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1 Зертханалық жұмыс №1. Ақпараттық жүйенің сипаттамасын 

құру және оның анализі  

 

Жұмыс мақсаты: ақпараттық жүйенің құрылымы және оны анализдеу, 

әрбір топ құрылғыларын рөл бойынша бөлу. 

Жұмысқа тапсырма: студент бір тақырыпты өзі таңдап, соған 

ақпараттық жүйені анализдейді.  

 

1.1 Теориялық ақпараттар 

 

Программалық  жасақтаманы (ПЖ)  өңдеу  туралы жалпы мәлімет. 

Программалық құрылу ПЖ әдеттегі процесстерден өзгешелеу оның 

үрдісі техникалық жобалардан туылып, нақты күрделі бағдарламалық 

басқару жобаларын туғызады: 

1)  Бағдарламалық өнім материалды емес. Бағдарламалық құрылым 

материалды емес, оны көруге немесе ұстауға болмайды. Бағдарламалық 

жобаның жетекшісі оның жүріп жатқан процесін көрмейді құрылып жатқан 

ПО «өсуін». Ол тек құжаттамаларға сүйене алады, бағдарламалық өнімінің 

құруын дәлдеп нұсқап процесін қадағалай алады. 

2) ПЖ құрылуының стандарттық процестері мүлдем болмайды. 

Бүгінгі күні процесс пен ПЖ құрылымының, құрастырылып жатқан типі 

арасында еш нақты тәуелділік жоқ. 

 3)    Үлкен бағдарламалық жобалар -  ол дегеніміз «бір реткі» жобалар. 

Үлкен бағдарламалық жобалар, әдетте бұдан бұрынғы жасалынған 

жобалардан әлде-қайда ерекше болып келеді. Сондықтан, жобаның 

жоспарлау барысында кездейсоқ шешілмейтін жағдайларды азайту үшін, 

жобалардың жетекшілері өздерінің кең ауқымды үлкен тәжірибилері болу 

керек. Білім және үйренулер тәжірибелер барысында алынған сабақтар жаңа 

жобаға үлкен көмегін тигізеді. 

 

1.2 Бағдарламалық қамтаманың басқару процесінің құрылымы 

 

Барлық жұмыстарды стандарттау немесе оны пайымдау мүмкін емес, 

ПЖ жүргізілуіндегі орындалып жатқан жобаларды. Бұл жұмыстар тікелей 

арнайы мекемелерге байланысты, онда ПЖ құрылуы орындалып, жасалынып 

жатқан бағдарламалық өнімге байланысты. Бірақ келесілерді бөліп алуға 

болады: 

1) ПЖ жасалынуының жазылу сөйлемдерін. 

2) ПЖ-ны жасау кезінде оны жоспарлау мен оған тиісті жұмыс 

уақытын белгілеу. 

3) Жобаның қаржысын бағалау. 

4) Жұмыскерлерді таңдау. 

5) Жұмыстың жүріліп жатқан үрдісін қадағалау. 

6) Өз ой пікірі мен есеп беруді жазу. 
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Бағдарламалық жасақтаманы дайындау тобында келесі рөлдерді 

белгілеуге болады: 

1) Жетекші – жоба бойынша жалпы басқарушылық,  құжаттама жазу, 

ПЖ тапсырыс берушімен араласып келісу. 

2) Жүйелік аналитик –  талаптарды  құру (техникалық тапсырма 

құрастыру). 

3)  Тестер – дайын ПЖ (өнімді) тестілеу және аттестациялау үшін 

арнайы жоспар құру және тестілеу жүргізуге арнайы сценарий жасау, 

базалық мысал. 

4) Орындаушы –  бағдарламалық жасақтаманың компонентін 

модельдеу, оны кодтау. 

 

1.3 Бағдарламалық жасақтаманың жобасын дайындауды 

жоспарлау 

 

Жоспарлау процесі жүйені сипаттаудан, жобаның шектеулерін 

анықтаудан басталады, соның ішінде уақыт, бюджет, орындаушылар 

шектеулер. Содан кейін дайындау кезеңдері, сонымен бірге әрбір кезең 

аяқталғанда оның болатын нәтижесі анықталады: құжаттар немесе прототип, 

жүйе, бағдарламалық өнімнің версиясы.  

 Жоба жоспарын іске асыру үшін қажетті ресурстарды,  кезеңдерді 

және оларды орындау уақыт графигін  анық көрсету керек.  

Кейбір мекемелерде жоба жоспары бір-ақ құжат болып жасалады, оның 

құрамына жоғары айтылған жоспарлардың барлық түрлері кіреді, ал кей 

кезде жоба жоспары тек технологиялық процесті сипаттайды. 

Жобаның жоспарының детализациясы бағдарламалық өніміне және 

оның құрастырып жатқан мекемеге байланысты. Бірақ көбінесе жоспардың 

келесі мазмұны болады. 

Жобаның жоспарының детализациясы бағдарламалық өніміне және 

оның құрастырып жатқан мекемеге байланысты. Бірақ көбінесе басқа 

оқиғада жоспардың келесі мазмұны болады. 

1) Кіріспе. Жобаны басқаруға қажетті  жоба мақсатарын және жоба 

шектеулерді (бюджеттік, уақыттық) қысқаша сипаттамасы 

2) Жобаның орындалуын ұйымдастру. Өңдеушілердің топ мүшелерін  

таңдау  әдісін сипаттау  және олардың арасында міндеттерді белгілеу.  

3) Тәукелдік анализі. Жобадағы болжамалы түрде кездесетін 

таукелдіктерді, олардың пайда болу себептерін сипаттау және оларды азайту 

бойынша  стратегияларда анықтау.  

4) Жобаны іске асыру қажетті  аппараттық және бағдарламалық 

ресурста.  Бағдарламалық өнімнің шығаруына қажетті аппараттық 

құралдардың  және бағдарламалық жасақтаманың тізімі. Егер аппараттық 

құралдарды сатып алу талап етілсе, онда олардың бағаларына сатып алу 

графигі бойынша және жеткізу бағасымен бірге болады.  
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5) Жұмысты бірнеше реттерге бөлу. Жобаны іске асу үрдісі басқа 

тағы да бір жобаның орындалу ретіне бөлінеді, нәтижесінде әрбір 

«шығыстағы» пайымдағанға әкеліп және оны тексеру белгілері  қойылады. 

6) Жұмыс графигі. Осы жұмыс уақытта бөлек болған кезек бойынша 

жүргізілген ПЖ процестерінің бір-бірімен байланысы, олардың жұмысты 

орындау  уақыты  бағаланады және орындаушы топ мүшелері орындау 

кезеңдер бойынша бөлінеді.  

7) Мониторинг және жоба орындалу ретін бақылау  механизмдері 

және контрольға алу. Жұмыстың орындалу ретін және сол бойынша есебін 

жетекшілерге береді оған қоса олардың тапсыру уақыты, жобаның барлық 

механизмінің мониторингісі де көрсетіліп тұрады.  

8) Жобаның жоспары жұмыс барысында процесс кезінде әр жолы қайта 

қарастырылып отыру қажет. Бір жақ жоспардың бөлігі, мысалы жұмыс 

уақыты әрқашан өзгеріп отырады, ал басқалары кішкене болсада орнықты. 

Арнайы өзгеріс орнату үшін жоспардың арнайы құжаттамасы бар, ол жерде 

барлық болып жатқан өзгерістерді көріп отырады. 

 

1.4 Жалпы мағлұмат пен бағдарламалық жүйеге қойылатын 

талаптар 

 

Бағдарламалық жасақтаманы жасау барысында арнайы мамандарға 

туылған қиыншылықтарды шешу өте қиын. Олардың табиғаты жағынан анық 

емес, әсіресе егер бағдарлама инновациялық болып келсе. Атап айтатын 

болсақ, олардың қозғалысын нақты айтып жеткізу өте қиын, олар жүйенің 

орындалуын қамтамасыз ету керек болса. Құраушы талабы дегеніміз – ол 

функционалды мүмкіндіктер олардың мүмкіншіліктерін шектемейтін, жүйеге 

қабаттасқан шектемелер, түрленуі олардың анализі, құжаттамалары мен 

тексерулер олардың функционалдық мүмкіндіктерін шектемелерін тексеру 

деп айтамыз.  

Талаптардың өзі жүйелік және қолданушыға деп бөлінеді. 

Қолданушылық талаптар – ол дегеніміз жергілікті тілде жазылған 

түсініктемелер (оған қоса түсінікті түрде берілген арнайы диаграммалар) 

функциялар келтірілген. Жүйелік талаптар – ол дегеніміз жүйенің ерекше 

сипаты (жүйенің архитектурасы, құрылғыларға қойылатын талаптар және 

т.б.), қолданушыға талаптарының өтімділігі жоғары және нәтижелі болуы. 

Құру талаптары - ол процесс, арнайы мерекені қоса алады, құжаттың 

пайда болуына және оны дәлелдеуіне әкеледі, құрылымында спецификалық 

жүйелік талаптары бар. Жаңа бағдарламалық жүйе үшін талаптардың 

құрылуы іске асырылу анализібойынша орындалуға тиіс. Мұндай 

анализдердің басы жалпы жүйе туралы ақпарат туралы жазылса, ал  анализ 

нәтижесі  —  ол отчет, онда нақты келтірілген пікір болу керек, жобалап 

жатқан жүйенің құрылымын жалғастыруын керек пе әлде жоқ па екенін көру. 

Басқа сөзбен айтқанда құру үрдісі бойынша келесі сұрақтар мазалау керек: 
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1) Берілген жүйе тапсырыс берушінің, мекеменің, жұмыскерлерінің  

бизнес-мақсаттарына қол жеткізуге жауап бере ала ма? 

2) Қолданылып жатқан жүйе үшін арнайы технологияларды пайдалана 

отырып және келісілген қаржыдан аспай іске асыруға бола ма? 

3) Эксплуатталып жатқан жүйе мен жүйені бір-бірімен қосуға бола ма? 

Ең аса уайымға салынатын сұрақ ол берілген жүйенің мекеменің 

мақсатын орындай алуы және сол дәрежеден кем болмауы. Егер жүйе 

мақсаттарға сай болмаса, онда ол мекеме үшін еш маңызы мен бағалығы 

болмайды.  Көптеген мекемелер әртүрлі жүйелерді жасайды, алайда 

қойылған мақсаттарынан тым алшақ, әлде түсінбегендіктен бе, немесе 

политикалық ықпалды адамдардың кесерінен де болуы мүмкін. Анализді 

орындау ол бір ұйымға айналып және болашақ жүйе үшін ақпарат жинау 

және сәйкес есеп жасау. Ең бастысы жоғарыда  келтірілген сұрақтардың 

ішінде ең маңыздысын таңдау, оларға тиісті бойынша жауап беру. Мысалы, 

мына ақпараттарды мына жерден табуға болады: 

1) Егер жүйені эксплуатацияға енгізбесе мекемеге не болады? 

2) Қазіргі уақыттағы  мекемедегі мәселелерді жаңа жүйе қалайша 

дұрыстай алады?  

3) Бизнес мақсаты үшін жүйе арқылы қалайша ілгерілемек? 

4) Технологияның жаңаша ашылуы қажет па, әлде оны мекемеде 

қолданылып жүр ме? 

Ақпараттардың қайнар көзін анықтау. Ол бөлімшенің менеджерлері 

болуы мүмкін, ол жерде жүйе қолданылуда, бағдарламалық жасақтама,  

болшақ жүйенің типімен танысу, технологтар, соңғы қолданушылар және т.б. 

Жиналған барлық ақпараттарды өңдеп, құрастырып жатқан жүйе үшін 

анализдік отчет дайындау.  

 

1.5     Жұмыстың орындалу реті 

 

1. Теориалық материалды ұғыну. 

2. Ақпараттық жүйе туралы нақты пайымдаушылар. 

3. Анализ барысында келесі сұрақтарға жауап беру: 

- мекемеге не болмақ, егер жүйені эксплуатацияға жіберілсе? 

- мекемеде қандай қиын мәселелер бар және оны шешуге жүйенің 

ықпалы бар ма? 

- бизнес-мақсатқа қалайша ақпараттық жүйе сенім орната алады? 

- бұрын соңды мекемеде қолданбаған құрылғылар қазіргі 

технологиялардың жаңаларын талап етпейді емес па? 

Қорытындылай келе жобаның іске асуы жайында болуға тиіс. 

4. Топтағы мүшелерді топ-топ бойынша бөлу  (жоба жетекшісі-

құрылушысы, жүйелік аналитик-разработчик, тестер-разработчик). 

5. Жоспар бөлігін бөлу: 

1)  Кіріспе. 

2) Жобаны жасау мекемесі. 
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3)  Қауіп қатер анализі. 

Бұл бөлімдерде арнайы пікірлері болуы тиіс, базалық ұсыныстар олар 

керекті бюджеттің көлемі бойынша, құраушылардың саны, бағдараламалық 

жасақтаманың талабы және уақыты бойынша құрылады. 

6. Жасалынған жұмыс бойынща есеп отчетын құру. 

 

1.6 Есеп беру мазмұны 

 

Есеп беруде көрсету керек. 

1. Жұмыс мақсаты. 

2. Кіріспе. Жобаны басқаруға қажетті жоба мақсаттары мен жобалық 

шектеулерге (бюджеттік, уақыттық және т.б) қысқаша түсініктеме. 

3. Ақпараттық жүйенің сипаттамасы. 

4. Жұмыс барысында кездесетін қиыншылықтар мен оларды шешу 

жолдарын көрсету (п.2 байланысты зертханалық жұмысты орындау ). 

5. ПЖ құрастыру топ мүшелерінің рөлі. 

6. Жұмысты орындаудағы бағдарлама-ақпараттық құралдар. 

7. Қорытынды. 

8. Пайдаланылған әдебиеттер тізімі. 
 

1.7 Бақылау сұрақтары 

 

1 Үлкен бағдарламалық жобалар дегенді қалай түсінесіз 

2 Жоба жоспарын іске асыру үшін нені көрсету керек. 

3 Бизнес-мақсатқа қалайша ақпараттық жүйе сенім орната алады? 

4 Талаптардың өзі  нешеге бөлінеді? 

5 Егер жүйені эксплуатацияға енгізбесе мекемеге не болады? 

6 Қазіргі уақыттағы  мекемедегі мәселелерді жаңа жүйе қалайша 

дұрыстай алады? 

7 Технологияның жаңаша ашылуы қажет па, әлде оны мекемеде 

қолданылып жүр ме? 
 

2 Зерханалық жұмыс №2. Тақырып аймағын жүйелік зерттеу 

 

Жұмыс мақсаты: есептің тақырып аймағын жүйелік талқылау. 

Жұмысқа тапсырма: студент бір тақырыпты өзі таңдап, соған тақырып 

аймағын талқылайды және сипаттайды. 

 

2.1 Негізгі түсініктер және әдістер 

 

Аппараттық жасақтама деген - ол электрондық, электрмеханикалық 

блоктар мен құрылғылар (устройства); конструкция элементтері, сым 

байланыстары, физикалық деңгейді мәліметтерді еңгізү, түрлендіру 

процедураларын іске асыруын қамтамасыз етеді. 
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Бағдарламалық жасақтама – ол  керекті әрекеттерді аппаратураға 

орындатқызатын бұйрықтар тобынан тұратын бағдарламалар жиыны. 

Аппараттық жөне бағдарламалық қамтамалар бір бірімен байланысты, 

бөлек ретінде олардырдың маңызы жоқ. Экономика жағынан АЖ мен ПЖ 

өзара байланысын қарастыратын болсақ  олардың өмірлік циклы жобалау 

және өнім шығару фазаларынан тұрады. АЖ таралымы процесі күрделі. 

Цехтар, материалдар, жабдықтар т.б. қажет. Егерде тираж үлкен болса онда 

өнімнің бір данасына кеткен шығын азаяды. 

Ал ПЖ тиражированиясы қарапайым, себебі ол бір дисктен екінші 

дискке кошіру. Таралымының шығыны өнімдеуге қарағанды ПО үшін аз. 

Бағдарлама деген ол берілген ақпараттық жұмысты ЭЕМ орындататын 

бүйрықтыр (операторлар) тізбегі. 

 

2.2 Жалпы мәліметтер 

 

Кез келген бағдарламаны құрылуы есептің қойлымынан басталады. 

Алдымен есеп тақырып аймақ терминмен сипатталып жазылады, бірақ оны 

кейіннен бағдарламалауға жақын терминдерге ауыстыру керек. 

Әрбір жүйе оның белгілеуіне байланысты шынайы өмірдің қандай да 

бір бөлшегіне тәуелді. Ол жүйенің тақырып аймағы деп атауға болады. Осы 

тақырып аймағын анықтау кезеңінде қолданушының келешек жүйсінің 

барлық қажет нысандары анықталады. Берілген жүйенің тақырып аймағы 

шынайы объектілер жиынтығы ретінде қарастырылады. 

Бағдарламалаушы тақырып аймақты, ал тапсырыс беруші 

бағдарламалауды түбегейлі әрі тиянақты түсінетін жағдайлар сирек 

кездесетіндіктен  (қарапайым мысал, бухгалтерлік  бағдарлама жазу қажет), 

есептің қойылымы  күрделі итерациялық процеске айналып кетуі мүмкін. 

Сонымен бірге, көбінесе есептің қойылымында тапсырыс беруші өзінің 

талаптары мен критерийлерін анық және толық жеткізе алмайды. 

Кезеңдер арасында ең маңызды болып  талаптарды анықтау болып 

табылады, себебі ол басқа кезеңдерге әсер етеді. Бірақ бұл кезеңнің 

қиыншылығы - формализацияға келмеуі – тура былай болуы керек деп 

анықтауға болмайды. Сондықтан оның іске асыруы  программистен кәсіби 

тәжірибе, интуиция және қарастырылып жатқан ПЖ- нің қолдану аймағы 

туралы жеткілікті хабар болғанын талап етеді. 

Осы кезеңді орындау барысында түсіну керек, не жасау керек, негізгі 

сипаттамаларға қойлатын  талаптарды анықтау қажет, содан кейін жүйені 

жасау  үшін техникалық тапсырма түрінде  құжат (документ) шығарылады. 

Есептің қойлымы техникалық тапсырма жазып, содан кейін 

бағдарламаның сыртқы спецификациясын құрумен аяқталады. 

Соңғысының құрамына келесі элементтер кіреді: 

1) Бастапқы мәліметтермен нәтижелері сипаттамасы (типтері, 

форматтары, дәлдігі, берілу тәсілі, шектеулер). 

2) Бағдарлама арқалы жүзеге асырылатын есептің сипаттамасы; 
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3) Бағдарламаны қолдану тәсілі. 

4) Мүмкін болатын төтенше (апаттық) жағдайлар мен  бағдарламаны 

қолданушы қателіктерінің сипаттамасы. 

Осылайша, бағдарлама функция мен кіріс және нәтижелік (шығыс) 

мәліметтер анықталған  қара жәшік ретінде қарастырылады. 

 

2.3 Есеп беру мазмұны 

 

Есеп беруде көрсету керек. 

1. Жұмыс мақсаты. 

2. Кіріспе. Тақырып аймағына  қысқаша түсініктеме. 

3. Тапсырманың тақырыбы аймағынын сипаттамасы. 

4. Жүйеге қойылатын негізгі талаптарды анықтау және сипаттау. 

5. Қорытынды. 

6. Пайдаланылған әдебиеттер тізімі. 
 

2.4 Бақылау сұрақтары 

  

2.4.1 Пайдаланушы талаптар дегенімізді қалай түсінесіз. 

2.4.2 Аппараттық жасақтама деген не 

2.4.3 Бағдарламалық жасақтама  дегенді қалай түсінесіз 

2.4.5 Даму процесі талаптарының негізгі кезеңдері нешеге бөлінеді? 

2.4.6 Кез келген бағдарламаны құрылуы неден басталады.  

2.4.7 Тақырып аймағы деген не 
 

3 Зерханалық жұмыс №3. Есепке қойлатын талаптарды  анықтау 
 

Жұмыс мақсаты: есепке қойылатын талаптарды  анықтау  және 

техникалық  тапсырманы жасау 

Жұмысқа тапсырма: негізгі ережелер бойынша 1-2 зертханалық 

жұмыста талдау жүргізілген  тақырып аймағына сәйкес техникалық 

тапсырманы құру. 

 

3.1 Жалпы мәліметтер 

 

Талаптарды анықтау. 

Талаптарды анықтау-өңдеудің алғашқы кезеңі, күрделенген жүйелерде 

ол ешқашан доғарылмайды. Өкінішке орай, талаптарды анықтау ешқашан 

қандай да бір алгоритмге, формулаға бағынбайды, сондықтан бұл кезең 

адамның творчествалық, бейресми (ерекше) мінезін талап етеді. 

Бағдарламаның сәтті орындалуы көбінесе бағдарламаны әзірлеушінің 

тәжірибесі, интуициясы, бағдарламалау, есептеу техникасы аймағынан білімі 

болуы керек. Сондықтан кейбір жағдайларды жалпы пландау кезінде 

ескерген жөн. Олар бағдарламаны бірінші кезекте жүйелікпен (бүтіндік)  

қамтамасыз етеді: 
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1) Келешектегі мүмкін өзгерістерді қарастыру керек. Өңделіп жатқан 

бағдарламада, сонымен қатар шығыс талаптарының жиынтығының 

келешектегі мүмкін өзгерістерін қарастыру керек. Бұдан ешқандай өзгеріс 

болмайды деп, осы жобаға ірі ұтыс тігуге болмайды, деген тұжырымға 

келеміз. 

2) Жобаны жасау кезінде программалық жүйенің өрлеуі кезінде 

талаптардың орындалуына бір адам жауап беруі керек (үлкен жобаларға 

адамдар тобы). Талаптар болашақ қолданушы мен өңдеуші арасында келісе 

отырып жүзеге асырылады, бірақ соңғы жауапкершілікті (жалпы жұмысқа) 

бір адам мойнына алады, бұл өңдеу кезіндегі жүйелілікке әкеледі. Ең жақсы 

түрі (вариант), өңдеуші тапсырма берушінің ортасында біраз уақыт өткізіп, 

есептің ерекшелігін зерттесе, әрбір маңызды және маңызды емес бөлшектерді 

жіктеуіне көмектеседі. Әсіресе нарықтық экономикада, өңдеуші өзі  

сұраныстарды толық қамтамасыз етіп, жаңа сапаларды ұстанатын 

бәсекелестікке қабілетті бағдарламалық қамтама жасауы тиіс. 

3) Барлық қасиеттерді бірден беру керек емес. Бәрібір ол қол жетімді 

емес. Мәліметтің көптігі өнімді әзірлеу процесін шатастырады. Тек қана 

маңыздыларын белгілеп, маңызды   еместерін, қосымша мәліметтерді қажет 

етпегенге дейін алып тастаған жөн. Егер де қажет және қажет емес 

мәліметтерді бөле алмаған жағдайда оны екі топқа болуге болады: міндетті 

және міндетті емес. Және де сандық қасиеттегі мәліметтерді әрқашан белгілі 

бір аралықты көрсету қажет, яғни нақты санды емес ал сол сан жатқан 

аралықты. Себебі нақты сандардың шарттарда орындалуы өте сирек 

кездеседі. 

4) Шарттарды басқару қажет. Негізінде нақты сан параметрі қарама-

қарсы шарттардың баланс нәтижесінде орнатылады. Әдетте бір санның 

жоғарғы қасиеті, екінші параметрмен қарама-қайшы. Және де тапсырыс 

беруші шарттарды ұйымдастыруға қатысса міндетті түрде қолданушы 

сапамен функционалдық мүмкіндіктерді жоғарылатуға тырысады. 

Құрастырушының басты мақсаты қарама-қайшы жағдайларда дұрыс шешім 

қабылдау. Сол үшін құрастырушы жан-жақты әрі тиімді шешімдер қабылдай 

алуы қажет, яғни бір параметрдің әлсіздігі болса, екінші параметрде  екі есе 

ұтуға жағдайлар болу қажет. 

5) Шарттардың шындыққа сай құжтталынуы. Бәрібір шарттар құжт 

түрінде тіркеледі. Келесі құрастыру этаптарына және нәтижені бағалауға 

заңды түрде негіз болатын спецификациясы  немесе техникалық есептері 

болып табылады. Сонымен қатар кесте, блок-сұлба, графиктер құрастыру 

алдында мәліметтердің жазылған тіліне яғни  мәліметтердің екі мағыналы 

болып кетпеуіне және нақты болуына көңіл бөлу қажет. 

6) Міндеттік шарттардың есебі. Тапсырыс беруші тапсырыс берер 

алдында кейбір міндеттемелерді ұмыту жағдайлары көп кездеседі. Алайда, 

қолдану кезінде тапсырыс беруші ұмытылған міндеттемелердің еске түсуі 

арқылы, өзінің шағымдарын білдіреді. Бұл шағымдар қалыпты. Бастапқы 

шартта айтылмағанымен құрастырушы жобаға өзгерістер енгізуге міндетті 
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болады. Соныдықтан құрастырушы өзінің тәжірибесі  мен біліміне сүйене 

отырып, ұйымдастыру алдында міндетті шарттарды алға қойғаны дұрыс. 

Оның ішіне: 

- сенімділіктің жоғары болуының шарты; 

- бағдарламаның оператордың бұйрықтарына және сыртқы орта әсеріне 

әрекеті жылдам болуының шарты; 

- нақты уақытта жұмыс істеуінің шарты; 

- диалогты режимінің болуының шарты. 

Нәтижесінде анықталған шарттардың орындалуы этапында және 

бағдарламаның қамтамасыз құрастырылуына техникалық құжат түрінде 

болуы керек. Әдетте ол әртүрлі жағдайда әртүрлі өзгереді. 

Тақырып аймағын жоба алдылық зерттеулерінің нәтижелері 

техникалық тапсырманы құрғанда қолданылады.  

Техникалық тапсырма  - бұл құрудың негізгі мақсаттары көрсетілген, 

бағдарламалық өнімге қойылатын талаптар, құру мерзімі мен кезеңдері, 

қабылдау-тапсыру сынақтарының ережелері қойылған құжат.  

Техникалық тапсырманы құруға тапсырыс берушінің  және 

орындаушының да өкілдері қатысады.  Бұл құжаттың негізінде тапсырыс 

берушінің талаптары, жобалдылық зерттеулердің, ғылыми болжаулардың 

нәтижелері және т.б. жатады. Құрастырылатын бағдарламалық 

жасақтаманың сипаттамасын беретін негізгі факторлар: 

а) бастапқы мәліметтер және бағдарламаның немесе жүйелердің 

қызметін анықтайтын қажетті нәтижелер; 

б) жұмыс істеу ортасы (бағдарламалық және аппараттық) – техникалық 

тапсырмада көрсетілген көрсеткіштерді қамтамасыз ету үшін беріледі немесе 

таңдалады; 

в) басқа бағдарламалық жасақтамамен және/немесе арнайы техникалық 

құралдармен өзара әсерлесуі – орындайтын функцияларының жиынына 

сәйкес беріледі немесе таңдалады. 

Техникалық тапсырманы құру – көп еңбекті, дағдыларды қажет ететін 

процесс. Келесі ретпен орындалады:  

- алдымен, орындалатын қызметтердің жиынын, бастапқы 

мәліметтердің тізімін және сипаттамаларын орнатады; 

- нәтижелердің тізімін, олардың сипаттамаларын және оларды 

көрсету тәсілдерін анықтайды; 

- бағдарламалық жасақтаманың жұмыс істеу ортасы анықталады: 

техникалық құралдардың құрамы және параметрлері, қолданылатын опера-

циялық жүйелердің версиясы, болашақ бағдарламалық өнімнің өзара 

әсерлесетін басқа бағдарламалық жасақтамалардың версииялары; 

- егер құрастырылатын бағдарламалық жасақтама қандай да бір 

ақпаратты жинап және сақтаса немесе қандай да бір техникалық процесті 

басқаруға қатысса, онда бағдарламаның қондырғысы бұзылуы немесе 
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электрмен қамтамасыз ету ақаулары кезіндегі бағдарламаның әрекеттеріне 

қойылатын ержелерді береді. 

Программалық жасақтама құрастырғанда техникалық тапсырманың 

стандарты  ГОСТ 19.201-78 «Техническое задание. Требования к содержанию 

и оформлению» қолданылады. Бұл стандартқа сәйкес техникалық тапсырма 

келесі бөлімдерден тұруы мүмкін: 

1) Кіріспе – бағдарламалық жасақтама құрудың өзектілігін, ұқсас 

жұмыстардың арасындағы алатын орнын көрсетеді, бағдарламаның немесе 

бағдарламалық өнімнің қолданылу облысының, оны қолданатын нысанның 

атауын және қысқаша сипаттамасын береді. 

2) Құрастыру негізі – жоба негізіне салынатын құжаттың атауы, осы 

құжатты бекіткен ұйымның атауы және құру тақырыбының атауы немесе 

шартты белгісі (мысалы, құжат ретінде жоспар, бұйрық, келісім-шарт және 

т.б. болуы мүмкін). 

3) Құрастыру мақсаты – бағдарламалық өнімнің функционалдық және 

эксплуатациялық міндеттерінен тұрады және қолданушылар категориясы 

көрсетіледі. 

4) Бағдарламаға немесе бағдарламалық өнімге қойылатын талаптар 

келесі бөлімдерден тұрады: 

1 бөлім. Кіріспе. 

2 бөлім.Жүйенің жалпы сипаттамасы. 

2.1  Қолдану аймағы. 

2.2 Жүйелік функциясы. 

2.3 Кіріс мәліметтер. 

2.4 Шығыстағы мәліметтер. 

3 бөлім. Зерттеу аймағының талаптары. 

3.1 Апараттық  жабдықтар құрылымы және конфигурациясы. 

3.2  Бағдарламалық құрлымы. 

3.3  Жұмыс істеу мерзімі. 

4 бөлім. Сыртқы ортамен байланысы. 

4.1 Кірістегі мәліметтердің форматы мен ережелері. 

4.2 Шығыстағы  мәліметтердің форматы мен ережелері. 

4.3 Басқарылатын параметрлердің форматы мен ережелері. 

5 бөлім. Жүйе сапасы. 

5.1 Қажетті стандарт және келісімдер. 

5.2 Тасымалдануы. 

5.3 Функционалдық сенімділігі. 

6  бөлім. Жүйе құжаттары. 

6.1 Талаптар тізімі, сипаттамасы, инструкциясы . 

6.2 Мәліметтер құрлымы мен формасы. Мекеме талаптары мен 

сипаттамасы. 

7 бөлім. Мерзімі және реализациялау уақыты. 

 

3.2 Есеп беру мазмұны 
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Есеп беруде көрсету керек. 

1. Жұмыс мақсаты. 

2. Кіріспе. Қойылатын талаптарға  қысқаша түсініктеме. 

3. Қойылатын талаптарды сипаттау. 

4.  Қысқа техникалық тапсырма жасау. 

5. Қорытынды. 

6. Пайдаланылған әдебиеттер тізімі. Мысалы, техникалық 

тапсырманың мазмұны келесі болуы мүмкін. 

3.3 Бақылау сұрақтары 

 

3.3.1 Талаптарды анықтауды қалай түсінесіз 

3.3.2 Программалық жасақтама құрастырғанда техникалық 

тапсырманың қандай стандарты қолданамыз   

3.3.3 Бағдарламаға немесе бағдарламалық өнімге қойылатын талаптар 

неше бөлімдерден тұрады 

3.3.4 Құрастыру мақсаты  қандай міндеттерінен тұрады 

3.3.5 Техникалық тапсырманы құру үшін қандай ретпен орындалады.  

 
 

4 Зерханалық жұмыс №4. Құрылымдық сұлбаны құрастыру 
 

Жұмыс мақсаты: бағдарламаны жобалау бастапқы кезеңінде шешім 

қабылдау ерекшіліктерімен танысу, дайндалатын бағдарламанық жүйенің 

құрылымдық сұлбасын салу. 

Жұмысқа тапсырма: техникалық тапсырмаға негізденіп бағдарламаны 

жобалау: ПЖ архитектурасын анықтау, құрылымдық және функционал 

сұлбаларын дайындау. 

 

4.1 Негізгі түсініктер және әдістер 

 

Программалық жасақтаманың архитектурасы. 

Техникалық  тапсырманы бекіткеннен кейін ПЖ жасайтын мекеме ПЖ  

жобалауға  кіріседі.  Осы кезеңде ПЖ архитектурасын анықтау қажет. ПЖ 

архитектурасы деген – ол құрудың  негізгі принциптары. ПЖ архитектурасы 

қойылған есептің күрделігімен, әмбебап дәрежесімен, оның бір көшірмесімен 

бір уақытта жұмыс істейтін қолданушылар санымен байланысты. Бір 

қолданушы  және көп қолданушы архитектурасын айырады. Егер ПЖ 

локалды немесе глобалды желіде жұмыс істеуге арналған болса, ол көп 

қолданушылар архитектурасы болып табылады. Көп қолданушылар 

архитектурасын клиент-сервер принципында құрастырылған жүйелер іске 

асырады. 

Бір қолданушы архитектурасының төрт түрі бар: бағдарлама,  

бағдарламалық бума, кешен және жүйелер. 
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Бағдарлама  архитектурасының ең қарапайым түрі.  Бағдарлама деген 

ол берілген ақпараттық жұмысты ЭЕМ орындататын бүйрықтыр 

(операторлар) тізбегі. 

Бағдарламалық бума – бір арнайы саланың есептерін шығаруға 

арналған бағдарламалар  жиыны. Мысалы Simulink. Олар бір салаға 

жататындығымен байланысқан. Бума бөлек бағдарлама немесе 

библиотекалар ретінде іске асырылады, әрбір бағдарлама мәліметтерді бөлек 

еңгізеді  және нәтижесін бөлек шығарады. 

Бағдарламалық кешен – бір саланың шағын класының күрделі 

есептерін бірге шешуге  мүмкіншілік  беретін бағдарламалар жиыны. 

Кешеннің бірнеше есептері  диспетчер деген арнайы бағдарлама 

шақыруымен шешіледі. 

Бағдарламалық жүйе -   бір қолданбалы саланың кең класының 

есептерін шешуге мүмкіншілік беретін ұйымдастырылған бағдарламалар 

(ішкі жүйелер) жиыны. Прогаммалық жүйеге кіретін  бағдарламалар бір 

бірімен ортақ мәліметтер арқылы өзара байланысады. Бағдарламалық 

жүйелердің   қолданбалы және ішкі интерфейстері дамыған   болады. Сол 

себептен оларды өте тиянақты жобалау керек. 

 

Құрылымдық және функционал сұлбалары. 

Күрделі бағдарламалық қамтаманы жобалау үрдісі оның құрлымын 

нақтылаудан, яғни құрылымдық компоненттер мен олардың арасындағы 

байланыстарды анықтаудан басталады. Құрылымды нақтылау нәтижесі 

құрылымдық және/немесе функционал сұлбалар түрінде және 

компоненттерді сипаттау (егжей-тегжейлі саралау - детали) түрінде 

көрсетілуі мүмкін.  

Жасалатын бағдарламалық қамтама бөліктерінің  басқару бойынша 

өзара әсері мен құрамын көрсететін сұлбаны құрылымдық деп атайды.   

Пакетке  бағдарламаларды ұйымдастыру олардың  арасындағы 

басқаруды беру қарастырмайды. Сол себептен бағдарламалық пакетінің 

құрылымдық сұлбасы ақпаратты емес (не информативна). Сондықтан да 

құрылымдық сұлбаларды пакеттің әрбір бағдарламасына дайындайды, ал 

пакет бағдарламаның тізімі техникалық тапсырмаларда көрсетілген 

функцияларға сараптама жасай отырып, анықтайды. 

Бағдарламалық  кешеннің құрылымдық сұлбасы басқаруды бағдарлама-

диспетчерден тиісті бағдарламаға беруді көрсетеді. 

Бағдарламалық жүйенің құрылымдық сұлбасы әдеттегідей ішкі жүйенің 

немесе басқа құрылымдық компонентердің бар болуын қөрсетеді. 

Жобаланатын бағдарламалық өнімді, оның компоненттерімен өзара 

әрекеттесуі және сыртқы  ортамен әрекеттесуі тұрғысынан толық көрсету 

функционал сұлба береді (мәліметтер сұлбасы – ГОСТ 19.701-90).  

Функционал сұлбасы – ақпараттық ағымдар сипаттауынан, ағымдағы 

мәліметтер құрамынан және қолданыстағы файлдар мен құрылғылар 

көрсетілуінен тұратын бағдарламалық қамтама компоненттерінің өзара 
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әрекет сұлбасы. Функционал сұлбаларды кескіндеу (изображения) үшін  

стандартпен анықталған арнайы белгілеулерді қолданады (1 кесте).  Сурет 

4.1-4.2 мысалдар келтірілген. 

 

 
 

 4.1 сурет – Бағдарламалық кешеннің құрылымдық және  

функционалдық сұлбаларының мысалы  

 

                                             

                                                                                     
4.2 сурет  – Бағдарламалық жүйенің  құрылымдық және   

функционалдық сұлбаларының мысалы 

Кітапхана фондының есеп 

жүйесі 

 

Мәліметтер 

қорын толтыру 

ішкі жүйесі 

 

Есеп құру ішкі 

жүйесі 

 

Мәдіметтер 

қоры 

Мәлімет 

еңгізу 

Сұраныс 

еңгізу 

Есеп шығару Шығару 

формаларды 

шығару 

б) 

Кітапхана фондының есеп 

жүйесі 

Мәліметтер 

қорын толтыру 

ішкі жүйесі 

Есеп құру ішкі 

жүйесі 

а

) 

Программалық кешеннің 

диспетчері 

Функция 

туындысын табу 

программасы 

Диф. теңдеуді шешу 

программасы  

Анық 

интегралды табу 

программасы 

а) Программалық кешеннің 

диспетчері 

функция 
Функция 

туындысын табу 

программасы 

 

Диф. теңдеуді шешу 

программасы  

 

Анық 

интегралды табу 

программасы 

 

 Нәтижесін  

шығару 

Мәлімет  

еңгізу 

Мәлімет  

еңгізу 

 

Мәлімет  

еңгізу 

 

Нәтижесін  

шығару 

Нәтижесін  

шығару 

б) 
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Құрылымдық сұлбаны жасағанда алдымен  бағдарламалық 

жасақтаманың архитектурасын анықтау қажет  - архитектурасы орындалатын 

функцияларымен байланысты.  Содан кейін сұлбалар  құрастырылады.  

 

4 . 1  к е с т е  – мәліметтер сұлбасының МЕСТ 19.701-90 бойынша негізгі 

белгілер  

Блоктың атауы Белгіленуі  Блоктың тағайындалуы 

Есте сақталатын 

мәліметтер 
 

Құрылғы типін нақталамай-ақ сақтауға 

тиісті кестелер мен мәліметтердің басқа 

да құрылымдарының белгіленуі 

Оперативті (жедел) 

есте сақтайтын 

құрылғы 

 
Жедел жадыда сақталатын кестелер 

мен мәліметтердің басқа да 

құрылымдарының белгіленуіне 

арналған  

Тізбекті таңдауы 

бар есте сақтайтын 

құрылғы 
 

Тізбекті таңдауы бар құрылғыда 

(магниттік лента) сақталатын кестелер 

мен мәліметтердің басқа да 

құрылымдарының белгіленуіне 

арналған 

Тікелей қатынас 

жасайтын есте 

сақтайтын 

құрылғы 

 

Тікелей қатынас жасайтын  құрылғыда 

(дисклерде) сақталатын кестелер мен 

мәліметтердің құрылымдарының 

белгілеулері 

Құжат  

 

Баспа құрылғысына шығарылатын 

кестелер мен мәліметтердің 

құрылымдарының белгілеулері 

Қолымен еңгізу 
 

Клавиатурадан мәліметтерді қолымен 

еңгізудің белгелеулері 

Карта  
 

Магниттік картадағы мәліметтердің 

белгілеуіне арналған 

Дисплей 

 

Дисплейге шығрылатынмәліметтердің 

белгілеуне арналған 

 

4.2 Есеп беру мазмұны 

 

Есеп беруде көрсету керек. 

1. Жұмыс мақсаты. 

2. Кіріспе. Құрылымдық  және функционалдық сұлбалардың   қысқаша 

сипаттамасы. 

3. Қарастырылып орырған жүйелерге функционалдық және 

құрылымдық сұлбаларды жасау. Қойылатын талаптарды сипаттау. 

4. Қорытынды. 
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5. Пайдаланылған әдебиет тізімі. 

 

4.3 Бақылау сұрақтары 

 

4.3.1 Программалық жасақтаманың архитектурасы дегеніміз не? 

4.3.2 Бір қолданушы архитектурасыныңнеше түрі бар? 

4.3.3 Бағдарламалық буманы қалай түсінесз 

4.3.4 Құрылымдық және функционал сұлбалардын айырмашылығын 

атаңыз. 

4.3.5 Құрылымдық сұлбаны жасағанда алдымен  нені анықтау қажет  

4.3.6  Функционалды сұлба дегеніміз не?  

 

 

5 Зерханалық жұмыс №5. Жобаны белгілі бір ортада іске асыру 

 

Жұмыс мақсаты: бағдарламалау ортасын таңдау. 

Жұмысқа тапсырма: қарастырылатын жүйеге бағдарламалау ортасын 

анықтау. 

 

5.1 Жалпы мәліметтер 

 

Бағдарламалау ортасы – бұл бағдарлама жазуды, жөндеуді 

жеңілдететін мәтіндік редакторы, қондырылған компиляторы, жинақтағышы, 

жөндегіші, анықтама жүйесі және де басқа бағдарламалардан тұратын 

бағдарламалық кешен.  

Соңғы уақытта бағдарламаларға кодтарды арнайы компоненттер 

библиотекасынан алып қосуға мүмкіндік беретін визуалды бағдарламалау 

орталары кең тарады.    

Көбірек қолданылатын визуалды орталар Borland (Inprise Corporation) 

фирмасының C++ Builder, Delphi, Microsoft фирмасының Visual C++, Visual 

Basic, IBM фирмасының Visual Ada орталары.  

Сонымен қатар, Microsoft IBM фирмасының бағдарламалау орталары 

«Windows-қа» бағытталған бағдарламалауды төменгі деңгейде 

ұйымдастыруға мүмкіндік береді. Бұл олардың артықшылығы («стандартты 

емес» жағдайлардың туындауын азайтады) және кемшілігі 

(бағдарламалаушыны біртекті жұмыстармен жүктейді, Delphi немесе C++ 

Builder ортасында жұмыс істейтін бағдарламалаушыда ондай жұмыстар жоқ).  

Жалпы жағдайда бағдарламалау ортасын таңдау құрастырылатын 

жұмыс  сипатына қарай анықталады. 

 

5.2 Есеп беру мазмұны 

 

Есеп беруде көрсету керек. 

1. Жұмыс мақсаты. 
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2. Кіріспе. Бағдарламалау ортасына қысқаша сипаттама. 

3. Бағдарламалау ортасын таңдау: дәлелдеу, артықшылықтарын және 

кемшіліктерін көрсету. 

4. Қорытынды. 

5. Пайдаланылған әдебиет тізімі. 

 

5.3 Бақылау сұрақтары 

 

5.3.1 Бағдарламалау ортасы дегеніміз не? 

5.3.2  Көбірек қолданылатын визуалды орталарды атап берініз 

6. 5.3.Бағдарламалау ортасын таңдау үшін олардын  қандай 

артықшылықтары және кемшіліктері болады. 

 

 

6 Зерханалық жұмыс №6. Алгоритмдік тілді таңдау 

 

Жұмыс мақсаты: тілді таңдау. 

 

Жұмысқа тапсырма: төртінші зертханалық жұмыста әр модульге 

жазылатын бағдарламаның  тілін таңдау және бағдарламаны жазу. 

 

6.1 Жалпы мәліметтер 

 

Бағдарламалау тілін таңдау кезінде көп нәрсені ескеру қажет. Соның 

ішінде қарастырылатын есептің ерекшілігі, болжалды (жорамалды) 

бағдарламаның өмірлік циклы, сәйкес бағдарламалық жүйенің ыңғайылығы, 

бағдарлмаушының немесе жоба меңгерушісінің тәжірибесі, қолданушының 

қалауы. Көп нәрсені ескеру қажет болғандықтан, ең жақсы алгоритм тілі 

және бағдарламалау жүйесі жоқ. Бірақ қазір бағдарламалау жүйелер 

деңгейінде әртүрлі тілді көп модульді бағдарламаларды қолдайтын дамыған 

амалдар бар. 

Сол себептен жиі негізгі әсер ететін фактор болып 

бағдарламалаушының ынтықтығы, ойлау  әдісі  табылады. 

Бағдарламалау тілі келесідей анықталады: 

- құрастыруды жүргізетін ұйыммен; 

- таныс бағдарламалау тілін қолданатын бағдарламалаушымен; 

- орныққан көзқарас бойынша. 

Сонымен, бағдарламалау тілін таңдағанда келесі түсініктерді 

жетекшілікке алу керек: 

а) бағдарламалаушы үшін тіл ыңғайлы болу керек; 

б) компьютер үшін тіл жарамды болу керек; 

в) есепті шешу үшін тіл жарамды болу керек. 

Әрбір   модульдің таңдалған тілде бағдарламасын жазу қажет. 
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6.2 Есеп беру мазмұны 

 

Есеп беруде көрсету керек. 

1. Жұмыс мақсаты. 

2. Кіріспе. Бағдарламалау тілі туралы  қысқаша мәлімет. 

3. Әрбір модульге бағдарламалау тілін  таңдау: дәлелдеу, 

артықшылықтарын және кемшіліктерін көрсету. 

4. Қорытынды. 

5. Пайдаланылған әдебиет тізімі. 

 

6.3 Бақылау сұрақтары 

 

6.3.1 Бағдарламалау тілі қалай анықталады. 

6.3.2 Бағдарламалау тілін таңдағанда қандай түсініктерді жетекшілікке 

алу қажет? 

6.3.3 Әрбір   модульдің таңдалған тілде нені жазу қажет. 

 

7 Зерханалық жұмыс №7. Интерфейсті құрастыру 

 

Жұмыс мақсаты: қолданбалы интерфейстің түрлерімен танысу. 

Жұмысқа тапсырма: қарастырылатын жүйеге қолданбалы интерфейсін 

құру 

 

7.1 Жалпы мәліметтер 

 

Қолданбалы интерфейс  - қолданушы мен компьютер арасында 

байланыс қамтамасыз ететін, бағдарламалық және аппараттық амалдар 

жиынтығы. Осындай өзара байланыстың негізі – ол сұхбат. 

Нақты уақытта орындалатын және аңық бір  есепті – ақпаратпен алмасу 

және әрекеттерді координациялау - қоса орындауға   арналған адам мен 

компьютер арасында ақпаратпен  алмасу диалог болып табылады. 

Интерфейс – ол  жалпы бір қасиеті бойынша топтауға болатын ереже 

жиынтығы. Интерфейстің түрі – ол адам мен компьютерлердін өзара 

байланысы ұқсастық тәсілімен  бірлестіру. 

Адам мен компьютер байланысу интерфейстер арасында келесілерді 

белгілеуге болады: 

- командалық интейрфейс; 

- графикалық интерфейс; 

- сөйлеу интерфейсі; 

- мимикалық интерфейс; 

- семантик интерфейс. 

Пайдаланушы интерфейсінің үш түрін ажыратады: жұпыны, меню, 

еркін навигация. 
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Пайдаланушы интерфейсінің үщ моделі бар: программист моделі, 

қолданушы моделі, бағдарламалық моделі. 7.1 сүретте  модельдердің өзара 

байланыстары көрсетілген. 

Қолданушының жақсы интерфейсінің негізгі артықшылығы келесіден 

тұрады: қолданушы үнемі сезеді бағдарламалық жасақтаманы өзі басқарып 

отырады, бағдарламалық жасақтама қолданушыны басқармайды. 

 

 
7.1 сурет – Қолданбалы интерфейсті жасау процесі 

 

7.2 Есеп беру мазмұны 

 

Есеп беруде көрсету керек. 

1. Жұмыс мақсаты. 

2. Кіріспе. Қолданбалы  интерфейс туралы  қысқаша мәлімет. 

3. Жүйеге интерфейс құру. 

4. Қорытынды. 

5. Пайдаланылған әдебиет тізімі. 

 

1 қосымшада жоба үлгісінде  келтірілген. 

 

7.3 Бақылау сұрақтары 

 

Программалық 

жасақтаманың тақырып 

аймағы 

Программист моделі: 
  - платформа; 

  - операциялық жүйе  

  - көз қарас ; 

  - жасау әдістері; 

  - орындау ортасы және 

тілі; 

  - спецификациялары және   

 т.б. 

Қолданушы моделі: 
  - интуитивтік моделі; 

  - формал моделі; 

  - тапсырмаларзадачи; 

  - процестер; 

  - құралдар; 

  - нәтижелер және  т.б. 

Өңдеуші  

Программалық модель: 
  -  программистің моделі; 

  - қолданушының моделі  

  - интерфейс типі; 

  - метафоралар; 

  - белгілір және  т.б. 



21 
 

7.3.1 Қолданбалы интерфейс   

7.3.2  Интерфейстің түрі 

7.3.3 Пайдаланушы интерфейсінің неше  түрін ажыратады 

7.3.4 Пайдаланушы интерфейсінің неше моделі бар атап берініз. 

7.3.5 Адам мен компьютер байланысу интерфейстер арасында нені 

белгілеуге болады 
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1 қосымшасы 

Жоба үлгісі 

 

 

ЖШС  «АУЭС- ИК студенттері» 

 

 

 

 

Жобаға түсіндірме жазба 

ЖШС «Ультра» тапсырысы мен сатылым бойынша менеджердің 

автоматтырылған орның құру 

 

 

Алматы 2016 

Орындағандар: 

Жоба жетекшісі                        инженер Акаев М.           

Жұйе аналитигі                         инженер Ниетбаев А. 

Тестілеген                инжженер Мураткызы Е. 

Әзірлеген                                                                         инженер  Сарыбаев К.           
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Кіріспе 

 

1 Техникалық бөлім 

 

1.1Тақырыптық аймақтың сипаттамасы. 

1.2 Қолданыстағы автоматтандыру объектісінің басқару жүйесі және 

оның сипаттамасы. 

1.3 Интернет қызметтерді сату, есепке алу жүйесін жетілдіру туралы 

ақпарат жолдары. 

 

2 Арнайы бөлім 

 

2.1Тапсырманың қойылымы. 

2.2 Шығыс және кіріс мәліметтер. 

2.3 Ақпараттық жүйенің құрылымы. 

2.4 Тапсырманы  шешудің  математикалық әдісі. 

2.5 МҚБЖ-ны таңдау. 

2.6 Клиенттік қолданба ортасын таңдау. 

2.7 ADO технологиясы  көмегімен  мәліметтерге  қол  жеткізу. 

2.8 Ізденіс бөлімі. 

2.9 Болжау жасау. 
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Кіріспе 

 

Есептеу, басқару және жоспарлаудың негізі ретінде барлық мүмкін 

картотекалар, тіркеу журналдары, тізімдер және т.б. қызмет атқарады. Олар 

біртіндеп жиналады және жаңарады. Ақпараттың үлкен көлемінде қолмен 

жүзеге асырылатын қажетті мәліметтерді іздеу және жалпылау көп еңбекті 

қажет ететін үрдіс болып табылады. Сондықтан мәліметтер қорын құру 

қажеттілігі туындайды. 

Қазір, мәліметтер қорын көптеген қаржы, өнеркәсіптік, сауда және 

басқа да ұйымдардың жұмысын елестету мүмкін емес. Олар ақпаратты 

қолданушыға оңтайлы жолмен құрылымдауға, сақтауға және алуға мүмкіндік 

береді. 

Мәліметтер қоры (МҚ) – бұл ақпаратты сақтауға және оны сұраныс 

бойынша беруге арналған компьютерленген жүйе. 

Мәліметтер қорының міндетіне қажетсіз артықшылықтарды көрнекі 

түрде жоққа шығару арқылы барлық қызығушылық танытатын мәліметтерді 

бір немесе бірнеше жерде сақтау кіреді. Мәліметтер қорын құру екі негізгі 

мақсатты көздейді: мәліметтердің артылуын төмендету және сенімділігін 

жоғарылату. 

Мәліметтер қорын қолдану әртүрлі ұйымдардың жұмысын 

ұйымдастыратын негізгі мәселе болып табылады. Мәліметтер қорын мұқият 

құрастыру ісі тиісті құрал-жабдықтарды қажет етеді. Олардың көмегімен 

жақсы қосымшалар құруға болады. 

Қарастырылып отырған жұмыстың мақсаты – интернет желісіне қосу 

бөлімі басқарушысының жұмыс орнын автоматтандыру. Яғни, басқарушы 

жұмыс орнының мәліметтер қорын жобалау, ұйымдастыру және оны 

бағдарламалық өніммен толықтыру. 

 

1 Техникалық бөлім 

 

1.1Тақырыптық аймақтың сипаттамасы 
 

«Ультра» фирмасы заңды тұлғамен құрылмаған жеке тұлғалы 

кәсіпорын болып табылады, орналасу мекен-жайы: 123123. Рудный қ., 

Сандригайло к., тел. 888-88-88, тел.факс. 777-77-77. Фирма иесі – ХХХ, 

сонымен қатар директоры болып табылады. 

«Ультра» фирмасы жеке тұлғаның кәсіпорыны болып табылады. 

Директор – барлық пайданы алатын және бизнес тәуекелдерін мойнына 

алатын фирманың иесі. 

Шағын бизнестің басқа кәсіпорындық қызметтермен салыстырғанда 

бірқатар артықшылықтары бар: 

- шағын қаражат көлемі және осыған байланысты жергілікті тұрғындар 

үшін қолжетімділігі; 

- әрекетілігі, қызметтер нарығын оңтайлы аңдуға мүмкіндік береді; 
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- жұмысты ұйымдастырудың қарапайымдылығы; 

- кәсіпорын иесінің әрекетінің еркіндігі және дербестігі. Тактикалық 

және стратегиялық шешімдерді қабылдауда кәсіпорын иесінің әрекеті 

әріптестерінің пікіріне немесе фирманың басқару аппаратының органдарына 

байланысты емес; 

- еңбек нәтижесіне қызығушылықтың өте жоғары деңгейі.  Жеке тұлға 

мен еңбек етушіні бір тұлға ретінде біріктіру кәсіпорын иесін алға жетелейді, 

өте аз тәуекелмен ойластырылған және байыпты шешім қабылдау, жұмысты 

сақтауға және нығайтуға ұмтылу; 

- фирманың жылдам өтімділігі. Кәсіпорын иесінің стратегиясының 

өзгеру немесе сәтсіздік жағдайында жұмысты оңай сатуға болады; 

- фирманың жақсы әлеуметтік-психологиялық климаты және басқаруда 

бюрократизмнің болмауы. «Ультра» фирмасының маркетингтік стратегиясы 

бағалар аймағында бәсекелестікке түседі: фирма политикасы кейбір 

қызметтерді 10-15% төмен бағамен немесе тегін жүзеге асыру негізінде 

құрылған (мысалы, абоненттің тіркелуі). «Ультра» фирмасы қызметтерге 

келесі бағаларды бекітуді жоспарлайды. 

Біздің жоба ЖОО оқитындардың ғылыми, техникалық, гуманитарлық 

және басқа ақпараттарға қол жеткізуін қамтамасыздандыруға да бағытталған, 

бірақ ақпаратты қолданушының аймақтық шекарасына және ақпарат көзіне 

байланысты қолданылмауы мүмкін емес. Ал ғаламтор осы мәселені шеше 

алады. Қолданушылардың ғаламторға қол жеткізуі жоғарыда айтылған 

әртүрлі тәсілдермен жүзеге асырылуы мүмкін. Біздің компания ғаламторға 

қол жеткізуді әзірше ажыратып-қосу желісі бойынша жүзеге асырады (басқа 

түрдегі қызметтер құрылады және жақын уақытта қолданысқа беріледі). 

 

1.2 Қолданыстағы автоматтандыру объектісінің басқару жүйесі 

және оның сипаттамасы 
 

Бұл жобаның басты мақсаты сату менеджерінің ақпараттық жүйесін 

құру болып табылады. Менеджердің міндеті, назарға әрбір сатушының сату 

көлемдерін ескере отырып, қызметтерді сату, көлемін бақылау, қызметтерді 

сатып алу туралы шешім қабылдау, оның жеткізу уақытын және көлемін 

ескере отырып, клиенттермен келіссөздер жүргізу. Менеджердің атқаратын 

міндеттері жасалып жатқан бағдарламаның функционалдық талаптарын 

анықтайды: 

1) Түрі бойынша Интернет қызметтерін сату есебін жүргізу. 

2) Әрбір жеке сатушының сату - ұстау жазбалар. 

3) Трафикті есептеу. 

4) Заңды тұлғаның жеке меншігі туралы есеп жүргізу. 

5) Айлық сату көлемінің сызықтық тренд құрылысы. 

6) Қызметтерді сату көлемінің динамикасын визуализациялау. 

Бұл жұмыстың мақсаты сатып алу менеджерінің ақпараттық жүйесін 

дамыту болып табылады. Менеджердің қызметіне жатады: 
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-  клиенттермен жұмыс жасау – жаңа клиенттер іздеу, клиентпен 

қызмет көрсету туралы келіссөздер жүргізу; 

-  кәсіпорында қызметтердің сатуды бақылау не үшін қажет; 

-  трафикті іске асыру динамикасын талдау; 

-  қызметкерлерінің іске асыру динамикасын талдау; 

-  айлық жүзеге асыру динамикасын  талдау; 

-  сату көлемдерін болжау. 

Техникалық құралдарға қойылатын талаптар. 

Бағдарлама Windows операциялық жүйесімен жұмыс істейтін 

компьютерлерде пайдалануға болады, егер аппараттық талаптар Windows 

нұсқасына сәйкес келсе пайдалануға болады. 

Бағдарламалық құралдарға қойылатын талаптар. 

Бағдарлама Windows 98 немесе одан жоғары операциялық жүйеден 

Windows нұсқалары орнатылған компьютерлерде пайдалануға болады. 

Өңделген ақпарат мәліметтер қорында сақталған, онымен жұмыс істеу 

үшін компьютерде мәліметтер қорын басқару жүйесі Microsoft Access 2000 

немесе одан да кейінгі нұсқалары болуы тиіс. 

Жүйенің мүмкіндіктері: 

- уақыт кезеңі үшін есептерді жасау; 

- оператордың жұмыс орнының алыста орналасуы; 

- негізгі тауар операцияларын құжаттандыру; 

- көрсетілген уақыт үшін жедел есепке алу, есептілігін қалыптастыру; 

- жүйеде болып жатқан оқиғаларды тіркеу; 

- жүйе администратор мен оператордың құқықтарын бөлу. 

Жүйесінің негізгі артықшылықтары: 

-  операцияларды автоматтандыру арқылы «адам факторының» әсерін 

төмендету; 

- технологиялық шығындар есептеу; 

-  жайлылықты арттыру және қызметкерлердің еңбек қарқындылығын 

төмендету; 

-  операциялар түрлі есеп беру есептілігін, құжаттардың тізілімдерін, 

карточка қор иелері, сауда есептерді қалыптастыру; 

-  автоматтандырылған өлшеу жүйелерін интеграциялау мүмкіндігі бар 

операциялық балансын жүргізу; 

-  функциялар мен жеке жүйесі нысандарына пайдаланушылар үшін 

шектеу қою. 

 

1.3 Интернет қызметтерді сату, есепке алу жүйесін жетілдіру 

туралы ақпарат жолдары 

 

Кіріс және шығыс деректер сипаттамасы. 

Болжау үшін бастапқы деректер ақпараттық қызмет түрлерін, трафик 

көлемін және жүзеге асыру қызметтерін қамтитын дерекқордан таңдалады. 

Деректер таңдау деректер базасының құрылымы арқылы жүзеге асырылады, 
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сондықтан толық сипаттамасы осында берілген мәліметтер қорымен жүзеге 

асырылмайды. 

Кестеде сызықтық тренд негізделген болжау салу кем дегенде екі 

жолдар болуы тиіс және экспоненциалды тегістеу негізінде болжам ресми 

салынып, бір деректер желісі негізделген болуы мүмкін. Алайда, кіріс 

деректердің жолдар санының неғұрлым ақылға қонымды болжамын құру 

үшін жұмыс кем дегенде бір жыл ішінде кезең қамтитын, мүмкіндігінше 

үлкен болуы тиіс. 

Кесте деректер элементтерінің сипаттамасы: 

- жылдық - оң бүтін сан, сату көлемі бойынша мәліметтер кіреді; 

- айлық - сату көлемі бойынша деректерді білдіреді; 

- іске асыру көлемі - берілген айдың ішінде сату көлемін білдіретін 

нақты сан. 

Барлық жағдайларда болжау нәтижесі бастапқы деректер пайда, өткен 

айдан кейiнгi айдың, яғни, келесі айда қызметтердің сату бағалау құны болып 

табылады. 

Болжау мәнімен қатар, оның дәлдігін бағалайды. Бұл бағалау соңғы 

айда қарастырған болжаудың ауытқу моделін көрсетеді және оңға дейін 

шамалап алынған нақты сан ретінде көрсетіледі. 

Маусымдық нәтижелерін есептеу үшін түзетілген сызықтық тренд 

негізделген болжау кезде, жобалық сату көлемі қосымша болып табылады: 

- сызықтық тренд көлбеу - назарға маусымдылығы алмағанда бір ай 

үшін орташа сату көлемінін өсуін көрсететін нақты саны; 

-  тұтастай алғанда компанияның сыртқы әлемнің мынадай тұлғалармен 

өзара қарым-қатынас етеді; 

-  компанияның қызметін қолданатын клиенттер; 

-  қызметтерді сатып алатын провайдерлері; 

-  төлемдер жүзеге асырылатын банк арқылы; 

-  мемлекеттік ұйымдар. 

 

 
1.1 сурет - Кәсіпорын деңгейінде деректер ағындары диаграммасы 

 

Компания келесі құрылымдық бөлімшелерден тұрады: 

- дирекция – компанияның стратегиялық басқару, персоналды, 

мемлекеттік ұйымдармен қарым-қатынастарды іріктеу үшін жауапты; 
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- сату бөлімі – клиенттерге қызмет көрсетеді, банкке табысты өткізеді, 

сату көлемі бойынша есеп береді; 

- қаржы бөлімі барлық қаржылық мәселелер үшін жауапты болады: 

кәсіпорын шоттары, банкпен қарым-қатынас, қарыздар, салықтар мен т.б; 

- сатып алу бөлімі – клиенттермен келіссөздер жүргізеді, жаңа 

клиенттер іздейді, көрсетілетін қызметтерді сатып алу мерзімдері мен көлемі 

туралы шешім қабылдайды. 

 

 
1.2 сурет - Бөлімдер арасындағы диаграмма деректер ағыны 

 

 
1.3 сурет- Менеджердің ақпараттық жүйесі үшін ақпарат ағымының 

диаграммасы 
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2 Арнайы бөлім 

 

2.1 Тапсырманың қойылымы 
 

Жобаны іске асыру үщін келесі есептерді шығару қажет: 

- шығыс және кіріс мәліметтерді анықтау (талаптарды); 

- мқ  үшін құрылған қабат  орындайтын қызметтерді анықтау; 

- тапсырманы шешудің математикалық әдісі; 

- құрылымдық және функционалдық сұлбаны құру; 

- клиенттік қолтанба ортасын таңдау; 

- ізденіс жасау. 

- бағдарламаны құрастыру 

- болжау жасау. 

Кәсіпорынды басқару жүйесінде клиент-сервер архитектурасының 

түсінігі кез келген қолданбалы бағдарламаны үш негізгі компонентке немесе 

қабатқа бөлуге байланысты. Осы үш компонент болып табылатындар: 

- мәліметтерді көрсету (визуализация) компоненті; 

- қолданбалы логика компоненті; 

- мәліметтер қорын басқару компоненті. 

Қолданбалы тапсырманың визуализациялау компоненті қолданушы 

көмегімен белгілі бір құрал арқылы ақпаратты енгізуді, сонымен қатар 

ақпаратты экранға шығаруды және басып шығаруды жүзеге асырады. 

Визуализациялау компоненті клиент-сервер архитектурасы үшін әрқашан 

қолданушының жұмыс орынында орындалады (қанша дегенмен ол 

бағдарламаның қандай да бір нәтижелерін қадағалап отыруы керек). 

Қолданбалы логика компоненті белгілі бір заттық аймақтағы 

мәліметтерді өңдеумен байланысқан тапсырмаларды шешеді. Бұл компонент 

қолданылатын модельге байланысты клиенттік және серверлік бөлімдердің 

арасында әртүрлі жолмен таратылуы мүмкін. 

Мәліметтер қорын сақтау компоненті мәліметтерді сақтауды, 

ақпаратты МҚ-дан оқуды және оған жазуды жүзеге асырады. Клиент-сервер 

архитектурасында бұл компонент әрқашан серверде орындалады. 

 

 
2.1 сурет -PSTN желісі 
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Мәліметтерге қашықтан қол жеткізу серверінің моделінде жүйенің 

ешқандай қолданбалы бөлімі орындалмайды, бұл сервердің толық 

жүктелмеуіне және клиенттің артық жүктелуіне әкелуі мүмкін. Сондықтан 

кейінірек ұсынылған болатын, ал содан кейін мәліметтер қоры серверінің 

архитектурасы жүзеге асырылды. Онда арнайы бағдарламалау тілінің 

көмегімен қолданбалы логиканың бір бөлігі серверде, ал бір бөлігі клиентте 

іске асырылады. Бұл заманауи МҚБЖ серверлерінің өнімділігінің артуының 

арқасында мүмкін болды. Мәліметтерге қашықтан қол жеткізу сервері 

нұсқасымен салыстырғанда бұл жағдайда клиенттік бөлімге жүктеме біраз 

азаяды, мәліметтермен желілік алмасу қарқындылығы, сонымен қатар 

бірқатар жағдайларда қосымшаның құрылымы оңайтылады. Қазіргі уақытта 

жүйені құрудың осы  нұсқасы ең кең таралған деп саналады. 

 

2.2 Шығыс және кіріс мәліметтер 

 

Мәліметтер  қорын құру кезінде келесі тармақтардың орындалуын іске 

асыру қажет: 

- сатылымды есепке алу; 

- қызметкерлер және олар орындаған сатылымдар туралы мәлімет беру 

(көрсетілетін қызметтердің атауын, сатылымдар уақытын, бағалары); 

- төлем сомасын анықтайды. 

Шығыс ақпарат. 

МҚБЖ-мен жұмыс істеу кезінде алатын ақпарат ретінде нақты мәлімет 

туралы есептемелер шығады, оларға деген талаптар сәйкесінше МҚ-ға 

жіберілген сұраныстарда шығады. 

Кіріс ақпарат. 

Кіріс ақпарат болып табылатындар: 

1) Қызметтер жайлы ақпарат: қызметтің атауы, қызмет коды, қызметтің 

бағасы. 

2) Клиенттер жайлы ақпарат: клиенттің Т.А.Ә., оның мекен-жайы және 

байланыс телефоны, жеке немесе заңды тұлға. 

3) Қызметкерлер туралы ақпарат: қызметкердің Т.А.Ә., лауазымы, 

мекен-жайы, байланыс телефоны, сонымен қатар ескертулерге қосымаша 

алаң бар. 

4) Сатылым туралы ақпарат: көрсетілетін қызмет немесе тауардың 

атауы, техникалық сипаттамалары, сатып алу бағасы, сұраныс мерзімі, төлем 

уақыты. 

МҚ үшін құрылған қабат келесі қызметтерді орындайды: 

1) Мәліметтер кестесіне жаңа жазба қосу. 

2) Мәліметтер кестесінде қолданыстағы жазбаны өзгерту. 

3) Мәліметтер кестесінде қолданыстағы жазбаны өшіру. 

4) Мәліметтерді өзгертуден кейін оларды жаңарту. 

5) Мәліметтерді құрылымдық оқу мүмкіндігі. 

6) Мәліметтерді іріктеу мүмкіндігі. 
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Осы жұмыста МҚ-мен жұмыс істеу үшін, басқару бөлімінде, дүкенде, 

кәсіпорынында, зауытта дайын өнімнің есебін жүргізу үшін қажетті, өзекті 

қызметтер жүзеге асырылады. 

МҚ-ның берілген бөлімге менеджерлердің, администраторлардың 

рұқсаты бар. Осы бөлімді өзгертуді менеджерлер, администраторлар жүзеге 

асыра алады. 

 

2.3 Ақпараттық жүйенің құрылымы 

 

Белгіленген талаптарға сәйкес ақпараттық жүйеге сатылым туралы 

деректер енгізіледі және бұл ақпарат болашақта өңделеді. 2.2 суретінде 

ақпараттық жүйенің құрылымдық сұлбасы көрсетілген. 

 

 
2.2 сурет - МҚ құру жүйесінің құрылымдық сұлбасы 

 

Сатылым туралы деректер бастапқы құжаттардан қолмен теріледі, 

содан соң мәліметтер қорына енгізіледі. Орындалатын міндеттеріне сәйкес 

сұраулар болуы тиіс. Орындалған талаптар арқылы есеп беруге болады. 2.3 

суретінде ақпараттық жүйенің жұмысының функционалдық сұлбасы 

көрсетілген. 

.  

2.3 сурет-Жүйенің функционалдық сұлбасы 

 

Мәліметтер қорын есепке 

тіркеу жүйесі 

Мәліметтер 

қорын толтыру 

і/жүйесі  

 

Есептемелерді 

қалыптастыру 

і/жүйесі 

Мәлімет 

тер қоры 

Мәліметт

ерді 

енгізу 

 

Сұраныст

ы енгізу 

Есептеме 

шығару 

Шығару 

формалары 

 

Мәліметтер қорын есепке 

тіркеу жүйесі 

Мәліметтер 

қорын 

толтыру 

і/жүйесі  

Есептемелерд

і 

қалыптастыру 

і/жүйесі 
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2.4 сурет - Концептуалдық моделі 

 

2.4 Тапсырманы  шешудің  математикалық әдісі 
 

Жобаланған жүйенің міндеттеріне талдау және болжам жасау кіреді. 

Сенімді болжамын құру үшін алдыңғы кезеңдердегі сату көлемдерінің 

динамикасын ескеру керек. 

Болжам экспоненциалды тегістеу негізінде орындалады. Динамикалық 

қатарларды экстраполяциялау көмегімен болжаудың негізгі идеясы 

өзгермелі тұрақсыздықтың өзгеру заңына байланысты және болашақта 

белгілі бір интервал катарында. Іс жүзінде, бұл айнымалы заң түрі мен 

параметрлерін, олар анықталған, онда уақыт аралығы кадрларды 

ретроспективті уақытқа байланысты пайда болады. Бұл негізінен 

эволюциялық және революциялық  процесіндегі өзгерістер бөлімдерінің 

айнымалыларын түсіндіреді. 

Ол үздіксіз айнымалы нақты құндылықтарға жаңа деректер ретінде 

экстраполяция формуланы реттеу үшін қажет, сондықтан, екінші жағынан, 

даму процесінің заңнаманың өзгеруіне қарамастан, оны салыстырмалы 

тегістеп жалғастыра аласыз. 

Детермининді процесінің бағалау бөлігі ретінде бірнеше соңғы 

нүктелер үшін есептелген және оның математикалық күтуін  пайдалану 

қисынды 

  .
1

1

0 



N

i

iy
N

tM .     (2.1) 

 

Әлбетте, бұл жерде жеңілдік функциясының рөлі күту анықталатын 

нүктелерін таңдау N санын т орындайды. Үлкен N, біздің бақылау жүйесі 

деңгейі А аз жылдамдығы, бірақ қате төменгі дисперсия 

 

  .
N

D
aD


 ,      (2.2) 
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мұндағы D -  кездейсоқ стационарлық байланыспаған шу 

дисперсиясы; 

 Dа - белгілі бір деңгейі көтермелі процесіне жүктейді. 

Егер сіз, содан кейін 1-қадамда бар сатылы процесі арқылы 

динамикалық қадам ретінде шолу процесін тапсырсаңыз 

 

M(t0) = M(t0 – 1) + [y(t0) – y(t0 – N)] / N.    (2.3) 

 

Бұл өткен N нүктелерінің орташа деңгейін бағалауға болжауымша (t0 - 

1), сондай-(t0 - N) орнына у, оны алмастыратын, біз алуға 

 

     .1
1

1
1ˆ

000 







 tM

N
ty

N
tM  .   (2.4) 

 

Сату көлемі деректерді қамтиды және массив у,х әрбір келесі жылға 

арналған 12 айға қосылған бірқатар байқаулардың басы болып табылады, х 

және у айлық нысаны массивтерді жеткізу туралы қолда бар деректер, (Осы 

құндылықтар бірегей мән xi қамтамасыз ету және әлі күнге дейін маусымдық 

фактордың есептеу үшін ай саны туралы ақпарат алуға болады). x және y 

массивтерінің деректеріне сәйкес сызықтық регрессия моделі салынды 

 

  .ˆ   xxy      (2.5) 

 

Төмендегідей кіші квадраттар әдісімен, моделдің параметрлері 

анықталады 
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n

i

i
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i
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xxn

yxyxn

 .    (2.6) 

 

 

 

 

   (2.7) 

 

 

2.5 - суретінде болжаудың есептеу алгоритмі және тегістеу 

коэффициентінің блок-сұлбасы көрсетілген 
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2.5 сурет - Экспоненциалды тегістеу арқылы жасалған болжау 

алгоритімінің блок-сұлбасы көрсетілген 
 

Сонымен жүйенің жобасы жасалды, болжаудың математикалық моделі 

қарастырылды. Келесі қадам осы жобаға сәйкес бағдарламаны құрастыру 

және мқ болжауды жасау. 

 

2.5 МҚБЖ-ны таңдау 
 

МҚБЖ-ны таңдау. Клиент-серверлік архитектурада жұмыс істеу үшін 

сәйкес МҚБЖ таңдау қажет. Бүгіндері көптеген МҚБЖ қолданылып келеді. 

Функционалдық мүмкіншіліктері бойынша МҚБЖ жеке (настольные) 

(FoxPro, MS Access, Paradox) және корпоративті (Oracle, MS SQL Server, 

MySQL) болады. Жеке және корпоративті МҚБЖ-ларды салыстыра келе, 

келесіні атауға болады: жеке МҚБЖ-лар қолданыста қарапайым, оларды 

қолданысқа енгізу бағасы арзанырақ; корпоративті МҚБЖ-да 

администрациялау, ғаламторда жұмыс істеу мүмкіндіктері бар, үлкен көлемді 

мәліметтерді қолдайды және жылдам орындау қасиетіне ие. 2.1 кестеде 

МҚБЖ-ның салыстыру ретінде сипаттамалары келтірілген. Осы 

бағдарламалардың ішінен Microsoft Access таңдалған. 
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2.1 кесте – МҚБЖ сипаттамалары 

Атауы 

Microsoft 

Access 

2.0 

Microsoft 

FoxPro for 

Dos 2.6 

Microsoft 

FoxPro for 

Windows 

2.6 

Paradox 

Өнімділігі 4 1 1 2 

Мәліметтер қоры деңгейінде 

мәліметтердің бүтіндігін 

қамтамасыз ету 

 

2 

 

жоқ 

 

жоқ 

 

2 

Қауіпсіздікті қамтамасыз 

ету 
4 3 3 3 

Көп қолданылатын ортада 

жұмыс 

 

3 

 

4 

 

4 

 

1 

Импорт-экспорт 2 2 1 1 

SQL мәліметтеріне қол 

жеткізу 
2 2 2 жоқ 

 

Мәліметтер қорының өзін құру үшін біз МҚБЖMS Access таңдаймыз. 

 

2.6 Клиенттік қолданба ортасын таңдау 

 

Клиенттік қолданбалының мақсаты – пайдаланушыға мәліметтермен 

ыңғайлы түрде жұмыс істеуді қамтамасыздандыру. Сол себептен клиенттік 

қолдама жасау ортасын таңдау қажет.Таңдалған орта  MS Access-пен жұмыс 

істеу қажет. 

Delphi деректер базасымен жұмыс істеу үшін компоненттің бірнеше 

жиынтықтар бар. Әрбір жиыны нақты міндеттерді шешу үшін өте жақсы 

келеді. Олар мәліметтерді ашу үшін әртүрлі технологияларды қолданады 

және мүмкіндіктеріне қарай ерекшеленеді. Microsoft өз өнімдеріне тек қана 

мәліметтерге қол жеткізу технологиясын енгізген. Borland фирмасы әртүрлі 

технологиялар арқылы жұмыс істейтін, бағдарламаларды көрсетті және 

прогрммалаушыны шектемейді. Бағдарламаның осындай оңтайлылығы үлкен 

мүмкіндіктер және де таңдау еркіндігін береді. 

Delphi–дің aртықшылықтaры: 

- қосымшaны өндеу жылдaмдығы; 

- жaсaлғaн қосымшaның өнімділігінің жоғaрылығы; 

- жaсaлғaн қосымшaның компьютер ресурстaрынa төмен 

қaжеттіліктерін тaлaп етуі; 

- Delphi ортaсынa жaңa компоненттер мен құрылғылaрды қосу aрқылы 

қосымшaның жұмысын aрттыру; 

- Delphi-дің жеке құрaлдaрымен жaңa компонент пен инструмент 

құрудың мүмкіншілігі. Өнімнің негізгі сипaттaмaлaры. 

Delphi – бұл бірнеше мaңызды технологиялaрдың комбинaциясы: 
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- мaшинa кодынa aудaрaтын жоғaры өнімді компилятор; 

- объекті-бaғыттaлғaн модель компонент; 

- прогрaммaлық прототиптерден визуaльді (сонымен қaтaр жылдaм) 

қосымшaлaрды құру; 

- мәліметтер қорын құру үшін aрнaлғaн мaсштaбтaлaтын құрaлдaр. 

Осы орталарды салыстыра отырып МҚБЖмен жұмыс істеу үшін Delphi 

ортасы  таңдалды. 

Мәліметтерге қол жеткізудің әртүрлі механизмдері бар. Соның ішіндегі 

– Microsoft корпорациясы өңдеген Active Data Object (ADO) технологиясы. 

Бұл технология клиенттің мәліметтер қорының серверімен өзара 

байланысуын қамтитын клиент – серверлік қолданбалыларды жасауға 

негізделген. 

ADO технологиясы Windows операциялық жүйесінің құрамындағы 

OLE DB жоғары деңгейлі интерфейстерінің жиынтығынан тұрады. OLE DB 

(Object Linking and Embedding Database – мәліметтер қорларының объектерін 

байланыстыру және ендіру) интерфейсі – кез келген типті мәліметтер көзіне 

қол жеткізудің универсалды технологиясы. 

 

2.2 кесте – Клиенттік бөлімінің талдауы 

Сипаттамасы С++ Delphi 

Меңгеру 

Қиындығы 

4 3 

Кәсіпқой 

мамандар саны 

4 3 

Кодты 

қабылдауы 

2 4 

Рефакторинг 3 4 

Қосымшаның жұмыс 

істеу жылдамдығы 

5 4 

Шешім қабылдау 

жылдамдығы 

1 5 

Құжттаманың болуы 5 4 

C#,VB, Java тілдерімен 

бәсекелестіктің 

қажеттілігі 

2 3 

Нәтижесі 2+/5- 5+/2- 

 

Қол жеткізу мәліметтерді өңдеу мен объект арасында мәліметтерді 

тасымалдау функциялары бар арнайы COM (Component Object Model – 

компоненттік объекттердің моделі) объекттерді қолданумен өткізіледі. 
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2.7 ADO технологиясы  көмегімен  мәліметтерге  қол  жеткізу 
 

Клиенттік қолданбалының мақсаты – пайдаланушыға мәліметтермен 

ыңғайлы түрде жұмыс істеуді қамтамасыздандыру. Мәліметтерге қол 

жеткізудің әртүрлі механизмдері бар. Соның ішіндегі – Microsoft 

корпорациясы өңдеген Active Data Object (ADO) технологиясы. Бұл 

технология клиенттің мәліметтер қорының серверімен өзара байланысуын 

қамтитын клиент – серверлік қолданбалыларды жасауға негізделген. 

ADO технологиясы Windows операциялық жүйесінің құрамындағы 

OLE DB жоғары деңгейлі интерфейстерінің жиынтығынан тұрады. OLE DB 

(Object Linking and Embedding Database – мәліметтер қорларының объектерін 

байланыстыру және ендіру) интерфейсі – кез келген типті мәліметтер көзіне 

қол жеткізудің универсалды технологиясы; қол жеткізу мәліметтерді өңдеу 

мен объект арасында мәліметтерді тасымалдау функциялары бар арнайы 

COM (Component Object Model – компоненттік объекттердің моделі) 

объекттерді қолданумен өткізіледі. 

Осы  жұмыста қарастырылып отырған Ультра компаниясының 

мәліметтер қорына  интерфейсті өңдеу қарастырылады. 

Осы интерфейс көмегімен төмендегі есептерді шешуге мүмкіндік 

беретін интерфейс өңделеді: 

- мәліметтерді еңгізу; 

- мәліметтер қорындағы кестелердегі мәліметтерді қарап шығу; 

- мәліметтер қорына әртүрлі сұраныстарды орындау; 

- есеп берулерді орындау. 

ADO байланысын  икемдеу. 

 

2.8 Ізденіс бөлімі 
 

Фильтрді қолданудың кемшілігі – фильтрді өңдеудің жылдамдылығы 

төмен. Фильтр  орындалуы үшін мәліметтердің барлығын серверден алып, 

содан кейін клиент жағында сұрыптау керек. Желі бойынша мәліметтердің 

үлкен көлемі тасылмалданады, клиентке артық жүктеме пайда болады. Үлкен 

қорлармен SQL-сұраныстарды қолданған жөн. 

SQL-сұранысты қолданған клиент серверге шарттары бар мәтіндік 

сұранысты жібереді, сервер сұранысты тексеріп, клиентке шартты 

қанағаттандыратын мәліметтерді қайтарады. 

Егер де сұранысты  ADOQuery компонентің SQL қасиетіне жазып 

қойсақ, сұраныс статикалық болады. Егер де бағдарлама жұмысы кезінде 

сұраныс мәтіні өзгеріп отырса, сұраныс динамикалық болады. Екінші 

жағдайда сұранысқа өзгертіліп отыратын айнымалыны енгізіп, сұраныстың 

өзін бағдарламалау кезінде орнату ыңғайлы болады. 

Тауар атауы бойынша тауар туралы барлық ақпаратты алу керек болса, 

жаңа форманы ашыңыз. Оған келесідей компоненттерді орнатыңыз: Lable1-

мәтін орнатылады, Edit1-тауар атуы енгізіледі; Lable2, Lable 3-жазбалар 

санын шығару үшін; компоненттер қасиеттері. 
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2.3 кесте – QRDText компоненті 

Компонент Қасиеті Мәні 

Lable1 Caption Тауар атауын енгізіңіз 

Lable2 Caption Тауардың түрлері 

 

Аталған тауарды іздеуге негізделген код: 

 

Void_fastcall TForm2::Button1Click(Tobject*Sender) 

{ 

ADOQuery1…SQL…Add(“select keste from baga atayi where 

attar=”+edit…Text+””); 

ADOQuery1…Open(); 

Lable3…Caption=IntToStr(ADOQuery1…RecordCount);} 

 

Delphi7-ні ашамыз, бос пішін ашылады (2.6 сурет), онда мәзірден 

қажетті компоненттерді орнатамыз. Оны біздің бағдарлама үшін негізгі етіп, 

«Басты мәзір» атауын береміз. 

 

 
2.6 cурет - Delphi пішіні 

 

Басты пішінге (2.7 сурет) 5 «Button» және «Басты мәзір» атауы үшін 1 

«Label» компоненттерін орнатамыз және пішіннің түсін өзгертеміз. 

«Button» сөзінің орынына кейін құрылатын пішіндерге өту үшін сәйкес 

пішіндердің атауларын енгіземіз және бір батырманы бағдарламадан шығу 

үшін құрамыз. 
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2.7 cурет -«Басыт мәзір» пішіні 

 

«Қызметкерлер», «Клиенттер», «Қызметтер», «Сатылым» негізгі 

батырмаларына арналған код: 

 

begin 

Form3.Show; 

end; 

«Шығу» батырмасы үшін код 

begin 

Form1.Close; 

end; 

 

 

 
 

2.8 cурет -Іздеудің нәтижесі 
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2.9 Болжау жасау 
 

Қойылған  есептердің  біреуі болжау жасау болып табылады. 

Осы бөлімде фирма үшін өткен 12 айдың мәліметін зерттеп келесі 

жылға болжау жасалады, қарастыратын уақыт аралығы   кішірек болған 

сайын болжау  дәлірек болады. Есептеу алгоритмі 2.9 суретте келтірілген. 

 

 
2.9 сурет - MS Excel мен Delphi-ді байланыстыру 

 

Есептеу MS Excel прогрммасында орындалған . Ол мәліметті Delphi-

дан  MS Exel-ге экспорттау үшін uses   бөлімінің редактор кодында ComObj 

модулін қосу керек, өйткені онда COM нысандармен жұмыс істеу 

көрсетілген. 

 

uses 

Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, 

Dialogs,ComObj, StdCtrls, Grids; 

XLApp:=CreateOleObject('Excel.Application');  //exel-мен 

байланыстыратын нысанды құру және басқа құралдармен байланыстыру 

XLApp.visible:=true;                                               // отображает exel 

XLApp.Workbooks.add(-4167);   //добавление новой 

рабочей книги, 

XLApp.Workbooks[1].WorkSheets[1].name:='table1';     //беттің атауы 

// colum:= XLApp.Workbooks[1].WorkSheets['table1'].columns; 

//colum:= XLApp.Workbooks[1].WorkSheets['table1'].rows; 

sheet:=XLApp.workbooks[1].worksheets['table1']; 

 

Сондай-ақ сатып алулар бойынша қызметтерді сатып алу көлемі 

туралы шешім қабылдау жүйесі интернет арқылы сату көлемінің болжамын 

құру келесі айда интернет-қызметтерді менеджер қолдауды қамтамасыз етеді. 

Бұл болжауда шығыс ақпараттың көлемін өңдеу үшін экпоненциалды 

тегістеу әдісін қолдандық. 

Бағдарлама бастапқы деректерді біле салысымен бірден болжам 

құруды бастайды. Шығыс  ақпараттар көлемін құру үшін интернет – 

қызметтерінің бір жылдық іске асырыған жұмысын еңгізу керек. Ол кіріс 

деректердің келесі жиынын (Excel электрондық кестелер көмегімен) 

есептеуді жүзеге асырады: 

Сонымен қатар бастапқы деректер көлемін болжау салу үшін жеткілікті 

қамтамасыз ету мақсатында, интернет - қызметтерін іске асыру туралы 
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ақпаратты толық жылын енгізу керек. 2.10-суретте ақпараттық кесте мен іске 

асыру көлемінің графигі көрсетілген. 

 

 
2.10 сурет - Сату көлемі 

 

Сату көлемінің графигі арқылы сызықты және полиномиалды тренд 

құрастырылған. 

 

Объем реализации

y = 1,4441x + 395,03
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2.11 сурет - Сызықты тренд 
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Объем реализации

y = -1,0462x
2
 + 15,045x + 363,3
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2.12 сурет - Полиномиалды тренд 

 

Трендтер формуласын қолдану арқылы: сызықты және полиномиалды 

кестелер құрастырылған және тегістеу коэффициенттері есептелінген. 

 

 
 

2.13 сурет - Сату көлемі 

 

Тренд талдау негізінде болжау жасау арқылы сызықтық трендтің 

көрсетуі бойынша келесі жылдың бірінші айында 413 көлемінде қызметтерді 

сатып алу керек, полиномиалды тренд бойынша – 382. Айырмашылығы 

көлемінен 10%  құрайды. 
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