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Кіріспе 

 

Ұсынылып отырған «Автоматтандыру және басқару» бағытының 

студенттері үшін өздік жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік 

нұсқаулықтар мен тапсырмалар «Кәсіби қазақ тілі» пәнінің типтік оқу 

бағдарламасына сәйкес құрастырылған. 

Әдістемелік көрсеткішке студенттердің кәсіби қазақ тілінен оқу 

материалдарын игеруіне қажетті мамандыққа қатысты мәтіндер мен 

тапсырмалар енгізілген. Кәсіби бағытталған мәтіндер, лексика-грамматикалық 

жаттығулар жүйесі, шығармашылық тапсырмалар студенттерді қазақ тілінде 

еркін сөйлеуге, баяндама жасауға, сұхбаттасуға үйретеді. 

СӨЖ орындаудың негізгі мақсаты – студенттің кәсіби және тілдік, 

қатысымдық құзыреттіліктерін қалыптастыру болып табылады 

Әдістемелік нұсқауда берілген №1 өздік жұмысты орындау барысында 

тіл үйренуші кәсіби сөздік қорын байыта отырып, мамандығына қатысты 

ұсынылған мәтінді аударады, ал №2 өздік жұмысты орындау үшін 

мамандығына қатысты терминдер мен терминдік бірліктерді пайдалана 

отырып, кәсіби және қоғамдық-әлеуметтік салаларға байланысты қатысымдық 

жағдаяттарға сұхбат құрастырады. 

Әдістемелік көрсеткіштің негізгі міндеті – кәсіп саласы бойынша 

терминдерді еркін пайдалана білу, кез-келген жағдаятта еркін сөйлесу, 

берілген сұрақтарға сөздік қорында бар болашақ мамандығына қатысты 

сөздерді барынша белсенді пайдалана отырып дұрыс жауап беруге үйрету, 

белгілі бір кәсіби жағдаяттар бойынша өз ойын дұрыс, жүйелі түрде айта 

алатын дәрежеге жеткізу, коммуникативтік-кәсіптік біліктілікті қалыптастыру 

Өздік жұмыстарды орындауға қойылатын талаптар: 
Өздік жұмыстардың таратылу және қабылдау кестесінде көрсетілген 

мерзім аралығында орындалуы тиіс; 

Мәтіндік құжаттар А4 (210х297 мм) пішіміндегі қағазға компьютерлік 

терілім көмегімен 14 кегльмен, Times New Roman қарпімен орындалады. 

Жұмыстың соңында әдебиеттер, интернет қорларының тізімі және 

сілтемелер берілуі қажет.  
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Студенттің № 1 өздік жұмысы (жазбаша) 

 

Тақырыбы: кәсіби бағытталған  мәтінмен жұмыс. 

Мақсаты: кәсіби бағыттағы мәтін негізінде терминдердің 

жасалу жолдарын игеруге және ғылыми-техникалық мәтін аударуға 

машықтану.  

 Тапсырма: студент оқытушы ұсынған нұсқа негізінде лексика-

грамматикалық тапсырмаларды орындай отырып, мамандығына қатысты 

ұсынылған мәтінді аударады. 

 

Тапсырмалар 

 

1. Мәтінді оқып, сөздік түзіңіз. 

2. Мәтінді аударыңыз. 

3. Мәтіннің жоспарын жазыңыз. 

4. Мәтін мазмұны бойынша сұрақтар құрастырыңыз. 

5. Мәтіннен жалпы ғылыми сипаттағы терминдерді жазып алып, 

түсіндірмесін жазыңыз (санын көрсету). 

6. Мәтіннен анықтауыш қызметінде қолданылып тұрған тіркестерді 

жазып алыңыз. 

7.  Мәтіннен ғылыми стиль терминдерін жазып алып (санын көрсету), 

олардың жасалу тәсілдерін (аналитикалық, синтетикалық, лексика 

семантикалық т.б.) түсіндіріңіз. 

8. Мәтіннен ілік септік пен тәуелдік жалғауы тіркестерін жазып алып, 

олардың қызметін түсіндіріңіз. 

9. Мәтіннен анықтама ретінде қолданылып тұрған сөйлемдерді жазып 

алыңыз. 

10.  Мәтіннен негізгі ақпарат беретін сөйлемдерді теріп жазыңыздар. 

 

1 нұсқа 

 

Жасанды интеллекттің даму тарихы 

 

Жасанды интеллект ұғымы. Күрделі есептерді шешу және адамның 

санасын модельдеу үшін «жасанды ой» құрастыру идеясы көне заманнан 

бастап халықты қызықтырған. Солай ежелгі Египетте Амонның «тірілетін» 

механикалы ескерткіші жасалған. Гомердің «Илиадасында» Гефес құдайы 

адамтектес жанды заттарды – автоматтарды құйған. Әдебиетте − папа 

Карлоның Буратиносы, бауырсақ және т.б. XVII ғасырда Лейбниц пен Декарт 

бір-бірінен тәуелсіз барлық ғылымдардың жіктелудің әмбебап тілдерін 

ұсынған. Бұл жұмыстарды жасанды интеллект  аумағындағы бірінші 

теориялық жұмыс деп есептеуге болады. Жасанды интеллектің ғылыми бағыт 

ретінде пайда болуы тек ЭЕМ жасағаннан кейін XX ғасырдың 40 - жылдары 
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ғана пайда болды. Дәл сол уақытта Норберт Винер де өзінің жаңа ғылымы − 

кибернетикадан негіздеуші жұмыстарын жасады. 

«Жасанды интеллект» термині (artificial intelligence) 1956 жылы 

Дортмундтық колледждегі семинарда ұсынылған. Бұл семинар есептеп 

шығаратын әдістер үшін емес логикалық әдістерді шығаруға арналған. 

Ағылшын тілінде берілген сөз тіркесі сәл қате аударылған, яғни Intelligence –

сөзі «ақылды ойлай білу» деген мағынаны білдіреді. 

Жасанды интеллект ғылымның бөлек саласы ретінде жарамды деп 

танылғаннан кейін тез арада оның екі бағытқа бөлінуі пайда болды: 

«нейрокибернетика» және «қара жәшік кибернетикасы». Бұл бағыттар бір-

бірінен тәуелсіз дами бастайды, методологиясы және технологиясы 

ерекшеленеді. Тек қазіргі уақытта ғана бұл бөлімдер жақындау 

тенденциялары байқала бастады. 

 

2 нұсқа 

 

Нейрокибернетика 
 

Бұл бағыттағы басты идея − «Ойлауға қабілетті жалғыз объект − бұл 

адамның санасы». Сондықтан қандай да бір «ойлайтын» құрылғы соның 

құрылымын кез келген әрекетпен шығаруы тиіс. 

1956-1963 жылдары жасанды сана модельдерін қарқынды зерттеп және 

соның негізіндегі бірінші бағдарламаларын шығарылды жүзеге асырылды. 

Гуманитарлық ғылымдардың өкілдері: философтар, психологтар, лингвистер 

сол кезде мұндай алгоритмдерді ұсынатын күйде болған жоқ. Сонда 

кибернетиктер өздерінің жеке модельдерін: лабиринттік іздеуді, эвристік 

бағдарламауды, математикалық логиканы (қарар бұрыштама әдісі, кері 

қорытынды, логика-теориялық және т.б) құра бастады. 

Осыған қарай нейрокибернетика мидың құрылымы сияқты 

құрылымдарды аппараттық бағдарламаларды модельдеуге бейімделген. Адам 

миының негізі бір - бірімен байланысқан және жүйке жасушаларымен бірлесіп 

әрекет ететін көп мөлшердегі − нейрондардың саны (10
21

 дейін) екенін 

физиологтар тұжырымдаған. Сондықтан да нейрокибернетиканың үлестері 

нейрондарға ұқсайтын элементтерді жасауға және олардың қызметтік 

жүйелерге қосылуына шоғырланған. Бұл жүйелерді нейронды желілер деп 

атау қалыптасқан. 

Бірінші нейронды желілерді Розенблат пен Мак-Калок 1956-1965 

жылдары құрған. Бұл адам көзін модельдейтін және оның мимен бірге әрекет 

жасайтын − перцептрон жүйесін жасауға ұмтылған әрекеттері болған. Ол 

алфавит әріптерін ажыратуды білді, бірақ олардың жазылуына өте сезімтал 

болды, бірте-бірте 70-80 жылдары бұл жасанды интеллект бағытындағы 

жұмыс саны төмендей бастады, себебі бірінші нәтижелер өте жағымсыз 

болған. Дегенмен компьютерлік техниканың әбден жетілуімен бұл бағыт 
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біртіндеп дамып жатыр және бүгінгі таңда ол ең «сәнді» ақпараттық 

технологияларының бірі. 

80-ші жылдардың аяғында Жапонияда бірінші нейрокомпьютер, яғни VI 

ұрпақты компьютерлері жарыққа шыққан. Соның кейін транспьютерлер − көп 

процессорлары бар параллель компьютерлер пайда болды. Транспьютерлі 

технология − бұл мидың иерархиялық құрылымын модельдейтін, 

нейрожүйелерді аппаратты түрде іске асыратын жаңа тәсілдердің оннан бірі 

ғана. Бүгінгі таңда нейрокомпьютерлерді қолданатын негізгі мақсат − бұл 

бейнелерді көріп білу мақсаты, мысалы ғарыштан түсірілген суреттердің 

нәтижесінде нысандарды идентификациялау. 

Нейрожүйелерді құруды 3 тәсілге бөлуге болады: 

1) Аппаратты − барлық қажетті алгоритмдерді іске асыратын арнайы 

компьютерлерді, нерочиптерді, кеңейту платаларды, микросұлбалардың 

жиынтығын жасау. 

2) Бағдарламалық – жоғарғы өндіргіш компьютерлерге арнап шығарған 

бағдарламаларды және құралдарды жасау. 

3) Гибридті − алғашқы екеуінің комбинациясы. 

 

3 нұсқа 

 

Жасанды интеллектің бағыты 

 

Бұл тәсілдің негізіне нейрокибернетикаға қарама-қарсы қағида 

«ойлайтын» құрылғы қалай орналасқанның мағынасы керек емес, ең бастысы, 

берілген кіріс әсерлерге ол адамның миы сияқты әсер етуі. Бұл бағыттың 

жақтаушылары өздерінің тәсілдерін, адам өзінің ғылыми және технологиялық 

іздеулері табиғатқа үлесті емес деп дәлелдейді. Мысалы, табиғатта жоқ 

дөңгелектің немесе қанаттарымен қақпайтын ұшақтың пайда болуы осыған 

дәлел. Осыған орай шекаралық ғылымдар адам туралы, адамдағы 

интеллектуалдық тәсілдер қалай ағып өтетінін, сананың қалай орналасқанын 

және адам қоршаған ортаны қалай танитынын ең болмаса шамамен 

түсіндіретініне дәл теориялық  үлес қоса алмады. 

Жасанды интеллектің бұл бағыты интеллектуалды есептерді қазірігі 

таңда бар компьютерлердің модельдерінде шешетін алгоритмдерді іздеуге 

бейімделген. 1970-жылдардың басында әмбебап алгоритмдерді іздеудің 

орнына сарапшы - мамандардың нақты білімдерін модельдеу идеясы келген 

кезде жасанды интеллектің тәжірибелі еңбектерінің дамуында үлкен өзгеріс 

болды. АҚШ-та білімдерге негізделген коммерциялық жүйелер немесе 

сарапшы жүйелер (СЖ) жарыққа шықты. Жасанды интеллектің мақсаты − 

білімдерді ұсынуды шешуге жаңа тәсіл қолданыла бастады. Медицина және 

химия үшін классикалық болып үлгерген MYCIN және DENDRAL жарыққа 

шықты. Пентагон жасанды интеллект қағидаларына сай АҚШ ҚШ (SCI) жаңа 
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бағдарламасын негіздеуді ұсынып, маңызды қаржылық үлес қосты. Жіберіп 

алған мүмкіндіктерді қуып жету үшін 80-жылдардың басында жасанды 

интеллект мәселесі қосылған ESPRIT Еуроодақтың жаңа технологиялық 

дамуының глобальді бағдарламасы жарияланды. АҚШ-тың сәттілігіне жауап 

ретінде Жапония білім негізінде құрылған V ұрпақтарының машиналарының 

жобасын жариялап жарысқа қосылады. 

 

 

4 нұсқа 

 

Жасанды интеллекттің бүкіл әлемдік коммерциализациясы 

 

1980-жылдардың ортасынан бастап, жасанды интеллекттің бүкіл 

әлемдік коммерциализациясы пайда болды. Жыл сайын капитал салушылар 

өседі, өнеркәсіптік сарапшы жүйелер құрылады. Өз бетінше үйренетін 

сарапшы жүйелерге қызығушылық артады. Ондаған және жүздеген ғылыми 

журналдар басылып шығарылып, жыл сайын халықаралық конференциялар 

жиналады. Жасанды интеллект  ақпарат саласының  бірі болады. 

КСРО-дағы және ТМД елдеріндегі жасанды интеллектің даму тарихына 

бөлек тоқталу керек. 1954 жылы ММУ-да Ляпуновтың басшылығымен 

«Автоматтар және ойлау» деген семинар өзінің жұмысын бастады. Бұл 

семинарға физиологтар, лингвисттер, психологтар, математиктер қатысты. 

Дәл осы уақытта КСРО-да жасанды интеллект  дүниеге келген деп санауға 

болады. 

1954-64 жылдары теоремаларды автоматты түрде дәлелдейтін, 

Масловтың кері қорытындысына негізделген «АЛПЕВЛОМИ» бағдарламасы 

құрылады. 60-жылдары бейнелерді таныған кездегі адам миының қызметі 

модельдейтін Бангардтың «Кора» алгоритмі жасалады. Жасанды интеллектің 

кеңес мектебінің құрылуына көрнекті ғалымдар Цетлин М.Л., Пушкин В.Н., 

Говрилов М. А. үлкен үлес қосты. 

 

5 нұсқа  

 

Қара жәшік кибернетикасы 

 

КСРО-да жаңа ғылымдарға деген көзқарас әрдайым белсенді 

болғандықтан, мұндай «еліктіретін» аты бар ғылым да дамып, КСРО-ға қарсы 

алынды. Тек 1974 жылы ғана жасанды интеллект  проблемасы жөнінде 

ғылыми кеңес құрылды (Поспелов Г.С., Поспелов Д.А. және Микулич Л.И.). 

1980-90 жылдары білімді ұсыну саласында белсенді зерттеулер 

өткізіледі, білімді ұсыну сарапшы жүйе тілдерін дайындады. ММУ-да 

«РЕФАЛ» тілі жасалады. 1988 жылы жасанды интеллект ассоциациясы 

құрылады (ЖИА), оның мүшесі 300-ден аса ғалымдар болып табылады. 
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Ассоциацияның шарасында көптеген зерттеулер жүргізіледі, жас мамандар 

үшін мектептер ұйымдастырылады, семинарлар, симпозиумдар өткізіледі. 

КСРО-дағы жасанды интеллект саласынан жүргізілген теориялық 

зерттеулер деңгейі, сонымен қатар Ресей, Украина, Беларуссия да әлемдік 

деңгейден кем емес. Өкінішке орай, 80-ші жылдардан бастап жақсарту 

жұмыстарында біртіндеп технологиядан артта қалушылық көріне бастайды. 

Жасанды интеллектің ең дамыған бағыттары болып бүгінгі таңда  

қолдану кезеңіне жеткен, нейрокибернетика саласынан (табиғи құбылыстарды 

модельдеу) − нейронды жүйелер және генетикалық алгоритмдер, ал қара 

жәшік кибернетикасы саласынан − сарапшы жүйелер болып табылады. 

 

6 нұсқа  

Сарапшы жүйелердің тағайындалуы 

 

Соңғы он жыл аралығында жасанды интеллект (ЖИ) бойынша 

зерттеулер нәтижесінде сарапшы жүйелер (СЖ) немесе білімдер инженериясы 

өзіндік бағыт құрды. Бұл бағыттың мақсатына бағдарламаларды (құрылғы) 

зерттеу және дайындау, сарапшы-адамдар үшін ауыр болып табылатын, 

білімдерді қолданатын және есептерді шығару үшін шығару процедураларын 

қолдану. Жасанды интеллектің арнайы жүйелеріне қарағанда, Сарапшы 

жүйелер жасанды интеллект  жүйелеріне − тек берілген процедураларды 

орындап қана қоймай, сонымен қатар метапроцедуралардың негізінде жаңа 

нақты есептерді есептеу процедураларын генерациялау және қолданатын 

жүйелерге ортақ мақсатқа жету үшін қатысты болуы мүмкін. 

Сарапшы жүйелерге пайдаланушылар жағынан  орасан зор 

қызығушылық үш себеппен байланысты пайда болған: 

1) Біріншіден, олар қазіргі уақытқа дейін формализденбеген 

аумақтардағы, мазмұнындағы кең шеңбердегі есептерді шешуге қалыптасқан, 

есептеуіш техника үшін өте қиын болып саналған. 

2) Екіншіден, сарапшы жүйелердің көмегімен бағдарламалауды білмейтін 

мамандар өздерін қызықтыратын қосымша анықтауыштарды өз бетінше жасай 

алады, бұл есептеу техникасын пайдалану аумағын тез арада кеңейтуге 

мүмкіндік береді. 

3) Үшіншіден, сарапшы жүйелер практикалық есептерді шешу 

барысында ЭЕМ-мен жабдықталмаған сарапшы-адамдардың 

мүмкіншіліктерінен қалмай, кей кезде тіпті асып түсетін нәтижелерге жетеді. 

7 нұсқа 

Сарапшы жүйелерді пайдалану 

 

Сарапшы жүйелер интегралды микросызбаларды жобалауға, қателерді 

іздеуге, әскери қосымшаларда және бағдарламалауды автоматтандыруда 

ерекше кең таралымға ие болды. 
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Сарапшы жүйелерді пайдалану: 

1) Интегралды микросызбаларды жобалау нәтижесінде (NEC 

фирмасының берілгендерінен) еңбек өнімділігін 3-6 рет арттыруға мүмкіндік 

береді, сонымен қатар кейбір операцияларды орындау 10-15 ретке 

жылдамдатылды. 

2) Күрделі құрылғылардағы қателерді табуды 10-15 ретке 

жылдамдатуға. 

3) Программистердің еңбек өнімділігін (TOSHIBA фирмасының 

берілгендерінен) 5 ретке арттыруға. 

4) Кәсіби дайындықтың нәтижесінде оқушымен жеке жұмысқа кеткен 

(сапаны жоғалтусыз) шығындарды 8-12 рет азайтуға мүмкіндік береді. 

Соңғы кездері келесі қосымша анықтауыштар үшін  мемлекеттік және 

халықаралық дауларды алдын-ала ескерту; кризисті жағдайларда шешім 

қабылдау; заңды тәртіпті қадағалау; білім; медицина; ресурстарды жоспарлау 

және тарату; ұйымдасқан басқару жүйесі (министрлер кабинеті, 

муниципалитет, мекеме) және т.б. Сарапшы жүйелерді дайындау жүргізілуде. 

 

8 нұсқа  

Сарапшы жүйелердің ерекшеліктері 

 

Қандайда бір саланың (пәндердің) мамандарының білімдерін, формальды 

(нақты) және формальды емес (нақты емес) деп бөлуге болады. Формальды 

білімдер әмбебап білімдерді көрсететін кітаптарда және құралдарда 

(басшылықтарда) жалпы және қатал талқыламалар түрінде (заңдар, 

формулалар, модельдер, алгоритмдер және т.с.с.) тұжырымдайды. Формальды 

емес білімдер дұрыстап айтқанда, кітаптар мен құралдарда өздерінің 

нақтылықтарына, субъективтілігіне және мөлшерлілігіне байланысты 

кірмейді. Мұндай білімдер түрі жұмыстың көпжылдық тәжірибесі мен 

мамандардың сезімінің жинақталған нәтижесі болып табылады. Олар әдетте 

эмпиристік (эвристік) әдістер мен ережелердің әртүрлілігін көрсетеді. 

Басқа салада (пәнде) қандай білім түрі артық екеніне байланысты оны 

формальдыға (егер нақты білімдер артық болса) немесе формальды емеске 

(егер нақты емес білімдер артық болса) бейнелейтін салаларға жатқызады. 

Нақты білімдер негізінде шығарылатын есептерді − формальды деп атайды, ал 

нақты емес білімдердің көмегімен шығарылатындарды − формальды емес деп 

атайды. (Мәселе формальды емес жайында емес, формальды емес есептер 

жайында қарастырылып отыр, яғни мүмкін есептер формальды, бірақ бұл 

формалдау әлі белгісіз). 

 

9 нұсқа 

Дәстүрлі бағдарламалау 

 

Дәстүрлі бағдарламалау - бағдарламаны дайындау үшін негіз ретінде 

алгоритмді, яғни формальды мағынаны пайдаланады. Сондықтан да қазіргі 
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кезге дейін ЭЕМ-дер формальды емес есептерді шығару үшін бейімделген деп 

саналады. ЭЕМ-ді пайдалану саласының кеңеюі формальды емес есептер өте 

маңызды есептер сыныбын құратынын көрсетті, бұл формальды есептер 

сыныбы едәуір көп. ЭЕМ-нің формальды емес есептерді шығара алмауы, оны 

бейнелейтін ғылымдарға енуін тоқтатып тұр. Беделділердің пікірі бойынша  

басты мақсаты, оның әдістерінің бейнелейтін ғылым мен пәндерге енуі болып 

табылады. Осының негізінде Сарапшы жүйелер аумағындағы зерттеулер 

информатикада маңызды орын алады деп тағайындауға болады. 

Формальды еместерге келесі бір немесе бірнеше ерекшеліктерге ие 

болғандар ғана жатады: 

1) алгоритмдік есептердің шешімі белгісіз (бірақ, мүмкін бар шығар) 

немесе ЭЕМ шектеулі ресурстарының (уақыт, жады) нәтижесінде 

пайдаланыла алмайды; 

2) есеп сандық түрде анықтала алмайды (символдық көрсеткіштер талап 

етіледі); 

3) есептердің мақсаттары нақты анықталған бүтін функцияның 

терминдерінде көрсетіле алмайды. 

Формальды емес есептер толық емес, қателігімен бір мәнді емес және 

білімдердің қарама-қарсылығымен айқындалады (берілгендер мен 

пайдаланатын өзгерту заңдардың). 

 

10 нұсқа 

 

Бағдарламалаудың дәстүрлі тәсілдері 

 

Сарапшы жүйелер бағдарламалаудың дәстүрлі тәсілдерін қайтармайды 

және ауыстырмайды, олар дәстүрі программалардан формальды емес 

есептерді есептеуге қалыптасуымен ерекшеленеді және келесі ерекшеліктерге 

ие: 

1) есептеудің алгоритмі алдын ала белгісіз, сарапшы жүйенің өзі эвристік 

2) тәсілдерге негізделген символдық пікірлердің көмегімен салынады; 

3) алынған есептердің анықтылылығы, яғни жүйе пайдаланушы 

терминдерінен есепті қалай алғанын «түсінеді»; 

4) өзінің істері мен білімдерін түсіндіру және сұрыптау қабілеті; 

5) программалауды және өзінің мінез құлқына байланысты өзгерістерді 

(ашық жүйе) білмейтін пайдаланушы-сарапшы  жаңа білімдерді алу қабілеті; 

6) табиғи-тілдік интерфейстің (ТИ) пайдаланушымен «достық» 

қатынаспен қамтамасыз ету. 

Әдетте сарапшы жүйеге білім негізінде құрылған жүйелерді, яғни 

есептеу мүмкіндіктері олардың білім негізін өсіру нәтижесінде пайда болатын 

және тек екінші кезекте пайдаланылатын әдістермен анықталатын жүйелерді 

жатқызады. Білім инженериясының әдістері (сарапшы жүйе әдістері) қандай 

салада пайдалана алатынына: әскери, медицина, электроника, есептеуіш 

техника, геология, математика, ғарыш, ауыл шаруашылығы, автоматты 
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басқару, қаржы және т.б. қандай да бір дәрежеде нұсқасыз болып келеді. 

Қазіргі уақытта сарапшы жүйелер келесі типті есептерді шешу барысында 

пайдаланылады: анықталмаған жағдайларда шешім қабылдау 

(информатиканың толықсыздығы), символдар мен сигналдар 

интерпритациясы, болжау жасау, диагностика, құрастыру, жобалау, басқару, 

қадағалау және т.б. 

 

11 нұсқа 

 

1.Сарапшы  жүйенің құрылымы мен  жіктелуі 
 

Қарапайым СЖ (сарапшы жүйе) келесі негізгі компонентерден тұрады: 

есептеуші (интерпретатор), жұмыс жады (ЖЖ), сонымен қатар деректер 

қорынан (ДҚ), білім қорынан (БҚ), түсіндірмелі және диалогты білім жинау 

компонетінен тұрады. Деректер қоры болып жатқан есепте шешілетін 

бастапқы және аралық қорды сақтау үшін арналған. Бұл термин жүйеде 

сақталатын барлық деректерді белгілеу үшін (және бірінші ретте өтпелі емес, 

ұзақ мерзімді деректерді) ақпаратты-ізденіс жүйелерінде (АІЖ) және деректер 

қорындағы басқару жүйелерінде (ДҚБЖ) қолданатын терминге мағынасы 

бойынша емес, тек аты ғана бойынша сәйкес келеді.СЖ-дегі білімдер қоры 

қарастырылатын аудандағы ұзақ мерзімді деректерді және осы аудандағы 

деректерді мақсатты түрде түрленуін сипаттайтын ережелерді сақтау үшін 

арналған. Болашақта ДҚ-дан бастапқы деректерді және БҚ-дан білімді 

пайдаланатын есептеуішті бастапқы деректерде қолданылатын ережелер 

тізбегін қалыптастырады. Тұтынушы сарапшымен жүзеге асырылатын СЖ 

білімін толтыру үрдісін білім жинау компонентті автоматтандырады. 

СЖ-ні өңдеу кезінде келесі мамандықтың өкілдері қатысады: СЖ есебін 

шешетін проблемалы аумақ маманы; білім бойынша инженер (когнитолог) 

СЖ жөндеу маманы; инструменталды жабдықтарды өңдеу маманы – 

бағдарламашы. Ескере кету керек қатысушылар арасында білім бойынша 

инженердің болмауы СЖ құру тәсілінде сәтсіздікке әкеледі немесе оны 

бірнешеге дейін ұзартады. 

Сарапшы мәселелі аумақты сипаттайтын білімді (деректі және ережені) 

анықтайды, СЖ –ге білімінің дұрыс және толық енгізуін қамтамасыз етеді. 

Білім бойынша инженер маманға СЖ жұмысы үшін қажетті білімді 

құруға және таңдауға көмектеседі, берілген проблемалы  аумақ үшін сәйкес 

келетін  ИтЖ таңдауды жүзеге асырады және осы ИтЖ білімді көрсету әдісін 

анықтайды. Маман енгізетін ережелерде қолданылатын стандартты 

функцияларды (берілген мәселе аумағы үшін) анықтайды және 

бағдарламалайды. 

 

12 нұсқа 
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1.1 Сарапшы  жүйенің құрылымы мен  жіктелуі 

Алғашқы СЖ-ні өңдеу кезінде пәндік аумағындағы маманнан білімді 

шығару және оларды құрастырудағы білімге негізделген жүйелерді үй 

жағдайында сатылармен өңдеудің өткізілуін қамтамасыз ететін білім бойынша 

инженер БҚ құрастыруына қажет екені анықталды. Бұл іс-әрекеттер бір 

жағынан білім бойынша инженердің жеке тұлғасына міндеттелген 

талаптардың жоғарғы болуымен , ал екінші жағынан  маманды ізденіс кезінде 

қиындықтардың пайда болуына орай өте қиын іс-әрекеттер болып саналады. 

Сондықтан білім индустриясының пайда болуымен бірге маманнан алынатын 

қажетті ақпараттарды алудың автоматтандырушы тәсілдері автономды 

жүйелер өңделе бастады. Кейінірек осындай бағдарламалық құралдар « 

білімге ие болу қабаты» деген атқа, кейін аспапты құрал деген атқа ие болады. 

Бағдарламашы СЖ-нің барлық негізгі компоненттерін құрайтын ИтЖ 

өңдейді, құралдық жүйеде қайсысымен байланыстысы жүзеге асырады. 

Сарапшы жүйе екі режімде жұмыс істейді: білім жинау және есепті 

шешу. Білімді жинау режімінде СЖ - әсерлесуді білім бойынша инженермен 

бірігуі арқылы маман жүзеге асырады. Маман проблемалы аумақты деректер 

мен ережелердің жиынтығы түрінде сипаттайды. Деректерді сараптау 

аумағындағы нысаналарды, олардың сипатталуын және мәнін анықтайды. 

Ережелер проблемалы  аумақты қарастыру үшін сәйкес деректерді басқару 

әдісін анықтайды. Сарапшы білім жинау компонентін пайдалана отырып 

проблемалы аумақсыз есептерді өз бетінше шешу режімін СЖ-де жүйені 

біліммен толтырады. 

Білім жинау режимінде маңызды рөлді түсіндірмелі компонент 

атқарады. Осының арқасында сарапшы тестілеу сатысында СЖ-нің сәтсіз 

жұмысының себебі бітпейді, ол маманға білімдердің ескісін модельдеуге 

немесе жаңасын енгізуге мүмкіндік береді. Әдетте түсіндірмелі компонент 

келесілерді хабарлайды: тұтынушының ақпаратты қалай дұрыс пайдалануы; 

деректерді немесе ережелерді пайдалану немесе пайдаланбауға; қандай 

қорытындылар жасауға және т.б. Барлық түсіндірмелер табиғи шектеулі тілде 

немесе графика тәсілінде жасалады. Ескерте кету керек бағдарламашы ( 

программист) орындаған бағдарламалар, алгоритмдік сатысында 

бағдарламаларды өңдеуде дәстүрлі үрдіс кезінде жиналған білім режиміне 

сәйкес келеді. Осылайша, дәстүрлі үрдіске қарағанда мұнда бағдарламаларды 

өңдеуді бағдарламашы (программист) емес, бағдарламалаумен айналыспаған 

маман жүзеге асырады. 

 

 

13 нұсқа 
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Сарапшы жүйелердің жіктелуі 

 

Сарапшы жүйелерді басқа да күрделі  нысана ретінде сипаттамалардың 

жиынтығы ретінде анықтауға болады. СЖ-нің келесі сипаттамаларын 

анықтаймыз:  

а) тағайындау;  

ә) проблемалы аумағы;  

б) проблемалы аумағындағы талдаудың (анализдің) тереңдігі;  

в) қолданылған әдістер мен білімнің типтері;  

г) жүйе жіктелуі;  

д) өмір сүру реті;  

е) аспап құрылғылар. 

Аталып өткен сипаттамалар жалпы қабылданған жіктелудің 

жоқтығымен байланысты толықтығына сүйенбейді, ол СЖ-ні бөлек 

компонентерді бөліп жармай тұтас етіп анықтайды. 

А. Сайлау келесі өлшемдердің жиынтығын анықтайды: СЖ-ні құру 

мақсаты  үшін, тұйық жұмыстарды автоматтандыру үшін, маманның 

білімдерін тираждау үшін және т.б;  

Ә. Проблемалы аумақ келесі өлшемдердің жиынтығымен анықталуы  

мүмкін: әрқайсысы соңғы тұтынушының және СЖ өңдеушінің көзқарасынан 

қарастырыла алатын пәндік аумақ және осы аумақтағы шешілетін есептер; 

Тұтынушының көзқарасынан пәндік аумақты сипаттаумен түсіндіруге  

болады. Әдетте есеп типтерінің келесілерінн анықтайды: 

1) Символдар мен толқындардың интерпритациясы – кіріс деректер 

бойынша мағыналы сипаттаманы құру. 

2) Алдын ала болжау – байқалатын  жағдайлардың ретін анықтау. 

3) Диагностика – белгілері бойынша аурулардың, бұзылулуардың күйін 

анықтау. 

4) Конструкциялық – орнатылған шектеулерді сақтау кезінде берілген 

қасиеттерімен нысандарды өңдеу. 

5) Жоспарлау- обьектінің қажетті күйіне әкелетін әрекеттеу тізбегін 

анықтау. 

6) Бақылау-қажетті іс әрекеттерге қол  жеткізу  үшін нысанаға әсер ету. 

 

14 нұсқа   

 

Нейрон желілері 

 

Ғалымдар бiрқатар жылдар iшiнде мидың құрылымын және жұмыс істеу 

әдiстерін бiлуге тырысады. Өкiнiшке орай, ми осы уақытқа дейiн жұмбақ 

болып табылады. Ғалымдар әр түрлi соғыстарда немесе қайғылы жағдайда 

мерт болған адамдарға бақылаулар негiзiнде мидың әртүрлi аумақтарының 

мамандандыруын анықтай алды. Мысалы, сол қолмен басқаруға оң ми 

сыңары, сол ми сыңары оң қолды басқаруға жауап беретiнi анықталған. 
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Ғалымдар барлық психикалық функциялардың сипаты туралы әлi де нақты 

мәлiметтер аз. Мидың оң жақ қабiлеттiлiктері кеңiстiктiң елестетуi, сол ми 

сыңары сөздiң функциясы және дәл ойлаудың есептеу гипотезасы болып 

табылады. Жүйке жүйесі нейроннан тұрады. Мида 100 шақты миллиард 

нейрон болады.  Әрбiр бөлек нейронның жұмыс жасауы импульсті өткiзуде 

болады. Нейронға түскен импульс оның барлық өсiндiлерiне бойлай таралады. 

Бұл тәсілдің нәтижесi бұлшық ет немесе келесi нейронның активiнiң 

қысқартуы бола алады. 

Жүйке жүйесiнiң негiздi элементi - нейроном деп аталатын жүйке 

жасушасы. Нейронда жайын деп аталатын жасушаны бөліп көрсетуге болады, 

сонымен олардың iшiнен екi өсінділерін ерекшелеуге болады: а) нейронға 

дендриттерi бойынша ақпарат түседі және б) нейрон мәлiметтi жіберетін - 

аксон. Әрбiр нейрон ол бойынша бiрнеше басқа нейрондарға импульс бере 

алатын бiр-ақ шығыс өсiндiсi болады. Жеке нейрон (олардың саны 

мыңдағанға жете алады) көптеген нейрондардың қоздыруын қабылдайды.         

Адам миы өзара әсерлесетін 10
11

 нейрондардан тұрады. Әрбiр нейрон 

синапс деп аталатын жүйке талшықтары арқылы сигналдардың берiлуiн 

жүзеге асырады, бұл процестің күрделi электрхимиялық табиғаты болады. 

Синапстар қоздырудың екпiндеп немесе бәсеңси алу нәтижесiнде мәлiметтiң 

репитерлер ролiн атқарады. Нейронға бөгелтетiн әсері және қоздыруы бар 

сигналдар  келедi. Нейрон беретiн және бөгелтетiн импульстерді қосады. Егер 

олардың алгебралық қосындысы кейбiр шектi мәннен асса, онда шығыстағы 

сигнал басқа нейрондарға аксон арқылы  жөнелтіледi. 

 

15 нұсқа    

 

1. Гибридті интеллектуалды жүйелер 

 

Соңғы жылдары гибридті интеллектуалды жүйелер қарқынды дамып 

келеді, ол жасанды интеллект әдісін және дәстүрлі құралдарды пайдалануға 

мүмкіндік береді. Гибридті интеллектуалды жүйелер арқылы жасанды 

интеллектің дәстүрлі құралдарын интеграциялау арқылы алынатын білімді 

біріктіруге болады. 

Жасанды интеллектің әртүрлі жүйелері құрылды, оларға сарапшыны тақ 

шешім қабылдауды қолдау жүйесі, жасанды нейронды желі, роботтар 

қозғалысын жоспарлау жүйесі, генетикалық алгоритмдері жатады. 

Интеллектуалды жүйелер (ИЖ) сәулетіне байланысты бір компонентті 

(single component)  және көп компонентті (multi component)  болып жіктеледі. 

Бір компонентті ИЖ жасанды интеллектің жалғыз ғана құралын 

қолдануға негізделген, мысалы, тақ логика немесе жасанды нейронды желі. 

Көп компонентті ИЖ жасанды интеллектің бірнеше құралын бір есептеу 

моделіне біріктіреді. Көп компонентті ИЖ бір иерархиялық көп қабатты 

модельге біріктірілген компоненттерден тұратын күрделі жүйе. Оның жұмысы 

барлық қабаттың дұрыс жұмысына негізделген, ал бір қабаттағы қате барлық 
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қабаттарға таралуы мүмкін. Көп компонентті ИЖ әртүрлі құралдарды 

біріктіреді, олар есептің шешімін алу үшін өзара әсерлеседі. 

ИЖ-дің әртүрлілігі деректердің формализациясы арқылы анықталады. 

Сондықтан соңғы жылдары жасанды интеллектің дәстүрлі құралдары 

қолданылатын гибридті интеллектуалды жүйе қарқынды дамыды. 

 

16 нұсқа 

 

1.1 Гибридті интеллектуалды жүйелер 
 

ГИЖ-ді сәулетіне қарай; комбинацияланған (combination), интегралды 

(integration), біріктірілген (fusion) және ассоциативті  (association) гибридті 

интеллектуалды жүйелер деп жіктеледі. 

Сонымен қатар деректер қорында сақталатын деректің көлемінің өсуіне 

негізделген ГИЖ-дің тағы бір түрі бар, ол таратылған (distributed) деп 

аталады. 

Комбинацияланған ГИЖ. Комбинацияланған ГИЖ-дің мысалына 

сарапшы жүйе мен нейронды желінің интеграциясы түріндегі  гибридті 

сарапшы жүйелерді жатқызуға болады. 

Сонымен қатар комбинацияланған ГИЖ құрамына: ауыр науқастардың 

анестезиологиясы үшін сарапшы жүйесі, адаптивті үйретудің сарапшы жүйесі, 

медициналық диагностика үшін гибридті сарапшы жүйесі кіреді. 

Нейронды желі тез үйретуді жүзеге асырады, ал сарапшы жүйе тақ 

деректердің интерпретациясын орындайды. Нейронды желі ақпараттық 

дайындықсыз мұғаліммен және мұғалімсіз үйретіле алады. 

Тақ сарапшы жүйе – тақ жиындармен біріктірілген сарапшы жүйе. 

Сарапшы жүйе үйретілген нейронды желіге енгізілген білімге негізделген. 

Сарапшы жүйе арқылы алынатын нәтижелер түсінуге ыңғайлы, себебі «if 

then» қорындағы ереже нақты тілді пайдаланады. 

Сыртқы кіріс деректер гибридті жүйеге сарапшы жүйе арқылы түседі. 

Сарапшы жүйенің шығыс деректері шешім табатын модульдің кірісіне 

беріледі. 

 

17 нұсқа 

 

1.2 Гибридті интеллектуалды жүйелер 

 

Интегралды ГИЖ. Интеграцияланған гибридты ИЖ-дің сәулетінде 

негiзгi модул басшылық етедi.  Сарапшы жүйе бiрiгетiн модуль болып 

табылады және гибридті жүйенiң басқа компоненттерiмен байланысқан. 

Қосалқы iшкi жүйелер сондай-ақ деректер қорлары, толық функционалды 

сыртқы деректер қорлары бар сарапшылық жүйенiң байланыстыратын 

буындарымен қызмет көрсетедi. 
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Сарапшы жүйенің жұмысы индукциялық талды пайдалану алгоритміне 

негізделген. Ережелер кері тізбек үшін де, түзу тізбек үшін де қолданылады. 

Талдың құрылымы тиімді , ал сұраныс саны минимал болып табылады. 

Деректер қорына нейронды желі де қол жеткізе алады. Нейронды желі 

үйрету құралы ретінде қолданылады. Нейронды желі кіріс деректерін 

қабылдай алады және оларды үлгі ретінде қолдана алады. Жүйенің шығыс 

деректері мысалы сызба түрде деректер қорында сақталады. 

Біріктірілген ГИЖ. Нейронды желі мен генетикалық алгоритмнің 

сипаттамалық ерекшелігін тиімділеу арқылы адаптация және үйрету қабілеті 

болып табылады. Осы әдістердің жасанды интеллектің басқа әдістерімен 

бірігуі үйрету қабілетін арттырады. Біріктірілген ГИЖ-дің мұндай сәулетін 

біріктірілген түрге жатқызады. Мысал ретінде инвестициялық ұсыныстар 

үшін гибридті сарапшы жүйе, энергетикалық жүйелердегі істен шығуды 

анықтау үшін гибридті сарапшы жүйені жатқызуға болады. 

Ассоциативті ГИЖ. Ассоциативті ГИЖ архитектурасы жүйесі 

құрамына кіретін интеллектуалды модульдер автономды түрде де, басқа 

модульдермен интеграция арқылы да жұмыс істей алады. Бұл жүйе жақсы 

дамымағандықтан ол көп қолданылмайды. 

Таратылған ГИЖ. Бұл таратылған жасанды интеллект аумақындағы 

мультиагентті шешім болып табылады. Бұл кезде әрбір функционалды 

интеллектуалды модуль желі арқылы хабарлама жібереді. Қазіргі кездегі 

сарапшы жүйелер, нейронды жүйелер және тағы басқа жүйелер агенттерге 

түрлене алады. 

 

18 нұсқа 

 

Интеллектуалды модульдер 

 

Түрлену кезінде интеллектуалды модульдер басқарушы және 

коммуникативті біліммен толтырылады, оларды мультиагентті 

интеллектуалды таратылған жүйеге біріктіреді. 

Интеллектуалды үйретуші жүйе үйрету тәсілін басқаруға бағытталған 

сарапшы жүйеге негізделеді. Сарапшы жүйе білімнің гибридті көрсетілу 

формализмін пайдаланады, ол нейроереже деп аталады. Жүйе келесі 

компоненттерден тұрады: білім домені, пайдаланушы моделі, педагогикалық 

модель, логикалық шығару машинасы және пайдаланушы интерфейсі. Білім 

домені үйретуші материалға жататын білімнен тұрады. Домен екі бөліктен 

тұрады: білім түсінігі және блогтар. Курстық блогтар Web-парақ түріндегі 

үйретуші материалдан тұрады. Әрбір курстық блог білім түсінігінің белгілі бір 

санымен ассоциацияланады. Пайдаланушы моделі ақпараттарды жазу үшін 

қолданылады. Үйрету тәсілі кезінде олар жаңартылып отырады. 

Педагогикалық модель үйрету тәсілін құрады. Ол деректерге сәйкес 

зерттелетін материалдың презентациясының адаптациясы үшін білім 

инфрақұрылымын ұсынады. 
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Сарапшы жүйедегі білімді көрсету формализмі нейроережелерге, 

гибридті ережелерге, нейроесептеулері бар интегралдаушы символдық 

ережеге негізделеді. Нейроережелер эмпирикалық деректер немесе символдық 

ережелер негізінде құрылады. Әрбір нейроереже арнайы алгоритм арқылы 

үйретіледі. Шығару механизмі кері шығару стратегиясына негізделген. 

 

19  нұсқа  

 

Нейро тақ желілер 

 

Тақ нейронды желілер немесе гибридті желілер нейронды желілер мен 

тақ шығару жүйесінің негізгі ерекшіліктерін біріктіреді. Олардың көмегімен 

тақ өнім ережесі түрінде жүйе моделін көрсетуге болады. Тақ өнім ережесін 

құру үшін жүйелік аналитиктерге ыңғайлы болып табылатын нейронды желі 

әдістері қолданылады. Соңғы жылдары гибридті желі аппараттары 

қолданбалы жүйелік сұрыптау үшін ең тиімді құралдардың бірі. 

Нейро тақ желілері кері байланысы жоқ  арнайы құрылымды көп 

қабатты нейронды желі. Мұнда қарапайым сигналдардың белсенді функциясы 

және салмақтары пайдаланылады, ал қосу амалдары бекітілген Т-нормасын 

және Т-конормасын қолдануға негізделеді. Гибридті нейронды желінің кіріс, 

шығыс және салмағы осындай мәні кезінде [0,1] кесіндісіндегі саннан тұруы 

мүмкін. 

Гибридті желі модельдерінің негізі функция параметрлерін анықтау 

үшін деректер таңдау болып табылады. Функция параметрлерін табу үшін 

нейронды желіні үйретуші процедуралар қолданылады. MATLAB жүйесінің  

Fuzzy Logic Toolbox  пакетінде гибридті желі нейро тақ шығысы бар адаптивті 

жүйе ANFIS түрінде орындалады. ANFIS гибридті желісі бір шығысы мен 

бірнеше кірісі және тақ лингвистикалық айнымалысы бар нейронды желі. 

Мұндағы лингвистикалық кіріс айнымалылары  Матлаб жүйесіне тән 

стандарттармен сипатталады, ал шығыс айнымалылары сызықты немесе 

тұрақты функиямен сипатталады. 

ANFIS гибридті желісі FIS түрді нөлдік немесе бірінші ретті тақ шығару 

жүйесі болып табылады. Мұндағы өнім салмағы тұрақты бірге тең. MATLAB 

жүйесінде пайдаланушы ANFIS желісін реттей, түзете алады. Бұл кезде 

бастапқыда қарастырған Fuzzy Logic Toolbox   пакет құралдарын пайдалана 

алады. 

 

20 нұсқа 

 

Интеллектуалдық технологиялардағы генетикалық алгоритмнің 

орны 

 

Соңғы уақыттағы шешілетін есептердің күрделілігінің өсуіне 

байланысты интеллектуалды  технологиялар кең тарады. Дәстүрлі түрде 
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оларға тұрақсыз логикалы (ТЛ) генетикалық алгоритімдерді  (ГА) және  

нейронды желілерді (НЖ) жатқызады. Осы технологиялар үлгілерді  тануда, 

шешім қабылдаудағы қолдау жүйелерінде параметрлер дұрыс  

құрылмағандағы іздеу есептерінде кең пайдаланылады. 

Күрделі басқару жүйесін құруда интеллектуалды технологияларды (ИТ) 

қолдану мүмкіндігі  ашылады. Қазіргі заманғы басқару құрылғысы жұмыс 

негізінде әртүрлі режімде нысанамен сенімді басқаруды  қамтамасыз етіп, 

өзгерулерге, басқару жүйесі параметрлерінің өзгеруіне тұрақты болуы керек. 

Ол ауыстыру кезінде жаңа нысаналарға тез бейімделу керек. 

Егер ИТ әдістерін үшбұрыштың  шыңдары деп есептесек, оның 

қабырғалары келесі комбинацияға сай болады. Мысалы, ТЛ+ГА, ТЖ+ТЛ және 

ТЖ+ГА. 

ТЛ+ГА комбинациясы шешім қабылдауға қолдау жүйелерінде кең 

қолданылады. ТЛ+ТЖ комбинациясының қолданылуының мысалына 

тұрақсыз  алгоритімдерді   жобалау (жоспарлау) жатады. ИЖ+ГА бір-бірін 

толықтырып тұрады. 

Эволюциялық теорияға сай әрбір биологиялық түр қоршаған ортаға 

жақсы бейімделу үшін дамиды және өзгереді. Эволюция тәсілдері – 

жәндіктердің көп түрі қорғаныш реңге ие болып, кірпі тікенектер арқылы 

қорғанады. Эволюция барлық тірі ағзалардың тиімділеу тәсілі.  

Эволюцияның негізгі механизмі – кәдімгі сұрыптау болып табылады. Ол 

бойынша бейімделген түрлердің тірі қалуға және көбеюіне мүмкіндігі көп. 

Сонымен қатар генетикалық ақпараттың берілуіне байланысты ұрықтары 

аналық пен аталықтың негізгі қасиеттеріне ие болады. Сол себепті күшті 

тұлғарының ұрықтары жақсы бейімделіп, жалпы ортада көбейе береді. Он 

шақты немесе жүздеген ұрпақтан кейін осы түрдің бейімділігі бірнеше есе 

артады. 

Кез келген жануардың әрбір жасушасында осы түрдің барлық 

генетикалық ақпараты сақталады. Бұл ақпараттар ДНҚ-ның ұзын жиыны 

ретінде жазылады. Әрбір ДНҚ молекуласы төрт типті нуклиотид 

молекуласынан тұратын тізбек А, Т, С, А арқылы белгіленді. Сәйкесінше  

ақпараттағы ДНҚ-дағы  нуклеотидтердің реті жеткізеді. Индивидумның  

генетикалық  коды - төрт әріп арқылы берілетін ұзын символдар жолы. 

Жануар жасушасында әрбір ДНҚ молекуласы хромосомамен қоршалады. 

Түрдің әрбір  туа  біткен қасиеті хромосоманың арнайы бөлігі арқылы  

кодталады, ол ген деп аталады. Мысалы, көз  түсінің гені арнайы  көз түсін 

кодтайтын  ақпарат сақтайды. Геннің әртүрлі мәні оның аллелі деп аталады. 

Жануарлардың көбеюі кезінде екі жыныс жасушылары қосылып, олардың  

ДНҚ-лары өзара әрекеттесіп, ұрықтың ДНҚ-сы пайда болады. Әрекеттердің  

негізгі әдісі – кроссовер болып табылады (cross- oder, қиылысу). 

 

 

21 нұсқа 

 



19 

 

1. Су қоспасымен басқарудың айқын емес моделін зерттеу 

 

Әртүрлі нысаналарды немесе үрдістерді басқару тапсырмаларын шешу 

практикада қолданылатын жүйенің айқын емес қорытындысының негізгі 

бағыттарының бірі. Бұл жағдайда айқын емес модельдің құрылуы 

лингвистикалық айнымалы терминінде зерттелініп отырған жүйе 

сипаттамасының формальді қойылымына негізделеді. Басқару үрдісінің кіріс 

және шығыс айнымалыларының сызықты сипаттамасымен тәуелділік туралы 

болжам дәстүрлі басқару жүйе кемшіліктерінің бірі, бұл мұндай модельдердің 

жеке тәжірибелік тапсырмаларды шешуде пара-пар төмендетеді. Айқын емес 

басқарудың сәулеті мен моделі классикалық басқару жүйелерін айқын емес 

басқару жүйелеріне ауыстыруына негізделеді, мұнда айқын емес 

қорытындылау жүйесі ретінде қолданылады. 

Душ қабылдау кезінде қоспаның кірісіне сәйкесінше магистральды құбыр 

арқылы салқын және ыстық су келеді. Аса қолайлы жағдай душ үшін 

қоспаның шығысында тұрақты температурада жылы судың болуы кезінде 

қалыптасады. Душ қабылдау уақытында судың тең өлшемсіз шығыны 

бақылануы мүмкін, су температурасы қоспаның шығысында тербеледі, бұл 

салқын немесе ыстық судың берілісін қолмен өзгерту мүмкіндігіне алып 

келеді. Біздің мақсатымыз қоспа шығысындағы судың тұрақты 

температурасын қамтамасыз ете отырып, судың температурасын реттеуді 

автоматты түрде айналдыру. 

Бұл жұмысты орындаудың біршама толық сипаттамасы тәжірибелік 

жұмыстарға арналған әдістемелік нұсқаулықтарда келтірілген. 

 

 

22 нұсқа 

 

1.1 Су қоспасымен басқарудың айқын емес моделін зерттеу 

 

Бұл жұмысты орындаудың біршама толық сипаттамасы тәжірибелік 

жұмыстарға арналған әдістемелік нұсқаулықтарда келтірілген. 

1) Егер су ыстық болса, онда ыстық су кранының вентилін үлкен 

бұрышпен оңға бұру қажет. 

2) Егер су онша ыстық болмаса, онда ыстық су кранының вентилін үлкен 

емес бұрышпен оңға бұру қажет. 

3) Егер су жылы болса, онда ыстық су кранының вентилін қозғалыссыз 

қалдырамыз. 

4) Егер су салқын болса, онда ыстық су кранының вентилін үлкен емес 

бұрышпен солға бұру қажет. 

5) Егер су суық болса, онда ыстық су кранының вентилін үлкен 

бұрышпен солға бұру қажет. 
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Бұл ақпарат айқындалмаған шығыс жүйесінің ережелер базасын құру 

кезінде қолданылатын болады, ол берілген айқындалмаған басқару моделін 

жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Қойылған тапсырманы шешу үшін міндетті 

түрде: айқындалмаған лингвистикалық ережелердің қорын құру, кіріс 

айнымалыларының фаззификациясын және айқындалмаған өнім 

ережелеріндегі белдендіруді құру қажет. Айқындалмаған өнім ережелерінің 

нәтижелерін аккумуляциялауды   міндетті түрде 2 және 3 ережелерге арналған 

max-дизъюнкция амалдарын қолдану арқылы ал дефаззификацияны шығыс 

«Кран вентилін бұру бұрышы» лингвистикалық айнымалысын – ауырлық 

ортасы әдісімен жүргізу қажет. 

 

23 нұсқа  

 

1. Контейнерлік жүккөтергішпен басқарудың айқын емес моделін 

зерттеу және өңдеу 

 

Бұл жұмыста теңіз флотындағы жүктеу жұмыстарын орындаудағы 

көпшығыршықты контейнерлерді тасымалдауға  арналған контейнерлік 

жүккөтергішпен айқын емес басқару жүйелік үлгісінің өңделу мысалы 

қарастырылған. Жұмыс мақсаты өңдеудің біліктілігін бекіту және 

нысаналармен басқару жүйесінің айқын емес моделін зерттеу. 

Контейнерлік  жүккөтергіштер теңіз порттарында жүктеу-жүктемелеу 

жұмыстарын орындау үшін қолданылады. Олар көпшығыршықты 

контейнермен иілгіш сым арқылы байланысады және контейнерлерді 

жүккөтергіш кабинасына көтереді. Жүккөтергіш кабинасына контейнермен 

бірге  рельс түріндегі бағыттаушы бойынша көлденең бағытта орын ауыстыра 

алады. Контейнер кабинаға көтерілгенде, ол жүккөтергіш қозғалысқа келгенде 

контейнер шайқалып, жүккөтергіш кабинасы астындағы қатаң тік жағдайдан 

ауытқи бастайды. 

Контейнер өзінің тасымалдау жолында шайқалып,  тігінен ауытқығанда  

ол теміржол негіздері мен басқа  көлік әдістері ретінде қолданылатын  орын 

ауыстыру мақсатының түбіне түсіңкіремейді. Басқаруды жүккөтергіш арқылы 

орындайтын жүккөтергіш оператолардың әрекет талдаулары олар өздерінің 

жұмыстарында келесі эвристикалық ережелерді қолданатындығын көрсетеді: 

1) Қозғалысты орташа қуатпен бастау керек . 

2) Егер қозғалыс басталып кетсе және кабина нысанадан алыс тұрса , 

қозғалтқыштың қуатын контейнер жүккөтергіш кабинаның алдында 

болатындай етіп реттеу керек. 

3) Егер кабина нысанаға жақын орналасса, жылдамдықты контейнер 

жүккөтергіш кабинаның алдында тұратындай етіп төмендету керек. 

4) Контейнер нысанаға  өте жақын орналасса, онда қозғалтқыш қуатын 

өшіру керек. 
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5) Контейнер нысананың  дәл үстінде болса, онда қозғалтқышты тоқтату 

керек. 

24 нұсқа 

1. 1 Контейнерлік жүккөтергішпен басқарудың айқын емес моделін 

зерттеу және өңдеу 

Инженерлік қызмет алдымен техникалық объектілерді жобалаумен 

байланысқан. Жобалау дегеніміз - өнімді жасаудың бейнелеуін алу процесі. 

Техниканың әртүрлі салаларында жобалану объект ретінде өнімдер немесе 

процестер болуы мүмкін. Ғылым және техника прогресі күрделі техникалық 

объектердің, яғни өзара байланысқан элементтердің көп санынан тұратын 

күрделі жүйелердің  пайда болуына себеп болады. 

Күрделі жүйелерді (осындай жүйелерге басқару объекттер да жатады) 

өңдегенде, жобалағанда және жасағанда қарастырып отырған объекттердің 

сандық және сапалық қасиеттерін білу қажет. Көп деген жағдайлар себебінен 

әдетте күрделі объектердегі осындай заңдылықтарын практикалық тексеру 

мүмкін емес. Сонымен бірге осындай тексеру көп материалдар шығындарын 

және көп уақытты талап етеді. Осы себептерден қарастырып отырған күрделі 

объекттердің қасиеттері мен заңдылықтарын модельдеу әдістері негізінде 

зерттеудің өте көп мағынасы бар. 

Қазіргі кезде модельдеу әдістерін әртүрлі денгейлерде қолданбайтын 

адам қызмет саласы жоқ деп есептеуге болады. Әсіресе осы сұрақ алынған 

ақпарат негізінде шешім қабылдау процестер маңызды болатын әртүрлі 

жүйелерді басқару саласына қатысы. Қоршаған орта туралы біздің 

тәжірибелеріміз біздің қабылдауымызда негізделген. Бұл мәлімет бірақ 

тікелей қолданылмайды. Әдетте ол объектті бейнелеп зерттеуге 

қолданылатын қарапайым қасиеттер жиынына түрленеді. Сапа жағынан 

қасиеттер жақсы, жаман, ауыр, т.б. болуы мүмкін, бірақ модельдеу үшін біз 

көбінесе өлшенетін сандық қасиеттерін қолданамыз. Зерттелетін шамалар 

объекттегі нақты шамалардан қарапайым болған кезде ғана зерттеулерді  

өткізуге болады. Сонымен бірге барлық қасиеттер бір уақытта 

қарастырылмайды. Әдетте қасиеттер жиынынан бізге бірсыпыра қасиеттері 

керек. Мысалы, бір құжаттың көшірмесін қарастырайық. Көшірме жасаған 

кезде құжаттың көп деген қасиеттері өзгереді: қағаз, оның форматы басқа 

болуы мүмкін. Бірақ бізге тек қана құжаттың мазмұны керек болса, біз 

көшірмеге қанағаттанамыз. Тек қана қажетті қасиеттердің минимал санын 

қарастыру мақсатымен модель әдейі қарапайымдалады. 

 

25 нұсқа 

1. Модельдеу принциптері 

Қазіргі кезде модельдеу әдістерін әртүрлі денгейлерде қолданбайтын 

адам қызмет саласы жоқ деп есептеуге болады. Оның маңызды қасиеттері 

туралы ақпарат алу мақсатымен тұпнұсқа объектті басқа модель-объектпен 
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орын басу процесін модельдеу деп атайды. Объект туралы ақпарат алу үшін 

объектті модель арқылы көрсетуді модельдеу деп түсінуге болады. 

Модельдеу принципі сыртқы немесе ішкі факторлары әсер беретін жүйені 

оның анықталған  немесе әртүрлі жағдайдан белгісіз күйіне жеткенді 

бақылауда негізделген. Осы көшуде белгілі шарттарда жүйе жұмыс жасай 

алатынын немесе жасай алмайтынын түсінуге модельдеу мүмкіндік береді. 

Күрделі жүйенің жұмыс сапасын анықтау, жүріс-тұрысының оптималды 

құрылымы мен алгоритмін таңдау, оған қойылған мақсаттарға сәйкес жүйені 

құрастыру қазіргі кездегі күрделі жүйелерді жобалағандағы басты есеп болып 

табылады. 

Технологиялық агрегатты жобалауы бір уақытта оны өңдеу мен жасау 

процестерімен бірдей өтеді,  бұл жағдай басқару жүйелерді жобалау 

процесінің ерекше өзгешелігі болып табылады. Сонда әлі жасалынбаған 

техникалық құрылғының қасиеттері туралы ақпаратты алудың жалғыз жолы 

бар - осындай жүйелердің элементтерін сипаттайтын процестерді 

аналитикалық бейнелеу. Зерттелетін объекттің белгілі ерекшеліктеріне 

физиканың (кей кезде химияның да) теориялық заңдылықтар жиындарын 

қолдану аналитикалық әдістерінің негізі болып табылады. Басқа сөзбен 

айтқанда модельдеудің аналитикалық әдістері басқару объектте өтетін барлық 

процестерінің құрылымдары мен физика-химия ерекшеліктерін есепке алады. 

 

 

26 нұсқа 

 

1. Модельдеу принциптері 

 

Көп жағдайларда жобалау қадамында ұсынылған модель нақты 

объектен өте өзгеше болады, сондықтан өңделген басқару жүйенің тиімділігі 

төмендейді. Осыған байланысты басқару теориясында тағы бір бағыт пайда 

болды. Ол бағыт модельдерді бақылулар негізінде құрастыруды қолданады, 

бақылаулар объекттің жұмыс кезіндегі оның кірістеғі және шығыстағы 

айнымалылары арқылы алынған. Осы бағыт жүйелері идентификациялау деп 

аталады. Бұл бағытта өзінің принциптері, әдістері, амалдары өңделген, олар 

ғылым мен техниканың әртүрлі салаларында сонымен бірге биологияда, 

медицинада, аэронавтикада, экономикада кең қолданылады. 

Модель ешқашан да жеткілікті толық болмайтынын түсіну қажет. Ол 

әрқашан да шектелген және модельдеу мақсаттарына сай болуы керек, 

берілген объекттің қажетті қасиеттер сандары мен олардың толықтығы 

анықталған зерттеуге қажетті болатындай бейнеленеді. 

Модельді зерттеу қадамында модельдеудің уақыт интервалында модель 

параметрлерінің белгіленген мәндерінде модельденетін жүйенің жүріс-

тұрысы яғни модельді «орындау» («execution») жаңадан өндіріледі. Әдетте 

ізделінген нәтижеге жету үшін модельді бір рет  орындау жеткілікті 

болмайды. Зерттеу табысы көбінесе есептеу  тәжірибені автоматтандыру 
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мүмкіндіктерден тәуелді болады. Қазіргі кездегі компьютерлік модельдеу 

пакеттері есептеу тәжірибелерді ұйымдастырғанға виртуалды стенд 

концепциясын қолданады. 

Алынған модельді аналитикалық жолмен зерттеуге болады, бірақ 

көбінесе оны орындайтын бағдарлама дайындалады. Компьютерлік 

модельдеудің бастапқы қадамдарында осы бағдарламалар жоғарғы деңгейлі 

бағдарламалау тілдерде жасалған, ол кезде қолданылатын бағдарламалау 

технологиялар модельдерді жасауға өте көп уақытты талап ететін. Қазірде 

математикалық модельді модельдеу бағдарламаға түрлендіру процесін 

автоматтандыратын модельдеуге арналған көптеген жүйелер, модельдеу 

пакеттер өңделген.  Қазіргі пакеттерді қолданушының көзқарасы жағынан 

компьютерлік модельді құрастыру негізінде модельдің математика тіліндегі 

бейнелеуін қолданылатын жүйенің тіліне көшіруге және ұсынылған сандық 

әдістердің ішінен керектісін таңдауда тұрады. 

 

27 нұсқа 

Басқару объекттердің математикалық модельдеудің жалпы 

аспектілері 

 

Ғылыми зерттеулерде бақылаудан немесе тәжірибелерден алынған 

мәліметтердің аз сандарында негізделген болжамдардың - гипотезалардың 

көп мағынасы бар. Ұсынылған гипотезаларды тез және толық тексеру арнайы 

тәжірибелер арқылы орындалады. Гипотезаларды тұжырымдап, олардың 

дұрыс екенін тексеру үшін аналогиялар, яғни екі объекттің дербес ұқсастығы 

туралы пікірлер қолданылады. Гипотезалар әдетте практикада тексерілетін 

ғылыми пікірлерге ұқсастығы бойынша жасалады. Сонымен аналогиялар 

гипотезалары тәжірибемен байланыстырады. Нақты ортаны суреттейтін 

гипотезалар мен аналогиялар көрнекілік болып, сонымен бірге зерттеуге 

ыңғайлы логикалық сұлбалар түрде көрсетілуі керек. Пікірлер мен логикалық 

құрастыруларды жеңілдетіп, құбылыстар табиғатын анықтайтын 

тәжірибелерді өткізуге мүмкіндік беретін логикалық сұлбалар модельдер деп 

аталады. Басқа сөзбен айтқанда, модель дегеніміз нақты объектің 

орынбасатын объект. Осындай модель объектің құрастыру процесін 

модельдеу деп атайды. Модельдеу нақты объектің қасиеттерін орынбасар 

объект көмегімен зерттеуге мүмкіндік береді. 

Модельдеу - әртүрлі процестер мен құбылыстарды зерттеуге қолданатын 

көп тараған әдіс. Процестердің күрделілігі процестің өтуін анықтайтын 

параметрлерінің көп санымен, параметрлер арасындағы әртүрлі өзара 

байланыстар және өзара әсерлермен анықталады. Біздер зерттеулерді 

жеңілдету мақсатымен осындай ақпараттар көлемін азайтуға, таңдалынатын 

мүмкіншіліктер санын шектеуге тырысамыз. Бұл мақсатқа жету үшін 

процестерді зерттеуге модельді яғни зерттелетін процестің қажетті бағытта 
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шектелген бөлек сипаттамаларын бейнелейтін қарапайымдалған жүйені 

қолданамыз. Берілген құбылыс, процесс немесе техникалық жүйені тікелей 

зерттеу орнына модель деп аталатын басқа құбылысқа, процеске немесе 

техникалық жүйеге көшу модельдеудің мәнісі болып табылады. Осындай 

көшудің негізгі мақсаты – зерттеуді жеңілдету, біздерге керекті шамаларды 

анықтауға қол жеткізу, зерттелетін құбылыстарды жасанды жаңадан өңдеу. 

 

28 нұсқа  

Модельдеу 
 

Модельдеу – әртүрлі жүйелер мен құрылғылардағы өтіп жатқан 

процестерді, олардың «табиғатта» немесе «темірде» жасалуынсыз зерттеуге 

арналған әдіс. Көп жағдайда бұл жүйелер мен құрылғылардың жобалануының 

кезеңдерін бірнеше есе тиімді және тезірек, ал кейбір жағдайда (ядролы, 

энергетикалық және ғарыштық құрылғыларды модельденеді) адам өмірінің 

сақталуына және экологиялық зиянды жоюға келтіреді. 

Сонымен қатар модельдеу нақты жүйелер мен құрылғыларды басқаруға 

да пайдаланылады. Соның ішінде басқару объект түсінігіне бізді 

қызықтыратын және біз мақсатты түрде әсер ете алатындай, яғни басқара 

алатын қоршаған ортаның бөлігі кіреді. 

Сонымен берілген объектің барлық немесе кейбір қасиеттерімен сәйкес 

келетін қасиеттері бар кез келген объектіні берілген объекттің моделі деп 

атаймыз. Нақты объектте өткізуге қиын немесе ыңғайсыз қымбат болатын 

зерттеулерді өткізу үшін модель жасалады. 

Модельді жасаудың кейбір мақсаттары мен негізгі зерттеу түрлерін белгілеуге 

болады: 

- мәнін түсіну құралы ретінде модель айнымалылардың өзара 

байланыстарын, олардың уақыт бойынша өзгеру айырмашылықтарын, 

маңызды заңдарын анықтауға мүмкіндік береді. Модельді жасаған кезде 

зерттелетін объекттің құрамы түсінікті болады, маңызды себеп-салдар 

байланыстары анықталады. Модельді құрастырған кезде бірте-бірте модельге 

қойылатын талаптар қөзқарасы жағынан бастапқы объекттің қасиеттері 

маңызды және маңызды емес деп бөлінеді. Бастапқы объект жұмысының 

біздерге қажетті қасиеттеріне қатыс болатын ерекшеліктері ізделінеді. 

 

29 нұсқа 

 

Объекттерді модельдеу түрлерінің классификациясы 

 

Белгілі мағына жағынан ғылыми қызмет табиғат құбылыстарының 

модельдерін құрастырылған зерттеулерден тұрады: 

- болжау құралы ретінде модель объектің жүріс-тұрысын болжауды 

үйреніп, әртүрлі модель басқару нұсқаларын сынап, оны басқаруға мүмкіндік 

береді. Әдетте нақты объектермен тәжірибе өткізу ыңғайсыз, кейбір кезде 
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қауіпті немесе кейбір себептерден - тәжірибе ұзақтығы, объекттің бүлінуі 

немесе жойылу қауіп-қатерінен, нақты объекттің жоқтығынан (мысалы, ол әлі 

жобалануда) мүмкін емес; 

- құрастырылған модельдерді параметрлердің оптималды 

қатынастарын табуға, кейбір ерекше режімдерін зерттеуге қолдануға болады; 

- кейбір кезде модель бастапқы объектті оқыту мақсатымен орын 

басады, мысалы, персоналды нақты жағдайдағы жұмысқа дайындағанда 

тренажер ретінде немесе виртуалды зертханада зерттелетін объект ретінде 

қолдануда. Орындалатын модульдер түрінде жасалған модельдер басқару 

жүйелерді стендтерде зерттегенде басқару объекттердің имитаторлары 

ретінде қолданылады, жобалаудың бастапқы кезеңдерінде болашақ аппаратты 

жасалатын басқару жүйелердің өзінің орнын басады. 

Модельдерді жағдайға байланысты екі топқа бөлуге болады: 

материалды және идеалды; сондықтан заттық және абстрактты 

модельдеуді қарастыруға болады. Заттық модельдеудің негізгі түрлері 

физикалық және аналогты модельдеу болып табылады. 

Нақты объектке оның үлкейтілген немесе кішірейтілген көшірмесі 

сәйкес қойылса, модельдеуді (макеттеуді) физикалық деп атайды. Бұл көшірме 

ұқсастық теориясы негізінде зерттелетін құбылысты сипаттайтын негізгі 

саңдардан алынған ұқсастық критерийлер бойынша жасалады, сондықтан 

модельде қажетті қасиеттер сақталынды деуге болады. Физикалық 

модельдерде белгілі зерттеуге қажетті бастапқы объектің геометриялық 

пропорцияларынан басқа да қасиеттері сақталынады (мысалы, объект 

материалы немесе бояу гаммасы). Мысалы, ұшақты жобалаған кезде 

аэродинамикалық қасиеттері бірдей болатын оның макеті жасалады. 

Физикалық модельді жасағанда келесіні есепке алу керек: нақты жүйеге 

қарағанда талдаудың қуатты әдістерін қолдануға мүмкіндік беретіндей 

модельмен жұмыс істеу қарапайым және қауіпсіз болуы керек. 

Қарапайым жүйелер үшін (мысалы, гидравликалық немесе бірфазалы 

жылулық жүйелер) ұқсастық принципі және физикалық модельдеу өзін 

дәлелдейді, себебі критерийлер сандары шектелген болады. Физикалық 

модельдеудің негізгі кемшілігі – объекттің әр нұсқасында өзінің моделін 

жасау керек, бұл жағдай материалды ресурстарын және жұмыстың көп 

көлемін талап етеді. Сонымен физикалық модельдеуді қолданудың аймағы 

шектелген, сондықтан күрделі жүйелерді зерттеудің негізгі әдісі 

математикалық модельдеу болып табылады. 

 

30 нұсқа 

 

Модельдеу түрлері 

 

Аналогты модельдеу бастапқы объекті басқа физикалық табиғаты бар, 

бірақ жүріс-тұрысы бастапқы объектпен бірдей болатын объектпен 

алмастыруда негізделген. Мысалы, тербелістер мен резонансты зерттегенде 
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механикалық жүйелер заңдылықтарын, сонымен бірге электр тізбектерін 

қолдануға болады. Аналогты модельдеуде орынбасу объектте керекті 

ерекшеліктерін көріп, оларды дұрыс түсіну өте маңызды. Аналогияның ең 

жоғарғы дәрежесі болып тек қарапайым объекттерге ғана орны бар толық 

аналогия табылады. Объекттің күрделігіне қарай келесі дәрежелі 

аналогияларды пайдаланады, бұл кезде аналогты модель объекттің 

жұмысының бірнеше немесе тек бір жағын көрсетеді. Әдетте  аналогиялық 

жүріс-тұрысы бар объектерге бір модельді пайдалана беруге болады. 

Физикалық және аналогты модельдеу зерттеудің негізгі әдісі ретінде 

модельмен тәжірибе жасауды талап етеді, бірақ бұл тәжірибе бастапқы 

объектегі тәжірибеден тартымды болады. Кезінде аналогты есептеу 

машиналары кең қолданылған. Олардың көмегімен модельдеу өткізу электр 

құбылыстарыңың басқа физикалық табиғаты бар құбылыстармен ұқсас 

болуында негізделген. Мысалы, электр тізбектегі тербелістер ракетаның 

бұрыш тербелістеріне ұқсас, ал электр тізбекпен тәжірибелерді өткізу арзан 

және қауіпсіз (ұшып баражатқан ракетаға қарағанда). Аналогты машиналарда 

жаңадан өңделетін электр тербелістерді арнайы аспаптармен – 

осцилографтармен бақылап, модельдің жүріс-тұрысын «көруге» болады. 

Идеалды модель дегеніміз -  нақты немесе елестететін объектердің 

абстракты бейнелері. Идеалды модельдеуді екі түрге бөледі: интуитивті және 

таңбалы. 

Қолданатын модель болғанымен, оны бейнелей алмай, бірақ оның 

көмегімен қоршаған ортаны болжап немесе түсініктіру өткізсе, интуитивті 

модель туралы әңгімелегеніміз. Осы мағынада әр адамның өмірлік тәжірибесі 

оның қоршаған ортасының моделі деп есептеуге болады. Әртүрлі жағдайда 

адам миы шешім қабылдау есебін қалай шешетінін біз әлі білмейміз. 

 

31 нұсқа 

Математикалық модельдеу 

 

Модель ретінде белгілерді немесе символдарды: сұлбалар, графиктер, 

сызбалар, әртүрлі тілдердегі мәтіндер, сонымен бірге формалды, 

математикалық формулалар және теорияларды қолданатын модельдеу 

таңбалы модельдеу деп аталады. Таңбалы модельдеуге міндетті түрде 

қатынасатын интерпретаторы болуы керек (әдетте адам болады). Сызбалар, 

мәтіндер, формулалардың өз бетінше ешқандай мағынасы жоқ, оларды 

түсінетін және күнделікті қызметінде қолданатын біреу болуы керек. 

Таңбалы модельдеудің маңызды түрі математикалық модельдеу болып 

табылады. Объекттердің физикалық табиғатынан дерексіздендіріп, 

математика идеалды объекттерді оқиды. Математикалық модельдеу табиғат 

заңдарының саны шектеулігінде және ұқсастық принциптерінде негізделген. 

Яғни басқа сөзбен айтқанда әртүрлі физикалық табиғаты бар құбылыстар 

бірдей математикалық тәуелділіктермен бейнеленулері мүмкін. Мысалы, 

дифференциалдық теория көмегімен аталып кеткен электр немесе 
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механикалық тербелістерді жалпы түрде оқуға, сонан соң алынған білімдерді 

белгілі физикалық табиғаты бар объектті зерттеуге қолдануға болады. 

Математикалық өрнектермен немесе алгоритмдермен формалданған 

жүйе бейнеленуі математикалық модельдеу деп аталады. Кез келген 

физикалық шамалардан тұратын математикалық өрнекті процестің 

математикалық моделі ретінде қарастыруға болады. Физикалық модельдеуге 

қарағанда математикалық модельдеу (тұпнұсқаның)оригиналдың тек қана 

математикалық бейнелеуі бар және математикалық өрнектермен байланысқан 

параметрлерін зерттеуге мүмкіндік береді. Сонымен бірге зерттелетін 

процестің физикасы сақталмайды, математикалық модельдер табиғаты 

жағынан әртүрлі құбылыстарды бірдей теңдеулермен бейнелеп, объекттің 

жүріс-тұрысын толық бейнелемей, оның бөлек функционалды байланыстарын 

табуға мүмкіндік береді. 

Сонымен, нақты объекттің математикалық моделі деген берілген 

физикалық объектке сәйкес қойылған математикалық объект деуге болады. 

Әрине, нақты физикалық байланыстарды көрсететін математикалық 

тәуелділіктерді анықтайтын өрнектер белгілі болу керек. Келешекте біздер тек 

қана математикалық модельдер туралы әңгімелейміз. 

 

32 нұсқа 

Компьютерлік модельдеу 

 

Математикалық модельдеудің маңызды түрі – компьютерлік модельдеу. 

Әртүрлі қызмет бағдарламаларды қосындылап (мысалы, уақыт бойынша 

сурет немесе графиктерді салатын), математикалық модельдің бағдарламалық 

іске асырылуы компьютерлік модель деп аталады. Компьютерлік модельдің 

екі – бағдарламалық және аппаратттық. құрамы болады. Бағдарламалық 

құрамы сонымен қатар абстрактылы таңбалық модель болып табылады. Бұл 

тек математиктар мен бағдарламашылармен ғана емес, сонымен қатар 

техникалық құрылғы – процессормен де интерпретацияланатын, абстрактылы 

модельдің басқа формасы.   Физикалық құрылғымен - компьютермен 

қабылданып, онымен интерпретацияланса, компьютерлік модель физикалық 

модельдің қасиеттерін білдіреді. 

Компьютерлік модель физикалық құрылғы ретінде сынақ стендтер, 

тренажерлар, виртуалды зертханалар құрамына кіруі мүмкін. Бұл модельдің 

арнайы түрі өзінде абстрактты және физикалық қасиеттерін қабылдайтын, көп 

деген пайдалы мүмкіндіктері бар. Солардың ішіндегі бастысы – модельді 

жасау және өзгерту өте қарапайым процесс болып табылады. Сонымен бірге 

алынатын нәтижелерінің дәлдіктері өте жоғары және модельдердің 

функционалды қүрделі болатынын атап кету керек. Сондықтан, қазірде 

модельдеу деп әдетте компьютерлік модельдеуді атайды. 

 

33 нұсқа  
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Математикалық модельдеудің негізгі терминдері 

 

Кез келген математикалық модель келесі: компоненттер, айнымалылар, 

параметрлер, функционалдық тәуелділіктер, шектеулер деп аталатын  

құрастырушылардың реттелген комбинациясы болып табылады. 

Сәйкес ұйымдастыру амалымен жүйені құрастыратын құрамдастыру 

бөліктерді модель компонеттері деп түсінеді. Компоненттер бөлінбейтін 

құрамдастырушылар немесе «ішкі жүйе» болып табылатын 

құрамдастырушылар болуы мүмкін. 

Әдетте жүйенің кірістері мен шығыстары айнымалылар деп, ал басқа 

шамалар – параметрлер деп аталады. Мұндай келісім шарт бойынша 

алынады. Қосымша келісімдер болмаса қайсысы айнымалы, қайсысы 

параметр деген сұраққа жауап табылмайды. Осындай келісім ретінде, мысалы, 

функциялар класы алынуы мүмкін. Айнымалыларды кірістегі және 

шығыстағы айнымалы деп бөлгеніміз де абсолютты болмайды. Мұндай бөлу 

тек қана анықталған жүйеге қолданылады. Зерттелетін жүйенің анықталған 

қасиеттеріне сүйену керек. Жүйе кірістері (экзогендік айнымалылар) жүйеден 

тыс пайда болады және сыртқы себептер әрекеттері нәтижесінен туады; жүйе 

шығыстары (эндогендік айнымалылар) экзогендік айнымалылар жүйеге әсер 

еткен себебінен жүйеде пайда болады. 

Математикалық модельдердің бас құрастырушылары – функционалдық 

тәуелділіктер. Олар жүйенің немесе компоненттің  айнымалыларының және 

параметрлерінің жүріс-тұрысын бейнелейді. 

34 нұсқа  

1. Математикалық модельдердің жіктелуі 

 

Классификацяның қажеттілігі тәжірибеде пайдаланатын басқарылатын 

объекттің қайсыбір қасиеттерін көрсететін ақпарат алуда туындаған. 

Қолданудың әртүрлі аспектілерін қанағаттандыратын жалпы универсалды 

модельді жасау мүмкін емес. 

Классификациялаудың негізінде φ оператордың ерекшеліктері жатады. 

Уақыттық және кеңістіктік белгілері бойынша басқару объекттердің барлық 

түрлерін келесі кластарға бөлуге болады: 

- статикалық немесе динамикалық; 

- сызықты немесе бейсызықты; 

- уақыт бойынша үздіксіз немесе дискретті; 

- стационарлы немесе стационарлы емес; 

- параметрлері кеңістік бойынша өзгеретін процестер және параметрлі 

кеңістік бойынша өзгермейтін процестер. 

Математикалық модельдер сәйкес объектерді суреттейтін болғандықтан, 

оларға да осы кластарды қолдануға болады. Модельдің толық атауына 
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айтылған белгілердің барлығы кіруі мүмкін. Мысалы, классикалық автоматты 

реттеу теориясы көбінесе жинақталған параметрлері бар сызықты 

стационарлы динамикалық модельдерді қарастырады. 

Жүйеде зерттелетін процестер сипаттарына сәйкес модельдердің 

барлығын келесі түрлерге бөлуге болады. 

Процесте кез келген кездейсоқ әсерлер жоқ деп есептелсе, процесс 

детерминерленген (анықталған) деп аталады; осындай процестерді 

бейнелейтін модельдер – детерминерленген модель болады. 

Ықтималдық процестер мен оқиғаларды бейнелейтін модельдер 

стохастикалық модель деп аталады; бұл кезде кездейсоқ процестің 

бірсыпыра іске асырылуы болжанып, орта сипаттамалары бағаланады. 

Статикалық және динамикалық модельдер. Модель түрлерін осылай 

бөлгеннің негізінде зерттелетін объекттің материалды жүйе ретінде 

қозғалысының ерекшеліктері жатады. 

35 нұсқа 

1.1 Математикалық модельдердің жіктелуі 

     Басқару есептер көзқарасы жағынан модельдер туралы әңгімелесек, 

мынаны ескерткен жөн: геометриялық түсінікте және механикалық жүйелерге 

қатысты  кеңістік түсінігі технологиялық процестердің кең кластарына тарлық 

етеді. Сонымен қатар көптеген басқару объектеріне элементтердің өзара орын 

ауыстыруы емес, олардың ішкі күйінің өзгерісі сипатталады. Сондықтан 

кеңістік түсінігінде геометриялық кеңістік емес, объект мен оның моделінің 

күй кеңістігін түсінеміз. 

Егер де жүйе күйі өзгермесе, яғни жүйеде тепе-теңдік орындалса, жүйе 

моделі статикалық деп аталады, бірақ қозғалыс тепе-теңдіктегі объектің 

статикалық күйімен байланысқан. Статикалық модельдердің математикалық 

бейнелеуіне айнымалы ретінде уақыт кірмейді, бұл бейнелеу алгебралық 

теңдеулерден немесе (объект таратылған параметрлері бар объект болса) 

дифференциалдық теңдеулерден тұрады. Статикалық модельдер әдетте 

сызықты емес болады. Олар объекттің бір режимнен басқа режимге көшу 

себебінен пайда болатын тепе-теңдік жағдайын тура бейнелейді. 

Динамикалық модель объекттің күйінің уақыт бойынша өзгеруін 

бейнелейді. Осындай модельдердің математикалық бейнелеуіне міндетті 

түрде уақыт бойынша туынды кіреді. Динамикалық модельдер 

дифференциалды теңдеулерді қолданады. Бұл теңдеулердің дәл шешімдері 

дифференциалдық теңдеулердің тек қана бірсыпыра кластарына белгілі. 

Көбінесе жуықты болатын сандық әдістерді қолдану керек болады. 

Басқару мақсаттарымен көбінесе динамикалық модельді кірудегі және 

шығудағы айнымалыларды байланыстыратын беріліс функция ретінде 

көрсетеді. 
 

36 нұсқа 
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Модельдеу процесінің қадамдары 

 

Жалпы кезде модельдеу процесі келесі қадамдардан тұрады: 

1) Модельденетін объектті бейнелеу. Ол үшін нақты процесті құратын 

құбылыстардың құрамы зерттеледі. Осы зерттеу нәтижесінде процестің 

мағыналы бейнелеуі пайда болады, бұл бейнелеуде мүмкіндік болса барлық 

заңдарды дәл көрсету қажет. Осы бейнелеуден қолданбалы есептің қойылуы 

шығады. Есеп қойылуы модельдеудің мақсаттарын, ізделінетін шамалардың 

тізімін, қажетті дәлдікті анықтайды. Сонымен бірге есеп қойылуының 

математикалық формулировкасы болмауы мүмкін. 

2) Маңызды бейнелеу формалданған сұлбаны құрастырудың негізі болып 

табылады. Формалданған сұлба маңызды бейнелеумен математикалық модель 

арасындағы өзара түйін болып табылады. Бұл сұлба маңызды бейнелеуден 

тікелей математикалық модельге көшу қиын болған кезде, тек қана 

зерттелетін процесс күрделі болғандықтан міндетті түрде өңделмейді. Бұл 

арада да материалды көрсету түрі мәтіндік болуы мүмкін, бірақ зерттеу 

есептің процесс сипаттамаларының, параметрлер жүйесінің, сипаттамалар мен 

параметрлер арасындағы байланыстарының анық математикалық анықтамасы 

болуы керек. 

3) Түпнұсқаның маңызды қасиеттерін жақсы көрсететін және зерттеуге 

ыңғайлы модельді таңдау. Формалданған сұлбаны математикалық модельге 

түрлендіру математикалық әдістерімен қосымша ақпаратты қолданбай 

орындалады. Бұл қадамда барлық ара қатынастар аналитикалық түрде, 

логикалық шарттар – теңсіздіктер түрінде жазылады, барлық мағлұматтар 

мүмкіндік болса аналитикалық түрге келтіріледі. Математикалық бейнелеуді 

құрастырғанда әртүрлі теңдеулер қолданылады: алгебралық (стационарлы 

режимдерге), қарапайым дифференциалды теңдеулер (стационарлы емес 

режимдер), таратылған параметрлері бар объекттердің динамикасын 

математикалық бейнелеуге дербес туындылы дифференциалдық теңдеулер 

қолданылады. Егер де объектте детерминерленген қасиеттер мен бірге 

стохастикалық та қасиеттері болса, интегро-дифференциалдық теңдеулер 

қолданылады. 

37 нұсқа  

1. Модельдерді құрастырудың негізгі принциптері 

 

Басқару жүйенің өмірлік циклы келесі негізгі периодтардан тұрады: 

жобалау, пайдалану және модернизациялау. Технологиялық агрегатты 

жобалауы бір уақытта оны өңдеу мен жасау процестерімен бірдей өтеді,  бұл 

жағдай басқару жүйелерді жобалау процесінің ерекше өзгешелігі болып 

табылады. Сонда әлі жасалынбаған техникалық құрылғының қасиеттері 

туралы ақпаратты алудың жалғыз жолы бар осындай жүйелердің элементтерін 
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сипаттайтын процестерді аналитикалық бейнелеу. Зерттелетін объекттің 

белгілі ерекшеліктеріне физиканың (кей кезде химияның да) теориялық 

заңдылықтар жиындарын қолдану аналитикалық әдістердің негізі болып 

табылады. Сондықтан аналитикалық модельдерде априорлық қасиеттері бар 

деп есептеуге болады. Басқару жүйелерді жобалау процесіне қолданғанда 

математикалық модельдер өздерінің негізгі міндетін қанағаттандыру керек, 

басқару жүйенің құрамы туралы шешім қабылдау процесін ақпаратпен 

қамтамасыздандыру. Осындай жүйелердің элементтерінің параметрлерін 

оптималдау сұрағы жобалаудың соңғы қадамында туады - бұл енгізу процесі 

болады. Өзінің ерекше қасиеттеріне қарай (модельдеу көзқарасы жағынан) 

енгізуді қолданудың басталуы деп есептеуге болады. Технологиялық 

агрегаттарды жобалаған кезде модельдерге қойылатын талаптар объекттің тек 

қана құрамы туралы шешім қабылдауда емес, сонымен бірге оның 

элементтерінің параметрлері туралы (мысалы, құбырлардың ұзындығы, 

дискреттеу қадамы, т.б. сияқты) шешім қабылдау қажеттілігімен байланысты. 

 

38 нұсқа  

 

1. 1 Модельдерді құрастырудың негізгі принциптері 

 

Басқару жүйелерді қолдану процесі объекттің математикалық 

модельдеріне өзінің шарттарын қояды, ағынды (оперативті) ақпаратты алуға 

негізделген, олар өзінің міндетіне қарай келесідей: 

- технологиялық процестің өлшеу аспаптарымен бақыланбайтын 

координаталары туралы; 

- әртүрлі режимді факторлар себебінен уақыт бойынша өзгеретін 

технологиялық процестің кейбір бөлімдерінің қасиеттері туралы 

Модельдердің бөлінген кластарының екеуі де агрегаттарды қолданудың 

қажетті дәлдігімен жүйе реакциясын болжауы керек. Бірінші жағдайда 

модельге өлшегіш құралдарға сияқты метрологиялық талаптар қоюға болады. 

Қолдану процесінде екінші кластың моделін алуға ақпарат көзі болып 

технологиялық процестің өзі және агрегаттарда орнатылған күй 

координаттарының бергіштері (датчиктері) жатады. Осыдан, мұндай 

ақпараттың өңделген шешімі алынған модельді  апостериорлы модельге 

жатқызуға мүмкіндік береді. Бірінші кластың модельдері априорлыда және 

апостериорлы болуы мүмкін. Бірінші жағдай жобалаудың басында алынған 

модельді басқару жүйесіне «енгізген» жағдаймен байланысты. Екінші 

жағдайда әдеттегідей қолдану процесінде процестің координаттары жайлы 

ағынды ақпарат негізінде модельдің параметрлерін дәлелдеу өткізіледі.  

Сонымен математикалық модельдерді құрудың екі принципиалды 

әртүрлі амалдары бар. 

Бірінші амал модельді таңдағанда зерттелетін процестің жүріс-тұрысын 

анықтайтын физика-химия заңдылықтарды есепке алуда негізделген. Осындай 

модельдер аналитикалық модельдер деп аталады. Басқа сөзбен айтқанда 



32 

 

модель теңдеулерін алу үшін зат пен энергия сақтауға фундаменталды 

заңдылықтары қолданылады, теңдеулер объектте өтетін физикалық және 

химиялық процестерді теориялық талдап шығарады. Мұнда тәжірибелерді 

өткізу керек емес, сондықтан бұл әдістерді процестері жақсы оқылған 

объекттерді жобалау қадамында олардың статикалық және динамикалық 

сипаттамаларын анықтау үшін қолдануға болады. Объектті толығымен 

бейнелеген кезде алынған жүйенің есебін табу өте қиын. 

 

39 нұсқа  

Модельдерді құрастырудың негізгі принциптері 

 

Екінші амал қара жәшік концепциясында негізделген, яғни объекттің 

ішкі құрамы белгісіз, одан да зор, зерттеушіге керек те емес деп есептелінеді. 

Барлық ақпарат пассивті және активті тәжірибелерде объектті бақылаудан 

алынады, басқа сөзбен айтқанда процесс қасиеттерін кіріс - шығыс қатынас 

арқылы бейнелеген жеткілікті деп есептелінеді. Әдетте рұқсат етілген 

модельдер кластары ізделінетін параметрлер арқылы сызықты болатын белгілі 

функциялар жүйесі бойынша жіктеу қатарлары ретінде таңдалынады. 

Осындай жолмен алынған модельдер эмпирикалық (тәжірибелік) деп аталады. 

Тәжірибелік модельдердің артықшылығы параметрлердің өзгеру 

диапазонының кіші аралығында объект қасиеттері дәл бейнелетіндігі және 

математикалық бейнелеудің қарапайымдылығы. Негізгі кемшілігі – теңдеуге 

кіретін параметрлер мен объект сипаттамалары арасындағы функционалдық 

байланысты анықтауға болмайды. Сонымен бірге, осындай модельдерді басқа 

біртектес объекттерге қолдануға болмайды. 

Аналитикалық және эксперименталды әдістер арасында ақпараттық 

жағынан және қолдану өрісі жағынан принципиалды айырмашылықтары бар. 

Аналитикалық әдістер екі сұраққа жауап бере алады: объекттің жүріс-тұрысы 

қандай және неге олай? Екінші түрдегі модельдер тек қана "қандай?" деген 

сұраққа жауап бере алады. Эмпирикалық әдістер тек қана белгілі жұмыс 

істейтін қондырғыларды автоматтандыру және оптимизациялауға лайықты. 

Аналитикалық әдістер эмпирикалық әдістерге қарағанда жалпы болып 

табылады және олардың көмегімен алынған нәтижелер фундаменталды 

болады. Бірақ бұл жеңіл берілмейді. Олар эмпирикалық әдістерге қарағанда 

күрделі және қиындықтар аналитикалық модельді құру кезінен бастап туады. 

Егер де объектті қара жәшік ретінде бейнелеу үшін статистика мен автоматты 

реттеу теориясынан білімдер жеткілікті болса, аналитикалық модельдерді 

құру үшін физика, химия, гидродинамика, т.б. пәндердің әртүрлі салаларынан 

түрлі-түрлі математикалық аппараты қажет. Сонымен бірге бұл қиындықтар 

аналитикалық модельдердің үлкен ақпараттық сыйымдылығымен орнын 

толтырады. 

 

40 нұсқа  
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1. Имитациялық модельдер 

 

Эмпирикалық модельдердің бір түрі – имитациялық модельдер. 

Процестерді модельдегенде кей-кезде математикалық модельді ізделу 

шамалар арқылы арнайы теңдеулер жүйесіне түрлендіру міндетті түрде 

орындалуы керек емес. Математикалық модельмен бейнеленетін 

құбылыстарды олардың логикалық құрамын, уақытта кезектесуін сақтап 

арнайы модельдеу қондырғылармен немесе есептеу техникамен қайтадан 

өңдеуді имитациялық модельдеу деп атайды. Аналитикалық әдіске қарсы 

имитациялық модельдеу кезінде орындалатын әрекеттер мағынасы ізделінетін 

болып таңдалынған шамалардан әлсіз тәуелді. Ізделінетін шамаларды бағалау 

үшін модельде айналып жүрген кез келген лайықты ақпарат қолданылуы 

мүмкін, тек қана оны тіркеу және кейіннен өңдеуге қол жететін болса. 

Аппараттық модельдеуде процесті зерттеу үшін арнайы модельдеу 

қондырғылар қолданылады; олардың жұмыс принциптері механикалық, 

электр, гидравликалық, жылулық және т.б. құбылыстардың аналогияларында 

негізделген. 

Имитациялық модельдеудің негізгі артықшылығы – олар күрделі 

есептерді шешуге мүмкіндік береді. Аналитикалық зерттеулерде қиындық 

тудыратын дискретті және үздіксіз элементтерінің болуы, жүйенің 

элементтерінің сызықсыз сипаттамалары, көптеген кездейсоқ жағдайлар және 

т.б. факторларды имитациялық модельдер жәй есепке алуға мүмкіндік береді. 

Қазіргі кезде имитациялық модельдеу – күрделі жүйелерді зерттейтін ең 

тиімді әдіс, ал көп жағдайда жүйенің жүріс-тұрысы жайлы ақпарат алудың 

(әсіресе жобалау қадамында) тәжірибелік жалғыз мүмкіндігі болып табылады. 

Жүйенің жұмысының процесін имитациялық модельде іске асырған 

кезде алынған нәтижелер кездейсоқ шамалар мен функциялардың іске 

асырылуы болып табылса, процестің сипаттамаларын алу үшін оны бірнеше 

рет іске асырып, алынған ақпаратты соңынан статистикалық өңдеу қажет 

болады; бұл кезде имитациялық модельді машиналық іске асыру әдісі ретінде 

статистикалық модельдеуді таңдаған жөн. 

Имитациялық модельдеу келесідей бағалау есептерін шешуге мүмкіндік 

береді: жүйенің құрылымының варианттарын, жүйені басқарудың әртүрлі 

алгоритмдерінің тиімділігін, жүйенің әртүрлі параметрлерінің өзгерістерінің 

әсерлерін. Белгілі шектеулерде кейбір тиімділікті бағалау критерийлары 

бойынша оптималды болатын  белгіленген сипаттамалары бар күрделі жүйені  

құру қажет болғанда имитациалық модельдеу осы жүйелердің құрылымдық, 

алгоритмдік және параметрлік синтезі негізінде қолданылады . 

 

41 нұсқа 

1.1 Имитациялық модельдер 

Компьютерде модельдеу аппараттық модельдеудің арнайы түрі болып 

табылады. Процесті компьютерде модельдеу үшін оның математикалық 
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моделін арнайы модельдеу алгоритмге түрлендіру керек. Осы алгоритмге 

сәйкес компьютерде зерттелетін процестің элементарлы құбылыстарын 

(олардың байланыстары мен өзара тәуелділіктерін есепке алып) бейнелейтін 

ақпарат тудырылады. Бұл ақпараттың кейбір бөлігі модельдеу нәтижесінде 

алу керекті процестің сипаттамаларын анықтауға қолданылады. 

«Имитациялық модель» деген атау процесс-түпнұсқа мен 

компьютердегі процесс арасында тұрысын бейнелейтін ақпарат құрамы мен 

оның сипаттамалары және модельдеу кезіндегі компьютермен өңделетін 

ақпарат жағынан сәйкес болады. 

Имитациялық модельдер өзінің шешімдерін аналитикалық модельдер 

сияқты түрде көрсете алмайды, олар тек қана тәжірибемен анықталатын 

жағдайлардағы жүйе жүріс-тұрысын талдауға қолданатын құрал ретінде 

қолданылады. 

Яғни керекті ақпаратты немесе нәтижені алу үшін имитациялық 

модельді шешу емес, орындау керек болады. Сонымен имитациялық 

модельдеу – нақты жүйенің моделін құру және осы модельмен тәжірибелерді 

өткізу процесі; бұл тәжірибелер жүйені басқару кезінде пайдаланатын 

жүйенің жүріс-тұрысын түсіну немесе әртүрлі жағдайларды бағалау 

мақсатымен жасалады. 

Мынаны атап кеткен жөн: аналитикалық модельдерді компьютерде 

сандық есептеуі модель теңдеуін (аналитикалық немесе тәжірибелік жолмен 

құрастырылған) шешуінің әдісінің іске асырылуы, ал имитациялық модель 

жүйенің өзінің жүріс-тұрысының іске асырылуы болып табылады. 

 

 42 нұсқа 

Объекттердің сипаттамаларын анықтаудың аналитикалық әдістері 

 

Құбылыс механизмдері, яғни объектте бар барлық себеп-салдарлық 

байланыстарды модель операторының құрамында қамтып көрсету  

аналитикалық модельдердің ерекшелігі. 

Кез келген математикалық модельді құрастыру модельденетін объектті 

физикалық бейнелеуден басталады. Сонымен бірге модельде көрсететін және 

оларды бейнелеу кезде қабылданатын негізгі келісімдерді орнататын объектте 

өтіп жатқан элементарлы болатын процестерді бөледі. Бұл арада элементарлы 

деген қарапайым дегенді білдірмейді, тек қана ол процестер басқа күрделі 

процестердің құрастырушысы болатынын білдіреді. Әдетте, элементарлы деп 

бір құбылыстар класының процестерін есептейді, мысалы, масса алмасу, 

жылу тасымалдау, т.б. Әдетте келесі элементарлы процестер есепке алынады: 

фазалар ағындарының қозғалысы, фазалар арасында масса алмасу, жылу беру, 

агрегаттық күйді өзгерту, химиялық түрлендіру. 

Есепке алынатын элементарлы процестердің тізімін объектті 

бейнелейтін математикалық модельге енгізілетін құбылыстардың жиыны 

анықтайды. 
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Жылуэнергетика өндірісінің негізгі технологиясы келесі элементарлы 

құрастырушылары бар физикалық процестерде негізделген: 

- механикалық процестер – қатты материалдарды механикалық өңдеу; 

- гидродинамикалық процестер (сұйықтық пен газды тасымалдау); 

- жылу процестері (жылыту және суыту); 

- масса алмасу процестері (булану және конденсациялану). 

Осы барлық процестерінің өту заңдылықтары олар өтетін ортаның 

қозғалу шарттарымен байланысты, ол шарттар гидро және газодинамика 

заңдарымен анықталады. Сонымен бірге олардың барлығы (біріншіден басқа) 

жүйенің бөлек бөліктері арасында зат пен энергияны тасымалдау элементарлы 

процестерінде негізделген. Осындай тасымалдау процестердің 

заңдылықтарын термодинамика оқиды. (Механикалық процестерді оқу 

серпімділік теориясының және қатты зат механикасының заңдарында 

негізделген). Сондықтан көптеген технологиялық процестерін модельдеудің 

теориялық негізі гидро және газдинамикасы болып табылады. Технологиялық 

процестердің элементарлы қадамдарындағы ғылым негізі жалпы 

болғандықтан, оларды талдау және олардың модельдерінің рұқсат етілген 

кластарын құрастыру принциптері де жалпы болады. 

 

43 нұсқа 

1. Идентификация мәселесі туралы жалпы мәліметтер 

 

Мақсатты басқару үшін яғни дұрыс құрастырылған басқару сигналы 

объектті белгілі бастапқы күйден қажетті күйге көшіру үшін басқару 

объекттің сипаттамаларын білу қажет. 

Идентификациялау деп аталатын автоматты басқару теориясының 

маңызды бағыттарының бірі кірудегі және шығудағы сигналдар өлшеулер 

нәтижелерінің негізінде объекттің сипаттамаларын анықтау есебін шешеді. 

Біліп тану модельдерге қажетті осындай модельдер құбылыстың ішкі 

механизмдерін бейнелемеуі мүмкін. Олар объект кірістері мен шығыстары 

арасындағы тек қана кейбір формалды байланыстарды орнатады. Осы 

байланыстың сипаттары мен ерекшеліктері басқару объектті 

идентификациялау процесінде алынған модельдің негізі болып табылады. 

Идентификациялау (лат.identifico – ұқсату) деген белгілі критерий 

дәлдігімен объектке адекватты (лат. adaeguatus – теңескен) болатын оның 

математикалық моделін құрастыру процесі. Тағы бір анықтамасы:  

идентификация – объект мен модель арасындағы өзара бір мәнді сәйкестікті 

орнату процесі.  Біз келесі анықтаманы қолданамыз: идентификация – 

тәжірибелік зерттеулер мәліметтері негізінде объект сипаттамаларын 

анықтау. 

Құрылғы, құбылыс немесе процесс идентификациялаудың объектті 

болып табылуы мүмкін. Адамның тіршілік етуіндегі көптеген ғылыми және 

қолданбалы салаларында – медицина, сейсмология, гидро- және 
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радиолокация, бейнелерді өңдеу, электр тізбектерінің синтезі және анализі 

және тағы басқа салаларда идентификация есептері пайда болады. 

Параметрлер жиынтығы арқылы бақыланатын берілгендердің өзара 

байланысымен анықталатын  модель құрылымын таңдау және кіріс әсерлердің 

қалыптасуынан модельді құрастыру басталады. Осыдан кейін кірістегі әсерлер 

объектке беріледі және осы әсерлерге реакциясы өлшенеді (шығыс сигналдар). 

Сонан кейін кіріс және шығыс сигналдар және таңдалған құрылым  

қабылданған сапа критерийіне сәйкес параметрлер мәндерінің бағасы үшін 

қолданылады. Идентификацияның сапа критерийі келісілген шектеулер мен 

рұқсат ету аймағындағы объектке модельдің адекваттық дәрежесін 

сипаттайды. Объектке берілетін және модельге бірдей кіріс әсер берілгенде, 

модель мен объекттің шығыс сигналдарының айырымдарының минималды 

орта квадратын қамтитын параметрлер бағаларына сәйкес ортаквадраттық 

критерий жиі қолданылады. Параметрлерді бағалау бағаларды іздеу ережесін 

анықтайтын идентификациялау алгоритміне негізделіп орындалады. 

Ақырында, құрылған модель қаншалықты дәл имитациялайтынын және 

бақылаудың мәліметтерін болжайтынын тексеру үшін оларды бірдей 

әсерлерде салыстыру қажет. Бұл процесс модель верификациясы деп аталады. 

 

44 нұсқа 

1.1 Идентификация мәселесі туралы жалпы мәліметтер 

 

Әдетте «идентификация» термині динамикалық объекттердің 

математикалық модельдерін құруға жатқызады. Еске сала кетсек, 

динамикалық объект дегеніміз – тек ағымдағы кіріс сигналдардың мәндерінен 

емес, сонымен бірге уақыттың  алдыңғы мәндерінен де тәуелді болатын 

объект болып табылады. Кез келген басқару алгоритмінде қойылған есеп 

көзқарасы жағынан объектке ең тиімді әсерді анықтауға мүмкіндік беретін 

объект моделі орнатылады. Әр нақты объеттегі модель сипаттамаларының 

ауытқулары кей кезде оның параметрлері мен құрылымын өзгертеді. 

Сондықтан модельді түзету қажет болады. Басқаруды синтездеу алдында 

модельді түзету қажет, басқа сөзбен айтқанда объектті қайтадан 

идентификациялау. Сонымен, басқару екі қадамға бөлінеді: бірінші қадамда 

объекттің адекватты моделін синтездеу керек, екіншісінде – осы модель 

негізінде басқаруды синтездеу. Сондықтан идентификация бөлек есеп 

болмайды, ол басқару мақсаттарына бағынышты болып басқару есебінің 

құрылымдасқан бөлігі болады. Бірақ, көбінесе методологиялық көзқарас 

жағынан идентифициялау өздігінше мақсат ретінде қарастырылады, себебі 

модельдерді синтездеу әдістері басқаруды синтездеу әдістерінен өзгеше 

болып табылады. Осы жағдай себебінен идентификациялау басқару 

теориясының бөлек бөлімі болып орнатылды. 

45 нұсқа  
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Идентификациялау 

 

Жүйе туралы априорлық ақпарат көлеміне қарай идентификациялау кең 

мағынадағы және тар мағынадағы деп бөлінеді.  Модель операторының 

құрылымын анықтау процесі кең мағынадағы (немесе құрылымдық) 

идентификациялау деп аталады. Құрылым деген түсініктеменің анық 

анықтамасы жоқ және әртүрлі авторлар бұл түсініктемені әртүрлі талқылайды. 

Берілген коэффициентеріне дейінгі дәлдікпен алынған оператор түрін  модель 

құрылымы деп атаймыз. Кірудегі және шығудағы сигналдарды өлшеу 

нәтижелері негізінде математикалық модельдің құрылымы анық болған кезде 

оның параметрлерін бағалау тар мағынадағы идентификация болады. Кең 

мағынадағы идентификация кезінде жүйе туралы априорлы ақпарат өте аз 

немесе жоқ болады. Тар мағынадағы идентификация кезінде керісінше жүйе 

туралы априорлы ақпарат  жеткілікті болады. 

Егер де модель операторы оның параметрлеріне дейінгі дәлдікпен 

берілсе, параметрлік идентификациялау есебін аламыз. Бұл есептің қойылуы 

келесідей: тәжірибелік мәліметтер негізінде модель анықталған мағынада ең 

тиімді (немесе жеткілікті дәлдікпен) объект операторын 

аппроксимациялайтындай параметрлер векторының мәндерін анықтау. 

Егер де модель операторында белгісіз функциялары бар болса, осындай 

операторлар терминдерінде идентификация параметрлі емес деп аталады. 

Әрқашан келесіні есепке алу керек: 

- талқыланып отырған идентификациялау әдістерінің біреуі де 

жүйелердің барлық түрлерін идентификациялауға жарамайды, олардың 

әрқайсысының өзінің қолдану аймағы бар;  

-  зерттелетін процестің математикалық моделін құрастыру мақсатын 

әрқашанда біліп отыру керек; осыдан әдісті таңдауда және соңғы нәтижелерді 

дұрыс интерпретациялауда болады; 

- жүйенің жаңадан өңделген математикалық моделін қолданудың 

шектелген аймағын белгілеу керек. 

 

46 нұсқа 

 

Идентификациялау әдістерін жіктеу 
 

Негізгі қасиетіне  қарай идентификациялау әдістерін жіктеу әртүрлі 

жолдармен орындалуы мүмкін. Сондықтан әр жіктеу (классификация) 

қатысты немесе салыстырмалы болып табылады. 

Зерттелетін жүйе қандай класқа жататынына қарай идентификациялау 

әдістері келесідей бөлінеді: 

- сызықты немесе сызықсыз жүйелерді идентификациялау әдістері; 

сонымен бірге сызықты жүйелерді идентификациялау жеңілдеу болады, 

себебі олардың суперпозифиялық қасиеттері бар; 
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- стационарлы немесе стационарлы емес жүйелерді идентификациялау 

әдістері. Егер де дәл идентификациялауға қажетті уақытқа қарағанда жүйе 

параметрлері баяу өзгеретін болса, жүйелер стационарлы болып есептелінуі 

мүмкін; 

- дискретті және үздіксіз жүйелерді идентификациялау әдістері; 

- жалғыз немесе бірнеше кіріс әсерлері бар жүйелерді  

идентификациялау әдістері;     

-  детерминерленген немесе стохастикалық процестерді идентификация-

лау әдістері. Стохастикалық процестерді идентификациялағанда көбінесе 

жүйе күйі туралы ықтималдық пікірлерге негізделеді. Практикада өлшеу 

нәтижелерінің барлығы бөгеттер себебінен дәл болмайды, сондықтан дәл 

идентификациялау үшін фильтрацияны немесе тегістеу операцияларын 

қолдану қажет болады. Детерминерленген жүйелерді идентификациялағанда 

әдетте фильтрация өткізілген деп есептелінеді.  

 

47 нұсқа 

1. Классификациялау тәсілдері 

 

Классификациялау тәсілдерінің мазмұны жағынан идентификациялау 

күрделілігі қойылған. 

Модель құрылымын таңдау процесінде қиындықтарды ескере отырып, 

модельді  «төмендетуге» болатынына, яғни оны объекттен әлдеқайда 

қарапайымдалатынына көңіл бөлу керек. Мысалы, егер де объект динамикасы 

өте жоғары болмаса, динамикалық объекттің жүріс-тұрысын статикалық 

модельмен бейнелеуге болады; сызықты емес объектті сызықтымен 

аппроксимациялау, т.б. Әрине, осындай модельдер негізінде құрастырылған 

басқарудың тиімділігі төмендейді. Бірақ осы төмендеуі өте көп білінбесе, ал 

идентификациялаудан ұтатын табысты болса, осындай таңдауды деп 

есептеуге болады. 

Идентификациялау есебі объект моделінің құрылымын анықтап, оның 

параметрлерін қайтадан өңдеуге саятын болғандықтан, идентификациялау 

есептері мен әдістерін классификациялау негізіне объекттің алдын ала зерттеп 

тану дәрежесін таңдауға болады. Бұл ең маңызды, бірақ қолдануға қиын 

нұсқасы – жүйе туралы априорлы ақпараттың бар болуына қарай 

идентификациялау әдістерін клаасификациялау. Мұнда барлық объекттерді 

келесі топтарға бөлуге болады: 

- коэффициенттерінің жуықтаған мәндеріне дейін оларды бейнелейтін 

теңдеулері белгілі болатын объекттер; осындай объекттер үшін 

идентификациялау есебі жоқ болады, бұл есеп параметрлерінің жуықтаған 

мәндерін дәлелдеуге келтіріледі; 

- оларды бейнелейтін теңдеулер белгілі, бірақ коэффициенттерінің 

сандық мәндері белгісіз болатын объекттер; осы объекттер үшін 
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идентификациялау процесі белгілі құрылымы бар модельдердің белгісіз 

параметрлерін қалпына келтіруге саяды; 

- оларды бейнелейтін теңдеулерінің анықталған түрі және 

параметрлерінің сандық мәндері белгісіз болатын объекттер; бірақ объект 

туралы априорлы ақпарат бар, мысалы, объект сызықты, ондағы өтпелі 

процестер монотонды болып табылады, т.б. Модель құрылымы бұл кезде осы  

белгілі априорлы ақпарат негізінде таңдалынып, тәжірибелер өткізу кезде 

дәлелденуі мүмкін, содан кейін параметрлерін қалпына келтіру есебі 

шешіледі;  

- олар туралы ешқандай априорлы ақпараты жоқ объекттер («қара 

жәшік»). 

 

48 нұсқа 

 

1.1 Жіктелу (классификациялау) тәсілдері 

 

Процестер динамикасын зерттеудің тәжірибелік әдістері оның кіріс және 

шығыс координаттарындағы орнатылған ақпаратты өңдеуде негізделген. 

Объектте тәжірибені өткізу әдісіне қарай идентификациялау әдістерін 

активті, пассивті және аралас деп бөлуге болады. 

Егер де зерттелетін объект кірісіне алдын ала анықталған сыналатын 

әсерлер беріліп, шығудағы сигнал зерттелсе, идентификациялау әдістері 

активті болып табылады. Сыналатын әсерлер импульсті, периодтық немесе 

кездейсоқ уақыттан тәуелді функциялары болуы мүмкін. 

Көбінесе объекттің әдеттегі жұмысын жасанды сыналатын әсерлермен 

бұзуға рұқсат берілмейді. Осындай жағдайда идентификациялаудың пассивті 

әдістері қолданылады, әдетте, статистикалық (мысалы, корреляциялық). Бұл 

кезде кірістегі сигналдың кездейсоқ табиғилық тербелістері қолданылады. 

Осындай әдістерді тиімді қолдану үшін бақылаудың үлкен интервалын 

алу керек, сондықтан компьютерлерді міндетті түрде пайдаланады. Жасанды 

сыналатын әсерлерді қолданбағандықтан, басқару процесіне 

идентификациялау жабдықтарының қажет емес әсерлерін жояды, бірақ 

идентификациялау дәлдігі төмендейді, әсіресе басқару шаманың кіші 

деңгейлерінде. Сондықтан ең болмаса осындай жағдайда активті тәжірибені 

өткізу немесе пассивті тәжірибедегі бақылау интервалын үлкейту ұсынылады. 

Кірудегі сигналдар объекттің барлық сипаттайтын жиіліктерінен тұруы керек. 

Қай әдісті қолдану дұрыс болатынын шешу жеңіл сұрақ емес. Ол 

анықталған объекттің қасиеттеріне, идентификациялаудың қажетті дәлдігіне 

және сыналатын сигналдың түріне тәуелді. 

Идентификациялау әдістері ұсынылған жіктелуден басқа келесі белгілер 

бойынша бөлінуі мүмкін: 

- объект сипаттамаларын көрсету әдісі бойынша (уақыт немесе 

жиілік кеңістігінде); 
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- объект мен модельдің ұқсастығын орнататын критерийі бойынша; 

- модельдің белгісіз параметрлін қалпына келтіру әдістері бойынша 

(итерациялық немесе итерациялық емес). 

Алынған математикалық бейнелеу нақты объекттегі бар болатын 

заңдылықтарды шешілетін басқару есебінің талап ететін дәлдігімен көрсетуі 

керек. Одан басқарудың сапасы тәуелді болады. 

 

49 нұсқа 

Динамикалық сипаттамаларды тура әдістермен анықтау 

 

Тура әдістерде идентификациялау арнайы түрдегі сигналдар көмегімен 

орындалады. Басқару жүйелерде іске асырылған бірінші әдістері жиілік, 

сатылық және импульсті әсерлерді қолданумен орындалды. Осы әдістердің 

көбісі тек қана сызықты жүйелерге қолданылады. Егер сигналдар деңгейлері 

кішкене шамалар болса, олар сызықтандырылған жүйелерге де қолдануы 

мүмкін.  Бұл әдістер арнайы сигналдарды талап етеді: сатылы сигналдарды 

өтпелі функция (сатылы өтпелі функция) бойынша идентификациялау үшін, 

кірісте импульсті сигналдарды импульсті өтпелі функциямен 

идентификациялау үшін және әртүрлі жиілікті синусоидалдық кірістегі 

сигналдарды жиілік сипаттамаларды анықтау үшін қолданады. Объекттің 

әдеттегідей кірістегі сигналдардың орнына айтылған арнайы сигналдары 

қолданылатын болғандықтан, бұл әдістер идентификацияны, әрине, басқару 

процесін тыс кезде өткізілетінін талап етеді. Сондықтан бұл әдістер тек қана 

сызықты стационарлы жүйелерге қолданылады, себебі осындай жүйелерде 

кіріс сигналдардың бір түріне алынған кіріс-шығыс қатынасы  басқа түрдегі 

кіріс сигналдарына да сақталады. 

Аталған кіріс сигналдарының үшеуінің ішінде сатылы кіріс сигналы 

қолдануға ең қарапайым болып табылады, ал синусоидалдық сигналдарды 

кіріске беру синусоидалдық әсерлерді жасап, жиілікті сәйкес диапазонда 

өзгерту керек. Импульсті әсер бойынша идентификациялау үшін импульсті 

кіріс сигналын жасап, қолдануымен байланысты техникалық қиындықтар 

пайда болады. Бұл әдісті сызықтандырылған жүйелерге қолдануға болмайды, 

себебі анықтама бойынша импульс амплитудасы кіші шама бола алмайды. 

50 нұсқа  

Өтпелі функция бойынша идентификациялау 

 

Идентификациялау кезде қолданылатын қарапайым кіріс сигналы 

сатылы сигнал болып табылады. Осындай сигнал жүйе кірісінде, мысалы, 

кіріс клапанды кенет ашу (жабу), басқару кернеуді қосу (өшіру), т.б. 

жолдарымен орнатылады, сонымен бірге олардың барлығын арнайы 
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аппаратураны қолданбай орнатуға болады.  Идеалды сатылы сигналдың өсу 

уақыты нөлге тең, бірақ мұны физикалық іске асыру мүмкін емес, себебі ол 

кезде өсу жылдамдылығы шексіз үлкен шама болуы керек. Сондықтан кез 

келген нақты сатылы сигнал идеалды сатылы сигналының тек қана 

аппроксимациясы болады. Бірақ, егер де сигналдың өсу уақыты жоғарғы 

гармониканың периодынан әлдеқандай кіші болса, идентификациялау қателігі 

кіші шама болады. Бөгеттері бар процестерде немесе өлшеулерге шулар әсер 

еткен болса, шуларға фильтрлеу процедурасын қолдану қажет. 

Өтпелі процесс көмегімен идентификациялау басқару процесінен тыс 

автономды орындалады, сондықтан тек қана стационарлы процестерге 

қолданылады. Бірақ сатылы әсерлер жүйелерді жұмысқа қосқанда және де 

олардың әдеттегідей жұмыс кезінде де көп деген жүйелерге әсер ететін 

болғандықтан, жүйе жұмысын бұзбай өтпелі функцияларды жазып алуға 

болады. Осында қарастырып отырған әдістің артықшылығы болады. Сонымен 

бірге, жүйе стационарлы деп есептеу керек, себебі идентификациялау 

нәтижелері сатылы сигналды қолданғаннан кейін дәл болады деп 

есептелінеді. Сонымен бірге сатылы сигналдың амплитудалары диапазонында 

жүйе сызықты деп есептелінеді. 

 

Студенттің № 2 семестрлік жұмысы 

 

Тақырыбы: жағдаяттық диалог.  
Мақсаты: білім алушының кәсіби әрекеті барысында туындауы мүмкін 

әртүрлі жағдайларға байланысты диалог құрастыра білуі.  
Тапсырма: оқытушы ұсынған нұсқалардың тақырыптарын негізге ала 

отырып, жағдаяттық диалог құрастыру.  
Қойылатын талап: жұмыс көлемі – әр сөйлеушіден 15-20 реплика. 

Диалогтар кәсіби және қоғамдық-әлеуметтік салаларға байланысты 
қатысымдық жағдаяттарға негіздей құрылады. Тапсырманы жұп болып 

орындауға да болады. Жұптарды оқытушы ұсынады. 

 

Жағдаяттық диалогты құрастыру барысында төменде берілген 
сұхбаттасуда қолданылатын тілдік оралымдар мен диалогтың түрлерін 
пайдалану ұсынылады. 

 

Студенттің № 2 өздік жұмысы (ауызша, жазбаша) 

 

Тақырыбы: жағдаяттық сұхбат құрастыру. 

Мақсаты: терминдер мен терминдік cөз тіркестерінің кәсіби 

лексикадағы маңыздылығы мен алатын орнын түсіне отырып, белгілі бір 

кәсіби жағдаяттар бойынша өз ойын дұрыс, жүйелі түрде айта алатын 

дәрежеге жеткізу. 

Тапсырма: таңдаған іскерлік жағдаятқа сәйкес берілген терминдер 
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мен терминдік сөз тіркестерін пайлана отырып іскерлік сұхбат 

құрастыру. 

Жағдаяттық тапсырмаларды орындау кезеңдері: 
СӨЖ тапсырмаларын толық әрі сапалы орындау мақсатында 

жағдаяттарды СОӨЖ кезінде оқытушымен талқылап, өзіне ұнаған 

тақырыпты таңдау. 

Жағдаятқа сәйкес берілген терминдер мен терминдік тіркестер (10) 

іріктеп алу. 

Іріктеп алынған терминдерді қолдана отырып, жағдаяттық диалог 

құрастыру. 

Құрастырылған диолагта сөйлемнің бірыңғай мүшелері мен құрмалас 

сөйлем болуы керек. 

Іріктеп алынған терминдердің орысша баламасын тауып, олардың 

қазақ тіліндегі түсіндірмесін беру 

Қойылатын талап: 
1) Түсіндірме сөздіктің көлемі - 10 термин мен терминдік бірліктен 

тұруы. 

2) Жұмыс көлемі – әр сөйлеушіден 15-20 реплика. Диалогтар 

ұсынылған кәсіби және қоғамдық-әлеуметтік салаларға байланысты 

қатысымдық жағдаяттарға негіздей құрылуы. 

3) Диалог барысында сөз әдебі мәдениетін сақтауы. 

4) Жағдаяттық диалогты құрастыру барысында төменде

 берілген тұрақты сөйлеу формулалары және диалогтың түрлерін 

пайдалану керек. 

 

Тұрақты сөйлеу  формулалары:  

 

Сұхбатасуды бастау  

Менің ойымша,  біз әңгімемізді келесі мәселені талқылаудан 

бастағанымыз дұрыс сияқты... 

Бүгін мен белгілі мәселелерді қайтадан талқылауды ұсынамын... 
Бүгінгі кездесуіміздің себебін сіз жақсы білетін болғандықтан, бірден 

талқылайтын мәселемізге көшсек... 

Әңгімемізді біз .... талқылаудан бастасақ. Менің сізбен кездесуге келген 

себебім.... 

Біз әңгімемізді мені көптен толғандырып жүрген .... 

мәселеден бастасақ. 

Осыған дейін арамызда болған келісімге сәйкес, әңгімемізді 

... қарастырудан бастағанымыз дұрыс болар деп ойлаймын. 

 

Келіскенді немесе құптағанды білдіру 

 

Сіздердің шарттарыңыз бізді толық қанағаттандырады. Бұл ойыңызға 

біз қарсы емеспіз. 
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Біз келісімге келе аламыз деп ойлаймын. 

Мен сіздің көзқарасыңызды толық құптаймын. Біздің бұл пікіріңізге 

қарсы айтарымыз жоқ. Бұл, біздің ойымызша өте жақсы идея. Мен сіздің 

пікіріңізбен толық келісемін. ... туралы менің көзқарасым сіздікімен толық 

сәйкес келеді. Тұтастай алғанда сіздің шарттарыңызды толық қабылдауға 

болады. Жалпы біз келісімге келдік деп есептеуге болады. 

 

Өз көзқарасын қорғауға тырысу 

 

Мен бұл бапты басқа көзқарас тұрғысынан қайтадан талқылауды 

ұсынамын. 

Біз осы мәселені басқа қырынан қарастырып көрейікші. 

Мен сізден осы сұраққа қатысты қосымша мәліметтерді алғым келеді. 

Біз әңгімеміздің негізгі тақырыбынан біршама ауытқып кеткен 

сияқтымыз. 

Осындай себептерге байланысты, осыған дейін қарастырған баптардың 

бірқатарына қайта оралуды ұсынамын. 

Мен бұл мәселені шешудің басқа жолын көріп тұрмын, сол себепті 

түсініктеме бере кеткім келеді... 

Талқылағалы отырған мәселені шешудің басқа да жолы бар 

екендігімен сіз келісесіз деп ойлаймын. 

Мен ... туралы мәселені қайта қарастырудың қажеттігі жайында айтқым 

келеді. 

Мүмкін, осы мәселеге қатысты сарапшылардың қорытындысы сізді 

қызықтыратын шығар. 

 

Өтінішті білдіру 

 

Егер келіссеңіз, біз сізге қарыздар болар едік... Сіз осылай істей 

алмайсыз ба... 

Сізге қиын болмаса... Сізге ауыр тимесе... 

Мен сізге риза болар едім, егер... 

Біз сіздің көмектесе алатындығыңызға сенеміз...  

Мен сізден ... сұрағым келеді 

Сіздің тарапыңыздан үлкен көмек болар еді, егер... 

 

Белгісіздікті немесе күдікті білдіру 

 

Бұл мәселеге байланысты пікірім толық қалыптысып болған жоқ. 

Кейбір мәселелер мені қатты күдіктендіреді. 

Менде айтқандарыңыздың нақтылығына сенімсіздік тудыратын 

мәліметтер болғандықтан, сіздің мына мәселелерді анықтауыңызды өтінер 

едім. 
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Кейбір мәселелерге байланысты сіздің ойыңызды толық 

түсіне алмадым. Осының қажеттілігі жайлы үлкен күдігім бар. 

Менің ойымша мұндай шешімді қабылдауға әлі ерте сияқты. Мен бұл 

мәселенің басқаша шешілгенін қалар едім. 

 

Келіспеушілікті, қабылдай алмауды білдіру 
 

Тұтастай алғанда сіздің ұсынысыңызды қабылдауға болады, бірақ... 

Біздің көзқарасымыз сіздікінен біршама бөлектеу. Біз бұл мәселеге 

басқа түсінік тұрғысынан қараймыз. 

Жалпы сіздің ұсыныстарыңыздың көпшілігімен келісеміз, бірақ біздің 

бірнеше ұсыныстарымыз бен ескертулеріміз бар. 

Сіздің нұсқаңызбен келісу оңай емес, себебі оны іске асырудың 

белгілі бір қиыншылықтары бар. 

Бізді сіз ұсынған шарттар толықтай қанағаттандыра алмайды. 
Өкінішті, біздің қаржылық жағдайымыз сіздің өтінішіңізді 

қанағаттандыруға мүмкіндік бермейді. 

Өкінішке орай, біз сіздің шартыңызды қабылдай алмаймыз. 
Біз сіздің осы мәселені көтеруге көп күш салғаныңызға ризашылықпен 

қараймыз, бірақ біз келісе алмайтындығымызды білдіруге мәжбүрміз. 

 

Нақты жауап бермеуге тырысу 

 

Сіздің сұрағыңызға нақты жауап беру қиын, себебі... 

Аталған мәселеге тек қана жалпылама түрде ғана жауап беруге болады. 

Мен оның жалпы сұлбасын ғана шамалаймын. 

Маған ол туралы айту қиын. 

Мен сізге толық жауап беруге қиналамын. 
Өкінішке орай, ол туралы біздің толық мәліметіміз болмай тұр. 

Біз ол туралы білмейміз, сол себепті көтерілген мәселе жайлы нақты 

ешнәрсе айта алмаймыз. 

 

Сұхбатты аяқтау 

 

Сонымен, біз әңгімеміздің соңына жақындап келеміз. 

Кәне, біздің келісімдеріміздің қорытындысын шығарайық. Сұхбаттың 

қорытындысы ретінде менің айтқым келгені... 

Менің байқауымша, біз бүгінгі сұрақтардың бәрін қарастырып болдық. 

Меніңше ... мәселесін шешілді деп есептеуге болады. 
Сіздерге бүгінгі талқылауға қатысқандарыңыз үшін біздің 

фирмамыздың атынан алғыс білдіріп, болашақ әріптестігіміздің сәтті 

болатындығына сенім білдіруге рұқсат етіңіздер. 

Талқылауға қатысуға уақыт бөлгендеріңіз үшін сіздерге шын 

жүректен алғыс білдіруге рұқсат етіңіздер. Менің ойымша сіздер өз 
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шешімдеріңізге риза боларсыздар. 

 

Диалогтың түрлері: 

 
1) диалогтық сұхбат (разговор) – бір тақырыпқа арналған қысқа 

уақыттық әңгіме; 

2) диалогтық әңгіме (беседа) – шешім қабылдау мақсатында 

мәліметтермен бөлісіп, оқиғаға немесе жағдайға қатысты өз көзқарастарын 

білдіру; 

3) келіссөз (переговор) – мәмілеге келу мақсатында белгілі бір мәселені 

талқылау; 

4) интервью – баспасөз, радио, теледидар журналистері жүргізетін 

әңгіме; 

5) пікірсайыс (дискуссия) ; 

6) іскерлік – тікелей «жанды» диалог; 

7) телефонмен әңгімелесу – вербалды әңгіме. 

 

Жағдаяттық диалогты құрастыру үлгісі. 

 

Жағдаят: Сіз басшысыз. Жұмыстан шыққысы келетін қызметкердің 

арызына қол қоюдан бұрын оны шақыртасыз. Сіз оның кетуіне қарсысыз. 

Себебін біліп, оны орнында қалдыруға үгіттеңіз. 

Қызметкер – Сәлеметсіз бе, Диас Жанарбекұлы! 

Басшы – Сәлеметсіз бе, Жұлдыз Қанатқызы! Отырыңыз! Бүгінгі 

кездесуіміздің себебін сіз жақсы білетін болғандықтан, бірден негізгі 

мәселеге көшсек. Сіздің жұмыстан өз еркіңізбен кетуіңіздің себебі қандай? 

Қызметкер – Маған ол туралы айту қиын. Сұрағыңызға жауап берудің 

қажеттілігі жайлы үлкен күдігім бар. 

Басшы – Біз осы мәселені басқа қырынан қарастырып көрейікші. Сіз 

тәжірибесі мол білікті мамансыз. Сіздей жұмыскердің кетуі – біз үшін ауыр 

жағдай. Жиырма жыл еңбек еткен ұжымыңыздан кету сізге де оңай емес 

шығар? 

Қызметкер – Өкінішке орай, мен шешім қабылдадым. Мен сіздің 

маған алаңдаушылық білдіргеніңізге ризашылықпен қараймын, бірақ 

жұмыстан кетуге мәжбүрмін. 

Басшы – Мен сізден неге арыз жазғаныңызды ашып айтуыңызды 

сұрағым келеді. Басқа жұмыс таптыңыз ба? 

Қызметкер – Мен отбасы жағдайыма байланысты жұмыстан 

шығамын деп арыз бердім. Балам биыл университеттің ақылы бөліміне 

оқуға түсті. Мен оның оқуының ақшасын төлеуім керек қой. Жалақым 

аздық етеді, сол себепті айлығы осы жерге қарағанда екі есе көп жұмысқа 

орналасатын болдым. 

Басшы – Сіздің әрекетіңіз енді түсінікті болды. Мен сіздің 

көзқарасыңызды толық құптаймын. Дегенмен мен сізден осы шешіміңізге 
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қатысты қосымша мәліметтерді алғым келеді. Айтып отырған мекемеңіз 

жекеменшік пе? Онда келісімшарт қанша уақытқа жасалады? 

Қызметкер – Жекеменшік фирма. Алдымен екі ай сынақ мерзімі 

болады. Сосын үш жылға келісімшарт жасаймыз деген. 

Басшы – Жұлдыз Қанатқызы! Әрине, сіздің өмірлік тәжірибеңіз бар, 

әрбір жағдайды ой елегінен өткізе білетін парасатты жансыз. Алайда 

талқылап отырған мәселені шешудің басқа да жолы бар екендігімен сіз 

келіседі деп ойлаймын. Жекеменшік фирманың ертеңі белгісіз. Онда 

жалақы уақытылы берілетініне де күмәндануға болады. 

Қызметкер – Менің бұл пікіріңізге қарсы айтарым жоқ. Өкінішке 

орай, менің басқа амалым қалмады. Әрине, осы жердегі әріптестерімді, 

үйренген қызметімді мен қимаймын. 

Басшы – Тағы да қайталап айтқым келеді: біз сіздей өз ісіне адал, 

ортасына сыйлы, жауапкершілігі мол қызметкерді мақтаныш етеміз. Жас 

мамандар үшін сіз таптырмас ұстазсыз. Сіз бізге керексіз. 

Қызметкер – Мен сізге және әріптестеріме ризашылығымды білдіремін. 

Менің кетуімнің себебін дұрыс түсінгендеріңізді қалаймын. 
Басшы – Өкінішті, біздің қаржылық жағдайымыз сіздің мәселеңізді 

жақын арада шешуге мүмкіндік бермейді. Алайда үш-төрт айдан кейін бізде 

жаңадан бөлім ашылады. Сіз бөлім меңгерушісі лауазымына әбден 

лайықтысыз. Бөлім меңгерушісінің жалақысы жоғары. Оған жұмысының 

нәтижесіне қарай сыйақы да беріледі. Осы ұсынысыма қалай қарайсыз? 

Қызметкер – Сіздің ұсыныңыз мені қызықтырады. Бұл ойыңызға мен 

қарсы емеспін. 

Басшы – Біз келісімге келдік деп ойлаймын. Менімше, мәселе 

шешілді деп есептеуге болады. Сізге менің сөздеріме құлақ асып, 

шешіміңізді өзгерткеніңіз үшін алғысымды білдіремін. Сұрақтарыңыз бар 

ма? 

Қызметкер – Менде сұрақ жоқ. Түсіністік танытып, қолдау 

көрсеткеніңізге алғысым шексіз. Келешекте қойған талаптарыңызды 

орындап, сеніміңізді ақтауға тырысамын. 

Басшы – Сізге еңбекте табыс, ісіңізде сәттілік тілеймін. Егер 

қиындықтар болса, келіңіз, біз сізден көмегімізді аямаймыз. 

Қызметкер – Рақмет, сау болыңыз! Басшы – Сау болыңыз! 

 

 

Жағдаят нұсқалары. 
 

1- нұсқа 

 
Сіз «Тоспа Су» МКК-ның басшысысыз. Сіз ағынды суларды бұру 

бөлімінің бас маманымен «Қыс, көктем мезгіліне Алматы қаласының   
дайындығының жүйесін құру» жобасының міндеттері мен оның мақсаттары 

туралы әңгімелесесіз. 
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2 -нұсқа 

 

«Павлодар мұнай өңдеу зауыты » жанармаймен мерзімінде қамтамасыз 

етуді кешіктіріп жатыр. Осы мәселені себебін анықтап, дұрыс шешу 

мақсатында зауыт директорымен сұхбат жүргізесіз. 

 

3-нұсқа 

 
«Эйр Астана» компаниясы торабы ұсынылған шарттар орындалмауда, 

сондықтан осы келеңсіздікті шешу мақсатында жүргізілетін шаралар жөнінде 
компания мен әуежай басшылары ой бөліседі. 

 

4 - нұсқа  

Отын-энергетикалық кешендегі болған келеңсіз жағдайға байланысты  

тілші сұрақтарына басшылықтың берген сұхбаты. 

 

5 - нұсқа 

 

«ZETA» жиһазы үлкен сұранысқа ие сондықтан фирма директоры 
тауардың сапасы мен бағасын көтеру туралы мәселені  көтерді. Осы мәселе 
төңірегінде фирма есепшісімен талқылап, шешуді ұсынады. 

  

6- нұсқа 

 
Кәсіпорын басшысы өндірістік бөлімше басшысына кәсіпорынның 

қаржылық-экономикалық және өндірістік-шаруашылық қызметіне қатысты 
мәселелерде қызметтің жекелеген бағыттарын жүргізуді тапсырып, шешуді 
ұсынады. 

 

7 - нұсқа 
Сіз «Автоматтандыру және басқару» мамандығы бойынша білім алып 

жатқан студентсіз. Басқа мамандықта оқитын досыңызбен өз 
мамандығыңыздың артықшылықтары туралы айтып, сөз жарыстырыңыз. 
 
Досыңыздың сіздің мамандығыңыздың бүгіні және болашағы жайлы айтқан 
пікірлерін қостап немесе жоққа шығарып, тақырыпты ары қарай дамытыңыз. 

 

8 - нұсқа 

Өзіңіз жұмыс істейтін кәсіпорын туралы әріптесіңізбен сұхбаттасыңыз. 

 

9 - нұсқа 
«МАЭК-Казатомпром» АҚ кадрлар бөлімі директорының жас маманды 

жұмысқа қабылдауы. Бұл орайда жұмыс тәртібі,  ережелері және болашағы 
(перспективасы) туралы сөз қозғаңыз. 
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10 - нұсқа 

 

Сіз «Қазақмыс» компаниясының президентісіз. Шетелдік компанияның 
басшысына сіздермен бірігіп жұмыс істеудің қажеттігін айтып, мұндай 
бірлескен еңбектің тиімді болатындығына серіктесіңіздің көзін жеткізіңіз. 

 

11 - нұсқа 

 

Сіз белгілі шетелдік компаниядан келген өкілсіз. Сіздің міндетіңіз – 
бірлесіп жұмыс істеуді ұсынып отырған компания жайында толық мәлімет 

алып, компанияның артықшылықтары мен кемшіліктерін таразылай келіп, 
шешім қабылдау. 

 

12 - нұсқа 
 
Сіз «АлматыЭнергоСбыт» ЖШС-ның басшысымен жаңа жоба бойынша 

жүргізілетін жұмыстар туралы әңгімелесіңіз. 

 

13 - нұсқа 

 

Сіз «Алматыгаз» АЕО» ЖШС-ның бас маманысыз. Алдағы күндері 
Алатау ауданының тұрғындарына газ жүйесін қосуға тиіссіздер. 
Қызметкеріңіздің біреуімен осы жұмысты қалай орындау керектігі,  оның 
ерекшелігі және осы істі неден бастап, немен аяқтау керектігі жайында 
пікірлесесіз. 

 

14 - нұсқа 

 

Сіз «Қазақстанда қалыптасқан экологиялық мәселелер және оны шешу 
жолдары» атты семинарға қатыстыңыз. Семинарда көтерілген мәселе 

төңірегінде әріптестеріңізбен ой бөлісіңіз. 

 

15 - нұсқа 

 

«Экология – халық тағдыры» тақырыбында Алматы қаласының бас 
экологымен  оңтүстік астананың экологиялық мәселелері және оны шешу 
жолдары туралы  әңгімелесіңіз. 

  
16 - нұсқа 

  

Сіз «Автоматтандыру және басқару» мамандығы бойынша оқитын 
АЭжБУ студентісіз. Осы мамандық жайлы білгісі келетін досыңызбен 
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автоматтандыру құралдары, бақылау өлшегіш құралдары және олардың 

қолданылу саласы, болашағы жайында әңгімелесесіз. 

 

17 - нұсқа 

 

Сіз АЭжБУ студентісіз. Сізге Алатаудың бауырындағы қалада тұрып 
өмір сүру де, оқу да ұнайды. Сіздің міндетіңіз – Алматыда оқудың болашақ 

үшін өте тиімді, үйренетін нәрсе көп екендігін айтып жоғары білім алғысы 
келетін сыныптасыңызды АЭжБУ-ге оқуға шақыру. 

 

18 - нұсқа 
 
«Автоматтандыру және басқару» мамандығында оқитын екі магистрант 

басқару жүйесіндегі мөлтекүрдісшілері кешендері жайында пікірлеседі. 

 

19 - нұсқа 

 

Өскемен машинажасау зауытының бас мастері көлікті жаңа заманға сай 
автоматтандыру, яғни көлік ішіндегі температураны бірқалыпты ұстау режімі 
туралы ойды ортаға салады.  

 

20  - нұсқа 
 

Кешенді механизациялау және автоматтандыру, өнімділігі жоғары  

арнайы жабдықты бақылау және сынау құралдарын жобалау және өндіріске 

енгізу, құралдардың еңбек қажеттілік нормативтерін және оны жасау үшін 

материалдардың шығыс нормаларын даярлау, үнемдеу режимін және 

шығыстарды азайтуды жүйелеп жүзеге асыру бойынша жұмысты 

ұйымдастыруға байланысты мекеменің бірінщі басшы мен бас есепшінің 

сұхбаты. 

 

21 - нұсқа 

 

Сіз «Болашақ» бағдарламасымен АҚШ-та білім алып жатқан 

магистрантсыз. Бұл елде көптеген қиындықтармен кездесіп, қиналып жүрсіз. 
Сондықтан сіз бәрін тастап еліңізге кетуге бел байладыңыз. Шешіміңіздің 

дұрыс екендігіне көз жеткізу үшін басқа магистрантпен әңгімелесіңіз. 

 

22 - нұсқа  

 

Технологиялық үрдістерді автоматтандыру, автоматты жүйелерді 
жобалау және өндірудің өзекті мәселелерін шешуге қабілетті қазіргі заманға 
сай жоғары білімді мамандарды дайындау төңірегінде ЖОО-ның ректорымен 
тілші сұхбаты. 
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23 - нұсқа 

 

Топтағы досыңызбен «Болашақ маман қандай болу керек?» деген 
тақырыпта пікір алмасыңыз. 

 

24 - нұсқа  

 
Өз мамандығыңызға байланысты ашылған ғылыми жаңалықтар 

төңірегінде оқытушыңызбен сұхбаттасыңыз. 

 

25 - нұсқа 

 

Сіз АЭжБУ қабылдау комиссиясының мүшесісіз. Университетке оқуға 
тапсыруға келген абитуриент сізден әрбір мамандықтың ерекшелігі жайлы 

мәліметтерді білгісі келеді. Сұрақтарына жауап беріп, оқу орнын жақсы 
жағынан көрсетуге тырысыңыз. 

 

26 - нұсқа 

 

Заңғар «Болашақ» бағдарламасымен шетелде білім алады. Махамбет 
Алматыда Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық ғылыми техникалық 

университетінде оқиды. Олар қысқы демалыста Алматыда кездесіп, 
Қазақстанда жұмысқа орналасу мәселесінің қиындығы және оқуды 

бітіргеннен кейін қайда орналасатындары жайында пікірлеседі. 

 

27 - нұсқа 

 

Сіз жас мамансыз. Алғашқы жұмыс күнінде жаңадан келген маман 
ретінде ұжыммен танысуыңыз керек. Әуелі басшылықпен немесе ұжым 
жетекшісімен жақынырақ танысып, негізгі міндеттеріңізді анықтап алыңыз. 

 

28 - нұсқа 

 

Коммерциялық мәселелер жөніндегі директордың орынбасары 

кәсіпорынның коммерциялық қызметі және қаржылық жоспарларының ұзақ 

уақытты стратегиясы жөнінде бөлім басшыларымен талқылауы. 

 

29 - нұсқа 

 

Сіз әріптесіңізбен тендер жайында әңгімелесіп отырсыз. Әріптесіңіз 
тендерге қатысты естіген жаңалығын айтып, оған көңілі толмайтынын 

білдірді. Сіз бұл жаңалықты естіген-естімегеніңізді айтып, тендерді ұтып алу 
жолдарын түсіндіріп, тендер туралы өз ойыңызды білдіріңіз. 
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30 - нұсқа 
 
Учаске мастері машықтанудан өтуге келген студентке еңбекті қорғау 

ережелері мен техникалық қауіпсіздікті, өндірістік және еңбек тәртібін, ішкі 
еңбек тәртібін сақтауын түсіндіреді.  

 

31 нұсқа 
 

         Алматы қаласындағы №1 балалар үйінің директоры мен студенттер 
кәсіподақ ұйымы төрағасы АЭжБУ-да жыл сайын өткізілетін қайырымдылық 
шарасының дайындығы туралы пікірлеседі.  
           

32 - нұсқа 

 
          Сіз АЭжБУ ректорысыз. Қалалық энергетика бөлімінің басшысымен 
техника саласында үш тілді еркін меңгерген маманды дайындаудың 
қиындығы мен жетістіктері туралы ой қозғаңыз. 
 

          33 - нұсқа 
           
          Сіз «Инженерлік кибернетика» кафедрасының түлегісіз. Біліміңізді 
жалғастыру мақсатында Томск техникалық университетінің магистратура 
бөлімінің басшысымен оқу  туралы сұхбаттасасыз. 
 

         34 - нұсқа 
 

Сіз мекемеде директорсыз. Орынбасарыңызды шақырып, айлық 
жоспардың не себепті орындалмағандығы және бұл мәселені қалай шешуге 
болатындығы жайлы әңгімелесіңіз. Әңгіме өлшеу жүйелерінің бөлшектерін 
жасайтын кәсіпорынға қатысты жүруі тиіс. Диалогта өлшеу жүйелерінің 
бөлшектеріне, олардың атауларына, жасалу технологиясына қатысты сөздер 
болуы керек. 

 

           35 - нұсқа 

 

       Сіз жарнама менеджерісіз.Тұтынушыларды жарнамаланатын тауар 

немесе қызметтің сапасының артықшылығы және ерекше сипаттамалары 

туралы хабардар ете отырып, өндірілетін өнімді немесе көрсетілетін 

қызметтерді еңбек нарығында өткізу мақсатындағы тілшімен сұхбатыңыз. 

 

36 - нұсқа 

 
        Сіз тәжірибе алмасу мақсатында шетелге бардыңыз. Шетелдік 
әріптесіңізбен орта және шағын кәсіпкерлікті дамыту мәселелері төңірегінде 
ой бөлісіңіз. 
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          37 - нұсқа 

      

Сіз АЭжБУ журналы «Энтелдің» редакторысыз. Қазақстан энергетика 

саласында  елеулі еңбек еткен есімі елге әйгілі ғалымнан интервью аласыз. 

Сізге оның аты-жөні ғана таныс, бірақ қалай атақты тұлға болғаны белгісіз. 

Әңгіме барысында ғалымның өмірбаяны, жастық шағы, студенттік кезеңі,  

алғашқы ашқан жаңалығы және ғылыми зерттеулері жайлы ақпарат алуға 

тырысасыз. 

 

          38 - нұсқа   
   
         Сіз Алатау аудандық төтенше жағдайлар комитетінің инспекторысыз. 
Алдағы қысқы маусымға тұрғындардың дайындығы, пеш, газ 
қондырғыларының дұрыс орналасқандығы жөнінде тексеру барысында 
тұрғындырмен әңгімелесесіз. 
 

          39 – нұсқа  

 
          Екі маман ұялы желілер және сымсыз рұқсат ету жүйелерінің 
ерекшеліктері жайында сұхбаттасады. Әңгімеге арқау болған тақырып: жер 

үстіндегі жылжымалы байланыс жүйелерінің бірінші және екінші 
буындарының өзіндік ерекшеліктері. 

            
40 - нұсқа 

 

Зертханада. Сіз кіші ғылыми қызметкерсіз. Басқа бөлімге аға ғылыми 

қызметкер болып ауысқалы жатырсыз. Орныңызға магистратураны жаңадан 

бітіріп келген қызметкер жұмыс істемек. Оған қауіпсіздік техникасын 

(химиялық құралдармен, электр жабдықтарымен жұмыс істеуді) түсіндіріп, 

сұрақтарына жауап беріңіз. 
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