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Гақырып 1. БҰЛТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР. ЖАЛПЫ
ТҮСІНІК

Жоспар:
1.1 Бұлттық гсхіюлогияға кіріспе
1.2 Ііүл г компыотерлік ресурстарға қол жеткізудің жаңа 

модолі
1.3 Бұлттық технологиялардың артықшылығы мен 

кемшілігі
1.4 Бұлттық есептеулер -  есептеу ресурстарын ұсынудың 

жаңа одісі. Компоиенттері мен деңгейлері. Құрылымы: ашық, 
жабық жэне гибридті бұлттар

1.5 (;«><>цІе сериистері

ІУІпқсигы: Студеиттерді бұлттық есептеудің базалық
түсіиігімсп, бұлттык есегітеулердің иегіздерімен таныстыру.

Кілттік создер: бұлттық технологиялар, сенімділік, қызмет 
корсету, қол жетімділік жэне мобильділік, үнемділік, жалға алу, 
шсемділік, бүлтгық есептеулер компоненттері, бүлттық есептеулер 
дсңгсііі, бүлігық қүрылымдар, бұлттық есептеулерді бақылау, 
гоускслді төмендету.

1.1 Бұлттық технологияларға кіріспе

Күлтгық гсхпологиялар -  апгіараттық, бағдарламалық 
қүрылгылар біріктірілген жэне Интернет қолданушыларының 
қолдауы көрсетілген эртүрлі форматтагы ақпаратты өңдеуге жэне 
сақтауга ыңгайлы орта.

Бүлттық технологияның артықшылыгы -  бүл ауқымдылығы, 
ягпи географиямен аппаратты платформаға байланысы жоқ, кез 
кслгси шггсрпстке қосылғаи қүрылғыдап жұмыс жасауга болады. 
1>үі іііі і күидс (іооціе, МісгокоП, Атахоп-ның ашық үлкен бұлттары 
ксц гапымал [1].

Бүкіл элемге танымал опімдері:
-Ооо§1е Арр Еп§іпе;
-Місгокой \Үіпс1о\у8 Агиге;
- Атагоп Еіазііс СотриГе Сіоисі (АтагопЕС2) [2], 8ітр1е 8Гога§е 

Ясгуісе (83) [3].
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1.2 Бүл г -  компыотерлік ресурстарға қол жеткізудің жаңа
моделі

Бұлттык есептеулер ұғымы Джозеф Карл Робиет Ликлайдермен 
(Л.С.К.ЬіскІісІег) 1970 жылы, АКРАКЕТ (Асіүапсесі Яекеагсһ Рго]есІ8 
А§епсу Ыеһуогк) эзірлеуге жауапты болған кезінде енгізілген 
болатын. Ликлайдер идеясы бойыпша эрбір адам желіге деректерді 
алу үшін ғана емес, сонымеи қатар программалар жүктеуге қабілетті 
болатынына негізделген еді. Басқа ғалым Джон Маккарти 
(.ІоһпМсСагІһу) есегітеуіш қуаттар пайдаланушыларға қызмет 
(сервис) ретінде ұсынылатынын айтқан болатын. Осы ретте бұлтты 
техиологиялардың дамуы 90-шы жылдарға дейін тоқтатылды. Оның 
дамуына бірқатар факторлар ықпал етті:

• Интернет желісінің қарқынды дамуы, атап айтқанда өткізу 
қабілеті. Дегенмеи 90-жылдардың басында бұлтты 
техиологиялардын жаһандық серпіні болған жоқ, алайда 
Иитериетпң озіпің "жеделдету" фактісі технологияиын тезірек 
дамуыпа түрткі болды.

• 1999 жылы оз қосымшасына сайт арқылы қол жеткізуді жүзеге 
асырған Заіезіогсе.сош компаниясы пайда болды. Бұл компания 
"сервис түріндегі программалық қамтама" (8аа8) қағидасымен өз 
программалық қамтамасын ұсынған компапиялардың біріпшісі 
болды.

• 2002 жылы Атагоп пайдаланушылар өз ақпаратын сақтап 
жэне қажетті есептеулер жүргізе алатын, өзінің бұлттық қызметін 
(сервис) ұсынды.

• 2006 жылы А т агоп пайдалапушылар өз жеке меншік 
қосымшаларып жүктей алатыи Еіакііс Сотриіе сіоисі (ЕС2) қызметін 
ұсыиды. Осылайша, Атагоп ЕС2 жәие Атагоп 83 сервистері 
бұлтты есегггеулер қызметтеріндегі біріпші қызметтер болды.

• Бұлтты есептеулер дамуыпа Ооо§1есо компаниясы, бизнес 
секторыпдагы всб-қосымшалар үшін Ооо§1е Аррз платформасын 
ойлаи табумеп оз үлесіи қосты.

• Апнараттық қамтамасыз ету (атап айтқанда: коп ядерлі 
проңессорлар құру меп ақпарат жинағыштар сыйымдылығын 
ұлғайту) жэне виртуалды технологиялардың (атап айтқанда, 
виртуалды иифрақұрылым кұруға арналғап программалық қамтама, 
мысалы, Хеп-виртуалы) дамуы дамуға ғана ықпал етіп қоймай,
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сош.імсіі қатар бұлпы технологиялардың үлкен қолжетімділігіне 
алын кслді [I].

Алайда, қазіргі заманғы сіоисі сошриІіп§ көпшілік тарихы 
шамамен 2006 жылдан басталады. Дэл сол кезде, өкілділікке 
м.ү.қтаж емес Атагоп компаииясы веб-қызметтердің (ХҮсЬЗсгүісек) 
очіпдік иш|)рақүрылымын үсынды. Ол хостингті ғана емес, сонымен 
қагар қолданушыға қашықтағы есептеу қуатына қол жеткізуді 
қамтамасыз етеді. Ата/.оп компаниясынан кейін үқсас сервистерді 
Соо§1е, 8ип жэне ІВМ компаниялары үсынған болатын. Ал 2008 
жылы осы жайындағы өз жоспарларын МістокоГі компания жайып 
салды. Әрі Місгокой қызмет қана үсынып қоймай, ХУіпсктзАгиге 
толыққаиды бүлтты оііерациялық жүйесін жарыққа шығарды.

(>оо(д1е к о м і ш і і и я с ы і і ы ң  басшысы Эрик Шмидт бірінші рет 
« г і о і к і »  гсрміпіііі ііаіідалаііып, бүл бүқаралық ақпарат күралдарыпда 
ксңіиоіі гаралды. Ьасқаша нұсқасы «сіоид сотриГіп§» термнні, 
Ата/оп компапиясы Еіазііс Сотриіе Сіоиё (Атагоп ЕС2) жобасын 
сатьш алғаинан соң 2005 жылдан бастап АҚШ-та кеңінен пайдалаиа 
басталды, соиымеи қатар бизнесте, ақпараттық технологияларды 
жегкізушілер арасыпда жэне ғылыми-зерттеу ортасында кеңінен 
гаралды,

Ііүлггық техпологиялар -  аппараттық жабдықтарды, 
лицсищиялық бағдарламалық жасақтамаларды, байланыс 
каналдарын, сондай-ақ түтынушыларды техникалық қолдауды озіне 
бірікгірсгіп, ақпаратты сақтау жэне өңдеу үшін қолайлы орта. 
«Ііүл ггарда» жұмыс кэсінорындардың шығындарын төмендету мен
ж.үмыстарыиыц 'гиімділіғін арттыруға бағытталған. Бүлттық 
гсхиологиялардыц ерекшелігі аппараттык платформа мен 
іеографиялық аймаққа байланысты болу емес, ауқымдылық 
мүмкіндігі болып табылады. Клиент планетаның кез-келген 
пүктесінеи жэпе интерпетке қол жетімділігі бар кез-келген жабдық 
іірқылы бұлггық сервистермен жүмыс істей алады, сонымен қатар 
кэсіііорышіі.іц очгеруші бизнес-міпдеттері мен нарық қажеттілігіне 
жсдсл жауаи қайыра алады [2].

Бүлттық мэліметгерді сақтау жүйесі (ағыл. сіоисі яіога^с) — 
онлайн-қоймалар модельі, бүл жерде деректер негізінен үшінші 
тараптан түтынушылардыц қолданысына берілетін, көптеген желі 
ссрвсрлеріпде сақталады. Бүл деректер сақтайтын модельде, осы 
мақсаттар үшін алынған немесе арнайы жалға алынған өзіндік
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көрсетілген серверлердің, саны немесе сервердің қандай да бір ішкі 
құрылымы тұтынушыға көрінбейді. Тұтынушының көзқарасы 
бойынша бұлт деп аталатын үлкен виртуалды серверде деректер 
сақталады, сол сияқты өңделеді. Физикалық жагынан мұидай 
серверлер географиялық тұргысынан бір-бірінен қашық, тіиті эр 
түрлі құрлықтарда да орналасуы мүмкін.

Бұлттық серверлерге кез-келген жабдықтан: интернетке қол 
жетімділік болған кезде комиыотерден, планшеттен немесе 
смартфоннан қосылуга болады. Ол үшін техникалық білімнің қажеті 
жоқ -  клиент жай жарлықты баса отырыгі сервисті алады. Әр түрлі 
филиалдар мен компыотерлер бойынша үлестірілгеи ақпараггтарга 
қараганда, орталықтандырылған деректермен жұмыс істеу 
элдеқайда қолайлы.

Интериет • арқылы сервистерді пайдаланудың арқасында 
шыгыидардың 70%-га дейін азаюы. Серверлерді, кондиңионерлерді, 
тұрақты қоректендіру көздерін, бағдарламалық жасақтама
лиңеизияларын сатып алу, сондай-ақ жергілікті АТ маманын жалдау 
қажеттілігі жоқ.

1.3 Бүлттық технологиялардың артықшылығы

Сенімділік
Бұлттық техногиялардың қолданушысына шектеуі жоқ жэне
келген сұранысқа байланысты оперативті кеңейтілітін
техникалық ресурстар беріледі.

24/7 Қызмет көрсету
Бұлттың концепциясына байланысты, функционалдауы мен 

қолданушының қолдауы тэулік бойы режимде жүзеге асады.

Қолжетімділік және мобилділік
Бұлттан Ақпаратқа интернет қосылған кез келген құрылғыдан 

қол жетуге болады.

Экономдылық
Сервер, кондиционер бағдарламалық қамтамасыздапдыруға
лицензияны сатып алуға, сол сияқты ИТ мамапының қызмет 
корсетуі қажет емес.

х



УКилга алушылъщ
Қолдапушы тек қолданылған ақылы қызмет саны үшін төлейді.

Кемшілігі
Ричард Столлманның айтуы бойынша, қолданушының 

ақпараты виртуалды бағдарламалық қамтамасыздандыруда 
қолданған уақытында автоматты түрде виртуалды БҚ-дың 
өңдеушісінің қолына түседі.

Берілғендердің сыртқы жэне ішкі корпоратив жеткізушінің 
бүлттық серверлерімен интеғрациясында қателіктер бар.

Мамандар берілғендерді қадағалай алмау мэселесінде сілтейді. 
Қолданушы қалдырған ақпаратты провайдер оның қалауынсыз 
сақтай алады. Осыған орай ол ақпаратты қолданушы не өзғерте, не 
жоя да алмайды.

Жоғарыда көрсетілғен проблемаларға қарамастан, мамандар 
бұлттық техиологияларды артықшылығы кемшіліктерінен асып 
гүседі деғен ойда қалып отыр [4, 5].

1.4 Бүлттмқ ссептеулер -  есептеу ресурстарын үсынудың жаңа 
,)дісі. КОімііомгм і іері меіі деңгейлері. Қүрылымы: ашық, жабық 

және гибрид гі бүл гтар

Бүлг -  компыотерлік ресурстарға қолжетудің жаңа моделін

|%()-шы жылдары алдымен есептеу ресурстарын қолдану 
конңспцгіясы снгізілді жэне 1990-шы жылдарға дейін «мейнфрейм»
- есеіггеуіш машиналар басымдылығы бар үлкен үйымдарда кеңінен 
қолданылды жэнс контеғен қолданушылар осы машинаға 
қосылынды. Бүл "мейнфрейм" жэне ЕЭМ-ді үйым болып қолдану 
дэуірі болды.

1980 жылы Арріе, ІВМ алғашқы дербес компьютерлері 
опдірілді, ал 1990 жылдан -  қазіргі уақытқа дейін -  жеке есептеуіш

“Бүлт” термииі -  бүл мегафора (теңеу), яғни 
Иптерпет желісінде негізделғен немесе барлық 
техпикалық бөлшеғі астыида жасырылған қиын 
иифрақүрылым сүлбасы секілді.



құрылғысы дэуірі. Желілердің параллельді дамуы мен Интернеттің 
компьютермен бірге пайда болуы қазіргі уақытта қоғамды 
ақпараттандыру дэуірінің негізгі кұралы боп табылады.

Суперкомпыотерлер мен ауқымды желінің негізінде есептеуіш 
ресурстарының эртүрлі нұсқалары ұсынылды, мысалы, Ооо§1е 
компаниясының басшысы Эрик Шмидт «сіоисі» термині алғаш рет 
қолданды жэне ол ұғым тез арада таратылды. 2005 жылдан бастап 
А тагоп.сот компаниясы Еіакііс Сотриіе СІоисІ (Атагоп ЕС2) 
жобасын қосқаннан кейін, осы термин АҚШ-та қолданыла бастады, 
сонымен қатар инноваңиялық, ақпараттық техпологияда, бизнес 
жэне ғылыми зерттеу жүмыстарында кең танымалдылық алды.

Ақпараттық қоғамда бүлттык есептеудің жаңа конңепциясы, 
жаңа технология ретінде емес, есептеу ресурстарының ерекше 
тэсілін ұсыну ретінде даму мүмкіндігін алды жэне ақпарат пен 
қызметті үсыну эдісінде төңкеріс оятты.

Бұлттық есептеу саласынан бірнеше анықтама келтірейік.
Бұлттық есептеу:
- АТ-ресурстарын қызмет түрінде үсынатын кешендік шешім.
Бүл интернет-техиологиялар негізінде пайда болатын шешім,

ортақ қолданылатын ресурстар, электр энергиясының сымдарға 
үлестірілетіні секілді үсынылады. Бүлттағы компьютерлер бірігіп 
жүмыс істеуге арналған, ал эртүрлі қосымшалар біріккен есептеуіш 
қуатын қолданады [6];

- ЭаГаСепГег - де орналасқан бірнеше мың қосымшаның 
жүмысын қамтамасыз ететін мыңдаған серверлерден түрады; ал бүл 
қосымшаларды бір мезетте көптеғен клиенттер қолдана алады, 
мүпдай кең көлемді инфрақүрылымды тиімді басқарудың 
ерекшеліғі - максималды толық аутоматтандырылуы болып 
табылады;

- сыртқы есептеуіш ресурстарьша қызмет түрінде динамикалық 
ауқымды ену тэсілі Интернет арқылы үсынылады;

проғраммалық-аппараттық қамтама, пайдаланушыға 
жергілікті желі немесе Интернет арқылы қызмет түрінде 
қолжетімді, үсынылған программада, деректер мен есептеуіш 
ресурстарды ыңғайлы интерфейсімен қолдануға мүмкіндік береді; 
мүндай жағдайда пайдаланушыға өз қызметін үсынатын компьютер 
«есептеуіш бүлт» деп аталады, ал есептеуіш бүлттың ресурстарын 
қолданатын компьютер желіге қосылған терминал деп аталады;



- ІТ-жүйесінің қиындығын төмендетуге мүмкіндік беретін, 
очдігінен басқарылатын жэне тиімді технология комегімен 
үсынылған виртуалды инфрақүрылым талабына сай қолжетімді 
жацаамал;

- қосымшаны іске қосуға қажетті серверді сатып алу, орнату, 
баиіау жэие басқару орнына клнент Ооо§1е, МісгояоГі, Атагоп 
псмссе басқа компаниялардан жалға алады; осыдан кейін клиент 
очіиіц жалга алған серверін Интернет арқылы басқарады, ал төлем 
тек пақты қолдаиылған ресурстар үшін өтеледі;

- АТ саласында тек технологиялық инновация ретінде емес, 
жаца бичпес-моделіп қүру негізінде, мысалы АТ өнімдерін 
ондіруіпілср очдсріпіц жаца бизнес-идеяларын іске асыру кезінде 
іііімақіііргіі оч қі.ічметіи ач қаржылық шығыидармен тез үсыну 
мүмкімдігі туады;

коптсгсн бүлггық шешімдер жеткізушілері тек заманауи 
бүлггық платформасы мен гірограммалық қамтаманы қолдану 
мүмкіидігіп үсыпбайды, сонымен қатар заңды жэне технологиялық 
галаптарға жауап беретін дербес бүлттық платформаларын жасауға 
мүмкіпдік бсрсді [3].

Ііүл і іық сссигсулер иайда болғаннан бері ресурстар біріккен 
ниртуалды компыотсрлер ретіиде қолдаиылады.

'Галап бойыиша ресурстарды үлестіру мүмкіндігіне барлық 
сссіпсу ироцестері тэуелді болуынан, бүлттық есептеулер икемді 
д с і і  сссптелсді, бүл өч кезегінде, нақты есепке аппараттық ресурсты 
үсыпбаіі, жүіісиіц оргақ ресурсын қолдануга мүмкіндік береді. Бүлт 
кслссі сагыларды ұсыиады (кесте 1).

8аа8 иіц|)раі<ұрылымыиың үлгісі ретінде программалық 
қамгаманы жеткізушілер болып табылады, мысалы, Соо§1с Раск. 
Сооціе Раск-ке Интернет арқылы қолжетімді қосымшалар кіреді: 
Ошаіі, ОообІеТаІк, Саіепйаг, Эосз жэне т.б.

ІааН ипфрақұрылымын қолдану мысалы -  сүраныс бойынша 
басиа қычмегі (РОО -  Ргіпі: Оп Оетапсі). Бүл модель, дизайны 
клисігг сүрапысы бойыпша жасалған тауарларды сатуға негізделген. 
РОІ) клиенггерге магазип ашуға, дизайн сатуға мүмкіндік береді 
жэне т.б.
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Кесте 1 -  Бұлттық есептеулер кезеңі

Инфрақұры  
лым кезеңі

Инфрақурылым  
қызмет ретінде 
(ІпГга*ігисІиге а$ а 
8егуісе - Іаа8):

- бүлт негізі;
- нақты серверден турады, дисктен, 
желілік жэне т.б. қурылғылардан;
- ІааЗ -пен эрекетке түскенде ОЖ 
басқарылады, деректер сақталады, 
қосымшалар жэне таңдалған желілік 
компоненттер кеңейтіледі.

Аралық
платформа
кезеці

Платформа 
қызмет ретінде 
(Ріаііогш ав а 
8егуісе - Раа8):

- жеткізушімен колдау табатын ПҚ 
бұлтта программалау тілдерінің 
көмегімен жэне саймандар қуралдары 
көмегімен қолдануға мүмкіндік береді;
- ОЖ мен серверге енуге руқсат 
беріледі;
- клиентке қолданыстағы серверін 
басқару мен бақылаудың қажеті жоқ.

Жоғарғы
қосымша
кезеңі

Программалық 
қамтама қызметі 
ретінде
(8оЙлуаге а* а 
8егүісе - 8аа8)

қосымша клиентке суранысы 
бойынша усынылады;
- қосымша кезеңі булт түрінде.

Сурет 1 -Булттық есептеулер компоненті 
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Дүкеи қызметкерлері тауарды өткізу шамаларына карай 
дизайнды керегінше жүктей жэне ала алады. Дизайнның мыңдаған 
жүктеу мысалдыры бар жэне РСШ сақтау бүлттық технологиясының 
мүмкіндігіне байланысты сервер дискісінен шектеусіз көлем бере 
алады. Раа8 иш|)рақүрылымын қолдану үлгісі ретінде, Атагоп 
компапиясыиың Еіазііс Сотриіе Сіоисі (ЕС2) мысал бола алады. Бүл 
і ш і г м і і  ІІҚ оңдейтін жеке фирма. Осындай платформаға ие бола 
отырып, оз ресурстарында өзінше жасалатын, артық шығынсыз 
дүниежүзілік класқа сай өнім жасауға болады.

Иелену сииаты бойынша бүлттық қүрылғылар үш типке 
боліиеді:

Иелсііу сиііа і ы Поймііііін б.үл ггық күрмлғылар үні 
типке боліпсді:

жабмк (ргіуаіе) 
бүл г:

бүлтгык
кыімсітор, оидіріс 
ІІІІІМДО ЖПСШШТЫІІ 
жоме басқарылатыи;

- пвгізінде аіпық түр 
үсыі ііггі.иі 
ирты кіііылыісгнрпі 
мо;

-басты
айырмашылығы: 
жабық бүлтты 
баптау меи колдау 
жауапкершілігіи 
өндіріс атқарады.

ашық (риЫіс) бү.гг:

- бүлттық қызмеіті 
сататын .үйымдар 
тарамыиаи қолдау 
габады жоме тмесілі;

үлкеи өндірістік 
тоитарға колжетімді;
- кең жұртшылыққа 
қол жетімді;

эдетте «бұлт» 
түсімігі ашык бұлтты 
меңзейді;

вдеЬ-косымшалар 
көмегімен жеткізуші 
клиенттерге 
дннамикалық түрде 
Иіггернет
ресурстарын бірге 
қолдаиуға жэне 
пайдалануларына 
қарай есепшот
үсынады.

гибридті (һуЬгігі) 
бүлт:

-  ашық жэне жабык
аймақта орналасқан 
қызметтерді 
қолданатын ашык жэне 
жабық бұлт
комбинациясы;
- мүлдай қызметтерді 
басқару жауанкершілігі 
ашық бүлтты жеткізуші 
мен өндіріс арасыида 
үлестіріледі;
- гибридті бүлітарды 
қолдаиады жэие ең 
оңтайлы нүсқаны 
таңдауды негізге ете 
отырып, өндірістер 
жасалынған қызметтің 
максаты мен талабын 
анықтай алады жэне 
иемденеді.

Сурет 2 - Бүл гтық күрылғылардың типтері
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Мобильді қосымшаларда әлеуметті желілер мен жүйелерді 
қолданудың пайда болуы мен танымалдылығы өңдеушілер 
бірлестігінің жүмысына кепіл береді, алайда бүлттық жүйелік 
проңестер корпоративті өндеушілерді кейбір дэстүрлі рөлдерден 
айырады.

Бүлттық есептеулерді қолдануда маңызды сүрақ болып, барлық 
бүлттық есептеулер субьектісіне жоғарғы басымдылығы бар, 
қүпиялылық пен қауіпсіздік екенін білеміз.

1.5 Соо§1е сервистері

Ооо§1е сервистері келесі терезеде бейнеленғен:

ө в ►
Мой аккаунт Поиск РІау

м ш
Пачта Диск Каяөндарь

ш *
6оодІе4 : Переводчмк :

Ещё

Сурет-3 Сіоо§1е сервиетері 

Тагы батырмасы арқылы басқа сервиске отеміз

Докумвнты ВІоддег Коктакты

Другие серамсы Соодіе

Соо§Іе басқа ңызметтері керекті басқа сервистерге жол береді [6].
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______

Интериет Бизнес үшін
< іо <і |>іс  қызметтері В еб-іздеу АсіЗепае

\үеЬ-беттерде ақпаратты іздеу Онлайн режимде
С оо£ІеСһгот е интернеттегі бизнее
ЬІңғайлы браузер АсІМоЬ
Белгілер Табыс табу үшін оз
Белгі қою багдарламаңды кұру

Мулытімедна Әдейіленген іздеу Карталар

Кітаптар Қолдануш ы іздеуі К арт алар
Токстік іздсу мсн Өз іздеу жүйесін еңдеу Маршрутты анықтау
кітапхаиа үшін Карталармен

танысу
('у/ігтті'/) һ<)су Академия
1 і іг іч ' | ) і іо і  то сурот Гылымн мақалаларды іздсу Ж ер планетасы
Гідоу Дүние жүзін

компьютер арқылы
Жсіңііпықтсір Треидтер білу
( 'оцғы окиғалар Басқа елдер үшін іздеу

сұраныстарының
Нидео іздеу танымалдылыгының
1 Ііггсрпсітогі ІІИДСО динамикалық анализі

ІМ оЛ і іл д і Әлсуметтік желілер Инновациялар
күрмліыліірпі

С оо£Іе+ Сосіе
МоГнілдІ Достармсн байланые үшін Багдарламалаушыга
қүрыт>ы)шр уіиіп жаңа (|юрмат АРІ, құрылғы жэне
М і Ні і і ЛДІ 'Г0ЛС(|ЮІІДШТ>І ресурстар
( ІООЦІС

М обилді қүрылгы В Іо£§ег
үшіп карталар Ақпараттың тез және тегін
Толофон арқылы таралуы
мііріируггы шіыісгау
у іІІІІІ ккр ІІІМ С ІІ ГІІІІІ.ІСу

М обильді Топтар
қүрылгылар ушіп Талқылау тобы мен жіберілім
іздеу тізімін ісүру
Телефон үшін Сооціе-
іздсу Нап§оиІз

Шексіз тегін байланыс
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Кеңсе және үй үшін
Ст аіі: Спамнан қорғану жэне тез іздеу мүмкіндігі бар пошталық жүйе.
Д иск: Ақпаратты сақтауға жэне басқа қолданушыларға оны оңдеуге мүмкіндік 
беру үшін.
Қ үж ат т ар: Қазіргі уақыт режимінде басқа қолданушылармен бірге күжат 
қүру және өңдеу.
К ест елер: Кестені қүру жэне оны басқа қолданушылармен бірге өңдеу. 
П резент ациялар . Презентация қүру, өңдеу жэне қарау.
П іш ім дер: Интернетте сауалнама жүргізу үшін анкета құру.
Сурет т ер: Диаграмма жэне блок-сұлба қүру.
Сайттар: \ҮеЬ-сайттарды құру.
күнт ізбе: Достармен мереке жеткізу үшін уақытты жоспарлау.
Аударм аш ы: Тексттерді жэне веб-бсттерді эр түрлі элем тілдеріне аудару._____

Кесте-2 Ооо§1е қызметтері

Бақылау сүрақгары
1. Бұлттық технологияларға аиықтама беру.
2. Бұлттық технологияиың артықшылығы мен кемшілігін 

атаңыз.
3. Бұпттық есептеулерді ұсынудың жаңа тәсілдері туралы 

айтыңыз.
4. Бұлттық есептеулерде сыртқы және ішкі компоненттер нені 

білдіреді?
5. Бұлттық есептеулер деңгейлері мен құрылымдары туралы 

айтыңыз

Тапсырма
1. Сабақ деректерін зерттеу.
2. “Бұлттык технологиялар жэне оның қолданылуы” 

тақырыбына реферат жазу.

Әдістемелік нұсқаулар
Сабақтағы деректерді қайталау жэне тапсырмаларды орындау.
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I ақырып 2. Б¥ЛТТЫҚ ШЕШІМДЕРГЕ ШОЛУ

Жоспар:
2.1 Бүлттық қойма
2.2 Тапымал копшіліктік жабық бұлт
2.Л Үлсстірілген есептеулер платформасы. Базалық 

п л іі гформалар
2.4 Үлестірілген үуеЬ-серверлерді дайындау құрылғылары

Мақсаты: заманауи бұлтты шешімдермен таныстыру
КЧлтті соз: бүлттық қойма, ганымал көпшіліктік жабық бүлт, 

үлссі ірілгеп сссіггсулер илатформасы, есептеу қүрылғылары.

2.1 Бүлгтыққойма

( 'оңгы уақыгга пайдалапушыға абстрактілі есептеу 
қуи і п.ілыгыпа мүмкіпдік беретін, нақты көптеген қашықтықтағы 
жабдықтарга үлестірілген «бүлт» атауын құрайтын -  «бұлттық 
сссіггсулер» кец таиымалдылық алды. Пайдаланушыға бұл тэсіл 
сд.іуір ыцгайлы, ягпи ол нақты аппарат құрылғысын қолдапғаны 
үіііін іісмссс сіггыіі алгапы үшін ақы төлемейді, гек оған орындалған 
сгсіггсмслср үшііі сссп айырысады. Айта кететін жайт, қазіргі таңда 
«бүлггық сссптеулер» термині эртүрлі түсіндіріледі. «Бұлтты 
жүііслср» жинақгамасынап үлкен үлестірілген платформаларды 
гүгіисмі і Алііііда, мүпдай платформалар есептеуіш болулары шарт 
емгг, мыгшіы дсрскгсрдің копсаиды бүлттық қоймасы жэне т.б. [2].

Дсрск гсрдің бүл ггық қоймасы -  бұл онлайи-қойма моделі, яғни 
дсрск гср копсапды үлестірілген сервер желілерінде сақталады жэне 
клисп ітср қолдаиымыпа ұсынылады.

Дсрек гер бүлтта сақгалады жэне өңделеді, клиенттің козқарасы 
Поііыпіші ол - колсмді, виргуалды сервер.

Гомсидс коіібір тапымал деректердің бұлттық қоймасы тізімі 
Псрілпчі Пгорһох, ( іооцісОгіус, Ме§а, Яндекс.Дис, Сору.сот, 
Атіі/ои Хітріс Хіогадс 8сгуісе (Атахоп 83), Облако@таі1.ги, 
А(ігіус, 8и§аг8упс, Вох.псі, іІ)гіуе, ОрепОгіүе жэне басқалар.

Дерсктердің бұлттық қоймасының кейбір тегін қызметтеріне 
мысалдар келтірсек:



БгорЬох- деректердің бұлттық қоймасы клиенттерге 
өз деректерін бүлттағы серверлерге сақтауға жэне ол 
деректерді Интернеттің басқа пайдаланушыларына 

ИгорЬох қолдануға мүмкіндік береді. ОгорЬох жүмысы 
деректерді синхрондау үшін түрғызылған.

ЭгорЬох қызмет түрлері:
- негізгі аккаунт - 2 Гб тегін беріледі; резервті кошіру, жан- 

жақтан қарапайым жалиы ену;
- кеңейтілген — 1 ТБ беріледі; өзіпің базалық аккаунтының 

барлық функңияларын, енуді бақылау, қашықтықтан деректерді 
жою;

- бизнес үш ін- айына 12 € (14 күн триал тегін), ресурстар 
клиенттің сүрауы бойынша беріледі, файлдарды басқару мүмкіндігі, 
оларды қалпына келтіру жэпе техиикалық қолдау.

БгорЬох, Мас, РС, Ьіпих и мобильді қүрылғыларға орнатуға 
болады.

СооңІеОгіуе — деректердің тегін бүлттық 
қоймасы. Пайдаланушыларға өз деректерін 
бүлттағы серверлерге сақтауға жэне 
Интернеттің басқа пайдаланушыларына 

С о о д і е  О г іу е  оларды қолдануға мүмкіндік береді.
Активация жасалғаиан кейін СооцІеОоск-та қүжаттармен 

жүмыс істеу үшін, оларды бүлтгарға ауыстыруға жэне жүмыс үшін 
5 ГБ теғін кеңістікті (аймақты) қосуға болады. Бүл қызметте 
қүжаттармен қатар суретгер, видео, эуен жэне т.б. 30 түрлі мәлімет 
сақтауға болады.

Әрбір пайдаланушыға 15 ОЬ бос орын тегін беріледі (қосымша 
16ТБ дейін алуға болады).

Веб-интерфейс қызметі арқылы енумен қатар, Мас 08, 
\Уіпс1о\Ү8,108 жэне Апсігоісі клиенттері арқылы да мүмкіндік бар.

Яндекс.Диск- тегін бүлттық қызметі. Пайдаланушыларға өз 
деректерін бүлттағы серверлерге сақтауға және Интернеттің басқа 
пайдаланушыларына оларды қолдануға мүмкіндік береді.
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Япдекс. Диск- те жұмыс жасау эртүрлі 
кү-рылғы арасында сэйкестендіру арқылы 
түрғызылған. Яндекс.Диск 10 ГБ 
шамасында тегін кеңістік, сонымен қатар 
бұлттық қызметтің ақылы пакеттерін, 
бопустық қосымша орын береді.

Яидекс.Диск МісгояойОШсе офистік пакетімен бірігеді 
(имісгралдаиады) жэие бүлтті.ік қызмет атқарады. Сыртқы 
қүрылгылардың Япдекс.Диск-ке ақпарагтар, видео жэие цнфрлық 
кммсрадііп фотоліір жүкісу мүмкіидігі бар. Сопымен қатар жарты 
ж і . і н г і і  I I .  к о с і .і м і і і і і  Псрілсді.

( 'ору.сот - функциясы жағыпан ОгорЬох-ке 
үқсас, тек алдып ала бірдеи 15 Гб дисктік бос 
орып береді (егер сілтеме арқылы өтсе +5 Гб 
қосымша).

( п р у . г о п і  іп . ім  к с л с с і  а р г і . і к і и ы л ы қ т а р ы н  а й т а  к е т у г е  б о л а д ы :

ж . ч і с  і ү с і і п к і і  и п г с р ф с й с ;  қ ы з м с г г і ц  к р о с с п л а т ф о р м а л ы ғ ы  -  

I і ш і х , Д п с і г о іс і ,  М а с  0 8  X ,  І 0 8 ,  \ Ү іп с 1 о ш з  ж э н е  \ У іп с І о \ У 8 Р һ о п е - ғ а  

і і р і і а л г і і п  қ о с ы м ш а л а р ы  б а р .  Б ұ л  қ ы з м е т т е  ж ү к т е л г е н  ф а й л д ы ң  

и о л с м іп с '  ш с іс т е у  ж о қ  17 ] .

2.2 Гипымал копшіліктік жабық бүлттар

Гапымал копшіліктік жабық бүлттар бүгінде Місгозой, Ооо§1е 
жонс Ашагоп-нан көлемді бүлттар болып табылады. Олар өте 
жогііры сапасымен, жылдамдылығымен жэне сенімділігімен 
срскпкміснсді, гауарлар мен қызмет белгіленген ақыға барлығына 
Іу О Л Ж С Т ІМ Д І.

Жпбық агалуыиыц себебі, иеленушісінің бақылау аймағынан 
гыс гаратылмайды.

Олар оцдеген программалық қамтаманыц ауқымды қызметке 
бір дппасы жіберіледі жэне барлық қолданушыларға қолжетімді.

Аппарагтық ісүрылғы, есептеу тораптарының инфрақүрылымы 
жіті бақылапады.
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Арнайы осы жүйелерге жазылған көпсанды, төмендеңгейлі 
программалық қамтама қолданылады, яғнн бүл өзіпдік операциялық 
жүйе, файлдық жүйе болуы мүмкін.

Дүниежүзіне олардың танымал өнімдері мысал бола алады:
- Місгозой \Үіпс1о\ук Агиге;
- Атагоп Еіакііс Сотриіе Сіоисі (Атагоп ЕС2);
- Ооо£ІеАррЕп§іпе [2, 96.].

2.3 Үлестірілгеи есептеулер плагформалары. Базалық 
платформалар

Келесі бүлттық инфрақүрылымның шешімі боп, бүқаралық 
апиараттық қүрылғыларда үлкен үлестірілген желілерді кеңейту 
үшін танымал көпсанды, яғни ашық бастапқы кодымен жэне бос 
лицензиялы өнімдер болып табылады. Бүл есептеу желілері «жеке 
бүлттар» деп аталады.

Осы кластың ерекшеліктері:
- көптегеи есегітеу тораитарын бір желіге біріктіру жэпе есепті 

косу;
- пакетті есептерді орындауға арналған;
- біріктірілген корғалған орта, есептеудің деректері мен 

нэтижесіне қолжету жүйенің баптауыиа сэйкес шектелген;
бүл жүйелерге ағын деректері жүмысымеи қолдау 

көрсетілмейді, яғни, көпшілік қолданатын эртүрлі күнделікті 
есептер мен қызметтерді үсынуға қолайсыз.

ОІоЬиз жэне ТЖІСОК.Е [2, 106.] үлестірілген есептеулер 
платформасына мысал бола алады.

Атагоп компаниясының Еіазііс Сотриіе Сіоисі (ЕС2) бүлтты 
есептеулер плагформаларыпі.іц бірі жэне элі күнге дейіп ец 
танымалдарыныц бірі болып отыр. ЕС2 -  мен жүмыс істеуді бастау 
үшін Атахоп Масһіпе (Ата/оп Масһіпе Іпаіапсе, АМІ) данасы 
қажет. АМІ -  қосымшалармен жэне т.с.с. операциялық жүйесі бар 
сервердің толық бейиесі. Агаа/оп жэне ЕС2 қоғамдастығыныц 
Місгозой \¥ іпс1о\¥3 жэие Еіпих көптеген АМІ танымал үлгілері бар, 
сондай-ақ ашық бағдарламалық қамтамалардың эр түрлі 
жиынтықтарымен де, мысалы, Арасһе \УеЬ Зегуег, Му80Ь жэне 
Руіһоп түсіндірушісі (интерпретатор). Егер қолайлы АМІ таба 
алмасаңыз, Атагои тек өзі үшін иемесе өзгелермен де бөлісуге
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(н)ііііі і.ііі очімдііс ііүсқаларга бай АМІ ісүру құралдарын ұсынады. 
ДМІ .іргүрлі олшсмді "дапаларға" ориатыла алады. Дананы басқару 
мі-п оіірлық окіміпілспдіру \ҮсІ>ссрвистер көмегімен орындалады. 
\\/сІ) еерііистердіц аііііаласыпда ЕС2 даналарын басқаруды 
жсцілдегсгім үлксп жожүйесі өсіп отыр. Мысалы, ҒігеГох арқылы 
ііигін-іі ДМІ үлгілеріи жүктеу мен басқаруға болатын ЕІахІісГох 
,н м,і ГпгГох ксцсіігілуі. ЕС2 -  ХЕМ атты виртуалдылық үшін ашық 
нрогрііммалық қамтамада жұмыс істейді. АМІ операциялық 
жүйелері регіиде Ьіпих эр түрлі түрлері кеңінен қолданылады. 
ГІроі раммалаудың кез-келген тілдері қол жетімді: .Іауа, РНР, Руіһоп 
жэію т.б. ЕС2 -  да коммерциялық бағдарламалық қамтаманы 
қолдамуға да болады, алайда ашық бастапқы кодты ирограммалық 
мімтпмаш.і қолдаііу оііы пайдалануға ыцғайлы етеді: ірі даналар мен 
оиіірдыц коп саш.іи қолданған уақытта лицензиялау туралы 
ііпіііідііуді.ің қажегі жоқ. Атагоп инфрақұрылым облысында ЕС2 
үіііт, дсрекгсрдің сепімділігі мен резервтік көшіру мэселелерін 
иісшуде, қі.гімет гсрдіц кең спектрін ұсынады. Атагоп 83 қызметі 
дсрскгерді речервтік кошіру үшін тамаша таңдау болып табылады. 
Коіііиссс бүл "очіц жаса" модельіие саяды. Атагоп бұлтына қол 
і > ім іү м г і і  біігқпру гкі кечсцдік сэйкестендіруді (аутеитпфикация) 

һ і и і і і і і  ігі і і і  иіичігіі \ҮгІ) ссрпнсіср комсгімеп орындалады.
ІНМ Міііс С і о і к і . Ата/оп бұлггы есентеулер саласына бірінші 

<>і)ін.ііі кіргеіі ксчдс коіішілік гацкалған болатын. Ал ГВМ кірген 
нгчдг сшкім гаңқалғап жоқ. Віие Сіоисі шешімі 2008 жылдың 
і пііі.іііііп жнрііиліиіды жэпс бүлтгы есептеулерінің негізгі 
імүмннідіг ігриі (ігругг гиіс болагып. Түтыііушылар х86 неғүрлым 
кгц ііірн.іп піі қүрылгысы псмесе РО\ҮЕП© негізіндегі анағұрлым 
жогпры класты аппараттық қамтамасы арасынан таңдау жаеай 
шіпды. Ніііс ( 'ІоисІ -  ІВМ нрограммалық қамтамасын Тіуоіі® эртүрлі 
мүмкіпдіктері (ііроцессор/жады/диск) бар жүйелерді автоматты 
іүрдг Пгру үпііп иайдаланады, бұл кэсіпорындарға үлкен есептеу 
иуніі.т, ои үіііт шагып қаражат кана төлей отырып, іске асыруға 
мүммидік Псрсді. Сонымен қатар, ІВМ "жабық" бұлтты 
ііннтформплар імецбсріпде иионер болып табылады, өйткені ол 
жгіііарплық жраііда орпаласқан ішкі қосымшалар үшін бұлттық 
сгпггсулср аргықшылығыи иайдаланады. ІВМ Віие СІоисІ - бұл 
н і і м ы і і  ксле жагқан жаца техиология, сондықтан соңғы ақпаратты 
мүмкііідігіііше мүқият тексерген абзал: техиологияның қандай
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үлгілері қазіргі уақытта қолданылады. ІВМ ашық технологияларды 
жақтаушылардың басты бірі болып табылады, бұл ІВМ 
платформасын ашық технологияларды кең қолданатыи қосымшалар 
үшін жақсы таңдауы етуге негіз болмақ.

Іоуепі Ассеіегаіо)'. Мүмкін, .Іоуепі комианиясы Атагоп немесе 
ІВМ сияқты кеңінен танымал емес шыгар, бірақ ол бастаушы \УеЪ- 
компаниялары үшін бүлтты есентеулер платформасын жеткізуші 
рөлінде таңқаларлық беделге тез арада қол жеткізе білді. .Іоуепі 
Ассеіегаіог айтарлықтай дэрежеде дэстүрлі хостинг-провайдерлер 
икемділігін қамтамасыз етеді, бірақ бүлтты технологиялардың 
негізгі мүмкіндігіне келгенде -  қуаттылықты қосымша жүктемесіне 
байланысты арттырады. Оның көмегімен тез арада РНР, .Іауа немесе 
КиЬу оп Каііз -  да алдын-ала күйге келтірілген жэне пайдалануга 
дайын, қосымша данасын дайындап шығаруга болады. Бұл ретте 
осы жүктеме талап ететін есептеу қуаттылығы пайдаланылады. Бүл 
шешім Ореп8о1агіз операциялық қамтамасыпда жүмыс істейді, 
сондықтан да ресурастарды басқару мен оларга қол жеткізу үшін 
барлық қарапайым қүралдарды қолдануға болады, оныц ішінде 88Н 
жэне ҒТР бар. .Іоуепі бүлтты есептеу ортасы масштабтылыққа 
бағытталған. Тіпті бағасы бойынша ең қол жетімді ұсыныстар 
максималды жүктемелермен жұмыс жасай алады. Бұл Іоуепі-тің, 
көптеген ресурстарды талап етпейтін, бірак көптегеи максималды 
жүктемелері болатыи, ҒасеЬоок-қосымшалар құрушы өидірістер 
арасында танымалдылығын көтерді. Іоуепі-ге Ореп8о1агіз-мен 
үйлесімді кез-келген технология гіайдаланылады. Бұл барлык ашық 
ЬАМР (Ьіпих - Арасһе \УеЬ-8егұег - МуЗОЬ - РНР) 
технологияларына жэне бағдарламалау тілдеріне, сондай-ақ басқа 
да программалау тілдеріне, мысалы, Іауа жэие КиЬу қагысты. .Іоуепі 
кез-келген Ьіпих или ІЖІХ© құралдарып, сайтқа қызмет корсету 
мен деректер қауіпсіздігін қамтамасыз етуді тиімді пайдалануға 
мүмкіндік береді.

М0880. Моззо -  белгілі Тһе Каскзрасе Сіоисі хостинг- 
провайдерінің еншілес компаниясы, бүлттық есеитеулер үшін 
бірнеше түрлі қосымшалары бар. Моззо Сіоисі 8іІек базалық жэне 
мамандандырылған платформасын қамтиды. Сіоисі 8ііе екі негізгі 
кескіндемесі (конфигурация) бар. Біреуінде ашық бастапқы кодты 
программалық қамтама қолданылады. Бұл классикалық ЬАМР- 
жүйесі. Басқа кескіидемеде 118 \УеЬ-сервері \Уіпсіо\Ү8 8егуег жэне
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‘ісгусі' дсректср базасы пайдаланылады. Кескіндемені таңдау 
і ніг іпкізу қабілеттілігі, сақтау құрылғыларындағы орын жэне 
иршич сорды қажеттілік бойынша пайдалану үшін төлеу қажет. 
Моммо, ( іоікі Яегуегк -  кескіндемеге толық икемді Ьіпих-серверлері 
дсн м гмла гі.і11 жаңа өнім үсынатындығын жариялады. Мокко Сіоисі 
' .ііі ■. коп қосымшаларға базалық қүраушылар беретіндігімен 
іиііымші. Оларды базалық деңгейдің мамандандырылған 
шііггформасы ретінде сипаттауға болады. Келесі бөлімде нарықта 
үсыііылгап мамапдапдырылған платформалар қарастырылады.

Мамаидсшдырылган платформалар
"Міімапдандырылған" термині біршама субъективті. Бүлтты 

сссіггсулор плптформасын нақты не нэрсе мамандандырылған етеді?
І.уц иоінмдсгі бпрлық млатформалар, жоғарыда корсетілген базалық 
ииіііформііліір (|)упкңияларынан басқа қосымша мүмкіндіктер 
уі і.іііады. Ксйде бүл эзірлеу бірегей ортасы; кейде платформаға 
кошірілгоп қосымша қызметтер; кейде жай ғана ыңғайлы 
фупкцимлар. І>ул бөлімде мынадай мамандандырылған 
ііиіітформшііір қарасгырылады: Місгозой Агиге, Ооо§1е Арр Еп§іпе, 
Д ріпііи < іоікі, I Ісгоки, Ыііі)’ жэмс ЯаІсхГогсе.

(іооціс Дрр I 11; іііс ,’()()К жылдың скіпші тоқсапында Ооо§1е 
ічімііишпк і.імси піыгарылгаіі Арр Ііпціпе платформасы басқа бүлтты 
пнптформііліірдаіі аіігарлықгай срекшеленеді. Онда аппараттық 
юім гіімамы болу жоқ, тіпті виртуалдылықты да бөлу жоқ; бар 
(іоіи иііі.і косымімініы даііыіідау, ол тіпті тегін жүзеге аспақ. 
\іііі(іііи, Дрр Г і і ) ’ іп с  рссурстарып пайдалаиу шектеулі, қосымша 
процсссор қуагыи, сақгау ресурстарын жэне Интернет-арнасының 
огкііу қабілсп і л і г і і і  қажеттілік шамасына қарай сатып алуға 
болады, басқа да бұлтты илатформалары да осындай кағидамен 
жүмыс жасайды. Оооціе Арр Еп§іпе бірнеше ыңғайлы функциялар 
(шр, (іірақ бүл оныц мамандандырылған функциялар жиынтығының 
(ні> іиміісы гаііа боп табылады. Ооо§1е Арр Еп§іпе -  Руіһоп қолдана 
иимгі.ііі эчірлеудіц сенімді ортасын ұсынады. Руіһоп-да осы 
илігк|)орма үсынатын көптеғен сервистер эзірленген.
I Іаіідалапушылар басқаруы Ооо§1е-ден алынған. Мысалы, 
қосымшага кіру -  Ооо§1е Маіі-ға кіру үшін пайдаланылатын тіркеу 
дсрсктерімеп жүзеге асырылады. Құрылымдалган деректерді сақтау 
үіиім ДІМ бар. Қоймадан деректерді шығару мен сақтау -
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хабарламалық (реляция) деректер қорын пайдаланумен ұқсас, бірақ 
бұл техиология толығымен Ооо§1е-мен эзірленген. Оның негізінде 
Ооо§Іе ОҒ8 меншікті үлестірілген файлдық жүйе жатыр.

Аріапа Сіоисі. Аріапа компаниясы бірінші кезекте Аріапа Зіисііо 
арқасында танымал -  динамикалық бағдарламалық тілдермен 
жұмыс үшін Есііряе негізіндегі ГОЕ, мысалы, ІаұаЗспрІ, РНР, Руіһоп 
жэне КиЪу. Аріапа 2008 жылдыц екіпші тоқсанында өзіндік бұлтты 
платформасын ұсынды. Нақтырақ айтқаида Аріапа Сіоисі -  .Іоуспі 
бұлтты есептеу платформасыиың үстіртін жиыитығы болып 
табылады. Аріапа Сіоисі пайдалаиа отырып, РНР, .[ахсг (Аріапа 
сервері жағыиаи .ІауаЗсгірі жүзеге асырылуымен) немесе ЯиЬу оп 
Каіік қолдана отырып, Ьіпих немесе Му8(^)Е ортасында оп-оңай 
қосымша құруға болады. Аріапа Сіоиё-да орнатылған қосымша 
іоуепі Ассеіегаіог үшін кез-келген қосымшалары сияқты 
сипагтамаларға ие, бірақ Аріапа қосымша мүмкіидіктері бар. 
Бұлтты қосымшаларды басқару меп орістету Аріапа 8іисІіо-да 
тікелей жүргізіледі. Қосымшаньщ аппараттық ресурстарыи бөліп 
кәрсету мен журналдық файлдарды басқаруға дейінгі барлық іс- 
эрекеттер Аріапа Зіисііо орындала алады. Аріапа ыңғайлылықтың 
тамаша деңгейін камтамасыз етеді -  эзірлеу, тестілеу, өрістету жэне 
басқару бір ортадан жүзеге асырылады.

Негоки. Ооо§1е Арр Еп§іпе -  Руіһоп үшін не болып табылса, Ү- 
СотЬіпаІог фирмасымеи жарық кәрген Негоки жобасы да -  РиЬу оп 
Каііз үшін сондай маңыздылыққа ие. Бұл -  КиЬу оп Каііз бар жай 
ғана бұлтты платформа емес. Негоки Каііз-ті қолданады, сондықтан 
ол маңызды дәрежеде Каіія-ке бағытталғын. Негоки-де КиЬу 
локальді орнатылған нұсқасына жай ғана белгілі бума (пакет) қосу 
керек, жэне дем арада Негоки бұлтында оз қосымшаңды епгізіп, 
өрістету үшін комапдалар пайдалаиуға болады. Сондай-ақ, Оіі 
репознториясынан орістетуді жүзеге асыруга болады. Тіпті 
қосымшаның бастапқы кодына қол жеткізуге және оны тікелей 
\¥еЬ-браузерінен озгертуге болады. Қосымша үшін кез-келген 
қажетті КиЬу бумасын немесе қосылатын Каііз модульін 
пайдалануға болады. Негоки ортасы толығымен қолайлылыққа 
негізделген. Ол Ашагоп ЕС2 үстінен жұмыс істейді, сондықтан 
есептеу қуатын икемді ұлғайтуға болады. Негоки -  Негоки Оагсіеп 
ұсыныстар шеңберінде тегін қызметтер ұсынады. Онда бұлтты 
қосымшаны тегін тестілеп жэне өрістетуге болады. Үлкен
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і үктемеге көшу туралы шешім қабылданып немесе қарама- 
іиііішылыққа қарсылық қажет болғанда, өз қосымшаңды Негоки 
шштформасы негізгі бетіне көшіруге болады.

2.4 Үлестірілген луеЬ-серверлерді өңдеу құрылғылары

Бүлттық инфрақүрылымның бір шешімі боп арнайы 
үлеетірілген \үеЬ-серверлерді жазуга арналған мамандандырылған 
опімдер бола алады.

\ҮсЬ-ссрвис -  бүл көитік, яғни оның сансыз данасын іске қосу. 
Орбір дана барлық қызмет мүмкіншілігін иемденген жэне оған 
берілгсп арнайы есептерді шешуге қабілеггі.

\Үі'Ь-ссрвсрлср үлестірілімі деп - олардың даналарының 
лрін ымдагы озара әрекеттестіктің болуы. Мысал ретінде, сандар 
косымдысы жэне үлестірілмейтін боп табылатын калькуляторды 
ііпіуга болады. Ал шеЬ-чат қызметі -  үлестірілген бои табылады, 
опың дапалары озара белсенді эрекеттеседі.

Үлесгірілгем мсЬ-серверлерді жасауға арналған 
імііміііідіііідырылгаіі қүрылгылар кобіне программалау тілінің
..... .. псмічч' оідері ирограммалау тілдері болады. Осы
ічнн і ың окіиі ( )рп, N^111111, 1 .6. болып табылады [2, 116.].

Ііпқылау сүрақтары
I Чамшшуи бүл ггық шсшімдерді атаңыз.
’ «Бүл і гық қоііма» түсінігі пеиі білдіреді?
I «Таиымал копшіліктік бүлт» анықтамасын беріңіз жэне 

жабық бүл г мағынасын түсіндіріңіз.
4. «Үлестірілгеи есептеу платформасы» шешімі дегеніміз не?
5. Үлсстірілген шеЬ-сервер оңдеу қүрылғысының ерекшелігі 

ІІОДО?

Тансырма
1. Сабақ материалымен танысу.
2. «Заманауи бұлттык шешімдерді шолу» тақырыбына 

рсфсрат жазу.

Одістемелік нүсқау
Гсориялық материалды қайталау жэне тапсырманы орындау.
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Тақырып 3. КОМПАНИЯЛАР ТАРАПЫНАН ҮСЫНЫЛАТЫН 
БҰЛТТЫ ҚЫЗМЕТТЕР

ЖОСПАР:
3.1 Бұлттық есептеулердің ірі өндірушілері
3.2 Қазақстан Республикасында бұлттық технологияларды 

енгізу
3.3 Мобильді оператордың бүл пық технологиясы
3.4 Антивирустық қорғаныстагы бүлттық технологиялар

Мақсаты: Білім алушыларға бүлттық қызмет мысалдарымен 
таныстыру

Кілттік сөздер: ЕРАМ Зузіешз, бүлттық платформа 07, НР 
Неііоп, Неііоз ІТ, Місгозой ОШсе 365, ОІоЬаІ е-ОоуештепІ Ғогит 
2014, Кселл бүлт, антивирустық қорғаныстағы бүлттық 
технологиялар.

3.1 Бүлттық есептеулердіц ірі ондірушілері

ЕРАМ Зузіетз компаниясы -  америкалық ІТ- 
компания, тапсырыс бойынша ПҚ ірі өндірушісі 
жэне Орталық жэне Шығыс Еуропа бойынша 
консалтинг саласындағы жетекші маман, 
ақпараттарды талдау меи деректерді басқару 
үшін, программалық шешімдер мен «бүлттық 
қызмет» үсынуды өңдеуші саласының жетекшісі 
[8].

¥лттық бүлттық платформа 07  -  эртүрлі
деңгейдегі атқарушы билік органдарына, 
жергілікті өзін-өзі басқару органдарына, 
коммерциялық үйымдарға жэне жеке түлғаларға 
арналған бүлттық есептердің модельдерінің 
қызметтерін үсынуға арпалғап интегралданғагі 
ақпараттық жүйе кешені.
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Ү.ІМ г і .і қ  булттық платформа 07 негізінде мемлекеттік баскару 
ирі іііідарыііа жопе жеке кәсіпорындар үшін денсаулық, білім, 
іиіуііісіідік, тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, мүліктік-жер 
кл і і.пііісіары саласында қолданбалы қызметтер жүмыс істейді.

Кіші жопе орта бизнес кэсіпорындары үшін кеңсе жүмысын 
үііымдасгыруга, клиенттермен карым-қатынасты басқаруға, сауда 
і >і ю опдірістік операцияларды есептеуге арналған қызметтер 
/кінмлыпгаи [9].

| і іі’ Ноіюп - сіоисі сошри(іпд | НР Неііоп-мен гнбридті бүлт аркылы 
жүмыс істеуге болады, яғни жаңа 
кызметтерді жасау мен өндіру, 
қосымшаның кілттік функциясын
интегралдау, гипервизор негізінде ортаны 
толық бақылау іске асырылады [10].
Бүлтты ПҚ жэне НР Неііоп қызметі бизнес- 
ортада интеграцияланатын ашық экожүйе 
жасауга мүмкіндік береді.

ІІсІіох ІТ - ОГГісе 365 кешенді пакет 
қышстіп, консалтинг жэне қолдау 
керсететін, бүлттық қызметті енгізу 
бойынша дэлелденген Місгозой 
серіктесі

ОГйсе 365 - онлайн тәртіпте, кез- 
келген уақытта жэне қай жерде 
болмасын, географиялық
орналасуына тэуелсіз кестелермен, 
қүжаттармен жэне басқа да 
материалдармен нақты тэртіпте 
бірігіп жүмыс жасау мүмкіндігі [11].

ОГІичі 365 қі.пмсттері:
МігтноП Ііхсһапес Опііпе күнтізбе, электрондық пошта жэне спам мен 

вирустан қорғанған байланыстар
МІгцімоП І-упс Опііпе біріккен аудио жзне видеоконференцияларды 

ұйымдастыру мүмкіндігі

0  СЖісе 365
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Місгозой 8һаге Роіпі Опііпе мекемелерге сайт жасау, серіктестер жэне 
тапсырыс берушілермен бірігіп жұмыс жасау

ОШсе РгоГеязіопаІ Ріиз Місго8ой қосымшасының кеңселік пакеті, оган 
рүқсат жазылу арқылы беріледі (эрбір 
клиентке 5 күрылғыға ОШсе орнатуға рүқсат 
беріледі)

Кесте-3 ОШсе 365 қызметтері

Ш тоЬііе
^ 11"" ЛУЧШЕЕ В КАЗАХСТАНЕ

Казахтелеком компаниясы МуСІоисІ.к/ 
бұлттық қызмет порталын іске қосуда. 
Барлық бұлттық қызметтер
Қазақтелекомның 14 мэлімет- 
орталығында іске асады.

3.2 Қазақстан Республикасында бұлттық технологияларды
енгізу

СІоЬаІ
е-СоуегптепІ 
Ғогиш 2014

Қазақстаи ауқымды түрде нақты 
экоиомика секторында бүлттық 
технологияларды енгізуді
жоспарлап отыр (Оіоһаіе 
Ооуегптепі Ғогит 2014 
пленарлық отырысы)

«Ақпараттық Қазақстан - 2020» бағдарламасыиың бір міндеті 
болып барлық тіршілік эрекеті өрісін жоғары деңгейлі электронды 
қызметпен камту болып табылады. Қазақстан ауқымды жэне 
кешенді түрде бүлттық есептеу 
жоспарлағаны көрсетілген.

Инвестиция тиімділігін котеру 
мемлекеттік органдарда бүлттық

технологияларын енгізуді

мақсатында, реепубликада, 
платформаға ауысуымен,

ақпараттандыру қызметін енгізу жобалары жасалған.

А І М А С Ю И О

АЬМАСЬОІІГЗ бүлтты сервистері 
1С, Місгозой, ВіІпх24 сияқты алдыңғы 
қатарлы компаниялардың сүранысқа 
ие жэне қымбат программалық 
шешімдерін 8аа5 (программалық 
қамсыздандыру қызмет ретінде) моделі 
бойынша үсыну арқылы кез-келген 
кэсіпорынға қолжетімді етеді [12].
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КЦ МІМ
Іпіміні.ці ІІ.ШІгформи болімінде 50-дегі астам ең қажетті 

н г і і і к  ш.пмеггор жоие қызмег көрсетулер бар, И88Б, 8М8, 
I' 1'іг.Іі чмопр.ііііма, мобильді қосымшалар жэне ОР8 навигация

і. ініііім нинііры іі'кс асырылады.
I і ніі' і і .ііі ліі ип ііргі уақытта 570 мемлекеттік қызмет керсету 

и п <<іі'і)ііііі і.і.і імп гер үсыпылады [13].

1.1 МоГіплі.ді оператор бүлттық технологиясы

КсеІІ
Кселл Бұлт - деректерді сақтау жэне
жүмыс жасау, сондай-ақ клненттерге
гехиикалық қолдау көрсету
іімфриқүрылымын өзінде біріктірген,
(>үл і п.іқ гехнология.

I і гиіі Ііүпг» қ і .г і м с  г і і і і ц  артықшылықтары: 
і-.ыам п рссурсгарды тацдау мкемділігі; 
ііііріуііиді.і 14‘рік‘рлерді теч жасау; 
і грцгр .і .іһді.іқпіры, 11Қ жоме тсхмикалық қызметкерлер 

н і ы і  ыіі'і11| 11.і11і.і11 і ііімділм і;
іі|ііі,іііііі \ і.гртг г.іусіич і қолжетімділігі, Интерпет бар жерде 

' I/ / қ і . і імс11;
ц г р г қ і г р  қ а у і п е і і д і г і  ж э н е  ( У М  Х Ү а г е  в и р т у а л и з а ц и я  

һ  ч і к і і и и  11и > ы  и г і  і і і и д с ) ;

і і ц і г і і  і і г р д і  і е х м м к а л ы қ  қ о л д а у  [ 1 4 ] .

I (' бүл ггық техпологиясы. Әртүрлі ОЖ-мен түрліI 1 | . I И ) I |, 11- I
түтыиушы құрылгыларында қолданбалы 
шсшімдермеп ыңғайлы, кеңінен жұмыс жасауды 
қамтамасыз етеді [15].

І< I Іредмрмятие - бұлттық инфрақұрылымы өзіне келесі 
ігчіііпгімдгр мсн гсхпологияларды кірістіреді:

І Г П Р  (ПТТР8) хаттамасы арқылы деректерге қосылу 
мүмқііппілігі, ягми, клиенттер жер шарының кез-келген жерінен 
ІІіггсриег арқылы қосыла алады;

уүеЬ-клиемт бар болуы, қолданушының Интернетке қатынауы, 
і іііідықгам клиепт кез-келген компьютерлерден немеее мобильді 
і' ург.нп ылардап дайындықсыз жұмыс істей алады;
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сервердің ауқымды кластерімен жұмыс жасайтын 
болғандықтан, бір мезетте жұмыс істеп отырған көпсанды 
клненттерге қызмет көрсете алады;

- 8аа8 қызметі инфрақұрылымының бар болуы, яғни жеткізуші 
қолданбалы тапсырманы өңдейді жэне басқарады, тұтынушыға 
Интернет арқылы енуге рұқсат береді, тұтыиушы тек қолданган 
қызметі үшін ақы төлейді [15].

3.4 Антивирустық қорғаныстағы бүлттық технологиялар

Көптеген антивирус программаларының құрмьіиа бұлтты 
жасаушылар кіреді. КазрегккуЬаЬ, ТгепсІМісго, МсАІее, 8утап1ес, 
Ауазі: өз бұлттары бар жэне т.б.

Казрегзку Зесигііу МеІ\\’огк антивирустъщ «бүлты»

Жаңа қауіптермен күреске негізгі үлесті қолданушылардың 
ездері енгізеді. «Касперский зертханасы» ПҚ орнатуда түтынушыға 
программа туралы деректерді «бұлтқа» өткізуге келісім сұрайды. 
Бұл деректер толығымен анонимді болады, алайда жаңа қауіпті ПҚ 
анықтайды жэне бірнеше минутта «Касперский зертханасының» 
барлық қолданушыларын хабардар етеді [16].

Бақылау сұрақтары
1. Бұлттық есептеулер бойынша қандай өндірушілерді білесіз?
2. Қазақстан Республикасына бұлттық технологияны ендіру 

туралы айтып беріңіз.
3. Антивирустық қорғаныста қандай бұлттық технологиялар

Какрегкку 8есигіІу Мсіүүогк (К8М) -  қауіпке 
максималды тез эсер ететіи қауіпсіздік 
жүйесі (2008 ж.) жэне «Касгіерский 
зертханасы» онімдерінің компыотер
қүрылғылары қауіпсіздігінің негізгі
технологиясы.

бар?
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I НІК і-ір іш і
I іііііи іиіі ІЧчмуПликасыпдагы бұлггық технологиялар»,

....... . Пүлім.і ипфраісұрылым» тақырыптары бойынша
Iн фі | і і і і і ,і | і дпйі.іидау.

. > ііі ■ гіл14* 1111ч' и ү іқ п у л а р
I • • і|ипі иі.ік матсриалды үйрену жэне «Қазақстан 

I'• * м\іритчісыидагі.і бүлітық технологиялар», «Болашақ бүлтты 
111н|і|і.іі үрыііым» гақырым гары бойынша талқылауға дайындалу.
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Тақырып 4. СМАІЬ.СОМ-ДА СООСЬЕ АККАУНТІН Қ¥РУ

Жоспар:
4.1 Аккаунт ұғымы. С таіі артықшылықтары.
4.2 Соо§1е аккаунтына тіркелу.
4.3 Соо§1е+ қызметі Профиль пунктімен жүмыс істеу.
4.4 Соо§1е-да аккаунт иелерінің арасындағы байланыстың 

үлгісі.

Жүмыстың мақсаты: §таі1.еот-да Соо^іе аккаунтін қүруға 
үйрету және Соо§1е+ қызметінің біршама функцияларын жүзеге 
асыру.

Түйінді сөздер: аккаунт, аккаунтті тіркеу, аккаунт иелері 
аралығындағы байланыс.

Жүмыс істеуге арналған ақпараттық және бағдарламалық 
қамтама: компыотер, шеЪ-браузер (Соо§1е Сһготе, Іпіегпеі Ехріогег 
немесе Могіііа Ғігейх), Интернетке кіру мүмкіндігі, §таі1.сот.

4.1 Аккаунт үғымы. С таіі артықшылықтары

Алғашқыда аккаунт (ассоипі) үғымы банк шоттарын белгілеу 
үшін қолданылды. Қазіргі уақытта бүл түсінік белсенді түрде 
ақпараттық-коммуникациялық технологияларда пайдаланылады. 
Осы түрғыдан, аккаунт, пайдаланушыны сипаттайтын деректер 
жиынтығы болып табылады [17].

Егер де логин тек пайдаланушыны сайкестендірсе, аккаунтта 
қолданушы жайлы көбірек ақпарат болады, бүған қоса эрбір 
пайдаланушы үшін бүл эртүрлі деректер жиынтығы болады. Тіркеу 
кезінде, мысалы: Вконтакте әлеуметгік желісінде, /С 0 немесе 
Зкуре жылдам хабар алмасу сервисінде жэне т.б., Біз аккаунт 
қүрамыз (басқаша оны профиль деп атайды). Аккаунт қүрусыз, 
Вконтакте жэне Одноклассники элеуметтік желідегі сервистерін 
қолдану мүмкіи емес.

Желідегі ақпарат ашық болғандықтан, оз профиліңізде қүпия 
ақпаратты көрсетпеген дүрыс, жэне де банктік шоттар туралы 
деректерді көрсетпеуді ескеру керек, желіде өзіңнің жэне бөтен 
логин мен парольді қалдырмау керек.
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і і і . ііі )|>іүрш ііміііраг сақііілагі.ш қолдаиушы жаилы пркеу
.........  і .іііі і і . іц  ( ш и п і у ы ,  қ ү ж а г г а р д ы  о р і п т е с п е н  б і р л е с і п  і с т е у ,

.............. і' і,і і м г  і г с р д і ц  д е р с к т с р і  ж о і і с  т.б.
і іііһііі дің Піршама аргыкшылықтарыи қарастырайық [18].

Кссгс-4 Отаіі-дің артықшылықтары

I .........  іі к о гы м іш іл а р

I 11 ы11 н,і і іп  н ' | і і | і г і і г

I ІІІІІІІІ 11|| іи г і  үміім

і III Iи ' 111І г н <II(І.ірпуМ Іір

( Ііиіціг дің Гшсқп 
і өрішг ггрі

Аііі.ііігіімм

Қосымшаларды мобильді құрылғыға орнатқаннан 
кейін, Отаіі-дағы барлық неғізгі функциялар осы 
қүрылғыда қол жетімді болады.

( іііііііі Интерфейсі "Әлеуметтік желілер" жэне 
"I Іромоакциялар" санатын аутоматты түрде 
иііііднланушыға хабарын беледі жэне калган 
хагтардан оқшаулауға мүмкіндік береді.

Доменде оз компанияңның атауымен пошталық 
адрсстер жасауға болады (мысалы, 
ІсІсС«)сотрапіа.сот), содан кейін Соо§1е 
қі.пмстімси нэтижелі жұмыс үшін пайдалануға 
Сіолнды.

(іооціс НапдоиГк қызметі тоғызға дейін 
гүхГшггіісуіііі.іпы тсгін бейнеконференцияға 
іішкырп іілпды, Січ сондай-ақ, оның кіріс пошта 
тсрсіосіиде гікслей сойлесе аласыз.

ОтаіІ аккаунтімен басқа Оооціе өнімдерінің 
барлық мүмкіндіктеріне қол жеткізуге болады. 
Осылайша, сіз қосымша тіркеусіз Отаіі 
аккаунтыңызбен басқа да Ооо§1е өнімдеріне 
ҮоиТиЬе, Ріау, карталар жэне сайттарына кіруге 
болады.

Лнықтама орталыгы О таіі жұмыс істеу туралы 
егжей-тегжейлі пұсқаулары берілген жэне сіз жиі 
қойылатын сү.рақтарға жауап таба аласыз.

33



4.2 Соо§1е аккаунтына тіркелу

Веб-браузер адрее жолағында £оо§Іе.ги адресін қосамыз:

<г ~> С в  Һир$://уу\лго.дсюд1е.ги (

Почта Картинки

Сояіе
Р оссия

Сурет-4 Соо§Іе.ги терезееі

Пайда болған терезеде Войти тармағын таңдаймыз жэне келесі 
терезеде:

Один аккаунт. Весь мир Соо§Іе!
Войдите, используя а кка унт Соо&Іе

(Зведите адрес злектронной почть і

Нужмаіюмоіць?

Создайте аккаунт

Один аккаумт для всех сервисов Соодіе

и м & в  »  ► н
Сурет-5 Аккаунт құру терезесі 
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і ■,1,4.111. ,/м,(/!'//»/ (шті.і|)масы[і бисамыз.
*|.і і і|і т  уі і піі ііи аіі (|)о|)маі а саііксс Ооодіе-да тіркелуден өту 

и ****** і
!, і|)('і иі і (іируйтесь в Соо§Іе

( 'у|'і' і <> < ІооцI1' Д11 тірколу тсрезесі 

і|н і ірпіі Гісрінісіі мүсқауларды орындаңыз, көрсетілген
I 11 I ||||і ІЫ 111111 мрі.інм і

МI ы,
Юііі
ноіідмііуіііі.ііп.іц аты; 
күіпіч сот, қүпия сөзді растау;
-кпңп паидалаиушыны растайтын, суреттегі мэтінді теруді 

\і і.иі і п.і (іүи иақты адам екенін тексеру;
(М.і і і ыс і .і ;

слі;
қосымша орісті елемеуге болады, мысалы, екінші е -т а іі-д і  

іирсс гу жопс г.б.
Орісгсрді толтырғаннан кейін дұрыс пайдаланушы үшін 

пгміуііі күру гуралы иайда болады (біздің жағдайда Мира Ахмет  
ІІI І.ІМСІІ қү.рдық).

К м  хм іуі

Н|>идуиамі«* яы*

'Исп»йі.іві»Мі -ЯН».'

Пркдушикт» пщңть

Іһідіті>№»« №»«№•

мччм £ -

Поя

МоОмт.мы<і твімфом

ад»* *г
ЗлалсмоЛ адр*с х і.  почіы

Л<>а«аи'«, ЧІО ЯЫ Нв |ИЙк»
И>*0«>ЯИ»*. »Ту ПрО*««М| Мйі«вІ 
і. іц  ч ІЧК.М«(«4 ІК Т*Л*ф0Н,



К е л е с і т е р е з е  к ө м е г ім е н  а к к а у н т г ы  б а п т а у ғ а  б о л а д ы :

€кк$к.
МоА аккауит ■ 1

Усгановиге нөотроикй ' конфидеяшіаяьййсти

Прооерка часіросл конфмдвмциальмосіи

Сурст-7 Аккаунтты баптау тсрсзссі

Мысалы, Жеке кабинетке кірін, қажет болған жағдайда 
озгертулер жасауға болады.

.('іИ ііім»!»»**. Лнчмый «айинег йоодіи < »■—» •

Сурет-8 Жеке кабинет
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і і - (н.,1. і кі.і імічі ІІрофилі» ііунктімен жүмыс істеу

і , м.н іни і .и і д і і  (ІоохІН қі.пмсгіи иайдаланатын боламыз.

!ІІ О .И4«т1.і4і»і1шііадміді1 (іо.і. *■

0  ш ►
М..Й ііикиуіп Псң4ск РІоу

М  &  ЕЗ
і і .и ікі /|иск Кііпонл»|.н>

ЕЯ IV
•міцы і і«|<«йі̂чии

і ’у|и* і 'П іініу,Іі' I кьпмсті панелі

( ■( і §1е • ( іооціен- -ті басу

ф  Ммн*и
шііі.ілмалі .і гізімі бар Ооо§1е+ терезесінің
пиііда болуі.піа алыи келеді.

0 \  1 І|іпфіН|Ц

Леігга багырмасып басу Ооо§1е+
( Міоди

г і з і м і і і і ң  ашылуына нэтнжеленеді:
*  ....... - Профиль

- Лдамдар
- Фото жэпе т.б.

%• 1 Іидборки

^  1 Ізпулирно*

СV) < ін»Піц«и I иіі

Мм|ніН|ЖИТИП

ф МмімрніН

2 »( І|ІММИҢІ»І

|’К Ммі фойки

Кесте-5 Ооо§1е+ қызметі панелі 
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Профиль батырмасын басып, шыққан терезеде профильдің 
бейнесін өзгертуге болады (курсорды бейнеге сілтегендегі пайда 
болган фотоаппараттың бейнесін басып нұсқауларды орындау 
қажет).

0  себе З йписи  Гіодборки Фото Видоо Все +1 Отэывы

Сурет-10 Қолданушы профилі

Өзім жайлы пунктінен бастайық. Өзім үшін пунктіиің жалпы 
көрінісі былай беріледі:

‘&УІО

Сурет-11 Өзім үшін пункті терезееі 
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і і|• іі.н і.і ГміІІі.ііпші ііуііктіпщ жалпы коріііісі осындай түрде 
ін | іі и 'іі 110 1

Іихиг мми якаи к< ДМитсч

( 'урс у 12 Ііарлыгы бойынша пункті

і ....... ... ігрг ісміц қүрамымен жұмыс жасау үшіи басқа
............  1111111і.і күріімі.п. Іііздіц жағдайда ол аккаунтты осы
............... .... күріііімі.п (бір иүктедеи үш аккаунт қүруға болады
........ < іц ү11п11 і урсі ісгідсіі берілгеи батырманы басуымыз қажет:

і і**і ■ IІі и,і К.і|нинки

Аккаунт Соодіе: Мира Ахмет 
(гпадІ5ігапиаг@дтаіІ.сот)

( 'ур гг I ' Лккпуігг қүру батырмасы

*  ....... іі.і іг р г  іі' іііііідп болады:

Ми|м Почіа Картинки ■■■ ф  ®

Л  Мира Ахмет
тадІ5Ігапйаг@дтаіІ.сот 
Профиль Конфиденциальность

д д д
Добавить аккаунт ] Выйти

Сурет-14 Диалог терезесі



Добавить аккаунт батырмасын таңдаймыз.
Пайда болған терезеде Создайте аккаунт батырмасын басамыз. 

Содан соң жоғарыда көрсетілгендей, жаңа қолданушының 
деректерін енгіземіз.

Бұл операңияның сэтті аяқталғаны туралы хаттамамен шыққан 
терезеде Вперед батырмасын шертеміз.

Қажетті операңияларды орындағаннан кейін, біздің жаңа 
қолданушымыз Аскар Оспанның герезесін көреміз:

Соо$Іе+ таді5ігап(Іаг2@дтаі!.сот

о
Предсгавьтесь ■

Ш')
Нэйдигв щэей'

('*) 
Будъте собсй

Создайте профиль, чтобы присоединиться к 6оодІе+

Щ Ш  Добавьте ф ото

Друзья не пройдут мимо.

Пол

Мужской Т ; 

Д еньрож дения ф

Соодіе + Вы
Делитесь новостями и открывайте новое с 
Соодіе

Сурет-15 Қолданушы тсрезссі

Достарды қосу үшін Обновить батырмасының кемеғімен 
жүзеге асқан 1 -ші қадамнан кейін 2-ші қадамға көшуге болады. Осы 
терезеде кажет қолданушының адресін енгізу керек. Біздің жагдайда 
ол та£І5Ігап(Іаг2@§таі1.сот (Аскар Оспан үшін) адресі.

Іздеудің нэтижесін біз келесі терезіде кереміз, бұл колданушы 
Аскар Оспан.

40



іООЧІС піадіз(гаііКгг2@дтаі!.с<

Д о О ш іь т с  Л Р У  “ *И
1'пошніінОні сііом »|іу>і«). и у иш попгдп (іудсі что П0*ІИПГГІІ, посмоіроть и послушатьі Подіхюнее...

IІоиик пмщпИ п і-іооціп*

I іипцІііІіііпІІііііОІдишІІ соиі|

Сурет -  16 Іздеу терезесі

4.1 Соо§1е-да Аккаунттар иелері арасындағы байланыс 
куру мысалдары

Келесі операция мақсаты қолданушылар арасында байланыс 
қү.ру.

Аскара Оспанның аккаунтындағы таспада Соо§Іе+ пункт 
ІІрофиль содан соң Есть чем поделиться терезесінде Текст 
батырмасын таңдаймыз:

Есть чем поделиться?

?  ® % а Н ш
Текст Фото Ссылка Видео Мероп  Опрос

Текст батырмасын басқаннан кейін Все друзья-ны жабатын 
диалогты терезе пайда болады. Бос жолда Для кого-ны шертіп, 
пайда болған тізімде Моы круги одан кейін Друзья-ны таңдаймыз.
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Есть ■■іем шэдеййіъся?

Добавить: 6 1  Фото Ссыг Друзья (0) Весь список прмятме 2 2  Оярос

Для кого: ш  ̂  ̂ + Добавить ещё людей ▼ &

Пгдепитьс» Отмена О Также отправить от моего иг/ени письмо участникам круга
_________! Мои круги

Сурет-17 «Мои круги» терезесі

Келесі терезеде Друзъя-та курсорды жақындатқанда пайда 
болған Весъ список-ты басамыз. Шыққан Друзъя терезесінде 
Добавитъ в круги таңдаймыз:

Д Р У З Ь Я  пііяу.УіШ Ж іъ

Ваши насгомцие друзья.с котороіми можмо подойитъся любыми еекрвташ . ш м е ш һ  опис.*-іие 

8 я зд « *кр у г* (0 ) • ф  М мсвяьв ічзу»

По рвлввштмосги V

доба&мть © д этом круге ПОКЗ никого нет
круги

Ш Ш Ш  І Й В Д Ш Ш И

Пайда болған терезеде Мира Ахметтің адресін тереміз 
та§ШгапШг@§таіісот. Мира Ахметке тышқанның көмегімен 
сілтейміз, Қалқымалы терезеде Добавить-ті басып, Сохранить 
батырмасын шертуге ұмытпаңыз.



**'■ \9*г +

И «111111. V н-тің іи  /і|іу іим і ипіп|іыми Мижм«» подвпигһся ліойыми сокр«тами. | 

н , м н, , , , - |и і  И скатьвкруге

П і |іМінМ<М НііМ И м

ДкО.інИИі И 
Н|>уіИ

іііІІЦІІПННйіЦРушйІМюі 

МИ|ІЙ Лимоі

В эю м  круге пока никого нет

I и,ці Мпрп Лхмсг Аскар Оспанның Круг друзей-іне қосылды. 
IV1 1 7 /м /м/да п.шіқаи арқылы тексеруге болады.

ДоОпиигь: Фого Ссь»/

Д/ш иого:

Друзья (1) Весьсписок 
Мира Ахмет приятие Ш Опрос

+ Добавить ещё людей

□  Также отправить от моего имени письмо участникам круга 
Мои круги

М іц іһ  ж у м ы с
і Мп ри Ахмсттің Найдите друзей терезесінде Аскар 

і >і ііііімм.ің і і с і і і і і ч  і і і  кору үшіп кімге жэне не істеу қажет.
' '1'ііпні, ( 'сылка, Мероприятие, Видео және т.б. пункттермен 

*»і>ии жүмыс жасау.
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Бақылау сурактары
1. Аккаунт түсінігі нені білдіреді?
2. Отаіі-дің мүмкіндіктерін сипаттаңыз?
3. Қолданушылардың аккаунты қандай жолмен қүрылады?
4. Өз аккауынтыңызда қолдана алатын Ооо§1е қызметтерін 

атап өтіңіз.

Әдістемелік нүсқау
Сабақ материалдарын үйреніп, үсынылған өздік жүмыстарын 

орындау.
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I .. . фі .іі ЖКЛІЛІІС ҚАІ'ЫІУІ-ҚАТЫНАСТЫ 
\ Иі.ІМДАі ГІ.ІГУ ҮІІІШ (>()()СЬЕ ҚҰЖАТТАРЫ

тін<іІіі|ІІ
г I < .<>(><.I I к ү ж а і т а р ы  ж ә н с  о і і ь і ң  м ү м к і н д і к т е р і

< «>< н  .1 I ; қ ү ж а п а р ы  м с н  ж ү м ы с  і с т е у  м ы с а л д а р ы

і у імі.іі' і і.ің максаты:
і і()()(II I қүжаттары пакетімен танысу;
<11111 ііі 11-|>і с- осы құжаттарға рұқсатбере алу.

і . і . і іі го ідср: құжаттар, мэтіндік процессор, кестелік
...............|. "14' іропді.іқ презентацнялар.

і , н и ігіиу үшііі анпаратты-бағдарламалық қамтамасыз ету:
 . м  Ь орцучер (Ооодіе Сһготе, Іпіегпеі: Ехріогег немесе

і ііі.і і игіо.ч). І аламторға шығу мұмкіндіғі, §таі1.сот, Ооо§1е
III. і. ііуи I І.І

I <.()(>( Л Л1', қүжаттары және оның мүмкіндіктері

Ммі-ніи 'ііін дгрпскоідеріпде жазылғандай [20], Ооо§1е 
һ  \  і >і 1 1  іірм

(* V11 м .ч і і і д і і с  ироңессорды, кестелік процессорды,
"і" ......... .. *• ү|>\ і>і.пмгіііі. деректер алмасу функциясы бар
Ф ". . . .|. ... іі іі.и . іікіііу гіііііімтор-ссрііисііі қосатын теғін онлайн-
ифиі ,

мііі/ ііінуии.і11ііің комиыотеріне қондырмай-ақ, веб-браузер 
Іііиііцг жүмі.іг істсіі беретіп веб-бағдарланған бағдарламалық
і' пм ійміН'Ы'1 сту.

I' иіідііііуіііыш.щ қүрылған қүжаггары мен кестелерін Ооо§1е 
'Iчпійі.і гг|іиерііідс сақтауга пемесе файлды экспорттауға болады.
' і. ы цгргмсрді Ғаламторға қосылған бүкіл компыотерлерден 
і .і|ніуі п ()о.шіды. Деректер парольмен қорғалган.

М.чіііпдік процессор (]¥гііеІу Ооситепі)
( >иіііііііі офистіц мэтіндік процессоры көмегімен қолданушылар 

1 V'ИІ •опііііспі, Місгозой \¥огс1 мэтіндік құжаттарды жэне 
....... . кссгслерді өзгерте алады.



Келесі өзгертулер рұкса г етілген:
шрифт стилін жэне өлшемін өзгерту; 
декорация мен түсін таңдау; 
кестелер мен тізімдерді кұру;
арнайы символдар, суреттер мен сілтемелерді қосу; 
бетбелгілер мен түсіндірмелерді қосу.

Қүжаттар жэне оның өзгертулері аутоматты түрде сақталады, 
бірақ эрбір өзгертулер белгіленеді, осының көмегімен кері қайтып 
жэне өзгертуді жоюға болады.

Серверге жэне серверден эртүрлі файлдар типіп жүктеуге 
болады: .ТХТ, ЯТҒ, .НТМЬ, .РОҒ, таралған графикалық
форматтармен жүмыс істеуге жэне НТМЬ файлдар топтамасын 21Р 
архивінде алуға болады.

Кестелік процессор (Соо§Іе Бргеаскһееія)
Онлайн-офистің кестелік процессоры арқылы электронды 

кестелердің ұяшықтарындағы деректерді өзгертуге жэне қарапайым 
есептеулерді жүргізуге болады. Місгокой Ехсеі, 
ОрепВоситепІ жэне СЗУ форматтарын экспорттау жэне импорттау 
мүмкіндіктері қарастырылған. Бір уақытта тек он қолданушы 
құрылған кестені қолдану мүмкіндігіне ие.

Электрондъщ презентацнялар (Соо§Іе Ргезепіаііот)
Онлайн-офистің электронды презентациясы презентация 

құруға жэне Місгокой РошегРоіпІ файлдарын импортауға жэне 
экспортауға мүмкіндік береді.

Бизнес-моделъ
Соо§Іе цүжатыныц Бизнее-моделі Ооо§1е компаниясының 

бұлттық деректерді сақтау қызметін ұсынуының жалпы 
стратегиясына кіреді жэне Стаіі жэне Ріса.ча секілді бағыттарға 
біріңғай таралады.

Ооо§1е документтер форматына түрлендірген файлдарға сақтау 
көлемі шектеусіз, ал басқа форматтарға сақтау көлемі тегін сақтау 
үшін шектеулі.

Соо§Іе Документтер, Рісаза, Стаіі, ВІо§§ег жэне Соо§Іе Вигг 
қызметтері арасында бөлінген керекті қосымша жады көлемін 
белгілі ақы төлеп алуға болады.
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' <,(н м ,| ,Г кужи і іарі.імсіі жүмыс істеу мысалдары

I іһіңіііц аккауіт.іңа кіру (Оічдің жагдайда Мира Ахмет
н  I і| V I I I  1,1)

• « н иі)• 11* дс Д ііск жоис Қ,ужшптсір қызметін таңдау. 
і 7Ц'і' іерсчесі найда болады:

і  і П і іЦі і : IІцж.к ииДисну

Мииджік »

N

і 
♦

т

Благодаря бооуіе Дмску вы сможете 
рабогать.со своими.файяами т  яюбых 
компыотррах и ыобиоьных уотройстаах.

: Чтоёы 'м& іШ  ь файлеь «аш яе кнапку 
'Создать".

Сурет -  18 Диск терезесі 

I А,| /м' Г>а і і.ірмасынан кейін келесі терезе пайда болады:

<<мг ДИСК Мойдиск ▼

|[ иі.лям. |!

1 ю ПОПМй

Ь Загруаиіъ файлм

аз Загрузить папку

□ Ооодіе Докумеяты

ЁОІ Ооодіе Таблицы
о боодіе Презентации

1 Ещё 2  еоодіе Формы 

Д  боодів Рисукки 

3 Ц  боодіе Мои карты

подкяючип» другяе прияож*

Сурет -  19 Қужат құру терезесі
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Берілген тізімде келесі кужатгарды құру варианттарын таңдауға 
болады:

Ооо§1е Кұжаттары 
Ооо§1е Кестелер 
Ооо§1е Презентациялар 
Ооо§1е Пішімдер 
Ооо§1е Суреттер
Ооо§1е Менің карталарым жэне т.б.

Біз бірінші пунктта Соо§Іе Қүжаттары таңдаймыз. М8 \¥огс1 -  
қа ұқсас қосымша ашылу керек.

Сурет -  20 Мзтіндік қосымша

Төменгі терезеде корсетілгендей бізбен жаңа құжат құрылды.
Жаңа қүжатта мэтінді тергеннен кейін мэзірден Файл-Біріккен 

ену пунктін таңдаймыз.
Берілген құжат Мира Ахмет жэне Асқар Оспанмен бірге 

жұмыс істеу ұшін құрылған. Асқар Оспан өз аккаунтынан берілген 
кестені толтыру керек.

Н овы й  д о х ум ен т  ■■'■ йз
Файп} Правкэ Віід Бсіаака Фориаг Инсірумеиты Тзбпица Допопиеяия Спраага Последнвв такемоіаів 2 мпнуты нах-ад

Сосиестиьчі дос іуп.. «  в і  У _л_. оо И  : » Г * ;з Я  Ш , Ій‘ • |~ •• !=  ІВ М  І .7* : Ру •

[ /дэпшь 

Просмсяреть исторніо ншгнемій

Опубімюаяпі в Интврічвтп... 
Опіравть соасторам .
Пріжрегвпа к сообщвиию эп. почть

НветроГми страиі»цы. .

ІНовый документ я и а л о гМ в л у О ІШ  

Тяблнца для Аскацо О спан а для зяполвення списка гр ун  

Ф ймнлня И и я  Огчество

Сурет -  21 Кесте толтыру терезесі 
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і

'Л.і-,.- /,| 'һ.тіі  м,ү і .іи.і ....................... іссіііп Вірге епу  терезесі
І М І І  'ІІІ I М М111 /11 • I

I иим*н ІММЙ /I"' іуп Миіиімин. допул ію геипміф

/|і>і іум інм і миі>« мимючоіі ІЬ/цшОмии.,

1'ииннінііілм, мімуі ііі.п, у иомі (ісп. іс • Кгтіі|пннііі. ссылку 
і,ііі - ....... . .м ііім ііт/іІоіііпніііІ/іІ/ІОИУМ/.МадОхУуРЕіі/іІвГ̂ҮОКВохілОМІ';

/  Редаклироаание *

( 'урсг-22 Бірлесе қосылу терезесі

/•'//».ч' ічіу гсрс іссіпдс Сіптеме боііыпш а енуді қосу  батырмасын 
і,.н і.іім11піі іссііім соііксс адрес терезесінде құжатқа сілтеме пайда 
ПоЛПДІ.І

\, і і|і .. ..............11 адрссім таңіяІгапиаг2@ §таі1.сот енгізгеннен
.......... //,„К( ,і (іім.шдіі Гоіііоші бап.ірмасы От правит ъ  батырмаеына
11V 1.1« ІІДІ.І

I>Vн ісрс ісдс басқа қолдамуіім.ілардың адрестерін осы құжатпен 
і лііксс жүмі.іс істсу ұшіп қосуға болады. Дегенмен бізде элі басқа 
м іидш іуш ы л ар  болмағапдықтан, біз Отправитъ  батырмасын 
Піи имыч.

Ім і кслссі герезені аламыз:

і Совыестнын доступ

і Доступлосгьіпх» в«но'.оі( Недро&шв...

:ййр5):<і«8 дімдіг сота’

гь«. т Копіфоаэтьм»п*;у 

За'Лс27Л50’л ’Л'РЕрс:іЯУ/«8о<у/а'',

і  А-.иар рсПоц * ; олоалсл»! | /  РвЯ8ТО.ров»ч*г » !

Қүжатты жабамыз.
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Енді Мнра Ахметтің қалдырған құжатымен жұмыс істеу үшін 
Асқар Оспан қолданушыға ауысамыз.

Дегенмен бізде Асқар Оспанның терезесінде Мира Ахметтің 
Жаңа щұжаті атты қүжатын өзгерту батырмасы болмағандықтан, 
біз Іздеу қүралы көмегімен келесі суретте керсетілгендей Түрі,

Қосымша жэне Иесі таңдап, келесі батырманы басамыз

Соо$Іе

Диск

> 1 1  Мой диск 

X®», Доступные мне 

воодіе Фото 

(Т ) Недавние 

Помеченные 

Щ  Корзина

’ арр:"ӨоодІе Документы" Іуре:сіоситеп( -

Тип I Документы 'г \
X

Ц Приложение Соодіе Докумеитьі ж

Владелец Я ипи другие гюльзоввтели ▼

в Подеобнее...

Сурет -  23 Іздеу терезесі

Керекті қүжатты табудың басқа эдісі ол -  Диск мэзірінде 
Доступные мне батырмасын басу керек.

Өзіндік жүмыс тапсырмалары
1. Мой Диск терезесінде Создатъ батырмасын басқанпан кейін 

берілген тізімнен жаңа қүжаг қүрыңдар.
2. Подключитъ другие гіриложения батырмасы арқылы Дискке 

қандай қосымшалар қосуға болатынын сараптау.
3. Жаңа кұжат қүрып жэне оны басқа қолданушыларға рүқсат 

ашыңдар.

4. Бақылау сүрақтары
1. Документы Соо§Іе қандай түсінік береді?
2. Онлайн-офистің мэтіндік проңессорының қандай мүмкіндігі 

бар?
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'Ь н і '1 м і іі|иіі.дсі і ( '(ш м с с п ш ы іі д о ст уп  п у н к т ін ің  м ү м к ін д іг і

ҺММ/ІІІІІ/

0  і і і  І .  Ш І І К  үсі.інысгир
1 і нм ііі' г үмі.и гамсырмаларыи орындау үшін, өткен 

і н і 11и ііі 1111■ іы иМІ і ІІЛІіу.
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Тақырып 6 ЖЕЛІЛІК ҚАРЫМ-ҚАТЫНАС ¥ЖЫМЫНА
АРНАЛҒАН СООСЬЕ ЭЛЕКТРОҢДЫҚ ПРЕЗЕНТАЦНЯСЫ

Жоспар:
6.1 СООСЬЕ электрондық презентациясы жәие оның 

мүмкіндіктері
6.2 СООСЬЕ электрондық презентациялық жүмысына 

арналған тапсырмалар

Жүмыс мақсаты:
- ОООСіЬЕ электрондық презентацнялық жұмысымеп танысу;
- презентация құруды үйрену;
- эріптестерге презентацияға қолжетімділікті қамтамасыз ету.

Кілттік сөздер: электрондық презентациялар, презентацияға 
бірлесіп өзгеріс енгізу.

Жұмысты орыидауга арналгап аппараттық-багдарламалыц 
қамтама: компыотер, үуеЬ-браузер (Соо§1е Сһгогае, Іпіетсі Ехріогег 
немесе Могіііа Ғігеіох), Ғаламторға рүқсат, §таі1.сот, Ооо§1е 
аккаунты.

6.1 СООСЬЕ электрондық презентациясы және оның 
мүмкіндіктері

Онлайн-кеңселік электрондық презентациялары презентация 
күруға мүмкіндік береді, Місгозой Р о ү ү с г  Р о і п і  файлының импорт 
жэпе экспорт мүмкіндіктерін іске асырады.

Сондай-ақ онлайн-құжат жэне кестелер, қолданушы оңдеген 
электрондық презентацияларды арнайы Ооо§1е серверінде сақтауға 
немесе файлға экспорттауға болады. Деректерге рұқсат Ғаламторға 
қосылган барлық компьютерлер арқылы іске асырылады. Рұқсат 
парольмен қорғалған.

6.2 СООСЬЕ электрондық презентациялық жүмысына
арналған тапсырмалар

Презентация құру үшін алдыңғы жұмыста көрсетілгендей өз 
аккаунтына кіру керек (бұл жағдайда Мира Ахмет атты аккаунт),
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н, пі,ні,і,м м/м <іі>іп',Іс Ирстітация орындау. ¥сынылған 
ін ............. .. . Простчя саетлая түріп таңдаймыз.

Введите заголовок
Введите подзаголовок

( 'урот 24 I Ірсзснтация күру терезесі

і ......... . і \ |>.і і і .иімамдіірды қолдапа отырып (жоғарыдағы
і .............. ......... імммік жүмыс гапсырмаларын орындауға

І і і І І І І І І І І  I

< > іііідііс ж ү м ы с  і а п с ы р м а л а р ы
I Мі»і ,'руііііа гақырыбі.піа оз ирезентацияңызды құрыңыз. 

І.ірлсскен деректерді қолдана отырып, бірлескен 
111>• іімііаңимга озгеріс енгізіңіз.

І.акі.ілиу сүрақтары
I < !о<>У'Іе презентация терезесінің кұрал-саймандарын атаңыз. 

Қүрылган ирезентаңияға бірлескен озгеріс енгізу ұжымы 
, .... . і ,іи і,іп амалдар орындау керек?

< М!< ммолік үсыныстар
Ладыцгы гақырыптағы отілген материалдарға көз жүгірту жэне 

........ һүмыс гапсырмаларын орындау.
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Тақырып 7. ЖЕЛІЛІК ӘРЕКЕТТЕСТІКТІҢ ¥ЖЫМЫ ҮШІН
СООСЬЕ КЕСТЕЛЕРІ

Жоспар:
7.1 Соо§1е кестелері және оның мүмкіндіктері.
7.2 Соо§1е кестелерімен орындалатын тапсырмалар.

Жүмыстың мақсаты:
Ооо§1е кестелерімен танысу;
кестелер қүруды үйрену;
күрылған кестелерді әріптестеріңе үсынуды үйрену.

Жүмысты орындау үшін керекті аппараттық-бағдарламалық 
қамсыздандыру: компыотер, \уеЬ-браузер (Ооо§1е Сһготе, Іпіегпеі 
Ехріогег немесе Мо/іІІа ҒігеГох), ннтернет, §таі1.сот, Ооо§1е 
аккаунты.

7.1 Соо§1е кестелері және оның мүмкіндіктері

Ооо§1е кестелерінің онлайн-кеңселері электронды кестелер 
қүруға мүмкіндіктер береді жэне М8 Ехсеі сияқты файлды енғізу 
(импорт) жэне шығару (экспорт) мүмкіндіғін іске асырады.

Онлайн-қүжат жэне кесте сияқты Ооо§1е-дың арнайы 
серверінде сақтауға немесе файл ретінде шығаруға болады. 
Мэліметтерғе рүқсат кез-келген желіге қосылған компьютерлерден 
жүзеге асырылады. Рүқсат қүпия сөзбен қорғалады.

7.2 Соо§1е кестесімен жүмыс істеу үшін тансырмалар

Кестені қүрастыру үшін, ең алдымен өз аккаунтыңызға кіресіз 
(мысал ретінде Мира Ахмет) , дискті таңдайсыз, құру, Ооо§1е 
кестееі:
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Сурет 25 Сооціс кестесі

\I>і.і міриіі мүмкіидіктерді қолданып, (суретке қарап) өз 
і , імі і ІІІІ.І I II.I II і г у г г  КОІІІІЦІЗ.

< п і и  і ік  ж у м і . і с  г і і п с ы р і м а л а р ы
I К'іч-1 с қүрып, оцай есептеулерді орындау.

Ііірлсскеп рү.қсатты қолданып, ортақ кестеге өзгертулер 
| III гііціч.

1 > п қ ы л а у  с ү р а қ т а р ы
I Ііірлескеп кестеге өзгертулер енгізу үшін қандай амалдарды 

(ірммдау қажет?
’ ( 'і ч қүрастырган кестеде қандай есептеулер жүргізілді?
I, М8 I іхсеі-дан қандай айырмашылық байқадыңыз?

і )д іс  г е м е л і к  ү с ы п ы с г а р
Огксп тақырыпты қайталап, оздік жүмыс тапсырмаларын 

ирі.імдау.
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Тақырып 8. СООСЬЕ СЕРВИСТІҢ КӨМЕГІМЕН 
САУАЛНАМА, КЕСТЕ КӨМЕГІМЕН ФОРМА ҚҮРУ

Жоспар:
8.1 Соо§1е-да сауалнама құру
8.2 Соо§1е кесте көмегімен форма құру және оның 

мүмкіндіктері
8.3 Соо§1е кесте көмегімен формамен жұмыс 

тапсырмаларын орындау

Мақсаты:
- сауалнама кұруды үйрету;
- нәтижелі кесте қүруды үйрету;
- Соо§Іе кестеге қатысты сүраныс қүру

Кілттік создер: сауалнама, сауалнама күру, тізім, форма, кесте 
көмегімен форма қүру.

Жүмысты орындауға арналған аппараттык-программалық 
қамтама: компьютер, шеһ-браузср (Сгоо§1е Сһготе, Іпіетеі Ехріогег 
немесе Могіііа ҒігеГох), Интернет, Ооо§1е аккаунты.

8.1 СООСЬЕ-да сауалнама қүру

Соо§Іе эр түрлі шаралар, формалар жасауға, сауалнамалар 
үйымдастыруға мүмкіндік береді. Соо§Іе-д,ъщ көмегімен 
формаларды тез жэне үлкен шыгынсыз жүзеге асыруға болады.

Форманы қүру үшін мәзірден Соо§Іе Диск немесе электронды 
кестені таңдаймыз (электронды кесте арқылы формаларды құру 
тақырыбы келесі сабақ).

Формамен жүмыс жасау барысында эртүрлі тақырыптар 
беріледі жэне форма стиль өзгертуге көмектеседі жэне де оларды 
кеңейтуге мүмкіндік береді.

Алдыңғы жүмыстағы секілді ез аккаунтыңызға кіру керек 
(сіздің жағдайда аккаунт атауы Мира Ахмет), Дискіні таңдау жэне 
көрсетілген әрекетті таңдай отырып, форма қүру.
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Сіг Диск М о й д и с к  т

I соідлтіі I , '

1 Плпкв

Гі ІІИГр/КИ І б фнйпы

кз іиі|іу.іич. ік тку

□ Ооодіо Докумемты

и Сіооуіс Тиблицы

о
1

Ооодів Презвнтации 

Рщй Щ  Соодіе Формы

□  боодіе Рисухкм

13 Ооодіе Мо» картм

4 -  Подкпючить доугив приложен т

Сурет - 26 Форма құру қүральш таңдау

(іоо£Іе формасының бірінші ашылуында келесі терезе пайда 
болады:

I Іродставляем новые Өоодіе ФормыІ

^  Ф +
1 . С о .і /ц іім й ш  

(;ол/ішиійго <(юрмы с 
ІЮМОИ|І>К> Оыс'ірых 
кпавииі. Нсе измеионин 
сохраняются 
автоматически.

2. Дппитесь
Соэдавайтв формы 
ымас гө с копгюгами в 
рөжиме реального 
времени.

I V

м
Ц+ і  *
3. О тпрявпяйге

Приглашайте 
ресгюндвншв [>о 
электронной пште ияи 
через социальные 
сети.

Б
4 . А н а п и з и р у й т е

Ответы іюпируются е 
злектронную табпицу 
для пюследующеш 
знэпнза

Сурет -  27 Сооціе формасын кұру терезесі

Подробнее батырмасын басқан кезде формамен жұмыс 
жасауды еске түсіретін терезе шығады.

Начатъ работу батырмасын басқан кезде жаңа форма бастау 
терезесі пайда болады:
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Новая форыа
ФаЛл Праака Віед Вс;асха Ответы (0) Инстр^ментьі Допог.мвиич Справка 

»4 /-» \ Изи«н»гь«еплосві; Сиениіьтаиу ; &  Проскотргіьот«іы ®  Открмп. фориу

- т Кастроім фзрдо
; і ГЬжазьяать ход выполһеиия в мижней части страіваіьі 

’ : \ Топько одіш отввт на чепогегл (трөб/втся вхед в аи-аунті !;
; . Переиешать вопросы ?

Отім-кз* 1 м і

Новая форма
Огвісанив формы

Вопроч : Вопрос бвз лагоповка
✓ ! і і I

Покнвьте

Ткп воһрйся ; Оди* тспискл » ; Перөйти на стрзнищотвега

0  Вариянт 1

Дойівто аасиіінт "Доугое1'

* Рзсіафенкые настройки

Сурет -  28 Жаңа форма бастау

Терезеге кері оралу үшін Представляем новые Соо§Іе Формы! 
жаңа форманы қолдану үшін мәзірден Справка- Анонсы 
командасын орындасаңыз жеткілікті.

Аныцтама мэзірінде формамен жұмыс жасаудың басқа да 
мүмкіндіктері көрсетілген.

Сонымен батырманы басу арқылы жүмысты бастаймыз, біз 
жаңа форма жасайтын терезені аштық.

Біздің жағдайымызда сүрақтың түрін таңдадық: Бір тізімнен 
жэне кейбір тармақтарды атап өтеміз жэне бүл қажетті деп білеміз. 
Жаңа сауалнаманын жаңа сүрақтарын күру үшін Добавитъ 
элемент батырмасын басу қажет. Екінші сүрақтар жиынтыгынан 
кейін «Суреттің цандай типті графикага жататынын (К какому 
типу графики относится рисунок)» суреттердің қолданылатынын 
жэне үш жауапты ұсыныстар: растрлық, векторлық, фрактальдық 
таңдағаннан кейін, Готово батырмасын басамыз. «Новая форма» 
атты форманы сақтаймыз.

Одан кейін Асқар Оспанның е-таіі-ын таңдау арқылы 
жіберілген сауалнаманың сүрақтарына жауап береміз. Осы арқылы 
біз Асқар Оспанның мына мекен-жайына тааІ5І:гапЦаг2@атаі1.сот. 
анкетаны жүктеп жібердік.
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ЦГГМГ'0'

Одим и і описка -  | і Пврейти на стрэницу ответа

программнрование на С 

программирование на Оеірһі 

прогрзммироеание на Ланл

• Д ругое О т в ег  р й сго н д й ь тз  !

* Росширонны» настройки 

Іу? Парвмешать ответы

№  Сделать этот вопрос обяэательным

ОСМОІЖЫЕ ЭЛЕМЕІГТЫ РАСШИРЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МАКЕТ

! лпг Твкст ■*•» Шкала Т і  Название раздепа !

?окст (абэлц) Щ} Сөтка [3  Разрыв страницы

| •  Один из спнска 0  Дата 0  Изображенке

\ ^  Несколько из списка Ф  Бремя Н  Бидео

{ Выпадающий список 

г  разр«шмть респондентам-шмбнять ответы после отправкм .............

С)фет- 29 Жаңа форма жасау

Колеоі кезекте Асқар Оспан өз почтасын ашып сауалнама 
сүрақтарына жауап беруі керек. Сауалнама сұрақтарына жауап 
беріп болғап соц, Асқар Оспан жауаптарды Мнра Ахметке жіберуі 
ксрек. Мира Ахмет Асқар Оспаннаи келген өз сауалнамасын 
ісксеру барысыпда, жауаптардың кестесін жасай алады. 
Жауаптарды сіз келесі суреттен коре аласыз:

■ 0  ‘‘.I 11Ч |.. /<«|<лууооуІе.сот/>|»1«іЛ!УіуО:кЛ'й<>82!>гГ/гсгіН\8пЬ

ИНпили формо (Отяяты) Ц
Ып Ціцч ІІид ІКтм<| Оорчиі Д.»«ы Ииструмвнты Оорі« Допояітт Спрм.э

Л '  ». » І  Ч»»*І **  - »  ' : « - I  « ш - ■ : ® - і  •Н'- » ' В Й 7  - 2 - і Ру •
Г, і Оіміміимміі ' ...... ...... ^—■-•

• чи*,і і ] кмй«ті иі  ІІк ял«'К оя*г ій? *рм|мм осиое«і>е)> ̂исумо* ' :
0<р 01Ш  I)  11. № прміиммгроіімп ю О рктровкіі

Сурет-30 Жауаптар кестесі
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8.2 Соо§1е кесте көмегімен форма күру және оның мүмкіндіктері

Кестелер сауалнама формаларын тікелей кестеде жасауға 
мүмкіндік береді.

Мира Ахмет атты аккаунт ашамыз. Соо§Іе қызметінде Диск 
пунктын (тармағын) таңдаймыз.

Кестеде сүраныс формасын жасау үшін, Соо§Іе кестесін 
қүрамыз.

Вставка мэзірінен Форма пунктін таңдаймыз. Настройки 
формы (форманы баптау) терезесі пайда болады.

Осы терезеде сауалнама атауын Сауалнама №3 деп береміз, 
Выпадающий список - те сүрақ типін таңдаймыз, Вопрос жолында 
сүрақ текстін тереміз жэне 4 нүсқа жауабын береміз.

Г ;і П оказы аать к од  вы попнвния в  нижмөй части  страницы  
О  Т олько о д и н  отв ет на ч ел овек а (тре& уется вх о д  а аккаунт) 
; : П ерем еиіать оопросы  •’?.

1 и* 1

А н к е т а  № 3
Ооис: аиш- ф ор м ы

✓  ©  ш
Бопрос О сноаны е устр ой ств а  си стем н ого  блокя

Поясьвниө

Тип воп р оса  , Выппдающий список ; : .! Пврөйти на страницу отвөта

|{ 1. сконер

:: 2 .. п р оц ессор  ;.■*

!! 3 : |  джойстик

■:■"•; | |  л  |  принтері ] 51

5: < < <

► Расш иреины ө настройки

о  С деп ать  э т о т  вопрос обязатольны м

Сурет - 31 Форма кұру

Содан кейін Готово (Дайьш) батырмасын басып, өзгерген 
Настройки формы терезесінде Отправитъ батырмасын басу керек. 
Бірақ Сауалнама №3 формасын жібермей тұрып, атауын Новая 
таблица деп өзгертеміз. Ол үшін курсорды Новая таблица сөзіне 
бағыттау керек жэне басамыз, Переименоватьсөзі пайда болады 
(келесі екі сурет).
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Анкотп N«3
ОіІЖ ІІМИв фО|)МІ.І

Осноііныо устройстпа снстсмного блока

111 3
/(обавить эпсмеиг V

Идмонигь подгвоглдемие

! Огаөт ааписан

ү? Покаэыоать ссыпку дпя повторного запоянения формы 
; Опубпикооать и соадэть общедоступную ссылку на результзтьі опроса ? 

і Рзарвшить респондентам изменять ответы поспе отпрззки

ІИ5Д

Новая таблица
Встпвкп Отвөты(0) Инструменты Дополнения Справка Все кэмвнения на Дмсхе сохранены

Сурет -  32 Кестенің атын өзгерту

IІереименоватъ сөзін басқаннан кейін, форма атауын өзгерту 
к рсіесі пайда болады, Новая таблица орнына З-Анкета атауын 
Оерсміз.

Переименованиө формы

Введите новое название формы:

Сурет -  33 Кестенің атын өзгерту

Атауын өзгерткеннен кейін Отправитъ батырмасын басамыз. 
ІІайда болган терезеде адресті енгізу жолына Сауалнама №3-ті 
алушының адресін енгізу керек, біздің жағдайда алушы Аскар 
Оспан болсын.
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8.4 Соо§1е кесте комегімен формамен жріыс тапсырмаларын
орындау

Ары қарай Аскар Оспанның поштасына өтеміз. Оның 
поштасының құжаттарының арасында ең бірінші болып Мира 
Ахметтен келген Сауалнама №3 кұжагы көрініп тұрады.

8м>ятцж»(8)

Гюиечеикае

Сяпр&хжя

Еф’
Іщ.Аскзр»

Саукв Н23
Мира Атит (че|>ез боодіе. Ам*и N0.3 - Есж м» я» цтт твюхряъ мк ещта, форму. заюмое «е здвсь. АиМігЮ Оекввны»

МираАч<ет(«рез6«ід!а .А»етаМо.2-Едадане?^еаді^тоі«льшивт?^<тьфор^,мглим.-:ееег5Кь.Ат‘тз»гг, 05ймтепл5

Нира Ахчет (чери Соодіе. Ноеая габляіц - Ееті еаи «■ у«аетсч прхюгргъ км ои^гияь фср!?. кт-«игга ее здяь. Ноз5.ч мбмцз * 0?«5теякс>

МііріА\мет(черезС«сдіе. 2-вте» •сда“ ^^есяів»»іу^мг$о^^ть>то<я^кііфс^у,-зз:і05і«!ве«глесу Иоеаягабіиа

ІАірз Ахтг («(« &». (2; Кпэя фораа ■ сиетМі. на зоіч»лі Еаи ш  »  удабкя і̂ оедаірві* т  «і$ват> «аячт вв ідась Нмая

Сурет -  34 сауалнама кұру

Сауалнама №3 құжатын ашамыз жэне анкетага жауап береміз. 
Готово батырмасына басқаннан кейін, суретте көрсетілгендей ОК 
батырмасын басу арқылы өз ісімізді растауымыз керек.

_ XПодтвердите дейстеие на һМр5://таіі.доодІе.сот

Вы передаете информацию на внешнюю страницу,
Вы увереньі?

0К О тм ена

Дурыс эрекетте, жауап жазылды деген хабарлама пайда болады.

I Анкета №3
Ответ з а пи са к.

! Огправнть е ц е  один ответ

и  -— —  ..-...... —
I Эга форма создана с гнмикядыо О осф  Фори. Ц С о о Л й з г гп з
|  Сдадать ^ ' ' й
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Імниіііііуіш.і Мири Ахметке өтіп жэне Диск-ті ашып, оның 
і </. ,»///».//>/./// һорсмі і. Құжаттар арасыида Новая таблица кұжаты 

і , | <111 н' і .іуііиііами жауабы файлын көруге болады.

171 Моміін іоОлици я 12:29

■  Пл»»*п фп|>м-> я Яиівя*2015г,»
А "ЧН.Ш.И

Ш НцвіпіИімЩиіміы) а в йюля 2015 г

□  НомА ло»умдш1 IV я Зи<опя2015г. =

0  ОІНШМИМГМ я 11.53

I >үп қүжаттыц атыи өзгертуге, келген уақытын кәруге жэне т.б.
< 'ауалнама  сұрақтарына берілген жауап төменде кесте түрінде 

Ооріигоп:

В //ПЯДЯ твблица .> ш
I І|мик« Пид Вставка Формат Данные Инструменты Форма Дополнения Справка 

<> -  7' Р- %  -Я. Л^123-г Агіаі -  10 -  В I  А ,  &  .  Щ -  : | 1

1 і I I <1 г ніни

А 8 С 0 Е Ғ
О ім о ік о  времони Основные уст|х>йства системного блока

10 07.2015 6:29:48 процессор

Сурет-35 Сауалнама жауаптары

Оніідік жүмыс тапсырмалары:
I. (1оо§Іе сервисі арқылы жаңа форманың шаблонын

і.урыңі.п жэне оны «Әлеуметтік сауалнама» тақырыбында 
I <111 і ырыцыз.

Үсыиылған нүсқа бойынша эртүрлі типтегі сүрақтарды 
колдаііыцыз.

Форманы баптауда қандай езгерістер жасауга болатынын 
ипріці ідер.

■I. Қүргаи сауалнаманы ез респөидентіңізге жіберіп, 
/ыіушітарды кестс түрінде алыңыз.



5. Справка мәзіріндегі Анонсы пункті ұсынған Формамен 
жұмыстьщ баска да мүмкіндіктерін меңгеру керек.

Бақылау сүрақтары:
1. Сауалнаманы тағайындаудың шарты және мақсаты неде?
2. Сауалнама дайындауда қандай түрдегі сүрақтар күруға 

болады?
3. Қандай жағдайда сауалнамаға жауап беруші сауалнама 

сүрақтарын ала алады?
4. Соо§Іе кесте көмегімен форма қалай жасалады?
5. Сауалнама жіберуші қандай әрекеттер орындайды?
6. Сауалнама алушы қандай әрекеттер орындайды?
7. Кесте белгісінің форма белгісінен айырмашылығы неде?

Әдістемелік нүсқаулар:
Өтілген сабақтың матерналдарын қайталап жэне өзіндік 

жүмысқа арналғаи тапсырмалар ішіиен эртүрлі нүсқада 
қолданылған сүрақтарды орындау
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І і ікмрі . і і і . ІЛҮЛ ТІЛІНДЕ Б¥ЛТТА ЕСЕПТЕУ

Жосіпір:
<). I І.ү ігга есептеу ортасы түсінігі
‘>.2 .іііуіі тіліпде зертханалық жүмыстар орындау

Жүмыстың мақсаты:
Гіүлтга есегітеу ортасымен таныстыру;
ііақ ссентеу ортасын қолдануды үйрету (.Гаүа тілінде).

Кілттік сөздер:бүлтта есептеу ортасы, Іауа.
Жү.мысты орындау үшім аппарагтық-программалық қамтама: 

компыотер, \үеЬ-браузер (Ооо§1е Сһгоше, Іпіегпеі Ехріогег немесе 
Мо/ІІІа ҒігеГох), Иптернет қолжегімділігі, §таі1.ги.

9.1 Бүлтта есептеу ортасы түсінігі

Іігер сізде Иптериет бар, алайда арнайы программалау тілінде 
г:іі ісырмаіи.і орындайтын компилятор болмаса, бүлттық есептеу 
қ і .г і м с і  іи қолдаиуга болады.

Ь.үлгга ссспгеуді орыпдау үшін \\>\\>\\>.Меопе.сот тегін сайтын 
қолданамыз.

Ісіеопе - онлайн-компиляторлар мен ретке келтіру қүралы болып 
габылады. Ол қолданушының негізгі кодын компиляция жасауга 
жопе Интериетте онлайн режимде 60-тан астам программалау 
гілдерінде орындауга мүмкіндік береді. Программа жазуга оқыту 
аудиторияларындагы компыотерлерге орнатылган, эзірлеудің 
арнайы интеграцияланган қүралдары ( ШЕ -  ІпІе§гаІес1 Оеуеіортепі 
I 'ліуігоптепі) қолданылады.

ШЕ қүралдарын конфигурациялау жэне орнату, оқыту 
гыныптарына қызмет көрсететін администраторлардан арнайы 
дагдылықты талап етеді, ойткепі орнату операциясы үзаққа 
созылуы мүмкін, ал ШЕ қүралының өзі диектегі орынның ең көп 
колемін алып жатуы мүмкін. Мысалы информатика курсын оқу 
ироцессі кезінде, студенттер программалаудыц ең танымал 
гілдерімен танысса, онда бір оқу компьютеріне түрлі ШЕ-ның 
біриеше түрін орнату қажет. Дәстүрлі эдіске балама ретінде, 
оқушылардың веб-интерфейсті пайдалана отырып, программа



әзірлеу күралдарына қол жеткізу мүмкіндігін беру үшін ШЕ 
қүралдарының бүлтта қозғала алу мүмкіндігін үсынуға болады. 
Егер қандай да бір жоғарғы оқу орны қандай да бір себептермен 
өзінің жеке меншік бүлтында ШЕ қүралдарының орын ауыстыра 
алуын қаламаса, онда оқыту проңессін қамтамасыз ету үшін 
көпшілік бүлттық ресурстары қолданыла алады, сонымен қатар 
тегіндері де. Ыеопе порталы программалау тілдерін зерттеушілерге 
мына багдарламалық қамтамаларды онлайн режимінде қолдануға 
мүмкіндік береді: Асіа, АззетЫег, А\ҮК (§а\¥к), А\ҮК (та\ук), Вазһ, 
Ьс, С, С#, С++ 4.3.2, С++ 5.1, С++14, С99 зігісі, СЕІР8, СОВОЬ, 
СОВОЬ 85, С оттоп  Ьікр (сіікр), I) (сітсі), Ғ#, Ғасіог, Ғаісоп, Ғогіһ, 
Ғогігап, Іаұа, ІауаЗсгірІ (гһіпо), Іа\'а8сгірІ (хрісіегтопкеу), Раксаі 
(фс), Раксаі (§рс), Регі, Регі 6, РНР, Ріке, Рго1о§ (яүуі), Руіһоп 3, 
КиЬу, 8С|Ь, Тсі, ИпІатЬсІа, УВ.ЫЕТ, \Уһкезрасе жэне т.б.[21]

Мүнда көптеген негізгі программалау тілдері қолданыла алады, 
бірақ белгілі шектеуліктер де болуы мүмкін: компьютер желілерінің 
функңионалымен жүмыс жасау мүмкіндігінің болмауы, файлдарға 
бағытталмауы, программаның орындалу уақыты 15 секуидтан аспау 
қажеттігі, программа оперативті жадыдан 256 МБ артық орын 
алмауы, ал көлемі 64 КБ аспауы.

Кәсіби әзірлеушілер үшін бүндай шектеулер айтарлықтай 
болып табылады, бірақ программалауды енді үйреніп жүрген 
студенттер үшін олай емес. Порталмен жасырын немесе тіркеліп 
жүмыс жасауға болады, тірелу артықшылықтары бар, мысалы, 
программаны сервисте сақтау, әзірленген программаларға 
сілтемелерді жариялау (басқалармен сілтемелермен ауысу, 
оқытушыға тексеріске дайын программалар сілтемесін жолдау жэне 
т.с.с.).

Интернет желісінен үқсас схемамен тұрғызылған порталдарды 
(мысалы, С1оис19 ШЕ Һир://\\'\ү\ү.с9.ю) тауып алуға болады, жэне 
олар коммерңиялық жағынан үлкен мүмкіндіктер береді (тек қана 
қосымша кеңейтілген функционал гана жеке төленеді немесе жұмыс 
жасау тек ақылы болмақ).

Қолдану үшін программалау тілін көрсетіп, негізгі кодты 
енгізіп жэне Кип командасын басу жеткілікті:



НІн»Нім *  псу/  сасіе V  оЗрнз

©рһеге опііпе іигіде
І_еағп Нош іо  Согіе

рі (іііі 1'пАні «I»»)
[й (в|> Ріокщ (*»іі

СуІІюіі ((:,УРУ)

МіПііімі Всһпшо (сһіск
ІЛиІІІ )и 3«!ЫміИ*Й«ІІ(і| .
(,Чмніі УілііІІІіА
ОеІііуА 'ГсІ

Оииіуу 1'ЛИІ/Ш»
І'ш( (> Уйііістчілсв

Сурет 36 Программалау тілін таңцау

іі.іі .іи |к-і іі ідс  .Іа\>а тіліи тацдадық. Экранға 22 санын шығару 
1111 і п.і іч-п і ірілгеи. Ол үшіп Іаұа программалау ортасы үшін

ін ріні ........ . келесі кодты қоямыз (суретте көрсетілгендей):
нНІ* 22;
' . ,  і і і і і  іиіі  рг і пІ (Ь) ;

•. ііі ін іиіі.рі11ііIп();

I ■ рг іі" с(іці.ііідіі п р о г р а м м а  ж ү м ы с ы н ы ң  н ә т и ж е с і  к ө р ін е д і .

ЬЦ>ій«еовв.еоі5«иеҒОш

< ЩібЫВШЯК

© рһеге опііпе іисіде
Цеагп Ном/ Іо Сойе

Сурет -  37 Программа нэтижесі
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9.2 іл \я  тілінде зертханалық жұмыстар орындау

Мысал: 5 элементтен тұратын масснв кұрыцыз, оны 2, 12, 22, 
32, 42 сандарымен жариялаңыз жэне массив элементтерін консольға 
шығарыңыз.

//создаиие и инициализация массива 
іпі[] питЬегАггау = пе\үіпі[5];
Гог(іпІ2  = 0; 2 < 5; 2 ++){ 
питЬегАггау[г] = 2*10+2;
}
//мәидерді консольға шыгару 
Гог(іпІ 2  = 0; 2  < 5; 2 ++){
8 уяІет.ои1 .ргіп11п((2 + 1 ) + "-массив элементі = "
+ питЬегАггау[г]);
}

Редактор терезесінеи мэзір тармақтарын қолданыңыз: өңцеу, 
/ Ъгк, жүктеу, сонымен қатар неғізғі терезедегі Мәзір қатарының 
тармақтары -  программа текстерімен жүмыс жасау үшін.

Өзіндік жүмыс үшін тапсырмалар:
1. Берілген бес элементті массивтің ең кіші элементін 

табыңыз жэне экранға шығарыңыз.
2. Берілген масствте ең кіші жэне ең үлкен элементтерінің 

орьшдарын ауыстырыңыз.
3. Массив элементтерінің ортақ арифметикалық мэнін 

табыңыз.

Бақылау сүрақтары
1. Ісіеопе түсінігі нені білдіреді?
2. Онлайн-компилятор дегеніміз не?
3. Онлайн компиляторлардың ерекшеліктерін атаңыз.

Әдістемелік нүсқаулар
Берілген материалды меңгеріп, өзіндік тапсырманы орындаңыз.
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I  ......... 10. ІЛ Л І ІУ ІГ К  А Р Н А Л Ғ А Н  М І С К 0 8 0 Ғ Т  А 2 1 1 К Е

Ж осіііір:
10 I МІ( і о \( і І І  А /и ге туралы .
ІО .'ІМ І(м ім )Г І А /д ігс  (М ІС Г 0 8 0 Й  А х и ге  А с а с іе т іс  Р а«8) 

,, і і, лппі іп .ік  р ү к с а гы .

умі.к і і.іц мақсаты:
Місіо.чоГі Л/иге-меытанысу;
М ісгояоГі Л/иге А са д ет іс  Разз -пен жұмыс жасау мүмкін- 

(ІІІ( і срі.

КІ.И і і і к  создср: білімге арналған М ісгозой А /иге, Академиялық
|І\ 14 II I

I умыпы жасау үшіи аппараттық-программалык қамтама: 
нп|• і ушідцуды қолдайтын компыотер, М ісгозой \ҮіпсІо\¥8 Зегуег 
'00Н К,’, (Һпдіц жш дайда), Иіггернет.

10.1 ІМ ісгохоЙ  А г и г е  т у р а л ы

.......... ...11 Д/игс бүлтп.іқ есептеу платформасы, есептеу, желі
і.умі.и іпры, дсрскіср қорымеи жүмыс, деректерді сақтау, үуеЪ-
11 мміциііч, мобильді шсшімдер, жоие деректерді талдау үшін жиі
і " I ІІІПІЫИІІДІ.І

\ ііп і.им<ч і м п і  кс і кслі си қиыпдықтағы жобаларды іске 
ін ыруі іі Ооііііды

\ / 11н* шшсп і ісріпіц жобаларыныц іске асуы жөнінде мысал 
рсіиідс Олимппядалық ойыпдар трансляцнясын, желілік 
Һніімпішіііуіііылық ойыпдарыи озірлеу мен іске асыру жэне т.б. 
11 <і , і >1 ГіОИІІДІіі,

I......  піі А/іігс илагформасының кейбір мүмкіндіктерін
I 11 ><11 I І.ІрІІІІІіІҢ

( >іП\ іі>і ііі, Опімділік басқарылатын қызмет, иитегралданған
і \ ............. .пі і  і ііпі сп шаблопдарды қолдану арқылы жетіледі.

і і і і і і іқ і і іһ іқ  ж .т е  ч ке м д іл ік .  А/иге-де платфлормалардың, 
іні' |хіііпііііі.ік жүйслсрдіц, танымал программалау тілдерінің,
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деректер қоры мен басқада қүрылғылар мен жабдықтардың орасан 
таңдауы бар.

Мысалы, Іауа8сгір1;, Руіһоп, .ИЕТ, РНР, .Іауа, КосІе.|'я 
қосымшаларын жасау; Ьіпих жэне Ооскег қолдану; \Үіпс1о\Ү8, І08 
жэне Апсігоісі басқаратын кұрылгы үшін серверлік шешімдер 
эзірлеу.

Деректер қауіпсіздігі: Місгозой корпорациясы алғашқы болып 
180 27018 бүлттық деректер қүпиялылығының жаңа халықаралық 
стандартын қабылдады.

Сондай-ақ келесі қызметтер үсынылады:
- сақтау, көшіру жэне бүлттағы деректерді қалпына келтіру;
- кодтау, аудио жэне видеоақпараттарды ағындық жіберу;

актуалды кросс-платформалық мобильді жэне веб- 
қосымшаларды кұру жэне іске асыру;

- кең ауқымды есептеу тапсырмаларын талдауды кезегімен 
орындау;

- Агиге комегімен үжымдық қосымшаны іске қосу [22].

10.2 МісгозоЙ А/иге-ге академиялық рүқсат (Місг080Й А/иге
Асайетіс Равк)

Кез-келген оқытушы немесе білім алушы бірнеше уақыт 
кезеңінде білім алу мақсатында Місгозой А/ггге қызметтерін тегін 
қолдану мүмкіндігіне ие.

Ескере кететін жай, тіркелуге тек телефон нөмірі емес, 
кредиттік карта деректердін қажет етеді (бүл жерде ары қарайғы оз 
эрекетіңізді ойластыруыңыз қажет, себебі Місгозой өз қызметі үшін 
акы сүрайды).

Осы жүмыста біз академиялық рүқсат үшін Місгокой Л/иге - де 
тіркелудің кейбір кезеңдерін қарастырамыз, яғни Місгокой Агиге 
Асасіетіс Разз арқылы.

Алдымен Һі1р://агиге.тісго,чо/(.сот/ги-ги/ сайт адресіне кіреміз. 
Алдыңызға Місгозой Агиге Асасіетіс Ракк алғашқы тіркелу терезесі 
пайда болады. Жоғарғы оң жақ бүрыштағы Тегін уақытша қолдану 
батырмасын басқаннан кейін, Бір ай тегін танымтық кезеңі 
терезесі пайда болады.



< >< і.і тсргюдс қолдапушылардың осі.і жүйе бойынша жиі
■ кіи.ншіым сүриқіарі.пі кору мүмкімдігі бар, сомдай-ақ көрсетілген 
н ш-фоіі иомірі бойынша сзйкес қызмет берушіге қосымша 
і ы іыи і ыргап сүрақтарыңыз бойынша қоңырау шалсаңыз болады.

Ооиымеп қатар бүл жерде Агиге-нің негізгі қызметтері 
іиіргп ілгси:

ииріуилды машималар;
»1 дгроісіср қоры;

\ \  г і і  сий і гар;
I Ішіоор;
м о( * мі 11 ,ді Рисһ-хабарлама; 

муимимсдиа агымдық жіберуі жэне т.б. (глоссарийді 
імірнііііі і).

( )гы ісрс ісдс Қазір жасап көріңіз батырмасын басқаннан 
м  і п і і , Місго.чо/і Агиге-ге жазылыңыз терезесі шыгады.

Сурет -38 Місгозой Лхиге жазылу 
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Тіркеу жазбасын құру үшін Тіркелу батырмасын басу қажет. 
Тіркеу эісазбасын қүру формасы пайда болады.

Создание учетной записи
В качестве адлени яольэоытеяя дяя новой ікетиой ззпиа* Мзйхрософт можно 
яст>ль5оезті> любой адр« ?лектро«но« покты, іжлюам Ои«оок.свт. ү *Һосй кпи
СтаіІ. ЕсЛй у езс уж.« рсті> уию«ая іапись длі> вход* 8 УЛі>гіо-*5 нз *омпыот*рр, п/.амшегг 
или теяйФоне, 8 Хһох Уи?, Оийов*.сот ивм ©пеОоот. *а*>яя&&яе <*. чтобы яойти.

Фамилиа Имя

Имя гюлмойлтеля

Лилучв» ипжЛжцрк » 

Пароль

Н» игхес и м і«  з«ксв Іс уАвтаи рмлстр»)

Подтя«рждение

С»раиа ияи региои

»МІ Месвц ’ |[  Год

Сурет - 3 9  Тіркеу жазбасын қүру

Осы форманы толтырғаннан кейін, сіз көрсеткен электрондық 
поштаға Электронды пошта адресін тексеру хабарламасы келеді.

С ғп аіі-  ♦-> и  в  «  й -  ^  • £«*-

Проверка адреса электрониой почты е , &

Входжцис (4) Спужбв подаержяі учегньіх звпнсей Май«рософт <ассанм-*осілйү-погерІу@я;оз«і1.пжта5аЯ.сопі> 14:34 (22 ч. намя) ♦> I •  !
Поивченмьчл ' л«йу. м»»

Отпраопоііныо Учстная звпись Майкрософт

Нира •

Пол»нерЛить твді5!іао(Іаг@дт8ІІ.

Проверка адреса элекгронной почты
Ч7обы завершіітк »астрой<у учетиоіі запілси Майірософт. иам му:«мо убедиться в том. что яот мрес меюрсмкой гочты принадлежхі

т  потребоватьс* евеси сяедукхций *од безопасности: 0339 

»яа дэннмй запрос. шеминпе заесь. чтсбы отиенить его.

>Я подаержки учетиых мпмсей Майкрософт

Сурет -  40 Электронды пошта адресін тексеру



Огі.ідан кейіы телефонға тіркеуді ары қарай жалғастыру үшін 
мід корсегілген хабарлама келеді.

Гіркелу үіпіп 4 қадам үсыиыладығы, 3-ші қадамда кредиттік 
ыфта деректерін қажет етеді.

Лры қарайғы тіркелу қадамы қолданушының еркіне 
үсыиылады.

Озіндік жүмыс тапсырмалары
1. Атагоп, Соо§Іе Сіоисі жэне т.б. веб-қызмет мүмкіндіктерін 

оқып біліңіз.
2. МІСШ80Й Ахиге Асасіетіс Разк мүмкіндіктерін студент 

атыиан тіркеу жазбасын кұру үшін қолданыңыз.

Бақылау сүрақтары
1. М ісгозой Ахиге түсінігі нені білдіреді?
2. Місгозой Агиге Лсасіетіс Ра88 не үсынады?
3. МІСГ080Й Агиге үсынатын мүмкіндіктерді атаңыз.
4. Насіоор деғеніміз не?
5. Виртуапыіая машина деғеніміз не?
6. «Мобильные Рисһ-хабарлама» түсініғі?
7. Мультимедианы ағындық жіберу мен ағынсыз жіберу 

айырмашылығы?

Әдістемелік нүсқаулар
Тақырыпты орьгндау және бақылау сүрақтарына жауап берерде 

глоссариймен танысыңьгз.
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Тақырып 11. ВИРТУАЛДАУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ

Жоспар:
П.ІВиртуалдау түсінігі
11.2Виртуалдау артықшылығы

Жүмыстың мақсаты: виртуалдау технологиясы туралы
деректер алу, негізгі қүндылыгы жэне өзгешелігі, Місгозой 
виртуалдау илатформасымен танысу.

Кілттік сөздер: виртуалдау, виртуалды машина, виртуалдау 
платформасы, Нурег-У.

11.1 Виртуалдау түсінігі

\¥іпсіо\¥8 басқаруымен сервер процессорының орташа жүктеу 
қуаттылық деңгейі 10%-дан жогары емес, ал ІІпіх басқаруымен - 
20% [3] екендігі мэлім.

Серверді қолдаиу тиімділігі осы уақытқа дейін «бір сервер - бір 
қосымша» қагидасы бойынша багаланып келді, яғни, жаңа 
қосымшаны жүктеу үшін жаңа сервер алу керек болатын. Бүл өз 
кезегінде экімшілік шығындардың өсуіне экелді, лицензия алу, 
қосымша орын қажеттігі, электроэнергия жэне суыту шығынын 
асырды.

Мүндай жагдайдан тиімді шығу болып виртуалдау 
технологиясы, яғни қосымшалар арасында сервер ресурстарының 
икемді үлестірілімі колданылады. Осы жағдайда эрбір қосымша 
өзіне жеке сервер болінгендей өздігінен қызмет етеді. Бүл жүмыс 
қағидасы «бір сервер -  бірнеше қосымша» деп аталады. Айта 
кетелік, осы технологияда онімділік кемімейді, эмуляция көмегімен 
сервер ресурстары аппаратының жүйелік шақыруымен бірнеше 
операциялық жүйелерді жүктеу мүмкіндігі бар.

Осылайша, виртуалдау технологиясы -  бүл бірнеше орталар 
арасында ресурстарды үлестіру нэтижесіиде, бір комиьютердің 
(сервердің) бірнеше компыотердің (сервердің) жүмысын орындай 
алу мүмкіндігі.

Қолданушылар қазір бірнеше виртуалды машиналарды бір 
дербес компыотерден жүктеу мүмкіндігіне ие, бүл жалпы
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• 11 и|»І ыһ үрііі іімміі і*щ икемділігіы жэые жүйенің экоыомикалык 
і 'I'.ніі.ііі и кс псуым арггырады.

Пиіуалдиуды еигізуге қызығушылық тез қарқын алуда, дербес 
і "мш.іоісрлердіц көшідролы жүйелері виртуалдау идеяларының 
, ім п мүмкііішіліктерін іске асыруға, олардың қолданылуын жаңа 

т  іны і ,шс гиімді деңгейге шығуына мүмкіндік береді.
Нпртуалдау технологиясының даму тарихыиа тоқтала кетейік. 

' ы ісхіюлогияны алғашқы ашқан ІВМ компаниясы жэне қырық 
-гылдам астам деп есептеледі. Ол уақытта виртуалды орталар 
....... |>рсймдегі эртүрлі қолданушы есептеріне арналып жасалған.

ІУбО-шы жылдары виртуалдау технолоғиясы тек ғылыми 
I ы іыгушылық тудырды.

I ‘>99 жылы УМу/агс компаниясы жалпы қолданыс пен міндеті 
, ш і і і ,  бір аипараттық инфрақүрылымға жүйені өзгерту арқылы х869 
н г і  і ііиде виртуалдау технологиясын оңдеді.

2003 жылы МІСГ080Й корпораңиясы виртуалдау нарығына 
дсрбес компьютерлер үшін Уіііиаі РС онімімен шықты. Содан 
бистап, оның жүмысы үлғайтылды жэне бүгінде виртуалдау 
нлатформасыныц қалыптасуы аяқталды деп белгілінеді жэне оның 
қүрамыиа Ыурег-У гипервизорлы Шіпсіоүүй 8егұег 2008 К.2 кіреді [3,
ІІ.І7].

Гипервизор (Нурегуізог) -  бүл аппараттық сүлба немесе 
ирограмма, бір хост-компыотерде бір мезетте бірнеше операңиялық 
жүйелердің параллельді орындалуына мүмкіндік береді жэне 
иімтамасыз етеді. Сонымен қатар операциялық жүйелердің бір- 
Оіріпеп оқшаулаиуын, қорғанысын жэне қауіисіздігін, эртүрлі 
жүкгелген операңиялық жүйелер арасында ресурстарды болуді 
жппе ресурстарды басқаруды қамтамасыз етеді [23].

11.2 Виртуалдау артықшылығы

Есептеуіш ресурстарын үтымды қолдану
5-20% жүктелетін біриеше серверлердің орнына, 50-70% 

Ііссурстары қолданылатын бір сервер қолдануға болады.
Жоғарыда айтып кеткендей, бүл электроэнергия үнемдеуін, 

қаржылық шығындар азаюын жэне 5-10 сервер функңиясын 
орыпдайтыи жақсы мінездемелі бір сервер алуды береді.
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Программалык, қамтама шыгындарын азайту
Бір программалық қамтамаға бір лицензия ала отырып, оны бір 

сервердің барлық виртуалды машиналарына орнатуға болады. 
Мысалы, Місгозой 8егуег 2008 К2 Епіегргіяе - ға лицензия сатып 
алып, бір дербес серверде жэне оған орналасқан бірнеше виртуалды 
машиналарда қолдануға болады. Сол секілді Місгозой Зегуег 2008 
К2 ОаСаСепІег лицензиясын бірмезетте шектеусіз санды виртуалды 
серверлерде қолдануға болады.

Инфрақұрылым шыгындарын азайту
Виртуалдау технологиясы ақпарат орталығында серверлер жэне 

оған қатысты құрылғылар мен жабдықтар санын азайтуға мүмкіндік 
береді, яғни, қызмет көрсету жэне электроэнергия, жабдықтарды 
суыту жэне т.б. қажеттілігін қысқартады.

Инфрақүрылым басқаруын жетілдіру
Виртуалды инфрақүрылымды орталықтандырылған басқару, 

серверлерді экімшіліктендіру қызметін жэне виртуалды машина 
жүмыстарын азайтуды қамтамасыздандырады.

Сәйкес емес қосымшалардыц бір компыотерде жұмыс жасау 
мүмкіндігі

Бір серверде виртуалдау көмегімен мысалы, Ьіпих жэне 
\Үіпсіо\¥8, деректер қорын, шлюздерді жэне басқада да сэйкес емес 
қосымшаларды орнатуға болады.

Жүйе икемділігін арттыру
Виртуалдау технологиясы қайталама тапсырмаларды қайта 

орындамауға мүмкіндік береді, мысалы, баптау жасау, жариялау, 
қадағалау мен техникалық қызмет көрсету.

Виртуалды серверді қолдануда кез-келген басқа «темірден» 
моменталды жүктеуге болады, ал егер ондай сервер болмаса, онда 
колдау жасайтын гипервизор өңдеуші-компаниялар кітапханасынан, 
орнатылған және бапталған серверлері бар дайын виртуалды- 
машиналардан жүктеу мүмкіндігі бар.
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'Аг///>/ іір\іктпу мүмкіпдігі
1111111унііді.і міііімііішіыц қапы дискісі белгілі форматтағы файл 

ңіиіі.цс (ісрілсді. Виріуалдау комегімеи осы файлды резервті
' ..... ііпідііушыга кошіруге болады. Қажегтілікке қарай архивтеи
■ ■ |ин рді когсруге болады, сонымен қатар ағымдағы сервер 
і нііі.іимііііды иемесе өткен кезеңнің деректерін қарауға болады [3, 
I. IК|

(> і іі і д і к  ж ү м ы с  т а п с ы р м а л а р ы
Піггсриет ресурсы кемегімен виртуалдау тақырыбы 

миісрііалдарына талдау жасау жэне келесі сабаққа дайындалу.

1 > » қ ы л а у  с ү р а қ т а р ы
I Виргуалдау технологиясы түсінігінің түжырымы неде?
' Ниртуалдаудың негізгі артықшылықтарын атаңыз.
1. Гипервизор дегеиіміз не?

Әдістемелік нүсқаулар
Өткеи матсриалды қайталап, озіндік таисырмаларды 

орындаңыз.



Тақырып 12. ВИРТУАЛДАУ ПЛАТФОРМАЛАРЫ

Жоспар:
12.1 Виртуалдандыу платформаларына талдау
12.2 М ІСГ080Й  Нурег-У

Жүмыс мақсаты: виртуалдау платформасы туралы деректер 
алу, негізгі артықшылықтары мен кемшіліктері, сондай-ақ Місгозой 
виртуалдау платформасымен таиыстыру.

Кілттік создер: виртуалдау, виртуалдау платформасы, Нурег-У.

12.1 Виртуалдау платформаларына талдау

Виртуалдау платформаларына мысалдар келтірейік.
УМ\үаге компаниясы: УМшаге \ҮогкзІаІіоп, УМүуаге Ріауег, 

8егуег, УМ\үаге у8рһеге Нурегуізог, УМ\уаге Уіеш жэне т.б.
Сіігіх (Хеп) компаниясы: Сіігіх ХепАрр, Сіігіх Хеп8егуег, Сіігіх 

ХепБевкіор.
Місгозой компаниясы: Місгозой Уігіиаі 8егуег, Місгозой Уігіиаі 

РС, Місгозой Нурег-У.
УМ\үаге компаннясы -  виртуалдау платформасын эзірлеу 

бойынша алдыңгы компаниялардың бірі. 1998 жылдан бастап әр 
түрлі деңгейде виртуалдау үшін көптеген кэсіби, тиімді өнімдерді 
шыгара бастады: Е8Х 8егуег, виртуалды ортада физикалық 
сервермен жүмыс істеуді қамтамасыз етеді; УМ\үаге \ҮогквІаІіоп 
үстелге қоятын дербес комиьютерлерге арналгаи жэне Ьіпих пен 
\Үіпсіо\\'8 - ты қолдайды.

Сіігіх (Хеп) компаниясы: Кембридж университетінің
зертханасында зерттеу жобасына пайдаланылатын Хеп 
коммерңиялық емес гипервизордың эзірлеушісі болып табылады.

Қазіргі таңда Ореп Зоигсе Хеп платформасының нүсқасы 
болып табылады жэне білім беру мен зерттеу мақсатында 
пайдаланылады. Хеп тегін нүсқасы ОС Ьіпих - тың дистрибутивына 
енгізілген. Бүл қауіпсіздік проблемаларын зерделеу жэне ОЖ 
тестілеу үшін виртуалды машиналарды оқшаулап, қолдануға 
мүмкіндік береді.

Біз Місгозой Нурег-У гипервизорын қарастырамыз жэне оны 
болашақта қолданамыз.



12.2 МІСГ080Й Нурег-У

I Іурог-У Міпскмз 8егұег 2008 Епіегргізе есііііоп, \Үіпс1о\үз 8егуег 
'(і()Н Мапсіагсі жопе У / іп с іо ш й  8егуег 2008 БаІаСепІег -  дің 64 биттік 

муі ЩІСІ.ІНЫҢ кіріктірілген компоненті болып табылады.
Иурег-У \Үіікіо\үз 8егуег 2008 32-биттік нұсқаеы үшін 

і пііжотімсіз,[3, С.30].
I Іурег-У архитектурасы гипервизор болып табылады, бүл деген 

ІІурег-У қүрылгылар мен виргуалды машиналар арасындағы қабат 
скеиін білдіреді.

Виртуалдаудың іске асуы

1- Виртуалды машина 2 -  Виртуалды машина

ГИПЕРВИЗОР

Сернсрдщ анпаратгық қамтаіУіасыздапдырылуы 
(темір)

Сурет -  41 Нурег-Ү архитектурасы

Басқалары сияқты, Нурег-У виртуалдау негізінде, операциялық 
жүйе процессор, жады, манипуляторлар жэне басқа қүрылғыларға 
қолданысты үстап қала алады.

Қолданыстағы гипервизор архитектурасының екі негізгі тип і:
1. монолитті;
2. микроядерлі.
Монолитті тип тек УМшаге Е8Х - те қолданылады.
Монолитті архитектура барлық қажетті компопенттерді 

камтиды: драйвер құрылғысын, ядро, кіріс жэне шығыс
қүрылғыларын, сондықтан гипервизор бір деңгейде орналасады деп 
саналады.
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Монолитті тәсілде барлық драйвер құрылғылары гииервизорде 
орналастырылады деп саналады, яғни аппаратқа кіру үшін 
гипервизор оз драйверлерін иайдаланды.

Виртуалдандырудың іске асуы

1- Виртуалды машина 
Ә к імш іл ік

2-Виртуалды маш ина З-Виртуалды
машина

Виртуалдандыру
стегі ГИПЕРВИЗОР

драивералер

Сервердің аппараттық қамтамасыздандырылуы 
(темір)

Сурет -  42 Виртуалдандырудың іске асуы

Операциялық жүйелер гипервизор үстімен виртуалды 
машиналарда жүмыс істейді және операциялық жүйеге агшаратка 
рүқсат қажет болғанда, ол гииервизор мен оның драйверлері 
арқылы өтеді. Гииервизор архитектурасының монолитті типінің 
кемшіліктері мыналар болып табылады:

1. Кез келген құрылғы драйверіиің жаңарту мәселелері. 
Мысалы, желілік адаптерін жаңарту қажет болса, ол гипервизордың 
жаңа нұсқасының пайда болуымен, жаңа интеграцияланған 
драйвермен жүзеге асады.

2. Тұрақтылық мәселесі. Егер қате жаңартылған нұсқада орын 
алса, онда іркілістер барлық виртуалды машиналарда болады жэне 
т .б .

Микроядерлі тип гипервизордың нэзік жэне мамандандырылған 
түрі болып саналады. Микроядерлі тэсілдің ерекшеліктері:

- жады басқару функцияларын жүзеге асырады;
- бөлім оқшаулығын қамтамасыз етеді;
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с ііі гіу жапо іпыі ару жолын қамтымайды; 
дріімморлср ісү.рылгъісып қамтымайды;

Ііүл іші I Іурсг-У- с пайдаланылады.
I иііоріііпордыц микроядерлі тнпі «жіңішке» деп саналады, онда 

і іііқнмдпіі драіінср болмағандықтан, эрбір операциялық жүйе 
іііііііірміқм рүқсаггы ІІурег-У арқылы алу үшіп барлық драйверлер 
ііидимидуіілды болімде жүмыс істейді. Бүл жағдай жүйенің 
і ічпмділігі мси қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі оң эсерін 
і шіівді.

Ііолім бүл гипервизорды қолдайтын оқшауланған бірлік жэне 
іішірдың бірі түпкі деп агалады. Түпкі бөлімі "бала" бөлімдерді 
бпсқарады.

Микроядерлі гэсілде эрбір бөлім жады көлемін, процессор 
упқы гі.іи, қүрылғыларды қамтиды жэне т.б.

\Үіікіо\ү8 8егуег 2008 К2 - де дэл осындай гипервизор 
мрхи гектурасының типі қолданылады.

Виртуалдандырудың іске асүы

Родительский 
\Л/ІпсІо\л/5 Бегуег 

2008 К2 2-виртуаяьная 
плашина 

Дочерняя 
\Л/ІПСІО\Л̂ 5 7

\Г л3-виртуальная Эмуляция
машина устроиств

Дочерняя Дочерняя
Ыпих Ыпих

V  ) V У

Сток ииртуализации
ГИПЕРВИЗОР

Сериердііқ аппараттық ісаіуітаіуіасыздаидырылуы 
(тсмір)

Сурс г 43 Виртуалдандырудың іске асуы

Микроядерлі гипервизор архнтектурасы
\Үіікіо\ү8 8егуег 2008 К2 -  де монолитті типті микроядерлі 

гиііпеп салыстырғандағы артықшылық, драйверлер езгерісті талап
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етпейді, қолданыстағы драйверлер пайдаланылатын болады. 
Операциялық жүйелер эмулятормен жұмыс істейтін болады. 
Микроядерлі тип апагұрлым сенімді жэне қауіпсіз болып саналады, 
бірақ өнімділігі жағынан монолитті типке жол береді [24].

Өзіндік жұмысына арналған тапсырмалар
1. Тақырып бойынша материалды қайталаңыз.
2. «Гипервизорлар» тақырыбына эссе жазу.

Бақылау сүрақтары
1. Виртуалдау платформасының түрлері?
2. Місгозой Нурег-У мақсаты қандай?
3. Місгозой Нурег-У гипервизорасы архитектурасының 

қандай тэсілдері бар?

Әдістемелік үсыпыс гар
Жазылған материалды тексеруге, Нурег-У орнату жэне 

конфигурациясы үшін бағдарламалық қамтамасыз ету, талдау.



і ........... . I I 11 \ I I К V ІІИГТУЛЛДЫ ІУІАШИНАСЫНА
\\'ІММ»У.Ч ЯККҮҒЛІ 2008 К2 ОРНАТУ

/Іим міі|і;
м | Му|м і V |мілін «риату мен виртуальдау технологиясы
і 1 I іім|і і уііиі.ды днскіні орнату.
і 1 ( 11іі| > і уп м . д м қ  машинаны орнату.
і I і 111■ |»і \іі.ііды маіпниаға МІСГ080Й \¥ іп й о т  8егуег 2008 К2 

имі |»иммиш.іц жүйесін орнату

мақсаты: білім алушыларға Нурег-У рөліи үйрету, 
іні|іі уііпі.ці.і ДИСК, виртуальды машиианы орнату, виртуальды 
.........  оисрациялық жүйеиі ориату.

хніінрііі і і.іқ жопе бағдарламалық қамтамасыз ету үшіи қажет:
......... ............ псмесе виртуальдау техиологиясын қолдайтын сервер,
.....р ііпіч іп.ік жүйе, біздің  жағдайда Місгокой \Уіпс1о\\'8 8егуег 2008
Н2,

1,1.1 Нурег-У роліи орнату мен виртуальдау технологиясы

Миртуальдау техиологиясын жүзеге асыру үшін біз келесі
і ііи.і ггамасы бар:

64 разрядты \У іпсіоү\'8 8егуег 2008 К2 операциялық жүйесі,
8 ядролы Іпіеі Соге І7 процессоры;
8 ( іН оиеративті жады;
/5 0  ОВ диск көлемі;
( II’11 қосымша есептеу қуаты бар ноутбукты қолдандық.

)ІСүмыс мазмүнында виртуальдау технологиясын ж үзеге асыру 
үіііім мымадай моселелерді қарастырамыз:

1) Виргуальдау технологиясын қолдайтын аппараттық- 
ирограммалық қамтамапы таңдау.

2) ВЮ8-ТЫ баптау.
.<) Нурег-У ролін ориату.
4) Виртуальды қатты диск қүру.
5) Виртуальды машина құру және оның параметрлерін орнату.
6) Виртуальды машинаны қосу.
7) Виртуальды машинада операциялық жүйе орнату.
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1) Виртуалъдау технологиясын қолдайтын аппараттъщ- 
программалъщ қамтама

Виртуальдау технологиясын жүзеге асыруда Інісі жэне АМВ 
процессорларлы компьютерлер колданылады. Программалық 
қамтама біздің жағдайда - Місгозой Шііісіоүук 8егуег 2008 К2 
(Оаіасепіег) [25].

2) ВІОЗ-ты баптау
Виртуальдау технологиясын қолдану үшін ВЮ8 

баптауларындағы опцияларда озгертулер жасауды қажет етеді:
«Ыо Ехесиіе Ра§е Ргоіесйоп».
Іпіеі процессорлары үшін «Іпіеі Үігіиаіігаііоп ТесһпоІо§у», 

ал АМТ) процессорлары үшін «А МО Үігіиаіігайоп» таңдалуы керек 
[26].

Аталған баптаулар жүргізілгеннен кейін олардың жүйеде 
сақталып қалуы үшін компыотерді өшіріп, қайта қосу керек.

13.2 Виртуальды дискіні орнату

Нурег- Vрөлін орнату
Әкімші ретінде \ У іп с іо \ ү 5 8егуег-де 8іагІ-Ас1тіпІ8ІгаІіоп Тооіз- 

Мапа§ег 8ег\'сг8 (Пуск-Администрнрование-Дпспетчер сервера) 
арқылы сервер диспетчерін қосамыз. Коіек вкладкасында Асісі Коіез 
болімін таңдаймыз.

Рольдерді қосу мастері 8еІесІ 8егуег Коіек жүктеледі. Ары қарай 
жүру арқылы тізімнен Нурег-У ролін таңдаймыз да келесі кезеңге 
өтсміз.

иидді.У-таимммнииашааюииюдашшаЁҢДД̂ ^̂ ;;-'.... х]
Ц  Ягігсі 5егуег Поіез

Сурет -  44 Рольдерді қоеу шебері 
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І1>, |м і \ ішртуилі>ды машина мен оның ресурстарын
і. і 11і.мі.мі іо .п м г і  ()р ниріуальды машина жеке изоляцияланған

............ . урі.іішды, одап біриеше операциялық жүйелермен жүмыс
Іі и  , п '  м ү м к і п д і к  б о л а д ы .

I іі и ішріуальды желі ориату үшіп өзімізде бар физикалық
іі м ііі міртадан Сгеаіе Уігіиаі Кеиүогкк бөлімінде бір немесе 

і.і|.іи пи іч іііиік адаптерлерді таңдаймыз. Мехі арқылы ары карай 
імі<МІ і

I п р жслілік адаптердіц атауы пайда болмаса, 8егуег Мапа§ег 
и'рі'іесіиде Уігіиаі №һүогк Мапа§ег тавдап жэне пайда болған 
ігргтеде Іпіегпаі (Ішкі)-Арріу таңдау керек. Уігіиаі Ыеіүұогк Мапа§ег 
іпсберіиің оң жақ бөлігінде жаңа желі көрінетін болады.

ІЮПЛЕШгХШШШШШЯЯШШЯШЯЯШШЯ/ЯВВЗХ̂'̂

Сурет - 45 Үігіааі Меһүогк Мапа§ег шебері



Виртуальды желілер виртуальды машиналарды бір-бірімен 
байланыстыруда қолданылады. Әр желілік адаптер үшін бір 
виртуальды машина қүрылады.

С г е а іе  У іғ іи аі М еіічогкз

ее(огеҮоиаеой : 
5сг/е( Ноіез
Нурег-І/

СопВпгаііоп
Р/од?«5
Кеяйі

Опеуііиаі пеһгогк «•Й Ье аеаіи) Согезсһ пеіиоік а<һр£ег уоч зеіесі, \Уе іесоттепсі Іһа( уоа сгеэ!е аі 
Іедсі опе у*іи*І пеЪтогк пол Гог іяе «ііһ 'йіиаі тлсһіщ-5. Уои слп всИ, гетоіл}/апсІ тоЛҒу уоиг ‘ЛгйгаІ 
пеіиогкз Іаіег

Һ'дте |  ['ІвіТ.йгкАйаоІе» 1
0  Іоса* ®'еа Сотесбоп ЯевИеИ РСТе СвЕ Ғаяііу Сопігоііег

Ү) Уіе гесоптепгі !һ«і гу і гвжгл от  петдак вгіаріг' й» гегюТ? ассезз (о в «  че* 
те(«оА алвгда, йе .•ч>( ееіелл Ьг м е  *чпа да&іЫ п»мл»К.

да. Тоизегуе»

сРісу.0!» || ііекО |

Сурет -  46 Виртуалды желі қүру

Келесі терезеде ІпкІаІІ арқылы орнатуды жүргіземіз. Орнатуды 
соңына дейін тосып, Сіозе батырмасын басып, компыотерді қайта 
жүктейміз де, шыққан Нурег-У роліиің сәтті орнатылғаны туралы 
хабарды көреміз.

Ш> ү«ш  тапі Іо  ге^ іагі: поілг?

Тһіз зеп/ег ти з і Ье гезіагіесі іо  ЯпібҺ іһе іпзіаііайоп 
ргосезв, Үои саппоі асісі ог гешоуе оіһег гоіез, гоіе зегуісещ 
ог ^еаіигез ипйі 1һе зег^ег І5 гезіагіесз.

Осыдан кейін экранда Нурег-У рөлінің с э т т і  орнатылғаны 
туралы хабар шығады.

8егуег Мапа§ег сервер диспетчерінде Коіез вкладкасын ашып, 
онда Нурег-У ролінің пайда болғанын көреміз (Зіаіі-Асітіпікігаііоп 
ТооІ8-Мапа§ег 8егүег§ арқылы да өтуге болады).
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1 1 . ім і V үгтіисн шеріііі, І-Іурег-У Мапа§ег бөліміие кіреміз де, 
міі ііигцдің (|шчикалық атауыиа сай 8егуег Мападег виртуальдау 

. і |иіі‘|ііііг о іомі і:

№ іш! Ые(уюгк Мападег... 

Й Ю Ігк...

ІпзресШй?...

@  51ор5егуісе 

X  Кешоұе Зе.гуег 

О і  К е іге *

Ш Нф

Цоір

і МііЛгп
... (үунін;іРсти9Еи‘і)

■ і Л ііі«і ' I міиііоіүСсііійсаіе Зегуісез
і і і ' 1 л .11V*-1мігсііиуИоһ^еіэһіКгескігуЗегасез.1 4.МП».»

I I  VI I Іу|ісг-\/ Мападег

ІіИШШВВЯ
і і і /'• Мгіюоік Роіісу апй Ассезз Бегуісез 
III V.) у/гһ 5егуег (115)

I |Я|| Г глһігсв
I «  ІЧ-10ІІОЯІІС5
I ЗіЗ (опПдигаІіоп 
I Могпде

|у;іІІ-Н21РСТН9еу1 0 і-ігіиаі тасһіпез іеіесіегі.

Сурет - 47 8егуег Мапа§ег сервер диспетчерінде роль құру

Келесі кезең - виртуальды қатты диск қүруга кірісеміз.

Ескерту: алдымен виртуальды қатты диск орпатар алдында 
.нсүйепің баптауларынан қай дискіге орнатасыз, сол физикалың 
дискіиіц өлшемін анықтап алыңыз, көлемі үлкен дискіні 
пшңдатныңыз дүрыс.

Жоі арыда атап кеткендей 8іаг1 басты мэзірі көмегімен 8егуег 
Мапацег терезесін ашамыз да, Нурег-У диспетчерінде жоғары 
еурстте корсетілгендей, сервер атауының ұстінде оң жақ батырма 
комегімсп контексті мэзір арқылы Кге'л'-ІІагс1 Г)ізк таңдаймыз 
(иемссе оң жақтағы Ыеш бабы арқьшы). Әзірге экранда шығып 
гүрі ан Виртуальды машиаиалар терезесінде таңдалған виртуальды 
мпшина жэне таңдалған элементтер жоқ екендігі туралы ақпараттар 
іүрады.

Виртуальды қатты диск құру мастері Ме\ү УіПиаІ Магсі Оікк 
\Ү і/.агсі пайда болғанын көресіз.



Сурет -  48 Виртуалды қатты диск К¥РУ

Виртуальды қатты диск кұрудыц типтері туралы ақпараттармеи 
танысуға болады:

% Сһоо5е ВІ5к Туре

еьйкеҮоиВедг У/һаІ Іурео?'уігіиаі һ»-(і йвкііо уоидаапі іо (Уеаіе?
5р«сі?у Нате апсііоетбоп 
сопйдиге 0і5к 
Биттвгу

ТКі {уре оҒсіій; рго^йегЬейег регЬгшапсе апсі і і  гесоптепсіісі [ог геп/егі гиппіпд 
здо‘:сзіі0ш-;л-і1һ.һі9һ Іе^еіа оГйійіасВуіІу. "Піе л-һсі Яе і$ аеаіес! ийпд ІІіе яге оТ Йіе йхей 
чігШаІ һагй Д  йоез гюісһапде вдһеп сіаіа і і  асісіесі ог гіеіеіесі.

Г/ ЁупатісзИу е>фалс!іпд
ІШ  ірра оҒсі вк ргомсівеЪеМеги5ігоІрҺуз&аі ^есотгоепсіесіія^&еіуегв :
гі-етгепд зрріісайогв ЛаС аге поі35Іі гііепгіу*. Тһе .уһгі Ке І5 5фаЗ ілһеп {һе і г к  й сгеаіеа апсі 
рі оглз ав йаіа і® \«ИЬеп Іо іі.

Г  Оі̂ егепОпд
ТһІ5 Іуре оГдіЙсіз аггооаіей п  а рагепІ-фіИшайопзЫр «ііһ апоіһег й !к (һаі: уои 'даАі й  Іеа̂пІасЬ ҮоисвптаІіесһдадез&̂фІаІайгорегаЙпдвувіетоімЛоиІайеіАидІҺергісепі ; ■ й8К,5ов»аіуоисап;Геуеийій«һепде5еа9і|у, '

Міу <• ііһоиіугяг.іі Ь.чггі гііг-А.ч

І _ ^ І

Сурет -  49 Қатты диск түрін таңдау

Ғіхесі 8іге (тұрақты өлшемді) - физикалық дисктің 
кеңістігін үнемдеу қажет болмаса пайдаланылады, көбінесе осы тип 
пайдаланылады, себебі өнімділік жоғары. Серверлерде
қосымшаларды белсенді орындауда пайдалануда үсынылады. 
Деректерді қосқанда немесе жойғанда өлшемі өзгермейді.
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Оупатісаііу ехрапдіп§ (динамикалық ашылу) -  ақпаратты 
фмііікалык тұрде сақтау процесінде дискілік кеңістікті тиімді 
гпрагуда қолданылады. Серверлерде қосымшаларды орындауда 
бслсепділікті қажет етпейтін жағдайда пайдаланылады. УНО 
(|)айлыпың олшемі деректерді жазғанда ұлғайады.

ОІІТегепсіпд (айырма) -  дискінің бул тииі басқа дискімен 
байланысты болады. Деректерғе немесе операцпялық жүйеге 
озгертулер енгізгеиде аналық диске әсер етпейді, өзгертулерді қайта 
қалпына келтіруге болады [27].

Біз Эупатісаііу ехрапсііп§ типін таңдадық.
Келесі кезеңде внртуальды дискінің атауын береміз жэне оның 

ориаласатыи жеріи көрсетеміз (сақталатын жерді үнсіздікпен 
қабылдауға болады).

Біз С:\ дискісін таңдадық.

й И іеі»  УігһізІ На«1 ОккҮДгакІ

5ресіІу Мате апгі Іосайоп

БеЬге Үои Бедігі 

СһоэтеОзкТуре

. 1
Сопбдигс £>*Х 

. 5итта?у

Зреогу {һе пате апсі (осабоп оҒйіе 'лгіііа! һзггі с&к 8|е. 

мапіе: ^ю_умі.«М

ЦосвЬоп: |с : УізегзУиЫісТСоакпепізЧ 'урег -*Л'.>Ыа! Нагі  Ов*л\

______
____  ■ ■ ■\<.&уіпо>Хі | [  Це>1 > I Ғтаһ  |  Сагке! |

Сурет -  50 Диск параметрлерін таңдау

Келесі терезеде жаңа виртаульды бос диск қүру үшін диск 
өлшемін көрсетеміз, екінші жағдайда виртуальды диске бір 
физикалық дискті толығымен көшіруге болады. Біз бірінші 
жағдайды таңдаймыз, яғни диск өлшемін көрсету таңдалды - 127 ГБ 
(максимальды өлшем 2040 Гб.) орын боліп виртуальды қатты диск 
күрдьщ:
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Сурет -  51 Дискіні баптау

Дискінің барлык баптауларын тексереміз (Сопй§иге Эіхк) жэне 
ҒіпІ8Іі басамыз. Жүйе параметрлеріне жэне таңдалған көлеміне 
қарай виртуальды қатты диск қүруға шамалы уақыт керек болады.

.а
Сотріейпд Ніе Иеот Уігіиаі Наічі Оі5к УЛгагсІ

ВеЬге Үои бедп 

СһоогеОіікТуре 

5рес^/ Гіагге ъгй іосайхі

СопКдигсОівк

•е аЬоиі Іо сгеаіе Фе

Туре: йхргіягр
Гча̂ іе: Ю.іМІ.чһіІ
юеаСоп: С:У-,'5<-''5'/,и!:!'С\Соатепа\іурег уухчиэі нус) Р-гкз 
Кге: 127С6

То сеа іе  Йіе і-Иіізі һа--£) <4зк а<х) йо5в Сһс »гагі ,  сіск Япіяһ. :

Ориатылу аяқталған соң бумада .уһсі (УііТиаІ Нагсі Оізк) 
кеңейтілуімен файл қүрылады.
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ШВт
*чтшгті • Нурег̂ » ліійіііі’***

Г>ц.«і/е * Ісііліігіпііквг)' » 5Ы««і1Іі *  5ит «ежЙАія

Д м .  " = ' ............. :__________-І2ЙЙЙ5І-.
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ІЗ $
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Ь ію „ж іл М

Сурет- 52 Виртуальды катты диск құру терезесі

13.3 Виртуальдық машинаны орнату.

I Іурег-У диспечерінде (8іагі-Мапа§ег Нурег-У) контексті мэзір 
аркылы ссрверде Ые\\'-Үіі1иа1 Масһіпе таңдаймыз.

І.ЧІДін!ЗЗШІЗ!!!ЗЕ^ЙЯМ8И Й И Я Я И вИ І
М» Лсмі V» Неір
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Е Нурв̂-Ү К«пэд9г

І<М8 • ГсРЯІҺя» ..1«*п*У ііцте

№ «Ы1іг«8яе*»в*йіа5»йм««в'.

Ш «  йй«*
ШһОадяоИіа 5 р Солв̂івг 
5 3  5»«ре ЕЛ»*.;

5ЭД5еігее
<Иеся9пд ■ 
Ііеһгһ 5пгрі)кЛі ..

> ЬдашЫ Иайу?—

: йвпдк...

| йтйиІЯеЫіКлмдег...

X  КежояЗеги 

<5 Кйеет

ІЬ ійяібжй» яіеае<!.
§  Не-р

и УА

Сурет -  53 Виртуальды машина құру шебері

Виртуальды машина Ые\у Уігіиаі Масһіпе \¥іхагс! ісұру мастері 
ашылады.Ары карай атау беру мен орын көрсетудің Зресііу Каіпе 
апсі Ьосаііоп болігі ашылады:



5ресйү П ате  апгі ІосаЙоп

ВеЬге Үои Бедэт 

КО«|Г в *  і к і а і  л

Сопйдиге ІЧеһиогкіпд 

Соппесі УігШа! Нагй Оізк 

^ Ш І а і о п  Ор8опз 
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Сһоо5е а  пате апйІО&ЬЪп Ғог ІЙ5 уігіизі іг и е д к .
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Р - 5(оге гһе уі! (иаі тайтіпе іп а гііҒҒегепІ ІосаЬоп

ІосаЬопг ]с :\ргод?атГа Іа^іао5оЛ^іпсІо«5^урег-У \ §гоизе... I

і  1? уои ріап Іо (аке ьпарзһоіз оҒ іһі5 уігіхіаі тасһіпе,, 5еІесі а Іосайоп Йіаі: һаэ епоидһ (гее 
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ҒІПІ5Һ
І88і
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Сурет -54 Виртуальды машинаны орнату жолын көрсету

Бұл жерде виртуальды машиианы сақтаудың физикалық орнын 
өзгертуге болады (үнсіздік бойынша С: Рго§гат Әаіа\МісгохоЙ 
ЛҮіпсіо№я\Нурег-У).

Виртуальды машинаға атауын беріп, сақталатын жерін 
корсетеміз.

Көрсетілген буманы таңдауға немесе жаңа бума құруга болады. 
Егер бума көрсетілмесе, осы серверде виртуальды машина үнсіздік 
бойынша сақталады. Немесе жалаушаны белсенді етіп, басқа жерде 
сақтауға болады.

Біз С:\ дискісіне УМІ деген атаумен сақтадық. Келесі бетте 
жады бөлу А88І§п Метогу бөлігінде оперативті жады көлемін 
корсету керек. Жады көлемі 8-ден 8096 Мб көлемінде бола алады 
(компьютердің сипаттамасына қарай 65536 Мб көлемді корсетуге 
болатын жағдайлар бар). Біз жадыдан 2048 Мб орын бөлдік.
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Лкиіціі Мсніогу
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Сурет -  55 Желіні баптау

Келесі кезеңде виртуальды машииа виртуальды желіге 
қосылады ма, соны N6x1 басу арқылы ары қарай жүріп анықтаймыз. 
Ол желіні баптау СопҒщиге №і\уогкіп§ бөлігінде Ьосаі Агеа 
Соппесііоп - УігШаІ №һҮОгк (локальды желіге қосылу - Уігіиаі 
Меішогк) арқылы жүзеге асырылады. Ары қарай жүреміз.

%  іЬщ Ш і! <лпГідиіе Меітогкіач 

ЭсЛгеҮодВеокі ЕаФп»«у«иаІі»***чіг>ЛлІ*5*п«імоЛаЛарМг. Геиа соп Л»»е і!іе пеіміп айаріи Ююев

ЛетріІ-Чтиг

ччЬіЛІ пвй~сА, ос I* сап ге<глп Лко-«^:(к).

Огпес:^" ШШШшЗ

Солпе<| УігІиаІ НагО ОМк 
а-леІавелОрЖхч! 
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Сурет- 56 Желіні баптау

Енді виртуальды машинаға алдыңғы қадамда қүрған 
виртуальды қатты дискті қосу керек. Ол үшін қүрылған қатты 
виртуальды дискті пайдалану ІІзе ап ехіхішц ҮІПиаІ һагсі сіінк таңдау 
арқылы жүргізіледі.

Вгошке шолу терезесі арқылы жолды жүріп отырып, өзіңіздің 
берген виртуальды машина атауын қосу керек.
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Бірінші вариантта жаңа виртуальды қатты диск кұру 
ұсынылады (Сгеаіс а пе\у һагсі сіізк) жэне үшінші вариант -  
виртуальды қатты дискіні соңына қарай күру үсынылады (Айасһ а 
үіііиаі һагсі сііяк Іаіег).
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Сурет -  57 Виртуальды машина мен виртуальды қатты дискті қосу

Біздің жағадайда С:\ дискісін көрсеттік те, өзіміздің қүрған 
виртуальды қатты дисімізді таңдадық. Соңына дейін тосып, 
виртуальды машинаның сәтті қүрыланының аяқталғанын көреміз.

Виртуалъды машинаның параметрлерін қосу
Алдыңғы қадамдар адамдар дұрыс орындалған болса, Нурег-У 

Мапа§ег диспетчерінде виртуальды машиналар терезесінде жаңа 
ғана қүрылған виртуальды машина пайда болады.

Параметрлерін өзгерту үшін оның үстінен манипулятордың оң 
жақ батырмасымен шертіп, параметрлер Зеіііпдз бабын таңдаймыз.

Сурет -  58 Параметрлерді өзгерту
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Іінріуальды машиианы баптау терезесі пайда болады. Барлық 
п,ш і ііушірдап.і озгертулерді жасаңыз да, сақтау үшін АррІу-ОК 
і і.і і ырмішарымеи бекітіңіз.

Сурет -  59 Виртуальды машинаны баптау

Параметрлер терезесінде:
- виртуальды жады көлемін өзгертуге;
- динамикалық режимді таңдауға;
- логикалык проңессорлар санын беруге (1-ден 4-ке дейін 

қосуга болады);
- тағы бір виртуальды қатты диск қосуға;
- басқа да көптеген баптауларды орындауға болады.
Мысалы, виртуальды машинаға дискінің 180-образын көрсету

үшін физикалық диск жүргізушіні қосуға немесе виртуальды 
компакт-дискінің диск жүргізушісін қосуда ШЕ Сопігоііег 1 - Г)УО- 
Впуе вкладкасын таңдауга болады. Кобінесе екі виртуальды 
машина орнатып қою үсынылады, біреуі жүмыс істемей қалса, 
екіншісін пайдалану керек болады.

Барлық баптаулар жасалып біткеннен кейін впртуальды 
машинаны қосуға болады. Ол физикалық компьютерді 
қосқандағыдай проңесс сияқты болады. Ол үшін Нурег-У Мапа§ег 
диспетчерінде виртуальды машиналар тізімінен біз кұрған УМІ 
атауын таңдап, сөздің үстінен манипулятордың оң жақ батырмасы
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арқылы контексті мэзірде Зіагі бабын таңдаңыз. Внртуальды 
машина жағдайының жұмыс істеу қалпы Оп режнміне көшеді. 
Жүйенің көрсетілген барлық батырмалары белсенді күйге көшеді.

Виртуальды машинаның күйі «Кліп»-ға өтеді. Өшіру үшін Тигп 
о//таңдау керек болады.

13.4 Виртуалды машинаға МісгокоЙ \¥іпйо\¥8 8егуег 2008 К2 
операциялық жүйесін орнату

Оиераңиялық жүйені орнату үшін «Кип» режимінен кейін 
тізімдегі Соппесііоп бабын таңдаңыз. Ары қарай физикалық 
компьютерде операциялық жүйе қалай орнатылады, сондай проңесс 
жүргізіледі.
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Сурет -  60 Операциялық жүйе орнату жолы

Қандай серверлік операциялық жүйелер, қандай «қонақ 
операциялық жүйелер» қолданылады, келесі жүмысымызда 
қарастырылады.
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Тінтуір, пернетақта жэне басқа құрылғыларды «тартып алу» 
процесі жүреді.

Тінтуірді внртуальды машинадан физикалық компьютерге 
қайтару СігІ+АҺ+солга багыттауыиі перне арқылы жүзеге 
асырылады.

Пернетақтаны виртуальды машинаның қабықшасындағы 
таңбаны белгілеу арқылы баптауға болады.

Өздік жүмысқа арналған тапсырма
Тақырыпта келтірілген жүмысты орындау керек.

Бақылау сүрақтары
1. Нурег-У үғымы нені береді?
2. Нурег-У рөлі қалай қүрылады?
3. Виртуальды қатты дискіні құру туралы эңгімелеңіз.
4. Виртуальды машина калай құрылады?
5. Виртуальды қатты диск жэне виртуальды машннаны қалай 

байланыстыруға болады?
6. Виртуальды машинаның баптауы туралы айтыңыз.
7. Виртуальды машинаға операциялы жүйені қалай орнатуға 

болады?

Әдістемелік нұсқау
Өткен тақырыпты оқып, өздік жұмысты орындау керек.
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14-такырып. СЕРВЕРДЕГІ БҰЛТТЫҚ ҚОЙМАҒА 
АУҚЫМДЫ ЖЕЛІ АРҚЫЛЫ ҚАТЫНАУДЫ 

¥ЙЫМДАСТЫРУ. ОҮУІЧСЬОІШ СЕРВИСІНІҢ КӨМЕГІМЕН 
ВИРТУАЛДЫ СЕРВЕРДЕ ДЕРЕКТЕРДІҢ БҮЛТТЫҚ 

ҚОЙМАСЫН Қ¥РУ

Жоспар:
14.Ю\упс1оисі сервисі туралы жалпы түсінік
14.2УР8 виртуалды серверін қүру
14.3 Олупсіоий деректердің бүлттық қоймасын виртуалды 

8ег\еп с орнату
14.4 О^унсіоисі деректердің бүлттық қоймасымен жүмыс 

жасау негіздері

Жүмыстың мақсаты: білім алушыларга 0\\псІоис1 сервисіиің 
мүмкіндіктері туралы мағлүмат беру, виртуалды серверде бүлттық 
қойма қүруды үйрету.

Кілтті сөздер: Ошпсіоисі, УР8 сервер, бүлттық қойма, Риііу.

14.1 Омпсіоімі сервнсі туралы жалпы түсінік

0\үпС1ои(і - деректерді еинхроидауға, файлдарды ортақ 
қолдануға жэне қүжаттарды қашықтағы «бүлтта» сақтауға арналғаи 
еркін эрі ашық веб-сервис.

16КОЕ қүрастырушыларының бірі Франк Карличек Ошпсіоисі- 
ты күрастыруды 2010 жылдың қаңтар айында бастады. Ол 
деректерді бүлттық сақтаудың коммерңиялық қызметтеріне тегін 
альтернатива ретінде күру идеясын қолға алды. Олардан ерекшелігі 
бүлтты косымша шығындарсыз оз серверіңізге орната аласыз. 
0\үпс1оисі-тың бастаиқы кодтары АОРЬуЗІ лиңензиясы бойынша 
еркін таратылады [28].
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Сурет - 61 Ошпсіоікі деректердің бұлттық қоймаеы

0\\'пс1ои(і РНР жэне Іауа§сгір1: бағдарламалау тілдерінде 
жазылған жэне ЗОЬіІе, МагіаОВ, Му80Ь, Огасіе ОаІаЬаке жэне 
ГочІдге^ОІ, деректер корларымен жұмыс жасайды. \ ¥ І п с іо \ ү 8 

(оүупСІоисі 7 нүсқасына дейін), Ьіпих, соның ішінде КаврЬеггу Рі 
оерверлерімен басқарылады [29].

\¥іпёо\Ү8, 0 8  X немесе Ьіпих басқаруындағы ДК жэне І08 жэне 
Дпсігоісі негізіндегі мобнльді құрылғылар үшін деректерді 
синхронизациялау клиенттері қолжетімді.



Сонымен қатар сақталынған деректер Оүупсіоисі веб-интерфейсі 
арқылы кез-келген браузерде қолжетімді.

Енді бұлттық қойманың негізгі ерекшеліктеріне тоқталып 
өтейік:

- платформа таңдамауы. «Бұлтқа» қатынаудың негізгі клиенті 
ретінде көп функңионалды, түсінікті шеЬ-интерфейс алынады. \ҮеЬ- 
интерфейс пайдаланушылардың нақты бір операңнялық жүйеге 
тэуелсіздігін көрсетеді. Сонымен Сһупсіоисі қызметімен жүмыс 
жасау үшін компыотерге қосымша бағдарламалық қамтаманы 
орнатудың қажеті жоқ. Қашықтағы Ошпсіоисі каталогтарын 
локальды файлдық жүйенің бөлігі ретінде көрсетуге болады, ол 
үшін ҮУеЬБАУ2 хаттамасының мүмкіншіліктерін колдану 
жеткілікті;

- электронды құжаттарды қарау. 0\үпсІоисі қызметінің \үсЬ- 
интерфейсіне . осі/жоне .рсі/ форматындагы құжаттарды қарау 
мүмкіншіліктері біріктіріліп енгізілген. Электрондык оқулықтарды, 
дэрістерді жэне оку құралдарын локальды жүйеге жүктемей ақ 
оқуға болады.

- күнтізбе жэне жоспарлаушы. 0\үпс1оиё қызмегтерінің 
құрамында тапсырмаларды жэне жоспарларды жүргізу жэне 
синхронизаңиялау үшін арналған қосымша бар. Бағдарламалардан 
мекен-жай кітапшасы жэне жоспарлаушы күнтізбені СагсЮ АУ жэне 
СаЮАУЗ хаттамалары арқылы синхронизаңиялау мүмкіншілігін 
қолдайды.

Сауатты оқу проңесін түрғызуда таптырмас утилиталар сабақ 
кестесін үйымдастыруға, тапсырмаларды жэне жобаларды 
орындауды жоспарлау, орындайтын істер тізімін қарау жэне дэл 
уақытында қажетті еске салуларды алуға мүмкіндік береді;

- мэтінді «бұлттық» өңдеу. 0\үпС1оисІ қызметінің шеЬ- 
интерфейсі пайдаланушыларға мэтіндік файлдарды өңдеудің 
кірістірілген онлайн-редакторын ұсынады. Бұл редактордың 
көмегімен қүжатты жүктемей, өңдеуге болады.

- бірлесіп пайдалану. Әр-түрлі пайдаланушылардың файлдарын 
бірлесіп қолдану -  мәліметтердің бүлттық қоймасын пайдалану 
кезінде колжетімді, ыңғайлы жэне куатты механизмдердің бірі. 
Оқытушылар өздерінің дәріс, тэжірибелік жүмыс жэне т.с.с. 
электронды құжаттарын пайдалануға студенттерге рұқсат бере 
алады. Мұндай мүмкіндік топпен бірігіп бір ортақ ғылыми жобамен
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ііі  ........... .. фіііілмсп жүмыс жасағаида өте ыцғайлы. Сондай-ақ
■ ■ іи  і і м і і і  іііііідіілаііуіпылары файлдарға қатыпауға тек арнайы 
. . .  м.ірііі ілпа рүқсат бсрс алады. Күнтізбе-жоспарлаушы жэне 
і. уи 11 іһпіің кейбір категорияларын бірлесіп пайдалануды 
, ііымдис імруда оте мацызды.

I Іінідаланушылар баска есеп жазбаларына күнтізбеғе қатынауға 
і., і . -11 бсре алады. Олар жоспарларды, сабақ кестелерін қарай 

і і 'п,і сэйкес қүзіреттіліктер орнатылған жағдайда жаңа есеп 
-мііііаларын қүруларына болады. Осылайша оқытушылар жэне
і гудситтер біріғіп отырып жеке кестелерін түзулей немесе ортақ іс- 
.ірсксітерін жоспарлай алады;

- к ір іст ір іл ген  ш и ф р л ау . Бүл ф ун к ц и ян ы  іск е қосқ ан н ан  кейін  
ф айл дар  ш и ф р л ан ған  т ү р д е  сақталады . 0\үпс1оис1 қ ы зм ет ін ің  
адм и н и стр атор ы н ы ц  ө зд і п ай дал ан уш ы и ы ң  ш и ф р л ан ған  ф айл дары н  
оқи алм айды ;

- өзгертулер тарихы. Деректерді сақтауды қамтамасыз ететін 
(|)упкциялардың бірі. Нүсқаларды бақылаудың ішкі жүйесі 
пайдаланушыларға өзгерту тарихын қарай отырып файлдардың ескі 
иүсқаларына қатынауға мүмкіндік береді. Оқытушылар жэне 
сгуденттер кез-келғен уақытта файл жаңартуын болдырмай, оның 
алдыңғы нүсқасына орала алады.

- түрлі плағиндер (музыкалық файлдарды ойнату, суреттерді 
қарау, рсіҒ оқу жэне т.б.). Қосымша плагиндерді 
һир://арря.о\\'пс1ои<±сот сайтынан жүктеуге болады. Бүл сайтта 
плагиндер ай сайын жаңартылып отырылады [30].

0\үпс1оисІ қызметін пайдаланушының есінде болатын жэйт -  
егер барлық сақталынған қүжаттардың көлемі болініп берілген 
дискілік кеңістіктің 50%-нан асатын болса, ең ескі нүсқалар 
жойылады.

14.2 УР8 виртуалды серверін қүру

1. Кез келғен сайтта УР8 виртуалды серверін эзірлейміз, біздің 
жағдайымызда Ғо/ху.сот сайтында [31].



Сурет -  63 Ғо22у .сот  терезесі

3. Дискілік кеңістіктегі қажеттілікке байланысты сервер 
таңдаймыз. Бұлтты 0\үпс1оисі базасында құратын 
болғандықтан, Ьіпих жэне осы типті операңиялық жүйелердің 
негізінде күру ыңғайлы болады.

Сурет -  64 Диск кеңістігін таңдау

3. Сіздің серверге қоятын талаптарыңызға байланысты сервер 
конфигурациясын таңдаймыз:
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Сурет -  65 Диск конфигурациясын таңдау

4. Егер Сізге домен аты қажет болса, сәйкес алаңды таңдайсыз 
немесе «домен ие нужен» алаңын көрсетесіз. Біздің 
жагдайымызда ол қажет емес.

Сурет -  66 Домен қажеттілігін көрсету

1 0 3



5. Аккаунтқа кажетті мэліметтерді көрсетесіз:

О О Р М А  З А 8 А З А  УС Л У Г * «  • *

•  © © О' 'Ө

Сурет -67 Аккаунтты баптау

6. Төлем түрін тацдайсыз

т і  ц щщш
ЗЯ(КЖНЙЫЕвІШ'« 6А8КШКЙІ КАРШ

л®

Сурет -  68 Төлем түрін таңдау

7. Дроплетті құрған соң, сіздің етаіі адресіңізге сіздің сервердің 
ІР-адресі жэне оған қатынау құпия созі жазылған хат келеді. 
Серверғе қосылу үшін сізғе 88Н-пен жұмыс жасау құралдары 
қажет. Ьіпих пен Мас-та бұл орнатылған Терминал. Ал Шіпсіоүук 
қолданушыларына РиНу сияқты тегін қосымшаны орнатуға болады.
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Сурет -  69 Рийу терезесі

Нозі К ате алаңына иоштаға келген ІР адресті енгізу қажет. 
Ашылған терминал терезесінде иоштаға келген құпия сөзді келесі 
форматта енгізу қажет:

Л’Л’/? гоо(@111.111.111.111 мұндағы гооі: деген пароль, ал 
бірлердің орнына сервердің ІР-адресін енгіземіз. Осылай өз 
серверіңізге косылуға болады.

14.3 0\\ПЧСЬ01ІВ бұлттық қоймасын виртуалды 8егуегге
орнату

Арасһе, тукці, рһр5 (ЬАМР) жэне 0\үпС1оисі-тың озін орнату 
қажет. Ол үшін ретпен келесі кодтарды орындаймыз.

1. 8шІо арІ-§еІ арсіаіе - серверді жаңарту командасын енгізу.
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2. 8ис1о арі-§еі ир§гас1е -сол жаңартуларды орнату

3. кисіо арІ-§е{ іпзіаіі Іатр-вегұег
ЬАМР-ты орнату. Сонымен бірге М уЗ^Ь 
суперқолданушы кұпия сезін алу керек.______________

орнатып,

гооіввегуег:-* арі-даі іюиіі

4. кисіо ту8я1_зесиге_іп8іа11а1:іоп Бұл кезеңде сізден бірнеше сұраққа 
"ия/жоқ" жауабын беруді сұрайды. Бірінші сұраққа "Жоқ" қалған 
сұрақтардың барлыгына"Жоқ^-деп^са^а п б е р у қ а ж е т \^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

5. 8ис1о арІ-§еІ іпяіаіі рһр5-§с1 рһр-хті-рагзег рһр5-іп11 зтЬсІіепІ сигі 
ІіЬсигІЗ рһр5-сиг1
ОуупС1оис1-ка қажет плагиндерді орнатамыз.

йеайіпд  рэсйад« . и « Ь .  . . Оопе 
| :Ш іп д  ііерепгіепсу г ге е . . 3%

зисіо а2ептос1 ге\\'гіІе
ГООІ'3$егуег :а2ептосі г е и г И е

зисіо а2ептос1 Һеаёег8\
і оо* ;к е г >/::г а 2ептос! һеасіегз

зисіо папо /еІс/арасһе2 /8І1е8-аүаі1аЫе/с1еГаик
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М . у г і и д і к  құжат ашылады. Бұл құжаттта келесі мэтіндерді тауып, 
(і ігерістер енгізу қажет. АІІодаОуеггісІе N0116 орнына АПоүуОуеггісІе 
Д11 Келесі командаларды ретімен орындау: «Сігі+Х», «Ү» жэне 
ІИІСГ.
- О і г е с і о г у  / у з г / м м и / > |

О р і іо п з  Іп с іе х е з  Ғ о П .о м 5 у п 1 _ іп к5  М и І1 :г Ұ іе и 5  
А П о м О у е г г г с іе  Иопе  
О гс іе г а 1 1 о м ,с іе п у  
а і іо ы  Ғ г о т  а і і  

< /Э іг е с 1 :о г у >

Осылайша сервердің жұмысына қажетті барлық багдарламалық 
қамсыздандыру орнатылды.
1. 0\үпС1оис1 орнату
8исіо \у§е1 һир://с1о\үп1оас1.о\үпс1<)исі.ог§/соттипіІу/о\\'пс1оис1- 
1аіе8І:.іаг.Ь22
Іаг -х]і о\\/псІоис1-1аІе8(:.іаг.Ь72
т у  о\\'пс1оис1 /уаг/\\'ү\'\ү сайтынан өз 0\упС1оис1 тыц соңгы 
нұсқасын өз серверімізге жұктеп, архивтен шыгарып жэне веб 
арқылы қатынауга қажетті папкага орналастырамыз.

Гоо і05егуег:~#  мдеі: һ г ір ://й о м п 1 о а с ).о м п с 1 о и с 1 .о г§ /с о тт и п іі:у /о м п с 1 о и с 1 -1 а І:е 5 І;. і:а г ,Ь г2  
І а г  -х^-Ғ омпс1оис1-1а і:е5к.1:ар ,Ь22 
т у  ом п с іои с і /ү а г /м м и

ссі /уаг/\ү\ү\ү
8ис1о сһо\үп -К \үш\ү-с1а1:а:\¥\ү\ү-с1аіа о\\'пс1оис1 
# ОшпСІоиё дұрыс қызмет етуі ұшін, оган біздің серверіміздегі 
негізгі веб папканы қолдануға құқық беру кажет.

го о ^ 5 е ғу е г :~ #  ссЗ / у а г / ш «
5ііс1о сһомг» -К  т ч ы г д а іа : т 'м-с1а1:а омпсіоисі

ту зя і -и гооі -р
СКЕАТЕ БАТАВАЗЕ ошпсіоисі;
СРАКТ АЬЕ ОК о\упс1оис1.* ТО 'о\үпс1оисГ@'1оса1һо8І' ЮЕЫТІҒІЕО
ВҮ 'ра88\үогё';
ехіі;
# 0\\'пС1оис1 ұшін мэліметтер қорын құрамыз. 0\үпсі0ис1 жэне 
ра88\\'огс1 сөздерін өзгертуге болады.
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г о а и ы т ш у 5 я і  -и  го о г  -р
СКЕАТЕ ОАТА8А5Е 'о йп с іои с і;
6 К Л М  А И  ОМ о м п с іо ш З .*  ТО 'о ипс1оисІ'@ ’ 1о са1 һо 5-і' Ю ЕМ ТІҒІЕО ВҮ 'р а гв м о г с і' ;  
е х і і : ;

зисіо зегуісе арасһе2 геяіагі 
# Серверді қайта жүктеу.

Адрес бойынша көшіңіз (бірлердің орнына — сіздің серверіңіздің 
адресі):
111.111.111.111 /о\үпс1оис1

Ашылған терезеде адмнннстратордың есеп-жазбасын қүрамыз. 
Завершитъ установку батырмасын басып, орнатуды аяқтаймыз:

Сурет -70  0 \ү п с іо ііс 1 бүлттык қоймасының терезесі

14.4 0\упс1оиіІ деректердің бүлттық қоймасымен жүмыс жасау
негіздері

Қүрылған жеке бүлтта орнатылған қосымшалар арқылы, білім 
алушыларға күнтізбе мен жоспарлаушыны бірге қолданып, 
жоспарланған жүмыстар мерзімін көруге, топтық жоба бойынша 
тапсырмаларды бірлесе жоспарлауга, өзгерістер енгізуге; мэтіндік 
қүжаттармен бірге жүмыс істеуге, бейне, дыбыс жэне фото 
материалдарды бір уақытта қолдана алуға; белгіленген топтарға 
бірге хабарлама таратуға; бүлттағы оқу материалдарын (дәріс, 
практикалық тапсырмалар, эдебиет, эдістемелік нүсқаулар т.б.) 
алуға; өзгертулер тарихынан ескі файлдарды тауып, енгізілген 
өзгертулерді көруге; бүлттық есептеулер жүргізіп, компиляңия
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іі н і ы и ч ч п  алуға мүмкіндік алса, оқытушылар бүлтқа оқу 
мин*|)иалдарын орналастырып, білім алушыларға пайдалану 
і үм.п ыіі беріп, орбір білім алушының топтық жүмысқа қосқан 
үлссіп көріп, айқын бағалай алады. Сонымен қатар сақталынған 
дерекгер Оүупсіоисі веб-интерфейсі арқылы кез-келғен браузерде 
қолжетімді.

Енді қүрылған бүлттық қойманың негізгі ерекшеліктеріне 
гоқталып өтейік:

- платформа таңдамауы. «Бүлтқа» қатынаудың негізгі клиенті 
ретіиде коп функционалды, түсінікті \уеЪ-интерфейс алынады. \ҮеЬ- 
иптерфейс пайдаланушылардың нақты бір операциялық жүйеге 
тәуелсіздігін көрсетеді. Сонымен 0\үпсІоис1 қызметімен жүмыс 
жасау үшін компыотерге қосымша бағдарламалық қамтаманы 
орнатудыц қажеті жоқ. Қашықтағы Ошпсіоисі каталогтарын 
локальды файлдық жүйенің бөлігі ретінде көрсетуге болады, ол 
үшін \ҮеЪБ АУ2 хаттамасының мүмкіншіліктерін қолдану 
жеткілікті;

- электронды қүжаттарды қарау. 0\упс1оисі қызметінің \уеЪ- 
интерфейсіне .оф кэне .рсі/ форматындағы қүжаттарды қарау 
мүмкіншіліктері біріктіріліп енгізілген. Электрондық оқулықтарды, 
дэрістерді жэне оқу қүралдарын локальды жүйеге жүктемей ақ 
оқуға болады.

- күнтізбе жэне жоспарлаушы. Ошпсіоисі қызметтерінің 
қүрамында тапсырмаларды жэне жоспарларды жүргізу жэне 
синхроннзациялау үшін арналған қосымша бар. Бағдарламалардан 
мекен-жай кітапшасы жэне жоспарлаушы күнтізбені СагсЮАУ жэне 
СаЮАУЗ хаттамалары арқылы синхронизациялау мүмкіншілігін 
қолдайды.

Қосымша бірнеше күнтізбелер жүмыс істей алады, 
көрсетілгендерді жасыру/көрсету, о\упС1оисі пайдаланушылары 
арасындағы күнтізбелерді зерделеу, оқига қайталануының икемді 
жүйесін қолдайды. Сыртқы элемге күнтізбенің ыңғайлы шаринг 
мүмкіндігін көру ықтималдылығы, алайда о\упС1оисі табысты Ъазіс- 
сэйкестендіруден кейін тек *.ісз у2.0 файлдарынан листниг бере 
алады (2-сурет).
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Сурет-71 Ресми сіеккіор-түтынушы

Күнтізбені телефон/планшеттен о\\'пС1оис1-га экспорттау үшін 
тністі күнтізбе жеткізушісімен үсынылатын қол эдістеріи пайдалану 
қажет. Синхрондау қүралы ретінде мен ОАУсІгоісІ (Ғ-Вгоісі, Ооо§1е 
Ріау) қолданамын, балама ретінде СаЮАУ-8упс (Ооо§1е Ріау) 
қарастыруға болады, бүл балама қосымша функцияларға (күнтізбе 
атын жэне түсін өзгерту, серверден ғана синхрондалу мүмкіндігі, 
синхрондаудың эр түрлі днапазондары) ие, бірақ маған ВАУсігоісІ 
қолдану жетіп артылады.

Тапсырмалар. Таккк Епһапсесі -  күнтізбеге қарағанда бірнеше 
өзге функционалды есептер күрастыруға интерфейс үсынады: 
міндеттерді орындау прогресі, о\үпС1оііс1 пайдаланушыларыиың 
пікірлері, оқиғаларды маңыздылығы/уақыты/статусы бойынша 
топтастыру, оқнғатуралы нақты уақытта еске салу (3-сурет).

Сурет 72 Тапсырамалар 
110

( ііүіпгі.і оқу процесіп түрғызуда таптырмас утилиталар сабақ 
имссіи  үііымдастыруға, таисырмаларды жэне жобаларды 
прі.імдауды жоспарлау, орындайтын істер тізімін қарау жэне дэл 

ііқытында қажетті ескс салуларды алуға мүмкіндік береді;
мэтіпді «бүлттық» оңдеу. ОшпСІоисі қызметінің \уеһ- 

шггсрфейсі пайдалапушыларға мэтіндік файлдарды өңдеудің 
қірістірілген онлайн-редакторын үсынады. Бүл редактордың 
комегімен күжатты жүктемей, өцдеуге болады.

- бірлесіп пайдалану. Әр-түрлі пайдаланушылардың файлдарын 
бірлесіп қолдану -  мэліметтердің бүлтгық қоймасын пайдалану 
кезіпде қолжетімді, ыңғайлы жэне қуатты механизмдердің бірі. 
Оқытушылар өздерінің дэріс, тэжірибелік жүмыс жэне т.с.с. 
элсктропды қүжаттарын пайдалануға студенттерге рүқсат бере 
алады. Мүпдай мүмкіпдік топпен бірігіп бір ортақ ғылыми жобамен 
пемесе бір с])айлмеи жүмыс жасағанда өте ыңғайлы. Сондай-ақ 
0\упсІоис1 пайдаланушылары файлдарға қатынауға тек арнайы 
адамдарға ғана рүқсат бере алады. Күнтізбе-жоспарлаушы жэне 
күнтізбенің кейбір категорияларын бірлесіп пайдалануды 
үйымдастыруда өте маңызды. Пайдаланушылар басқа есеп 
жазбаларына күнтізбеге қатынауға рүқсат бере алады. Олар 
жоспарларды, сабақ кестелерін қарай алады, сәйкес қүзіреттіліктер 
орнатылған жағдайда жаңа есеп жазбаларын қүруларына болады. 
Осылайша оқытушылар жэне студенттер бірігіп отырып жеке 
кестелерін түзулей немесе ортақ іс-эрекеттерін жоспарлай алады;

- кірістірілген шифрлау. Бүл функцняны іске қосқаннан кейін 
файлдар шифрлангап түрде сақталады. Ошпсіоисі қызметінің 
администраторының озді пайдаланушының шифрланған файлдарын 
оқи алмайды;

- озгертулер тарихы. Деректерді сақтауды қамтамасыз ететін 
функциялардың бірі. Нүсқаларды бақылаудың ішкі жүйесі 
пайдаланушыларға озгерту тарихын қарай отырып файлдардың ескі 
нүсқаларына катынауға мүмкіндік береді. Оқытушылар жэне 
студенттер кез-келген уақытта файл жаңартуын болдырмай, оның 
алдыңғы нүсқасына орала алады.

- түрлі плагиндер (музыкалық файлдарды ойнату, суреттерді 
қарау, рсІГ оқу жэне т.б.). Қосымша плагиндерді 
ҺЦр://арр8.о\упс1оисІ.согп сайтынан жүктеуге болады. Бүл сайтта 
плагиндер ай сайын жаңартылып отырылады.
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Әдістемелік нүсқау. Теориялық материалды қайталап, берілгеи 
практикалық жүмысгы негізге алып, жеке дара бүлт құру.

Өздік жумысқа арналған тапсырма
Внртуалды сервер күрьш, өзінің жеке бұлтын орнату

Бақылау сүрақгары
1. 0\упС1оис1 туралы негізгі түсініктер туралы айтыңыз жэне 

қандай мүмкіншіліктері бар?
2. КОЕ 8С (К Әеякіор Епүігошпепі 8ойшаге Сотрііаііоп) 

деген не?
3. Виртуалды серверді қалай қүруға болады?
5. 0 \ \ ' п С 1 о ііс 1 бүлттық қоймасын виртуалды серверге 

орнатудың жолдарын атаңыз.
6. 0\үпС1оид бүлттық қоймасымен қандай жүмыстар 

жасадыңыз?

Әдістемелік нүсқау Оздік жүмысты орындау барысында, 
тақырыптағы теориялық материалды қайталау
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і іікііі|іі»ііі 15. ЛОКЛЛЬДЫ ЖЕЛІДЕ Б¥ЛТТЫҚ ҚОЙМА Қ¥РУ  
ҮШШ ХАІУІРІ» ВЕБ-СЕРВЕРІН ОРНАТУ

Жоспар:
15.1 ХАМІМ' ссрисрі туралы жалпы түсінік 
15.2ХЛМРР серпсрін орнату
Жүмыстыц мақсаты: білім алушыларға ХАМРР серверінің

мүмкімдіктері туралы маглұмат беру, серверде бұлттық қойма 
құруды үйрету.

Кілтті создер: ХАМРР сервер, локальды желі, бұлттық қойма.

15Л ХАМРР сервері туралы жалпы түсінік

ХЛМРР -  құрамында Арасһе, Му8С)Ь, РНР жэне Регі 
программалау тілі бар веб-сервердің кросс-платформалы жинағы 
жэне толыққанды веб-серверді іске қосу мүмкіндігіне не қосымша 
кітапханалардың үлкен көлеміне ие. ХАМРР -X (барлық ОЖ яғни, 
ОС: Ілпих, \Үіпс1о\Ү8, Мас 08, Воіагік), Арасһе, Му80Ь, РНР, Регі. 
Оны Ілпих, \Үіпс1о\Ү8, Мас 0 8  жэне 8о1агІ8 -  ке де орнатуға болады. 
Бұл жииақ ішіне 88Ь қолдауы бар Арасһе веб-сервері, СУБД 
Му80Ь, РНР, Регі, ҒТР-клиент Ғі1е2і11а, РОРЗ/8МТР сервері, 
рһрМуАсІтіп утилитасы кіреді. ХАМРР веб-серверін мына сілтеме 
арқылы жүктейміз һир8://\ү\ү\\'.арасһеҒгіепсІ8.ог§/ги/с1о\үп1оас1.ҺІт1. 
Озіңізге қажет нұсқасын таңдай аласыз.

Егер сіздің операңиялық жүйеңіз \Үіпс1о\Ү8 ХР, \¥іп2003 немесе 
бұдан да ескі нұсқада болса, сіз бұл веб-серверді қолдаиа алмайсыз.

15.2 ХАМРР серверін орнату

Бұлттық қойманы локальды желіде орнату үшін ХАМРР веб- 
серверін қолдануға болады. Дистрибутивті жүктеп алганнан кейін, 
оны орнатуға көшеміз. Бұл айтарлықтай қиындық тугызбайды. 
Орындаушы файлды іске қосамыз.
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Сурет -73 ХАМРР еерверін орнату

Одаы кейіы жұктейтін компоненттерді белгілеп, Кехі 
батырмаеын басамыз.

Сурет -  74 Жүктейтін компонентгерді көрсету

Барлық чекбокстерді белгілеу арқылы біз Арасһе, М у80Ь, 
Ғіхіііа файлдық менеджерін, Мегсигу пошталық серверін жэне 
Тогасаі серверін орнатқымыз келетінін корсетеміз.
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( 'урст 75 Орнату орнын корссту.

Келісім ............. . бүл С:/хатрр. Исхі батырмасын басамыз.

ірцн.

Бағдарлама комныотерге орнатылды, енді Ғіпікһ батырмасын 
басу қажет. Содан кейін терезеде басқару панелі шығуы керек.

Сіжіл
I <м. «*._ | **”<

А * і '  В Ш І І  1 Ь“ “ * '

Вёёй'0 ІВ  ЯШШІ

ІМФЖчМ***»*

с«««і *»*»*««»*%
Ай»п-**Л91а « «  М*<еиіу »{•?
5 і* «  «чімчл*
Айжв®**»̂  »  МйО

Сурет -  76 Баскару панелі



Басқару панелінің оң жақ жоғарғы жағында түрі ап Сопй§ 
батырмасын басып, келесі орнатуларды қайталаңыз.

ХАМРР Со«гсІР«)»Іу3.г.»

. ■ : ь* ■ ■**. •■-’»»•
5« О*» И*

.ІМҢ.ІЧҒ .;,іш

ш т Ы ы а т

Цтш /:гтт
штт фшіШШтШ*т
$іжим*ьмтт>і

Ч -л  5»<М «*«•«♦« ы»»*э*Ді: Ай»#Ч*Л9>#»»»А*«І»#<0*ед'НН- Мй«И §*»« (һ*ф Л«к»#« ЙШФЗ•< ! Ьі/і АМ̂»«*ідаХ?0:*Иі\ £ . Д* ■$$&$$$

Сурет -  77 Серверді баптау

Енғізғен орнатуларымызды ХАМРР панелін қосқанда Арасһе, 
МуЯОЕ жэне Мегсигу пошталық серверін автоматты түрде қосу 
мақсатында жасадық. Мәтіндік редактор ретінде блакнот 
таңдалынды. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша браузер таңдауыңызға 
болады. Біздің жүйемізде келісім бойынша Ооо§1е Сһготе 
таңдалынғап, сопдықтаи оны қайта жазудың кереғі жоқ.

КтеІ8ІаІ батырмасы -  жүйеде қазіргі уақытта қолданылатын 
портттарды көрсетеді.

8һе11 батырмасы -  командалық жолды шақырады.
Ехріогег батырмасы -  ХАМРР орнатылған буманы ашады.
5егүісе батырмасы -  қазіргі уақытта қолданыстағы қызметтер 

корінетін терезені ашады.
Неір батырмасы -  комек.
Оиіі батырмасы -  шығу.
Басқару панелімен танысқан соң, Арасһе жэне М у80Е 

модулдерін іске қосамыз.

116



ІЕЗ
яя

ХАМРР СопІпЛ Р ім Н УЭ 2.1

і*
м
іМІ

М Ч *1 ч
ІМІ**
м***,
һ т м

***•*,)

.««»* І.І&Х}* 4*НЫ  И4ИЖ»

А*~— :'

£.** «яіСШШІІ “*•
С*» дав  ЗВКЗ : -. ч»»;
■" **'■ ' ^ЗВяй і.*»—3 

сжз -  сйКіСЖЗ 
"" ■ і..«*.іі.з*а оійяЗ

Сурст 78 Басқару панелімен жұмыс

Осі.і іс-орсксггсрді орыыдаған соц браузерді ашып, адрестік 
жолга Іосаіһояі сөзіп жазамыз. Солемдесу беті ашылуын күтеміз.

ШЗ ХАМРР Арасһе + МуЗОЬ + РНР + РеП .

Уі/еісоте й  ХАМРР і<х Шпс1о\ю  5.0.11

Іігер сәлемдесу беті ашылса, барлығы дұрыс істеп түрғанына 
коз жеткіздік. РһрМуАсітіп -  де мэліметтер қорын қүру үшін 
басқару панелін ашып, Му§С)Ь қызметіне қарама-қарсыда 
орпаласқан асһтііп батырмасып басамыз. Браузерде бірден бізге 
қажет бег ашылды.

р ь р Щ Ш т т '

ХАМРР серверінде озіміздің сайтымызды қүру үшін, біз 
С:\хатрр\ҺІс1ос8 бумасына сайт орналасқан буманы толығымен
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көшіреміз. Болашақта осы сілтеме һйр://1осаІһо8і/епис1оис1.к2 арқылы 
сайтты аша аламыз.

V ^  ' * К :иг*» <ггчз * ЯтгьаиЪлі+хг.іСсі ‘  уяг-рр *
'п і

В' V ..|*лч ч п ч .  I-, ІШІ„ м ...г»у  -  1 - -  ; #

|  ’$Г  ИіЧевннг-*
И'Л5 Д ягга «Ііі*->*-Н1 Тн® > « о м |)

и г к п у т в и і' ! 1 # я * іс « « й я в м л - :
?;■; ч | п , <>*. П*Л*~Ч 1 І.іГ/ІЛМ.''.

I  І й И г д а м — » ,./. -5«П ■шммшя» »І* іи »  «
® 2 І -а К іч г Й с т г , СОПІІІЬ Жф.ІЬІ&Ж П и К *  й •йлйлвм.'-
а в НОД<№И|< Д* •г.гі;>'3.0'Л' 1 І-чіу,, г,' р ! » ,ч и л
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С^іігш апки *"У Л.!;-. ІЛ1І. . І
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Сервер орнатылған соң, алдыңғы тақырыпта көрсетілгендей 
Оу/пСІоисІ сервнсін жүктеп, орнатамыз. Бүлтқа еписіоиё.к/ деп ат 
беруге болады. Содан кейін һйр://1оса1һо8І/епис1оис1.к2 мына сілтеме 
арқылы бүлттық қойманы өзіміздің локалды машинамызда аша 
аламыз.

Өздік жүмысқа арналған тапсырма
ХАМРР веб серверін орнатып, локальды желіде жеке бүлт кұру

Бақылау сүрақтары:
1. ХАМРР серверін орнатудың негізгі ерекшеліктері
2. ХАМРР негізгі компоненттерін ата
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М. Серік, А.К. Садвакасова

Б¥ЛТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР 
НЕГІЗДЕРІ

Оқу күралы

Пішімі 60x100 1/16 
Тығыздығы 80 ғр./м2. Қағаздың ақтығы 95%. 

Қағазы офсеттік. РИЗО басылымы. 
Көлемі 124 бет. Шартты баспатабағы 8.

«Эверо» баспасьшда басылымға 
дайындалды және басып шығарылды 
ҚР, Алматы, Төле би, 292 
тел.: 8 727 364 84 03 
е-таіі: еүего08@таі1.шЭ В Е Р О


