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ШАРТТЫБЕЛГІЛЕР
Жаңа тақырыпты меңгеру тапсырмалары – функционалдық сауаттылықты  

қалыптастыру тапсырмалары

Сұрақтарғажауапберейік Дәптергеорындайық

Ойланайық,талқылайық Компьютердеорындайық

Талдап,салыстырайық Ойбөлісейік

Еcтеріңетүсіріңдер:

 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

Терминдік анықтамалар

Қызықтыақпарат

 Материалды жеңіл мең ге ру ге 
жетелейтін ақпарат тар

Назар аудар
Электронды қосымша жүктелген CD қолжетімсіз болған 
жағдайда, қосымшаны arman-pv.kz сайтынан тауып, өз 
компьютеріңе жүктеп алуыңа болады
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Ал ғы сөз

Қым бат ты шә кі рт тер! 
Қол да рың да ғы оқу лық «Жасанды интеллект», «3D жобалау», 

«Аппараттық жасақтама», «Заттар интернеті», «IT Startup», 
«Цифрлық сауаттылық» бө лім де рі нен тұ ра ды.

«Жасанды интеллект» бө лі мін де машиналық оқыту, нейронды 
желілер қағидаларын түсіндіру, оның қолданылу саласын сипаттау, 
электронды кестелердегі/математикалық модельдеу программаларын-
дағы нейронды желілерді жобалау мақ сат та ры тү сін ді рі ле ді.

«3D жобалау» бө лі мі не виртуалды және кеңейтілген шындықтың 
мақсаты, олардың психикалық және физикалық денсаулыққа әсері, 
бірінші тұлға көрінісі бар 3D панорама жасау прин цип те рі кі ріп отыр.

«Аппараттық жасақтама» бө лі мі  виртуалды машиналардың мақ-
са тын сипаттау, мобильді құрылғылардың негізгі компонент терінің 
сипат тамаларын салыстыру, аппараттық және программалық жасақ-
та ма да даму заңдылықтарын сипаттайтын де рек тер ді қам ти ды.

«Заттар интернеті» бө лі мі «заттар интернетінің» жұмыс қағи-
даларын сипаттау, оның перспективалары туралы айту, конструкторда 
ыңғайлы мобильдік қосымшасының интерфейсін құру, ақылды үй 
датчиктерінен алынған деректерді шығаруды ұйымдастыру, програм-
маларын әзірлеу та қы рып тарынан тұ ра ды.

«IT Startup» бө лі мі Startup түсінігін баяндау, Crowdfunding плат-
формасының жұмыс принциптерін сипаттау, өнімді нарықта алға жыл-
жыту және сату жолдарын сипаттау, маркетингтік жарнама құру тә різ ді 
өз де рің үшін ең қы зық ты де рек терден тұ ра ды.

«Цифрлық сауаттылық» бөлімі Қазақстанда цифрландыру 
процесінің ағымдағы үрдістерін талдау, Blockchain технологиясының 
жұмыс істеу қағидасын түсіндіру, ақпараттарды және зияткерлік 
меншікті қорғаудың қажеттілігін негіздеу, электронды үкімет порта-
лында ЭЦҚ-ны қолдану мақсаттарына негізделген.

«Сұ рақ тар ға жау ап бе рейік», «Ой ла най ық, тал қы лай ық», «Тал-
дап, са лыс ты рай ық», «Дәп тер ге орын дай ық», «Ком пью тер де орын-
дай ық», «Ой бө лі сейік» тап сыр ма лар то бын орын дай отырып, 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 ге 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 алу ла ры ңа ті лек тес піз!



1-БӨ ЛІМ

ЖА САН ДЫ  
ИН ТЕЛ ЛЕКТ

Кү ті ле тін нә ти же лер:
• ма ши налық оқы ту, ней рон ды же лі лер (ней рон дар жә не си на пс-

тар дың) қағида ла рын тү сін ді ру;
• өнер кә сіп те, бі лім бе ру де, ой ын ин ду ст рия сын да, қо ғам да жа-

сан ды ин тел лект қол да ну са ла сын си пат тау;
• электронды кес те лер де гі / ма те ма ти ка лық мо дель деу 

программа ла рын да ғы ней рон ды же лі лер ді жо ба лау;
• жа сан ды ин тел лек ті ні әзір леу де «мұғаліммен оқыту» әді сін қол-

да ну ау қы мын си пат тау.
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§1–2. Жасанды интеллект 

Жасанды интеллект деген не?
Жасанды интеллект (ЖИ) – адамдардың құзыретіндегі 

ерекше шығармашылық әрекеттерді орындайтын интеллек-
туалды машина. Сондай-ақ «Жасанды интеллект» термині 
ғылым мен зият керлік машиналарды жасау технологиясын 
білдіреді. Ең алғаш бұл анықтаманы 1956 жылы америкалық 
ғалым Джон Маккарти ұсынды. «Аrtificial intelligence» сөз 
тіркесіндегі «intelligence» сөзі «саналы түрде ойлана алу 
білігі» деген мағынаны береді. 

1950 жылы ағылшын ғалымы Алан Тьюринг «Машина  
ойлана ала ма?» деген мақала  жазды. Онда автор машинаның 
саналылық жағынан адаммен теңесетін кезін анықтауға бо-
латын процедураны ұсынды. Процедура кейіннен  «Тьюринг 
тесті»  деп аталды. 

Жасанды интеллект адамның интеллектуалды ойлану  
және тал қы лау әрекетін қайталайтын машина жасауға жол 
ашады. Машиналар программалық жасақтамамен басқа ры-
латын болғандықтан, ЖИ-нің машина әрекетін бақы лайтын 
интеллектуалды программалармен ортақ атқаратын қызмет-
тері бар. 

ЖИ саласындағы жұмыстар адам миының қасиеттерін мең-
ге румен тығыз байланысты. Ғалымдар ми жұмысының  қағида-
ла рын түсінген кезде ЖИ құру міндетті түрде орындала тын әре-
кет ке айналды. Оқыту, ойлану және шешім қабылдау кезінде 
адам миын да орын алатын әрекеттерді қайталайтын машина 
құрастыра аламыз. Мұндай машина оқы ту ға қабілетті жүйе 
құруға мүмкіндік береді. ЖИ көмегімен ақылды жүйелер 

Сөздік:

Нейрон–Нейрон – Neuron
Синапс–Синапс – Synapse
Нейрондыжелілер– Нейронные 
сети – Neural networks
Машиналықоқыту– Машинное 
обучение – Machine learning

Еcтеріңетүсіріңдер:

• «жасанды интеллект» 
ұғымымен таныссыңдар ма?

Меңгерілетінбілім:

• «ней рон», «ней рон ды же лі лер», 
«си напс» тү сі нік те рі;

• ма ши на лық оқы ту прин цип те рі;
• ней рон ды же лі лер ді құ ру.
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құрып, машиналарға шығармашылық әрекеттерді орын дауды 
қалай үйретуге болатындығын түсінеміз.

Машиналық оқыту дегеніміз не?
Машиналық оқыту – жасанды ин теллектінің бір тармағы. 

Машина лық оқы ту жүйесі адамдар ды, дыбысты, нысандар-
ды тану, ау дар ма жасау жә не т.б. сияқты міндеттерді шешу-
ге көмектеседі. Машиналық оқыту жүйеге үлгілер ді өздігінен 
танып-білуге жә не бол жам жасау ға мүмкіндік береді. Жа-
санды интеллект және нейронды желілер қазіргі уақытта өте 
өзекті. Себебі көптеген қолданушыларды нейронды желілердің 
қалай жұмыс істейтіндігі, олардың құрылымы мен әрекет ету 
принципі қызықтырады.

Жасанды нейронды желі (ЖНЖ) – күрделі деректерді 
тал дай тын, адам миын имитация лай тын, аппараттық және 
программалық тұрғыдан іске асы руға қабілетті математика лық 
модель. ЖНЖ-ні адам миының синапста рының жұмыс істеу 
қағидаларын эмуляциялайтын оқыту моделінің түрі не жат-
қызуға болады. ЖНЖ деректерді өңдеуге арнал ған тү йін дер 
(ней рондар) мен синапстардың аналог тері желісінен тұрады. 
Кіріс ақпараттар жүйе арқылы өтеді де, шығыс ақпараттар 
түрінде жинақталады (1-сызба).

S

Кіріс ақпараттар

СинапстарX
1

W
1

W
2

W
3

W
n

X
2

X
3

X
n

Y

Нейрон ұяшығы

Шығыс ақпараттар

1-сыз ба. ЖНЖ мо де лі

Биологиялық нейрон – басқа нейрондармен қолжетімді бай-
ланыс арқылы барлық нейронды желі бойын ша электро хи мия лық 
импульсті беретін арнайы жасуша (1-сурет).
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Нейрон ұяшығы

Синапстар

Кіріс

Аксон

1-су рет. Био ло гия лық ней рон

Си на пс тар де ге ні міз не?
Нейронды же лі лер ді көп ші лі гі адам миы ның құ ры лы сы на 

ұқ сата ды. Бір жа ғы нан, бұл пікір шын дық қа жа нас қа ны мен, 
екін ші жа ғы нан, адам ның миы – ма ши на кө ме гі мен жа сау ға 
кел мей тін өте күр де лі ме ха низм.

Сонымен, нейронды же лі – адам миы ның әре ке ті прин ци пі-
не не гіз дел ген, бі рақ оның ана ло гі бо лмай тын про грам ма.

Нейронды же лі ней рон дар бай ла ны сы нан тұ ра ды, олар дың 
әр қай сы сы ақ па рат ты қа был дап, оны өң деп, ке ле сі ней рон ға 
бе ре ді. Әр бір ней рон сиг нал ды бір дей өң дей ді. Олай бол са, әр-
түр лі нә ти же қай дан алы на ды? Мұ ның бар лы ғы на си напс жа-
у ап ты. Си на пс тар ней рон дар ды бір-бі рі мен бай ла ныс ты ра ды. 
Бір ней рон бір не ше си на пс тан тұ руы мүм кін, олар сиг нал дар-
ды кү шей тіп не ме се бә сең де тіп тұ ра ды, оның ішін де си на пс тар 
бел гі лі бір уа қыт ара лы ғын да өз си пат та ма ла рын өз гер те ала-
тын қа си ет ке ие. Си напс тың дұ рыс таң дал ған па ра ме тр ле рі кі-
ріс ақ па рат тар ды өң деу ар қы лы шы ғы сын да дұ рыс нә ти же алу-
ға се беп ші бо ла ды.

Нейрондыжелілер– бір-бі рі мен си на пс тар ар қы лы бі рік ті ріл ген 
ней рон дар дың бел гі лі бір тіз бе гі.
Синапс – ней рон дар ара сын да ғы бай ла ныс, олар дың әр қай сы сы 

өз кі ріс сал ма ғы ның дә ре же сі не ие.

Нейронды же лі құ ры лы мы нан тұ ра тын про грам ма ма ши на-
ға бел гі лі бір ре су рс тан алын ған кі ріс ақ па рат тар ын тал дау ға 
жә не нә ти же ні ес те сақ тау ға мүм кін дік бе ре ді. Си на пс тар дың 
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ерек ше лі гі не қа рай кі ріс ақ па рат тары та сы мал дау ке зін де өз ге-
ре ді. Ақ па рат ты өң деу үде рі сін де сал мақ көр сет кі ші бо йын ша 
үл ке ні си напс ар қы лы та сы мал да на ды. Олай бо лса, нә ти же ге 
ней рон дар емес, си на пс тар ті ке лей әсер ете ді. Си напс тар кі ріс 
ақ па рат тар дың бел гі лі бір сал ма ғын бе ре тін бол са, ней рон да әр-
бір өң деу де бір дей есеп теу ді орын дай ды.

Нейронды же лі лер дің не екен ді гін анық тап ал ған нан ке  йін, 
олар дың не гіз гі түр ле рін бө ліп көр се ту ге бо ла ды. Әр бір же лі 
ней рон дар дың бі рін ші қа ба ты нан тұ ра ды, ол кі ріс қа ба ты деп 
атала ды. Бұл қа бат еш қан дай есеп теу лер мен түр лен ді ру әре кет-
те рін орын да май ды, оның мін де ті – сиг нал дар ды қа был дап, сол 
кі ріс сиг нал да рын бас қа ней рон дар ға бө ліп бе ру. Кіріс қабаты 
нейронды же лі лердің барлығына ортақ, әрі қа рай нейронды 
же лі құ ры лы мы ат қа ра тын қыз ме ті не қа рай өз ге ре ді.

Нейронды же лі нің жұ мыс іс теу қағидасы олар дың түр ле-
рі не бай ла ныс ты. 

Бір қа бат ты нейронды же лі. Ней рон дар бай ла ны сы ның бұл 
құ ры лы мын да кі ріс ақ па рат тар бі рін ші ней рон дар қа ба ты нан 
кей ін бір ден ақыр ғы нә ти же шы ға ры ла тын қа бат қа бе рі ле ді. 
Мұн да бі рін ші қа бат са нал май ды, се бе бі жоға ры да ай ты лып 
кет кен дей, ол ақ па рат ты қа был дап алу мен та ра тып бе ру ден 
бас қа еш қан дай әре кет орын да май ды. Ал екін ші қа бат бар лық 
қа жет ті есеп теу лер ді орын дап, ақ па рат ты өң дей ді де, ақыр ғы 
нә ти же ні шы ға ра ды. Кі ріс ней рон дар не гіз гі қа бат бо лып са на-
ла тын түр лі сал мақ көр сет кі ші не ие, бай ла ныс са па сын қам та-
ма сыз ете тін си на пс тар мен бі рік ті ріл ген (2-сызба).

Кіріс

Қабат

Шығыс

2-сыз ба. Бір қа бат ты ней рон ды же лі
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Көп қа бат ты нейронды же лі. Аты ай тып тұр ған дай, ней-
ронды же лі лер дің бұл тү рі кі ріс жә не шы ғыс қа бат тар дан 
бө лек, ара лық қа бат тан тұ ра ды. Қа бат тар са ны же лі нің күр де-
лі лік дең гейі не тәу ел ді. Көп жағ дай да бұл био ло гия лық ней-
ронды же лі құ ры лы мы на ұқ сай ды. Мұн дай же лі түр ле рі нің 
пай да бол ға ны на көп бол ған жоқ, бұ ған дей ін мұн дай ше шім дер 
бір қа бат ты же лі кө ме гі мен ше ші ліп кел ді. Әри не, көп қа бат ты 
нейронды же лі ні бірқа бат ты нейронды же лі ге қа ра ған да көп 
ұсы на ды. Ақ па рат ты өң деу ке зін де әр бір ара лық қа бат ақ па-
рат ты өң деу мен та сы мал дау дың ара лық ке зе ңін ұсы на ды 
(3-сызба).

К
ір

іс
те

р

Қабат Қабат Қабат Қабат

Ш
ы

ғы
ст

ар
3-сыз ба. Көп қа бат ты ней рон ды же лі

Си на пс тар бо йын ша бір ней роннан ке ле сісіне ақ па рат 
та сы мал дау ба ғы ты на қа рай нейронды же лі ні екі топ қа бө лу ге 
бо лады.

Ті ке лей та сы мал дай тын не ме се бір ба ғыт ты же лі лер. Бұл 
құ ры лым бо йын ша сиг нал тек қа на кі ріс қа бат тан шы ғыс 
қа бат қа қа рай қоз ға ла ды. Сиг нал дың қоз ға лы сы ке рі ба ғыт та 
жү руі мүм кін емес. Мұн дай нейронды же лі лер кең та рал ған 
жә не қа зір гі уа қыт та та ну, бол жам жа сау се кіл ді мін дет тер ді 
ше шу де сәт ті қол да ныс қа ие (4–5-сызбалар).



11

Қабат Қабат

Қабат

4-сыз ба. Бірқа бат ты ті ке лей та-
сы мал дайт ын не ме се бір ба ғыт ты 

же лі лер

5-сыз ба. Көп қа бат ты ті ке лей та-
сы мал дайт ын не ме се бір ба ғыт ты 

же лі лер

Ке рі бай ла ны сы бар не ме се ре ку ре нт ті же лі лер. Мұн дай 
құ ры лым да ғы же лі лер сиг нал ды тік, бір ба ғыт та ға на емес, 
со ны мен қа тар ке рі ба ғыт та да қоз ға луы на мүм кін дік бе ре ді. 
Бұл не ні біл ді ре ді? Ре ку ре нт ті же лі лер де нә ти же кі ріс қа бат қа 
ней рон ның шы ғы сы кі ріс сал мақ пен сиг нал ар қы лы анық-
тал са, қай та ора лып, кі ріс ке қай та орал ған ал дың ғы шы ғыс-
тар мен то лық ты ры ла ды. Бұл же лі лер ге қыс қа мер зім ді жа ды 
қыз ме ті тән, олар ар қы лы сиг нал дар қа лып қа кел ті рі ліп, өң деу 
үр ді сін де то лық ты ры ла ды (6-сызба).

Қабат Қабат

ШығыстарКірістер

6-сыз ба. Ке рі бай ла ны сы бар не ме се ре ку ре нт ті же лі лер
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Нейронды же лі ні құ рай тын ней рон дар ти пі не қа рай бір тек ті 
жә не гиб рид ті деп бө лі не ді.

Ма ши на лық оқы ту мін дет те рін «мұғаліммен оқыту» 
(teaching with a teacher) жә не «мұғалімсіз оқыту» (teaching 
without a teacher) деп екі түр ге бө ліп көр се ту ге бо ла ды.

Мұн да ғы «мұғалім» деп отыр ға ны ақ па рат ты өң деу де 
адамның сол үр діс ке ара ла суы бо лып та бы ла ды. «Мұғаліммен 
оқыту» ке зін де біз де бір нәр се ні бол жай ала тын, қан дай да бір 
ше шім шы ға ру ға кө мек те се тін мә лі мет бо ла ды. Мы са лы, түр лі 
ме ди ци на лық көр сет кіш тер не гі зін де (жөтелу, жоғары темпе-
ратура, әлсіздік) па циент те қан дай да бір нақ ты ау ру дың бар 
екен ді гін анық тау (бұл тамақтың ауруы немесе тұмау).

«Мұғалімсіз оқыту» ке зін де біз де тек мә лі мет қа на бар, сол 
мә лі мет бо йын ша бел гі лі бір қа си ет тер  анық талады. Мы са лы, 
адамның бойы мен салмағы туралы мәліметтер киім мөлшеріне 
байланысты топтарға бөлінеді. 

Ма ши на лық оқы ту тех но ло гия сын же тік мең ге ру үшін 
ма те ма ти ка лық тал дау, сы зық тық ал геб ра жә не ти ім ді леу әдіс-
те рі си яқ ты пән дер об лы сын да бі лім ді то лық ты руларың ке рек. 
Со ны мен қа тар R, Python не ме се Matlab се кіл ді про грам ма лау 
тіл де рін бі луге мін дет тісіңдер.

Жауапберейік

1. «Жасанды интеллект» термині нені білдіреді?
2. «Аrtificial intelligence» сөз тіркесіндегі «intelligence» 

сөзі қандай мағына береді?
3. Машиналық оқыту дегеніміз не?
4. Жасанды нейронды желі қандай қызмет атқарады?
5. Нейрондар типіне қарай желілер қандай түрлерге бөлі-

неді?
6. «Мұғалімсіз оқыту» деген не?
7. «Мұғаліммен оқыту» деген не?

Ойланайық,талқылайық

1. Ма ши на лық оқы ту дың бас ты идея сы не де?
2. Нейронды же лі түр ле рі не лік тен адам миына ұқ сай ды?
3. Нейронды же лі лер дің жұ мыс іс теу қағидалары не лік тен 

олар дың түр ле рі не бай ла ныс ты?

Сұрақтарғажауапберейік

Ойланайық,талқылайық
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Талдап,салыстырайық

Бірбағытты желілер мен рекурентті желілер қалай 
әрекет етеді?

Оқулықтағы ма те ри ал дар дан бас қа да ақ па рат көз де рін 
пай да ла на оты рып, олардың жұ мыс іс теу қағидаларын тал-
дап, өза ра са лыс ты рың дар.

Дәптердеорындайық

Нейронды же лі түр ле рі бо йын ша сыз ба құ рың дар. 
Олардың жұ мыс іс теу қағидаларын тү сін ді рің дер.

Компьютердеорындайық

Оқулықта келтірілген мәтінді пайдаланып, кез кел-
ген графикалық редакторда нейронды желілердің әрбір 
түрінің жұмыс істеу қағидалары мен сызбасын кестеге 
толтырыңдар.

Нейрондыжелі
түрі

Жұмысістеу
қағидаcы

Сызбасы

Бірқабатты  
нейронды желі

Көпқабатты  
нейронды желі

Тікелей тасымал-
дайтын немесе 
бірбағытты желілер

Кері байланысы бар 
немесе рекурентті 
желілер

Ойбөлісейік

Нейронды же лі лер дің құ ры лы мы адам миы ның құ ры-
лымы на ұқ сай тын ды ғын дә лел дей тін мы сал дар кел ті рің дер. 
Қа лай ой лай сың дар, бо ла шақ та қыз мет көр се ту са ла сын-
да ғы бар лық қыз мет кер лер ді (қо ғам дық кө лік жүр гі зу ші сі, 
гид, Ха лық қа қыз мет көр се ту ор та лы ғы ның қыз мет кер ле рі 
жә не т.б.) ро бот тар то лы ғы мен ал мас ты руы мүм кін бе?

Талдап,салыстырайық

Дәптергеорындайық

Компьютердеорындайық

Ойбөлісейік
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§3–4. Қарапайым нейрон моделін құру. Практикум

Екікірісжәнебіршығысыбарқарапайымнейрон
моделінқұру

Біз дің миы мыз да ғы ней рон көр ген та ғам ды тұ ты ну не ме се 
тұ тын бау ше ші мін қа был дай тын сце на рий ді қа рас ты рай ық.

Кі ріс 1 (input 1) – альбе до (albedo sensor) (қан дай да бір зат-
тың бет кі бө лі гі нің әсер лік көр сет кі ші). Егер альбе до тү сі ақ 
бол са, 1 мә нін, ал қа ра бол са, он да 0 мә нін қа был дай ды.

Кі ріс 2 (input 2) – тәт ті та ғам (sweetness sensor). Егер одан 
тәт ті иіс шық са, он да 1 мә нін, ке рі жағ дай да 0 мә нін қа был-
дай ды.

Шы ғыс сиг на лы (output) тағамды жеуге немесе тұты нуға 
арналған қозғалыс командасы (motor command) және тиісінше 
1 немесе 0 мәндерін қабылдайды.

Жа сан ды ней рон ның біз дің био ло гия лық ней рон се кіл ді 
орын да луы төмендегі су рет те кел ті ріл ген.

albedo

synapse

albedo
sensorsweetness

motor command motor command

sweetness
sensor

Кі ріс ақ па рат тар си на пс тар ар қы-
лы бай ла ныс қан. Жа сан ды ней рон да 
си напс тар сал мақ пен өл ше не ді, егер 
сал ма ғы «ау ыр» бол са, он да біз дің 
жағ дайы мыз да та ғам тұ ты ны ла ды, ал 
«же ңіл» бол са, тұ ты ныл май ды.

Жа сан ды ней рон сал ма ғы (си напс-
тар) екі сы зық пен бе ріл ген. Су рет-
те си напс тар сал ма ғы w1 жә не w2 ар-
қы лы бел гі лен ген. Біз мо дель құ ру 

input 2

output

input 1
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ба ры сын да олар ды сан мен ал мас ты ра мыз. Си напс күш ті бол-
ған сай ын, цифрлық көр сет кі ші үл кен бо ла ды.

Бел сен ді ру үр ді сін жүр гі зу үшін екі кі ріс ар қы лы тө мен де гі 
тең деу ді ала мыз:

бел сен ді ру = (input1 * w1) + (input2 * w2)
Ней рон шы ғы сы – тұ ты ну не ме се 

тұ тын бау, яғ ни сәй ке сін ше 1 жә не 
0. Екі лік жүйе бо йын ша бел сен ді ру 
мә ні нің ше гі мы са лы, бел гі лен ген мән-
нен ас са, он да ней рон 1 мә нін шы ға-
ра ды, ке рі жағ дай да 0 мә нін шы ға-
ра ды. Бізде екі кіріс бар, олар бізге  төрт  
түрлі екілік комбинация береді: (0 0),  
(0 1), (1 0), (1 1). Бұл ней рон ның та ни 
ала тын мак си мум 4 түр лі та ғам тү рі бар 
де ген ді біл ді ре ді.

Альбе до мен тәт ті та ғам ға сәй кес 
ке ле тін 4 түр лі өнім ді таң дап алай ық.

Өнім Альбедо Тәтті Тұтынамынба?

Ештеңе 0 0

Шоколад 0 1

Тұз 1 0

Балмұздақ 1 1

Excel-де іске асыру

Адеңгейі
1. Excel про грам ма сын да тө мен де гі мән дер ді ен гі зің дер 

(2-сурет).

2-су рет. Excel-де мән дер ді ен гі зу

sweetnessalbedo

w1 w2

motor command
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2. Кі ріс тер дің (B1 жә не D1 ұя шық та ры) бос екен ді гі не на зар 
ау да рың дар.

3. Си напс сал мақ та ры ре тін де кез дей соқ сан таң дап 
алын ған. Бел сен ді ру ше гі де кез дей соқ таң дал ған. 
Әзір ге – 1 мә ні.

4. Кі ріс сал мақ та рын бел сен ді ру үшін C3 ұяшы ғын да есеп теу 
жұ мыс та рын жүр гі зің дер. Ол үшін С3 ұяшы ғы на берілген 
фор му ла ны ен гі зің дер: 

= B1 * B2 + D1 * D2.

5. Бел сен ді ру ді шек пен са лыс ты рың дар. С5 ұяшы ғы на Фор-
му ла жо лы нан логикалық функцияны таңдаңдар.

6. Бел сен ді ру C3 ұяшы ғын да жә не ше гі C4 ұяшы ғын да ор на-
лас қан дық тан, фор му ла: 

C3 > = C4. 

7. Ней рон жұ мыс іс теуі үшін Егер_мә ні_ақи қат де ген өріс ке 
1 жә не Егер_мә ні_жал ған өрі сі не 0 мән де рін ен гі зің дер. ОК 
ба тыр ма сын ба сың дар (3-сурет).

3-су рет. Логикалық функция терезесі

8. Сендер нейрон жұмысын тестілейтін модель құрдыңдар.
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Вдеңгейі
Кіріс мәндері көрсетілген кесте берілген:

Өнім Альбедо Тәтті Тұтынамынба?
Ештеңе 0 0

Шоколад 0 1

Тұз 1 0

Балмұздақ 1 1

1. Кіріс мәндерін модельге қолмен енгізіңдер. B1 және 
D1 ұяшықтарына сәйкес мәндерін енгізіп, нейронның 
жұмысын бақылаңдар. С5 ұяшығындағы шығыс жолына 
қандай мәндердің (1 немесе 0 мәндері) шығып жатқандығын 
тексеріңдер.

2. Ней рон ға «Еш теңе» де ген ді B1 ұяшы ғы на 0 жә не D1 ұяшы-
ғы на 0 мән де рін бе ру ар қы лы тек се рің дер. Ней рон қан дай 
нә ти же шы ғар ды?

3. Ней рон ға «Шо ко лад» де ген ді B1 ұяшы ғы на 0 жә не D1 ұяшы-
ғы на 1 мән де рін бе ру ар қы лы тек се рің дер. Ней рон қан дай 
нә ти же шы ғар ды?

4. Ней рон ға «Тұз» де ген ді B1 ұяшы ғы на 1 жә не D1 ұяшы ғы на 
0 мән де рін бе ру ар қы лы тек се рің дер. Ней рон қан дай нә ти же 
шы ғар ды?

5. Ней рон ға «Бал мұз дақ» де ген ді B1 ұяшы ғы на 1 жә не D1 
ұяшы ғы на 1 мән де рін бе ру ар қы лы тек се рің дер. Ней рон 
қан дай нә ти же шы ғар ды? Егер 1 бол са, он да бұл – ней рон 
«тұ ты на мын» деп ше ше тін жал ғыз та ғам.

Тест жұмыстарының нәтижесі бойынша нейрон тек қана 
балмұздақты тұтынуы керек (шығысы 1 мәніне тең болады).

Сдеңгейі
Та ғам түр ле рі, сал мақ пен шек мән де рін өз гер тіп, тес ті леу 

жұ мыс та рын та ғы да жүр гі зің дер. Қан дай та ғам дар үшін ней-
рон орын дал ды, ал қай сы ла рына орындалма ды?
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§5–6. Жа сан ды ин тел лек ті ні қол да ну са ла сы

Нақты өмірде ЖИ-ні қолдану 
саласын қарас тыратын болсақ, 
ЖИ өзін әртүрлі қырынан көрсете 
алады, сондықтан оның қандай 
да бір қызмет саласына пайда-
лы болуы мүмкін екенін түсіну 
өте маңызды. ЖИ-ні көп теген са-
лаларда қолданылу шеңбері өте 

қарқынды кеңейіп келеді. Солардың ішінен ең танымал сала-
ларды қарас тыратын боламыз. 

ЖИ ба ғыт та ры:
• ой лау үр діс те рін сим вол дық мо дель деу (теоре ма дә лел деу, 

ше шім қа был дау жә не ой ын тео рия сы, жос пар лау жә не рет-
теу, бол жау);

• та би ғи тіл мен жұ мыс (ақ па рат тық із деу, мә тін ді із деу, ма-
ши на лық ау дар ма); 

• бі лім ді ұсы ну жә не қол да ну (са рап та ма лық жү йелер құ ру);
• ма ши на лық оқы ту (сим вол дар ды та ну, қол мен жа зыл ған 

мә тін ді та ну, дау ыс ты та ну, мә тін ді тал дау);
• жа сан ды ин те ллек тіні био ло гия лық мо дель деу (ней рон ды 

же лі лер);
• ро бо то тех ни ка (ны сан дар ды бас қа ру, ор на лас қан орын ды 

анық тау, қоз ға лыс ты жос пар лау);
• ма шина лық шы ғар ма шы лық (ки но мен ой ын са ла сын да 

қол да ны ла тын шы найы бей не лер құ ру);
• зерт теу дің бас қа да са ла ла рын да (ком пью тер лік ой ын-

дар да ғы ин тел лек ті лер ді про грам ма лау, сы зық тық емес 
бас қа ру, ақ па рат тық қау іп сіз дік тің ин тел лек ту ал ды жүйе-
ле рі).

Сөздік:

Интеллект–Интеллект – Intelligence
Дендрит–Дендрит – Dendrite
Қолдану–Использовать – Use
Ойыниндустриясы– Игровая 
индустрия – Game industry

Еcтеріңетүсіріңдер:

• нейрон, нейронды желілер 
дегеніміз не?

• синапстар деп нені айтамыз?
• машиналық оқыту прин цип

тері неге негізделген?
• нейронды желілердің түрлері 

мен олардың құрылымы 
қандай?

Меңгерілетінбілім:

• жа сан ды ин тел лек ті ні қол да ну 
са ла сы;

• жа сан ды ин тел лек ті ні ме ди
ци на да, өн ді ріс те, қо ғам да, 
бі лім бе ру де, ой ын са ла сын да 
қол да ну.
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Ин тел лек ту ал ды жү йелер былай топ тастырылады (7-сызба):

генетикалық алгоритмді жүйелер

көпагентті жүйелер

интеллектуалды басқару жүйелері

табиғи тілдік жүйелер

сараптамалық жүйелер

нақты уақыттағы сараптамалық  
жүйелер

жасанды нейронды желілер

есептеу-логикалық жүйелер
1

1 2 3

2 3 4

7-сыз ба. Ин тел лек ту ал ды жү йелер ді топ тастыру

ЖИ адам ней ро ны ның ма те ма ти ка лық мо де лі мен құ рыл ған 
нейроже лі лер ге не гіз дел ген.

Біз дің әр бір жа су ша мыз ак сон дар мен денд рит тер ден тұ ра-
ды. Аксон – нейронның ұзын, созылған бөлігі, жүйке талшығы. 
Егер бел гі лі бір қа дам ба ғын ды рыл са, яғ ни бел гі лі мән нен ар-
тық күш тү сі ріл се, ней рон іске қосылады. Нә ти же сі ре тін де өң-
дел ген сиг нал ке ле сі ней рон ға бе рі ле ді.
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Денд рит тер – ақ па рат тың кі ріс пор ты. Мы са лы, бір видео-
клип кө ріп отыр мыз де лік. Ол ақ па рат ней рон ға ке ліп тү се ді, 
сол жер де өң де ліп, ак сон ар қы лы бел гі лі бір қа дам нан өт се, он-
да ке ле сі ней рон ға бе рі ле ді. Бұл – тү сі ну ге ар нал ған ең қа ра па-
йым мы сал.

Нейрожелі – белгілі бір шарттарға негізделген дұрыс шешім 
қабылдауға мүмкіндік беретін үлгі.

Жасандыинтеллектініқолданусалалары
Жа сан ды ин тел лек ті ні қол да ну са ла ла ры өте үлкен.
Ме ди ци на да. Бұл са ла да жа сан ды ин тел лек ті ні қол да ну ар-

тық шы лы ғы – ес те сақ тау жә не үл кен кө лем де гі ақ па рат ты өң деу 
қа бі ле ті. Мұн да ем де лу ші лер ге қа лай ем де лу ке рек ті гі жайын да 
ке ңес бе ре тін, кей бір ау ру лар ды ар найы бел гі ле рі бо йын ша анық-
тап, ал дын алу ша ра ла рын ұсы ну ға қа бі лет ті про грам ма лар бар.

Өн ді ріс жә не ау ылша ру ашы лы ғын да. Бұл са ла да жа сан ды 
ин тел лек ті ні қол да ну көр сет кі ші өте жо ға ры. Ал да ғы уа қыт-
та тіп ті адам кө ме гі қа жет бол май ды. Мәселен, LG ком па ниясы 
2023 жы лы Корея Республикасында бар лық әре кет тер жа сан ды 
ин тел лект кө ме гі мен орын да ла тын зау ыт аша ды. Мұн да са тып 
алу дан бас тап, дай ын өнім ді жүк теу ге дей ін гі әре кет тің бар лы-
ғын ро бот тар ат қа ра ды. Тау ар са па сы ар найы про грам ма лық 
жасақтама кө ме гі мен ба қы ла нып оты ра ды. Ау ылша ру ашы лы-
ғын да жа сан ды ин тел лект өсім дік тер күй ін, ыл ғал ды лық дең-
гей ін, тың айт қыш тар кө ле мін ба қы лап оты ра ды. Со ны мен қа-
тар арам шөп тер ді бір ден анық тап, өсім дік тің өсуі не еш қан дай 
қау іп кел тір мес тен олар ды жой ып оты ра ды.

Қо ғам да. Бү гін де жа сан ды ин тел лект жол да ғы кеп те ліс мә-
се ле сін ше шу үшін қол да ны лып ке ле ді. Ол үшін ЖИ нақ  ты уа-
қыт та бағ дар шам дар дан ақ па рат жи нап, ма ши на лар ара сын да-
ғы қа шық тық қа, орын ал ған апат тар ға тал дау жа сай ды, жол-
кө лік қа ты на сын рет теу жұ мыс та рын жүр гі зе ді. Мұн дай жүйе 
көп те ген ел дер де қол да ны ла ды. Бұл са ла да қол да ну дың та ғы 
бір ба ғы ты – ав то пи лот ты ма ши на лар.

«Ақылды үй» жобасында. Жа сан ды ин тел лект бү гін де 
тұр мыс тық жағ дай да ке ңі нен қол да ны ла ды. Мы са лы, таң   -
ер   тең біз ді оя тып, таң ғы ас әзір лей тін жа сан ды ин тел лек-
тілер бар. Бо ла шақ та қа жет ті азық-тү лік ке то ңа зыт қыш тар-
дың өздері тап сы рыс бе ре тін бо ла ды. Ал үй дің сырт қы есі-
гі жа был ған да да был жү йесі ав то мат ты түр де іс ке қо сы ла ды.  
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Бо ла шақ та жы лу жү йесі де адам тем пе ра ту ра сы на қа рай ав то-
мат  ты түр де бей ім де ле тін дей еті ліп жа са ла ды.

Бі лім бе ру де. Жа сан ды ин тел лек ті ні бі лім бе ру де қол да ну-
дың да мы ған ба ғы ты – бей ім деп оқы ту да қол да ну. Мұн да ЖИ 
әр бір бі лім алу шы ның үл ге рі мін ба қы лап оты ра ды, курс бө лім-
де рін бі лім алу шы ның қа бі ле тін ес ке ре оты рып құ рас ты ра ды 
не ме се оқы ту шы ға қай ма те ри ал дың мең ге рі ліп, қай ма те ри ал 
мең ге ріл мей қал ған ды ғы жай ын да ақ па рат бе ріп оты ра ды.

Қа шық тан оқы ту жо ға ры тех но ло гия лық бі лім бе ру бо лып 
та бы ла ды. Бұл жер де емти хан да қа шық тан тап сы ры ла ды. Ен-
ді бі лім алу шы ның еш қан дай жер ден кө шір мей, ем ти хан ды өз 
бі лі мі мен тап сы рып шық қан ды ғы на се нім ді бо лу үшін кө мек-
ке прок то ринг деп атала тын жүйе ке ле ді. Бұл жүйе бі лім алу-
шы лар ба қы лау тап сыр ма ла рын орын дау мен ем ти хан тап сы ру 
ке зін де қол да ны ла ды. Прок то ринг жү йесі бір не ше әре кет ті бір 
уа қыт та ба қы лап оты ра ала ды: «ар тық» адам дар кадр да жоқ 
па, ка би нет те «ар тық» да уыс жоқ па, бі лім алу шы қан ша лық ты 
жиі мо ни тор дан кө зін алып қа шып жа тыр, брау зер де қо сым ша 
па рақ ша лар ашып жа тыр ма, бар лы ғын ба қы лау да ұс тай ды. 
Бұл әре кет тің бар лы ғы тәр тіп бұ зу бо лып са на ла ды. Ерек ше 
жағ дай лар да жүйе прок тор-адам ға бел гі лі бір бі лім алу шы ға 
на зар ау да руы ке рек ті гі жай ын да бел гі бе ре ді. Тек сол жағ дай-
да ға на веб-ка ме ра кү дік ті бі лім алу шы ны тү сі ре ді.

Жа сан ды ин тел лек ті ні бі лім бе ру са ла сын да қол да ну  мұ ны-
мен шек тел мей ді. Мы са лы, бо ла шақ та бі лім алу шы лар дың шы-
ғар ма шы лық тап сыр ма ла рын – эс се, шы ғар ма ла рын ав то мат ты 
түр де тек се ре тін про грам ма лар ой лап шы ға ры ла ды. Жа сан ды ин-
тел лек ті ні бі лім бе ру са ла сын да қол да ну идеяла ры өте ау қым ды.

Ой ын ин ду ст рия сын да. Ой ын да шы найы лық се зім де рін ту-
ды ру үшін түр лі жа сан ды ин тел лект ту ын ды ла рын қо са ды. 
Жа сан ды ин тел лект ой ын дар да сау ық ты ру емес, прак ти ка лық 
рөл ат қа ра ды.

ЖИ көптеген мін дет тер ді ат қа ра ды: не гіз гі ны сан дар дың 
әре ке ті не жау ап бе ре тін жал пы ере же лер жи ын ты ғын өң деу ден 
бас тап пер со наж ды бас қа ру ға дей ін гі әре кет тер.

Жүй елік ре су рс тар ға қой ыла тын талап жа сан ды ин тел-
лек ті нің мақ са ты мен ат қа ра тын мін де ті не ті ке лей тәу ел ді. 
Жүйе күр де лі бол ған сай ын, жа сан ды ин тел лек ті ні жа сау үшін 
қа жет ті ре су рс тар со ғұр лым ар та ды. Қа ра пай ым тіл де ай та тын 
бол сақ, ой ын ба ры сын дағы әре кет тер ді есеп ке алу үшін 
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про цес сор дың қу ат ты лы ғы мен жұ мыс уа қы ты талап еті ле ді. 
Күр де лі ой ын дар да ЖИ-ден қор ша ған ор та ны тал дау, қол да-
ну шы ның әре ке тін ба қы лау, ал дың ғы же тіс тік тер ді ба ға лау ға 
қа бі лет ті түр лі құ рал дар талап еті ле ді.

ЖИ қа ра пай ым фор ма сы – ере же лер жи ын ты ғы нан құ рал-
ған жүйе. Мұн да ны сан дар дың әре ке ті ал дын ала бе кі тіл ген ал-
го ритм дер есе бі нен жүр гі зі ле ді.

Ой ын дар да ғы көп те ген әре кет тер мен оқи ға лар ЖИ есе бі нен 
орын ала ды, он да қа ра пай ым ере же лер жи ын ты ғы нан бас тап 
өзін-өзі же тіл ді ру ге бей ім дел ген жүйеге дей ін гі түр лі фор ма лар 
қа был да на ды.

Жасандыинтеллектсаласындағызерттеу
бағыттары(8сыз ба)

Табиғи және жасанды  
интеллектілер мүмкіндікте-
рінің бірігуі

Адам миы жұмысының құры-
лымы мен механизмі: ойлау 
құпиясын ашу

Адам секілді интеллектуалды 
міндеттерді шешуге мүмкіндік  
беретін ПЖ жасау

Аралас адам-машина интеллек-
туалды жүйе құру

ЖИ саласындағы зерттеулер

8-сыз ба. Жа сан ды ин тел лек т да муының болжамды ба ғыт та ры

Бо ла шақ та жа сан ды ин тел лек ті ге сер вис тік қыз мет көр се-
те тін адам дар да, яғ ни про грам малаушыларда ға на жұ мыс бо ла-
ды деген болжам бар.

Жасандыинтеллектініңадамзаттанайырмашылығы
ЖИ ар тық шы лық та ры:

1. Көп ақ па рат ты аз уа қыт ішін де ес те сақ тау жә не өң дей бі лу 
қа бі ле ті. Адам ның есін де ау қым ды ақ па рат сақ та луы үшін 
кү ні не 3–4 рет қай талап, уа қыт өт кен сай ын жа ды сын жаң-
ғыр тып оты ру ке рек бо ла ды. Ал жа сан ды ин тел лект бір 
жат та ға нын еш қа шан ұмыт пай ды.

2. Сандық ақпаратты жылдам өңдеу қабілеті. Мысалы, адам 
екі орынды санды қосып болғанға дейін, жасанды интеллект 
экономикалық жағдайды талдап, қай валютаны сатып алу 
тиімді екендігін есептеп үлгереді.
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ЖИ кем ші лік те рі:
1. Жасанды интеллект ақпаратты әлі де толық сапалы етіп 

өңдей алмайды. Кез келген сапалы ақпарат математикалық 
модель түрінде ұсыныла алатындықтан, бұл кемшілік 
белгілі бір уақыт ішінде шешімін табады.

2. Жасанды интеллект әлі толық жетілдірілмеген және жиі 
істен шығып қалып жатады, сондықтан үнемі жасанды 
интеллект жүйесін басқарып отыратын адам керек.

Нақтыөміріміздегіжасандыинтеллект
Жасанды интеллект енді дамуда, оның барлық көріністері 

адамға қолжетімді емес. Күн де лік ті өмі рі міз де қол да ны лып 
жүр ген жа сан ды ин тел лект мы сал да рын кел ті ре тін бол сақ, 
олар:
1. Да мы ту, же тіл ді ру, сау ық ты ру мақ са тын да ғы түр лі мо -

биль ді қо сым ша лар.
2. FaceID қыз ме ті. Бұл – смарт фон ды адам ның түр-әл пе ті мен 

блок тан шы ға ру ға мүм кін дік бе ре тін қыз мет. Ар найы ал го-
ритм адам ды ска нер леп, әм бе бап түр-әл пе тін құ ру ар қы лы 
оны иден ти фи кация лау ға мүм кін дік бе ре ді.

3. Смартфондардағы виртуалды көмекшілер жасанды интел-
лектісін  дыбысты танудан бастап, дайын нәтиже беруге 
дейінгі барлық қызметтер үшін қолданады. Мұн дай мүм-
кін дік тер күн са нап ар тып ке ле ді.
Жа сан ды ин тел лек ті нің ең бас ты ар тық шы лы ғы – адамның 

өз ақыл-ойын арттыруға қабілетті болуы.

Жауапберейік

1. Жасанды интеллектінің тиімділігі неде?
2. Адам жасушасы неден тұрады?
3. Дендрит қалай құрылады?
4. Аксондар қандай қызмет атқарады?
5. Жасанды интеллект қандай салаларда қолданылады?
6. Білім беру саласында жасанды интеллектіні қолдану 

қалай жүзеге асырылуда?
7. Жасанды интеллект ойын индустриясында қандай қыз-

меттер атқарады? 
8. Жасанды интеллектінің даму бағыттары қандай?
9. Біздің елімізде жасанды интеллект қолданыла ма?

Сұрақтарғажауапберейік
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Ойланайық,талқылайық

1. Жа сан ды ин тел лек ті нің да му ба ғы ты ның жо ға ры бо луы 
қан ша лық ты ма ңыз ды?

2. Жасанды интеллектінің адам миынан айыр машылығы 
неде?

3. Жа сан ды ин тел лект адам зат өмі рін же ңіл дет ке ні мен, 
екінші жағынан тиімсіз болып есептеледі. Не лік тен?

Талдап,салыстырайық

Жа сан ды ин тел лек ті мен адам интеллектісі арасындағы 
кем де ген де 10 айыр ма шы лықты  көрсетің дер. Мы са лы:
1. Ой лау қа бі ле ті;
2. Жау ап бе ру қа бі ле ті;
3. Тап сыр ма ны орын дау қа бі ле ті;
 ...;
10. Де ма лу қа бі ле ті.

Әр бір ай ыр ма шы лық ты тал дап, жа сан ды ин тел лек тіде 
және адамда  бұл әре кет тің қалай жүретінін са лыс ты рың дар.

Дәптердеорындайық

Жа сан ды ин тел лек ті ні қол да ну са ла сы ның әр қай сы сына 
өмір ден нақ ты мы сал кел ті ріп, оның қыз мет ету ал го рит мін 
кес те ге тол ты рың дар.

Жасандыинтеллект Өмірлікмысал Қызмететуалгоритмі
Ме ди ци на да

Өн ді ріс жә не ау ыл-
шаруа  шы лы ғын да

Ойланайық,талқылайық

Талдап,салыстырайық

Дәптергеорындайық
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Жасандыинтеллект Өмірлікмысал Қызмететуалгоритмі

Қо ғам да

Бі лім бе ру де

Ой ын ин ду ст рия сын да

Компьютердеорындайық

Кез келген мәтіндік редакторды қолдана отырып, «Жа-
санды интеллектіні қолдану салалары» тақырыбы бойынша 
250 сөзден тұратын эссе даярлаңдар. Эсседе өнеркәсіпте, 
білім беруде, ойын индустриясында, қоғамда жасанды 
интеллектіні қолдану саласы толық сипатталуы керек.

Ойбөлісейік

Уа қыт өте ке ле біз жан сыз ма ши на лар мен бә се ке ле се тін 
бо ла мыз деп ой лай сың дар ма? Жа сан ды ин тел лект мүм кін-
дік те рі біз дің мүм кін дік те рі міз ден ар тық бо луы мүм кін бе? 
Біз жа сан ды ин тел лек ті ге се нім біл ді ре ала мыз ба? Бұл ау-
қым ды мә се ле ні қа лай ше шу ге бо ла ды? Адам зат ол үшін не 
іс теуі ке рек?   

Компьютердеорындайық

Ойбөлісейік



26

§7–8. Жасанды интеллектіні қолдану саласы.  
Практикум

Практикум барысында біз формулалармен жұмыс жасайтын 
боламыз. Формулада көбіне ұяшық адрестері көрсетіледі. Сен-
дер Excel-дегі ұяшық адрестері абсолютті және салыстырмалы 
болып бөлінетінін білесіңдер. Сонымен қатар аралас адрес түрі 
де кездеседі. Осы адрес түрі екі негізгі адрестің сипаттарына 
қарай құрылады. 

Ұяшықтың абсолютті адресі – Excel кітабының ағымдағы 
бетінде формула немесе сілтемені тасымалдау кезінде өзгер-
мейтін адрес түрі. Ол үшін белгілі бір ұяшықтың баған мен жол 
индекстерінің алдына «$» доллар белгісі қойылады. Мысалы: 
$A$1.

Ұяшықтың салыстырмалы адресі – Excel кітабының ағым-
дағы бетінде формула немесе сілтемені тасымалдау кезінде 
өзгеретін адрес түрі. Мысалы: A1.

Са ты лым ды бол жау
1. Са ты лым ды бол жау үшін ал дың ғы уа қыт ара лы ғын да ғы 

са ты лым мән де рі ке рек. Біз де 2018 жыл дың қаң та ры нан 
бас тап, 2019 жыл дың жел тоқ са ны на дей ін гі ара лық та ғы 
кес те лік мә лі мет бар. Кес те ге ке рек ті мә лі мет тер ді ен гі-
зің дер (4-сурет):

       

4-су рет. Кес телік мә лі мет тер
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2. Ал ды мыз да ғы жыл ға сау да ның бол жам ды са ты лы мын 
есеп тең дер: 2020 жыл дың қаң та ры нан 2020 жыл дың жел-
тоқ са ны ара лы ғы (5-сурет).

5-су рет. Бол жам ды са ты лы мды есеп теу

3. Кес те де 7 ба ған бо лу ке рек:  Ке зең, Са ты лым, Бол жам, Оп ти-
мис тік, Пес си мис тік, Ке зең коэф фи циен ті, Ауытқу.

4. Жа сан ды ин тел лект қыз ме ті не ұқ сас Excel про грам ма-
сы ның бол жам жа сау ға ар нал ған ар найы функ ция сы бар, 
ол ал дың ғы ке зең ақ па рат та ры на сүй ене оты рып, көр се-
тіл ген мер зім ге дей ін бол жам ды мән ді есеп теп бе ре ала ды. 
Ол – ПРЕД СКАЗ (FORECAST) функ ция сы, сы зық тық рег-
рес сия ға не гіз дел ген. Са ты лым ды бол жау, тау ар ды тұ ты ну 
се кіл ді есеп теу лер ді жүр гі зу ге ар нал ған. Бол жам ба ға ны на 
C26 ұяшы ғы на мына функ ция ны жа зың дар:

 =ПРЕД СКАЗ (A26;$B$2:$B$25;$A$2:$A$25)
 C27:C37 ұя шық та рын С26 ұяшы ғы ар қы лы ав то мат ты тол-

ты ру қыз ме тін пай да ла нып, тол ты рың дар.
 Функ ция мә лі мет те рі:
 х – бол жам бас тала тын мер зім мә ні (A26);
 Бел гі лі y мән дер – бел гі лі ке зең де гі сау да са ты лы мы 

($B$2:$B$25);
 Бел гі лі x мән дер – бел гі лі ке зең де гі сау да мер зі мі не сіл те ме 

($A$2:$A$25).  
5. ПРЕД СКАЗ () функ ция сы әзір ге ке зең фак тор ла рын есеп те-

мей ді. Сау да да бұл өте ма ңыз ды. Ке зең фак то рын есеп ке алу 
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үшін ке зең коэф фи циен тін есеп тей міз. Ол үшін F2 ұяшы-
ғы на мына фор му ла ны жа за мыз: 

 =(($B$2:$B$13+$B$14:$B$25)/СУММ($B$2:$B$25))*12
 Фор му ла ны ен гі зіп бол ған нан ке-

йін Ctrl+Shift+Enter пер не ле р үйле-
сімін бір ге ба сың дар. Осы фор му ла ны 
F3:F13 аралығына ав то мат ты тол ты-
рың дар. Фор му ла ны ен гі згеннен ке-
йін Ctrl+Shift+Enter пер не ле р үйле-
сімін бір ге ба сың дар. Нә ти же сін де ке-
зең коэф фи циен ті қаң тар айы үшін 
0,974834224106574, ақ пан ай ына – 
0,989928632237843 жә не т.б. бо ла ды. 
Ұя шық фор ма тын про це нт тік етіп өз-
гер тің дер ((Ұя шық фор ма ты ⇒ Сан ⇒ 
Про це нт тік), үтір ден кей ін 2 орын) (6-су-
рет):

6. Осы коэф фи циент тер ді қо сып есеп теу 
үшін C26:C37 ұя шық та рын да ғы ПРЕД-
СКАЗ() функ ция сын өз гер те міз:

 = П Р Е Д  С К А З ( A 2 6 ; $ B $ 2 : $ B $ 2 5 ;
$A$2:$A$25)*ИН ДЕКС($F$2:$F$13;МЕ СЯЦ(A26)) 
Мұн да ғы ИН ДЕКС(INDEX) функ ция сы – ай нө мі рі, дәл сол 
ай ға коэф фи циент ті қай та ру үшін МЕ СЯЦ() функ ция сын 
қол да на мыз. 2020 жыл дың қаң тар айы үшін бұл:

 =ПРЕД СКАЗ(A26;$B$2:$B$25;$A$2:$A$25)*ИН-
ДЕКС($F$2:$F$13;МЕ СЯЦ(A26))

7. Ен ді бол жам ның ең жо ға ры жә не ең тө мен гі көр сет кіш те рін 
қо су ке рек. Ол үшін бол жам мән де рі нен ау ыт қу ды есеп теу 
қа жет. G2 ұяшы ғы на фор му ла сын жа зың дар:

 =ДОВЕ РИТ(0,05); СТАНДОТКЛОН(C26:C37); СЧЁТ(C26:C37)
 ДОВЕ РИТ() функ ция сы – қа лып ты үй лес ті ру ді қол да на 

оты рып, се нім ді ин тер вал ды қай та ра ды.
 станд_откл – жал пы жи ын тық тың стан дарт ты ау ыт қуы.
 раз мер – таң дал ған мә лі мет тер са нын біл ді ре ді.
 СЧЁТ көр се тіл ген ұя шық та ғы мән дер са нын біл ді ре ді.
 Оп ти мис тік жә не Пес си мис тік ұя шық та ры на (D жә не E), 

26 жол дан бас тап, 7-суреттегі фор му ла лар ды жа за мыз :
 Оп ти мис тік: =$C26+$G$2
 Пес си мис тік: =$C26–$G$2

6-су рет. Ке зең  
коэф фи циен ті
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7-су рет. D жә не E ұя шық та ры н толтыру

 Оп ти мис тік бол жам ға ау ыт қу мә нін қо са мыз, ал пес си-
мис тік бол жам нан ау ыт қу мә нін азай та мыз.

8. C26, D26 жә не E26 ұя шық та ры на бар лы ғы бір дей бо лу үшін 
В26 мә нін кө ші рің дер.

9. Бар лық кес те мә лі мет те рін бел гі леп (A1:E37), Кі ріс ті ру 
(Insert) ⇒ Диаг рам ма то бы (Charts) ⇒ Гра фик (Line) ко ман-
да сын орын даң дар. Нә ти же сін де тө мен де гі гра фик алы на ды 
(8-сурет):

8-су рет. Диаг рам ма құру

Көр не кі түр де бар лы ғы тү сі нік ті. Көк – нақ ты са ты лым, 
Қыз ғылт са ры – бол жам, Сұр – оп ти мис тік бол жам, Са ры – пес-
си мис тік бол жам. Бе зен ді ру жұ мыс та ры ме ке ме нің же ке тү сі 
мен атауы на бай ла ныс ты өз гер ті ле ді.
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§9–10. Жасанды интеллектіні жобалау

Ней рон ды же лі лер қай да қол да ны ла ды?
Ней рон ды же лі лер түр лі мә се-

ле лер ді ше шу ге ар нал ған. Егер мә-
се ле лер ді қи ын дық дең гейі не қа-
рай қа рас ты ра тын бол сақ, он да қа-
ра па йым мә се ле лер ді ше шу ге же-
ңіл ком пью тер лік про грам ма жет-
кі лік ті, ал күр де лі мә се ле лер ді ше-
шу үшін, мә се лен, жо ба лау не ме се 
есеп тің ше ші мін жу ық тау си яқ ты 
есеп тер ді ше шу де ста тис ти ка лық 
әдіс қол да ны ла тын про грам ма лар 
қа жет бо ла ды. Ал ен ді бұ лар дан 
да күр де лі мін дет тер ді ше шу үшін 
бас қа да жол дар қа рас ты рыл ған. 
Оның іші не бей не ні, ды быс ты та-
ну не ме се күр де лі бол жам жа сау ды 
жат қы зу ға бо ла ды. Адам ның ба-
сын да мұн дай үр діс тер бей са на лы 
түр де жү зе ге аса ды, яғ ни біз бей не-
ні та ну мен ес те сақ тау се кіл ді үр-

діс тер дің қа лай бо лып жат қа нын өзі міз біл мей міз, сол үшін 
де оны ба қы лай ал май мыз. Мі не, ту ра осын дай мін дет тер ді 
ней рон ды же лі лер ше шу ге кө мек те се ала ды, бұл ней рон ды 
же лі лер дің ал го рит мі бел гі сіз үр діс тер ді орын дау мақ са тын-
да құ рыл ған.

Ней рон ды же лі лер тө мен де гі са ла лар да ке ңі нен қол да ны ла ды:
• та ну, бү гін де бұл ба ғыт өте та ны мал;
• ке ле сі қа дам ды тау ып ай ту, бұл қа си ет сау да мен қар жы 

на ры ғын да көп қол да ныс қа ие;
• кі ріс ақ па рат тар ды па ра ме тр ле рі бо йын ша топ тау. Мұн-

дай қыз мет түр ле рін жи нақ тал ған түр лі мә лі мет тер 
бо йын ша же ке тұл ға ға не сие бе ру не ме се не сие бе ру ден 
бас тар ту се кіл ді ше шім қа был дайтын несиелік роботтар 
атқарады.
Ней рон ды же лі лер дің түр лі әре кет тер ді орын дай алу қа сие-

ті олар ды та ны мал ете ді. Ней рон ды же лі лер ге көп нәр се ні үй ре-
ту ге бо ла ды, мы са лы, ой ын ой нау, адам ның дау сын та ну жә не 

Еcтеріңетүсіріңдер:

• ЖИ қай салаларда 
қолданылады?

• жасанды интеллектіні меди
цинада, өндірісте, қоғамда, 
білім беруде, ойын саласында 
қалай қолдануға болады?

Меңгерілетінбілім:

• ней рон ды же лі лер ді ұй ым дас
ты ру қағидалары;

• ней рон ды же лі лер дің жұ мыс 
іс теу қағидалары.

Сөздік:

Кіріс–Вход – Input
Шығыс–Выход – Output
Салмақ–Вес – Weight
Белсенділікфункциясы– 
Активационная функция – 
Activation function
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т.с.с. Осы ай тыл ған дар ды са ра лай ке ле, жа сан ды ней рон ды же-
лі лер дің био ло гия лық же лі лер принципі бо йын ша құ ры ла ты-
нын ай ту ға бо ла ды. Бұл жа сан ды ин тел лект іге адам бей са на лы 
түр де орын дай тын үр діс тің бар лы ғы н үй ре ту ге бо ла ды де ген ді 
біл ді ре ді.

Ней рон ды же лі лер құ ра мы 3 тип тен тұ ра ды (9-сыз ба):

кіріс жасырын шығыс

9-сыз ба. Нейронды же лі лер құ ра мы

Егер ней рон ды же лі бірқа бат ты бол са, он да жа сы рын 
же лі лер бол май ды. Желінің құрамдас бірліктерінің түрлері де 
бар: нейронды ығысу және контекстік нейрон. Әр бір ней рон 2 
түр лі кі ріс жә не шы ғыс мә лі мет тер ти пі нен тұ ра ды. Бір қа бат ты 
же лі де кі ріс ақ па рат тар шы ғыс ақ па рат тар ға тең. Ал бас қа 
жағ дай да ней рон ның кі рі сі не ал дың ғы қа бат тар дың жи ын тық 
ақ па ра ты тү се ді, әрі қа рай ол ақ па рат тар қа лып тан ды ру үде-
рі сі нен өте ді, яғ ни қа жет ті ара лық тан түс кен бар лық ақ па рат 
бел сен ді ру қыз ме ті мен түр лен ді рі ле ді (10-сызба).

қосындылағыш

белсенді функция

шығыс

b ығысу

кіріс салмақ

кіріс

w
n

w
1

+

10-сызба. Жа сан ды ней рон мо де лі

Ней рон ды же лі лер жұ мы сы ның сыз ба сы (11-сыз ба).
Ней рон ды же лі лер дің жұ мыс іс теу қағидаларын бі лу үшін 

бел гі лі бір дағ ды қа жет емес.

Белгілі  
ақпарат

Келесі қабатқа 
беріледі

Барлық мәліметтің 
жиынтығын береді

Соңына дейін 
 беріледі

Шығыс  
ақпарат

Іске қосу қызметіне 
қосылады

11-сыз ба. Нейронды же лі лер жұ мы сы
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1. Ней рон дар дың кі ріс қа ба ты на бел гі лі бір ақ па рат ке ліп 
тү се ді.

2. Ақ па рат си на пс тар кө ме гі мен ке ле сі қа бат қа бе рі ле ді, 
бұл жер де әр бір си напс өзі нің сал мақ коэф фи циен ті не 
ие, ал әр бір ке ле сі ней рон бір не ше кі ріс си на пс тан тұ руы 
мүм кін.

3. Ней рон мен алын ған ақ па рат өз сал мақ коэф фи циен ті мен 
алын ған бар лық мә лі мет тер жи ын ты ғын ұсы на ды.

4. Алын ған мән іске қосу қыз ме ті не ұсы ны ла ды.
5. Шы ғыс ақ па рат алы на ды.
6. Шы ғыс ақ па рат соңына дейін жеткенше әрі қарай беріліп 

отырады.
Же лі нің ал ғаш қы жүк те луі дұ рыс нә ти же бер мей ді, се бе бі 

же лі әлі дағ ды лан ған жоқ. Іске қосу қыз ме ті кі ріс ақ па рат тар-
ды қа лыпқа келтіру үшін қол да ны ла ды. Мұн дай қыз мет түр ле рі 
көп, бі рақ олар дың кең қол да ныс та ғы не гіз гі ле рін бө ліп көр се-
ту ге бо ла ды. Олар дың ең не гіз гі лері – өз де рі жұ мыс іс тей тін мән-
дер ара лы ғы.

Алай да дұ рыс нә ти же лер алу үшін ней рон ды же лі ні құ ру 
жет кі лік сіз. Ал ды мен түр лі әдіс тер мен өз ал го ритм де рін қол-
да нып, жат тық ты ру қа жет. Бұл үр діс ті қа ра пай ым деп ай ту ға 
бол май ды, ол бі лім мен күш ті талап ете ді.

Жауапберейік

1. Нейронды желілер түрлі салаларда қалай қолданы-
лады? 

2. Қандай қасиет нейронды желілерді танымал етеді?
3. Нейронды желі құрамы қанша типтен тұрады?
4. Нейронды желілердің жұмыс істеу қағидала ры қан-

дай?

Ойланайық,талқылайық

1. Адам дар дың та ну жә не ес те сақ тау се кіл ді қыз ме тін жа-
сан ды ин тел лек ті ге үй ре тудің қа жеттілігі неде?

2. Ней рон ды же лі лер ді оқы ту мүм кін бе?
3. Ней рон ды же лі лер ді құ ру кө ме гі мен дұ рыс нә ти же алуға 

бола ма?
4. Белсендіру қызметі не үшін қолданылады?

Сұрақтарғажауапберейік

Ойланайық,талқылайық
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Талдап,салыстырайық

Адам ның миын да бей са на лы жә не жа сан ды ин тел лек-
ті де са на лы түр де орын да ла тын бір дей қыз мет түр ле рін тал-
дап жа зып, өза ра са лыс ты рың дар.

Бейсаналыәрекет(адамда)
Саналықәрекет

(жасандыинтеллектіде)

Дәптердеорындайық

Төмендегі мәтінге сүйеніп, жасанды нейрон моделін 
құрыңдар.

  Әр бір ней рон екі түр лі кі ріс жә не шы ғыс мә лі мет тер ти пі нен тұ ра ды. Бір
қа бат ты же лі де кі ріс ақ па рат тар шы ғыс ақ па рат тар ға тең. Ал бас қа жағ дай да 
ней рон ның кі рі сі не ал дың ғы қа бат тар дың жи ын тық ақ па ра ты тү се ді, әрі қа рай 
ол ақ па рат тар қа лып қа келтіру үде рі сі нен өте ді, яғ ни қа жет ті ара лық тан 
түс кен бар лық ақ па рат бел сен ді ру қыз ме ті мен түр лен ді рі ле ді.

Компьютердеорындайық

Бе ріл ген жа сан ды ней рон мо де лі нің жұ мы сын өз де рі ңе 
та ныс кез кел ген фильм жа сау ға ар нал ған программа лар-
дың кө ме гі мен жан дан ды рып, ани ма ция қо су ар қы лы 
видео фильм да яр лаң дар. 

қосындылағыш

белсенді функция

шығыс

b ығысу

кіріс салмақ

кіріс

w
n

w
1

+

Ойбөлісейік

Үш жә не одан да ар тық кі рі сі бар ней рон ды же лі лер дің 
жұ мыс іс теу қағидаларын (қа был дай тын мүм кін мән де рін) 
қа рас ты рың дар. Сы нып тас та рың мен өз ой ла рың ды бө лі-
сіңдер.  

Талдап,салыстырайық

Дәптергеорындайық

Компьютердеорындайық

Ойбөлісейік
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§11–12. Жа сан ды ин тел лек тіні жо ба лау.  
Жобалық жұмыс

Кі ріс ті ав то мат тан ды ру
Жұмыстың мақсаты: Нейрон қабылдайтын кірістерді 

таңдау жұмысын автоматтандыру.
1. 9-суреттегідей Excel электронды кес те сін құ рың дар. 

Ней рон (көк бө лік) қо сы лып тұр ға ны на көз жет кі зің дер. 
Қосындының формуласы (=B1*B2+D1*D2) – C3 ұяшығында, 
Егер функциясы (=ЕСЛИ(C3>=C4;1;0)) – C5 ұяшығында).

9-сурет. Жасанды интеллектіні жобалауға арналған  
Excel электронды кестесі

  Көк бө лік – ней рон. Сарғыш бө лік – ней рон ға көр се ті-
ле тін түр лі та ғам дар. Жа сыл бө лік – бел гі лі бір па ра ме тр лер.

  F8 ұяшы ғы на қан дай та ғам ұсы ны ла ты нын анық-
тай тын фор му ла ор на лас ты ра мыз. Кірістер (B1 және D1 
ұяшықтары) s1 (F1) және s2 (G1) ұяшықтарына әрбір 2, 3, 4 
немесе 5 жолда сілтеме жасайтын болады.

  F11 ұяшы ғы на оқы ту жыл дам ды ғы 0,01 мен 0,5 ара лы ғы 
ор на лас ты ры ла ды. Оқыту жылдамдығы – жүргізілетін 
сынақтар мен кездесетін қателіктер арқылы таңдалатын 
мән. Оқыту жылдамдығын шаңғышының жылдамдығымен 
тікелей байланыстыруға немесе «ақырын жүріп, анық бас» 
де ген тіркеспен сәйкестендіруге болады. Алайда мұн да 
да бел гілі бір ескеретін жағдайлар кездеседі, себебі егер 
біз шаң ғышыға шаңғы мүлдем бермейтін болсақ, онда ол 
еш қай да да бармайды, ал егер өте аз мөлшерде жылдам дық 



35

бе ре тін болсақ, онда ұзақ уақыт аралығына созылып кетеді. 
Сон дықтан нейронды желілер үйлесімсіздігін болдырмау 
үшін осы мәндер арасынан сәйкес келетін орташа мәнді 
та уып алу керек.

  Сол жақ тө мен гі бө лік те кү ті ле тін нә ти же, қа те жә не 
deltaW деп атала тын 3 жол ор на лас ты ры ла ды.

  Кү ті ле тін нә ти же жо лы на Input No жо лы ның таң дауы на 
сәй кес нә ти же ор на лас ты ры ла ды. Әрі қа рай қа те есеп те ле ді. 
Қа те ар қы лы жа ңа сал мақ есеп те ліп, жа қын мән ге жу ық-
тан ды ры ла ды.

  Delta Weight X = оқы ту жыл дам ды ғы * (кү ті ле тін –
нақ ты) * кі ріс X

 не ме се
Dwx = LR * e * X   

 Dwx (Delta Weight X ) – сал мақ қа қо са тын дель та-сал мақ.
LR (learning rate) – оқы ту жыл дам ды ғы.

 е (error) – кү ті ле тін нә ти же ден нақ ты нә ти же ні аз айт қан да 
алы на тын қа те.  Қа те ні есеп теу өте ма ңыз ды. Мы са лы, се нен 
мен де қан ша тең ге бар екен ді гін сұ рай ын. Сен 300 тең ге деп 
ай туың мүм кін. Ал кү ті ле тін жау ап – 500 тең ге. Олай бол-
са, кү ті ле тін нә ти же (500 тең ге) – нақ ты жау ап (300 тең ге) = 
қа те ні білдіре ді.

  қа те = кү ті ле тін жау ап – нақ ты жау ап не ме се e = d – о
  500 – 300 = 200, қа те – 200 тең ге.
  Енді нейрон қабылдайтын кіріс Х-терді таңдау жұмысын 

автоматтандырамыз.
2. F8 ұяшы ғы на өтің дер. Input No жо лы ның ас тын да ғы 

ұя шық қа 1 мә нін ен гі зің дер. Бұл – 2 жол да ғы F–H ба ған да-
рын да ғы 1 мә нін ен гі зу шаб ло ны.

3. B1 жә не D1 ұя шық та рын кіріс нөмірі 1 болғанда 2 жол-
да ғы F жә не G ба ған да ры мен бай ла ныс ты ру ке рек, 
3-жолда – 2, 4-жолда – 3 және 5-ші жолда – 4. Ол үшін 
B1 ұяшы ғы ның мәзір қатары нан Фор му ла лар жо лын 
таң дап,  Функ ция ны қою (Вставить функцию) ба тыр-
ма сын шер тің дер.

  Пай да бол ған те ре зе де ТАҢ ДАУ (ВЫ БОР) функ ция сын 
таң дап, ОК ба тыр ма сын ба сың дар. Те ре зе ні 10-суреттегідей 
тол ты рың дар.
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10-сурет. В1 ұяшығындағы Таңдау функциясының аргументтері

  Бұл егер F8 ұяшы ғы ның мә ні 1 бол са, он да F2 ұяшы ғын, 
2 бол са – F3 ұяшы ғын, 3 бол са – F4 ұяшы ғын, 4 бол са – F5 
ұяшы ғын қол да ның дар де ген ді біл ді ре ді.

4. D1 ұяшы ғын таң дап, осы әре кет ті қай талаң дар. F ба ға-
ны ның ор ны на G ба ған да рын таң даң дар (11-сурет).

11-сурет. D1 ұяшығындағы Таңдау функциясының аргументтері

5. C7 ұяшы ғы на (кү ті ле тін нә ти же) да сәй кес H ба ға ны ның 
тиісті жол да рына сіл те ме жа сай мыз. Жо ға ры да ғы әдіс бойын-
ша H2, H3, H4 жә не H5 мән де рін таң дай мыз (12-сурет).
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12-сурет. C7 ұяшығындағы Таңдау функциясының аргументтері

6. Ен ді кі ріс ке ней рон дұ рыс жұ мыс жа сап тұр ған ды ғын тек-
се ру үшін F8 ұяшы ғын да ғы мән дер ді өз гер ту ге бай ла ныс ты 
B1 жә не D1 ұяшы ғын да ғы мән дер өз ге ретін-өзгермейтінін 
тек се рің дер.

7. Қай ұя шық қай да тір ке ліп тұр ған ды ғын кө ру үшін В1, D1 
жә не С7 ұя шық та ры на ба сып, Фор му ла лар жо лын таң-

даң дар.  ко ман да ла ры на на зар ау да рың дар. 

Ба сып кө ріп, бай ла ныс ты тек се рің дер (13-сурет).

13-сурет. Байланысқан ұяшықтар

8. C8 ұяшы ғын шер тіп, = C7 – C5 фор му ла сын ен гі зіп, Enter 
пер не сін ба сың дар.

9. Ен ді оқы ту жыл дам ды ғын анық тап алай ық. 0,2 мә ні нен 
бас тай ық. F11 ұяшы ғы на 0,2 мә нін ен гі зің дер. Оқы ту жыл-
дам ды ғы біз ге сал мақ тар ды (си на пс тар) жа ңар тып оты ру 
үшін ке рек. Сал мақ 1 үшін B9 ұяшы ғын да, сал мақ 2 үшін 
D9 ұяшы ғын да орын дай мыз.
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10. B9 ұяшы ғы на ба сың дар. = F11 * C8 * B1 фор му ла сын ен гі зіп, 
D9 ұяшы ғы на шер тіп, = F11 * C8 * D1 фор му ла сын ен гі зің дер.

11. B11 ұяшы ғына = B2 + B9 фор му ла сын ен гі зіңдер.
12. D11 ұяшы ғына = D2 + D9 фор му ла сын ен гі зіңдер.
 Ен ді ес кі сал мақ тар ды жа ңа ла ры мен ал мас ты ра мыз.
13. B2 ұяшы ғын таң дап, он да = B11 фор му ла сын ен гі зің дер. 

Қа те шы ға ды, бі рақ со лай бо луы ке рек.
14. Сол жақ жо ға ры бұ рыш та ғы  Microsoft Office ба тыр ма сын 

шер тің дер.
15. Пайда болған мәзірдің төменгі оң жақ бұрышынан Excel 

параметрлерін табыңдар. Параметрлерден Фор му ла лар 
жо лын таң даң дар. Ите ра тив ті есеп теу лер ді қо су (Вк лю чить 
ите ра тив ные вы чис ле ния) өрі сі не бел гі ше қой ып, Ите ра-
ция ның мак си мал ды мә ні (Мак си маль ное чис ло ите ра ции) 
жо лын 1 деп өз гер тіп, ОК ба тыр ма сын басыңдар (14-сурет).

14-сурет. Excel параметрлері терезесі

16. B2 ұяшы ғын ба сып, Функ ция қою ба тыр ма сын таң даң дар.  
Егер функ ция сын таң дап, ОК ба тыр ма сын ба сың дар (15-сурет).

15-сурет. Егер функциясының аргументтері
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  Ең жоғары блок В11 (біздің жаңа салмақ) ұяшы-
ғындағы мәннің сан немесе сан емес екендігін тексереді. 
В11 сан  екендігі туралы ақпаратқа сүйеніп, қолдану 
мә нін анықтауға болады. Ал сан жоқ болса, егер_мән_
жалған қолданылады, сондықтан төменгі өріске бас-
тапқы салмақ (осы нейронмен ақпа рат тасымалданатын 
синапс салмағы) ретінде қолданы ла тын мәнді жа зыңдар. 
Егер В11 өрісінде сан болса, салмақ тарды осы санмен 
алмас тырамыз, сондықтан В11-ді осында орна лас ты-
рыңдар. 

17. Дәл осындай процедураны D2 ұяшығындағы екінші 
салмақ үшін қайталаңдар. Бұл жолы формула B11 
ұяшығына емес, D11 ұяшығына сілтеме жасалуы керек. 
Синапстың бастапқы салмағы ретінде кез келген мәнді 
таңдай аласыңдар.

18. Excel про грам ма сын бір ите ра ция ға дей ін қыс қарт-
қан нан кей ін Фор му ла лар жо лын таң дап, оң жа ғын да ғы 
Есеп теу бө лі мі нен Қай та есеп теу жо лын таң даң дар (16-
сурет).

16-сурет. Формулалар  жолының Қайта есептеу  батырмасы

19. F8 ұяшы ғын да ғы кі ріс мән де рін сәй кес {1,2,3,4} деп 
өз гер тіп, Қай та есеп теу ба тыр ма сын ба сып, қа те (С8 ұяшы-
ғы) 0 мә ні не тең бол ған ға дей ін есеп тең дер.
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§13–14. Жа сан ды ин тел лек ті ні әзір леу де  
«мұ ға лім мен оқы ту» әді сін қол да ну ау қы мы

Ней рон ды же лі ні әртүр лі әдіс тер мен оқы ту ға бо ла ды: «мұ ға-
лім мен», «мұ ға лім сіз», «мұғалімнің ішінара қатысуымен». 

Нейронды желіні оқыту нәтижесі – бейнелерді кластерлеу 
(топтастыру) 12-сызбада көрсетілген.

Бастапқы  
деректерді енгізу

Оқыту моделі

Шығару

Оқытылған  
модель

Түсіндіру

Алгоритм

Өңдеу

• Белгісіз шығу
• Оқу үшін дерек-

тер жиыны жоқ

12-сыз ба. Бей не лер ді клас тер леу

«Мұғаліммен оқыту» ба ры сын да нейронды же лі бел гі лен ген 
де рек тер жи ын ты ғын да оқы ты ла ды жә не оқы ту де рек те рін де 
ал го ритм нің дәл ді гін ба ға лау үшін пай да ла ны ла тын жау ап-
тар ды бол жай ды. «Мұғалімсіз оқытуда» бел гі сіз де рек тер ді 
пай да ла на ды, олар дың іші нен ал го ритм бел гі ле рі мен тәу ел ді-
лік те рін өздігімен алу ға ты ры са ды.

Еcтеріңетүсіріңдер:

• ней рон ды же лі лер ді ұй ым дас
ты ру қа ғи да ла ры қандай? 

• ней рон ды же лі лер дің жұ мыс 
іс теу қа ғи да ла ры.

Меңгерілетінбілім:

• жа сан ды ин тел лек ті ні әзір леу 
әдіс те рі;

• «мұ ға лім мен оқы ту» әді сін 
қол да ну ау қы мы.

Сөздік:

Жасандыинтеллект– Ис ку сст вен ный 
ин тел лект – Artificial intelligence 
Жобалау–Проек ти ро ва ние – Design
«Мұғалімменоқыту»әдісі– Ме тод 
«обу че ние с учи те лем» – Method of 
teaching with teacher
Топтау–Клас си фи ка ция – Classification
Регрессия–Рег рес сия – Regression
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Ны ғай ту ар қы лы оқы ту – жо ға ры да атал ған дар дың ор та сы. 
Ол бел гі лен ген де рек тер ді жә не үл кен жи ын тық ты аз мөл шер де 
пай да ла на ды. Ал оқы ту ал го ритм ді ын та лан ды ру жү йесі нің 
кө ме гі мен жат тық ты ра ды. 

«Мұғаліммен оқыту» модельді құрудың барлық кезеңдерін де 
жаттықтыру үшін белгіленген деректердің толық жиын ты-
ғы ның бар болуын көздейді.

Толық белгіленген деректер қорының болуы әрбір мысал-
да оқыту жиынтығында алгоритм алуға тиіс жауаппен сәйкес 
келеді. Осылайша, гүлдердің суреттерімен белгіленген дерек-
тер арқылы нейронды желіге раушанның қай жерде, түймедақ 
немесе нәркестің қай жерде бейнеленгенін оқытады. Нейрон-
ды желі жаңа сурет алған кезде жауапты болжау үшін оны  
деректер қорындағы оқытылған үлгілермен салыстырады 
(17-су рет).

Топтау Объектілерді тану
Топтау және 

орнын анықтау
Көшірмелерін 

сегменттеу

17-су рет. Жа ңа суретті бас тап қы үл гі сі мен са лыс ты ру

«Мұғаліммен оқыту» үл гі сі – топ тау (сол жақ та), объ ек ті-
лер ді са ра лау жә не та ну үшін оны одан әрі қа рай пай да ла ну. 

Не гі зі нен, «мұғаліммен оқыту» екі түр лі тап сыр ма лар ды 
ше шу үшін қол да ны ла ды:
• топтау;
• регрессия.

Топ тау есеп те рін де ал го ритм объ ек ті лер тие сі лі топ-
тар дың нө мір ле рі не сәй кес ке ле тін диск рет ті мән дер ді бол-
жай ды. Оқытуға арналған деректер қорында жануарлардың 
фотосуреттері бар әрбір суреттің тиісті белгісі болады – «мар-
ғау», «күшік» немесе «балапан». Алгоритмнің сапасы оның 
марғау, күшік немесе балапанмен түскен жаңа суреттерді 
қаншалықты дұрыс топтастырғанымен бағаланады.
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Ал рег рес сия мін дет те рі үз дік сіз де рек тер мен бай ла ныс ты. 
Мы са лы, сы зық тық рег рес сия, x нақ ты мән де рін ес ке ре оты-
рып, y ай ны ма лы сы ның кү ті ле тін мә нін есеп тей ді.

«Мұғаліммен оқыту» әді сін қол да ну ау қы мы 18-су ретте 
көрсетілген:

Компьютерлік  
көру 

Сөйлеуді  
тану

Компьютерлік линг-
вистика және табиғи 

тілдерді өңдеу

Медициналық 
диагностика

Биоинформатика Техникалық  
диагностика

Қаржылық 
қосымшалар

Зияткерлік  
ойындар

Сараптамалық  
жүйелер

18-су рет. «Мұғаліммен оқыту» әді сін қол да ну ау қы мы

Ма ши на лық оқы ту дың ути ли тар лы мін дет те рі көп ай ны-
ма лы лар ды қол да на ды. Мы са лы, Нұр-Сұл тан қа ла сын да ғы 
пә тер дің ба ға сын оның ау да ны, ор на лас қан же рі жә не қо ғам-
дық кө лік тің қолже тім дігі не гі зін де бол жай тын нейронды 
же лі ні құ ру ға бо ла ды. Ал го ритм сол де рек тер ді не гіз ге ала 
оты рып, пә тер дің ба ға сын есеп тейт ін са рап шы ның жұ мы сын 
орын  дайды.
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Осы лай ша, «мұғаліммен оқыту» ал го ритм ді оқы ту үшін 
шы найы де рек тер дің жи ын ты ғы бол ған кез де өте қо лай лы 
бо лып та бы ла ды.

Жауапберейік

1. Нейронды же лі ні оқы ту әдіс те рі қан дай?
2. Нейронды же лі ні оқы ту нә ти же сі не ні біл ді ре ді?
3. «Мұғаліммен оқыту» әді сі қа лай жү зе ге асы ры ла ды?
4. «Мұғалімсіз оқыту» ба ры сын да қан дай де рек тер пай да-

ла на ды? 
5. «Мұғаліммен оқыту» үл гі сі қан дай?
6. «Мұғаліммен оқыту» қан дай тап сыр ма лар ды ше шу үшін 

қол да ны ла ды?

Ойланайық,талқылайық

1. Жа сан ды ин тел лек тіні жо ба лау да «мұғаліммен оқыту» 
әді сін қол да ну қан ша лық ты ма ңыз ды?

2. «Мұғаліммен оқыту» әді сін де де рек тер дің то лық жи ын-
ты ғы ның бо луы не лік тен?

Талдап,салыстырайық

«Мұғаліммен оқыту» әді сі нің екі түр лі тап сыр ма ны ше-
шу үшін қол да ны ла тын ды ғын өза ра са лыс ты рып, тал даң-
дар. 

Тапсырмаларатауы Ерекшелігі

 Топ тау

Рег рес сия

Дәптердеорындайық

«Мұғаліммен оқыту» әді сін қол да ну ау қы мы ның әр қай-
сы сы на өмір ден нақ ты мы сал кел ті ріп, оның қыз мет ету ал-
го рит мін кес те ге тол ты рың дар.

Сұрақтарғажауапберейік

Ойланайық,талқылайық

Талдап,салыстырайық

Дәптергеорындайық
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Жасандыинтеллект
Өмірлік
мысал

Қызметету
алгоритмі

 Ком пью тер лік кө ру 

Ме ди ци на лық диаг нос ти ка 

 Тех ни ка лық диаг нос ти ка 

 Биоин фор ма ти ка

Зият кер лік ой ын дар 

Сараптамалық жүйелер
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Жасандыинтеллект
Өмірлік
мысал

Қызметету
алгоритмі

Қаржылық қосымшалар

Компьютердеорындайық

Төмендегі мә тін ді кез кел ген мә тін дік ре дак тор да те рің-
дер. Бе ріл ген мә тін бо йын ша ма ши на лық оқы ту дә рі гер ге 
тап тыр мас кө мек ші құ рал бо ла тын се беп тер ді ті зіп жа зың-
дар. Тө мен де бе ріл ген нау қас та ри хын да мін дет ті түр де 
орын ала тын ақ па рат тар ды дә рі гер қан ша лық ты есін де сақ-
тай ала ды? Оның жұ мы сын ма ши на лық оқы ту қа лай ше шіп 
бе ре ала ды? 

Аурудыңдиагнозынанықтауүшінкеректімәліметтер
  Бе ріл ген жағ дай да па циент тер – объ ек ті лер, ал бел гі ле рі – олар да 

бай қа ла  тын бар лық симп том дар, анам нез, тал дау нә ти же ле рі, қол да ныл ған 
ем деу ша ра ла ры (нақ ты бар лық ау ру та ри хы, фор ма лан ған жә не же ке кри те
рий лер ге бө лін ген). Кей бір бел гі ле рі – жы ны сы, бас ау руы, жө тел, бөрт пе жә не 
бас қа ла ры екі лік ре тін де қа рас ты ры ла ды. Жағ дай дың ау ыр лы ғын ба ға лау (өте 
ау ыр, ор та ша ау ыр лық та ғы жә не т.б.) рет тік бел гі бо лып та бы ла ды, ал бас
қа ла ры – цифрлық: дә рі лік пре па рат тың кө ле мі, қан да ғы ге мог ло бин дең гейі, 
ар те рия лық қы сым мен пульс көр сет кіш те рі, жа сы, сал ма ғы. Осын дай көп
те ген бел гі ле рі бар па циент тің жағ дайы ту ра лы ақ па рат ты жи най оты рып, 
оны ком пью тер ге ма ши на мен оқы ту ға қа бі лет ті программа ның кө ме гі мен 
жүк теу ге бо ла ды.

Ойбөлісейік

Жа сан ды ин тел лек тіні жо ба лау да не ме се жа сан ды ин-
тел лек ті ні әзір леу де «мұғаліммен оқыту» әді сін қол да ну 
ау қы мы ның кең бо луы қан дай мүм кін дік тер ұсы на ды? Қа-
лай ой лай сың дар? Сы нып тас та рың мен өз ой ла рың ды бө лі-
сіңдер.

Компьютердеорындайық

Ойбөлісейік
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§15–16. Жа сан ды ин тел лек ті ні әзір леу де  
«мұғаліммен оқы ту» әді сін қол да ну ау қы мы.  
Прак ти кум

Доллардыңтеңгегеқатыстықұнынболжау
Есеп шар ты. Ва лю та ба ға мы ның нақ ты де рек те рі не гі зін де 

ке ле сі кү ні болатын тең ге ге қа тыс ты дол лар құ нын бол жау. 
Рег рес сия ны, кес те ні құ ру жә не бол жау шы най ылы ғы ның 
процентін көр се ту.

Есеп тің ше ші мі: Бас тап қы ке зең де де рек тер http://kurs-
tenge.kz/archive/usd/2020/04 сай ты нан кө ші рі ле ді жә не кей-
ін нен өң деу үшін дай ын да ла ды (1-кесте).

1-кесте. Теңгеге қатысты доллар құны

Мерзімі Долларбағамы Мерзімі Долларбағамы
30.04.2020 429,41 15.04.2020 425,58

29.04.2020 431,16 14.04.2020 427,25

28.04.2020 430,78 13.04.2020 431,03

27.04.2020 430,99 12.04.2020 431,03

26.04.2020 430,99 11.04.2020 431,03

25.04.2020 430,99 10.04.2020 432,55

24.04.2020 432,24 09.04.2020 435,54

23.04.2020 435,82 08.04.2020 437,20

22.04.2020 430,50 07.04.2020 439,01

21.04.2020 427,78 06.04.2020 443,50

20.04.2020 426,48 05.04.2020 443,50

19.04.2020 426,44 04.04.2020 443,50

18.04.2020 426,44 03.04.2020 447,60

17.04.2020 427,27 02.04.2020 448,52

16.04.2020 425,51 01.04.2020 447,67

Өң деу ге кес те ні дай ын дау үшін мынадай бір қа тар мін дет-
тер ді ше шу қа жет:
1) кес те ні пі шім деу, яғ ни тү сін, шек те рін өз гер ту;
2) кес те нің тө мен гі жа ғын да ағым да ғы ақ па рат көр се ті ле-

тін дей кү ні бо йын ша де рек тер ді сұ рып тау;
3) күн ді цифрлық фор мат та қай та өз гер ту.
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Мерзім бо йын ша дол лар ба ға мы ның гра фи ка лық өз ге руі 
19-суретте көр се тіл ген.

19-сурет. Доллар бағамының графикалық өзгеруі

Еxcel-де гі рег рес сия лық тал дау бір мән дер дің ( тәу ел сіз) 
тә уел ді ай ны ма лы ға әсе рін көр се те ді. Тал дау нә ти же сі бір қа тар 
ар тық шы лық тар ды ай қын дау ға мүм кін дік бе ре ді жә не бас ты 
әсер ету ші фак тор лар ға не гіз де ле оты рып, да му ба ғыт та рын 
бол жау ға, жос пар лау ға, бас қа ру ше шім де рін қа был дау ға мүм-
кін дік бе ре ді.  

Сы зық тық рег рес сия мо де лі нің жал пы тү рі мынадай: 
У = а

0
 + а

1
х

1
 +…+а

к
х

к
.

Мұн да ғы, а – рег рес сия коэф фи циент те рі, х – әсер ету ші 
ай ны ма лы лар, к – фак тор лар са ны.

Біз дің мы са лы мыз да ғы У – тең ге ге қа тыс ты дол лар дың көр-
сет кі ші. Әсер ету ші фак тор лар – күн дер (х).

Рег рес сия тең деуі жә не жуықтау шы най ылы ғы ның 
ша ма сын біз Файл ⇒ Парамерлер (Параметры) ⇒ Ішкі бап-
тау лар (Надстройки) ⇒ Талдау пакеті (Пакет анализа) жо лынан 
іс ке қо са мыз.

Әрі қа рай Деректер (Дан ные) мәзір жо лы нан Деректерді 
талдау (Ана лиз дан ных) ⇒ Рег рес сия жо лын таң дай мыз (20, 
21-суреттер).

Әрі қа рай кі ріс мән де рі мен шы ғыс па ра ме тр ле рін (нә ти же 
бей не ле не тін) таң дау үшін мәзір ашы ла ды. Кі ріс ақ па рат та ры 
(У) ре тін де си пат тал ған па ра ме тр лер диапа зо нын, оған әсер 
ете тін фак тор лар (Х) диапа зо нын көр се те міз. Қал ған да рын тол-
тыр мау ға бо ла ды.
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20-сурет. Регрессия жолын таңдау

21-сурет. Кіріс ақпараттар

ОК батырмасын басқаннан кейін, программа есептеу нәти-
жесін көрсетеді (22-су рет).
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22-сурет. Программа жұмысының нәтижесі

Ең алдымен, R-квадрат пен коэффициенттерге назар ауда-
рамыз. Рег рес сия коэф фи циент те рі кес те де қа рай тыл ған.  
Y = kX + b тү рін де гі рег рес сия лық мо дель мына түр де бо ла ды:

Y = –0,5996 * Х+ 439,51 (R-квадрат = 0,512).
R-квад рат – де тер ми на ция (шек) коэф фи циен ті. Біз дің жағ-

дайы мыз да – 0,512 не ме се 51,2%. Бұл мо дель дің есеп теу па ра-
ме тр ле рі мен мең ге рі ле тін па ра ме тр лер ара сын да ғы тәу ел ді-
лік ті 51,2% тү сін ді ре ді. Де тер ми на ция коэф фи циен ті жо ға ры 
бол ған сай ын мо дель са па лы бо лып са на ла ды. 

439,51 коэф фи циен ті, егер бар лық ай ны ма лы лар мә ні 0 
бол ған жағ дай да, Y мә ні қан дай бо ла тын ды ғын көр се те ді, яғ ни 
тал да на тын па ра метр мә ні мо дель де си пат тал ма ған бас қа да 
фак тор лар ға әсер ете ді.  

–0,5996 коэф фи циен ті Х ай ны ма лы сы ның Y ай ны ма-
лы сы на сал мақ ты лы ғын көр се те ді, яғ ни дол лар дың тең ге ге 
қа тыс ты ор та ша көр сет кі ші осы мо дель ше гін де  –0,5996 (бұл 
тө мен көр сет кіш) сал ма ғы мен әсер ете ді. «–» таң ба сы ке рі әсер 
ете ді: дол лар құ ны ның көр сет кі ші жо ға ры бол ған сай ын, тең ге 
дол лар ға қа тыс ты құн сыз да на бе ре ді.

Осы фор му ла бо йын ша ке ле сі күн гі тең ге ге шақ қан да ғы 
дол ларды есеп тейт ін бол сақ:

Y = –0,5996 * 31 + 439,51 = –18,58 + 439,51 = 420,92  (тең ге). 
 Жа уа бы: ке ле сі күн гі (01.05.2020) тең ге ге шақ қан да ғы дол-

лар құ ны 420,92 тең ге.
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ЖИЫНТЫҚБАҒАЛАУТАПСЫРМАЛАРЫНЫҢҮЛГІЛЕРІ

1. «Аrtificial intelligence» сөз тір ке сін де гі «intelligence» сө зі 
қан дай ма ғы на ны бе ре ді?
A) Са на лы түр де ой ла на алу бі лі гі
B) Ав то мат ты түр де ой ла на алу бі лі гі
C) Қа ра пай ым ой ла на алу бі лі гі 
D) Бей са на лы тұр ғы дан ой ла на алу бі лі гі
E) Жа ғым ды ой ла на алу бі лі гі

2. Сәй кес тен ді рің дер:

1. Жа сан ды  
ней рон ды же лі

A) адам дар дың құ зы ре тін де гі ерек ше 
шы ғар ма шы лық әре кет те рін 
орын дайт ын ин тел лек ту ал ды 
ма ши на

2. Жа сан ды  
ин тел лект

B)  бас қа ней рон дар мен қол же-
тім ді бай ла ныс ар қы лы бар лық 
ней рон ды же лі бо йын ша элек-
т ро хи мия лық им пуль сті бе ру 
не гіз гі мін дет тер дің бі рі бо ла тын 
ар найы жа су ша

3. Био ло гия лық 
ней рон

C) адам миын ими та ция лайт ын, 
ап па рат тық жә не про грам ма лық 
тұр ғы дан іс ке асы ру ға қа бі лет ті 
ма те ма ти ка лық мо дель

3. Бос орын ды тол ты рың дар: 
 Ней рон ды же лі – адам ... әре ке ті прин ци пі не не гіз дел ген, 

бі рақ оның ана ло гі бо ла ал майт ын ... .
4. Бос орын ды тол ты рың дар:
 ... – ней рон дар ара сын да ғы бай ла ныс, олар дың әр қай сы сы 

өз ... сал ма ғы ның дә ре же сі не ие.
5. Күр де лі де рек тер ді тал дайт ын, адам миын ими та ция-

лайт ын жә не ап па рат тық жә не про грам ма лық тұр ғы дан 
іс ке асы ру ға қа бі лет ті ма те ма ти ка лық мо дель:
A) Жа сан ды ней рон ды же лі
B) Жа сан ды ин тел лект
C) Си напс
D) Био ло гия лық ней рон
E) Ма ши на лық оқы ту
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6. Бос орын ды тол ты рың дар:
 Ма ши на лық оқы ту мін дет те рін ... жә не ... деп екі түр ге бө-

ліп көр се ту ге бо ла ды.
7. Сәй кес тен ді рің дер:

1. «Мұғалімсіз 
оқыту»

A) Бір нәр се ні бол жай ала тын, 
қан дай да бір ше шім шы ға ру ға 
кө мек те се тін мә лі мет бо ла ды

2. «Мұғаліммен 
оқыту»

B) Тек мә лі мет қа на бар, сол мә лі мет 
бо йын ша бел гі лі бір қа си ет тер ді 
анық тауы мыз ке рек

8. Ин тел лек ту ал ды жүйе лер ді топ тау дың атау ла рын жа-
зың дар:

...

...

...

...

9. Бос орын ды тол ты рың дар:
 Әр бір ней рон екі түр лі ... жә не ... мә лі мет тер ти пі нен тұра ды.
10. Нейронды же лі құ ра мы ның тип те рін таң даң дар (3 жау ап 

дұ рыс):
A) Кі ріс
B) Денд рит 
C) Си напс
D) Ак сон

E) Жа сы рын
F) Қосындылағыш 
G) Шы ғыс
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1-БӨЛІМБОЙЫНШАҚОРЫТЫНДЫ

Жа сан ды ин тел лект бө лі мі бой ын ша сен дер «ма ши на лық 
оқы ту», «жа сан ды ней рон ды же лі», «био ло гия лық ней рон», 
«ней рон ды же лі лер», «си на пс тар» ұғым да ры мен та нысып, ней-
рон ды же лі лер дің бір қа бат ты ней рон ды же лі, көп қа бат ты ней-
рон ды же лі, тіке лей та сы мал дайт ын не ме се бір ба ғыт ты же лі-
лер, ке рі бай ла ны сы бар не ме се ре ку ре нт ті же лі лер се кіл ді түр-
ле рін қа рас тыр дыңдар. Ма ши на лық оқы ту дың «мұғаліммен 
оқыту» мен «мұғалімсіз оқыту» түр ле рі нің әр қай сы сы ның жұ-
мыс іс теу қағида ла рын си пат та дыңдар. Жа сан ды ин тел лек ті-
нің не гіз гі ба ғыт та ры мен са ла ла рын, атап айт қан да, ме ди ци-
на да, өн ді ріс пен ау ылша руа шы лы ғын да, бі лім бе ру де, ой ын 
ин ду с трия сын да, қо ғам да жа сан ды ин те ллек ті ні қол да ну ды, 
жа сан ды ин тел лект ар тық шы лық та ры мен кем ші лік те рін қа-
рас тыр дыңдар. Жа сан ды ин тел лек ті ні жо ба лау ды жү зе ге асы-
ру ба ры сын да ней рон ды же лі лер дің құ ра мы мен, жұ мыс іс теу 
қағидаларымен, қол да ну са ла ла ры мен та ныс тыңдар. Бұл бө-
лім нің ма ңыз ды лы ғы уа қыт өте ке ле адам зат тың жан сыз ма-
ши на лар мен бә се ке лес бо ла тын дай жағ дай бол са, жа сан ды ин-
тел лек ті ге се нім біл ді ру ге бо ла ма, жоқ па де ген мә се ле ні ше шу-
ге сен дер ді да яр лау бо лып та бы ла ды.

Глоссарий
Жа сан ды ин тел лект (ЖИ) – адам дар дың құ зы ре тін де гі 

ерек ше шы ғар ма шы лық әре кет те рін орын дайт ын ин тел лек-
ту ал ды ма ши на.

Жа сан ды ней рон ды же лі (ЖНЖ) – күр де лі де рек тер ді тал-
дайт ын, адам миын ими та ция лайт ын, ап па рат тық жә не прог рам-
ма лық тұр ғы дан іс ке асы ру ға қа бі лет ті ма те ма ти ка лық мо дель.

Био ло гия лық ней рон – бас қа ней рон дар мен қол же тім ді бай-
ла ныс ар қы лы бар лық ней рон ды же лі бой ын ша элект ро хи мия лық 
им пуль сті бе ру не гіз гі мін дет тер дің бі рі бо ла тын ар найы жа су ша.

Си напс – ней рон дар ара сын да ғы бай ла ныс, олар дың әр қай-
сы сы өз кі ріс сал ма ғы ның дә ре же сі не ие.

Ней рон ды же лі лер – бір-бі рі мен си на пс тар ар қы лы бі рік ті-
ріл ген ней рон дар дың бел гі лі бір тіз бе гі.

Денд рит тер – ақ па рат тың кі ріс пор ты.
Ней ро же лі – бел гі лі бір шарт тар ға не гіз дел ген дұ рыс ше шім 

қа был дау ға мүм кін дік бе ре тін үл гі.



2-БӨ ЛІМ

3D ЖО БА ЛАУ

Кү ті ле тін нә ти же лер:
• вир туал ды жә не ке ңейт іл ген шын дық тың мақ са тын тү сін ді ру;
• вир туал ды жә не ке ңейт іл ген шын дық тың пси хи ка лық жә не фи зи-

ка лық ден сау лық қа әсе рі ту ра лы ай ту;
• бі рін ші тұл ға кө рі ні сі бар 3D па но ра ма жа сау (вир туал ды тур).
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§17–18. Вир туал ды жә не ке ңейт іл ген шын дық

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, заманауи және тез дамып келе 
жатқан 3D үлгісіндегі модель.

Вир туал ды шын дық де ге ні-
міз – техникалық құралдар және 
программалық жасақтамалардың 
көмегімен жасалынған, адамға 
көру, есту, сезу т.б. сезімдері арқы-
лы бері летін жасанды әлем. Тех-
ни ка лық құралдар арқылы адамға 
таңғажайып сезімдерді бере тін 

вир туалды шындық (мысалы, ұш қыш тарға арналған авиа симу-
лятор). Пайда ланушы бұл объектілерге физиканың нақты заң-
дарына (гравитация, заттармен соқтығысу, су қасиеттері, бей-
нелеу 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.

Вир туал ды шын дық қа «ену» ар найы гад жет тердің кө ме гі-
мен жү зе ге асы ры ла ды (13-сызба).

Қарапайым  
VR

3D жобалы  
VR

Бірнеше қолданушы 
VR-і

1 2 3

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

Еcтеріңетүсіріңдер:

• жасандыинтеллектдегенне?
• «мұғалімменоқыту»әдісі;
• жасандыинтеллектәзірлеу
кезінде«мұғалімменоқыту»
әдісінқолданусалаларықандай?

Меңгерілетінбілім:

• виртуалдышындық;
• кеңейтілгеншындық.

Сөздік:

Виртуалдышындық– Вир туальная 
реаль нос ть–VirtualReality(VR)
Кеңейтілгеншындық– До пол нен ная 
реаль нос ть–AugmentedReality(AR)

Қызықтыақпарат

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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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 (23-су рет).

 

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

2. 3D жобалы VR. 3D жобалау 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. Сонымен қоса 3D 
жобалы виртуалды шындыққа «ену» әсерлі болу үшін арнайы 
әзірленген бөлмелерде іске асады (24-су рет).

      

24-су рет. 3D жобалы вир туал ды шын дық  гад жет те рі
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3. Бір не ше қол да ну шы VR-і. Жо ға ры дең гей де гі гра фи ка, 
ани ма ция, 3D жобалау, 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 (25-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.

25-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.

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 ғандай басқара алады.

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.
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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 объек-
тілерін то лық кө лем де құ ру ға мүм кін-
дік бе ре ді. Бұл тек құ ры лыс объек-
тілеріне ға на емес, со ны мен қа тар тех-
ни ка ға да қа тыс ты.

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.

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, 26-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.

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 

26-су рет. Ке ңейт іл ген  
шын дық мы са лы
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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 
функ ция сын жат қы за мыз (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), 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-
тырма ла рын ба су ар қы лы бізбен әре-
кет те 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, 
объ ек 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 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 
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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 хирург-
тарды оқытудың тәжірибелік бөлігін едәуір жеңілдетеді.

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 (27-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.

     

27-су рет. Вир туал ды шын дық мо де лі

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 (28-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.
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28-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 дегеніміз не?
3. Виртуалды шындық қандай салаларда қолданылады?
4. Кеңейтілген шындық қандай жағдайларда қолданы лады?
5. Қандай гаджеттердің көмегімен виртуалды шындыққа 

енуге болады?
6. Виртуалды шындықтың қолданы луы туралы қандай 

мысалдар келтіруге болады?
7. Виртуалды және кеңейтілген шындық арасындағы айыр-

машылықты ерекшелеуге бола ма?
8. Виртуалды және кеңейтілген шындық арасындағы байла-

ныс қандай?

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?

Сұрақтарғажауапберейік

Ойланайық,талқылайық
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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

Дәптердеорындайық

1. Венн диаг рам ма сы бо йын ша вир туал ды жә не ке ңей тіл-
ген шын дық 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.

Компьютердеорындайық

Ин тер нет ар қы лы кес те де көр се тіл ген гад жет тер дің ба-
ға сын тау ып, кестені Excel-де толтырыңдар.

№ Гаджет Бағасы,теңге
1 HTC VIVE вир туал ды шын дық жү йесі
2 Sony PlayStation VR
3 Oculus Rift
4 Samsung Gear VR
5 Fibrum
6 Google Cardboard
7 Zeiss VR One
8 Google Glass

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.

Талдап,салыстырайық

Дәптергеорындайық

Компьютердеорындайық

Ойбөлісейік
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§19–20. Вир туал ды шын дық та ғы 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 кез-
десіп қалып жатады. Себебі вирту-
алды 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 лады. 

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 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, 
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 зім інің бол мауы;
• 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.

Еcтеріңетүсіріңдер:

• виртуалдышындықдегенімізне?
• кеңейтілгеншындықдегенімізне?

Меңгерілетінбілім:

• виртуалдыжәнекеңейтілген
шындықтыңадамныңпсихикалық
денсаулығынаәсеретуі;

• виртуалдыжәнекеңейтілген
шындықтыңадамныңфизи
калықденсаулығынаәсеретуі.

Сөздік:

Шынайыөмір– Реальная 
жиз нь–Reallife
Виртуалдыөмір– Вир туаль
ная жиз нь–Virtuallife
Виртуалдытәуелділік– 
Вир туальная за ви си мос ть–
Virtualaddiction
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«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; виртуалды тәуелді адам, компьютер ойынына 
кедергі келтіретін адамдарға агрессия танытса);

2) ол ком пью тер ал дын да өткізген 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 отырып, уақытын зая кетірсе (мысалы, 
нақты өмірде жасалмай қалған маңызды істер).

Виртуалдыжәнекеңейтілгеншындықкөзілдіріктерінің
адамныңкөруқабілетінетигізетінзияны

Ме ди ци на лық тұр ғы дан ал ған да, VR кө зіл ді рік те рі нің 
зи яны 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.

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 ына 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, бас қа да ау ыр пси хи ка лық 
ау ру лар мен ау ыра тын, кө ру қа бі ле ті бұ зыл ған адам дар ға 
вир туал ды шын дық тан бас тар ту ке рек; 
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• 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; 

• кез келген жастағы адамға ұзақ ойнау зиян, 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  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 нудың салдары қан дай болуы мүмкін?

4. Вир туал ды шын дық құ рыл ғы ла рын кім дер 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?

Талдап,салыстырайық

Вир туал ды шындықтың пайдасы мен зиянын талдап, 
салыстырыңдар.

Дәптердеорындайық

Вир туал ды тәу ел ді лік ті болдырмаудың ере же лерін дәп-
тер ге жа зың дар.

Компьютердеорындайық

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

Ойбөлісейік

1. Сендердің күн де лік ті өмі рлері ңе вир туал ды шын дық-
тың әсе рі ту ра лы әңгімелесіңдер жә не вир туал ды тәу ел-
ді лік тен қа лай ары лу ға бо ла ты нын айтыңдар. 

2. Вир туал ды шын дық тың пай да сы ту ра лы ой ла ның дар 
жә не оны қол да ну ға бо ла тын бір не ше идея ны атаң дар.

Сұрақтарғажауапберейік

Ойланайық,талқылайық

Талдап,салыстырайық

Дәптергеорындайық

Компьютердеорындайық

Ойбөлісейік
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§21–22. 3D па но ра ма жә не вир туал ды тур

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

көру бағы тын өзгертуге, суретті үлкейтуге, жеке бөлшек терді 
қарауға болады.

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

кеңформатты фотосу рет. 
2. Сфералық панорама. Сфералық панорамалар көлденеңінен 

360° және тігінен 180° -ты қамтиды. Ол айна ладағы барлық 
көрінетін кеңістікті қамтып, фотосу ретті 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» 

Еcтеріңетүсіріңдер:

• виртуалдыжәнекеңейтілген
шындықтарадамныңпсихикалық
денсаулығынақалайәсеретеді?

• виртуалдыжәнекеңейтілген
шындықтарадамныңфизикалық
денсаулығынақалайәсеретеді?

Меңгерілетінбілім:

• виртуалдытуржәне3Dпано
рама;

• виртуалдытуржәне3Dпанора
маныңжасалуы.

Сөздік:

Виртуалдытур– Вир туаль ный 
тур–Virtualtour
Сфералықпанорама– Сфе
ри чес кая па но ра ма–Spherical
panorama
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кешеніне біріктірілген, әртүрлі 3D панорамалар жиынтығы. 
Мұндай турлар музыкамен, кадрдан тыс дыбыспен, видеоролик-
термен, жазбалармен және т.б. толықтырылуы мүмкін.

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 
панорама тігістерінің орындары бір түсті орындарда (мыса-
лы, 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 оты-
рады. Фотосуреттерді қолмен немесе арнайы желімдегіш-
программалар көмегімен желімдеуге болады. Кейде проек-
цияны алтыбұрышты текшеге өзгертеді және әрі қарай 3D 
панораманың қажетті форматына түрлендіреді (Flash, HTML5 
және т.б.). Сонымен қатар осы кезеңде белсенді аймақтарды 
белгілейді, графиканы, жазбаларды, дыбыс және т.б. элемент-
терді таңдап, қосады. 

Турды жинау. Жеке фотопанорамалар бір-бірімен, бір пано-
ра мадан екінші панорамаға өтуге және объектілер туралы 
қосымша ақпаратты беруге жауап беретін белсенді аймақтар 
(фотопанорамадағы арнайы облыстар) көмегімен, бірқалыпты 
ауысулармен байланысады. Белсенді аймақтар технология-
сы панораманың жеке бөліктеріне: интерьер бөлшектеріне, 
сауда орталықтарындағы жаңа тауарларға, қызықты сәулет 
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ескерт кіштеріне, 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 бо-
лады. Орын ауыстыру нүктелері жоспарлы немесе автоматты 
түрде орындалуы мүмкін. 

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 (29-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.

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

Қо нақүй биз не сі (30-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.
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30-су рет. Қо нақүй дің 3D туры

Мей рам ха на биз не сі (31-су рет).
Қо нақ тар тар ту 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 үс тел дер 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 жә не вир туал ды тур оған 
кө мек те се ді. 

31-су рет. Мей рам ха на ның 3D туры
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Өнер кә сіп тік объ ек ті лер (32-су рет).

32-су рет. Өнер кә сіп тің 3D туры

Вир туал ды тур – жаб дық ты, тех но ло гия ны 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 сі по-
рын 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 (33-су рет).

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

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.

Жауапберейік

1. 3D панорама дегеніміз не?
2. 3D панораманың қандай түрлері бар? Олардың әр қай-

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

Ойланайық,талқылайық

Сапалы 3D панорама және виртуалды тур үшін не 
қажет?

Талдап,салыстырайық

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

Дәптердеорындайық

Дәптерге 3D панорамалар мен виртуалды турлардың 
артықшылықтары мен кемшіліктерін жазыңдар.

Компьютердеорындайық

Оқу ка би не ті нің 3D па но ра ма сын жа сау үшін, қа зір 
отыр ған оқу ка би не ті нің су рет те рі нің се рия сын жа саң дар 
жә не кез кел ген гра фи ка лық ре дак тор да өң дең дер.

Ойбөлісейік

Вир туал ды тур мен 3D па но ра ма ның пай да сы мен зи ян ы 
туралы ой бөлісіңдер.

Сұрақтарғажауапберейік

Ойланайық,талқылайық

Талдап,салыстырайық

Дәптергеорындайық

Компьютердеорындайық

Ойбөлісейік
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§23–24. 3D па но ра ма (виртуалды тур) жасау.  
Прак ти кум

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, ны сан ды 
«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 (34-сурет)
Microsoft-тің өнімі Image Composite Editor – қолданыстағы 

ең қарапайым программа. Бұл программа фотосуреттен де, 
видеодан да панорама жасай алады.

Программаның жоғары жағында, Импорт, Желімдеу, Қию 
жә не Экспорт үдерістерінің әрбір кезеңдерінен өтуге мүмкіндік 
беретін 4 батырма бар. Оң жақта панораманы жақсартуға бо ла тын 
опциялар орналасқан. Жасалған файлды сапасы әртүрлі файл 
ке ңей ті ліміне экспорттауға болады. Құрылған панораманы 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/).

34-сурет. Image Composite Editor

2. Photo Gallery (35-сурет)
Windows 7 және 8-ге кірістіріліп орнатылған Фотогалерея – 

өңдеудің негізгі мүмкіндіктері және тегтерді қосудың пайдалы 
функцияларымен қамтылған, фотосуреттерді ұйымдастыру 
программасы. Фотогалерея функциясының бірі – суреттердің 
панорамасын жасау. Бұл программа оны құрудың ең қара-
пайымы болып табылады.
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Панораманы жасау үшін қажетті фотосуреттерді Фотога-
лереяға апару керек. Көшірілген фотосуреттердің барлығын 
ерекшелеп, жоғарыда орналасқан Create (Құру) батырмасын 
басып, Panorama мәнін таңдау керек. Панорама құрылғаннан 
кейін, оны компьютерде алдын ала көру мүмкіндігінсіз сақтау 
ұсынылады.

35-сурет. Photo Gallery

3. Autostitch (36-сурет)
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. Прог рам 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).

36-сурет. Autostitch терезесі
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4. Hugin (37-сурет)
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 
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. Сон дай-ақ лин за лар ды 
ка ли бр леу жә не 360° па но ра ма лар жа сау оп ция ла ры бар.

Бір де-бір про грам ма да мұн дай мүм кін дік тер жоқ.
Су рет тер ді им по рт та ған нан ке йін олар ды дәл ту ра лау ке-

рек, со дан ке йін про грам ма тап қан қа те лік тер ді, пай да ла ну шы 
өзі қол мен жөн деу ке рек. Осы дан ке йін ға на Hugin жұ мыс іс тей 
бас тай ды (http://hugin.sourceforge.net/).

37-сурет. Hugin

5. Google Photos (38-сурет)
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  жә не тіп ті 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 – ша ма мен бір жер ден тү сі ріл ген фо то су рет тер із деу не ме се 
же ке фо то су рет тер ді қо су.
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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/).

38-сурет. Google Photos

6. Dermandar (39-сурет)
Dermandar – фотосуреттерді 1–2 рет қана шерту арқылы, 

оларды панорамаға айналдыратын веб-сайт. Ол үшін веб-сайтқа 
өтіп, екі опцияның бірін (360°-ты немесе кеңбұрышты шо-
лу) таңдау керек. Қажетті фотосуреттерді жүктеп, құралдың 
оларды желімдеуі үшін бірнеше секунд күтеміз. Нәтижесінде, 
тінтуір көмегімен бір бұрыштан екінші бұрышқа қозғалатын 
панорама алынады. Fullscreen батырмасы бейнені кеңейтуге 
мүмкіндік береді. Ал Options батырмасы арқылы файлды ком-
пьютерге JPEG форматында сақтаймыз (http://www.dermandar.
com/). 

39-сурет. Dermandar



75

Dermandar – он лайн сер ви сін де 3D па но ра ма жа сау дың 
то лық си пат та ма сы. Оның кө ме гі мен екі түр лі па но ра ма лы 
су рет тер ді жа сау ға бо ла ды – 360° (іс ке қо сыл ған кадр лар дың 
оң тай лы са ны – 6) жә не кең бұ рыш ты па но ра ма (3 кадр).

Са па лы, анық жә не әде мі па но ра ма жа сау үшін, өл шем де рі 
бір дей көп кадр ды пай да ла ну ұсы ны ла ды. Әдет те, олар А–Я 
прин ци пі бо йын ша сұ рып та ла ды, яғ ни алғашқы су рет 1.jpg  
жә не ал ты фо то су рет тен па но ра ма жа са ған жағ дай да, соң ғы 
6.jpg деп ата луы ке рек.

Бұл сер вис пен жұ мыс іс теу прин ци пі күр де лі емес. Ол үшін 
бас ты бет те гі Create Your Panorama-ны ба су жет кі лік ті, әрі 
қа рай па но ра ма ның қа жет ті ти пі ор на тылады (40-сурет):

Айналмалы  
панорама

Кеңбұрышты

40-сурет. Create Your Panorama

Со дан ке йін фо то су рет тер ді жүк теу дің сұх бат те ре зе сі пай да 
бо ла ды, бі рақ жүк теу тәр ті бі ту ра лы ұмыт па ған жөн (А...Я).

Бір не ше се кунд не ме се ми нут тан ке йін эк ран да па но ра ма 
пай да бо ла ды, со дан ке йін сер вис оны қол да ну дың бір не ше нұс-
қа сын ұсы на ды (41-сурет):

41-сурет. Панораманы қолдану нұсқалары
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Мысалы, құрылған панораманы сервиске жүктеуге немесе 
сілтеме көмегімен жеке сайтқа орналастыруға болады. Ол 
үшін Dermandar сервисіне жұмысты бастамас бұрын тіркелу 
қажет. Алын ған па но ра ма ны ком пью тер ге сақ тау ға да бо ла-
ды. Егер оны веб -сайт қа қою ке рек бол са, Youtube не ме се 
бас қа ұқ сас сер вис тер де гі си яқ ты Embed Code кө ші ру ке рек 
(42-сурет). 

42-сурет. Embed Code кө ші ру

Сон дай-ақ сер вис сай тын да тір кел ген жағ дай да кар та да 
па но ра ма ның ор нын кө рсете аламыз. 

Тап сыр ма
1. Өз ин фор ма ти ка ка би не ттерің нің жә не ка би нет ор на-

лас қан қа бат дә лі зі нің 3D па но ра ма сын жо ға ры да көр-
се тіл ген фо то па но ра ма лар ды құру әдіс те рі нің кө ме гі мен 
жа саң дар. 

2. Фо то па но ра ма лар ды жа сау дың бар лық тә сіл де рін пай-
да лан ған нан ке йін, сен дер үшін ең ың ғай лы сын жә не 
ти ім ді сін таң дап, өз үй ле рің нің фо то па но ра ма сын 
жа саң дар.
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§25–26. 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 (43-сурет).

43-су рет. 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. Жүк тел ген Image Composite Editor про грам-
ма сы ның ло го ти пі  тү рін де бо ла ды (44-сурет).
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44-су рет. 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 (45-сурет).

45-су рет. 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 (46-сурет).
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46-су рет. 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 (47-сурет).

47-су рет. Же лім деу (STITCH) те ре зе сі

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 (48-сурет).
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48-су рет. 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 (жо ға ры) 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 
(49-сурет).

49-су рет. 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 (50-сурет).

50-су рет. Фо то па но ра ма нә ти же сі

Адеңгейі
«Мектеп алаңы» ат ты фо то па но ра ма жа саң дар. Смарт фон 

не ме се фо то ап па рат кө ме гі мен мек те птің сыртқы алаңының 
қа жет ті жер ле рін су рет ке жә не ви де оға тү сі рің дер. Тү сі ріл ген 
су рет тер мен ви деолар ды бір бу ма ға сақ таң дар. 

Image Composite Editor про грам ма сы ар қы лы Им по рт тау 
(IMPORT) те ре зе сі нен Structure panorama оп ция сын да су рет-
тер дің ор на ла су тәр ті бін (image order) zigzag тү рін е жә не су рет-
тер дің диапа зон да рын (angular range) 360° vertically тү рі не 
өз гер тің дер.

Вдеңгейі
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.

Сдеңгейі
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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ЖИЫНТЫҚБАҒАЛАУТАПСЫРМАЛАРЫНЫҢҮЛГІЛЕРІ

1. Техникалық құралдар және программалық жасақта ма-
лар дың көмегімен жасалынған, адамға көру, есту, сезу т.б. 
сезім дері арқылы берілетін жасанды әлем:
A) Вир туал ды шын дық
B) Ке ңей тіл ген шын дық 
C) Бұлт тық шын дық

D) Ком пью тер лік шын дық
E) Тех ни ка лық шын дық

2. Бар лық се зім дер ді бі рік ті ріп, адам ға әсер ету ... ... деп ата-
ла ды.

3. Сәй кес тен ді рің дер:

1. A) Вир туал ды шын дық кө зіл ді рі гі

2. B) Конт рол лер лер

3. C) Вир туал ды шын дық бас киі мі

4. Тө мен де гі ті зім нен ви ту ал ды шын дық тың қол да ны ла тын 
са ла ла рын таң даң дар:

Бі лім бе ру 
Ғы лым
Му зей 
Ме ди ци на
Га зет-жур нал
Сәу лет жә не ди зайн
Ой ын- сау ық
Ки бер тех но ло гия
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5. Тәу ел ді лік пен ой ын дар пси хо ло гия лық тұр ғы дан же ке тұл-
ға ны ... жә не ... деп екі ге бө ле ді.

6. Компьютер мониторында көрсетуге бейім делген қоршаған 
ортаның 360°-тық бейнесі:
A) Вир туал ды тур
B) Ке ңей тіл ген шын дық
C) Вир туал ды шын дық

D) 3D па но ра ма
E) 3D бас па

7. 3D турды қол да ну са ла ла ры:
A) Жыл жы майт ын мү лік
B) Қо нақүй биз не сі
C) Мей рам ха на биз не сі

D) Му зы ка 
E) Қо лө нер

8. Сәй кес тен ді рің дер:

1. Image Composite 
Editor

A) Бір не ше рет шер ту ар қы лы фо то-
су рет тер ді жа быс ты ра тын веб-сайт 

2. Photo Gallery B) Па но ра ма жа сау үшін жүк тел ген 
фо то су рет тер ді ав то мат ты түр де 
же лім дей ді

3. Autostitch C) 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 ба р ұй ым-
дас ты ру про грам ма сы

4. Dermandar D) Фо то су рет тен де, видеодан да 
кө рі ніс тер жа сай ала ды.

9. Вир туал ды тур жа сау ке зең де рі нің ре тін көр сетіңдер:

Фо то су рет тер ден үш өл шем ді ны сан дар жа сау

Не ні жә не қа лай көр се ту қа жет ту ра лы жос пар 
әзір ле у

То лық вир туал ды тур алу үшін бар лық бө лік тер ді 
жи нау

Су рет ке тү сі ру жә не сол су рет тер ден қо лай лы ла рын 
таң дап, өң деу

10. Па но ра ма лар ды өң деу ге ар нал ған про грам ма:
A) Hugin
B) Google Photos
C) Dermandar

D) Photo Gallery
E) Image Composite Editor 
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2-БӨЛІМБОЙЫНШАҚОРЫТЫНДЫ

3D жо ба лау бө лі мі бой ын ша сен дер  «вир туал ды шын дық», 
«ке ңейт іл ген шын дық», «вир туал ды тәу ел ді лік», «вир туал ды 
тур», «3D па но ра ма» ұғым да ры мен та ныс ып, әр қай сы сы ның 
не гіз гі мақ сат та рын тү сін діңдер. Вир туал ды шын дық пен 
ке ңейт іл ген шын дық ты қол да ну са ла ла ры туралы білдіңдер. 
Вир туал ды жә не ке ңейт іл ген шын дық тың пси хи ка лық жә не 
фи зи ка лық ден сау лық қа әсе рі ту ра лы айт ыл ды. Вир туал ды 
тех но ло гия ар тық шы лық та ры, олар дың қа жет ті лі гі, 3D тур-
лар дың қол да ну са ла ла ры, 3D па но ра ма жә не вир туал ды тур 
жа сау ға мүм кін дік бе ре тін ар найы жаб дық тар мен прог рам-
ма лық жа сақ та ма лар мен та ныс ты ру жұ мыс та ры берілді. Вир-
туал ды тур жа сау ке зең де рі, жа са лу жол да ры қа дам бо й ын ша 
кел ті ріл ді. Бұл бө лім нің ма ңыз ды лы ғы сен дер ді ай на ла мыз да 
бо лып жат қан бар лық сәт тер ді көр се ту дің ең жақ сы тә сіл де-
рі мен та ныс ты рып, ал ған бі лім де рің ді өмір де нә ти же лі пай да-
ла ну ға үй ре ту бо лып та бы ла ды. 

Глоссарий
Вир туал ды шын дық (virtual reality, VR) – техникалық құ-

рал дар және программалық жасақтамалардың көмегімен жа са-
лынған, адамға көру, есту, сезу т.б. сезім дері арқылы бері летін 
жасанды әлем.

Ке ңейт іл ген шын дық (augmented reality, AR) – ком пью-
тер лік құ рыл ғы лар – план шет, смарт фон мен ин но ва ция лық 
гад жет, сон дай-ақ олар ға прог рам ма лық жа сақ та ма ар қы лы 
нақ ты уа қыт ре жи мін де фи зи ка лық әлем ді цифрлық де рек-
тер мен ті ке лей не ме се жа на ма то лық ты ра тын ор та.

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.

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

АППАРАТТЫҚ 
ЖАСАҚТАМА

Кү ті ле тін нә ти же лер:
• виртуалды машиналардың мақсатын сипаттау; 
• мобильді құрылғылардың негізгі компоненттерінің 

сипаттамаларын салыстыру: планшеттер, телефондар;
• аппараттық және программалық жасақтаманың даму 

заңдылықтарын сипаттайтын мысалдар келтіру.
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§27–28. Вир туал ды ма ши на лар

Вир туал ды ма ши на (51-су рет) – ар найы программа лық 
жасақтама кө ме гі мен жа сал ған жа сан ды ком пью тер. Қа ра-
пай ым тіл мен айт қан да, бұл – ком пью тер ішін де гі ком пью тер 
жә не ол не гіз гі ком пью тер ре су рс та рын пай да ла на ды (же дел 
жа ды, про цес сор жә не қат қыл диск).

51-су рет. Вир туал ды ма ши наның сипаттамасы

Еcтеріңетүсіріңдер:

• 3Dпанорамақалайжаса
лады?

• 3Dпанорамажасаутәсіл
дері.

Меңгерілетінбілім:

• виртуалдымашиналар
дегенне?

• виртуалдымашиналардың
мақсаты.

Сөздік:

Виртуалдымашина– Вир туальная 
ма ши на–Virtualmachine
Виртуалдыоперациялықжүйе– Вир
туальная опе ра ци он ная сис те ма –Virtual
operatingsystem
Үдерістіквиртуалдымашина– Про
це с с ная вир туальная ма ши на – Process
virtualmachine
Жүйеліквиртуалдымашина– Сис тем
ная вир туальная ма ши на – Systemvirtual
machine
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Виртуал ды ма ши на ға вир туали за ция үшін қол да ны ла-
тын не гіз гі ком пью тер ге сай ке ле тін кез кел ген жүйе ні ор-
на ту ға бо ла ды. Бұл – жа ңа программа лар ды ор на ту, файл-
дар ды сақ тау мүм кін ді гі бар вир туал ды қат қыл дис кі сі, бар-
лық программа ла ры бар то лық қан ды опе ра ция лық жүйе. Ол 
арқылы мес сенд жер лер де сөй ле су ге, әлеу мет тік же лі лер де 
оты ру ға, ки но кө ру ге, му зы ка ны тың дау ға, мә тін дік құ жат-
тар мен жұ мыс іс теу ге, электронды хат тар ды жі бе ру ге бо ла-
ды (52-су рет).

52-су рет. Вир туал ды машинадағы опе ра ция лық жүйе

Кез кел ген ком пью тер қол да ну шы сы на вир туал ды ма ши на 
қа жет емес, бі рақ озық қол да ну шы лар оны жиі пай да ла на ды. 
Вир туал ды ма ши на тө мен де гі мақ сат тар мен мін дет тер ді орын-
дау үшін қол да ны ла ды:
• Екін ші/бас қа опе ра ция лық жүйе ор на ту;
• Программа лық жасақтама ны тес ті леу;
• Кү дік ті программа лар ды қау іп сіз іс ке қо су;
• Ком пью тер лік же лі нің эму ля циясы (бәсекелестік);
• Не гіз гі ком пью тер опе ра ция лық жү йесі нен іс ке қо су ға бол-

май тын қо сым ша лар ды іс ке қо су.
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Вир туал ды ма ши на ға Windows-тің өзге нұсқаларын не ме се 
Linux, UNIX си яқ ты бас қа опе ра ция лық жү йелер ді, сон дай-ақ 
түр лі программа лар мен ути лит тер ді ор на ту ға жә не тек се ру ге 
бо ла ды.

Вир туал ды ма ши на өте ың ғай лы, яғ ни вир туал ды ор та да 
әр түр лі бей та ныс программа лар ды сы нау ға бо ла ды.

Виртуалды машиналар үдерістік және жүйелік болып, екі 
топқа бөлінеді. Әрі қарай, жүйелеу виртуалды маши наның 
жүйелеріне байланысты жүзеге асырылады, яғни егер олар 
өзара сәйкес келсе, онда жүйелеу орындалады. 

Үдерістік виртуалды машина жеке үдерісті қолдау 
мақсатына бағытталып, оны орындауға арналған. Үдерістік 
виртуалды машина іске қосылған кезде құрылып, жұмысы 
аяқталғаннан кейін өшіріледі. 

Жүйелік виртуалды машина – толық қызметті, тұрақты 
әрекет ететін жүйелік орта, ол операциялық жүйені ауқымды 
қолданушылық үдерістер санымен қолдау үшін қызмет етеді. 
Жүйелік виртуалды ма ши на «қонақ» операциялық жүйесіне 
виртуалды аппа рат тық құ ралдарға, оның ішінде процессор мен 
жадыға, енгізу / шығару құрылғыларына, графикалық интер-
фейске қолжетімдікті қамтамасыз етеді.

Вир туал ды ком пью тер лер ді құ ру жә не бас қа руға арналған 
көп те ген программа лар бар.

VirtualBoxвиртуалдымашинасы
VirtualBox – ең та ны мал опе ра ция лық жү йелер ді ор на-

ту ға бо ла тын те гін вир туал ды ма ши на. VirtualBox – Windows, 
Linux, FreeBSD, Mac OS жү йеле рі мен жұ мыс істей ді.

VirtualBox опе ра ция лық жү йелер дің 32 жә не 64 бит тік нұс-
қа ла рын қол дай ды. VirtualBox VMware Workstation ақы лы 
программа сын да құ рыл ған вир туал ды ком пью тер лер мен жұ-
мыс ты жүзеге асырады.

VirtualBox-ты ор на ту жә не онымен үйде де жұ мыс жа сау 
өте ың ғай лы жә не қа ра пай ым. Программа өнім ді жә не 
тұ рақ ты. Ол кеңфунк цио на лды, мен шік ті ин тер фей сі бар 
жә не ақысыз орнатылады.
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VMwareвиртуалдымашинасы
VMware – ең та ны мал жә не кең та рал ған вир туал ды ма ши-

на. VMware, әдет те, ірі алаң дар не ме се кор по ра ция лар үшін 
қол да ны ла ды.

Вир туал ды VMware ма ши на сы екі түр де ұсынылады: Work-
station жә не Player. VMware Workstation – қу ат ты ма ши на, 
бірақ ақылы. VMware Player – VMware Workstation-ның ақысыз 
қысқартылған нұс қа сы.

VMware Workstation 32 жә не 64 бит тік жү йелер мен, USB 
3.0, түр лі опе ра ция лық жү йелер ді көтере алады.

VMware Workstation – ірі ком па ния лар қол да на тын ең жақ сы 
вир туал ды ма ши на, бі рақ оның бағасы жоғары болғандықтан, 
жеке қолданушылар ара сын да та ны мал ды лы ғы тө мен.

MicrosoftVirtualPCвиртуалдымашинасы
Microsoft Virtual PC – ақысыз вир туал ды ма ши на. Ол 

кеңфунк цио нал ды жә не ың ғай лы ин тер фей сі бар, бі рақ оның 
бір үл кен кем ші лі гі – тек Windows опе ра ция лық жү йеле рі мен 
жұ мыс іс теуі. Оған Linux не ме се Mac OS қо су ға бол май ды.

Жауапберейік

1. Вир туал ды ма ши на лар деген не?
2. Вир туал ды ма ши на лар қан дай мақ сат та қол да ны-

ла ды?
3. Вир туал ды ма ши на кез келген қолданушыға қа жет 

пе?
4. Қандай вир туал ды ма ши наларды тегін пай да ла нуға 

болады?

Ойланайық,талқылайық

1. Вир туал ды ком пью тер лер ді құ ру жә не бас қа руға арнал-
ған қан дай программа лар бар?

2. Не себепті VMware вир туал ды ма ши насын кез келген 
адам қолдана алмайды?

3. Вир туал ды ма ши на қа лай жұ мыс іс тей ді?

Сұрақтарғажауапберейік

Ойланайық,талқылайық
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Талдап,салыстырайық

Дер бес ком пью тер мен вир туал ды ма ши на ара сын да ғы 
ай ыр ма шы лық не де? Талдап, салыстырыңдар.

Дәптердеорындайық

Дәп тер ге вир туал ды ма ши на лар ды қол да ну қа жет ті лі-
гін жа зың дар.

Компьютердеорындайық

Жұ мыс ком пью тер ле рің де вир туал ды ком пью тер бар-
жо ғын тек се рің дер. Егер бар бол са, оны зерт тең дер.

Ойбөлісейік

1. Вир туал ды машинадағы опе ра ция лық жү йелер дің жә не 
вир туал ды ма ши на лар ды пай да ла ну дың ар тық шы лық-
та ры мен кем ші лік те рін сы нып тас та рың мен тал қы-
лаңдар. Берілген кестені толтырыңдар.

Артықшылығы Кемшілігі

2. Сабақта не білдіңдер? Не үйрендіңдер? Өз ойларыңды 
достарыңмен бөлісіңдер. Алған жаңа білімдеріңді 
күнделікті өмірде қандай жағдайда қолдануға болады? 
Мысал келтіріңдер.

Талдап,салыстырайық

Дәптергеорындайық

Компьютердеорындайық

Ойбөлісейік
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§29–30. Мо биль ді құ рыл ғы лар си пат та ма сы

Мобильді құ рыл ғы лар – бас ты 
ерек ше лік те рі кіш ке не өл ше мі мен 
ат қа ра тын функ ция ла ры ның са-
ны бо лып та бы ла тын смарт фон дар, 
план шет тер, электронды кі тап тар, 
те ле фон дар, ноут бук тер (ультра-
бук тер, нет бук тер) (53-су рет). 
Смарт фон дар – ең ма ңыз ды ерек-
ше лі гі кө ле мі мен та сы мал да ну қа-
бі ле ті жә не көп те ген функ цио нал-
дық мүм кін дік те рі бар құ рыл ғы-
лар. План шет тер – үл кен эк ран-
мен жаб дық тал ған жә не Ин тер нет-
ті, кі тап тар ды, офис тік па кет тер ді, 
сон дай-ақ ой ын дар ды пай да ла ну ға 
мүм кін дік бе ре тін құрылғылар.

a) Смартфон ә) Планшет б) Элект рон ды 
кі тап 

в) Ноутбук

53-су рет. Мобильді құ рыл ғы лар

Еcтеріңетүсіріңдер:

• виртуалдымашиналардеге
німізне?

• виртуалдымашиналарды
пайдалануқажеттілігіқандай?

• виртуалдымашинадағыопера
циялықжүйедегенімізне?

• виртуалдымашиналардың
артықшылықтарыменкемші
ліктерінеде?

Меңгерілетінбілім:

• мобильдіқұрылғылар–план
шеттер,телефондардың
негізгікомпоненттерінің
сипаттамалары;

• аппараттықжәнепрограм
малықжасақтаманыңдаму
заңдылықтары.

Сөздік:

Мобильдіқұрылғы– 
Мобиль ное устройство–
Mobiledevice
Аппараттықжасақтама– 
Аппаратное обеспечение–
Hardware
Программалықжасақ-
тама– Программное обеспе
чение–Software

Қызықтыақпарат

Бі рін ші план шет ті ал ғаш рет Samsung 
ком па ния сы 1989 жы лы жа сап шы ғар
ған. Оның тек қа раақ түс ті ажы ра та 
ала тын эк ра ны бар еді жә не план шет тің 
мүм кін дік те рі өте тө мен бол ған. Ба ға сы 
3000 дол лар ды құ рай тын. Әри не, мұн
дай ба ға лы план шет қа ра пай ым ха лық 
үшін қол же тім сіз еді. Сон дық тан мұн дай 
құ рыл ғының ие ле рі кә сіп кер лер, ком па
ния бас шы ла ры, ең жо ға ры бу ын бух гал
тер ле рі бол ған.
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Электронды кі тап тар си па ты бо йын ша план шет тер ге 
ұқ сай ды, алай да олар дың мүм кін дік те рі план шет те гі дей көп 
емес. Олар дың не гіз гі мін де ті – кі тап тар мен элект рон ды файл-
дар ды оқу. Бұл мобильді құ рыл ғы лар E-ink мат ри ца сы на не гіз-
дел ген. Ол өзі нің қа си ет те рі бо йын ша кә дім гі қа ғаз ға ұқ сай ды, 
яғ ни эк ран да жа рық жоқ, оны көз қа ра пай ым қа ғаз па ра ғы 
ре тін де қа был дай ды.

Элект рон ды кі тап тар дың ав то ном ды жұ мыс іс теу уа қы ты 
3 күн нен 10 күн ге дей ін. Одан әрі 1 күн нен 3 күн ге дей ін ав то-
ном ды жұ мыс іс тейт ін смарт фон дар жү ре ді, ал план шет тер 
жүк те ме қар қын ды лы ғы на бай ла ныс ты 10 са ғат тан ар тық жұ-
мыс іс те мей ді.

Мобильді құ рыл ғы лар дың не гіз гі ком по не нт те рі (54-сурет) 
мен си пат та ма ла ры.

54-су рет. Мобильді құ рыл ғы ның не гіз гі ком по не нт те рі

Кез кел ген мобильді құ рыл ғы – бір-бі рі мен өза ра бай ла-
ныс қан жә не тұ тас ал ған да құ рыл ғы ның қа лып ты жұ мы сын 
қам та ма сыз ете тін көп те ген функ цио нал дық аяқ тал ған 
мо дуль дер ден тұ ра тын, күр де лі тех ни ка лық құ рыл ғы. Бір 
ғана мо дуль іс тен шықса – құ рыл ғы ның іш кі ақау лы ғы на әке-
ліп со ға ды.
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1. Ак ку му ля тор лық ба та рея (АКБ) – мобильді құ рыл-
ғы ның не гіз гі (бас тап қы) қу ат кө зі. Пай да ла ну үр ді сін де-
гі жа ғым сыз қа си ет те рі нің бі рі – «ескіру», яғ ни сый ым-
ды лы ғын жо ғал туы, іш кі ке дер гі нің ұл ғаюы. Бұл – қай та 
қал пы на кел мей тін үр діс жә не ба та реяның «ескіру» жыл-
дам ды ғы көп те ген фак тор лар ға бай ла ныс ты. Олар дың не-
гіз гі ле рі – дұ рыс пай да ла ну жә не сақ тау шараларын орын-
дамау. Мобильді құ рыл ғы ның ак ку му ля тор лық ба та рея сы 
ба та реядан жә не элект ро ни каның ша ғын тақшасы нан тұ-
ра ды. Элект ро ни ка тақша сы қорғаныс функциясын орын-
дайды, аккумулятордың өзін де, құрылғыны да төтенше 
жағдайлардың алдын алады:
– ак ку му ля тор дың қо рек тен дір гіш клем ма ла ры ның қыс қа 

тұй ық та луы;
– за ряд тау жә не пай да ла ну үр ді сін де ба та реяның қы зып 

ке туі;
– ба та реяны бел гі лен ген мөл шер ден кем за ряд тау;
– ба та реяны бел гі лен ген мөл шер ден ар тық за ряд тау. 

Ак ку му ля тор лық ба та реяның не гіз гі си пат та ма ла ры:
– но ми нал ды кер неу – әдет те 3,6–3,7 Вольт. То лық за ряд-

тал ған ба та рея үшін 4,2–4,3 Вольт;
– сыйымдылық – смартфондар үшін, шамамен, 700  мАсағ-тан 

(миллиАмпер * сағат) 5000 мАсағ-қа дейін және одан да 
көп.
2. Қо рек тен ді ру конт рол ле рі – CPU (ор та лық про цес сор), 

RAM жә не ROM (жа ды мик росызба ла ры), түр лі кү шейт кіш тер, 
кей де пер не тақ та мен дисп лей жә не т.б. си яқ ты те ле фон ның 
же ке то рап та ры мен құ рыл ғы ла рын қо рек тен ді ру ге ар нал ған 
кер неу дің бір не ше тү рі не АКБ кер неуін түр лен ді ру үшін қыз-
мет ете ді. Сон дай-ақ АКБ за ряд тау үр ді сін бас қа ра ды. Про-
цес сор мен бір ге оған ен гі зіл ген не ме се сырт қы ды быс кү шейт-
кіш те рін, мик ро фон, буз зер ді (по ли фон дық дау ыс кү шейт кіш) 
бел сен ді ре ді. Сон дай-ақ SIM (Subscriber Identification Module)
кар та мен де рек тер ді ал ма су ды қам та ма сыз ете ді. Же ке чип 
тү рін де орын дал ған не ме се про цес сор құ ра мын да бі рік ті рі луі 
мүм кін.

3. Жүйе лік тақ ша мо биль ді құ рыл ғы лар ком по не нт те рі нің 
ма ңыз ды эле мен ті бо лып та бы ла ды. Ол элект рон ды құ рал, жа-
ды, про цес сор, бей не жыл дам дат қыш жә не олар ды бай ла ныс ты-
ру шы ком по не нт тер ден тұ ра ды. Бар лық осы ком по не нт тер кез 
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кел ген мо биль ді құ рыл ғы ның ана лық тақ ша сы на ор на ты ла ды. 
Бұл – өте «күр де лі» мо дуль, ол ыл ғал дың, тем пе ра ту ра ның, 
кер неу дің жә не бас қа фак тор лар дың әсе рі нен іс тен шы ғуы  
мүм кін. 

4. Ор та лық про цес сор (central processing unit, CPU) – 
мобильді құ рыл ғы лар дың не гіз гі ком по нен ті бо лып та бы ла ды. 
CPU кез кел ген же ке ком пью тер де, ноут бук те жә не т.б. ор на-
лас қан про цес сор тә різ дес. Ол құ рыл ғы ның прог рам ма лық қам-
та ма сыз етуін де қа рас ты рыл ған ма ши на лық ко ман да лар ды, 
нұс қау лық тар мен опе ра ция лар ды, бас қа мо дуль дер мен жә не 
құ рыл ғы лар мен нақ ты өза ра әре кет те су ді жә не олар ды ке йін-
нен бас қа ру ды орын дау ға ар нал ған. Бір сөз бен айт қан да, про-
цес сор – мобильді құ рыл ғы ның жұ мы сын то лы ғы мен бас қа ра-
тын «ми». Же ке чип тү рін де орын дал ған. Сон дай-ақ құ рыл ғы-
ның қа лып ты жұ мыс іс теу ке зін де бо ла тын көп те ген үр діс тер ге 
жау ап бе ре ді. Олар дың не гіз гі ле рі: бей не ні дисп лей ге шы ға ру, 
мобильді же лі сиг нал да рын қа был дау жә не өң деу, пер не тақ та-
лық мо дуль сиг нал да рын қа был дау жә не өң деу, ка ме ра жұ мы-
сын бас қа ру, ақ па рат ты қа был дау/жі бе ру құ рыл ғы ла ры, ба та-
реяны за ряд тау үр ді сі (қо рек те ну конт рол ле рі мен бір ге) жә не 
та ғы бас қа лар.

5. Жедел жа ды (RAM). Де рек тер ді уа қыт ша сақ тау үшін 
қыз мет ете ді. Он да прог рам ма лық код тың бар лық про цес-
сор лық есеп теу ле рі жүр гі зі ле ді, нақ ты ағым да ғы сәт те есеп-
теу жә не ақ па рат ты өң деу нә ти же ле рі сақ та ла ды (мы са лы, 
му зы ка ны тың дау, видео ны ой на ту, қо сым ша лар, ой ын дар  
жә не т.б.).

6. Пер не тақ та лық мо дуль – або нент нө мі рін, SMS ха бар-
ла ма лар мә ті нін те ру ге ар нал ған стан дарт ты сандық пер не-
тақ та. 

7. Құ рыл ғы ның LCD дисп лейі (эк ран) – ті ке лей кө ру ақ па-
ра тын көр се те тін құ рал. Не гіз гі си пат та ма ла ры:
– рұқ сат ету қа бі ле ті, яғ ни ой на ты ла тын пик сель дер дің (нүк-

те лер дің) са ны. Бұл па ра метр жо ға ры бол ған сай ын, су рет 
анық жә не са па лы бо ла ды. 

– ой на ты ла тын (көр се ті ле тін) түс тер дің са ны. Түр лі түс ті 
дисп лей ле рі бар ес кір ген те ле фон дар да бұл мән, не гі зі нен, 
4096 түс ті құ рай ды. Қа зір бар лық за ма науи смарт фон дар 
16 млн түс ті дисп лей мен жаб дық тал ған.
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8. Сен сор лық эк ран де рек тер ді ен гі зу жә не мобильді құ-
рыл ғы лар ды бас қа ру үшін қыз мет ете ді. Оның мы на дай түр-
ле рі бар: ре зис тор лы, сый ым ды, мат ри ца лы, проек ция лық-
сыйым ды, бет тік-акус ти ка лық тол қын дар эк ра ны жә не ин-
фра қы зыл сәу ле лер то ры бар эк ран. Мобильді құ рыл ғы лар-
дың сызба ла рын да қол да ны ла тын сен сор лар дың не гіз гі түр-
ле рі олар дың ти ім ді лі гі мен ұзақ мер зім ді лі гі не бай ла ныс ты 
ал ғаш қы үш тү рі ке ңі нен қол да ны ла ды. Соң ғы екі тү рі қым-
бат ба ға сы на жә не бас қа ру күр де лі лі гі не бай ла ныс ты өте си-
рек қол да ны ла ды. 

9. Қа был да ғыш-та рат қыш – мобильді GSM сиг на лын қа-
был дау жә не бе ру құрылғысы. Құ ра мын да көп те ген функ цио-
нал дық эле ме нт тер (ге не ра тор лар бас қа ры ла тын кер неу қа был-
да ғыш жә не та рат қыш, жо лақ тық сүз гі лер, ше шу ші кон ден са-
тор лар, ин дук тив ті лік жә не т.б.) ор на лас қан. Қа был да ғыш-та-
рат қыш тың ақау лы ғы ке зін де те ле фон мобильді же лі ге тір ке ле 
ал май ды жә не дисп лей де GSM сиг на лы дең гей інің ин ди ка то ры 
бол май ды.

10. Ан тен на – ба за лық стан ция шы ға ра тын энер гия ны 
жи нақ тау ға жә не оны ке йін нен қа был дау жо лы тіз бе гі не бе ру ге 
ар нал ған құрылғы.

Аппараттықжәнепрограммалықжасақтаманыңдаму 
заңдылықтары
1. Ком пью тер лік жү йелер ді ұй ым дас ты ру дың не гіз гі прин-

цип те рі.
Бар лық бу ын да ғы ком пью тер лер ді функ цио нал ды ұй ым-

дас ты ру не гі зін де про грам ма лық бас қа ру дың жә не ақ па рат ты 
екі лік ұсы ну дың жал пы прин ци пі жа тыр.
2. Зат тық-энер ге ти ка лық жә не ақ па рат тық тұ тас тық.

Ком пью тер лік жүйе тұ тас ты ғы, кез кел ген тех ни ка лық 
жү  й елер си яқ ты, олар да өте тін зат тай, энер ге ти ка лық жә не 
ақ па рат тық түр лен ді ру (өң деу), сақ тау, ал ма су (бе ру) жә не 
бас қа ру үде ріс те рі нің тәу ел ді лі гі не бай ла ныс ты. Нақ ты тех-
ни ка лық жү йелер де зат ты, энер гия ны жә не ақ па рат ты түр-
лен ді ру, сақ тау жә не ал ма су үде ріс те рі өза ра бай ла ныс ты. 
Бұл үде ріс тер ді бас қа ру ақ па рат тық ағын дар мен, ма те-
риал дық жә не энер ге ти ка лық та сы мал дау шы лар мен жү зе ге 
асы ры ла ды.
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3. Функ цио нал дық жә не құ ры лым дық тұ тас тық ты арт-
ты ру.
Бұл заң ды лық же ке ле ген кі ші жү йелер дің функ цио нал-

 дық жә не құ ры лым дық ин тег ра ция сы мен ком пью тер лік жү  -
йелер дің жұ мыс іс теу үде рі сін де зат тың, энер гия ның жә не 
ақ па рат ты түрлендірудің аралық деңгейлері мен түрлерінің 
азаюында көрінеді.
4. Не гіз гі функ ция ны архивтеу.

Жүй елер дің бел гі лі кла сын да мы ту үде рі сін де, олар дың 
не гіз гі (ба за лық) функ ция ла ры ның жи ын ты ғы сақ та ла ды. 
Ком пью тер лік жү йелер ге қа тыс ты: әр бір жа ңа ком пью тер-
лік ұр пақ ал дың ғы бу ын ком пью тер ле рі іс ке асы ра тын не гіз-
гі функ ция лар дың жи ын ты ғын сақ тай ды (ой на та ды). Ком-
пью тер дің не гіз гі функ ция ла ры на PMTC – Processing (өң деу), 
Memory (сақ тау), Transfer (бе ру), Control (бас қа ру) жа та ды. 
Осы ның бар лы ғы ком пью тер лік жү йелер дің бар лық да му ке-
зең де рі бойы сақ та ла ды. Ең қар қын ды өз ге ріс тер ге сер вис тік 
функ ция лар ұшы рай ды. Бұл өз ге ріс тер өнім ді лік ті арт ты ру ға 
жә не пай да ла ну шы ның жүйе  арқылы ин тер фей сін же тіл ді ру-
ге ба ғыт тал ған.
5. Функ цио нал дық-құ ры лым дық ұй ым ның жүйе нің мақ са-

ты на па ра -пар лы ғы.
Мы са лы, ой ын ком пьюте рі нің ар хи тек ту ра сы сер вер дің 

ар хи тек ту ра сы нан өз ге ше бо луы ти іс. Егер бі рін ші жағ дай да 
тым қым бат емес, бі рақ бел гі лі бір есеп теу жи ын ты ғы на оң тай-
лан ды рыл ған про цес сор, оны мен үй ле сім ді жа ды, гра фи ка лық 
конт рол лер жә не ен гі зу құ рыл ғы ла ры алын са жә не осы ның 
бар лы ғы бір жал ғыз ор тақ ши на мен бай ла ныс са, ал екін ші сін де 
көпмақ сат ты лық қа ба ғыт тал ған көпп ро цес сор лы па рал лель ді 
өң деу, де рек тер ді ұсы ну ши на ла ры ның кең жи ын ты ғы та лап 
еті ле ді. Алай да шек сіз көп те ген ал го ритм дер нақ ты құ ры лым-
дар ға сәй кес көр се ті луі мүм кін емес. Бі рақ сол функ ция лар 
әм бе бап жә не ар найы құ рал дар мен оң тай ла нуы мүм кін. Осы-
лай ша, бел гі лі бір функ цио нал дық мақ сат та ғы ком пью тер лік 
жү йелер дің құ ры лы мын қа лып тас ты ру ке зін де жүйе ні ұй ым-
дас ты ру дың бар лық дең гей ле рін де «әм бе бап» жә не «ар найы» 
ара сын да ғы қай шы лық тар ды ше шу қа жет. Әм бе бап эле мент-
тер ді пай да ла ну функ ция ның бел гі лі бір жи ын ты ғын іс ке 
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асы ра тын ми ни мал ды құ ры лым ды (яғ ни эле ме нт тер дің ең аз 
са ны) ком пью тер лік жүйе ні құ ру ға мүм кін дік бе ре ді.
6. Са па көр сет кіш те рі нің өза ра бай ла ны сы.

Ком пью тер лік жүйе са па сы ның не гіз гі көр сет кіш те рі – 
өнім ді лік тің си пат та ма ла ры, энер ге ти ка лық си пат та ма лар, 
жү йелер дің се нім ді лі гі мен ти ім ді лі гі нің си пат та ма ла ры, эко-
но ми ка лық көр сет кіш тер – өза ра бай ла ныс ты жә не өза ра тә-
уел ді.
7. Ап па рат тық жә не про грам ма лық ше шім дер.

Бел гі лі бол ған дай, көп те ген мін дет тер ді ап па рат тық жә не 
про грам ма лық жол мен ше шу ге бо ла ды. Бі рақ «про грам-
ма лық» әдіс ор та лық про цес сор дың ре су рс та рын жә не ком-
пью тер лік жүйе нің не гіз гі жа ды сын пай да ла ну ға не гіз де ле ді, 
ал «ап па рат тық» бас қа ар найы эле ме нт тің (эле ме нт тер дің) 
бо лу ын бол жай ды. Бі рін ші нің ар тық шы лы ғы, әдет те, жыл-
дам әре кет ету жә не ком пью тер дің не гіз гі эле ме нт те рі нің 
қу ат ты лы ғы на тәу ел сіз болу, бі рақ ол иіл гіштігі төмен жә не 
өте қым бат. Ал про грам ма лық ше шім дер, ке рі сін ше, ар зан, 
әм бе бап жә не оңай жа ңар ты ла ды, бі рақ қу ат ты ком пью тер дің 
бо лу ын та лап ете ді.
8. Тех но ло гия лар дың са бақ тас ты ғы.

Бұл – не ғұр лым қы зық ты заң ды лық. Ол моральдық то зу сал-
да ры нан бел гі лі бір тех но ло гия ны бір тін деп іс ке асы ру жә не 
одан ке йін оның (тех но ло гия ның) қай та дан не ғұр лым са па лы, 
жо ға ры дең гей де пай да бо луы сал да ры нан осы тех но ло гия ны 
бір тін деп іс ке асы ру бо лып та бы ла ды.

Да му еш қа шан ті ке лей бол май ды жә не оны бол жай алмай-
мыз. Сон дық тан ап па рат тық жә не про грам ма лық жасақтама-
ның да му заң ды лық та ры олар ды ха лық тың тұ ты нуы на бай ла-
ныс ты өз ге руі мүм кін.

Жауапберейік

1. Мобильді құ рыл ғы лар де ге ні міз не?
2. Ком по не нт тер дің си пат та ма ла ры мобильді құ рыл ғы ның 

бел гі лі бір функ ция сы на әсер ете ме?
3. Ап па рат тық жә не про грам ма лық жасақтамадағы қан-

дай да му заң ды лық та рын бі ле сің дер?

Сұрақтарғажауапберейік
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Ойланайық,талқылайық

1. Не себепті мобильді құ рыл ғы лар уақыт өте келе жарам-
сыз болып қалады?

2. АКБ неліктен тез тозады?
3. Мобильді құ рыл ғы ның жыл дам жұ мыс іс теуі нің бас ты 

си пат та ма сына не жатады?
4. Ком пью тер лік жү йелер дің да му заң ды лық та ры не үшін 

қа жет?

Талдап,салыстырайық

1. План шет пен смарт фон ара сын да ғы ай ыр ма шы лық-
тар ды ажы ра тып көр се ту ге бо ла ма?

2. План шет дисп лей інің өл шем де рін са лыс ты рың дар.
3. Атал ған ап па рат тық жә не про грам ма лық жасақтама-

ның да му заң ды лық та ры нан қан дай қо ры тын ды жа-
сау ға бо ла ды?

4. Жүйе нің мақ са ты на функ цио нал дық-құ ры лым дық 
ұйым    ның па ра пар лы ғы әсер ете ті нін қан дай фак ті лер 
рас тай ды?

5. Дербес компьютер процессоры мен смартфон процессо-
рының сипаттамаларын салыстырыңдар.

Дәптердеорындайық

1. Өз сөз де рің мен мобильді құ рыл ғы анық та масын жазың-
дар.

2. Ап па рат тық жә не про грам ма лық жасақтаманың да му 
заң ды лық та рын дәп тер ге жа зып алың дар.

Ойланайық,талқылайық

Талдап,салыстырайық

Дәптергеорындайық
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Компьютердеорындайық

Зерттеу жобасы: «Мобильді құрылғылардың пайдасы 
мен зияны».

Жобаның құрылымы:
• Титул беті;
• Кіріспе;
• Зерттеудің өзектілігі;
• Зерттеудің мақсаты, міндеті, әдістері;
• Мобильді құрылғылардың пайда болу тарихы (нақты бір 

құрылғыны алуға болады);
• Қазіргі адам өміріне мобильді құрылғылардың әсері;
• Мобильді құрылғылардың артықшылықтары;
• Мобильді құрылғылардың кемшіліктері;
• Мобильді құрылғылардың адам денсаулығына (оның 

ішінде баланың денсаулығына) әсері;
• Мобильді құрылғыларды қолдану ережелері;
• Оқушылар арасында сауалнама жүргізу және алынған 

нәтижелерді талдау;
• Қорытынды;
• Қосымшалар (қажеттілігіне қарай).

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

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

қажет.

Презентацияда мәтін, сурет, видео ақпараттар болады 
және презентация автоматты айналым режимінде көрсе-
тілуі тиіс; көрсету уақыты 5− 7 минуттан аспауы керек.

Ойбөлісейік

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

Компьютердеорындайық

Ойбөлісейік
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§31–32. Вир туал ды ма ши на құ ру. Прак ти кум

Вир туал ды ма ши на мен жұ мыс іс теу үшін VirtualBox жүк-
теп, ор на ту қа жет (55-сурет).

55-су рет. Virtual Box

Сендер Windows VirtualBox мы са лын да бі рін ші вир туал ды 
ма ши на ны құ ратын боласыңдар. VirtualBox бар лық опе ра-
ция лық жү йелер де ша ма мен бір дей кө рі не ді; егер сен дер 
macOS пай да ла ну шы сы бол саң дар да, сен дер де вир туал ды 
ма ши на құ ру ба ры сын да еш қан дай қи ын дық тар ту ын да май ды. 
Программа ны іс ке қо сып, Соз дать ба тыр ма сын ба сың дар (56-
сурет).

56-су рет. Virtual Box-ты іске қосу

Вир туал ды ма ши на нақ ты опе ра ция лық жүйеге сәй кес-
тен ді рі ліп құ ры ла ды. Linux Mint опе ра ция лық жү йесін пай-
да лан ған дұ рыс. Видеоны Cinnamon 32/64-bit рес ми сайтынан 
жүк теп алың дар (57-сурет).
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57-су рет. Linux Mint

Егер Windows 10 ор на ту қа жет бол са, оны рес ми сай ты нан 
жүк теп алу ке рек. Опе ра ция лық жүйе ні жүк теп ал ған нан ке йін 
вир туал ды ма ши на құ ру ды бас тау ға бо ла ды. Ең ал ды мен, атын, 
тү рін жә не нұс қа сын көр се ту ке рек. Аты (Name) – вир туал ды 
ма ши на ның кез кел ген атау ын таң даң дар. Тү рі (Type) – Linux, 
өйт ке ні біз Linux Mint қоя мыз. Версия (Version) – Ubuntu (32/64-bit), 
осы жүйе нің не гі зін де Linux Mint жа сал ған (58-сурет).

58-су рет. Linux Mint құру

Ес те рі ңе сақ таң дар, вир туал ды ма ши на – сен дер дің не гіз гі 
ком пью тер ле рің нің ішін де гі вир туал ды ком пью тер. Вир туал ды 
ма ши на үшін не гіз гі ком пью тер дің ре су рс та ры ның бір бө лі гін, 
атап айт қан да, же дел жа ды жә не қат қыл дис кіден ке ңіс тік ті 
бө ліп алу қа жет. Linux Mint үшін біз 2048 МБ RAM бө лу ге ке ңес 
бе ре міз, ол іс ке қо сыл ған вир туал ды ма ши на да ға на қол да ны-
ла ды. Windows 10 опе ра ция лық жү йесі бар вир туал ды ма ши на 
үшін біз 4096 МБ бө лу ге ке ңес бе ре міз (59-сурет).
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59-су рет. Ресурстарды бөлу сұхбат терезесі

Одан әрі жүйе файл дар ды сақ тай ала тын вир туал ды қат қыл 
дис кі ні құ ру қа жет (60-сурет).

60-су рет. Виртуалды қатқыл диск құру

VDI тү рі нің (VirtualBox Disk Image) пі ші мі құ рас ты ру шы-
лар дың ұсы ны сы мен ди на ми ка лық бо лып та бы ла ды, бұл тек 
қа жет ті кө лем ді пай да ла ну ға мүм кін дік бе ре ді. Құ рас ты ру-
шы лар дың ай ту ын ша, тір кел ген қат қыл диск жыл дам жұ мыс 
іс тей ді, бі рақ іс жү зін де бұл се зіл мей ді. Құ рыл ғы да ғы дис кі нің 
соң ғы нұс қа да ғы SSD бол ға ны өте ма ңыз ды. Linux Mint опе-
ра ция лық жү йесі нің тек өзі үшін ға на дис кі де ша ма мен 10 ГБ 
орын қа жет, со ны ес ке ре оты рып файл дар үшін де орын қал-
ды ру ке рек. Біз Mint үшін 50 ГБ қал ды ру ға ке ңес бе ре міз, олар 
тек қа жет ті лі гі не қа рай ға на қол да ны ла ды (61-сурет).
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61-су рет. Жаңа виртуалды қатқыл дисктің атын,  
көлемін көрсетуге арналған сұхбат терезе

Вир туал ды ма ши на сәт ті құ рыл ды, ен ді ол вир туал ды ма ши-
на лар ті зі мін де пай да бо ла ды (62-сурет).

62-су рет. Виртуалды машина құруды аяқтау

Құ рыл ған вир туал ды ма ши на ны іс ке қо сың дар. Жүйе бұ рын 
жүк тел ген опе ра ция лық жүйе нің бей не сі не жол сұ рай ды (63-сурет).

63-су рет. Жүктейтін дисктің жолын көрсету терезесі

Ен ді Linux Mint вир туал ды опе ра ция лық жү йесі мен жұ мыс 
іс тей ала сың дар. Осын дай жол мен кез кел ген опе ра ция лық 
жү йелер үшін вир туал ды ма ши на құ ру ға бо ла ды.
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ЖИЫНТЫҚБАҒАЛАУТАПСЫРМАЛАРЫНЫҢҮЛГІЛЕРІ

1. Ар найы прог рам ма лық жа сақ та ма кө ме гі мен жа сал ған 
жа сан ды ком пью тер:
A) Вир туал ды ма ши на
B) Вир туал ды тур
C) Ке ңей тіл ген шын дық
D) Вир туал ды шын дық
E) 3D гра фи ка

2. Вир туал ды ма ши на лар ды таң даң дар (3 жау ап дұ рыс):
A) VirtualBox
B) VMware
C) Microsoft Virtual PC
D) Microsoft Office
E) Mac OS

3. Бос орын ды тол ты рың дар:
 Cмарт фон дар, план шет тер, электронды кі тап тар, те ле фон-

дар, ноут бук тер (ультра бук тер, нет бук тер) ... деп ата ла ды. 
4. Құ рыл ғы лардың атауын суретімен сәйкестендіріп, анық-

тама беріңдер:

1. 

  

Смарт фон −  ...

2. 

  

Ноут бук −  ...

3.

   

Элект рон ды кі тап −  ...

4.

   

План шет −  ...
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5. Бос орын ды тол ты рың дар:
 Сен сор лық эк ран – де рек тер ді ... жә не план шет ті ... үшін 

қыз мет ете ді.
6. Мо биль ді құ рыл ғы лар эле ме нт те рін бел гі лең дер (4 жау ап 

дұ рыс):
A) Жа ды
B) Пер не тақ та 
C) Про цес сор
D) Прин тер
E) Бей не жыл дам дат қыш
F) Ска нер
G) Бай ла ныс ты ру шы ком по не нт тер

7. Ком пью тер дің не гіз гі функ ция ла ры (4 жа уа п дұ рыс):
A) Processing (өң деу)
B) Simplicity (қа ра пай ым ды лық)
C) Control (бас қа ру) 
D) Visibility (көр не кі лік)
E) Memory (сақ тау)
F) Attractiveness (тар тым ды лық)
G) Transfer (бе ру)

8. Ком пью тер лік жүйе са па сы ның не гіз гі көр сет кіш те рін 
ажы ра тың дар:

 Өнім ді лік, прак ти ка лық, энер ге ти ка лық, ға рыш тық,  
жүйе лер дің се нім ді лі гі мен ти ім ді лі гі, же лілік, эко но ми-
ка лық

9. Мо биль ді құ рыл ғы лар сыз ба сы на кі ре тін құ рау ыш тар ды 
бел гі лең дер (4 жа уа п дұ рыс):
A) Дисп лей
B) Сен сор лық эк ран
C) Жүйе лік тақ ша
D) Ак ку му ля тор
E) Құ лақ қап
F)  Дау ыс зор айт қыш
G) Адап тер
H) Мо дем

10. Бос орын дар ды тол ты рың дар:
 Мо биль ді құ рыл ғы лар сыз ба ның соң ғы ком по нен ті ... (1) бо-

лып та бы ла ды. Олар ... (2) түр ге бө лі не ді: ... (3) жә не ... (4). 
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3-БӨЛІМБОЙЫНШАҚОРЫТЫНДЫ

Ап па рат тық жа сақ та ма бө лі мі бой ын ша сен дер  «вир туал-
ды ма ши на», «мо биль ді құ рыл ғы», «прог рам ма лық жа сақ та-
ма», «ап па рат тық жа сақ та ма» ұғым да ры мен та ныс ып, әр бір 
ұғым ның не гіз гі мақ сат та рын тү сін діңдер. Вир туал ды ма ши-
на да ғы опе ра ция лық жүйе, вир туал ды ма ши на ның мақ са ты 
мен мін дет те рі, вир туал ды ком пью тер лер ді құ ру жә не бас қа-
ру ға ар нал ған прог рам ма түр ле рі қа рас ты рыл ды. Мо биль ді 
құ рыл ғы лар дың түр ле рі, не гіз гі ком по не нт те рі, оның ішін де, 
ак ку му ля тор лық ба та рея, қо рек тен ді ру конт рол ле рі, жүйе лік 
тақ ша, ор та лық про цес сор, же дел жа ды, пер не тақ та лық мо-
дуль, құ рыл ғы ның LCD дисп лейі, сен сор лық эк ран, қа был да-
ғыш-та рат қыш, ан тен на ның си пат та ма ла ры кел ті ріл ді. Ап па-
рат тық жә не прог рам ма лық жа сақ та ма ның да му заң ды лық та-
ры, атап айт қан да, ком пью тер лік жүйе лер ді ұй ым дас ты ру дың 
не гіз гі прин цип те рі, зат тық-энер ге ти ка лық жә не ақ па рат тық 
тұ тас тық, функ цио нал дық жә не құ ры лым дық тұ тас тық ты арт-
ты ру, не гіз гі функ ция ны архивтеу, са па көр сет кіш те рі нің өза-
ра бай ла ны сы, ап па рат тық жә не прог рам ма лық ше шім дер мен 
тех но ло гия лар дың са бақ тас ты ғы қа рас ты рыл ды. Бұл бө лім нің 
ма ңыз ды лы ғы сен дер ге вир туал ды ма ши на ның мақ са тын, мо-
биль ді құ рыл ғы лар дың не гіз гі ком по не нт те рі нің си пат та ма ла-
рын кел ті ріп, сен дер дің ап па рат тық жә не прог рам ма лық жа-
сақ та ма ның да му заң ды лық та ры ту ра лы жал пы бі лім де рің ді 
қа лып тас ты ру бо лып та бы ла ды.

Глоссарий
Вир туал ды ма ши на – ар найы прог рам ма лық жа сақ та ма 

кө ме гі мен жа сал ған жа сан ды ком пью тер.
Мо биль ді құ рыл ғы лар – бас ты ерек ше лік те рі кіш ке не 

өл ше мі мен ат қа ра тын функ ция ла ры ның са ны бо лып та бы-
ла тын смарт фон дар, план шет тер, элект рон ды кі тап тар, те ле-
фон дар, ноутбуктер (ультрабуктер, нетбуктер).

Смарт фон дар – ең ма ңыз ды ерек ше лі гі кө ле мі мен та сы-
мал да ну қа бі ле ті жә не көп те ген функ цио нал дық мүм кін дік те рі  
бар құ рыл ғы лар. 

План шет тер – үл кен эк ран мен жаб дық тал ған жә не Ин тер-
нет ті, кі тап тар ды, офис тік па кет тер ді, сон дай-ақ ой ын дар ды 
пай да ла ну ға мүм кін дік бе ре тін құрылғылар.



4-БӨ ЛІМ

ЗАТТАР ИНТЕРНЕТІ

Кү ті ле тін нә ти же лер:
• заттар интернетінің жұмыс қағидаларын сипаттау;
• заттар интернетінің перспективалары туралы айту;
• конструкторда ыңғайлы мобильді қосымшаның интерфейсін 

құру;
• кодтың блоктарымен және циклдерімен мобильді қосымшаны 

жасау;
• әзірленген мобильді қосымшаны орнату жолын түсіндіру;
• ақылды үй датчиктерінен алынған деректерді шығаруды 

ұйымдастыру;
• ақылды үй датчиктерінен алынған деректерді шығару 

программаларын әзірлеу;
• ақылды үй құрылғысын басқару үшін программа әзірлеу.
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§33–34. Зат тар ин тер не ті де ген не?

Зат тар ин тер не ті (Internet of 
Things, IoT) – бір-бі рі мен не ме-
се сырт қы ор та мен әре кет жа сау 
үшін кі рік ті ріл ген тех но ло гия-
лар мен жаб дық тал ған, осын дай 
же лі лер ді ұй ым дас ты ру ды эко-
но ми ка лық жә не қо ғам дық үде-
ріс тер ді қай та құ ру ға қа бі лет ті 
құ бы лыс ре тін де қа рас ты ра тын, 
әре кет тер мен опе ра ция лар дың 
бө лі гі не адам ның қа ты су қа жет-
ті лі гін бол дыр май тын фи зи ка-
лық объ ек ті лер дің «зат тар дың» 
есеп теу же лі сі нің тұ жы рым да-

ма сы. IоT тұрмыстық техникадан бастап кішкентай датчиктер-
ге дейін бір-біріне қосылған интеллек туалды құрылғылардың 
кешенін білдіреді (64-су рет).

64-су рет. Зат тар ин тер не ті

Сөздік:

Заттаринтернеті– Ин тер нет 
ве щей – Internet of Things
Бірыңғайжелі– Еди ная сеть – 
Unified network
Экожүйе–Эко сис те ма – Ecosystem

Меңгерілетінбілім:

• зат тар ин тер не ті де ге ні міз не?
• зат тар ин тер не ті нің жұ мыс 

қа ғи да ла ры;
• зат тар ин тер не ті нің қол да ны лу 

са ла ла ры.

Еcтеріңетүсіріңдер:

• мо биль ді құ рыл ғы лар де ге ні міз не?
• мо биль ді құ рыл ғы лар қан дай 

ком по не нт тер ден тұ ра ды?
• ап па рат тық жә не прог рам ма лық 

жасақтамада қан дай да му заң ды
лық та ры бар?

Бұлқызық

XX ға сыр дың ба сын да фи зик 
Ни ко ла Тес ла ра диотол қын дар 
бар лық зат тар ды бас қа ра тын 
«үл кен ми» ней рон да ры мен па
ра пар бо ла ты нын бол жа ды. Ал 
оны ба қы лау құ рал да ры қал та ға 
оңай сый ып ке те ді де ген.
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Бүгінгі күні Интернет желісі бұлттық технология 
көмегімен миллиардтаған өндірістік және тұрмыстық тех-
никаларды өзара байланыстыруды қамтамасыз етеді (14-
сызба).

ӨНДІРІСТІК ЗАТТАР 
ИНТЕРНЕТІ

Ауыр машина  
өндірісі

Алып жүретін 
гаджеттер

Қоғамдық 
 көлік

Смартфондар

Ақылды қалалар Телевизор

Автоматтандыру Тұрмыстық 
электр құралдары

Өндіріс Ақылды үй  
жүйелері

Денсаулық сақтау Үйге арналған гаджет-
терді автоматтандыру

ТҰРМЫСТЫҚ ЗАТТАР 
ИНТЕРНЕТІ

Ауқым-
ды желі 

арқылы мәлімет 
алмасуға арналған про-
граммалық жасақтама

14-сызба. Өндірістік және тұрмыстық заттар интернеті

Зат тар ин тер не тін жү зе ге асы ру үшін мына шарт тар ды 
орын дау қа жет:

1. Бі рың ғай ор та лық
Бар лық зат тар дың ор та лы ғын да мақ сат қа же ту бо йын ша 

программа ны бе ре тін адам емес, құрылғы тұ руы ти іс. Ол бас қа 
құ рыл ғы лар ды жә не тап сыр ма лар ды орын дау ды ба қы лап, 
де рек тер ді жи най ды. Мұн дай құрылғы әр үй де, кең се де жә не 
бас қа жер лер де тұ руы ке рек. Олар де рек тер ал ма са тын жә не 
кез кел ген жер де адам ға кө мек те се тін бі рың ғай же лі ні бі рік-
ті ре ді.

2. Бі рың ғай стан дарт тар
Бірыңғай стандарттардың сақталмауы жаһандық заттар 

ин тернетіне қолжеткізу жолында басты кедергі болып табы-
лады. 

Жүйенің ауқымды жұмысы үшін бірыңғай тіл қажет. Өз де-
рі нің эко жү йесі жо лын да қа зір гі таң да Apple, Google, Microsoft 
ком па ния ла ры қар қын ды жұ мыс жа сап жа тыр. Бі рақ олар дың 
бар лы ғы же ке-же ке жұ мыс жа сауда, де мек, ең жақ сы жағ дай да 



110

біз тек жер гі лік ті жү йелерді ала ала мыз, олар ды тіп ті қа ла дең-
гей ін де бі рік ті ру қиын болады.

Бұл жағ дай да жү йелер дің бі рі стан дарт бо лып қа лып та сады 
не месе әр бір же лі жер гі лік ті бо лып қа ла бе ре ді жә не жа һан дық 
дең гейі не дей ін өс пей қа луы мүм кін.

3. Қау іп сіз дік
Заттар интернетінің жүйелерін әзір лей оты рып, де рек тер ді 

қор ғау ту ра лы ой ла ну қа жет. Егер ха кер же лі ні бұ за тын бол са, 
ол мәліметтердің бә рін бі ле тін бо ла ды.

Бү гін гі кү ні біз ді әр түр лі «қо сыл ған» құ рыл ғы лар қор-
шай ды: кө ше де қау іп сіз дік жә не эко мо ни то ринг жү йеле рі 
жұ мыс іс тей ді. Зат тар интернеті тұр мыс та, тұр ғын үй ком му-
нал дық ша руа шы лы ғы жә не ин ду ст рия лық са ла да, кө лік те, 
ау ылша руа шы лы ғын да жә не ме ди ци на да қол да ны ла бас та ды 
(15-сызба).

– өндіріс
– көлік
– қорғаныс
– ауылшаруашылығы 
– инфрақұрылым

– бөлшек сауда
– логистика
– банктер 
– қызмет көрсету

– ауруханалар
– денсаулық сақтау
– ақылды ғимараттар
– IoT компаниялары

– мұнай, газ, тау-кен өнеркәсібі
– сақтандыру қызметі
– ақылды үйлер
– тамақ өнімдерін өндіру

IoT индустриясы

15-сызба. Зат тар ин тер не ті ин ду ст рия сы

1. Ян декс. На ви га тор (65-су рет).
Смарт фон дар мен план шет тер коор ди нат тар ды, қоз ға лыс 

ба ғы ты мен жыл дам ды ғын Ян декс қыз ме ті не бе ре ді, ал пай-
да ла ну шы лар дан қа был дан ған ақ па рат ком па ния ның сер ве-
рін де тал да на ды. Жол кеп те лісі ту ра лы мә лі мет ал ған соң, 
қо сым ша жүр гі зу ші ге ав то мат ты түр де ай на лып өту нұс қа ла-
рын ұсы на ды жә не те ле фон ның не ме се план шет тің эк ра нын-
да мар шрут ты көр се те ді. Мо биль ді құ рыл ғы лар, де рек тер ді 
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өң деу ор та лық та ры жә не Ян декс қо сым ша сы де рек тер ді адам-
ның қа ты су ын сыз бө лі се тін зат тар ин тер не ті нің нақ ты мы са-
лы бо ла ала ды.

65-су рет. Ян декс. На ви га тор

2. Спорт тық IoT (66-су рет).
Спорт та зат тар ин тер не тін ста тис ти ка жи нау жә не де рек тер-

ді тал дау үшін пай да ла на ды. IoT-ше шім де рін қол да ну әр түр лі: 
ка ло рия шы ғы нын қа да ға лай тын таң ғы жү гі ріс ті әуес қой лар ға 
ар нал ған мо биль ді қо сым ша лар дан кә сі би спорт та ғы өн ді ріс тік 
ақ па рат тық-есеп теу жү йеле рі не дей ін.

Ко ман да лық IoT-ше шім же ке спорт шы лар мен бар лық 
ұжым ның жағ дай ын қа да ға лай ды. Спорт шы ның орын 
ау ыс ты руы, та мы ры ның со ғуы ту ра лы ақ па рат оның үс ті не 
ки ген кеу де ше сі не ор на тыл ған дат чик тер кө ме гі мен алы-
на ды. 

Коор ди нат тар мен ме ди ци на лық те ле мет рия бас шы лық ты 
шұ ғыл ақ па рат пен жә не қо сал қы қыз мет те рін қам та ма сыз 
ете оты рып, бұлт тық плат фор ма ға жі бе рі ле ді. Жат тық ты-
ру шы ұжым жағ дай ын ба ға лау үшін тайм-аут ты күт пес тен 
ой ын так ти ка сын құ рас ты ра ды жә не қа лып тас қан жағ дай ды 
тез есеп ке алып, ша ра қол да ну ар қа сын да қар сы лас та рын 
же ңе ала ды.
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66-су рет. Спорт тық IoT

3. Ақыл ды есеп те гіш тер.
Ақыл ды есеп те гіш тер тұр ғын үй-ком му нал дық ша руа шы-

лы ғын да, IoT-тех но ло гия ла рын зият кер лік дис пет чер лен ді ру 
жү йесін де ре су рс тар ды есеп тейт ін ақыл ды құ рал дар ре тін де 
қол да ныс тап ты. Ин тер нет ке қо сыл ған есеп те гіш тер көр сет-
кіш тер ді бұлт қа бе ре ді, ал дис пет чер же ке үй де гі, квар тал да ғы 
не ме се жал пы қа ла да ғы су, электр не ме се газ шы ғы нын кө ре ді. 
Бұл мен шік ие ле рі нің пә тер ле рін де бо лу-бол мауы на қа ра май, 
нақ ты уа қыт ре жи мін де ре су рс тар ды тұ ты ну дың то лық кө рі-
ні сі не ие бо лу ға, есеп теу құ рал да рын қа шық тық тан бас қа ру ға, 
тұр ғын дар ға же дел есепшот тар жі бе ру ге мүм кін дік бе ре ді.

4. Ау ыл ша руа шы лы ғы (67-су рет).

67-су рет. Зат тар ин тер не ті ау ыл ша руа шы лы ғын да
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Же ке ле ген өсім дік тер ге не ме се егіс тік тер ге ор на тыл ған 
дат чик ақ па рат ты бұлт тық сер вер ге жі бе ре ді, ол жер ден де-
рек тер опе ра тор ға ке ліп тү се ді, кө шет тің жай-күй ін жә не 
оның же міс қа си ет те рін жақ сар ту жө нін де гі ұсы ныс тар ды 
эк ран ға шы ға ра ды. Қы за нақ өн ді ру ші лер дің жар ты сы нан 
ас та мы жә не Израиль мақ та өсі ру ші ле рі нің үш тен бі рі ыл-
ғал ды лық ты, то пы рақ тем пе ра ту ра сын жә не то пы рақ тың 
бас қа да си пат та ма ла рын мо ни то ринг жа сау үшін жүйе ні 
пай да ла на ды. 

5. Ақыл ды зау ыт тар (68-су рет).
Электр энер ге ти ка сы мен же ңіл өнер кә сіп те зат тар 

ин тер не тін қол да ну ға қы зы ғу шы лық арт ты. IoT-тех но ло-
гия лар дың кө ме гі мен те ңіз желі ге не ра тор ла ры ның опе ра-
тор ла ры ро тор лар мен тур би на лар дың то зу ын қа шық тан 
ба қы лай ды, олар дың өнім ді лі гін қа да ға лай ды. Уақ ыты лы 
қыз мет көр се ту есе бі нен «жел тур би на ла ры ның» тоқ тау 
қаупі азай ты ла ды жә не бри га да лар ды қа шық та ғы те ңіз 
плат фор ма ла ры на жі бе ру қа жет ті лі гі жой ыла ды. Ше тел дік 
зау ыт тар дың ие ле рі IoT-тың ин ду ст рия лық биз нес тің 
шы ғын да рын қыс қар ту мен кі ріс ті арт ты ру да ғы ар тық шы-
лық та рын тү сін ді.

68-су рет. Өн ді ріс те гі зат тар ин тер не ті
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Cтанок пен қоз ғалт қыш тар шы ға ра тын швей ца рия лық 
ком па ния өн ді ріс тік ин же нер лер дің ар ма нын – ал дын 
ала тех ни ка лық қыз мет көр се ту (ТҚ) мүм кін ді гін жү зе ге 
асырды.

6. Алып жү ре тін IoT (69-су рет).
Ірі ақ па рат тық тех но ло гия лар ком па ния ла ры ме ди ци-

на лық зат тар ин тер не тін да мы ту ға ин вес ти ция са ла бас-
та ды. Осын дай ше шім дер дің бі рі сен сор ар қы лы де не де гі 
ау ру дың ди на ми ка сын жә не ем де лу ші лер дің сауығуын 24/7 
ре жи мін де қа да ға лай ды. Мо ни то ринг нақ ты уа қыт ре жи-
мін де ста цио нар мен үй де гі көр сет кіш тер ді жи нау дан бас-
та лып, де рек тер ді ем деу ші дә рі гер мен зерт ха на ға тал дау 
жә не ше шім қа был дау үшін жі бе ру ге дей ін гі әре кет тер ді 
қам тиды.

Ме ди ци на да ем деу ме ке ме сі шең бе рін де жұ мыс жа сап жат-
қан қыз мет кер лер ге дә рі-дәр мек тер не ме се құ рал дар қо ры ның 
сар қы луы ту ра лы ес кер ту бе ре тін жо ба лар бар.

69-су рет. Алып жү ре тін зат тар ин тер не ті

IoT ар хи тек ту ра сы. 16-сыз ба да төрт дең гей ден жә не дең гей 
ара сын да әре кет ете тін бас қа ру мен қау іп сіз дік мүм кін дік те-
рі нен тұ ра тын IoT ар хи тек ту ра сы бей не лен ген. 
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Басқару  
мүмкіндігінің 

деңгейі

Басқару  
мүмкіндігінің 

негізгі  
деңгейі

Басқару  
мүмкіндігінің 

шектеулі  
деңгейі

Қауіпсіздік-
ті қамтамасыз 
ету мүмкінді-
гінің деңгейі

Қауіпсіздік-
ті қамтамасыз 
ету мүмкінді-
гінің негізгі 

деңгейі

Қауіпсіздік-
ті қамтамасыз 
ету мүмкінді-

гінің шектеулі 
деңгейі

Қосымша 
 деңгейі

Желі деңгейі

Қосымша-
ларды және 
қызметтерді 
қолдау  
деңгейі

ІоТ қосымшалар

Желі мүмкіндігінің деңгейі

Трафик мүмкіндігінің  
деңгейі

Құрылғы 
деңгейі

Шлюз мүмкін-
дігінің деңгейі

Құрылғы мүм-
кіндігінің  

деңгейі

Қызметтер-
ді қолдаудың 

негізгі  
деңгейі

Қызметтер-
ді қолдаудың 

шектеулі  
деңгейі

16-сыз ба. IoT ар хи тек ту ра сы

Же лі дең гейі екі не гіз гі функ ция ны орын дай ды. Же лі мүм-
кін дік те рі құ рыл ғы лар мен шлюз дер дің өза ра әре кет те рі не 
тәу ел ді. Та сы мал дау мүм кін дік те рі IoT қо сым ша ла ры мен қыз-
мет те рін, сон дай-ақ IoT бас қа ру жә не ба қы лау ту ра лы ақ па рат-
та ры ның та сы мал дауы на жа та ды. 

Қыз мет тер ді жә не қо сым ша лар ды қол дау дең гейі, қо сым ша-
лар мен пай да ла ны ла тын мүм кін дік тер ді бе ре ді. Көп те ген түр лі 
қо сым ша лар жал пы қол дау мүм кін дік те рін пай да ла на ала ды. 
Мы са лы, де рек тер ді жал пы өң деу жә не ДҚ бас қа ру жа та ды.

Қо сым ша дең гейі IoT құ рыл ғы ла ры мен өза ра әре кет те се-
тін бар лық қо сым ша лар дан тұ ра ды. Бас қа ру мүм кін дік те рі нің 
дең гейі же лі ні бас қа ру дың дәс түр лі функ ция ла рын қам ти ды, 
яғ ни ақау лар ды, кон фи гу ра ция ны, есеп ке алу ды, жұ мыс көр-
сет кіш те рін жә не қау іп сіз дік ті бас қа ру. 

 Қау іп сіз дік ті қам та ма сыз ету мүм кін дік те рі нің дең гейі, 
қо сым ша лар ға бай ла ныс ты емес қау іп сіз дік ті қам та ма сыз ету-
дің жал пы мүм кін дік те рін қам ти ды. 

 Қау іп сіз дік ті қам та ма сыз ету дің жал пы мүм кін дік те рі нің 
мы сал да ры:
– қо сым ша дең гей ін де: ав то ри за ция, ау тен ти фи ка ция, 

қо сым ша лар де рек те рі нің құ пия лы лы ғын жә не тұ тас ты ғын
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  қор ғау, же ке өмір ге қол сұ ғы лу дан қор ғау, қау іп сіз дік 
ауди ті жә не ан ти ви рус тық қор ғау; 

– же лі дең гей ін де: ав то ри за ция, ау тен ти фи ка ция, пай да ла ну 
ту ра лы де рек тер дің жә не сиг нал бе ру де рек те рі нің құ пия-
лы лы ғы, сон дай-ақ сиг нал бе ру де рек те рі нің бү тін ді гін қор-
ғау; 

– құ рыл ғы дең гей ін де: ау тен ти фи ка ция, ав торизация, құ рыл-
ғы ның бү тін ді гін тек се ру, кі ру ді бас қа ру, де рек тер дің 
құ пия лы лы ғы мен бү тін ді гін қор ғау.
Қау іп сіз дік ті қам та ма сыз ету дің ар найы мүм кін дік те рі, 

қо сым ша лар дың та лап та ры мен, мы са лы, мо биль ді тө лем дер дің 
қау іп сіз дік та лап та ры мен ты ғыз бай ла ныс ты.

Зат тар ин тер не ті – адам дар мен зат тар дың өза ра әре-
кет ете тін тең де сі жоқ бо ла шағы, алай да бү кіл әлем бо йын ша 
бірың ғай же лі ге қо сыл ған мил лион да ған «зат тар» үшін ІоТ-ны 
ен ді ру дің та бы сы жа һан дық дең гей де әре кет тер дің үй ле сім ді-
лі гін, се нім ді лі гін жә не ти ім ді лі гін қам та ма сыз ете тін ау қым-
ды стан дарт тар дың бо луы на ті ке лей бай ла ныс ты бо ла ды. 

Бү гін гі кү ні IoT бі рың ғай то лық қам ти тын стан дарт тау дың 
бол мауы – оны ен гі зу ді те жейт ін не гіз гі проб ле ма лар дың бі рі. 

Зат тар ин тер не тін ұй ым дас ты ру ға бай ла ныс ты тех но ло гия-
лар ды стан дарт тау мен бір не ше ха лы қа ра лық зерт теу топ та ры 
ай на лы са ды, олар дың не гіз гі ле рі Ра диоэлект ро ни ка жә не 
элект ро тех ни ка бо йын ша стан дарт тар ды әзір леу са ла сын да ғы 
ма ман дар қау ым дас ты ғы ның (IEEESA) Internet of Things то бы 
жә не Ха лы қа ра лық Электр бай ла ны сы ода ғы ның (ХЭО) стан-
дарт тау сек то ры ның то бы бо лып та бы ла ды.

Бү гін гі кү ні ХЭО-да зат тар ин тер не ті бо йын ша ба за лық 
стан дарт та р әзір лен ді. Зат тар ин тер не ті ерек ше лі гі мен қол да-
ныс та ғы тех но ло гия лар ды пайдалану бо йын ша көп те ген мә се-
ле лер қа рас ты ры лу да. Кез кел ген жа ңа тұ жы рым да ма ға тән, 
зат тар ин тер не ті нің стан дарт тау про це сі же лі ар хи тек ту ра сын, 
«зат тар дың» та лап та ры мен мүм кін дік те рін жә не олар ды қол-
да ну дың нақ ты тех но ло гия ла ры на дей ін зат тар ин тер не тін де 
«зат тар дың» бір-бі рі мен жә не сырт қы ор та да ғы құ рыл ғы-
лар мен жә не адам дар мен ті ке лей өза ра әре кет те суін ұй ым дас-
ты ру ға мүм кін дік бе ре ді.

Қа зір гі уа қыт та ин фо ком му ни ка ция са ла сын да әр түр лі тех-
но ло гия лар стан дарт та ла ды. Алай да оны қам та ма сыз ету ге мүм-
кін дік бе ре тін тех но ло гия лар емес, қа зір гі за ман ғы ақ па рат тық 
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қо ғам да өза ра іс-қи мыл дың не гіз гі бір лі гі бо лып та бы ла ды. 
Мы са лы, элект рон ды ме ди ци на (e-health) – ке ле сі ұр пақ тың 
бай ла ныс же лі сі ар қы лы не ме се зат тар дың ин тер нет те гі объ ек-
ті ле рі нің өза ра іс-қи мы лы есе бі нен ұсы ны ла тын қыз мет.

Жауапберейік

1. Зат тар ин тер не ті  деген не?
2. Зат тар ин тер не ті ин ду ст рия ның қан дай са ла ла рын да 

қол да ны ла ды?
3. Зат тар ин тер не тін жү зе ге асы ру үшін қан дай шарт тар 

қа жет?

Ойланайық,талқылайық

1. Зат тар ин тер не ті не үшін қа жет? Мы сал кел ті рің дер.
2. Не ге зат тар ин тер не ті бү гін гі кү ні әлем үшін жа һан дық 

жа ңа лық бол ды?

Талдап,салыстырайық

1. Зат тар ин тер не ті анық та ма сы нан қан дай қо ры тын ды 
жа сау ға бо ла ды?

Заттар интернетінің  
анықтамасы 

Бір-бірімен немесе сыртқы ор-
тамен әрекет жасау үшін кірік-
тірілген технологиялармен жа-
бдықталған, осындай желілерді 
ұйымдастыруды экономикалық 

және қоғамдық үдерістерді қайта 
құруға қабілетті құбылыс ретін-
де қарастыратын, әрекеттер мен 
операциялардың бөлігіне адам-
ның қатысу қажеттілігін бол-

дырмайтын физикалық объек-
тілердің «заттардың» есептеу 

желісінің тұжырымдамасы

Өз сөзде-
ріңмен 

қорытынды
...

Өз сөзде-
ріңмен 

қысқаша  
анықтама

...

2. Жа һан дық зат тар ин тер не ті үшін бі рың ғай стан дарт-
тар қа жет еке нін қан дай фак ті лер рас тай ды? Талдап, 
салыстырыңдар.

Сұрақтарғажауапберейік

Ойланайық,талқылайық

Талдап,салыстырайық
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Дәптердеорындайық

Ұсы ныл ған та қы рып тар дың бі рі не эс се жа зың дар:
1. «Зат тар ин тер не ті ме ні мен бір ге. Бү гін».
2. «Зат тар ин тер не ті мен ту ын дай тын проб ле ма лар».

Компьютердеорындайық

Топтарға бөлініп, жобалық жұмыстарды орындаңдар.
Топпен орындалатын жобалық жұмыс тақырыптары:

1. Өнеркәсіпке арналған IoT (көлік, инфрақұрылым, энер-
гетика, фабрикалар, логистика).

2. Ақылды қалаларға арналған IoT (қаланы қауіпсіз және 
ың ғай лы ету, тұрғындар мен ұйымдардың мәселелерін 
шешу).

3. Ақылды үйге арналған IoT.
4. Медицинаға арналған IoT (адам параметрлерін алуды 

және ақпаратты өңдеуді қамтамасыз ететін шешімдер, 
меди циналық мекемелермен өзара іс-қимылды қамта-
масыз ету).

5. IoT электронды құрауыштар мен IoT аппараттық ше-
шім дер (сенсорлар, таратқыштар және қабыл да ғыш-
тар, ақпа ратқа қолжеткізу және өңдеу нүктелері, 
құрылғылардың автономды жұмысының ұзақтығын 
арттыру әдістері).

6. Агро және биотехнология саласындағы IoT (ауыл-
шаруашылығы, өсімдіктер мен жануарларды өсіру, ауа 
райы мен шығымдылықты болжау және т.б.).
Жобаның міндеттері: 

1. Жобаның толық сипаттамасы Word форматында ұсы-
нылуы қажет.

2. Жоба презентациясын PowerPoint форматында қор ғау 
қажет.
Презентацияда мәтін, сурет, видео ақпараттар болады 

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

Ойбөлісейік

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 да қол да ну ға бо ла ды? Мы сал кел ті-
рің дер.

Дәптергеорындайық

Компьютердеорындайық

Ойбөлісейік



119

§35–36. Зат тар ин тер не тінің перспективалары

Зат тар ин тер не ті жү йесі нен кү-
ті ле тін әсе р – бар лық ақыл ды құ-
рал дар ды бір ың ғай стан дарт тар ға 
сәй кес тен ді ру. Шын мә нін де, бар-
лы ғы бір ша ма күр де лі кө рі не ді – 
әр бір өн ді ру ші өз ше ші мін та бу ға 
ты ры са ды, се бе бі әр түр лі өн ді ру-
ші нің құ рал ын бі рың ғай желіге 
бі рік ті ру қи ын мін дет бо ла ды. 

Зат тар ин тер не тін бір тін деп 
ен гі зу ар қы лы адам ға тәуелсіз жә-
не қыз мет кер лер дің тұ рақ ты қа-
ты су ын та лап ет пейт ін тұ тас ав-
то ном ды кә сі по рын дар құ ру ға бо-
ла ды. Бұл жүйе бар лық қа ла лар 
мен ел дер ді, мүм кін бү кіл әлемді 
бі рік ті ре алар еді.

Бі рақ қа зір гі уа қыт та прог ресс 
жа ңа тех но ло гия лық кө мек ші лер-
ді са тып алу үшін қо мақ ты ақ ша 
тө леу ге дай ын тұ ты ну шы ның қа-
жет ті лік те рі не ба ғыт тал ған. Осы-
ған орай, ға лым дар бар лық адам-
зат ты бі рік ті ру ге қа бі лет ті, қу ат ты 

жо ба лай ық ты да му дең гейі не жет пей жа тып, тек ком мер ция 
мен пай да та бу дың көзі ретінде қалып қоюы мүмкін де ген қор-
қы ныш бар еке нін біл дір ді. Әр бір құ рал өзі нің ба за лық функ-
цио нал ды лы ғы на жә не бас қа фак тор лар ға сай «тә жі ри бе» жи-
нақ тау жә не өздігімен ше шім қа был дау ға қа бі лет ті же ке тұл ға 
бо ла ал ма са да, ин ди ви дуум ға ай на луы ти іс. Қа зір гі жағ дай да 
бұл өте қи ын бо лып кө рі не ді, өйт ке ні бар лық құ рал дар үшін ор-
тақ де рек тер қо рын сақ тауға ти тан дық жа ды кө ле мі бар қу ат ты 
су пер компью тер қа жет.

IoTжүйесініскеасырумәселелері
1. Прог рам ма лау дың ба ла ма әдіс те рін із деу қа жет-

ті лі гі – не гіз гі күр де лі сәт тер дің бі рі. Бү кіл әлем нің 

Меңгерілетінбілім:

• зат тар ин тер не ті нің перс пек
ти ва ла ры;

• зат тар ин тер не тін жү зе ге 
асы ру мә се ле ле рі;

• зат тар ин тер не тін қол да
ну дың ар тық шы лық та ры мен 
кем ші лік те рі.

Еcтеріңетүсіріңдер:

• зат тар ин тер не ті де ге н не?
• зат тар ин тер не ті нің жұ мыс 

қа ғи да ла ры қан дай?
• зат тар ин тер не ті қай са ла

лар да қол да ны ла ды?

Сөздік:

Ақылдықұралдар– Умные 
приборы – Smart devices
Ақылдықала– Умный 
город – Smart city
Ақылдыел– Умная страна – 
Smart country
Ақылдыпланета– Умная 
планета – Smart planet
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программалаушылары әлі күн ге дей ін оның ше шімін тап пай 
отыр. 

Қа зір гі за ман ғы ақыл ды тех ни ка ба за лық ло ги ка лық 
ко ман да лар мен блок тар да про грам ма лан ған ал го ритмнің 
кө ме гі мен әре кет ете ді. Құ рал дың бар лық «ақы лы» бар кем-
ші лі гі – да му мүм кін ді гі жоқ  про грам ма ко дын да жа тыр. 
Сон дық тан құ рал жай ға на бе ріл ген ал го ритм ді орын дай ды 
жә не орын дау үде рі сін де әр түр лі жа уап тар ды алу ба ры сын да 
бір не ше әре кет сце на рий ле рі ға на бар. Әре кет ал го рит мі мен 
про грам ма да қа рас ты рыл ма ған мән-жай лар ара сын да мә се ле 
ту ын да ған кез де, про грам ма тоқ тай ды не  одан күт кен нә ти же ні 
бер мей ді. Ең ма ңыз ды сы – құ рал бұл тә жі ри бе ден еш нәр се 
үй рен бей ді: про грам ма ны осын дай жағ дай дан шы ғу ға кө мек-
те се тін программалаушы қа жет бо ла ды.

2. Әзір ле ме лер дің ша шы раң қы лы ғы – ма ңыз ды лы ғы 
жа ғы нан екін ші мә се ле. Apple, Windows, Google жә не бас қа 
да көп те ген ком па ния лар бі рі гіп жұ мыс жа са са, нақ ты нә ти-
же лер ге қолжет кі зе ала ды. Олар бір-бі рін әр түр лі жақ қа 
тарт пай ды жә не тіп ті бір-бі рі не бә се ке лес тік ту ды ра ды, бі рақ 
нә ти же сін де бір не ше рет бас қа бі реу қолжет кіз ген нә ти же ні 
әзір леу ге мәж бүр бо ла ды.

3. Энер гия мен қам та ма сыз  ету мә се ле сі. Зат тар ин тер не ті 
дұ рыс жұ мыс іс теуі үшін, тіп ті же ке алын ған бөл ме шең бе-
рін де де бар лық қо сыл ған ас пап тар дың қо рек те нуі үз дік сіз 
бо луы ти іс. Бар лық құ рал дар ды Internet of Things бі рың ғай 
же лі сі не қо су ба ла ма лы, ар зан жә не се нім ді энер гия көз де рі 
қажет.

Ақыл ды үй ден «ақыл ды қа ла», «ақыл ды ел» жә не «ақыл-
ды пла не та ның» ке зең де рі не өту он сыз мүм кін бол май ды. 
Қо ры тын ды: зат тар ин тер не тін ин тег ра ция лау пай да ла ну-
шы лар дың та бы сы на тәу ел ді бол мауы ке рек, бі рақ мұн дай 
бас та ма ны қар жы лан ды ра тын тұл ға ны та бу өте қи ын бо-
лады.

Заттаринтернетініңәлсізтұстары
Жүйе элементтерінің бір-біріне тәуелділігі 
Бір элементтің істен шығуы немесе бұзылуы тізбектік 

реак цияны тудырады, мұның салдарынан заттар интернеті 
өз міндеттерін бос әдістермен шешіп, басқа құрылғылардың 
да істен шығуына немесе өшіп қалуына себеп болады. 
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Мысалы, ақылды термометрдің температура датчигі істен 
шықса, онда ақылды гардероб жалған көрсет кіш терге 
негізделе отырып, үй иесіне ауа райына сәйкес кел мейтін 
киімді ұсынады. 

Хакерлік шабуылдар алдындағы қорқыныш 
Ақылды үйдегі бір ақылды құрал туралы ақпаратқа 

қолжеткізе отырып, хакерлер оның иесі туралы барлық 
мәліметті біле алады. 

Машиналар «көтерілісінің» болу мүмкіндігі 
Құрастырушылардың нұсқасы бойынша, егер машина-

ларды жасанды интеллектімен жабдықтап, орталық компью-
терге қолжетімдік беретін болса, кем дегенде жүйе істен шығуы 
ықтимал немесе адамзатқа қарсы машиналар «көтерілісі» 
болуы мүмкін. 

Жүйенің энергетикалық ресурстардан толық тәуелділігі
Адамзат тегін энергияның баламалы көздері (күн сәулесі, 

геотермальды жылу электр стансылары т.б.) түріндегі сар қыл-
майтын ресурстарға іс жүзінде көшсе де, егер энергия көзі істен 
шықса, онда жүйе толығымен белгілі бір бөлікте істен шығуы 
мүмкін. Сонымен қатар ақылды электроника қазірдің өзінде 
қолданыста бар басқарылатын электромагнитті өрістен зардап 
шегу қаупі бар. 

Өмірдіңасажеңілдеуісалдарынанадамзаттыңруханидағда
рысқаұшырауы

Осы осал дық тар дың кей бі рін фан тас ти ка лық жә не мүм-
кін емес деп са нау ға бо ла ды, алай да осы күн дер ге дей ін зат тар 
ин тер не ті нің өзі мүм кін бол ма ға нын ұмыт па ған жөн. Тех но ло-
гия лар дың өсу дең гейі мен мүм кін дік тер де өз ге ре ді – бұ ны да 
ұмыт пау ке рек.

Зат тар ин тер не ті қа зір дің өзін де уа қыт пен шы ғын дар ды 
ти ім ді  етіп, көп те ген биз нес са ла ла рын да қол да ны лып жүр. 
Бі рақ бұл тренд ен ді ға на бас тау алу да, ал IoT тұ жы рым да ма сы 
үне мі же тіл ді рі ліп отыруға тиіс. Дат чик тер дің ба ға сы олар ды 
өн ді ру кө ле мін ұл ғай ту жә не ком по не нт тер құ нын азай ту есе-
бі нен тө мен дей ді. Құ рал дар кө ле мі ба рын ша ша ғын бо лып ба ра 
жа тыр.

Құ рал дар ды энер гия мен қам та ма сыз ету – әзір ге ай тар-
лық тай ма ңыз ды мә се ле. Бі рақ жел жә не жа рық энер гия сын 
пай да ла ну осы мә се ле ні ше ше ді жә не жа қын бо ла шақ та IoT 
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тех но ло гия сын қол да ну то лы ғы мен ав то ном ды үде ріс бо ла ды. 
Ма ши на лар дәу ірі жа қын дап ке ле ді жә не ин тер нет ті пай да-
ла ну олар ды же ке ті рі ағза ре тін де өмір сү руін қам та ма сыз 
ете тін бі рың ғай ге те ро ген ді ор та ға бі рік ті ру ге мүм кін дік 
бе ре ді.

Үй ие ле рі жа қын да ған да есік те рін аша тын, жай лы мик-
рок ли мат ты қам та ма сыз етіп тұ ра тын, то ңа зыт қыш ты 
өздері то лық ты ра тын жә не ие сі ауы рып қал са, қа жет ті 
дә рі-дәр мек тер ге тап сы рыс бе ре тін ақыл ды үй лердің көбеюі 
алыс емес. Ол үшін ақыл ды үй адам та ғып жүр ген бі ле зік тен 
ден сау лы ғы ту ра лы көр сет кіш тер алып, олар ды дә рі гер ге 
жі бе ре ді. 

Көшеде ав то көліктер жүр гі зу ші сіз жү ре тін бо ла ды, ал жол-
дар дың өз де рін де кеп те ліс тер бол май ды. Зат тар ин тер не ті жол-
дар да ғы кеп те ліс тер ді бол дыр май тын тра фик ті ба қы лау дың 
озық жү йесін әзір леу ге мүм кін дік бе ре ді.

Қа зір дің өзін де көп те ген гад жет тер түр лі жү йелер мен қа тар 
жұ мыс іс тей ді, алай да таяуда ғы 5–10 жыл да біз ді зат тар ин тер-
не тінің күрт өр кен деуі кү тіп тұр.

Жауапберейік

1. Internet of Things жү йесі нің әсе рі қан дай болуы 
мүмкін?

2. Бү гін гі таң да зат тар ин тер не тін іс ке асы ру дың қан дай 
мә се ле ле рі бар?

3. Зат тар ин тер не ті нің әлсіз тұстары қан дай?

Ойланайық,талқылайық

Не лік тен зат тар ин тер не ті не қо сыл ған әр құ рыл ғы ин ди-
ви дуум бо лып та бы ла ды?

Талдап,салыстырайық

1. Зат тар ин тер не тін пай да ла ну дың перс пек ти ва ла рын тү-
сін ді рің дер.

2. Internet of Things ар тық шы лы ғы мен кем ші лі гі ту ра лы 
не ай ту ға бо ла ды?

Сұрақтарғажауапберейік

Ойланайық,талқылайық

Талдап,салыстырайық
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Дәптердеорындайық

Зат тар ин тер не тін дәп тер ге ин тел лект-кар та тү рін де  
тү сі рің дер.

Компьютердеорындайық

Жоба жасаңдар.
Зерт теу жо ба сы: «Зат тар ин тер не ті жә не ол біз дің өмі рі-

міз ді қа лай өз гер те ді?»
Жо ба ның құ ры лы мы:

• Титул беті;
• Кіріспе;
• Зерттеудің өзектілігі;
• Зерттеудің мақсаты, міндеті, әдістері;
• Заттар интернетінің даму тарихы;
• Биохакерлер мен теріасты чиптер;
• Электронды дәрігер;
• Адам қауіпсіздігін қамтамасыз ету;
• Көреген көз;
• Цифрлық көмекші;
• Болашаққа болжам;
• Оқушылардан сауалнама жүргізу және алынған нәти-

желерді талдау;
• Қорытынды;
• Қосымшалар (қажеттілігіне қарай).

Жо ба ның мін дет те рі: 
1. Жо ба ның то лық си пат та ма сы Word фор ма тын да ұсы ны-

луы қа жет.
2. Жо ба пре зен та ция сын PowerPoint фор ма тын да қор ғау 

қа жет.

Пре зен та ция да мә тін, су рет, ви део ақ па рат тар бо ла ды 
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.

Ойбөлісейік

Бү гін гі са бақ та ал ған бі лім де рің ді күн де лік ті өмір де 
қан дай жағ дай да қол да ну ға бо ла ды? Мы сал кел ті рің дер.

Дәптергеорындайық

Компьютердеорындайық

Ойбөлісейік
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§37–38. Мо биль ді қо сым ша ны құру.  
Мобильді қо сым ша ин тер фей сін жа сау

Қол да ныс та ғы мо биль ді құ рыл-
ғы лар дың бар лы ғы дерлік сен сор-
лы эк ран дар мен жа сақ тал ған. Мо-
биль ді қо сым ша ин тер фей сін жа-
сау – күр де лі үде ріс. Сол се беп ті 

ең ал ды мен, мо биль ді қо сым ша ин тер фейсте рін жа сау не гіз де-
рі мен: ин тер фейс тің ви зу ал ды ди зай ны мен, құ ры лым дық бө-
лік те рі мен бас қа ру эле ме нт те рі нің ерек ше лік те рі мен та ны сып 
алай ық.

Ин тер фейс тің ви зу ал ды ди зай ны – жо ба лау ба ры сын да 
қол да ну шы мен үй ле сім ді қа рым-қа ты нас ты қам та ма сыз ете-
тін ма ңыз ды бө лім. Ол гра фи ка лық ди зайн мен ақ па рат тық 
ди зайн нан тұ ра ды. Гра фи ка лық жә не ақ па рат тық ди зайн-
дар дың ерек ше лік те рі 17-сыз ба да кел ті ріл ген.

Графикалық дизайн Ақпараттық дизайн

Тартымды интерфейстер

Тон, стиль, композиция

Фирмалық стильді ұстану

Ақпараттар, мазмұн және бағ-
дар беру құралдарын көрсету

Түс, пішін, орналасу, масштаб

Графиктер,  
диаграммалар және т.б.

17-сыз ба. Гра фи ка лық жә не ақ па рат тық  
ди зайн дар дың ерек ше лік те рі

Еcтеріңетүсіріңдер:

• зат тар ин тер не ті нің 
болашағы;

• зат тар ин тер не ті нің сату 
мәселелері;

• заттар интернетін пайда
ланудың артық шылықтары 
мен кемшіліктері.

Меңгерілетінбілім:

• конструкторда мобильді 
қосымшаның ыңғайлы 
интерфейсін жасау.

Сөздік:

Дизайн–Ди зайн – Design
Интерфейс–Ин тер фейс – Interface
Басқаруэлементтері– Эле мен ты 
уп рав ле ния – Elements of management
Мобильдіқосымша– Мо биль ное 
при ло же ние – Mobile application
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Интерфейсдизайныныңқұрылымдықбөліктері
Қол да ну шы ин тер фей сін құ ру ба ры сын да ди зайн ның құ ры-

лым дық бө лік те рі не кі ре тін әр бір эле ме нт тің қа си ет те рін тал дау 
қа жет. Пай да лы әрі тар тым ды қол да ну шы ин тер фей сін жа сау үшін 
эле ме нт тер дің әр бір қа сие ті мен жұ мыс жа сау ке рек (18-сызба).
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Форма

Өлшем

Түс

Қанықтылық

Бағыт

Текстура

Орналасуы

Нысанның  адам үшін маңызды-
лығының басты белгісі, себебі біз  

нысанды контуры бойынша  танимыз

Ақпараттық иерархияны  
белгілеудің тиімді қасиеті: егер нысан 
өте кіші немесе өте үлкен болса, басқа 

айнымалыларды интерпретациялау 
қиын болады

Түстердің шектелген жиынтығы қол-
данылады – кемпірқосақ эффектісі қол-
данушының қабылдауын қиындатады 

және ақпаратты тасымалдау  
кезіндегі мүмкіндіктерін шектейді

Көрсетілуі қажет элементтерге  
назар аудартудың жақсы  

құралы бола алады

Бағыт туралы ақпарат беру талап  
етілетін кезде тиімді (жоғары немесе  

төмен, алға немесе артқа)

Айырмашылықтарды көрсету немесе 
назар аударту кезінде тиімділігі сирек 

кездеседі, бірақ маңызды ақпарат  
сілтеушісі болып табылады 

Иерархияны тасымалдау  
үшін тиімді

18-сыз ба. Интерфейс дизайнының құрылымдық бөліктері

Бас қа ру эле ме нт те рі – қол да ну шы лар ға цифрлық тех но-
ло гия өнім де рі мен өза ра әре кет те су ге мүм кін дік бе ре тін бас қа-
ры ла тын эк ран объ ек ті ле рі.
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Терезе құралдары (Controls/widgets қысқаша windows 
gadgets) – қол да ну шы ның гра фи ка лық ин тер фей сі нің бас тап қы 
құ ры лым дық бө лік те рі.

Басқаруэлементтерініңтүрлері

Функцияны орындау

Командалық басқару элементтері

Деректерді немесе баптауларды таңдау

Таңдау элементтері

Ақпаратты енгізу

Енгізу элементтері

Бейнені көрнекі басқару

Бейнелеу элементтері

Қо сым ша ин тер фей сін жа сау үшін MIT App Inventor ви -
зуал ды прог рам ма лау ор та сы ның бо луы жет кі лік ті (http://ai2.
appinventor.mit.edu/).

MIT App Inventor – Java жә не Android SDK прог рам ма лау 
ті лін бі лу ді та лап 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 ты ор та сы, ал го-
ритм деу дің қа ра пай ым не гіз де рін бі лу жет кі лік ті. MIT App 
Inventor-де жұ мыс іс теу үшін Google не ме се Google Apps ак-
каунт бо луы қа жет, ал прог рам ма лар ды құ ру прог рам 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 (19-сыз ба).

MIT App Inventor-де мо биль ді қо сым ша сын әзір леу екі ке-
зең де жү зе ге асы ры ла ды. Бі рін ші ке зең – пай да ла ну шы ин тер-
фей сін жо ба лау «бұл қа лай кө рі не ді», екін шісі – прог рам ма 
ком по нен тін прог рам ма лау «олар өз де рін қа лай ұс тай ала ды» 
(70, 71-су рет тер).
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Құру

МIT 
App 

Inventor

Windows 
Android 

IOS

OS  
Android

Орнату, тестілеу, 
түзету

19-сыз ба. Құ рыл ғы лар ды қол да ну

70-су рет. Бі рін ші ке зең – пай да ла ну шы ин тер фей сін жо ба лау

71-су рет. Екін ші ке зең – прог рам ма ком по нен тін прог рам ма лау
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Дизайнеррежимі
Ди зай нер ре жи мі – қо сым ша ның ин тер фей сі жа са ла тын 

ре жим (сырт қы тү рі). Бұл ре жим қо сым ша ның әртүр лі ком-
по не нт те рін таң дау жә не ор на лас ты ру үшін қол да ны ла ды: 
қо сым ша ны іс ке қос қан кез де құ рыл ғы эк ра нын да көр се ті ле тін 
түй ме лер, мә тін дік өріс тер, су рет тер жә не т.б. 

Жо ба ди зай нын әзір леу Ин тер фей сі мынадай не гіз гі эле ме нт-
тер ден тұ ра ды:

Па лит ра ға бо ла шақ қо сым ша ның ком по нен ті жи ын-
тық та ры (топ та ры) кі ре ді. Ком по не нт тер ге гра фи ка лық 
ди зайн ның бө лі гі бо лып та бы ла тын, ба тыр ма лар, тай мер, 
сен сор лар не ме се видео плейер си яқ ты құ рыл ғы эк ра нын да 
кө рін бей тін жә не су рет тер, мә тін, мә тін ді ен гі зу өріс те рі, 
күн дер, Android құ рыл ғы сы ның түр лі дат чик те рі не қо сы лу 
ин тер фейсте рі жа та ды.

Қа рау – қо сым ша ның эк ра ны. Дә лі рек айт қан да, эк ран дар-
дың бі рі. Қо сым ша да түр лі әре кет тер жа са ла тын бір не ше эк-
ран ды пай да ла ну ға бо ла ды. Мы са лы, бі рін ші эк ран да нұс қау-
лық, екін ші эк ран да оның функ цио нал дық бө лі гі бо луы мүм-
кін.

Ком по не нт тер – бұл жер де жо ба  да ғы ком по нент тер ті зі мі 
ор на лас қан.

Қосымшакомпоненттерініңатаулары
Ком по не нт тер ді ата ған кез де мына ере же ні пай да ла ну 

ұсы ны ла ды ком по нент атауы = ком по нент атауы + әре кет/ 
Функ ция, ол қо сым ша да мына әре кет тер ді орын дай ды: Ба-
тыр маАрт қа, Ба тыр маӘрі қа рай, Су рет Фон жә не т.с.с. Ком по-
не нт тер ді осы лай атау, олар үшін әре кет тер мен оқи ға лар ды 
прог рам ма лау ба ры сын да оңай ба ғыт та лу ға мүм кін дік бе ре ді 
(72-су рет).

Қа си ет тер – эк ран ның осы бө лі гін де қо сым ша ком по нен-
ті нің қа си ет те рі ор на ты ла ды, мы са лы: тү сі, қа ріп өл ше мі, 
су рет тер мен ды быс тар көз де рі, жаз ба лар, бас тап қы мән жә не 
бас қа лар.

Ме диа – ме диафайл дар дың ті зі мі (су рет тер, видео, аудиоро-
лик тер жә не т.б.).
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72-су рет. Ди зай нер ре жи мі

Қосымшаныңэкрандары
Прог рам ма жо ба сы көп те ген эк ран дар дан тұ руы мүм кін. 

Screen эк ран да ры мен жұ мыс іс теу үшін, өң деу те ре зе сін де 
Эк ран ды қо су жә не эк ран ды өші ру ба тыр ма ла ры бар. Қо сым-
ша ны іс ке қо су әр қа шан да бас тап қы эк ран нан бас та ла ды, оның 
ди зай ны бас қа эк ран дар ға өту үшін ком по нент жи на ғын қам-
туы мүм кін.

MIT App Inventor ор та сын да эк ран дар са ны 10-нан ас пауы 
ти іс. 11-ші эк ран ды жа са ған кез де, эк ран дар дың рұқ сат етіл ген 
са ны ның ар туы ту ра лы ес кер ту бе рі ле ді.

Жауапберейік

1. Ин тер фейс тің қандай түр ле рі бар?
2. Ин тер фейс тің ди зай ны де ге ні міз не?
3. Ин тер фейс ди зай ны  қан дай құ ры лым дық бө лік тер ден 

тұ ра ды?
4. Мобильді қо сым ша да ғы бас қа ру эле ме нт те ріне не жатады?
5. Бас қа ру эле ме нт те рі нің қан дай түр ле рі бар?

Ойланайық,талқылайық

1. Ин тер фейс тің ақ па рат тық ди зай ны ның маз мұ ны қан-
ша лық ты ма ңыз ды? 

Сұрақтарғажауапберейік

Ойланайық,талқылайық
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2. Не се беп ті мобильді қо сым ша ин тер фей сін құ ру ба ры-
сын да ин тер фейс тің құ ры лым дық эле ме нт те рін қа таң 
сақ тау қа жет?

3. Не лік тен мобильді қо сым ша ин тер фей сі қол да ну шы 
үшін ың ғай лы бо лу ке рек?

Талдап,салыстырайық

Ин тер фейс тің гра фи ка лық жә не ақ па рат тық ди зай нда-
ры ның маз мұ нын са лыс ты рып, тө мен де гі кес те ні олар дың 
не гіз гі бел гі ле рі мен тол тырыңдар.

Графикалық дизайн

    

Ақпараттық дизайн

Дәптердеорындайық

Кес те ге ди зайн ның құ ры лым дық бө лік те рі мен олар дың 
ат қа ра тын қыз мет те рін то лық тырыңдар.
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Талдап,салыстырайық

Дәптергеорындайық
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Компьютердеорындайық

Ал ғаш қы мо биль ді қо сым ша
Мо биль ді құ рыл ғы ны сіл кі ген кез де ой ын тек ше сі лақ-

ты ры лып, кез дей соқ шең бер лер са нын шы ға ра тын жо ба мы-
са лын да құ ры ла тын қо сым ша ал го рит мін қа рас ты рай ық. 

Қо сым ша ны жа сау ға қа жет ті су реттерді жүк теу 
(https://drive.google.com/open?id=1IwbGfljWbkEjv9vlZSmn
py70yoSDvtii).

Жұ мыс ал го рит мі:
1. Google ак каунт құ рыңдар.
2. http://ai2.appinventor.mit.edu/ сіл те ме сі бо йын ша MIT 

App Inventor ви зу ал ды прог рам ма лау ор та сы на кі рің дер.

Google аккаунтына кіруге келісім беру

3. Условия обслуживания те ре зе сі нен Я принимаю усло-
вия предоставления услуг батырмасына басыңдар.

Қызмет көрсету шарттары терезесі

Компьютердеорындайық
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4. Welcome to MIT App Inventor  те ре зе сі нен Continue таң-
даңдар.

«App Inventor 2-ге қош келдіңіз» терезесі

5. English мәзірінен Русский ті лін таң даңдар.

Тіл таңдау

6. Жа ңа жо ба құ ру үшін Жа ңа жо ба бас тау ⇒ CubeSensor 
(На чать но вый проект ⇒ CubeSensor) жо лын таң даң-
дар.
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7. Ви зу ал ды прог рам ма лау ор та сы ның жұ мыс эк ра ны:

MIT App Inventor визуалды программалау ортасының жұмыс экраны

8. Су рет (Изоб ра же ние) ком по нен тін мо биль ді құ рыл ғы 
эк ра ны ның те ре зе сі не ор на лас ты ру, ол үшін Су рет ⇒ 
Жүк теу (Изоб ра же ние ⇒ Заг ру зить) ко ман да сын орын-
даң дар.

Сурет компоненті

9. Су рет (Изоб ра же ние) ком по нен ті үшін гра фи ка лық файл 
жүк теңдер. 
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Графикалық  файлды жүктеу

10. Фай лды жүк теу (Заг ру зить файл) функ ция сы кө ме гі мен 
5 гра фи ка лық фай лды бі різ ді жүк теп алу ке рек.

5 графикалық файлды бірізді жүктеу

11. Су рет 1 (Изоб ра же ние1) ком по нен ті нің атау ын Тек ше 
жа ғы 1 (СторонаКубика1) деп өз гер тіңдер.

Сурет 1 компонентінің атауын өзгерту
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12. Сенсорлар ⇒ Ак се ле ро мет р сенсорын (Сен со ры ⇒ Сен-
сор Ак се ле ро мет ра) таң дап, оны мо биль ді құ рыл ғы эк ра-
ны ның об лы сы на ор на лас ты рыңдар.

Акселерометр сенсорын таңдау

13. Screen1 ком по нен тін таң дап, оның қа си ет те рін былайша 
ор на тыңдар: Көл де не ңі нен ту ра лау, Ені бо йын ша ту ра-
лау, Эк ранда ор на ла суы (Вы ров нятьПоГо ри зон та ли, Вы-
ров нятьПо Вер ти ка ли, Ориен та цияЭк ра на).

Screen1 компонентінің қасиеттерін баптау  

14. Жұ мыс ты сақ таң дар. Жал ға сы ке ле сі та қы рып та бо ла ды.

Ойбөлісейік

Сы нып тас та рың ның құр ған қо сым ша ин тер фейсте рін 
қа рап шы ғың дар. Олар көр сет кен қо сым ша ин тер фей стің 
мақ сат та ры мен идеяла рын тал даң дар.

Ойбөлісейік
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§39–40. Мо биль ді қо сым ша ны жа сау

MIT App Inventor-да мо биль-
ді қо сым ша ны әзір леу 2 ке зең де 
жү зе ге асы ры ла ды. Ал дың ғы та-
қы рып та бі рін ші ке зең ді – пай-
да ла ну шы ның ин тер фей сін жо-

ба лау ды қа рас тыр дық, ал осы та қы рып та мо биль ді қо сым ша-
ны әзір леу дің екін ші ке зе ңін – қо сым ша ның ком по не нт те рін 
прог рам ма лау ды қа рас ты рай ық. Бұл үшін MIT App Inventor-да 
Блок тар ре жи мі қол да ны ла ды. 

Блок тар ре жи мі сенің қо сым ша ңның қа лай әре кет ете ті ні не 
жә не сен таң да ған ком по не нт тер пай да ла ну шы ның әртүр лі 
іс-қи мыл да ры на жау ап бе ре тін ком по не нт ті прог рам ма лауға 
ар нал ған (73-су рет). 

73-су рет. Блок тар ре жи мі

Блок тар ре жи мін де блок тар дың үш то бы қол да ны ла ды.
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.Кірістірілгенблоктар
Бұл блок тар то бы құ рыл ған ком по не нт тер ге бел гі лі бір әре-

кет тер ді/функ ция лар ды қоюға мүм кін дік бе ре ді (74-су рет).

Еcтеріңетүсіріңдер:

• ин тер фейс тің түр ле рі деген не?
• ин тер фейс тің ди зай ны де ге

ні міз не?
• ин тер фейс ди зай ны қан дай құ ры

лым дық бө лік тер ден тұ ра ды?
• бас қа ру эле ме нт те рі нің қан дай 

түр ле рі бар?

Меңгерілетінбілім:

• шарттары мен циклдері бар код 
блоктарын пайдалана отырып, 
мобильді қосымшаны әзірлеу.

Сөздік:

Өріс–По ле – Field
Батырма–Кноп ка – Button
Сурет–Ри су нок – Picture
Жиек–Гра ни ца – Border
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74-су рет. Кі ріс ті ріл ген блок тар

Бас қа ру – бар лық ком по не нт тер үшін ор тақ тар мақ та лу 
блок та ры, цикл, бір не ше эк ран ды жұ мыс жә не т.б.

Ло ги ка – қо сым ша да ғы ло ги ка лық функ ция лар ды пай да ла-
нуға арналған блок тар .

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 сайт ын блок тар.
Ай ны ма лы лар – жа һан дық жә не жер гі лік ті 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 – прог рам 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.Қосымшакомпоненттерінеарналғанісәрекеттер/оқиғалар
блоктары(Screen1тобы)

Нақ ты қо сым ша 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 (75-су рет).
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75-су рет. Қол же тім ді блок тар

3.Кезкелгенкомпонент
Бұл блок тар то бы қо сым ша да 20 Спр айт  не ме се 40 ба тыр ма 

си яқ ты көп біртип ті ком по не нт ті ұй ым дас ты ру ға жә не бас қа-
ру ға мүм кін дік бе ре ді.

Блок тар дан жа сал ған конст рук ция лар, кө ру өрі сі не жи на-
ла ды (76-су рет).

76-су рет. Кез кел ген ком по нент

Блоктаррежимініңфункциялары
Блок тар ре жи мін де жұ мыс іс те ген де оның мынадай функ-

ция ла ры жиі қол да ны ла ды:
Блок ты ысы рып қою/ашу
Үл кен прог рам ма лық ко ды бар қо сым ша лар ды жа сау 

ке зін де эк ран да ғы орын ды оң тай лан ды ру үшін блок ты ысы рып 
қою функ ция сы қол да ны ла ды (77-су рет).
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77-су рет. Блок ты ысы рып қою функ ция сы

Блок ты ысы рып қою функ ция сын орын да ған нан ке йін 
блок тар дың құ ры лы мы мынадай түр ді қа был дай ды: 

Блок ты ашу үшін, тін туір дің оң жақ ба тыр ма сын ба сып, 
Блок ты ашу ко ман да сын таң дау қа жет.

Тү сі нік те ме қо су
Кез кел ген прог рам ма лар ды жа зу ке зін де конст рук ция да 

са лын ған әре кет тер мен оқи ға лар ды тү сін ді ру үшін тү сі нік те ме 
қал дыр ған ың ғай лы.

Блок ты өші ру/қо су (78, 79-су рет тер)

78-су рет. Блок ты өші ру

Бұл функ цияны прог рам ма лар ды тес ті леу ке зін де блок-
тар ды жою үшін пай да ла ну ға бо ла ды. Қо қыс се бе ті не са лып, 
жою дың ор ны на, олар ды пай да ла ну ды уа қыт ша өші ру ге 
бо ла ды.
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79-су рет. Блок ты қо су

Блок тар ды жою
Блок тар ды қо қыс се бе ті не апа ру сыз-ақ жоюға бо ла ды. Жою 

функ ция сы код тың кез кел ген бө лі гін орын дау ға мүм кін дік 
бе ре ді жә не прог рам ма лар ды тес ті леу ке зін де пай да ла ны ла ды. 
Бұл жағ дай да эму ля тор ға қо сы лу қа жет.

Блок тар ды кө ші ру
Эк ран ның ішін де блок тар ды кө ші ру ге бо ла ды, жа на ма 

мә зір ді пай да ла на оты рып, қа жет ті блок тар дың конст рук ция-
сы на тін туір дің оң жақ ба тыр ма сын ба сып, кө шір ме ні жа сау 
ке рек (80–82-су рет тер).

80-су рет. Блок тар ды кө ші ру

81-су рет. Блок тар ды рюк зак қа кө ші ру
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82-су рет. Бар лық блок тар ды рюк зак қа кө ші ру

Жауапберейік

1. MIT App Inventor-да мо биль ді қо сым ша ны әзір леу неше 
ке зеңнен тұрады?

2. Блоктар режимі деген не?
3. Блоктардың неше тобы бар?
4. Блоктар режимі қанша функциядан тұрады?

Ойланайық,талқылайық

1. Не се беп ті мобильді қо сым ша да мә тін мен гра фи ка ны 
қо су ма ңыз ды?

2. Не себепті Блоктар режимі қолданылады?

Талдап,салыстырайық

Қо сым ша лар ды жасау кезінде қолданылатын блок топ-
тарын талдап, бір-бірімен салыстырыңдар.

Дәптердеорындайық

Мобильді қо сым ша ға мә тін жә не гра фи ка қо су жол да-
ры н кес те ге тол ты рың дар.

Мобильдіқосымшағамәтінқосу Мобильдіқосымшағаграфикақосу

Сұрақтарғажауапберейік

Ойланайық,талқылайық

Талдап,салыстырайық

Дәптергеорындайық



142

Компьютердеорындайық

Ал ғаш қы мо биль ді қо сым ша ны жа сау ды жал ғас ты ра мыз.
1. Блоктар ре жи мі не өтіп, оң жақ та ғы мә зір ден Сен сор 

 Ак се ле ро мет ра 1 компонентін таң дап, когда Сен сор  Ак-
се ле ро мет ра 1.Вибрацияны прог рам ма ның блок тар өрі-
сі не ор на лас ты рың дар. Бұл блок құ рыл ғы виб ра ция ға 
ұшы ра ған нан ке йін іс ке қо сы ла ды.

2. Сто ро на Ку би ка ком по нен тін таң дап, прог ра мма ның 
блок тар өрі сі не Прис воить Сто ро на  Ку би ка.изоб ра же-
ние в бло гын әке ліп ор на лас ты рыңдар. Бұл блок гра фи-
ка лық файл дың бей не сін мо биль ді құ рыл ғы эк ра ны на 
шы ға ра ды.

3. Тек ше жақ та ры ның су рет те рі үшін (1.png–6.png файл-
да ры) су рет фай лы ның атауы Соеди нить функ ция сы ның 
кө ме гі мен іс ке асы ры ла ды: 1-ден 6-ға дей ін гі кез дей соқ 
сан ( біз дің тек ше нің 6 жа ғы бар) жә не гра фи ка лық файл 
ке ңей ті лі мі .png.

Компьютердеорындайық
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4. Ма те ма ти ка ⇒ Слу чай ное це лое от 1 до 100 таң даңдар 
жә не диапа зон мән де рін 1-ден 6-ға дейін ор на тыңдар.

5.  бло гын қо сыңдар жә не он да «.png» мә ті нін жа-
зыңдар.

6. Қо сым ша ны рә сім деңдер жә не Screen1 ком по нен ті нің 
қа сиет те рі не икон ка ны ор на тыңдар.
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Прог рам ма дай ын, оны мо биль ді құ рыл ғы ға жүк теу қа-
жет. Мо биль ді құ рыл ғы ға ор на ту ды ке ле сі та қы рып та қа-
рас ты ра мыз.

Ойбөлісейік

1. Сы нып тас та рың ның құр ған қо сым ша ин тер фейсте рін 
қа рап шы ғың дар. Олар көр сет кен қо сым ша ин тер фей сі-
нің мақ сат та ры мен идеяла рын тал даң дар.

2. Та қы рып тың бас ты идея сын тү сін ді рің дер.

Ойбөлісейік
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§41–42. Мобильді қо сым ша ны ор на ту 

Қо сым ша ны құ ру MIT App Inventor бұлт тық ор та сын да жа-
са ла ды. Тес ті леу жә не тү зе ту жұ мыс та ры мо биль ді құ рыл ғы да 
жүр гі зі ле ді. Қо сым ша ны  құ рыл ғы ға ор на ту үшін жа са лын ған 
мо биль ді қо сым ша ның QR ко дын оқу ға мүм кін дік бе ре тін, ал-
дын ала ор на тыл ған MIT App Inventor Companion қо сым ша сы 
бар мо биль ді құ рыл ғы қол да ны ла ды.

Құ рыл ғы ға қо сым ша ны жүк теу жол да ры:
• өзі нің бас тап қы ко дын да (.aia файл ке ңей ті лі мі мен)
  .aia фор ма тын да ғы бас тап қы код қо сым ша ны өң деу ге 

мүм кін дік бе ре ді. Бас тап қы код ком пью тер ге Жо ба лар ⇒ 
Таң дал ған жо ба лар ды экс порт тау (.aia) (Проек ты ⇒ Экс пор-
ти ро вать) мә зі рі ар қы лы құ ры ла ды. 

• орын да ла тын файл тү рін де (.apk файл ке ңей ті лі мі мен)
  APK қо сым ша фай лын құ ру App Inventor мә зі рін де Құ-

ру ⇒ Қо сым ша (.apk фай лын ком пью тер ге сақ тау) (Пост ро-
ить ⇒ При ло же ние (сох ра нить .apk на ком пью тер) ко ман да-
сы ар қы лы құ ры ла ды. .apk фай лы құ рыл ғы да жұ мыс іс тей-
тін, орын да ла тын прог рам ма бо лып та бы ла ды.

• қо сым ша ның QR-ко ды тү рін де
  Құ ру ⇒ Қо сым ша (.apk фай лын жүк теу 

үшін QR код құ ру) Пост роить ⇒ При ло же ние 
(соз дать QR код для ска чи ва ния .apk) ко ман да-
сы ар қы лы құ ры ла ды.
QR ко дын оқу жә не мо биль ді құ рыл ғы ға қо-

сым ша ны ор на ту үшін Google Play-ден MIT AI2 
Companion App про грам ма сын мобильді құ рыл ғы-
ға ор на ту қа жет.   

Еcтеріңетүсіріңдер:

• мобильді қо сым ша ға фон қа лай 
қо са мыз?

• мобильді қо сым ша фо нын таң
дау да не ні ес те сақ тау ке рек?

Меңгерілетінбілім:

• құ рыл ған мобильді қо сым ша ны 
ор на ту;

• мобильді қо сым ша ны тес ті леу.

Сөздік:

Түзету–Отладка – Debugging
Тестілеу–Тестирование – 
Testing
Бастапқыкод– Исходный код – 
Source code
Орындалатынфайл– Исполня
емый файл – Executable file
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Қо сым ша лар ды ор на ту ке зін де .apk мо биль ді құ рыл ғы ға 
бел гі сіз көз дер ден қо сым ша лар ды ор на ту ға рұқ сат ету қа жет 
(Па ра ме тр лер ⇒ Қо сым ша лар ⇒ Бел гі сіз көз дер (Наст рой ки ⇒ 
При ло же ния ⇒ Неиз ве ст ные ис точ ни ки).

Егер сен дер де OS Android жә не Wi-Fi бай ла ныс мобильді 
құ рыл ғы бол са:
1. Мо биль ді құ рыл ғы да Google Play дү ке ні нен MIT AI2 Companion 

App прог рам ма сын жүк теп, ор на ту ке рек (83- сурет).

83-сурет. MIT AI2 Companion App қосымшасы

2. Сен дер жұ мыс іс тей тін ком пью тер ді жә не мо биль ді құ рыл-
ғы ны Ин тер нет ке, мы са лы, Wi-Fi ар қы лы қо су ға бо ла ды.

3. Ком пью тер де тек се рі ле тін жо ба ны ашып, мә зір ден 
Қосылу ⇒ Кө мек ші AI (Подключиться ⇒ По мощ ник AI) 
жо лын таң дау қа жет (84-сурет).

84-сурет. Мәзірден Көмекші AI таңдау
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4. Эк ран да сен дер құр ған қо сым ша ның QR ко ды пай да бо лады 
(85-сурет). 

85-сурет. Қосымшаның  QR  коды

5. Мо биль ді құ рыл ғы да MIT AI2 Companion қо сым ша сын 
іс ке қо сып, Scan QR code жо лын таң дау ке рек. Бір не ше 
се кунд тан ке йін мобильді құ рыл ғы ға қо сым ша ор на ты ла ды 
(86-сурет). 

86-сурет. Мобильді  құрылғыда  MIT  AI2  Companion   
қосымшасын іске қосу

Егер Android ОЖ мобильді  құрылғы болмаса, онда:
1. Ар найы App Inventor Setup Software про грам-

ма лық жа сақ та ма ны кө ші ріп, жүк теп алу 
ке рек.

2. aiStarter іс ке қо су ке рек (тек қа на Windows & 
GNU/Linux үшін).
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3. aiStarter сәт ті қо сыл ған бол са, он да мынадай түр де гі те ре зе 
пай да бо ла ды (87-сурет):

87-сурет. aiStarter терезесін іске қосу

4. MiT App Inventor жо ба сы на өтіп, мәзір жо лы нан Қо сы лу ⇒  
Эму ля тор (Подк лю чить ся ⇒ Эму ля тор) жо лын таң дау ке  рек 
(88-сурет).

88-сурет. Эмуляторды таңдау

5. Эму ля тор те ре зе сі мынадай түр де бо ла ды (89-сурет):

89-сурет. Эмулятор терезесі
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Егер сендер USB кабельді қолдансаңдар:
1. USB-ді пайдалану үшін құрылғыны дайындаңдар (USB 

бо йынша жөндеуді қосу).
2. Android құрылғысында Қосымша параметрлері (Настройки 

приложения) ⇒ Әзірлеу (Разработка) мәзіріне өтіп, USB 
бойынша жөндеу жолын іске қосыңдар (90-сурет).

90-сурет. USB бойынша жөндеу жолын іске қосу

3. Android 3.2 немесе одан жоғары нұсқасы бар құрылғы лар дың 
көпшілігінен Параметрлер (Настройки) ⇒ Қосымшалар 
(Приложения) ⇒ Әзірлеу (Разработка) бөлімінен опцияны 
таңдаңдар. 

4. Android 4.0 және одан кейінгі нұсқаларында – Пара метрлер 
(Настройки) ⇒ Әзірлеушілерге арналған функция лар 
(Функции для разработчиков) жолынан қоса аламыз. 
Android 4.2 және одан кейінгі нұсқаларында әзірлеуші лер ге 
ар налған функция жасырылған. Бұл мүмкіндікті қосу үшін 
Параметрлер (Настройки) ⇒ Телефон туралы (О телефоне) 
бөліміне өтіп, құрастыру нөмірін (номер сборки) жеті рет 
басыңдар. Кейін Әзірлеуші үшін (Для разработчиков) соның 
ішінде USB Debugging мә зір ін табу үшін, алдыңғы экранға 
оралу керек. 

 Мобильді құрылғыны компьютерге қосыңдар.
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Жауапберейік

1. Қо сым ша ны құру қа лай орын да ла ды?
2. Мобильді қо сым ша ны тес ті леу қа лай іс ке асы ры ла ды?

Ойланайық,талқылайық

1. MIT App Inventor Companion қо сым ша сын не себепті 
мобильді құрылғыда алдын ала орнату керек?

2. Неліктен мобильді қо сым ша ны тес ті леу үде рі сі ма ңыз ды 
бо лып са на ла ды?

Талдап,салыстырайық

1. Құ рыл ған мобильді қо сым ша ны ор на ту үде рі сін тал-
даңдар.

2. Мобильді қо сым ша ны тес ті леу е рек ше лік те рін тал даң дар.

Дәптердеорындайық

Мобильді қо сым ша ны мо биль ді құ рыл ғы ға ор на ту алго-
ритмін дәп тер ге тол ты рың дар.

Мобильдіқосымшанықұрылғығаорнату
1-әре кет
2-әре кет
3-әре кет
...

Компьютердеорындайық

1. Android құрылғысын компьютерге USB кабелі арқылы 
қосу, құрылғы «медиа құрылғы» ретінде емес, «жад 
құрылғысы» ретінде қосылғанына көз жеткізіңдер.

Компьютер
Мобильды 
құрылғы

Құрылғыны «жад құрылғысы» ретінде қосу

Сұрақтарғажауапберейік

Ойланайық,талқылайық

Талдап,салыстырайық

Дәптергеорындайық

Компьютердеорындайық
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2. Android нұсқасы 4.2.2 және одан жоғары болса, 
мобильді құрылғыны компьютерге бірінші рет қосқан 
кезде «USB-баптауға рұқсат ету» хабарламасы бар экран 
пайда болады, оны компьютерге қосу үшін ОК түймесін 
басыңдар.

3. Қосылымды тексеру. Компьютер мобильді құрылғыға 
қосылғанына көз жеткізіңдер.

4. Компьютерде сақталған .арк файлын мобильді құрыл-
ғыдағы бумаға көшіріңдер.

5. .apk файлды мобильді құрылғыға жүктеңдер. 
6. Қосымшаны орнату үшін жүктелген .apk файлы мо-

бильді құрылғының download каталогінде сақта лады. 
Оған Файл менеджері қосымшасы арқылы қатынауға 
болады. Andriod-тың әртүрлі нұсқаларына байланысты 
бір қосымшаның бірнеше нұсқасы жазыла алады. Жаңа 
қосымша ескі орынға немесе өзгертілген атауы бар жаңа 
нұсқа түрінде орнатылуы мүмкін. Download каталогінде 
қосымшалардың ескі нұсқаларын жойып отыру қажет.

 Қосымшаның  QR кодын алу
1. Ол үшін Құру ⇒ Жүктеу үшін QR кодын құру .apk ко-

мандасын орындаңдар.

Жүктеу үшін QR кодын құру
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2. Мобильді құрылғыда MIT AI2 Companion App іске 
қосып, қосымшаның QR кодын сканерлеңдер.

QR кодын сканерлеу

3. Мобильді құрылғыға қосымшаны орнатыңдар. 
4. Орнату аяқталғаннан кейін, жұмыс үстеліндегі белгіше 

арқылы қосымшаны ашыңдар.

Ойбөлісейік

1. Сы нып тас та рың ның құр ған мобильді қо сым ша ның 
мо биль ді құ рыл ғы ға ор на тыл ған нұс қа ла рын қа рап 
шы ғың дар. Мо биль ді қо сым ша лар ды ор на ту мен тес-
ті леу ба ры сын да ту ын да ған қи ын дық тар ды бір ге тал-
қы лаң дар.

2. Күнделікті өмірде қолданылатын мобильді қосым ша ны 
орнатуды білу қаншалықты маңызды?

Ойбөлісейік
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§43–44. «Суретті бояу» қосымшасы. Прак ти кум

Мақсаты: Қол да ну шы ға эк ран бе тін де гі су рет ті бояуға 
мүм кін дік бе ре тін қо сым ша құ ру. 

Ком по не нт тер:
Ба тыр ма
Холст

Адеңгейі

1-тапсырма. «Су рет ті бояу» қо сым ша сы ның ди зай нын 
құ ру.

Қо сым ша ди зай нын жа сау әр бір эк ран үшін пай да ла ну шы 
ин тер фей сі нің үл гі ле рін жа сау ды қам ти ды. Әр бір эк ран ның 
эс ки зін де он да ор на лас ты рыл ған әр бір ком по не нт тің қан дай 
қыз мет ат қа ра ты нын жаз ған дұ рыс (91, 92-су рет тер). 

91-су рет. Sсreen1 92-су рет.  Ком по не нт тер

2-тапсырма. Қо сым ша ком по не нт те рі үшін әре кет тер ді 
жо ба лау.

Қо сым ша ның пай да ла ну шы тұр ғы сы нан қа лай жұ мыс 
іс тей ті нін тү сін ді рің дер. Пай да ла ну шы эк ран ға жа қын да са, не 
бо ла ды?

Қо сым ша да қан дай ком по не нт тер бар?
кө рі не тін 
кө рін бей тін
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Түр: ком по не нт тер мо биль ді құ рыл ғы да қа лай көр се ті ле ді?
Муль ти ме диа. Программада қан дай муль ти ме диалық файл-

дар қол да ныл ды?
Қо сым ша ның әр бір ком по нен ті үшін қан дай қа си ет тер 

та ғай ын дал ған?
Қо сым ша лар ды жос пар лау ке зін де он да қол да ны ла тын 

ком по не нт тер, қа си ет тер, оқи ға лар не ме се әре кет тер жа зыл ған 
кес те лер ді жа сау қа жет.

Компонент Әрекет
Компонентқалай
аталатынболады?

Қасиеті
Не

істейді?

Ба тыр ма Эк ран ды 
та за лау

Ба тыр ма Ке ле сі  Фон тү сі – сұр
Ені – 80 пик сель
Биік ті гі – 50 
пик сель

Бас қан 
кез де  түс 
өз ге ре ді 

Вдеңгейі

1-тапсырма. MIT App Inventor ор та сын да қо сым ша ны 
прог рам ма лау.

MIT App Inventor ор та сын да жа ңа жо ба құ ру. Қо сым ша 
ди зай нын Ди зайн ре жи мін де құ ру жә не әр бір ком по не нт тің 
әре ке тін Блок тар ре жи мін де прог рам ма лау (93-сурет). 
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93-су рет. Блок тар

2-тапсырма. Қо сым ша ны тес ті леу.
Қо сым ша ның қа лай жұ мыс іс теп тұр ған ды ғын тек се ру, 

егер мүм кін бол са, эк ран өл ше мі әр түр лі құ рыл ғы лар да қа лай 
жұ мыс жа сап тұр ған ды ғын тек се ру. Қо сым ша ның қыс қа ша 
тү сі нік те ме сін бе ру. 

Сдеңгейі

1-тапсырма. Қо сым ша ны ба ға лау.
Тө мен де гі ба ға лау па ра ғы ның кө ме гі мен қо сым ша ны 

ба ға лау.

Қосымшаатауы Баллсаны(1,2,3) Түсіндірме
Идея сы Қа ра пай ым 

Ди зай ны 2

Прог рам ма ла уы 2

Ен гі зі луі 2

 Тес ті леу 2

 Қыс қа ша си пат та-
ма сы 

2

2-тапсырма. Қо сым ша ны бе зен ді ру.
Ор на ты лу ба тыр ма сын жа сау, фон қою не ме се қо сым ша 

ашыл ған кез де ой найт ын  ды быс қо су.
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§45–46. «Ұлттық аспаптар» қосымшасы. Прак ти кум

Мақсаты: Ұлт тық ас пап су ре тін таң да ған кез де сол ас пап-
 тың әуені не сәй кес ке ле тін аудио файл ой найт ын қо  сым ша 
құ ру.

Ком по не нт тер:
Ба тыр ма 
Су рет
Ды быс

Адеңгейі

1-тапсырма. Тал дау.
Қо сым ша құ ру ға қа тыс ты түр лі идеялар ұсы ну. Қо сым ша-

ны кім дер қол да нуы мүм кін еке ні не тал дау жа сау. Қай да қол-
да ны луы мүм кін? Қо сым ша ның ат қа ра тын қыз ме ті жай ын да 
қыс қа ша тү сі нік те ме жа зу.

2-тапсырма. «Ұлт тық ас пап тар» қо сым ша сы ның ди зай нын 
құ ру.

Қо сым ша ди зай нын жа сау әр бір эк ран үшін пай да ла ну шы 
ин тер фей сі нің үл гі ле рін жа сау ды қам ти ды. Әр бір эк ран ның 
эс ки зін де он да ор на лас ты рыл ған әр бір ком по не нт тің қан дай 
қыз мет ат қа ра ты нын жаз ған дұ рыс.

Sсreen1

Вдеңгейі

1-тапсырма. Қо сым ша ком по не нт те рі үшін әре кет тер ді 
жо ба лау.

Қо сым ша ның пай да ла ну шы тұр ғы сы нан қа лай жұ мыс іс тей-
ті нін тү сін ді рің дер. Пай да ла ну шы эк ран ға жа қын да са, не бо ла ды?

Суретті (батырманы) басқан кезде дыбыстық файл ойнаты-
лады. Программада қандай компоненттер бар?

көрінетін
Батырма 1
Батырма 2
...
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Жазба 1 ...
көрінбейтін
Дыбыс 1 ...
Қо сым ша да қан дай ком по не нт тер бар?
кө рі не тін 
кө рін бей тін
Түр: ком по не нт тер мо биль ді құ рыл ғы да қа лай көр се ті ле ді?
Программа басталғаннан кейін жапсырмалар мен кескін 

түймесі пайда болады.
Мультимедиа. Программа да қан дай муль ти ме диалық 

файл дар қол да ныл ды?
Дыбыстық файл *.mp3
Қо сым ша ның әр бір ком по нен ті үшін қан дай қа си ет тер 

та ғай ын дал ған?

Ко
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Screen1 
экраны

көрі-
не тін

Үнсіздік 
бойынша 
Screen1

Цент рі бо йын ша 
ту ра лау

Жазба 1 көрі-
не тін

Тақы рып-
тар дың 
жаз басы

Қа ріп өл ше мі – 40, 
тү сі – күл гін

Батырма 1 көрі-
не тін

Сурет 
ба тыр-
ма сы

Қа ріп өл ше мі – 16, 
тү сі – көк

Ба тыр-
ма ны 
ба су

Ау дио-
файл ды 
ша қы ру

Батырма 2 көрі-
не тін

Су рет 
ба тыр-
ма сы

Фон тү сі: ашық 
сұр, Ені – 300 
пик сель, Биік ті гі – 
200 пиксель, .jpeg 
форматындағы кез 
кел ген сурет 

Ба тыр-
ма ны 
ба су

Ау дио-
файл ды 
ша қы ру

Дыбыс 1 кө рін-
бей тін

Дом бы ра 
ды бы сы

Файл көзі – .mp3 
форма тын дағы кез 
келген дыбыстық 
файл 

Аудио-
файлды 
ша қыр-
ған да 
ой н а ты-
лад ы
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2-тапсырма. MIT App Inventor ор та сын да қо сым ша ны 
прог рам ма лау.

MIT App Inventor ор та сын да жа ңа жо ба құ ру. Қо сым ша ди-
зай нын Ди зайн ре жи мін де құ ру жә не әр бір ком по не нт тің әре-
ке тін Блок тар ре жи мін де прог рам ма лау (94-сурет).

94-су рет. Блок тар ре жи мі

Сдеңгейі

1-тапсырма. Қо сым ша ны тес ті леу.
Қо сым ша ның қа лай жұ мыс іс теп тұр ған ды ғын тек се ру, 

егер мүм кін бол са, эк ран өл ше мі әр түр лі құ рыл ғы лар да қа лай 
жұ мыс жа сап тұр ған ды ғын тек се ру. Қо сым ша ның қыс қа ша 
тү сі нік те ме сін бе ру. 

2-тапсырма. Қо сым ша ны ба ға лау.
Ба ға лау па ра ғы ның кө ме гі мен қо сым ша ны ба ға лау.

Қосымшаатауы Баллсаны(1,2,3) Түсіндірме
Идея сы Қа ра пай ым 

Ди зай ны 2

Прог рам ма ла уы 2

Ен гі зі луі 2

 Тес ті леу 2

 Қыс қа ша си пат та ма сы 2

3-тапсырма. Қо сым ша ны бе зен ді ру.
Ор на ты лу ба тыр ма сын жа сау, фон қою не ме се қо сым ша 

ашыл ған кез де ой найт ын  ды быс қо су.
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§47–48. Ақыл ды үй

Ақыл ды үй – әр түр лі жо ға ры 
тех но ло гия лық құ рыл ғы лар дың 
кө ме гі мен адам дар дың өмір сү руі не 
қо лай лы жағ дай жа сау үшін құ рас-
ты рыл ған тұр ғын үй.

Ақыл ды үй ғи ма рат та бо лып 
жат қан нақ ты жағ дай лар ды тү сі-
ну ге қа бі лет ті жә не ал дын ала әзір-
лен ген ал го ритм бо йын ша олар ға 
жау ап бе ре ді.

Бұл рет те адам бір ко ман да мен 
қа ла ған жағ дай ды көр се те ді, ал ав-
то ма ти ка сырт қы жә не іш кі шарт-
тар ға сәй кес бар лық ин же нер лік 

жү йелер мен электр құ рал да ры ның жұ мыс ре жи мін анық тап, 
оны қа да ға лай ды.

Ақыл ды үй адам ның қа ла уы на, тәу лік уа қы ты на, оның үй-
де гі жағ дай ына, ауа рай ына сәй кес бар лық жү йелер дің жұ мы-
сын өзі бап тай ды.

Ақыл ды үй құ ру ақыл ды құ рыл ғы лар дың бо лу ын көз дей ді.
IoT тех но ло гия сы (Зат тар ин тер не ті) ақыл ды үй дің әр бір 

эле мен ті не (зат та ры на) жә не бар лық ақыл ды үй ге Ин тер нет ке-
ңіс ті гі не шы ғу ға жә не бас қа зат тар мен, жү йелер мен ақ па рат 
ал ма су ға мүм кін дік бе ре ді.

Конт рол лер не ме се тақ ша не гі зін де гі ақыл ды үй ге ар нал ған 
зат тар дың ин тер нет жи ын ты ғы зат тар ин тер не тін пай да ла ну 
ар қы лы ақыл ды үй эле ме нт те рін жа сау ға мүм кін дік бе ре ді.

Еcтеріңетүсіріңдер:

• конст рук тор да ың ғай лы 
мо биль ді қо сым ша ин тер
фей сін құ ру;

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

• әзір лен ген мо биль ді қо сым
ша ны ор на ту.

Меңгерілетінбілім:

• ақыл ды үй дат чик те рі нен 
алын ған де рек тер ді шы ға ру ды 
ұй ым дас ты ру;

• ақыл ды үй дат чик те рі нен 
алын ған де рек тер ді шы ға ру 
программа ла рын әзір леу.

Сөздік:

Ақылдыүй– Ум ный дом – Smart 
house
Контроллер–Конт рол лер – Controller 
Электрондықұрастырғыш– Элек
трон ный конст рук тор – Electronic 
constructor
Тақша–Пла та – Board
Қабылдағыш–Прием ник – Receiver
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Кез кел ген ақыл ды жүйе нің ең бас ты құ рау шы сы – кон т рол-
лер. Конт рол лер ақ па рат алады жә не ақыл ды үй ді бас қа рады.

Контроллердің негізгі қызметі – мониторинг, яғни үйіміз-
дегі ауа температурасы мен ылғалдылығы, өсімдіктер үшін 
топырақтың ылғалдылығы, өрт, су тасқыны немесе пропан 
газының ауаға таралуы туралы барлық ақпаратты жедел алу. 
Ең бастысы, біздің үйіміз үшін алаңдаушылықты болдырмау. 
Біздің ақылды үйіміз контроллерге қосылған құрылғылардың 
бірнешеуін талап етеді. 

Ақыл ды үй жи ын ты ғы на мынадай дат чик тер кі ре ді (2-кесте):
2-кесте. Ақылды үй жинағының датчиктері

Датчиктер Қызметі

Муль ти сен сор

 Тем пе ра ту ра ны (°C), жа рық ты 
(%) өл шей ді, есік тің ашыл ға ны 
мен үй де адам ның бар екен ді гін 
се зе ді 

Су дат чи гі

Тө гіл ген сұй ық тық тың бар екен-
ді гін анық тай ды

Өрт дат чи гі 

Тү тін бөл шек те рі газ тал да-
ғыш тың ка ме ра сы на түс кен 
кез де іс ке қо сы ла ды

Қоз ға лыс дат чи гі 

Адам де не сі нің инф ра қы зыл 
сәу ле ле нуін тал дай ды

Ақыл ды ро зет ка

Электр же лі сін де гі элект р э нер-
гия сын (кВт/сағ), қу ат ты (Вт), 
кер неу ді (В) жә не ток ты (А) 
тұ ты ну мөл ше рін өл шей ді
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Мо ни то ринг ақ па рат та рын дисп лей ге шы ға ру қа жет бо ла ды 
не ме се жа рық диод ты жә не ды быс сиг на лы ның кө ме гі мен біз 
үй де бол ған кез де дат чик тер дің көр сет кіш те рін кө ру үшін кли-
мат тық па ра ме тр лер дің сы ни мән де рі ту ра лы ха бар лау қа жет.

Біз дің ақыл ды үйі міз дің электронды құ рыл ғы ла рын бас қа ру 
ке рек. Бұл – жа рық тан ды ру, жел де ту, өсім дік тер ді суару, тұр-
ғын үй ді жы лы ту. Құ рыл ғы лар ды инф ра қы зыл ар на бо йын ша 
үй де оты рып бас қа ру үшін ИК-пульт пен ИК-қа был да ғыш ке рек.
Та ғы бір пай да лы функ ция – кар та  қол да нып, үй ге кі ру.

Датчиктердіқосу
Дат чик тер кез кел ген ақыл ды үй дің не гі зі бо лып та бы ла ды. 

Жүйе тұ тас тай ше шуі ти іс же ке та лап тар мен мін дет тер тіз бе-
сі не қа ра мас тан, осы дат чик тер ді ав то мат тан ды ру дың қа жет ті 
дең гей ін қам та ма сыз ете ді жә не бас қа құ рыл ғы лар ға бел гі лі бір 
сәт те қо су не ме се ажы ра ту қа жет ті лі гі ту ра лы сиг нал бе ре ді. 
Бұл құ рыл ғы лар ды дұ рыс таң дау ақыл ды үй дің жұ мыс қа бі-
лет ті лі гі мен функ цио нал ды лы ғы ның не гі зі бо лып та бы ла ды.

Біздің ақылды үйіміздің атқарушы құрылғыларын вир-
туалды басқаруды Cisco Packet Tracer (https://www.netacad.
com) симуляторы көмегімен жүзеге асыруға болады. 

Packet Tracer – желілер, киберқауіпсіздік пен Заттар 
интернеті (IoT) саласында желілерді жобалау мен модельдеудің 
тегін құралы (95-сурет).

3

4

5

10

6

98
7

1
2

95-сурет. Packet Tracer терезесінің интерфейсі
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1. Бас мәзір мынадай бөлімдерден тұрады: Файл (File), Түзету 
(Edit), Баптаулар (Options), Түр (View), Утилиттер (Tools), 
Қосымшалар (Extensions), Көмек (Help).

2. Негізгі құрал-саймандар жаңа файл құруды жылдам құру, 
сақтау, баспаға шығару, алмасу буферінің әрекеттері, 
сыз баны бейнелеу масштабын өзгерту, графикалық при-
митивтер тақтасына қолжетімдік беру және модельдеудің 
жаңа нысандарын құру секілді Бас мәзір бөлімдерінің 
кейбір қызметтерін қайталайды.

3. Вертикальды құрал-саймандар модельденетін желі 
сызба сының нысандарымен орындалатын әрекеттерден 
тұрады. 

4. Модельденетін желінің бейнелену режимін ауыстыру қа та-
ры: логикалық немесе физикалық топология.

5. Жұмыс аймағы.
6. Модельдеу режимін ауыстыру қатары: нақты уақыт немесе 

қадамдық модельдеу.
7. Төменгі құрал-саймандар.
8–9. Компьютерлік желідегі зерттеу сызбасының нысандары.
10. Берілгендерді желі бойынша тасымалдаудың эмуляция тап-

сырмалары.
Ақылды үйлерді, ақылды қалаларды жобалау үшін қол да-

нылатын Cisco Packet Tracer ұсынып отырған компоненттер 
төменде келтірілген (96-сурет):

1 3 52 4 6

96-сурет. Элементтер қатары

1) желілік құрылғылар; 
2) ақырғы құрылғылар; 
3) компоненттер; 
4) қосылыстар; 
5) басқалар; 
6) мульти пайдаланушыны қосу.

Ақырғы құрылғылар мен компоненттерді қарастырайық. 
Ақырғы құрылғылар бөлімінде 97-суретте көрсетілгендей, 

бірнеше категория бар: 
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1 3 52 4

97-сурет. Ақырғы құрылғылар

1) Ақырғы құрылғылар (ДК, смартфон, телефон, сервер, теле-
визор) (98-сурет);

 98-сурет. Ақырғы құрылғылар элементтері

2) Үй 99-суретте көрсетілген элементтерден тұрады:

99-сурет. Ақылды үй элементтері

• ақылды кондиционер;
• ақылды шәйнек;
• аккумулятор;
• блютуз динамик;
• карбона дио және моно-

оксид детекторы ;
• төбедегі ақылды венти-

лятор;
• ақылды есіктер;
• смарт-жылытқыш;
• ақылды қақпа;
• үй динамигі;
• ақылды ылғалдаушы;
• ылғал контроллері;
• ақылды газон суарғыш;
• ақылды шам;

• қозғалыс детекторы;
• портативті музыкалық 

ойнатқыш;
• вольтметр;
• түтін датчигі;
• күн батареясы;
• дыбыстық жиілікті 

өлшеуіш;
• температура контроллері;
• ақылды термостат;
• ақылды су құбыры;
• су деңгейінің датчигі;
• веб-камера;
• жел датчигі;
• ақылды терезе.
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3) Ақылды қаланың құрамында мынадай элементтер бар  
(100-сурет):

100-сурет. Ақылды үй элементтері

• атмосфералық қысым 
контроллері;

• аккумулятор;
• блютуз-маяктары;
• карбон монооксид датчигі;
• ақылды желдеткіш;
• машина;

• вольтметр;
• радио-белгі;
• радио-белгі детекторы;
• LED-шам;
• күн батареясы;
• ақылды жарық;
• жел датчигі.

4) Өндірістік компоненттер (101-сурет):

101-сурет. Өндірістік компонент элементтері

• аккумулятор;
• карбон монодиоксиді;
• от датчигі;
• өрт өшіруші;
• ақылды жылытқыш;
• ақылды ылғалдатқыш;
• вольтметр;
• радио-белгі;
• радио-белгі детекторы;

• дабыл генераторы;
• LED-шам;
• күн батареясы;
• температура контроллері;
• термостат;
• қозғалыс детекторы;
• ақылды су құбыры;
• жел датчигі;
• жел генераторы.

5) Энергожүйе (102-сурет):

102-сурет. Энергожүйе элементтері
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• аккумулятор;
• вентилятор;
• вольтметр;
• күн батареясы;
• жел датчигі;
• жел генераторы.

Компоненттер бөлімінің элементтері 103-суретте келті-
ріл ген:

1 32

103-сурет. Компоненттер элементтері

1) MCU (Microcontroller Unit) және SBC (Session Border 
Controller) тақшалары, ақылды құрылғы (104-сурет)

 Тақшалар көмегімен ақылды құрылғыны программа лап, 
жаңа қызметтер ұсынатын өзіңнің жеке компонен тіңді 
құ ру ға болады.

104-сурет. MCU және SBC тақшалары, ақылды құрылғы

2) Атқарушы механизмдер (105-сурет)

105-сурет. Атқарушы механизм элементтері

• кондиционер;
• дабыл шамы;
• от сөндіруші;
• күңгірт шам;
• едендегі от сөндіруші;
• қыздырушы элемент; 
• LCD;

• LED;
• мотор;
• пьезо-динамик;
• түсті LED;
• сервомотор;
• ақылды LED; 
• динамик.
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3) Сенсорлар (106-сурет)

106-сурет. Сенсорлар элементтері

• қысым датчигі;
• қоршаған орта сенсоры;
• программаланатын 
 сенсор;
• ылғалдылық 
 сенсорлары;
• мембраналық 
 потенциометр;
• металл сенсоры;
• қозғалыс сенсоры;
• фото-сенсор;
• потенциометр;
• ауыстыру 
 батырмасы;

• бір рет басу 
 батырмасы;
• ауыстырып-қосқыш;
• түтін датчигі;
• дыбыстық сенсор;
• температура сенсоры;
• батырманы үнемі 
 басу;
• лазерлік қозғалыс 
 сенсоры;
• су детекторы;
• су сенсоры;
• жел сенсоры.

Ақылды құралдарды арнайы кабельдер көмегімен бір-біріне 
тікелей жалғайды (107-сурет).

107-сурет. Заттар интернетін жалғайтын кабельдер

Ақылды үй немесе ақылды қаланы жобалау үшін сенсорлар 
мен басқа да  компоненттерді баптауға болады. 
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Жауапберейік

1. Ақыл ды үй де ге ні міз не?
2. Кез кел ген ақыл ды жүйе нің бас ты ком по нен ті не?
3. Клиент тің мо ни то ринг функ ция сы қан дай мә се ле ні ше-

ше ді?
4. Ақыл ды үй жи ын ты ғы на қан дай дат чик тер ен гі зіл ген?
5. Ақыл ды үй дің ат қа ру шы электронды құ рыл ғы ла ры 

қан дай?
6. Ас пап тар ды уа қыт бо йын ша қо су жұ мы сын ұй ым дас-

ты ру қа лай жү зе ге асы ры ла ды?

Ойланайық,талқылайық

1. Ақыл ды үй ді ен гі зу ны сан ның құ ры лы сын қан ша лық ты 
қи ын да туы мүм кін?

2. Бас қа ру жү йесін орнату күр де лі ме?
3. Ақыл ды үй құ ру дың не гіз гі мақ са ты не де?
4. Конт рол лер қандай қызмет атқарады?
5. Мо ни то ринг де рек те рін шы ға ру үшін не қол да ны ла ды?

Талдап,салыстырайық

Ин тер нет ке шы ғу нұс қа ла рын тал дап, өза ра са лыс ты-
рыңдар. Ин тер нет же лі сі не қолжетім дік бол ма ған жағ дай да 
не іс теу ге бо ла ды?

Желігеқосылу Ерекшеліктері
Wi-Fi

GSM же лі сі 

Же лі лік бай ла ныс жоқ

Дәптердеорындайық

Төмендегі кестені толтырыңдар.

Ақырғы
құрылғылар
элементтері

Ақылдыүй
элементтері

Ақылды
қала

элементтері

Өндіріс
элементтері

Энергожүйе
элементтері

Сұрақтарғажауапберейік

Ойланайық,талқылайық

Талдап,салыстырайық

Дәптергеорындайық
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Компьютердеорындайық

Жо ба жасаңдар.
Зерт теу жо ба сы: «Ақыл ды үй – бо ла шақ тех но ло гия сы»
Жобаның құрылымы:

• Титул беті;
• Кіріспе;
• Зерттеудің өзектілігі;
• Зерттеудің мақсаты, міндеті, әдістері;
• Ақылды үйдің пайда болу тарихы;
• Ақылды үй үйді автоматтандыру ретінде;
• Ақылды үй мекемені автоматтандыру ретінде;
• Ақылды үй жүйесінің құрылымы;
• Әлемдегі ақылды үйдің дамуы;
• Қазақстандағы ақылды үйдің дамуы;
• Ақылды үй жобалары;
• Ақылды үйдің құндылық сипаттамалары;
• Оқушылардан сауалнама жүргізу және алынған нәти-

желерді талдау;
• Қорытынды;
• Қосымшалар (қажеттілігіне қарай).

Жо ба ның мін дет те рі: 
1. Жо ба ның то лық си пат та ма сы Word фор ма тын да ұсы ны-

луы қа жет.
2. Жо ба пре зен та ция сын PowerPoint фор ма тын да қор ғау 

қа жет.

Пре зен та ция да мә тін, су рет, ви део ақ па рат тар бо ла ды 
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.

Ойбөлісейік

Ақыл ды үй жү йесі қан ша тұ ра ды деп ой лай сыңдар? 
Электр қу атын да ір кі ліс пай да бол ған жағ дай да проб ле-
ма лар ту ын дауы мүм кін бе? Қалай алдын алуға болады?  
Өз сы нып тас та рыңмен ой бө лі сің дер.

Компьютердеорындайық

Ойбөлісейік
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§49–50. Ақылды үй жобасын әзірлеу. Практикум

Мақсаты: Ақылды үй желісіне IoT құрылғыларын қосу.

Адеңгейі
Ақылды үй желісін зерттеу

1. Packet Tracer программасында жұмыс істеуге арналған 
дайын Smart_Home файлын берілген сілтеме бойынша 
ашыңдар: https://drive.google.com/file/d/1L8KB8A0uklLKm
cjruR6gufgwJKsbv7UX/view?usp=sharing.

2. IoT ақырғы құрылғыларын зерттеңдер (108-сурет). 

  

108-сурет. IoT ақырғы құрылғылары

3. Құрылғыны таңдау бөлімінде ақылды үйдің түрлі IoT құ рыл-
ғылары келтірілген. Тінтуір көрсеткішін әрбір құрыл ғыға 
жа қын датып, терезенің төменгі жағында көрсе ті летін 
құ рыл ғы ның сипаттама атауымен танысыңдар (109-сурет). 

109-сурет. Құрылғының сипаттама атауы

4. Меңзерді жұмыс аймағында орналасқан кез келген құрыл-
ғыға жақындатыңдар, мысалы, Smart Door, сонда осы 
құ рыл ғы жайында негізгі желілік мәліметтерден тұратын 
ақ па раттық терезе ашылады (110-сурет). 

110-сурет. Құрылғы туралы негізгі желілік ақпарат
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5. Құрылғыны қосу немесе белсенді ету үшін пернетақтадан 
Alt пернесін басып тұрып, құрылғының үстінде тінтуірдің 
сол жақ батырмасын басыңдар. Бұл әрекетті әрбір ақылды 
құрылғы үшін жасап, олардың қандай әрекет орындай-
тынын бақылаңдар. 

6. Ақылды үйдің кілттік элементі шлюз 
болып табылады. Шлюздің басты 
міндеті – жүйеге кіретін барлық 
элементтер арасындағы байланысты 
қамтамасыз ету. Ақылды үй шлюзінің 
терезесін ашу үшін Home Gateway 
белгішесін басыңдар (111-сурет).

7. Үнсіз келісім бойынша Физикалық 
бөлімі ашылып, бас шлюздің бейнесі шығады (112-сурет). 

112-сурет. Бас шлюз бейнесі

8. Конфигурация бөліміне өтіп, бас шлюздің жергілікті желі 
баптауларын қарау үшін сол жақ панельден Жергілікті 
желіні таңдаңдар. Үй желісінің IP-адресін алдыңғы уақытта 
қолдану үшін жазып алыңдар (113-сурет).

111-сурет. Ақылды 
үй шлюзі
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113-сурет. Бас шлюздің жергілікті желі баптаулары

9. Бас шлюздің сымсыз байланыс баптауларын қарау үшін 
сол жақ панельден Сымсыз байланыс бөлімін таңдаңдар  
(114-сурет).

114-сурет. Бас шлюздің сымсыз байланыс баптаулары
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10. Төмендегі мәліметтерді жазып алың дар:
Үй желісінің SSID: HomeGateway; 
WPA2-PSK паролі: mySecretKey. 

11. Home Gateway терезесін жабыңдар.
12. Әрі қарай планшет құрылғысының бел-

гі шесіне басып, планшетті ашыңдар 
(115-сурет).

13. Планшет тересінен Жұмыс үстелі бө лі мін таңдаңдар, Веб-
браузер белгі ше сін таңдаңдар (116-сурет).

116-сурет. Жұмыс үстелі бөлімі

14. Веб-браузер терезесінде Home Gateway IP-адресін 192.168. 25.1 
URL өрісіне енгізіп, Өту батырмасын басыңдар. Home 
Gateway-ге кіру экранында қолданушы аты мен паролі 
ретінде admin жолын теріп, Жөнелту батырмасын басыңдар 
(117-сурет).

117-сурет. Home Gateway-ге кіру терезесі

115-сурет. 
Планшет құрылғысы
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15. Home Gateway-дің веб-интерфейсіне қосылғаннан кейін бар-
лық қосылған IoT құрылғылар тізімі шығады (118-сурет). 

118-сурет. Қосылған IoT құрылғылар тізімі

16. Кез келген құрылғы күйі мен баптауларын ашу үшін 
тізімдегі құрылғы атауын таңдаңдар (119-сурет). 

119-сурет. Таңдалған құрылғы баптаулары

Вдеңгейі
Желіге кабель арқылы құрылғы қосу

1. Құрылғыны таңдау бөлімінен Газон суарғыш (Lawn 
Sprinkler) құралын таңдап, құрылғыны жұмыс аймағына 
орналастырыңдар. 
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2. Газон суарғышын үй шлюзіне қосу үшін Құрылғы түрін 
таңдау өрісінде Қосу белгісін басыңдар.

3. Құрылғыны таңдау өрісінен Copper Straight Through кабель 
түрін таңдаңдар.

4. Газон суарғыш белгісін таңдап, кабельдің бір ұшын 
FastEthernet0-ке жалғаңдар.

5. Home Gateway белгісін таңдап, кабельдің екінші ұшын 
қолжетімді Ethernet интерфейсіне жалғаңдар (120-сурет). 

120-сурет. Ethernet интерфейсіне кабель қосу

6. Жұмыс аймағындағы құрылғы терезесін ашу үшін Газон 
суарғыш белгісін басыңдар (121-сурет).

121-сурет. Құрылғы терезесі

7. Құрылғы конфигурациясын өзгерту үшін Конфигурация 
бөліміне өтіңдер.
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8. Конфигурация бөліміндегі Баптаулар өрісіне өзгерістер 
енгізіңдер: құрылғының атауын Sprinkler1 деп өзгертіп,  
IoT серверін үй шлюзына алмастырыңдар (122-сурет). 

122-сурет. Конфигурация бөлімі

9. Сол жақ панельден FastEthernet0-ті таңдап, IP-конфигу-
рациясын DHCP-ға өзгертіңдер (123-сурет).

123-сурет. FastEthernet0 баптаулары
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10. Суарғыш терезесін жабыңдар.
11. Home Gateway-ге планшеттен кіріп, желіде газон суарғы-

шының қосылып тұрғандығын тексеріңдер (124-сурет). 

124-сурет. Қосылған IoT құрылғыларының тізімі

12. Суарғыш статусын қосулыға өзгертіңдер. Ол үшін қызыл 
батырманы шертіңдер. Батырманың түсі жасылға ауысады 
(125-сурет).

125-сурет. Суарғыш статусы  

13. Жұмыс аймағында суарғыш бейнесі де 
өзгереді (126-сурет).

14. Планшет терезесін жабыңдар. 
15. Ақылды үй желісіне IoT-құрыл ғы ла-

рының басқа түрлерін қосып, экспери-
мент жасаңдар. 

Сдеңгейі
Желіге сымсыз құрылғы қосу

1. Жұмыс аймағына Жел детекторын  орналастырыңдар.
2. IoT құрылғыларының терезесін ашыңдар. Терезенің оң 

жақ төменгі бұрышынан Қосымша  батырмасын 
басыңдар.

126-сурет. Суарғыш 
бейнесі
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3. Енгізу-шығару конфигурациясы бөліміне өтіңдер. Network 
Adapter-ді тізімнен PT-IOT-NM-1W жолына, яғни сымсыз 
адаптерге ауыстырыңдар (127-сурет). 

127-сурет. Енгізу-шығару конфигурациясы бөлімі

4. Конфигурация бөліміне өтіңдер. Атын Wind_Detector, ал 
IoT-серверді Home Gateway етіп өзгертіңдер (128-сурет). 

 

128-сурет. Конфигурация бөлімі



178

5. Сол жақ панельден Wireless0 бөлімін таңдаңдар. Аутенти-
фикация типін WPA2-PSK етіп өзгертіңдер. PSC Pass Phrase 
өрісіне mySecretKey жолын енгізіңдер (129-сурет). 

129-сурет. Аутентификация типін өзгерту  

6. Жел детекторы мен Үй шлюзының ара-
сында сымсыз байланыс орнауы керек 
(130-сурет). 

7. Жел детекторының желіде екендігін 
тексеріңдер. Home Gateway-ге планшет 
көмегімен кіріңдер. Wind Detector 
құрылғысы IoT құрылғылары тізімінде 
болуы керек (131-сурет). 

131-сурет. Қосылған IoT құрылғылар тізімі

8. Планшет терезесін жабыңдар. 
9. Қозғалыс датчигі мен веб-камераны ақылды үйдің сымсыз 

желісіне қосып, эксперимент жұмыстарын жүргізіңдер.

130-сурет. Сымсыз 
байланыс
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ЖИЫНТЫҚБАҒАЛАУТАПСЫРМАЛАРЫНЫҢҮЛГІЛЕРІ

1. IoT қан дай ма ғы на бе ре ді?
A) Internet of Things 
B) Things of Internet
C) Internet and Things 
D) Things’ Internet
E) Internets’ Things 

2. IoT ин ду ст рия сын сәй кес тен ді рің дер:

1. А) Алып жү ре тін IoT

2. B) Спорт тық IoT 

3.
C) Ауылша ру ашы лы ғын-

да ғы IoT

4. D) IoT На ви га тор

3. MIT App Inventor-де мо биль ді қо сым ша сын әзір леу не ше 
ке зең де жү зе ге асы ры ла ды?
A) 2
В) 4
С) 6

D) 3
Е) 5  
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4. Бос орын ды тол тырыңдар:
 ... (1) – қо сым ша ның ин тер фей сі жа са ла тын ре жим, ...  

(2) – қо сым ша ның ком по не нт те рін прог рам ма лау ре жи мі.

5. Сәй кес тен діріңдер:

1. Ме диа A) Қо сым ша ның ком по нен т жи ын тық та ры
2. Қа си ет B) Су рет тер, видео, аудиоро лик тер жә не т.б.
3. Па лит ра C) Ком по нент тү сі, қа ріп өл ше мі

6. Блок тар дың түр ле рі (ар тық та рын көр сетіңдер):
A) Кі ріс ті ріл ген
B) Эк ран
C) Кез кел ген ком по нент
D) Па лит ра
E) Қа си ет

7. Бос орын дар ды тол ты рың дар:
 ... (1) – әр түр лі жо ға ры тех но ло гия лық құ рыл ғы лар дың 

кө ме гі мен адам дар дың өмір сү руі не ... (2) жа сау үшін құ рас-
ты рыл ған тұр ғын үй. 

8. Кез кел ген ақыл ды жүйе нің ең бас ты құ рау шы сы:
A) Конт рол лер
B) Ана лық тақ ша
C) Про цес сор
D) Ин тер нет же лі сі
E) Ка ме ра 

9. Бос орын ды тол ты рың дар:
 ... (1) – үй ле сім ді құ рыл ғы ның тақ та сын да ор на тыл ған мик-

ро ко нт рол лер дің жа ды на өз прог рам ма ла рын ... (2), ... (3) 
жә не ... (4) ар нал ған.

10. Бос орын ды тол тырыңдар: 
 ... (1) – желілер, киберқауіпсіздік пен ... (2) саласында 

желілерді жобалау мен модельдеудің тегін құралы.



181

4БӨЛІМБОЙЫНШАҚОРЫТЫНДЫ

Зат тар  ин тер не ті бө лі мі бой ын ша сен дер   «зат тар ин тер-
не ті», «бі рың ғай же лі»,  «эко жүйе», «ақыл ды құ рал дар», 
«ди зайн», «ин тер фейс», «ақыл ды үй» ұғым да ры мен та ныс ып, 
әр бір ұғым ның қол да ны лу мақ сат та рын тү сін діңдер. Зат тар 
ин тер не ті нің анық та ма ла ры, өн ді ріс тік жә не тұр мыс тық зат-
тар ин тер не ті, зат тар ин тер не ті нің ин ду ст рия сы, оның ішін де 
спорт тық ІоТ, ақыл ды есеп те гіш тер, ау ыл ша руа шы лы ғын да ғы 
ІоТ, ақыл ды зау ыт тар, «алып жү ре тін» ІоТ, зат тар ин тер не ті нің 
ар хи тек ту ра сы қа рас ты рыл ды. Зат тар ин тер не ті нің перс пек-
ти ва ла ры бой ын ша ІоТ жүй есін іс ке асы ру, өмір дің аса же ңіл-
деуі сал да ры нан адам зат тың ру ха ни дағ да рыс қа ұшы ра уы 
мә се ле ле рі, зат тар ин тер не ті нің әл сіз тұс та ры си пат тал ды. 
Мо биль ді қо сым ша ны құ ру ба ры сын да гра фи ка лық жә не ақ па-
рат тық ди зайн ерек ше лік те рі мен, ин тер фейс ди зай ны ның 
құ ры лым дық бө лік те рі мен, MIT App Inventor ви зу ал ды про-
грам ма лау ор та сы мен жұ мыс іс теу жол да ры мен та ныс ты рып, 
қо сым ша ның ком по не нт те рін прог рам ма лау ды, мо биль ді 
құ рыл ғы ға қо сым ша ны жүк теп, ор на ту ды қа рас тыр дық. 
Ақыл ды үй құ ру ға қа жет ті ақыл ды құ рыл ғы лар, ақыл ды үй 
жи на ғы ның дат чик те рі, ол дат чик тер ді қо су үшін ақыл ды үй 
жо ба сын әзір леу, ақыл ды үй дің ат қа ру шы құ рыл ғы ла рын 
бас қа ру ды ұй ым дас ты ру жол да рын си пат та дық. Бұл бө лім нің 
ма ңыз ды лы ғы сен дер ді зат тар ин тер не ті нің жұ мыс қа ғи да ла-
ры мен, перс пек ти ва ла ры мен та ныс ты рып, мо биль ді қо сым ша 
ин тер фей сін құ рып, оны жү зе ге асы ру мен ор на ту ды, ақыл ды 
үй дат чик те рі мен олар ды бас қа ру жол да рын үй ре ту бо лып 
та бы ла ды. 

Глоссарий
Зат тар ин тер не ті (Internet of Things, IoT) – бір-бі рі мен 

не ме се сырт қы ор та мен әре кет жа сау үшін кі рік ті ріл ген тех-
но ло гия лар мен жаб дық тал ған, осын дай же лі лер ді ұй ым дас ты-
ру ды эко но ми ка лық жә не қо ғам дық үде ріс тер ді қай та құ ру ға 
қа бі лет ті құ бы лыс ре тін де қа рас ты ра тын, әре кет тер мен опе-
ра ция лар дың бө лі гі не адам ның қа ты су қа жет ті лі гін бол дыр-
майт ын фи зи ка лық объ ек ті лер дің «зат тар дың» есеп теу же лі-
сі нің тұ жы рым да ма сы. 
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Ин тер фейс тің ви зу ал ды ди зай ны – жо ба лау ба ры сын да 
қол да ну шы мен үй ле сім ді қа рым-қа ты нас ты қам та ма сыз ете тін 
ма ңыз ды бө лім.

Бас қа ру эле ме нт те рі – қол да ну шы лар ға цифрлық тех но-
ло гия өнім де рі мен өза ра әре кет те су ге мүм кін дік бе ре тін бас қа-
ры ла тын эк ран объ ек ті ле рі.

Терезе құралдары (Controls/widgets қысқаша windows 
gadgets) – қол да ну шы ның гра фи ка лық ин тер фей сі нің бас тап қы 
құ ры лым дық бө лік те рі.

Ат қа ру шы құ рыл ғы лар – бас қа ру объ ек ті сі не орын дау шы 
әсер ете тін ав то ма ти ка эле ме нт те рі.

Бас қа ру – бар лық ком по не нт тер үшін ор тақ тар мақ та лу 
блок та ры, цикл, бір не ше эк ран ды жұ мыс жә не т.б.

Ло ги ка – қо сым ша да ғы ло ги ка лық функ ция лар ды пай да ла-
нуға арналған блок тар .

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 сайт ын блок тар.
Ай ны ма лы лар – жа һан дық жә не жер гі лік ті 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 – прог рам 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 .

Ақыл ды үй – әр түр лі жо ға ры тех но ло гия лық құ рыл ғы-
лар дың кө ме гі мен адам дар дың өмір сү руі не қо лай лы жағ дай 
жа сау үшін құ рас ты рыл ған тұр ғын үй.

Packet Tracer – желілер, киберқауіпсіздік пен Заттар 
интернеті (IoT) саласында желілерді жобалау мен модельдеудің 
тегін құралы.



5-БӨ ЛІМ

IT STARTUP

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

си пат тау;
• өнім ді на си хат тау жә не са ту жол да рын си пат тау;
• мар ке ти нг тік жар на ма жа сау (ин фог ра фи ка, видео).
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§51. 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 деп кез кел ген жас биз-
несті айта ды жә не бұл термин ағыл-
шын ті лін де сөй лейт ін ел дер де бұ-
рын нан қол да ны ла ды. Ал XXI  ға-
сыр да бұл тер мин IT сала сын да көп-
теп қол да ны ла бас та ды – осы дан ке-
йін 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 мет-
тік желісі бастапқыда Startup бол ды, 
бұ ған де йін мұн дай ау қым ды әлеу-
мет тік же лі лер бол ма ған, сондық-
тан ком па ния ие ле рі нің еш қай сы сы 
оның қан дай 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 туі мүмкін.

Еcтеріңетүсіріңдер:

•	 зат	тар	ин	тер	не	ті	нің	
перс	пек	ти	ва	ла	ры;

•	 конст	рук	тор	да	ың	ғай	лы	
мо	биль	ді	қо	сым	ша	сы	ның	
ин	тер	фей	сі;

•	 код	тың	блок	та	ры	мен	
жә	не	цикл	де	рі	мен	мо	биль	ді	
қо	сым	ша	ны	жа	сау;

•	 ақыл	ды	үй	дат	чик	те	рі	нен	
алын	ған	де	рек	тер	ді	шы	ға	ру;

•	 ақыл	ды	үй	құ	рыл	ғы	сын	бас
қа	ру	үшін	программа	әзір	леу.

Меңгерілетінбілім:

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

•	 Startupтың	да	му	ке	зең	де	рі;
•	 мәселені	шешудегі	
инновациялық	тәсіл.

Сөздік:

Инвестор–Инвестор – 
Investor
Бастапкележатқан– На-
чинающий – Startup
Икемділік–Гибкость – 
Flexibility
Іскеасыру– Запуск – 
Launch
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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;
• Instagram;
• Twitter;
• Microsoft жә не т.б.

Startup-тар ға тән не гіз гі си пат та ма лар (20-сыз ба):

Өсу үшін  
қаржыландыру

Қарқынды өсу

Мәселені  
шешудегі инновация-

лық тәсіл
ИкемділікStartup

20-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 ке йін 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 көр се те 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».
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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 
курсты түбегейлі өзгерте алады.  Бұл ба ғыт ты 180°-қа ау ыс ты-
ру ға әзір лі гі Startup-тың бас қа үл кен жә не ша ғын биз нес кә сіп-
о рын да ры нан ай ыр ма шы лы ғын ашып көр се те ді.

Өсуүшінқаржыландыру
Startup болашақта жылдам көтерілу мен жоғары табыс 

табуға кепілдік бере отырып, бастапқы кезеңдерде үлкен 
көлемді инвестиция іздейді. 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.
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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.

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, тау ар 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 ке йін 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

Сұрақтарғажауапберейік

Ойланайық,талқылайық

Талдап,салыстырайық
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Дәптердеорындайық

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

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 

Компьютердеорындайық

1. Мә тін дік ре дак тор ды пай да ла нып (SmartArt), әлем де гі 
та ны мал, та быс ты Startup-тар ға тал дау жа саң дар.

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

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.

Дәптергеорындайық

Компьютердеорындайық

Ойбөлісейік
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§52. 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 – 

«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 Сrowdfunding-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. Со ны мен қа тар қа зір гі уа қыт та crowdrise (қа  -
й ырым ды лық үшін қа ра жат жи нау), OpenIDEO (идея лар ды 
әзір леу, тұ жы рым да ма лар), 33 needs (әлеу мет тік кә сіп кер лік ке 

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?

•	 мәселені	шешудегі	инновациялық	
тәсілдерді	атаңдар.

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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ин вес ти ция із деу), ioby (АҚШ-тың эко ло гия лық жо ба ла рын 
құ ру, қар жы лан ды ру жә не қа ты су), StartSomeGood (әлеу мет тік 
ба ғыт), Microplace (жа һан дық ке дей лік пен кү ре су үшін қа йырым-
ды лық ұйымдастыру), Sparked (ерік ті лер дің әлеу мет тік же лі сі) 
си яқ ты плат фор ма лар дың түр ле рі жұ мыс іс тей ді. 

Сти вен Брэд форд Сrowdfunding-тің бес ба за лық моделiн 
атап көр сет ті (21-сыз ба):

қайырымдылық

ақысыз сыйақы

алдын ала тапсырыс

қарыздық капиталды тарту

акционерлік капиталды тарту

21-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 
ұй ым 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 ны сан дар дан ерек ше лі гі – қар-
жы лық сый ақы ның бо луы.
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EarlyIQ жүр гіз ген зерт теу бойынша АҚШ-та Crowdfund 
Professional Association жә не CROWD FUND-
CAPITALADVISORS, жыл дық та бы сы $25000-дан ас там ел 
аза мат та ры ның 58%-ке жуы ғы жыл сай ын екі-үш Startup-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% (http://positivists.org/blog/archives/5959) 
(132-су рет).

132-су рет. Фран цуз фи ло со фы Огюст Конт ты қол дау ға 1850–1857 жыл-
дар ара лы ғын да шы ға рыл ған 135х97 мм бас па кви тан ция сы

Бү гін де Қа зақ стан да Starttime.kz жә не BariBirge.kz 
се кіл ді екі Crowdfunding плат фор ма ла ры жұ мыс жа сай ды 
жә не мик роин вес ти ция жи на ғы бо йын ша нә ти же ле рі өте 
жақ сы.

Baribirge.kz – Ор та лық Азияда   ғы 
та быс ты он лайн плат фор ма мы  са лы 
бо ла ала ды, се бе бі бір жыл да сайт та 23 
жо ба іс ке қо сыл ды. Ал бұл өз ке зе гін де 
Қа зақ стан да ғы бі рін ші Crowdfunding 
плат фор ма сы бо ла тын. 

Плат фор ма да кез кел ген са ла бо йын-
ша қол дау та бу ға бо ла ды. Ол әде би,  
шы ғар ма шы лық жо ба лар дан бас тап, 
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Startup- тар мен әлеу мет тік жо ба лар мен аяқ та луы мүм кін.  
Ең бас ты сы, жо ба «Нә ти же сін де қо ғам ға қан дай пай да ке ле ді?» 
де ген сұ рақ қа жау ап бе руі ке рек. 

Starttime.kz – ұжым дық қол дау ар қы лы ав тор дың қы зық-
ты идеяла рын жү зе ге асы ру үшін қар жы лай кө мек көр се те тін 
сер вис. Starttime қа ты су шы ла ры әлеу мет тік, ком мер ция лық 
не ме се қайы рым ды лық идея лар 
бо ла ала ды. 

Жо ба құ ру, ой ды жү зе ге асы-
ру үшін қар жы жи нау не ме се та-
ла нт ты қол дау қа ра па йым тір кеу-
ден өту ді ға на та лап ете ді. Өті ніш-
тер ме ке ме аты нан жә не дер бес бе-
ріледі. 

Starttime құ қық ие ле рін (идея ав тор ла рын), олар дың 
жұ мыс та ры ның нә ти же сін жә не қа ты су шы лар ды (қы зы ғу-
шы лар, қол дау шы лар) бі рік ті ре ді. Қы зық ты ав тор лық идея-
лар ды қол дау мен жыл жы ту да Starttime жи нақ тау шы лар ға 
си рек кез де се тін, бі ре гей өнім ұсы на ды. Starttime қол да ну-
шы ла ры жи нақ тау шы лар деп ата ла ды, се бе бі олар ав тор лық 
жо ба ны қол дай оты рып, өз де рін қы зық ты ра тын өнім ді ала 
ала ды. 

Crowdfunding плат фор ма ла рын қол да ну мүм кін дік те рі:
• жо ба ав тор ла ры мен ті ке лей бай ла ныс қа тү су, қы зық ты-

ра тын сұ рақ тар қою, се рік тес тік ті ұй ым дас ты ру, ұна ған 
өнім ге тап сы рыс жа сау. 

• бел гі лі бір се беп тер мен жү зе ге асы ра ал майт ын шы ғар ма-
шы лық үде ріс тің қа ты су шы сы бо лу. 

•  ав тор лар дан ті ке лей ма те ри ал дық емес сый лық тар алу 
(мы са лы, му зы ка нт тар дан ав тор лық диск алу).

• бас қа жи нақ тау шы лар мен ара ла су, қы зық ты жо ба лар дың 
жыл жуы на қол дау көр се ту.
Crowdfunding – бі ре гей, тең де сі жоқ құ рал. Жо ба мен са уат ты 

тұр ғы да жұ мыс іс теу ар қы лы жо ба ав то рын да мақ са тты ауди-
то рия ны жи нау, өз идеяла ры бо йын ша ке рі бай ла ныс алу, өз 
өнім де рі не тап сы рыс алу, өнім ді іс ке асыр май тұ рып жар на ма 
жа сау се кіл ді мүм кін дік тер пай да бо ла ды.
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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. Starttime.kz платформасының қызметі не және қандай 
маңызды іс-әрекеттерді орындайды?

2. Қа зақ стан да Сrowdfunding қай жы лы пай да бол ды?

Талдап,салыстырайық

Сти вен Брэд форд атап көр сет кен Сrowdfunding бес ба за-
лық моделiне си пат та ма берің дер.

Қайырым-
дылық

Ақысыз
сыйақы

Алдынала
тапсырыс

Қарыздық
капиталды

тарту

Акционерлік
капиталды

тарту

Дәптердеорындайық

1. Дәп тер ле рі ңе Сrowdfunding-тің ат қа ра тын рөлі мен қыз-
ме тін жа зың дар.

2. Әлем де гі кең та ны мал плат фор ма лар ды дәп тер ге си пат-
тап жа зың дар.

Компьютердеорындайық

1. Қа зақ стан дық плат фор ма Starttime.kz жо ба сы мен ком-
пью тер де жұ мыс жа сап кө рің дер.

2. Indiegogo.com ресми сайтында IndieGoGo платформасы-
мен жұмыс істеңдер. 

Ойбөлісейік

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.

Сұрақтарғажауапберейік

Ойланайық,талқылайық

Талдап,салыстырайық

Дәптергеорындайық

Компьютердеорындайық

Ойбөлісейік



194

§53–54. Жобаны алға жылжыту

На	си	хат	тау	де	ге	ні	міз	не?
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. Ол мына 
мақсаттарды көздейді: тұты ну-
шылық сұранысты арттыру және 
компанияға оң көзқарастың қа-
лып тасуы.

На си хат тау төмендегідей ма-
ңыз ды функ ция лар ды жү зе ге 
асы ра ды:
• тауарды насихаттау;
• кә сі по рын 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, 
(оның си пат та ма сы мен қо са 
ал ған да) соң ғы тұ ты ну шы лар-
ға жет кі зу;

•  тау ар дың (қыз мет тің) өзек ті-
лі гін сақ тау;

•  тау ар 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 тау ар 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 – 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 тау ар ды на си хат-
тау дың әр түр лі әдіс те рі нен құ ра ла ды.

Еcтеріңетүсіріңдер:

•	 Crowdfunding	де	ге	ні	міз	не?
•	 Crowdfunding	қан	дай	түр	ле	рі	
бар?

•	 Crowdfundingтің	ат	қа	ра	тын	
рө	лі	мен	қыз	ме	ті.

Меңгерілетінбілім:

•	 на	си	хат	тау	де	ге	ні	міз	не?
•	 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
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На си хат тау әдіс те рі (methods of promotion) – мар ке-
тинг тік мақ сат қа же ту үшін қол да ны ла тын 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 – тау ар 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 теріне тө мен гі 
әдіс тер жа та ды (22-сыз ба):

жарнама

жеке сату

өткізуді ынталандыру

қоғамдық байланыстар

Д
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22-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 әдісін 
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 – тау ар ды ау ыз ша ұсы ну, са ту мақ са тын да әң гі-
ме ле су ба ры сын да 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. Бас ты кем ші-
лі гі – жо ға ры шы ғын дар.
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• 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 тау ар ға, қыз мет ке сұ ра ныс ты 
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) – тұтынушы-
 ның тау ар 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 – тау ар 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 ти ім-
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 тау ар 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 (23-сыз ба).

Кеңесшілік

сатушы (сауда агенті) клиентке техни-
калық мәселені шешуге көмектесетін 
кеңесшінің рөлін өзіне алғанда 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

бұндай тәсіл кезінде іске асыру сатушы өз 
компаниясының клиентпен қарым-қатынас 

орнатуға тырысады

Витринадағы  
өнімдердің  
орналасуы

бұл жағдайда сатушы клиентке барады, 
азық-түлік қорын орнатады және қажет 

бол ған жағдайда оларды ауыстырады  
немесе толықтырады

23-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, са ту шы ( сау да аген ті) клиент ке 
тех ни ка лық мә се ле ні ше шу ге кеңес шінің рө лін өзі не ал ғанда 
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 
бей ім 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 (бұл, мы са лы, бөл шек 
сау да дү ке ні бо луы мүм кін), 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.

Бөлуарналарыжәнеделдалдықұйымдар
Өт кі зу қыз ме ті (іс ке асы ру) про цесс, жет кі зу, сақ тау жә не 

тау ар лар ды та сы мал дау ма ғы на сын да жиі кез де се ді. Алай да 
мар ке тинг үшін мә се ле нің бас қа жа ғы ерек ше ма ңыз ға ие: 
са тып алу шы лар мен жә не тап сы рыс бе ру ші лер мен тұ рақ ты 
бай ла ныс, жү зе ге асы ры ла тын мә мі ле лер (ком мер ция лық 
ал ма су) жә не т.б. шарт та ры.
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Мар ке тинг не гі зін де мә мі ле лер жа сау:
• ар на ны таң дау жә не ком мер ция лық бай ла ныс тар ды ор на ту 

үшін қа жет ті ақ па рат ты жи нау жә не ба ға лау бо йын ша 
зерт теу жұ мыс та рын жүр гі зу;

• тап сы рыс бе ру ші лер мен жә не тұ ты ну шы лар мен іс кер лік 
бай ла ныс тар ор на ту;

• бел гі лі бір та ра ту ар на сы ның ерек ше лік те рі не тау ар ас сор-
ти мен тін бей ім деу (орау, бу ып- түю, жи нақ тау, мон таж дау 
жә не т.б.);

• мен шік ті не ме се тау ар лар ды ие ле ну құ қы ғын бе ру ге 
байланыс ты бас қа қар жы лық шарт тар дың ба ға сын ке лісу;

• өт кі зу ді ын та лан ды ру;
• таң дал ған та ра ту ар на сын пай да лан ған кез де тәуе кел ді 

анық тау.
На рық тық эко но ми ка жағ дай ын да кез кел ген ком па ния 

(кә сі по рын) тау ар 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 
сату нә ти же ле рі оның бар лық өн ді ріс тік қыз ме ті нің та бы сы 
жә не на рық та ғы өз сек то рын жау лап алу мен ты ғыз бай ла-
ныс ты. Кей де өнім дер дің бір дей си пат та ма ла ры ке зін де ком-
па ния өз өні мін жақ сы пай да ла на оты рып, бә се ке лес тер ден осы 
ке зең де озып кетуі мүм кін.

Жауапберейік

1. Жобаны 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 дәс түр лі әдіс те рін 

бі ле сің дер?

Ойланайық,талқылайық

1. Мар ке тинг не гі зін де мә мі ле жа сау неліктен маңызды?
2. Дел дал дық ұй ым дар не үшін қажет?

Талдап,салыстырайық

Са ту ды жү зе ге асы ру дың не гіз гі төрт әді сі н талдап, си-
пат та ма бе рің дер:

Сұрақтарғажауапберейік

Ойланайық,талқылайық

Талдап,салыстырайық
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Кеңес-
шілік

Аяқтаушы
Өзарақарым-қатынас
орнатуарқылысату

Витринадағыөнім-
дердіңорналасуы

Дәптердеорындайық

1. Дәп тер ле рі ңе дәс түр лі мар ке ти нг тік на си хат тау әдіс-
терін жа зың дар.
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2. Тау ар ды на си хат тау си яқ ты ма ңыз ды функ ция лар ды 
жү зе ге асы ра тын шарт тар ды си пат тап жа зың дар.

Компьютердеорындайық

1. Интернетті пайдаланып, өздеріңе ұнаған әлемге әйгілі 
компаниялардың тізімін Excel-де жасаңдар. Осы тізім-
нен бір ұйымды таңдап, оны насихаттау және жылжыту 
әдістерін қарастырыңдар. 

2. Өздерің таңдаған компанияның жылжыту әдіс тері ту-
ралы бүктеме жасаңдар. Әдістерге қосымша ұсыныста-
рың бар ма?

Ойбөлісейік

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.

Дәптергеорындайық

Компьютердеорындайық

Ойбөлісейік
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§55. IT Startup және жарнама

Қа зір гі уа қыт та Қа зақ стан эко-
но ми ка сы ның елеу лі үле сін ірі биз-
нес құ рай ды, со ны мен қа тар ша ғын 
жә не ор та кә сіп кер лік тің да муы 
қар қын алу да. Ел де Startup-тар-
ды да й ын дау бо йын ша түр лі про-

грам ма лар жұ мыс іс тей ді, мы са лы: StartUp.kz, iStartUpSchool, 
Atameken Startup жә не та ғы бас қа лар (133-су рет).

133-су рет. Startup-тар ды дай ын дау про грам ма ла ры

Startup-тар ды да мы ту жө нін де гі мем ле кет тік про грам-
ма лар дың мы са лы ре тін де бі рін ші ке зек те биз нес ті, оның 
ішін де ин но ва ция лық биз нес ті қол дау мақ са тын да мем ле кет 
та ра пы нан құ рыл ған «QazTech Ventures» АҚ-ын кел ті ру ге 
бо ла ды. Не гі зі нен, қа зақ стан дық ак се ле ра тор лар (Startup-
тар ды қол дайт ын әлеу мет тік инс ти тут тар) тре нинг-ор та-
лық тар ре тін де жұ мыс іс тей ді, олар ко ман да лар ға жо ба ны 
құ ру ға, биз нес жос пар дай ын дау ға, на рық ты зерт теу ге, ин вес-
тор лар ауди то рия сы на қол жет кі зу ге кө мек те се ді. Бұл қағида 
бо йын ша KazInno мем ле кет тік про грам ма сы жұ мыс іс тей ді, 
оның ая сын да төрт ба ғыт бо йын ша жо ба лар ды жи нау жү зе ге 
асы ры ла ды (24-сызба): 

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 
обращение – Advertising appeal
Инфографика–Ин фо гра фи ка – 
Infographic
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Агроөнеркәсіптік кешен/биотехнология/фар-
мацевтика/ауылшаруашылығы

IT технологиялар

Машина жасау

Жаңартылатын энергия көздері

 

24-сызба. Жо ба лар ды жи нау дың төрт ба ғы ты

Startup не гі зін қа лау шы лар дың не гіз гі ак ти ві – про грам-
ма лық жа сақ та ма. 

IT Startup на рық қа шық пас бұ рын ұзақ жол дан өте ді. Про-
грам ма лық өнім жыл бойы не ме се одан да көп уа қыт ара лы-
ғын да құ ры луы мүм кін. Се бе бі про грам ма лық өнім нің не гі зі 
про грам ма лық жасақтама бо лып та бы ла ды жә не оны жа сау, 
тес ті леу, қай та өң деу ай тар лық тай уа қыт ты та лап ете ді. 

IT Startup-тың ең көп та рал ған үл гі сі – жар на ма лық үн деу-
лер. Бұл үл гі лер бел гі лі бір ком па ния ға не ме се тау ар ға, ұсы ны-
ла тын қыз мет тү рі не тұ ты ну шы лар дың қы зы ғу шы лық та рын 
қа лып тас ты ру мен қол дау ға ба ғыт тал ған жар на ма лық си пат та-
ғы үн деу лер ді көр се те ді. Тұ ты ну шы лар сайт ты не ме се қо сым-
ша лар ды үл кен кө лем де та ма ша ла ған да ға на жар на ма ар қы лы 
ұсы ны ла тын үл гі лер дің қай та ры мы дең гей де бо ла ды деп тү сі-
ну ке рек. Бұл Startup- қа жар на ма ға тап сы рыс бе ру ші ірі кор-
по ра ция лар мен B2B-са ты лым ға (business to business – кор по ра-
тив тік клиент тер ге не ме се бас қа ком па ния лар ға са ту) шы ғу ды 
қам та ма сыз ете ді.

Жар на ма лық үндеу – нақ ты ны са ны (мә тін дік, көр не кі, ды-
быс тық, сим во ли ка лық жә не т.б.) бар 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.
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Жар на ма үндеуі нің 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, 
тау ар лар ды, қыз мет тер ді ұсы ну жә не жылжыту. 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. Үндеу сти лі мен то нын таң дау.
4. Үндеу құ ры лы мын анық тау жә не оның не гіз гі эле ме нт 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.

Жар на ма лық ха бар лан ды ру дың мә тін дік эле ме нт 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 ме нт те рі:
• су рет тер;
• қа ріп тер;
• түс тер;
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• сыз ғыш тар жә не бас қа гра фи ка лық эле ме нт тер;
• «ауа» (бос орын дар);
• ха бар лан ды ру ны са ны.

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. 

Ин фог ра фи ка – ақ па рат ты бе ру дің ең ти ім 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 ны сан да ры ның 
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. 

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 (134-су рет).
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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

134-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 ка ларың 
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.

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 орын-
дарында сызба түрінде ілінуі мүм-
кін (135-су рет).

Маслоу қажеттілігі  
иерархиясы

Өзін-өзі  
актуализа-

циялау

Өзін-өзі бағалау

Махаббат және тиесілілік

Қауіпсіздік қажеттіліктері

Физиологиялық қажеттіліктер

135-су рет. «Ие рар хия»  
ин фо гра фи касы
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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 (136-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
ЖӘНЕБАҒАГИД

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

136-сурет. «Матрица» инфографикасы

5.«Фото»инфографикасы

137-су рет. «Фото» ин фог ра фи касы
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Фото ин фог ра фи касы (137-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.

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. 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 (138-су рет).

138-су рет. Canva сер ви сі

2. Piktochart
Piktochart құ ра лы тек ин фог ра фи ка ға на емес, пре зен-

та ция лар, есеп тер, флайер лер мен пос тер лер (Canva си яқ-
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 қолжетім ді. Дай ын ил лю ст ра ция-
лар ды сақ тау ға, сон дай-ақ әлеу мет тік же лі лер де пайда-
лануға бо ла ды (139-су рет).
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139-су рет. Piktochart құ ра лы

3. Infogram
Сендер Infogram-да сызбалар, карталар мен графиктерді 

жасай аласыңдар, сонымен қатар инфографикада одан әрі 
пайдалану үшін, фотосуреттерің мен видеоларыңды тол-
тыра аласыңдар. Бекітілген кодты қолдана отырып, сайтта 
тегін 37 кесте шаблондары мен 13 картаны, сонымен қатар 
инфографиканы орналастыруға болады (140-су рет).

140-су рет. Infogram сер ви сі
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4. Easel.ly
Бұл қызмет түпнұсқаны жіберуді қажет етпейтін жыл-

дам онлайн-инфографиканы құру үшін қолданылады. Мы-
са лы, Easel.ly-ді құру Infogram-ға ұқсас, бірақ одан айыр-
ма шылығы, ол тек статикалық кескіндер жасауға мүм кін-
дік береді, ал Infogram-да диаграммалар анимацияланады 
(141-су рет). 

141-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.

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 ти ім ді сер вис тер ді бі ле-

сің дер?
7. Жар на ма лық ха бар лан ды ру дың мә тін дік эле ме нт те рі 

қандай?

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-

сіңдер?
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.

Дәптердеорындайық

Ин фог ра фи ка ның бас ты бес тү рі не си пат та ма бе рің дер:

Статистикалық Карталар Иерархия Матрица Фото

Компьютердеорындайық

1. Ком пью тер дің кө ме гі мен Ин тер нет те Easel.ly жә не Canva 
сер вис те рін де жұ мыс іс теп кө рің дер.

2. www.canva.com сай тын да жар на ма лық ин фог ра фи ка 
әзір леу.
а) Брау зер ді ашып, із деу жо лақ ша сы на www.canva.com 

ад ре сін пер не тақ та дан ен гі зің дер.
ә) Тө мен де гі дей те ре зе ашы ла ды:

Ойланайық,талқылайық

Талдап,салыстырайық

Дәптергеорындайық

Компьютердеорындайық
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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 
батырма сын ба са мыз.

4. Тір кеу ден өт кен нен ке йін, ин фог ра фи ка ның ди зай ны-
ның тү рін және жар на ма ре тін де бір идея таң дап, со ның 
ин фог ра фи ка сын әзір лең дер.

Ойбөлісейік

1. Мар ке ти нг тік жар на ма лау да ин фог ра фи ка ны қол да ну 
ти ім 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-
ліктен?

2. Интернеттен түрлі инфографикалық жарнамаларды қа-
рап, олардың ұтымды жақтары мен кемшіліктерін тал-
даң дар.

Ойбөлісейік
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§56. 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, электронды пош-
таларыңды ен гізіңдер жә не пароль жазыңдар (142-сурет).

142-су рет. Сай тқа тір ке лу
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2. Тір кеу ден өт кен нен ке йін суреттегідей те ре зе пай да бо ла ды, 
Сту дент ұяшы ғын таң даңдар (143-сурет).

143-су рет. Басты те ре зе 

3. Ашыл ған те ре зе ден Ин фог ра фи ка ұяшы ғын таң даңдар 
(144-сурет).

144-су рет. Жұмыс алаңы
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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 (145-сурет):
– 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 дарыңша ди зай нын өз гер ту ге бо ла ды, ол үшін 

сол жақ те ре зе ден ке рек ті үл гі лер ді таң даймыз (мәтін, 
су рет, сим вол т.б.).

145-су рет. Ин фог ра фи ка ны жөндеу

6. Бар лық тү зе ту лер ді ен гіз ген нен ке йін, 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 (146-сурет).
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146-су рет. Дай ын ин фог ра фи ка

1-тап сыр ма. Сер вис ті пай да ла нып, «Ин фор ма ти ка» 
пә ні нің ло го ти пін әзір лең дер.

2-тап сыр ма. Дай ын ло го тип ті өз бу ма ла ры ңа сақ таң дар.
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ЖИЫНТЫҚБАҒАЛАУТАПСЫРМАЛАРЫНЫҢҮЛГІЛЕРІ

1. Startup си пат та ма ла рын бел гі лең дер (4 жа уа п дұ рыс):
A) Қар қын ды өсу
B) Икем ді лік
C) Өсу үшін қар жы лан ды ру
D) Мә се ле ні ше шу де гі ин но ва ция лық тә сіл
E) Та быс кө зі
F) Биз нес мо дель
G) Өсу ке зе ңі

2. Ин вес ти ция ны жү зе ге асы ра тын же ке не ме се заң ды тұл ға, 
мем ле кет:
A) Ин вес тор
B) Биз нес мен
C) Та быс кер
D) Кон вер тор
E) Жос пар лау шы

3. 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:
A) Сrowdfunding
B) Биз нес
C) Та быс
D) Қар жы
E) Жос пар лау

4. IndieGoGo – кез кел ген ... (1) мен ... (2)-ға ар нал ған плат фор ма.
5. Әлем де гі ең та ны мал Сrowdfunding плат фор ма ла ры ның бі рі:

A) Kickstarter
B) OpenIDEO
C) StartSomeGood
D) Microplace
E) Sparked

6. Сти вен Брэд форд Сrowdfunding-тің қан ша ба за лық түр ле-
рін атап көр сет ті?
A) 5
B) 2
C) 3
D) 7
E) 8
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7. Сәй кес тен ді рің дер:

1. CROWDRISE A) Әлеу мет тік кә сіп кер лік ке ин вес ти ция 
із деу

2. OPENIDEO B) Қайы рым ды лық үшін қа ра жат жи нау 

3. 33 NEEDS C) Идея лар ды әзір леу, тұ жы рым да ма лар 

4. IOBY D) Әлеу мет тік ба ғыт 

5. STARTSOMEGOOD E) АҚШ-тың эко ло гия лық жо ба ла рын 
құ ру, қар жы лан ды ру жә не қа ты су 

6. MICROPLACE F) Ерік ті лер дің әлеу мет тік же лі сі 

7. SPARKED G) Жа һан дық ке дей лік пен кү ре су үшін 
қайы рым ды лық  ұйымдастыру

8. 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:
A) Жар на ма
B) Же ке са ту 
C) Қо ғам дық бай ла ныс тар
D) Өт кі зу ді ын та лан ды ру
E) Сау да дел дал да рын ын та лан ды ру

9. Өнім ді өт кі зу әдіс те рін сәй кес тен ді рің дер:

1. Кеңесшілік A) Са ту шы өз ком па ния сы ның клиент пен 
қа рым-қа ты нас ор на ту ға ты ры са ды

2. Аяқ тау шы B) 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 

3. Өза ра қа рым-
қа ты нас ор на ту 
ар қы лы са ту 

C) 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 
кеңесшінің 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

 4. Вит ри на да ғы 
өнім дер дің 
ор на ла суы

D) 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 

10. Ақ па рат ты, де рек тер ді жә не бі лім ді бе ру дің гра фи ка лық тә сі лі:
A) Ин фог ра фи ка
B) Ин фор ма ти ка
C) Жар на ма

D) Жыл жы ту
E) Ви зу ал ды бей не леу
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5-БӨЛІМБОЙЫНШАҚОРЫТЫНДЫ

IT Startup бө лі мі бой ын ша сен дер «Startup», «ин вес тор»,  
«іс ке асы ру», «плат фор ма», «Crowdfunding», «на си хат тау», 
«жар на ма», «ин фо г ра фи ка» ұғым да ры мен та нысып, әр бір 
ұғым ның қол да ны лу мақ сат та рын тү сін діңдер. 

Startup  си пат та ма ла ры, та ны мал Startup-тар, Startup-ты 
іс ке асы ру ке зең де рі, ин но ва ция лар ды қар жы лан ды ру тә сіл-
де рі, Crowdfunding-тің ба за лық түр ле рі, Қа зақ стан да ғы 
та ны мал Crowdfunding плат фор ма ла ры, Crowdfunding плат-
фор ма ла рын қол да ну мүм кін дік те рі, жо ба ны ал ға жыл жы ту 
үшін на си хат тау жұ мыс та рын ұй ым дас ты ру, на си хат тау функ-
ция ла ры, әдіс те рі, оның ішін де жар на ма, же ке са ту жә не ын та-
лан ды ру, са ту про це сін бас қа ру, ті ке лей мар ке тинг, өт кі зу ді 
ын та лан ды ру, со ны мен қа тар са ту ды жү зе ге асы ру дың не гіз гі 
әдіс те рін қа рас тыр дыңдар. 

Қа зір гі уа қыт та Қа зақ стан эко но ми ка сы ның елеу лі үле-
сін ірі биз нес құ рай ды, со ны мен қа тар ша ғын жә не ор та 
кә сіп кер лік тің да муы қар қын алу да. Ел де Startup-тар ды 
дай ын дау бой ын ша StartUp.kz, iStartUpSchool, Atameken 
Startup се кіл ді түр лі прог рам ма лар жұ мы сын си пат та-
дыңдар. 

Мар ке ти нг тік жар на ма лау да ин фог ра фи ка ны қол да ну,  
ин фог ра фи ка түр ле рі, ин фо г 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 кел ті ріл ді. 
Бұл бө лім нің ма ңыз ды лы ғы сен дер ді Startup тү сі ні гі мен, 
Crowdfunding плат фор ма ла ры ның жұ мыс іс теу қа ғи да ла ры-
мен то лық та ныс ты рып, сен дер ге өнім ді на си хат тау жә не са-
ту жол да рын, мар ке ти нг тік жар на ма жа сау ды үй ре ту бо лып 
та бы ла ды. 

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.

Baribirge.kz – Ор та лық Азия да ғы та быс ты он лайн плат-
фор ма.
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Starttime.kz – ұжым дық қол дау ар қы лы ав тор дың қы зық ты 
идеяла рын жү зе ге асы ру үшін қар жы лай кө мек көр се те тін 
сервис.

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.

На си хат тау әдіс те рі (methods of promotion) – мар ке ти нг тік 
мақ сат қа же ту үшін қол да ны ла тын мар ке тинг тә сіл де рі мен 
құ рал да ры.

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, 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 әдіс те рін 
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.

Же ке са ту – тау ар ды ау ыз ша ұсы ну, са ту мақ са тын да әң гі-
ме ле су ба ры сын да 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.

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 тау ар ға, қыз мет ке сұ ра ныс ты ын та-
лан ды ру.

Өт кі зу ді ын та лан ды ру (promotion consumer) – тұ ты ну-
шы ның тау ар ды са тып алу ын ын та лан ды ра тын мар ке ти нг тік 
қыз мет ке не гіз дел ген на си хат тау әдісі.

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 ти ім 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 
бой ын ша тау ар мен қыз мет ті на си хат тау әді сі.

Жар на ма лық үн деу – нақ ты ны са ны 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.

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.



6-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 үр діс те рін тал-

дау;
• Blockchain тех но ло гия сы ның мақ са ты мен жұ мыс іс теу қағидаcын 

тү сін ді ру;
• 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 деу;

• цифр лық қол таң ба мен сер ти фи кат тың мақ са тын си пат тау;
• 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.



220

§57–58. Қа зақ стан да ғы цифр лан ды ру

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 ти ім 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 сек тор ды 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:

•	 Startup	деген	не?
•	 Startupтың	басты	сипаттама
лары.

•	 Startupтың	қан	дай	да	му	ке	зең
де	рін	бі	ле	сіңдер?

•	 мәселені	шешудегі	инновациялық	
тәсілдер;

•	 Crowdfunding	де	ге	ні	міз	не?
•	 Crowdfunding	қан	дай	түр	ле	рі	бар?
•	 Crowdfundingтің	ат	қа	ра	тын	рөлі	
мен	қыз	ме	ті	қандай?

•	 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;

•	 мар	ке	ти	нг	тік	жар	на	ма	құ	ру	
(ин	фо			графи	ка,	ви	део).

Меңгерілетінбілім:

• Қа	зақ	стан	да	ғы	цифр	лан	ды	ру	
про	це	сі;

•	 цифр	лан	ды	ру	про	це	сі	нің	ағым
да	ғы	үр	діс	те	рі.

Сөздік:

Цифрландыру–Циф ро ви за
ция – Digitalization
Инфрақұрылым–Инфра
струк ту ра – Infrastructure
Цифрлықсауаттылық– Циф
ро вая гра мот ность – Digital 
literacy
Электрондысауда– 
Электрон ная тор гов ля – 
Electronic commerce
Қаржылықтехнологиялар– 
Фи нан со вые тех но ло гии – 
Financial technologies
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Қазақстандағыцифрландырудыңбастыбесбағыты
жәнеолардыңміндеттері
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 (25-
сызба).

Өнеркәсіпті және электр энергетикасын цифрландыру

Көлік пен логистиканы цифрландыру

Электронды сауданы дамыту

Қаржылық технологиялар мен қолма-қол ақшасыз төлемдер

Міндеттері 

Ауылшаруашылығын цифрландыру

25-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 (26-сыз ба).

Мемлекет – азаматтарға

Мемлекет – бизнеске

Ақылды қалалар

Міндеттері 

Мемлекеттік органдардың ішкі қызметін цифрландыру

26-сыз ба. Цифр лық мем ле кет ке өту мін дет те рі
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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 аумақта да мы ту (27-сыз ба).

Еліміздің барлық аумағында байланыс желілері мен  
АКТ инфрақұрылымын қамтуды кеңейту

АКТ саласындағы ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

Міндеттері 

27-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 (28-сыз ба).

Орта, техникалық және жоғары кәсіби білім берудегі  
цифрлық сауаттылықты арттыру

Халықтың цифрлық сауаттылығын арттыру 
(даярлау, қайта даярлау)

Міндеттері 

28-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 (29-сыз ба).

Міндеттері 

Инновациялық даму алаңдарын қолдау

Технологиялық кәсіпкерлікті, Startup мәдениетін  
және ҒЗТКЖ (ғылыми-зерттеу тәжірибе  

конструкторлық жұмыстар) дамыту

Инновацияларға сұранысты қалыптастыру

Венчурлік қаржыландыруды тарту

29-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, ұй ым дас ты ру жә не зерт теу 
әдіс те рі. Кө бі не се құ жат тар мен ви-
деолардан рет сіз деректер жи ын ты-
ғын біл ді ре тін осын дай де рек тер ді 
то лық қам ту жә не өң деу өз ісін  
ба рын ша то лық тү сі ну ге, бә се ке -
лес тер дің қыз ме тін тал дау ға, өз 
клиент те рі ту ра лы ақ па рат ты  
бі рік   ті ру ге мүм кін дік бе ре ді. 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 зі ле 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.
Blockchain тех но ло гия сын қол да ну дың көп те ген са ла ла ры 

бар: электронды құ жат тар ды ве ри фи ка ция лау, қар жы сер вис-
те рі, блок чейн жә не та ғы бас қа лар не гі зін де мә мі ле лер мен 
ке лі сім шарт тар жа са су.
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Smartcity (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, инф 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 ти ім 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-
сарту.

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.

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 үр діс те рі қан дай?

5. Bigdata үр ді сі деген не?
6. Smartcity үр ді сі 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. Blockchain тех но ло гия сы не себепті маңызды рөл атқа-

рады?

Сұрақтарғажауапберейік

Ойланайық,талқылайық
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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 үр діс те рі нің ар тық шы лық-
та рын тал дап, са лыс ты рың дар.

Цифрландырупроцесінің
ағымдағызаманауиүрдістері

Артықшылықтары

Bigdata үр ді сі

Blockchain тех но ло гия сы

Smartcity үр ді сі

Дәптердеорындайық

Қа зақ стан да ғы цифр лан ды ру дың бас ты бес ба ғы ты жә не 
олар дың мін дет те рін кес те ге тол ты рың дар.

Цифрландырудыңбасты
бесбағыты

Міндеттері

Компьютердеорындайық

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.

Ойбөлісейік

1. Қа зақ стан да цифр лан ды ру про це сі нің ағым да ғы үр діс-
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 
із деп, ой бө лі сің дер.

2. Білім беру жүйесінде цифр лан ды ру үрдісін қалай тиімді  
пай далануға болады?

Талдап,салыстырайық

Дәптергеорындайық

Компьютердеорындайық

Ойбөлісейік
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§59–60. Blockchain тех но ло гия сы

Blockchain тех но ло гия сы IT са ла-
сы ның ға на емес, қар жы са ла сы ның 
да да му бел гі сі бо лып та бы ла ды. Қар-
жы өкіл де рі Blockchain тех но ло гия сы-
ның бо ла ша ғы үл кен екеніне се не ді. 
Сонымен, бұл технологияның жұмыс 
істеу принципі қандай және ол қалай 
ұйымдастырылған?

Blockchain	де	ге	ні	міз	не?
«Block» – блок, «chain» – тіз бек, «Blockchain» – блоктар тіз-

бегі. Тізбектің екі түрі бар: 
1) Ресми Blockchain – ашық, то лық ты ры ла тын деректер қоры. 

Әрбір қатысушы мәліметті жаза да, оқи да алады.
2) Бейресми немесе жеке Block chain мәліметті жазу мен оқу 

барысында белгілі шектеулер қояды. Басымдылыққа ие 
түйіндер болуы мүмкін. Бейресми Blockchain-нің артық-
шылығы – эксклюзивті Block chain бо луында. Мұндай 
тізбекте аударымдармен айналысатын белгілі бір тұлғалар 
нақты бекітіледі.
Блоктар – бұл жүйе ішінде криптографикалық формада 

ұсынылған аударымдар, мәмілелер мен келісімшарттар тура лы 
деректер. Барлық блоктар тізбекке қойылып, бір-бірімен өзара 
байланысқан. Амалдар субъектілер арасында тікелей жасала-
ды және олар барлық қатысушылар Blockchain-нің бір желісіне  
қосылуының есебінен жүзеге асырылады. Бұл Blockchain-нің 
басты артықшылықтарының бірі болып саналады.

Жұмыссызбасы
Жұ мыс не гі зі бел гі лі бір ақ па рат пен цифрлық жаз ба лар дың 

блок қа бі рі гуін де бо лып та бы ла ды. Әрбір келесі блок алдыңғы 

Еcтеріңетүсіріңдер:

•	 Қазақстандағы	цифрлан
дыру	процесі;

•	 Қазақстандағы	
цифрландырудың	басты	
бағыттары	және	олардың	
міндеттері;

•	 Қазақстанда	цифрландыру	
процесінің	ағымдағы	
үрдістері.

Меңгерілетінбілім:

•	 Blockchain	тех	но	ло	гия
сы	ның	мақ	са	ты;

•	 Blockchain	тех	но	ло	гия
сы	ның	жұ	мы	сы.

Сөздік:

Блок–Блок – Block
Тізбек–Цепь – Chain
Сервер–Сервер – Server
Деректерқоры– База данных – Database
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блокпен криптографиялық шифрлау негізінде хронологиялық 
тізбек арқылы біріктірілген.

Блок тар қа таң түр де тіз бек со ңы нан жал ға на ды. Шифр лау 
бір мез гіл де бір же лі ге бі рік ті ріл ген үл кен ау қым ды құ рыл ғы-
лар мен қам та ма сыз еті ле ді.

Бұл құ рыл ғы лар күр де лі ма те ма ти ка лық есеп теу лер ге сү  йе-
 не оты рып, бе рік тіз бек құ ра ды. Егер ақырында олар дан бір-
дей нә ти же алы на тын бол са, он да блок сан ды сиг на ту ра алып, 
өз гер ту ге жа ра май қа ла ды. Осы ған бай ла ныс ты нақ ты бір блок 
жа сау мүм кін емес, тек қа на жа ңа жаз ба лар қо су ға бо ла ды.

Blockchain қа лай жұ мыс іс тей ті ні 30-сыз ба да көр се тіл ген.

1

4

2

5

3

6

А ақшаны В-ға 
ауыстырғысы келеді

Егер қате жоқ болса,  
онда қатысушы блок-
ты өз мәліметтер 
қорының көшірмесіне 
жазады

Блоктар тексеру үшін 
жүйенің барлық қатысу-
шыларына таратылады

Ақша А-дан В-ға  
аударылды

Мәміле желіге беріледі, 
блокқа жиналады, әрбір 
блок нөмірленеді

Енді блок алдыңғы ау-
дарымдар жасалғаны 
туралы ақпарат сақта-
латын тізбекке қосыла 
алады

30-сыз ба. Blockchain жұ мы сы

Деректер қо ры ның үлес ті ріл ген си пат та ма сы үшін оны бұ-
зып алу мүм кін емес. Бұл әре кет ті жү зе ге асы ру үшін Blockchain 
тіз бе гін де гі бар лық құ рыл ғы ның қол же тім ді гі не ие бо луы ке-
рек. Бір блок қа қолжет кі зі ліп, өз ге ріс ен гі зі ле тін бол са, он да тұ-
тас тіз бек тің бү тін ді гі бұ зы ла ды да, кез кел ген әре кет тоқ та ты ла-
ды. Жа ңа жаз ба ал ған блок жал пы жүйеге сәй кес кел мей ді.

Қолданусаласы
Бұл тех но ло гия түр лі зерт теу лер мен тес ті леу лер ке зе ңі-

нен өтіп жатқандықтан, әлі қолданысқа кеңінен енгізілмеді. 
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Алай да адам өмі рі нің ма ңыз ды са ла ла рын да көп кез дес ті-
ру ге бо ла ды. Қа зір гі уа қыт та Blockchain бел сен ді түр де банк 
жүйеле рін де ке ңі нен қол да ны лу да. Бұл тех но ло гия не гі зі банк-
тың ға на емес, оның са лым шы ла ры ның да қар жы лық құ рал-
да рын қор ғай ды. Мұн дай тех но ло гия ны қол да ну опе ра ция лық 
шы ғын дар ды азай ту ға мүм кін дік бе ре ді. Кез кел ген ұй ым үшін 
Blockchain тех но ло гия сы ның үш ар тық шы лы ғы бар: қау іп сіз-
дік, қашық тық жә не қор ғал ған дық.

Тех но ло гия ның осын дай ар тық шы лық та ры не гі зін де кез кел-
ген ақ па рат тү рі мен ал ма су ды ұй ым дас ты ру ға бо ла ды. Ірі банк 
жү йеле рі нен бас қа, үлес ті ріл ген деректер қо ры жү йесі мик ро-
тө лем дер жа сау да, ло гис ти ка да, құ қық са ла сы мен ме ди ци на да 
қол да ны ла ды. Blockchain тех но ло гия сы мем ле кет дең гей ін де ке-
ңі нен қол да ны ла тын ажы ра мас құ рал ға ай на лу да. Тех но ло гия-
ның со ңы на дей ін әлі жа сақ та лып біт пе ген ді гін ес ке ре тін бол-
сақ, жа қын бо ла шақ та ол қол да ныс та жа ңа мүм кін дік тер сый-
лай тын бо ла ды.

Blockchainтехнологиясыныңартықшылығыменкемшілігі
Қа зір дің өзін де Blockchain тех но ло гия сы жа ңа шыл жә не 

бо ла ша ғы жо ға ры деп са на ла ды. Ол деректер мен қау іп сіз жә не 
қор ғал ған түр де ал ма су ды қам та ма сыз ете ді жә не ор та лық тан-
ды рыл ған деректер қо ры ның ар қа сын да бар лық қор ды бұ зу 
мүм кін ді гі нен сақ тай ды. Қас тан дық жа са ғы сы кел ген адам да 
бір ға на блок қа қол же ткізу арқылы, блок бү тін ді гін бұ за 
алады. Blockchain тех но ло гия сы жа ңар тыл ған нан ке йін блок 
маз мұ нын өз гер ту мүм кін емес, тек қа на жа ңа жаз ба қо су ға 
бо ла ды.

Жо ға ры да кел ті рі лген ар тық шы лық та ры на қа ра мас тан, 
кей бір кем ші лік те рі де бар. Ең ал ды мен, ол жү йенің то лық 
же тіл ді ріл ме ген ді гі не бай ла ныс ты. Тех но ло гия ны заң ға қа тыс ты 
іс тер де қол да ну ти ім сіз. Мұн дай мә се ле лер биз нес те де ту ын-
дауы мүм кін. Бұл кем ші лік те рі не қа ра мас тан, ірі жә не бе рік 
биз нес өкіл де рі өз ме ке ме ле рін де Blockchain тех но ло гия сы на 
се нім ді лік ар тып, ке ңі нен қол да нып ке леді.

Жауапберейік

1. Blockchain технологиясы деген не?
2. Blockchain технологиясының жұмыс істеу принципі 

қандай?

Сұрақтарғажауапберейік
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3. Blockchain технологиясының жұмыс сызбасы қандай?
4. Технология қандай салаларда кеңінен қолданылады?

Ойланайық,талқылайық

1. Blockchain тех но ло гия сы не үшін қол да нылады?
2. Blockchain тех но ло гия сы ның жұ мыс іс теу прин ци пін бұ-

зу мүм кін бе?
3. Шифр лау әді сін қол да ну Blockchain тех но ло гия сы үшін 

қан ша лық ты ти ім ді?
4. Технологияның басты ерекшеліктері неде?

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, Blockchain тех но ло гия сы ның 
ар тық шы лы ғы мен кем ші лі гін тал дап, са лыс ты рың дар.

Blockchainтехнологиясының
артықшылығы

Blockchainтехнологиясының
кемшілігі

Дәптердеорындайық

Blockchain тех но ло гия сы ның қол да ны лу са ла ла ры жә не 
оның қыз ме ті ту ра лы қо сым ша ақ па рат ре су рс та рын пайда-
лана оты рып тол ты рың дар.

Қолданылусалалары Қызметі

Иден ти фи ка ция лық ақ па рат ты 
бас қа ру 

Ано ним ді ха бар ла ма та ра ту 

Смарт ке лі сімшарт тар 

Ха лы қа ра лық ақ ша ау да рым да ры 

Элект рон ды дау ыс бе ру 

Цифрлық ак тив тер мен то ке ни-
за ция

Зат тар ин тер не ті (Internet of 
Things)

Ав тор лық құ қық ты қор ғау 

Ойланайық,талқылайық

Талдап,салыстырайық

Дәптергеорындайық
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Компьютердеорындайық

Тө мен де гі амал дар дың орын да лу ын да Blockchain тех но-
ло гия сы қа лай жұ мыс іс тей тін ді гін кез кел ген про грам ма ны 
қол да на оты рып, сыз ба тү рін де көр се тің дер.

• Смарт ке лі сімшарт тар

• Ха лы қа ра лық ақ ша  
 ау да рым да ры

• Элект рон ды дау ыс бе ру

• Элект рон ды әмиян

Ойбөлісейік

1. Ақ ша ау да ры мы на жә не оған қа тыс ты жағ дай лар ды 
заң ды қор ғау мен қа да ға лау бо йын ша Blockchain тех но-
ло гия сы на қан ша лық ты се нім біл ді ру ге бо ла ды деп ой-
лай сың дар?

2. Сабақта не білдіңдер? Не үйрендіңдер? Өз ойларыңды 
достарыңмен бөлісіңдер. Алған жаңа білімдеріңді 
күнделікті өмірде қандай жағдайда қолдануға болады? 
Мысал келтіріңдер.

Компьютердеорындайық

Ойбөлісейік
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§61–62. Ақ па рат тар ды құ қы қтық қор ғау

Ақпаратты құқықтық қор ғау – 
құ қық тық не гіз де ақ па рат ты қор-
ғау ды қам та масыз ете тін арна йы 
заң дар, нор ма тив тік ак ті лер, ере-
же лер, рә сім дер мен іс-ша ра лар. 
Ре сурс ре тін де ақ па ратты құ қық-
тық қор ғау ха лық ара лық, мем-
ле кет тік дең гей де та ныл ған және 
мем ле кет ара лық шарт тар мен, кон-
вен циялар мен, дек ла рация лар мен 
анық та ла ды және па тент тер мен, 
ав тор лық құ қық пен, олар ды қор-
ғау ға ар нал ған ли цен зия лар мен іс-
ке асы ры лад ы. Мем ле кет тік дең-
гей де құ қық тық қор ғау арна йы 
ере же лер мен рет те ле ді. Біз дің ел де 
мұн дай ере же лер (ак ті лер, нор ма-
лар) Кон сти туция, Қа зақ стан Рес-
пуб ли ка сы ның заң да ры, тиіс ті ко-
декс тер де баян дал ған аза мат тық, 
әкім ші лік, қыл мыс тық құ қық бо-
лып табы ла ды. 

Қазіргі заманда ақпаратқа қа-
тыс ты орын алып жат қан жағ дай-
лар ақ па рат ты қор ғау жө нін де гі 
заң на ма ны, оның құ ра мы мен маз-
мұ нын, оның Қа зақ стан Рес пуб ли-
ка сы ның заң да ры мен құ қық тық 
ак ті ле рі нің бар лық жү йе сі мен ара-
қа ты на сын қа лып тас ты ру ға ке-

шен ді көз қа рас тың қа жет ті лі гін та лап етіп, ай қын дай ды. Ақ-
па рат тан ды ру мен ақ па рат ты қор ғау жө нін дегі ҚР заңдары: 
• 1996 жылғы 10 маусымдағы «Авторлық құқық және 

сабақтас құқықтар туралы»;

Еcтеріңетүсіріңдер:

•	 Қа	зақ	стан	да	ғы	цифр	лан	ды	ру	
про	це	сі;

•	 цифр	лан	ды	ру	про	це	сі	нің	ағым
да	ғы	үр	діс	те	рі.

Меңгерілетінбілім:

•	 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.

Сөздік:

Зияткерлікменшік– Ин
тел лек ту альная собст вен
ность – Intellectual property
Авторлыққұқық– Ав тор 
ское пра во – Copyright
Патенттікқұқық– Па те нт
ное пра во – Patent right
Ақпараттықресурстар– 
Ин фор ма ци он ные ре сур сы – 
Information resources
Құпияақпарат– Кон фи
ден циальная ин фор ма ция – 
Confidential	information
Жалпыақпарат– Об ще
дос туп ная ин фор ма ция – 
Publicly available information
Коммерциялыққұпия– 
Ком мер чес кая тай на – Trade 
secret
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• 2003 жылғы 7 қаңтарғы «Электронды құжат және элек-
тронды цифрлық қолтаңба туралы»;

• 2015 жылғы 16 қарашадағы «Ақпаратқа қолжеткізу тура-
лы» және басқа да Қазақстан Республикасының Заңдары.
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 «Элек-
тронды 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 дік жоқ;
• ақ па рат ие сі оның құ пия лы лы ғын қор ғау ша ра ла рын 

қолданады.
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).

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 
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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 4 дер бес инс ти тут қа 
бө лу ге бо ла ды (31–34-сыз ба лар):

Ав тор лық құ қық жә не са бақ тас құ қық тар инс ти ту ты

Объектілері • ғылым, әдебиет, өнер туындылары (ав-
торлық құқық); 

• әртістер мен орындаушылардың, спек-
такль дердің қоюшы-режиссерлерінің 
және өзге де театр ойын-сауық көрініс-
терінің, дирижерлердің орындаушылық 
қызметінің нәтижелері; 

• дыбыс және видеоларды жазу; 
• радио және теледидар сигналдарын беру 

(сабақтас құқықтар)

Нысаны

Субъектісі авторлар, бірлескен авторлар, патент мен-
шік иелері, автор мұрагерлері

олардың бірегейлігін көрсететін көркем 
форма мен тіл

31-сыз ба. 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

Объектілері • өнертабыс;
• пайдалы модельдер;
• өнеркәсіптік үлгілер

Нысаны

Субъектісі авторлар, бірлескен авторлар, патент мен-
шік иелері, автор мұрагерлері

олардың бірегейлігін көрсететін көркем 
форма мен тіл

32-сыз ба. Па те нт тік құ қық инс ти ту ты
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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 • фирмалық атаулар (азаматтық айна-
лымға қатысушыларды дараландыру 
құралдарының субинституты); 

• тауар таңбалары, қызмет көрсету белгі-
лері, тауар шығарылған жерлердің атау-
лары (өнімді, жұмыстарды және қызмет-
терді дараландыру құралдарының 
субинституты

Субъектісі авторлар, бірлескен авторлар, патент  
меншік иелері, автор мұрагерлері

Нысаны тиісті шешімдердің мазмұны

33-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

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 топологиясы;
• қызметтік және коммерциялық құпия ны 

құрайтын ақпарат;
• заңнамаға сәйкес айрықша құқықтық 

танылуы және бекітілуі мүмкін зияткер-
лік қызметтің өзге де нәтижелері

Субъектісі авторлар, бірлескен авторлар, патент  
меншік иелері, автор мұрагерлері

Нысаны тиісті шешімдердің мазмұны

34-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 
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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?
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 қы қтық 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 
«Электронды 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.

Дәптердеорындайық

Кес те ні тол ты рың дар.

Институттар
Объек-
тілері

Субъек-
тісі

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 

Сұрақтарғажауапберейік

Ойланайық,талқылайық

Талдап,салыстырайық

Дәптергеорындайық



236

Институттар
Объек-
тілері

Субъек-
тісі

Нысаны

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 

Компьютердеорындайық

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) 
хабарлама 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 су рс тар же кемен шік ны са ны ре тін де.

Ойбөлісейік

1. «Қа зақ стан да ақ па рат ты құ қықтық қор ғау қан дай дең-
гей де жүр гі зі ліп ке ле ді? Ақ па рат ты 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 сы нып тас та рың мен ой бө лі сің дер.

2. Мына жағдайда құқықбұзушылық бар ма? Ойларыңды 
дәлелдеңдер.

 Әншінің айтқан әнін басқа бір кісі рұқсатсыз өз парақ-
шасында жариялап, көрілім жинады. Бұл дұрыс па? 
Жалпы ән кімге тиесілі:
– әншіге,
– ақынға, 
– композиторға,
– продюсерге?

Компьютердеорындайық

Ойбөлісейік
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§63–64. Элект рон ды цифрлық қолтаң ба  
жә не серти фи кат

Қа зақ стан да элект рон 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.

Элект	рон	ды	цифр	лық	қол	таң	ба	
де	ге	ні	міз	не?

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 элек-
т рон ды құ жат тың де рек те ме сі.

Элект рон ды цифр лық қол-
таң ба ны пай да ла ну – өз қо лы мен 
қой ыл ған қол таң ба ны то лық ау ыс-
ты ру.

«Элект рон 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 қ а 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 элект рон 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	қы	қтық	
қор	ғау	дың	қа	жет	ті	лі	гі;

•	 зият	кер	лік	мен	шік	ті	құ	қықтық	
қор	ғау	дың	қа	жет	ті	лі	гі.

Меңгерілетінбілім:

•	 элект	рон	ды	цифр	лық	қол	таң	ба;
•	 сер	ти	фи	кат;
•	 элект	рон	ды	цифр	лық	қол	таң	ба	
қыз	ме	ті;

•	 сер	ти	фи	кат	қыз	ме	ті.

Сөздік:

Электрондыцифрлыққол-
таңба– Элект рон ная циф
ро вая под пись – Electronic 
digital signature
Тіркеукуәлігі– Сер ти фи
кат –	Certificate
Жекекуәлік– Удос то ве ре
ние лич нос ти – Identity card
Тiркеукуәлiгініңиесі– Вла
де лец ре ги ст ра ци он но го 
сви де тель ст ва – Owner of the 
registration	certificate
Электрондықұжат– 
Электрон ный до ку мент – 
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;

• элект рон ды құ жат – ақ па рат элект рон ды-цифр лық ны сан да 
ұсы ныл ған жә не элект рон ды цифр лық қол таң ба ар қы лы 
куә лан ды рыл ған құ жат;

• элект рон ды цифр лық қол таң ба  (ЭЦҚ) – элект рон 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 элект рон ды цифр лық 
ны шан дар те рі лі мі;

• элект рон 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;

• элект рон ды цифр лық қол таң ба ның ашық кіл ті – кез кел ген 
тұл ға ның қо лы же те тін жә не элект рон 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 элект рон ды цифр лық ны шан дар дәй ек ті лі гі;

• элект рон 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 элект рон ды цифр лық қол-
таң ба құ рал да рын пай да ла на оты рып, элект рон ды цифр лық 
қол таң ба ны жа сау ға ар нал ған элект рон 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 элект рон 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 



239

мақса 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 (35-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

35-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 
орналас ты рыл ған.

Сертификаталу
 сіл те ме сі мен өт кен нен ке йін, 147-су рет те 

 кел ті ріл ген па рақ ша ашы ла ды.
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147-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 ке йін 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 ке йін 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 ке йін 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 ке йін 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.

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 
(148-су рет).
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148-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 дасаңдар, 
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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Дәптердеорындайық

Электронды цифр лық қол таң ба ны сақ тау тип те рі нің си-
пат та ма сын тө мен де гі кес те ге тол ты рың дар.

Электрондыцифрлыққолтаңбанысақтаутиптері Сипаттамасы
 Файл дық жүйе  
Kaztoken 
SIM-кар та да ғы ЭЦҚ
Же ке куә лік

Компьютердеорындайық

ЭЦҚ кілт те рін алу
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

Дәптергеорындайық

Компьютердеорындайық
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3. Ашыл ған те ре зе ден Өті нім бе ру ба тыр ма сын таң даң дар.

Тіркеу куәлігін шығаруға өтінім беру

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
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6. Әрі қа рай ти іс ті өріс тер ді тол ты рып, Өті нім бе ру ба тыр-
ма сын ба сың дар.

Онлайн өтінім беру

7. 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 ке йін, Ха лық қа қыз мет көр-
се ту ор та лы ғы на ба рып, өті нім ді рас тау ке рек.

Құрылған өтінімді жүктеу

8. Өті нім рас тал ған нан ке йін гі әре кет тер та қы рып ба ры-
сын да си пат тал ған рет бо йын ша орын да лып, көр се тіл-
ген сақ тау ор ны на сер ти фи кат тар жүк те ле ді.

Ойбөлісейік

Элект рон ды цифр лық қол таң ба ны қол да ну да қан дай 
кем ші лік тер кез де се ді? Элект рон 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 қо сым ша ақ па рат көз де-
рі нен із де ніп, сы нып тас та рың мен ой бө лі сіңдер.

Ойбөлісейік
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§65–66. Элект рон ды цифр лық қол таң ба  
жә не сер ти фи кат ты қол да ну. Прак ти кум

1-тап сыр ма. 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. Ке ле сі бет пай да бо ла ды. Же ке ка би нет ке 
кі ру ба тыр ма сын ба сың дар (149-сурет).

149-су рет. 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 (150-сурет).

150-су рет. «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 (151-
сурет).
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151-су рет. Аутентификация кілтін таңдау

4. Кі ру ба тыр ма сын ба сың дар (152-сурет).

152-су рет. 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 (153-сурет).

153-су рет. 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 (154-сурет).

154-су рет. Аутентификация кілті көмегімен қол қою

7. Қолданушы ның же ке ка би не ті не қош кел дің дер (155-сурет).

155-су рет. Қолданушының жеке кабинеті
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2-тап сыр ма. 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 (156-сурет).

156-су рет. 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 (157-сурет).

157-су рет. 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 (158-сурет).

158-су рет. «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 ке йін 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 

(159-сурет).

159-су рет. 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 (160-сурет).

160-су рет. 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 ке йін 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. 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.

4. 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 (161-сурет).

161-су рет. 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. 

5. Па роль сәт ті өз гер тіл ді.
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§67–68. Элект рон ды үкі мет  

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 ти ім 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.

Бас қа ша айт қан да, электронды 
үкі мет – ли цен зи яны рә сім деу үшін 
ЖСН ға на ке рек бо ла тын, ком му-
нал дық қыз мет ақы ла ры мен ай ып-
пұл дар ды он лайн жүйе сін де тө леу ге 
бо ла тын, анық та ма алу үшін «Аза-
мат тар ға ар нал ған үкі мет» мем ле-
кет тік кор по ра ция сы» же ке куә лік 
қа на талап еті ле тін, биз не сті өзді-

гі мен тір кеу ге не ме се электронды үкі мет пор та лын да не бә рі  
10–15 ми нут ішін де анық та ма алу ға, күн-түн де мей, кез кел ген 
уа қыт та ба ла ның ба ла бақ ша ға ке зе гін кө ру ге, ме кен жай анық-
та ма сын ұялы те ле фон ға ал ды ру ға бо ла тын жә не осы се кіл ді 
бас қа да көп те ген жағ дай лар .  

Еcтеріңетүсіріңдер:

•	 элект	рон	ды	цифр	лық	қол
таң	ба;

•	 сер	ти	фи	кат	деген	не?
•	 элект	рон	ды	цифр	лық	қол
таң	ба	қыз	ме	ті;

•	 сер	ти	фи	кат	қыз	ме	ті.

Меңгерілетінбілім:

•	 электронды	үкі	мет	пор	та	лы;
•	 элект	рон	ды	үкі	мет	пор	та
лы	ның	функ	ция	ла	ры.

Сөздік:

Электрондыүкімет– 
Элект рон ное пра ви тель ст
во	–	Egovernment
Азамат–Граж да нин – 
Citizen
Бизнес–Биз нес – Business
Технологиялықсауат-
тылық– Тех но ло ги чес кая 
гра мот ность – Technological 
literacy
Әкімшілендіру–Ад ми
нист ри ро ва ние –  
Administration
Интерактивтілік–Ин те р
ак тив ность – Interactivity
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Қа	зақ	стан	Рес	пуб	ли	ка	сын	да	электронды	үкі	мет	қа	лай	да	муда?
Элект рон ды үкі мет құ ру идея сы Ел ба сы мыз ға 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 (35-сыз ба):

Ақпараттық кезең

Интерактивті кезең

Транзакциялы кезең

Түрлендірмелі кезең

36-сызба. Электронды үкі ме ттің қа лып та суы мен  
да муы ның ке зе ңдері

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.

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 
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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 (162-су рет).

162-су рет. egov.kz элект рон ды үкі мет пор та лы

Пор тал да ғы қа шық тық ре жи мін де көр се ті ле тін қыз мет тер 
түр лі ар тық шы лық тар дың кең спект рі мен ерек ше ле не ді, атап 
айт қан да (163–164-су рет тер):
• биз нес ті жә не аза мат тар ды же дел қол дау;
• Рес пуб ли ка ны бас қа ру мен бас қа ру да адам дар дың бел сен ді-

лі гін арт ты ру;
• адам дар дың тех но ло гия лық сау ат ты лы ғын арт ты ру;
• әр адам ның әлеу еті нің мүм кін дік те рін ке ңей ту;
• де мок ра тия лық үр діс тер ді же тіл ді ру;
• аз шы ғын ды әкім ші лен ді ру;
• Қа зақ стан үкі ме ті нің ха лық ал дын да ғы жау ап кер ші лі гін 

арт ты ру.

163-су рет. Аза мат тар ға ар нал ған қыз мет түр ле рі

164-су рет. Биз нес ке ар нал ған қыз мет түр ле рі
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Пор тал дың не гіз гі ар тық шы лы ғы – Қа зақ стан Рес пуб ли ка-
сы ның би лі гі не ті ке лей қолжет кі зу бо лып та бы ла ды. Вир туал ды 
қыз мет тер кез кел ген қа шық тық бұ ры шы нан түр лі опе ра ция-
лар ды, со ның ішін де тө лем опе ра ция ла рын да жүр гі зу ге мүм кін дік 
бе ре ді. Бұл мем ле кет тік рә сім дер әл де қай да ашық бо ла ды, бас қа ру 
ти ім ді лі гін ай тар лық тай арт ты ра ды жә не мем ле кет тік қыз мет-
ші лер ара сын да ғы сы бай лас жем қор лық ты азай та ды деп сен ді ре ді.

Элект рон ды үкі мет сай тын да мы на дай іс-әре кет тер ді жү зе ге 
асы ру ға мүм кін дік бе ре тін қыз мет тер бар (165-су рет):

165-су рет. Элект рон ды үкі мет сай тын да ғы қыз мет түр ле рі

Мобильдіқарым-қатынас
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. 
Ере же бо йын ша iOS жә не Android операциялық жүйе ле рі 

бар смарт фон дар да орыс жә не қа зақ тіл де рін де жұ мыс іс тей-
ді. Ұя лы те ле фон нан медициналық ұйымға мессенджер ар қы-
лы тір ке лу ге, мен ші гі нің бо луы ту ра лы ақ па рат ты сұ ра ту ға бо-
ла ды. 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 г рамм-бот пай да бол ды (166-су рет).
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166-су рет. Элект рон ды үкі мет мо биль ді қо сым ша сы

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 (167-су рет):
1. Жылжымайтын мүліктің жоқ (бар) екендігі туралы анық-

тама беру.
2. Жеке тұлғалар үшін жылжымайтын мүлікке тіркелген 

және тоқтатылған құқықтар туралы анықтамалар беру.
3. Жылжымалы мүлік кепілін тіркеу тізілімінен үзінді беру.
4. «Заңды тұлғалар» мемлекеттік деректер қорынан анықтама 

беру.
5. Азаматтық хал актілерін тіркеу туралы қайталама куә лік-

 тер немесе анықтамалар беру (анықтамалар алу бөлігінде).
6. Жылжымайтын мүлікке тіркелген құқықтар (ауырт па-

лықтар) және оның техникалық сипаттамалары туралы 
анықтамалар алу.
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7. Жылжымайтын мүлік объектілерінің жоспарын (сызба сын) 
қоса алғанда, тіркеу органы куәландырған тіркеу ісі құжат-
та рының көшірмелерін беру.

8. Жылжымайтын мүліктің меншік иесі (құқық иесі) туралы 
мәліметтерді қамтитын техникалық паспортқа қосымша 
беру.

9. Жылжымайтын мүлікке құқық белгілейтін құжаттың 
төлнұсқасын алу.

10. Жылжымайтын мүлік объектілерінің техникалық пас-
портын беру.

11. Жылжымайтын мүлік объектілерінің техникалық пас-
портының төлнұсқасын беру.

12. Дәрігерді үйге шақыру (логин/пароль).
13. Дәрігердің қабылдауына жазылу (логин/пароль).
14. Мұрағаттық анықтамалар алу.
15. Әскери қызмет өткеру туралы анықтама алу (логин/пароль).
16. Жеңілдіктері бар тұлғалардың (ҰОС қатысушылар,  

Черно быль апатын жоюшылар, жауынгер-интернацио на-
лис тер) анықтама алуы (логин/пароль).

17. Алғашқы меди ци налық-санитарлық көмек көрсететін 
медициналық мекемеге тіркелу.

18. Мемлекеттік қызметшілерді, бос мемлекеттік әкімшілік ла уа-
зымға орналасуға үміткерлерді және құқық қорғау қыз метіне 
алғаш кіретін азаматтарды тестілеу (логин/пароль).

167-су рет. Бі рың ғай бай ла ныс ор та лы ғы
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Элект рон 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.

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?
4. egov.kz пор та лы ның не гіз гі мақ са ты қандай?
5. Пор тал да қа шық тық ре жи мін де қандай қызметтер 

көрсетіледі?
6. Аза мат тар ға ар нал ған қыз мет түр ле рі қан дай?
7. Биз нес ке ар нал ған қыз мет түр ле рі қан дай?
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 ти ім 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.

Электрондыүкімет
дамуыныңіргелітөрткезеңі

Ерекшеліктері

Ақ па рат тық ке зең 

Ин те рак тив ті ке зең 

Тран зак ция лы ке зең 

Түр лен дір ме лі ке зең 

Сұрақтарғажауапберейік

Ойланайық,талқылайық

Талдап,салыстырайық
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Дәптердеорындайық

«Egov жұ мы сы ның ти ім 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 жа зың дар.

Компьютердеорындайық

1-тап сыр ма. Элект рон 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.

Дәптергеорындайық

Компьютердеорындайық
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4. Ке ле сі бет ке өт кен нен ке йін, жа сы рын сөз ді ой лас ты-
рып, оны екі өріс ке те ріп, элект рон ды пош та ад ре сін ен-
гі зің дер. Сер ти фи кат ты таң дау ба тыр ма сын ба сың дар.

5. Тір ке лу үшін элект рон 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.

6. Ашыл ған те ре зе де пароль ді ен гі зіп, Қол қою ба тыр ма-
сын ба сың дар.
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7. egov.kz сай ты на тір ке лу аяқ тал ды.

2-тап сыр ма. 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 даң-

дар.

5. Ашыл ған те ре зе ден ЖСН туралы мәліметтер алу бөлімін 
таңдап, Онлайн сұрау батырмасын басыңдар. 
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6. Тө мен де гі те ре зе ден Тегі, Аты, Әкесінің аты, Туған күні, 
Құжат нөмірі жолдарын толтырыңдар, кейін Сұранысты 
жібер батырмасын басыңдар.

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.

Ойбөлісейік

Қа зақ стан да элект рон ды үкі мет идея сы қа лай пай да 
бол ды жә не элект рон ды үкі мет те гі деректер қа лай қор ғал-
ған ды ғы ту ра лы қо сым ша ақ па рат көз де рі нен із де ніп, сы-
нып тас та рың мен ой бө лі сің дер.

Ойбөлісейік
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ЖИЫНТЫҚБАҒАЛАУТАПСЫРМАЛАРЫНЫҢҮЛГІЛЕРІ

1. 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:
A) Цифр лан ды ру
B) Да мы ту
C) Ақ па рат тан ды ру
D) Ком пью тер лен ді ру
E) Тех но ло гия лан ды ру

2. Сәй кес тен ді рің дер:

1. Эко но ми ка 
са ла ла рын  
цифр лан ды ру 

A) 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 

2. Цифр лық  
мем ле кет ке 
өту

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 

3. Цифр лық 
Жі бек жо лын 
іс ке асы ру

C) 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 руа 

4. Ада ми ка пи-
тал ды да мы -
ту 

D) 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 

5. Ин но ва-
ция лық 
эко жүйе ні 
құ ру

E) 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

3. Бос орын ды тол ты рың дар:
 Тіз бек тің екі тү рі бар: ... (1) жә не ... (2). 
4. Blockchain де ге ні міз не?

A) Блок тар ті зі мі
B) Блок тар са ны
C) Блок тар құ ры лы мы
D) Блок тар ба сы
E) Блок тар  са па сы
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5. Blockchain тех но ло гия сы ның үш ар тық шы лы ғы:
A)  Қау іп сіз дік, ашық тық жә не қор ғал ған дық
B)  Қау іп сіз дік, се нім ді лік, қа ра пай ым ды лық
C) Ашық тық, қор ғал ған дық, се нім ді лік
D) Қа ра пай ым ды лық, тіз бек тік, ашық тық
E) Қор ғал ған дық, се нім ді лік, қау іп сіз дік

6. Па те нт тік құ қық инс ти ту ты ның объ ек ті ле рі (3 жау ап  
дұ рыс):
A) Өнер та быс
B) Пай да лы мо дель дер
C) Өнер кә сіп тік үл гі лер
D) Фир ма лық атау лар
E)  Тау ар таң ба ла ры

7. Қа зақ стан да элект рон ды цифр лық қол таң ба (ЭЦҚ) қай 
жы лы ен гі зіл ді?
A) 2008
B) 2018
C) 2009
D) 2010
E) 1998

8. Бос орын ды тол ты рың дар:
 ... (1) сер ти фи ка ты – сұ ра ныс тар ға қол қоюға, ал ... (2) сер-

ти фи ка ты пор тал да ау тен ти фи ка ция лау ға ар нал ған.
9. Элект рон ды үкі ме ті міз дің қа лып та суы мен да муы ның ір-

ге лі төрт ке зе ңін көр се тің дер (1 жау ап ар тық):
A) Ақ па рат тық
B) Ин те рак тив ті
C) Тран зак ция лы
D) Түр лен дір ме лі
E) Са лыс тыр ма лы

10. Бос орын ды тол ты рың дар:
 ... (1) үкі мет – ... (2) тех но ло гия лар кө ме гі мен іші на ра ке лі-

су ші лік ті қам та ма сыз ете тін, ... (3) пен ... (4) ара сын да ғы, 
сон дай-ақ ... (5) ор ган дар дың өза ра әре кет тес ті гі нің бі рың-
ғай ме ха низ мі.
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6-БӨЛІМБОЙЫНШАҚОРЫТЫНДЫ

Цифр лық сау ат ты лық бө лі мі бой ын ша сен дер «цифр лан-
ды ру», «инф ра құ ры лым»,  «цифр лық сау ат ты лық», «элек-
трон ды сау да», «қар жы лық тех но ло гия», «Bigdata»,  «Зият-
кер лік мен шік», «ав тор лық құ қық», «па те нт тік құ қық», 
«ақ па рат тық ре су рс тар», «құ пия ақ па рат», «ком мер ция лық 
құ пия», «элект рон ды цифр лық қол таң ба», «тір кеу куә лі гі», 
«же ке куә лік», «элект рон ды құ жат», «элект рон ды үкі мет» 
ұғым да ры мен та нысып, әр бір ұғым ның қол да ны лу мақ сат-
та рын тү сіндіңдер. 

Қа зақ стан да ғы цифрлан ды ру дың бас ты бес ба ғы ты жә не 
олар дың мін дет те рін, Қа зақ стан да цифрлан ды ру про це сі нің 
ағым да ғы үр діс те рі, оның ішін де Bigdata мен Blockchain тех-
но ло гия сы, оның мақ са ты мен жұ мы сын, қол да ну са ла сын, 
Blockchain тех но ло гия сы ның ар тық шы лы ғы мен кем ші лі гін 
си пат тады ңдар. 

Қа зір гі кезде ақ па рат қа қа тыс ты орын алып жат қан жағ-
дай лар ақ па рат ты қор ғау жө нін де гі заң на ма ны, оның құ ра мы 
мен маз мұ нын, оның Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның заң да ры 
мен құ қық тық ак ті ле рі нің бар лық жүй есі мен ара қа ты на сын 
қа лып тас ты ру ға ке шен ді көз қа рас тың қа жет ті лі гін та лап етіп, 
ай қын дай ды. Осы ған орай Ақ па рат тан ды ру мен ақ па рат ты 
қор ғау жө нін де гі ҚР заң да рымен таныстыңдар. 

Элект рон ды цифр лық қол таң ба жә не пор тал да ЭЦҚ пай-
да ла ну ар тық шы лық та рын, сер ти фи кат ты алу тәр ті бін, қыс-
қа ша тү сі нік те ме ле рін кел тір дік. Элект рон ды үкі мет жә не 
оның қа жет ті лі гі, Қа зақ стан Рес пуб ли ка сын да элект рон ды 
үкі мет тің да му ке зең де рі, egov.kz элект рон ды үкі мет пор та лы 
жә не Пор тал да ғы қа шық тық ре жи мін де көр се ті ле тін қыз-
мет тер ді білдіңдер. Бұл бө лім нің ма ңыз ды лы ғы Қа зақ стан да 
цифр лан ды ру про це сі нің ағым да ғы үр діс те рі мен, Blockchain 
тех но ло гия сы ның мақ са ты мен жұ мыс іс теу қағи даcын, 
цифр лық қол таң ба мен сер ти фи кат тың мақ са тын  то лық 
та ныс ып, элект рон ды үкі мет пор та лы ның функ ция ла рын 
си пат тап, элект рон ды үкі мет пор та лын,  элект рон ды цифр лық 
қол таң ба ны қол да нып, то лық қыз мет түр ле рін алу ға үй ре ну 
бо лып та бы ла ды. 
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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 тех но ло гия лар 
жә не мүм кін дік тер ді пай да ла на оты рып, ка пи тал дан ды ру дың 
өсуі мен ең бек өтім ді лі гін арт ты ра тын ҚР эко но ми ка сы ның 
әр түр лі са ла ла рын қай та құ ру.

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 да мы ту.

Ада ми ка пи тал ды да мы ту – креа тив тік қо ғам құ ру ды жә не 
жа ңа нақ ты лық тар – 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 жиі пай да ла ныл май тын үл кен кө лем ді 
ақ па рат ты сақ тау, ұй ым дас ты ру жә не зерт теу әдіс те рі. 

Smartcity (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.

Блок тар – жүйе ішін де крип тог ра фи ка лық фор ма да ұсы-
ныл ған ау да рым дар, мә мі ле лер мен ке лі сім шарт тар ту ра лы 
де рек тер.

Ақ па рат ты құ қық тық қор ғау – құ қық тық не гіз де ақ па-
рат ты қор ғау ды қам та ма сыз ете тін ар найы заң дар, нор ма тив тік 
ак ті лер, ере же лер, рә сім дер мен іс-ша ра лар.

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. 

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 
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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. 

Элект рон ды цифр лық қол таң ба ны пай да ла ну – өз қо лы мен 
қой ыл ған қол таң ба ны то лық ау ыс ты ру.

Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның не гіз гі куә лан ды ру шы ор та-
лы ғы – 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 элект рон 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.

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.

Элект рон ды құ жат – ақ па рат элект рон ды-цифр лық ны сан да 
ұсы ныл ған жә не элект рон ды цифр лық қол таң ба ар қы лы куә-
лан ды рыл ған құ жат.

Элект рон ды цифр лық қол таң ба  (ЭЦҚ) – элект рон 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 лі гін жә не маз мұ ны ның 
өз гер мейт ін ді гін рас тай тын элект рон ды цифр лық ны шан дар 
те рі лі мі.

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.

RSA – сұ ра ныс тар ға қол қоюға ар нал ған сер ти фи кат.
AUTH_ RSA – пор тал да ау тен ти фи ка ция лау ға ар нал ған 

сер ти фи кат. 
Элект рон ды 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.

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.
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