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ЭЛЕКТРОНДЫҚ КОММЕРЦИЯ ТУРАЛЫ 
 

Аңдатпа 

Соңғы уақытта жоғары дамыған  ақпараттық жүйелер мен технологиялар жағдайында сауда және түрлі сауда-

саттық саласындағы, жаңа тұжырымдамалар мен санаттарын жоғары дамытуға. Бұл, ең алдымен, осындай 

«Электрондық коммерция» тұжырымдамасы ретіндегі ұғымдар және «электрондық коммерцияны» қамтиды. 

Бұл мақалада «Электрондық коммерцияның» («Е-коммерция») пайда болу тарихы және электрондық бизнес-

коммерция электрондық байланысты негізгі түсініктер мен анықтамалар, электрондық коммерция түрлі құраушы-

лары енгізілді. Кәсіпорындардың ұйымдастырудың жаңа формалары қарастырылған. Жаңа бизнес (оның ішінде, 

электрондық) енгізу жолдарын жүзеге асыратын фирмалар мысалдары келтірілген. Бизнестің осыған ұқсас түрлерін 

қамтитын операциялар түрлері сипатталған. Шаруашылық жүргізудің жаңа формаларын қолданудың болашағы 

туралы айтылған.  

Түйін сөздер: электрондық коммерция, желілік экономика, Интернет-дүкендер, электрондық дүкендер, ақпарат-

тық жүйелер және технологиялар, бизнес процесс, ақпарат, «жұмсақ» тауарлар, «қатты» тауарлар. 
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НЕМНОГО ОБ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ 

В последнее время в условиях высокого развития информационных систем и технологий появляются новые 

понятия и категории в области торговли и различных торговых операций. К ним прежде всего относятся такие 

понятия, как понятия «электронная коммерция» и «электронная торговля». 

В данной статье немного прослежена история появления термина «электронная коммерция» («E-Commerce»), 

введены основные понятия и определения, связанные с электронной коммерцией и с ведением электронного бизнеса, 

различные составляющие электронной коммерции. Рассмотрены некоторые новые формы организации 

предприятий. Приведены примеры фирм, осуществляющих такого рода новые формы  ведения бизнеса (а именно - 

электронного). Описаны виды операций, включающиеся в подобный вид бизнеса. Дана перспектива применения 

новых форм хозяйствования. 

Ключевые слова: электронная коммерция, электронная торговля, сетевая экономика, Интернет-магазины, 

электронные магазины, информационные системы и технологии, бизнес-процесс, информация, «мягкие» товары, 

«жесткие» товары.  

   

  

Abstract 

ABOUT ELECTRONIC COMMERCE 

Sarbassova A.K.1 
1Cand.Sci. (Phys-Math), Associate Professor of Al-Farabi KazNU, Almaty, Kazakhstan 

 

Recently, in the context of the high development of information systems and technologies, new concepts and categories in 

the field of trade and various trade operations. They primarily include concepts such as the concepts of «e-commerce» and 

«electronic commerce». 

This article traces the history of the appearance of the term «electronic commerce» («E-Commerce»), introduced the basic 

concepts and definitions related to e-commerce and the conduct of e-business, the  various component of e-commerce. Some 

new forms of organization of enterprises. Examples of firms carrying out such new forms of doing business (namely, 

electronic) are given. Describes the types of transactions that are included in this type of business. The prospect of applying 

new forms of management is given. 

Key words: E-Commerce, e-commerce, network economy, e-shops, information systems and technologies, business 

process, information, «soft» goods, «hard» goods. 
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Соңғы кездерде ғылыми техникалық прогрестің қарқынды дамуына байланысты адамдардың 

күнделікті өміріне әртүрлі интернет-ресурстардың таралуымен, жаңа сауда операцияларының енуімен, 

информациялық жүйелер мен технологияларға байланысты жаңа ұғымдар және категориялар кірді.  Осы 

ұғымдарға ең бастысы мынандай ұғымдар  «электрондық коммерция» және «электрондық сауда» жатады. 

 «Электрондық бизнес», «электрондық коммерция» терминдерінің ішіне «дәстүрлі қағаз құжат 

айналымының орнына электрондық айналымның кеңінен қолданылуы есебінен коммерциялық операция-

ларды өткізу технологиясы» кіреді [1]. 

Электрондық коммерцияға тек қана Интернет арқылы тауарлармен қызметтерді сату және сатып алу 

ғана жатады деп есептеуге болмайды.  [2, 3].  

Электрондық коммерция компьютерлік желі бойынша ақшалай қаражатты аудару және сату-сатып алу 

операцияларынан басталды [4]. Бірақ қазіргі кезде бұл ұғым кең ауқымда таралды. Қазір сауданы 

тауардың жаңа түрі ретінде қарастырып, мысалы, электрондық түрдегі ақпарат деп саналады.  

Қоғамды ақпараттандыру кезеңінде ақпаратты өндіру және қалыптастыру, оны толық қолдану үшін 

маңызды болып табылады.  

Басқарудағы ақпарат материалдық игіліктерді өндіру, бөлу, айырбастау және тұтыну процестеріне 

қызмет көрсетеді және  халық шаруашылығын және оның бөлімдерінің ұйымдық-экономикалық басқару 

мәселесін шешуді қамтамасыз етеді [5]. Ол экономикалық, технологиялық, әлеуметтік, заңдық, демо-

графиялық және басқа мазмұнды әртүрлі мағлұматтарды көрсетеді. Ақпараттық процесте басқарушылық 

қызмет қандай болса, сонымен қатар, энергетикалық, материалдық, еңбек, қаржылық маңызды ресурс-

тардың бірі ретінде ақпарат болып табылады.  

Технологияда өндірістік және шаруашылық операциялар, адамдар, өнім шығару, тауарды сату және 

алу фактілері бойынша алғашқы мағлұматтарды өңдеу еңбек пәнінің ролін атқарады, ақпарат нәтижесінде 

алынатын – еңбек өнімі ролін атқарады, ол басқарушылық шешімді қабылдау және талдау үшін 

қолданылады.    

Әдеттегі сауда циклы бірнеше кезеңнен тұрады. Нарықтың қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін 

фирмалар жаңа өнімдерді жасап және өндіріп шығады (зат, қызмет немесе ақпаратты көрсеткеніне 

тәуелді емес), барлық тармақтар ұзындығында өздері үшін табыс көзін жасап, сол тауармен нарыққа 

шығып, оны танытып және сатылымнан кейінгі қолдауды қамтамасыз етеді.    

Сатып алушылар ең басында бір өнімге деген мұқтаждықтарын анықтап, содан соң ол туралы 

ақпаратпен танысып, қай жерде сатып алу керек орнын іздеп, барлық нұсқаларды салыстырып (бағасы, 

қызмет көрсету деңгейі, өндірушінің беделін және т.б.) және содан кейін ғана сатып алады. 

Электрондық коммерция өнеркәсіпті ұйымдастырудың жаңа түрлерін, сонымен қатар, бизнесті 

жүргізудің жаңа түрлерін ұсынады.  Мысал ретінде, Вашингтон штатының Сиэтл қаласындағы кітап 

сататын Amazon фирмасын алуға болады. Сатушы сөресі бар дәстүрлі дүкені болмаса да, ол фирма 

Интернет арқылы барлық өнімдерін сатады және баспагерден сатып алушыға тікелей тауарды жеткізуді 

ұйымдастырады. Қазір баспагерлерге тауардың көп қорын жинау қажет емес.   

Kantara және Software.net компаниялары алдыға тағы бір қадам жасады. Себебі, олардың барлық 

өнімдері - коммерциялық программалық жасақтама, ол компьютерде сақталып, Web арқылы тапсырыс-

тарды қабылдау үшін қолданылады. Нәтижесінде бұл компаниялардың айналым қорлары толығымен 

цифрлық болып табылады. Тағы да бір мысал ретінде AMP корпорациясын келтіруге болады, ол 

корпорация өзінің тапсырыс берушісіне электрондық ажыратқыштар және ілеспелі компоненттерді 

тікелей  Web-каталогтан сатып алуға мүмкіндік береді, соның арқасында EDI–тапсырыстарына (Electronic 

Data Interchange – электрондық әдіспен деректердің алмасуы) және растауды қажет етпейді.     

Қазақстанда көптеген тауар түрлері, мысалы  Lamoda.kz арқылы сатылады. 

Электрондық коммерция тікелей табыс табу үшін тауар және қызметтерді сату, сатып алумен тікелей 

байланысты тек қана іскерлік операциялар ғана соның ішіне жатпайды. Бұл ұғымға табыс түсіруді 

қолдауда: мысалы, тауар және қызметке  сұранысты жасау, клиенттерге қызмет көрсету және сатудан 

кейінгі қолдауды ұсыну, сонымен қатар, іскерлік серіктестер арасындағы әрекеттестікті жеңілдету кіреді.    

 «Жұмсақ» және «қатты» тауарлар негізінде сәйкесінше қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді тауарларды 

түсінеміз. Мұнда ең бірінші электрондық түрде көрсетілген (ақпарат, программалық жасақтама және т.б.), 

ал екіншісі ретінде – қалғандары (заттық тауарлар, басқа түрлі тауарлар) түсініледі.  Мынадай түсіндіру 

компьютерлік қауымдастықта қабылданған  «soft» және «hard» терминдерінің түсіндірмесіне сәйкес 

келеді.  

Коммерциялық қызмет электрондық желі бойынша кейбір физикалық шектеулерді алып тастайды. 

Интернеттегі компьютерлік жүйелер аптаның жеті күнінде, тәуліктің  24 сағатында  клиенттерді 
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қолдауды қамтамасыз етуге мүмкіндігі бар.   Өнімге тапсырыстар кез келген жерден кез келген уақытта 

қабылдана береді.  

       1 кестеде тауарды сатудың жаңа және ескі әдістері келтірілген.   

                               

 Кесте 1 

 
Тапсырыс орындаудың сатылары Дәстүрлі коммерция (бірнеше 

ақпарат иесі қолданады) 

Электрондық коммерция (бір 

ақпарат иесі қолданады) 

Тауар туралы ақпарат алу  Журналдар, жарнамалық 

брошюралар, электрондық 

каталогтар  

Web-беттері 

Тапсырысты рәсімдеу Баспа бланкісі, хат Электрондық пошта 

Тапсырысты бекіту Баспа бланкісі, хат Электрондық пошта 

Каталогтарды қарау, бағасын 

анықтау 

Каталогтар Электрондық каталогтар 

Тауардың барлығын тексеру және 

бағасын растау 

Телефон, факс Электрондық каталогтар 

Тапсырысты рәсімдеу Баспа бланкісі Электрондық пошта, Web-беттері 

Тапсырысты жіберу (сатып алушы) Факс, пошта Электрондық пошта,  

 EDI технологиясы 

Тапсырысты алу (жеткізуші) Факс, пошта Электрондық пошта,  

 EDI технологиясы 

Тапсырысты кезекке қою  Факс, пошта Web мәліметтер базасы арқылы қол 

жетімді 

Қоймада тауардың барлығын 

тексеру  

Баспа бланкісі, телефон, факс Web мәліметтер базасы арқылы қол 

жетімді, Web-беттері 

Жеткізу кестесіне енгізу Баспа бланкісі Электрондық пошта, электрондық 

мәліметтер базасы  

Шот-фактураны жасау Баспа бланкісі Web мәліметтер базасы арқылы қол 

жетімді 

Тауарды алу (тасымалдаушы) Баспа бланкісі Электрондық пошта 

 

Алғанын растау Баспа бланкісі Электрондық пошта 

Шот-фактураны жіберу (жеткізуші) Факс, пошта Электрондық пошта,  

 EDI технологиясы 

Шот-фактураны алу (сатып алушы) Факс, пошта Электрондық пошта,  

 EDI технологиясы 

Төлемді кестеге енгізу Баспа бланкісі EDI, Web мәліметтер базасы 

арқылы қол жетімді 

Төлем жасау (сатып алушы) Пошта EDI, EFT 

Төлемді алу (жеткізуші) Пошта EDI, EFT 

         

Электрондық коммерция дегеніміз не 

 «Электрондық коммерция» атауы жаңа терминдер, категориялар және ұғымдардың пайда болуына 

әкелді. Жаңа ұғымдар: электрондық дүкен, элетрондық сауда, электрондық аукцион, электрондық 

витрина, электрондық ақша, электрондық төлем жүйесі, электрондық цифрлық қолтаңба және т.б. пайда 

болды. 

Қазіргі уақытта «электрондық коммерция», «Интернет-коммерция» сияқты негізгі ұғымдардың 

әртүрлі анықтамасы белгілі, сонымен қатар оларға жақын ұғымдар - «электрондық сауда». Әрбір автор 

өзінің кәсіптік дайындығына сәйкес және жинақтаған тәжірибесіне қарай көрсетілген ұғымдарға 

толықтай айқын мағына береді.  

Интернет-технология көмегімен электрондық коммерция жүзеге асады (E-Commerce). 

«Е»  - бұл electronic (электрондық), латын тілінен аударғанда тез деген мағынаны білдіреді.  

«Е»  - бұл economical, ағылшын тілінен аударғанда үнемді деген мағынаны білдіреді. 

«Е» - бұл extendent business, ағылшын тілінен аударғанда кеңейтілген бизнес деген мағынаны 

білдіреді.   
Жоғарыда келтірілген «электрондық коммерция» ұғымының анықтамасы және сол сияқты «Интернет-

коммерцияда» электрондық коммерцияның қазіргі жүйесінің енгізілуіне байланысты жаңа ұғымның 
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немесе оның көп бөлігінің барлық элементтерін толығымен көрсетпейді [6]. Мұнда көрсетілген жүйенің 

мақсатқа сай қызмет көрсетуі жоқтың қасы, сонымен қатар, коммерция жүргізу әдісінің принциптілігі 

жоқтың қасы.  

«Интернет-коммерция» ұғымын тек қана сауда және жарнама қызметінің түрлеріне келтіреді. Сол 

кезде іскерлік операциялардың жеткілікті үлкен көлемі (өнімді бөлу туралы мәміле, сауда өкілеттігі, 

факторинг, лизинг, жобалау, консалтинг, инвестициялық келісім шарт, пайдалану және концессия туралы 

мәміле, іскерлік және өндірістік ынтымақтастықтың басқа түрлері және т.б. және бірлескен қызмет) осы 

анықтамадан түсіп қалды.   

«Электрондық коммерция - бұл дәстүрлі коммерция түрлерін салыстырып, жоғары экономикалық 

тиімділікті қамтамасыз ету мақсатында коммуникациялық орта және алдыңғы қатарлы ақпараттық 

технологияларды қолдануды қарастыратын іскерлік амалдар және мәміленің кез келген түрі» [7]. 

Электрондық коммерция – бұл жай ғана Интернет желісіндегі жаңа ақпараттық және коммуника-

циялық технологияларды қолдануға негізделген сауда емес, ол әртүрлі бизнес әрекеттерінің үлкен 

құрамынан тұрады. Электрондық коммерция көмегімен фирма миссиясында тұжырымдалған 

экономикалық және қаржылық мақсаттарға жетуді қамтамасыз етеді. 

1968 жылы АҚШ-та авиация, теміржол және автомобиль көлігі бойынша үш индустриалды стандартқа 

келісу үшін TDCC (Transportion Data Coordination Committee) арнайы комитетін құрды. EDI (Electronic 

Data Interchange) ұйымдары арасында мәліметтердің электрондық алмасуы үшін стандарт негізінде бұл 

комиссияның қызметінің нәтижесі көрінді [1]. Стандарт ANSI X.12 (host-based) атауына ие болды.  EDI  

мәліметтер алмасуын, өңдеуді және бизнесті байланыстыру болып табылады [1].  

«Электрондық коммерция» термині өзіне көптеген әртүрлі технологияларды біріктіреді, соның ішінде  

- EDI, электрондық пошта, Интернет, интранет (компания ішінде ақпарат алмасу), экстранет (сыртқы 

ортамен ақпарат алмасу). 

Электрондық сауда - электрондық коммерция жүйесінің жеке жағдайы болып табылады. Бұл (көтерме 

немесе бөлшек) сауда дегеніміз тауарды және қызметті жеткізуші оны белгілі бір бағаға ұсынады.   

 «Электрондық сауда – дегеніміз ұйымдарға, көтерме саудагерлерге және тұтынушыларға шығын-

дарын қысқартып, сонымен қатар, тауар және қызмет сапасын жоғарылатып және жеткізу жылдамдығын 

арттырып отыратын қазіргі бизнес әдістемесі болып табылады» [8].  

Авторлар электрондық сауда және бизнес арасындағы айырмашылықты ерекшелемейді, бұл тартысты 

мәселе болып табылады. Сонымен қатар, келтірілген «электрондық сауда»  ұғымының анықтамасы 

дәстүрлі сауда үшін сипатталған ұғымнан ешқандай айырмашылығы жоқ.  

Бірінші және екінші жағдайда да шығындарды қысқартып, тауар және қызмет сапасын жоғарылатып, 

тапсырысты орындау жылдамдығын арттыру қажет [6]. 

 «Электрондық коммерция – бұл әртүрлі телекоммуникациялық технологияларды қолданатын және 

электрондық әдіспен жүргізілетін іскерлік әрекеттердің кез келген түрлерін өзіне қосатын жалпы 

тұжырымдама» [6]. Іскерлік әрекеттер тікелей фирмалар, фирма және тапсырыс беруші, сонымен қатар, 

фирмалар және мемлекеттік кәсіпорын арасында жүргізіледі.  

Электрондық коммерция Интернет-экономика негізінде жүзеге асырылады, оны көбіне желілік 

экономика деп атайды. 

Желілік экономика - «экономикалық жүйенің кез келген жерінде тұратын жеке адам немесе кез келген 

компанияның жеңіл және ең аз шығынмен басқа кез келген компаниямен немесе жеке адаммен бірлескен 

жұмысы, сауда үшін идея және ноу-хау алмасу немесе жай ғана ляззат үшін байланыса алатын орта» [9]. 

Қазіргі ақпараттық технологиялар электрондық коммерция жүйесінде қолданылатын арнайы 

ақпараттық және аппараттық жасақтама инфрақұрылымын, жалпы қызметтерді, арнайы қосымшаларды, 

сонымен қатар, құқықтық құрылымды және сәйкес стандарт және ережелерді өзіне қосады.   

Коммуникациялық технологиялардың негізгі өзге түріне: электрондық пошта, факс, электрондық 

мәліметтер алмасу технологиясы (EDI) және электрондық төлемдерді (EFT) жатқызуға болады. 

Технологиялардың аталған түрлерінің әрқайсысы электрондық коммерция жүйесінің қалыпты жұмыс 

жасауын қамтамасыз ету үшін қажет.   

Электрондық коммерция жүйесінің жұмыс жасауының негізін электрондық (виртуалдық) дүкендер 

құрайды. 

«Электрондық дүкендер Интернет желісінде web-сервер құру негізінде саудагердің сататын өкілдігін 

көрсетеді» [6]. Осындай мекемені құрудың басты мақсаты Интернет желісіндегі басқа пайдаланушыларға 

тауар сату және қызмет көрсетуді қамтамасыз етумен айналысады.  
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Электрондық коммерция жүйесінің қолдану сферасы айтарлықтай сан түрлі. Олар іскерлік амалдар 

(бизнес-амалдар) және мәмілелердің  кең ауқымын өзіне қосады, жеке жағдайда: 

 әлеуетті тапсырыс беруші және жеткізуші арасындағы байланысты орнату; 

 қажетті ақпаратпен электрондық алмасу; 

 электрондық дүкенде тауар сатып алған клиентті сатуға дейінгі және сатудан кейінгі қолдау (өнім 

немесе қызмет туралы толықтай ақпаратты қамтамасыз ету, өнімді қолдану бойынша нұсқауды беру, 

сатып алушыда туындаған сұрақтарға оперативтік жауап беру); 

 тауарды немесе қызметті сату актісін тікелей жүргізу; 

 сатып алуды электрондық төлеу (электрондық ақша жіберу, кредиттік карточка, электрондық ақша, 

электрондық чектер қолданумен); 

 сатып алушының өнім жеткізілімі, соның ішіне, физикалық тауарлар үшін жеткізуді басқару және 

оны қадағалау, сол сияқты тауарды тікелей жеткізу электрондық жолмен таралуыда мүмкін; 

 виртуалдық мекеме құру, өз бетінше жұмыс жасайтын фирмалар үшін қол жетпейтіндей өнім және 

қызмет көрсету мүмкіндігін алу үшін өзінің әртүрлі қор түрлерін біріктіретін тәуелсіз компаниялар 

топтарын құрайды; 

 фирма-өндіруші және оның сауда серіктестерінің бірлесіп жүргізетін өзбетінше бизнес-процестерін 

жүзеге асыру. 

«Бизнес-процесс – бұл белгілі ұйымдық құрылымның негізінде компания қызметінің нақты 

коммерциялық (кәсіпкерлік) мақсатын жүзеге асыру көмегімен құрылатын процедуралардың, амалдар-

дың бір-бірімен байланысқан жиынтығы; сондай-ақ, құрылымдық бөлімшелер функциялары және 

олардың бір бірімен қатынасы ертерек нақты анықталған және айқындалған» [6]. 

Электрондық коммерция жүзеге асырылатындай қызмет сфералары да сан түрлі. 

Электрондық коммерция өтетін негізгі қызмет сфераларына мыналар жатады [10-12]: 

 электрондық маркетинг (Интернет-маркетинг); 

 электрондық дүкенді құруды қаржыландыру, сонымен қатар сақтандыру; 

 тауарды және төлемді алуды, тапсырысты қоса алғандағы коммерциялық әрекеттер; 

 бірнеше компаниялармен жаңа өнім немесе қызметті бірлесіп жасау; 

 өнімді бірлесіп өндіріп үлестіруін ұйымдастыру; 

 бизнесті басқару (салықтар, кеден, рұқсат беру, концессиялар және т. б.); 

 көліктік қызмет көрсету, тасымалдау техникасы және жабдықтау әдісі; 

 бухгалтерлік есепті жүргізу; 

 даулық жағдайларды және даулы мәселені шешу.  

Электрондық коммерция: ұлттық және интернационалдық (халықаралық) әртүрлі деңгейлерде жүзеге 

асырылады.  

Осы деңгейлердегі іскерлік амалдарды жүргізу айырмашылығы негізінде техника-технологиялық 

құрамдас емес (себебі электрондық коммерция жалпы ерекшелігімен ажыратылады), заңдық құрамдастан 

тұрады.   

Интернационалдық деңгейде (ішкі ұлттықпен салыстырғанда) электрондық коммерция жүйесін іске 

асыру маңызды түрде қиындайды.  

Бұл салық салудың әртүрлі жүйесі, кедендік жинау, әртүрлі елдер арасындағы әртүрлі келісіммен 

қатар және жеке келісімді қабылдаумен туындаған факторларда банктік әрекеттерді жүргізу ережесін 

қолдануда айтарлықтай айырмашылық бар.  Ұлттық деңгейде электрондық коммерция жүйесінің жұмыс 

жасауы негізінен фирма өкілдігімен және желісімен, жарнамамен, сонымен қатар, сатуға дейінгі және 

сатудан кейінгі қолдаумен байланысты. 

Интернет желісіндегі толық коммерциялық амалдар өзіне тауарға тапсырыс, жеткізу, алу, шоттан 

көшірме және төлемді жүзеге асыру әдеттегі электрондық әдіспен әкеледі. Сонымен қатар, салықтық 

және кедендік міндеттерді орындау мақсатында авторластырылған орталардың әрекеттестігінің 

жеткіліктігін қамтамасыз етеді. 

Интернеттің таралуымен және ақпараттық технологиялардың арқасында [13, 14], сатып алушылар 

үйлерінен шықпай тауар туралы ақпарат алып және сатып алуды жүргізе алады. Ал кәсіпкерлер өздерінің 

бизнестерінің дамуының жаңа түрткісіне ие болып, сатып алушылардың үлкен тобын жинайды.   

Қазақстан республикасының экономикасының қазіргі жағдайында жаңа алдыңғы қатарлы техно-

логияларды, сонымен қатар, оның табысын анықтайтын бизнесті жүргізудің жаңа прогрессивті түрлерін  

енгізу қажет.   
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГРАФА СЦЕНЫ В JAVA 3D  
 

Аннотация 

Статья посвящена одному из мощнейших инструментов для создания трехмерной графики – Java 3D API. 

Проведен анализ разновидностей данного интерфейса программирования приложений: DirectX и OpenGL. По 

сравнению с другими решениями, Java 3D представляет собой графическое программирование с использованием 

объектно-ориентированного подхода. Преимуществом является независимость от платформы. Также в статье 

подробно разъясняется ключевое понятие, на котором базируется все программирование на Java 3D – «граф сцены» - 

с использованием диаграмм. Предоставляется код двух программ с комментариями, реализованных на Java 3D. 

Первая программа визуализирует вращение сферы, вторая программа - движение автомобиля, управление которым 

предоставляется пользователю. В статье приводится пример граф-сцены на основе кода программы №1. 

Ключевые слова: визуализация, Java 3D, DirectX, OpenGL, граф сцены, трехмерная графика, API, графическое 

программирование. 
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Бұл мақала үш өлшемдік графиканы құруға арналған ең қуатты құралдардың бірі -  Java 3D API программасына  

арналады.  Аталған программалау интерфейсінің әртүрлі қосымшаларына талдау жүргізілді: DirectX және OpenGL. 

Басқа шешімдермен салыстырғанда, Java 3D объектіге бағытталған тәсілді пайдалана отырып, графикалық 

программалауды ұсынады. Артықшылығы платформаға тәуелсіз болып табылады. Сондай-ақ, мақалада Java 3D – 

«сахына графында» диаграммаларды пайдалана отырып, программалау негізделетін негізгі ұғымдар егжей-тегжейлі 

түсіндіріледі. Java 3D тілінде жүзеге асырылған екі программаның коды түсіндірмесімен беріледі. Бірінші программа 

сфераның айналуын бейнелейді, екінші программа - пайдаланушы басқара алатын автомобильдің қозғалысы 

бейнелейді. №1 программа коды негізінде берілген мысалдар келтіріледі.  ,  

  Түйін сөздер: визуалдандыруу, Java 3D, DirectX, OpenGL, графикалық сахына, үш өлшемдік графика, API, 

графикалық программа. 


