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ЖУРНАЛИСТИКАДА КОНТЕНТТІ
ДАЯРЛАУ БАРЫСЫНДА 
ЖАСАНДЫ ИНТЕЛЕКТ
ТЕХНОЛОГИЯСЫН ҚОЛДАНУ

01
Ә

Мәт�ндерд� генерациялау үш�н программалары мен виртуалды
тележүрг�зуш�лер редакцияларға материалдардың дайындалу
жылдамдығы мен ти�мд�л�г�н жоғарлатуға көмектесед�
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Оқырмандардың кезкелген БАҚ ты оқу тарихы мен олар туралы
ақпараттың сараптамасы жаңалықтар лентасын қалыптастыруда
үлкен септ�к тиг�зед� Бұл жекелеген оқырмандар үш�н де жалпы
аудитория үш�н де маңызды
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Жаңалықтардың арасынан актуалдыларын таңдап саралайтын
бағдарламалар журналистер мен редакторлардың
материалдарды дайындау мен тексеру жұмысының салмағын
жең�лдетед�
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МӘТІНДІК КОНТЕНТТІ
ДАЯРЛАУ

Мәт�нд�к контентт� даярлаудың ти�мд�л�г�
материалдарды өнд�ру кез�ндег�
көлемн�ң жылдамдық ұлғаюы және
алгоритмдерге күндел�кт� жұмысты
тапсыру мүмк�нд�г� болып саналады

Жазбалардың көп бөл�г� адаммен
дайындалған нұсқалар бойынша жүзеге
асады Бұл ауыспалы мәт�ндерд�ң
қолдануымен жасалған толыққанды
мәт�ндерд�ң б�рнеше түр�

Шаблондардың б�р кем тұсы олар
әмбебап емес Әрине б�р редакция
�ш�нде әз�рленген мәт�ндер өзара қатты
ерекшеленбейд� Мәт�нд� толық жазып
шығу үш�н б�ршама көп ережен� жүктеуге
тура келед� Аталмыш алгоритмдер батыс
еуропалық т�лдер үш�н ыңғайлы Себеб�
сол т�лде жазылған мәт�ндерд�ң әр
сөйлем�нде белг�л� көлемдег� сөздер
қолданылады



ВИДЕО КОНТЕНТТІ
ДАЯРЛАУ

Видео материалдарды дайындау ең
күрдел� процестерд�ң қатарына жатады
Осы факт�н� назарға алған �р� БАҚ
видео контентт� дайындаудың
күндел�кт� процестер�н
автоматтандыруда Бүг�нг� таңда �р� БАҚ
субтитрлардың қосымша
видеоқатарын видеосюжет
жобаларын бейнеде объектерд� тану
процес�н және де жаңалықтар
жүрг�зуш�лер бейнелер�н�ң
цифирландыру жобаларын жүзеге
асырды

компаниялар кең қолданыс үш�н
субтитрлар мен олардың
аудармасын автоматтандыру
бойынша бағдарламалық
шеш�мдерд� құрастыруда

Бұл бағдарламалар видео
контентт� монтаждауға жәрдем
беред� Олар эфирге дайындалып
жатқан жаңалықтар үш�н түс�р�л�п
келген материалдардан шағын
ақпараттар дайындайды



КОНТЕНТ-МЕНЕДЖМЕНТ

Контент менеджмент контетт� басқару және оңтайландыру
процес� БАҚ кезкелген материалды дайындау барысында
аудиториядан алынған ақпаратқа сүйенед� Бұл ақпаратқа
мекенжай географиясы адам жынысы мен жас ерекшел�г�
жаңалықтардың рейтинг�с� және басқа да мәл�меттер енед�

Метадеректерді өңдеу барысында машиналық оқу
тәсілі мен ұсыныс жүйелері пайдаланылады.

Машиналық 
оқу тәсілі

Журналистикада машиналық
оқу интернеттен әлеуметт�к
жел�лерден ақпарат
агентт�ктер�нен алынған
ақпараттарды
классификациялау кез�нде
кең�нен пайдаланылады
Ақпараттардың сұранысы мен
рейтинг�н�ң жоғарлауы
сонымен қатар интернетте
аудиторияның күн� кеше ғана
болған сұранысына және
қызығушылығына қарай
ақпараттар лег�н�ң
сигменттелу�не болжам
жасалуда

Ұсыныс беру 
жүйелері

Аудиторияның
қызуғушылығына қарай
бағдарламалар сәйкес
контентт� тауып және оны
ұсынады



ҚОСЫМША
ЖУРНАЛИСТИКА

Бағдарламаны әз�рлеуде басты рольдерд�ң б�р�
бағдарламамен тығыз байланыста болатын т�л Ағылшын
т�л�н�ң қарапайымдылығын ескерет�н болсақ мәт�нд�к
контентт� дайярлау бойынша бағдарламалар қарқынды даму
жолында

Ресейл�к програмистер де орыс т�лд� контентт� генерациялау
үш�н жасанды интелект өнд�руде Орыс т�л�ндег� кейб�р
грамматикалық категориялардың күрдел�л�г�не байланысты
бағдарламаны жасау процес� баяу

Қосымша журналистиканың нег�зг�
мақсаты мақалаларды дайындауда
ақпараттарды пайдалану навигация
соның �ш�нде бағдарлама шынайы уақыт
режим�нде нег�зг� актуалды ақпараттар
мен трендтерд� табады Жасанды
интелект көмег�мен мақалаларды
әртүрл� талғамды аудитория үш�н
бей�мдеуге болады Бағдарлама
ұсынылған мақаланы толықтай зерттеп
әртүрл� бағыттағы БАҚ үш�н аталмыш
мақаланың б�рнеше нұсқаларын ұынады



ТҰЖЫРЫМДАР

Жасанды интелект технологиялары контентт�
толықтай әз�рлеу барысында адами факторларды
есептен шығармайды Бағдарламалық шеш�мдер
тек контентт� жасау процес�н ықшамдату және
күндел�кт� тапсырмаларды жең�лдету үш�н
қосымша құрал болып саналады

Бағдарламалар журналистермен материалдардың
дайындалу жылдамдығына және олардың
таралуында даралалыққа баса назар аудартады
Олар пайда болатын ақпараттық толқынға шұғыл
жауап беруге мүмк�нд�к беред� Сонымен қатар
бұл бағдарламалар толассыз ақпараттық
ағымның �ш�нде контентт� даралауға көмер
беред�

Алайда контент жасау үш�н жасанды интелектт�
пайдалану тек �р� медиа компаниялар үш�н ғана
қол жет�мд� Себеб� бұл компаниялар машиналық
оқу тәс�л� мен т�лд� өңдеу саласында қызмет
атқаратын жетекш� програмистерд� тартады

Жаңа бағдарламалардың ерекшел�г� БАҚ кәс�би
мамандары үш�н жаңа жұмыс орындарының
пайда болуын және бұл салаға техникалық
мамандарды тартуын талап етед�

Медиа сарапшылардың пайымдауынша
журналистиканы болашақта дамыту үш�н
жасанды интелект технологияларын
инвестициялау қажет Алайда редакциялық
жұмыстың толық баламасы рет�нде емес


