
Бүгінгі таңда әлем көптеген сын-қатерлермен күресуде.

Сізді қатты мазалайтын жоғарыдағы мәселелерді суретте белгілеңіз.

Әр түрлі мәліметтер бізге осы күрделі сын-қатерлерді түсінуге көмектесе алады.

Ал Жасанды Интеллект (ЖИ) болса үлкен мәлімет көлемін бірнеше 
миллисекунд ішінде өңдей алады.   

ЖИ мәліметтерді талдауымызға және оларға нақты уақыт режимінде назар 
аудару үшін адамдар мен біз тұрып жатқан планетамызға көмек береді.

Қоғамдық игіліктерге арналған ЖИ мүмкіндіктерін қалай қолдануға  
болатынын көрейік.  

 

Ойбай-ай, ойбай! Қаламызды  
дәл қазір қатты дауыл басып тұр.

Адамдарға көмек керек! Бірақ  
уайымдамаңыз.

Бақытымызға орай, мұқтаж адамдарға  
еріктілерді тарту және қажетті нәрселерді       
қамтамасыз ету жоспарымыз бар. 

❶  Бір жүк көлігін                мектепке жіберу керек, өйткені мектептер 
шынында да маңызды.

❷  Бір жүк көлігін саябаққа                жіберу керек, өйткені ол қаланың дәл 
ортасында орналасқан.
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Төмендегі қала картасындағы жоспарымызға қарайық.

Бірақ тоқтай  
тұрыңыз! Жаңа ғана  
келесі мәліметтер  
келіп түсті:

Картаға A-1, B-1 және C-1 квадранттарына СУ ТАСҚЫНЫ кілт сөзін 
жазыңыз. 

Картаға B-1, B-2 және C-1 квадранттарына ЖЕЛ кілт сөзін жазыңыз.
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Ауа райы қызметі СУ ТАСҚЫНЫ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАНДЫ 
Кілт сөз = СУ ТАСҚЫНЫ A-1 B-1 C-1

Ауа райы қызметі ҚАТТЫ ЖЕЛ ТУРАЛЫ ЕСКЕРТУ 
Кілт сөз – ЖЕЛ B-1 B-2 C-1

Жоспарымыз      
орындала ма? 
Пікірлеріңізді 
осында 
қалдырыңыз.
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Енді біз бастапқы жоспарымыздың іске аспайтынын  көріп тұрмыз. 

Мектепті су тасқыны басып тұр, саябақта қатты жел соғып тұр. 

Бұл біздің ресурстарымызды жіберетін ең жақсы жерлер емес. 

Картаңыздан жүк көліктерін сызып тастаңыз.
Үздік жоспар құру үшін көбірек мәлімет жинайық. Келіп түскен  
мәліметтер қарастырайық:

Электр желілік компания  ЭЛЕКТР ҚУАТЫН ӨШІРУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАУ 
Кілт сөз = ЭЛЕКТР ҚУАТЫН ӨШІРУ B-2 B-3 C-3

Көлік басқармасы   ӨТІП БАРА ЖАТҚАН КӨЛІК ҚҰРАЛДАРЫ ЖОҚ    
Кілт сөз = БҰҒАТТАЛҒАН A-1 B-3 C-2

Ұялы байланыс компаниялары  ҚОҢЫРАУЛАР САНЫНЫҢ АРТУЫ    
Кілт сөз = ҚОҢЫРАУЛАР A-1 A-3 C-2

Несиелік карта компаниялары  ӘДЕТТЕН ТЫС ЖОҒАРЫ БЕЛСЕНДІЛІК    
Кілт сөз = КАРТАЛАР A-2 A-3

Әрбір жиынтық үшін Кілт Сөз арқылы картаңызға жаңа мәліметтерді жазыңыз.
Енді барлық енгізілген мәліметтері бар картаңызға қараңыз. Ол картада:
• Қуат көзі бар жерлер көрсетілген бе? • Қоңырау шалу орындары көрсетілген бе?
• Тосқауылсыз жолдар көрсетілген бе? •  Азық-түлік тауарлар сатып алу орындары 

көрсетілген бе?

Еріктілер бен қажетті нәрселерді қай жаққа және неліктен жіберер едіңіз? [бүйірдегі 
жауап өрісі]

 
A-3 жауабын таңдасаңыз, біз келісеміз! Бірақ тұра тұрыңыз! Жағдай тез өзгеруде. Бізге 
жап-жаңа мәлімет жиынтығы келіп түсті!

Бір жақсысы, ЖИ мұны көзді ашып-жұмғанша талдай алады және осы күрделі сын-
қатерді еңсеру үшін ақылдырақ жұмыс істеуімізге көмектеседі.

Сіз — Girls4Tech мәліметтер ғалымысыз!
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