Жүйеде «ҚР ҰКО КРИПТОПРОВАЙДЕР АППЛЕТІ ЖҮКТЕЛГЕН ЖОҚ»
деген хабарлама пайда болған жағдайда, келесідей әрекеттерді жасау қажет.
«Жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізу кезінде
пайдаланылатын тауарлардың, жұмыстардың және қызметтердің және олардың
өндірушілерінің тізілімі» ақпараттық жүйесінде тіркелу және әрі қарай жұмыс
жасау үшін Google Chrome (ұсынылатын) браузерін немесе нұсқасы 8-ден төмен емес
Internet Explorer браузерін қолдануды ұсынамыз.

Google Chrome браузерін баптау.
1. Java. Chrome браузерінде электрондық-цифрлық қолтаңбамен қол қою үшін
www.java.com. сайтынан Java-ның соңғы нұсқасын орнату керек. Орнатқан соң javaқосымшаның
жұмыс
қабілеттілігін
тексеру
керек,
бұл
үшін
http://java.com/ru/download/installed8.jsp
сілтемесі
бойынша
өту
керек
(менің
компьютерімде java бағдарламалық жасақтамасы орнатылды ма).
1.1. Java қосымшаларды орнату (егер Java орнатылса, 1.2-тармағына көшіңіз.)
www.java.com сайтын ашыңыз, «Java ақысыз жүктеу» тетігін басыңыз:

«Windows үшін Java-ны жүктеу» ашылған терезеде «Келісу және ақысыз жүктеуді
бастау» тетігін басыңыз:

Java-ны сақтаған және орнатқан соң Google Chrome браузерінің баптауын пайдалану
қажет. Бұл үшін браузердің мекен-жайлық қатарына chrome://flags/#enable-npapi
енгізіңіз.

Ашылған «Эксперименттік қызмет» бөлімінде «NPAPI Mac, Windows қосу» басыңыз.
Әрі қарау браузердің мекен-жайлық қатарында chrome://plugins енгізу қажет. Ашылған
«Плагиндер» бөлімінде Java(TM) модулінің жанында «Әрқашан қосу» деген қанат
белгісін қою керек.

Әрі қарай Жүйеде жұмыс жасау кезінде, «Әлеуетті қауіпсіз емес компоненттердің
қосылуына бөгет қою керек па? Иә/Жоқ» деген хабарлама пайда болған жағдайда,
Don’t немесе ЖОҚ деген тетікті басу керек.

2.
Жүктеумен
кедергілерді
http://www.adobe.com/support/flashplayer/downloads.html
Player-дің соңғы нұсқасын орнатуды ұсынамыз.

болдырмау
үшін
сілтемесі бойынша Adobe Flash

3. Қолданушының қауіпсіздік жүйесі (антивирус, секьюрити, фаервол, ішкі қауіпсіздік
саясатының баптаулары, прокси-сервер) javaны қосуға бөгет қоюы немесе жүктеуге
арналған кейбір файлдарға бөгет қойылуы мүмкін – Бұл жағдайларда көрсетілген
қауіпсіздік баптауларын өшіру және java applet (jar) және java script (js) секілді файлдар
ұжымдық желі ішінде жүктеуге рұқсат болғандығына көз жеткізу қажет;
4. Java қол қою парағында аяғына дейін жүктелмеуі мүмкін – қол қою керек парақты
жаппастан, барлық апплеттер жүктелуі үшін 1-2 минут күтіп, қол қоюды тағы да
қайталау қажет;
5. Браузердің үстінде «Қосылатын Java модулін іске қосу үшін рұқсат қажет» деген
немесе оған ұқсас хабарламалардың жоқ екеніне көз жеткізу керек. Java-ны қосуға
рұқсат етіледі.

«КРИПТОПРОВАЙДЕР

АППЛЕТІ

ІСКЕ

ҚОСЫЦЛҒАН

хабарлама қайта келген жағдайда, браузерді қайта іске қосыңыз.
Осымен қолданушының компьютерін дайындау кезеңі аяқталды.

ЖОҚ деген

Internet Explorer браузерін баптау.
1. Java. Internet Explorer браузерінде электрондық-цифрлық қолтаңбамен қол қою үшін
www.java.com. сайтынан Java-ның соңғы нұсқасын орнату керек. Орнатқан соң javaқосымшаның
жұмыс
қабілеттілігін
тексеру
керек,
бұл
үшін
http://java.com/ru/download/installed8.jsp
сілтемесі
бойынша
өту
керек
(менің
компьютерімде java бағдарламалық жасақтамасы орнатылды ма).
1.1. Java қосымшаларды орнату (егер Java орнатылса, 1.2-тармағына көшіңіз.)
www.java.com сайтын ашыңыз, «Java ақысыз жүктеу» тетігін басыңыз:

«Windows үшін Java-ны жүктеу» ашылған терезеде «Келісу және ақысыз жүктеуді
бастау» тетігін басыңыз:

Java-ны сақтаған және орнатқан соң Internet Explorer браузерінің баптауын пайдалану
қажет. Бұл үшін браузердің мекен-жайлық қатарына chrome://flags/#enable-npapi
енгізіңіз.

Java-ны сақтаған және орнатқан соң браузердің баптауларын қолдану қажет. Бұл үшін
«Баптаулар» басыңыз, одан әрі «Браузердің қасиеті» дегенді басыңыз, содан кейін
«Бағдарламалар» қосымша тетікті басыңыз, осы қосымша тетікте «Қондырмаларды
басқару» тетігін басыңыз.

«Қондырмалар типі» қосымшасындағы «Қондырмаларды басқару» мәзірінде
«Құралдар және кеңейту панельдерін» таңдаңыз, Java(TM)-ны белгілеңіз, «Қосу»
тетігін басыңыз.

2.
Жүктеумен
кедергілерді
http://www.adobe.com/support/flashplayer/downloads.html
Player-дің соңғы нұсқасын орнатуды ұсынамыз.

болдырмау
үшін
сілтемесі бойынша Adobe Flash

3. Қолданушының қауіпсіздік жүйесі (антивирус, секьюрити, фаервол, ішкі қауіпсіздік
саясатының баптаулары, прокси-сервер) javaны қосуға бөгет қоюы немесе жүктеуге
арналған кейбір файлдарға бөгет қойылуы мүмкін – Бұл жағдайларда көрсетілген
қауіпсіздік баптауларын өшіру және java applet (jar) және java script (js) секілді файлдар
ұжымдық желі ішінде жүктеуге рұқсат болғандығына көз жеткізу қажет;
4. Java қол қою парағында аяғына дейін жүктелмеуі мүмкін – қол қою керек парақты
жаппастан, барлық апплеттер жүктелуі үшін 1-2 минут күтіп, қол қоюды тағы да
қайталау қажет;
5. Браузердің үстінде «Қосылатын Java модулін іске қосу үшін рұқсат қажет» деген
немесе оған ұқсас хабарламалардың жоқ екеніне көз жеткізу керек. Java-ны қосуға
рұқсат етіледі.

«КРИПТОПРОВАЙДЕР

АППЛЕТІ

ІСКЕ

ҚОСЫЦЛҒАН

хабарлама қайта келген жағдайда, браузерді қайта іске қосыңыз.
Осымен қолданушының компьютерін дайындау кезеңі аяқталды.

ЖОҚ деген

Mozilla Firefox браузерін баптау.
1. 1. Java. Mozilla Firefox браузерінде электрондық-цифрлық қолтаңбамен қол қою
үшін www.java.com. сайтынан Java-ның соңғы нұсқасын орнату керек. Орнатқан соң javaқосымшаның
жұмыс
қабілеттілігін
тексеру
керек,
бұл
үшін
http://java.com/ru/download/installed8.jsp
сілтемесі
бойынша
өту
керек
(менің
компьютерімде java бағдарламалық жасақтамасы орнатылды ма).
1.1. Java қосымшаларды орнату (егер Java орнатылса, 1.2-тармағына көшіңіз.)
www.java.com сайтын ашыңыз, «Java ақысыз жүктеу» тетігін басыңыз:

«Windows үшін Java-ны жүктеу» ашылған терезеде «Келісу және ақысыз жүктеуді
бастау» тетігін басыңыз:

Java-ны сақтаған және орнатқан соң Mozilla Firefox браузерінің баптауын пайдалану
қажет. Бұл үшін браузердің мекен-жайлық қатарына about:addons енгізіңіз.

Ашылған «Плагиндер» бөлімінде Java(TM) модулінің жанында «Әрқашан қосу» деген
қанат белгісін қою керек.

Әрі қарай Жүйеде жұмыс жасау кезінде, «Әлеуетті қауіпсіз емес компоненттердің
қосылуына бөгет қою керек па? Иә/Жоқ» деген хабарлама пайда болған жағдайда,
Don’t немесе ЖОҚ деген тетікті басу керек.

2.
Жүктеумен
кедергілерді
http://www.adobe.com/support/flashplayer/downloads.html
Player-дің соңғы нұсқасын орнатуды ұсынамыз.

болдырмау
үшін
сілтемесі бойынша Adobe Flash

3. Қолданушының қауіпсіздік жүйесі (антивирус, секьюрити, фаервол, ішкі қауіпсіздік
саясатының баптаулары, прокси-сервер) javaны қосуға бөгет қоюы немесе жүктеуге
арналған кейбір файлдарға бөгет қойылуы мүмкін – Бұл жағдайларда көрсетілген
қауіпсіздік баптауларын өшіру және java applet (jar) және java script (js) секілді файлдар
ұжымдық желі ішінде жүктеуге рұқсат болғандығына көз жеткізу қажет;
4. Java қол қою парағында аяғына дейін жүктелмеуі мүмкін – қол қою керек парақты
жаппастан, барлық апплеттер жүктелуі үшін 1-2 минут күтіп, қол қоюды тағы да
қайталау қажет;
5. Браузердің үстінде «Қосылатын Java модулін іске қосу үшін рұқсат қажет» деген
немесе оған ұқсас хабарламалардың жоқ екеніне көз жеткізу керек. Java-ны қосуға
рұқсат етіледі.

«КРИПТОПРОВАЙДЕР АППЛЕТІ ІСКЕ ҚОСЫЛҒАН ЖОҚ» деген хабарлама
қайта келген жағдайда, браузерді қайта іске қосыңыз.

Осымен қолданушының компьютерін дайындау кезеңі аяқталды.

