
Google  Диск  пайдалану  бойынша  нұсқаулық  

 Google  Диск  -  бұл  сізге  файлдарды  сақтау  үшін  

интернетте  белгілі  бір  орын  беретін  қызмет.  

Google  компаниясы  керемет  шешім  жасады,  Google  

диск  деп  аталатын  жеке  бұлтты  сақтау.  Бұл  сақтауды  ең  жақсы  деп  

атауға  болады,  өйткені  файлдарды  қалыпты  сақтаудан  басқа,  

бірқатар  басқа  пайдалы  функцияларға  қол  жетімді .  

 

Браузерде кез-келген форматтағы файлдарды ашу мүмкіндігі  

Бұл файлдарды жүктеуге болатын бұлт ғана емес. Оны қолдана отырып, біз 

кез-келген форматтағы файлдарды шолғышта ашуға мүмкіндік аламыз, мысалы, 

Word, Excel немесе Power Point файлдарын жылдам өңдеу үшін оларды 

компьютерге жүктеудің қажеті жоқ және өзгерістер енгізіп, бұлтқа қайта жүктеңіз. 

Барлығын Google кестелерінің, құжаттардың, презентациялардың кіріктірілген 

құралдарының көмегімен тікелей бұлтта жасауға болады. 

 

Әлемнің кез келген жерінде қол жетімділік.     Сондай-ақ, Google диск өз 

файлдарына кез-келген уақытта және әлемнің кез-келген жерінде қол жеткізуге 

мүмкіндік береді, өйткені сіздің веб-нұсқаңыз ғана емес. Google компаниясы 

бұлттағы файлдарды кез-келген смартфоннан, планшеттен және кез-келген 

амалдық жүйеден басқаруға көмектесетін көптеген қосымшаларды жасады. Барлық 

қосымшалар толығымен тегін және барлық танымал қолданбалар дүкендерінде қол 

жетімді. 

Файлдар мен папкаға бірлескен қол жетімділік. Бұл бұлттарды пайдалана 

отырып,  басқа пайдаланушылар сіздің файлдарды көруге, өңдеуге және жүктеуге 

мүмкіндік беретін файлдар мен  папкаға бірлескен қол жетімділік жасауға болады. 

Ол үшін сізге шақыру жіберу керек. 

15 Gb тегін кеңестік. Бұлтта сізде жеткілікті орын болуы керек, өйткені 

Google диск фотосуреттерді, сызбаларды, мәтіндік құжаттарды, кестелерді, бейне 

файлдарды, аудио файлдарды және басқаларын сақтау үшін 15 ГБ бос орын 

ұсынады. Бірақ егер сізге әлі де жеткіліксіз болса, жазылымды сатып алып, қажет 

кеңістікті пайдалана аласыз. 

 

Google бұлтын пайдалану бойынша нұсқаулық 

1. Сонымен қатар, бұлттық сақтауға қол жеткізу үшін сізде Гугл аккаунт болу 

керек. Google қызметін пайдаланып поштасы тіркелген адамдардың 

барлығында 15 Гб бұлтты сақтау орны бар. 

2. Егер сізде әлі Google есептік жазбасы болмаса, онда сіз сілтемеге өтіп, 

тіркелуіңіз керек. 

Тіркеуге сілтеме: https://www.google.com/ 

  

https://www.google.com/


3. Егер сізде тіркелгі болса, онда сіз Google диск 

қызметінің веб-сайтына өтіп, бұлтқа кіру үшін 

деректеріңізді енгізуіңіз керек. 

4. Мұнда сіз барлық папкалар мен файлдарын 

жасай және көре аласыз. 

 
 

5. Бұлтта файлды немесе папканы жасау үшін жоғарғы сол жақта орналасқан 

"Жасау" батырмасын басып, файл немесе папка түрін таңдау керек. Мұнда 

сіз "файлды жүктеу"тармағын таңдай аласыз. 

 

 

6. Ақпаратты Google дискке жүктеу үшін сіз жай ғана шолғыш терезесіне қажетті 

файлды немесе папканы сүйреп апара аласыз немесе "жасау" тармағын басып, 



пайда болған мәзірден "файлдарды жүктеу"бөлімін таңдай аласыз. Осыдан 

кейін файлдарды бұлтқа жүктеу басталады. 

 

7. Бұлттан ақпаратты жүктеу үшін қажетті 

файлды немесе папканы таңдап, «басқа 

бөлімдер» батырмасын басу керек (жоғарғы 

оң жақ бұрыштағы 3 нүкте) және «жүктеу» 

тармағын таңдау. Осыдан кейін файлдарды 

құрылғыға жүктеу басталады. 

8. Дискідегі кез-келген файлға, папкаға 

немесе құжатқа ортақ қатынасты орнату 

үшін басқа адамға кіруге болады. 

 

 

9. Папкаға немесе файлға қол жетімділікті қамтамасыз ету және сілтемені 

алмасу буферіне көшіру үшін сізге Google диск қалтасын ашып, қажетті 

нысанды оң жақ батырмамен басу керек, содан кейін «қолжетімділікті ашу» 

тармағын таңдап, пайда болған мәзірден қажетті әрекетті таңдау керек. 

10. Ашылған терезеде сіз кіргіңіз келетін адамның gmail поштасын енгізуіңіз 

керек. Кіру түрін көрсету үшін қарындаш белгішесін нұқыңыз. Бұл -

жылжыту және өзгерту, қарау болуы мүмкін. 

 

11. Сондай-ақ, «кеңейтілген» қойындысына өтуді ұсынамын, онда сіз тағы бірнеше 

маңызды параметрлерді орната аласыз. Мысалы, редакциялау мүмкіндігі бар 

адамға осы файлға басқа пайдаланушыларға кіруге 

тыйым салу. Егер сіз редакциялау немесе қарау 

мүмкіндігімен қол жеткізген болсаңыз, онда 

пайдаланушыға файлды жүктеуге, көшіруге және 

басып шығаруға тыйым салуға болады. Тек 

қажетті элементтерді белгілеңіз. Өзгерістерді 

сақтауды ұмытпаңыз. 

 

12. Содан кейін «Жіберу» батырмасын 

басыңыз. Пайдаланушы сіз оларға файлдарға 

қол 

жеткізгеніңіз 

туралы хат алады. Дискідегі «маған қол 

жетімді» бөлімінде ол осы файлды көреді. 

 

13. Кіруді жабу үшін осы файлды тінтуірдің 

оң жақ батырмасын нұқып, «ортақ 



пайдалану» тармағын таңдау керек. Ашылған терезеде пайдаланушы атын 

нұқыңыз. Бұдан әрі оның есімі жанындағы белгіні басу. Өзгерістерді сақтау. Және 

«Дайын» батырмасын басу. 

 
 

12. Енді сілтеме бойынша кіру туралы 

сөйлесейік. Осы элементті басу арқылы 

осы файлға сілтеме дереу жасалады. 

Алынған сілтемені көшіруге және оны кез 

келген пайдаланушымен бөлісуге болады.

 
 

12. Кіру параметрлерін де реттеуге болады. Әдепкі-бұл қарау. Сондай-ақ, сілтеме 

арқылы пайдаланушы файлды жүктей алады немесе оны дискіге сақтай алады. 

Сонымен қатар, түсініктеме беруге немесе өңдеуге рұқсат етілуі мүмкін. 

 

 

13. Егер сіз «Өңдеу» батырмасын бассаңыз, біз басқа параметрлерді көреміз. 

Мысалы, Интернеттегі кез-келген пайдаланушыға кіруді қосуға болады, яғни 

файл іздеу арқылы қол жетімді болады. Немесе сілтеме арқылы кіруді өшіріп, 

белгілі бір пайдаланушыға электрондық пошта арқылы қосылуға шақыру 

жіберіңіз (біз бұл процесті жоғарыда талқыладық). 

 

Пайдаланылған көздер: 

https://public-pc.com/gugl-disk-kak-sozdat-i-kak-polzovatsya/ 

https://o-zarabotkeonline.ru/oblako-google-disk-instruktsiya-po-ispolzovaniyu/ 

 

 

https://public-pc.com/gugl-disk-kak-sozdat-i-kak-polzovatsya/
https://o-zarabotkeonline.ru/oblako-google-disk-instruktsiya-po-ispolzovaniyu/

