефон 
нөмірін жіберу керек.

@Kenes1414Bot ботымен жұмыс
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2. Медициналық ұйымға мессенджер арқылы тіркелу 
батырмасын басып, өздеріңнің қай емханаға тіркел-
гендеріңді анықтаңдар. Егер тіркелмеген болсаңдар, 
тіркеуден өтіңдер.

Ойбөлісейік

1. «Egov жұ мы сы ның тиім ді лі гі қан дай?» та қы ры бын да 
ин фог ра фи ка бе ріл ген. Осы та қы рып та электронды үкі-
мет пор та лы ның функ ция ла ры ту ра лы ой бөлісіңдер.

2. «Кластер» әдісін пайдаланып, Электронды үкімет ту-
ралы тұжырымды талқылаңдар.

Электронды үкімет

Үйтапсырмасы

«Egov жұмысының тиімділігі» тақырыбында өз инфо-
гра фикаларыңды жасаңдар.

Ойбөлісейік

Үйдеорындайық
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ЖИЫНТЫҚБАҒАЛАУТАПСЫРМАЛАРЫНЫҢҮЛГІЛЕРІ

1. Қа зақ стан да ғы цифр лан ды ру:
A. Ал ға бас тайт ын тех но ло гия лар ды жә не ең бек өнім ді лі-

гін арт ты рып, ка пи тал дан ды ру дың өсуі не бас тайт ын 
мүм кін дік тер ді қол да на оты рып, ҚР эко но ми ка сы ның 
дәс түр лі са ла ла рын қай ту құ ру.

B. Креа тив тік қо ғам құ ру ды жә не жа ңа нақтылықтар – бі-
лім дер эко но ми ка сы на өту ді қам ти тын түр лен ді ру лер.

C. Қа зақ стан эко но ми ка сын да мы ту қар қы нын же дел де-
ту ге жә не біз дің аза мат тар дың тұр мыс са па сын жақ сар-
ту ға ар нал ған процесс.

D. Ха лық пен биз нес ке олар дың қа жет тік те рін ал дын ала 
бол жай оты рып, қыз мет тер көр се ту үшін мем ле кет тің 
инф ра құ ры лы мын қай та құ ру.

E. Де рек тер ді бе ру, сақ тау жә не өң деу дің жо ға ры жыл дам-
дық та ғы жә не қор ғал ған инф ра құ ры лы мын да мы ту.

2. Зият кер лік мен шік тің инс ти тут атау ла ры:
1. ... .
2. ... .

3. ... .
4. ... .

3. Па те нт тік құ қық инс ти ту ты ның объ ек ті ле рі: 
A. Фир ма лық атау лар, та уар таң ба ла ры.
B. Қыз мет көр се ту бел гі ле рі, та уар шы ға рыл ған жер лер дің 

атау ла ры.
C. Өнер та быс, пай да лы мо дель дер, өнер кә сіп үл гі лері.
D. Ав тор лар, бір лес кен ав тор лар, па тент ие ле рі.
E. Се лек ция лық же тіс тік тер, ин тег рал ды мик рос ызба лар 

то по ло гия сы, қыз мет тік жә не ком мер ция лық құ пия ны 
құ райт ын ақ па рат.

4. Сәй кес тен ді рің дер:

1) RSA сер ти фи ка ты а. Пор тал да ау тен ти фи ка-
ция лау

2) AUTH_RSA сер ти фи ка ты ә. Бас қа сер ти фи кат тар дың 
шы най ылы ғын тек се ру

3) Тү бір лік сер ти фи кат б. Сұ ра ныс тар ға қол қою
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5. Қа зақ стан да элек трон ды цифр лық қол таң ба ен гі зіл ген жы л:
A. 2006.
B. 2007.
C. 2014.

D. 2008.
E. 2010.

6. Ақ па рат элек трон ды-цифр лық объект іде ұсы ныл ған, элек-
трон ды цифр лық қол таң ба ар қы лы куә лан ды рыл ған құ-
жат тү рі:
A.  Тір кеу куә лі гі .
B. ЭЦҚ.
C. Элек трон ды құ жат.
D. ЭЦҚ ашық кіл ті.
E. Бар лық жау ап дұ рыс.

7. Бос орын ды тол ты рың дар:
egov.kz – ақ па рат тық-ком му ни ка ция лық ин но ва ция лар 

есе бі нен мем ле кет тік би лік тің ел хал қы мен өза ра іс-қи мы-
лын ... үшін әзір лен ген ... прог рес сив ті құ ры лы мы нан тұ ра-
тын пор тал.

8. Электронды үкі мет тің қа лып та суы мен да муы ның ке зең-
де рі:
A. Ин те рак тив ті, ақ па рат ты.
B. Уа қыт ша, тұ рақ ты.
C. Прог рес сив ті, ір ге лі.
D. Тұ тас тан ды ру, ба ян дау лы.
E. Элек трон ды, би лік.

9. Элек трон ды үкі мет пор та лы ның ло го ти пі:

A. 
ЖИЛСТРОЙСБЕРБАНК

B. 

C. 

D. 

10. Рұқ са ты шек теу лі құ пия ақ па рат тың бі рі:
A. Ком мер ция лық құ пия.
B. Ақ па рат ты қор ғау.
C. Ком мер ция лық же лі.
D. Же ке мен шік құ пия.
E. Мем ле кет тік құ пия.
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5БӨЛІМБОЙЫНШАҚОРЫТЫНДЫ

Қа зақ стан да ғы цифр лан ды ру про це сі адам ның күн де лік ті 
өмір сү ру тәр ті бін жақ сар ту ды жү зе ге асы ру ға, Қа зақ стан Рес-
пуб ли ка сы эко но ми ка сының да му қар қы нын же дел де ту ге мол 
үле сін қо су да. 

«Цифр лық Қа зақ стан» бө лі мін де сен дер Қа зақ стан да цифр-
лан ды ру про це сі нің ағым да ғы үр діс те рімен, ақ па рат тар ды жә-
не зият кер лік мен шік ті қор ғау дың қа жет ті лі гімен, элект рон-
ды цифр лық қол таң ба ның жә не сер ти фи кат тың мақ са тымен, 
элект рон ды үкі мет пор та лын да цифр лық қол таң ба ны қол да-
нумен жә не элект рон ды үкі мет пор та лы ның функ ция ла ры мен 
та ны стың дар. 

Қа зақ стан ды цифр лан ды ру дың түп кі мақ са ты – ор тамер-
зім ді да му да цифр лық тех но ло гия лар ды пай да ла ну есе бі нен 
рес пуб ли ка эко но ми ка сы ның да му қар қы нын же дел де ту жә не 
ха лық тың өмір сү ру са па сын жақ сар ту, сон дай-ақ Қа зақ стан 
эко но ми ка сы ның ұзақмер зім ді да му жос па рын да Бо ла шақ-
тың цифр лық эко но ми ка сын құ ру ды қам та ма сыз ете тін да му-
дың қа ғи да лы жа ңа траек то рия сы на кө шуі үшін жағ дай лар 
жа сау.

Осы бө лім де ал ған бі лім нің кө ме гі мен Қа зақ стан ды цифр-
лан ды ру про це сі не өз үлес те рің ді қо са сың дар деп үміт те не міз.

Глоссарий
Қа зақ стан да ғы цифр лан ды ру – Қа зақ стан эко но ми ка сын 

да мы ту қар қы нын же дел де ту ге жә не біз дің аза мат тар дың тұр-
мыс са па сын жақ сар ту ға ар нал ған үде ріс.

Эко но ми ка са ла ла рын цифр лан ды ру – озық техноло гиялар 
және мүмкіндіктерді пайдалана отырып, капи талдандырудың 
өсуі мен еңбек өтімділігін арттыратын ҚР экономикасының 
әртүрлі салаларын қайта құру.

Цифр лық мем ле кет ке өту – ха лық пен биз нес тің сұ ра ны сын 
ал дын ала бол жай оты рып, қыз мет тер көр се ту үшін мем ле-
кет тің инф ра құ ры лы мын қай та құ ру.

Цифр лық Жі бек жо лын іс ке асы ру – де рек тер ді бе ру, сақ-
тау жә не өң деу дің жо ға ры жыл дам дық та ғы жә не қор ғал ған 
инф ра құ ры лы мын бүкіл аумақты да мы ту.
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Элек трон ды цифр лық қол таң ба ны пай да ла ну – өз қо лы мен 
қо й ыл ған қол таң ба ны то лық ау ыс ты ру.

Ада ми ка пи тал ды да мы ту – креа тив тік қо ғам құ ру ды жә не 
жа ңа нақтылықтар – бі лім дер эко но ми ка сы на өту ді қам ти тын 
түр лен ді ру лер.

Ин но ва ция лық эко жүйе ні құ ру – биз нес, ғы лым са ла сы 
жә не мем ле кет ара сын да бе рік бай ла ны сы бар тех но ло гия лық 
кә сіп кер лік ті да мы ту, сон дай-ақ ин но ва ция лар ды ен гі зу үшін 
жағ дай жа сау.

Bigdata (Үл кен де рек тер) – де рек тер қо ры мен жұ мыс іс теу 
үшін дәс түр лі тә сіл де үл кен кө лем ді ақ па рат ты сақ тау, ұй ым-
дас ты ру жә не зерт теу әдіс те рі.

«Smart» city («Ақыл ды» қа ла) – қа ла лық мү лік ті жә не қа ла 
көр се те тін қыз мет тер ді бас қа ру тұ жы рым да ма сы. 

Ақ па рат ты қор ғау – пай да ла ну шы ға ақ па рат бе ру тәр ті бін 
бел гі леу (ор нын, уа қы тын, жау ап ты ла уа зым ды тұл ға лар ды, 
сон дай-ақ пай да ла ну шы лар дың ақ па рат қа қол жет кі зу шарт-
та рын қам та ма сыз ете тін қа жет ті рә сім дер ді көр се ту).

Ком мер ция лық құ пия – рұқ са ты шек теу лі құ пия ақ па-
рат тың бір тү рі.

Ком мер ция лық құ пия ны құ рай тын ақ па рат – жал пы ма ғы-
на да ком мер ция лық си пат та ғы деректер.

Зият кер лік мен шік – шы ғар ма шы лық қыз мет тің нә ти же ле-
рі не, сон дай-ақ нақ ты тіз бе сі заң на ма мен бел гі ле не тін, олар ға 
те ңес ті ріл ген кей бір өз ге де объ ек ті лер ге же ке, мү лік тік си пат-
та ғы ай рық ша құ қық тар дың жи ын ты ғы.

Элект рон ды цифр лық қол таң ба (ЭЦҚ) – элект рон ды тір кеу 
куә лі гін (сер ти фи кат) жә не ЭЦҚ-ның жа бық кіл тін пай да ла на 
оты рып, ақ па рат ты крип тог ра фия лық түр лен ді ру нә ти же сін де 
алын ған элект рон ды құ жат тың де рек те ме сі.

Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның не гіз гі куә лан ды ру шы ор та-
лы ғы (ҚР НКО) – куә лан ды ру шы ор та лық тар дың элек  трон ды 
цифр лық қол таң ба сы ның ашық кілт те рі нің тие сі лі лі гін жә не 
жа рам ды лы ғын рас тау ды жү зе ге асы ра тын куә лан ды ру шы 
ор та лық.

RSA сер ти фи ка ты – сұ ра ныс тар ға қол қоюға, ал AUTH_
RSA сер ти фи ка ты пор тал да ау тен ти фи ка ция лау ға ар нал ған 
құжат.
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