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АРТТЫБЕЛГІЛЕР
Жаңа тақырыпты меңгеру тапсырмалары – унк ионалдық сауаттылықты  

қалыптастыру тапсырмалары

Сұрақтарғажауапберейік1 Дәптергеорындайық4

Ойланайық,талқылайық2 Компьютердеорындайық5

Талдап,салыстырайық3 Ойбөлісейік6

Естеріңетүсіріңдер:

ткен тақырыптар  дан 
бүгінгі са  бақ қа негіз болатын 
тапсыр малар

Меңгерілетінбілім:

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

Сөздік

 тілдегі ғылыми ғымдар
ерминдік 

анықтамалар

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 жас шә кі рт тер! Жа ңа оқу жы лы ның бас та луы мен 
құт тық тай мыз!

Қол да рың да ғы оқу лық «Ақпараттық қауіпсіздік», «Бейне 
контент құру», «Ди зайн тео рия сы», «Веб-жобалау», «Жасанды 
интеллект және Blockchain технологиясы» бө лім де рі нен тұ ра ды.

«Ақпараттық қауіпсіздік» бөлімінде «ақпарат қауіпсіздігі», 
«құпиялылық» және «тұтастық» терминдерінің мағынасы, 
деректерді резервтік көшіру және шифрлау, әртүрлі сәйкестен-
діру әдістерін қолдануды дәйектеу мақсаттары қарастырылды.

«Бейне контент құру» бө лі мін де бейнемен жұмыс істеу үшін 
программалардың мүмкіндіктерін салыстыру, бейнемонтаж 
және бейнежазбаның негізгі қағидаларын қадағалау, бейне-
клиптерді өз сценарийлеріңе сәйкес өңдеп, дыбыстарды, сурет-
терді, әсерлерді, өтулерді және мәтінді қосуды үйренесіңдер.

«Ди зайн тео рия сы» бө лі мінде «ди зайн» жә не «қолдану» 
ұғым да рын, ақ па рат ты қа был дау принциптерін жо ба да іске 
асыру жолдары қамтылады.

«Веб-жобалау» бө лі мін де веб-эргономиканың ерек ше лік те рін 
ескере отырып, графикалық редактор арқылы сайт тың ди-
зайн-макетін, сайттар конструкторын қолданып, веб-сайт жа сау, 
веб-сайтты насихаттау әдістерін сипаттау қарастырылды.

«Жасанды интеллект және Blockchain технологиясы» бө лімі 
машиналық оқыту, нейронды желілердің принциптерін түсін-
діріп, өнеркәсіп, білім беру, ойын индустриясы мен қоғамда 
жасанды интеллект қолдану саласын сипаттайды, Blockchain тех-
нологиясының мақсаты мен жұмысын істеу принципін қамтиды.

« Сұрақтарға жау ап бе рейік», «Ойланайық, талқылайық», 
«Тал дап, са лыс ты рай ық», «Дәп тер де орын дай ық», «Ком пью тер де 
орын дай ық», «Ой бө лі сейік» тап сыр ма лар то бын орын дау ба ры-
сын да жа ңа та қы рып ты оңай мең ге ре сіңдер. Глоссарийде ғылыми 
ұғымдар мен анықтамалар ұсынылған.

Оқулыққа қосымша электронды оқу құралы (СD диск) 
берілген. Дискіде берілген интерактивті тапсырмаларды орын-
дап, сыныпта алған білімдеріңді үйде бекіте аласыңдар.

Информатика – адам өмірінің барлық салаларында қол-
данылатын ғылым. Сендердің осы пәнді қызыға оқып, алған 
білімдеріңді практикалық тұрғыдан күнделікті өмірде табысты 
қолдана алуларыңа тілектеспіз!АР
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1-БӨ ЛІМ

АҚ ПА РАТ ТЫҚ 
ҚАУ ІП СІЗ ДІК

Кү ті ле тін нә ти же лер:
• «ақ па рат қау іп сіз ді гі», «құ пия лы лық» жә не «тұ тас тық» тер мин де-

рі нің ма ғы на сын тү сін ді ру;
•  қау іп сіз дік ша ра ла рын, соның ішін де де рек тер ді ре зе рв тік кө ші ру 

жә не шифрлау тү сі нік терін си пат тау;
• әр түр лі сәй кес тен ді ру әдіс те рін қол да ну ды дәй ек теу.
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§ 1. Ақ па рат тық қау іп сіз дік

Бү гін гі кү ні әре ке ті міздің басым бөлігі ком пью тер лік тех-
но ло гия ға тәу ел ді бол ған дық тан, ақ па рат тық қау іп сіз дік ере-
же ле рін қа таң сақ тауға міндеттіміз.

Ең ал ды мен, мем ле кет тік жә не әс ке ри құ пия лар, заң-
намалық және дә рі гер лік құ пия лар ды сақ тау ма ңыз ды бо лып 
са на ла ды. Со ны мен қа тар же ке ба сы мыз ға қа тыс ты ақ па рат-
тар ды да құ пия сақ тауы мыз ке рек. Олар: же ке ба сы мыз ды куә-
лан ды ра тын құ жат та ғы ақ па рат тар, сайт та ғы ло гин мен құ-
пиясөз дер жә не та ғы бас қа да де рек тер.

Ақпараттық қауіпсіздік деген не?

Ақпараттық қауіпсіздік – ақ па раттың б рмалануы не ме се жо-
ға луы салдарынан қол да ну ы ға ор ны тол мас зи н кел ті ре тін кез 
кел ген әре кет тер ден ақ па рат ты қор ғау.

Ақ па рат тық қау іп сіз дік – ақ па рат тың қол же тім ді гін, 
тұ тас ты ғын жә не құ пия лы лы ғын қам та ма сыз ету үр ді сі.

Вир туал ды кеңістікте орын дайт ын мақ сат та ры мыз бен 
мін дет те рі міз ге бай ла ныс ты осы атал ған ақ па рат тық қау іп-
сіз дік тің не гіз гі үш тү сі нігі нің әр қай сы сы үшін түр лі қор ғау 
ша ра ла ры қа жет бо ла ды.

Мы са лы, біз вир туал ды кеңістікті веб-парақшаларды 
қа рау үшін ға на қол да на тын бол сақ, он да ақ па рат тық қауіп-
сіз дік ті қам та ма сыз ету де бі рін ші ке зек те ан ти ви рус тық 

Естеріңетүсіріңдер:

• ақ па рат тық қау іп сіз дік де ге-
ні міз не?

• ақ па рат ты қор ғау ту ра лы не 
бі ле сің дер?

Меңгерілетінбілім:

• ақ па рат тық қау іп сіз дік;
• ақ па рат тың қол же тім ді гі;
• ақ па рат тың құ пия лы лы ғы;
• ақ па рат тың тұ тас ты ғы.

Сөздік

қпараттық қауіпсіздік – 
Информационная безопасность – 
n r ati n ec rit
олжетімдік – Доступность – 
aila ilit

Т тастық – Целостность – 
ntegrit

пиялылық – онфиденциаль-
ность – nfi entialit
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программаларды қол да ну, Ин тер нет же лі сін де жұ мыс іс теу дің 
қа ра пай ым қау іп сіз дік ере же ле рін сақ тау қа жет бо ла ды.

Ақ па рат ты қор ғау – ақ па рат тық қау іп сіз дік ті қам та ма сыз 
ету ге ба ғыт тал ған ша ра лар ке ше ні. Ақ па рат ты қор ғауда де рек-
тер ді ен гі зу, сақ тау, өң деу жә не та сы мал дау үшін қол да ны ла тын 
ақ па рат пен ақ па рат қор ла ры ның тұ тас ты ғын, қолжетімдік 
оң тай лылы ғын жә не құ пия лы лы ғын қамтамасыз ете аламыз.

Ақ па рат ты қор ғау нә ти же сін де мы на сыз ба да ғы лар қам та-
ма сыз еті луі ке рек (1-сыз ба):

Ақпараттың  
қолжетімдігі

кез кел-
ген уақытта 
ақпаратты 

алу мүмкін-
дігі

бұрмалан-
баған, өз-
гермеген 
ақпарат 

бөгде адам-
дардың 

ақпаратты 
пайдалану 

мүмкіндігін  
шектеу 

Ақпараттың 
тұтастығы

Ақпараттың 
құпиялылығы

1-сыз ба. Ақ па рат ты қор ғау нә ти же сі

Ақ па рат тың қол же тім ді гі ком пью тер іс тен шық қан да 
не ме се Ин тер нет ар қы лы түр лі қау іп ті прог рам ма лар дың 
ша бу ылы нә ти же сін де веб-сайт  қол да ну шы сы ның сұ ра ны сы на 
жау ап бер ме ген жағ дай да бұ зы ла ды.

Ақ па рат тың тұ тас ты ғы ның бұ зы луы ақ па рат тың ұр ла нуы 
не ме се бұрмалануы ке зін де орын ала ды. Мы са лы, элект рон ды 
пош та хат та ры ның жә не бас қа да сан дық құ жат тар маз мұ-
ны ның өз ге руі.

Ақ па рат тың құ пия лы лы ғы адамдарға құпия ақпарат 
жария болғанда бұзылады, бұл ақпараттың таралуына себеп 
болуы мүмкін.

Ақ па рат қол да ну шы сы мә лі мет тер дің қол же тім ді гі нің, құ-
пия лы лы ғы ның жә не тұ тас ты ғы ның қау іп те рін ес ке ру ке рек.

Ақпаратқолжетімдігініңнегізгіқауіптері 
Оған ақ па рат тық жүйе нің іш кі бас тар туы мен сүйемелдеуші 

инф ра құ ры лым ның іс тен шы ғу ын жат қы зу ға бо ла ды.АР
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Ақ па рат тық жүйе нің іш кі бас тар ту ла ры на мы на лар жа-
тады:
• та сы мал дау ере же ле рі нің бұ зы луы (кез дей соқ не ме се ой лас-

ты рыл ған);
• жүйе нің іс тен шы ғуы (сұ ра ныс тар дың шек тен тыс көп 

бо луы, өң де ле тін ақ па рат кө ле мі нің көп ті гі жә не т.б.);
• зи янды прог рам ма лық жасақтамалар;
• прог рам ма лық жә не ап па рат тық жасақтама ның іс тен 

шы ғуы;
• ақ па рат тар дың бұ зы луы.

Сүйемелдеуші инф ра құ ры лым ның іс тен шы ғу ына қа тыс ты 
қау іп тер ге:
• байланыс жүйесі, электр сымдары немесе ауа айналымы 

жұмыстарындағы ақаулар;
• жүйенің қыз мет көр се ту жұ мы сы ның тоқ тап қа луы жа та ды.

Ақпараттұтастығыныңнегізгіқауіптері
Бұл жер де ақ па рат тұ тас ты ғының қауіптерін ста ти ка лық 

тұ тас тық пен ди на ми ка лық тұ тас тық деп екі ге бө лу ге бо ла ды. 
Ақ па рат тың ста ти ка лық тұ тас ты ғы ның қаупі не қа те ақ па-
рат тар ен гі зу, мә лі мет тер ді өз гер ту жа та ды.

Ақ па рат тық ди на ми ка лық тұ тас ты ғы ның қаупі не мә лі мет-
тер дің қай тала нуы, қо сым ша ха бар ла ма лар ен гі зу, мә лі мет-
тер ді ұр лау жа та ды.

Ақпаратқұпиялылығыныңнегізгіқауіптері
Ақ па рат құ пия лы лы ғы пән дік жә не қыз мет тік бо лып бө лі-

не ді. Қыз мет тік ақ па рат тар (мы са лы, қол да ну шы құ пиясө зі) 
бел гі лі бір пән дік ау мақ қа жат пай ды. Өз қызметін асыра 
пайдаланудан қорғану қиын, бұл – негізгі қауіптердің бірі. 
Мы са лы, жүй елік ад ми нист ра тор кез кел ген фай лды, ақ па-
рат ты оқып, кез кел ген қол да ну шы пош та сы на кі ре ала ды 
жә не т.с.с. Ақ па рат тық қау іп сіз дік ті қам та ма сыз ету үшін 
не ні, кім нен, қа лай және қандай әдістер мен шараларды 
қолданып қорғау керектігін білу қажет.

Ком пью тер лік же лі лер дегі ақ па рат қау іп сіз ді гі дер бес ком-
пью тер дегімен са лыс тыр ған да тө мен бо ла ды, се бе бі:
• же лі де көп те ген қол да ну шы лар жұ мыс іс тей ді, олар дың 

құ ра мы үне мі өз ге ріп оты ра ды;
• же лі ге заң сыз қо сы лу мүм кін ді гі бар;АР
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• же лі лік прог рам ма лық жасақтамада осал дық бай қа ла ды;
• же лі ар қы лы зиянды прог рам ма лар дың ша бу ыл жа сау мүм-

кін дік те рі жо ға ры.
Қа зақ стан да ақ па рат ты қор ғау ға бай ла ныс ты мәселелерді 

ақ па рат ты қор ғау са ла сын да ғы Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның 
заң на ма сы рет тей ді.

Кез кел ген қор ғау жүй есі нің ең әл сіз тұ сы – адам. Кей-
бір қол да ну шы лар өз құ пиясөз де рін көз ге тү се тін, кө рі не тін 
жер лер ге жа зып қоя ды, тіп ті бас қа лар ға да та ра туы мүм кін. 
Мұн дай жағ дай да кез кел ген ақ па рат қа заң сыз қол жет кі зу 
мүм кін ді гі ар та ды. Сон дық тан қол да ну шы лар ды ақ па рат тық 
қау іп сіз дік ке үй ре ту өте ма ңыз ды бо лып та бы ла ды.

Жауапберейік

1. Ақпараттық қауіпсіздікті сақтау деген не? 
2. Ақпаратты қорғау қажеттілігі туындаған жағдайда не 

істеу керек?
3. Ақпараттың қауіпсіздік шаралары қандай жағдайда 

қолданылады?
4. Ақпараттың тұтастығын қамтамасыз ету үшін қандай 

әрекеттер орындау қажет?
5. Ақпараттың қолжетімдігінің тиімділігін қалай қамта-

масыз етуге болады?
6. Ақпараттың құпиялылығын сақтау үшін қандай 

әрекеттер орындалады?

Ойланайық,талқылайық

1. Ақ па рат тың құ пия лы лы ғын, қолжетімдігін, тұ тас ты-
ғын сақ таудың маңызы неде?

2. Не лік тен ком пью тер лік же лі лер дегі ақ па рат қау іп сіз ді гі 
дер бес ком пью тердегі мен са лыс тыр ған да тө мен бо ла ды?

Талдап,салыстырайық

Ақ па рат тың тұ тас ты ғы, ақ па рат тың құ пия лы лы ғы, ақ-
па рат тың қол же тім ді гі тү сі нік те рі нің өзі не тән ерек ше лік-
те рін тал даң дар.

Ақпараттың
тұтастығы

Ақпараттың
құпиялылығы

Ақпараттың
қолжетімдігі

Сұрақтарғажауапберейік

Ойланайық,талқылайық

Талдап,салыстырайық

АР
МА

Н-
ПВ

 б
ас
па
сы



10

Дәптердеорындайық

Кес те ге ақ па рат тың қол же тім ді гі нің, құ пия лы лы ғы ның 
жә не тұ тас ты ғы ның қау іп те рін жазып, тол ты рың дар.

Қауіптер Түрлері Мысал
Ақ па рат құ пия лы лы ғы ның қау іп те рі

Ақ па рат тұ тас ты ғы ның қау іп те рі

Ақ па рат қол же тім ді гі нің қау іп те рі

Компьютердеорындайық

Мә тін дік ре дак тор ды пай да ла нып (SmartArt), ақ па рат-
тық қау іп сіз дік тің не гіз гі тү сі нік те рі мен олар ға тө не тін 
қау іп түр ле рі нің клас си фи ка ция сын жа саң дар.

Ойбөлісейік

Ақ па рат тық қау іп сіз дік тің не гіз гі ұғымдарын тү сін ді-
рің дер жә не сұ рақ тар ға жау ап бе рің дер.
1. Қа лай ой лай сың дар, ақ па рат тық қау іп сіз дікті қалай 

қамтамасыз етуге болады?
2. Өз компьютеріңде ақпараттық қауіпсіздік қалай 

қамтамасыз етілген?

Дәптергеорындайық

Компьютердеорындайық

Ойбөлісейік
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§ 2. Ақ па рат ты қор ғау әдіс те рі

Ақ па рат тық қау іп сіз дік ті қам та ма сыз ету де ең бас ты сы – 
қау іп сіз дік ша ра ла рын сақ тау. Қау іп сіз дік ті қам та ма сыз ету де 
ақ па рат ты қор ғау дың тех ни ка лық, прог рам ма лық, ұй ым дас-
ты ру шы лық ша ра ла рын қол да ну ма ңыз ды.

Ақ па рат ты қор ғау дың тех ни ка лық ша ра ла ры на бей не ба-
қы лау мен да был жүй еле рін, ақ па рат тың та ра луы мүм кін бар лық 
жол дар ды бұ ғат тап, ал дын ала тын құ рал дар ды жат қы зу ға бо ла ды.

Ақ па рат ты қор ғау дың прог рам ма лық ша ра ла ры  – белгілі бір 
деректердің қолжетімдігіне құпиясөз орнату, мә тін ді шифрлау, 
файл дар ды уа қыт ша жою мен қау іп ті прог рам ма лар дан қор ғауды 
қам та ма сыз ету.

Ақ па рат ты қор ғау дың ұй ым дас ты ру шы лық ша ра ла ры на 
бай ла ныс ар на ла рын олар ға қол же тім дік ба рын ша қи ын бо ла-
тын дай етіп та ра ту мен ұй ым ның қау іп сіз дік сая са ты жа та ды.

Қау іп ті прог рам ма лар дың ақ па рат қа ти гі зе тін бас ты 
зи яны – ақ па рат ты жой ып жі бе ру не ме се құ пия ақ па рат тың 
кіл тін жою. Осын дай зар дап ты бол дыр мас үшін ма ңыз ды ақ па-
рат тар дың ре зе рв тік кө шір ме сін сақ тап қою ке рек. Егер мұндай 
ша ра ла рды жа са майт ын бол сақ, он да өз фай лда ры мыз ды қай та 
қал пы на кел ті ре ал май, жо ғал тып ала мыз.

Қан дай файл дар дың ре зе рв тік кө шір ме сін жа сау ма ңыз ды 
екен ді гі жай ын да қа рас ты рай ық. Әрине, ең алдымен өзіміз 
үшін маңызды жеке файлдардың көшірмесін жасау қажет. 
Себебі, егер қан дай да бір жағ дай орын ала тын дай бол са, он да 
әр қа шан опе ра ция лық жүйе ні қай та ор на тып, қа жет ті про-
грам ма лар ды жүк тей ала мыз, ал же ке файл дар ды қал пы на 
кел ті ру мүм кін емес. Сол үшін де ком пью тер де гі құ жат тар, 

Естеріңетүсіріңдер:

• ақ па рат тық қау іп сіз дік де ген не?
• ақ па рат тың қол же тім ді гі, 

құ пия лы лы ғы, тұ тас ты ғы  
де ген не?

Меңгерілетінбілім:

•  қау іп сіз дік ша ра ла ры;
• де рек тер ді ре зе рв тік кө ші ру;
• де рек тер ді шифр лау.

Сөздік

қпаратты қорғау – а ита 
информации – r tect in r ati n

ауіпсіздік – Безопасность – ec rit
езервтік к шіру – езервное 

копирование – ac
Шифрлау – ифрование – ncr ti n
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су рет тер, бей нежаз ба лар мен кез кел ген же ке ақ па рат тар дың 
ре зерв тік кө шір ме сін жа сау прог рам ма сын жиі қо сып оты ру 
ке рек. Со ны мен қа тар опе ра ция лық жүйе, прог рам ма лар, 
жүй елік бап тау лар дың ре зе рв тік кө шір ме сін жа сау ға бо ла ды. 
Ақ па рат тар дың ре зе рв тік кө шір ме сін сырт қы жи нақ тау ыш-
тар дан бас тап, қа шық та ғы сер вер лерге дейін сақтауға болады. 
Әр бір әдіс тің өз ар тық шы лы ғы мен кем ші лі гі бар.

Сыртқыжинақтауыштарғарезервтіккөшірмежасау
Егер біз де сырт қы USB-диск бар бол са, он да ре зе рв тік кө шір-

ме ні бір ден сол құ рыл ғы ға ре зе рв тік кө шір ме нің кі рік ті ріл ген 
қыз мет те рін қол да на оты рып жа сау ға бо ла ды. Windows 8 жә не 10 
үшін «Файл дар та ри хы» («File History») қыз ме тін қол да на мыз. 
Windows 7 ОЖ-де «Windows ре зе рв тік кө шір ме сі» қыз ме тін, ал 
Mac-құ рыл ғы лар да «Time Machine» қыз ме тін қол да на мыз. Ол 
үшін сырт қы жи нақ тау ыш ты ком пью тер ге жиі қо сып, ре зе рв тік 
кө шір ме жа сау қыз ме тін қо сып оты ру ке рек.

Ар тық шы лы ғы: жыл дамдығы жоғары.
Кем ші лі гі: егер сырт қы жи нақ тау ыш жо ға лып не бұ зы-

ла тын бол са, он да бар лық ақ па рат кө шір ме ле рі де жо йыла ды.

Интернеткөмегіменрезервтіккөшірмежасау
Егер өз фай лда ры мыз дың қау іп сіз ді гі не се нім ді бол ғы мыз 

кел се, он да Backblaze, Carbonite жә не Mozy се кіл ді сер вер лер 
кө ме гі мен ре зе рв тік кө шір ме жа сай ала мыз. Бұл прог рам ма лар 
ав то мат ты түр де файл дар кө шір ме сін құ ра ды, олар дың жұ мы сы 
дер бес ком пью тер дің фон дық ре жи мін де жү зе ге асы ры ла ды. 
Егер фай лда р мүлде жойы лып кет се, кез кел ген уа қыт та оларды 
қал пы на кел ті ру ге бо ла ды.

Ар тық шы лы ғы: он лайн түр де жү зе ге аса тын ре зе рв тік кө шір-
ме файл дар мен орын ала тын кез кел ген қи ын дық тан сақ тай ды.

Кем ші лі гі: бұл серверлердің қызметі ақылы. Со ны мен 
қа тар файл дар кө ле мі үл кен бол са, ал ғаш қы ре зерв тік кө шір ме 
сырт қы жи нақ тау ыш пен са лыс тыр ған да көп уа қыт ала ды.

Бұлттыққызметтіқолдануарқылырезервтіккөшірмежасау
Кей бі реу лер бұлт тық тех но ло гия лар тех ни ка лық тұр ғы дан 

ал ған да ре зе рв тік кө шір ме жа сау қыз ме тін ат қа ра ал май ды деп 
са най ды. Файл дар ды сырт қы жи нақ тау ыш тар ға сақ та ған нан 
Dropbox, Google Диск, Microsoft OneDrive не ме се осы се кіл ді АР
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сер вис тер ге жүк теу ти ім ді. Егер ке лең сіз жағ дай орын ала тын дай 
бол са, осы сер вис тер де файл кө шір ме ле рі сақ тала тын болады.

Ар тық шы лы ғы: қа ра пай ым, жыл дам жә не көп жағ дай да 
те гін қыз мет.

Кем ші лі гі: көп те ген бұлт тық сер вис тер бір не ше ги габайт  
кө лем ді ға на те гін ұсы на ды, ал оны тек қосымша ақы төлеп, 
кеңейтуге болады.

Өз фай лы мыз ды жо ғал тпай, үне мі сақ тап жү ру үшін 
Drop box, Google Дис кіге не OneDrive сер вис те рін де жә не 
сырт қы жи  нақ тау ыш тар ға тұ рақ ты түр де ре зе рв тік кө шір ме 
жа сау ке рек.

Қау іп ті прог рам ма лар ақ па рат қа зи янын ти гіз бес үшін 
элект рон ды пош та мен ке ле тін бейтаныс хат тар ды, әсі ре се, 
қосымша файлдары бар хат тар ды аш пау қа жет. Со ны мен қа тар 
хат мә тін де гі сіл те ме ні ба су ар қы лы бас қа бет ке кө шу де қа уіп-
ті. Се бе бі олар ви рус пен за қым дан ған веб-беттерге алып ба руы 
мүм кін. Ақ па рат ты қорғау ша ра ла ры ның та ғы бі рі – шифрлау, 
яғ ни ар найы түр де код тау. Шифрлау ды ең ал ды мен, құ пия ақ-
па рат ты қор ғал ма ған бай ла ныс ар на ла ры ар қы лы та сы мал дау 
ке зін де қол да на ды. Мә тін, су рет, ды быс, де рек тер қо ры жә не 
бас қа да ақ па рат ты шифрлауға бо ла ды. Де рек тер ді шифрлау 
мен шифр дан ашу әдіс те рі мен төрт мыңжыл дық та ри хы бар 
крип то ло гия ғы лы мы ай на лы са ды. Ол екі тар мақ тан тұ ра ды: 
крип тог ра фия жә не крип тоана лиз.

Криптогра ия – ақ па рат ты и рлау әдіс те рі ту ра лы ғы лым.
Криптоанализ– и р дан а у әдіс-тә сіл де рі ту ра лы ғы лым.

Әдет те, шифрлау ал го рит мі барлығына бел гі лі, ал оны 
шифр дан ашу ға ар нал ған кіл т бел гі сіз бо ла ды. Бұл шифрлау дың 
код тау дан бас ты ай ыр ма шы лы ғын көр се те ді.

Кілт – шифрлау ал го рит мі нің па ра мет рі. Оны бі лу ар қы лы 
ха бар ла ма ны жа сы ру ға жә не ашу ға бо ла ды. Бар лық шифр лар 
(шифрлау жүй есі) екі топ қа бө лі не ді: сим мет рия лық жә не 
асим мет рия лық (ашық кілт пен). Сим мет рия лық шифр – ха бар-
ла ма ны шифрлау мен шифр дан ашу да бір ға на кілт қол да ны ла-
ты нын біл ді ре ді.

Ассиметриялық шифрда екі кілт қол да ны ла ды: олар – бір-
бі рі мен ма те ма ти ка лық тәу ел ді лік ар қы лы бай ла ныс қан ашық АР
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жә не жа бық кілт тер. Ақ па рат бар лы ғы на бел гі лі ашық кілт тің 
кө ме гі мен шифр ла на ды, ал шифр дан ашу ха бар ла ма ны алу-
шы ға ға на бел гі лі жа бық кілт кө ме гі мен орын да ла ды. 

Шифр дың крип то бе рік ті гі – криптографиялық алгоритмнің 
шифрдан ашуды болдырмауы.

Ал го ритм бе рік ті гі – шифр дан ашу да өте көп көлемді есеп-
теулер ді талап ете тін алгоритм. Жа сы рыл ған ақ па рат ше шіл ген 
уа қыт та өзек ті бол май қа ла ды.

Қа зір гі прог рам ма лар да мә лі мет тер ді құ пиясөз ар қы лы 
шифрлауға болады. Мы са лы, OpenOffice.org пен Microsoft Office 
офис тік па кет те рі бар лық құ рыл ған құ жат тар ды шифрлау ға 
мүм кін дік бе ре ді, яғ ни ол құ жат тар ды өз гер ту және қа рау үшін 
құ пиясөз ен гі зу ке рек. Мә лі мет тер ді ар хив теу де, мы са лы,  
WinRAR,  WinZip ар хи ва тор ла ры фай лды ар хив тен қай та 
шы ға ру үшін құ пиясөз ор на ту қыз ме тін ұсы на ды.  GnuPG 
прог рам ма сы (gnupg.org) ашық прог рам ма лық жасақтама ға 
жа та ды. Мұн да сим мет рия лық, асим мет рия лық шифр лар, со-
ны мен қа тар элект рон ды цифр лы қол таң ба ның түр лі ал го-
ритм де рі де қол да ны ла ды.

Жауапберейік

1. Ақпараттық қауіпсіздік шаралары қалай жүзеге асыры-
лады?

2. Резервтік көшірменің артықшылығы неде?
3. Шифрлау көп жағдайда қайда қолданылады?
4. Криптография ғылымының өмірлік жағдайларда ала-

тын орны қандай?
5. Криптоанализ қалай орындалады?
6. Шифрлауда кілтті қолдану қаншалықты маңызды?

Ойланайық,талқылайық

1. Ақ па рат тың қау іп сіз дік ша ра ла рын сақ таудың ма ңыз ы 
неде?

2. Не лік тен кез кел ген құн ды ақ па рат тың ре зе рв тік кө шір-
ме сін сақ тау ма ңыз ды?

3. Шифрлау да ал го ритм бе рік ті гі қан ша лық ты ма ңыз ды?

Талдап,салыстырайық

Ре зе рв тік кө шір ме жа сау әдіс те рінің артықшылықтары 
мен кемшіліктерін талдаңдар.

Сұрақтарғажауапберейік

Ойланайық,талқылайық

Талдап,салыстырайық
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Резервтіккөшірмежасауәдістері Артықшылығы Кемшілігі
 Сырт қы жи нақ та уыш тар ға ре зерв-
 тік кө шір ме жа сау

Ин тер нет кө ме гі мен ре зе рв тік 
кө шір ме жа сау 

 Бұлт тық қыз мет ті қол да ну 
ар қы лы ре зе рв тік кө шір ме жа сау

Дәптердеорындайық

Кес те ні ақ па рат ты қор ғау дың қау іп сіз дік ша ра ла ры-
ның си пат та ма сы мен тол ты рың дар:

Ақпараттықорғаудыңқауіпсіздікшаралары Сипаттамасы
 Тех ни ка лық

Прог рам ма лық

Ұй ым дас ты ру шы лық 

Компьютердеорындайық

Ар хив теу жә не қал пы на кел ті ру кі рік ті ріл ген құ ра лын 
қол да ну.
1. Пуск/Бар лық прог рам ма лар/Қыз мет көр се ту/Ар хив-

теу жә не қал пы на кел ті ру ко ман да ла рын орын даң дар.

2. Ре зе рв теу қыз ме тін бап таң дар. Ол үшін  
сіл те ме сін шер тің дер. Бұл әре кет «backup» ше бе рін іс ке 
қо са ды.

Дәптергеорындайық

Компьютердеорындайық

АР
МА

Н-
ПВ

 б
ас
па
сы



16

3. Бо ла шақ кө шір ме ні сақтайтын орынды таң даң дар:
• қол же тім ді том дар;
• DVD диск;
• же лі лік ор на ла су жә не т.б.

4. Қан дай құ жат тар ды ар хив теу ке рек ті гін Windows ОЖ-
нің өзі не қал ды рың дар.

5. Ке ле сі қа дам да жүйе құ ра лы на ар хив тей тін ны сан дар ды 
се ніп тап сы ра сың дар ма, әл де өз де рің таң дай сың дар ма? 
Көр се тің дер.

6. Ар хив теу па ра мет рін та ғы да бір рет тек се рің дер.
7. Ар хив теу жұ мы сы на бі раз уа қыт қа жет.

8. Тап сыр ма орын дал ды. Құ жат тар дың ре зе рв тік кө шір-
ме сі жа сал ды.

Ойбөлісейік

Өздерің ақпаратты қорғаудың қандай шараларын 
қолданасыңдар? Неліктен?

Ойбөлісейік
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§ 3. Же ке тұл ға ны иден ти фи ка ция лау әдіс те рі

Ақ па рат тық тех но ло гия құ рал да рын қол да ну шы қан-
дай да бір ре сурс немесе сер вис ке кі ру үшін бел гі лі бір ақ-
па рат ты ен гі зе ді. Мұн дай әре кет тер Ин тер нет те ло гин мен 
құ пиясөз ді ен гі зу ке зін де орын ала ды, алай да бұ дан бас қа 
да әдіс түр ле рі бар.

Жүйеге кі ру мен же ке мә лі мет тер ді ен гі зу үрдісінің 2 дең-
гейі бар:

Иденти ика ия– сер ер ге тір кел ген қол да ну ы ның өзі не ға на 
тән же ке мә лі мет тер ді ен гі зуі.
Аутенти ика ия – сер ер де ен гі зіл ген же ке мә лі мет тер ді тек-

се ру жә не қа был дау.

Кей де бұл әдістердің ор ны на тір ке лу сө зі қол да ны ла ды.
Тір ке лу үр ді сі қа ра пай ым, кез кел ген әлеу мет тік же лі де 

тір ке лу үр ді сін алып қа рас ты ру ға бо ла ды, мы са лы:
• Тір ке лу – мұн да қол да ну шы элект рон ды пош та сын, те ле фон 

нө мі рі мен құ пиясөз ді ен гі зе ді. Бұл ақ па рат тар жүйе де 
қай талан бауы ке рек, сон дық тан бір адам тек қа на бір 
ак каунт пен тіркеле алады.

• Иден ти фи ка ция – тір кеу ден өту ке зін де көр се тіл ген ақ па-
рат ты ен гі зу, мысалы, элект рон ды пош та не телефон нөмірі.

• Ау тен ти фи ка цияда Кі ру ба тыр ма сы ба сыл ған нан ке йін 
па рақ ша сер вер мен бай ла ны сып, мұн дай ло гин мен 
құ пиясөздің бар-жоқтығы тек се рі ле ді. Егер бар лы ғы дұ рыс 
бол са, он да әлеу мет тік же лі па рақ ша сы ашы ла ды.

Естеріңетүсіріңдер:

•  қандай қау іп сіз дік ша ралары бар?
• де рек тер ді ре зе рв тік кө ші ру не үшін 

қажет?
• де рек тер ді шифр лау де ген не?

Меңгерілетінбілім:

• иден ти фи ка ция;
• ау тен ти фи ка ция;
• сәй кес тен ді ру әдіс те рін қол да ну.

Сөздік

Тіркеу – егистрация – ign 
дентификация – Идентифи-

кация – entificati n
утентификация – Аутенти-

фикация – t enticati n
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Сәйкестендіруәдістері
Сәйкестендіру әдістерінің  бір не ше тү рі бар, олар бір-бі рі нен 

қор ғау мен қол да ну дең гей ле рі ар қы лы ажы ра ты ла ды.
Құ пиясөз ар қы лы қор ғау. Қол да ну шы өзі нен бас қа еш кім 

біл мей тін қан дай да бір кілт ті немесе құ пиясөз ді бі ле ді. Бұл 
топқа СМС ха бар ла ма алу ар қы лы иден ти фи ка ция дан өту ді 
жат қы зу ға бо ла ды. Қол да ну шы өз аты мен құ пиясө зін ен гіз ген 
кезде сер вер ен гізіл ген ақ па рат ты же лі де сақ тал ған ақ па рат пен 
са лыс ты ра ды. Ақ па рат тар то лық сәй кес тен ді ріл се, жүйеге кі ру 
қол же тім ді бо ла ды.

Құ пиясөз дің екі тү рі бар: ди на ми ка лық жә не 
тұ рақ ты. Тұ рақ ты құ пиясөз дер қол да ну шы 
тала бы бой ын ша, ал ди на ми ка лық құ пиясөз дер 
бел гі лі бір па ра метр бо йын ша өз гер ті ле ді. Мы са-
лы, құ пиясөз ұмы ты лып қал ған жағ дай да сер вер 
жүйеге кі ру үшін қол да ну шы ға ди на ми ка лық 
құ пиясөз ұсы на ды.

Ар найы зат тар ды қол да ну. Фир ма не ме се бел-
гі лі бір ұй ым да қол да ны ла ды. Бұл әдіс те кар точ-
ка, ар найы бі ле зік, флеш-жи нақ тау ыш ты қол да-
ну ға бо ла ды. Олар жүйеге жа қын да тыл ған да тек-
се ру жұ мыс та ры жүр гі зі ліп, сер вер қол да ну шы-
ны кір гі зе ді не ме се кі ру ге рұқ сат бер мей ді.

Био мет рия лық тек се ру. Мұнда көз дің іш кі 
тор қа бы ғы, дауы сы, сау сақ тың ізі қол да ны-
ла ды. Бұл – қор ғау жүй еле рі нің ішін де гі ең 
қу ат ты ла ры ның бі рі. Со ны мен қа тар ең се нім ді, 
бі рақ ең қым бат жүйе. За ма науи құ рал дар тек 
түр лі нүк те лер ді ға на емес, адам ның тү рі мен 
іс-қимылын да ажы ра та ала ды.

Құ пия ақ па рат ты қолдану. Бұл көп жағ дай да 
прог рам ма лық жасақтаманы қор ғау үшін қол-
да на ды. Мұнда дер бес ком пью тер құ рал да ры на 
ор на тыл ған кэш-брау зер, ор на ла су ме ке ні жә не 
т.б. тек се рі ле ді.

Иден ти фи ка ция, ау тен ти фи ка ция жә не тір ке лу тү сі нік-
те рін бі лу олар ды қыз ме ті бой ын ша дұ рыс қол да ну ға мүм кін дік 
бе ре ді. Ал бұл бар лық Ин тер нет пен оның қол да ну шы ла ры ның 
қау іп сіз ді гін сақ тау ға өз ық па лын ти гі зе ді.АР
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Жауапберейік

1. Идентификация қай кезде жүзеге асырылады?
2. Аутентификация қандай жағдайда орындалады?
3. Сәйкестендіру әдістері қалай жүзеге асады?
4. Құпиясөз арқылы қорғау әдісі қалай орындалады?
5. Арнайы заттарды қолдану әдісіне күнделікті өмірден 

қандай мысал келті ре аласыңдар?
6. Биометриялық тексерудің тиімділігі неде?
7. Құпия ақпаратты қолдану әдісі қай кезде жүзеге асы-

рылады?

Ойланайық,талқылайық

1. Же ке тұл ға ны иден ти фи ка ция лаудың ма ңызы неде?
2. Иден ти фи ка ция лау әдіс те рін қол да ну ти ім ді ме?

Талдап,салыстырайық

Қа ра пай ым өмір лік мы сал ды алай ық.
Жа ңа дан жұ мыс қа ор на лас қан қыз мет кер есік ал дын да 

отыра тын кү зет ші ге өзі нің осы ме ке ме де ме нед жер бо лып 
жұ мыс іс тей ті нін ай та ды.

Кү зет ші әдет те жай ға на айт ыл ған сөз ге сен бей ді, сон-
дық тан жа ңа ме нед жер ден шы ны мен осы ме ке ме де қыз мет 
ете тін ді гін дә лел дей тін құ жат ты талап ете ді. Сол кез де 
қыз мет кер өзі нің сәй кес құ жа тын кү зет ші ге көр се тіп, 
осын да қыз мет ете ті нін дә лел дей ді. 

Ме ке ме есі гі ашы лып, кү зет ші қыз мет кер ді іш ке 
кір гі зе ді.

Осы мы сал да ғы мә тін нің қай бөлігі иден ти фи ка ция, 
қай бөлігі ау тен ти фи ка ция, ал қай бө лі гі тір ке лу екен ді гін 
талдаң дар.

Дәптердеорындайық

Ди на ми ка лық жә не тұ рақ ты құ пиясөз дер дің си пат та ма-
сын кес те ге тол ты рың дар.

Құпиясөзтүрлері Сипаттамасы

Ди на ми ка лық құ пиясөз 

Тұ рақ ты құ пиясөз 

Сұрақтарғажауапберейік

Ойланайық,талқылайық

Талдап,салыстырайық

Дәптергеорындайық
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Компьютердеорындайық

Қол да ну шы ның есеп тік жаз ба сын құ ру.
1. Бас тау 

ну
 ба тыр ма сын ба сып, Бас қа ру тақ та сын таң даң-

дар. Ашыл ған те ре зе ден Есеп тік жаз ба лар жә не от ба сы-
лық қау іп сіз дік бө лі мі нен Қол да ну шы лар дың есеп тік 
жаз ба сы жо лын таң даң дар.

2.  Қол да ну шы лар дың есеп тік жаз ба сын қо су не ме се 
өші ру жо лын таң даң дар.

3. Ашыл ған те ре зе ден Жа ңа есеп тік жаз ба құ ру бө лі мін 
таң даң дар.

4. Қол да ну шы ның есеп тік жаз ба сы ның атын ен гі зіп, ти пін 
көр сет кен нен кей ін Есеп тік жаз ба құ ру ба тыр ма сын таң-
даң дар.

5. Есеп тік жаз ба ны өз гер ту үшін үс ті нен екі рет шер тің дер.
6. Ашыл ған те ре зе де есеп тік жаз ба ның атын өз гер ту ге, 

құ пиясөз ор на ту ға, су ре тін өз гер ту ге, есеп тік жаз ба ны 
өші ру ге бо ла ды. Құ пиясөз ор на ту бө лі мін таң даң дар.

7. Жа ңа құ пиясөз ен гі зу жо ла ғы на құ пиясөз ді енгізіп, ке-
ле сі жол ға ор на тыл ған құ пиясөз ді қай талап жа зың дар.

8. Құ пиясөз ді ұмы тып қал ған жағ дай да ес ке тү сі ру үшін 
кілт тік сөз ді ен гі зу жо ла ғы на қа жет ті сөз не ме се сан ды 
жа зың дар. Құ пиясөз құ ру ба тыр ма сын ба сың дар.

9. Ком пью тер ді қай та жүк теп, өз де рің құр ған есеп тік жаз-
ба ға ор на тыл ған құ пиясөз ар қы лы кі ріп, жұ мы сын тек-
се рің дер.

Ойбөлісейік

Ақпараттық технологиялардың дамуына байланысты 
оқулықта көрсетілген сәйкестендіру әдістерінің қайсысы 
болашақта қолданыстан шығып қалуы мүмкін?

Компьютердеорындайық

Ойбөлісейік
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ЖИЫНТЫҚБАҒАЛАУТАПСЫРМАЛАРЫНЫҢҮЛГІЛЕРІ

1. Ақ па рат тық қау іп сіз дік:
A) ақ па рат тың бұрмалануы не ме се жо ға луы сал да ры нан 

қол да ну шы ға ор ны тол мас зи ян кел ті ре тін кез кел ген 
әре кет тер ден ақ па рат ты қор ғау.

B) қол да ну шы ға зи ян кел тір мейт ін әре кет тер ден ақ па-
рат ты қор ғау.

C) ақ па рат ты та сы мал дау ды қам та ма сыз ету ге ба ғыт тал ған 
ша ра лар ке ше ні.

D) Ин тер нет ті қа рау ға ба ғыт тал ған ша ра лар ке ше ні.
E) Ин тер нет ар қы лы түр лі қау іп ті прог рам ма лар дың 

ша бу ылы.
2. Сәй кес тен ді рің дер:

1. Ақ па рат тың 
қол же тім ді гі 

 A) бұрмаланбаған, өз гер ме ген 
ақ па рат

2. Ақ па рат тың 
тұ тас ты ғы 

B) бөг де адам дар ға ақ па рат тың 
қол же тім ді гін шек теу 

3. Ақ па рат тың 
құ пия лы лы ғы 

C) кез кел ген уа қыт та ақ па рат ты 
алу мүм кін ді гі

3. Ақпараттың тұтастығы нешеге бөлінеді?
A) 4.
B) 2.
C) 3.
D) 5.
E) 7.

4. Ақпарат құпиялылығының түрлері:
A) статикалық, динамикалық.
B) пәндік, динамикалық.
C) пәндік, қызметтік.
D) пәндік, статикалық.
E) динамикалық, қызметтік.

5. Қау іп сіз дік ті қам та ма сыз ету ша ра ла ры:
A) тех ни ка лық, прог рам ма лық, ұй ым дас ты ру шы лық.
B) прог рам ма лық, ап па рат тық, құ пия лылық.
C) ре зе рв тік, тұ тас тық, ұй ым дас ты ру шы лық.
D) ди на ми ка лық, қыз мет тік, тех ни ка лық.
E) ди на ми ка лық, ре зе рв тік, ап па рат тық.АР
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6. Ақ па рат ты шифрлау әдіс те рі ту ра лы ғы лым:
A) крип тог ра фия.
B) крип тоана лиз.
C) фи зи ка.
D) ти пог ра фия.
E) ин фор ма ти ка.

7. Сәй кес тен ді рің дер:

1. Иден ти фи-
ка ция

 A) сер вер де ен гі зіл ген же ке мә лі-
мет тер ді тек се ру жә не қа был дау 

2. Ау тен ти фи-
ка ция

B) сер вер ге тір кел ген қол да ну-
шы ның өзі не ға на тән же ке 
мә лі мет тер ді ен гі зуі

8. Сәйкестендіру әдістерінің атаулар ын жа зың дар.

...

...

...

...

9. Бос орын ды тол ты рың дар.
 Құ пиясөз дің екі тү рі бар: ... жә не ...
10. Сәй кес тен ді ру ге ар нал ған ар найы зат тар ды таң даң дар.

A) Кар та.
B) Қимыл.
C) Жү зік.
D) Қа лам.
E) Маг нит бі ле зік.
F) Сау сақ ізі.
G)  Дау ыс.АР
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2-БӨ ЛІМ

БЕЙ НЕ КОН ТЕНТ 
ҚҰ РУ

Кү ті ле тін нә ти же лер:
• бей не мен жұ мыс іс теу үшін программа лар дың мүм кін дік те рін 

салыс ты ру;
• бей не мон таж жә не бей не жаз ба ның не гіз гі қа ғи да ла рын сақтау;
• бей неклип тер ді өз сце на рийіңе сәй кес өң деп, ды быс тар ды, 

сурет тер ді, әсер лер ді, өту лер ді жә не мә тін ді қо су.

АР
МА

Н-
ПВ

 б
ас
па
сы



24

§ 4. Бей не мен жұ мыс іс теу ге ар нал ған  
прог рам ма лар

Бей не мен жұ мыс іс теу ге ар нал ған прог рам ма лар күр де лі 
прог рам ма лар қа та ры на жа та ды. Бұл прог рам ма лар ды ор на-
ту мен жұмыс істеу, қыз мет түр ле рін ажы ра ту, бей нефайл дар-
ды дұ рыс жә не са па лы мон таж дау оңай емес. Ал ең күрделісі – 
көп те ген бей не мен жұ мыс іс теу ге ар нал ған прог рам ма лар іші-
нен олар дың қыз мет тік са па сын ес ке ре оты рып, ең ти ім ді сін 
таң дап алу. Ол үшін прог рам ма лар дың қа си ет те рі мен си пат та-
ма ла рын бі лу қажет.

Бей не мен жұ мыс іс теу ге прог рам ма лар ды таң дау ке зін де ең 
бас ты ес ке ре тін жағ дай – дер бес ком пью тер дің жүй елік талап-
та ры на сәй кес ке ле ті нін таң дау, сон дық тан бұл жағ дай жеке-
дара қарастырылады.

Бей не мен жұ мыс іс теу ге ар нал ған прог рам ма түр ле рі мен 
олар дың мүм кін дік те рін талдайық.

Windows Movie Maker прог рам ма сы (1-су рет). Windows 
опе ра ция лық жүй есі нің 7-нұс қа сы на дей ін қол же тім ді жә не 
қол да ну да өте қа ра пай ым ути ли та жә не ол Microsoft-тың стан-
дарт ты па кет тер құ ра мы на кі ре ді. Қа зір гі кез де бұл прог рам-
ма Windows Live ки нос ту диясы деп атала ды жә не бөлек жүк-
те ліп, ор на ты ла ды. Қол да ну дың қа ра пай ым ды лығы пен тү сі-
нік ті лігі – ки нос ту дия ның басты ар тық шы лы ғы. Прог рам мада 
бей нефайл дар дың үзін ді ле рін қи ып, бір-бі рі не қо су, қо сым ша 
ды быс, та қы рып, мә тін, ани ма ция лық эле мент тер қо су мүм-
кін ді гі бар. Прог рам ма ның кем ші лік те рі не ар найы әсер лер дің 
(өл ше мін өз гер ту мен мә тін қо су дан бас қа) жоқ ты ғы мен фор-
маттау құ рал да ры ның аз ды ғы жа та ды.

Меңгерілетінбілім:

• бей не мен жұ мыс іс теу ге ар нал ған 
прог рам ма түр ле рі;

• бей не мен жұ мыс іс теу ге ар нал ған 
прог рам ма мүм кін дік те рін са лыс ты ру.

Естеріңетүсіріңдер:

• иден ти фи ка ция де ге ні міз не?
• ау тен ти фи ка ция де ге ні міз не?
• же ке тұл ға ны иден ти фи ка ция лау 

әдіс те рін атаң дар.

Сөздік

Бейнефайл – Видеофайл – 
i e  file

Монтаж – Монтаж – 
n tallati n
нтерфейс – Интерфейс – 

nter ace
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1-су рет. Windows Movie Maker

Ви деоМОН ТАЖ прог рам ма сы (2-су рет). Қол да ну шы лар ға 
осы прог рам ма ның жұ мыс іс теу қа ра пай ым ды лы ғы мен ың ғай-
лы лы ғы, көп қыз мет ті лі гі ұнай ды. Прог рам ма ин тер фей сі бел-
гі лі бір ба тыр ма ға меңзерді жа қын дат қан да, сол ба тыр ма ның 
қыз ме ті ту ра лы тү сі нік те ме лер бе ріп оты ра ды.

2-су рет. Ви деоМОН ТАЖ

Ви деоМОН ТАЖ прог рам ма сын да же ке бей нефайл дар ды 
қо су дан бас қа, бей не са па сын жақ сар ту ға, ды быс жо лын қо су ға 
не ме се өз гер ту ге, ұсы ныл ған 30 фор мат тың бі рін де сақ тау ға 
бо ла ды. Бұл ре дак тор кө ме гі мен ау ысу ла ры бар, суб титр лер 
қо сыл ған бей не лер ді жа сау ға бо ла ды.АР
МА

Н-
ПВ

 б
ас
па
сы



26

Pinnacle VideoSpin прог рам ма сы (3-су рет). Windows 7, 8 ОЖ 
қол да ну шы ла ры үшін өте жақ сы нұс қа. Бұл прог рам ма да қол-
да ну да қа ра пай ым жә не қол же тім ді, ұсы на тын қыз мет түр ле рі 
де көп. Pinnacle VideoSpin прог рам ма сын да көп те ген ани ма-
ция лық, ды быс тық жә не ви зу ал ды ар найы әсер лер бар. Оның 
кө ме гі мен түр лі файл дар ды им по рт тап, түр лі сан дық құ рыл-
ғы лар дан үзін ді лер қо су ға, бейнежазба ны құ ру ба ры сын да 
қа рау ға, ре дак тор дан бір ден дай ын бей не ні сер вер ге жүк теу ге 
бо ла ды. Прог рам ма ның бас ты кем ші лі гі – ды быс ты ре дак ция-
лау дың мүм кін ді гі шек теу лі екендігінде.

3-су рет. Pinnacle VideoSpin 

Avidemux прог рам ма сы (4-су рет). Ин тер фей сі қа ра пай ым 
жә не тү сі нік ті. Құ рал-сай ман да ры мен та ныс қан нан кей ін түр лі 
бей не жаз ба лар құ ру ға кі рі се бе ру ге бо ла ды. Кросс плат фор ма лы 
бей не ре дак тор жыл дам әре кет етуі мен, филь тр жи на ғы мен, 
ви зу ал ды жә не акус ти ка лық ар найы әсер ле рі мен ерек ше ле-
не ді. Со ны мен қа тар көп те ген фор мат тар да жұмыс істейді, бұл 
жақ сы ке ңей ті лім дегі жо ға ры са па лы бей не жаз ба құ ру ға мүм-
кін дік бе ре ді. Avidemux прог рам ма сы ның та ғы бір ар тық шы-
лы ғы – қол да ну шы көр сет кен кез кел ген мо биль ді құ рыл ғы мен 
жұ мыс іс тей алуында.АР
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4-су рет. Avidemux

VideoPad Video Editor прог рам ма сы (5-су рет). Бұл про-
грам ма кә сі би дең гей де бей не жаз ба өң деу ге ар нал ған. Ин тер-
фей сі қа ра пай ым, қол же тім ді, бі рақ жыл жы ту ба тыр ма ла рын 
қол да ну ың ғай сыз. Ең бас ты ар тық шы лы ғы – ды быс тық жә не 
бей нефайл дар ды, тіп ті мо биль ді құ рыл ғы ның ка ме ра сы мен 
тү сі ріл ген бей не жаз ба лар ды да өң деу құ рал да ры ның көп ті-
гінде. Кең та рал ған кез кел ген фор мат қа бей нежаз ба ны түр лен-
ді ру ге бо ла ды, бұл са па лы жә не кә сі би бей не жаз ба ны жасауға 
мүм кін дік бе ре ді.

5-су рет. VideoPad Video EditorАР
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CyberLink PowerDirector прог рам ма сы (6-су рет). Бейнежаз-
ба өң деу ара сын да та ны мал прог рам ма лар дың бі рі. Жо ға ры тех-
но ло гия қол да ныл ған көп қыз мет ті прог рам ма да құ рал-сай ман-
дар дың көп тү рі бар. Прог рам ма мен жұ мыс іс теу қа ра пай ым 
әрі же ңіл. Ин тер фей сі ағыл шын ті лін де бол ға ны мен, тү сі нік-
те ме ле рі ар қы лы бас қа ру қи ын дық ту дыр май ды. Не гіз гі ерек-
ше лі гі – ақ па рат ты өң деу жыл дам ды ғында. Ути ли та ның жүй-
елік талап та ры ор та ша дең гей де. CyberLink прог рам ма сын да 
тә жірибе сі аз қол да ну шы да са па лы кә сі би бей нежаз ба лар құ ра 
алады.

6-су рет. CyberLink PowerDirector

Corel VideoStudio Pro прог рам ма сы (7-су рет). Ор та дең-
гей де гі бей нере дак тор лар қа та ры на жа та ды. Бас ты ерек ше-
лі гі – бей нефайл дар дың Ин тер фей сі тү сі нік ті жә не қол да нуға 
же ңіл. Прог рам ма кә сі би бей не жаз ба лар құ ру да ұсы на тын қыз-
мет түр ле рі мен ар найы әсері нің, филь тр і нің ар қа сын да үл кен 
ар тық шы лық қа ие. Прог рам ма си пат та ма сы және ерек ше лік-
те рі мен жақ сы та ныс қол да ну шы лар өз де рі нің бей не жаз басын 
құ рып не ме се өз ге лер дің бей не жаз басын түр лен ді ре ала ды. Ар-
найы әсер лер ді бей не нің же ке бө лік те рі не қо су мүм кін ді гі қа-
рас ты рыл ған. Өң дел ген жә не түр лен ді ріл ген бей не жаз ба лар-
ды сақ тау оңай жә не бас қа да ре су рс тар ға жа зу ға, жа рия лау ға 
бола ды.АР
МА
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7-су рет. Corel VideoStudio Pro

AVS Video Editor прог рам ма сы (8-су рет). Кә сі би қол да ну-
шы лар пай да ла на тын әм бе бап ре дак тор. Се бе бі мұн да кез кел-
ген бей не жаз ба ны шы ғар ма шы лық ту ын ды ға ай нал ды ра тын 
жүз де ген құ рал-сай ман дар, филь тр лер, ау ысу лар мен әсер лер 
бар. Бұл прог рам ма бей не ні өң деу ге, кі тап ха на да кел ті ріл ген 
200 ар найы әсер  мен ды быс жол ын қол да ну ға мүмкін дік бе ре-
ді. Программа кез келген форматпен жұмыс істейді әрі оның 
түрлі портативті құрылғыдан жүктелген бейнелерді  өңдейтін 
қызметтері бар. Ал ең бас ты ар тық шы лы ғы – прог рам ма ны 
те гін жүк теп, ор на ту ға бо ла тындығында.

8-су рет. AVS Video Editor
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Movavi Video Editor прог рам ма сы (9-су рет). Ың ғай лы лығы 
мен кең ау қым ды мүм кін дік те рі мен ерек ше ле не тін ути ли та. 
Пайдалану ыңғайлы болғандықтан, қолданушылар арасында 
сұранысқа ие. Movavi прог рам ма сы өте қа ра пай ым жә не же ке 
фраг мент тер ді жыл дам өң дей ді, сәт сіз кадр лар ды қи ып тас тап, 
олар ды бас қа ла ры мен же ңіл ал мас ты ра ды, ілеспе жаз ба ла рын 
құ рып, жо ға ры са па лы бей не жаз ба лар алу ға мүм кін дік бе ре ді. 
Программада арнайы әсерлер кітапханасы мен бейнені Интер-
нетке жүктеу қызметі бар. Movavi прог рам ма сы ның ең бас ты 
ар тық шы лы ғы – жүй елік талап та ры ның тө мен ді гін де. Кем ші-
лі гі – сәт сіз ди зайн мен бей не ре дак тор дың ақы лы бо луы.

9-су рет. Movavi Video Editor

Бү гін де жо ға ры жұ мыс өнім ді лі гі мен ау қым ды же дел 
жа ды кө ле мі мен ерек ше ле не тін за ма науи құ рыл ғы лар үшін 
жо ға ры да қа рас ты рыл ған бар лық прог рам ма лар үй ле сім ді 
жұ мыс іс тей ді. Бей нере дак тор лар ды қа рап оты рып, өзі міз ге 
ти ім ді сін таң дап алуы мыз ке рек. Ең бас ты сы, таң дал ған бей-
нере дак тор дың ке ңей ті лі мі, түр лен ді ру ле рі, ар найы әсер ле рі 
мен ды быс тық сүйе мел деу мүм кін дік те рі нің бар бо луы. 

Жауапберейік

1. Бейнемен жұмыс істеуге арналған қандай программалар 
бар?

Сұрақтарғажауапберейік
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2. Бейнемен жұмыс істеуге арналған программаларды таң-
дау барысында қандай жағдайлар ескеріледі? 

3. Қарастырылған бейнежазбаларды өңдеуге арналған 
программалардың қайсысын тегін орнатуға болады?

Ойланайық,талқылайық

1. Бей нежаз ба лар ды өң деу ге ар нал ған прог рам ма лар дың 
қа си ет те рі мен си пат та ма ла рын бі лу қан ша лық ты ма-
ңыз ды?

2. Не лік тен бей не мен жұ мыс іс теу ге прог рам ма лар ды таң-
дау жеке-дара қарастырылатын жағ дай?

Талдап,салыстырайық

Бей не мен жұ мыс іс теу ге ар нал ған бар лық прог рам ма-
лардың ар тық шы лық та ры мен кем ші лік те рін тал даң дар.

Программаатауы Артықшылығы Кемшілігі
Windows Movie Maker

Ви деоМОН ТАЖ 

Pinnacle VideoSpin 

Avidemux

VideoPad Video Editor

CyberLink PowerDirector

Corel VideoStudio Pro

AVS Video Editor

Movavi Video Editor

Дәптердеорындайық

Бей не мен жұ мыс іс теу ге ар нал ған бар лық прог рам ма-
лардың си пат та ма сы бой ын ша көр се тіл ген қыз мет түр ле рі 
бар бол са «+» бел гі сін, жоқ бол са «–» бел гі сін қой ың дар.

Мұн да ғы:
1. Windows Movie Maker
2. Ви деоМОН ТАЖ
3. Pinnacle VideoSpin
4. Avidemux
5. VideoPad Video Editor

6. CyberLink Power 
Director

7. Corel Video Studio Pro
8. AVS Video Editor
9. Movavi Video Editor

Ойланайық,талқылайық

Талдап,салыстырайық

Дәптергеорындайық

АР
МА

Н-
ПВ

 б
ас
па
сы



32

Программалардыңқызметі 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Қа ра пай ым, тү сі нік ті ин тер фейс

Ар найы әсер лер

Ды быс жо лын қо су не ме се өз гер ту

 Бей не са па сын жақ сар ту 

 Дай ын бей не ні сер вер ге жүк теу

Ани ма ция лық эле ме нт тер қо су 

 Кез кел ген мо биль ді құ рыл ғы мен 
жұ мыс іс теу

Мо биль ді құ рыл ғы ның ка ме ра-
сы мен тү сі ріл ген бей не жаз ба-
лар ды өң деу

 Кез кел ген фор мат қа бей нежаз-
ба ны түр лен ді ру

Ин тер фей сі ағыл шын ті лін де

Ақ па рат ты өң деу жыл дам ды ғы 
жо ға ры 
Ор та дең гей де гі бей не ре дак тор

Прог рам ма ны те гін жүк теп, 
ор на ту

 Ақы лы бей не редактор 

Компьютердеорындайық

Бей не жаз ба лар ды өң деу ге ар нал ған AVS Video Editor про-
грам ма сын ор на ту жә не прог рам ма ин тер фей сі мен та ны су.

Ол үшін:
1. https://soft-file.ru/avs-video-editor/ сіл те ме сі бой ын ша 

AVS Video Editor прог рам ма сын те гін жүк тең дер.
2. Жұмыс істеу үшін AVSVideoEditor.exe жүк тел ген про-

грам ма сын ашыңдар.
3. Ор на ту ті лін таң даң дар (орыс, ағыл шын).
4. Ор на ту ше бе рі нің нұс қауы бой ын ша бар лық амал ды 

орын дап, прог рам ма ор на ту ды аяқ таң дар.
5. Жұ мыс үс те лін де гі  жар лы ғын таң дап, AVS Video 

Editor прог рам ма сын іс ке қо сың дар. Тө мен де гі дей AVS 
Video Editor прог рам ма сы ның ин тер фей сі ашы ла ды.

Компьютердеорындайық
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6. Прог рам ма ин тер фей сі мен та ны сың дар.
 Тақырып жолынан кейінгі жол да мәзір қа та ры ор на лас-

қан. Он да Файл, Тү зе ту, Түр жә не Анық та ма қа та ры бар.
 Ке ле сі жол да жа ңа жо ба ашу дың 3 жо лы бе ріл ген. Олар:

1. Ме диафай лды им по рт тау
2. Ка ме ра ар қы лы тү сі ру
3. Эк ран бе тін тү сі ру

 Одан кейін Жа ңа жо ба құ ру, бар Жо ба ны ашу, Жо ба ны 
сақ тау ба тыр ма ла ры бар.

 Ортасында Жо ба лар, Кі тап ха на, Өту лер, Әсер лер, Мә тін 
қо су, Ды быс қо су, Диск мәзір дің сти лі, Бей не жаз ба ны 
құ ру ба тыр ма ла ры бар.

 Төменгі бөлігінде не гіз гі бей не жаз ба жо лы ның уа қыт 
шка ла сы кел ті ріл ген.

 Ең соңғы жол бей не жаз ба ны құ рып оты рып, ал дын ала 
қа рау ға ар нал ған жо ба те ре зе сі бе ріл ген.

7. Бар лық ба тыр ма лар қыз ме ті мен өз бет те рің ше та ны сып, 
жұ мыс ты аяқ таң дар.

Ойбөлісейік

Әртүрлі пәндерден сабаққа қажетті бейнежазба лар жа-
сағанда бірдей программаны қолдануға бола ма? Пікірле-
ріңді мысалдармен дәлелдеңдер.

Ойбөлісейік
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§ 5. Бей не тү сі ру

Қо лы на бей не ка ме ра ұс та ған кез кел ген адам бей не және 
ки но әле мі не ене ді. Шы найы се зім дер ді жеткізу үшін бей не-
ні тү сі ру дің бел гі лі бір қа ғи да ла рын ұс та ну ке рек бо ла ды. 
Алай да бұл қа ғи да ларды қа таң сақ тау шарт емес. Олар қан-
дай да бір код си яқ ты. Кө рер мен дер эк ран бе ті нен сол код ты 
кө ре ала тын бол са, он да олар опе ра тор дың не жет кіз гі сі кел-
ге нін бір ден ұға ды.

Егер кө рер мен біз дің айт қы мыз кел ген маз мұн ды бір ден 
тү сін ге нін қа лайт ын бол сақ, он да бей не тү сі ру дің бел гі лі бір 
қа ғи да ла рын сақ тауға тиіспіз. Бұл қа ғи да ларды ұзақ уақыт 
бойы ал ды мен су рет ші лер, кей ін нен фо тог раф тар мен ки но, 
бей не опе ра тор лар қалыптастырған.

Бей не тү сі ру дің кей бір қа ғи да ла рын қа рас ты рып кө ре лік.

1-қа ғи да. Бей не ні та ған мен (шта тив) тү сі ру
Бұл талап тың өзін дік не гі зі бар. Егер бей не ні түсіруде та ған 

қолданылса, он да ар зан жә не жа рық ты ғы тө мен ка ме ра мен 
тү сі ріл ген бей не де са па лы бо лып шы ға ды. Себебі ка ме ра ны 
қол мен ұс тап бей не тү сір ген кез де арт қы фон үне мі қоз ға лыс та 
бо ла ды. Бей не ні өң деу ге ар нал ған прог рам ма лар үшін мұн дай 
фон дар ды өң деу қи ын дық ту ды ра ды жә не нә ти же сін де бей-
не нің са па сы тө мен дей ді.

Бей не ні тү сі ру нүк те сін өз гер ту
Бей не тү сі ру нүк те ле рі ны сан қоз ға лы сы ның жо лымен 

қиылыспауы ке рек. Мы са лы, жү ріп ке ле жат қан адам оң 
жа ғы нан тү сі ріл се, он да ол эк ран да сол жақ тан оң ға қа рай 

Естеріңетүсіріңдер:

• бей не мен жұ мыс іс теу ге 
ар нал ған қан дай прог рам ма-
лар ды бі ле сің дер?

• бей не мен жұ мыс іс теу ге 
ар нал ған прог рам ма лар бей-
не ні өң деу дің қан дай мүм кін дік-
те рін ұсы на ды?

Меңгерілетінбілім:

• бей не тү сі ру туралы түсінік;
• бей не тү сі ру қағидалары.

Сөздік

Бейнені т сіру – Видео с емка – 
il ing

Бейнеклип – Видеоклип – i e  cli
Жарықтық – ркость – in it

анықтық – Насы енность – at rati n
Контраст – онтраст – ntra t
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қоз ға ла ды. Егер оның қоз ға лы сын ке сіп, сол жақ тан тү сі ру ді 
жал ғас ты ра тын бол сақ, он да шын мә нін де де ол сол ба ғыт пен 
қоз ға ла тын бо ла ды. Бі рақ эк ран да оның қоз ға лы сы ен ді оң 
жақ тан сол ға қа рай бо ла ды, яғ ни ке рі ба ғыт та қоз ға ла ды.

Жү ріп ке ле жат қан сәт тегі бей не тү сі ру
Бей не ні жү ріп ке ле жат қан жа ну ар не ме се адам кө зі мен 

тү сі ру жұ мы сы осы лай ат қа ры ла ды.
Ка ме ра мен ай нал ды ра (дөңгелете) бей не тү сі ру
Бұл әдіс ті қол да ну ұзақ ты ғы ба рын ша қыс қа жайттарды: 

құ лап ба ра жат қан зат, кү рес жә не бас қа да спорттық жа рыс-
тар ды тү сі ру ге бо ла ды.

2-қа ғи да. Бей не ні кө з дең гей ін де жә не көк жи ек сы зы ғы на 
па рал лель тү сі ру

Көз дең гейі нен тө мен бей не ні тү сі ру ны сан ды кі ші рей те ді. 
Ти іс ті дең гей ден тө мен тү сі рілген кадр лар сәтсіз шы ға ды. 
Ал ка ме ра ны көк жи ек дең гейі не қа рай еңкейте ұстап түсіру 
эк ран да дұ рыс ба ғыт ты сақ тай ала ды.

Тө мен нен жо ға ры қа рай тү сі ру
Бұл әдіс пен қоз ға лыстың жыл дам ды ғын көрсетуге, нысан-

дарды үлкейтуге болады. Еден нен тү сі ріл ген ба ла бей не сі 
эк ран да ірі бо лып кө рі неді.

Жо ға ры дан тө мен қа рай жә не жа ны нан тү сі ру
Бұл әдіс кадрды кең көлемде беретіндіктен, бейнебақылауда 

қолданылады.
20–30 гра дус бұ рыш та тү сі ру
Бұл әдіс пен әдет те бей нек лип тер мен жас тар дың те ле-

бағдарлама ла рын тү сі ре ді. Ол кадр ди на ми ка сын арттырады. 
Егер ны сан бір орын да тұр са, бұл әдіс ті қол дан ған нан кей ін ол 
ны сан құ лайт ын си яқ ты әсер бе ре ді.

3-қа ғи да. Өл шем ді өз гер ту (зум) қыз ме тін қа жет кез де 
ға на қол да ну

Өл ше мін өз гер ту (жа қын да ту, алыстату) – назар ау дар ту 
әдіс те рі нің бі рі. Опе ра тор бі рін ші жә не соң ғы кадрға кө рер мен 
на за рын ау да ру үшін өл шем өз гер ту әді сін қол да на ды. Ны сан-
ды қат ты жа қын да ту ар қы лы тү сі ру бей не са па сын төмен де те ді.

Алыс қашықтықты бірден жа қын да тып тү сі ру
Бұл әдіс тү сі ру ала ңын ба рын ша кі ші рей тіп, арт қы фон ды 

алып тас тай ды.АР
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Уақыт өте келе кадр өлшемін өзгерту
Сөй леп тұр ған адам бей не сін ұзақ тү сі рген кадр кө рер мен ді 

жа лық ты ра ды. Егер аз-аз дан өл шем өз гер ту қыз ме тін қол дан са, 
бей не ге ди на ми ка қо са ды. Бас ты сы кадр ком по зи ция сы бұ зыл-
мауы үшін өл шем ді өз гер ту ке зін де жа қын да ту мен алыс та ту 
қа шық ты ғы бір дей бол ға ны дұ рыс.

Ең үл кен жа қын дық пен тү сі ру
Бей не ны са ны ре тін де тек қа на кей іп кер лер ді емес, олар дың 

дене мүшелерін тү сі ру ге бо ла ды. Адам дар дың қо лы мен ая ғын 
тү сір ген нен, олар дың сөй леп тұр ған кез де рін тү сір ген қы зы-
ғы рақ. Сөй леп тұр ған адам ның бе ті нің тө мен гі бө лі гі мен тың-
дап тұр ған адам ның кө зін ға на үл кен жа қын дық пен тү сір се, 
бей не әсер лі бо ла ды.

4-қа ғи да. Жарық жақсы түскен ке зде тү сі ру
Бей не тү сі ру де екі тү сі ру ала ңы бо ла ды: бі рі – ө зі міз 

кө ре тін алаң, екін ші сі – ка ме ра кө ре тін алаң. Бұл екі алаң бір-
бі рі нен қат ты ерек ше ле не ді. Жа рық дұрыс түсіп тұрса, он да 
қа ра пай ым ка ме ра ар қы лы да са па лы бей не тү сі ру ге бо ла ды. 
Ал, ке рі сін ше, ка ме ра қан ша қым бат бол ға ны мен, жа рық тан-
ды ру на шар бол са, он да бей не са па сы да на шар бо ла ды.

Бө лек теп жа рық тан ды ру ар қы лы тү сі ру
Егер арт қы фон қа раң ғы бо ла тын бол са, бел гі лі бір ны сан ды 

тү сі ру ке зін де бұл еш қан дай қи ын дық ту дыр май ды. Кей де 
ны сан ның бір бө лі гін ға на жа рық тан ды ру қы зық ты көр кем 
әсер бе ре ді. Тек қа на осы әсер са па сын қа да ға лау ке рек.

Жа рық қа қар сы тү сі ру
Бұл әдіс пен тү сі ру ке зін де ны сан дұ рыс кө рін бей ді. Мұн дай 

жағ дай да фон ға, сөй ле не тін сөз не ме се бет-әл пет пен қимыл-
қозғалысқа зей ін қою қа жет.

5-қа ғи да. Бей не тү сі ру де ақ түс ті ба ла нс ты сақ тау
Ақ түс ті ба ланс «қы зыл» жә не «көк» кадр лар дың пайда 

болуының ал дын ала ды. Ақ түс тің дұ рыс бап тал мауы ғима-
раттың ішінде тү сі ріл ген кадр лар дың қы зыл түс ке ығы су ына 
алып ке ле ді. Мұ ны ақ түс ті ны сан дар ды бей не ге тү сі ру ке зін де 
бай қау ға бо ла ды, се бе бі олар қыз ғылт түс те бе рі ле ді. Ал сырт та 
тү сі ріл ген кадр лар да ны сан дар көк түс ке ығыс ты ры ла ды. 
Сондықтан ка ме ра ны әр қос қан сай ын ақ түс тің ба лан сын тек-
се ріп, бап тап оты ру ке рек.АР
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Ақ түс ті қы зыл түс ке қа рай ығыс ты ру
Біз дің кө зі міз сал қын түс тер ге қа ра ған да жы лы түс тер ді 

жақ сы қа был дай ды. Қы зыл түс ке қа рай ығыс ты ру те рі тү сін 
көз ге тар тым ды ете ді.

Ақ түс ті көк түс ке қа рай ығыс ты ру
Бұл әдіс пен бей не тү сі ру ар қы лы түн гі тү сі рі лім әсе рін алу ға 

бо ла ды.
Жо ға ры да кел ті ріл ген бей не тү сі ру ба ры сын дағы қа ғи да лар 

мен ке ңес тер ді ес ке ру ар қы лы қы зық ты кадр лар тү сі ру ге бо ла-
ды, алай да ең бас ты сы, бей не кө рер мен дер ге ба рын ша тү сі нік ті 
әрі ұнайтын бо луы ти іс.

Жауапберейік

1. Шынайы сезімдерді жеткізетін бейне түсіру үшін не істеу 
керек?

2. Бейнедегі қозғалыстар экран бетінде қалай беріледі?
3. Өлшемді өзгерту қызметі қандай әсерлер береді?
4. Жақындату қызметін қашан қолдануға болады?
5. Жарыққа қарсы бейне түсіру қалай орындалады?
6. Ақ түсті баланспен түсіру деген не?

Ойланайық,талқылайық

1. Неліктен бейне түсіргенде белгілі бір қағидаларды 
ұстану керек?

2. Бей не ні та ған мен тү сі ру не се беп ті ма ңыз ды?
3. Өл шем ді өз гер ту қыз ме тін дұ рыс қол да ну қандай рөл 

атқарады?
4. Бей не тү сі ру ба ры сын дағы жа рық тың ма ңыз ы қандай?
5. Неліктен ка ме ра ның қым бат бо луы бей не нің са па сы на 

барлық уақытта әсер етпейді?

Талдап,салыстырайық

Жо ға ры да қа рас ты рыл ған қа ғи да лар дың бей не тү сі ру ге 
бе ре тін әсер ле рін мы сал кел ті ру ар қы лы тал даң дар.

Қағидалар сері Мысал
 Бей не ні та ған мен тү сі ру 

 Бей не ні кө з дең гей ін де жә не 
көк жи ек сы зы ғы на па рал лель 
тү сі ру 

Сұрақтарғажауапберейік

Ойланайық,талқылайық

Талдап,салыстырайық
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Қағидалар сері Мысал
Өл шем ді өз гер ту қыз ме тін 
қа жет кез де ға на қол да ну 

 Жарық жақсы түскен ке зде 
тү сі ру 

Бей не тү сі ру де ақ түс ті    
баланс ты сақ тау

Дәптердеорындайық

Жұптарға бөлініп, бей не тү сі ру ке зін де сақ тала тын қа-
ғи да лар да кел ті ріл ген ке ңес тер ді кес те ге тол ты рың дар.

Қағидалар Кеңестер
 Бей не ні та ған мен
тү сі ру 

 Бей не ні кө з дең гей ін де жә не 
көк жи ек сы зы ғы на па рал лель 
тү сі ру 

Өл шем ді өз гер ту қыз ме тін 
қа жет кез де ға на қол да ну 

 Жарық жақсы түскен ке зде 
тү сі ру 

Бей не тү сі ру де ақ түс ті    
баланс ты сақ тау

Компьютердеорындайық

AVS Video Editor прог рам ма сын да бей не нің тү сін тү зе ту.
1. 

AVS Video Editor прогAVS Video Editor прог
 AVS Video Editor прог рам ма сын іс ке қо сың дар.

2.  ба тыр ма сын ба су ар қы лы ал дын ала ка ме ра не бол-
ма са мо биль ді құ рыл ғы кө ме гі мен тү сі ріл ген бей не ні 
ашың дар.

3. Уа қыт шка ла сы ның жо ға ры жа ғын да ор на лас қан ор-
таң ғы мәзір жо лы нан  Түс ба тыр ма сын таң дап, 
Түс тер ді тү зе ту те ре зе сін ашың дар. Егер Түс ба тыр-
ма сы жоқ бол са, он да не гіз гі бей не жо лақ та ғы бей не ні 

Дәптергеорындайық

Компьютердеорындайық
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бел гі леп, тін туір дің оң жақ ба тыр ма сын ба су ар қы лы 
жа на ма мәзір ден таң даң дар.

4. Ашыл ған те ре зе де гі Түс тер ді Ав то мат ты түр де тү зе ту 
жо лы на жа лау ша қой ың дар. Бұл қыз мет тү рі Ав то дең-
гей, Ав то қа нық тық, Ав то жа рық тық әсер ле рі нен тұ-
ра ды.

5. Егер Түс тер ді ав то мат ты түр де тү зе ту қыз ме тін қол дан-
байт ын бол саң дар, он да өз бет те рің мен қа жет ті па ра-
метр лер ді ор на тың дар. Те ре зе нің оң жақ бө лі гін де өз гер-
ту ге бо ла тын 6 па ра метр кел ті ріл ген:АР
МА
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• Жа рық тық бей не жаз ба да ғы жал пы жа рық не ме се 
қа раң ғы лық ты бап тау үшін қол да ны ла ды.

• Тем пе ра ту ра егер бей не жаз ба да көк түс тің әсе рі ар-
тып тұр са, со ны рет теу үшін қол да на ды. Бұл па ра-
метр бей не тү сін жы лы рақ (қа же ті не қа рай салқын) 
ету ге мүм кін дік бе ре ді.

• Қа нық тық бей не жаз ба ның ең ашық жә не ең қа раң ғы 
бө лік тер ара сын да ғы жа рық ай ыр ма шы лы ғы ның 
дең гей ін өз гер те ді.

• Контраст  бей не жаз ба ның бар лық тү сін тұ нық не бұ-
лың ғыр ете ді.

• Гам ма бей не жаз ба да ғы сұр түс тер ба сым ды ғын ең 
жа рық не ме се ең тұ нық тұс тар ға ке дер гі кел тір мес-
тен рет тей ді. Гам ма па ра мет рі жо ға ры бол ған сай ын 
бей не жа рық ты ғы ар та ды.

• Тон бар лық бей не жаз ба ның түс тік то нын бап тау үшін 
қол да ны ла ды.

6. Өз ге ріс тер ен гі зіп бол ған нан кей ін бей не жаз ба ны ой на-
тып тек се рің дер. Ол үшін Ал дын ала қа рау об лы сын да 
тү сі түр лен ген бей не ні іс ке қо сың дар.

7. Егер нә ти же кө ңіл де рің нен шық са, ОК ба тыр ма сын ба-
сып, Түс тер ді тү зе ту те ре зе сін жа бың дар.

Ойбөлісейік

Бей не тү сі ру ке зін де ес те сақ тау ға ти іс ті қа ғи да лар ту-
ра лы сы нып тас та рың мен ой бө лі сің дер.

Ойбөлісейік
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§ 6. Бей не мон таж дау дың ере же сі

Мон таж – шы ғар ма шы лық жұ мыс. Мон таж дың са па лы шы ғуы 
қол да ну шы ның бі лі мі не, бі лі гі не жә не тә жі ри бе сі не байланысты.

Мон таж жа сау да тех ни ка лық құ рал дар дың бір топ жи на ғы 
қол да ны ла ды. Мәселен, ки но лен талар ды бө лік тер ге бө ліп, олар ды 
ти іс ті рет пен қай та бі рік ті ру арқылы мон таж пай да бо лды.

Мон таж дау ке зе ңі мон таж дық жос пар құ ру дан бас тала ды, 
оны кей де мон таж дық сце на рий деп те атай ды.

Мон таж дау жос па рын құ ру – құ ры ла тын бей не фильм нә ти-
же сін де қан дай бо лу ке рек ті гін си пат тайт ын шы ғар ма шы лық 
жұ мыс. Мон таж дау жос па ры ның фор ма сы, оның маз мұ ны, 
си пат та лу дең гейі бас қа ша бо луы ықтимал.

Мон таж дау ке зін де жос пар дан тыс жа ңа идея лар да ке луі мүм-
кін, сон дық тан жос пар өз ге ріп, то лық ты ры лып оты ра ды (2-сыз ба).

іріктелген бөліктермен жұмыс істеу (әсерлер, өтулер қосу)

бейнежазба бөліктерін қарау және іріктеу

бейнемонтаж жасау программасына таңдап алынған  
бөліктерді импорттау

монтажды алдын ала қарау

кездескен кемшіліктерді түзету

титрлер қосу

бейнежазбаны дыбыстау

құрылған бейнежазбаны сақтау

Монтаждау жоспары

2-сыз ба. Мон таж дау жос па ры

Естеріңетүсіріңдер:

• бей не тү сі ру қағидалары қанша?
• бей не тү сі ру дің қан дай қағида-

ла рын бі ле сің дер?

Меңгерілетінбілім:

• бей не мон таж дау ке зең де рі;
• бей не мон таж дау қағида ла ры.

Сөздік

Бейнемонтаж – Видео-
монтаж – i e  e iting
Жоспар – лан – lan

сер – ффект – ect
тулер – ереходы – ran iti n
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Бей не мон таж дау ере же ле рін бі лу мон таж дау ба ры сын да 
жі бе рі ле тін қа те лер дің са нын қыс қар тып, са па лы бей не мон таж 
алу ға сеп ті гін ти гі зе ді.

Бей не ні мон таж дау ке зін де мынадай не гіз гі ере же лер ді ес те 
сақ тау ке рек:
1. Сах на ны жал пы жос пар дан бас тау ке рек, ал одан кей ін бір-

тін деп бө лік тер ге көш кен дұ рыс. Жал пы жос пар кө рер мен ге 
бо лып жат қан әре кет тің ор ны ту ра лы бір ден тү сі нік бе ріп, 
ке ле сі сах на лар ды өза ра бай ла ныс ты ру ға мүм кін дік бе ре ді.

2. Жал пы жос пар дан же ке жос пар лар ға өту бір тін деп орын-
да луы ке рек, ке рі жағ дай да кө рер мен ша та сып қа луы 
мүм кін.

3. Түр лі жос пар лы өту лер бір-бі рі мен үй лес пей ді, мы са лы, бір 
бей не ден кей ін бір ден бас қа бей не ге ау ысу. Кө рер мен екі 
бей не ара сын да ғы бай ла ныс ты бай қап үл гер мей қа ла ды. Не 
бо лып жат қа нын қа был дау ға үл гер мей қал ғандықтан, ол 
орын алып жат қан әре кет ті емес, оның не үшін еке нін аң ға-
ру ға ты ры са ды.

4. Қоз ға лыс тан тұ ра тын екі бей не ні мон таж дау да қоз ға лыс 
ба ғыт та ры ның сәй кес бол ға ны дұ рыс. Мы са лы, мон таж да-
ла тын кадр да бей не ка ме ра ны бұ ру нә ти же сін де алын ған 
па но ра ма бар бо ла тын бол са, он да екі кадр да ғы ба ғыт бір дей 
бо луы ке рек.

5. Мон таж да лып, бір-бі рі не қо сы ла тын екі бей не жа рық ты ғы 
жа ғы нан қат ты ай ыр ма шы лық бол мауы ке рек. Ке рі жағ-
дай да екі бей не ара сы на жа рық тың ау ысуын біл дірт пей 
жі бе ре тін мон таж дық өту ді қол да ну қа жет бо лады.

6. Эк ран да бо лып жат қан кө рі ніс тің ди на ми ка сы на на зар 
ау да ру ке рек. Ұзақ жә не қы зық сыз эпи зод тар ды то лы ғы мен 
көр се ту дің қа же ті жоқ, тү зе тіл ген же ке бей не бө лік те рі мен 
шек тел ген дұ рыс.

7. Ұзын сценарийді қыс қар ту мақ са тын да кадр дың үл кен 
бө лі гін қи ып, ба сы мен со ңын қо сып қоя са лу ға бол май ды. 
Бұл бей не ні көр се ту дің бі різ ді лі гі мен тұ тас ты ғын бұ за ды. 
Мұн дай жағ дай да екі ара да ғы үзі ліс ті бай қат пайтын дай 
мон таж дау әді сін қол да ну қа жет.

8. Екі жақ та не ме се екі түр лі уа қыт та тү сі ріл ген бір дей бей-
не нің қай талан бау ын қа да ға лау ке рек.
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9. Мон таж дау ке зін де бір дей өту лер мен ау ысу лар ды қай та-
қай та қол да на бе ру ге бол май ды.

10. Бір сах на дан екін ші сах на ай ыр ма шы лы ғы ша ма лы ға на 
бол са, он да өту ді қол да ну дың қа же ті жоқ.

11. Қа раң ғы сах на дан жа рық қа, жа рық тан қай та дан қа раң ғы 
сах наға өту дің қа же ті жоқ. Қа раң ғы сах на дан бір тін деп 
жа рық қа шық қан жөн.

12. Әр бір сах на ның ұзақ ты ғын дұ рыс таң дау өте ма ңыз ды. 
Сах на кө рер мен кө ріп үл ге ре тін дей дә ре же де ұзақ бо лу 
ке рек, со ны мен қа тар іш пыс ты рар лық қы зық сыз да бол-
мауы ке рек.
Бей не мон таж ды жа сау ба ры сын да құ ры ла тын бей не-

жазба ның үзік сіз, бір бү тін бо лу ын қам та ма сыз ету өте 
ма ңыз ды.

Жауапберейік

1. Монтаж жұмыстары қалай орындалады?
2. Монтаждау кезеңі неден тұрады?
3. Монтаждау жоспарын құруда ескерілетін жағдайлар 

қандай?
4. Монтаждау жоспарын құру алгоритмі қандай?
5. Бейнені монтаждау ережелерін сақтау нәтижесі не 

береді?

Ойланайық,талқылайық

1. Мон таж дау жос па рын құ ру не үшін қажет?
2. Не лік тен бей не ні мон таж дау ке зін де ере же лер ді ұс та-

на мыз?

Талдап,салыстырайық

Бей не ні мон таж дау ере же ле рінің маңыздылығын тал-
даң дар.

Монтаждауережесі Себебі
1. Сах на ны жал пы жос пар дан бас тау ке рек, ал 

одан кей ін бір тін деп бө лік тер ге көш кен дұ рыс

2. Түр лі жос пар лы өту лер бір-бі рі мен үнемі 
үй лес е бермейді

Сұрақтарғажауапберейік

Ойланайық,талқылайық

Талдап,салыстырайық
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Монтаждауережесі Себебі
3. Қоз ға лыс тан тұ ра тын екі бей не ні мон таж дау да 

қоз ға лыс ба ғыт та ры ның сәй кес бол ға ны дұ рыс

4. Эк ран да бо лып жат қан кө рі ніс тің ди на ми ка-
сы на на зар ау да ру ке рек

Дәптердеорындайық

Монтаждау жоспары берілген сызбаны толтырыңдар 
және түрлендіріңдер.

Монтаждау жоспары

• 1

• 2

• 3

• 4

• 5

• 6

• ...

Компьютердеорындайық

Кадр лау ала ңы мен жұ мыс іс теу ба ры сын да мон таж дау 
ере же ле рін ес те сақ тау.
1.  AVS Video Editor прог рам ма сын іс ке қо сың дар.
2.  ба тыр ма сын ба су ар қы лы ал дын ала ка ме ра не бол-

ма са мо биль ді құ рыл ғы кө ме гі мен тү сі ріл ген бей не лер 
бө лік те рін ашың дар.

3. Бей не лер мон таж дау үшін Уа қыт шка ла сы ⇒ Кадрлау 
ала ңын қол да ның дар.

 Уа қыт шка ла сы бей не ге әсер лер, ды быс жә не мә тін қо-
су да қол да ны ла ды.

 Кадр лау (Рас кад ров ка) бей не мен бей не, бей не мен су рет 
ара сын да ғы өту лер ді қо су да қол да ны ла ды.

4. Ашыл ған бей не лер ара сы на өту лер қо су үшін Кадр лау 
ала ңы на ау ысың дар.

Дәптергеорындайық

Компьютердеорындайық
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 Бұл екі алаң ара сын да ау ысу өте же ңіл. Ол үшін  
ба тыр ма сын не ме се  ба тыр ма сын таң дау жет кі-
лік ті.

5. Кадр лау ала ңы на өт кен нен кей ін мон таж дау ере же ле-
рін сақ тай оты рып,  ба тыр ма сын ба су ар қы лы AVS 
Video Editor прог рам ма сы ұсын ған түр лі өту лер ді қол-
да ның дар. Ол үшін таң да ған өту ді екі бей не ара сын да ғы 
төрт бұ рыш қа тін туір дің кө ме гі мен алып ба рып, ор на-
лас ты ру ке рек.

6. Өту лерді қо су ар қы лы мон таж дал ған бей не ні ал дын ала 
қа рау те ре зе сін де та ма ша лап, кез дес кен кем ші лік тер ді 
тү зе тіп, бей не ні сақ таң дар.

Ойбөлісейік

Интернеттен әртүрлі бейнежазбаларды қарап, олар ды 
бейнемонтаждау кезінде ережелердің сақталған-сақтал-
мағандығы туралы ой бөлісіңдер.

Ойбөлісейік
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§ 7. Бей не ні монтаждау

Бей не ні монтаждау – түр лі сце на рий лер ге қа тыс ты бей-
неклип тер ді өң деу ба ры сын да ды быс тар, су рет тер, әсер лер мен 
өту лер, мә тін қо су.

AVS Video Editor прог рам ма сы – бей неклип тер ді түр лен-
ді ру ге ар нал ған ың ғай лы ре дак торлардың бірі. Кең ау қым ды 
әсер лер мен өту лер кі тап ха на сы ның бар бо луы – прог рам ма ның 
ең бас ты ар тық шы лы ғы.

Прог рам ма ның ме диа кі тап ха на сын да көптеген файл дар 
жиынтығы бар (10-су рет). Түр лен ді рі ле тін клип тер ге бей не, 
су рет не ме се ды быс филь тр ле рін қо су ға бо ла ды.

10-су рет. Ме диа кі тап ха на

Естеріңетүсіріңдер:

• бей не мон таж дау ке зең де рін атаң дар.
• бей не мон таж дау дың қан дай ере же ле рін 

бі ле сің дер?

Меңгерілетінбілім:

• жеке сценарий бойынша бейнеклиптерді 
монтаждау;

• бей неклип тер ді өң деу де ды быс тар , 
су рет тер қо су;

• бей неклип тер ді өң деу де әсер лер, өту лер, 
мә тіндер қо су.

Сөздік

Клип – лип – li
Дыбыс – вук – n
Мәтін – екст – e t
Сурет – исунок – ict re
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Бей неклип тер ге ды быс қо сқанда дай ын аудио лар ды қол-
да ну ға, жаңа жазбаларды жазуға немесе оларды кітапханадан 
жүктеп алуға болады. Дай ын аудио ды быс тар бей неклип тер ді 
жай ға на сүйе мел деу үшін қол да ныл са, ды быс жа зу ар қы лы 
бей неклип ке тү сін дір ме жаз ба ла рын қо су ға бо ла ды.

Аудио ды быс тар ды қо су үшін ме диакі тап ха на дағы Аудио ба-
тыр ма сын ба са мыз. Тін туір кө ме гі мен қа жет ті аудионы таң дап, 
Уа қыт шка ла сын да ғы аудио жо лақ қа ор на лас ты ра мыз (11-су рет).

11-су рет. Ды быс қо су

Ды быс ты жа зу үшін  ба тыр ма сын ба са мыз (12-су рет). 
Ашыл ған Ды быс жа зу те ре зе сі нен Жаз ба ны бас тау 

12-сурет12-сурет12-су ). 
 

ба тыр ма сын ба су ар қы лы ды быс ты жа зу ды бас тай ала мыз. 
Жа зып бол ған нан кей ін Жаз ба ны тоқ та ту  ба тыр ма сы 
ар қы лы ды быс жа зу ды аяқ тай мыз.

12-су рет. Ды быс жа зуАР
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Жа зыл ған ды быс Уа қыт шка ла сын да ғы ды быс жо ла ғы на 
ор на ла са ды (13-су рет).

13-су рет. Жа зыл ған ды быс тың ды быс жо ла ғы на ор на ла суы

Ды быс ты жүк теу үшін Мәзір қатарынан Ме диа файл-
дар ды им по рт тау жо лын таң дау ко ман да ла рын орын дай мыз. 
Ашыл ған те ре зе ден қа жет ті аудиофай лды таң дап, Ашу ба тыр-
ма сын ба са мыз (14-су рет).

14-су рет. Ме диа файл дар ды им по рт тау

Им по рт тал ған аудиофай лды қо су үшін оны таң дап, Уа қыт 
шка ла сын да ғы аудио жо лақ қа ор на лас ты ру жет кі лік ті.

Бей неклип тер ге дай ын су рет тер ді қол да ну ға не ме се қа жет 
су рет тер ді им по рт тауға бо ла ды.

Прог рам ма да бей неклип тер ара сы на қо сы ла тын өту лер 
тү рі өте көп. Өту лер бей неклип тер дің бі рі нен екін ші сі не же ңіл 
ау ысу ды қам та ма сыз ете ді. Олар ды қо су үшін:
1. 

ысуды қам
 ба тыр ма сын ба сып, Кадр лау ре жи мі не өте міз.АР
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2.  ба тыр ма сын ба са мыз.
3. Ашыл ған кі тап ха на дан тін туір дің сол жақ ба тыр ма сы ның 

кө ме гі мен ұна ған Өту лер ді таң дап, ба тыр ма ны жі бер мес тен 
екі бей не ара сын да ор на лас қан  ба тыр ма ға алып ке лу 
жет кі лік ті (15-су рет).

15-су рет. Өту лер қо су

Прог рам ма да бей не әсер лер тү рі де жет кі лік ті. Бей не 
әсер лер қол да ну ар қы лы бей не ні ақ-қа ра ре жим де кө ру ге не ме се 
бей не нің қа жет ті же рі не жау ып тұр ған қар әсе рін қо су ға, та ғы 
бас қа да көп те ген бей не әсер лер қо су ға бо ла ды. Бей неклип тер ге 
әсер лер қо су үшін (16-су рет):
1. 
әсерлер қо

 ба тыр ма сын ба са мыз.
2. Ашыл ған әсер лер ті зі мі нен қа жет ті сін таң дап ала мыз.
3. Бей не нің қа жет ті бө лі гі не бей не әсер ді Уа қыт шка ла сын-

да ғы ар найы жо лақ қа ор на лас ты ра мыз.

16-су рет. Әсер лер қо суАР
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Әсер дің ор на ла су ор нын қа же ті не қа рай өз гер ту ге бо ла ды.
Бей неклип тер ге мә тін қо су үшін  ба тыр ма сын қол да-

на мыз. Ашыл ған те ре зе ден қа жет ті мә тін ді таң дап, тін туір дің 
кө ме гі мен Уа қыт шка ла сын да ғы ар найы мә тін жо ла ғы на ор на-
лас ты ра мыз (17-су рет).

17-су рет. Мә тін қо су

Мә тін ді өз гер ту үшін оны екі рет шер тіп, мә тін өз гер ту те ре-
зе сін де қа жет ті мә тін ді те ру ге не ме се кө ші ріп қоюға бо ла ды. 
Мә тін нің ор нын ау ыс ты ру үшін тін туір кө ме гі мен бел гі леп 
алып, қа жет ті орын ға қоюға бо ла ды.

Түр лен ді ріл ген бей неклип ті ал дын ала қа рау те ре зе сін де 
кө ріп, қа же ті не қа рай тү зе тіп бол ған нан кей ін сақ тап, нә ти-
же сін та ма ша лау ға бо ла ды.

Жауапберейік

1. Бейнеклипті түрлендіруде қандай әрекеттер орындалады?
2. Бейнеклипке дыбысты қосу үшін қандай әрекеттер 

орындалады?
3. Бейнеклипке мәтінді қалай қосамыз?
4. Бейнеклипке әсерлерді қосу үшін не істеу керек?
5. Бейнеклипке өтулерді қалай қосамыз?

Ойланайық,талқылайық

1. Ды быс қо су да Ды быс жа зу қыз ме тін қол да ну не лік тен 
ма ңыз ды?

2. Бей неклип ке қо сы ла тын әсер лер мен өту лер дің ма ңыз-
ды лы ғы не де?

Сұрақтарғажауапберейік

Ойланайық,талқылайық
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Талдап,салыстырайық

Түр лі сце на рий лер ге бай ла ныс ты бей неклип тер ді өң деу 
ба ры сын да ды быс тар, су рет тер, әсер лер мен өту лер, мә тін 
қо су ерек ше лік те рін тал дап, са лыс ты рың дар.

Бейнеклиптітүрлендіру
Дыбыс Сурет серлер Өтулер Мәтін

Ерек ше лі гі 

Дәптердеорындайық

Бей неклип тер ге ды быс қо судың қа дамдық ал го рит мі 
берілген кестені тол ты рың дар.

Дайын
дыбыстардықолдану

Дыбыс
жазу

Дыбыс айлын
импорттау

1.

2.

...

Компьютердеорындайық

1. «Ме нің дос та рым» та қы ры бын да 3–5 до сың ды же ке-
же ке бей не ге тү сі рің дер.

2. Тү сі ріл ген бей не лер ді AVS Video Editor прог рам ма сы на 
жүк тең дер.

3. Жүк тел ген бей не лер ара сы на Өту лер қо сың дар.
4. Әр бір бей не үшін түр лі Әсер лер ді қол да ның дар.
5. До сың ту ра лы өз ой ың ды Ды быс қа жа зып, бей не ге 

қосыңдар.
6. До сың ның аты-жө нін Мә тін қо су қыз ме тін қол да нып, 

бей не ге мә тін қо сың дар.
7. Бей не нің ба сы мен ая ғы на сәй кес Су рет ті қо сып, сол су-

рет ке қа же ті не қа рай Әсер лер мен Өту лер қол да ның дар.
8. Түр лен ді ру жұ мыс та рын орын дап, бей не ні сақ таң дар.

Ойбөлісейік

Сы нып тас та ры ңа өз бей неклип те рің ді көр се тің дер. Өз 
жұ мыс та рың мен сы нып тас та рың ның жұ мыс та рын ба ға-
лаң дар. Сы нып тас та рың мен ой бө лі сің дер.

Талдап,салыстырайық

Дәптергеорындайық

Компьютердеорындайық

Ойбөлісейік
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§ 8–9. Прак ти кум. Жо ба ны әзір леу жә не қор ғау

Жобаныәзірлеугеқойылатынталаптар
1. Бей неклип тер ді құ ру ба ры сын да бей не мон таж жә не бей не-

жаз ба ның не гіз гі қа ғи да ла рын сақтаңдар.
2. Бей неклип тер ді өз сце на рий ле рі ңе сәй кес өң деп, ды быс тар, 

су рет тер, әсер лер мен өту лер, мә тін қо сың дар.

1-тап сыр ма. Бей нефайл дар тү сі ру жә не мон таж жа сау
Өз бет те рің ше «Ме нің бір кү нім» та қы ры бын да бей не тү сі-

рің дер. Бей неклип 3 бө лік тен (та ңер тең гі, түс кі, кеш кі уа қыт) 
тұ руы ке рек. Осы үш бей не ні бір ге қо сып, мон таж жа саң дар.

Тап сыр ма ны орын дау ға ар нал ған нұсқау лық
1. Бей не ка ме ра, фо то ап па рат, план шет не ме се смарт фон 

кө ме гі мен «Ме нің бір кү нім» та қы ры бын да та ңер тең гі, түс-
кі, кеш кі уа қыт ты қа лай өт кі зе тін де рің ту ра лы бей не тү сі-
рің дер.

2. Тү сі ріл ген 3 бей не ні бей не лер ді мон таж дау ға ар нал ған 
ре дак тор ға им по рт таң дар.

3. Им по рт тал ған үш бей не ні Уа қыт шка ла сы ⇒ Кадр лау бө лі-
мі не ор на лас ты рың дар.

2-тап сыр ма. Су рет тер ді мон таж дау
Бі рін ші тап сыр ма ба ры сын да тү сі ріл ген бей неклип тер ге 

4 су рет (ба сы на, бі рін ші мен екін ші бей не ара сы на, со ңы на) 
кірістіріңдер.

Тап сыр ма ны орын дау ға ар нал ған нұсқау лық
1. Ре дак тор кі тап ха на сы на қа жет ті су рет тер ді им по рт таң дар.
2. Су рет тер ді Уа қыт шка ла сы ⇒ Кадр лау бө лі мі не ти іс ті жер-

лер ге ор на лас ты рың дар.

3-тап сыр ма. Бей неклип тер ара сы на өту лер мен әсер лер 
қо су

Бей неклип тер ара сы на қол да ны ла тын өту лер мен әсер лер ді 
өз қа лау ла рың бой ын ша таң дап, қо сың дар.

Тап сыр ма ны орын дау ға ар нал ған нұсқау лық
1. Су рет тер мен бей неклип тер ара сы на қой ыла тын өту лер ді 

таң дап, кірістіріңдер.
2. Қа же ті не қа рай бей неклип тер мен су рет тер ге әсер лер 

қо сың дар.АР
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4-тап сыр ма. Ды быс тық сүйе мел деу қо су
Му зы ка лық фай лды ти іс ті орын нан жүк теп, бей неклип те-

рі ңе му зы ка лық сүйе мел деу қойыңдар.
Тап сыр ма ны орын дау ға ар нал ған нұсқау лық

1. Ды быс тар бө лі мі нің кө ме гі мен қа жет ті ды быс тық файл-
дар ды ме диа кі тап ха на сы на им по рт таң дар не ме се өз де рің 
ды быс жа зың дар.

2. Им по рт тал ған ды быс тық фай лды Уа қыт шка ла сын да ғы 
ды быс тық файл дар қой ыла тын жо лақ қа ор на лас ты-
рың дар.

5-тап сыр ма. Мә тін дер қо су
Құ рып жат қан бей неклип те рі ңе мә тін қо сың дар. Мін дет ті 

түр де бей неклип ба сы на атау ын, со ңы на өз аты-жөн де рің ді, 
сы нып та рың ды, тү сі ріл ген күн мен уа қыт ты, қол да ныл ған 
ды быс тық файл атау ын қо сың дар.

Тап сыр ма ны орын дау ға ар нал ған нұсқау лық
1. Мә тін бө лі мін де гі бе ріл ген дай ын мә тін дер ді қа жет те рі ңе 

қа рай таң дап, түс те рін, өл ше мін, қар пін ор на тың дар.
2. Мә тін нің ор на ла су ор ны мен ұзақ ты ғын бей неклип сце на-

рий ле рі не қа рай бап таң дар.
3. Мә тін дер ді мін дет ті түр де бей неклип тің ба сы мен со ңы на 

кірістіріңдер.

6-тап сыр ма. Бей неклип ті экс порт тау
Мон таж дал ған бей неклип ті mp4 фор ма тын да сақ тап, экс-

порт таң дар.
Тап сыр ма ны орын дау ға ар нал ған нұсқау лық

1. Бей неклип ті құ ру ба тыр ма сын бас пай тұ рып, ал дын ала 
қа рау те ре зе сін де мон та жын тек се ріп алың дар.

2. Өз гер те тін жер лер ді өз гер тіп, Құ ру ба тыр ма сын ба сың дар.
3. Ашыл ған те ре зе ден Файл тү рін де сақ тау нұс қа сын таң дап, 

ке ле сі қа дам да mp4 фор ма тын таң даң дар.
4. Құ ру ба тыр ма сын ба сып, дай ын бей не ні экс порт таң дар.

Жобанықорғауғақойылатынталаптар
1. Жо ба элект рон ды нұс қа да қор ға ла ды.
2. Бей неклип әдіс те ме лік нұс қау лық қа сай орын да луы ке рек.
3. Бей неклип тің жал пы ұзақ ты ғы (3 бей не, 4 су рет, титр лер 

мен өту лер) 200 се ку нд тан ас пауы ке рек.АР
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ЖИЫНТЫҚБАҒАЛАУТАПСЫРМАЛАРЫНЫҢҮЛГІЛЕРІ

1. Бей не мен жұ мыс іс теу ге прог рам ма лар ды таң дау ке зін де 
ең бас ты ес ке ре тін жағ дай:
A) дер бес ком пью тер дің жүй елік талап та ры.
B) на рық та ғы құ ны.
C) прог рам ма мүм кін дік те рі.
D) қыз мет тік са па сы.
E) прог рам ма қа си ет те рі мен си пат та ма ла ры.

2. Бос орынды толтырыңдар.
 ... прог рам ма сы өте қа ра пай ым жә не же ке ... жыл дам 

өң дей ді, сәт сіз ... қи ып тас тап, олар ды бас қа ла ры мен же ңіл 
ал мас ты ра ды, ілеспе жаз ба ла рын құ рып, жо ға ры са па лы ... 
алу ға мүм кін дік бе ре ді.

3. Сәй кес тен ді рің дер:

1. Pinnacle VideoSpin 
прог рам ма сын да

A) көп те ген ани ма ция лық, 
ды быс тық жә не ви зу ал ды 
ар найы әсер лер бар 

2. Windows Movie 
Maker прог рам-
масы 

B)  бел гі лі бір ба тыр ма ға 
мең зер ді жа қын дат қан да 
сол ба тыр ма ның қыз ме ті 
ту ра лы тү сі нік те ме лер бе ріп 
оты ра ды

3. Ви деоМОН ТАЖ 
прог рам ма сы

C) мо биль ді құ рыл ғы ның 
ка ме ра сы мен тү сі ріл ген 
бей не жаз ба лар ды да өң деу 
құ рал да ры көп 

4. VideoPad Video 
Editor прог рам-
ма сы

D)  қа зір гі кез де бұл прог рам ма 
Ки нос ту дия Windows Live 
деп атала ды 

5. CyberLink 
PowerDirector 
прог рам ма сы

E) ақ па рат ты өң деу жыл дам-
ды ғы жо ға ры 

4. Тө мен де гі бей не тү сі ру ере же ле рі 1–5-ке дейінгі қа ғи да-
лардың қай сы сы на жа та тын ды ғын анық таң дар:

Жа рық қа қар сы тү сі ру 1 2 3 4 5

Ақ түс ті қы зыл түс ке қа рай ығыс ты ру 1 2 3 4 5АР
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Ка ме ра мен ай нал ды ра бей не тү сі ру 1 2 3 4 5

Жо ға ры дан тө мен қа рай жә не жа ны нан тү сі ру 1 2 3 4 5

Қашықтан өте қат ты жа қын да тып тү сі ру 1 2 3 4 5

5. Құ ры ла тын бей не фильм нә ти же сін де қан дай бо лу ке рек-
ті гін си пат тай тын шы ғар ма шы лық жұ мыс:
A) мон таж дау жос па рын құ ру.
B) бей не ні тү сі ру.
C) бей не ні өң деу.
D) бей не ге муль ти ме диа қо су.
E) бей не ні мон таж дау.

6. Бей не жаз ба да ғы жал пы жа рық не ме се қа раң ғы лық ты бап-
тау үшін қол да ны ла ды:
A) жа рық тық.
B) тем пе ра ту ра.
C) қа нық тық.
D) контраст.
E) гам ма.

7. Бей не тү сін жы лы рақ (қа же ті не қа рай су ық) ету ге мүм-
кін дік бе ре ді:
A) тем пе ра ту ра.
B) жа рық тық.
C) қа нық тық.
D) контраст.
E) гам ма.

8. Сәй кес тен ді рің дер:

1. Бей не жаз ба ның ең ашық 
жә не ең қа раң ғы бө лік тер 
ара сын да ғы жа рық ай ыр ма-
шы лы ғы ның дең гей ін өз гер-
те тін па ра метр

 А) Гам ма 

2. Бей не жаз ба ның бар лық тү сін 
тұ нық не бұ лың ғыр ете тін 
па ра метр

 B) Тон 

3. Бұл па ра мет рі жо ға ры бол ған 
сай ын бей не жа рық ты ғы 
ар та ды

C) Қа нық тық

4. Бар лық бей не жаз ба ның тү сін 
бап тау үшін қол да ны ла тын 
па ра метр

D) Контраст
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9. Түр лі сце на рий лер ге қа тыс ты бей неклип тер ді өң деу ба ры-
сын да ды быс тар, су рет тер, әсер лер мен өту лер, мә тін қо су.
A) Бей не ні түр лен ді ру.
B) Мон таж дау жос па рын құ ру.
C) Бей не ні тү сі ру.
D) Бей не ге ды быс қо су.
E) Бей не ге су рет қо су.

10. AVS Video Editor прог рам ма сын да ғы пик тог рам ма лар ды 
кестеге толтырыңдар:

Пикто граммалар Атаулары мен атқаратын қызметтері
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Кү ті ле тін нә ти же лер:
• «Ди зайн», «қол да ну» ұғым да рын тү сін ді ру;
• көр не кі ди зай нды түр лері бой ын ша жік теу;
• ақ па рат тар ды қа был дау прин цип те рі жо ба да қа лай іс ке асы ры-

ла ты нын тү сін ді ру;
• «жақ сы ди зайн» принциптерін іс ке асы ру (ың ғай лы лық, қа ра-

пай ым ды лық жә не т.б.);
• су рет файл фор мат та ры ара сын да ғы ай ыр ма шы лық ты тү сін ді ру;
• гра фи ка лық файл дар ды түр лен ді ру қа жет ті лі гін тү сін ді ру;
• веб-эр го но ми ка ның ерек ше лік те рін ес ке ре оты рып, гра фи ка лық 

ре дак тор ар қы лы сайт тың ди зайн-ма ке тін жа сау.

3-БӨ ЛІМ

ДИ ЗАЙН ТЕО РИЯ СЫ
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§ 10. Біз дің өмі рі міз де гі ди зайн

Біз дің өмі рі міз де ди зайн өнім де рі өте көп кез де се ді. Тұр-
мыс та, жұ мыс та, де ма лыс та жә не та ғы бас қа жер лер де де ай-
на ла мыз ди зай нға то лы. Әсіресе, біз гра фи ка лық ди зайн өнім-
де рі мен күн де ке зі ге міз, атап айт қан да, біз кө ше бой ын да ғы 
ха бар лан ды ру лар мен жар на ма лар ға на зар ау да ра мыз, кі тап-
тар мен га зет-жур нал дар са тып ала мыз, дү кен де гі өнім дер дің 
эти кет ка ла рын қа рай мыз, олар ды Ин тер нет же лі сін де кез-
десті ре міз.

«Қол да ну» ұғы мы кез кел ген нәр се ні қа был дау мен оған 
жау ап ре тін де орын да ла тын әре кет ті біл ді ре ді.

Дизайн ағыл . design – жобалау, салу, т сіну, сондай-ақ жоба, 
жоспар, сурет салу  – көр кем-те  ни ка лық ж  мыс пен ай на лы са тын 
адам ның ы ғар ма ы лық іс-әре ке ті.

Ди зайн ның ең көп та ра ған түрле рі нің бі рі не көр не кі 
ди зай нды жат қы зу ға бо ла ды, се бе бі ол Ин тер нет-биз нес өнім де-
рі нің да муы үшін эко но ми ка лық жа ғы нан өте ти ім ді. Көр не кі 
ди зайн қо ғам да қа рым-қа ты нас ор та сын қа лып тас ты ра ды.

Көр не кі ди зайн – ұсы ны ла тын өнім нің фор маль ды са па сын 
анық тай тын шы ғар ма шы лық іс-әре кет тің бір тү рі. Фор маль ды 
са па ға өнім нің сырт қы кел бе ті, тұ ты ну шы мен дай ын дау шы ның 
көз қа рас та рын өза ра үй лес ті ре тін олар дың құ ры лым дық жә не 

Естеріңетүсіріңдер:

• ақ па рат тық қау іп сіз дік де ге ні міз не?
• ақ па рат ты қор ғау әдіс те рін 

атаң дар.
• же ке тұл ға ны иден ти фи ка ция-

лау дың қан дай әдіс те рін бі ле сің дер?
• бей не мен жұ мыс іс теу ге ар нал ған 

прог рам ма лар ды атаң дар.
• бей не мон таж дау дың қан дай ере же-

ле рін бі ле сің дер?

Меңгерілетінбілім:

• ди зайн, қол да ну ұғым да ры;
• түр ле рі бой ын ша көр не кі ди зай нды 

жік теу.

Сөздік

Дизайн – Дизайн – e ign
нфо рафика – Инфогра-

фика – n gra ic
Типо рафика – ипогра-
фика – у gra
Ке істік – ространство – 

ace
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қыз мет тік бай ла ны сы жа та ды. Көр не кі ди зайн ны сан ның эс те-
ти ка сын құ рай ды, бұл су рет ті, түс ті, қаріп ті жә не бас қа да эле-
ме нт тер ді са па лы қол да ну үшін өте ма ңыз ды.

Көр не кі ди зайн бү гін гі таң да гу ма ни тар лық, әлеу мет та ну, 
та рих, пси хо ло гия се кіл ді қол дан ба лы ғы лым дар мен өте ты ғыз 
бай ла ныс ты.

Көр не кі ди зайн ның кең та ра ған екі тү рі бар (3-сыз ба):

Көрнекі дизайн

Графикалық дизайн ИнфографикаГрафикалық дизайн Инфографика

3-сыз ба. Көр не кі ди зайн түр ле рі

Гра фи ка лық ди зай н – су рет пен си пат тау, су рет теу, түс тік 
сыз ба лар мен ти пог ра фи ка қол да нылған дизайн.

Ин фог ра фи ка – көр не кі су рет тің кө ме гі мен мә тін дік ақ па-
рат тың кең ау қым ды кө ле мін ұсыну.

Көр не кі ди зай нда көр кем бе зен ді ру қа ғи да ла рын ұс та ну ма -
ңыз ды. Олар ға ба ланс, ке ңіс тік, қа нық тық жа та ды. Ди зай нда түс, 
пі шін, кө лем си яқ ты бас қа да эле ме нт тер ма ңыз ды орын ала ды.

Кез кел ген көр не кі ди зайн ның не гіз гі құ рау шы ла ры бо ла-
ды. Олар дың кө ме гі мен қа ра пай ым таң ба дан бас тап күр де лі 
бей не лер ді де құ ру ға бо ла ды. Бар лық ди зайн дық өнім дер мына 
эле ме нт тер дің қо сын ды сы нан құ ра ла ды:  
1. Нүк те, ке сін ді фи гу ра. Гео мет рия да нүк те 

Х жә не У осі нің мән де рі бой ын ша анық-
тала ды. Егер Z осін қо са тын бол сақ, он да 
3D-мо делі шығады. Екі нүк те нің қо сын-
ды сы нан ке сін ді алы на ды. Кез кел ген 
ке сін ді нүк те лер жиы ны нан тұ ра ды. Егер 
ал ғаш қы екі нүк те ні үшіншісімен қо ссақ, 
он да фи гу ра шығады.

2. Түс. Адам ның кө зі түстердің 100-ден астам 
реңін ала ды. Біз жас тайы мыз дан әр бір түс ке 
атау бе ріп үй ре не міз. Ди зайн құ ру ба ры-
сын да нақ ты бір реңк алу үшін дұ рыс түс ті 
не ме се түс тер үй ле сі мін таң дау өте ма ңыз ды.

3. Ти пог ра фи ка – ди зай нда ғы сөз дер дің ор на-
ла суы мен олар дың кө рі ні сі. Дұ рыс таң дал ған 
қаріптің кө ме гі мен аз мә тін нің өзі 
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жар на ма ның қу ат ты құ ра лы на ай на луы мүм кін. Ең бас ты сы – 
дұ рыс таң дал ма ған қаріп тің сал да ры нан ұсы ны ла тын мә тін ді 
бүлдіріп ал мау. Көп те ген қаріп тер ар найы мақ сат пен жа сақ-
тал ған, сон дық тан әр бір қаріп тің неге ар нал ға нын бі лу ке рек. 
Се бе бі кей бір қаріптер үл кен мә тін дер үшін, ал кей бір қаріп тер 
бас әріп тер мен мә тін та қы ры бын жа зу ға ар на ла ды.

4. Ке ңіс тік. Ди зайн ның ти ім ді лі гі дұ рыс 
бө лін ген ау мақ тар мен ақ па рат тың ор на ла-
са тын орын да ры на тәу ел ді. Ди зай нер көр-
не кі ди зай нды құ рай тын эле ме нт тер дің 
бір-бі рі нен қан ша лық ты алыс не ме се 
жа қын ор на ла су мә се ле сін ше ше ді. Бос 
орын ды дұ рыс пай да ла ну ке рек, се бе бі 
ол – кез кел ген жо ба ның ма ңыз ды құ ра лы. Бос ке ңіс тік тің 
көп бо луы – ди зайн ның аяқ тал ма ған ды ғын, ал аз ды ғы 
ди зайн ның эле ме нт тер мен то лып кет кен ді гін біл ді ре ді.

5. Масш таб ди зайн ның дұ рыс ие рар хия сын құ рай ды. Ол қол да-
ну шы ға ең ал ды мен не ге на зар ау да ру ке рек ті гін көр се те ді.

6. Текс ту ра. Текс ту ра лар ди зай нды то лық құ ру ға қа бі лет ті 
ма ңыз ды эле ме нт тер дің бі рі бо лып та бы ла ды.
Осы атал ған эле ме нт тер ар қы лы кез кел ген көр не кі 

ди зай нды өтім ді ету ге бо ла ды.

Жауапберейік

1. Дизайн біздің өмірімізде қандай орын алады?
2. Көрнекі дизайн деген не?
3. Көрнекі дизайнның қандай түрлерін білесіңдер?
4. Көркем безендіру қағидаларын қолдану қандай жағдай-

ларда жүзеге асырылады?
5. Дизайн элементтері қалай құрылады?
6. Дизайн элементтері қандай қызмет атқарады?

Ойланайық,талқылайық

1. Ди зайн өнімі не себепті біздің өмірде кеңінен қолданылады?
2. Көр не кі ди зай нды қол да ну не лік тен ти ім ді?
3. Ди зайн ның құ рау шы эле ме нт те рі не лік тен ма ңыз ды 

орын ала ды?
4. Не себепті әрбір қаріптің белгілі мақсатпен жасақ тал-

ғаны маңызды?

Сұрақтарғажауапберейік

Ойланайық,талқылайық
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Талдап,салыстырайық

Көр не кі ди зайн түр ле рі мен олар ға өмір ден нақ ты мы-
сал дар кел ті ріп, тал дау жа саң дар.

Көрнекі  
дизайн

мысал 1
мысал 2

мысал 1
мысал 2

Дәптердеорындайық

Көр не кі ди зайн ның не гіз гі құ рау шы ла ры мен олар дың 
қол да ны лу мақ са тын кес те ге тол ты рың дар:

Көрнекідизайнқұраушылары Қолданылуы
Нүк те , ке сін ді, фи гу ра

Түс 

Ти пог ра фи ка 

Ке ңіс тік

Масш таб 

Текс ту ра 

Компьютердеорындайық

Бөл ме нің ди зай нын құ ру
1. Гра фи ка лық ре дак тор ды іс ке қо сың дар.
2. Ре дак тор дың Фи гу ра лар бө лі мін пай да ла нып, өз бөл ме-

ле рің нің ди зай нын сы зың дар.
3. Осы заттарды бөлмелеріңе тал ғам ға сай ор на лас ты рың дар.
4. Түс тер үй ле сі мі арқылы жи һаз, еден, кі лем ді бояңдар.
5. Жұ мыс та рың ды сақ таң дар.

Ойбөлісейік

Ди зайн ның біз дің өмі рі міз ден ала тын ор нын тү сін ді рің-
дер. Қа лай ой лай сың дар, ди зайн сыз өнім дер ді ұсы ну мен 
олар ды тұ ты ну сал дар ла ры қан дай бол мақ? Дизайн адам 
өмірінде қайдан пайда болды?

Талдап,салыстырайық

Дәптергеорындайық

Компьютердеорындайық

Ойбөлісейік
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§ 11. «Жақ сы ди зайн» прин ци пі

Көр не кі ди зай нды құ ру ба ры сын да он да ғы ақ па рат ты пай-
да ла ну шы қа лай қа был дай ты нын ес ке ру ма ңыз ды. «Жақ сы 
ди зайн ның» бас ты принциптеріне ың ғай лы лық, қа ра пай ым-
ды лық, көркемдік жа та ды. Олай бол са, пай да ла ну шы лар дың 
ақ па рат ты қа был дау принциптерінің жо ба да қа лай іс ке асы ры-
ла тын ды ғын же ке-же ке қа рас ты рай ық.

Ың ғай лы лық принциптері (4-сыз ба).

Ыңғайлылық принциптері

Қатесіздік Көлем КөрнекілікҚатесіздік Көлем Көрнекілік

4-сыз ба. Ың ғай лы лық принциптерінің жік те луі

1. Қа те сіз дік. Қа те әр қа шан да та бы ла ды. Алай да сол қа те-
лік ті тү зе ту мүм кін ді гі нің бар бо луы ма ңыз ды. Пай да ла-
ну шы ның қан дай қа те жі бе ре тін ді гін ал дын ала бол жау 
мүмкін емес. Кей бір жағ дай лар да қа те лік тер дің сал да рын 
тү зе ту қи ын бо ла ды. Сон дық тан қа те нің орын алу ын бол-
дыр мау ке рек. Егер қате болған жағдайда қолданылатын 
әрекеттің нұсқаулығы болу қажет. Ұсы ны ла тын ақ па рат-
тар дың іші нен жиі қол да ны ла тын эле ме нт тер дің өл ше мі 
мен ор на ла су ор нын жос пар лай оты рып, қол же тім ді етіп 
қою ке рек.

2. Кө лем. Ақ па рат кө ле мі кі ші бол ған сай ын пай да ла ну-
шы ның оны таң дау мүм кін ді гі тө мен, ал, ке рі сін ше, 
үл кен бол ған сай ын таң дау жиі бо ла ды. Ұсы ны ла тын 
ақ па рат өл ше мі мен оның ор на ла су орын да ры на на зар 
ау да ру ке рек.

Естеріңетүсіріңдер:

• ди зайн ұғы мы қан дай ма ғы на бе ре ді?
• көр не кі ди зайн түр ле рін атаң дар.

Меңгерілетінбілім:

• ақ па рат ты қа был дау прин цип те рі;
• «жақ сы ди зайн» принциптерін іс ке 

асы ру.

Сөздік

ринцип – ринцип – rinci le
К рнекілік – Наглядность – i i ilit
Сапа – ачество – alit

кемділік – ибкость – le i ilit
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3. Көр не кі лік. Ны сан фор ма ла ры олар дың қа лай қол да ны луы 
ке рек ті гі жай ын да ақ па рат бе ре ді. Ны сан өзі нің қан дай 
қыз мет ат қа ра ты нын көр се те ал са, он да ол көр не кі бо лып 
са на ла ды. Сол үшін қан дай да бір ны сан ды таң дау да тү сін-
дір ме сөз дер шы ғып, ин тер фейс ар қы лы не іс теу ке рек ті гі 
ал дын ала көр не кі түр де бе рі ліп отыр ға ны дұ рыс. Бас ты сы 
орын да ла тын әре кет бө лі гін тү сі нік ті етіп көр се те тін бол-
са, он да ақ па рат ты қа был дау же ңіл бо ла ды. Көр не кі лік – 
ди зайн ның та би ғи тү сін дір ме сі.
Қа ра пай ым ды лық принциптері (5-сыз ба).

Қарапайымдылық принциптері

Таңдау Сапа Үзінді ИкемділікТаңдау Сапа Үзінді Икемділік

5-сыз ба. Қа ра пай ым ды лық принциптерінің жік те луі

1. Таң дау. Көр не кі ди зай нда «егер бір не ше жау ап пен ше шім 
бар бо ла тын бол са, он да ең дұ ры сы қа ра пай ым нұс қа сы 
бо ла ды» де ген ұс та ным бар. Таң дау аз көлемдегісіне, бі рақ 
жоғары сапалыға жа са ла ды де ген ді біл ді ре ді. Көр не кі 
ди зайн қыз ме тін қи ын да тып, ақ па рат пен тол ты ру дың 
қа же ті жоқ. Таң дауы көп сайт ты құ ру, қол да ну жә не бас-
қа ру өте қи ын.

2. Са па. Сан түрлі ақпараттың ішінен өзімізге қажеттісін 
таңдауға қыруар уақыт жұмсап, жүйкемізді тоздырамыз. 
Ал тек сапалы ақпарат болса, таңдауды тез жасаймыз. 
Интерфейсті қиындататын екінші деңгейлі веб-беттер мен 
артық сілтемелерді алып тастау керек.

3. Үзін ді. Қыс қа да нұс қа әртүр лі эле ме нт тер ден гөрі, бір дей 
эле ме нт тер дің ұзын тіз бе гін ес те сақ тау қи ын. Сон дық тан 
біз үшін те ле фон нө мір ле рін үл кен сан ре тін де емес, үзік 
же ке сан дар ре тін де ес те сақ та ған же ңіл. Үзін ді – ес те сақ-
тау ме ха низ мі. Егер ақ па рат ты қыс қа бө лік тер ге бө ле тін 
бол сақ, он да пай да ла ну шы же ңіл қа был дап, жыл дам ес те 
сақ тай ала тын бо ла ды.

4. Икем ді лік. Қан дай да бір өнім ді жа са мас бұ рын, оның қол-
да ны лу ал го рит мі ой лас ты ры ла ды. Ал го ритм нұс қа ла ры 
көп бол ған сай ын, оның икем ді лі гі ар та ды. Егер жүйе икем-
ді лі гі ар та тын бол са, он да оның күр де лі лі гі де ар та ды.АР
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Көркемдік принциптері (6-сыз ба).

Көркемдік принциптері

Тартымдылық ЖаңаруТартымдылық Жаңару

6-сыз ба. Көркемдік принциптерінің жік те луі

1. Тар тым ды лық. Біз кез кел ген нәр се нің әде мі бол ға нын 
қа лай мыз. Ал көр не кі ди зай нды тар тым ды ету – бас ты қа ғи-
да. Ди зайн ең ал ды мен өз қыз ме тін ат қа руы ке рек, яғ ни 
он да бар лы ғы ой лас ты рыл ған, қо лай лы бо луы ма ңыз ды. 
Ди зайн ның тар тым ды лы ғы пай да ла ну шы лар дың сайт пен 
жұ мыс іс теу қы зы ғу шы лы ғын арт ты ра ды.

2. Жа ңа ру. Көр не кі ди зайн күн де лік ті жа ңа рып, да мып оты-
руы ке рек. Күн де лік ті жа ңа рып, то лық ты ры лып оты ра тын 
ди зайн пай да ла ну шы лар ға жыл дам дық, да му, өз ге ру әсер-
ле рін бе ре ді.
Ди зайн қа ра пай ым жә не тү сі нік ті, ың ғай лы бол ған сай ын 

оны қол да ну ти ім ді лі гі ар та тү се ді, со ны мен қа тар қол да ну шы 
жыл дам әре кет жа сап, мей лін ше аз қа те жі бе ре тін бо ла ды.

Жауапберейік

1. «Жақсы дизайн» принциптері қалай жүзеге асырылады? 
2. Ыңғайлылық принциптерін сақтау үшін не істеу керек? 
3. Қарапайымдылық принциптері қандай әрекеттердің 

дұрыс орындалуын білдіреді?
4. Көркемдік принциптері нешеге бөлінеді?

Ойланайық,талқылайық

1. Ди зайн құ ру да ақ па рат ты пай да ла ну шы қа лай қа был-
дай ты нын ес ке ру не лік тен ма ңыз ды?

2. «Жақ сы ди зайн» принциптерін ұс та ну не себепті ма-
ңыз ды?

Талдап,салыстырайық

«Жақ сы ди зайн» принциптерін өзара салыстырып, тал-
дау жа саң дар.

Сұрақтарғажауапберейік

Ойланайық,талқылайық

Талдап,салыстырайық
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 Жақсыдизайн прин иптері
Ыңғайлылық Қарапайымдылық Көркемдік

Дәптердеорындайық

«Жақ сы ди зайн» принциптері мен олар дың жік те луін 
тө мен де гі сыз ба ға тол ты рың дар.

«Жақсы дизайн» принциптері

Компьютердеорындайық

 Тө мен де гі әре кет тер ді орын даң дар:
1. Ин тер нет же лі сі нен «жақ сы ди зайн» прин цип те рі сақ-

тал ған жә не сақ тал ма ған жар на ма лық өнім дер ді із деп 
та бың дар.

2. Кес те ге жар на ма лар дың су рет те рін ор на лас ты рың дар.

Дизайнерлікөнімжарнамасы Жақсыдизайн Нашардизайн
Та ғам 
Кілт ке ар нал ған іл мек 
Қа быр ға ға іле тін күн тіз бе 
Аяқки ім
Ки ім
Орын дық
Қо нақ бөл ме сі 
Ба ла лар бөл ме сі 
Су сын 
Дү кен 

Ойбөлісейік

«Жақ сы ди зайн» принциптерінің ма ңыз ды лы ғын тү сін-
ді рің дер. Олар ды ұс тан бау сал да ры қандай болуы мүмкін?

Дәптергеорындайық

Компьютердеорындайық

Ойбөлісейік
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§ 12. Веб-бет ке ар нал ған гра фи ка

Гра фи ка мен жұ мыс – дер бес 
ком пью тер ді ке ңі нен қол да ну-
дың бел гі лі ба ғыт та ры ның бі рі, 
се бе бі бұл жұ мыс пен кә сі би су-
рет ші лер ға на емес, ди зай нер лер 
де ай на лы са ды. Күн де лік ті өмір-
де га зет пен жур нал дар ға жар на-
ма ха бар ла рын не ме се жар на ма 
па рақ та ры мен бүктемелер шы-
ға ру қа жет ті лі гі жиі ту ын дай ды. 
Ірі кә сі по рын ме ке ме ле рі мұн-
дай жұ мыс тар ды ар найы ди зай-
нер лік ор та лық тар мен жар на ма 
агент тік те рі не тап сы рыс бе ріп 
жа са та ды.

Бү гін де ком пью тер лік гра фи-
ка бар лық за ма науи муль ти ме-
диалық прог рам ма лар үшін өте 
қа жет. Бар лық қол да ну шы ларға 
қажетті прог рам ма лар ды жа сау-
мен ай на лы са тын про грам ма лау-
шы лар дың 90%-інің жұ мыс уа-
қы ты сол прог рам ма ның гра фи-
ка сы мен ай на лы су ға ке те ді. Со-
ны мен қа тар бас па мен ре дак ция-

да ғы ең бек шы ғын да ры көп жағ дай да гра фи ка лық прог рам ма-
лар мен көр кем дік бе зен ді ру жұ мыс та рын жа сау ға жұм са ла ды.

Ком пью тер лік кес кін дер растр лық жә не век тор лық деп екі 
топ қа бө лі не тін ді гін бі ле міз. Растр лық су рет тер түр лі түс ті 
нүк те лер (пик сель) кө ме гі мен жа са ла ды. Ал век тор лық су рет-
тер тү зу жә не қи сық сы зық тар, тү сі мен ор на ла су ын көр се те-
тін па ра ме тр лер ар қы лы са лы на ды. Растр лық кес кін фай лда-
ры фор ма ты ның көп ті гі мен ерек ше ле не ді. Әр бір фор мат тың 
қан дай да бір қо сым ша лар мен жұ мыс іс теу ба ры сын да қол-
да ну мақ са тын анық тай тын өзі не тән ерек ше лік те рі бо ла ды. 
Ком пью тер лік гра фи ка мен жұ мыс іс теу үшін әр түр лі про-
грам ма лық жаб дық та ма лар (ар найы прог рам ма -ре дак тор лар) 
қол да ны ла ды.

Естеріңетүсіріңдер:

• ақ па рат ты қа был дау прин цип-
те рі қан дай?

• «жақ сы ди зайн» принциптерін 
қа лай іс ке асы ру ға бо ла ды?

Меңгерілетінбілім:

• су рет файл фор мат та ры ара-
сын да ғы ай ыр ма шы лық тар;

• гра фи ка лық файл дар ды түр лен-
ді ру қа жет ті лі гі.

Сөздік

еб сайт – Веб-сайт – e  ite
ормат – ормат – r at
рафика – рафика – ra ic
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Гра фи ка лық ре дак тор – гра фи ка лық кес кін дер ді құ ру, 
тү зе ту жә не қа рау ға ар нал ған прог рам ма лар.

7-сыз ба да растр лық жә не век тор лық кес кін дер мен жұ мыс 
іс теу ге ар нал ған гра фи ка лық ре дак тор мы сал да ры кел ті ріл ген. 
Ал 8-сыз ба да гра фи ка лық файл фор мат та ры бе ріл ген.

Растрлық кескіндер үшін

* Paint
*Adobe Photoshop және т.б.

Векторлық кескіндер үшін

*CorelDRAW
*Macromedia Flash
*Adobe Illustrator; 

*Adobe FreeHand және т.б.

7-сыз ба. Гра фи ка лық ре дак тор лар

Растрлық кескін  
форматтары

Векторлық кескін  
форматтары

BMP – Bitmap image
TIFF – Tagged Image File Format

GIF – Graphics Interchange Format
PNG – Portable Network Graphic

JPEG – Joint Photographic Expert 
Group 

WMF – Windows 
MetaFile

EPS – Encapsulated 
PostScript

CDR – CorelDRAW Files

8-сыз ба. Гра фи ка лық файл фор мат та ры

Гра фи ка лық файл фор мат та рын же ке-же ке қа рас ты рып 
кө ре лік.

Windows опе ра ция лық жүй есі үшін Windows 
Bitmap фор ма ты қол да ны ла ды. Бұл фор мат тың 
ке ңей ті лі мі – .BMP. Бұл файл өзі нің әм бе бап ты лы-
ғы мен ерек ше ле не ді жә не Windows қо сым ша ла ры 
үшін стан дарт ты бо лып са на ла ды. Егер гра фи ка лық 
прог рам ма Windows жүй есін де жұ мыс іс теуге 
ар нал ған бол са, он да оның осы фор мат та ғы файл-
дар ды им по рт тау ға жә не экс порт тау ға мүм кін ді гі 
бар. Windows Bitmap фор ма ты ның кем ші лі гі – кес кін ді сы ғу 
мүм кін ді гі бол ма ған дық тан, файл өл ше мі нің үл кен бо лу ын да.АР
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Түр лі түс ті кес кін дер ді (су рет тер ді) сақ тау үшін 
JPEG фор ма ты қол да ны ла ды. Бұл фор мат тың 
ке ңей ті лі мі – .JPG. Ерек ше лі гі жо ға ры дә ре же лі 
сы ғыл ған ақ па рат тар ды сақ тау ды қам та ма сыз ете-
тіндігінде, бі рақ бұл жағ дай да кес кін де гі ақ па-
раттың са па сы өз ге ре ді. Егер файл .JPG фор ма тын да 
жа зыл ған бол са, он да сы ғу дан шы ғар ған нан ке йін гі 
файл өзі нің ал ғаш қы нұс қа сы на ұқ са мауы мүм кін. 
Бі рақ түр лі түс ті су рет тер де ол кем ші лік тер аса көп 
бай қал май ды. Өз гер ген ақ па рат ты фай лды қай та 
сақ тау ке зін де қал пы на кел ті ру ге бо ла ды.

Интернетте JPEG фор ма ты нан бас қа GIF фор ма ты 
қол да ны ла ды. Ақ па рат тың жо ға лу ына жол бер мей тін 
гра фи ка лық фор мат тың бі рі. Мұн дай файл дар фор ма-
ты ның ке ңей ті лі мі – .GIF. Бұл фор мат та түс те рі аз кес-
кін дер сақ та лып, та сы мал да на ды, мы са лы, қол мен са-
лын ған су рет тер. GIF фор ма ты ның ерек ше лі гі  – түр лі 
әсер лер құ ру ға мүм кін дік бе руін де, мы са лы, фон дық 
су рет тің мөл дір лі гі мен кес кін ани ма ция сы.

По лиг ра фия да су рет са па сы на ерек ше талап тар 
қой ыла ды. Бұл об лыс та ар найы TIFF фор ма ты қол-
да ны ла ды. Бұл файл фор мат та ры .TIFF ке ңей ті лі-
мін де бо ла ды. Олар жо ға ры дә ре же лі сы ғу ды ға на 
қам та ма сыз етіп қой май, бір файл дың кө рін бей тін 
кө мек ші қа бат та рын да (ар на ла рын да) қо сым ша ақ-
па рат сақ тау ға мүм кін дік бе ре ді. Атал ған бас қа фор-
мат тар да бір фай лда ақ па рат сақ тау үшін қа бат құ ру 
мүм кін емес.

Осы атал ған фор мат тар дан бас қа растр лық кес-
кін дер дің он да ған фор мат та ры бар, олар дың кей-
бі реу ле рі нақ ты мақ сат тар ға ба ғыт тал ған. Көп ші-
лі гі бел гі лі бір қо сым ша лар мен жұ мыс іс теу үшін 
құ рыл ған, олар ға мы са лы, .PSD – Adobe Photoshop 
қо сым ша сы үшін не ме се .PNT – Painter 5 үшін 
жа сал ған фор мат тар жа та ды.

WMF (Windows MetaFile) – Windows-тың та ғы 
бір фор ма ты. Век тор лар ды ал мас ты ру бу фе рі ар-
қы лы та сы мал дау үшін қол да ны ла ды. Век тор лық 
гра фи ка мен бай ла ны сы бар Windows-тың бар лық 
програм ма сы на тү сі нік ті фор мат бо лып та бы ла ды.АР
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EPS (Encapsulated PostScript) – PostScript-тің 
қа ра пай ым же ңіл де тіл ген тү рі. Бір фай лда бір па-
рақ тан ар тық өл шем сақ тай ал май ды жә не прин тер 
үшін бір не ше ор на ту ды сақ та май ды. Оны кей бір 
прог рам ма лар жұ мыс фай лы ре тін де пай да ла на ды. 
Ба сып шы ға ру үшін қа жет ті түс тер дің бә рі мен қам-
та ма сыз етіл ген. Олар дың са па сы жо ға ры жә не өл-
ше мі тө мен бо ла ды. Ең ба сын да ол век тор лық фор-
мат ре тін де шы ға рыл ған еді, со ңы нан оның растр-
лық тү рі де пай да бол ды.

CDR (CorelDraw Document) – CorelDRAW про-
грам ма сын да құ рыл ған век тор лық не ме се растр лық 
жо ба фай лы. Атал ған файл фор ма ты Corel ком па-
ния сы ның же ке мен шік прог рам ма лық өнім де рін 
қол да ну үшін жа сал ған.

Ком пью тер лік гра фи ка са ла сын да гра фи ка лық 
файл дар ды бір фор мат тан екін ші бір фор мат қа түр лен ді ру 
қа жет ті лі гі мынадай се беп тер дің бі рі нен ту ын дауы мүм кін:
• қол да ну шы жұ мыс іс теп отыр ған прог рам ма файл дың ағым-

да ғы фор ма тын қа был да мауы (фор мат тар дың үй лес пеуі);
• сы ғу ал го рит мін қол да ну ар қы лы файл өл ше мін өз гер ту;
• су рет ті өң деу дің бел гі лі бір амал да рын орын дау ға мүм кін дік 

бе ре тін прог рам ма мен үй ле се тін фор мат қа фай лды түр лен-
ді ру;

• фай лды Ин тер нет же лі сі не жүктеу ба ры сын да қой ыла тын 
талап тармен сәйкестендіру.
Файл дар ды түр лен ді ру бел гі лі бір прог рам ма лар кө ме гі мен 

жү зе ге асы ры ла ды. Файл дар ды бір фор мат тан екін ші фор мат қа 
түр лен ді ру дің 4 түр лі жо лы бар (9-сыз ба):

1. Бір растрлық формат-
тан екінші растрлық фор-
матқа түрлендіру.

2. Растрлық форматтан 
векторлық форматқа түр-
лендіру.

3. Бір векторлық формат-
тан екінші векторлық фор-
мат қа түрлендіру.

4. Векторлық форматты 
рас трлық форматқа түрлен-
діру.

9-сыз ба. Гра фи ка лық файл фор мат та рын  
түр лен ді ру жол да рыАР
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1-кес те де гра фи ка лық ақ па рат тар дан тұ ра тын файл фор-
мат та рын өң деу ге, түр лен ді ру ге мүм кін дік бе ре тін прог рам-
ма лық құ рал дар кел ті ріл ген.

1-кес те. Файл фор мат та рын өң деу ге,  
түр лен ді ру ге мүм кін дік бе ре тін прог рам ма лық құ рал дар

ормат
типі

 айл
орматы

Өңдеугеарналған
программалық

құралдар

Түрлендіруарналған
программалыққұралдар

Век тор лық WMF Inkscape, Adobe 
Photoshop, Corel 
Draw

Corel Draw, LS Image, 
FastStone Image Viewer

EPS Corel Draw, Adobe 
Illustrator, Adobe 
Photoshop

LS Image, Adobe 
Illustrator, Inkscape, 
Corel Draw

CDR Corel Draw, Adobe 
Illustrator

Corel Draw, CDR Viewer 
Uniconvertor

Растр лық BMP FastStone Image 
Viewer, Picasa

Paint, BMP Image 
Editor, Photoshop, 
Paint.NET, PhotoScape

TIFF Picasa, FastStone 
Image Viewer

FastStone Image Viewer, 
Paint, Photoshop, Visio

GIF Picasa, FastStone 
Image Viewer, 
XNView, FastStone 
Image Viewer Pro

FastStone Image Viewer, 
Paint, Photoshop, Visio

PNG Picasa, ACDSee 
Free, InfanView, 
FastStone Image 
Viewer, XNView, 
FastStone Image 
Viewer Pro

FastStone Image Viewer, 
Paint, Photoshop, Visio,
Corel Paint-Shop Pro

JPEG Picasa, ACDSee 
Free, InfanView, 
FastStone Image 
Viewer, XNView, 
Autodesk Design 
Review

FastStone Viewer, Paint, 
Photoshop, Visio
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Гра фи ка лық файл фор мат та ры мен олар дың мүм кін дік-
те рін бі лу веб-бет ке ар нал ған гра фи ка мен жұ мыс іс теу де, ком-
пью тер лік гра фи ка лық ди зай нға су рет тер дай ын дау да негізгі 
фак тор лар дың бі рі бо лып та бы ла ды.

Жауапберейік

1. Компьютерлік графика деген не?
2. Компьютерлік кескіндерді қолдану тиімділігі неде?
3. Растрлық суреттер қалай жасалады?
4. Векторлық суреттер қалай құрылады?
5. Растрлық кескін форматтары қалай түрлендіріледі?
6. Графикалық редакторды қайда және қалай қолданады?
7. Растрлық кескіндерге арналған графикалық редактор-

ларға қандай мысал келтіруге болады?
8. Векторлық кескіндерге арналған графикалық редактор-

ларға қандай мысал келтіруге болады?
9. Графикалық форматтарды түрлендіру жолдары қандай?

Ойланайық,талқылайық

1. Күн де лік ті өмір де ком пью тер лік гра фи ка ның ма-
ңы зы не де?

2. Гра фи ка лық файл дар фор ма тын түр лен ді ру қа жет ті-
лі гі не де?

3. Не лік тен растр лық жә не век тор лық кес кін фор мат та ры 
әр түр лі бо лып ке ле ді?

4. Неліктен векторлық кескін форматтарын түрлендіру 
қажет?

Талдап,салыстырайық

1. Растр лық кес кін фор мат та рын сыз ба тү рін де же ке-же ке 
тал дап, әр бір фор мат тың өзі не тән ерек ше лік те рін атап 
көр се тің дер.

Растрлықкескін
 айл орматы Ерекшелігі

Сұрақтарғажауапберейік

Ойланайық,талқылайық

Талдап,салыстырайық
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2. Век тор лық кес кін фор мат та рын сыз ба тү рін де же ке-
же ке тал дап, әр бір фор мат тың өзі не тән ерек ше лік те рін 
атап көр се тің дер.

екторлықкескін
 айл орматы Ерекшелігі

Дәптердеорындайық

1. Бе ріл ген фор мат тар ды ти іс ті орын да ры на ор на лас ты-
рың дар.

Растрлық  
кескін форматтары 

Векторлық  
кескін форматтары 

WMF    BMP    GIF    CDR    TIFF    PNG    EPS   JPEG

кескін форматтары кескін форматтары 

2. Бе ріл ген файл фор мат та рын атау ла ры мен сәй кес тен ді-
рің дер.

BMP Joint Photographic Expert Group

TIFF Windows MetaFile

WMF CorelDRaw files

CDR Bitmap image

EPS Portable Network Graphic

GIF Tagged Image File Format

PNG Graphics Interchange Format

JPEG Encapsulated PostScript

Дәптергеорындайық
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Компьютердеорындайық

Гра фи ка лық файл фор ма тын түр лен ді ру.
1. Photoshop прог рам ма сын іс ке қо сың дар.
2. *.jpg фор ма тын да ғы кез кел ген гра фи ка лық фай лды 

Файл ⇒ Ашу ко ман да сын қол да нып, ашып алың дар.
3. Ашыл ған файл фор ма тын *.png фор ма ты на түр лен ді ру 

үшін Файл ⇒ ... ретінде сақтау ко ман да сын орын даң дар.
4. Ашыл ған сұх бат те ре зе ден фай лды сақ тау ор ны мен фор-

ма тын таң дап, Сақ тау ба тыр ма сын ба сың дар:
5. Ен ді ашы ла тын Па ра ме тр лер те ре зе сі нің бей не сі таң-

дал ған файл фор ма ты на бай ла ныс ты бо ла ды. Мұн да 
бас ты сы – су рет тің са па сы. Са па өрі сін де гі мән ді өз гер-
тің дер. Ок ба тыр ма сын ба сың дар.

 Су рет са па сы Ин тер нет ке жүк теу мен ком пью тер де ол 
су рет ті ашу жыл дам ды ғы на ті ке лей әсер ете ді.

6. Түр лен ген файл дың өл ше мі мен са па сын са лыс ты рың-
дар. Қай су реттің са па сы жақ сы рақ?

Ойбөлісейік

Сы нып қа жа са ған жұ мыс та рың ның нә ти же ле рін көр се-
тің дер. Өз жұ мыс та рың мен көршілеріңнің жұ мы сын ба ға-
лаң дар, бү гін гі өт кен та қы рып бо йын ша ой бө лі сің дер.

Компьютердеорындайық

Ойбөлісейік
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§ 13–14. Сайт  ди зай нын әзір леу

Ау қым ды же лі жал пы қол да ну ға қол же тім ді жә не жа бық 
түр де гі же ке мен шік, кор по ра тив ті жә не жер гі лік ті сайт тар дан 
тұ ра ды.

Сайт  – өзін дік ад ре сі бар, же ке ие сі бар, бө лек веб-бет тер ден 
құ рал ған әлем дік же лі де гі бел гі лі бір орын. Әр бір сайт тың бар-
лық па рақ ша ла ры бел гі лі ад рес пен, та қы рып пен, жүйе жә не 
ди зайн мен бі рік ті рі ле ді.

Сайт тың әр бір па рақ ша сы құ ры лы мы си пат тал ған құ жат 
бо лып та бы ла ды. Сайт  па рақ ша ла ры мә тін дер, су рет тер се кіл ді 
қа ра пай ым ақ па рат жи ыны нан не ме се түр лі қыз мет ат қа ра тын 
күр де лі ақ па рат тан тұ руы мүм кін.

Әр бір сайт тың өзін дік мақ са ты, мін дет те рі, кө лем де рі нің 
си пат та ма сы, ин те рак тив ті лік, қыз мет көр се ту әдіс те рі 
жә не т.б. бо ла ды. Сайт ты мынадай бел гі ле рі бой ын ша жіктеуге 
бо ла ды (10-сыз ба):

Сайттың жіктелуі

Мақсаты мен 
міндеттері

Коммерциялық, 
коммерциялық 
емес, ақпарат-

тық, жарна-
малық, оқу 

сайт тары, іздеу 
жүйесі және т.б.

Көлемі

Үй парақ-
шасы, ви-

зитка, 
сайттар, Ин-
тернет-үкімет, 

веб-портал 
және т.б.

Интерактив-
тілігі

Қонақ кітап-
шасы, фо рум-

дар, да уыс 
беру модульде-

рі, тапсырыс 
формасы, тір-
келу және т.б.

Қызмет 
көрсе ту түр-

лері

Динамика-
лық және 

стати калық

Коммерциялық, 

Сайттың жіктелуі

Үй парақ

Сайттың жіктелуі

Қонақ кітап

Қызмет 

лері

10-сыз ба. Сайт тың жіктелуі

Естеріңетүсіріңдер:

• су рет, файл фор мат та ры ара сын-
да ғы ай ыр ма шы лық тар ды ай тың дар.

• гра фи ка лық файл дар ды түр лен ді ру 
қа жет ті лі гі қан ша лық ты ма ңыз ды?

Меңгерілетінбілім:

• сайт тың ди зайн-ма ке тін жа сау.

Сөздік

Сайт – Сайт – ite
Макет – Макет – a t

нтерактивтілік – Интер-
активность – nteracti it

рылым – Структура – 
tr ct re
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Сайт  құ ру сайт тың тұ жы рым да ма сы мен құ ры лы мын 
жа сау дан бас тала ды, яғ ни сайт тың мақ са ты на қа рай мін дет тер 
анық тала ды. Осы ақ па рат тар не гі зін де қа жет ті ма те ри ал дар 
дай ын да ла ды. Ақ па рат тар ды тү сі нік ті жә не ың ғай лы түр де жет-
кі зе бі лу қа жет, се бе бі қол да ну шы сайт қа кір ген сәт тен бас тап 
сайт тың қан дай ақ па рат ұсы на тын ды ғын бір ден тү сі нуі ке рек.

Сайт  құ ры лы мын құ ру – сайт тың мақ са ты анық тал ған нан 
кей ін гі орын да ла тын әре кет.

Сайт тың құ ры лым дық эле ме нт те рі не:
• ди зайн;
• стиль;
• прог рам ма лық жасақтама жа та ды.

Сайт тың құ ры лы мын дұ рыс таң дау қол да ну да ғы жо ға ры 
дә ре же лі ың ғай лы лық ты қам та ма сыз етіп, он да ғы бар лық 
ақ па рат қа қол жет кі зу де жыл дам дық, қа ра пай ым ды лық, 
же ңіл дік ке ке піл дік бе ре ді.

Сайт  құ ры лы мы – ақ па рат тық жә не көр кем дік эле ме нт тер 
үшін қол да ны ла тын көп ма ғы на лы тү сі нік.

Сайт тың ақ па рат тық құ ры лы мы:
– бас ты бет;
– сайт  ту ра лы ақпарат;
– сайт  жа ңа лық та ры (үне мі то лық ты ры ла тын ақ па рат);
– ұсы ны ла тын қыз мет түр ле рі, өнім дер;
– пікірлер;
– бай ла ныс;
– із деу жә не т.б. бө лім де рі нен тұ ра ды.

Сайт тың ақ па рат тық құ ры лы мы анық тал ған нан кей ін оның 
көр кем дік құ ры лы мы, яғ ни ди зай ны құ ры ла ды.

Сайтдизайны – сайт та қол да нылған гра и ка лық ле мент тер, 
қаріп тер мен т с тер жи ын ты ғы және олар дың өза ра й ле сім ді лі гі.

Сайт  ди зай ны ның не гіз гі мін де ті – сайт та ғы бар лық ақ па-
рат тық ре су рс тар ды көр кем дік не гіз де бі рік ті ріп, қол да ну шы ға 
жақ сы әсер қал ды ру. Жал пы ал ған да ди зайн сайт тың сти лін 
көр се те ді. Сау ат ты жа сал ған ди зайн сайт қа кі ру ші лер дің са нын 
арт ты ра тын ма ңыз ды фак тор лар дың бі рі бо лып са на ла ды.

Сайт  ди зай ны – оның сырт қы бе зен ді рі луі. Сайт тың жақ-
сы ди зай ны – аса қат ты көз ге түс пей тін, бір ден бай қал май тын, АР
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қол да ну шы ның на за рын өзі не қат ты ау дар май тын ди зайн. Ин тер-
нет ре сур сын қол да ну шы ең ал ды мен өзі не қа жет ті бір ақ па рат ты 
із деу мақ са ты мен сайт қа кі ре ді. Мұн дай жағ дай да оның на за рын 
ау да ра тын ар тық ақ па рат (сайт тың өте ашық түс ті ди зай ны, ша-
ма дан тыс ани ма ция, жар на ма те ре зе ле рі) сайт  қол да ну шы сы ның 
не гіз гі мақ са ты на қол жет кі зуі не ке дер гі кел ті ре ді.

Сайт  ди зай нын құ ру ке зін де екі түр лі әдіс қол да ны ла ды: сайт  
ди зай нын өз бе тін ше әзір леу не ме се түр лі дай ын шаб лон дар ды қол-
да ну. Бі рін ші жағ дай да ма те ри ал дық жә не уа қыт шы ғын да ры көп 
бо ла ды. Ал дай ын шаб лон дар ды қол да ну сайт  ди зай нын әзір леу 
жұ мы сын же ңіл де те ді. Бұл жағ дай да сайт  та қы ры бы мен бе зен ді-
рі луі не қа рай шаб лон дарды сәй кес тен ді ру жұ мы сы орын да ла ды.

Сайт  ди зай ны – ме ке ме нің не ме се ұй ым ның же ке сти лі. Ол 
өз бә се ке лес те рі нен ерек ше ле ну ге кө мек те се ді.

Жауапберейік

1. Сайт деген не?
2. Сайт мақсат-міндетіне қарай қандай түрлерге бөлінеді?
3. Сайтты көлеміне қарай қалай топтауға болады?
4. Сайттың интерактивтілігін қандай элементтер арқылы 

анықтайды?
5. Сайтты қызмет көрсету әдістеріне қарай қалай ажыра-

туға болады?
6. Сайттың ақпараттық құрылымына не кіреді?
7. Сайттың көркемдік құрылымына не кіреді?
8. Сайт дизайны қалай құрылады?
9. Сайт дизайнын құруда қандай жағдай ескерілу керек?
10. Сайт дизайнын құру әдістері қандай?

Ойланайық,талқылайық

1. Сайт та ғы ақ па рат ты тү сі нік ті жә не ың ғай лы түр де жет-
кі зе бі лудің ма ңыз ды лы ғы не де?

2. Сайт тың құ ры лы мын не лік тен дұ рыс таң дау ке рек?
3. Сайт  ди зай нын сау ат ты құ ру қа жет ті лі гі не де?

Талдап,салыстырайық

Қо сым ша ақ па рат көз де рін пай да ла нып, сайт  ди зай нын 
гра фи ка лық ре дак тор лар ды қол да нып әзір леу мен дай ын 
шаб лон дар ды қол да ну ар қы лы құ ру ерек ше лік те рін тал-
даңдар.

Сұрақтарғажауапберейік

Ойланайық,талқылайық

Талдап,салыстырайық
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Сайтдизайны
Гра икалықредакторлардықолдану Дайыншаблондықолдану

Ерекшеліктері

Дәптердеорындайық

Кес те ні тол ты рың дар:

Сайтдизайны Сайтдизайныныңнегізгіміндеті

Компьютердеорындайық

1-тап сыр ма. Сайтты құ ру үшін тех ни ка лық тап сыр-
маларды (сце на рийін) дай ын дау

Тө мен де гі мы сал ды не гіз ге ала оты рып, мә тін дік ре дак-
тор да өз сайт та рың ның сце на рийін құ рың дар.

Не гіз гі мақ са ты: ком па ния өнім де рін Ин тер нет те да мы ту.
Не гіз гі мін де ті: ком па ния ның жа ңа сай тын құ ру.
Мақ сат ты ауди то рия: ме нед жер лер, ке ңес ші лер, отан-

дық жә не ше тел дік ком па ния бас шы ла ры, қыз мет кер ле рі, 
жалпы клиент тер.

Сайт тың құ ры лы мы:
1. Ком па ния ту ра лы: ком па ния та ри хы, жұ мы сы, мақ-

са ты, мін дет те рі, жұ мыс орын дары, сау ал на ма.
2. Қыз мет тер: қыз мет 1, қыз мет 2, бас қа да қыз мет тер.
3. Жо ба лар: орын да ла тын, орын да лып жат қан, орын дал ған.
4. Клиент тер мен се рік тес тер: ком па ния клиент те рі, ком-

па ния се рік тес те рі, пі кір лер, ұсы ныс тар.
5. Анық та ма лық ақ па рат: тер мин дер, ма қа ла лар, сұ рақ тар 

мен жау ап тар, заң дар.
6. Бай ла ныс нө мір ле рі.
7. Сайт ме кен жайы.
8. Жар на ма.

2-тап сыр ма. Сайт тың ди зайн-ма ке тін әзір леу.
Мә тін дік не ме се гра фи ка лық ре дак тор ды пай да ла нып, 

өз сайт та рың ның сце на рийі не қарай тө мен де гі үл гі ге сәй кес 
ке ле тін ди зайн-ма ке тін құ рың дар.

Дәптергеорындайық

Компьютердеорындайық
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Ди зайн-ма кет құ ры лы мы ның үл гісі
1. Сайт бетінің жо ға ры бө лі гі (header) – ло го тип, эмб ле ма, 

ком па ния атауы жә не бас қа да ма ңыз ды ақ па рат тар ор-
на ла са тын орын.

    

2. Сайт  бетінің тө мен гі бө лі гі (footer) бай ла ныс те ле фон-
да рын не ме се сайт тың жо ға ры бө лі гі нің ақ па раттарын 
ор на лас ты ру үшін қол да ны ла ды.

    

3. Сайт тың бас ты мәзірі қол да ну ға ың ғай лы жер де ор на-
ласуы ке рек.

    

Ойбөлісейік

Сы нып қа өз де рің құр ған сайт  сце на рийін көр се тің дер. Өз 
жұ мыс та рың мен сы нып тас та рың ның жұ мы сын ба ға лаң дар.

Ойбөлісейік
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§ 15–16. Прак ти кум. Сайт  ди зай нын әзір леу

Мақ са ты: Photoshop гра фи ка лық ре дак то ры ар қы лы 
сайт тың ди зайн-ма ке тін жа сау.

Жұ мыс ба ры сы:
1-тап сыр ма. Жо ба фай лын құ ру жә не жо ба лау.
2-тап сыр ма. Сайт тың жо ға ры бө лі гі нің ди зай нын құ ру.
3-тап сыр ма. Сайт тың бас ты мәзірінің ди зай нын құ ру.
4-тап сыр ма. Сайт тың сол жақ мәзірінің ди зай нын құ ру.
5-тап сыр ма. Сайт  маз мұ ны ның ди зай нын құ ру.
6-тап сыр ма. Сайт тың тө мен гі бө лі гі нің ди зай нын құ ру.
Жұ мыс ты орын дау ба ры сын да ал дың ғы са бақ та құ рыл ған 

өз сайт та рың ның ди зайн-ма ке тін не гіз ге алың дар.

1-тап сыр ма. Жо ба фай лын құ ру жә не жо ба лау.
1. Photoshop гра фи ка лық ре дак то рын іс ке қо сың дар.
2. Файл ⇒ Құ ру ко ман да сын орын даң дар. Жа ңа фай лды 

су рет те көр се тіл ген дей етіп бап таң дар:

• Ма кет ке «mysite» атау ын бе рің дер.
• Ені мен би ік ті гі нің мән де рін ор на тың дар.
• Өл шеу бір лі гі – пик сель. Ке ңей ті лі мі – 72 пик сель/

дюйм.
• ОК ба тыр ма сын ба сың дар.

3. Фай лды Файл ⇒ ... ретінде сақтау ко ман да сын орын дап, 
фай лға ат бер ген соң *.psd етіп сақ таң дар.

4. Жа ңа қа бат қа Тік төрт бұ рыш белгілеуін таң дап, 1000х1200 px 
өл шем ді тік төрт бұ рыш са лың дар (оны бояу не гіз гі түс тің 
қай түс бо лып таң да ла тын ды ғы на бай ла ныс ты бо ла ды).АР
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5. Тік төрт бұ рыш ор на лас қан қа бат ты су рет те гі дей ор та ға ор на-
лас ты рың дар жә не ше ка ра сы на ба ғыт тау ыш тар ды бап таң дар.

6. Тік бұ рыш тың іші не ше гі ніс (өл ше мі 15–20px) ор на тып, 
ба ғыт тау ыш тар қою ке рек. Ол үшін Тік бұ рыш ты бел гі леу 
құ ра лы ның кө ме гі мен қа жет ті об лыс ты бел гі леп, қа жет ті 
орын ға ор на лас ты ра мыз. Ба ғыт тау ыш та рын ше ка ра ға 
жа быс қан ша со за мыз.

     

7. Файл ⇒ ... ретінде сақтау ко ман да сы мен құ рыл ған ма кет ті 
*.png фор ма тын да сақ таң дар.
Ен ді сақ тал ған фай лды тө мен де гі ко ман да лар ды орын дау 

ар қы лы ашың дар:
1. Фай лды ашыңдар.
2. Тін туір дің оң жақ ба тыр ма сын ба сып, ашыл ған жа на ма 

мәзір ден ...кө ме гі мен ашу жо лын таң даң дар.
3. Веб-беттерді қа рау ға ар нал ған кез кел ген брау зер ді қол да-

ның дар.АР
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4. Ашыл ған су рет тің үс ті нен екі рет шер тіп, құ рыл ған сайт  
ма ке ті нің ди зай нын то лық өл шем де қа раң дар (ке ле сі қа дам-
дар да өз ге ріс тер ді қа рап оты ру үшін F5 пер не сін ба сың дар).

2-тап сыр ма. Сайт тың жо ға ры бө лі гі нің ди зай нын құ ру.
1. Ба ғыт тау ыш тар ор нат қан қа бат ты ақ түс пен бояң дар. 

Сайт тың жо ға ры бө лі гі нің ди зай нын құ ру үшін қа бат-
тар дың жа ңа то бын құ рып, Сайт тың жо ға ры бө лі гі деп атау 
бе рің дер.

2. Сайт тың мақ са ты мен ат қа ра тын қыз ме ті не сәй кес ло го-
ти пін ор на тың дар. Ло го тип ті дәс түр лі түр де сайт тың сол 
жақ жо ға ры бұ ры шы на не ме се ор та сы на ор на ту қа лып-
тас қан.

3. Ма кет ті png фор ма тын да сақ тап, брау зер кө ме гі мен ашып 
қа раң дар.

4. Жа ңа қа бат құ рып, Бай ла ныс те ле фо ны деп сақ таң дар.АР
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5. Мә тін құ ра лы ның кө ме гі мен ұй ым ның бай ла ныс те ле-
фонының нө мі рін жа зың дар. Бе зен ді ру қа ғи да ла рын ес те 
сақ тай оты рып, тал ғам да ры ңа сәй кес қаріп ті қол да ның дар.

6. Сайт  бе ті не эле ме нт тер ді ор на лас ты ру да өл шем дер мен түс-
тер қа ты на сын сақ таң дар.

       

3-тап сыр ма. Сайт тың бас ты мәзірінің ди зай нын құ ру.
1. Тік төрт бұ рыш ты ау мақ құ ра лын таң дап, өл шемі мен түс і 

әртүрлі екі тік төрт бұ рыш сы зың дар.
2. Кі ші тік төрт бұ рыш ты беттің тө мен гі жағына, үл ке нін 

жо ға ры жағына орналастырыңдар.

3. Ен ді сайт қа мәзір бө лім де рін қо сың дар. Мә тін түс те рін 
дұ рыс таң дау ке рек (мәзір де гі бір бө лім нің ақ түс ті бо луы – 
мә тін таң дал ған нан кей ін гі кө рі ніс үл гі сі).АР
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4-тап сыр ма. Сайт тың сол жақ мәзірінің ди зай нын құ ру.
1. Сол жақ мәзір ди зай нын құ ру үшін де ал дың ғы тап сыр ма да 

көр се тіл ген әдіс ті қол да ның дар.
2. Сайт тың сол жақ мәзірінің ди зай нын құ ру да оған бө лі не тін 

орын ның аса үл кен бол ма ға ны дұ рыс.
3. Блок тар ара сын да ғы қа шық тық ты да дұ рыс таң дай бі лу 

ма ңыз ды.
4. Бө лім ге кі ре тін іш кі бө лім ше лер атау ын жа зу үшін жа ңа 

қа бат құ рың дар.
5. Үй ле се тін қа жет ті қаріп ті таң дап, бө лім ше атау ла рын 

жа зың дар.

5-тап сыр ма. Сайт  маз мұ ны ның ди зай нын құ ру.
1. Ең ал ды мен екі сілтеме ор на тып алың дар. Бі рін ші сін – 

мәзір дің жо ға ры бө лі мі не қа рай көл де нең ба ғыт та, ал 
екін ші сін сол жақ мәзір жақ тан тік ба ғыт та ор на лас ты-
рың дар.АР
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2. Мә тін та қы ры бын жа за тын қа бат құ рың дар. Мә тін жа зу 
үшін Мә тін құ ра лын қол да ның дар.

6-тап сыр ма. Сайт тың тө мен гі бө лі гі нің ди зай нын құ ру.
1. Сайт тың тө мен гі бө лі гі не сайт қа кі ру ші лер са нын көр-

се тіп оты ра тын са нау ыш, қо сым ша қай тала на тын мәзір, 
ав тор лық құ қық жә не т.б.

2. Сайт тың тө мен гі бө лі гі нің ди зай нын құ ру үшін мәзір мен 
сол жақ мәзір құр ған әдіс ті қол да ның дар. Қа жет бол са, 
са нау ыш, бас қа да ақ па рат тар ды ор на лас ты рың дар.

3. Сайт тың ди зайн-ма ке тін құ ру жұ мы сының дұрыс аяқ тал-
ғанын тексеріңдер.АР
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ЖИЫНТЫҚБАҒАЛАУТАПСЫРМАЛАРЫНЫҢҮЛГІЛЕРІ

1. Ди зайн сө зі ағылшын ті лі нен ау дар ған да қан дай ма ғы на 
бе ре ді?
A) Ой лас ты ру.
B) Құ рас ты ру.
C) Ор на лас ты ру.
D) Жи нас ты ру.
E) Ша шы ра ту.

2. Бос орын ды тол ты рың дар:
 Кез кел ген нәр се ні қа был дау мен оған жау ап ре тін де орын-

да ла тын әре кет ті ... деп атай мыз.
3. Көр не кі ди зайн ның кең та ра ған түр ле рі:

A) гра фи ка лық, ин фог ра фи ка.
B) век тор лық, гра фи ка лық.
C) растр лық, гра фи ка лық.
D) век тор лық, ин фог ра фи ка.
E) гра фи ка лық, растр лық.

4. Сәй кес тен ді рің дер:

1. Көр не кі су рет тің кө ме гі мен 
мә тін дік ақ па рат тың кең 
ау қым ды кө ле мін та сы-
мал дау

A) Гра фи ка лық ди зайн

2. Су рет тер, кескіндер, түрлі 
түсті сызбалар мен типогра-
фиканы пайдаланып суреттеу

B) Ти пог ра фи ка 

3. Ди зай нда ғы сөз дер дің ор на-
ла суы мен олар дың кө рі ні сі

C) Ин фогра фи ка 

5. Ың ғай лы лық принциптерін бел гі лең дер (3 дұ рыс жау ап 
бар):
A) қа те сіз дік.
B) көркемдік.
C) тар тым ды лық.
D) кө лем.
E) ашық тық.
F) көр не кі лік.
G) қа ра пай ым ды лық.
H) қа нық ты қ.АР
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6. Қа ра пай ым ды лық принциптерін бел гі лең дер (4 дұ рыс 
жау ап бар):
A) таң дау.
B) қа нық ты қ.
C) үзін ді.
D) са па.
E) көркемдік.
F) көр не кі лік.
G) икем ді лік.
H) тү сі нік ті лік.

7. Көркемдік принциптері:
A) тар тым ды лық, жа ңа ру.
B) қа ра пай ым ды лық, қа нық ты қ.
C) таң дау, са па лық.
D) көр не кі лік, тар тым ды лық.
E) тү сі нік ті лік, көркемдік.

8. Растр лық жә не век тор лық кес кін фор мат та рын ажы ра-
тың дар:
CDR, BMP, TIFF, GIF, EPS, PNG, JPEG, WMF

Растр лық кес кін фор мат та ры Век тор лық кес кін фор мат та ры

9. Өзін дік ад ре сі мен ие сі бар, жеке веб-бет тер ден тұратын 
дүниежүзілік же лі де гі бел гі лі бір орын:
A) сайт.
B) ди зайн.
C) ад рес.
D) до мен.
E) хос тинг.

10. Көп нүктенің орнына қажетті сөздерді қойып, сөйлемдерді 
көшіріп жазыңдар.

 Сайт ди зай нын құ ру ке зін де ... (1) түр лі әдіс қол да ны ла ды: 
... (2) не ме се  ... (3). Бі рін ші жағ дай да ... (4) жә не ... (5) 
шы ғын да ры көп бо ла ды. Ал дай ын ... (6) қол да ну – сайт ... 
(7) әзір леу жұ мы сын же ңіл де те ді.
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Кү ті ле тін нә ти же лер: 
веб-эр го но ми ка ның ерек ше лік те рін ес ке ре оты рып, гра фи ка лық 
ре дак тор ар қы лы сайт тың ди зайн-ма ке тін жа сау;
сайт тар конст рук то рын қол да нып, веб-сайт  жа сау;
мультимедиа ны веб-бет те ор на лас ты ру (ды быс жә не бей не);
сайт ты жа рия лау үшін фай лды ал мас тыр ғыш ты пай да ла ну;
веб-сайт ты на си хат тау әдіс те рін си пат тау.

4-БӨ ЛІМ

ВЕБ-ЖО БА ЛАУ
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§ 17. Сайт тың кар та сы 

Сайт тың кар та сы де ге ні міз не?
Сайт тың кар та сы (Sitemap) – сайт-

тың бар лық бө лім де рі, іш кі бө лім де рі, 
сайт та ғы мә лі мет тер көр се тіл ген же ке 
бет. Бас қа ша айт қан да, кі тап маз мұ ны 
се кіл ді, яғ ни маз мұ ны на қа рап кі тап тың 
не ту ра лы еке нін бі лсек, сайт  кар та сы-
нан сайт тан қан дай ақ па рат алу ға бо ла-
ты нын бі луге бо ла ды. 

Сайт  кар та сы ның екі не гіз гі фор ма ты 
бар: html сайт  кар та сы мен xml сайт  кар-
та сы.

html фор ма тын да ғы сайт  кар та сы 
қол да ну шы лар ға ар нал ған, ол қол да ну-
шы лар дың сайт тан ке рек ті ақ па ра тын із-
деу жұ мы сын же ңіл де те ді. Сайт  кар та сы-
ның бұл тү рі 30-дан ар тық бет тен тұ ра тын 
ірі сайт тар да мін дет ті түр де бо луы ке рек. 

xml фор ма тын да ғы сайт  кар та сы 
із деу жүй еле рі үшін қа жет, із деу ші ро бот 
сайт та ғы бар лық сіл те ме лер ді кө ріп, 
сайт ты ин де кс тей ді.

Не гі зін де екі фор мат та ғы сайт  кар-
та сын да құр ған дұ рыс: ро бот тар үшін – 
sitemap.XML жә не қол да ну шы лар 
үшін – sitemap.HTML.

Sitemap фай лы ның кө ме гі мен Google, 
Ян декс се кіл ді із деу жүй еле рі не сайт тың 
қан дай бет те рін ин де кс теу ке рек, сайт та-
ғы ақ па рат қан ша лық ты жиі жа ңа рып 

Естеріңетүсіріңдер:

• ди зайн, қол да ну ұғым-
да ры;

• көр не кі ди зай нды 
жік теу;

• ди зайн ұғы мы қан дай 
ма ғы на бе ре ді?

• ақ па рат ты қа был дау 
прин цип те рі;

• «жақ сы ди зайн» прин-
цип терін іс ке асы ру;

• су рет файл фор мат-
та ры ара сын да ғы 
ай ыр ма шы лық тар;

• гра фи ка лық файл дар ды 
түр лен ді ру қа жет ті лі гі;

• сайт тың ди зай ны 
де ге ні міз не?

Меңгерілетінбілім:

• сайт тың кар та сы;
• сайт тың кар та сы ның 

түр ле рі;
• сайт тың кар та сын 

құ ру ере же ле рі.

Сөздік

Сайт картасы – арта сайта – ite a
ормат – ормат – r at

Мекенжай – Адрес – re
Жа арту – Обновление – ate
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оты ра ды, сайт тың қай бет те рін ин де кс теу ма ңыз ды екен ді гін 
ха бар лау ға бо ла ды.

Ал ды мен html фор ма тын да ғы сайт  кар та сын қа рас ты ра-
йық, бұл біз дің күн де кө ріп жүр ген әр бір сайт та ғы кар талар ға 
ұқ сай ды.

сайткартасынқұруережелері
1. Сайт кар та сын бас ты мәзір ден кі ре ала тындай же ке бет ке 

ор на лас ты ру ке рек, яғ ни сайт  кар та сы на сіл те ме кез кел ген 
сайт  бе ті нен кө рі ніп тұ руы қа жет.

2. Сайт  кар та сы ның құ ры лы мында сайт  бет те рі нің ие рар-
хия сын көр се ту ма ңыз ды – бас ты бө лім дер мен бө лім ше лер 
анық кө рі нуі ке рек.

3. Сайт  кар та сы ның ба сы на сайт тың қыс қа ша си пат та ма сын 
кел тір ген дұ рыс, бұл сайт  қол да ну шы сы на ол нақ ты қан дай 
сайт та тұр ға нын көр се те ді.

4. Сайт  кар та сы на ар тық су рет тер қо су дың қа же ті жоқ, 
дұ ры сы – су рет ті мүл дем қол дан бау.

5. Сайт  кар та сы ның бө лім де рі не бір ден сайт  бе ті не өтіп ке те тін 
сіл те ме қоюды ұмыт пау ке рек, бұл қол да ну шы ның өзі не 
қа жет ті бө лі мге бірден ау ысып ке туі не мүм кін дік бе ре ді.

6. Сайт  бө лім де рін қыс қа ша си пат тау жет кі лік ті. Бө лім атау-
ла ры қыс қа, нақ ты, тү сі нік ті бо луы шарт.

7. Сайт  қар та сы ның өзек ті лі гі не на зар ау да рың дар. Егер 
сайт тың кей бір бө лім де рі жойы лып не ме се жа ңа дан 
бө лім дер қо сы лып жат са, оны сайт  кар та сын да да көр се тіп, 
жа ңа лап оты ру ды ұмыт паң дар.
XML сайт  кар та сы – із деу жүй еле рі не (Ян декс, Google, 

Rambler, Bing жә не бас қа лар) ар нал ған сайт тың бет те рі ту ра-
лы ақ па рат ор на лас қан сайт тың ди рек тивасында ор на лас қан 
файл. Бұл файл із деу жүй еле рі нің сайт ты же ңіл ин де кс теуі 
үшін ке рек.

Із деу ро бо ты сайт қа кір ген кез де ең ал ды мен сайт ты қа лай 
ин де кс теу ке рек ті гі ту ра лы ақ па рат жа зыл ған robots.txt 
файлын да ғы нұс қау лық ты оқи ды. Егер сол фай лда sitemap.xml 
сайт  кар та сы бар екен ді гі көр се тіл се, он да ро бот көр се тіл ген 
ад рес бой ын ша сайт тың ма ңыз ды бет те рін қа рай ды. Сон дық тан 
sitemap ди рек ти ва сын да sitemap.xml фай лын ор на лас ты рып 
қа на қой май, robots.txt фай лы на да жол көр се ту ке рек.АР
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sitemap.xml сайт  кар та сы із деу ро бо ты ның жұ мы сын же ңіл-
де те ді жә не сайт тың са па лы ин де кс те луін қам та ма сыз ете ді.

Ян декс үшін sitemap.xml сайт  кар та сы қан дай бо ла тын-
ды ғын қа рас ты рай ық. Ян декс Sitemap хат та ма сын қол дай ды. 
Ақ па рат ты бе ру үшін мына эле ме нт тер ді қол да ну ке рек  
(11-сызба):

loc

бет адресі

lastmod

бетті соңғы 
рет жаңа-
лаған күн

changefreq

бетті өзгер-
ту жиілігі

priority

беттің 
маңыз ды-

лы ғы

11-сыз ба. Sitemap сайт  кар та сы ның эле ме нт те рі

Ро бот бет тер ді ке зек пен 0.0-ден 1.0 ара лы ғын да көр се-
тіл ген коэф фи циент тің бо луы мен оның мә нін есеп ке ала 
оты рып жүк тей ді. Сайт та ғы URL үшін коэф фи циент мән де рі 
ма ңыз ды.

Жауапберейік

1. Сайттың картасы қалай құрылады?
2. Сайт картасының қандай түрлері бар?
3. Іздеу жүйелеріне не жатады?
4. HTML сайттың картасын құрудың жолдары қандай?
5. Сайтты индекстеу барысында қандай мәліметтер тек-

серіледі?

Ойланайық,талқылайық

1. html фор ма тын да ғы сайт  кар та сы не үшін қа жет?
2. хml фор ма тын да ғы сайт  кар та сы не үшін ке рек?
3. Қан дай фор мат та ғы сайт тың кар та сын құ ру ма ңыз ды 

бо лып са на ла ды?
4. Сайт ты ин де кс теу қан ша лық ты ма ңыз ды?

Талдап,салыстырайық

html фор ма тын да ғы сайт тың кар та сы мен хml фор ма-
тын да ғы сайт тың кар та сын са лыс ты рың дар. Ай ыр ма шы-
лық та ры мен ұқ сас тық та рын көр се тің дер.

Сұрақтарғажауапберейік

Ойланайық,талқылайық

Талдап,салыстырайық
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хml фор ма тын-
да ғы сайт тың  

кар та сы

html фор ма тын-
да ғы сайт тың  

кар та сы

Дәптердеорындайық

sitemap.xml сайт тың кар та сын да қол да ны ла тын эле-
мент тер дің ма ғы на сын тө мен де гі кес те ге тол ты рың дар:

Элементтер Мағынасы
Loc

Lastmod

Changefreq

Priority

Компьютердеорындайық

Сайт тың кар та сын құ ру ды xml-sitemaps.com мы са лын да 
қа рас ты рай ық:
1. Браузердің мекенжай жолына xml-sitemaps.com сілте-

месін жазыңдар.
2. Бі рін ші қа тар ға http:// жо лы нан кей ін бір ден сайт  ад ре-

сін ен гі зе міз, мы са лы, http://mysite.kz/.
3. Екін ші жол ға сайт  бет те рі нің жа ңа ла нып оты ру жиі лі-

гін таң даң дар. Мүм кін мән дер – са ғат сай ын («Hourly»), 
күн де («Daily»), ап та сай ын («Weekly»), ай сай ын 
(«Monthly»), жыл сай ын («Yearly»). Егер «None» нұқ са-
сын таң да саң дар, жа ңар ту жиі лі гі Sitemap сайт  кар та-
сы на жа зыл май ды. Ап та сай ын не ме се Күн сай ын нұс қа-
ла ры ның бі рін таң даң дар.

4. Үшін ші жол да сайт  бет те рі нің соң ғы рет жа ңар тыл ған 
кү нін ен гі зе міз. Таң дау нұс қа ла ры бе ріл ген соң ғы ағым-
да ғы уа қыт ты таң даң дар.

5. Сайт  бет те рі үшін басымдық мә нін таң дай мыз: «None» – 
басымдық ма ңыз ды емес, «Automatically Calculated 
Priority» – прог рам ма ав то мат ты түр де басымдық бет-
тер ді анық тап, олар ды есеп ке ала оты рып, сайт  кар та сын 
құ ра ды.   

Дәптердеорындайық

Компьютердеорындайық
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6. «Start» ба тыр ма сын ба сың дар.

7. Сайт  кар та сын құ ру бір ша ма уа қыт ала ды, нә ти же сін де 
тө мен де гі мә тін пай да бо ла ды:

8. Сайт  кар та сын жүк теп, дай ын сайт  ди рек ти ва сы на ор на-
лас ты ру ке рек.

Ойбөлісейік

Сайт  кар та сы ның ма ңыз ды лы ғын тү сін ді рің дер. Қа лай 
ой лай сың дар, кар та сы жоқ сайт тар дың бо ла ша ғы қан дай 
бол мақ?

Ойбөлісейік

АР
МА

Н-
ПВ

 б
ас
па
сы



93

§ 18. Сайт тың бас ты бе ті

Сайт тың бас ты бе ті ди зай ны мен, не гіз гі мақ са ты мен, қол-
да ну да ғы ың ғай лы лы ғы мен ұсы ны ла тын ақ па рат құн ды лы-
ғы мен ерекшеленеді. Қол да ну шы сайт тың бас ты бе ті нің кө ме-
гі мен қа жет ті ақ па рат ты қай дан алу ға бо ла ты нын бір ден бі луі 
ке рек. Мұн да қол да ну шы ны тір кеу, есеп тік жаз ба ға кі ру, ке рі 
бай ла ныс ор на ту тәрізді ең не гіз гі қыз мет тер орын да луы ке рек. 

Сайт тың бас ты бе ті мынадай си пат тамалар ға ие бо луы ке рек:
1. Ақ па рат ты лық. Сайт қа ал ғаш кір ген қол да ну шы тө мен де гі 

сұ рақ тар ға бір ден жау ап ала ала тын дай бо луы ке рек:
• сайт  ту ра лы жал пы ақ па рат;
• сайт  ұсы на тын қыз мет ту ра лы жал пы ақ па рат;
• сайт  ұсы на тын қыз мет тү рі нің ар тық шы лық та ры ту ра лы 

ақ па рат.
2. Мақ сат ты аудиторияны ескеру. Бас ты бет сайт  қол да ну шы-

ла ры ның ті лі не ақ па рат тың сәй кес бо лу ын на зар ға алу керек. 
3. Се нім ді жә не құн ды ұсы ныс. Сайт тың не ні ұсы на тын ды ғын 

екі сөз бен-ақ жет кі зу ге бо ла ды. Ақ па рат ты тек сөз бен ға на 
емес су рет, бей не ар қы лы да бе ру ге бо ла ты нын ес ке ру қа жет. 

4. Ың ғай лы лық жә не қол да ну шы лық. Бас ты бет қол да ну ға 
тү сі нік ті жә не қа ра пай ым бо луы ке рек. Тір кеу фор ма сы, 
ке рі бай ла ныс, қа ра пай ым мүм кін дік тер ді жү зе ге асы ру – 
сайт тың бас ты бе ті нің қол да ну ға ың ғай лы лы ғын арт ты ра ды.

5. Әре кет ке ша қы ру. Бас ты бет қол да ну шы ға ке рек ті әре кет-
тер ді орын дау ға ба ғыт тай алуы ке рек: сайт тың бас қа бө лім де-
рі не өту, сайт  жа ңа лық та ры на жа зы лу, ке рі бай ла ныс ор на ту.

Естеріңетүсіріңдер:

• сайт тың кар та сы де ге ні міз не?
• сайт  кар та сы ның қан дай түр ле рі 

бар?
• сайт тың кар та сын құ ру ере же ле рін 

атаң дар.

Меңгерілетінбілім:

• сайт тың бас ты бе ті;
• сайт тың бас ты бе ті нің не гіз гі 

си пат та ма ла ры;
• сайт  конст рук то рын қол да нып 

веб-сайт  жа сау.

Сөздік

Басты бет – лавная 
cтраница – e age
Сайт сипаттамасы – 

арактеристики сайта – ite 
c aracteri tic
Мақсатты аудитория – 
Целевая аудитория – arget 
а ience 
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6. Өз ге ріс. Бас ты бет үне мі жа ңа рып, өз ге ріп, мақ сат ты ауди-
то рия ның өзек ті қа жет ті лік те рін қа на ғат тан ды рып оты ру 
ке рек.

7. Көр кем тар тым ды лық. Бұл – бас ты талап тар дың бі рі. Қол-
да ну шының сайт қа де ген көз қа ра сы оның әсемдігіне, тар-
тым ды лы ғы на бай ла ныс ты.
Сайт  құ ру ға ар нал ған түр лі конст рук тор лар бар.
Сайт  конст рук тор ла ры – то лық ре су рс та ры бар сайт ты 

он лайн құ ру ға мүм кін дік бе ре тін жүй елер. Сайт  конст рук то ры 
кө ме гі мен құ рыл ған жо ба лар қау іп сіз дік тің жо ға ры дең гейі мен 
қам та ма сыз еті ле ді, атап айт қан да сер вис ке, же ке ре су рс тар ға 
жа са ла тын түр лі ша бу ыл дар дан, ви рус тар дан қор ғау. Сайт  
конст рук тор ла ры ның тү рі өте көп, атап айт қан да, uKit, uCoz, 
Ucraft, Wix, Тиль да, Umi, Flexbe, A5, Setup, Nethouse жә не 
та ғы бас қа лар. Олар дың си пат та ма ла ры мен ерек ше лік те рі, 
ар тық шы лық та ры мен кем ші лік те рін са лыс ты ра оты рып, өзі-
міз ге қо лай лы сайт  конст рук то ры ның бі рін таң дап алып, сайт  
құ ру ды бас тау ға бо ла ды.

Атал ған сайт  конст рук тор ла ры ның іші нен Wix сайт  конст-
рук то рын қа рас ты рай ық. 

Wix.com – кең та ра ған, қол да ну шы лар ара-
сын да та ны мал озық бұлт тық плат фор ма. Wix 
сайт  конст рук то ры ның кө ме гі мен өз бе ті міз ше 
оңай сайт  құ ру ға бо ла ды. Сайт  құ ру жұ мы сы Wix 
сайт  конст рук то рын да қы зық ты, ың ғай лы жә не 
те гін жү зе ге асы ры ла ды.

Сайт  құ ру шы ның ең бас ты мін дет те рі:
• қол да ну шы ны қы зық ты ра алу;
• сайт  ди зай нын дұ рыс жә не мақ са ты на сәй кес таң дау;
• қа ра пай ым жә не қол да ну жұ мыс та рын ба рын ша же ңіл ету.

Wix сайт  конст рук то рын да сайт  құ ру ке зең де рі (12-сыз ба).

• Wix.com 
сайтында 
тіркеуден 
өту

• Сайт құру 
жұмысын 
бастау

• Сайтты  
безендіру

• Сайт шаб-
лонын таң-
дау

өту

1-кезең

2-кезең

3-кезең

4-кезең

12-сыз ба. Сайт  құ ру ке зең де ріАР
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1-ке зең. Wix.com сай тын да тір кеу ден өту үшін (18-су рет):
1. wix.com па рақ ша сы нан Кі ру (Войти) ба тыр ма сы ба сы лып, 

ашыл ған те ре зе ден Ак каунт құ ру (Соз дать ак каунт) жо лы 
таң да ла ды.

2. Қол да ну шы қол да ныс та ғы элект рон ды пош та ад ре сі мен кез 
кел ген құ пиясөз ді ен гі зе ді. Со ны мен қа тар тір кеу ден Google 
не ме се Facebook ак каунт та ры ар қы лы да өту ге бо ла ды.

3. Құ ру (Соз дать) ба тыр ма сын ба са ды.

18-су рет. Жа ңа ак каунт құ ру

2-ке зең. Сайт  құ ру жұ мы сын бас тау
Бұл ке зең де мынадай жұ мыс тар жа са ла ды:

1. Сайт тың та қы ры бын анық тау (мақ са тын бел гі леу);
2. Сайт  ауди то рия сын анық тау (сайт  кім үшін? не үшін? ауди-

то рия қы зы ғу шы лы ғы мен қа жет ті лі гін қа на ғат тан ды ру 
жұ мыс та рын жүр гі зу);

3. Сайт тың қан дай бо ла ты нын ой лас ты ру, бо ла ша ғын елес те ту 
(бә се ке лес сайт тар ды қа рап шы ғу);

4. Сайт  сти лін анық тау (ди зай ны на қа рай шаб лон таң дау, түс-
тер мен қаріптер тү рін таң дау);

5. Сайт  ма ке тін құ ру (сайт  кар та сы бар лық па рақ ша ны қам-
туға тиіс, қай па рақ ша қай да алып ба ра ты нын көр се ту 
ке рек, су рет тер, бей не лер мен мә тін дер дің, ба тыр ма лар дың 
ор на ла су ор нын анық тау).АР
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3-ке зең. Сайт  шаб ло нын таң дау
Wix сайт  конст рук то ры 500 шаб лон тү рін ұсы на ды. Шаб-

лон да ғы бар лық эле ме нт тер тү зе ті ліп, қай та бап тала ды. Он да-
ғы эле ме нт тер дің ор нын ау ысты рып, ди зай нын өз гер ту ге бо-
ла ды.

4-ке зең. Сайт ты бе зен ді ру
Сол жақ та ор на лас қан құ рал-сай ман дар тақ та сы сайт ты 

бе зен ді руге қол да ныла ды. Он да мына әре кет тер жү зе ге асы ры-
ла ды:
1. Сайт  па рақ ша ла ры мен жұ мыс.
2. Ди зайн мен жұ мыс (мә тін, кескін, бей не, ба тыр ма, мәзір, 

әлеу мет тік же лі лер, фон ау ыс ты ру жә не т.с.с. қо су).
3. Бас қа ру па не лін қол да ну (сайт  атау ын өз гер ту, мо биль ді 

нұс қа ны қо су, кон так ті лер фор ма сын қо су, әлеу мет тік же лі 
про фи лін ор на ту жә не т.с.с.).

4. Су рет ті өң деу (фор ма сын өз гер ту, жи ек қо су, сіл те ме қо су).
5. Мә тін қо су (қаріп таң дау, ту ра лау, стиль өз гер ту).

Сайт  құ ру па рақ ша ның оң жақ жо ға ры бұ ры шын да ор на-
лас қан  ба тыр ма сын таң дау дан бас тала ды. Әрі қа рай 
сайт тың мақ са ты на бай ла ныс ты қан дай сайт  тү рі ке рек екен-
ді гі таң да ла ды (19-су рет).

19-су рет. Сайт  тү рін таң дау

Сайт  тү рі не таң дау жа са л ған нан кей ін сайт ты құ ру жо лын 
көр се ту ке рек бо ла ды (20-су рет).

Wix сайт  конст рук то рын да сайт ты ре дак тор не ме се ADI 
(Artificial Design Intelligence) кө ме гі мен құ ру ға бо ла ды.АР
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Wix ADI ар қы лы сайт ты ав то мат ты түр де бір не ше әре кет ті 
орын дау ар қы лы құ ру ға бо ла ды не ме се Wix ре дак то ры ның кө ме-
гі мен шаб лон дар дың бі рін таң дау ар қы лы сайт ты бап тау ға бо ла ды. 

20-су рет. Сайт  құ ру жол да ры

Шаб лон ар қы лы сайт  құ ру үшін Wix ре дак то рын да өз 
бе тін ше сайт  құ ру жо лын таң дап, шаб лон таң дау ға кі рі су ге 
бо ла ды (21-су рет).

        

21-су рет. Сайт  конст рук то рын да ғы шаб лон түр ле рі

Шаб лон таң дау ке зін де сайт тың мақ са тын, ұсы на тын қыз-
мет түр ле рін ес ке ру қа жет.АР
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Бі лім жә не мә де ни ет бө лі мі не кі ре тін шаб лон үл гі ле рі 
22-су рет те кел ті ріл ген:

22-су рет. Шаб лон үл гі ле рі

Таң да ған шаб лон ды тін туір дің кө ме гі мен бір рет шер ту 
ар қы лы өз гер ту не ме се ал дын ала шаб лон ды қа рап кө ру әре ке-
ті нің бі рін таң дау ға бо ла ды (23-су рет).

23-су рет. Шаб лон ды кө ру не ме се таң дауАР
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Ал дын а ла құ пиясө з шаб лон ды қа рап кө ру әре ке тін таң дап, 
шаб лон ды бір қа рап шы ға мыз. Сайт тың бас ты бе ті нің си пат-
та ма ла ры н не гіз ге ала оты рып, шаб лон ды өңдеуге кі рі се міз. 
Ол үшін па рақ ша ның оң жақ жо ға ры бұ ры шын да ор на лас қан Ол үшін па

 Тү зе ту ба тыр ма сын шер те міз.
Әрі қа рай сайт тың мәзірі, іш кі мәзір лер, бас ты бет тің не гіз гі 

мә лі мет те рі (мә тін дер, су рет тер), түс тер, сайт құ ры лы мы 
се кіл ді бар лық сайт  құ рау шы ла рын қа рап шы ға мыз. Кез кел-
ген сұ рақ қа жау ап ты Қол дау ор та лы ғы нан (Центр под держ ки) 
алу ға бо ла ды. Сайт тың бас ты бе ті нің эле ме нт те рін ор на лас-
ты рып, тү зе тіп ал ған нан кей ін сайт  маз мұ ны на кі рі се міз.

Жауапберейік

1. Сайттың басты беті қалай құрылады? 
2. Сайттың басты бетінде қандай элементтер орналасу керек? 
3. Сайт конструкторларының түрлері қандай?
4. Сайт конструкторларын қалай қолдануға болады?
5. Сайт құрушылардың басты міндеті қандай?

Ойланайық,талқылайық

1. Сайт тың бас ты бе тінің ма ңызы неде?
2. Сайт дизайнының қарапайымдылығының маңызы неде?
3. Неліктен сайттың басты беті белгілі бір сипаттамаларға 

ие болуы керек?

Талдап,салыстырайық

Топтарға бөлініп, қо сым ша ақ па рат көз де рін пай да ла на 
оты рып, тө мен де кел ті ріл ген сайт  конст рук тор ла рын тал-
дап, өза ра ар тық шы лық та ры мен кем ші лік те рін са лыс ты ру 
жұ мыс та рын жүр гі зің дер.

Сайтконструкторлары Сипаттамасы Артықшылығы Кемшілігі

Сұрақтарғажауапберейік

Ойланайық,талқылайық

Талдап,салыстырайық
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Сайтконструкторлары Сипаттамасы Артықшылығы Кемшілігі

Дәптердеорындайық

Тө мен де гі кес те ні сайт тың бас ты бе ті нің си пат та ма ла-
рын жазып тол ты рың дар.

Сайттыңбастыбетініңсипаттамалары Түсіндірмесі

Компьютердеорындайық

1. Wix.com сай тын да тір кеу ден өтің дер. Ол үшін элек-
трон ды пош та мен құ пиясөз ен гі зу жет кі лік ті.

Дәптердеорындайық

Компьютердеорындайық
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2. Өз  сайт та рың ның та қы ры бы мен көр се те тін қыз мет тү-
рі не сәй кес Wix ре дак то рын да өз бе тін ше сайт  құ ру жо-
лын таң дап, сайт  конст рук то ры ұсы нған шаб ло ндардың 
біреуін таң даң дар.

3. Таң да ған шаб лон ды тін туір дің кө ме гі мен бір рет шер ту 
ар қы лы Ал дын ала шаб лон ды қа рап кө ру ба тыр ма сын 
таң дап, кө ріп шы ғың дар.

4. Сайт тың бас ты бе ті нің си пат та ма ла ры ның не гіз ге ала 
оты рып, ал дын ала жа сал ған сайт  ма ке ті не сәй кес 
шаб лон ды өңдеу үшін па рақ ша ның оң жақ жо ға ры 
бұ ры шын да ор на лас қан  Тү зе ту ба тыр ма сын 
шер тің дер.

5. Ең ал ды мен мәзір бө лі мін тү зе тің дер. Ол үшін сол жақ 
бұ рыш та ор на лас қан  ба тыр ма сын ба сың дар.

6. Мәзір жо лын да ғы атау лар ды өз гер ту, жол қо су, өші ру 
үшін 
Мәзір жо

 батыр ма сын ба сып, ұсы ныл ған Атау ын өз гер ту 
жо лын таң даң дар.АР
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7. Мәзір атау ла рын өз гер тіп, ке рек ті па рақ ша лар ды қо су 
үшін  ба тыр ма сын ба су ар қы лы қо сың дар.

8. Шаб лон да ғы сайт  ло го ти пін тін туір мен бір рет шер ту ар-
қы лы таң дап, өз гер тің дер.
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9. Сайт  та қы ры бы мен мақ са ты на сәй кес сайт тың фон дық 
су ре тін ау ыс ты рың дар. Ол үшін шаб лон да ғы су рет ті 
белгілеп, Су рет ті ал мас ты ру ба тыр ма сын шер тіп, өз гер-
тің дер.

10. Сайт тың фо нын өз гер ту үшін оң жақ та ор на лас қан  
ба тыр ма сын таң даң дар. Бе зен ді ру қа ғи да ла рын ес ке ре 
оты рып, шаб лон да ғы түс тер ді, су рет, бей не лер ді өз гер-
тің дер.

11. Сайт ты сақ тап, ал дын ала қа рап шы ғың дар.

Ойбөлісейік

Сайт тың бас ты бе ті нің ма ңыз ды лы ғын тү сін ді рің дер. 
Интернеттер әртүрлі сайттардың басты беттерін салысты-
рып, ой бөлісіңдер.

Ойбөлісейік
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§ 19. Маз мұ ны

Сайт тың мақ са ты мен мін дет те рі ай қын да лып, құ ры лы мы 
анық тал ған нан кей ін, сайт  бө лім де рін ақ па рат пен тол ты ру жұ-
мыс та ры бас тала ды. Ең ал ды мен сайт тың ақ па рат тық бө лім де-
рі нің құ ра мы на кі ре тін ақ па рат пен оның маз мұ нын анық тап 
алу ке рек.

Сайт маз мұ ны – кез кел ген сайт тың не гі зі. Сайттың 
танымалдылығы мен жетістігі оның мазмұнына байланысты 
болады. Олай бол са, қол да ну шы үнемі пайдаланып отыруы  
үшін оның маз мұ ны қан дай бо луы ке рек?

Сайт тың маз мұ ны міндетті түрде са па лы, қай талан бай тын 
ақпараттан тұруы керек. Із деу жүй еле рі сайт  маз мұ ны ның са-
па сы на қат ты на зар ау да ра ды. Сайт тың рейт ин гі сі жо ға ры бо-
луы үшін сайт  маз мұ ны қол да ну шы лар дың қы зы ғу шы лы ғын 
ту ды ра бі луі ке рек. Бұл веб-сайт  қол да ну шы ла рын сақ тап қа-
лу да ма ңыз ды рөл ат қа ра ды. Ал із деу жүй еле рі тұ рақ ты, үне мі 
жа ңа рып оты ра тын жо ға ры са па лы маз мұн ды қол дай ды. 

Веб-маз мұн құ ру ар найы дағ ды лар ды талап ете ді. Маз мұн 
құ ру ба ры сын да із деу сұ ра ныс та ры мен кілт тік сөз дер ді қол-
да ну қа жет. Мұн да ғы бас ты мін дет – грам ма ти ка лық жа ғы нан 
қа те сіз, қа жет ті кілт тік сөз дер са ны нан тұ ра тын маз мұн құ ру. 

Әр бір веб-беттің құн ды лы ғы – оның маз мұ нын да. Веб-бет 
маз мұ ны түр лі жол мен бе рі луі мүм кін: бей не, кескін, ой ын, 
тест сұ рақ та ры, мә тін дер жә не т.б.

Сайт  маз мұ ны на таң дал ған та қы рып бой ын ша жа ңа ақ па-
рат тар қо сы лып оты ру ке рек. Жа ңа веб-бетке күн де не ме се кем 
де ген де ап та сы на бір рет қажетті ақ па рат қо сы луы тиіс.

Естеріңетүсіріңдер:

• сайт тың бас ты бе ті де ген не?
• сайт тың бас ты бе ті нің не гіз гі 

си пат та ма ла рын атаң дар.
• сайт  конст рук то рын қол да нып 

веб-сайт  жа саудың қан дай 
жол да ры бар?

Меңгерілетінбілім:

• сайт  маз мұ ны;
• маз мұн түр ле рі;
• маз мұн ды тол ты ру.

Сөздік

Мазм н – онтент – ntent
Б лім – аздел – ecti n
Толтыру – аполнение – 

illing
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Сайт  маз мұ нын да ғы ақ па рат тар түсінікті, же ңіл тіл мен 
жа зы луы ке рек. Сайт тың ин дек сін кө те ру үшін ғана емес, өз 
ақ па рат та ры ңды адам дар мен бө лі су үшін жаз ғандарың жөн.

Сайт  маз мұ нын тол ты ру ба ры сын да аб зац тар дың ұзақ бол-
ма ға ны дұ рыс. Әр бір аб зац 3–4 сөй лем нен тұр са, жет кі лік ті. 
Се бе бі бі рін ші ден, Ин тер нет те оты ра тын адам дар дың уа қы ты 
шектеулі, екін ші ден, ұзақ аб зац тар жалықтырып жібереді.

Веб-беттердегі мә тін ара сын да бас қа беттерге өте тін сіл те-
ме лер бо луы ке рек.

Wix сайт  конст рук то рын да маз мұн ды қа лай ор на лас ты ру 
ке рек ті гін қа рас ты рай ық.

Wix сай ты үш бө лім нен тұ ра ды:
1. Header – жо ға ры бө лі гі: бар лық сайт  па рақ ша ла рын да ор на-

ла са ды, мәзір жо лы мен ло го тип тен тұ ра ды (24-су рет).

24-су рет. Сайт тың жо ға ры бө лі гі

2. Ор таң ғы бө лік: сайт тың не гіз гі мә ті нін құ рай ды. Мәзір жо лын да 
ор на лас қан әр бір мәзір па рақ ша лар дан тұ ра ды. Сайт тың 
ор таң ғы бө лі гі нің маз мұ ны бір па рақ ша дан ке ле сі па рақ ша ға 
өт кен де та қы рып қа сәй кес өз ге ріп оты ра ды (25-су рет).

Жаңамақалаатауы

ақаланың мазм ны туралы абар беретін қысқа а бір-екі сөйлем жазу 
арқылы, мақаланы толық оқуға қызығу ылықтарын арттыру.

нда мақала мәтіні орналасады. қырмандармен қызықты және 
пайдалы ақпаратпен бөлісу керек. қырмандармен жаңалықтарды 
бөлісіп, пайдалы кеңестер сыну арқылы жақын араласу қажет.

25-су рет. Сайт тың ор таң ғы бө лі гіАР
МА

Н-
ПВ

 б
ас
па
сы



106

3. Footer – тө мен гі бө лі гі: бар лық сайт  бет те рін де ор на ла са ды, 
бай ла ныс ақ па рат та ры нан, әлеу мет тік же лі ак каун тта-
ры ның бел гі ле рі нен, ав тор лық құ қық ту ра лы ақ па рат пен 
тол ты ры ла ды (26-су рет).

26-су рет. Сайт тың тө мен гі бө лі гі

Жауапберейік

1. Сайттың мазмұны қалай құрылады?
2. Сайт тың маз мұ ны не ден тұ ра ды?
3. Маз мұнды құру ба ры сын да не ні ес ке ру ке рек?
4. Веб-беттерде қандай мәліметтер орналастыру қажет?
5. Сайттағы ақпараттың ерекшелігі қандай болуы керек?
6. Wix сайты қандай бөлімдерден тұрады?
7. Wix сайт конструкторында мазмұнды қалай орналас-

тыру керек?

Ойланайық,талқылайық

1. Не себепті сайт тың маз мұ ны са па лы бо лу ке рек?
2. Сайт  маз мұ нын же ңіл жә не түсінікті тіл мен жа зу 

неліктен ма ңыз ды?
3. Маз мұн тол ты ру да кілт тік сөз дер ді қол да нудың қа жет-

ті лі гі не де?
4. Сайт  маз мұ ны не лік тен жа ңар ты лып оты ру ке рек?

Талдап,салыстырайық

Wix сайт  конст рук то рын да сайт тың үш бө лі гі не (жо ға ры, 
ор таң ғы, тө мен гі) маз мұн ды қа лай ор на лас ты ру ке рек ті гін 
тал дап, са лыс ты рып, ерек ше лі гін көр се тің дер.

Сайтбөлігі Ерекшелігі
Header – жо ға ры бө лік 
Ор таң ғы бө лік 
Footer – тө мен гі бө лік 

Сұрақтарғажауапберейік

Ойланайық,талқылайық

Талдап,салыстырайық
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Дәптердеорындайық

Кел ті ріл ген тео рия лық ма те ри ал дар мен қо сым ша ақ па-
рат көз де рін қол да на оты рып, сайт  маз мұ ны на қой ыла тын 
кем де ген де 10 талап тың ре тін жа зың дар.

1.______________   6. ______________
2. ______________   7. ______________
3. ______________   8. ______________
4. ______________   9. ______________
5. ______________   10. ______________

Компьютердеорындайық

Сайт  маз мұ нын тол ты ру
1. Ал дың ғы са бақ та сақ та ған сайт та рың ды ашың дар.
2. Мәзір жо лы ның әр қай сы сын тиісті ақ па рат пен тол ты-

рың дар.
3. Мәзір жо лы ның бі рін таң даң дар. Мы са лы, Жа ңа лық тар 

мен ме ре ке лер.

4. Жа ңа лық қо су үшін тө мен де гі үл гі лер дің бі рін таң-
даң дар.

Жаңамақалаатауы
ақаланың мазм ны туралы абар 

беретін қысқа а бір-екі сөйлем 
жазу арқылы, мақаланы толық оқуға 
қызығу ылықтарын арттыру. нда 
мақала мәтіні орналасады.

5. Өз гер ту үшін Пост ы өз гер ту ба тыр ма сын ба сың дар.

Дәптердеорындайық

Компьютердеорындайық
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Жаңамақалаатауы

ақаланың мазм ны туралы 
абар беретін қысқа а бір-екі 

сөйлем жазу арқылы, мақаланы 
толық оқуға қызығу ылықтарын 
арттыру. нда мақала мәтіні 
орналасады.

6. Ашыл ған те ре зе ге та қы рып қа сәй кес маз мұн қо сың-
дар. Маз мұн қо су ба ры сын да ма ңыз ды ке ңес тер ді ес те 
ұс таң дар.

Жаңамақалаатауы

ақаланың мазм ны туралы абар беретін қысқа а бір-екі сөйлем жазу 
арқылы, мақаланы толық оқуға қызығу ылықтарын арттыру.

нда мақала мәтіні орналасады. қырмандармен қызықты және 
пайдалы ақпаратпен бөлісу керек. қырмандармен жаңалықтарды 
бөлісіп, пайдалы кеңестер сыну арқылы жақын араласу қажет.

7. Сайт тың мәзір жо лын да ғы бар лық па рақ ша ға маз мұн 
қо сып шы ғың дар.

8. Сайт ты сақ тап, ал дын ала қа рау ре жи мін де қа рап кө-
рің дер.

Ойбөлісейік

Неліктен сайт  маз мұ ны са па лы бо лу ке рек? Интер-
неттен әртүрлі сайттардың мазмұндарын салыстырып, ой 
бөлісіңдер.

Ойбөлісейік
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§ 20. Веб-бет те гі мультимедиа

Бү гін гі таң да веб-бет те гі қол-
да ны лып жүр ген мультимедиа ға 
кескіндер, бей не лер, ды быс тар 
мен ани ма ция лар жатады.

«Муль ти ме диа» тер ми ні ақ-
па рат ты мә тін мен ды быс, бей не 
мен ды быс си яқ ты бір не ше тип-
пен ұсы ну ар қы лы тү сін ді рі ле ді. 
Веб-бет ке қо сы ла тын мультиме-
диа эле ме нт те рі нің кө ле мі жа ғы-
нан үл ке ні – бей нефайл дар. Мә-
се лен, 1 ми нут тық бей не 10 Мбт 
жа ды кө ле мін ала ды. Ды быс тық 
файл дар дың кө ле мі олар дың са-
па сы на бай ла ныс ты, мы са лы, жо-
ға ры са па лы 3 ми нут тық ды быс-
тық жаз ба 3,5 Мбт кө лем ді қа жет 
ете ді. Ани ма ция лық эле ме нт тер 
веб-бет тер де ке ңі нен қол да ны ла-
ды, ал кө ле мі ор та ша са па да ғы 
гра фи ка лық файл мен са лыс тыр-
ған да кө бі рек орын ала ды.

Көп жағ дай да брау зер лер түр-
лі фор мат тар дың шек теу лі жи ын-
ты ғын қол дай ды. Жал пы ал ған-
да, брау зер лер HTML-құ жат тар-
ды, қа ра пай ым мә тін дер мен кең 
қол да ныс та ғы гра фи ка лық файл 
фор мат та рын шы ға ра бе ре ді.

Брау зер лерде муль ти ме диалық 
файл дар ды ой на ту мүм кін дік те рі 

жоқ. Олар дың ор ны на мультимедиа эле ме нт те рін веб-бет ке шығару 
үшін брау зер лер ге қо сы лғаннан кейін жұмыс істейтін ар найы кө-
мек ші қо сым ша лар не ме се кі тап ха на лар (пла гин) пайдаланылады.

Көмекшіқосымшалар – бел гі лі бір тип те гі ай лды ой на ту да 
а  то мат ты т р де қо сы ла тын ар найы прог рам ма.

Естеріңетүсіріңдер:

• сайт  маз мұ ны де ген не?
• маз мұн түр ле рі не не лер жа та ды?
• маз мұн ды қа лай тол ты ра мыз?

Меңгерілетінбілім:

• веб-бет ке кескін, бей не қо су;
• веб-беттегі ды быс және ани-

ма ция.

Сөздік

Мул тимедиа – Мульти-
медиа – lti e ia
Кескін – Изображение – age
Бейне – Видео – i e
Дыбыс – вук – n

нимация – Анимация – 
Animation
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Ин тер нет те бей не лер мен көп те ген ме диафайл дар ды қа рау 
үшін Flash тех но ло гия сы қол да ны ла ды.

еб беттердедыбыстардықолдануерекшеліктері
Веб-бет тер де гі ды быс тық әсер лер аудиофайл дар кө ме гі мен 

құ ры ла ды. Кең та рал ған аудиофайлдардың фор маттарына 
мы на лар жа та ды (13-сыз ба):

WAV

Windows  
қосымшаның 

стандартты 
форматы

MIDI

дыбысы синтезделе тін му-
зыкалық құралдың нотасы 
мен кодының жазбасынан 

тұратын формат

MP3

жоғары дең-
гейлі сығу-

мен сипатта-
латын формат

13-сыз ба. Аудиофайлдардың кең таралған форматтары

Веб-беттердегі аудиожазбаларды бірнеше тәсілмен ойнатуға 
болады:
• ба тыр ма ны ба су;
• сіл те ме бой ын ша өту;
• жа ңа те ре зе ашу жә не т.с.с.

Кей бір веб-бет тер ды быс тық файл дар мен сүйе мел де не ді.

еб беттердебейнелердіқолдануерекшеліктері
Бей нефайл дар дың кең та ра ған фор мат та ры на мы на лар 

жа та ды (14-сыз ба):

MPEG

Жоғары са-
палы бейне-
лерді қамта-
масыз етеді. 
Файл кеңей-

тілімдері 
.mpg немесе 
.mpeg түрін-
де болады.  

AVI

Windows-та 
бейнефайл-
дардың көп-

шілігі avi 
форматында 
сақталады. 
Кеңейтілімі 
.avi түрінде 

болады. 

QUICK 
TIME

Файл көлемі-
нің өлшемі аз, 

желіге жүк-
теу кезінде көп 

уақытты та-
лап етпейді. 

Файлдарының 
кеңейтілімі – 

.mov.

MPEG-4

Көп жағдай-
да бейне-

файл дарды 
онлайн ойна-
ту барысын-
да қолда ны-
лады. Файл 

кеңейтілімі – 
.mp4.

14-сыз ба. Бей нефайл дар дың кең та ра ған фор мат та рыАР
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еб беттердесуреттердіқолдануерекшеліктері
Веб-бет ке қой ыла тын кескін дер ді таң дай оты рып, мынадай 

фак тор лар ды ес ке ру қа жет:
• сайт тың жүк те лу жыл дам ды ғы;
• кескін нің са па сы;
• ай қын ды лы ғы.

Су рет тер дің кең та ра ған фор мат та ры на мы на лар жа та ды 
(15-сыз ба):

JPEG

Сайттың жүктелуі ке-
зін де жылдамдығын 
тиімді етуге көмекте-
седі. jpeg форматында 
суреттер жоғары сапа-

да сақталады.

PNG

Егер жоғары са-
палы немесе мөл-
дір фонды суретті 
жүктеу керек бол-
са, png форматын 
таңдаған дұрыс. 

GIF

gif форматын-
дағы файлдар-
ды анимация-

ланған суреттер 
үшін қолда-

нады.

15-сыз ба. Суреттердің кең та ра ған фор мат та ры

Ани ма ция – қоз ға лыс әсе рін құ рай тын бір не ше кескін нің 
ой на ты луы. Flash-ани ма ция лар на зар ды өз де рі не ау дар тып, 
сайт қа қы зы ғу шы лық ты арт ты ра ды.

Ани ма ция құ ру ға ар нал ған прог рам ма лар ды шарт ты түр де 
қа ра пай ым не ме се қол мен құрылатын жә не дай ын он лайн-сер-
вис тер деп екі ге бө ле ді. Flash-қа тар лар құ ру қа ғи да сы осы екі 
жолға ұқсас: же ке кескін дер (кадр лар) бел гі лі рет пен қой ыла-
ды, әр бір кадр дың көр се ті лу ұзақ ты ғы бе рі ле ді, ар найы әсер лер 
қо сы ла ды. Нә ти же сін де муль тфильм се кіл ді бей не алы нады.

Веб-бет те гі мультимедиа ның бас ты қыз ме ті – сайт та ұсы ны-
ла тын ақ па рат ты қа был дау үр ді сін же ңіл де ту.

Жауапберейік

1. Веб-беттегі мультимедианың қажеттілігі қандай?
2. Мультимедиа қалай құрылады?
3. Браузерлер мультимедиалық файлдарды ойнатуда қан-

дай қызмет түрлерін қолданады?
4. Плагин құру деген не?
5. Веб-бетте қандай дыбыс форматтары қолданылады?
6. Веб-бетте қандай бейнефайл форматтары қолданылады?
7. Суреттердің қандай форматтары веб-бетте кеңінен қолда-

нылады?

Сұрақтарғажауапберейік
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Ойланайық,талқылайық

1. Веб-бет те мультимедиа эле ме нт те рін қол да ну дың ма-
ңыз ды лы ғы не де?

2. Ды быс, бей не, кескін фай лда ры ның фор мат та ры мен 
олар дың ерек ше лік те рін бі лу қан ша лық ты ма ңыз ды?

3. Веб-бет те ани ма ция лық файл дар ды қол да ну қа жет ті лі гі 
не де?

Талдап,салыстырайық

Веб-бет ке қо сы ла тын кескін, ды быс, бей нефай лда ры ның 
ерек ше лік те рін анық тап, өза ра са лыс ты рың дар.

Мультимедиа лементтері Ерекшеліктері
Ды быс 

Бей не

Кескін

Дәптердеорындайық

Қо сым ша ақ па рат көз де рін пай да ла нып, веб-бет те қол-
да ны ла тын бас қа да бей не мен кескін фай лда ры ның фор мат-
та рын, олар дың же ке қа си ет те рін тө мен де гі кес те ге тол ты-
рың дар.

Кескін орматтары Қасиеттері Бейне орматтары Қасиеттері

Компьютердеорындайық

1-тап сыр ма. Веб-бет ке су рет қо су
1. Сайт ты өңдеу ре жи мін де ашың дар.
2. Ре дак тор дың сол жақ бе тін де ор на лас қан  ба тыр ма сын 

ба сып, өз сайт та ры ңа қа жет ті су рет тер ді қо су үшін Су-
рет (Фо то) мәзірінен Жүк тел ген су рет тер (Заг ру жен ное 
фо то) командасын таң даң дар.

Ойланайық,талқылайық

Талдап,салыстырайық

Дәптердеорындайық

Компьютердеорындайық

АР
МА

Н-
ПВ

 б
ас
па
сы



113

3. Файлды жүк теу (Заг ру зить фай лы) ба тыр ма сын ба-
сыңдар.

4. Ме диа фай лды қай жер ден жүктеу ке рек ті гін көр се тің дер: 
– Ком пью тер ден:

• Файл дар ды Ме диа ме нед жер ге қа рай тар тың дар 
не ме се Ком пью тер ден жүк теу (Заг ру зить с ком-
пьюте ра) ба тыр ма сын ба сың дар;

• Жүк те ле тін фай лды таң дап, Ашу (Отк рыть) ба-
тыр ма сын ба сың дар.
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– Әлеу мет тік же лі лер ден:
• Әлеу мет тік же лі ні таң даң дар;
• Қо су (Подк лю чить) ба тыр ма сын ба сың дар;
• Қа жет ті файл дар ды таң дап, Жүк теу (Заг ру зить) 

ба тыр ма сын ба сың дар.

– Сіл те ме ден (URL):
• Сол жақ та ғы сіл те ме  бел гі сін ба сың дар;
• Сіл те ме ні қой ып, Им по рт тау ба тыр ма сын ба сың дар. 

5. Файл дың қа жет ті сін таң дап, Сайт қа қо су  
ба тыр ма сын ба сың дар.

2-тап сыр ма. Веб-бет ке бей не қо су
1. Ре дак тор дың сол жақ бе тін де ор на лас қан  ба тыр ма-

сын ба сып, өз сайт та ры ңа қа жет ті бей не лер ді қо су үшін 
Бей не (Ви део) жо лын таң даң дар.АР
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2. Өз де рің нің же ке бей не ле рің ді не ме се әлеу мет тік же лі-
ден, Youtube ка нал да ры нан бей не нің сіл те ме сін кө ші-
ріп, «Сайтқа қосу» батырмасы ар қы лы қо сың дар.

3. Плеер өл ше мі мен бас қа да бап тау лар ды өз гер ту ге бо-
ла ды.

3-тап сыр ма. Веб-бет ке ды быс қо су
1. Ре дак тор дың сол жақ бе тін де ор на лас қан  ба тыр ма сын 

ба сып, өз сайт та ры ңа қа жет ті Ды быс ты қо су үшін Му-
зы ка жо лын таң даң дар.АР
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2. Му зы ка лар дың іші нен қа жет ті сін таң дап, му зы ка лық 
Фай лды жүк теу (Заг ру зить фай лы) ба тыр ма сын ба сың-
дар. Мұн да му зы ка лық фай лды ком пью тер ден, әлеу мет-
тік же лі ден, сіл те ме көр се ту ар қы лы жүк теу мүм кін-
дік те рі бар. Файл дың қа жет ті сін таң дап, Сайт қа қо су 
ба тыр ма сын ба сың дар.

Ойбөлісейік

Веб-бет те гі мультимедиа эле ме нт те рі нің ма ңыз ды лы-
ғын тү сін ді рің дер. Егер сайт  тек қа на мә тін дер ден тұ ра тын 
бол са, оның өтім ді лі гі қан дай дә ре же де бол мақ?

Ойбөлісейік
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§ 21. Сайт ты жа рия лау

Веб-сайт  то лы ғы мен дай ын  
бол ған нан кей ін не іс тей міз? 

Құ рыл ған сайт  бар лық Ин тер нет 
қол да ну шы ла рына қол же тім ді 
бо луы үшін екі әре кет ті орын дай мыз:
• до мен деп атала тын же ке ат ты 

мен шік теу;
• сайт ты сер вер ге ор на лас ты ру 

(хос тинг қыз ме тін пай да ла ну).
Сайт ты жа рия ла мас тан бұ рын 

оған қа тыс ты нысандармен таны-
самыз.

Веб-сер вер – өте ау қым ды ақ-
па рат кө ле мін са қтау ға мүм кін дік 
бе ре тін ком пью тер. Ол ви рус тар 
мен ха кер лік ша буыл дар дан се нім-
ді қор ғал ған, тоқ тау сыз, бір не ше 
күн бойы өш пес тен жұ мыс іс теу ге 
қа бі лет ті. Са па лы қыз мет көр се туі 
үшін бұл ком пью тер де ре зе рв тік 
кө ші ру жүй есі бо луы ке рек.

Веб-сер вер ге қой ыла тын жоғары да тіз бек тел ген талап тар хос-
тинг қыз ме тін қол да ну ды қа жет ете ді.

остинг – қан дай да бір кә сі би еб-сер ер де ақы лы не ме се ақы-
сыз т р де сайт ты ақ па рат ты  ор на лас ты ру қыз ме ті.

еб-торап – сер ер де гі маз м н ға р қсат бе ре тін орын бу ма .

Ере же бой ын ша, сер вер әкім ші лік те рі жал пы сер вер ка тало-
гінің нақ ты қай же рін де ор на лас қан ды ғы ту ра лы ақ па рат бер мей ді. 
Біз үшін өз сай ты мыз ды ор на лас ты ра тын бу ма ға на ма  ңыз ды. Оны 
ком пьюте рде гі жұ мыс бу ма сын құр ғандай құ ра мыз.

До мен дік атау (до мен) – сай ты мыз дың қай талан бай тын же ке 
аты. Же ке до мен алу үшін сайт ты до мен дік атау лар дың ли цен-
зия лық тір кеу ші сін де тір кеу ден өт кі зу ке рек. Кез кел ген до мен нің 
өз дең гейі бар. До мен нің бі рін ші дең гейі оның қай мем ле кет ке тие-
сі лі екен ді гін көр се те ді: .kz – Қа зақ стан, .ru – Ре сей, .us – АҚШ 

Естеріңетүсіріңдер:

• веб-бет ке кескінді қа лай 
қо са мыз?

• веб-бет ке бей не қо су дың 
қан дай жол да рын бі ле сің дер?

• веб-бет ке ды быс қо су үшін қан-
дай әре кет тер орын дай мыз?

• ани ма ция де ге ні міз не жә не ол 
қа лай құ ры ла ды?

Меңгерілетінбілім:

• веб-сер вер, хос тинг, до мен 
тү сі нік те рі мен та ны су;

• сайт ты жа рия лау нұс қа ла ры;
• сайт ты ақы сыз жа рия лау;
• сайт ты  ақы лы жа рия лау.

Сөздік

Жариялау – убликация – 
licati n

Сервер – Сервер – er er
остин  – остинг – ting

Домен – Домен – ain
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үшін жә не т.б., со ны мен қа тар ұй ым ның бел гі лі бір кла сы на жа та-
тын ды ғын біл ді ре ді: .com – ком мер ция лық сайт тар үшін, .org – 
ком мер ция лық емес ұй ым дар үшін, .edu – бі лім бе ру сайт та ры 
үшін. Екін ші дең гей лі до мен – бұл сайт  аты мен оның ел ге не ме се 
клас қа қа ты сы. Үшін ші дең гей лі до мен – өз ке зе гін де екін ші 
дең гей лі до мен ге қа тыс ты сайт  аты. Ен ді ма ңыз ды тү сі нік тер ді 
анық тап ал ған нан кей ін сайт ты жа рия лау ға кі рі се міз (16-сыз ба).

Сайтты ақысыз жариялау Сайтты ақылы жариялау

Сайтты жариялау нұсқалары

16-сыз ба. Сайт ты жа рия лау нұс қа ла ры

Сайттыақысызжариялау
Ин тер нет же лі сін де гі та ны мал ақы сыз хос тинг про вай дер-

ле рі өте көп, мы са лы, ps.kz, gohost.kz, idhost.kz, yandex.ru, 
hostland.ru жә не т.б. Қа дам бой ын ша сайт ты жа рия лау әре кет-
те рі өза ра ұқ сас бол ған дық тан, жал пы түр де қа рас ты рай ық.

Ең ал ды мен, ло гин мен құ пиясөз ді көр се ту ар қы лы өз пош-
та лық жә ші гі міз ді хос тинг про вай де рі нің бі рін де тір кеу ке рек. 
Пош та жә ші гі нің атын таң дау ға на зар ау да ру ке рек, се бе бі 
оның атауы ке ле сі рет те до мен атауы бо ла ды, яғ ни сайт  аты на 
мы са лы .ps.kz жал ға на ды. Сон дық тан сайт  та қы ры бы на сәй кес 
атау таң да ған дұ рыс. Мы са лы, mektep-almaty бол са, он да пош та 
жә ші гі нің ад ре сі mektep@ps.kz. Ал бо ла шақ сайт тың до мен дік 
атауы – mektep-almaty.ps.kz.

Мұн да бір ша ма кем ші лік тер бар.
Бі рін ші ден, бұл сайт  атау ының дұ рыс атал мауы. mektep-

almaty.ps.kz атауы на қа ра ған да mektep-almaty.kz атау ымен 
атал ға ны дұ рыс.

Екін ші ден, үшін ші дең гей лі до мен де кей бір шек теу лер 
орын ала ды. Көп те ген жар на ма бе ру ші лер мұн дай сайт тар да 
өз жар на ма ла рын жа рия ла ған ды қа ла май ды. Мұн дай сайт тар 
сайт тар дың та қы рып тық ка та ло гінде тір ке ле бер мей ді.

Үшін ші ден, үшін ші дең гей лі до мен дік сайт тың же кемен шік 
құ қы ғы екін ші дең гей лі сайт  ие сі не тие сі лі бо ла ды.

Пош та жә ші гі тір кел ген нен кей ін, оған кі ріп, мәзір жо лы нан 
Ме нің қыз мет те рім қыз ме тін таң дай мыз.АР
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Мұнда сайт ты Конст рук тор не Ше бер кө ме гі мен құ ру жол да ры 
ұсы ны ла ды. Сайт  дай ын бол ған соң, Ше бер жо лын таңдай мыз.

Ше бер кө ме гі мен сайт  құ ру қыз ме ті нің іші нен Өңдеу жә не 
бас қа ру бө лі мін де гі Файл дар ды бас қа ру жә не HTML ре дак тор 
іш кі бө лі мі нен Файл дар ды жүк теу жо лын таң дай мыз. Бұл – 
қо сым ша прог рам ма лар ды қа жет ет пейт ін ең қа ра пай ым әдіс. 
Же ңіл ин тер фейсті қол да на оты рып, сер вер де қа жет ті бу ма лар-
ды құ ра мыз, сайт тың то лық қан ды жұ мы сы на қа жет ті па рақ-
ша лар ды, файл дар ды жүк тей міз. Сер вер де гі сайт  жұ мыс бу ма-
сын да ғы сайт тың нақ ты кө шір ме сі бо лу ке рек ті гін ес те сақ тау 
ке рек, яғ ни сайт  құ ры лы мы бір дей сақ тал ға ны дұ рыс, ке рі жағ-
дай да сайт тың іш кі сіл те ме ле рі жұ мыс жа са май қалады.

Ен ді сайт Ин тер нет же лі сі не жа рия лан ды. Оның өз аты мен 
же лі де өз ор ны бар жә не кез кел ген қол да ну шы сай ад ре сін/
атау ын ен гі зіп, та ма ша лай ала ды.

Сайттыақылыжариялау
Егер сайт ты қол да ну шы ла ры көп жә не та ны мал, бо ла шақ та 

пай да алып ке ле тін дей етіп Ин тер нет же лі сі не жа рия лау ды қа-
ла сақ, он да бұл сайт ты ақы лы не гіз де жа рия лау қа жет.

Ақы сыз сайт ты жа рия лау жағ дай ын да ғы дай мұн да да 
сайт ты жа рия лау үшін екі нәр се қа жет: сайт  аты – до мен, оның 
сер вер де гі ор ны – хост.

Ал ды мен до мен дер ді тір кеу ші ні дұ рыс таң дап алып, олар дың 
рес ми сай ты на кі ру қа жет. Он да до мен таң дау қыз ме ті ұсы ны лып, 
оның бос екен ді гі тек се рі ле ді. Бұл қа ла уың да ғы сайт  атауы ен гізі-
ле тін ар найы фор ма ны тол ты ру ар қы лы орын да ла ды, мы са лы, 
mektep-almaty.kz жо лын ен гі зіп, Тек се ру ба тыр ма сын ба са мыз. 
Нә ти же сін де До мен бос не До мен бос емес жау ап та рын аламыз.

Ке ле сі орын да ла тын әре кет – до мен ді са тып алу. Ере же 
бойын ша до мен бір жыл ға са тып алы на ды, ал әрі қа рай қа жет-
ті лі гі не қа рай мер зі мі ұзар ты лып оты ра ды.

Бұдан кейін про вай дер хос ты таң да ла ды. Ен ді гі орын да-
ла тын әре кет тер:
• ке лі сімшарт ты қа был дап, қол қою;
• та риф тік жос пар ды таң дау;
• ак каунт ты тір кеу;
• ақы сын тө леп, сайт ты сер вер ге жүк теу қыз ме тін қол да ну.

Сайт  жа рия лан ған нан кей ін, өз жұ мы сы мыз дың нә ти же сі н 
та ма ша лау ға на қа ла ды. АР
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Жауапберейік

1. Веб-сервер деген не?
2. Хостинг қалай құрылады?
3. Веб-торап деген не?
4. Домен, домендік атау қалай алынады?
5. Сайтты жариялау қалай жүзеге асырылады?

Ойланайық,талқылайық

1. Сайт ты жа рия лау дың ақы лы нұс қа сы қан ша лық ты 
тиім ді?

2. Сер вер де гі сайт  жұ мыс бу ма сын да ғы сайт тың нақ ты кө-
шір ме сі бо лу ке рек ті гі нің ма ңыз ды лы ғы не де?

Талдап,салыстырайық

Қо сым ша ақ па рат көз де рін пай да ла на оты рып, Қа зақ-
стан да ғы хос тинг тер мен сер вер лер ді өза ра са лыс ты рып, 
тал дау жа саң дар. Тапсырманы топтарға бөлініп орындаңдар.

остинг Тұтынушылары Бағалаукөрсеткіші
ps.kz

gohost.kz

megahost.kz

idhost.kz

space.kz

oblako.kz
hoster.kz
bladeweb.org
hosthouse.kz
smarthost.kz

Дәптердеорындайық

Сайт ты ақы сыз жә не ақы лы жа рия лау ал го рит мін жа-
зың дар.

Сайттыақысызжариялау Сайттыақылыжариялау
1-әре кет 1-әре кет 
2-әре кет 2-әре кет 
... ...

Сұрақтарғажауапберейік

Ойланайық,талқылайық

Талдап,салыстырайық

Дәптердеорындайық
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Компьютердеорындайық

1. Сақ тал ған сайт ты ашың дар.
2. Сайт тың жа рия ла ну ға дай ын ды ғын та ғы тек се рің дер.
3. Мәзір жо лын да ғы бар лық бө лім дер дің маз мұ ны тол ты-

рыл ған ды ғы на көз жет кі зің дер.
4. Сіл те ме лер дің жұ мыс іс теп тұр ған ды ғын тек се рің дер.
5. Сайт ты жа рия лау үшін Өңдеу те ре зе сі нің оң жақ бұ ры-

шын дағы Жа рия лау  ба тыр ма сын ба сың дар.
6. Нә ти же сін де тө мен де гі те ре зе пай да бо ла ды:

7. До мен қо су қа жет бол са, Пре миум ға өту (Пе рейти на пре-
миум) жо лын таң даң дар.

8. Сайт ты ақы лы жа рия лау да ұсы ны лып отыр ған әр бір та-
риф тік жос пар дың өз ар тық шы лық та ры мен ұсы на тын 
мүм кін дік те рі бар:

9. Wix сайт -конст рук то ры са па лы жә не се нім ді хос тинг 
ұсы на ды. Бұл – бар лық пай да ла ну шы лар үшін те гін 
қыз мет тү рі. Та риф тік жос пар дың бі рін қо су ба ры сын да 
сайт та өз же ке до мен ді қо су ға бо ла ды.

Ойбөлісейік

Сайт ты жа рия лау ба ры сын да ақы лы нұс қа ны қол да ну 
ар тық шы лық та ры не де? Сайт ты ақы сыз жа рия лау қан дай 
шек теу лер ге алып ке ле ді?

Компьютердеорындайық

Ойбөлісейік
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§ 22. Сайт ты на си хат тау

Сайт ты на си хат тау – са па лы нә ти же алу жо лын да ғы күр де лі 
үде ріс. Алай да сайт ты на си хат тауға тек са па лы да қы зық ты 
маз мұн, жар на ма мен әде мі ди зайн таң дау жет кі лік ті емес. 
Ма ңыз ды сы – сайт ты дұ рыс жә не сау ат ты түр де на си хат тау.

Сайттынасихаттау сайт  ре су рс та рын қол да ну ы лар са ны 
мен із деу ж й еле рін де сайт  рейт ин гін арт ты ру ға ба ғыт тал ған әре-
кет тер ке е ні.

Веб-сайт ты на си хат тау қа ғи да ла ры:
• кез кел ген сайт тың өзін дік ба ғы ты мен құ рал да ры бар;
• ин тер нет-мар ке тинг са ла сын да өзгермейтін ше шім бол май ды;
• сайт тың сәт ті бо луы ма ман ның сайт ты на си хат тау бі лі гі мен 

қа бі ле ті не ті ке лей тәу ел ді.
Сайт ты на си хат тау әдіс те рі нің түр ле рі өте көп. Кей бір әдіс тер-

ді бір ге қол да ну ға бол май ды, ал кей бі рі ке рі сін ше бір ге жақ сы жұ-
мыс іс тей ді. Бас ты сы – сайт ты на си хат тау да дұ рыс жар на ма лау. 

Сайт ты на си хат тау да ке ңі нен қол да ны ла тын әдіс тер 17-сыз-
ба да көр се тіл ген.

Іздеу маркетин-
гі (SEM-Search 

engine marketing)

Сайтты насихаттау  
әдістері

e-mail  
маркетинг

Әлеуметтік желі-
лерде сайтты на-
сихаттау (SMM)

Каталогтер-
ге тіркеу

17-сыз ба. Сайт ты на си хат тау әдіс те рі

Естеріңетүсіріңдер:

• сер вер, хос тинг, до мен тү сі нік те рі;
• сайт ты жа рия лау нұс қа ла ры;
• сайт ты ақы сыз және ақы лы 

жа рия лау.

Меңгерілетінбілім:

• веб-сайт ты на си хат тау әдіс те рін 
си пат тау.

Сөздік

Наси аттау – родвижение – 
r ti n

здеу маркетин і – оисковый 
маркетинг – earc  ar eting

леуметтік желілерде сайтты 
наси аттау – родвижение 
сайта в социальных сетях –  
acc ati n
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Із деу мар ке тин гі – сайт ты на си хат тау бой ын ша жүр гі зі ле тін 
ке шен ді жұ мыс. Мұн да сайт тың мақ сатына ауди то рия  ның қы-
зы ғу шы лық та рын арт ты ру бой ын ша жүр гі зі ле тін ша ра лар жа-
та ды. Бұл жұ мыс екі ба ғыт тан тұ ра ды: із деу жүй еле рін де сайт ты 
на си хат тау жә не сырт қы ре су рс тар ға ма те ри ал дар ор на лас ты ру. 

Із деу мар ке тин гі нің бас ты мақ са ты – сайт ты ре ле ва нт ты 
(ақ па рат та қы ры бы мен маз мұ ны ның сай ке луі) ету. Бұл  
сайт тың мақ сат ты сұ ра ныс тар мен бе зен ді рі луі не қой ыла тын 
талап тар ға, маз мұн ға сәй кес ке луді білдіреді.

Екін ші әдіс ба ғы ты – сайт қа сіл те ме бе ріп, ақ па рат тық не ме се 
ақ па рат тық-жар на ма лық си пат та ғы ма қа ла ны әлеу мет тік 
же лі лер ге ор на лас ты ру. Көп жағ дай да, мұндай сілтемелер жар-
на ма лау шы сайт тар ға қа ра ған да та қы ры бы бойын ша сәй кес 
ке ле тін ірі пор тал дар да жа рия ла на ды.

Әлеу мет тік же лі лер де сайт ты на си хат тау (SMM) – сайт ты 
на си хат тау дың ең та ны мал әді сі. Бұл нақ ты қол да ну шы лар 
кө ме гі мен түр лі қау ым дас тық тар да, топ тар да сайт қа сіл те ме 
жа сау ар қы лы әлеу мет тік же лі де сайт ты жар на ма лау ды біл ді-
ре ді. Бұл әдіске блог жа зу ар қы лы сайт ты на си хат тау да кі ре ді. 
Осындай әдіспен атақ ты блог гер лер өз ма қа ла ла рын да сайт  сіл-
те ме сі мен бө лі сіп, ауди то рия ны тар та ды.

Үшін ші әдіс – сайт  ту ра лы ақ па рат ты әр түр лі веб-ре сурс тар 
ту ра лы ақ па рат тан тұ ра тын ірі алаң дар ға ор на лас ты ру. Ең 
атақ ты да ірі анық та ма лық қа Ян декс.Ка талог жа та ды. Бұл 
ка та лог ке кі ру ге көп те ген ком па ния лар тал пы на ды, бұл 
сайт тың имид жін кө те ру ге се беп ші бо ла ды.

Е-mail мар ке тинг ең аз шы ғын кел ті ре тін әдіс бо лып та бы-
ла ды. Бұл – ком мер ция лық ұсы ныс тар мен сайт қа сіл те ме көр-
се те оты рып, нақ ты тұ ты ну шы лар ға хат жол дау.

Із деу ді оңтайландыру мен сайт ты на си хат тау дың үш түр лі 
әді сі бар:

АҚ ҚАРА СҰР

Сайт ты на си хат тау дың заң ды әдіс те рі – «ақ» әдіс тер бо лып 
та бы ла ды. Бір ға на кем ші лі гі – қар жы шы ғы нын жә не уа қытты 
талап етуі. Веб-ре су рс тар ды оңтайландырудың ақ әді сі не 
мынадай әре кет тер жа та ды:
• маз мұн ды үне мі жа ңа лау (қай талан бай тын, қа жет ті жә не 

қы зық ты ақ па рат бо луы мін дет ті);АР
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• сайт ты қол да ну қа ра пай ым ды лы ғы на на зар ау да ру;
• сайт қа әлеу мет тік же лі ба тыр ма ла рын қо су;
• сайт қа сіл те ме көр се те оты рып, бе дел ді ре су рс тар ға ма қа ла 

ор на лас ты ру; 
• сайт ты ка та лог тер ге тір кеу;
• пі кір лер сер вис те рі не сіл те ме лер ор на лас ты ру;
• сайт  бе ті не жа ңа лық тар мен бө лі су қыз ме ті не қо сы лу ұсы-

ны сын ор на ту;
• жар на ма бө лі мін са тып алу.

Сайт ты на си хат тау дың «қа ра» әді сі – сайт ты оңтай лан ды-
рудың ти ім сіз әді сі бо лып та бы ла ды. Олар аз уа қыт та жойы лып 
ке те тін сайт тар ды на си хат тау да ке ңі нен қол да ны ла ды.

Қа ра әдіс тер ді сау ат ты түр де қол да ну ар қы лы аз уа қыт 
ішін де сайт  қол да ну шы ла ры ның үл кен са ны на қол жет кі зу ге 
бо ла ды. Егер із деу ма ши на ла ры сайт ты на си хат тау дың мұн-
дай заң сыз әре кет те рін ай қын да са, сайт қа санк ция жа рия лап, 
жұ мы сын тоқ та тып тас тай ды.

Сайт ты қа ра әдіс бой ын ша на си хат тау әре кет те рі не тө мен-
де гі лер жа та ды:
• кө рін бейт ін мә тін ді қол да ну (он да сайт қа қа тыс ты кілт тік сөз-

дер орын ала ды), яғ ни қол да ну шы лар ды ал дау жо лы мен тар ту;
• тег тер ден құ рал ған сайт  құ ру;
• клоа кинг (із деу ма ши на ла ры бас қа сайт ты ин де кс тейді, ал 

қол да ну шы ға бас қа сайт  ұсы ны ла ды);
• ма қа ла лар мен сіл те ме лер мен ав то мат ты түр де ал ма су дың 

ар найы прог рам ма ла ры мен ав то мат танды рыл ған сер вис-
те рін қол да ну;

• із деу спам да ры;
• пош та спам да ры.

«Сұр» әдіс тер – қа ра мен ақ әдіс тер ара сын да ғы әдіс. Олар 
жар ты лай заң ды, жар ты лай заң сыз бо лып та бы ла ды.

Сайт ты сұр әдіс бой ын ша на си хат тау әре кет те рі не тө мен де-
гі лер жа та ды:
• бір дей емес та қы рып та ғы ма қа ла лар мен сіл те ме лер мен веб-

ре су рс тар ара сын да ғы ал ма су;
• сайт  по зи ция сын кө те ру мақ са тын да та қы рып тар мен жа ңа-

лық тар атау ын ерек ше леп көр се ту;
• ма қа ла лар мен ав то мат ты түр де ал ма су мақ са тын да сер вис-

тер ге ұсы ныс жа сау жә не т.с.с.АР
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Сайт ты на си хат тау дың заң сыз әре кет те рін қол да нып 
кө ру дің қа же ті жоқ. Ең бас ты сы – қол да ну шы лар дың на за рын 
ау да ра тын қы зық ты да пай да лы маз мұн да ғы веб-ре сурс құ ру.

Жауапберейік

1. Сайтты насихаттау үшін қандай шаралар жүзеге асыры-
лады?

2. Сайтты насихаттаудың қандай әдістері бар?
3. Іздеу маркетингінің басты мақсаты не?
4. Әлеуметтік желілерде сайтты қалай насихаттауға бо-

лады?
5. Каталогтерге сайтты тіркеу қалай орындалады?
6. Е-mail маркетинг қалай орындалады?
7. Сайтты насихаттаудың заңды әдісі қалай іске асыры-

лады?
8. Сайтты насихаттаудың қара әдісі қалай орындалады?
9. Клоакинг қалай жүзеге асырылады?

Ойланайық,талқылайық

1. Сайт ты на си хат тау жұ мыс та рын жүр гі зу дің ма ңыз ды-
лы ғы не де?

2. Сайт ты әлеу мет тік же лі лер де на си хат тау қан ша лық ты 
ти ім ді?

3. Сайт ты заң ды әре кет тер ар қы лы на си хат тау не үшін ма-
ңыз ды?

4. Не себепті компаниялар Яндекс.Каталог анық тама лы-
ғына кіруге талпынады?

Талдап,салыстырайық

Сайт ты на си хат тау дың ақ, қа ра жә не сұр әдіс те рін өза ра 
са лыс ты рып, ар тық шы лық та ры мен кем ші лік те рін ай қын-
даң дар.

Сайттынаси
хаттауәдістері

Артықшылықтары Кемшіліктері

Ақ

Қа ра 
Сұр 

Сұрақтарғажауапберейік

Ойланайық,талқылайық

Талдап,салыстырайық

АР
МА

Н-
ПВ

 б
ас
па
сы



126

Дәптердеорындайық

Сайт ты на си хат тау әдіс те рі нің бас ты мақ сат та рын тө-
мен де гі сыз ба да тол ты рың дар.

Сайтты насихаттау әдістері

e-mail  
марке-

тинг

Іздеу маркетин-
гі (SEM-Search 

engine marketing)

Каталог-
терге тір-

кеу

Әлеуметтік желі-
лерде сайтты на-
сихаттау (SMM)

Компьютердеорындайық

Е-mail мар ке тинг әді сін қол да ну
1. Сақ тал ған сайт ты ашың дар.
2. Сол жақ тақ ша дан Мар ке тинг бө лі мін таң даң дар. Оның 

ішін де Мар ке тинг-та ра ту (Мар ке тинг-рас сыл ка) өрі сін 
шер тің дер.

     

Дәптердеорындайық

Компьютердеорындайық
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3. Ашыл ған те ре зе ден ұсы ныл ған шаб лон түр ле рі нің бі рін 
не ме се Жа ңа дан бас тау (На чать с ну ля) ба тыр ма сын ба-
сың дар.

4. Та ра ты ла тын хат мә ті нін тол ты рың дар.

5. Су рет қа жет бол са, қо сың дар.

6. Ме кен жай ен гі зу жо лы на то лық ме кен жай ды, те ле-
фон нө мір ле рін, әлеу мет тік же лі ак каун тта ры мен сайт 
мекен жайын қо сың дар.
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7. Ке ле сі бө лім де хат ты жол дай тын тұ ты ну шы лар дың 
элект рон ды пош та ме кен жай ла рын ен гі зің дер.

 

8. Хат ты ал дын ала бір қа рап, Жі бе ру (Отп ра вить) ба тыр-
ма сын ба сың дар.

Ойбөлісейік

Топтарға бөлініп, сайт ты на си хат тау дың заң ды жә не 
заң сыз әре кет те рін са лыс ты рып, әр қай сы сы ның ти ім ді жә-
не ти ім сіз жақ та рын ашып көр се тің дер. Не лік тен заң сыз 
әдіс пен сайт ты на си хат тау аз уа қыт ішін де көп қол да ну шы 
жи нап үл ге ре тін ді гін тү сін ді рің дер.

Ойбөлісейік
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§ 23–24. Прак ти кум. Сайт  құ ру

Жұ мыс тың мақ са ты – сайт  құ ру жә не Ин тер нет же лі сі не 
сайт ты ор на лас ты ру.

Таң дау ға ұсы ны ла тын сайт  та қы рып та ры:
• Бі лім бе ру.
• Спорт.
• Та ғам.
• Шы ғар ма шы лық.
• Де ма лыс.
• Ой ын.
• Он лайн дү кен.

Сайт мына қыз мет түр ле рін қам та ма сыз ету ке рек:
1) ме ке ме нің бе де лін арт ты ру;
2) ақ па рат тық;
3) жар на ма лық.

Сайтқақойылатынжалпыталаптар
• Сти лис ти ка лық бе зен ді ру

Сти лис ти ка лық бе зен ді ру ме ке ме нің ат қа ра тын қыз ме ті не 
сәй кес бо луы шарт жә не оның түс тік, гра фи ка лық эле ме нт-
те рін, ло го ти пін қол да ну ке рек.
• Веб-сер вер қыз ме ті не қой ыла тын талап тар

Веб-сер вер мына мүм кін дік тер ді қам та ма сыз ету ке рек:
1) сайт  маз мұ ны мен құ ры лы мын маз мұн ды бас қа ру жүйесі 

ар қы лы бас қа ру;
2) қол да ну шы лар мен ке рі бай ла ныс ор на ту;
3) сайт ты қол да ну ста тис ти ка сын өң деу.

• Бет теу ге қой ыла тын талап тар
Ме та-тег тер мен сайт  маз мұ нын із деу жүй еле рі нің талап-

та рын ес ке ре оты рып бап тау. Бұл сайт ты Yandex, Aport!, 
Rambler, Google се кіл ді із деу жүй еле рін де кілт тік сөз дер 
бойын ша сайт ты на си хат тау ды қам та ма сыз ете ді.

Сайтқұрылымы
• Ме ке ме ту ра лы – жал пы ақ па рат (бұл па рақ ша үн сіз ке лі сім 

бой ын ша ашы ла ды)
• Жа ңа лық тар
• Марапаттар
• Пі кір лерАР
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• Бай ла ныс тар
• Та ғы бас қа лар

Сайтбөлімдерінің(парақшалардың)мазмұны
I. Бас ты бет

Бас ты бет сайт қа кір ген кез де гі не гіз гі па рақ ша бо лып та бы-
ла ды. Осы бет тен сайт тың бар лық іш кі бө лім де рі не кі ру ге мүм-
кін бо ла ды. Бас ты бет мынадай не гіз гі эле ме нт тер ден тұ руы 
ке рек:

• Иден ти фи ка ция лық ақ па рат тар
1) Ло го тип.
2) Ко пирайт .

• Сайт  ту ра лы қыс қа ша мә лі мет жә не «Ме ке ме ту ра лы» 
іш кі бө лім ге сіл те ме

• Анонс және жа ңа лықтар блогы
Бас ты бет те ме ке ме де гі соң ғы жа ңа лық тар бо лу ке рек. 

Жа ңа лық тың қыс қа ша құ ры лы мы:
1) Мер зі мі.
2) Та қы ры бы.
3) Қыс қа ша ақ па рат.

II. Іш кі па рақ ша лар (жал пы талап тар)
Сайт тың бар лық іш кі па рақ ша ла ры мынадай эле ме нт тер ден 

тұ руы ке рек:
• Иден ти фи ка ция лық ақ па рат

1) Ло го тип.
2) Ко пирайт .

• Бө лім атауы
Па рақ ша ның жо ға ры бө лі гін де бө лім ше атауы мә тін мен 

жа зы луы ке рек.
• Әр бір іш кі па рақ ша да бас ты бет ке, ке рі сін ше бас ты бет тен 

іш кі бө лім дер ге өте тін сіл те ме бо луы ке рек. Сіл те ме нің 
тү сі бас қа мә тін түс те рі нен ерек ше ле ніп тұ руы ке рек.

1. Ме ке ме ту ра лы
Бұл бө лім ме ке ме ту ра лы мә тін дік ақ па рат тан тұ ра ды.

2. Жа ңа лық тар
Бұл бө лім де жа ңа лық тар ті зім бой ын ша тұ руы ке рек.
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Жа ңа лық ат ри бут та ры:
• Мер зі мі.
• Та қы ры бы.
• Қыс қа ша мә лі мет.
• Жа ңа лық тың то лық мә ті ні.

  Жа ңа лық та қы рып та ры сіл те ме түрінде бо луы ке рек. 
Сіл те ме ні бас қан кез де жа ңа лық тың то лық мә ті ні не өту 
ке рек.

3. Марапаттар
  Бұл бөлім мекеменің марапаттары туралы ақпаратты 

қамтиды. Ақпарат еркін нысанда немесе тізім-кесте 
түрінде (жақсырақ) шығарылуы мүмкін және келесі 
құрылымдарға ие:
• Су рет.
• Атауы.
• Қыс қа ша мә лі мет.

4. Пі кір лер
  Бұл бет те сайт  тұ ты ну шы ла ры өз пі кір ле рін қал ды ра 

ала ды. Па рақ ша сайт  әкімшілігі та ра пы нан қо сы лып, ба қы-
ла нып оты ра ды. Бұл бет те «Пі кір қал ды ру» фор ма сы бо лу 
ке рек. Фор ма өріс те рі:
• Аты-жө ні, әке сі нің аты.
• Е-mail.
• Ха бар ла ма мә ті ні.
• «Жө нел ту» ба тыр ма сы.

5. Бай ла ныс тар
 Бұл бет те ер кін фор ма да бай ла ныс ақ па рат та ры бо луы 

қа жет.
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§ 25–26. Прак ти кум.  
Сайтты жариялау. Жо ба ны қор ғау

Жұ мыс тың мақ са ты – құ рыл ған сайт ты сер вер де жа рия лау.
1. Сайт ты жа рия лау ға дай ын даң дар. Сайт ты ал дын ала қа рау 

ре жи мін де көріп шы ғың дар. Сайт тың бас ты бе ті мен іш кі 
бө лім де рі нің маз мұнын тек се рің дер. Он да ғы сіл те ме лер дің 
дұ рыс іс теп тұр ған ды ғы на көз жет кі зің дер.

2. Сайт ты сер вер ге тір кеу. Сайт ты тір кеу үшін бел гі лі бір сер вер ді 
таң дап алың дар. Сайт  үшін ло гин таң даң дар – ла тын әріп те-
рі мен өз тег те рің ді жа зың дар. Құ пиясөз ді екі рет қай талау 
ар қы лы ен гі зің дер. Тір кеу фор ма сын да ғы бар лық мін дет ті өріс-
тер ді тол ты рың дар. Сер вер ге тір кел ген ло гин мен құ пиясөз де-
рің ді ұмы тып қал май тын дай етіп бас қа жер ге жа зыңдар.

3. Тір кеу дің екін ші ке зе ңін де (екін ші бе тін де) сайт  атау ын 
бе кі тің дер.

4. Тір кел ген қол да ну шы ре тін де файл дар дың бар лы ғын ком-
пью тер ден сер вер ге жүк тең дер.

5. Сайт тың қа лай кө рі ніп тұр ған ды ғын жә не ги пер сіл те ме-
лер дің дұ рыс іс теп тұр ға нын тек се рің дер.

6. Файл-ме нед жер ді іс ке қо су. FTP-қо сы лыс ы не ме се кез 
келген браузер прог рам ма сы ар қы лы қо сың дар.

7. Сайт ты сер вер ден тек се рің дер.
8. Сайт ты ре ги ст ра ту ра да тір кең дер (мы са лы, www.registra-

tura.ru). Фор ма ны тол ты рың дар. Не гіз гі кілт тік сөз дер 
қа та ры на өз аты-жөн де рің ді жа зың дар. Бұл сайт  ту ра лы 
ақ па рат мә ті нін де де бо лу ке рек.

9. Тір кеу нә ти же сін тек се рің дер. 
 Ол үшін із деу жүй еле рі нің бі рі не кі рің дер, мы са лы, 

www. rambler.ru, www.yandex.ru жә не та ғы бас қа із деу 
жүйеле рін де өз аты-жөн де рің ді ен гі зіп, із деп кө рің дер.

10. Жұ мыс ты аяқ таң дар. 
Жо ба ны қор ғау жос па ры

• Ме нің сай тым ның та қы ры бы ...
• Мен бұл та қы рып ты таң дап ал ған се бе бім ...
• Сайт тың мақ са ты ... .
• Жо ба ны жа сау ке зең де рі:

1) Ақ па рат ты із деу (Қай дан алын ды?).
2) Мә лі мет ті дай ын дау (Қа лай? Не ге?).
3) Мә тін дік жә не мультимедиа лық эле ме нт те рін тол ты ру.АР
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ЖИЫНТЫҚБАҒАЛАУТАПСЫРМАЛАРЫНЫҢҮЛГІЛЕРІ

1. Сайт тың бар лық бө лім де рі, іш кі бө лім де рі, сайт та ғы мә лі-
мет тер көр се тіл ген же ке бет:
A) сайт  кар та сы.
B) сайт  ди зай ны.
C) сайт тың бас ты бе ті.
D) сайт  конст рук то ры.
E) сайт  ад ре сі.

2. Sitemap сайт  кар та сы ның эле ме нт те рін сәй кес тен ді рің дер:

 1. бет ад ре сі  A) бет тің ма ңыз ды лы ғы 
2. lastmod  B) бет ті өз гер ту жиі лі гі 
3. changefreq  C) бет ті соң ғы рет жа ңа ла ған күн 
4. priority D) loc 

3. То лық ре су рс та ры бар сайт ты он лайн құ ру ға мүм кін дік 
бе ре тін жүйе:
A) сайт  конст рук то ры.
B) сайт  ад ре сі.
C) сайт  конст рук то ры.
D) сайт тың ди зай ны бас ты бе ті.
E) сайт .

4. Wix конст рук то рын да сайт  құ ру ке зең де рін жаз:

Ке зең

1. Сайт  шаб ло нын таң дау

2. Wix.com сай тын да тір кеу ден өту

3. Сайт ты бе зен ді ру

4. Сайт  құ ру жұ мы сын бас тау

5. Бос орын дар ды тол тырыңдар:
 Wix сай ты ... (1) бө лім нен тұ ра ды: ... (2), ... (3), ... (4).
6. Аудиофай лда рдың фор мат та рын сәй кес тен ді рің дер:

WAV A) жо ға ры дең гей лі сы ғу мен си пат тала тын 
фор мат

MIDI B) Windows қо сым ша ның стан дарт ты фор ма ты
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MP3 C) ды быс тар син тез де ле тін му зы ка лық құ рал-
дар дың но тала ры мен код та ры ның жаз ба-
сы нан тұ ра тын фор мат 

7. Бос орын дар ды тол ты рың дар:
 ... (1) – қоз ға лыс әсе рін құ рай тын бір не ше кескіннің ой на-

ты луы.
 ... (2) ... (3) – бел гі лі бір тип те гі фай лды ой на ту да ав то мат ты 

түр де қо сы ла тын ар найы прог рам ма.
8. Анық та ма лар дың дұ рыс жа уа бын бел гі лең дер.

Web-сер вер A) сайт  ре су рс та рын қол да ну шы лар 
са ны мен із деу жүй еле рін де сайт  
рейт ин гін арт ты ру ға ба ғыт тал ған 
әре кет тер ке ше ні

Хос тинг B) маз мұн ға қол же тім ді к бе ре тін орын 
(бу ма) 

Web-то рап C) қан дай да бір кә сі би web-сер вер де 
ақы лы не ме се ақы сыз түр де сайт ты 
(ақ па рат ты) ор на лас ты ру қыз ме ті 

До мен дік атау D) өте ау қым ды ақ па рат кө ле мін сақ-
тау ға мүм кін дік бе ре тін ком пью тер 

Сайт ты на си хат-
тау 

E) сайт тың қай талан бай тын же ке аты

9. Cайт ты на си хат тау дың әді сі (3 дұ рыс жау ап):
A) ақ.
B) сұр.
C) қа ра.
D) қы зыл.
E) жа сыл.
F) көк.
G) са ры.

10. Сайт ты на си хат тау бой ын ша жүр гі зі ле тін ке шен ді жұ мыс: 
A) із деу мар ке тин гі.
B) ка та лог терге тір кеу.
C) SMM.
D) SEM.
E) E-MAIL мар ке тинг.
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Кү ті ле тін нә ти же лер:
• ма ши на лық оқы ту прин цип те рін, ней рон ды желілерді 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;
• Blockchain тех но ло гия сы ның мақ са ты мен жұ мы сын тү сін ді ру.

5-БӨ ЛІМ

ЖА САН ДЫ ИН ТЕЛ ЛЕКТ  
ЖӘ НЕ BLOCKCHAIN 
ТЕХ НО ЛО ГИЯ СЫ
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§  27–28. Ма ши на лық оқы ту прин цип те рі 

Машиналық оқыту дегеніміз не? 
Машиналық оқыту – жасанды 

ин теллектің бір тармағы. Маши-
налық оқыту принципі машиналар 
арқылы алынған де рек тер негізінде 
машиналарды оқытудан тұрады. 
Машиналық оқы ту жүйе сі ау қымды 
деректер жи на ғында оқы ту ке зін-
де алған білімдерін қолда ну ға мүм-
кіндік береді. Машиналық оқы ту 
адамдар ды, дыбысты, нысандар-
ды тану, ау дар ма және т.б. сияқты 
міндеттерді шешуге көмектеседі. 
Машиналық оқыту жүйеге үлгілер-
ді өз бетінше танып-білуге жә не бол-
жам жасау ға мүмкіндік береді. Жа-
санды ин тел лект және нейронды 
желі лер қазіргі уақытта өте өзекті. 
Көп те ген қолданушыларды нейрон-
ды желілердің қалай жұмыс іс тей-
тіндігі, олардың құрылымы мен 
әре кет ету принципі қалай құрыл-
ғандығы қызықтырады.

Жасанды нейронды желі 
(ЖНЖ) – күрделі деректерді тал-
дай тын, адам миын имитация-
лай тын және аппараттық және 
программалық тұрғыдан  іске асы-
руға қабілетті математикалық 
модель. ЖНЖ-ні адам миының 
синапста рының жұмыс істеу 
принциптерін эмуляциялайтын 
оқыту моделінің түріне жатқызуға 
болады. ЖНЖ деректерді өңдеуге 
арналған түйіндер (нейрон-
дар) мен синапстардың аналог-
тері желісінен тұрады. Кіріс 
ақпараттар жүйе арқылы өтеді 

Естеріңетүсіріңдер:

• сайт  кар та сы де ген не?
• сайт тың бас ты бе ті қа лай 

жа са ла ды?
• сайт  маз мұ ны на не жа та ды?
• веб-бет те гі муль ти ме диа 

де ген не?
• сайт ты жа рия лау қа лай 

жү зе ге аса ды?
• сайт ты на си хат тау де ген не?

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.

Сөздік

Нейрон – Нейрон – Neuron
Синапс – Синапс – Synapse
Нейронды желілер – 
Нейронные сети – Neural 
networks
Машиналық оқыту – 
Машинное обучение – 
Machine learning
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де, шығыс ақпараттар түрінде жинақталады. Биологиялық 
нейрон – басқа нейрондармен қолжетімді байланыс арқылы 
барлық нейронды желі бойын ша электрохимиялық импульсті 
беру негізгі міндеттердің бірі болатын арнайы жасуша.

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.

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 прог рам 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 жау 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 прог рам 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 
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 бой ын 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 на пс 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 АР
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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 прин цип і 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.

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 
нейронды 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 қөп 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.

Си на пс тар бой ын 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 ла ды.

Ті ке лей та сы мал дай тын не ме се бір ба ғыт ты же лі лер. Бұл 
құ ры лым бой ын 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.

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 АР
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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.

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 оқы ту шы мен оқы ту 
(supervised learning) жә не оқы ту шы сыз оқы ту (unsupervised 
learning) деп, екі түр ге бө ліп көр се ту ге бо ла ды.

Мұн да ғы «оқы ту шы» 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. Оқы ту-
шы мен оқы ту 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 па циент те 
қан дай да бір нақ ты ау ру дың бар екен ді гін анық тау не ме се 
электрон ды хат мә ті ні нің не гі зін де бұл хат тың спам екен-
ді гін анық тау.

Оқы ту шы сыз оқы ту ке зін де біз де тек мә лі мет қа на бар, сол 
мә лі мет бой ын ша бел гі лі бір қа си ет тер ді анық тауы мыз ке рек. 
Мы са лы, біз ге бір не ше адам ның бойы мен сал ма ғы ту ра лы 
мә лі мет бел гі лі бол сын. Бе ріл ген мә лі мет ті 3 топ қа бө ліп, сол 
адам дар үшін дұ рыс өл шем де гі жей де ті гу қа жет.

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 ты 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 прог рам ма лау 
тіл де рін бі луге мін дет тісіңдер.

Жауапберейік

1. Нейронды желілер деген не?
2. Синапстың құрылымы қандай?
3. Кіріс қабаты ақпаратты қалай қабылдайды?
4. Бірқабатты нейронды желінің құрылымы қандай?
5. Көпқабатты нейронды желінің құрылымы қандай?
6. Нейрондар типіне қарай желілер қандай түрлерге бөлі-

неді?
7. Бірбағытты желілер мен рекурентті желілер қалай 

әрекет етеді?
8. Оқытушымен оқыту деген не?

Сұрақтарғажауапберейік

АР
МА

Н-
ПВ

 б
ас
па
сы



140

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 прин цип те рі не лік-

тен олар дың түр ле рі не бай ла ныс ты?

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, бірба ғыт ты нейронды же лі лер 
мен ре ку ре нт ті нейронды же лі лер дің жұ мыс іс теу прин цип-
те рін тал дап, өза ра са лыс ты рың дар.

Дәптердеорындайық

Нейронды же лі түр ле рі бой ын ша сыз ба құ рың дар. 
Олардың жұ мыс іс теу прин цип те рін тү сін ді рің дер.

Нейронды желі түрлері

Компьютердеорындайық

Екі кі ріс жә не бір шы ғы сы бар қа ра пай ым ней рон мо де-
лін құ ру

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 – альбе до (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, егер қа ра бол са, он да 0 мә нін 
қа был дай ды.

Кі ріс 2 – тәт ті та ғам. 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 та ғам ды тұ ты ну 
ке рек бол са, 1 мә нін, тұ тын бай тын 
бол са, 0 мә нін шы ға ра ды.

Ойланайық,талқылайық

Талдап,салыстырайық

Дәптергеорындайық

Компьютердеорындайық

input 2

output

input 1
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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 на пс 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 на пс тар) екі сы зық пен бе-
ріл ген. Су рет те си на пс тар сал ма ғы w1 жә не w2 ар қы лы бел-
гі лен ген. Біз мо дель құ ру ба ры сын да олар ды сан мен ал мас-
ты ра мыз. Си напс күш ті бол ған сай ын, сан дық 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 бой ын 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. Біз де 2 екі лік кі-
ріс бар, біз осылайша 4 мүм кін ком-
би на ция аламыз: (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.

sweetnessalbedo

w1 w2

motor command
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Альбедо Тәтті Тұтынамынба?
Ештеңе 0 0

Шоколад 0 1

Тұз 1 0

Балмұздақ 1 1

Excel-де іске асыру
1. Excel прог рам ма сын да тө мен де гі мән дер ді ен гі зің дер.

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 бо ла ды. 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.
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7. Кі ріс мән де рін қол мен ен гі зің дер. Тө мен де гі кес те 
бойын ша B1 жә не D1 ұя шық та ры на сәй кес мән де рін ен гі-
зіп, ней рон ның жұ мысын ба қы лаң дар. С5 ұяшы ғын да ғы 
шы ғыс жо лы на қандай мәндердің (1 не ме се 0 мән де рі) 
шы ғып жа тқандығын тек се рің дер.

Альбедо Тәтті Тұтынамынба?
Ештеңе 0 0

Шоколад 0 1

Тұз 1 0

Балмұздақ 1 1

8. Тест жұ мыс та рын жүр гі зу бой ын ша біз дің ней рон тек 
қа на бал мұз дақ ты тұ ты нуы ке рек (шы ғы сы 1 мә ні не тең 
бо лу ке рек). Өз де рің тек се рің дер.

9. 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?

10. 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?

11. 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?

12. 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.

13. Та ғам түр ле рі мен 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?

Ойбөлісейік

Нейронды же лі лер дің құ ры лы мы адам миы ның құ ры-
лы сы 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?

Ойбөлісейік

АР
МА

Н-
ПВ

 б
ас
па
сы



144

§ 29–30. Ней рон ды же лі лер дің жұ мы сы  
жә не ұй ым дас ты ру прин цип те рі

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 пай ым мә се ле лер ді ше шу ге же ңіл ком пью тер лік 
прог рам 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 прог рам-
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 бой ын ша топ тау. Мұн дай 

қыз мет түр ле рін жи нақ тал ған түр лі мә лі мет тер бой ын 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 кредиттік роботтар атқарады.

Естеріңетүсіріңдер:

• ней рон, ней рон ды же лі лер де ге ні міз не?
• си на пс тар деп не ні ай та мыз?
• ма ши на лық оқы ту прин цип те рі  не ге 

не гіз дел ген?
• ней рон ды же лі лер дің түр ле рі мен 

олар дың құ ры лы мы қан дай?

Меңгерілетінбілім:

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

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

Сөздік

Кіріс – Вход – Input
Шығыс – Выход – Output
Салмақ – Вес – Weight
Белсенділік функциясы – 
Активационная функция – 
Activation function
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Ней рон ды же лі лер дің түр лі әре кет тер ді орын дай алу қа бі-
ле 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 та ғы сол си яқ ты. 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 
бой ын 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 (18-сыз ба):

кіріс жасырын шығыс

18-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 (19-сызба).

кіріс салмақ

кіріс

b

+

w
n

w
1

ығысу

сумматор

Белсенді 
функция

шығыс

19-сызба. Жа сан ды ней рон мо де ліАР
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Ней рон ды же лі лер жұ мы сы ның сыз ба сы (20-сыз ба).
Ней рон ды же лі лер дің жұ мыс іс теу прин цип те рін бі лу үшін 

бел гі лі бір дағ ды қа жет емес.

Белгілі  
ақпарат

Соңына дейін бе-
ріледі

Келесі қабатқа 
беріледі

Шығыс  
ақпарат

Іске қосу қызметі-
не қосылады

Барлық мәлімет-
тің жиынтығын  

береді

20-сыз ба. Нейронды же лі лер жұ мы сы

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. Ке ле сі 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 сі – 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 қолданылады? 
2. Қандай қасиет нейронды желілерді танымал етеді?

Сұрақтарғажауапберейік
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3. Нейронды желі құрамы қанша типтен тұрады?
4. Нейронды желілердің жұмыс істеу принциптері қандай?
5. Нейронды желі қалай қызмет етеді?

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?

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

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.

Бе ріл ген мә тін кө ме гі мен жа сан ды ней рон мо де лін құ-
рың дар.

Компьютердеорындайық

Кі ріс ті ав то мат тан ды ру
1. Мынадай түр дегі Excel элект рон дық кес те сін құ рың дар. 

Ней рон (көк бө лік) қо сы лып тұр ға ны на көз жет кі зің дер 
(C3 ұяшы ғын да қо сын ды фор му ла сы жә не C5 ұяшы-
ғын да егер функ ция сы).

Ойланайық,талқылайық

Талдап,салыстырайық

Дәптергеорындайық

Компьютердеорындайық
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Көк бө лік – ней рон. Қыз ғылт 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. Шы ғыс қа (B1 жә не D1 ұя шық та-
ры на) s1 жә не s2 жол да ры на (сәй кес 2, 3, 4 не месе 5 жол) 
сіл те ме жа сай мыз.

F11 ұяшы ғы на оқы ту жыл дам ды ғы ор на лас ты ры ла ды. 
Ол 0,01 мен 0,5 ара лы ғы.

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 лік 200 тең ге.АР
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Енді нейронды алатын кірістерді автоматты түрде 
таңдаймыз.
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, 
B1 ұяшы

 Функ ция ны қою 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 тө мен-
де гі дей тол ты рың дар.

  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.
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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 
бо  йын ша H2, H3, H4 жә не H5 мән де рін таң дай мыз.

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.

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

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.

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.
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  Ең жоғары блок В11 (біздің жаңа салмақ) ұяшы-
ғындағы мәннің сан ба әлде жоқ па  екендігін тексереді. 
В11 сан ба екендігі туралы ақпаратты пайданала отырып 
қолдану   мәнін анықтауға болады. Егер сан жоқ болса, 
онда мән_егер_жалған мәні қолданылады, сондықтан 
төменгі өріске бастапқы салмақ (осы нейронмен ақпа рат 
тасымалданатын синапс салмағы) ретінде қолданы ла тын 
мәнді жазыңдар. Егер В11 өрісінде сан болса, салмақ-
тарды осы санмен алмастырамыз, сондықтан В11-ді 
осында орналастырыңдар. 

17. Тура 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 прог рам 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.

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.

Ойбөлісейік

Үш жә не одан да ар тық кі рі сі бар ней рон ды же лі лер дің 
жұ мыс іс теу прин цип те рін (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.

Ойбөлісейік
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§ 31–32. Жа сан ды ин тел лек ті ні қол да ну са ла сы

Жа сан ды ин тел лект (ЖИ) – дәс-
түр лі түр де адам дар дың құ зыре-
тіндегі ерекше шы ғар ма шы лық 
әре кет те рін ин тел лек ту ал ды ма ши-
на лар дың орын дауы. Сондай-ақ 
бұл термин ғылым мен зияткерлік 
машиналарды жасау техно-
логия сын білдіреді.

Ең ал ғаш бұл анық та ма ны 1956 
жы лы аме ри калық ға лым Джон 
Мак кар ти ұсын ды.

«Аrtificial intelligence» сөз тір-
ке сін де гі  «intelligence» сө зі «са-
на лы түр де ой ла на алу бі лі гі» де ген 
ма ғы на ны біл ді ре ді.

1950 жы лы Алан Тью ринг 
жа сан ды ин тел лект анық та ма сы на 
эм пи ри ка лық тест жа сау ды  бұл 

тер мин пай да бол май тұ рып ұсын ды. Сол тест ке сәй кес ой ла на 
ала тын ма ши на деп оны мен қа ты на су ба ры сын да адам ре тін де 
қа был да ған ма ши на ны ай та мыз.

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 жүй елер 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).

Естеріңетүсіріңдер:

• ней рон ды же лі лер дің жұ мы сы 
қа лай жү зе ге аса ды?

• ней рон ды же лі лер ді ұй ым дас-
ты ру прин цип те рі.

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 жә не 
тұр мыс та, бі лім бе ру де, ой ын 
са ла сын да қол да ну.

Сөздік

Жасанды интеллект – 
Искусственный интел-
лект – Аrtificial intelligence
Дендрит – Дендрит – 
Dendrite
Нейрожелі – Нейросеть – 
Neural network
Ойын индустриясы – 
Игровая индустрия – Game 
industry
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• жа сан ды ин те лек 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 прог рам ма лау, сы зық тық емес бас-
қа ру, ақ па рат тық қау іп сіз дік тің ин тел лек ту ал ды жүйеле рі).
Ин тел лек ту ал ды жүй елер былай топ тастырылады (21-сызба):

жасанды нейронды желілер

есептеу-логикалық жүйелер

генетикалық алгоритмді жүйелер

нақты уақыттағы сараптамалық  
жүйелер

көпагентті жүйелер

интеллектуалды басқару жүйелері

табиғи тілдік жүйелер

сараптамалық жүйелер

1

1 2 3

2 3 4

21-сыз ба. Ин тел лек ту ал ды жүй елер ді топ тастыруАР
МА

Н-
ПВ

 б
ас
па
сы



155

Жа сан ды ин тел лект 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. Ак сон дар бір-бі рі мен си на пс тар ар қы лы бай ла ныс ты ры ла-
ды. 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.

Денд рит тер – ақ па рат тың кі ріс пор ты. Мы са лы, бір бей нек лип 
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 пай ым 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 ау қым ды, адам-

 ның осы са ла да қа жет деп бі ле тін кез кел ген жер де қол да ну ға 
бо лады.

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 бой ын ша анық тап, ал дын алу ша ра ла рын ұсы ну ға қа бі лет ті 
прог рам 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 Оңтүстік Кореяда 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 прог рам ма лық 
қам та ма кө ме гі мен ба қы ла нып оты ра ды. 2021 жыл дан бас тап, 
зау ыт тар осы тех но ло гия ға кө шу ді бас тай 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 жә не тұр мыс та. 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, АР
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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. 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, та ңер тең біз ді оя тып, 
таң ғы ас әзір лей тін жа сан ды ин тел лект тер бар. Бо ла шақ та то-
ңа зыт қыш тар қа жет ті азық-тү лік ке өз бе ті мен тап сы рыс бе ре-
тін бо ла ды. Ал үй дің сырт қы есі гі жа был ған да да был жүй есі ав-
то мат ты түр де іс ке қо сы ла ды. Бо ла шақ та жы лу жүй есі 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 лы 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 жүй есі 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» дау ыс 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 прог рам 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.АР
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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 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.

Жасандыинтеллектініңдамубағыттары(22-сыз ба).

Жасанды интеллектіні алдауға, 
бұзуға келмейтіндей етіп  

жетілдіріледі

Адамзат әлемнің ауқымды  
мәселелерін анықтап, шешетін 
машина құрастырып шығарады

Жасанды интеллект  
адамдар үшін  

барлығын жасайды

Технологиялық  
жұмыссыздық

Адамзат әлемнің ауқымды 

Жасанды  
интеллект

22-сыз ба. Жа сан ды ин тел лек ті  нің да му 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 прог рам малаушыларда ға на жұ мыс бо ла-
ды деген болжам бар.АР
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Жасандыинтеллектініңадамзаттанайырмашылығы
Адам мен жа сан ды ин тел лект еке уі екі түр лі. Олар ды бі рік-

ті ре тін бір-ақ нәр се бар, ол – ой лау қа бі ле ті, алай да бұл үр діс тің 
өзі әр түр лі орын да ла ды. Он да еке уін қа лай са лыс ты ра мыз?

Адам мен са лыс тыр ған да жа сан ды ин тел лек ті нің ар тық шы-
лық та ры мен дәл қа зір орын алып жат қан ке мші лік те рін кел-
ті ру ар қы лы еке уін са лыс ты рып кө рейік. Уа қыт өт кен сай ын 
жа сан ды ин тел лек ті нің кем ші лік те рі азай ып ке ле жат қан-
ды ғын ес ке ру ке рек.

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. Сан дық ақ па рат ты жыл дам өң деу қа бі ле ті. Адам екі орын ды 
сан ды қо сып бол ған ға дей ін жа сан ды ин тел лект эко но ми-
ка лық жағ дай ды тал дап, қай ва лю та ны са тып алу ти ім ді 
екен ді гін есеп теп үл ге ре ді.
ЖИ кем ші лік те рі:

1. Жа сан ды ин тел лект са па лы ақ па рат ты әлі өң дей ал май ды. 
Кез кел ген са па лы ақ па рат ма те ма ти ка лық мо дель күй ін де 
бе рі ле ала тын дық тан, бұл кем ші лік бел гі лі бір уа қыт ішін де 
ше ші мін та ба ды.

2. Жа сан ды интел лект іс тен шы ғып қа лып жа та ды. Ол 
жо ға ры дә ре же де же тіл ді ріл ген ге дей ін оған әр қа шан «қа-
рап жү ре тін» адам қа жет.

Нақтыөміріміздегіжасандыинтеллект
Жасанды интеллект тек дамып келеді, 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.АР
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3. Смарт фон дар да ғы вир туал ды кө мек ші. Бар лық қыз мет түр-
ле рі жа сан ды ин тел лект ар қы лы жү зе ге аса ды, ды быс ты 
та ну дан бас тап, дұ рыс нә ти же бе ру ге дей ін гі қыз мет тер.
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 

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

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. Не себепті жасанды интеллектінің адам миынан 
айырмашылығы бар?

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 нің адам зат тан кем де ген де 10 
айыр ма шы лы ғы н кел ті рің 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, еке уін де бұл әре кет тің 
орын да лу ре тін са лыс ты рың дар.

Сұрақтарғажауапберейік

Ойланайық,талқылайық

Талдап,салыстырайық
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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 
тө мен де гі 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

Қо ғам да жә не тұр мыс та

Бі лім бе ру де

Ой ын ин ду ст рия сын да

Дәптергеорындайық
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Компьютердеорындайық

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:

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.

Компьютердеорындайық
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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, 
Ауыт  қу.

4. Жа сан ды ин тел лект қыз ме ті не 
ұқ сас Excel прог рам 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 
ке ле сі 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 үшін ке зең коэф фи циен тін есеп тей міз. Ол 
үшін F2 ұяшы ғы на ке ле сі фор му ла ны жа за мыз:

 = ( ( $ B $ 2 : $ B $ 1 3 + $ B $ 1 4 : $ B $ 2 5 ) /
СУММ($B$2:$B$25))*12

 Фор му ла ны ен гі зіп бол ған нан кей ін Ctrl+Shift+Enter 
пер не ле рін 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 кей ін Ctrl+Shift+Enter 
пер не ле рін 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 АР
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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. 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
$ 2 5 ) * И Н  Д Е К С ( $ F $ 2 : $ F $ 1 3 ; М Е  С Я Ц ( A 2 6 ) ) 
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 төмендегі фор му ла лар ды жа за мыз:
 Оп ти мис тік: =$C26+$G$2
 Пес си мис тік: =$C26–$G$2
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 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:

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.

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?

Ойбөлісейік
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§ 33–34. 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 жә-
не мұ ны жа сыр май ды. 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 мәліметтер 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 артық-
шылы – 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 мәліметтер. 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 сана-
лады.

Жұ мыс сыз ба сы
Жұ мыс не гі зі бел гі лі бір ақ па рат пен сан дық жаз ба лар дың 

блок қа бі рі гуін де бо лып та бы ла ды. Әрбір келесі блок алдыңғы 

Естеріңетүсіріңдер:

• ЖИ қай са ла ла рда қолда-
нылады?

• жа сан ды ин тел лек ті ні ме ди ци-
на да, өн ді ріс те, қо ғам да жә не 
тұр мыс та, бі лім бе ру де, ой ын 
са ла сын да қа лай қол да ну ға 
бо ла ды?

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
Мәліметтер қоры – База 
данных – Data base
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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 нә ти же сін де 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 23-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

Транзакция желіге бері-
леді, блокқа жиналады, 
әрбір блок нөмірленеді

Енді блок алдыңғы ау-
дарымдар жасалғаны 
туралы ақпарат сақта-
латын тізбекке қосыла 
алады

23-сыз ба. Blockchain жұ мы сы

Мә лі мет тер 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 лі гі не ие бо луы ке-
рек. Бір блок қа қол жет 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.

Қол да ну са ла сы
Тех но ло гия қол да ныс та әлі ке ңі нен та ра тыл ма ған дық-

тан, түр лі зерт теу лер мен тес ті леу лер ке зе ңін де жү ріп жа тыр. АР
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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 
жүй еле рі нен бас қа, үлес ті ріл ген мә лі мет тер қо ры жүй есі 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, мүм кін жа қын бо ла шақ та ол қол да ныс та жа ңа мүм кін дік-
тер сый лай тын бо ла ды.

Blockchain тех но ло гия сы ның ар тық шы лы ғы мен кем ші лі гі
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 мә лі мет тер 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 мә лі мет тер 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 
кей ін 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 жүй енің 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 қол-
да на 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 

Сан дық ак тив тер мен то ке ни-
за ция

Ин тер нет зат тар (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 прог рам 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

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 бой ын 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?

Компьютердеорындайық

Ойбөлісейік
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ЖИЫНТЫҚБАҒАЛАУТАПСЫРМАЛАРЫНЫҢҮЛГІЛЕРІ

1. Бі рік ті ріл ген ней рон дар дың бел гі лі бір тіз бе гі:
A) ней рон ды же лі.
B) сиг нал.
C) си напс.
D) прог рам ма.
E) ней рон ды бай ла ныс.

2. Өз кі ріс сал ма ғы ның дә ре же сі не ие ней рон дар ара сын да ғы 
бай ла ныс:
A) си напс. 
B) ней рон ды же лі.
C) сиг нал.
D) прог рам ма.
E) ней рон ды бай ла ныс.

3. Көп нүктенің орнын толтырыңдар. 
 Ней рон ды же лі лер түр ле рі: ... (1), ... (2)

4. Көп нүктенің орнын толтырыңдар. 
 Си на пс тар бой ын ша бір ней роннан ке ле сі ней рон ға ақ па рат 

та сы мал дау ба ғы ты на қа рай ней рон ды же лі ні екі топ қа 
бө лу ге бо ла ды: ..., ... .

5. Көп нүктенің орнын толтырыңдар. 
 Ней рон ды же лі ні құ рай тын ней рон дар ти пі не қа рай ... жә не 

... деп бө лі не ді.

6. Ма ши на лық оқы ту мін дет те рін қан дай екі түр ге бө ліп көр-
се ту ге бо ла ды?
A) Оқы ту шы мен, оқы ту шы сыз.
B) Бір ба ғыт ты, ре ку ре нт ті.
C) Тек ті, гиб рид ті.
D) Бір қа бат ты, көп қа бат ты.
E) Ті ке лей, ке рі.
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7.  Ней рон ды же лі құ ра мы:
A) кі ріс, жа сы рын, шы ғыс.
B) кі ріс, ашық, шы ғыс.
C) ба тыс, жа сы рын, шы ғыс.
D) кі ріс, сы ғу, шы ғыс.
E) кі ріс, сум ма тор, бел сен ді функ ция.

8. Көп нүктенің орнын толтырыңдар. 
 Біз дің әр бір жа су ша мыз ... мен ... тұ ра ды.

9. 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.

10. 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.
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Глос са рий

Ақ па рат ты қор ғау – ақ па рат тық қау іп сіз дік ті қам та ма сыз ету ге 
ба ғыт тал ған ша ра лар ке ше ні.

Ақ па рат тық қау іп сіз дік – нә ти же сін де ақ па рат сы ғы лып не ме се 
жо ға ла тын, ақ па рат қол да ну шы сы на ор ны тол мас зи ян кел ті-
ре тін кез кел ген әре кет тер ден ақ па рат ты қор ғау.

Ал го ритм бе рік ті гі – шифр дан ашу да өте көп есеп теу ді талап ете тін, 
ха бар ла ма ның кө ле мі үл кен, жа сы рыл ған ақ па рат ше шіл ген 
уа қыт та өзек ті бол май қа ла тын ал го ритм.

Ани ма ция – қоз ға лыс әсе рін құ рай тын бір не ше кескіннің ой на-
ты луы.

Ау тен ти фи ка ция – сер вер де ен гі зіл ген же ке мә лі мет тер ді тек се ру 
жә не қа был дау.

Бей не ні түр лен ді ру – түр лі сце на рий лер ге қа тыс ты бей не клип тер ді 
өң деу ба ры сын да ды быс тар, кескіндер, әсер лер мен өту лер, мә тін 
қо су.

Веб-сер вер – өте ау қым ды ақ па рат кө ле мін са қтау ға мүм кін дік 
бе ре тін ком пью тер.

Веб-то рап – сер вер де гі маз мұн ға қол же тім дік бе ре тін орын (бу ма).
Гра фи ка лық ре дак тор – гра фи ка лық кес кін дер ді құ ру, тү зе ту жә не 

қа рау ға ар нал ған прог рам ма лар.
Денд рит тер – ақ па рат тың кі ріс пор ты.
Ди зайн – көр кем дік-тех ни ка лық жұ мыс пен ай на лы са тын адам ның 

шы ғар ма шы лық іс-әре ке ті.
Жа сан ды ин тел лект (ЖИ) – әлем ді ро бот тан ды рып, адам жасай тын 

әре кет тер дің бар лы ғын орын дау ға қа бі лет ті ин тел лект.
Иден ти фи ка ция – бұл сер вер ге тір кел ген қол да ну шы ның өзі не ға на 

тән же ке мә лі мет тер ді ен гі зуі.
Ин фог ра фи ка – көр не кі су рет тің кө ме гі мен мә тін дік ақ па рат тың кең 

ау қым ды кө ле мін та сы мал дау.
Көр не кі ди зайн – ұсы ны ла тын өнім нің фор маль ді са па сын анық-

тай тын шы ғар ма шы лық іс-әре кет тің бір тү рі.
Крип тоана лиз – шифр дан ашу әдіс те рі мен тә сіл де рі ту ра лы ғы лым.
Крип тог ра фия – ақ па рат ты шифр лау әдіс те рі ту ра лы ғы лым.
Кілт – шифр лау ал го рит мі нің па ра мет рі. Кілт ті бі лу ар қы лы ха бар-

ла ма ны жа сы ру ға жә не ашу ға бо ла ды.
Ней рон ды же лі – 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.АР
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Сим мет рия лық шифр – ха бар ла ма ны шифр лау мен шифр дан ашу да 
бір ға на кілт қол да ны ла ты нын біл ді ру.

Сайт  – өзін дік мекенжайы бар, же ке ие сі бар, біз то лық тай кө ре тін 
бө лек веб-бет тер ден құ рал ған әлем дік же лі де гі бел гі лі бір орын.

Сайт  ди зай ны – сайт та қол да ны ла тын гра фи ка лық эле ме нт тер, 
қа ріп тер мен түс тер жи ын ты ғы мен олар дың өза ра үй ле сім ді лі гі.

Сайт  конст рук тор ла ры – то лық ре су рс та ры бар сайт ты он лайн құ ру ға 
мүм кін дік бе ре тін жүй елер.

Сайт тың кар та сы (Sitemap) – сайт тың бар лық бө лім де рі, іш кі бө лім-
де рі, сайт та ғы мә лі мет тер көр се тіл ген же ке бет.

Сайт  құ ры лы мы – ақ па рат тық жә не көр кем дік эле ме нт тер үшін қол-
да ны ла тын көп ма ғы на лы тү сі нік.

Сайт  құ ры лы мын құ ру – сайт тың мақ са ты анық тал ған нан кей ін гі 
орын да ла тын әре кет.

Сайт ты на си хат тау – сайт  ре су рс та рын қол да ну шы лар са ны мен із деу 
жүй еле рін де сайт  рейт ин гін арт ты ру ға ба ғыт тал ған әре кет тер 
ке ше ні.

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.

Ти пог ра фи ка – ди зай нда ғы сөз дер дің ор на ла суы мен олар дың кө рі-
ні сі.

Хос тинг – қан дай да бір кә сі би веб-сер вер де ақы лы не ме се ақы сыз 
түр де сайт ты (ақ па рат ты) ор на лас ты ру қыз ме ті.

XML сайт  кар та сы – із деу жүй еле рі не (Ян декс, Google, Rambler, Bing 
жә не бас қа лар) ар нал ған сайт тың бет те рі ту ра лы ақ па рат ор на-
лас қан сайт тың ди рек то рия сын да ор на лас қан файл.

Wix.com – кең та ра ған, қол да ну шы лар ара сын да та ны мал озық 
бұлт тық плат фор ма.
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Артикул 810-005-001к-19

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