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Айтбенова А.А., п.б.б.м., аға оқытушы 
Сəбит З.С., Байбосынова Ə.Б., 1 курс 

 
Бүгінгі таңда технологияның қарқынды дамуына байланысты компьютерлердің 

графикалық мүмкіндіктері күннен-күнге үлкеюде. Қазіргі компьютерлердің мүмкіндігіне 
байланысты программалар да аз жасалып жатқан жоқ. 

Бейне жасау, оны монтаждау үшін бейнередакторлар қолданылады. Олардың 
көмегімен əр түрлі форматты бейнефильмдерден жеке клиптерді қиып алып, пайда болған 
файлдарды DVD-ге жазуға болады, сонымен қатар мұндай бағдарламаларда 
бейнеқұрастырудың көптеген функциялары бар. 

Бейне (видео) - қозғалыстағы суреттер мен дыбыстарды жазатын əдіс. Монтаж кино 
өнерінде, киноэпизод пен жалпы фильм тұтастығын қамтамасыз ету мақсатында кинофильм 
кадрларын құрастыру тəсілі. 

Бейнередакторлар - қазіргі таңда көп сұранысқа ие бағдарламалардың бірі. 
Себебі, соңғы кезде əрбір адамның ұялы телефонында камера бар. Олар камера 
арқылы бейнеге (видеоға) түсіреді, ал сол түсірілген бейнелерді өңдеп жəне сақтау 
керек. Қазіргі кезде бейнероликтер жасайтын көптеген бейнередакторлар бар. Олар: 
Pinnacle Studio, SonyVegas, VideoPad, AndroVid, PowerDirector Video Editor Ap, 
iMovie,Vivavideo жəне т.б. 

Соның ішінде, қазіргі кезде анимация жасауда қолданысқа ие Vivavideo программасы. 
Бұл программаны көбінесе бейнероликтер жасауда көп қолданады. Бұл бейнередактор сізге 
жақсы нəтижеге жету үшін көптеген мүмкіндіктер береді жəне де өзіңіз ойлаған 
идеяларыңызды жүзеге асыруға мүмкіндік береді. 

Vivavideo - бүгінгі күні бейнелерді түзету жəне құру үшін арналған, ең танымал 
қосымшалардың бірі болып табылады. 

VivaVideo - Android үшін арналған бейнередакторы болып табылады, ол пайдалану 
қарапайымдылығымен жəне эффектілерлер мен сүзгілердің үлкен жиынтығымен 
ерекшеленеді, олар көмегімен кез келген бейнероликті түрлендіруге болады. дайын клиптер 
жұмыс істейтін қатар, сіз жай ғана көрнекі əсерлер қосу, жаңа біреуін жазуға болады. 
Сондай-ақ, сіз өзіңіздің сүйікті фотосуреттеріңізбен біріктіру арқылы үлкен презентация 
жасай аласыз. 

Vivavideo - қуатты бағдарлама, оның кең ауқымды мүмкіндіктері бар: 
- бейнені түсіру; 
- оны ыңғайлы құралдарының салмағын пайдаланып өңдеу үшін; 
- жеке фотосуреттерді толық слайд-шоу түріне түрлендіру; 
- екі бейнежазбаны біреуіне біріктіру үшін «Екі камера» параметрін пайдалану. Бұл 

техника ток-шоуда, сұхбатта, клиптерде кеңінен пайдаланылады; 
- жоғары сапалы дайын мини-фильмдерді қолжетімді форматтарда сақтау. 
Ең көп қолданылатын функциялары: 
- кез келген уақытта бейнені кесу; 
- роликті бөлу; 
- үзінділерін көшіру, оларды басқа файлдарға кірістіру; 
- клиптің тежелуі жəне жеделдетуі; 
- дыбыспен жұмыс - дыбысты басқару толық өшіргенге дейін, фондық музыка орнату; 
- түрлі бұрыштарда суретті айналдыру; 
- мəтінді өңдеу, оның қаріпін, өлшемін, түсін өзгерту; 
- жазбалармен оңай жұмыс жасау; 
- дауысты түзету; 
- FX-əсерін пайдалану. 
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Бағдарламаның негізгі артықшылықтарына мыналар жатады: 
- опциялардың үлкен жиынтығы (200);  
- дайын бейнежазбалардың жоғарғы сапасы; 
- бастауыш пайдаланушылар үшін жұмыстың оңай процесі; 
- өңдеудің жоғары жылдамдығы; 
- қосымша функциялар мен аксессуарлардың кең ауқымы; 
- қосымша құрылғыда көп орын алмайды, орыс тілін қолдайды. 
Елеулі кемшіліктер компьютерге жүктеу бейнелер Viva сондықтан анықталды - 

нарықта бəсекелестер бүгін жоқ, кəсіби деңгейі бағдарламаны құруға білдіреді.Developers 
үнемі соңғы өнімнің əрбір жаңарту функционалдық жəне сапасы олардың мазмұны 
жетілдірілуде жақсарып келеді. 

Сонымен қатар, қосымша бейне редакторларымен қандай да бір арнайы білімі мен 
жұмыс тəжірибесі жоқ бастауыш пайдаланушыларға ұсынылып есептелген. Əзірлеушілер 
бағдарламасының интерфейсі барынша қарапайым жəне интуитивті жасауға тырысқан. 
Барлық өзінің пайдалану қарапайымдылығы жəне қолайлылығына қарамастан VivaVideo 
тегін қолданылады. 

Мысалы, Vivavideo бағдарламасының мүмкіндіктерін қолданып келесідей бейнеролик 
жасауға болады: 

 

 
 

Сурет-1. «EXPO-2017» көрмесіне арналған бейнеролик үзіндісі 
 

 
 

Сурет-2. Бейнеролик үзіндісі 
 
Сонымен, ұсынылған бағдарлама көмегімен фотосуреттерден слайд-шоу, 

бейнероликтер жасауға болады. Өған түрлі эффектілер қолдануға болады. Бағдарламаны 
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қолдану қарапайым жəне ыңғайлы болғандықтан, пайдаланушылардың қызығушылығын 
тудыратыны сөзсіз. 

 
ƏДЕБИЕТТЕР: 

1. http://androidmobile.su/vivavideo 
2. http://android-for-windows.ru/programs/vivavideo. 
 
 

НОВЫЕ СРЕДСТВА ПРОГРАММИРОВАНИЯ 
 

Еслямов С.Г.,к.т.н., доцент 
Брусник С., Информатика, 2 курса 

 
В настоящее время профессия программиста стала очень востребованной. Прежде 

всего, это связано с развитием компьютерных технологий и Интернета. Такие специалисты 
участвуют в разработках различных программ для текстовых редакторов, сайтов, игр, систем 
видеонаблюдения, сигнализации и т.д. 

Представители профессии программиста являются достаточно востребованными на 
современном рынке труда. Несмотря на то, что образовательные учреждения регулярно 
выпускают большое количество специалистов в этой области, многим компаниям, тем не 
менее, требуются высококвалифицированные программисты. 

В настоящее время существует более 2000 языков программирования, но 
большинство из них мертвые - реально используются только около пары сотен. 

Как правило, в каждой из сфер разработки программное обеспечение обычно есть 
минимум два-три языка программирования, способных справиться практически с любой 
поставленной задачей. И всё же возникновение новых языков - явление довольно частое. 
Некоторые из них создаются студентами или любителями в качестве индивидуальных 
проектов, другие являются продуктами крупных производителей программного обеспечения. 
Новые языки продолжают появляться практически каждый год: Go (2009 г.), Rust (2010 г.), 
Dart (2011 г.), Ceylon (2011 г.), Monkey (2011 г.), Julia (2012 г.), Chapel (2013 г.), Swift (2014 
г.), Kotlin (2016 г.) и многие другие. 

Вполне вероятно, что некоторые из них так и не обретут популярность, но любой из 
них может стать революционным достижением, которое окончательно изменит 
программирование - по крайней мере, до тех пор, пока не будут созданы новые языки 
программирования - более прогрессивные. 

Рассмотрим некоторые из указанных новых языков программирования более 
подробно. 

Go - компилируемый, многопоточный язык программирования, разработанный 
компанией Google. Официально был представлен в ноябре 2009 года. На данный момент его 
поддержка осуществляется для операционных систем: FreeBSD, OpenBSD, Linux, Mac OS X, 
Windows, Solaris, Android. 

Go - язык программирования общего назначения, который подходит для 
решениямногих задач: начиная от разработки приложений и заканчивая программированием 
систем. В этом смысле он больше похож на C или C++, чем на Java или C#. Однако, как и 
последние языки, Go включает в себя такие современные функции, как очистка памяти от 
ставших ненужными данных, отражение текущих процессов выполнения и поддержку 
параллельных вычислений. 

Также важно то, что Go был создан для облечения задачи программирования. Его 
основной синтаксис похож на язык C. Целью команды Go было создание языка, на котором 
было бы удобно писать коды, как и на динамическом языке сценариев, но который в то же 
время обладал мощью компилируемого языка. 


