
AERO онлайн прокторлау
жүйесін қолданып емтихан

тапсыру.

Студенттерге арналған
нұсқаулық



Негізгі ақпарат

• техникалық жағынан қауіпсіз компьютер 

немесе ноутбук;

• Google Chrome браузері орнатылды;

• жұмыс істейтін микрофон және / немесе

гарнитура, сондай-ақ веб-камера;

• Интернетке қосылу кем дегенде 1 Мбит / с 

(Интернет байланысының жылдамдығы

тұрақты жұмыс үшін жеткілікті болуы керек)

Автоматтандырылған AERO проекторлау жүйесін

қолданып емтихан тапсыру студенттен із

қалдыруды талап етеді:

Емтиханды мобильді құрылғылардан (смартфондар, 

планшеттер және т.б.) БОЛМАЙДЫ.



Прокторингті қолдану арқылы емтиханды тапсыру үшін алдымен Google 
Chrome браузерін ашып, AERO онлайн проекторлау жүйесінің кеңейтімін
орнату керек.

1. AERO ОРНАТУ
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Aero Proctoring кеңейтімін
http://tiny.cc/kazumo-aero сайтынан жүктеп
алыңыз

Панельде көрсету үшін кеңейтімді бекітіңіз.

http://tiny.cc/kazumo-aero


Есептік жазбаңызды (логин / пароль) пайдаланып
Moodle-ге кіріңіз (http://lms.ablaikhan.kz).

2. LMS Moodle авторизациясы

1

2 Пайдаланушы аты (идентификатор) мен парольді
енгізіп, «Кіру» түймесін басыңыз



«Кіру» түймесін
басыңыз

Университетіңі
зді таңдаңыз
ҚазХҚ және
ӘТУ

3. АВТОРИЗАЦИЯ

Aero Proctoring 
кеңейтімін ашып
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Жеке кабинетіңізді
кеңейтімге енгізген
кезде, сіз кеңейтімді
пайдалану туралы
қосымша
нұсқаулықпен
танысасыз

Жоғарыдағы
белгішелерге
қарап, 
жабдықтың
дұрыс жұмыс
істейтіндігіне көз
жеткізуге
болады. 
(басудың қажеті
жоқ)

3. АВТОРИЗАЦИЯ

Кіруді растаңыз



3. ЕМТИХАН ДАЙЫНДЫҒЫ

Жабдықтың денсаулығын
тексеру үшін кеңейтудің негізгі
мәзіріндегі жасыл құсбелгіні
басыңыз

«Толық экран» 
қойындысында экранмен
өрісті нұқыңыз және «Бөлісу» 
түймесін басыңыз

Тексеру сәтті өтті!



3. ЕМТИХАН ДАЙЫНДЫҒЫ

Егер емтихан алдында
аутентификация кезінде жүйе
сізді тани алмаса, сіз
фотосуретті негізгі мәзірдегі
камера белгішесін басу арқылы
өзгерте аласыз. Егер фотосурет
сізді шынымен көрсетсе, онда
проектор фотоны өзгертуге
рұқсат береді.
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Кеңейтімдегі «фотосурет» 
батырмасын таңдаңыз

Фотосурет қосыңыз



3. ЕМТИХАН ДАЙЫНДЫҒЫ
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Қалаған емтиханды таңдап, «Емтиханға
өту» түймесін басыңыз

«Мен дайынмын!» батырмасын басыңыз



3. ЕМТИХАН ДАЙЫНДЫҒЫ
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Аутентификациядан өтіңіз

«Весь экран» қойындысындағы экранмен терезені
нұқыңыз және «Поделиться» батырмасын басыңыз

«Бастады» батырмасын басыңыз3



4. ЕМТИХАН - ТЕСТ-ЭССЕ
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Егер сіз эссе тестінен
өтіп жатсаңыз, 
«Тестілеуді бастау» 
батырмасын басыңыз.

“Начать попытку” 
басыңыз

Жауаптарыңызды
толтырып, «Закончить 
попытку» түймесін
басыңыз

3



4. ЕМТИХАН - ТЕСТ-ЭССЕ
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“Отправить все и 
завершить тест” 
батырмасын басыңыз

Егер сіз емтиханды
шынымен аяқтағыңыз
келсе, «Отправить все и 
завершить тест» 
батырмасын басыңыз

Жауаптарыңызды уақыт біткенше сақтау ұсынылады.
Сәтті сақтаудан кейін тест автоматты түрде аяқталады. AERO 
онлайн-прокторлау жүйесі камераның микрофонын
автоматты түрде өшіреді.
Бұдан былай AERO жүйесі камераға, микрофонға және
экранға кіре алмайды.


