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Adam we tehnologiýa

Bi ziň gel je gi mi zi kes git le jek 12 sa ny teh no lo gi ýa trend le ri
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nümler hyzmata hem hadysa öwrülip,
transformirlenip başlar. Täze tehnolgiýa
bilengerk-gäbeedilenulaglarhereketediş
hyzmatynaöwrüler.Ulagsürüjisizbolsun
ýa-da rulunda özüňiz oturyň, tapawudy
ýok, ol ulag döwrebap mümkinçilikleriň
çeýehemheradamaaýry-aýrylykda,şah-
sy çemeleşýänhyzmaty hödürlär. Köwüş
hem gutarnykly taýýar edilen önümden
başga bir hyzmata, ýagny adamyň aýak-
larynyň dowamy ýaly şekile geçip biler.
Birgezeklikulanylýanmateriallardanýa-
salýanaýakgaplarýöreýänwagtyňda for-
masyny üýtgetmäge,mobil ýodajyga öw-
rülmäge ukyply bolar. Köwüş ulanylýan
wagtyndaöz«köwüşliginden»niýetlenen
hyzmatynaöwrülmäge,şolhadysataýýar
görnüşe geler. Häzirki wagtda duýulmaz
derejede inçelige eýe bolan sanly haky-
katda doňup duran ýa-da hereketsiz zat
ýok. Ähli zat tranformasiýanyň güýjüne
boýunegýär.
Ine,şugutulgysyzözgerişlerarkalydöw-

rebap dünýä başartmadyk meseleleri gö-
zegçiligealypbolar.Döwrebaptehnologiýa-

laryň güýçlerini, mümkinçiliklerini synag
edip, olary elýeterliligi, niredeligiňi anyk-
laýjylygy, bilelikde ulanmak mümkinçiligi
ýalyugurlarboýunça12toparaböldüm.Bu
12tehnologiýanyňhemmesiýeneazyndan
otuzýyldowamlyhyzmatetjek,katalizator
hökmünde barha güýçlenýän hereketleri
beýanedýär.
Bu metatrendleri «gutulgysyz» diýip at-

landyrmagymyň sebäbi, olaryň süňňünde
jemgyýet ösüşiniň kanuny däl-de, tehno-
logiýa ösüşiniň kanunynyň ýatanlygynda.
Tehnologiýanyňösüşkanuny,oltehnologi-
ýalaryňhäsiýetibolsaýenetäzetehnologi-
ýalaryňesasynyemelegetirýär.
Adam dörediji hökmünde tehnologiýa-

laryň ösüş ugruny kesgitleýär, üstesine, ol
babatdajogapkärçiligemçekýär.Emmaşol
bir wagtda, ol tehnologiýalaryň zandynda
adam erkine, gözegçiligine baş bermeýän
güýç-debar.Tehnologiýaözgerişleriniňkes-
gitlihadysalarygüýjegirendeanyknetijele-
reöwrülýär.Meselem,köpsenagathadysa-
lary (bughereketlendirijileriarkaly işleýän
himiýa zawodlary ýaly) ýokary temperatu-

radanwebasyşdansoňadamdurmuşyüçin
gowy amatlyklary döredýär. Sanly tehno-
logiýalaryň (kompýuterler, internet, mobil
goşundylary)ösüşindebolsaislendikýerde
ýola goýup bolýan arzan önümçilik ýatyr.
Senagathadysalaryüçinzerurbolanýokary
temperatura,basyş,aýdalybirmedeniýete,
durmuşgörnüşlerinegaramazdan,merkez-

leşdirilenulyzawodlaryňönümçiliginiýola
goýmagytalapedýär.
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(Baş lan gy jy ga ze ti miň ge çen san la ryn da)
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MARKETING

1njigörnüş

Word mark (lo go tip)

Wordmark diňe söz-
dendüzülýär. Bu lo-
gonyň iňsadawe iň

tanalýan görnüşi. «Coca-Cola»,
«Google»,«Disney»...—ynhabu-
larşugörnüşedegişli.Wordmark
diňesözhembolsa,onuňözbo-
luşlylygybolmaly, şeýlelikbilen,
ýatdagalyjylygygazanypbolýar.
2-njigörnüşegeçmezdenöň,ki-
çiräkbellik,köpkişi«logotip»di-
ýip,logolaryňhemmegörnüşine
düşünýär. Aslynda bolsa, logo-
tip logonyňdiňebirgörnüşi.Ol
wordmarkyňsinonimi.

2njigörnüş

Let ter mark (mo nog ram)

Lettermark sözden däl-de,
harpdan düzülýär. Ol bir
harp hem birnäçe harp

bolup biler. Lettermark kärha-
nanyň adynyň baş harpy ýa-da
harplarybolýar.
«Gucci», «Chanel» ýaly kom-

paniýalaryň logosy monogram
logohasaplanýar.
Monogramyatlytürgenlerem

kän ulanýar. Mysal üçin, dün-
ýädemeşhurtennisçiRojerFe-
dereriň logosy. Onuň dizaýneri
Federeriňaýaly.

3njigörnüş

Lo go mark (sim wol)

Logomarkdasözýok.Oldi-
ňe nyşandan ybarat. Bu
nyşan «Nike» ýa-da «Pep-

si»-niň logosy ýaly abstrakt bo-
lup bilýär. Ýa-da «Apple»-niň
logosy ýaly anyk şekil hem bo-
lupbilýär.Diňenyşany,esasan,
özünidünýätanadankompani-
ýalarulanýar.

4njigörnüş

Emb le ma (nyşan)

Emblema — muny türk-
mençe aýtsak, nyşan
bolýar. Ol bir şekiliň

içine wordmark, monogram
we nyşanyň bile ýerleşdirilen
ýagdaýy.Emblemalardäpduý-
gysynyberýär. Şol sebäpli, ola-
ry çuň taryhly gurluşlar köp
ulanýar. Meselem, ulag kär-
hanalary, sport klublary, sport
ýaryşlary ýaly. (Hersine mysal
hökmünde,«Liverpool»,«Ferra-
ri», «Wimbledon» ýaly logolary
görkezipbolar.)

5njigörnüş

Kom bi na si ýa lo go

Wordmarkyň, letter-
markyň we logo-
markyň sazlaşykly

birleşdirilip ulanylýan görnüşi
bolýar.Bizegündelikdiýenýaly
iň kän duş gelýän kombinasi-
ýa logolar wordmark we sim-
woldan düzülendir. «Puma»,
«Toyota», «Doritos». Käbir kom-
binasiýa logonyň ikonkasy we
wordmarky aýry-aýry hem ula-
nylýar. Olar bilelikde duranda,
oňa«Lockup»diýilýär.

Lo go nä me?
Döw let my rat BA BA ÝEW

Biz her gün on lar ça, bel ki, ýüz ler çe ge-
zek lo go la ra duş gel ýä ris. Ola ra üns ber-
mez lik müm kin däl. Olar kö çe de, öý de, 
dükan da, torba myz da, hat da jü bi miz de-
de bar. Kö pü si bi zi gy zyk lan dyr ma sa-da, 

kä bir le ri biz üçin uly ma ny aň lad ýar. Diý-
mek, bu te ma da aza jyk teh ni ki mag lu mat 
ar tyk maç lyk et mez di ýip pi kir ed ýän. Şol 
mak sat bi len, lo go ba ra da ky ma ka la ny 
size hö dür le ýä ris.

Lo go nä me? Gys ga ça aý da nyň da, lo go 
kom pa ni ýa nyň ýü zi bo lup dur ýar. Lo go la-
ryň giň den ula nyl ýan bäş gör nü şi bar. 

Ha wa, lo go nyň 
bäş gör nü şi,  

ine, şu lar. El bet-
de, bu la ry iň giň-

den tanalýan gör-
nüş le r hök mün de 

al dyk, haý sy na 
de giş lidi gi ni 

bil me si kyn, has 
çyl şy rym ly lo go-
lar  hem öňü miz-

den çy kyp bi ler. 
Se bä bi gra fi ki 

di zaýn bir  
ga lyp da sak lap  

bol jak zat däl.

https://www.belli.studio/

Häzirki döwürdäki kompaniýalar logo ýörelgesinde gadym zamanlardaky 
korollyklaryň tugralaryndan, tuglaryndan we ierogliflerinden ugur alýarlar. 

Logo barada ýazylan kitaplaryň meşhurlarynyň biri-de, Maýkl Ewaminiň «Logo» atly kitabydyr. 
Bu kitapda 1300-den gowrak logotipler, nyşanlaryň aýratynlyklary suratlandyrylýar. 

Indikisanymyzda:

Bu kitabyň maksady häzirki zaman 
tehnologiýalarynyň ösüş görkezijileriniň ugruny 
kesgitlimekden, esaslaryny anyklamakdan ybarat.


