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МАЗМҰНЫ
АЛҒЫ СӨЗ
1.КӘСІБИ ҚЫЗМЕТТЕ МАТЕМАТИКАЛЫҚ, СТАТИСТИКАЛЫҚ
ЕСЕПТЕРДІ ҚОЛДАНУ
1.1 Сызықтық алгебра әдістері
1.1.1 Матрицалар. Матрицалық операциялар
1.1.2 N-ретті матрицаның детерминанты және оның қасиеттері
1.1.3 Кері матрица
1.1.4 Сызықтық алгебралық теңдеулер жүйесі және оларды шешу
әдістері
1.2 Аналитикалық геометрия
1.2.1 Декарттық координаттар жүйесі (жазықтықта және кеңістікте)
1.2.2 Векторлардың негізгі түрлері мен операциялары
1.2.3 Жазықтықтағы түзудің теңдеулері
1.2.4 Жазықтықтағы екінші ретті түзулер мен қисықтардың
теңдеулерін қолдана отырып есептерді шешу
1.3 Математикалық талдау
1.3.1 Туынды және дифференциалдар
1.3.2 Белгісіз және анықталған интегралдар. Қос интегралдар
1.3.3 Сандық қатарлар. Жинақталуы. Тейлор Қатары
1.3.4 Бірнеше айнымалы функциялардың жартылай туындылары мен
дифференциалдары
1.3.5 Қарапайым дифференциалдық теңдеулерді шешу
1.4 Әлеуметтік-экономикалық құбылыстарды статистикалық өлшеу
1.4.1 Статистиканың негізгі түсініктері. Статистикалық өлшеулер.
Статистикалық әдіснаманың ерекшеліктері
1.4.2 Негізгі статистикалық көрсеткіштер. Орташа көрсеткіштердің
мәні
1.4.3 Вариация түсінігі. Вариация көрсеткіштері. Вариация қатарының
көрсеткіштерін анықтау
1.4.4 Статистикалық байқаудың түрлері мен нысандары. Іріктемелі
байқау, іріктеме қателері
1.4.5 Динамика қатарларының түсініктері мен түрлері. Аналитикалық
көрсеткіштер. Динамикалық үлестіру қатарын талдау
2. ЭЛЕКТРОНДЫҚ ЖӘНЕ ЭЛЕКТР СХЕМАЛАРЫН ОҚУ ЖӘНЕ
ҚҰРАСТЫРУ, ЭЛЕКТР ҚҰРЫЛҒЫЛАРЫМЕН ЖҰМЫС ІСТЕУ
ДАҒДЫЛАРЫ
2.1 Электротехниканың негізгі құбылыстары
2.1.1 Электр өрісі және оның сипаттамалары
2.1.2 Электр өрісіндегі өткізгіштер мен диэлектриктер және олардың
қасиеттері
2.1.3 Электр сыйымдылығы, негізгі сипаттамалары
2.1.4 Конденсаторларды қосу
2.2 Тұрақты электр тогының электр тізбегі
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2.2.1 Электр тогының қасиеттері
2.2.2 Электр тізбегінің жұмыс режимдері. Электр тізбегінің
параметрлері
2.2.3 Ом Заңы
2.2.4 Электр тізбегінің қуаты
2.2.5 Кирхгоф Заңдары
2.3 Электромагнетизм құбылысы
2.3.1 Магнит өрісі және оның сипаттамалары
2.3.2 Электромагниттік индукция, өзін-өзі индукция құбылысы
2.4 Электрлік өлшеу
2.4.1 Электр өлшеу аспаптары олардың түрлері мен мақсаты
2.4.2 Кернеуді, токты, кедергіні өлшеу
2.4.3 Электрлік емес шамаларды электрлік әдістермен өлшеу
3.МЕНЕДЖМЕНТ ЖӘНЕ МАРКЕТИНГ НЕГІЗДЕРІН КӘСІБИ
ҚЫЗМЕТТЕ ҚОЛДАНУ
3.1 Ұйымның қызметінің тиімділігіне әсер ететін оның ішкі
айнымалылары мен сыртқы факторлары
3.1.1 Ақпараттық технологиялар жүйесіндегі басқару ерекшеліктері,
ұйым қызметін жоспарлау негіздері, ақпараттық алмасулардың
тиімділігін арттыру жолдары
3.1.2 Шешімдер қабылдаудың әртүрлі тәсілдері
3.1.3 Өкілеттіктер мен міндеттерді беруді жүзеге асыру
3.1.4 Басқару практикасындағы ынталандыру модельдері және
бақылау шаралары
3.1.5 Еңбек ресурстарын жоспарлау, бұйымдар мен өндірістік
процестерді жобалау кезіндегі заңдық шектеулер.
3.2 Кәсіпорынның маркетингтік қызметінің тиімділігін арттыру
3.2.1 Тауар, баға және өткізу саясатының негізгі бағыттары
3.2.2 Маркетингтік зерттеулер үшін ішкі және сыртқы қайталама
ақпарат көздерін пайдалану
3.2.3 Маркетингтік зерттеулер жүргізу кезінде бастапқы ақпаратты
жинау әдістері
3.2.4 Тұтынушының мінез-құлқы мен таңдауына әсер ететін факторлар
4.ТЕХНИКАЛЫҚ ШЕШІМДЕРДІҢ ТИІМДІЛІГІН БАҒАЛАУ ЖӘНЕ
ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЖАҒДАЙДЫ ТАЛДАУ
4.1 Экономикалық теория
4.1.1 Экономикалық теорияның функциялары
4.1.2 Экономиканы зерттеу әдістері
4.1.3 Экономикалық теорияның даму кезеңдері
4.2 Еңбек ресурстары және өндіріс құралдары
4.2.1 Еңбек өнімділігінің деңгейін айқындайтын факторлар
4.2.2 Қазіргі өндіріс факторлары
4.3 Кәсіпорынның техникалық-экономикалық көрсеткіштері
4.3.1 Өндірістік бағдарламаны әзірлеу кезектілігі. Айналым
қаражатына, еңбекке ақы төлеу нысандары мен жүйелеріне
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қажеттілікті айқындау әдістері
4.3.2 Қолданыстағы шығыс нормалары негізінде материалдық
ресурстарға қажеттілікті айқындау
4.3.3 Амортизацияны есептеудің әртүрлі әдістерін пайдалана отырып,
өндірістік жабдыққа және амортизациялық аударымдарға қажеттілікті
есептеуді жүргізу.
4.3.4 Еңбек ресурстарына, кәсіпорын қызметкерлерінің жалақы
қорына қажеттілікті есептеуді жүзеге асыру
4.3.5 Өнімнің өзіндік құнының калькуляциясын жасау
4.3.6 Пайданы қалыптастыру тәртібі, пайданың әртүрлі түрлерін
есептеу
4.3.7 Өндірістік ресурстарды пайдалану тиімділігінің көрсеткіштерін
есептеу және талдау
5.ӨНДІРІСТЕГІ ҚАУІПСІЗДІКТІ ҰЙЫМДАСТЫРУ
5.1 Еңбекті қорғау
5.1.1 Ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, жұмыс
орнында еңбекті ұйымдастыру
5.1.2 Ақпараттық қызмет көрсету кәсіпорындарында еңбекті қорғауды
басқару жүйесінің талаптары
5.1.3 Ақпараттық қызмет көрсету кәсіпорындарында еңбектің қауіпсіз
жағдайларын ұйымдастыру
5.1.4 Компьютерлік техниканы пайдаланушы үшін қауіпсіздік
техникасы жөніндегі нұсқаулық
5.2 Қауіпсіздік техникасы
5.2.1 Өндірістік санитария жүйесі
5.2.2 Шудан, дірілден, инфра - және ультрадыбыстан қорғау жүйесі
5.3 Электрондық-есептеу техникасын пайдалану кезіндегі электр
қауіпсіздігінің талаптары
5.4 Өндірістік жарықтандыру жүйесі
5.5 Ақпараттық қызмет көрсету кәсіпорындарындағы өрт
қауіпсіздігінің негіздері
6.WEB-ҚОСЫМШАЛАРДЫ ЖОБАЛАУ ЖӘНЕ ӘЗІРЛЕУ
6.1 Бағдарламалық жасақтаманы әзірлеу технологиясы
6.1.1 Web-технологиялардың стандарттары мен қағидаттары
6.1.2 Web-қосымшаны әзірлеудің негізгі кезеңдері
6.1.3 Жүйелілік, юзабилити, қол жетімділік мәселелері
6.1.4 "Ақпараттық жүйенің өмірлік циклі" түсінігі
6.2 HTML көмегімен веб-бетті құру
6.2.1
HTML-құжаттың
құрылымы.
Мәтінмен,
тізімдермен,
суреттермен, кестелермен, сілтемелермен, жақтаулармен және
пішіндермен жұмыс істеуге арналған негізгі HTML конструкциялары
6.3 CSS стильдерінің каскадты кестелері
6.3.1 Байланысты, енгізілген және кіріктірілген стильдер
6.3.2 CSS көмегімен бет торын құру
6.3.3 CSS көмегімен анимация жасау

139
141
143
145
147
149
154
155
155
156
157
159
160
160
161
162
163
164
167
168
168
169
170
171
172
172
178
178
179
181

5

6.4 JavaScript
6.4.1 JavaScript көмегімен веб беттердің динамикалық және
интерактивті элементтерін бағдарламалау
6.4.2 JavaScript шаблондарын пайдалану
6.5 Интернет желісін ұйымдастыру және оның жұмыс істеу
қағидаттары
6.5.1 Web – технологияларды дамытудың қазіргі заманғы
перспективалары мен үрдістері
6.5.2 Ғаламдық Интернет желісін ұйымдастыру, оның жұмыс істеу
принциптері
6.5.3 Web-серверлер мен клиенттік браузерлердің ақпарат алмасу
хаттамалары
6.6 Интерактивті web-қосымшаларды әзірлеу
6.6.1 Тұжырымдамалық жобалау әдістері
6.6.2 Сайт құрылымының түрлері
6.6.3. NET Framework құралдары мен технологиялары
7.ҚОЛДАНБАЛЫ ИНТЕРФЕЙСТІ ДАМЫТУ, ҚОСЫМШАЛАРДЫ
ӘЗІРЛЕУ
ҮШІН
ҮШ
ӨЛШЕМДІ
ГРАФИКА
МЕН
МУЛЬТИМЕДИЯНЫ ҚОЛДАНУ
7.1 CorelDraw бағдарламасында жұмыс істеудің практикалық
дағдылары
7.1.1 CorelDraw фигуралар, Нысандар, пішіндер және құю
7.1.2 CorelDraw мәзір жұмыс
7.1.3 Қаріптермен және мәтінмен жұмыс. Арнайы символдарды,
белгілерді немесе глифтерді қолдану
7.1.4 Құралдармен жұмыс. Векторлық қисықтар.
7.2 Photoshop-та жұмыс істеудің практикалық дағдылары
7.2.1 Photoshop-та суретпен жұмыс
7.2.2 Мәзірмен жұмыс.Терезелер
7.2.3 Суретті түрлендіру. Қабаттармен жұмыс
7.2.4 Мәтінмен жұмыс
7.3 AdobeIllustrator бағдарламасында жұмыс істеудің практикалық
дағдылары
7.3.1 Интерфейс элементтерін құру және өңдеу
7.3.2 Appearance және Symbols панельдері
7.3.3 Мәтін эффектілері
7.3.4 Векторлық қисықтармен жұмыс
7.3.5 Swatches кітапханасы, түс схемаларын қолдану
7.4 Мультимедиа құралдары
7.4.1 Adobe Premiere Pro бағдарламасының көмегімен аудио және
бейне материалдарды өңдеу
7.5 3D Studio Max бағдарламасындағы модельдеу
7.5.1 Объектілерді модельдеу негіздері
7.5.2 3D Studio Mah бағдарламасында суреттер жасау
7.5.3 3D Studio Mah бағдарламасындағы модельдеу
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7.5.4 Жарықпен жұмыс істеу, камераны пайдалану
7.5.5 Негізгі анимацияны қолдану және объектілерді визуализациялау
8.ЭЛЕКТРОНДЫҚ
ЖӘНЕ
БАСПА
БАСЫЛЫМДАРЫНЫҢ
МАКЕТТЕРІН ӘЗІРЛЕУ
8.1 Коммуникация түрлері. Ақпараттық, экспрессивті, прагматикалық
8.1.1 Көрнекі коммуникация түсінігі және әртүрлі ақпарат
тасығыштардың ерекшелігі
8.1.2 "Типографиканы" және қаріптік гарнитураларды қолдану
8.2 Басылымдарды беттеу және макеттеу әдістері
8.2.1 "Түпнұсқа-макет" түсінігі және оны ұсыну тәсілдері
8.2.2 Беттелген бағдарламалық пакеттер
8.2.3 Мәтін композициясының әдістері
8.3 Интерактивті сценарийлерді бағдарламалау әдістері
8.3.1 Мультимедиа мен интерактивті объектілерді электрондық
басылыммен байланыстыру тәсілдері
8.3.2
Электрондық
және
мультимедиа
басылымдарының
интерфейстерін әзірлеу
9. БИЗНЕСКЕ АРНАЛҒАН БҰЛТТЫ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ЕНГІЗУ
9.1 Бұлтты есептеу технологиясының пайда болуы, дамуы және
қолданылуы
9.1.1 Бұлтты орналастыру модельдері
9.1.2 Бұлтты есептеу қызметтерін ұсынудың негізгі модельдері
9.1.3 Бұлтты есептеу модельдерінің және олардың негізінде
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АЛҒЫ СӨЗ
Бүгінгі таңда Ақпараттық жүйелер ақпараттық қоғам қызметінің
көптеген салаларында қолданылады. Олар әртүрлі мәселелерді шешуге
арналған. Бұл ретте, әрбір ақпараттық жүйемен жұмыс істеу үшін білікті
мамандар қажет. Ақпараттық жүйелер маманы-қазіргі уақытта өзекті және
сұранысқа ие мамандық. Олардың қызметі ақпараттық жүйені жобалау және
әзірлеу сәтінен басталады және кәсіпорында ақпараттық жүйені енгізу және
одан кейін сүйемелдеу кезінде жалғасады.
Біліктілігі дизайнердің инфографикадан бастап сайттарға, әртүрлі вебқосымшалар мен бағдарламаларға дейінгі әртүрлі бағдарламалық өнімдерді
жобалайтын және жасайтын маманды сипаттайтын кең анықтамасы бар.
Дизайн жасау дегенді білдіреді, ал дизайнер болу-бұл әр түрлі қызмет
салаларында бағдарламалық өнімдерді жобалау және әзірлеу саласында
әртүрлі компьютерлік бағдарламалармен жұмыс істеу дағдыларын меңгерген
ақпараттық технологиялардың таңдалған саласында шығармашылық тұлға
болуды білдіреді. Дизайнер мамандығы Ақпараттық көздермен жұмыс
жасаудың өзіндік дағдыларын дамытуды да білдіреді.
Бұл оқу құралы модульдік-құзыреттілік тәсіл негізінде "Дизайнер"
біліктілігінде білім алушылардың кәсіби даярлығын жүзеге асыруда
оқытушыларға оқу-әдістемелік көмек көрсетуді өзінің мақсаты етіп қояды.
Оқу құралы "Дизайнер" біліктілігінің "Ақпараттық жүйелер"
мамандығының студенттеріне арналған. Оқу құралындағы Оқу материалы
осы мамандықтағы білім алушыларды даярлауға кіретін негізгі мәселелерді
ашатын 9 кәсіби модульге бөлінген. Әр модульде мысалдармен, суреттермен,
диаграммалармен және кестелермен бекітілген оқу-әдістемелік материалдар
бар. Оқу материалынан басқа, модульдердің әрқайсысында оқу мақсаттары,
студенттерге қойылатын алдын-ала талаптар, кіріспе, өзін-өзі бақылауға
арналған сұрақтар, практикалық тапсырмалар және әдебиеттер тізімі бар.
Кәсіби модульдер жоғары математика, аналитикалық геометрия,
Статистика, Радиоэлектроника және электротехника, экономика негіздері,
Менеджмент, Маркетинг және Бизнеске арналған бұлтты технологиялар
саласындағы мәселелерді қамтиды. Модульдердің мазмұны білім
алушыларда еңбекті қорғау, өндірістегі it-маманның жұмыс орнын
ұйымдастыру қауіпсіздігі, веб-қосымшаларды жобалау және әзірлеу,
электрондық және баспа басылымдарының қосымшалары мен макеттері
интерфейсін әзірлеу үшін компьютерлік графика бағдарламаларын пайдалану
саласында кәсіби құзыреттіліктерді қалыптастыруға бағытталған.
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1
БӨЛІМ.
КӘСІБИ
ҚЫЗМЕТТЕ
СТАТИСТИКАЛЫҚ ЕСЕПТЕРДІ ҚОЛДАНУ

МАТЕМАТИКАЛЫҚ,

Оқу мақсаттары:
Негізгі математикалық ұғымдар мен әдістерді зерделеу; білім
алушыларды теориялық және практикалық есептерді шешу үшін қажетті
қазіргі заманғы математикалық аппаратпен таныстыру; оқу математикалық
әдебиетін оқу кезінде өз бетінше білім алу дағдыларын дамыту; Талдамалық
қабілеттерді дамыту, зияткерлікті, логикалық және алгоритмдік ойлауды
дамыту.
Осы модульді өткеннен кейін студенттер:
•
математикалық және қолданбалы есептерді шешуде матрицалық
алгебра және аналитикалық геометрия әдістерін қолдану;
•
дифференциалдық және интегралдық есептеулердің қолданбалы
аспектілерін қолдану;
•
кездейсоқ шамаларды бөлудің негізгі заңдарын қолдана отырып
статистикалық деректерді жинау, өңдеу және талдау дағдыларын меңгеру;
•
аналитикалық
геометрияның,
матрицалық
алгебраның,
математикалық талдаудың және статистика теориясының практикалық
есептерін шешу.
Курс сызбасы
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Алдын ала талаптар:
Осы модульмен жұмыс жасамас бұрын студенттер алгебра негіздерін
және талдаудың басталуын, геометрияны, сондай-ақ комбинаторика мен
ықтималдық теориясының негіздерін үйренуі керек.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Қажетті оқу құралдары:
Линейная алгебра и аналитическая геометрия: Учебное пособие. / В.И.
Антонов, М.В. Лагунова и др. — Москва: Проспект, 2011. - 144 c.
Линейная алгебра и геометрия. / Шафаревич И.Р., Ремизов А.О. — М.:
ФИЗМАТЛИТ, 2009. - 512 с.
Аналитическая геометрия: учеб.-метод. пособие / С. Е. Демин, Е. Л.
Демина – Нижний Тагил: НТИ (филиал) УрФУ, 2016.-272с.
Высшая математика : учебное пособие. В 2 ч. Ч. 1 / А. В. Анкилов, П.
А. Вельмисов, Ю. А. Решетников; - Ульяновск: УлГТУ, 2011. -250 с.
Шорохова, И. С.Статистические методы анализа И. С. Шорохова, Н. В.
Кисляк, О. С. Мариев;— Екатеринбург:изд-во урал. ун-та, 2015. -300 с.
Математическая статистика: учеб. пособие /Д.К. Агишева, С.А. Зотова,
Т.А. Матвеева, В.Б. Светличная; – Волгоград, 2010. – 159 с.: ил.
Линейная алгебра: учебник и практикум/Н.Ш. Кремер,М.Н. Фридман;
под ред. Н. Ш. Кремера. - М.: Издательство Юрайт, 2014. - 307 с.
Аналитическая геометрия и линейная алгебра: учеб. Пособие/
А.Е.Умнов. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : МФТИ, 2011. — 544 с.

КІРІСПЕ
Бұл бөлімде жоғары математика, сызықтық және векторлық Алгебра,
дифференциалдық және интегралдық есептеулер, Аналитикалық геометрия
және статистика теориясы курстарының негізгі сұрақтары берілген.
Сапалы математикалық білім алу дизайн саласында қалыптасқан
құзыреттіліктері бар заманауи маманды даярлаудағы негізгі мақсаттардың
бірі болып табылады.
Бөлімді зерделеу барысында білім алушылар Математикалық талдау,
сызықтық алгебра, дифференциалдық және интегралдық есептеу,
Аналитикалық геометрия және статистика саласында математикалық
есептеулер жүргізудің құзыреттерін меңгеруі тиіс. Бұл бөлім студенттерге
заманауи есептеу әдістері мен құралдарын қолдану әдістері мен әдістерін
игеруге көмектеседі.
1.1 Сызықтық алгебра әдістері
1.1.1 Матрицалар. Матрицалық операциялар
Матрица деп A× b элементтері бар (матрица өлшемі) a жолдар мен b
бағандардан тұратын кесте түсініледі [1]. Бұл матрицаның жалпы көрінісі
төменде келтірілген:
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у11
у21
�…
уа1

у12
у22
…
уа2

у1в
у2в
…�
уав

…
…
…
…

У=немесе У=(уі,j), мұндағы (i=1,2,...a; j=1,2,...в) (1).

Осы матрицаның элементтерін жазуда YI, j I-жол нөмірі, j-баған нөмірі.
Матрицалардың атаулары әдетте бас әріптермен жазылады. Егер жолдар мен
бағандар саны сәйкес келсе, Матрица квадрат деп аталады.
Например :
x11
Х = �x21
x31

3 x 3 = 9.

с11
�с

x12
x22
x32

21

с12
с22

x13
x23 �. Х-3-ші ретті квадрат матрица, 3 жол, 3 баған және өлшемі
x33
с13
с23 �C = тікбұрышты матрицада 2 жол және 3 баған және 2 X 3

=6 элемент өлшемі бар.
θСондай-ақ, нөлдік, d-диагональды және E-бірлік матрицалар бар.

0
θ = �0
0

0
0
0

x1
0
0� D = � 0
0
0

0
x2
0

0
1 0
0 � Е = �0 1
x3
0 0

0
0�
1

(2)

Егер матрицада тиісті жолдар мен бағандар орындармен өзгертілсе,
онда мұндай матрица трансплантацияланған деп аталады және T [1]
белгісімен белгіленеді. Мысалы, екінші ретті а матрицасы АТ ретінде
белгіленеді:
6 7
�;
8 9

А=�

6 8
�
7 9

АТ = �

4
�5
6

7
4
8�немесе=; ВТ=�
7
9

5 6
�
8 9

Матрицалардағы кейбір сызықтық операцияларды қарастырыңыз.
1.МАТРИЦАНЫ САНҒА КӨБЕЙТУ.
Матрицаларды түріне қарамастан кез-келген санға көбейтуге болады.
Көбейту нәтижесінде матрицаның барлық элементтері осы санға көбейтіледі.
Мысалы:
�

λ • с11
λ • с21

λ • с12
λ • с22

λ • с13
6•2
�λ * с = немесе А • 2 = �
λ • с23
8•2

7•2
12
�=�
9•2
16

14
�;
18

2. МАТРИЦАЛАРДЫ ҚОСУ ЖӘНЕ АЗАЙТУ.
Егер матрицалар бірдей мөлшерде болса, онда оларды қосуға және
азайтуға болады. Бұл жағдайда матрица элементтері сәйкесінше алынып,
қосылады.
Мысалы:
x11 +у11 x12 + у12
x12 у11 у12
�
+
�
�
=
�
у21 у22 x21 + у
x22 + у22 �
21 x 22
21
1 2 3
1 0 0
немесе Z=5·F-3 * R== 5 · �4 5 6� − 3 · �0 1 0� =
7 8 9
0 0 1
3 0 0
5 10 150
2 10 15
�2 0 25 30 � − �0 3 0�=�20 22 30�
0 0 3 35 40 42
35 40 45
x11
Х + У = �x

Төменде матрицалардағы
келтірілген:
1 ) Х + У = У + Х;

сызықтық

операциялардың

(3)

қасиеттері
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2) (Х + У) + С =Х + (У + С));
3) (X + Y)λ = λ (X + Y) = λХ + λУ;
4) (λ + μ) x = λx + μx;
5) λ(μx) = (λμ) x, мұнда У және Х — матрица, λ, μ — сандар.
3.МАТРИЦАЛАРДЫ КӨБЕЙТУ.
Екі матрицаның үстінде көбейту амалын бірінші матрицаның
бағандарының саны екінші матрицаның жолдарының санына тең болған
жағдайда ғана жүргізуге болады. Мұндай көбейту нәтижесінде матрица
алынады, оның жолдарының саны бірінші матрицаның жолдарының санына
тең, ал бағандар саны екінші матрицаның бағандарының санына тең [1].
Матрицаларды көбейту ереже бойынша жүреді - матрицаның әр жолы
бағанға көбейтіледі.
Матрицаларды көбейту мысалын қарастырыңыз

3 4 5
3
� × �6 0 −2� =
−1
7 1 8
Р матрицасының бірінші жолы 𝑄𝑄𝑄𝑄 матрицасының
бірінші бағанына қолданылады,
=�
�=
тиісті элементтер көбейтіліп, көбейтіледі)
1×3+2×6+3×7
1×4+2×0+3×1
1 × 5 + 2 × (−2) + 3 × 8
=�
�=
1 × 3 + 0 × 6 + (−1) × 7 1 × 4 + 0 × 0 + (−1) × 1 1 × 5 + 0 × (−2) + (−1) × 8
36 7 25
=�
�
−4 3 −3
1
1

P× 𝑄𝑄𝑄𝑄 = �

2
0

Q · P көбейтіндісін орындай алмаймыз, өйткені Q матрицасының
бағандарының саны P матрицасының жолдарының санына сәйкес келмейді.
Q * P = P * Q болған жағдайда P және Q матрицалары пермутациялық
деп аталады. Есіңізде болсын, жалпы жағдайда көбейтілген матрицаларды
қайта құру мүмкін емес.
Мысалы: X * Y=�2 3� × �1 1� = �5 2�

1
�
1

2
�
4

3
�4
−5

1
2
�×�
0
4

3
6
�=�
5
2

4 5
1 0
9 4
8
�У * Х=, яғни х·У ≠ У * Х
3

Мысал 1. 2-ші дәрежелі матрицаларды көбейту

3
6
�×�
5
8

2×6+3×8 2×7+3×9
7
36 41
�=�
�=�
�
4×6+5×8 4×7+5×9
9
64 73

Мысал 2. Матрицаны бағанға көбейту

−1
2
6

3 × 8 + (−1) × 7 + 2 × 2 21
2
8
0� × �7� = � 4 × 8 + 2 × 7 + 0 × 2 �=�46�
(−5) × 8 + 6 × 7 + 1 × 2
1
2
4

Төменде матрицаны көбейту қасиеттері берілген:
1) (АВ) С = А (ӘК); 2) (А + В) С =АС + ӘК; 3) А (В + С) = АВ + АС;
4) AE = EA = A; 5) (AB) T= BTAT.
1.1.2 N-ретті матрицаның детерминанты және оның қасиеттері
x

у

(4).
2-ші ретті квадрат матрица берілсін R= �x1 у1 �
2
2
X1, x2, Y1,Y2 сандары детерминанттың элементтері деп аталады; X1, y2негізгі диагональ элементтері, x2, Y1-бүйірлік диагональ элементтері.
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𝑥𝑥𝑥𝑥1
�𝑥𝑥𝑥𝑥
2

у1
у2 � X детерминанты - X1·y2-x2·Y1-ге тең сан, яғни негізгі және

жанама
диагональ
элементтерінің
көбейтіндісінің
айырмашылығы[2].Анықтаушының бірнеше жалпы қабылданған белгілері
бар , detR, │R│, ∆2 немесе жай ∆.
N-ші
реттік
матрицаның
детерминанты
осы
матрицамен
салыстырылатын санды білдіреді, ол n бойынша индукциямен анықталады
у11
у21
�…
уn1

у12
у22
…
уn2

… у1n
… у2n
… …�
… уnn

У= (5).

Егер У матрицасының (N-1)-ретті детерминантты табуға болады деп
болжасақ, онда у матрицасының детерминанты │у│=у11D1 - у21D2+ у31D3 у41D4+...+(-1)n+1 уn1Dn өрнегі деп аталады, мұндағы Dк - матрицаның
детерминанты (n-1)-бірінші бағанды және к-жолды (рангты) сызып тастау
арқылы У матрицасынан алынған (N-1) - ретті матрицаның детерминанты [3].
Детерминанттарды есептеу әдістерін қарастырыңыз:
1-ші ретті анықтаушы: ∆1=│ ∆ у11│=у11;
𝑥𝑥𝑥𝑥1 у1
�𝑥𝑥𝑥𝑥 у �2-ретті анықтауыш: ∆2 = detX= = х1 * у2-х2 * у1;
2

𝑥𝑥𝑥𝑥11
�𝑥𝑥𝑥𝑥21
𝑥𝑥𝑥𝑥31

2

х12
х22
𝑥𝑥𝑥𝑥32

х13
х23 �3-ретті анықтауыш: ∆3=detX==х11х22х33+х21х32х13+х12х23х31-х13х22х31-х32х23х11-х21х12х33
𝑥𝑥𝑥𝑥33

1-Мысал: 2-ші дәрежелі матрицаның детерминантын есептеңіз
4
�
5

3
�=4∙6−3∙5=9
6

1
2-мысал: 3-дәрежелі матрицаның детерминантын есептеңіз�4
2

I əдіс (бірінші жолдың элементтері бойынша ыдырау)

2
3
−2

1
�4
2

2
3
−2

6
3
−1�+1∙ �
−2
5

1
�4
2

2
3
−2

6
−1�=1·3·5+4·6·(-2)+2·(-1) ·2-6·3·2-(-2) ·(-1) ·1-4·2·5= - 115
5

−1
4
�−2∙�
5
2

−1
4 3
�+6∙�
�=
5
2 −2

6
−1�
5

=(3·5-(-2) ·(-1))-2·(4·5-2·(-1))+6·(4·(-2)-2·3)=(15-2)-2·(20+2)+6·(-8-6)= - 115
II əдіс (үшбұрыш немесе Саррюс ережесі бойынша ыдырау)
а11 а12 а13
�а21 а22 а23 � = а11 а22 а33 + а21 а32 а13 + а12 а23 а31 − а31 а22 а13 −
а31 а32 а33
(6.
−а21 а32 а13 − а12 а23 а31

Сурет 1.1. Француз математигі Саррюс үшбұрышының ережесі
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1.1-суретте көрсетілген Ережеге сәйкес, 3-ші ретті детерминантты
есептеу үшін 1-схемаға сәйкес элементтердің көбейтіндісі + белгісімен, ал 2схемаға сәйкес минус белгісімен алынады.
Матрицалық детерминанттың қасиеттері:
Меншік 1. Матрицаның детерминанты-бұл матрицаның кез-келген жолының
элементтерінің сызықтық функциясы.
Меншік 2. Егер сіз екі іргелес жолды (немесе кез-келген екі жолды)
ауыстырсаңыз, анықтаушы белгіні өзгертеді.
Меншік 3. Бірлік матрицасының детерминанты тәртіпке қарамастан бірлікке
тең болады.
Меншік 4. Егер матрицада жолдардың біреуінің элементтері нөлге тең болса,
онда детерминант нөлге тең болады.
Меншік 5. Егер анықтауышта екі тең жол болса, онда ол нөлге тең болады
[3].
Детерминанттың бұл қасиеттері сызықтық теңдеулердің маңызды
теоремаларының біріне негізделеді: N белгісіз теңдеулер жүйесі осы
жүйенің матрицалық детерминанты нөлден өзгеше болған кезде ғана
жалғыз шешімге ие болады.
1.1.3 Кері матрица
N ретті х-квадрат матрицаны қарастырыңыз.
Y матрицасы X үшін оң кері матрица деп аталады, егер X * Y=EP
болса, онда біз n ретті матрица деп атаймыз.
Z матрицасы X үшін сол жақ кері матрица деп аталады, егер EP=Z· X
болса, У және Z матрицалары N тәртібінің квадрат матрицалары болуы керек
екенін есте ұстаған жөн[2].
Егер матрица бір уақытта Х матрицасына қатысты сол және оң кері
болса, матрица х матрицасына кері деп аталады, х матрицасына кері матрица
Х-1 деп белгіленеді.
Кері матрицаның қасиеттері:
1. detX-1 = (detX)-1
2. (X·K)-1 = X-1· K-1
3. (X-1)-1 = X
4. (XT)-1 = (X-1)T
Егер detX ≠ 0 болса, квадрат матрица х дегенеративті емес (ерекше
емес) матрица деп аталады. Нөлге тең болған кезде матрица дегенеративті
(ерекше) деп аталады. Есіңізде болсын, егер матрица бұзылған болса, онда
оның кері матрицасы болмайды.
Кері матрицаны табу алгоритмін қарастырыңыз:
1. X квадрат матрицасының детерминантын тауып, оның бүлінбегеніне көз
жеткізіңіз ,яғни оның детерминанты нөлге тең емес (detX ≠ 0).
2. Матрица элементтерінің алгебралық қосындыларын есептеңіз.
3. Формуланы қолдана отырып, кері матрицаны есептеңіз:
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Х11 Х21 Х31
Х =
∙ �Х12 Х22 Х32 �
(7)
det 𝑋𝑋𝑋𝑋
Х13 Х23 Х33
4.
Тексеру x·x-1= X-1 * X=e
Алгебралық толықтыруларды қалай табуға болатындығын толығырақ
қарастырайық.
Үшінші ретті F квадрат матрицасы болсын:
1

−1

1 2
𝐹𝐹𝐹𝐹 = �0 4
5 2

3
2�
1

Алгоритмге сәйкес біз оның детерминантын табамыз және оның нөлге
1

2 3

тең емес екеніне көз жеткіземіз.∆= det 𝐹𝐹𝐹𝐹 = �0 4 2� = −40
5

2 1

Келесі қадам-Fij элементтерінің алгебралық толықтыруларын есептеу.
Мысалы, F12 элементінің алгебралық қосымшасын есептейміз.
Оның индексіне сәйкес (i=1 және j=2) элемент бірінші жолда және
екінші бағанда болады және ол біздің матрицада екіге тең.
Осыдан кейін біз осы элементтің кәмелетке толмағанын табуымыз
керек. Кіші детерминатордан көрсетілген элемент қиылысқан жол мен
бағанды алып тастау арқылы алынады. Сызылғаннан кейін қалған элементтер
F12 элементінің миноры деп аталатын детерминантты құрайды:
1 2
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑛𝑛𝑛𝑛 = �0 4
5 2

3
0
2� = �
5
1

2
� = −10
1

F12 элементінің алгебралық қосындысы көбейту арқылы алынады
(-1) I+j, мұндағы I - жолдың нөмірі, ал j - осы бастапқы элементтің алдыңғы
әрекетінде алынған кіші элементіндегі бастапқы элементтің баған нөмірі.
Сонымен, F12 элементінің алгебралық қосындысы келесідей есептеледі:
F12=(-1)1+2·�0 2� = (−1)3 ∙ (0 ∙ 1 − 2 ∙ 5) = (−1) ∙ (−10) = 10
5 1

1

0

2

1-мысал: 3-ші ретті матрицаға кері матрицаны табыңыз x=�−1 3 0�
1

1

1

DetX = - 5 ≠ 0 матрицасының детерминантын табамыз, сондықтан x
матрицасы ерекше емес және біз оған кері матрицаны таба аламыз.
Әрі қарай, біз оның элементтерінің алгебралық толықтыруларын
табамыз.
3 0
0 2
−1 0
�
� = 3�
� = 2Х11=(-1) 1+1; Х21=(-1) 2 + 1; Х12=(-1) 1+2�
�=1
1

1

1 1

0 2
1
�
� = −6 �
3 0
1
−2

−1 3
1
�
� = −4 �
1 1
1

1

1

1
2
� = −1; X31=(-1) 3+1; X22=(-1) 2 + 2 X32=(-1) 3 + 2�
−1
1
1
0
� = −1Х13=(-1) 1+3; Х23=(-1) 2+3; Х33=(-1) 3+3�
−1
1

Кері матрица матрица болып табылады

2
�=
0

0
�=3
3
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−1

Х

Х11
1
=
∙ �Х12
det 𝑋𝑋𝑋𝑋 Х

Х21
Х22
Х23

13

Х31
2
1 3
Х32 � = − � 1 −1
5
Х33
−4 −1

Тексеруді жасаңыз, x-1 · X = e екенін көрсетіңіз.
3
Х-1 · Х == − � 1
5
−4
1

1

3−2−6

=− 5 � 1 + 1 − 2

−4 + 1 + 3

0+6−6
0−3−2
0−3+3

2
−1
−1

6+0−6
1
2 + 0 − 2 � = �0
−8 + 0 + 3
0

−6 1
−2� �−1
3
1

0
3
1

0 0
1 0� = Е.
0 1

2
0� =
1

−6
−2�
3

Мысал 2. 2-ші ретті матрицаға кері матрицаны табыңыз R= �1 2�

detR=�1
3
R11 = 5;

2
� = 1 · 5 − 3 · 2 = −1
5

R12 = - 3; R21 = - 2;

1
R-1=(−1) � 5

−3

3

5

R22 = 1

−2
−5 2
�=�
�
1
3 −1

1.1.4 Сызықтық алгебралық теңдеулер жүйесі және оларды шешу
әдістері
а1 х + 𝑏𝑏𝑏𝑏1 𝑦𝑦𝑦𝑦 + 𝑐𝑐𝑐𝑐1 𝑧𝑧𝑧𝑧 = 𝑑𝑑𝑑𝑑1
�а2 х + 𝑏𝑏𝑏𝑏2 𝑦𝑦𝑦𝑦 + 𝑐𝑐𝑐𝑐2 𝑧𝑧𝑧𝑧 = 𝑑𝑑𝑑𝑑2 Көрініс
а3 х + 𝑏𝑏𝑏𝑏3 𝑦𝑦𝑦𝑦 + 𝑐𝑐𝑐𝑐3 𝑧𝑧𝑧𝑧 = 𝑑𝑑𝑑𝑑3

жүйесі: (8) үш айнымалысы бар үш

сызықтық теңдеулер жүйесі деп аталады.
Бұл жүйені шешкен кезде детерминант әдісін қолдануға болады
(Крамер әдісі). Біз детерминанттарды Формула (2) астындағы ереже бойынша
есептеп, (3) формулалары бойынша теңдеудің түбірлерін табамыз.
а1 𝑏𝑏𝑏𝑏1 𝑐𝑐𝑐𝑐1
∆= �а2 𝑏𝑏𝑏𝑏2 𝑐𝑐𝑐𝑐2 �=а1 𝑏𝑏𝑏𝑏2 𝑐𝑐𝑐𝑐3 +а2 𝑏𝑏𝑏𝑏3 𝑐𝑐𝑐𝑐1 +а3 𝑏𝑏𝑏𝑏1 𝑐𝑐𝑐𝑐2 − а3 𝑏𝑏𝑏𝑏2 𝑐𝑐𝑐𝑐1
а3 𝑏𝑏𝑏𝑏3 𝑐𝑐𝑐𝑐3
а1 𝑑𝑑𝑑𝑑1 𝑐𝑐𝑐𝑐1
𝑑𝑑𝑑𝑑1 𝑏𝑏𝑏𝑏1 𝑐𝑐𝑐𝑐1
а1
а
𝑐𝑐𝑐𝑐2 �
∆х = �𝑑𝑑𝑑𝑑2 𝑏𝑏𝑏𝑏2 𝑐𝑐𝑐𝑐2 �
∆𝑦𝑦𝑦𝑦 = � 2 𝑑𝑑𝑑𝑑2
∆𝑧𝑧𝑧𝑧 = �а2
а3
𝑑𝑑𝑑𝑑3 𝑏𝑏𝑏𝑏3 𝑐𝑐𝑐𝑐3
𝑑𝑑𝑑𝑑3 𝑐𝑐𝑐𝑐3
а3
∆𝑥𝑥𝑥𝑥

∆𝑦𝑦𝑦𝑦

∆𝑧𝑧𝑧𝑧

− а2 𝑏𝑏𝑏𝑏1 𝑐𝑐𝑐𝑐3 − а1 𝑏𝑏𝑏𝑏3 𝑐𝑐𝑐𝑐2
𝑏𝑏𝑏𝑏1 𝑑𝑑𝑑𝑑1
𝑏𝑏𝑏𝑏2 𝑑𝑑𝑑𝑑2 �
𝑏𝑏𝑏𝑏3 𝑑𝑑𝑑𝑑3

(9)

𝑦𝑦𝑦𝑦 = 𝑧𝑧𝑧𝑧 =
-10
∆
∆
∆
Сызықтық теңдеулер жүйесін (SLAE) шешкен кезде келесі қасиеттерді
ескеру қажет:
1) Егер ∆ ≠ 0 болса, онда жүйе біріктірілген, яғни жалғыз шешім бар.
2) Егер ∆ = 0, ал ∆х≠ 0 ( немесе ∆у≠ 0, ∆z≠ 0), онда жүйе үйлесімді емес,
шешімі жоқ.
3) Егер ∆ = 0, ал ∆х= 0 ( немесе ∆у= 0, ∆z= 0) болса, онда жүйеде шексіз
шешімдер жиынтығы болады.
Мысал 1. Біз жүйені детерминант әдісімен шешеміз (Крамер әдісі)
𝑥𝑥𝑥𝑥 =

х − 2𝑦𝑦𝑦𝑦 + 𝑧𝑧𝑧𝑧 = −6
� 3х + 𝑦𝑦𝑦𝑦 − 2𝑧𝑧𝑧𝑧 = 1
−х + 3𝑦𝑦𝑦𝑦 − 2𝑧𝑧𝑧𝑧 = 9
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1
∆= � 3
−1

𝑥𝑥𝑥𝑥 =

−2
1
3

1
−2� = −2 + 9 − 4 + 1 − 12 + 6 = −2
−2

∆≠ 0

−6 −2 1
∆х = � 1
1 −2� = 12 + 36 + 3 − 9 − 36 − 4 = 2
9
3 −2
1 −6 1
∆у = � 3
1 −2� = −2 + 27 − 12 + 1 − 36 + 18 = −4
−1 9 −2
1
∆𝑧𝑧𝑧𝑧 = � 3
−1

2
∆𝑥𝑥𝑥𝑥
=
= −1
−2
∆

−2 −6
1
1 � = 9 + 2 − 63 − 6 + 63 − 3 = 2
3
9
∆𝑦𝑦𝑦𝑦 −4
∆𝑧𝑧𝑧𝑧
2
𝑦𝑦𝑦𝑦 =
=
=2
𝑧𝑧𝑧𝑧 =
=
= −1
∆
−2
∆
−2

Мысал 2. Біз жүйені белгісізді жою әдісімен шешеміз (Гаусс әдісі)
х − 2𝑦𝑦𝑦𝑦 + 𝑧𝑧𝑧𝑧 = −6 х − 2𝑦𝑦𝑦𝑦 + 𝑧𝑧𝑧𝑧 = −6 ∙ (−3)
� 3х + 𝑦𝑦𝑦𝑦 − 2𝑧𝑧𝑧𝑧 = 1 � 3х + 𝑦𝑦𝑦𝑦 − 2𝑧𝑧𝑧𝑧 = 1 �
−х + 3𝑦𝑦𝑦𝑦 − 2𝑧𝑧𝑧𝑧 = 9 −х + 3𝑦𝑦𝑦𝑦 − 2𝑧𝑧𝑧𝑧 = 9

Жүйенің бірінші теңдеуін (-3) көбейтіп, екіншісін қосыңыз. Жүйенің
бірінші және үшінші теңдеуін қосыңыз. Осы әрекеттер арқылы біз жүйенің
екінші және үшінші теңдеулеріндегі х-дан арыламыз. Осы түрлендірулердің
нәтижесінде біз түрлер жүйесін аламыз:
х − 2𝑦𝑦𝑦𝑦 + 𝑧𝑧𝑧𝑧 = −6 х − 2𝑦𝑦𝑦𝑦 + 𝑧𝑧𝑧𝑧 = −6
� 7𝑦𝑦𝑦𝑦 − 5𝑧𝑧𝑧𝑧 = 19 � 7𝑦𝑦𝑦𝑦 − 5𝑧𝑧𝑧𝑧 = 19 �
𝑦𝑦𝑦𝑦 − 𝑧𝑧𝑧𝑧 = 3
𝑦𝑦𝑦𝑦 − 𝑧𝑧𝑧𝑧 = 3
−7

Соңғы теңдеуді -7-ге көбейтіп, екіншісімен қосыңыз, нәтижесінде біз
аламыз:
х − 2𝑦𝑦𝑦𝑦 + 𝑧𝑧𝑧𝑧 = −6 х − 2𝑦𝑦𝑦𝑦 + 𝑧𝑧𝑧𝑧 = −6 х = −1
� 𝑦𝑦𝑦𝑦 − 𝑧𝑧𝑧𝑧 = 3
� 𝑦𝑦𝑦𝑦 − 𝑧𝑧𝑧𝑧 = 3
� 𝑦𝑦𝑦𝑦 = 2
𝑧𝑧𝑧𝑧 = −1
2𝑧𝑧𝑧𝑧 = −2
𝑧𝑧𝑧𝑧 = −1

SLAE шешкен кезде матрицалық əдісті де қолдануға болады. Ол үшін
сызықтық жүйені ах=в матрицалық түрінде жазу керек. Егер А жүйесінің
матрицасы квадрат және дегенеративті болмаса, онда жүйеде жалғыз шешім
бар Х=А-1В.

БӨЛІМГЕ ПРАКТИКАЛЫҚ ТАПСЫРМАЛАР
1) матрицаны санға көбейту
a) Х · 3 = �2 7� · 3
5
b) 2 · �4
1

4 3
1
2 3
0 6� + 3 · �5
3
7 4

4
−1
0

2
0�
1

1
c) Z = 5·X-3 * У, Егер Х=�2 4 0�, Ал У=�
1 3 5
2
4
d) (Х+У)·2, Егер Х= �7 1�, Ал У=�
3 5
2

3
�
0

5
3

6
�
3
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2 5
4 2 3
� × �3 −2�
e) P× 𝑄𝑄𝑄𝑄 = �
1 5 0
1 4
7 1
2 3
�×�
�
f) �
2 3
4 5
1

g) �−1
3

−2
5
0

1
3
h) �4� × �−1�
5
2
−1

i) � 2
6

3
5
1

2
2
4� × �3�
1
1

2
1
1� × �−2
1
−3

2
3
5

1
4�
0

2) матрицаның детерминантын есептеңіз
1 −1
a) �−1 3
0
3

b) 𝑏𝑏𝑏𝑏) �−2
8

2
4�
6

7
�
−5

c) 𝑐𝑐𝑐𝑐) �−4 8�
6

3

d) матрицаның детерминантын бірінші жолдың элементтері бойынша

5
ыдырау әдісімен есептеңіз �2
3

8
−1
1

4
−2�
0

e) матрицаның детерминантын үшбұрыштар ережесі бойынша есептеңіз
−1 7
�0 1
−2 4

2
1�
3

f) Саррюс ережесі бойынша матрицаның детерминантын

−2
есептеңіз � 1
2

5
2
−1

3
0�
4

−2
3) матрицасын Табу, кері қарай матрицасы 3-ші тәртібін, Х=� 1
−1

4) матрицаға кері матрицаны табыңыз R= �2 −1�
4
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3

1
2
3

3
1�
0

5) 2-ші ретті матрицаға кері матрицаны табыңыз а= � 4
6) сызықтық алгебралық теңдеулер жүйесін шешу

−2

3
�
1

2х − 𝑦𝑦𝑦𝑦 − 3𝑧𝑧𝑧𝑧 = 3
a) �3х + 4𝑦𝑦𝑦𝑦 − 5𝑧𝑧𝑧𝑧 = −8Крамер әдісімен SLAE шешіңіз (жауаптар: 5;-2;3)
2𝑦𝑦𝑦𝑦 + 7𝑧𝑧𝑧𝑧 = 17

b) SLAE детерминант әдісімен шешіңіз

2х + 3𝑦𝑦𝑦𝑦 − 𝑧𝑧𝑧𝑧 = 9
� х − 2𝑦𝑦𝑦𝑦 + 𝑧𝑧𝑧𝑧 = 3
х + 2𝑧𝑧𝑧𝑧 = 2

х − 2𝑦𝑦𝑦𝑦 + 3𝑧𝑧𝑧𝑧 = 2
c) � 3х + 𝑦𝑦𝑦𝑦 − 𝑧𝑧𝑧𝑧 = 3 Гаусс әдісімен SLAE шешіңіз (жауаптар: 1;1;1)
2х + 5𝑦𝑦𝑦𝑦 + 2𝑧𝑧𝑧𝑧 = 9

d) Белгісіз бірізді алып тастау әдісімен SLAA-ны шешіңіз
3х + 2𝑦𝑦𝑦𝑦 − 5𝑧𝑧𝑧𝑧 = −1
� 2х − 𝑦𝑦𝑦𝑦 + 3𝑧𝑧𝑧𝑧 = 13
х + 2𝑦𝑦𝑦𝑦 − 𝑧𝑧𝑧𝑧 = 9

х + 2𝑦𝑦𝑦𝑦 + 𝑧𝑧𝑧𝑧 = 4
e) SLAE матрицалық жолмен шешіңіз �2х − 𝑦𝑦𝑦𝑦 + 2𝑧𝑧𝑧𝑧 = 3 (ответы: 1; 1; 1)
3х + 𝑦𝑦𝑦𝑦 − 2𝑧𝑧𝑧𝑧 = 2

БӨЛІМГЕ ӨЗІН-ӨЗІ БАҚЫЛАУ СҰРАҚТАРЫ

1. Түстану дегеніміз не?
2. Сізге қандай матрицалық операциялар таныс?
3. Қандай жағдайда матрицалар пермутациялық деп аталады?
4.N-ші ретті матрицаның детерминанты туралы түсінік беріңіз?
5. N-жол матрицасының детерминантының негізгі қасиеттерін сипаттаңыз?
6. Кері матрица ұғымын беріңіз?
7. Қандай жағдайда квадрат матрица дегенеративті емес деп аталады?
8.Минор дегеніміз не?
9. SLAE анықтамасын беріңіз?
10.SLAE шешудің детерминант әдісі қандай?
11.SLAE шешудің тағы қандай әдістері сізге таныс?
12.Матрицалардың қандай түрлері сізге таныс?
13.Қандай матрица квадрат деп аталады?
14.3-ші дәрежелі матрицаның детерминантын есептеудің қандай әдістері
сізге таныс?
15.Кері матрицаны табу алгоритмі қандай?
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1.2 Аналитикалық геометрия
1.2.1 Декарттық координаттар жүйесі (жазықтықта және кеңістікте)
Тікбұрышты координаттар жүйесін алғаш рет 1637 жылы Рене Декарт
енгізді. Үш өлшемді кеңістіктегі координаталық әдісті XVIII ғасырда
Леонард Эйлер де қолданғанын атап өткен жөн. Геометриялық объектілерді
сипаттау кезінде координаталық әдісті енгізу сол кезден бастап
аналитикалық геометрияның пайда болуына алғышарттар жасады.
Тікбұрышты декарттық координаттар жүйесі-бұл екі (жазықтықта)
немесе үш (кеңістікте) қиылысатын, бір-біріне перпендикуляр осьтер, жалпы
шығу тегі және жалпы ұзындық бірлігі (1.2-суретті қараңыз).

Сурет 1.2. Жазықтықтағы және кеңістіктегі декарттық координаттар жүйесі
Тіктөртбұрыштан басқа, жалпы декарттық немесе аффиндік
координаттар жүйесі бар екенін есте ұстаған жөн. Ол міндетті түрде
перпендикуляр осьтерді қамтымайды. Перпендикуляр осьтер жағдайында
координаталар жүйесі тікбұрышты деп аталады.
1.2 - суреттен көріп отырғанымыздай, жазықтықтың екі аспенінде
тікбұрышты декарттық координаттар жүйесі, ал үш ось кеңістікте
болады. Жазықтықтағы әрбір нүкте нүктенің орны екі координатамен (х; у),
ал кеңістікте үш (х; у; z) анықталады.
Міндет
1.Мысалы,
ABCDA1B1C1D1
текшесінде (1.3 (а) суретті қараңыз)4 см
жиекпен, шыңдардың координаттары келесі
мәндерге ие:
A(4;0;0)
A1(4;0;4)
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В(0;0;0)

В1 (0; 0; 4)

С(0;4;0)

С1 (0;4;4)

D(4;4;0)

D1(4;4;4)

1.3-сурет 1 және 2тапсырмаларға
иллюстрациялар
а) 1-тапсырмаға сурет салу
б) 2-тапсырмаға сурет салу

№ 2 тапсырма. АВС үшбұрышының
медианасының см ұзындығын табыңыз (1.3(B)
суретін қараңыз), егер A(11;-2;-8), B(3;6;-4), C
(8;-6;-8)?
Шешім:
1.АВ кесіндісінің ортасының координаттарын
табамыз:
х=

11 + 3
−2 + 6
−8 − 4
= 7; у =
= 2; 𝑧𝑧𝑧𝑧 =
= −6;
2
2
2

М (7; 2; -6)
2. См кесіндісінің ұзындығын табыңыз:

СМ=�(7 − 8)2 + (2 − (−6))2 + (−6 − (−8))2 = √69
Жауап: СМ=√69

1.4-суретте декарттық координаттар жүйесімен байланысты негізгі
ұғымдар мен формулалар көрсетілген.
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Сурет 1.4.
Жазықтықтағы және кеңістіктегі декарттық координаттар
1.2.2 Векторлардың негізгі түрлері, векторлардағы операциялар
А және В нүктелері болып табылатын түзудің кесіндісі,
егер осы екі нүктенің қайсысы кесіндінің басы және соңы
болып табылатыны көрсетілсе, бағытталған кесінді деп
аталады [11].
Геометриялық Вектор (немесе жай Вектор) -
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бағытталған кесінді. ������⃗
АВ Вектор әдетте екі әріптен жоғары көрсеткімен немесе
сызықпен белгіленеді, бірінші әріп вектордың басталуын, ал екінші ұшын
көрсетеді . а�⃗хСондай-ақ, векторды бір әріппен белгілеуге болады, мысалы
�����⃗|АВ|Вектордың ұзындығы
немесе . Вектордың бағыты мен ұзындығы бар. АВ
немесе модулі оны тудыратын сегменттің ұзындығы деп аталады.
������⃗
АВ 0Басталуы мен соңы сәйкес келетін Вектор нөл деп аталады және =
|а|Нөлдік вектордың ұзындығы нөлге тең =0.
[ақылды] деп белгіленеді. ����⃗
Егер вектордың ұзындығы бірлікке тең болса, онда вектор бірлік |х| =
1 деп аталады.
Егер векторлар бір сызықта жатса немесе бір сызыққа параллель болса,
оларды коллинеарлы деп атайды. Егер коллинеарлық
векторлардың бағыты сәйкес келсе, онда оларды
бағытталған векторлар деп атайды, әйтпесе векторлар
қарама-қарсы бағытта болады. Егер коллинеарлы,
бағытталған векторлардың ұзындығы бірдей болса, онда
векторлар тең деп аталады. Сондықтан векторлар
𝑥𝑥𝑥𝑥, у�, 𝑧𝑧𝑧𝑧,
� 𝑚𝑚𝑚𝑚
� , 𝑛𝑛𝑛𝑛� – коллинеарлы; 𝑥𝑥𝑥𝑥, у�, 𝑧𝑧𝑧𝑧̅ - бағытталған; 𝑥𝑥𝑥𝑥, 𝑛𝑛𝑛𝑛� - қарама-қарсы
бағытталған; у�, 𝑧𝑧𝑧𝑧̅- тең [11].
Бір жазықтыққа параллель немесе жалпы жазықтықта
жатқан векторлар компланар деп аталады. Әйтпесе,
векторлар сәйкес келмейді (1.5-сурет). Егер 3 вектордың
біреуі нөлге тең болса, онда векторлар біріктіріледі.

𝑎𝑎𝑎𝑎�, 𝑏𝑏𝑏𝑏�, 𝑐𝑐𝑐𝑐̅ − компланарны,
𝑚𝑚𝑚𝑚
�, 𝑛𝑛𝑛𝑛�, 𝑝𝑝𝑝𝑝̅ – некомпланарны
Сурет 1.5. Компланарлық және жоспарланбаған векторлардың мысалы

Егер вектордың басталу және аяқталу координаттары белгілі болса,
онда вектордың координаталары вектордың соңындағы координаталардан
вектордың басталу координатасын алып тастау арқылы алынады. Мысалы,
�����⃗�����⃗
СА Вектордың
жазықтықта екі нүкте бар А (3; -2) және С(5;1). АС
координаттары(5-3; 1-(-2))=(2;3), ал оған қарама-қарсы вектордың
координаттары тең болады(3-5; -2-1)=(-2;-3).
а�а� Векторды беріңіз, мұндағы х және у вектордың координаты (х;у).
Бұл жағдайда вектордың ұзындығы жазықтықтағы а�формула бойынша|а�| =
�х2 + у2 есептеледі. Егер вектор а�(х;у;z) кеңістікте берілсе, онда вектордыңа�
ұзындығы мынадай формула бойынша есептеледі |а�| = �х2 + у2 + у2
Мысалы, егер жазықтықта a(6;8) векторы берілсе, онда вектордың
ұзындығы a ē │=√62 + 82 =√100=10-ға тең болады.
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Кеңістікте вектор �����⃗
АС имеет координаты ( 2; 3; −1) , содан кейін
вектордың ұзындығы |��������⃗
АС|=�22 + 32 + (−1)2 =√14.
Екі вектордың скаляр көбейтіндісі-бұл векторлардың
ұзындығын олардың арасындағы бұрыштың косинусына
көбейту арқылы алынған сан (скаляр):
𝑚𝑚𝑚𝑚
� ∙ 𝑛𝑛𝑛𝑛� = |𝑚𝑚𝑚𝑚| ∙ |𝑛𝑛𝑛𝑛| ∙ cos 𝛽𝛽𝛽𝛽
(11)
Егер
векторлардың
координаталары; 𝑚𝑚𝑚𝑚
� (х1 у1 𝑧𝑧𝑧𝑧1 ) и 𝑛𝑛𝑛𝑛�(х2 у2 𝑧𝑧𝑧𝑧2 ) ;;;, онда осы
векторлардың скаляр көбейтіндісі:
𝑚𝑚𝑚𝑚
� ∙ 𝑛𝑛𝑛𝑛� =x1·x2+ y1·y2+z1·z2
(12).
Мысалы𝑚𝑚𝑚𝑚
� 𝑛𝑛𝑛𝑛� 1) векторлардың скаляр көбейтіндісін табыңыз =(3; 5) және =(-2;
4).
𝑚𝑚𝑚𝑚
� ·𝑛𝑛𝑛𝑛�= 3 · (-2) + 5· 4 = -6 + 20 = 14.
2) векторлардың скаляр көбейтіндісін 𝑚𝑚𝑚𝑚
� және 𝑛𝑛𝑛𝑛� олардың ұзындығын
табыңыз| | 𝑚𝑚𝑚𝑚
� = 5, |𝑛𝑛𝑛𝑛�| = 8, ал векторлар арасындағы бұрыш-60.
𝑚𝑚𝑚𝑚
� · 𝑛𝑛𝑛𝑛�= |m| · |n| cos α = 5 · 8 · cos 60˚ = 20.
Екі вектордың қосындысы үшбұрыш немесе параллелограмм ережесін
қолдана отырып орналасқан (1.6 (а) суретін қараңыз).

а� + 𝑐𝑐𝑐𝑐̅ = 𝑛𝑛𝑛𝑛�

Үшбұрыш ережесі Параллелограмм ережесі
а) векторларды қосу
b) векторды санға көбейту
Сурет 1.6. Векторлардағы әрекеттер
���� = Y, ����
Мысал: ����
АВ=x,AВС
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 = z вектордың не болатынын табыңыз ����
AD?
Шешім: Үшбұрыш ережесі бойынша
����=АС
���� 2)АС
���� = х + у 3) =AD
����
��������
1) ����
АВ+ВС
АС +С𝐶𝐶𝐶𝐶
2) ����
AD= х + у + z
Нөлдік емес вектордың көбейтіндісі к санына пропорционал болатын
вектор ȳ деп аталады, оның ұзындығы - │ ē │ │ │ * │ │ к│, сонымен қатар
векторлар К > = 0-ге бағытталған және қарама-қарсы бағытталған<0, 1.6суретті қараңыз (b).
Нөлдік векторды кез-келген санға көбейту кезінде нәтиже нөлдік
вектор болады. Кез-келген Сан үшін К және А векторлары, а векторлары
және А· А сәйкес болады.
Мысал: векторды ȳ =(-1; 2; 5) 3 санына көбейтіңіз.
Векторды ȳ 3 санына көбейту үшін y векторының әр координатасын
берілген санға ȳ көбейтіңіз·3=(-1·3; 2·3; 5·3) =(-3; 6; 15)
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1.2.3 Жазықтықтағы түзудің теңдеулері
N сызығына қалыпты Вектор осы сызыққа перпендикуляр бағытталған
кез-келген нөлдік емес вектор деп түсініледі (1.7-сурет).
𝑛𝑛𝑛𝑛�Түзу сызықта орналасқан M0(x0; y0) нүктесі және қалыпты вектордың
координаттары (A;B) болсын, бұл (A2+ B2≠0) дегенді білдіреді.

Сурет 1.7. Берілген қалыпты векторға перпендикуляр нүкте арқылы
өтетін түзудің теңдеуі
M (x, y) нүктесі көрсетілген сызықта болсын. �������
𝑀𝑀𝑀𝑀0 𝑀𝑀𝑀𝑀 Вектор
құрастырамыз =(x-x0, y-y0).
�������
𝑀𝑀𝑀𝑀0 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑛𝑛𝑛𝑛� Векторлар ортогональды болатыны анық, егер М нүктесі
�������
берілген сызықта болса. 𝑀𝑀𝑀𝑀
�Шарт тек түзу сызықта орналасқан нүктелерге
0 𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑛𝑛𝑛𝑛
және тек осы нүктелерге перпендикуляр болады [4].
�������
𝑀𝑀𝑀𝑀
�Бізде ()=0, қайдан A(x-x0)+B(y-y0)=0 (13).
0 𝑀𝑀𝑀𝑀 · 𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑛𝑛𝑛𝑛�Алынған теңдеу-берілген нүктеден өтетін түзудің теңдеуі M0(x0; y0)
векторға перпендикуляр (A; B).
𝑛𝑛𝑛𝑛�Берілген нүктеден өтетін түзудің (13) теңдеуін түрлендіреміз M0(x0;
y0) векторға перпендикуляр (A;B).
Жақшаларды ашқанда бізде Ax + By + (- Ax0-By0) = 0 болады.
Обозначая саны
– Ax0-By0, екінші жақшада C = - Ax0-By0 сияқты, біз аламыз:
Ax + By + C = 0 (14).
Бұл теңдеу жазықтықтағы түзудің жалпы теңдеуі деп аталады.
Түзудің жалпы теңдеуіндегі A және B коэффициенттері қарапайым
геометриялық мағынаға ие: олар координаталар осіндегі қалыпты вектордың
проекциясы. Еркін мүше геометриялық мағынасы жоқ. Келесі теорема орын
алады:"декарттық тікбұрышты координаталар жүйесінде кез-келген сызық
бірінші дәрежелі теңдеумен анықталады Ax+ By + C = 0, және керісінше, кезкелген бірінші дәрежелі теңдеу жазықтықтағы сызықты анықтайды".
A, B және C тұрақты мәндеріне байланысты түзудің толық емес
теңдеулері болып табылатын келесі ерекше жағдайлар мүмкін:
- C = 0, А ≠ 0, в ≠ 0-түзу координатаның басынан өтеді
- А = 0, В ≠ 0, С ≠ 0 {By + C = 0} - түзу OX осіне параллель:
- В = 0, А ≠ 0, С ≠ 0 {Ax + C = 0} - ОУ осіне параллель түзу:
- В = с = 0, А ≠ 0 – түзу ОУ осіне сәйкес келеді;
– А = С = 0, в ≠ 0-түзу Ox осіне сәйкес келеді.
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Түзудің теңдеуі кез-келген бастапқы шарттарға байланысты әртүрлі
түрде ұсынылуы мүмкін.
Мысал.Екі нүкте берілген M1 (2; -1) және M2(5; 3) . M1 нүктесінен
өтетін түзудің теңдеуін жазыңызвекторға перпендикуляр��������
𝑀𝑀𝑀𝑀1 𝑀𝑀𝑀𝑀2
Шешім:
��������
𝑀𝑀𝑀𝑀1 𝑀𝑀𝑀𝑀2 ��������
𝑀𝑀𝑀𝑀1 𝑀𝑀𝑀𝑀2 (Қалыпты вектордың координаттары бар (5 - 2; 3+1)
𝑀𝑀𝑀𝑀1 𝑀𝑀𝑀𝑀2 ��������
немесе 3; 4). Алынған координаталарды түзудің теңдеуіне алмастырамыз.
Нәтижесінде біз қалаған түзудің теңдеуін келесі түрде аламыз: 3(x - 2) + 4(y
+1)= 0 .
Теңдеу түзу, сонымен қатар канондық түрде де берілуі мүмкін. 𝑆𝑆𝑆𝑆̅Түзу
сызықта орналасқан M0 (x0; y0) нүктесінің координаттарымен және
бағыттаушы вектормен (m; n) берілсін (1.8-суретті қараңыз.).

Сурет 1.8. Түзудің канондық теңдеуі
M (x; y) нүктесі көрсетілген сызықта болсын. ������
M0 MБіз вектор құрамыз (x
M0 MS� Содан кейін векторлар коллинеарлы болатыны анық
- x0, y - y0). ������
және нүкте осы сызықта болғанда ғана. Бұл шарт түзу сызықта жатқан
нүктелерге ғана тән және тек осы нүктелерге ғана тән [4].
x−x0
y−y0
=
Векторлардың коллинеарлық жағдайы олардың тиісті
m
n
координаттарының
пропорционалдылығының
шарты
болғандықтан,
барканондық теңдеу түзу: (6)
х+2
у−3
Мысал.
=
Берсін тікелей көрсетілмеген каноникалық
3
0
уравнением:. Түзудің теңдеуін жалпы түрде жазыңыз.
Шешім:Канондық теңдеудегі деноминаторлардың біреуінің нөлге
айналуы нөлге және тиісті алымға айналуды білдіретіндіктен, y 0 түзудің
қажетті теңдеуі болып табылады.
1.2.4 Жазықтықтағы екінші ретті түзулер мен қисықтардың теңдеулерін
қолдана отырып есептерді шешу
Бұрыштық коэффициенті бар түзудің теңдеуі y=kx+b (7) түрінде болады,
мұндағы k=tga k-бұрыштық коэффициент, A-OX осінің оң бағыты мен
берілген түзу арасындағы бұрыш.
Екі түзудің параллелизмі кезінде олардың бұрыштық коэффициенттері
тең,
ал
екі
түзудің
перпендикулярлығы
кезінде
бұрыштық
коэффициенттердің көбейтіндісі бірлікке тең болатындығын есте ұстаған
жөн.
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Енді M1(x1, y1) және M2(x2, y2) екі деректер нүктесінен өтетін түзудің
теңдеуін жазамыз (бұл нүктелерді бір-бірінен өзгеше деп санаймыз).
𝑥𝑥𝑥𝑥−𝑥𝑥𝑥𝑥1
𝑦𝑦𝑦𝑦−𝑦𝑦𝑦𝑦1
=
Сызықтың бағыттаушы векторы үшін мынаны
𝑆𝑆𝑆𝑆̅ = ��������
𝑀𝑀𝑀𝑀1 𝑀𝑀𝑀𝑀2
𝑥𝑥𝑥𝑥2 −𝑥𝑥𝑥𝑥1

𝑦𝑦𝑦𝑦2 −𝑦𝑦𝑦𝑦1

аламыз: =(x2-x1; y2-y1) және сызық M1(x1, y1) нүктесі арқылы өтетінін
ескере отырып, біз канондық теңдеуден қажетті түзудің теңдеуін аламыз: (8).
Мысал 1. Біз шығу тегі мен А(-2;-3) нүктесінен өтетін түзудің теңдеуін
құрамыз.
x−x1
y−y1
=
, Шешім: түзудің теңдеуі келесідей: мұндағы X1=Y1 = 0;
x2 −x1

y2 −y1
𝑥𝑥𝑥𝑥−0

𝑦𝑦𝑦𝑦−0 𝑥𝑥𝑥𝑥

=
= Бұл мәндерді түзу теңдеулерге алмастыра
x2=-2; y2=-3.
−2−0
−3−0 −2
отырып, біз аламыз:3x-2y=0.
Шығу нүктесінен өтпейтін және координаталық осьтерге параллель
емес сызықты қарастырыңыз (1.9-сурет). Ереже осындай тура толықтығымен
оның координаталық осьтермен қиылысу нүктелерінің координаттарымен
анықталады.

Сурет 1.9. Сегменттердегі түзудің теңдеуі

A (a; 0) және B (b; 0) нүктелеріндегі координаталық осьтермен
𝑥𝑥𝑥𝑥−а
𝑦𝑦𝑦𝑦−0 x
y
қиылыссын. 0−а = 𝑏𝑏𝑏𝑏−0 a + b Берілген екі нүктеден өтетін түзудің теңдеуін

қолдана отырып , біз =1 (15) түрлендіруден кейін аламыз. Алынған түзудің

теңдеуі сегменттердегі түзудің теңдеуі деп аталады.
Мысал 2. 2x y 4 0 түзуінің жалпы теңдеуі берілген. Осы
сызықтың теңдеуін сегменттерден табыңыз.
Шешім: түзу жалпы теңдеумен берілген. А және b сандарын табыңыз:
x
y
a C/ A2, b B / A4 және қажетті теңдеу: =1. +
−2
−4
Екінші ретті жазық қисықтардың түсінігі мен теңдеулерін
қарастырыңыз. Екінші ретті қисықтар екінші дәрежелі теңдеумен Ohu
тікбұрышты декарттық координаттар жүйесінде анықталған жазық сызықтар
деп аталады: Ax2 +2bxy +Cy2+2dx+2ey + F=0, мұнда A, B,C ≠0
коэффициенттерінің кем дегенде біреуі.
Шеңбер дегеніміз-жазықтықтың нүктелерінің бекітілген нүктеден,
шеңбердің центрінен тең геометриялық орны [4]. Шеңбер теңдеуі: (xx0)2+(y-y0)2=R2 (16),
мұндағы О нүктесі-координаттары бар шеңбердің центрі( х0; y0), ал R шеңбердің радиусы.
Мысал 3.
X2y22x 6y 6 0 қисығының ортасы мен радиусын
анықтаңыз.
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Шешім: толық квадраттарды бөлектеу арқылы (x22x 1) 1(y26y 9) 9 6= 0
немесе (x 1)2(y 3)24, яғни M 0 (1; 3) нүктесінде центрі бар шеңбердің
теңдеуін
және
R
2
радиусын
аламыз.
Эллипс-жазықтықтың көптеген нүктелері,
олардың фокустар деп аталатын екі
нүктеге
дейінгі
қашықтықтарының
қосындысы тұрақты мән болып табылады.
А (х, у) - жазықтықтың кез келген нүктесі,
F1(-с; 0) және F2(с; 0) - берілген нүктелер
немесе фокустар болсын (1.10-суретті
қара).
Эллипстің канондық теңдеуі: , мұндағы
х2

b2= A2 - C2 (17).

а

Эллипстің эксцентриктілігі деп аталады
√a2 −b2

c

2 +

у2

b2

=1

Сурет 1.10. Эллипс саны ε = (18). =
a
a
Эллипстің анықтамасынан c >a > 0 болғандықтан, 0 <ε<1.Эллипстің
эксцентриктілігі эллипстің созылу дәрежесін сипаттайды. Эксцентриктілік
нөлге неғұрлым жақын болса, эллипс шеңберге ұқсас болады.
Эксцентриктілік 1-ге неғұрлым жақын болса, эллипс соғұрлым күшті болады.
Эллипстің үлкен осіне перпендикуляр орналасқан, центрге қатысты
a
симметриялы орналасқан екі түзу эллипстің дирекциялары деп аталады [4].
𝛆𝛆𝛆𝛆
Мысал 4. Келесі жағдайларда эллипс теңдеуін жасаңыз және
2
жетіспейтін параметрлерді табыңыз: c=2, ε=
Шешімі: эллипстің канондық теңдеуі:

х2
а2

+

3
у2

b2

=1

c

a-үлкен жартылай ось; b= - кіші жартылай ось;= = 3√𝑎𝑎𝑎𝑎2 − 𝑐𝑐𝑐𝑐 2 = √5

х2

у2

𝛆𝛆𝛆𝛆

+ = 1 - қажетті эллипстің канондық теңдеуі;F1 (-2; 0), F2 (2; 0) 5
эллипстің фокустары; A1(-3; 0), A2(3; 0), B1(0; -), B2(0;) - эллипстің
шыңдары;√5√5
𝑎𝑎𝑎𝑎
9
x эллипс дирекциясының теңдеуі.= ± = ± −
𝛆𝛆𝛆𝛆
𝟐𝟐𝟐𝟐
Гипербола
жазықтықтың
көптеген
нүктелері деп аталады, олардың әрқайсысы
үшін фокустар деп аталатын екі нүктеден
қашықтықтың айырмашылық модулі тұрақты
болады (1.11-сурет). М болсын - жазықтықтың
кез келген нүктесі, F1(-с; 0) және F2(с; 0) берілген нүктелер (фокустар). Эллипстің
анықтамасы mf2-MF1 = 2A формуласымен
өрнектеледі.
Сурет 1.11. Гипербола f1f2 = 2C (c > 0) қашықтықты білдіреді)
9
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фокустық ұзындығы. Содан кейін ∆mf1f2 үшбұрышынан 2c > 2A аламыз,
қайдан c >a . Гиперболаның канондық теңдеуі келесідей: (19), мұндағы b2=
х2

A2 - C2. 2 −
а

у2

b2

=1

c

Гиперболаның эксцентриктілігі ε = (20) Саны деп аталады. =
a

√a2 +b2
a

Гиперболада c >a болғандықтан , гиперболаның эксцентриктілігі ε>1.
Зерттеп нысанын гиперболы жазықтықта. Теңдеудің канондық түрінен
гипербола Ox және Oy осьтеріне қатысты симметриялы екендігі айқын.
у2

X0-де біз нақты тамырлары жоқ теңдеуді аламыз. − 2 = 1
b
Сондықтан қисық Oy осін кесіп өтпейді.
Y 0 , түбірі x a болатын теңдеу.

х2

а2

= 1

Сондықтан қисық A1(-a; 0) және A2(a; 0) нүктелерінде Ox осін кесіп

өтеді.
Бұл нүктелер гиперболаның шыңдары деп аталады. А және В сандары
гиперболаның жартылай осьтері деп аталады, ал А - нақты жартылай ось, ал
В - қиялдағы жартылай ось.
Мысал 5. Келесі жағдайларда гиперболаның теңдеуін құрыңыз және
жетіспейтін параметрлерді табыңыз: b = 3, c = 4.
х2

у2

Шешім: гиперболаның канондық теңдеуі келесідей 2 − 2 = 1
а
b
a== - гиперболаның нақты жартылай осі;√𝑐𝑐𝑐𝑐 2 − 𝑏𝑏𝑏𝑏2 = √16 − 9√7
х2

у2

− = 1 - қажетті гиперболаның теңдеуі;F1 (-4; 0), F2 (4; 0) 7
9
гиперболаның фокустары;ε =гиперболаның эксцентриктілігі;A1 ( -3; 0), A2
(3; 0) - гиперболаның шыңдары;y - гиперболаның асимптоттары; x𝑐𝑐𝑐𝑐

гиперболаның диррис теңдеуі. =
𝑎𝑎𝑎𝑎

4

√7

b

7

a

−=± =± =± =±
𝐚𝐚𝐚𝐚

𝟒𝟒𝟒𝟒

𝛆𝛆𝛆𝛆

7

𝟒𝟒𝟒𝟒

Парабола-бұл
фокус
деп
аталатын нүктеден және түзу сызық
деп аталатын жазықтықтың бірнеше
нүктелері.
A (x, y) нүктесі - параболаның
нүктесі, F нүктесі( ; 0) параболаның
фокусы, ал l түзу оның дирекциясы
𝑝𝑝𝑝𝑝
Олардың арасындағы
болсын.
2
қашықтық p-ге тең болсын (яғни
Сурет 1.12.Парабола
MF=p > 0),
оу осі-MF ортасында, содан кейін параболаның анықтамасы ad = AF түрінде
болады (1.12-сурет.).Ad және AF қашықтықтарын табыңыз . Өйткені
AD = X + және AF =содан кейін біз x + = теңдігін
аламыз.

𝑝𝑝𝑝𝑝
2

𝑝𝑝𝑝𝑝

�(𝑥𝑥𝑥𝑥 − 2)2 + 𝑦𝑦𝑦𝑦2 

𝑝𝑝𝑝𝑝

𝑝𝑝𝑝𝑝

(𝑥𝑥𝑥𝑥 − )2 + 𝑦𝑦𝑦𝑦2 Жүргізілген екі бөлігін
�
2
2
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квадрат мен пайдалардың ұқсас мүшелері, ие боламыз теңдеуі үш еселі
интегралдар.
Параболаның канондық теңдеуі келесідей: y2=2px (21).
Параболаның теңдеуінен қисықтың Ox осіне қатысты симметриялы
екенін және шығу тегі арқылы өтетінін көруге болады. O нүктесі (0; 0)
параболаның шыңы деп аталады. Параболада асимптот жоқ, оның
эксцентриктілігі 1-ге тең.
Мысал 6. F (3; 0) жағдайында координатаның басында шыңы бар
параболаның теңдеуін жасаңыз және Дирекция теңдеуін табыңыз.
Шешім:
Фокус үш еселі интегралдар жүктеледі оң жарты ось OX, демек,
теңдеу үш еселі интегралдар бар түрі у2=2рх.
𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑝𝑝
Фокустың координаттары F(; 0)болғандықтан, онда = 3, қайдан p = 6.
22
𝑝𝑝𝑝𝑝

Параболаның қажетті теңдеуі y2=12x. Дирекция теңдеуі x = -; x= - 3.
БӨЛІМГЕ ПРАКТИКАЛЫҚ ТАПСЫРМАЛАР
1. Берілген тікбұрышты параллелепипед
ABCDA1B1C1D1 (1.13-суретті қараңыз)
өлшемдері 6; 4; 4 см.оның барлық шыңдарының
координаттарын анықтаңыз.
2.ABCD параллелограммы берілген. A(-3;-2), B(1;7), C(7;8) нүктелерінің координаттары. BD не
екенін табыңыз?

2

Сурет 1.13. № 1
тапсырма.

(Жауап: BD=10)
3.Егер AB негізі A(-4;-2;) B(4;2) C(0;5) болса, ABC үшбұрышының
биіктігінің см ұзындығын табыңыз?
(Жауап: СМ=3)
4. А(4;3;-2) және С(-3;5;2) нүктелері берілген.
�����⃗�����⃗
Векторлардың координаттарын табыңыз; 3·; 2 * + ;АС
СА�����⃗
АС�����⃗
СА
�����⃗ Е нүктесінің координаты-АС кесіндісінің ортасы?
Вектордың ұзындығы?СА
5.Екі перпендикуляр Вектор берілген және , (4;-2;3) векторлардың скаляр
көбейтіндісін табыңыз?х⃗ (2; 3; −1)у⃗
6.Берілген векторлар және , (4;-2;3), векторлардың скаляр көбейтіндісін
табыңыз?х⃗ (2; 3; −1)у⃗
7.A(1;2;3), В(0;2;4), С(1;1;4), Д(2;2;2) нүктелерінде шыңдары бар АВСД
төртбұрышының параллелограмм екенін дәлелдеңіз?
8. A(0;1;-1) , В(1;-1;2), с(3;1;0), Д(2;-3;1) 4 нүктелері берілген. АВ және СД
векторлары арасындағы бұрыштың косинусын табыңыз?
9.Нүктеден (2;-3;1) координаталық жазықтықтарға дейінгі қашықтықты
табыңыз? Координаталық осьтер? Координаталар басынан?
10. 4 нүкте берілген A(0;1;2) , В(4;-2;3), С(3;1;-4), Д(-5; -4; 3)
ДК-де АВ векторларының скаляр көбейтіндісін табыңыз?
11. Векторды ȳ=(-2; 3; 1) 4 санына көбейтіңіз. Осы вектордың ұзындығын
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табыңыз? Алынған векторға қарама-қарсы бағытталған векторды табыңыз 4·
ȳ?
12. М және К нүктелері тиісінше АВ және СД кесінділерінің ортасы болып
������⃗ 1 �����⃗
табылады. Векторлық теңдікті дәлелдеу =(+ )МК
АС�����⃗
ВД
2
13.Авсд1в1с1д1 тікбұрышты параллелепипед берілген, 3 векторды
көрсетіңіз, олар бойынша АС1 векторын және с1а векторын ыдыратуға
болады?
14. Үш жоспарланбаған A, b және c векторлары текшенің шеттерінде жалпы
шыңы бар. E нүктесі AB жиегін бөледі, сондықтан AE: EB=2: 1, ал F нүктесі
бөлінеді
cc1 шеті CF:FC1=1:2 болатындай етіп жасалған. A, b және C векторларын
DE векторларына жайыңыз
және EF.
х−4
у+3
15. Тікелей көрсетілмеген каноникалық уравнением: .
=
Түзудің
5
2
теңдеуін жалпы түрде жазыңыз.
16. А (-4; 2) нүктесінен өтетін түзудің теңдеуін және координатаның
басталуын құру керек пе?
17. Екі нүкте берілген M1(3; -2) және M2 (1; 4) . М1 нүктесінен векторға
перпендикуляр өтетін түзудің теңдеуін жазыңыз. ��������
𝑀𝑀𝑀𝑀1 𝑀𝑀𝑀𝑀2
18. Келесі жағдайларда эллипс теңдеуін құрыңыз және жетіспейтін
4
параметрлерді табыңыз: c=3, ε=?
5
19. Келесі жағдайларда гиперболаның теңдеуін құрыңыз және жетіспейтін
параметрлерді табыңыз: b = 2, c = 3.
20. F (-2; 1) жағдайында координатаның басында шыңы бар параболаның
теңдеуін құрыңыз және дирекцияның теңдеуін табыңыз.
21. Келесі жағдайларда эллипс теңдеуін жасаңыз және жетіспейтін
2
параметрлерді табыңыз: c=3, ε= ?
5

БӨЛІМГЕ ӨЗІН-ӨЗІ БАҚЫЛАУ СҰРАҚТАРЫ

1. Жазықтықтағы және кеңістіктегі декарттық координаттар жүйесі туралы
түсінік беріңіз?
2. Бағытталған кесінді дегеніміз не және оның вектормен байланысы қандай?
3. Векторлардың қандай түрлерін білесіз?
4. Қандай векторлар коллинеарлы деп аталады?
5. Векторлардың скаляр көбейтіндісі қалай анықталады?
6. Тең векторларға қандай талаптар қойылады?
7. Екінші ретті қисықтар дегеніміз не?
8. Компланарлық және компланарлық емес векторларды сипаттаңыз?
9. Векторлармен қандай операцияларды білесіз?
10.Жазықтықтағы түзудің теңдеуін қалай табуға болады?
11.Бұрыштық коэффициенті бар түзу теңдеудің қандай түрі бар?
12.Екінші ретті қисықтар дегеніміз не?
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13.Эллипстің қандай канондық теңдеуін білесіз?
14.Эллипстің эксцентриктілігі дегеніміз не?
15.Анықтама беріңіз үш еселі интегралдар?
16.Гиперболаның шыңы не?
1.3 Математикалық талдау
1.3.1 Туынды және дифференциалдар
– Интервалда анықталған кейбір функция (A; b) және осы аралықтың
белгілі бір бекітілген нүктесі болсын. f (x) x0 Интервалдан x еркін мәнін
алыңыз (A; b) және X-айырмасын жасаңыз. x0 Айырмашылық x-нүктеде
функцияның тәуелсіз айнымалысының өсуі (немесе Аргументтің өсуі) деп
аталады және: x0 f (x) x0 ∆x
(22).
∆x = x - x0 (1)
Нүктедегі функцияның өсуі нүктедегі функцияның мәні мен нүктедегі
функцияның мәні арасындағы айырмашылық деп аталады және мынаны
білдіреді: = (23). f (x) x0 x = x0 + ∆x x0 ∆f ( x0 ) ∆f ( x0 ) f ( x0 + ∆x) − f ( x0 )
себебі нүкте бекітілген деп саналады, функцияның өсуі Аргументтің өсу
функциясы болып табылады . x0 ∆f ( x0 ) ∆x Аргументтің өсу функциясы
болатын қатынасты құрамыз; нөлге ұмтылған кезде осы өрнектің шегін
қарастырыңыз:

f ( x0 + ∆x) − f ( x0 ) ∆f ( x0 )
=
∆x ∆x
∆x
∆x

lim

∆x → 0

f ( x0 + ∆x) − f ( x0 )
.
∆x

Егер бұл шек болса, онда функцияның бір нүктеде туындысы бар деп

f ( x + ∆x) − f ( x0 )
айтылады және былай деп жазады: (24). f (x) x0 lim 0
= f ′( x0 )
∆x→0
∆x

Сан нүктедегі функцияның туындысы деп аталады. f ′( x0 ) x0
Туынды табу функцияны саралау деп аталады. Егер (3) шегі болса,
онда функция нүктеде сараланады деп айтылады . f (x) x0 Егер функция
интервалдың әр нүктесінде дифференциалданса (a; b), онда ол интервалда
дифференциалданады деп айтылады (a; b). f (x) Интервалда сараланған
функцияның туындысы (A; b) өзі x функциясы. f (x)
Мысал 1. Х0 нүктесінде f(x)=x3 функциясының туындысын табыңыз.
1) формула бойынша (2) табамыз = ∆f ( x0 ) f ( x0 + ∆x) − f ( x0 )
∆f ( x0 ) =(х0 + ∆х) 3-х03 = 3 х02∆х+ 3 х02(∆х)2 +(∆х)3
2) = 3 х02+ 3 х02∆х +(∆х) 2 при (∆х≠0) ∆f ( x0 )
∆x

3) при (∆х0) = 3х02 , т. к 3 х02∆х0 және (∆х) 20, сәйкесінше ∆f ( x0 ) 
∆x

f (x0) = 3х02
Туындының физикалық мағынасын қарастырыңыз.
Материалдық нүкте оның қозғалыс бағытын өзгертпестен белгілі бір
күштердің әсерінен түзу сызықпен қозғалсын, ал S(t) - нөл деп қабылданған
уақыттан бастап t моментіне дейінгі нүкте арқылы өтетін қашықтық.
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Біз уақыттың кез-келген сәтін таңдап, сәттен сәтке дейінгі уақыт
аралығын қарастырамыз . t0 ∆t t0 t = t0 + ∆t Осы уақыт аралығында нүкте белгілі
бір жолдан өтеді . ∆S (t0 ) Бұл жол-бұл функция . ∆t Физикадан белгілі
анықтама бойынша қатынас / уақыт ішінде нүктенің орташа жылдамдығы
бар . ∆S (t0 ) ∆t ∆t Біз нөлге ұмтылып, кішігірім және кішігірім аралықтарды
қарастырамыз. ∆t ∆t
Уақыт сәтіндегі нүктенің лездік жылдамдығы шегі деп аталады: (25). t0
∆S (t0 )
= S ′(t0 ) = v(t0 )
∆t → 0
∆t
lim

Туынды тік сызықты қозғалыстың лездік жылдамдығын сипаттайды.
Туынды физика, химия, геометрия және т. б. мәселелерде кең практикалық
қолданыстарға ие. Біркелкі емес өзгеретін шамаларды зерттеу кезінде
олардың өзгеру жылдамдығы әрдайым туынды көмегімен көрінеді
(радиоактивті заттардың лезде ыдырау жылдамдығы, лезде қуат, берілген
қысымдағы сұйықтықтың сығылу коэффициенті, белгілі бір уақыттағы
бұрыштық жылдамдық, ток күші, берілген температурадағы жылу
сыйымдылығы).
Физикадан алынған жылдамдық ұғымы кез-келген функцияның мінезқұлқын зерттеуде қолдануға ыңғайлы.
Функция қандай тәуелділікті білдірсе де, қатынас дегеніміз - х
аргументінің өзгеруіне қатысты функцияның өзгеруінің орташа
жылдамдығы, а-белгілі бір мағынада функцияның өзгеруінің лездік
жылдамдығы . y = f (x) ∆y f (x) f ′( x 0 ) f (x) x = x 0
∆x

Кесте 1.1-туындыларды есептеу кестесі.
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Мысал 2. F(x)=2x5 функциясының туындыларын есептеңіз; p(x)=3x;
C(X)=8.
Қуат функциясының туындысын табу үшін 1.1 туынды кестесінен 3
формуласын қолданамыз, сондықтан f(x)= (2x5) = 2·5x5-1=10x4;
2 формула бойынша табамыз: p(x) = (3·x)=3·(x)= 3·1=3; 1 формуласын
қолдану: C(X) = 8=0.
Сол сияқты, туындылар кестесі бойынша функциялар үшін келесі
туындылар да есептеледі:
a (X)=cos (x); a (x) = cos (x) = - sin (x);
x′ = 1
x
x
x
m(x)=5 ;
m´(x)=(5 ) ´=5 ·ln(5)
( x 2 )′ = 2 x
1
n(x)=arctg(x);
n´(x)=(arctg(x)) ´= 2
3
2

( x )′ = 3x

1+𝑥𝑥𝑥𝑥

Туындыларды табу кезінде мынадай саралау ережелері қолданылады:
𝑢𝑢𝑢𝑢 u´v−uv´

(u+v) =u+v; (uv) =uv+uv; = . � �
𝑣𝑣𝑣𝑣

v2

Мысал 3.f(x)=3x2-4x+7; f ´(x)=(3x2)´- (4x)´+(7)´=3·2x2-1-4(x)´+0=6x-4·1=6x-4;
к (х)=ех·х3; к (х)=(ех·х3)= (ех)·х3 + ех·(х3)= ех * х3+3х * ех;

m(x)=

𝑥𝑥𝑥𝑥

sin 𝑥𝑥𝑥𝑥

;

m´ (x)=�

𝑥𝑥𝑥𝑥

sin 𝑥𝑥𝑥𝑥

�´ =

x´(sin 𝑥𝑥𝑥𝑥)−x (sin 𝑥𝑥𝑥𝑥)´
(sin 𝑥𝑥𝑥𝑥)2

1·(sin 𝑥𝑥𝑥𝑥)−x·cosx

=

(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛)2

=

sin 𝑥𝑥𝑥𝑥−x·cosx
(sin 𝑥𝑥𝑥𝑥)2

1
sin 2 x
Анықтама бойынша . ctgx = cos x Біз жеке функциялардың
sin x
туындысының формуласын және негізгі тригонометриялық сәйкестендіруді
қолданамыз:
′
′
(
cos x ) ⋅ sin x − cos x ⋅ (sin x ) (− sin x) ⋅ sin x − cos x ⋅ cos x
sin 2 x + cos 2 x
1
=
=
−
=− 2
f ′( x) =
2
2
2
sin x
sin x
sin x
sin x
Күрделі функцияның туындысын табу ережесі: (f (g (x)))=f (g (x)) * g (x)
Мысал 4.f(x)=sin(x2+5x-2);f´(x)=sin´(x2+5x-2)·(x2+5x-2)´=cos(x2+5x-2)·(2x+5)

Теңдік әділдігін дәлелдейік (ctgx )′ = −

g(x)=; g(x)=)=((3х+2)1/2)=1/2·(3х+2)1/2-1·(3х+2)=√3 ∙ х + 2(√3х + 2
=(1/2)·(3х+2)-1/2·3=(3/2)=∙
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1

3

(3х+2)1/2 2√3х+2

Туындының
геометриялық
интерпретациясы: х0 нүктесіндегі функцияның
туындысының мәні сол нүктеде функцияның
графигіне тартылған тангенстің бұрыштық
коэффициентіне тең, яғни . функция графигіне
тангенс теңдеуі (26). y = f (x) k = f ′( x0 ) = tgα
y = f (x) y kac = f ′( x 0 ) ⋅ ( x − x 0 ) + f ( x 0 )

Мысал 5. Y = - x2+4 функциясы берілген, (1.14-сурет) x0 = - 1 нүктесінде осы
функцияның тангенс теңдеуін анықтаңыз?
1) алдымен f (x) функциясының туындысын табамыз.
f (x) = (- x2+4) = (- x2) +(4)=- 2x+0 = -2x.
2) f (x0)=-2·x0; f (x0)=f есептеңіз (-1)=-2·(-1)=2.
3) f (x0)= - X02+4 есептейміз ; f(-1)=-(-1)2+4=-1+4=3.
4) алынған мәнді тангенс теңдеуінің формуласына ауыстырамыз
1.14-сурет 1-мысал кас=2·(х - (-1))+3=2·(х+1)+3=2х+2 + 3=2х+5
Тангенс теңдеуі у=kx+b түрінде болады, мұндағы к-тангенстің
бұрыштық коэффициенті к = f(x0)=2, ал алынған тангенс теңдеуі у=2х+5.
Мысал 6. Кестеде функциялары нүктесін тауып, онда касательная
1
3

3
2
параллельна абсцисс осі. f ( x) = ( x − 5 x − 8 x)

Шешімі: тангенс абсцисса осіне параллель болғандықтан , оның
бұрыштық коэффициенті нөлге тең:, мұндағы х0– жанасу нүктесінің
абсциссасы. f ′( x0 ) = 0 Иеміз:
1
2
f ′( x) = (3 x 2 − 10 x − 8) , f ′( x) = 0 , ⇒ 3 x 2 − 10 x − 8 = 0 x1 = 4 , x2 = − .
3
3

Сенсорлық нүктелердің ординаттарын табыңыз:

(

Y1 = f ( x1 ) = f (4) = − 16 , Y2 = f − 2

Сонымен,

сенсорлық

3

) = 76
81

нүктелер

жауап:.

 2 76 
A(4 ; − 16) , B − ;
.
 3 81 

 2 76 
(4; − 16) ,  − ;

 3 81 

Мысал 7.Функция графигіне қатысты тангенс осімен 1350 бұрышты

қандай нүктелерде құрайды? f ( x) =

x+2
x−2

Шешім:
теңдеуді
шешу
арқылы
сенсорлық
нүктелердің
координаталарын табамыз:
f ′( x0 ) = tg1350 , яғни, мұндағы х0-жанасу нүктесінің абсциссасы.
f ′( x0 ) = −1 Иеміз:
f ′( x) =

−4
f ′( x0 ) = − 1
( x − 2) 2 , өйткені біз аламыз:

−4
= −1⇔ ( x0 − 2) 2 = 4 ⇒ x0 − 2 = ±2
2
( x0 − 2)

а) x0 − 2 = 2 , x0 = 4 , y0 = 3 ;

0+2
б) жауап:(4; 3) және (0; -1). x0 − 2 = − 2 , x0 = 0 , y0 = 0 − 2 = − 1 ;
Функцияның саралануын анықтайық.
Y =f (x) функциясы x0 нүктесінің белгілі бір аймағында анықталсын
[5]. F (x) функциясы x0 нүктесінде дифференциалданатын деп аталады, егер
оның өсуі y =f (x 0+∆x)-f(x 0 )түрінде ұсынылуы мүмкін:
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∆y=a∆x + α (∆x) ·∆x, мұндағы A - ∆x-қа тәуелді емес шама, ал α(∆x)
функциясы ∆x0 кезінде шексіз аз .
∆X өсімінің a ∆X сызықтық бөлігі ∆x өсіміне сәйкес келетін x0
нүктесіндегі y=f(x) функциясының дифференциалы деп аталады және dy
символымен белгіленеді.
F (x) функциясы x0 нүктесінде дифференциалдануы үшін f (x0) соңғы
туындысы болуы керек және жеткілікті. Бұл жағдайда A =f (x0).
Бұл теорема туындысы бар кез-келген функцияны сараланған деп
атауға мүмкіндік береді. Осылайша, дифференциалға арналған өрнек пайда
болады: dy=f (x0) dx =ydx , мұнда DX =∆x белгіленуі қабылданады .´
Сонымен, функцияның дифференциалын есептеу мəселесі осы
функцияның туындысын есептеу проблемасына дейін азаяды.
х2

Мысал 8. Dy функциясының дифференциалын табыңыз у =
х+1
Шешімі. Туынды табу ережелерін қолдана отырып, біз аламыз:
′
′
x 2 ⋅ ( х + 1) − x 2 ⋅ (x + 1) 2 x( х + 1) − х 2 х 2 + 2 x
′
у ( x) =
=
=
( х + 1) 2
( х + 1) 2
( х + 1) 2

( )

х2 + 2x х2 + 2x
Осылайша dy=ydx=.dx жауабы: dy=.dx
( х + 1) 2 ( х + 1) 2

Функцияның жоғарылауы және төмендеуі. Егер f(x) функциясы [A; b]
кесіндісінде және A<x<b кезінде үздіксіз болса, онда f(x) [a; b] кесіндісінде
өседі (кемеді). f ′( x) > 0 ( f ′( x) < 0)
Қарапайым жағдайларда f(x) функциясын анықтау аймағын функцияның
өсуі мен кему аралықтарының соңғы санына бөлуге болады (монотондылық
интервалдары). Бұл олқылықтар x критикалық нүктелерімен шектеледі
(қайда немесе жоқ). f ′( x) = 0 f ′(x)
Мысал 9. Зерттеуге өсуі және кемуі опцияны таңдаңыз . f ( x) = x 2 − 2 x + 3
Шешім: туынды табамыз . y ′ = 2 x − 2 = 2( x − 1)
Осыдан болған . y ′ = 0 x = 1 Сандық осьте монотондылықтың екі
аралығын аламыз: және . (−∞ ;1) (1; + ∞) (1) формуласынан бізде: 1) Егер ,
Содан кейін F(x) функциясы аралықта азаяды ; 2) Егер, демек, F(x)
функциясы аралықта артады . − ∞ < x < 1 y ′ < 0 (−∞ ;1) 1 < x < ∞ y ′ > 0 (1; + ∞)
Мысал 10. Функцияның өсуі мен кему аралықтарын анықтаңыз:
f ( x) =

x2 + 2x + 2
x + 1 . Шешім: бұл функция x = -1-ден басқа барлық x мәндері

үшін анықталады, яғни . D( y ) = (−∞ ;−1) ∪ (1; + ∞) Табамыз производную:
2( x + 1) 2 − x 2 − 2 x − 2 x( x + 2)
=
;
( x + 1) 2
( x + 1) 2
y ′ = 0 ⇔ x = 0 , x = −2 , x + 1≠ 0 ⇒ x ≠ −1
Егер , болса , болса,. x ∈ (−∞; − 2) y ′ > 0 x ∈ (−2; − 1) y ′ < 0
Егер , болса , болса,. x ∈ (−1; 0) y ′ < 0 x ∈ (0; + ∞) y ′ > 0
y′ =
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Демек, y функциясы интервалдарда артып, интервалдарда азаяды және
. (−∞; − 2] [ 0 ; + ∞) [−2 ; − 1) (−1; 0]
Экстремум функциялары. Егер функцияның туындысы бір нүктеде
нөлге айналса және осы кезде екінші туынды оң болса , онда функцияның
минималды нүктесі болады. y = f (x) x0 f ′( x) = 0 f ′′( x0 ) > 0 x0 Егер бізде
және нүктеде болса, онда функцияның максималды нүктесі болады. x0
f ′( x) = 0 f ′′( x0 ) < 0 x0
3
Мысал 11. Экстремум функциясын зерттейміз. y = x − 12 x
Шешім: туынды табыңыз , теңдеуден екі тұрақты нүктені табамыз:.
y ′ = 3 x 2 − 12 3 x 2 − 12 = 0 x1 = − 2 , x2 = 2 Әрі қарай, екінші туынды табыңыз.
y ′′ = 6 x Әр стационарлық нүктеде екінші туынды белгіні анықтаймыз.
Сондықтан бізде максимум нүктесі бар, ал функцияның минималды нүктесі
бар. f ′′(−2) < 0 , f ′′(2) > 0 x = − 2 x = 2
Мысал 12. Бір толық кезеңдегі экстремум функциясын зерттеңіз .
y = sin x x ∈ [0, 2π ]

x1 =

π
2

Шешім: сыни нүктелерді табыңыз . x ∈ [0, 2π ] y ′ = cos x cos x = 0
; x2 =

3π
,
2

y ′′ = − sin x

Функцияның

критикалық нүктелерде есептейміз . x1 =

екінші
π
2

x2 =

туындысының

мәнін

3π
Содан кейін, нүктеде
2

функцияның максимумы болады, ал нүктеде функцияның минимумы
болады:.

y = sin x

π
π 
 3π
f ′′  = − sin = −1 f ′′
2
 2
2

 3π
y min = y
 2


 = −1


π 

ymax = y  = 1,
3π
3π
π

x2 =
2
= 1 x1 =
y = sin x
 = − sin
2
2

2

3
Мысал 13. Экстремум функциясын зерттеңіз . y = x
Шешім: бірінші туынды нөлге теңестіреміз . x0 = 0 Нүктедегі
функцияның максимумы да, минимумы да жоқ, өйткені функцияның
туындысы өзінің белгісін критикалық нүктенің айналасында өзгертпейді.
2
f ( x) = x 3 x0 = 0 f ′( x) = 3 x
Қарастырылған мысал функцияның бірінші туындысы нөлге айналатын
жерде функцияның әрқашан экстремумы бола бермейтінін нақты көрсетеді.
Кесіндідегі функцияның ең үлкен және ең кіші мәндері. Сегменттегі
функцияның ең үлкен және ең кіші мәндерін табу үшін келесі схеманы
пайдалану ұсынылады: y = f (x) [ a , b ]
1) функцияның туындысын табыңыз , f ′(x)
2) функцияның туындысы нөлге айналатын немесе жоқ функцияның
критикалық нүктелерін табыңыз. [ a , b ] ( f ′( x) = 0 )
3) функцияның мәндерін критикалық нүктелерде және кесіндінің
ұштарында тауып, олардың ішінен ең үлкен және ең кішісін таңдаңыз . f наиб
f наим
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Мысал 14.Сегментте берілген функцияның ең үлкен және ең кіші
4
2
мәндерін табыңыз . y = x − 2 x + 5 [−2; 2]
Шешім:. y ′ = 4 x − 4 x = 4 x( x − 1)
2
Біз теңдеуді шешеміз: және тұрақты нүктелерді табамыз 4 x( x − 1) = 0
3

x1 = 0 ; x2 = −1 ; x3 = 1 .

Функцияның

2

мәндерін

табылған

=5 , y

y

нүктелерде

=4, y

және

= 13 .

кесіндінің

x = ±1
x = ±2
ұштарында анықтаймыз: x =0
Стационарлық нүктелердегі функцияның мәндерін және ұштардағы
мәндерді салыстыра отырып, біз көрсетілген сегменттегі функцияның ең кіші
және ең үлкен мәндерін қорытындылаймыз. у = 4 у = 13
Мысал 15. Бұл допқа ең үлкен бүйір беті бар цилиндрді енгізіңіз.
Шешімі: шар радиусы мен цилиндр негізінің радиусы болсын . r
Содан кейін цилиндрдің биіктігі формула бойынша , ал бүйір беті
0≤r ≤ R
формула бойынша анықталады: . h h = 2 R 2 − r 2 S S = 2π ⋅ r ⋅ h
Осыдан


r2
S ′ = 4π  R 2 − r 2 −
R2 − r 2



R 2 − 2r 2
 = 4π ⋅
R2 − r 2


S ′(r ) = 0 кезінде , қайдан . R 2 − 2r 2 = 0 r =

R
2

Функция оң және үздіксіз . S (r ) [ 0 , R ] Кесіндінің соңында функцияның
мәні нөлге тең болады. Демек, нүктеде ол ең үлкен мәнге ие. r =

R
Мұндай
2

радиустың цилиндрі қалаған болады.
Пример16. Сегменттегі функцияның ең кіші және ең үлкен мәндерін
π



2
табыңыз . y = x + cos x 0; 2 
Шешім: осы функцияның аралыққа жататын критикалық нүктелерін

π

π

 π  y ′ = 0 ↔ 1 − sin 2 x = 0 , sin 2 x = 1 , 2 x = + 2kπ , x = + kπ , k ∈ Z
2
4
табыңыз:. 0 ; 2 
 π
π
Интервалға тек бір сыни нүкте жатады .  0; 2  x =


4

Функцияның

нүктелерінде
есептейміз.
π 
π 
π π
 π  π 1  π  π y (0) = 1, y 4  = 1,28 , y 2  = 1,57
0, , ; y (0) = 1, y  = + , y  = ,
 
 
4 2

4

мәнін

4

2

немесе

2

2

π  π
Сравнив бұл санының, иеміз: . y наиб = y 2  = 2 , y наим = y (0) = 1
π
Ответ: max f ( x) = , min f ( x) = 1 .
2
 π
0,
 π
 0, 2 
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2 

1.3.2 Белгісіз және анықталған интегралдар. Қос интегралдар
[A;b] сегментінде f (x) функциясы берілсін . F(x) функциясы , егер осы
кесіндінің барлық нүктелерінде F (x) =F(x) болса, [A;b] кесіндісіндегі f (x)
функциясының антидеривалы деп аталады .´
Берілген функциядан кез-келген екі бастапқы F(x) және F(x) бір-бірінен
еркін тұрақты с, яғни F(x) = F(x) +C ерекшеленеді.
Барлық бастапқы f (x) функциясының жиынтығы осы функцияның
белгісіз интегралы деп аталады және символмен белгіленеді:
∫f (x) dx, мұндағы F (x) функциясы интегралдық функция деп аталады, f (x) dx
дифференциалы интегралдық өрнек деп аталады.
Сонымен, анықтама бойынша ∫f(x) dx=F(x) +C, (27)
Мұндағы x [a;b], ал F(x) – [A;b] кесіндісіндегі f (x) функциясының мүмкін
болатын алғашқы түрлерінің бірі.∈
Егер функция [A;b] сегментінде үздіксіз болса, онда ол үшін
антидеривативті (яғни белгісіз интеграл) болады[5].
Функцияларды оның туындысы бойынша қалпына келтіру операциясы
немесе бір нәрсе, берілген интегралдық функцияның белгісіз интегралын
табу осы функцияның интеграциясы деп аталады.
Интеграция-бұл дифференциацияға кері операция.
Интегралдау нәтижесінің дұрыстығы-антидеривативті табылған
дифференциация арқылы тексеріледі. Интегралдың анықтамасынан
функцияны біріктіру үшін оның антидеривативті түрін табу керек. Бірқатар
функциялар үшін бұл интеграцияның тиісті формулаларын қолдану арқылы
оңай жасалады. Мысалы, не екенін білу; демек, бұл . (arcsin x )′ =

∫

dx
1− x2

1

1− x2

= arcsin x + C

Анықтау негізінде анықталмаған интеграл, интегралдау ережесін және
кесте туынды негізгі элементар функцияларды жасауға болады кесте негізгі
белгісіз интегралдар (Қараңыз 1 кесте.2). Жоғарыда келтірілген кестеде u
әрпі тәуелсіз айнымалы және үздіксіз дифференциалданатын функцияны
білдіруі мүмкін екенін ескеріңіз.
Анықталмаған интегралдардың негізгі қасиеттері:
1. Анықталмаған интегралдың туындысы интегралдық функцияға тең,
яғни (∫f (x) dx)=(F (x)+C) = f (x)
2. F (x) функциясының туындысынан белгісіз интеграл f (x)
функциясының өзіне еркін тұрақтыға дейінгі дәлдікпен тең, яғни.
∫f´(x) dx=∫df(x) =f(x) +C.
3. Белгісіз интегралдың дифференциалы интегралдық өрнекке тең,
яғни. d(f(x)dx)=d(F(x) +C) =f(x)dx.
4. Екі немесе бірнеше функцияның алгебралық қосындысынан белгісіз
интеграл олардың интегралдарының алгебралық қосындысына тең, яғни.
∫( f(x) ±g(x))dx=∫f(x)dx±∫g(x)dx;
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5. Тұрақты факторды Интеграл белгісінен шығаруға болады, яғни.
∫Af (x)dx =A∫f (x)dx, A =const.
6. Егер теңдік орындалса ∫f (x) dx =F (x) + C, онда
1
∫f (ax + b) dx=F(ax+b)+C, мұндағы a, b – кез-келген нақты сандар, a ≠0 .
𝑎𝑎𝑎𝑎
Кесте 1.2-негізгі анықталмаған интегралдар кестесі

x n +1
+ C кезінде n ≠ −1
1.∫ х dx =
n +1

6.∫ cos xdx = sin x + C
dx
7.∫
= tgx + C
cos 2 x
dx
= −ctgx + C
8.∫
sin 2 x
dx
9.∫
= arcsin x + C
2
1− x
dx
10.∫
= arctgx + C
1+ x2

n

dx
= ln x + C
x
3.∫ e x dx = e x + C
2.∫

ax
4.∫ a dx =
+C
ln a
5.∫ sin xdx = − cos x + C
x

Мысал 1. Интегралды есептеңіз ∫sin(5X -2)dx. Кестенің 5 интегралын
және 6 анықталмаған интегралдың қасиетін қолдана отырып, біз аламыз:
1

∫sin (5x -2)dx =− cos(5x -2) +C; ∫ 2 xdx = x 2 + C ; ∫ cos xdx = sin x + C .
5

Анықталмаған интегралдың дұрыс табылғанын тексеру үшін алынған
функцияны саралау керек, егер Интеграл өрнегі алынған болса, онда
интеграл дұрыс табылған.
2
3
Например, y = ∫ 3 x + 2 dx = x + 2 x + C .

(

)

Тексеруді жасаңыз: немесе . y′ = ( x + 2 x + C )′ = 3 x + 2 dy = (3 x 2 + 2 )dx
Демек, интеграл дұрыс табылған.
Интегралдарды интегралдарды интегралдық өрнекті түрлендіру және
анықталмаған интегралдың 2 және 3 қасиеттерін қолдану арқылы кестеге
келтіру әдісімен есептеу тікелей интеграция деп аталады. Бұл есте сақтау
пайдалы. ∫ dx = x + C
3

1.

Мысал.

2

∫ (5 x − 2 x + 3x − 8)dx = 5∫ x dx − 2∫ x dx + 3∫ xdx − 8∫ dx =
3

2

3

2

5
2
3
х4
х3
х2
= 5 ⋅ − 2 ⋅ + 3 ⋅ − 8 ⋅ х + С = х 4 − х 3 + х 2 − 8х + С
4
3
2
4
3
2
3
2
3х − 2 х + 5 х
3 2
5
3 x 3 x 2 5x
dх = ∫ x dx − ∫ xdx + ∫ dx = ⋅ − + + C =
2. ∫
2х
2
2
2 3 2
2

1
1
5
= x3 − x2 + x + C
2
2
2
3.
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∫

(3x + 1)
x

2

9x 2 + 6x + 1
dx
dx = ∫
dx = 9 ∫ xdx + 6 ∫ dx + ∫
=
x
x

x2
+ 6 x + ln x + C = 4,5 x 2 + 6 x + ln x + C
=9 ⋅
2
dx
2
x
x
x
x
−3 / 5 
−3 / 5
4. ∫  + 8e + 5 − x
dx = 2 ∫ + 8∫ e dx + ∫ 5 dx − ∫ x dx =
x

x

5x x2/ 5
5x
x
= 2 ln x + 8e +
−
+ C = 2 ln x + 8e +
− 2,5 x 2 / 5 + C
ln 5 2 / 5
ln 5
5. Белгісіз интегралды алмастыру әдісімен табу мысалын қарастырыңыз
t = sin x
1 2
1
sin
x
cos
xdx
=
=
tdt
=
t
+
C
=
sin 2 x + C.
∫
∫
dt = cos xdx
2
2
Қисық трапеция және оның ауданы. Сегментте үздіксіз теріс емес
функция берілсін (1.15-сурет).Функцияның графигімен қиылысқанға дейін
тік сызықтарды сызыңыз. [a; b] y = f (x) f (x) Қисық трапеция-бұл тұрақты
емес теріс емес функцияның графигімен, осьтің түзу және кесілуімен
шектелген фигура . f (x) x ∈ [a; b] x = a, x = b Ox Қисық трапецияның ауданын
есептеу үшін интегралдар қолданылады.
Қисық трапецияның ауданы-трапецияның
жоғарғы шекарасын анықтайтын бастапқы
функцияның бірі және оны интегралдау
арқылы есептеуге болады:. S = ∫ f ( x)dx
Аралықтағы теңдікті қолдана отырып,
қисық трапецияның ауданын есептеу
формуласын аламыз: (2). S ′( x) = f ( x)
x

f ( x) ≥ 0 [a; b] S = F (b) − F (a)
Сурет 1.15.Қисық трапеция
Естеріңізге сала кетейік, х аргументінің өсуі оның өзгеруінен бастап
айырмашылық деп аталады, ал Аргументтің өзгеруінен функцияның өсуі
айырмашылық деп аталады . x = a x = b b − a F (x) x = a x = b F (b) − F (a )
Аргументті өзгерткен кезде кез-келген антидеривативті функцияның
өсуін табамыз : f (x) x = a x = b
(F ( x) + C ) x =b − (F ( x) + C ) x = a = F (b) − F (a) .
Алынған нәтиже дегеніміз, х-дан өзгергенде, осы функция үшін барлық
антидеривативтер бірдей өсімге ие болады . x = a x = b F (b) − F (a ) Бұл
өсім әдетте белгілі бір Интеграл деп аталады.
Егер ол үшін антидеривативті функция болса , онда х аргументі
өзгергенде антидеривативті функциялардың өсуі белгілі бір Интеграл деп
аталады және символмен белгіленеді , яғни А– белгілі бір интегралдың
төменгі,абсолютті шегі. F ( x) + C f (x) F (b) − F (a ) x = a x = b ∫ f ( x)dx
b

a

b

∫ f ( x)dx = F (b) − F (a ) Функция хот доb аргументінің өзгеру аралығында
a

үздіксіз қабылданады. f (x)
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b

∫

f ( x ) dx = F ( x ) / ba = F (b) − F ( a )

(28)
Белгілі бір интеграл Ньютон-Лейбниц формуласы деп аталатын осы
формуланың көмегімен есептеледі.
a

Мысал.

π /2

π

π
∫ cos xdx = sin x = sin 2 − sin 0 = 1
/2

0

0

Белгілі бір интегралдың негізгі қасиеттерін қарастырыңыз. Бұл
жағдайда функция сегментте үздіксіз болады деп болжаймыз . f (x) [a; b]
1. Интегралдау шектерін ауыстырған кезде Интеграл белгісі керісінше
b

a

a

b

өзгереді: (29). ∫ f ( x)dx = − ∫ f ( x)dx
Дәлел: солай болса да. f ( x) = F ′( x)
b

∫ f ( x)dx = F ( x) + C

Сонда; (2)

∫ f ( x)dx = F ( x) / = F (b) − F (a)
b

a

a

a

− ∫ f ( x)dx = − F ( x) / ba = −(F (a ) − F (b) ) = F (b) − F (a ) -30
b

Теңдіктердің оң бөліктері (4) және (5) тең; сондықтан сол бөліктер тең болуы
керек, яғни қатынас (3) әділетті. Бұл қасиет жоғарғы шегі төменнен кіші
интегралдарды қарастыруға мүмкіндік береді.
2. Тұрақты факторды белгілі бір интегралдың белгісі ретінде алуға болады,
яғни.
b

b

a

a

∫ mf ( x)dx = m ∫ f ( x)dx

(31), мұндағы m - тұрақты мән.

Proof: Болсын және, демек,. сонда ,
b

; ; f ( x) = F ′( x)

∫ f ( x)dx = F ( x) + C

∫ f ( x)dx = F ( x) / = F (b) − F (a) mf ( x) = mF ′( x)
b
a

a

mf ( x) = (mF ( x)) ′
b

b

a

a

,

қайдан

.

∫ mf ( x)dx = ∫ mF ′( x)dx = (mF ( x) ) / = mF (b) − mF (a) = m(F (b) − F (a) )
b
a

b

Бірақ теңдіктен (5) шығады . m(F (b) − F ( a ) ) = m ∫ f ( x)dx
a

3. Функциялардың алгебралық қосындысынан белгілі бір интеграл осы
функциялардың белгілі бір интегралдарының алгебралық қосындысына тең,
яғни.
b

b

b

a

a

a

∫ ( f ( x) ± g ( x) )dx = ∫ f ( x)dx ± ∫ g ( x)dx
Дәлел: солай болса да f ( x) = F ′( x) g ( x) = G ′( x)
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(32)

′
∫ ( f ( x) ± g ( x) )dx = ∫ (F ′( x) ± G ′( x) )dx = ∫ (F ( x) ± G ( x) ) dx = (F ( x) ± G ( x) ) / =
b

b

b

a

a

a

b
a

= (F (b) ± G (b) ) − (F (a ) ± G (a ) ) = (F (b) − F (a ) ) ± (G (b) − G (a ) )
b

немесе . ∫ ( f ( x) ± g ( x) )dx =
a

b

b

a

a

∫ f ( x)dx ± ∫ g ( x)dx

Сол сияқты, кез-келген терминдердің соңғы саны үшін осы қасиеттің
әділдігін дәлелдеуге болады.
4. Егер A, b, c функция үздіксіз болатын аралыққа жатса, онда (33). f (x)
b

c

b

a

a

c

∫ f ( x)dx = ∫ f ( x)dx + ∫ f ( x)dx
Дәлел: бұл үшін антидеривативті функция болсын . F (x) f (x) Сонда

c

b

b

a

c

a

∫ f ( x)dx + ∫ f ( x)dx = F (c) − F (a) + F (b) − F (c) = F (b) − F (a) = ∫ f ( x)dx .
1.

Мысал: белгілі бір интегралдарды есептеу

1

∫ (2 x + 3x + 4 x + 5 x )dx = (x + x + x + x ) =
2

3

4

2

3

4

5

1

−1

−1

= (12 + 13 + 14 + 15 ) − ((− 1) + (− 1) + (− 1) + (− 1) ) = 4
2

3

4

5

4
4
 x
x+ x
x
 x3/ 2

dx = ∫ x + 1 dx = 
2. ∫
+ x 4 =
+
dx = ∫ 
1
1
1
x
x
3/ 2  1
 x
2 3/ 2
24
2
14
23
2
 2 3/ 2 
+ 4 − −1 = + 3 =
=7
= ⋅ 4 + 4 −  ⋅ 1 + 1 ==
3
3
3
3
3
3

3
1
1 2x 1 1 2
2x
0
3. ∫ e dx = e 0 = (e − e ) = 0,5 ⋅ (7,36 − 1) ≈ 3,18
2
2
0

(

4

4.

du

1

∫ u + 1 = ln(u + 1) = ln 2 − ln 1 = ln 2 ≈ 0,69
0

5.

)

3

1
0

dx

π

π

∫ 1 + x = arctgx = arctg 3 − arctg 0 = 3 − 0 = 3
0

3

2

0

Белгілі бір интегралда алмастыру.
Ауыстыру әдісі берілген белгісіз интегралды кестеге келтіру үшін олар
жаңа айнымалы арқылы дәлел келтіреді, содан кейін белгісіз интегралды
табады деген қорытындыға келеді. Әрі қарай нәтиже бастапқы өзгеріс
арқылы қайтадан көрсетіледі. Белгілі бір Интеграл жағдайында бастапқы
айнымалыға оралудың қажеті жоқ, бірақ Интеграл белгісімен айнымалыны
ауыстыру арқылы интеграция шектерін өзгерту керек екенін есте ұстаған
жөн.
Ауыстыру әдісін қолдану мысалдарын қарастырыңыз:
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u2
2
u = 1 − cos x, u1 = 1 − cos(π / 2) = 1,
du
2 sin xdx
−2
=
=
2
=
2
∫π (1 − cos x )2 du = sin xdx, u = 1 − cos π = 2
∫u u 2
∫1 u du =
1.
1
2
π /2

= −2u −1 12 = −1 + 2 = 1
x = 2u + 1, x1 = 2 ⋅ 1 + 1 = 3,

15 3
1 x4
2. ∫ (2u + 1) du = dx = 2du , x 2 = 2 ⋅ 2 + 1 = 5, = ∫ x dx = ⋅
23
2 4
1
1
du = dx
2
1
1
= (5 4 − 3 4 ) = (625 − 81) = 68
8
8
2

3

5
3

=

1 4 5
x 3=
8

t = 4 x 3 + 1, t1 = 4 ⋅ 0 3 + 1 = 1,

1 5 5
1 t6
3. ∫ (4 x + 1) x dx = dt = 12 x dx, t 2 = 4 ⋅ 1 + 1 = 5, =
∫ t dt = 12 ⋅ 6
12 1
0
1
x 2 dx = dt
12
1 6
(5 − 16 ) = 217
=
72
1

3

5

2

2

3

5
1

=

t = 5 x 4 + 1, t1 = 5 ⋅ 0 4 + 1 = 1,

x 3 dx
4. ∫ 4
= dt = 20 x 3 dx, t 2 = 5 ⋅ 14 + 1 = 6 =
+1
0 5x
1
x 3 dx =
dt
20
1

1
1
1 6 dt 1
6
(
)
ln 6
ln
ln
6
ln
1
=
=
t
=
−
=
∫
1
20
20
20
20 1 t

Белгілі бір интегралдың геометриялық мағынасы.
Үздіксіз теріс емес функцияның белгілі бір интегралы қисық
b
трапецияның ауданына тең:
S = ∫ f ( x ) dx
a

Белгілі бір интегралды қолдана
отырып,
жалпақ фигуралардың ауданын да есептеуге болады (1.16-сурет).
Тапсырма
әрқашан
қисық
трапециялардың аудандарын есептеу үшін
азаяды.
Тікбұрышты
координаталар
жүйесіндегі кез-келген жазық фигураның
ауданын оське немесе оське іргелес қисық
трапециялардың аудандарынан жасауға
болады . Ox Oy
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Сурет 1.16 фигуралар ауданы
Жазық фигуралардың аудандарын есептеу мәселелерін келесі жоспарға
сәйкес шешу ыңғайлы: 1. Тапсырма шарты бойынша схемалық сызба
жасалады.
2. Қисық трапециялардың аудандарының қосындысы немесе айырмашылығы
ретінде қалаған ауданды көрсетіңіз.
3. Тапсырма мен сызбаның жағдайынан қисық трапецияның әр компоненті
үшін Интеграция шектері анықталады.
4. Әр функцияны формада жазыңыз . y = f (x)
5. Әр қисық трапецияның ауданын және қалаған фигураның ауданын
есептеңіз.
Мысал 2.
Қисық сызықты
трапецияның ауданын
есептеу (1.17-сурет):
1
 x 3  1 13 03 1
2
∫0 x dx =  3  0 = 3 − 3 = 3

( )

2

2

1
∫1  х dx = ln( x) = ln(2) − ln(1)
1

Сурет 1.17 қисық трапециялар

2

 x2
 2 22
02
∫0 (x + 1)dx =  2 + х  0 = 2 + 2 − ( 2 − 0) = 4
Мысал 3.
Y=x-2 және Y=4-x2 параболаларымен шектелген
фигураның ауданын табыңыз (1.18-сурет).
2
2
S=∫−3(4 − 𝑥𝑥𝑥𝑥 2 − (𝑥𝑥𝑥𝑥 − 2))𝑑𝑑𝑑𝑑𝑥𝑥𝑥𝑥 = ∫−3(6 − 𝑥𝑥𝑥𝑥 2 − 𝑥𝑥𝑥𝑥)𝑑𝑑𝑑𝑑𝑥𝑥𝑥𝑥 =
𝑥𝑥𝑥𝑥 2 𝑥𝑥𝑥𝑥 3
5
= (6𝑥𝑥𝑥𝑥 − − ) � −32= 20
2
3
6

1.18-сурет парабола, тік
сызықпен шектелген
Дұрыс аймақ бойынша F (x,y) үздіксіз функциясынан Қос интеграл d
аймағы бойынша осы функцияның екі еселенген интегралына тең:
𝑏𝑏𝑏𝑏
𝜑𝜑𝜑𝜑2 𝑥𝑥𝑥𝑥
(34), мұндағы D аймағы ou осі
∬𝐷𝐷𝐷𝐷 𝑓𝑓𝑓𝑓 (𝑥𝑥𝑥𝑥, 𝑦𝑦𝑦𝑦)𝑑𝑑𝑑𝑑𝑥𝑥𝑥𝑥 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑦𝑦𝑦𝑦 = ∫𝑎𝑎𝑎𝑎 �∫𝜑𝜑𝜑𝜑 𝑥𝑥𝑥𝑥 𝑓𝑓𝑓𝑓(𝑥𝑥𝑥𝑥, 𝑦𝑦𝑦𝑦)𝑑𝑑𝑑𝑑𝑦𝑦𝑦𝑦� 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑥𝑥𝑥𝑥
1
бағытында тұрақты және Y=, Y=, X=A, x=b сызықтарымен
шектелген.𝜑𝜑𝜑𝜑1 𝑥𝑥𝑥𝑥𝜑𝜑𝜑𝜑2 𝑥𝑥𝑥𝑥
Мысал 4. Егер D аймағы түзу сызықтармен шектелген болса, қос интегралды
3
есептейміз: х=0, х=1, у=0, у=.∬𝐷𝐷𝐷𝐷(4 − 𝑥𝑥𝑥𝑥 2 − у2 )𝑑𝑑𝑑𝑑𝑥𝑥𝑥𝑥 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑦𝑦𝑦𝑦
2
3
2

1
К∫0 �∫0 (4

2

2)

3
2

2

− 𝑥𝑥𝑥𝑥 − у 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑥𝑥𝑥𝑥 � 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑦𝑦𝑦𝑦 = ∫0 �4х − у х −

𝑦𝑦𝑦𝑦 3

1

3
2
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х3 1
� 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑥𝑥𝑥𝑥
3 0

= (4𝑦𝑦𝑦𝑦 − - 𝑦𝑦𝑦𝑦)| 0=
3 3
8
Мысал 5. Ye6xydxdy Қос интегралын
есептеңіз,
мұндағы
D
аймағы
түзу

3
2

1

= ∫0 (4 − у2 − )𝑑𝑑𝑑𝑑𝑦𝑦𝑦𝑦 =
3
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сызықтармен шектелген: y = ln 3, y = ln 4, x = 1/6, x = 1/3 .∬𝐷𝐷𝐷𝐷 12
D аймағын 2 типті дұрыс аймақ ретінде қарастырсақ (1.19-сурет), біз
аламыз:
∬𝐷𝐷𝐷𝐷(12𝑦𝑦𝑦𝑦𝑒𝑒𝑒𝑒

6𝑥𝑥𝑥𝑥𝑦𝑦𝑦𝑦 )

ln 4
ln 3

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑥𝑥𝑥𝑥 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑦𝑦𝑦𝑦 = ∫

Сурет 1.19 D Аймағы
+12∫

ln 4
ln 3𝑦𝑦𝑦𝑦𝑑𝑑𝑑𝑑𝑦𝑦𝑦𝑦 ∫

1
3
1
6

e

6xy

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑦𝑦𝑦𝑦 ∫

dx = 12 ∫

1
3
1
6

12ye6xy dx =

ln 4
ln 3𝑦𝑦𝑦𝑦𝑑𝑑𝑑𝑑𝑦𝑦𝑦𝑦

·

e6xy
6y

∫

1
3
1
6

= 2∫

ln 4 2𝑦𝑦𝑦𝑦
ln 3(𝑒𝑒𝑒𝑒

− 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑦𝑦𝑦𝑦 )𝑑𝑑𝑑𝑑𝑦𝑦𝑦𝑦 = 5

Дәл сол қос интегралды кері Интеграл реті бар қайта интеграл арқылы
табуға болады ∫ dx ∫ 12e6xy ydy , яғни D-ді 1 типті аймақ ретінде қарастыру,
бірақ бұл жағдайда түрлендірудің күрделілігі әлдеқайда жоғары.

1
3 ln 4
1 ln 3
6

1.3.3 Сандық қатарлар. Жинақталуы. Тейлор Қатары

A1+ A2+...+ AP+... (35) формасының өрнегі, мұндағы A1, A2, ..., AP
сандары шексіз тізбекті құрайды, сандық қатар деп аталады.
S1= A1, S2= A1+ A2, ..., Sn= A1+ A2+...+ AP (36) қосындылары
қатардың жеке қосындылары деп аталады, ал AP мүшесі - қатардың жалпы
мүшесі.
Егер s 1, S2, ..., Sn, ... ішінара сомалардың реттілігі n∞ шегі болса , онда
жол конвергентті деп аталады, ал S саны конвергентті қатардың
қосындысы деп аталады. limn∞ Sn = S
Егер шек болмаса, онда бірқатар айырмашылық бар, ал Sn шексіз
өсуі мүмкін) немесе өзгермелі мөлшерде болуы мүмкін және белгілі бір
мөлшерде болмауы керек. (limn∞ Sn = ∞ Сериялардың жинақталуының
қажетті және жеткілікті белгісі Т. О. бірізділік шегінің болу белгісіне дейін
азаяды (s 1, S2, ..., Sn элементтерімен).
1
1
1
Мысал 1) 1+ конвергентті қатар (геометриялық прогрессия). + + +∙
2

1

4

8

∙∙ + n +∙∙∙ Ол үшін жалпы термин ап=, прогрессияның бірінші мүшесі а1=1,
2
геометриялық прогрессияның деноминаторы q=, Sn геометриялық
прогрессияның формуласы бойынша есептеледі Sn=.
1

1

1

1

3

S 1=1, S2=1+ = 1 , S3=1+ + = 1 , … , Sn=
2

2

limn∞ Sn = lim ( 2 −
n∞

2

4

1
( )n−1 )
2

4

1 1 1−qn

2n 2 1−q

1n
2
1
1−
2

1−

∙ а1

1

∙ 1=2 - (2)n-1;

= 2. 2 Саны-сериялардың қосындысы.

Мысал 2) қатарларды қарастырыңыз 1-1+1+1...+(-1)n + 1+...,
(тербелмелі). Сериялардың элементтері геометриялық тізбекті құрайды:
1−(−1)n+1

A1=1, геометриялық прогрессияның мәні q = -1, Sn=
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1−(−1)

∙1=

1−(−1)n+1
2

Бұл қатар дивергентті, өйткені оның ішінара қосындыларының реттілігі
1−(−1)n+1

S 1=1, S2 = 0, S 3=1,..., Sn= ешқандай шек жоқ.
2
3) қатар 1+1+1+...+1+..., қатардың элементтері арифметикалық
прогрессияны құрайды, мұндағы A1=1, айырмашылық d=0, AP=1. Сонда Sn=
𝑎𝑎𝑎𝑎 +𝑎𝑎𝑎𝑎
1+1
= n. 1 𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑛𝑛𝑛𝑛 =
∙ 𝑛𝑛𝑛𝑛
2
2
Бұл қатар-дивергентті, өйткені бұл серия үшін .limn∞ Sn = lim 𝑛𝑛𝑛𝑛 = ∞
n∞

A1+ A2+...+ AP+...= s жазбасы A1+ A2+...+ AP+...қатарының
конвергентті және оның қосындысы s екенін білдіреді. Яғни, жоғарыда
қарастырылған жазба жазбамен бірдей (A1 + A2 + ... + AP) = Slimn∞
1
1
3-Мысал) 1-жазба-ішінара сомалардың реттілігін білдіреді: 2 + 4 −∙∙∙
1

+(− )𝑛𝑛𝑛𝑛−1 +∙∙∙=
2

2
3

1

3

2

1

2

S 1=1,S2= , S 3= , … , Sn= �1 − (− )𝑛𝑛𝑛𝑛−1 � =
2
4
3
2
3
Сериялардың жинақталуының қажетті белгісі:
limn∞ аn = 0, (серия мүшелерінің абсолютті мәні нөлге жетуі керек,
шексіз n). Бұл, мысалы, гармоникалық серияларда жеткіліксіз. limn∞ аn =
0, но limn∞ Sn = ∞
Сонымен қатар 0,4+0,44+0,444+0,4444+ ... әдейі бөлінеді, өйткені
4
жалпы мүше (оның шегі бар ) нөлге ұмтылмайды.
9
Қатар 1 – 1 + 1 – 1 + ... әдейі бөлінеді, өйткені жалпы мүше нөлге
ұмтылмайды (және оның шегі жоқ).
Мысал 4) біз 1+ қатарының конвергенциясын зерттейміз,
(гармоникалық қатар) айырмашылығы бар, бірақ оның жалпы мүшесі нөлге
1
1
1
1
ұмтылады. + + +∙∙∙ + +∙∙∙
Қатардың
ішінара
қосындыларын
2
3
4
n
қарастырып, оның айырмашылығына көз жеткіземіз:
S 1=1,
1
1
S2=1+ = 3 · ,
2

1

2
1

5
1

6

S4= S2+� + � > 3 ·
3
1

4
1

1

1

2
1

1
4

S8= S4+� + + + � > 4 ·
1

7

8

1

1

+� + � =4· ,
1

1
2

4

1

1

2

1

1

1

+� + + + � =5· ,
1

8

8

8

8

2

S16= S8+� + + ⋯ + � > 6 ·
9
10
16
2
Бұл есептеулер гармоникалық қатардың ішінара қосындысы шексіз
өсетінін көрсетеді, яғни. қатар бөлінеді.
5-мысал) 1-қатар, оның мүшелеріндегі таңбаны жұп сандармен өзгерту
1
1
1
1
арқылы гармоникалық түрде алынды. − + − + − ∙∙∙ Убедимся деп
2
3
4
5
бірқатар сходится.
Қатардың конвергенциясының айқын көрінуі үшін сандық осьте (1.20сурет) s 1=1,S2=, S3=, S4=, S5=, S6=ішінара қосындыларды білдіретін
1 5 7 47 37
нүктелерді атап өтеміз.
S 1 , S 3 ,S 5 тақ нүктелерінің әрқайсысы
2 6 12 60 60
алдыңғыға қарағанда сол жақта, ал s 2 , S 4 ,S6 жұп нүктелерінің әрқайсысы
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алдыңғыға қарағанда оң жақта болады. 1.20-сурет жұп және тақ нүктелер бірбіріне қарай қозғалатындығын айқын көрсетеді.

Сурет 1.20. Қатардың конвергенциясын графикалық түсіндіру
Жұп және тақ нүктелер белгілі бір нүктеге ұмтылады S (жұп-оң жақта,
тақ-сол жақта). Сондықтан қатардың ішінара қосындыларының реттілігі s
санына, яғни S - қатардың қосындысына ие және бұл жағдайда қатар
конвергентті болады.
Даламбердің Белгісі.
Егер А1+ а2+...+ ап+...оң мүшелері бар қатарда болса, онда үш жағдай
a
болуы мүмкін:limn∞ n+1 = q
an

1) q<1, содан кейін қатар конвергентті болады;
2) q>1, содан кейін қатар бөлінеді;
3) q=1, содан кейін қатар жинақталуы мүмкін немесе бөлінуі мүмкін.
Мысал: оң жолды қарастырыңыз 2·0,8+3·0,82+4·0,83+…
+(n+1)·0,8n+…
Бастапқыда A1=1.6, A2=1.92, A3=2.048 мүшелерінің өсуі байқалады,…
Алайда, серия конвергентті, өйткені бұл қатынас шегі 0,8, яғни 1-ден
an+1
1
аз. a = 0,8 �1 + n+1�
n
F (x) функциясы үшін Тейлордың қатары(x-x0 дәрежесінде орналасқан)

f(x0)+ (37) қуат қатары деп аталады.
𝑓𝑓𝑓𝑓(𝑛𝑛𝑛𝑛) (𝑥𝑥𝑥𝑥0)
𝑛𝑛𝑛𝑛!

𝑓𝑓𝑓𝑓´(𝑥𝑥𝑥𝑥0)
1

(𝑥𝑥𝑥𝑥 − 𝑥𝑥𝑥𝑥0 ) +

𝑓𝑓𝑓𝑓´´(𝑥𝑥𝑥𝑥0)
2!

(𝑥𝑥𝑥𝑥 − 𝑥𝑥𝑥𝑥0 )𝑛𝑛𝑛𝑛 + ⋯
Х0=0 кезінде х дәрежесінде орналасқан Тейлор қатары:
𝑓𝑓𝑓𝑓´(0)

(𝑥𝑥𝑥𝑥 − 𝑥𝑥𝑥𝑥0 )2 + ⋯ +

𝑓𝑓𝑓𝑓(𝑛𝑛𝑛𝑛) (0)

𝑓𝑓𝑓𝑓´´(0)

f(0)+
х+
х + ⋯+
𝑥𝑥𝑥𝑥 𝑛𝑛𝑛𝑛 + ⋯
(38).
1
2!
𝑛𝑛𝑛𝑛!
Мысал 1. F(x) функциясы үшін құрастырыңыз= x-2 дәрежелерінде
1
орналасқан Тейлор сериясы.
5−𝑥𝑥𝑥𝑥
F(x) функциясының мәнін және оның сериялық туындыларын x=2-ге
1
есептейміз. Біз аламыз: f(2)=
3
1
1
1·2
f´(2) = (5−х)2 | х=2 = 2,f´´(2) = (5−х)3 | х=2
3
𝑛𝑛𝑛𝑛!
𝑛𝑛𝑛𝑛!
𝑛𝑛𝑛𝑛 ( )
f 2 = (5−х)𝑛𝑛𝑛𝑛+1 | х=2 = 3𝑛𝑛𝑛𝑛+1 , …
3

=

1·2
33

,…

1 1 1

1

Қажетті жол +(x-2)+(x-2)2+...+(x-2) n+болады… 2 3 𝑛𝑛𝑛𝑛+1
33 3 3
Мысал 2. F(x) функциясы үшін құрастырыңыз= x дәрежесінде
1
орналасқан Тейлор қатары.
5−𝑥𝑥𝑥𝑥
F(x) функциясының мәнін және оның сериялық туындыларын x=0-ге
1
есептейміз. Біз аламыз: f(0)=

48

5

f´(0) =

1

52

,f´´(0) =

1·2
53

=

2!

53

𝑛𝑛𝑛𝑛!

, …f 𝑛𝑛𝑛𝑛 (0) = (5)𝑛𝑛𝑛𝑛+1 , …

Искомый бірқатар болады түрі +х+х2+...+хп+…

1 1 1
5 52

52

1

5𝑛𝑛𝑛𝑛+1

Мысал 3. F(x) функциясы үшін құрастырыңыз = Тейлор қатары.

1

𝑥𝑥𝑥𝑥−5

1

F(x) функциясында = дәрежелерде орналасқан Тейлор сериясы жоқ
𝑥𝑥𝑥𝑥−5
X-5, өйткені X=5 нүктесіндегі функция анықталмаған (шексіздікке
айналады).
3
Мысал 4. F(x) функциясы үшін құрастырыңыз= Тейлор қатары. √х
F(x)=функциясында x дәрежесінде орналасқан Тейлор сериясы жоқ,
3
өйткені f(0) туындысы шексіз. √х Бірақ оның бірқатар Тейлор бар, олар X-1
дәрежесінде орналасқан. Оның сыртқы түрі бар:
1
1 2
1 2·5 1 2·5·8
1+ - (х-1)+(х-1) 3 + (х-1) 4 +… (х − 1) 2 2
3
4
3

2! 3

3! 3 4! 3

1.3.4 Бірнеше айнымалы функциялардың жартылай туындылары
мен дифференциалдары

Бірнеше айнымалы функцияның жартылай туындысы u=f (x, y, z)
олардың біреуі бойынша, мысалы, х аргументі бойынша теңдікпен
анықталады:
∂u
𝑓𝑓𝑓𝑓(𝑥𝑥𝑥𝑥+∆х,𝑦𝑦𝑦𝑦,𝑧𝑧𝑧𝑧)−𝑓𝑓𝑓𝑓(𝑥𝑥𝑥𝑥,𝑦𝑦𝑦𝑦,𝑧𝑧𝑧𝑧)
= lim∆х→0
;
∂x

∆х
∂f ´
´
, 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑥𝑥𝑥𝑥 ,
𝑓𝑓𝑓𝑓 ,
∂x
∂x 𝑥𝑥𝑥𝑥
∂u

∂f(x,y,z)

Белгілеулер: ,
𝑓𝑓𝑓𝑓𝑥𝑥𝑥𝑥´ (𝑥𝑥𝑥𝑥, 𝑦𝑦𝑦𝑦, 𝑧𝑧𝑧𝑧),
∂x
Өсім тәуелсіз айнымалылардың бірін алады.
∂u ∂u
∂u
функциясында N жартылай туындылары бар: ,
,
,…
∂x

∂у

N

айнымалы

∂z

Y және z аргументтері бойынша жартылай туындылар дәл осылай
анықталады және белгіленеді.
∂u
𝑓𝑓𝑓𝑓(𝑥𝑥𝑥𝑥, 𝑦𝑦𝑦𝑦 + ∆𝑦𝑦𝑦𝑦, 𝑧𝑧𝑧𝑧) − 𝑓𝑓𝑓𝑓(𝑥𝑥𝑥𝑥, 𝑦𝑦𝑦𝑦, 𝑧𝑧𝑧𝑧)
𝑢𝑢𝑢𝑢у´ =
= 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑦𝑦𝑦𝑦´ (𝑥𝑥𝑥𝑥, 𝑦𝑦𝑦𝑦, 𝑧𝑧𝑧𝑧) = lim
∆𝑦𝑦𝑦𝑦→0
∂y
∆𝑦𝑦𝑦𝑦
Жартылай туынды есептеу бір айнымалы функцияны саралау
ережелеріне сәйкес жасалады, ал қалған айнымалылар бұл жағдайда тұрақты
болып саналады.
Мысалы: u=,, .

х2 𝑦𝑦𝑦𝑦 ∂u
𝑧𝑧𝑧𝑧 ∂x

=

2х 𝑦𝑦𝑦𝑦 ∂u
𝑧𝑧𝑧𝑧 ∂y

=

х2
𝑧𝑧𝑧𝑧

,

∂u
∂z

=−

х2 𝑦𝑦𝑦𝑦
𝑧𝑧𝑧𝑧 2

Екі айнымалы функцияның жартылай туындыларының геометриялық
мағынасын қарастырыңыз.
Z = f(x,y) функциясының графигі-бұл белгілі
бір бет.
Z = f( x, y0) функциясының графигі-бұл
беттің y=y0 жазықтығымен қиылысу сызығы.
Бір
айнымалыдан
функцияның
туындысының геометриялық мағынасына сүйене
отырып, М0( х0, у0, f (x0, y0) нүктесінде z = f(x,y0)
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қисығына тартылған ох осі мен тангенс арасындағы бұрыш қайда деп
қорытынды жасауға болады.)). 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑥𝑥𝑥𝑥´ �х0 , 𝑦𝑦𝑦𝑦0 � = 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡, 𝑡𝑡𝑡𝑡
Осыған ұқсас. 𝑓𝑓𝑓𝑓у´ �х0 , 𝑦𝑦𝑦𝑦0 � = 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝛽𝛽𝛽𝛽
1-мысал: M0(0;0;1) нүктесінде u=f (x,y,z)= =2x2+y2-3z2-3xy-2xz
функциясының жартылай туынды мәндерін табыңыз.
Шешім: u-ны бір х аргументінің функциясы деп санай отырып , оның
∂u
туындысы деп табамыз . = 4х − 3х − 2z Нүктеде (0;0;1). Бұл туындының
∂x
мәні -2.
𝑓𝑓𝑓𝑓х´ (0;0;1)= 4x-3y-2z� х=0, у=0, 𝑧𝑧𝑧𝑧=1 =-2
𝑓𝑓𝑓𝑓𝑦𝑦𝑦𝑦´ (0;0;1)= 2y-3x� х=0, у=0, 𝑧𝑧𝑧𝑧=1 =0
𝑓𝑓𝑓𝑓𝑧𝑧𝑧𝑧´ (0;0;1)=-6
U аргументтерінің қандай да бір х0, у0, z0 мәндерін алайық және
оларға ∆х, ∆у, ∆z кез келген өсуін береміз. X=f(x,y,z) функциясы толық өсуді
алады
∆ u=∆ F(x,y,z)= f(x0+∆x, y0+∆y, z 0+∆ z)- f (x0, y0, z 0 ).
∆Y, ∆z өсуі нөлге тең болуы мүмкін, яғни y және z өзгеріссіз
қалады,содан кейін f(x,y, z) функциясы жеке өсуді алады.
∆хи = ∆хf(x,y,z)= f(x0+∆х, y0, z 0 )- f (x0, y0, z 0 ).
Сол сияқты, қалған жеке өсулер алынады.
∆УИ=∆у f(x,y,z)= f(x0, y0+∆y, z 0)- f (x0, y0, z 0 ).
∆ zu=∆zf(x,y,z)= f(x0, y0, z 0+∆ z)- f(x0, y0, z 0 ).
2-мысал: u=2x2-y2-z функциясының толық және жеке өсуін табыңыз.
∆u =∆(2x2-y2-z)=2(x+∆x)2-(y+∆y)2-(z+∆ z)- 2x2+y2+z=4х∆х-2у∆y-∆ z+2∆х2∆y2
Жеке өсулер тең:
∆хи=4х∆х+2∆х2
∆УИ= - 2у∆y - ∆y2
∆zu=-∆z.
Егер ∆хи функциясының u=f(x,y,z) көбейтіндісін екі мүшенің
қосындысына бөлуге болады: ∆хи=А∆Х+α, мұнда а ∆х-қа тәуелді емес,
онда∆х бірінші мүшесі Х аргументі бойынша f(x,y,z) функциясының жекеше
дифференциалы деп аталады және dxf(x,y,z) немесе dxu: dxu= dxf(x,y,z)=а∆х
(39) белгіленеді.
Анықтамадан жеке дифференциал дегеніміз-y және z шамалары
өзгермейді деген болжаммен алынған F(x, y,z) функциясының
дифференциалы (∆y=∆z=0). Бұл болжамда x-жалғыз дәлел, сондықтан ∆x
орнына DX жазуға болады, сондықтан dxu= dxf (x, y, z) = Adx
Сол сияқты dуf(x,y,z) және
dzf (x,y,z) y,z аргументтері бойынша.
3-мысал: u=x2y+y2x функциясының жеке дифференциалдарын табыңыз.
Алдымен y, содан кейін x-тұрақты деп санаймыз:
dxu=( 2ху+у2)dx және dуu = (х2+2ху)dу
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Дифференциал
арқылы
жеке
туынды
өрнекте
өрнек
дифференциалдардың қатынасы ретінде емес, жеке туындының бөлінбейтін
∂u
символы ретінде қарастырылуы керек.
∂x

4-мысал: u = болсын, содан кейін х =, ал у=,
∂у

∂u

=

1
х

Біз өнімді табамыз: · * = * = = - 1

∂u ∂u ∂у

∂x ∂y ∂u

u u ∂u

х · 𝑦𝑦𝑦𝑦

,

у х ∂x

u

1

у(− 2 ) · −
у

х

=у

∂u
∂y

u

=−

u

у2

,

ху

Функцияның
жартылай
туындыларын
табу
үшін
толық
дифференциалды алдын-ала табу ыңғайлы. Ол бір Аргументтің
функциясының дифференциалымен бірдей ережелерге сәйкес есептеледі.
у
4-мысал: u = arctg функциясының жартылай туындыларын табыңыз .
Толық

дифференциалды

есептеңіз:du=.

коэффициенттері-жартылай туындылар .
−

у

𝑥𝑥𝑥𝑥 2 +𝑦𝑦𝑦𝑦 2

∂u
∂y

х

𝑥𝑥𝑥𝑥 2 +𝑦𝑦𝑦𝑦 2

𝑦𝑦𝑦𝑦
𝑥𝑥𝑥𝑥
𝑦𝑦𝑦𝑦2
1+ 2
𝑥𝑥𝑥𝑥

𝑑𝑑𝑑𝑑

∂u
∂x

,

∂u
∂y

=

𝑥𝑥𝑥𝑥𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑−𝑦𝑦𝑦𝑦𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑥𝑥𝑥𝑥 2 +𝑦𝑦𝑦𝑦 2

x

DX,

Сондықтан, а =.

dy

∂u
∂x

=

5-мысал: u =ln функциясының жартылай туындыларын табыңыз �𝑥𝑥𝑥𝑥 2 + 𝑦𝑦𝑦𝑦 2
1
𝑥𝑥𝑥𝑥𝑑𝑑𝑑𝑑𝑥𝑥𝑥𝑥+у𝑑𝑑𝑑𝑑𝑦𝑦𝑦𝑦 ∂u
𝑥𝑥𝑥𝑥
∂u
𝑦𝑦𝑦𝑦
d ln�𝑥𝑥𝑥𝑥 2 + 𝑦𝑦𝑦𝑦 2 = d ln(𝑥𝑥𝑥𝑥 2 + 𝑦𝑦𝑦𝑦 2 ) = 2 2 ,
= 2 2,
= 2 2.
2

𝑥𝑥𝑥𝑥 +𝑦𝑦𝑦𝑦

∂x

𝑥𝑥𝑥𝑥 +𝑦𝑦𝑦𝑦

∂y 𝑥𝑥𝑥𝑥 +𝑦𝑦𝑦𝑦

1.3.5 Қарапайым дифференциалдық теңдеулерді шешу

Дифференциалдық теңдеу дегеніміз-белгісіз функцияның (немесе
бірнеше белгісіз функциялардың) туындылары бар теңдеу. Туынды
құралдардың орнына дифференциалдар кіруі мүмкін.
Егер белгісіз функциялар бір аргументке тәуелді болса, онда
Дифференциалдық теңдеу қарапайым деп аталады, егер бірнеше болса, онда
теңдеу жартылай туындылары бар дифференциалдық теңдеу деп аталады.
Бір белгісіз функциясы бар дифференциалдық теңдеудің жалпы
көрінісі келесідей: F(X, Y, Y, Y, ..., Y (n))=0 (40).
Дифференциалдық теңдеудің реті-бұл теңдеуге кіретін туындылардың
ең жоғарғы реті.
у2

у+у =
Мысал: - бірінші ретті дифференциалдық теңдеу.у´ =
х
0-Екінші ретті дифференциалдық теңдеу.
у2 =х3-бірінші ретті дифференциалдық теңдеу.
Туындыға қатысты рұқсат етілген бірінші ретті дифференциалдық
теңдеу: (41). y′ = f (x, y )
Дифференциалдық теңдеулер теориясының негізгі міндеті-берілген
дифференциалдық теңдеудің барлық шешімдерін табу. Қарапайым
жағдайларда бұл міндет интегралды есептеуге дейін азаяды. Сондықтан
дифференциалдық теңдеудің шешімі оны Интеграл деп те атайды, ал барлық
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шешімдерді табу процесі дифференциалдық теңдеудің интеграциясы деп
аталады.
Дифференциалдық теңдеудің шешімі (1) функция деп аталады , оны
теңдеуге ауыстыру оны теңдеуге айналдырады: . ϕ (x ) ϕ ′(x ) = f (x, ϕ (x ))
Шешім графигі интегралдық қисық деп аталады. y = ϕ (x ) Мысалы,
теңдеудің шешімі кез-келген тұрақты мәні бар функция болып табылады.
y ′ = y ϕ (x ) = Ce x
1-мысал: у=sin(x) функциясы у+у=0 Екінші ретті дифференциалдық
теңдеудің шешімі (интегралы) бар.
Егер біз бұл функцияны дифференциалдық теңдеумен алмастырсақ,
онда берілген теңдік бірдей болады.
(sin(x))´´+sin(x)=0.
Айта кету керек, у= у=cos(x), y=3cos(x) функциялары да теңдеудің
1
1
шешімдері, у= функциясы шешім емес. sin(x), + sin(x)
2
2
2-мысал: бірінші ретті дифференциалдық теңдеу үшін ух+у=0
функциясы у = теңдеудің шешімі бар, өйткені оны теңдеуге ауыстырғаннан
1,5
1,5
1,5
кейін Дұрыс сәйкестік алынады: х ∙ 2 + = 0
х
−х
х
3-мысал: у=cos(x) бірінші ретті дифференциалдық теңдеудің барлық
шешімдерін табыңыз.
Шешу кезінде cos(x) функциясы үшін антидеривативті функцияны табу
керек. Мұндай функцияның ең көп таралған түрі-белгісіз интеграл
. ∫ cos(𝑥𝑥𝑥𝑥 ) 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑥𝑥𝑥𝑥 Бұл теңдеудің барлық шешімдері y= sin(x) + C формуласын
көрсетеді.
Ерікті с тұрақтысы бар y=sin(x) + C функциясы теңдеудің жалпы
шешімі болып табылады.
1
Сонымен қатар, у=, у = т. б. жеке шешім бар. + sin(x)sin(x) − 1
2
Интеграцияның негізгі әдістерін толығырақ қарастырайық.
Айнымалыларды бөлу. Егер теңдеу m(x)n(y)DX+p(x)Q(y)dy=0 түріне
келтірілсе, r(x)dx+s(y)dy=0 түріне келтірілуі мүмкін, мұнда х және у
айнымалылары бөлінеді. Ол үшін барлық теңдеуді P(x)n(y) деп бөлу керек,
содан кейін жалпы интеграл пайда болады:
M(x)
Q(y)
dx + ∫
dy = C
-42
∫
P(x)

N(y)

1-мысал: x0 =y0= 3 бастапқы деректерінде sin(x)dx+=0 теңдеуінің нақты
dy π
,
шешімін табыңыз.
√𝑦𝑦𝑦𝑦 2

Шешім:; - cos(x)+2, х= у=3 орнына с=2 мәнін есептейміз. ∫ sin(x)dx +
dy
π
dy = C�𝑦𝑦𝑦𝑦 = C. , а √3 Оны жоғарыдағы теңдеуге ауыстыру арқылы біз
∫
√𝑦𝑦𝑦𝑦

аламыз:

2

2=2+cos(x),

Y=()2,

2√3+cos(x) �2√3+cos(x)� 2

біз

қалаған

жеке

шешімді

аламыз

y=�𝑦𝑦𝑦𝑦√3
4
2
2-мысал: берілген теңдеу= -, айнымалыларды бөліңіз:= -, оларды біріктіре
отырып, біз табамыз:= -, интегралдау нәтижесін аламыз: ln, демек ln
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логарифмдерінің қасиеті немесе Y= - жалпы шешім.
𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐶𝐶𝐶𝐶

С|𝑦𝑦𝑦𝑦| = −ln|𝑥𝑥𝑥𝑥| + ln|𝐶𝐶𝐶𝐶 ||𝑦𝑦𝑦𝑦| = ln � �

𝑥𝑥𝑥𝑥 𝑥𝑥𝑥𝑥

dy y dy 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑥𝑥𝑥𝑥

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑥𝑥𝑥𝑥 𝑥𝑥𝑥𝑥 y 𝑥𝑥𝑥𝑥

∫

dy
y

∫

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑥𝑥𝑥𝑥
𝑥𝑥𝑥𝑥

+

3-мысал: бөлінген айнымалылары бар
теңдеу берілген:
xdx+ydy=0.
Осы теңдеуді біріктіреміз
∫ xdx + және біз аламыз∫ ydy = 0
х2

у2

+ 2 = С1 .
2

у

х

Сурет 1.21 концентрлік
2с1=С2 белгілеу арқылы біз шешім
шеңберлер
аламыз:
х2 + у2 = С2.
Алынған шешімнің геометриялық интерпретациясы координатаның
басында центрі және С радиусы бар концентрлік шеңберлер тобы болады
(1.21-сурет).
Біртекті теңдеулер. Егер М (х,у) және К (х,у) бірдей өлшемдегі өз
дәлелдерінің біртекті функциялары болса, онда теңдеуде:
М(х,у) dx+ К (х,у)dy=0, (43).
𝑥𝑥𝑥𝑥
айнымалылар жаңа u=айнымалысының орнына енгізілгеннен кейін бөлінеді.
Мысал 4.y2dx+x(x-y)dy=0,
𝑥𝑥𝑥𝑥
біз u=y=ux ауыстырамыз; dy=udx+xdu; 
2 2

𝑦𝑦𝑦𝑦

2

u x dx+x (1-u)(xdu+udx)=0;
Біз x2 ираскроемскобки x2·(u2dx+xdu-uxdu+udx-u2dx)=0
udx+x(1-u)du=0 аламыз .
Біз екі бөлікті ux-ке бөлеміз, аламыз
dx
(1−u)du
+
=0;
𝑥𝑥𝑥𝑥
𝑢𝑢𝑢𝑢
Интеграциядан кейінгі нәтиже келесідей болады:

𝑦𝑦𝑦𝑦

алып,

𝑦𝑦𝑦𝑦

ln x+ ln u –u=C=ln c; ux= ceu ; y=c𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑥𝑥𝑥𝑥 .
Жоғары ретті дифференциалдық теңдеуді F(x, y, y, y,Y,..., Y(n))=0
түрінде жазуға болады немесе егер оны N туындысына қатысты шешуге
болатын болса y(n))= f(x, y, y, y, y,..., y(n-1)) (44).
Жоғары ретті дифференциалдық теңдеудің жалпы шешімі ерікті
тұрақтылардың n-ге тәуелді у=ℓ(х, С1, С2, ..., с N) (45) функциясы деп
аталады1, С2,..., с N.
N-ші ретті теңдеу y(n)=f(x) (46) түріндегі теңдеу болып табылады. Оны
шешу үшін осы теңдеуді бірнеше рет біріктіру қажет болады.
Мысал 5. Y=sin(kx) теңдеуінің жалпы интегралын және YX=0=0,
yx=0=1 бастапқы шарттарын қанағаттандыратын жеке шешімді табыңыз.
𝑥𝑥𝑥𝑥
cos 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑥𝑥𝑥𝑥−1
y´=∫0 sin 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 + 𝐶𝐶𝐶𝐶1 = −
+ 𝐶𝐶𝐶𝐶1
𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑥𝑥𝑥𝑥

y=− ∫0 �

cos 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑥𝑥𝑥𝑥−1
𝑘𝑘𝑘𝑘

𝑥𝑥𝑥𝑥

� 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑥𝑥𝑥𝑥 + ∫0 𝐶𝐶𝐶𝐶1 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑥𝑥𝑥𝑥+𝐶𝐶𝐶𝐶2
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sin 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑥𝑥𝑥𝑥

𝑥𝑥𝑥𝑥

y=x-бұл жалпы интеграл.− 2 + + 𝐶𝐶𝐶𝐶1 +𝐶𝐶𝐶𝐶2
𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑘𝑘𝑘𝑘
Жеке шешімді табу үшін, бастапқы шарттарға сәйкес, C1 және C2
мәндерін табамыз. YX=0=0 шартынан біз C2=0, YX=0=1 шартынан C1=1
sin 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑥𝑥𝑥𝑥
1
табамыз; қажетті жеке шешім: y= .− 2 + 𝑥𝑥𝑥𝑥( + 1)
𝑘𝑘𝑘𝑘

𝑘𝑘𝑘𝑘

БӨЛІМГЕ ПРАКТИКАЛЫҚ ТАПСЫРМАЛАР

1. Найти дифференциал функции:
2
y=
, при x = 9 , ∆x = −0,01
x
А.
3

B. y = x − 3
2.Функцияның дифференциалын есептеңіз
x

y = ln(1 + e10 x ) + arcctge5 x , при x = 0, ∆x = 0,1

3. Найти дифференциал функции:
2
2
А. x + 2 yx − y = 1

B. у = 1 + x , при x = 0 , ∆x = 0,001
4. Y=x2+4X+4 функциясына тангенс теңдеуін x0= - 1 нүктесінде жазыңыз.
5. Функцияның туындысын x0 нүктесінде табыңыз:
x4
1. f ( x) =
+ x3 − 2x 2 − x + 2,
x0 = 0
4
4
2. f ( x) = + 3x − 1 ,
x0 = −1
x
x 2
,
3. f ( x) = +
x0 = 4
8 x
x
,
4. f ( x) =
x0 = 0
1 − 4x
x+3
,
5. f ( x) =
x0 = − 3
x+2
6. Найти производную функции
𝑥𝑥𝑥𝑥
4) f(x)=х3ѕіп (x)
1)f(x)=sin( + 𝜋𝜋𝜋𝜋) + 3 − 𝑥𝑥𝑥𝑥
3
2) f(x)=cos3(2x+π)
5)f(x)=√9 − 𝑥𝑥𝑥𝑥 2
2
3) f(x)=(x3-3x)·(6x-2)
6) f(x)=
2

(5𝑥𝑥𝑥𝑥+3)

3

7. Қандай нүктелерде берілген функцияның графигіне тангенс абсцисса осіне
параллель болады (Параллель түзулердің бұрыштық коэффициенттері
бірдей):
3x 2
5x3
3
1. f ( x) = x −
− 6x + 7
− 3x 2 + x
3. f ( x) =
2
3
1
3
2. f ( x) = x 3 +
4. f ( x) =
x
1 + x2
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8. Осы функцияның графигіне тангенс қай нүктелерде абсцисса осінің оң
бағытымен бұрыш жасайды : α
А. y = 1 x 3 − 2 x 2 + 4 x − 5 , α = 450
3
5
B. y = x 3 − 4 x 2 + 2 x , α = 1350
3
9. Жасау теңдеуі жанама кестеге функциясы нүктелерінде оның қиылысына
абсцисс осі. y = 4 x − x 2
10. А) у=х3-3х2 B) у=2sinx+cos2xc) у= -3х2+5х d) у=5-2х+8х2 функциясының
х3

максимумы мен минимумын табыңыз
3
11.Қандай нүктесінде касательная қарай қисық параллельна тікелей ?

y = 2 x ( x − 2) y = x

12.Келесі функциялардың өсу және кему аралықтарын анықтаңыз:
2
a) f ( x ) = ln(1 − x )

b) f ( x) = x(1 + 2 x )

c) f(x) =(x-2)3

x5 x3
f ( x) = −
5
3
d)

13.Экстремум функциясын зерттеу:
1
5
f ( x) = x 3 − x 2 + 6 x
3
2
a)
2
x
f ( x) = 2
x +3
c)

2
3
b) f ( x) = ( x − 2) ( x + 1)

d)

4

f ( x) =

x2 + 8

14.Көрсетілген сегменттердегі функциялардың ең үлкен және ең кіші
мәндерін табыңыз:
3
2
=
−
+ 9 x + 1 , x ∈ [0;3]
f
(
x
)
x
6
x
a)

c) f ( x) = x − x , x ∈ [0; 4]
15. Белгілі бір интегралдарды есептеңіз:

b)
d)

dx
∫0 1 + x 2
a

3.

∫

∫ (x

a − x dx
2

)

+ 2 x + 1 dx

0

4.

7.

−1

0

dx
9 − x2

∫ xdx
2

4

6.

1

x
∫ e dx

∫

x 2 ( x + 3)
, x ∈ [−3; 3]
6

3

2

−a
1

5.

2

2.

1 3
x − 2 x 2 + 3 , x ∈ [−1;2]
3

f ( x) = 9 −
3

1

1.

f ( x) =

∫
0
e

8.

x dx

∫
1

dx
x
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π

1

9.

dx
∫0 x + 2

2

∫ cos xdx

π

10. 6

16. Табу интегралдар пайдаланып, метод подстановки:
3
(5 x − 1)7 dx
∫
2 dx
(
)
3
5
−
x
a)
c)
∫
b)
dx

∫ cos (2 x + 3)
2

d)

e)

∫ tgxdx

g)

∫7

2 x −1

dx

f)

∫ ctgx dx

h)

i)

∫ sin(3x − 1)dx

∫e

3 x +1

dx

∫ (3x + 2) dx
5

17. Шектеулі сызықтармен фигуралардың ауданын есептеңіз:
A) y=x2, y=3x
B) y=x2-4x+6, y=1, x=1, x=3
C) y= x2-4x+4 , y=4- x2
18. Айнымалыны ауыстыру арқылы интегралдарды табыңыз:
2

3

3
∫ (2 x − 1) dx

1.

2.

2

1

∫ (2 x

3.

2

)

2

+ 1 x dx

4.

π
3

sin x
∫0 3 − cos x dx

2
1

5
1

8
1

2
1

5
2

10
3

C) + +
D) +
2

22
3

10
3

+

4

11
1

+
+

23

17
4
17

+∙∙∙ +
+∙∙∙ +

+∙∙∙ +

E) 2 + + + ⋯ +
F)

1

√10

2

+

1

3

√20

+

∫

1

√30

𝑛𝑛𝑛𝑛

2𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑛𝑛𝑛𝑛+1
𝑛𝑛𝑛𝑛

1

1+𝑛𝑛𝑛𝑛2
𝑛𝑛𝑛𝑛
1+𝑛𝑛𝑛𝑛2

3 sin x + 1dx

0

π
2

5.
6.
19. Қатарлардың жинақталуын зерттеу
1
1
1
1
A) + + + +∙∙∙(жауап: айырмашылық)
5
2

5x − 1

1

2

0

2
1

∫
π

4

B) + +

5dx

∫e

sin x

cos xdx

0

+∙∙∙(жауап: конвергенция)

+∙∙∙(жауап: айырмашылық)

+∙∙∙(жауап: конвергенция)

+∙∙∙(жауап: айырмашылық)

+ ⋯+

1

√10𝑛𝑛𝑛𝑛

+∙∙∙(жауап: айырмашылық)

20. Берілген жалпы мүше үшін серияның бірнеше жалпы мүшелерін
жазыңыз:
3
2𝑛𝑛𝑛𝑛2
𝑛𝑛𝑛𝑛 + 1
𝑛𝑛𝑛𝑛
𝐴𝐴𝐴𝐴) 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑛𝑛𝑛𝑛 =
; 𝐵𝐵𝐵𝐵) 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑛𝑛𝑛𝑛 =
; 𝐶𝐶𝐶𝐶) 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑛𝑛𝑛𝑛 =
; 𝐶𝐶𝐶𝐶) 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑛𝑛𝑛𝑛 = (−1) 𝑛𝑛𝑛𝑛+1
𝑛𝑛𝑛𝑛 ∙ (𝑛𝑛𝑛𝑛 + 1)
(𝑛𝑛𝑛𝑛 + 2)
𝑛𝑛𝑛𝑛 + 3
𝑛𝑛𝑛𝑛 + 1
21.Берілген жалпы мүшелермен қатарлардың конвергенциясын зерттеу:
1
2
1+𝑛𝑛𝑛𝑛
𝐴𝐴𝐴𝐴) 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑛𝑛𝑛𝑛 = 2 (жауабы: сходится)(жауабы: расходится Қараңыз)); В) 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑛𝑛𝑛𝑛 = 5𝑛𝑛𝑛𝑛+1 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑛𝑛𝑛𝑛 = 3+𝑛𝑛𝑛𝑛2
𝑛𝑛𝑛𝑛
22. Қатарлардың жалпы элементтерінің формулаларын жасаңыз:
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1

3

5

7

1

1

1

1

10

100

1000

10000

А) В) С) + + + +∙∙∙
− + − + +∙∙∙ +
+
+
+∙∙∙
2
4
6
8
3
5
7
9
3
6
9
12
23. F(x) функциясы үшін құрастырыңыз= X-1 дәрежелерінде орналасқан
1
Тейлор сериясы.
5−𝑥𝑥𝑥𝑥
24. F(x) функциясы үшін құрастырыңыз=x дәрежесінде орналасқан Тейлор
қатары.√х + 1
25. F(x) функциясы үшін құрастырыңыз=x-2 қадамдарында орналасқан
3
Тейлор сериясы. √х
х·𝑦𝑦𝑦𝑦 2

26. U=функциясының жартылай туындыларын табыңыз

𝑧𝑧𝑧𝑧 2

27.M0 (1;0;2) нүктесінде u=x2-3y2+2z2-4xy+3xz функциясының жартылай
туынды мәндерін табыңыз.
28. U=3x2+2y2-2Z функциясының толық және жеке өсуін табыңыз.
x
29. U = arcctg функциясының жартылай туындыларын табыңыз .
y

30. Функцияның жеке дифференциалдарын табыңыз u=5yx-3y2+ x2y
31. Еркін тұрақтыларға тәуелді функциялар тиісті дифференциалдық
теңдеулерді қанағаттандыратынын көрсету:
Функциясы
Дифференциалдық теңдеулер
-sinx
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑦𝑦𝑦𝑦
1
1. y=sinx-1+Ce
+ 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑐𝑐𝑐𝑐𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑥𝑥𝑥𝑥 = 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛𝑛𝑛2𝑥𝑥𝑥𝑥
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑥𝑥𝑥𝑥
2
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑦𝑦𝑦𝑦 2 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑦𝑦𝑦𝑦
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑦𝑦𝑦𝑦
2. y=Cx+C-C2
( ) - -x +y=0
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑥𝑥𝑥𝑥
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑥𝑥𝑥𝑥
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑥𝑥𝑥𝑥
2
2
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑦𝑦𝑦𝑦 2
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑦𝑦𝑦𝑦
3. y =2Cx+C
y( ) +2x - y=0
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑥𝑥𝑥𝑥

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑥𝑥𝑥𝑥

𝑑𝑑𝑑𝑑2 𝑦𝑦𝑦𝑦 2 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑦𝑦𝑦𝑦
4. y= + 𝐶𝐶𝐶𝐶2
𝑥𝑥𝑥𝑥
+
=0
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑥𝑥𝑥𝑥 2 𝑥𝑥𝑥𝑥 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑥𝑥𝑥𝑥
32.Дифференциалдық теңдеулерді бөлінетін айнымалылармен біріктіру: А)
ydx - xdy=0 (жауап: y=Cx). В) (1+u) vdu+(1-v) udv=0 (жауап: lnuv+u-v=C). C)
(1+y)dx-(1-x)dy=0 (жауап: (1+y)(1-x)=C) D) (y-a)dx+x2dy = 0
E) zdt - (t2-a2)dz=0
33.Келесі біртекті дифференциалдық теңдеулерді біріктіру:
А) (y-x)dx+(x+y)dy=0 (жауап: y2+2xy-x2=C) B) (x+y) dx+xdy=0 (жауап:
x2+2xy = C)
C) xdy-ydx=dx(жауап: 1+2cy-C2x2 = 0)�𝑥𝑥𝑥𝑥 2 + 𝑦𝑦𝑦𝑦 2
34.Y=cos(kx) теңдеуінің жалпы интегралын және YX=0=1, yx=0=0 бастапқы
шарттарын қанағаттандыратын жеке шешімді табыңыз.
35. x·y´´´=2.Келесі бастапқы шарттарды қанағаттандыратын нақты шешімді
таңдаңыз x=1, y=1, y=1, y=3.
𝐶𝐶𝐶𝐶1

БӨЛІМГЕ ӨЗІН-ӨЗІ БАҚЫЛАУ СҰРАҚТАРЫ
1.Функцияның өсуіне түсінік беріңіз?
2.Туындының физикалық мағынасы қандай?
3. Сіз саралаудың қандай ережелерін білесіз?
4.Бұл болып табылады экстремумом функциялары қандай?
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5. Белгілі және белгісіз Интеграл ұғымын беріңіз?
6.Қисық трапеция дегеніміз не, қисық трапецияның ауданын табу жолдары
қандай?
7.Белгілі бір интегралдың геометриялық мағынасын сипаттаңыз?
8.Серия және оның түрлері қандай?
9.Сериялардың конвергенциясы туралы түсінік беріңіз?
10. Сериялардың конвергенциясының қандай белгілері сізге белгілі?
11.Бірнеше айнымалы функцияның жартылай туындысы қалай белгіленеді?
12.Дифференциалдық теңдеудің реті қандай? Дифференциалдық теңдеулерді
шешудің қандай әдістері бар?
13.Дифференциалдық теңдеулердің жалпы және жеке шешімдері несімен
ерекшеленеді?Жоғары ретті дифференциалдық теңдеу ұғымын беріңіз?
1.4 Əлеуметтік-экономикалық құбылыстарды статистикалық өлшеу
1.4.1 Статистиканың негізгі түсініктері. Статистикалық өлшеулер.
Статистикалық әдіснаманың ерекшеліктері
Статистика латынның "status" сөзінен шыққан, бұл чеголибо күйін
білдіреді. Неміс ғалымы Готфрид Ахенваль бұл терминді XVIII ғасырда
қолдана бастады. Әрине, статистика элементтері ежелгі уақытта болған,
халық санағы жүргізілген, азаматтардың мүлкін, жерді, тауарларды,
малдарды және т.б. есепке алу жүргізілген [6].
Тарихи тұрғыдан Статистика 2 мектепті құрды: неміс сипаттамалық
мектебі немесе мемлекеттік Ғылым мектебі және ағылшын саяси арифметика
мектебі.
Сипаттамалық мектеп ауызша, яғни сандарды пайдаланбай,
мемлекеттің сипаттамасын қарастырды: аумақ, климат, халық және т. б. осы
мектептің көрнекті өкілдері г. Конринг, А. Бюшинг, И. Кириллов, В. Н.
Татищев, К. Ф. Герман, п. п. Семенов-Тянь-Шанский және т. б.
Саяси арифметика мектебі сандық сипаттамалардың көмегімен жаппай
әлеуметтік құбылыстарды зерттеді. Бұл жағдайда сипаттамадан
құбылыстарды өлшеуге, зерттеуге және болжауға дейінгі статистика. Оның
өкілдері у. Петти, Д. Граунт, А. Кетле, Ф. Гальтон, К. - сенімділік және т. б.
Тарих көрсеткендей, статистикалық ғылым кейіннен статистикада
математикалық бағыт саласында дамыды [6].
Математикалық статистика дегеніміз-бұл эксперименттер мен
бақылаулардың деректерін тіркеу, талдау және сипаттау әдістерін жасайтын
математика саласындағы бөлім. Бұл жағдайда математикалық статистиканың
мақсаты жаппай кездейсоқ құбылыстардың ықтималды модельдерін құру
болып табылады [7].
Математикалық
статистиканың
орталық
бөлімдерінің
біріматематикалық іріктеу теориясы. Математикалық статистика есептерін шешу
кезінде кейбір тәжірибелер, бақылаулар, деректерді іріктеу Нәтижелерінің
жиынтығы қарастырылады. Сондай-ақ барлық бұл ақпарат ретінде
ұсынылады іріктеу келген некой бас жиынтығы.
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Жалпы жиынтық дегеніміз-барлық зерттелген объектілердің
жиынтығы, тәжірибелер, осы жағдайларда алынған кездейсоқ шаманы
бақылау нәтижелері [8]. Іріктеу кездейсоқ деп аталады, егер элементтер
кездейсоқ жиынтықтан алынса. Егер үлгіні бөлу арқылы жалпы
популяцияның таралуы туралы айтуға болатын белгілі бір белгі пайда болса,
онда біз бұл үлгіні өкілдік деп атаймыз.
Статистикалық жиынтық дегеніміз-жеке элементтердің массалық,
біртектілік, тұтастық, күйлерінің өзара тәуелділігі және олардың өзгеруінің
болуы сияқты қасиеттермен сипатталатын көптеген объектілер. Мысалы,
статистикалық жиынтықтардың объектілері ретінде көптеген адамдар кіруі
мүмкін: кәсіпорындар, білім беру мекемелері, жеке студенттер немесе
олардың отбасылары, кез-келген ұйымның қызметкерлері және т.б.
статистикалық популяция нақты материалдық объектілерден тұратынын есте
ұстаған жөн [9].
Статистикалық
заңдылықтарды
өңдеу,анықтау,
жүйелеу,
статистикалық деректерді пайдалану әдістері математикалық статистиканың
негізгі компоненттерінің бірін құрайды [ 8 ].
Деректерді жинау, талдау және басқа өңдеу кезінде қолдануға болатын
әдістер статистикалық әдістер деп аталады. Мысалы, колледж студенттері
туралы мәліметтерді жинауда қолданылатын әдістер, осы мәліметтерді
өңдеу, осы ақпаратты кестелер, диаграммалар және графиктер түрінде
әртүрлі көрсеткіштер түрінде ұсыну. Статистикалық деректер үлкен
көлемдегі деректерден бізді қызықтыратын ақпаратты алу қажет жерлерде де
қолданылады [9]. Статистиканың кең таралған әдістеріне статистикалық
байқау, мәліметтерді жалпылау және топтастыру, содан кейін нәтижелерді
талдау, оларды түсіндіру және болжау жатады.
Статистикалық байқау деп бастапқы ақпаратты жинау, одан кейін
зерттелетін объектіге тікелей қатысты барлық маңызды фактілерді ғылыми
ұйымдастырылған тіркеу түсініледі.
Жалпылау және топтау әдісі деп деректер топтары арасындағы өзара
байланыстың сипаттамасы, сондай-ақ оны жүйелеу және біртекті топтарға
бөлу түсініледі, содан кейін олардың әрқайсысы үшін абсолютті, орташа
немесе салыстырмалы шамалармен ұсынылуы мүмкін кез-келген жалпылау
көрсеткіштері есептеледі [6].
Математикалық статистика пәні ретінде бақылау нәтижелері бойынша
немесе басқа статистикалық әдістерді қолдана отырып, кейбір оқиғалар
немесе процестер сияқты кездейсоқ шамаларды зерттеу түсініледі[8].
Математикалық статистика Ықтималдық теориясы сияқты ғылыммен тығыз
байланысты, өйткені ол жаппай кездейсоқ құбылыстарды зерттейді және
ықтималдық теориясының негізгі теоремаларын кеңінен қолданады [8].
Ықтималдықтың классикалық анықтамасын қарастырыңыз.
А оқиғасының ықтималдығы-а оқиғасының пайда болуына ықпал
ететін тең мүмкін болатын элементар оқиғалар санының осы тәжірибенің тең
мүмкін болатын элементар оқиғаларының жалпы санына қатынасы:
P(A)=m/n(1).

59

Осы анықтамадан m=N, Егер A=Ω болса,онда P(A)=P(Ω)=1, яғни
сенімді оқиғаның ықтималдығы 1– ге тең, ал m=0-де бізде P(A)=0 бар,
сондықтан мүмкін емес оқиғаның ықтималдығы 0-ге тең. Осылайша, кезкелген оқиғаның ықтималдығы нөл мен бірлік арасында болады: 0p (A) 1
Мысал 1. Болсын а, В, оқиғалар кейбір тәжірибесі.
Келесі оқиғалар нені білдіреді:

A1 = ABC , A2 = ABC ,

A3 = A + B + C ,

A5 = ABC + ABC + ABC + ABC ,

A4 = ABC + ABC + ABC ,

Шешімі. А1 оқиғасы оқиғалардың бірлескен пайда болуын білдіреді - ,
�
В және С, яғни А оқиғасының В, С және араласпауын;А
А2 оқиғасы-А, В және С оқиғаларының бір мезгілде араласпауы, А3
оқиғасы-кем дегенде бір оқиғаның пайда болуы, яғни оқиғалардың бірінің
�В
�С� ( A, B, C , AB, AC , BC , ABC )
пайда болуы ;А

Оқиға-тек бір оқиғаның пайда болуы5-А, В және С оқиғаларының
бірінен көп емес пайда болуы.А4 AB C, AB C, A BC,
Мысал 2. Атқыш нысанаға 2 рет оқ атқан. Оқиғалар А1 және А2
тиісінше-соққы нысанаға бірінші және екінші оқ. A1 және A2 арқылы келесі
оқиғаларды айтыңыз:
А - ең болмағанда бір соққы; В - бір соққы; с - екі соққы;D - екі жіберіп
алу; F-бір соққыдан артық емес.
�𝑠𝑠𝑠𝑠 Осыдан бізде
Шешімі. Болсын – түсуін нысана i= 1,2, онда - қате.А𝑠𝑠𝑠𝑠 А
А= А1+А2, яғни. нысанаға бірінші, екінші немесе екі соққымен соққы беру.
Сол сияқты біз аламыз:
B= - дәл бір соққы, C= - екі соққы, D= - екі соққы, - бірден көп емес
�1 A2 + A1 A
�2 + A
�1 A
�2
соққы. A1 ⋅ A2 + A1 ⋅ A2 A1 ⋅ A2 A1 ⋅ A2 F = A
Мысал 3. Урнада бірдей мөлшердегі 4 ақ, 9 қара және 7 қызыл шарлар
бар. Кездейсоқ урнадан 1 доп алынды. Табу ықтималдығы извлеченный шар
ақ түсті.
Шешімі. А болсын-ақ шарды алу. Бұл сынақта қарапайым оқиғаларурнадан кездейсоқ бір допты алу. Қарапайым оқиғалардың саны-20, ал
оқиғаның пайда болуына қолайлы қарапайым оқиғалардың саны-4, өйткені
урнада тек 4 ақ шар бар. Оқиғаның ықтималдығын анықтауға сәйкес бізде: .
P ( A) =

4 1
=
20 5

Ықтималдықтың классикалық анықтамасы сынақ нәтижелері соңғы
санның бірдей мүмкін болатын элементар оқиғалары болған жағдайда ғана
қолданылады. Әдетте, сынақтар бірдей мүмкін болатын қарапайым оқиғалар
болып табылатын нәтижелер симметрияға ие. Мысалы, сүйек симметриялы
(тұрақты полихедрон түрінде болады). Алайда, сынақ нәтижелері қарапайым
оқиғалардың соңғы саны түрінде ұсынылмаған жағдайда ықтималдықтың
классикалық анықтамасы қолданылмайды.
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Мұндай жағдайларда ықтималдықтың тағы бір анықтамасы
қолданылады, атап айтқанда ықтималдықтың статистикалық анықтамасы.
А оқиғасының статистикалық ықтималдығы n жүргізілген сынақтарда
осы оқиғаның пайда болуының салыстырмалы жиілігі деп аталады [6].
~
Статистикалық ықтималдық арқылы көрсетіледі . P ( A)
Сонда =W (А)=m/n, мұндағы W(А) - а оқиғасының салыстырмалы
жиілігі, m – жүргізілген сынақтарда а оқиғасы пайда болған сынақтар саны, n
– жүргізілген сынақтардың жалпы саны.Статистикалық ықтималдық Р(а)
~
оқиғасының ықтималдығымен бірдей қасиеттерге ие. P ( A)
Ықтималдықтың
статистикалық
анықтамасын
қолдану
үшін
қарастырылатын оқиғалар бірдей жағдайларда жеткілікті рет көбейтілуі
керек. Оқиғалар жиіліктердің тұрақтылығына ие болуы керек, яғни әртүрлі
сынақ серияларында салыстырмалы жиілік шамалы өзгеруі керек, белгілі бір
тұрақты санға жуық өзгеруі керек. Сонымен, сынақтардың саны жеткілікті
үлкен болуы керек. Осы шарттар орындалған кезде оқиғаның салыстырмалы
жиілігін а оқиғасының ықтималдығына тең деп санауға болады.
Жоғарыда айтылғандардан Ықтималдық теориясы кез-келген
сынақтармен емес, тек жиілік тұрақтылығының қасиеттері бар сынақтармен
айналысады. Оқиғаның статистикалық ықтималдығы сынақтардан кейін
тікелей есептеледі.
Мысал 4. Урнада 4 ақ, 5 көк және 11 Қызыл бірдей шарлар бар.
Сынақтардың үш сериясы шығарылады-урнадан допты алу: n1=10, n2=15,
n3=17.
А
оқиғасының
статистикалық
ықтималдығын
табыңыз-егер
сынақтардың бірінші сериясында түсті шарлар 7 рет, яғни m1=7, M2=10
сынақтарының екінші сериясында және M3=14 сынақтарының үшінші
сериясында пайда болғандығы белгілі болса,түрлі-түсті (көк немесе қызыл)
шардың пайда болуы.
Шешімі. Есеп шарттарынан статистикалық ықтималдылықтың келесі
~
~
~
мәндерін аламыз: =7/10, =10/15 және =14/17. P ( A) P ( A) P ( A)
Осы мысалдан көрініп тұрғандай, оқиғаның статистикалық
ықтималдығы әр сынақ сериясында әртүрлі мағынаға ие. Алайда, бұл
шамалардың белгілі бір санға топтастырылғанын байқау қиын емес. Бұл саноқиғаның ықтималдығы Р (а)=0,8, яғни сынақ санының артуымен оқиғаның
пайда болуының салыстырмалы жиілігі оқиғаның ықтималдығына
жақындайды. Осы себепті ықтималдықтың классикалық анықтамасымен
қатар ықтималдықтың статистикалық анықтамасы да қолданылады.
1.4.2 Негізгі статистикалық көрсеткіштер. Орташа көрсеткіштердің
мәні.
Сапалық сенімділік жағдайындағы процестер мен құбылыстардың
сандық сипаттамасы статистикалық көрсеткіш деп аталады. Бұл көрсеткіш
зерттелетін процестің немесе құбылыстың мәнімен байланысты.
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Статистикалық ғылым зерттеген құбылыстар күрделі процестер болып
табылады және оны көрсеткіштердің бірін қолдана отырып көрсету әрдайым
мүмкін емес. Бұл жағдайда статистикалық көрсеткіштер жүйесі алынадыСтатистика саласынан белгілі бір мәселені шешуге бағытталған бірнеше
өзара байланысты көрсеткіштер.
Оқу орнының мысалын қолдана отырып, кәсіпорынның статистикалық
көрсеткіштерінің мысалдарын қарастырыңыз. Ең алдымен, оқушылар
контингенті, кабинеттердің жабдықталуы, профессорлық-оқытушылық
құрамның саны мен дәрежесі, оқушылардың білім сапасы, оқу орнының
материалдық-техникалық базасы және т. б. сияқты көрсеткіштерді қамтитын
жүйені пайдалануға болады.
Статистикалық көрсеткіш, әдетте, есептеулер арқылы алынады.
Статистикада индикаторлардың әртүрлі түрлері қарастырылады.
Олардың кейбіреулері туралы толығырақ тоқталайық. Мысалы, егер біз
кәсіпорынның кірісі туралы айтатын болсақ, онда ол қай кәсіпорынға, қай
уақытқа жататынын көрсете отырып, біз нақты статистикалық көрсеткішті
айтамыз.
Егер тек айрықша қасиеттер орынды, уақытты және сандық мәнді
көрсетпей таңдалса, онда бұл көрсеткіш-санат болады. Мысалы, бұл қала,
облыс, аудан кәсіпорындарының кірістері. Жеке жиынтық бірлігі немесе
объект жеке көрсеткіштерге жатады. Біздің мысалда бұл Катюша ЖШС
сияқты жеке кәсіпорынның кірісі болуы мүмкін.
Сонымен қатар, барлық статистикалық көрсеткіштер жеке және
жиынтық болып бөлінеді, ал өрнек түрінде олар салыстырмалы, абсолютті
және орташа болып бөлінеді [7].
Орташа мән дегеніміз-статистикалық шамалардың мәндеріндегі жеке
айырмашылықтарды өтейтін статистикалық популяцияның жалпылама
көрсеткіші. Орташа мәнді пайдалану әртүрлі статистикалық популяцияларды
бір-бірімен салыстыруға мүмкіндік береді.
Орташа мәндер әдетте қуат және құрылымдық екі сыныпқа бөлінеді.
Қуат орташа мәні. Қуаттың орташа мәні қарапайым және өлшенген
болуы мүмкін. Қарапайым орташа шама мынадай жалпы формула бойынша
еркін тәртіппен орналасқан екі немесе одан да көп топтастырылмаған
m

∑ Xm

�= �
статистикалық шамалар болған кезде есептеледі: .Х

N

Өлшенген орташа шама топтастырылған статистикалық шамалар
бойынша мынадай жалпы формула бойынша есептеледі:, мұндағы X жекелеген
статистикалық
шамалардың
мәндері
немесе
топтау
m

m ∑X f
интервалдарының ортасы; �Х = � ∑
f

M дәрежесі көрсеткішінің мәніне мынадай орташа күш шамаларының
түрлері есептелетін формулалар тәуелді болады: орташа гармоникалық, егер
m = -1 ; орташа геометриялық, егер m = 0; орташа арифметикалық, егер m = 1
орташа арифметикалық; орташа квадраттық, егер m = 2 ; орташа кубтық, егер
m
=
3
орташа
кубтық.
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Жалпы формулаға ауыстыру кезінде m=1. Орташа арифметикалық
қарапайым формула алынады:, мұнда X - орташа мән есептелетін шамалар; N
∑Х
- осы мәндердің жалпы саны . �Хар.простой =
N
Мысал: 3 емтиханда оқушы 5, 4, 3 алды.
Оның орташа балы қарапайым арифметикалық орташа формула
бойынша есептеледі: (5+4+3)/3 = 12/3 = 4.
Өлшенген арифметикалық орта келесідей болады:, мұндағы f-бірдей x
�ар.взвеш. = ∑ Хf
мәні бар шамалар саны (жиілік).Х
∑
f

Мысал: ауа температурасы, соңғы 4 күнде: 10º; 11º; 12º; 11º. Егер біз
орташа өлшенген жылдамдық формуласын қолдансақ, онда ол келесідей
болады: (10*1 + 12*1 + 11*2)/4 = 44/4 = 11.
Бұл статистикалық есептерде жиі кездесетін арифметикалық орта, бірақ
бірқатар басқа формулалар бар. Оларды толығырақ қарастырайық.
Статистикалық өлшемдердің бастапқы деректерінде жеке x мәндері
бойынша f жиіліктері болмаған кезде, Бірақ олардың XF көбейтіндісі орташа
гармоникалық қалай қолданылатыны көрсетілген. Бұл өнім w болсын, содан
кейін w=Xf және F=w/X өрнегін білдіріңіз.
Біз бұл белгілерді арифметикалық орташа формулаға ауыстырамыз,
гармоникалық өлшенген орташа формуланы аламыз:
∑ 𝑤𝑤𝑤𝑤 𝑤𝑤𝑤𝑤 +𝑤𝑤𝑤𝑤 +⋯+𝑤𝑤𝑤𝑤𝑁𝑁𝑁𝑁
𝑋𝑋𝑋𝑋�гарм.взвеш. = 𝑤𝑤𝑤𝑤=𝑤𝑤𝑤𝑤11 𝑤𝑤𝑤𝑤22
𝑤𝑤𝑤𝑤𝑁𝑁𝑁𝑁
∑
𝑋𝑋𝑋𝑋

𝑥𝑥𝑥𝑥1

+

𝑥𝑥𝑥𝑥2

+⋯+

𝑥𝑥𝑥𝑥𝑁𝑁𝑁𝑁

-47
Бұл формула F мәндері белгісіз болған кезде қолданылады, тек w
белгілі. Бірақ егер w=1 болса, формула өзгереді, оны орташа гармоникалық
қарапайым формула деп атайды:
𝑁𝑁𝑁𝑁
1+1+⋯+1
𝑋𝑋𝑋𝑋�гарм.прост. =
1
1= 1 1
∑
+ +⋯+
𝑋𝑋𝑋𝑋 𝑥𝑥𝑥𝑥1 𝑥𝑥𝑥𝑥2
𝑥𝑥𝑥𝑥𝑁𝑁𝑁𝑁

+48
1-мысал: Курьер қойма мен межелі пункт арасындағы қашықтықты 60
км/сағ жылдамдықпен және кері (тығындарды ескере отырып), 40 км/сағ
жылдамдықпен өтеді. Орташа гармоникалық мән формуласын қолдана
отырып, орташа жылдамдықты анықтаймыз, курьер өткізетін қашықтық
уақытқа көбейтілген жылдамдыққа тең және тең болады. Гармоникалық
орташа тең болады(1+1)/(1/60+1/40) = 48 км / сағ-орташа қозғалыс
жылдамдығы.
Орташа геометриялық салыстырмалы өзгерістерді анықтауда
қолданылады. Орташа геометриялық мән ең дәл нәтиже береді деп саналады,
өйткені егер тапсырма x мәнін максималды және минималды x мәнінен тең
болатын болса.
Орташа салыстырмалы өлшеулер орташа геометриялық көмегімен
есептеледі. Геометриялық орташа мәнді келесі формула бойынша есептеуге
болады: (48), мұндағы X - өсу коэффициенті, - өсу кезеңдерінің саны. �х =
𝑛𝑛𝑛𝑛
�𝑥𝑥𝑥𝑥1 ∙ 𝑥𝑥𝑥𝑥2 ∙ 𝑥𝑥𝑥𝑥3 ∙∙∙ 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑛𝑛𝑛𝑛 Орташа геометриялық мән ең дәл нәтиже береді деп
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саналады. Бұл формула максималды және минималды мәннен тең болатын
мәнді есептеу кезінде қолданылады.
ҚР ҰБ деректері бойынша Қазақстанда 2019 жылғы инфляция
Қаңтарда 5,3% - ды, Наурызда 4,7% - ды, Мамырда 5,32% - ды және Шілдеде
5,5% - ды құрады. Инфляция индексі салыстырмалы өзгеріс ретінде
қарастырылатындықтан, орташа геометриялық формуланы қолдана отырып,
орташа мәнді есептейміз: =5,19%. 4�5,3 ∙ 4,7 ∙ 5,32 ∙ 5,5 Егер біз арифметикалық

орташа формуланы қолдансақ, қате нәтиже аламыз: =5.205%

5,3+4,7+5,32+5,5
4

Егер бастапқы x мәндері оң немесе теріс болуы мүмкін болса, орташа
квадратты есептеу үшін формуланы қолданыңыз. Бұл формула, әдетте,
2

∑Х
орташа ауытқуды есептеу арқылы қолданылады: (49).������
Хкв = �
𝑁𝑁𝑁𝑁

Квадраттық орташа мәнді қолданудың негізгі бағыттарының бірімәндердің өзгеруін өлшеу.
Орташа текше мәні жиі қолданылмайды. Мысалы, БҰҰ-да ол дамушы
және дамыған елдердегі кедейлік индексін есептеуде қолданылады:
3

∑Х
(50).�������
Хкуб = �
3

𝑁𝑁𝑁𝑁

Статистикалық медианалар мен режимдер ең көп қолданылатын
құрылымдық орташа мәндерге жатады.
Статистикалық жиынтықта жиі кездесетін элемент статистикалық сән
болып саналады. Егер статистикалық жиынтықта екі немесе одан да көп сән
табылса, онда олар бимодальды немесе мультимодальды гетерогенді
популяциямен айналысады дейді.
2-мысал: компанияның сату менеджерлері бар болғаны 16. Оның
ішінде-5 жыл өтілі, 4 жыл-2 жыл өтілі, 5 адам - 1 жыл өтілі және 2 менеджер
- 4 жыл өтілі бар. Біздің мысалда Сән 1 жылға тең болады, өйткені бұл
мәннің ең үлкен жиілігі-5.
А белгісінің мәні медианамен аталады, егер қарастырылып отырған
мәліметтер жиынтығының тең жартысы одан аз болса, ал екінші жартысы
үлкен болады.
3-мысал: сайтқа кірушілер саны бар 9 элементтен тұратын
статистикалық жиынтық бар: 13, 14, 14, 18, 20, 21, 21, 26, 27 медиан IE=20 ға тең болады, өйткені оның сол және оң жағында 4 көрсеткіш бар.
4-мысал: конференцияға қатысатын студенттердің жасы туралы
мәліметтерді қарастырыңыз: 23, 28, 18, 19, 30, 23, 19, 20, 21, 25 жыл.
Алдымен мәндерді өсу бойынша реттеу керек: 18, 19, 19, 20, 21, 23, 23, 25,
28, 30.
Медиан қатардың екі орталық мәндерінің шамаларының жартылай
қосындысы ретінде есептеледі. Біздің жағдайда = (21+23)/2 = 22 (жыл).
1.4.3 Вариация түсінігі. Вариация
қатарының көрсеткіштерін анықтау
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көрсеткіштері.

Вариация

Көлемі n, ал x1, x2, болатын жалпы жиынтық болсын..., xn-одан үлгі.
Осы үлгі бойынша қарастырылып отырған Жалпы популяцияның негізгі
сандық сипаттамаларын бағалаймыз.
Опциялар XI іріктеу элементтері деп аталады.
Бұл жағдайда ішкі қатарлар олардың мәндерінің өсуіне байланысты
орналасқан бірқатар нұсқаларды білдіреді. Әдетте, олар N мәндері үшін
қолданылады. Егер n үлкен болса, онда дискретті интервалды топтау деп
аталатын жолды топтарға түрлендіру керек. Бұл жағдайда x белгісінің өзгеру
диапазоны тең аралықтарға бөлінеді, оның ауқымы R =x max-x min
формуласы бойынша есептеледі. Вариациялық қатардың ауқымы R =X max x min зерттелетін белгінің максималды және минималды мәндері (нұсқалары)
арасындағы айырмашылықтың абсолютті мәні деп аталады.
Кейбір жағдайларда деректер өңдеу үшін интервалдық топтамада
ұсынылады, ал кейбір жағдайларда, мысалы, экономикада, тең
интервалдарды пайдалану мүмкіндігі әрдайым бола бермейді.
Интервалдардың соңғы санын анықтау үшін формуланы қолданамыз
қайда k ≈, ал К 5 ≤K ≤20 аралығына жатады.√𝑛𝑛𝑛𝑛 K есептеу үшін Стургесс K ≈
1+3,322 lg (n) формуласын да қолдануға болады, K есептеу формулаларының
екеуі де бізге бірдей нәтиже береді.
Серияларды немесе интервалдарды қолдана отырып, топтау нәтижесін
ұсынуға болады. Топтау нәтижесі олардың өсу ретімен орналасқан және
бірқатар тиісті жиіліктер бар мәліметтер түрінде ұсынылған. Бұл жағдайда,
жиілік деп, осы XI нұсқасы бар іріктеме мүшелерінің санын немесе, тиісінше,
нұсқалары i – ші интервалда болатын іріктеме мүшелерінің санын білдіреді.
Салыстырмалы жиілікһі деп іріктеме көлемінің мік жиілігінің арақатынасы
𝑚𝑚𝑚𝑚
түсініледі: hi=. 𝑖𝑖𝑖𝑖 =N, =1 және i-ші интервалға түскен барлық іріктеу мәндері
𝑛𝑛𝑛𝑛

ui
интервалының
ортасымен
ауыстырылатындығын
ескеру
𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑘𝑘𝑘𝑘
қажет.∑𝑠𝑠𝑠𝑠=1 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠𝑠𝑠 ∑𝑠𝑠𝑠𝑠=1 ℎ𝑠𝑠𝑠𝑠
Мысал: бір күнде бренд дүкенінде спорттық аяқ киім сатуды
қарастырыңыз. Келесі өлшемдегі аяқ киім сатылды:41, 39, 42, 40, 40, 41, 44,
42, 43, 42, 41, 42, 39, 43, 39, 42, 43, 41, 38, 41, 42, 43, 40, 41, 38, 44, 39, 44, 40.
Шешім: біз аяқ киімнің өлшемі бойынша дискретті топтауды
жүргіземіз, 1.3-кестеде көрсетілген белгінің жеке мәнін қолданамыз.
Кесте 1.3-өлшеміне сәйкес сатылатын аяқ киім кестесі.
38
39
40
41
42
43
xi
2
4
4
7
6
4
mi
0,067
0,133
0,133
0,233
0,2
0,133
hi

44
3
0,1

∑
30
1

Мысал: N=30 көлемді үлгіні интервалды топтастыру.
20.3; 15,4; 17,2; 19,2; 23,1; 18,1; 21,9; 15,3; 16,8; 13,2; 20,4; 16,5;
19,7; 20,5; 14,3; 20,1; 16,8; 14,7; 20,8; 19,5; 15,4; 19,3; 17,8; 16,2; 15,7;
22,8; 21,9; 12,5; 10,1; 21,1.
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Шешім: үлгінің ауқымын есептейік, бұл X: R =xmax - xmin = 23.1 - 10.1
= 13 белгісінің өзгеру диапазоны болады. K=5 алыңыз , бұл интервалдар саны
болады, өйткені (k ≈ ), интервалдың ені d==.Аралық топтау кестесін құрамыз
𝑅𝑅𝑅𝑅 13
= 2,6
(1.4 кесте).√30
𝐾𝐾𝐾𝐾 5

Кесте 1.4-аралық топтау кестесі
Интервалдар
10,1-12,7
2
mi
0,067
hi
Ui
11,4
интервалдарының
ортасы

12,7-15,3
4
0,133
14,0

15,3-17,9
9
0,3
16,6

17,9-20,5
9
0,3
19,2

20,5-23,1
6
0,2
21,8

Интервал шекарасына жеткен опциялар сол жақ интервалға жатады.
Әрине, оларды оң аралыққа да жатқызуға болады. Кейде оларды көрші
интервалдар арасында бөлуге болады, бұл көптеген нұсқалар шекараға
түскен кезде болады.
Кейбір жағдайларда, біз өңдеу үшін алуға деректер қазірдің өзінде
интервалдар бойынша топтастырылған ұсынылуы мүмкін. 2001 жылы
туылған 1000 әскерге шақырылушының өсуін қарастырайық (1.5-кесте)
Кесте 1.5-өсуді бөлу кестесі
Өсуі
143149- 155- 161- 167- 173- 179- 185(см)
149
155
161
167
173
179
185 191
Ұлдар саны, mi
3
34
185
382
290
92
13
1
Жоғарыда келтірілген кестеде ені интервалдар саны берілген. Түсінікті
болу үшін дискретті (1.6-кесте) және аралық (1.7-кесте) қатарлардың 2 түрін
ұсынамыз.
Кесте 1.6-дискретті Вариациялық қатар
хі
11
12
mi
13
23

13
29

14
31

15
9

Кесте 1.7-интервалдық Вариациялық қатар
хі
mi

90-110
8

110-130
15

130-150
10

150-170
3

Вариацияның негізгі көрсеткіштері төмендегі 1.8-кестеде көрсетілген.
Вариация
коэффициенті-орташа
квадраттық
ауытқудың
арифметикалық ортаға пайыздық қатынасы. Вариация коэффициентін
қолдана отырып, біз әртүрлі белгілердің ауытқуын, вариация қатарының
қарастырылған мәндерін салыстыра аламыз, сонымен қатар бағалай аламыз.
Есте сақтау керек, егер V≤ 10% болса, онда вариация біртекті болып
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саналады, V> 10% жағдайда, онда біртекті емес.𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎 Вариация коэффициенті
орташа квадраттық ауытқудың (дисперсия) пайыздық арифметикалық
орташа мәннен қанша бөлігін көрсетеді.
Кесте 1.8-вариация көрсеткіштері
Аты

Орташа

Мағынасы Жиынтық
Есептеу әдісі
кестедегі аты
орташа

Excel формуласы
Орташа
мағ.(аралық)

Дисперсия

D

Дисперсия

Орта шаршының орта Дисп(аралық)
мағынасынан айнуы
Стандайну
(аралық)

Орта
шаршылық
айну
Вариация
коэффиценті
Эксцесса
коэффиценті

σ

Стандарттық
айну

Vσ

-

-

E

Эксцесс

Эксцесс(аралық)

1.4.4 Статистикалық байқаудың түрлері мен нысандары.
Іріктемелі байқау, іріктеме қателері
Фактілер мен олардың белгілерінің бірыңғай дамыған бағдарламасы
бойынша ғылыми негізделген тіркеу статистикалық байқау деп аталады.
Статистикалық байқау қоғамдық өмірдің белгілі бір құбылыстарын, жаппай
деректерді, ақпарат пен тәжірибелік деректердің нәтижелерін жинауды
сипаттай алады. Егер кез-келген статистикалық зерттеудің бірінші кезеңі
зерттеуді жоспарлау және ұйымдастыру болса, онда екінші маңызды кезең
байқау болады. Статистикалық мәліметтерді жинау кезінде қателіктер жіберу
мүмкіндігін азайту үшін мұқият жоспарлау және бақылауды ұйымдастыру
қажет.
Қателер
Статистикалық
зерттеулердің
нәтижелері
мен
тұжырымдарының дұрыстығына табиғи әсер етеді.
Осы кезеңде деректерді жинау жоспарланған сұрақтар, белгілер немесе
көрсеткіштер тізімін қамтитын бақылау бағдарламасын жасау ұсынылады.
Бастапқы мәліметтерді арнайы әзірленген байқау бағдарламасына енгізу
керек. Оны формуляр, сауалнама, бланк немесе деректер енгізілетін
сауалнама ретінде ресімдеуге болады. Бұл құжаттарды жауаптардың тәртібін
немесе толтыру ережелерін түсіндіретін мәліметтерді жинау жөніндегі
нұсқаулармен немесе нұсқаулықпен жабдықтау ұсынылады.
Бақылау кезінде зерттеуді қызықтыратын белгілерді тіркеу жүргізілетін
уақыт аралығын білдіретін сыни сәт (күн немесе уақыт) ескеріледі. Сондайақ, байқау уақытын немесе кезеңін,Зерттеудің мақсаты мен міндеттерін
белгілеу, байқау объектісін анықтау әдеттегідей.
Мысалы, халық санағы кезінде статистикалық деректерді жинау
кезінде

67

санақ кезінде нақты осы жерде тұрған немесе онда тұрақты тұратын
халықтың қайсысы тіркеуге жататынын анықтау қажет.
Статистикалық ғылымда статистикалық байқаудың әртүрлі түрлері бар,
олардың негізгілерін қарастырыңыз:
1. Популяция бірліктерін қамту бойынша үздіксіз және үздіксіз
бақылау ерекшеленеді. Үздіксіз бақылау жағдайында зерттелетін
жиынтықтың барлық бірліктерін ескеру қажет.
Кездейсоқ тәртіпте таңдалған популяция бірліктерінің бір бөлігі
таңдалады. Бұл бүкіл популяцияны тұтастай сипаттау үшін жасалады.
Таңдамалы бақылаудың кеңінен қолданылуының себептері әртүрлі.
Мысалы, экономикада Экономикалық қызмет субъектілері бар-бұл
Акционерлік қоғамдар, шағын және бірлескен кәсіпорындар, фермалар және
т.б. ондаған және жүздеген бірліктерден тұратын статистикалық
агрегаттарды үздіксіз зерттеу үлкен қаржылық және уақыттық шығындарды
қажет етеді. Селективті бақылауды қолдану қаражатты үнемдейді және
қажетті деректерді алуды тездетеді. Осылайша, шаруашылық қызмет
субъектілерінің 10% - ын зерттей отырып, біз қысқа мерзімде өзекті
деректерді аламыз. Бұл қазіргі өмірдің тез өзгеретін әлеуметтікэкономикалық жағдайында өте маңызды [5].
Негізгі массив әдісі зерттелетін популяцияның негізгі бөлігін
зерттеуден тұрады. Бұл жағдайда қарастырылып отырған популяцияны
сипаттауда маңызды рөл атқармайтын біздің зерттеуіміз үшін маңызды емес
бөлік бас жиынтықтан алынып тасталады.
Монографиялық
және
аралас
бақылауды
да
ажыратыңыз.
Монографиялық популяцияның жекелеген типтік бірліктерін қарастырады,
ал біріктірілген үздіксіз және селективті әдістерді қолдануды біріктіреді.
2. Жүйелі бақылау бойынша: ағымдағы немесе тұрақты, сондай-ақ
мерзімді және бір реттік ерекшеленеді.
3. Тіркеу әдісіне сәйкес олар тікелей және құжатталған бақылауды
ажыратады. Жеке мәліметтерді тікелей есепке алу арқылы алады: өлшеу,
қайта есептеу, өлшеу. Құжатталған кезде деректер сол немесе өзге фактіні
растайтын бастапқы құжаттардан, есептерден, мұрағаттардан алынады.
Жоғарыда аталған әдістермен қатар статистикалық байқаудың ең қарапайым
және қол жетімді түрлерінің бірі ретінде сауалнама бар. Сауалнама
сауалнамалық, корреспонденттік немесе экспедициялық тәсілмен жүргізілуі
мүмкін.
Статистика есеп беру, арнайы ұйымдастырылған бақылау және тіркеу
сияқты бақылаудың ұйымдастырушылық формаларын кеңінен қолданады.
Есеп беру-бұл байқау субъектілері өз қызметі туралы мәліметтерді
белгіленген үлгідегі формуляр түрінде беретін байқау нысаны. Есептіліктің
артықшылығы-ол міндетті, құжатталған, басшының қолымен заңды расталуы
бар. Арнайы ұйымдастырылған байқау есеп бере алмайтын мәліметтерді алу
үшін жүргізіледі. Ол сондай-ақ есептілік деректерін тексеру үшін
қолданылады. Мысалы, бұл халық санағы, бюджеттік зерттеулер және т. б.
болуы мүмкін. Регистр бұл бақылау бірлігінің күйін көрсететін жүйе.
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Тіркелім зерттелетін көрсеткіштерге әртүрлі факторлардың әсер ету күшін
бағалайды. Статистикада кәсіпорындар мен халықтың тіркелімдері
қолданылады.
Статистикалық байқау әдістеріне мыналар жатады: экспедициялық,
өзін-өзі тіркеу әдісі, корреспонденттік, анкеталық, келу. Статистикалық
мәліметтерді жинағаннан кейін, әдетте, бақылау әдісімен алынған
қателіктердің пайда болу мүмкіндігін болдырмау үшін алынған мәліметтерге
логикалық және арифметикалық бақылау жүргізу қажет.
Бақылаудың статистикалық қателігі зерттелетін шаманың есептелген
және нақты мәндері арасындағы сәйкессіздік деп аталады. Тіркеу
қателері
мен өкілдік қателері пайда болу себептеріне байланысты ерекшеленеді.
Әдетте, статистикалық бақылау жиналған деректерді тексеру арқылы
аяқталады. Селективті бақылаудың нақты нәтижесі кезінде алынған
сипаттаманың мәні мен жалпы популяция параметрі арасындағы сәйкессіздік
таңдау қатесі деп аталады. Орташа ( және шекті (∆, максималды) қатені
ажыратыңыз, ал шекті қатенің мәні орташа қатенің мөлшеріне тікелей
байланысты болады.𝜇𝜇𝜇𝜇)
Іріктеменің орташа қатесі-іріктеме жиынтығындағы параметрдің бас
жиынтықтағы тиісті параметрден орташа ауытқу шамасын көрсетеді. 𝜇𝜇𝜇𝜇 ∆
Іріктеменің шекті қатесі жалпы орташа мәннің қандай шекте екенін
анықтауға мүмкіндік береді.
Орташа және шекті қателер келесі формуламен тікелей байланысты:
∆=t· (51), мұндағы t –ықтималдық деңгейіне байланысты анықталатын сенім
коэффициенті. 𝜇𝜇𝜇𝜇
Мысалы: t=1 Р=0,638; t=1,5 Р=0,866; t=2 Р=0,954; t=3 Р=0,997.
Селективті бақылаудың шекті қатесі (қайталанатын):
Орташа үшін:= үлес үшін::=, мұндағы t - нормаланған ауытқу, іріктеменің орташа қателігі, - үлестің іріктеменің орташа қателігі; іріктеменің дисперсиясы, n-іріктеменің көлемі, N-жалпы популяцияның
көлемі; - іріктеменің үлесі. ∆х� 𝑡𝑡𝑡𝑡𝜇𝜇𝜇𝜇х� = 𝑡𝑡𝑡𝑡�

𝑆𝑆𝑆𝑆 2
𝑛𝑛𝑛𝑛

. ∆𝜔𝜔𝜔𝜔 𝑡𝑡𝑡𝑡 ∗ 𝜇𝜇𝜇𝜇𝜔𝜔𝜔𝜔 = 𝑡𝑡𝑡𝑡 ∗ �

𝜔𝜔𝜔𝜔(1−𝜔𝜔𝜔𝜔)
𝑛𝑛𝑛𝑛

𝜇𝜇𝜇𝜇х� 𝜇𝜇𝜇𝜇𝜔𝜔𝜔𝜔 𝑆𝑆𝑆𝑆 2 𝜔𝜔𝜔𝜔

Нәтижесінде іріктемелі байқау деп зерттелетін бірліктер жиынтығының
белгілі бір ережелерге сәйкес жалпы жиынтықтан іріктемеге негізделген
статистикалық байқау түрі түсініледі деп қорытынды жасауға болады. Біз
бұрын атап өткеніміздей, іріктеу жүргізілетін бірліктер жиынтығы бас
жиынтық деп аталады. Іріктемелі байқау кезінде бірінші кезекте мынадай
міндеттер шешіледі: іріктемелі жиынтықтың санын анықтау және іріктеменің
қажетті көлемін анықтау.
1 мысал: Нұрсая шағын ауданында 5000 отбасы тұрады. Кездейсоқ
іріктеу тәртібінде іріктемелі орташа қателік 3,0 адамның орташа квадраттық
ауытқуы кезінде Р=0,954 ықтималдығымен 0,8 адамнан аспауы шартымен
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отбасылардың
22 ∙32∙ 5000
2

2

0,64∙5000+2 ∙3

орташа

=

180000
3236

мөлшерін

анықтау

қажет.

≈ 56

= 𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑡𝑡𝑡𝑡2 ∙𝜎𝜎𝜎𝜎2𝑥𝑥𝑥𝑥� ∙𝑁𝑁𝑁𝑁

∆2𝑥𝑥𝑥𝑥� ∙𝑁𝑁𝑁𝑁+𝑡𝑡𝑡𝑡2 ∙𝜎𝜎𝜎𝜎2𝑥𝑥𝑥𝑥�

=

2-мысал: бөліктің орташа ұзындығын анықтау үшін кездейсоқ қайта іріктеу
әдісімен селективті зерттеу жүргізу қажет.
Іріктеу қателігі 3 мм-ден
аспауы үшін 0,997 ықтималдығымен орташа квадраттық ауытқу 6 мм болуы
үшін қанша бөлшектерді таңдау керек. =𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑡𝑡𝑡𝑡 2 ∙𝜎𝜎𝜎𝜎𝑥𝑥𝑥𝑥�2
∆2𝑥𝑥𝑥𝑥�

=

32 ∙62
32

= 36

1.4.5 Динамика қатарларының түсініктері мен түрлері.
Аналитикалық көрсеткіштер.
Динамикалық үлестіру қатарын талдау

Кейбір статистикалық көрсеткіштің сандық мәндері уақыт тізбегінде
көрсетілген жағдайда, олар бірқатар динамиктер туралы айтады. Оны
бөлудің динамикалық сериясы деп те атайды.
Үлестірудің динамикалық қатарының өзі уақыт моменттерінен (t)
тұрады, оларды периодтар және динамика қатарының деңгейлері (y) деп
атауға болады. У мәндері уақыттың белгілі бір сәттерінде немесе кезеңдерде
статистикалық әдістермен зерттелетін объектіні сипаттайды [6]. Бірқатар
динамиктер әдетте кестелік немесе графикалық түрде бейнеленген.
Динамиканың статистикалық қатарлары келесі түрлерге бөлінеді:
қатарлар деңгейінің индикаторларының түріне байланысты абсолютті,
салыстырмалы және орташа қатарлар. Бірқатар динамиктер уақытқа
байланысты момент деп аталады. Момент сериясы белгілі бір уақытта немесе
күнде ұсынылған белгілі бір статистикалық көрсеткіштің мәндерін
сипаттайды. Бұл апта, ай, тоқсан, жыл және т. б. болуы мүмкін.
Динамиканың аралық қатарының мысалы ретінде 2019 жылдың
басында ҚР Халық Банкі филиалдарының бірінде жеке тұлғаларға берілген
кредиттер көлемі бойынша деректердің 1.9-кестесін қарастыруға болады
(млн тг.)
1.9-кесте-2019 жылғы қаңтардан сәуірге дейінгі кредиттер көлемі
Кезең
Қаңтар 2019 Ақпан 2019 Наурыз 2019 Сәуір 2019
Несиелеу көлемі
4835,3
4844,9
4884,3
4980,8
Динамиканың аралық сериясы белгілі бір уақыт аралығында
ұсынылған белгілі бір көрсеткіштің мәндерін сипаттайды: ай, тоқсан, жыл
және т. б. Мысал ретінде Центркредит Банкінің филиалындағы жеке
тұлғалардың салымдарының көлемін (1.10-кесте) қарастырайық (мың тг.)
1.10 - кесте-салымдар көлемі
Кезең
Қазан 2019
Несиелеу көлемі
374893
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Қараша 2019
378389

Желтоқсан 2019
397460

Уақыт моменттері арасындағы интервалдардың шамасына байланысты
ажыратыңыз: тең және тең емес уақыт аралықтары бар қатарлар. Егер
сериялардың деңгейлері бірдей уақыт кезеңдеріндегі индикатордың мәнін
сипаттайтын болса, онда біз бірдей уақыт аралықтары бар серия туралы
айтамыз. Индикатордың мәні әр түрлі уақыт аралықтары үшін ұсынылатын
серия деңгейінің сипаттамалары жағдайында біз тең емес уақыт аралықтары
туралы айтамыз.
Динамикалық серияларды талдау үшін сізге қажет:
1) қатар деңгейлерінің салыстырмалылығын анықтау; 2) қатар деңгейлерінің
өзгеру қарқындылығын талдау; 3) зерделенетін құбылыста тенденция баржоғын анықтау; 4) қатардың маусымдық ауытқуларын өлшеу; 5) қатар
көрсеткіштерінің өзгерістерін болашақта болжауды жүзеге асыру.
Динамика қатарының деңгейлерінің салыстырмалылығын анықтау
үшін жаңа және ескі жағдайларда индикатор туралы мәліметтер болуы керек.
Қайта есептеу формула бойынша есептеледі, оны жабу коэффициенті деп те
атайды: к= , мұнда унов—жаңа шекаралардағы қатарлар деңгейінің
у
деректері, ал ескілерінде ескірген. жаңа
уескі

К-ны анықтағаннан кейін ескі шекаралардағы индикаторлардың барлық
деректеріне к-мен көбейту керек және осы мәндер үшін динамиканың жаңа
қатарын құру керек. Қайта құрудан кейінгі жаңа динамикалық серия
салыстырмалы болып саналады және оның деректерін талдауға болады.
Уақыт өте келе серия деңгейлерінің өзгеру қарқындылығын бағалау
үшін есептеледі: динамикалық қатардың абсолютті, салыстырмалы және
орташа көрсеткіштері. Абсолютті және салыстырмалы көрсеткіштер тұрақты
салыстыру базасымен және айнымалымен есептеледі. Егер индикатордың
ағымдағы деңгейі салыстыру базасы ретінде қабылданған бастапқы
деңгеймен салыстырылса, индикатор негізгі деп аталады. Егер индикатордың
ағымдағы деңгейі алдыңғы деңгеймен салыстырылса, индикатор тізбекті деп
аталады.
YI— жол деңгейінің ағымдағы мәні, yi−1 — жол деңгейінің алдыңғы
мәні, y1 — қатардың бастапқы деңгейі, ал yn — қатардың соңғы деңгейі
болсын.
Бірқатар динамиканың абсолютті көрсеткіштері:
1. Абсолютті өсім абсолютті мәнде көрсеткіштің қол жетімді мәні салыстыру
базасы ретінде қабылданған деңгейден қанша ерекшеленетінін көрсетеді:
тізбектің өсуі Δ' = yi −yi -1, ал базистік өсу: Δ=yi − y1.
2. Абсолютті бірліктердегі өсудің 1% мәні өсудің 1% абсолютті мәні деп
y
∆´
аталады: тізбектің өсуі а== , i −1 ´
а базистік а==

y1

∆

100 Тпр

.

100 Тпр

Бірқатар динамиканың салыстырмалы көрсеткіштері:
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1. Көрсеткіштің ағымдағы мәні салыстыру базасы ретінде таңдалған
деңгейден неше есе ерекшеленетінін анықтайды-өсу коэффициенті : тізбектік
y
y
көрсеткіш==.к´р i , а базисный кр i
yi −1

y1

2. База ретінде қабылданған деңгейге қатысты көрсеткіштің ағымдағы мәні
қанша пайызды құрайды - өсу қарқынын анықтайды: тізбекті көрсеткіш
y
y
·100%, ал базистік көрсеткіш ·100%.Т´р = i Тр = i
yi −1

y0

3. Көрсеткіштің ағымдағы мәні салыстыру базасы ретінде қабылданған
көрсеткіш деңгейінен қанша пайызға ерекшеленетінін көрсетеді - өсу
қарқыны: тізбекті көрсеткіш = -100%, ал базистік көрсеткіш = 100%.Т´п Т´р Тп Тр
Бірқатар динамиканың орташа көрсеткіштері:
1. Уақыт бірлігіне орташа алғанда, абсолютті түрде ағымдағы деңгей
алдыңғыдан қанша ерекшеленетінін көрсетеді-орташа абсолютті өсу: немесе
y −y
���у = ∑ ∆´ ����
.∆
∆у = n 1
n−1
n−1
2. Орташа уақыт бірлігінде ағымдағы деңгей алдыңғы деңгейден неше
есе ерекшеленетінін көрсетеді - орташа өсу коэффициенті: мұндағы n —
n

n

у ´

уақыт кезеңдерінің саны.к
���р = �к1´ ∙ к´2 ∙∙∙ к´n = � n ,
у
1

3. Ағымдағы деңгей алдыңғы деңгейге қарағанда орташа уақыт бірлігіне
қанша пайызды құрайтынын көрсетеді-орташа өсу қарқыны:=·100%����
Тр ���
кр
4. Ағымдағы деңгей алдыңғы деңгейден орташа уақыт бірлігіне қанша
�����
���
пайызға ерекшеленетінін көрсетеді-орташа өсу қарқыны:=-100%Т
пр Тр
���
∆у

5. 1% өсімнің орташа мәні: а=.�����
Тпр

6. Динамикалық қатардың орташа деңгейі қатардың түріне байланысты:
•
егер тең аралықтары бар динамиканың аралық сериясы болса, онда
∑y
=формуласын қолданыңыз;у� i
n

•
егер интервалдық қатар тең емес аралықтармен болса, онда формуланы
∑y t
қолданыңыз =;у� ∑ i i

•

ti

егер момент жолы тең аралықтармен болса, онда формуланы

қолданыңыз ;у� =
•

1
1
y +y2 +⋯+yn−1 + yn
2 1
2

n−1

егер моменттік қатар тең емес аралықтармен болса, онда = �у

∑(𝑦𝑦𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖 +𝑦𝑦𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖+1 )𝑡𝑡𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖
2 ∑ 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖

.

Мысал: белгілі бір уақыт аралығында электр энергиясын өндіру туралы
деректерді алайық (1.11-кесте).
Анықтау:
1) бес жыл ішіндегі электр энергиясын өндірудің орташа деңгейі;
2) электр энергиясын өндірудің абсолюттік өсімі;
3) жыл сайынғы өсу коэффициенттері, өсу және өсу қарқыны;
4) орташа жылдық өсу коэффициенті және соңғы төрт жылдағы орташа
жылдық өсу қарқыны [6].
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1.11-кесте-2015 жылдан бастап 2019 жылға дейінгі кезеңдегі электр
энергиясын өндіру
Жылдарға арналған
2015 2016 2017 2018 2019
Электр энергиясын өндіру, млн кВт * сағ
1015 1040 992 1038 1055
Шешім:
1. Қатар интервал болғандықтан, электр энергиясының орташа
өндірісі арифметикалық орташа формула бойынша орташа деңгей ретінде
∑ 𝑦𝑦𝑦𝑦 1015+1040+992+1038+1055
= 1028 млн кВт · ч
анықталады: ==у� 𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑛𝑛𝑛𝑛
5
2. Базистік абсолютті өсімді Δ = y i − y1 формуласы бойынша есептеу
керек, мұндағы y1 — 2015 жылғы электр энергиясын өндіру мәні.
Тізбектің абсолютті өсуі деңгейлер арасындағы айырмашылық ретінде
есептеледі
3. Жыл сайынғы негізгі өсу коэффициенттерін электр энергиясын
өндірудің ағымдағы деңгейінің 2015 деңгейіне қатынасы, ал тізбекті —
ағымдағы деңгейдің алдыңғы деңгейге қатынасы ретінде табамыз. Өсу
коэффициенттерін 100% - ға көбейте отырып, біз тиісті негізгі және тізбекті
өсу қарқынын аламыз
Өсім қарқыны өсу қарқынынан 100% шегеру нәтижесінде алынады.
4.
Өсудің
орташа
жылдық
коэффициентін
тізбекті
өсу
коэффициенттерінің көбейтіндісінен орташа геометриялық формула
бойынша есептейміз:
𝑛𝑛𝑛𝑛

���р = �к1´ ∙ к´2 ∙∙∙ к´𝑛𝑛𝑛𝑛 = 4�1,025 · 0,954 · 1,046 · 1,016 = 4√1,039 =1,01
к
Есептеу нәтижелері 1.12-кестеде жинақталған.

Кесте 1.12-электр энергиясын өндіру динамикасының көрсеткіштері

жыл

2015
2016
2017
2018
2019

Өніміне-ға
ЭлектрЭнергия,
млн кВт *
сағ
1015
1040
992
1038
1055

Абсолюттік
өсім,
млн тг.
базисцепьтік
дық
25
25
23
48
23
46
40
17

Коэффициенті
өсу

Қарқыны рожүз, %

Темп прирожүз, %

базистік
1
1,025
0,977
1,023
1,039

базистік
100
102,5
97,7
102,3
103,9

базистік
0
2,5
2,3
2,3
3,9

цепьдық
1,025
0,954
1,046
1,016

цепьдық
102,5
95,4
104,6
101,6

цепьдық
2,5
4,6
4,6
1,6

���р ���
Орташа жылдық өсу қарқыны: = * 100%=101%.Т
кр
�����
���
Орташа жылдық өсу қарқыны: =-100%=101%-100%=1%. Т
пр Тр
Нәтиже жыл сайын электр энергиясын өндіру көлемі 1% - ға артқанын
көрсетеді.
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БӨЛІМГЕ ПРАКТИКАЛЫҚ ТАПСЫРМАЛАР
1. Бітіруші топтардың 20 оқушысына сауалнама жүргізілді, олардан өткен
семестрде олардың әрқайсысы қанша дизайнерлік жоба құрғанын сұрады.
Осындай мәліметтерді алдық: 3,5, 0,1, 5, 1, 2,3, 3,1, 2,4,1,6, 2,3, 0,3, 4, 5.
a) абсолютті және салыстырмалы жиіліктер кестесін құру қажет (1.13-кесте)
b) білім алушылар жасаған жобалардың ең көп таралған санын
анықтау.c)салыстырмалы жиіліктер кестесін бірізділікке тексеру.
Жауаптар: а) 1.13 - кесте-абсолюттік және салыстырмалы жиіліктер кестесі
Жобалар саны
0
1
2
3
4
5
6
Абсолютті жиілік
2
4
3
5
2
3
1
2
4
3
5
2
3
1
Салыстырмалы жиілік
Салыстырмалы жиілік %

20
-10

20
20%

20
[15]

20
+25

20
-10

20
[15]

20
5.

b) жобалардың жалпы саны-3.

2 4 3
с) + + + + + + =1 немесе 10%+20%+15%+25%+10%+15%+5%=100% 20 20 20
5 2 3 1
20 20 20 20

2. 15 оқушыдан оқу жылында қанша эссе жазғанын сұрады. Осындай
мәліметтерді алдық: 3 , 1, 0, 1, 2, 1, 0, 3, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 2.
a) абсолютті және салыстырмалы жиіліктер кестесін құру қажет
b) жасалған рефераттардың ең көп таралған санын анықтаңыз
c)салыстырмалы жиіліктер кестесін бірізділікке тексеру.
3. Физика бойынша ең жоғары балл 10-ға тең бақылау жұмысының
нәтижелері 1.22-суреттегі абсолютті жиіліктер полигонында көрсетілген.
Суретті зерделеп, мыналарды табыңыз: 1) іріктеме көлемі; 2) білім
алушылардың ең көп санымен алынған балл; 3) егер 8,9,10 балл– бұл жоғары
нәтиже деп есептесек, жоғары нәтижесі бар білім алушылардың пайызы.

Сурет 1.22 физика бойынша бақылау жұмысының нәтижелері
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10
1
4 + 5 +1
⋅ 100% ⋅100
⋅100%
40
4
Жауаптар: а) 40 b) 6 c) 25%, т. к. илили 40

4.Қорытынды аттестаттау үшін сұрақтардан тест жасалды. 50 оқушының
әрқайсысы алған дұрыс жауаптар саны 1.14 жиілік кестесі түрінде ұсынылды.
Өткізілген жиілік мәнін табыңыз.
1.14-кесте-дұрыс жауаптардың жиілігі мен саны
Дұрыс жауаптар саны
0
1
2
3
Жиілік
1
2
4
5

4

5
12

6
8

7
6

8
3

5. Зауыт оңтайлы шығарылым жоспарын анықтау үшін бір апта ішінде
сатылатын спорттық аяқ киімнің салыстырмалы жиілігін жеке дүкенде
тіркеді. Нәтижелер 1.15-кестеге енгізілген.
Кесте 1.15 - сатылған аяқ киім өлшемдерінің салыстырмалы жиілігі
Аяқ киім мөлшері
38
39
40
41
42
43
44
Салыстырмалы жиілік, %
3
5
12
19
20
13

45
7

Кестеде жоқ салыстырмалы жиіліктің мәнін табу қажет.
6. Сайлауда топ старосталары үш кандидатты ұсынады: Иманов, Бериков,
Нариманов (оларды и, Б, Н әріптерімен белгілейміз). 25 оқушыға сауалнама
жүргізіп, 3 студенттің қайсысын топ жетекшісі етіп таңдайтынын білдік.
Мынадай деректер алынды: Б, И, Н, Н, И, И, Б, Б, И, И, И, И, Н, Н, Н, И, Б, Б,
И, н. Абсолютті және салыстырмалы жиіліктер кестесі ретінде осы
деректерді ұсынасыз ба? Кесте деректерінің дәйектілігін тексеріңіз бе?
7. Бірқатар мағынасы 2, 7, 10, ___, 18, 19, 27 саны жоқ болды. А) қатардың
арифметикалық ортасы 14-ке тең екенін біле отырып, оны табу керек; b)
қатардың ауқымы 41-ге тең; с) қатардың режимі 19-ға тең.
8. Колледж асханасында түскі асқа 2 сорпа, 2 екінші тағам және 3 сусын
ұсынылады. Ұсынылған мәзірге сәйкес үш тағамнан түскі астың неше түрлі
нұсқасын жасауға болады? Әр түрлі нұсқалардың ағашын жасаңыз.
9. 1.16-кестеде ойын-сауық орталығында орнатылған терминалды пайдалану
жиілігінің бір аптадағы деректері көрсетілген.Жинақталған жиілікті анықтау
қажет пе?
Кесте 1.16-бір апта ішінде терминалды пайдалану жиілігі

Апта күндері
Транзакциялар
саны

Дүйсенбі

185

Сейсенбі

135

Сәрсенбі

155

Бейсенбі

210

Жұма

110

Сенбі

175

Жексенбі

235

A) 205
B) 795
C)1030
D)585
E)400
10. 1.17-кестеде ай бойынша бөлінген нан зауытының, бір жыл ішінде нантоқаш өнімдерін өндіру көрсеткіштері берілген.
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1.17-кесте-бір жылдағы өндіріс көлемі
ай
I
II III
IV V
VI VII VIII ІХ Х
ХІ ХІІ
Өндіріс
1,2 0,9 0,62 0,74 0,69 2,7 2,3 1,8 0,3 0,78 0,91 1,2
көлемі (т)
0,30 қадаммен жиіліктің аралық кестесін жасаңыз.
11.
Кестеде
(1.23-сурет)
фермерлік шаруашылықтардың
бірінің статистикалық ақпараты,
атап айтқанда сиыр сүтінің
майлылығы
туралы
көрсеткіштер
ұсынылған.
Анықтаңыз:
а)
фермадағы
сиырлардың саны? Егер сіз
сиырдың сүт шығымы күн
сайын орташа есеппен бірдей
екенін ескерсеңіз.
б) шаруашылықта ең көп май
мөлшері 3,85 -4,05% сүт алады
Сурет 1.23 сүттің майлылық көрсеткіштері
деген тұжырым дұрыс па?
12. 20 адамнан тұратын топта сауалнама жүргіздік. 1.20-кестеде
студенттердің өзіндік жұмысын (СӨЖ) орындауға күнделікті жұмсалатын
уақыт, сағат туралы деректер берілген .Деректерді 1 сағаттық интервалмен
интервалдық кесте түрінде көрсетіңіз? СӨЖ екі сағаттан артық орындайтын
білім алушылардың пайызын анықтаңыз?
Кесте 1.20-жұмсалған уақыт
1,3
3,9
0,7
0,9
2,1
1,0
3,3
2,0

3,0
2,8

2,1
1,9

2,8
2,4

1,8
1,1

2,5
1,8

1,4
1,7

13. 1.21-кестедегі рұқсаттамаларды толтырыңыз.
1.21-кесте-қашықтыққа байланысты жинақталған жиілік деректері
Қашықтық (км)
Жиілік
Жинақталған жиілік
0 ≤ x <10
22
10 ≤ x <20
24
20 ≤ x <30
60
30 ≤ x <40
120
40 ≤ x < 50
36
14. Жылына бір рет аралау машинасы сыналады. Бұл жағдайда тақтаның
қалыңдығы төрт жерде өлшенеді, содан кейін стандартты ауытқу есептеледі.
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Егер стандартты ауытқу 0,21-ден асса, машинаны жөндеу керек деп
саналады. Өлшеу нәтижелері 1.22-кестеде келтірілген.
Кесте 1.22-станоктың жұмысын өлшеу нәтижелері
Өлшеу нөмірі
1
2
Тақтаның қалыңдығы (мм)
18,3
18,6

3
18,5

4
18,2

Анықтау:
а) геометриялық өлшемдердің орташа мәні;
b) өлшемдердің арифметикалық орташа мәні;
с) стандартты ауытқу;
d) өлшеу дисперсиясы;
е) кестенің деректері негізінде сұраққа жауап беріңіз, биылғы жылы
машинаны жөндеу уақыты келді ме?
15. Белгілі бір уақыт аралығында белгілі бір кәсіпорынның өнімдерін өндіру
туралы деректерді алыңыз (1.23-кесте).
Талап етіледі табу:
1) 4 айдағы өнім өндірудің орташа деңгейі
2) Өндірістің абсолюттік өсімі;
3) ай сайынғы өсу коэффициенттері, өсу және өсу қарқыны;
4) орташа айлық өсу коэффициенті және соңғы үш айдағы орташа айлық өсу
қарқыны [6].
1.23-кесте-2019 жылғы қаңтар-сәуір аралығындағы кезеңде өнім өндіру
ай
Қаңтар 2019
Ақпан 2019
Наурыз 2019 Сәуір 2019
Өнім өндірісі
643
589
675
654
БӨЛІМГЕ ӨЗІН-ӨЗІ БАҚЫЛАУ СҰРАҚТАРЫ
1.
Статистиканың негізгі ұғымдарына не жатады?
2.
Әр түрлі әлеуметтік-экономикалық құбылыстарды сипаттауда
статистикалық өлшемдер қалай қолданылады?
3. Статистикалық зерттеулерде қандай әдістер қолданылады?
4. Статистикалық өлшеулер ұғымын түсіндіріңіз.
5. Деректерді жалпылау және топтау әдісі қандай?
6. Бас жиынтық дегеніміз не?
7. Статистикалық ықтималдық классикалық ықтималдық ұғымынан қалай
ерекшеленеді?
8. Статистикалық әдіснаманың қандай ерекшеліктері Сізге белгілі? Негізгі
статистикалық көрсеткіштерге не жатады?
9.
Орташа көрсеткіштер дегеніміз не?
10. Орташа мәндердің қуат және құрылымдық кластарына не жатады?
11. Медиан, сән, ауқым, арифметикалық орта туралы анықтама беріңіз?
12.
Олар қандай формулалар бойынша есептеледі?
13. Вариацияның қандай көрсеткіштері сізге белгілі?
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14. Вариация сериясының көрсеткіштері туралы ұғымды сипаттаңыз?
15. Амортизация дегеніміз не?
16. Вариация коэффициенті нені көрсетеді?
17. Статистикалық байқау нысандарын сипаттаңыз?
18. Іріктеу қателері қашан пайда болады, оларды қалай азайтуға болады?
19. Қандай серия динамикалық деп аталады және оны талдау қалай
жүргізіледі? Динамиканың абсолютті және салыстырмалы қатарларының
айырмашылығы неде?
20. Орташа өсу қарқыны қандай формула бойынша есептеледі?
Қысқаша қорытынды
Бұл бөлім сызықтық алгебра, математикалық анализ, Аналитикалық
геометрия және математикалық статистика негіздеріне арналды. Бұл бөлімді
жоғары математикаға кіріспе ретінде қарастыруға болады. Осы бөлім
аясында осы курстардан типтік есептерді шешудің негізгі түсініктері,
анықтамалары, формулалары мен әдістері ұсынылды. Бөлімде жаттығулар
мен тапсырмаларды орындауда қолданылатын негізгі математикалық
әдістерді ашатын көптеген мысалдар бар.
Ұсынылған әдебиеттер мен қосымша ақпарат көздерінің тізімі
1. Линейная алгебра и линейное программирование для экономистов:
учебник / О.В. Татарников, В.Г. Шершнев, Е.В. Швед. — Москва :
КНОРУС,. — 258 с.
2. Линейная алгебра и аналитическая геометрия: Опорный конспект:
Учебное пособие. / В.И. Антонов, М.В. Лагунова, Н.И. Лобкова и др.. —
Москва: Проспект, 2011. - 144 c. — ISBN 978-5-392-01333-3.
3. Линейная алгебра и геометрия. / Шафаревич И.Р., Ремизов А.О. — М.:
ФИЗМАТЛИТ, 2009. — 512 с. — ISBN978-5-9221-139-3.
4. Аналитическая геометрия: учеб.-метод. пособие / авт.-сост.: С. Е. Демин,
Е. Л. Демина. – Нижний Тагил: НТИ (филиал) УрФУ,2016.–272с.
5. Высшая математика: учебное пособие. В 2 ч. Ч. 1 / А. В. Анкилов, П. А.
Вельмисов, Ю. А. Решетников; под общей редакцией П. А. Вельмисова.
— 2-е изд. — Ульяновск: УлГТУ, 2011. — 250 с.
6. Шорохова, И. С.Статистические методы анализа И. С. Шорохова, Н. В.
Кисляк, О. С. Мариев; М-во образования и науки рос. Федерации, Урал.
федер. ун-т. — Екатеринбург:изд-во урал. ун-та, 2015 — 300 с.
7. Савастенко, Н. А. Математическая статистика. Курс лекций: учеб.метод. пособие. – Минск: МГЭУ им. А.Д. Сахарова, 2015. – 172 с.
8. Математическая статистика: учеб. пособие /Д.К. Агишева, С.А. Зотова,
Т.А. Матвеева, В.Б. Светличная; ВолгГТУ. – Волгоград,2010. – 159 с.:
ил.
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9. Килин П. М. Статистические методы обработки данных: учебное
пособие / П.М. Килин, Н.И. Чекмарева. — Тюмень: ТюмГНГУ, 2013. —
128 с.
10.Линейная алгебра: учебник и практикум/Н.Ш. Кремер,М.Н. Фридман;
под ред. Н. Ш. Кремера. - М. : Издательство Юрайт, 2014. - 307 с.
11.Аналитическая геометрия и линейная алгебра : учеб. Пособие/
А.Е.Умнов. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : МФТИ, 2011. — 544 с.
12.Аналитическая геометрия. Векторная алгебра. Теория пределов:
рабочая программа, методические указания и контрольные задания /
сост. Г. В. Красоленко, Н. В. Сванидзе, Г. В. Якунина; СПбГАСУ. СПб., 2011. - 48с.
13.Высшая математика. В 2 ч. Ч. 2 : учеб. Пособие для студентов
учреждений высшего образования по техническим специальностям / В.
М. Марченко [и др.];— Минск : БГТУ, 2014. — 337 с.
14.Дифференциальное и интегральное исчисление функций одной
переменной: учебное пособие для студентов экономических
специальностей / С.Г. Андреева, М. А. Корытова, С. А. Шунайлова. —
Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2011, — 106 с.
15.Математический анализ: дифференциальное и интегральное исчисление
функций одной переменной: учеб. пособие : в 3 ч. / О.Г. Шакирзянова,
Е. Г. Журавлева. — Пенза: Изд-во ПГУ, 2015. - Ч. 1. — 138 с.
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2 БӨЛІМ. ЭЛЕКТРОНДЫҚ ЖӘНЕ ЭЛЕКТР СХЕМАЛАРЫН ОҚУ
ЖӘНЕ ЖАСАУ, ЭЛЕКТРОНДЫҚ ҚҰРЫЛҒЫЛАРМЕН ЖҰМЫС
ІСТЕУ ДАҒДЫЛАРЫ
Оқу мақсаттары:
осы тарауды зерделеу білім алушылардың мамандардың табысты
кәсіби қызметі үшін қажетті қазіргі заманғы Электротехника және
электроника саласындағы кәсіби құзыреттерді иеленуін мақсат етеді.
Осы модульді өткеннен кейін студенттер:
• Электротехниканың негізгі ұғымдарын түсіну;
• электр өрісінің сипаттамасын және оның қасиеттерін білу;
• түсініп, өздерін өткізгіштер және диэлектриктер электр өрісінде;
• электр сыйымдылығы, конденсаторларды қосу, Электромагнетизм
құбылыстары туралы түсінікке ие болу;
• ОМ, Кирхгоф заңдарын қолдану, электр тізбегінің қуатын анықтау;
• электр өлшеу құралдары арқылы токтың, кернеудің, кедергінің,
индукцияның және т.б. өзгеруін жүзеге асыру.
Курс сызбасы
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Алдын ала талаптар:
Осы модульмен жұмыс жасамас бұрын студенттер физикалық
құбылыстар мен процестерге байланысты ұғымдарды білуі керек.
Қажетті оқу құралдары:
1. Попов В.С, Николаев С.А «Общая электротехника с основами
электроники» М, 2009г, 412 с.
2. Данилов И.А, Иванов П.Н «Общая электротехника» М, 2010. – 215с.
3. Прянишников В.А. Теоретические основы электротехники: Курс
лекций. – СПб.: КОРОНА Принт., 2010. – 368с.
4. Основы промышленной электроники: Учебник для неэлектротехн.
спец. вузов /В.Г. Герасимов, О М. Князьков, А Е. Краснопольский, В.В.
Сухоруков; под ред. В.Г. Герасимова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш.
шк., 2010. – 336 с., ил.
5. Электротехника и электроника в 3-х кн. Под ред. В.Г. Герасимова
Кн.1. Электрические и магнитные цепи. – М.: Высшая шк. – 2009 г. – 256с.
6. Электротехника и электроника в 3-х кн. Под ред. В.Г. Герасимова
Кн.2. Электромагнитные устройства и электрические машины. – М.: Высшая
шк. – 2013. – 230 с.
КІРІСПЕ
Бөлімді оқып-үйренудің міндеттері: Білім алушылардың Электр
тізбектерінің схемалық және математикалық модельдерін құрудың жалпы
әдістемесін меңгеру; негізгі электр техникалық есептерді шешудің қазіргі
заманғы әдістерін зерделеу; білім алушыларды сыртқы әсерлерге тән типтік
электрондық тізбектердің негізгі қасиеттерімен таныстыру; тізбектердің
сипаттамаларын және оларда болып жатқан негізгі процестерді Талдамалық,
сандық және эксперименттік зерттеудің практикалық дағдыларын
тұжырымдау болып табылады.
Білім алушылар электр және электрондық құрылғылардың
параметрлері мен элементтерін есептеуді, электр тізбектерін жинауды және
олардың жұмысын тексеруді үйренеді; электр тізбектеріндегі физикалық
процестерді, электр тізбектерін есептеу әдістерін үйренеді.
2.1 Электротехниканың негізгі құбылыстары
2.1.1 Электр өрісі және оның сипаттамалары
Электростатикалық өріс-бұл кеңістікте қозғалмайтын және уақыт өте
келе өзгермейтін электр зарядтарынан пайда болатын өріс (электр тогы
болмаған кезде). Электр өрісі-бұл электр зарядтарымен байланысты және
зарядтардың әсерін бір-біріне беретін заттың ерекше түрі. Электр өрісінің
өзіндік энергиясы бар. Бұл векторлық электромагниттік өрістің құрамдас
бөлігі. Электр өрісінің шекарасы жоқ. Көзден алыстаған кезде электр өрісі
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нөлге жететінін есте ұстаған жөн [1]. Электр өрісі заряд
тасымалдаушыларының реттелген қозғалысын сақтай алады.
Электр өрісінің қасиеттеріне мыналар жатады: 1) оның зарядқа белгілі
бір күшпен әсер етуі; 2) Электр өрісі әрқашан зарядпен пайда болады; 3)
Электр өрісі зарядты жылжыту қабілетіне ие.
Электр өрісінің негізгі сипаттамаларына оның потенциалы, кернеуі
және кернеуі жатады.Астында кернеулігі түсінеді күші, онда электр өрісі
қолданылады заряд, помещенный осы нүкте. Электр өрісінің екі нүктесінің
потенциалдық айырмасы кернеу деп аталады, оның өлшем бірлігі де Вольт
болып табылады.
Электр өрісінің күші белгілі бір нүктедегі электр өрісін сипаттайтын
векторлық шама болып саналады, ол өрістің берілген нүктесіне
орналастырылған қозғалмайтын нүктелік зарядқа әсер ететін күштің осы
зарядтың шамасына қатынасына тең: (52), мұндағы Е - кернеу, F - күш, q 𝐹𝐹𝐹𝐹 𝐵𝐵𝐵𝐵
Электр өрісінің кернеулігін
электр зарядының шамасы, Кл. 𝐸𝐸𝐸𝐸 = , � �
𝑞𝑞𝑞𝑞

𝜇𝜇𝜇𝜇

өлшеу бірлігі вольт / метр (В/м) = Н/Кл болып табылады. Шиеленісті Кулон
Заңын қолдана отырып есептеуге болады:. Шардың электростатикалық
𝑞𝑞𝑞𝑞
өрісінің кернеулігі мына формула бойынша есептеледі: (53). 𝐸𝐸𝐸𝐸 = 𝑘𝑘𝑘𝑘 2 𝐸𝐸𝐸𝐸 =
𝑞𝑞𝑞𝑞

4𝜋𝜋𝜋𝜋𝜀𝜀𝜀𝜀0 𝜀𝜀𝜀𝜀(𝑅𝑅𝑅𝑅+𝑟𝑟𝑟𝑟)2

𝜀𝜀𝜀𝜀𝑟𝑟𝑟𝑟

Мысал: найзағай кезінде биік заттардың өткір ұштарында (мысалы:
шатыр, мачта, жалғыз тұрған ағаш, тірек және т.б.) жарқыраған сәулелер
немесе щеткалар түрінде разряд пайда болады (тәж деп аталады). Бұл
құбылыс Әулие Эльм шамдары деп аталады. Оның пайда болу себебіатмосфераның ұшындағы электр өрісінің жоғары кернеуі (500 В/м және одан
жоғары).
Потенциал-оң зарядтың бірлігін берілген нүктеден шексіздікке (нөлдік
потенциалы бар нүктеге) жылжытқан кезде электр өрісінің күштері
шығаратын жұмыс. Потенциалды өлшеу бірлігі-вольт. Электр өрісінде оң
зарядтың потенциалы әрқашан оң, ал теріс өрісте теріс болатындығын есте
ұстаған жөн. Электр өрісінің әртүрлі нүктелерінің потенциалы әдетте нөлге
тең деп саналатын жердің потенциалымен салыстырылады. Себебі жерге
электр арқылы қосылған өткізгіштің потенциалы нөлге тең. Егер потенциал
жердің потенциалынан үлкен болса, онда ол оң, сәйкесінше жердің
потенциалы аз болады деп саналады.
2.1.2 Электр өрісіндегі өткізгіштер мен диэлектриктер және
олардың қасиеттері

Әлемнің әртүрлі материалдары әртүрлі электрлік қасиеттерге ие.
Электр тогының өткізгіштері, жартылай өткізгіштер және диэлектриктер бар.
Өткізгіштер электр тогын өткізеді. Өткізгіш Материал еркін
қозғалатын зарядталған бөлшектерден тұрады. Типтік өткізгіштердің
мысалдары металдар мен олардың балқымалары, су, тұз ерітінділері, дымқыл

82

жер, тіпті адам денесі болады. Металл электр тогын жақсы өткізеді,
сондықтан ол көбінесе сымдар мен кабельдерде қолданылады.
Өткізгіштердің қасиеттеріне электр кедергісі мен электр өткізгіштік
көрсеткіштері жатады. Қарсылық электрондардың қозғалу кезінде кедергі
болатын атомдар мен иондармен соқтығысуынан туындайды. Сондықтан
өткізгіштерге электр кедергісінің сипаттамасы берілген. Кері кедергісіне
шама болып табылады электрөткізгіштігі [2].
Өткізгіштің электр тогының өтуіне кедергі келтіретін қасиеті электр
кедергісі немесе кедергі деп аталады. Қарсылық R немесе R латын
әріптерімен белгіленеді. Қарсылық бірлігі ретінде Ом қабылданады.
Өткізгіштің кедергісі бір омға тең, егер оның ұштарында кернеу кезінде бір
вольт болса, онда бір амперге ток орнатылады. Тәжірибеде қарсылықтар
көбінесе килоомдар мен мегомаларда 1 кОм = 1000 Ом; 1 МОм = 1000 кОм
өлшенеді .
Өткізгіштердің электрлік қасиеттерін сипаттау үшін өткізгіштік деп
аталатын кедергіге кері мән жиі қолданылады. Электр өткізгіштік (немесе
өткізгіштік) - бұл заттың электр тогын өткізу қабілеті.
Электр өткізгіштік - бұл физикалық заттың ток өткізуге қабілеттілігі.
Сондықтан сенімді өткізгіштің қасиеттері қозғалатын электрондар ағынына
төмен қарсылық, сондықтан жоғары электр өткізгіштік болып табылады.
Яғни, ең жақсы өткізгіш үлкен өткізгіштік көрсеткішімен сипатталады.
Диэлектриктер-бұл физикалық заттар, оларда төмен температурада
электр заряды болмайды [3]. Мұндай заттардың құрамына тек бейтарап
зарядтың атомдары мен молекулалар кіреді. Бейтарап атомның зарядтары
бір-бірімен тығыз байланысты, сондықтан олар бүкіл зат бойынша еркін
қозғалу мүмкіндігінен айырылады. Ең жақсы диэлектрик-бұл газ. Басқа
электр өткізбейтін материалдар-бұл әйнек, Фарфор, керамикалық бұйымдар,
сонымен қатар резеңке, картон, құрғақ ағаш, шайырлар мен
пластмассалар. Диэлектрлік заттар-бұл қасиеттері негізінен қоршаған
атмосфераның күйіне тәуелді оқшаулағыштар. Мысалы, жоғары
ылғалдылықта кейбір диэлектрлік материалдар ішінара өз қасиеттерін
жоғалтады.
Өткізгіштер мен диэлектриктер әр түрлі мәселелерді шешу үшін
электротехника саласында кеңінен қолданылады. Мысалы, барлық кабельдік
өнімдер металдардан, әдетте мыс немесе алюминийден жасалады. Сымдар
мен кабельдердің қабығы полимерлі, өйткені полимерлер зарядталған
бөлшектердің өтуіне жол бермейтін өте жақсы диэлектриктер. Ең жақсы
диэлектрик-бұл толық вакуум, жерге жету қиын. Егер токтың ағуы өте аз
болса және тізбектің жұмысына ешқандай зиян келтірмесе, онда диэлектрик
сенімді.
Диэлектриктер мен өткізгіштер арасындағы аралық орынды жартылай
өткізгіштер алады. Оларға тән сипаттамалар мен диэлектриктен және
өткізгіш. Өткізгіштердің негізгі айырмашылығы электр өткізгіштіктің
дәрежесіне
және
құрамдағы
қоспалардың
санына
байланысты. Температураның жоғарылауымен жартылай өткізгіштердің
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электр өткізгіштігі жоғарылайды, ал қарсылық деңгейі төмендейді.
Температура төмендеген кезде қарсылық шексіздікке ұмтылады. Яғни,
нөлдік температураға жеткенде жартылай өткізгіштер изолятор сияқты
әрекет ете бастайды. Жартылай өткізгіштер-кремний мен германий.
2.1.3 Электр сыйымдылығы, негізгі сипаттамалары
Сыйымдылығы конденсатор деп аталатын құрылғыға ие. Конденсаторбұл диэлектрикпен бөлінген екі өткізгіш пластиналардан тұратын жүйе.
Конденсатор 2 өткізгіш деп аталады, олардың арасында электр өрісі
бар және осы өрістің барлық күш сызықтары бір өткізгіштен басталып,
екіншісінде аяқталады. Өткізгіштердің өздері әдетте конденсатордың
төсемдері деп аталады.
Егер біз қарапайым конденсаторды қарастыратын болсақ, онда
конденсатордың тақталарындағы заряд мөлшері шамаға тең, бірақ сонымен
бірге олар белгіге қарама-қарсы болады. Конденсатордың төсемдерінде
кернеу әсерінен бос зарядтардың жинақталуы орын алады. Q
пластинасының зарядының олардың арасындағы кернеуге қатынасы UC,
шамасы электр сыйымдылығы деп аталатын тұрақты C: сыйымдылық
q
. Бір фарададағы сыйымдылық-бұл бір
фарадтарда өлшенеді (F). C =
Uc

вольт потенциалдар айырмасы кезінде бір электр кулонымен зарядталатын
осындай құрылғының сыйымдылығы [3].
Сыйымдылығы бар айнымалы ток тізбегін қарастырыңыз (сурет 2.1.)

Сурет 2.1. Айнымалы ток тізбегі
Конденсатордағы
кернеу
өзгерген
кезде
конденсатордың
төсемдеріндегі зарядтардың саны өзгереді, бұл өз кезегінде токтың
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑞𝑞𝑞𝑞
𝐶𝐶𝐶𝐶𝑑𝑑𝑑𝑑𝑢𝑢𝑢𝑢𝑐𝑐𝑐𝑐
өзгеруіне әкеледі: (54).𝑠𝑠𝑠𝑠𝑐𝑐𝑐𝑐 = =
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡
Өткізгіш беттердің пішініне сәйкес конденсаторлар әдетте жалпақ
Цилиндрлік және сфералық болып бөлінеді. Жазық конденсатордың
сыйымдылығы мына формула бойынша есептеледі: (55), мұндағы S– бір
𝜀𝜀𝜀𝜀𝑆𝑆𝑆𝑆
пластинаның бетінің шамасы.𝐶𝐶𝐶𝐶 =
Егер пластинаның беттері тең болмаса,
4𝜋𝜋𝜋𝜋𝑑𝑑𝑑𝑑
онда кішкене пластинаның бетін алыңыз. d-пластиналар арасындағы
қашықтық, ε шамасы плиталар арасындағы материалдың диэлектрлік
өткізгіштігін білдіреді. Осы формула бойынша (56) цилиндрлік конденсатор
𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀
мен коаксиалды кабельдің сыйымдылығы есептеледі. : 𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝑏𝑏𝑏𝑏 Бұл
2𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀

84

𝑎𝑎𝑎𝑎

формулада в - сыртқы цилиндрдің радиусы, А-ішкі цилиндрдің радиусы, ал l
- конденсатордың ұзындығы [4].
Сфералық конденсатордың сыйымдылығы мына формула бойынша
𝜀𝜀𝜀𝜀
Бұл формулада А және В – конденсатордың ішкі және
есептеледі: С=.1 1
−

а 𝑏𝑏𝑏𝑏

сыртқы сферасының радиусы.

2.1.4 Конденсаторларды қосу
Конденсатор-электр энергиясын жинақтау қабілеті бар элемент. Ол
металл электродтардан тұрады – олардың арасында диэлектрик бар. Оның
негізгі сипаттамасы-бұл сыйымдылық, ол өз кезегінде төсемдердің ауданына,
олардың арасындағы қашықтыққа және төсемдер арасындағы диэлектрик
материалының диэлектрлік өткізгіштігіне байланысты.
Конденсаторлардың параллель және дәйекті байланысы бар (2.2суретті қараңыз), Сондай-ақ аралас түрі бар. Осы көрсеткіш бойынша
эквивалентті конденсатордың сыйымдылығын әрдайым дәл анықтауға
болады. Оны басқа, сыйымдылығы бойынша кіші конденсаторлар тізбегіне
қосылған қатарға ауыстыруға болады [3].
Балама конденсатор үшін белгілі бір шарт орындалуы керек, атап
айтқанда конденсаторға қосылған кернеу осы топтың қысқыштарындағы
кернеуге тең. Шындығында, бұл келесідей көрінеді:
параллель

дəйекті

2.2-сурет конденсаторлардың параллель және тізбекті қосылуы
Параллель қосылған конденсаторлардың жалпы сыйымдылығы
мынадай формула бойынша есептеледі: Собщ=С1+С2+С3+...+СN, мұндағы
С1 – 1-ші сыйымдылық; С2 – 2-ші сыйымдылық; С3 – 3-ші сыйымдылық; СN
–n-ші конденсатордың сыйымдылығы, ал Собщ – құрама конденсатордың
жиынтық сыйымдылығы.
Барлық есептеулер бір бірлікте жүргізілуі керек.
Сериялы қосылған конденсаторлардың сыйымдылығы мына формула
1
бойынша есептеледі: (57).Собщ = 1 1 1
1
+

+

𝐶𝐶𝐶𝐶1 𝐶𝐶𝐶𝐶2 𝐶𝐶𝐶𝐶3

+⋯+

𝐶𝐶𝐶𝐶𝑁𝑁𝑁𝑁

Сериялық
қосылыс
жағдайында,
егер
конденсаторлардың
сыйымдылығы бірдей болса, онда формула көріністі өзгертеді:мұнда M
әрпінің орнына конденсаторлардың санын қою керек, ал C1 конденсатордың
С
2 конденсатордың қосылу
сыйымдылығын білдіреді. Собщ = 1.
М
ерекшеліктері 2.1-кестеде келтірілген.
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2.1-кесте-конденсаторларды қосу схемалары мен формулалары
Қосылу түрі
дәйекті
параллель
Қосылу схемасы
кернеулі
Заряд
Эквивалентті сыйымдылық

U Жалпы = U1 + U2

qжалпы = q1 = q2
1
1
1
= +
𝐶𝐶𝐶𝐶общ С1 С2

U Жалпы = U1 = U2
qжалпы = q1 +q2
Собщ=C1 +C2

2.2 Тұрақты электр тогының электр тізбегі
2.2.1 Электр тогының қасиеттері
Электр тогы - бұл электрлік зарядталған бөлшектердің реттелген
бағытталған қозғалысы. Сұйықтықтарда ток иондардың қозғалысымен,
металдарда - электрондардың қозғалысымен анықталады. Электрондар-әр
түрлі элементар зарядты заряды бар теріс зарядталған бөлшектер.
Өткізгіште электр тогын алу үшін оған электр өрісін жасау керек. Осы
өрістің әсерінен өткізгіштегі зарядталған бөлшектер қозғалысқа келеді.
Токтың бағыты ретінде теріс зарядтардың қозғалыс бағытына қарамақарсы бағыт алынады.
Егер t0 моментінен t0+∆t моментіне дейінгі уақыт өткізгіштің көлденең
қимасы арқылы ∆q электрондарының саны өтсе, t0 моментіндегі шама немесе
∆𝑞𝑞𝑞𝑞
ток шегі деп аталады .𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡0 = lim∆𝑡𝑡𝑡𝑡→0
∆𝑡𝑡𝑡𝑡
Сондықтан уақыт өте келе магнитудасы мен бағыты бойынша
өзгеріссіз қалатын ток тұрақты деп аталады. Біз тұрақты ток деп атаймыз,
онда электр энергиясының бірдей мөлшері өткізгіштің көлденең қимасы
арқылы кез-келген тең уақыт аралығында өтеді. Ток күшінің бірлігі-ампер
(а). 1 ампер ток күшін білдіреді, онда заряд 1 секунд ішінде өткізгіштің
толық қимасы арқылы 1 кулонға өтеді [4].
Токтың тығыздығы-өткізгіштің көлденең қимасы арқылы өтетін
токтың мөлшері. Ток тығыздығының бірлігі А / см2 арқылы қабылданады.
Ток тығыздығының өзі формула бойынша есептеледі: j=nev, мұндағы nкөлем
бірлігіндегі
заряд
тасымалдаушыларының
саны,
eтасымалдаушылардың заряд мөлшері, v-олардың реттелген қозғалысының
орташа жылдамдығы.
Ток күші-скаляр шама, ал ток тығыздығы-векторлық шама. Ток белгілі
бір уақыт бірлігіне өткізгіштің көлденең қимасы арқылы өтетін электр
мөлшеріне тең скаляр шаманы атаймыз: I =, мұндағы Q-электр мөлшері деп
𝑄𝑄𝑄𝑄
түсініледі, ал t-уақыт.
𝑡𝑡𝑡𝑡
Тұйықталған тізбекте ток пайда болуы үшін электростатикалық өріс
күштерінен өзгеше күштер разрядтарға әсер етуі керек. Бұл күштер жұмыс
істейтін кез-келген құрылғы ток көзі болып саналады. Бұл тұжырымдаманы
толығырақ қарастырыңыз.
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Қарапайым жағдайда электр тогы зарядталған денені зарядталмаған
денеге қосатын өткізгіште пайда болуы мүмкін. Бұл жағдайда
электрлендірілген дененің заряды тез басқасына ауысады. Заряд жоғалған
кезде электр тогы да, өткізгіштегі электр өрісі де жоғалады. Өткізгіштегі
электр өрісін ұзақ уақыт құру және ұстап тұру үшін электр энергиясының
көздері немесе олар деп аталатын ток көздері қажет. Әр түрлі ток көздерінде
оң және теріс зарядталған полюстердің болуы жиі кездеседі. Осы
полюстердің арасында электр өрісі пайда болады. Электр энергиясының
көздеріне мысал ретінде Вольтердің гальваникалық элементі, қорғасын,
қышқыл, темір никель және сілтілі аккумуляторлар, генераторлар және т. б.
2.2.2 Электр тізбегінің жұмыс режимдері. Электр тізбегінің
параметрлері
Электр энергиясымен байланысқан көздер мен қабылдағыштардың
жиынтығы электр тізбегімен басқарылады. Электр тізбегі деп ток
шығаратын қуат көздерінің, байланыстырушы өткізгіштердің, құрылғылар
мен құрылғылардың жиынтығын айтамыз. Электр тізбегінде бастапқы
күштер жұмыс істейді [5]. Олар сонымен қатар оның полюстерінде тұрақты
мүмкін айырмашылықты сақтайды. ЭМӨ-көздің электр қозғаушы күші заряд
бірлігі қозғалған кезде пайда болатын үшінші тарап күштерінің жұмысына
сандық тең болады. Электр қозғаушы күш вольттағы электр кернеуімен
бірдей бірліктермен өлшенетінін есте ұстаған жөн. Энергияның электрлік
емес түрлерін электр қуатына түрлендіру процесінде электр қозғаушы күш
(ЭМӨ) пайда болады. Бұл жабық тізбекте электр тогының пайда болуына
себеп болатын ЭМӨ.
Электр тізбегінің құрамына электр энергиясын көзден тұтынушыға
беруге қызмет ететін коммутациялық жабдықтар, өлшеу құралдары мен
сымдар да кіреді.
2.3-суретте электр тізбегінің схемалық көрінісіндегі ЭМӨ шартты
белгілері көрсетілген.

2.3-сурет ЭҚК шартты белгісі
Электр энергиясының көздері энергияның электрлік емес
түрлерін электр энергиясына айналдырады. Электр энергиясын
қабылдағыштар, керісінше, электр энергиясын басқа түрлерге
айналдырады: механикалық, жылу, жарық энергиясы және т. б.
Электр тізбегі деп электр тізбегінің кейбір графикалық бейнесін
айтамыз. Электр тізбегі, әдетте, кейбір шартты белгілердің көмегімен
бейнеленген (2.4-сурет).Оны кейде негізгі электр тізбегі деп атайды.
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Сурет 2.4. Схемаларда қолданылатын шартты белгілер: 1-батарея, 2Элементтер мен аккумуляторлардың батареясы, 3-сымдарды қосу, 4сымдардың қосылусыз қиылысуы, 5 - кілт, 6 - электр шамы, 7 - Электр
қоңырауы, 8-белгілі бір кедергісі бар өткізгіш (резистор).
Электр тізбегі филиал, түйін және тізбек сияқты ұғымдармен
сипатталады. Тармақ бірдей ток өтетін электр тізбегінің белгілі бір бөлігі
деп аталады. 3-тен астам бұтақтар қосылған электр тізбегінің нүктесі түйін
деп аталады. Жабық электр тізбегі, оның өтуі кезінде бір рет тармақ пен
түйіннің кездесуі тізбек деп аталады. Контурлар тәуелсіз және тәуелді болып
бөлінеді. Тәуелсіз тізбекте қалған контурларға қосылмаған кем дегенде бір
тармақ бар.
Электр тізбегінің параметрлері: кедергі-R, индуктивтілік-L және
сыйымдылық-C. Бұл параметрлерді электр тізбегінің кез-келген элементіне
жатқызуға болады. Кез-келген электр тізбегі және оның элементтері
қарсылыққа, сыйымдылыққа және индуктивтілікке ие.
Көздер, қабылдағыштар және тізбектің басқа элементтері айнымалы
немесе тұрақты ток кезінде басқаша әрекет етеді. Сонымен, кедергі-бұл
электр тогына қарсылық көрсететін тізбек элементінің қасиеті [4].
Кедергі деп кернеу мен ток арасындағы пропорционалдылық
коэффициентін айтамыз: U = RI, R = U / I (58).
Токтың кедергісі неғұрлым көп болса, соғұрлым кернеу соғұрлым
жоғары болады. Сол сияқты, заряд неғұрлым көп болса, соғұрлым оның
сыйымдылығы артады.
Сыйымдылық электр өрісінің сақталған Энергиясын көрсетеді. Заряд
пен кернеу арасындағы пропорционалдылық коэффициенті сыйымдылық деп
аталады: q=CU, C=q / U (59).
Магнит өрісінің сақталған энергиясы индуктивтілікпен сипатталады.
Магнит ағыны мен ток арасындағы пропорционалдылық коэффициенті
индуктивтілік деп аталады: F = LI, L = F/I (60). Индуктивтілік неғұрлым көп
болса, магнит ағыны соғұрлым артады.
Бұл параметрлер электр тізбегіне тікелей әсер етеді: егер тізбекке
қарсылық қосу қажет болса, онда резистор қолданылады; егер сыйымдылық
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болса, онда конденсатор қолданылады; егер индуктивтілік болса, онда
катушкалар, дроссельдер немесе тізбектер қосылады.
Тұрақты және ауыспалы токтарды шектеу үшін резисторлар
қолданылады. Конденсаторлар тек тұрақты емес, айнымалы токты өткізу
үшін қолданылады. Индуктивтілік, керісінше, айнымалы ток өткізбестен
тікелей ток өткізу үшін қолданылады.
Жоғарыда
қарастырылған
электр
тізбегінің
параметрлерінің
комбинациясы қажетті қасиеттері бар әртүрлі электрлік және электрондық
тізбектерді жасауға мүмкіндік береді.
2.2.3 Ом Заңы
Кез-келген электр тізбегімен жұмыс жасай отырып, біз әрқашан келесі
шамалармен айналысамыз: кернеу мен қарсылық. Тізбектегі ток кернеуге
тура пропорционал және өткізгіштің ұштарындағы кедергіге кері
пропорционал. Ток күшінің кернеу мен қарсылыққа тәуелділігін 1827 жылы
неміс ғалымы Георгий ОМ ашты және сол кезден бастап "Ом заңы" деп
аталды [2].
Ом заңы: тізбектегі ток күші осы бөліктің ұштарындағы кернеуге тура
пропорционал және оның кедергісіне кері пропорционал : ток= кернеу:
кедергі.
Ом заңы формула түрінде I= (61), мұндағы мәндер U - кернеу, I - ток
𝑈𝑈𝑈𝑈
күші, R – кедергі.
Бұл арақатынаста шама пропорционалдылық
𝑅𝑅𝑅𝑅
коэффициенті болып табылады және өткізгіштік деп аталады, R шамасы
1
электр кедергісі деп аталады.
𝑅𝑅𝑅𝑅
Ток бос электрондардың қозғалысына байланысты өткізгіштер бірінші
типтегі өткізгіштер деп аталады. С жүйесіндегі қарсылық бірлігі-Ом. 1 Ом мұндай өткізгіштің кедергісі, онда 1 вольттың ұштарындағы кернеу кезінде
ток күші 1 амперге тең болады. Қарсылық бірлігі үшін 1 Ом= 1 вольт
қабылданады: 1 ампер немесе 1 Ом=1в/1а=В/А.
Мысал: электр шайнек спираліндегі ток күші 4 А, спираль кедергісі 32
Ом. Спираль орналасқан кернеуді есептеңіз.
𝑈𝑈𝑈𝑈
Шешім: ОМ Заңы бойынша I=, содан кейін кернеу U = I * R
𝑅𝑅𝑅𝑅
U=4a·32ом=128 в. Жауап: спираль кернеуі-128вольт.
Сондай-ақ, Ом эксперименттерде өткізгіштің кедергісінің оның
мөлшері мен материалына тәуелділігін зерттеді. Кедергі тікелей өткізгіштің
ұзындығына пропорционал және оның көлденең қимасына кері
пропорционал. Ол сонымен қатар өткізгіштің материалына тәуелді.
Заттың нақты кедергісі ұзындығы 1 м және көлденең қимасы 1 м2
болатын осы заттан тұратын өткізгіштің кедергісі деп аталады. Бұл жағдайда
R өткізгіштің кедергісі формула бойынша есептеледі: мұндағы δ-қарсылық, l𝜀𝜀𝜀𝜀
ұзындық,S-өткізгіштің көлденең қимасы. 𝑅𝑅𝑅𝑅 = 𝛿𝛿𝛿𝛿
𝑆𝑆𝑆𝑆
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Мысал: ұзындығы 80 м және көлденең қимасы 0,4 мм2 болатын темір
сым 130 в кернеуі бар тізбекке қосылған. Темірдің электр кедергісі 0,1 екенін
ескере отырып, сымдағы ток күші қандай болатынын есептеңіз.
Шешім: ток күші ОМ Заңы бойынша анықталады I=, формула бойынша
𝑈𝑈𝑈𝑈

𝜀𝜀𝜀𝜀

белгісіз кедергі . 𝑅𝑅𝑅𝑅 = 𝛿𝛿𝛿𝛿 𝑅𝑅𝑅𝑅 = 0,1
I=

130 В

20 Ом

𝑅𝑅𝑅𝑅

𝑆𝑆𝑆𝑆

Ом∙мм2
м

·

80м

0,4мм2

= 20 Ом

= 6,5 А Жауап: сымдағы ток күші .I = 6,5 А
2.2.4 Электр тізбегінің қуаты

Қазіргі қоғамда өмір сүре отырып, біз үйде де, өнеркәсіпте де
электрмен үнемі айналысамыз. Адамдар электр тогымен жұмыс істейтін
құрылғыларды, сондай-ақ оны шығаратын құрылғыларды пайдаланады.
Электр құрылғыларымен жұмыс істеу кезінде қауіпсіздік техникасын сақтай
отырып, әрқашан олардың шекті техникалық сипаттамаларына назар аудару
керек.
Кез-келген электр құрылғыларының маңызды көрсеткіші-электр қуаты.
Бұл әдетте қарқындылық деп аталатын физикалық шама-электр энергиясын
генерациялау, беру немесе энергияның басқа түрлеріне түрлендіру
жылдамдығы. Көбінесе электр аспаптары арқылы электр энергиясы жылу,
жарық, механикалық немесе энергияның басқа түрлеріне айналады.
Тұрақты және айнымалы ток тізбектеріндегі генераторлардың электр
қуатының физикалық мәні құрама сигналдардың формасына байланысты
әртүрлі қатынастармен көрінеді. Жалпы заңдылықтарды анықтау үшін лездік
мағыналар ұғымы енгізілді. Лездік мәндер белгілі бір уақыт сәтінде электр
энергиясын түрлендіру жылдамдығының уақытқа тәуелділігін білдіреді.
Лездік электр қуатын анықтау үшін формула қолданылады : (62).𝐼𝐼𝐼𝐼 =
𝑄𝑄𝑄𝑄

∆𝑡𝑡𝑡𝑡

Электр техникасының негіздерінде ток, кернеу және қуат арасындағы
негізгі қатынасты алу үшін олардың көріністері лездік шамалар түрінде
қолданылады.
2.5-суретте келтірілген мысалды қарастырайық, u кернеуінің әсерінен q
бірлік заряды белгілі бір уақыт аралығында 1-ден 2-ге ауыссын.
Қарастырылған заряд 1 және 2 нүктелер арасындағы потенциалдар
айырмашылығына тең жұмыс жасайды. Егер біз оны ∆T уақыт аралығына
бөлсек, онда бірлік заряд үшін лезде қуаттың өрнегі алынады: (63).Р𝑞𝑞𝑞𝑞(1−2) =
𝑈𝑈𝑈𝑈

∆𝑡𝑡𝑡𝑡

2.5-сурет кернеу әсерінен бірлік зарядтың орын ауыстыруының мысалы
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Қолданылатын кернеудің әсерінен бірлік заряд та, осы күшке әсер
ететін барлық көрші зарядтар да қозғалады. Зарядтардың саны Q санын
білдіреді және олар үшін PQ(1-2) лездік қуатын жазады.
Қарапайым түрлендірулерді орындау арқылы біз қуат өрнегін аламыз Р
және оның лездік мәні P(t) лездік токтың I(t) және кернеудің u(t) құрамдас
бөліктеріне тәуелділігі: p(t)=u(t)•i(t) (64).
Тұрақты токтың электр қуатын анықтау үшін Тұрақты токтың
тізбегіндегі кернеудің түсу шамасы өзгермейтінін және тұрақты және лездік
мәндерге тең болатындығын қабылдаймыз. Бұл жағдайда тұрақты токтың
электр қуаты формула бойынша осы шамаларды көбейту арқылы немесе А
(орындалған жұмыс) оны орындау уақытының аралығына бөлу кезінде
𝐴𝐴𝐴𝐴
анықталады: 𝑃𝑃𝑃𝑃 = 𝑈𝑈𝑈𝑈 ∙ 𝐼𝐼𝐼𝐼 = 𝐼𝐼𝐼𝐼2 ∙ 𝑅𝑅𝑅𝑅 =
(65).
𝑡𝑡𝑡𝑡
Айнымалы токтың электр қуатын есептеу үшін Токтар мен
кернеулердің синусоидальды өзгеру заңдылықтары қолданылады. [2] Олар
айнымалы ток тізбектеріндегі қуат мөлшеріне әсер етеді. Бұл жағдайда біз
толық қуатты қолданамыз. Ол қуат үшбұрышымен сипатталады (2.6-сурет)
және формулалар бойынша есептеледі:; P=Ua * I = R * I2 = U•I•cosφ; Q=Up *
I=X * I2 = u•I * sinφ;𝑆𝑆𝑆𝑆 = �𝑃𝑃𝑃𝑃2 + 𝑄𝑄𝑄𝑄 2
Қуат үшбұрышы
Кедергі үшбұрышы
Кернеу үшбұрышы
Сурет 2.6 айнымалы токтың электр қуаты
Барлық учаскелерде жүктемелердің аралас түрлері бар электр желілері
арқылы өтетін электр тогы синусоидалы болады. Бұл жағдайда ол
гармониканың пішінін өзгертпейді. Реактивті жүктемелердегі кернеу
төмендеген кезде ол фаза бойынша белгілі бір бағытта жылжиды. Лездік
шамаларды қолдану тізбектегі қуаттың өзгеруіне қолданылатын
жүктемелердің әсерін түсінуге көмектеседі.
2.2.5 Кирхгоф Заңдары
Электротехникадағы негізгі заңдардың бірі Кирхгофтың 2 Заңы болып
саналады [4].
Кирхгофтың 1-ші Заңы электр тізбегінің кез-келген түйінінен тұрады,
токтардың алгебралық қосындысы нөлге тең болады: (66).∑𝑛𝑛𝑛𝑛 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑘𝑘𝑘𝑘 = 0

Сурет 2.7 Кирхгофтың бірінші заңы
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2.7-суретке сәйкес, Кирхгофтың бірінші заңын формула түрінде жазуға
болады: I1 + I2-I3+I4-I5 = 0
Кирхгофтың екінші заңы үшін келесі тұжырым дұрыс болады: кезкелген электр тізбегінің тізбегі үшін электр қозғаушы күштердің алгебралық
қосындысы (ЭМӨ) осы тізбекке кіретін кедергілердегі кернеудің түсуінің
алгебралық қосындысына тең болады:
𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑘𝑘𝑘𝑘−1

𝑘𝑘𝑘𝑘−1

� 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑘𝑘𝑘𝑘 = � 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑘𝑘𝑘𝑘 .

Егер Токтар мен ЭМӨ бағыттары контурды айналып өту бағытына
сәйкес келсе, онда біз оларды "+"белгісімен жазамыз. Контурды айналып өту
әдетте ерікті түрде орнатылады. Ол сағат тілінің қозғалысына қарсы немесе
қарсы болуы мүмкін.

Сурет 2.8 Кирхгофтың екінші заңы
2.8 суретте көрсетілген тізбек үшін формуланы жазу мысалын
қарастырыңыз: E1-E2=I1 * R1-I2 * R2 + I3 * R3
Кирхгоф заңдары күрделі түрде келесідей жазылуы мүмкін, сондықтан
Кирхгофтың 1-ші Заңы: ∑𝑛𝑛𝑛𝑛𝑘𝑘𝑘𝑘=1 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑘𝑘𝑘𝑘 = 0
Кирхгофабабтың 2-ші Заңы келесідей болады: (67).∑𝜀𝜀𝜀𝜀𝑘𝑘𝑘𝑘=1 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑘𝑘𝑘𝑘 = ∑𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑘𝑘𝑘𝑘=1 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑘𝑘𝑘𝑘
Синусоидалы ток тізбегіндегі белсенді қарсылықты толығырақ
қарастырайық. U=Um•sinωt кернеуі берілген сәтте, осы кернеудің арқасында
тізбек бойымен ток ағып кетеді 2.9-сурет:
i=u/R=Um • sin ω t / R=I m•sin ω t

Сурет 2.9 синусоидальды ток тізбегіндегі белсенді қарсылық
Белсенді кедергіде ток пен кернеу фазада сәйкес келеді. Суреттің
векторлық диаграммасында 2.10. фазадағы сәйкестік 2.11-суретте
көрсетілген. ток пен кернеудің уақыт диаграммалары берілген.
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2.10-сурет фазадағы сәйкестік

Сурет 2.11 ток және кернеу уақыт
диаграммалар
Ток пен кернеудің белсенді мәндері күрделі түрдегі қарсылық формула
𝑈𝑈𝑈𝑈
түрінде ұсынылуы мүмкін: (68).𝐼𝐼𝐼𝐼𝑅𝑅𝑅𝑅 = 𝑅𝑅𝑅𝑅
𝑅𝑅𝑅𝑅

2.3 Электромагнетизм құбылысы
2.3.1 Магнит өрісі және оның сипаттамалары

Магнит өрісі-бұл токтың механикалық өзара әрекеттесуі арқылы және
осы өрісте қозғалатын өткізгіштерде ЭМӨ пайда болуы арқылы көрінетін
материяның ерекше формасы. Ол қозғалмалы электр зарядтарының
айналасында, сондықтан ток өткізгіш айналасында болады. Графикалық
түрде магнит өрісі өрістің әр нүктесіндегі күш сызығының бағыты өріс
күштерінің бағытына сәйкес келетін магниттік күш сызықтарымен
бейнеленген; магниттік күш сызықтары әрқашан үздіксіз және жабық болады
(2.12-сурет).
Магнит өрісінің бағытын анықтау үшін сіз магниттік көрсеткіні немесе
бұрғылау ережесін қолдана аласыз (2.13-сурет). Егер сол қолды өткізгішке
перпендикуляр индукция векторының құрамдас бөлігі алақанға енсе, ал 4
созылған саусақ токқа бағытталса, онда 900-ге бүгілген бас бармақ
өткізгіштің сегментіне әсер ететін күштің бағытын көрсетеді [3].

Сурет 2.12 магнит өрісінің күш сызықтары
Ток өткізгішке орналастырылған магниттік көрсеткіде кейбір күштер
әрекет етеді. Нәтижесінде көрсеткі белгілі бір бағытта орнатылады.
Магниттік жебенің айналуын тудыратын күштер магниттік деп аталады.
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Сурет 2.13 бұрғылау ережесі
Егер кеңістіктегі магниттік күштердің әрекеті анықталса, онда олар
онда магнит өрісі бар дейді. Ток өткізгіштер мен магниттер әрқашан магнит
өрісімен қоршалған. Магниттік өріс қозғалмайтын электрлік зарядтар
қолданылады.
Магнит өрісінің бағыты ретінде өрістің осы нүктесіне орналастырылған
магниттік көрсеткінің Солтүстік полюсіне әсер ететін күш бағыты алынады.
Күш магнит өрісіне орналастырылған ток өткізгішке де әсер етеді. Бұл
күштің мәні Ампер заңымен анықталады:
∆𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝑠𝑠𝑠𝑠∆𝑙𝑙𝑙𝑙𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵
(69), мұндағы өткізгіштің қысқа ұзындығы өткізгіштегі магнит өрісі мен токтың бағыттары арасындағы бұрыш.
олар
бірдей бірліктер жүйесінде көрінеді.∆𝑙𝑙𝑙𝑙𝛽𝛽𝛽𝛽𝛽𝛽𝛽𝛽 , ∆𝑙𝑙𝑙𝑙, 𝐵𝐵𝐵𝐵 2 шаманың көбейтіндісі ток
элементі деп аталады.𝑠𝑠𝑠𝑠 · ∆𝑙𝑙𝑙𝑙 Магнит өрісінің мәні мен бағытын сипаттайтын
арақатынас магнит өрісінің индукциясы деп аталады.
Магнит өрісінің негізгі сипаттамаларын қарастырыңыз: магниттік
индукция, магнит ағыны, кернеу және магнит өткізгіштігі.
Магниттік индукция (B) магнит өрісі жағынан зарядталған Бөлшекке
әсер ететін күшті анықтайтын векторлық шама деп аталады. Тесла магниттік
индукциясының өлшем бірлігі (Тл).
Магниттік индукция формула бойынша есептеледі: в=μ0μН (70),
мұндағы µ-салыстырмалы магнит өткізгіштігі, магниттік тұрақты μ0=4π10-7,
ал H –кернеу[5].
Вакуумдағы магнит өрісінің индукциясы магнит өрісінің күші деп
аталады [2]. Кернеу ортаның магниттік қасиеттеріне тәуелсіз векторлық
𝐵𝐵𝐵𝐵
шама болып саналады. Ол (71),𝐻𝐻𝐻𝐻 =
𝜇𝜇𝜇𝜇0 𝜇𝜇𝜇𝜇

және А/М метріне бөлінген ампермен өлшенеді.
Магнит ағыны (F) жабық циклмен шектелген беткі аймақтағы
магниттік индукцияның көбейтіндісіне тең болатын скалярлық физикалық
шама болып саналады (2.14-сурет). Ол веберлерде Вб-мен өлшенеді және
мынадай формула бойынша есептеледі: Ф=в·S·cos(a) (72),
Контурдан өтетін магнит ағыны максималды болады, егер контурдың
жазықтығы магнит өрісіне перпендикуляр болса. Бұл жағдайда магнит
ағынын формула бойынша есептейміз: Φmax = B * S.
Контур магнит өрісіне параллель орналасқан кезде магнит ағыны нөлге
тең болады.
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Сурет 2.32-магниттік күшейткіш
2.3.2 Электромагниттік индукция, өзін-өзі индукция құбылысы
Электромагниттік индукция құбылысы электротехникада жиі
байқалады. Электрлік және магниттік өрістердің өзара әсері кейде қызықты
нәтижелерге әкеледі. Өзін – өзі индукция-электромагниттік индукцияның
ерекше жағдайы. Электр тогының пайда болу себебі айнымалы магнит өрісі
екендігі белгілі [1]. Дәл осы принцип заманауи генераторлардың
конструкцияларында жүзеге асырылады. Өзін-өзі индукцияның табиғаты
электромагнетизммен де байланысты, бірақ бұл құбылыс басқаша көрінеді.
Өзін - өзі индукциялау - бұл тізбек арқылы өтетін ток өзгерген кезде
өткізгіш тізбектегі индукцияның ЭҚК пайда болу құбылысы. Электр өрісі
электр зарядтарымен, ал магнит өрісі қозғалмалы зарядтармен, яғни электр
тогымен жасалады. Уақыт өте келе өзгеретін өрістерді қарастырыңыз. Электр
өрісі мен магнит арасындағы байланыс: Уақыт өте келе өзгеретін магнит
өрісі электр өрісін тудыруы мүмкін. Ал электр магнитті тудырады. Бұл
байланыс болмаса, өрістер арасында радиотолқындар да, жарық та болмайды.
Фарадеем ашылды ұсыну туралы өрістегі. Бастапқыда индукция бірбіріне қатысты қозғалмайтын өткізгіштерде ашылды. Содан кейін
өткізгіштерді токқа жақындату немесе алып тастау тізбектің жабылуы мен
ашылуы сияқты нәтижеге әкелуі керек екенін анық түсінеді. М. Фарадей
тәжірибелер арқылы катушкалар бір-біріне қатысты қозғалғанда ток пайда
болатындығын дәлелдеді. Фарадей магниттің молекулаларда айналатын ұсақ
токтардың жиынтығы екенін түсінді [4]. Ол магнитті тарту немесе тарту
кезінде катушкадағы индукциялық токты тапты.
М. Фарадей
электромагниттік индукция құбылысының барлық маңызды ерекшеліктерін
эмпирикалық жолмен ашты.
Қарастырайық түсінік, өздік. Егер айнымалы ток катушкалар бойымен
жүре бастаса, онда магниттік индукция ағыны өзгереді. Бұл жағдайда
индукциялық ЭМӨ сол айнымалы ток өткізгіште пайда болады. Бұл құбылыс
өзін-өзі индукция деп аталды. Өзін-өзі индукциялау кезінде өткізгіш
тізбектің 2 функциясы бар, біріншіден, индукцияны тудыратын ток өтеді,
екіншіден, индукцияның ЭМӨ пайда болады. ЭМӨ осы өрісті құратын ток
ағатын өткізгіште өзгеретін магнит өрісін тудырады.
Өзін-өзі индукция құбылысын 1 және 2 тәжірибелерінен байқауға
болады.
1-тәжірибе: 2.15-суретте екі бірдей шамның параллель қосылу схемасы
көрсетілген. Олардың біреуі қарсылық арқылы көзге қосылады, ал екіншісі
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Темір ядродағы катушкамен қатар жүреді. Кілт жабылған кезде бірінші шам
бірден жыпылықтайды, ал екіншісі кешігіп шығады, өйткені бұл шамның
тізбегіндегі өзіндік индукцияның ЭҚК үлкен. Сондықтан ток бірден
максималды мәніне жетпейді.

Сурет 2.15 Тәжірибе 1

Сурет 2.16 Тәжірибе 2

2.16-суретте тізбекті ашу кезінде өздігінен индукция ЭҚК әсерін
байқауға мүмкіндік беретін тізбек схемасы көрсетілген. К кілті ашылған
кезде катушкаларда өзіндік индукция ЭМӨ пайда болады, ол бастапқы токты
қолдайды. Нәтижесінде, гальванометр арқылы ашылған кезде, ашылғанға
дейін бастапқы токқа қарсы бағытталған ток ағып кетеді. Сонымен қатар, бұл
токтың күші гальванометр арқылы өтетін токтан асып түседі. Бұл дегеніміз,
Eis>e батареялары.
Осылайша, өткізгіштегі токтың кез-келген өзгеруімен электромагниттік
индукция пайда болады, ол өткізгіштегі өз тогының кез-келген өзгеруіне жол
бермейтіндей ағымдағы индукциялық токты құрайды. Бұл өздігінен
индукция – электромагниттік индукцияның ерекше жағдайы.
2.4 Электрлік өлшеу
2.4.1 Электр өлшеу аспаптары олардың түрлері мен мақсаты
Ақпараттық қоғам өмірінде күнделікті өмірде де, өнеркәсіпте де электр
өлшеу құралдарының әртүрлі түрлері кеңінен қолданылады. Осы қолдану
салаларынан басқа, Электр өлшегіш аспаптар энергетикада, байланыста,
көлікте, медицинада, ғылыми зерттеулерде, сондай-ақ компьютерлік техника
мен шеткері құрылғыларды жөндеуде қолданылады. Қазіргі уақытта электр
өлшеу құралдары жоғары дәлдіктен басқа, беріктікпен қатар сенімділікпен де
сипатталады. Электр өлшеу құралдары істен шыққан кезде мұндай
құрылғыларды жөндеумен және қызмет көрсетумен айналысатын арнайы
компаниялар бар.
Электр өлшеу құралдары 2 санатқа бөлінеді: жұмыс және үлгі [6].
Көбінесе өндірісте жұмыс істейтін құрылғылар қолданылады. Олар әртүрлі
профильдегі кәсіпорындардағы электр қондырғыларының жұмыс режимін
бақылайды. Жұмыс құрылғыларын үнемі тексеру үшін үлгілі құрылғылар
қолданылады.
Мақсатына қарай электр өлшеу аспаптары Электр
қондырғыларының жұмыс режимін бақылайды, олардың көмегімен сынауды
немесе жұмсалатын электр энергиясын есепке алуды жүргізеді. Барлық
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электр өлшеу құралдары өз сипаттамаларында ерекшеленеді, мысалы, жұмыс
принципі, дәлдігі, өлшеу әдістері және басқа сипаттамалары (2.2-кесте).
2.2-кесте-электр өлшеу аспаптарының түрлері мен мақсаты
Электр өлшеу құралдарының жіктелуі
Вольтметр-қолданылады Электр тогының
Омметр электрлік
электр кернеуін өлшеу
күшін өлшеу үшін
кедергіні өлшеуге
үшін
Амперметр
арналған
қолданылады
Ваттметрлер мен
Электр тогының
Электр есептегіштері
варметрлер-электр
тербеліс жиілігін
барлық жерде
тогының қуатын өлшеу
өлшеу үшін жиілік
тұтынылған электр
үшін қолданылады
өлшегіш
энергиясын өлшеу үшін
қолданылады
қолданылады
Мультиметрлер немесе тестерлер, авометрлер-бұл аралас құрылғылар
Жоғарыда айтылғандардан басқа, 2.2-кестеде электр өлшеу құралдары
тікелей бағалау және салыстыру құрылғыларына бөлінеді. Есептеу әдісіне
байланысты электр өлшеу құралдары оларды өлшеу әдісіне сәйкес бөлінеді.
Өлшеу кезінде мән бірден бағаланған жағдайда, тікелей бағалау әдісін
қолдана отырып жұмыс істейтін құрылғылар қолданылады. Егер құрылғы
нөлдік әдіс деп аталатын әдісті қолданса, онда Электр өлшегіш өлшеу әдісін
қолдана отырып өлшеу жүргізеді.
Тікелей бағалау құралдары, әдетте, өлшеу нәтижесін өз шкаласында
көрсетеді. Тікелей бағалау құралдарына амперметрлер, вольтметрлер,
ваттметрлер және басқа ұқсас құрылғылар кіреді. Осы құрылғылардың
әрқайсысының негізі өлшеу механизмі болып табылады. Өлшенетін электр
шамасының әсерінен, мысалы, ток, кернеу немесе қуат, сигнал құрылғының
өлшеу механизміне беріледі. Санау құрылғысы осы сигналды қабылдайды
және өлшенетін шаманың мәнін анықтайды. Бұдан әрі беру жүргізіледі,
алынған нәтиже аспаптың шкаласын.
Есептеу құрылғысының конструкцияларындағы айырмашылық
құрылғылардың бөлінуіне әкелді: көрсеткі - механикалық көрсеткішпен; айна
- Жарық көрсеткішімен; өзін - өзі жазу-жазу құрылғысымен; сандық сілтеме
көрсеткіші бар электронды құрылғылар, біздің заманымызда ең танымал.
Бағыттағыш құрылғының дизайнында өлшеу механизмі бар. Ол құралдың
шкаласына сәйкес өлшенген шаманың мәнімен анықталған көрсеткіні
қалаған бұрышқа бұрады. Салыстырудың электр өлшеу құралдары алынған
шаманы қандай да бір үлгімен немесе стандартпен салыстыруға негізделген.
Салыстыру құралдарына потенциометрлер, гальванометрлер, қарсылықты
өлшеуге арналған көпірлер және басқа ұқсас құрылғылар жатады.
Құрылғылар өз құрылғыларында қарама-қарсы қайтару серіппесін
қамтуы мүмкін. Егер құрылғыда қайтару серіппесі болмаса және онсыз
жүзеге асырылмаса, онда мұндай құрылғылар логометрлер деп аталады.
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Электр өлшеу құралдарының маңызды көрсеткіштерінің бірі-оның
дәлдігі. Құрылғылардың әрқайсысында қате бар. Бұл оның осьтеріндегі
үйкеліске, магниттік жүйенің әрекетіне, құрылғы бөлшектеріндегі
технологиялық төзімділікке және басқа да қасиеттерге байланысты болуы
мүмкін. Құрылғының жоғарыда аталған қателіктері құрылғы қалыпты
жағдайда жұмыс істеген кезде пайда болады. Магнит өрістерінің әсерінен
температура өзгерген кезде, Айнымалы ток жиілігі және электр өлшегішке
әсер ететін басқа да сыртқы факторлар өзгерген кезде қосымша қателер
пайда болуы мүмкін. Әрбір Электр өлшегіш аспап МЕМСТ-қа және
техникалық шарттарға, оларды дайындау мен пайдалануға сәйкес келуі тиіс.
2.4.2 Кернеуді, токты, кедергіні өлшеу
Қазіргі уақытта көптеген түрлі электр өлшеу құралдары қолданылады.
Электрлік өлшеулерді жүргізу кезінде көбінесе мыналар қолданылады:
амперметрлер, вольтметрлер, гальванометрлер, ваттметрлер, электр
есептегіштер, фазометрлер, фазалық көрсеткіштер, синхроноскоптар, жиілік
өлшегіштер, омметрлер, мегомметрлер, жерге кедергі өлшегіштер,
сыйымдылық және индуктивтілік өлшегіштер, осциллографтар, өлшеу
көпірлері, аралас аспаптар және өлшеу жиынтықтары [2].
Кернеуді өлшеуге арналған аспап вольтметр болып табылады (2.17сурет). Қуат көзінің кернеуін өлшеу үшін вольтметр тікелей оның
қысқыштарына қосылады. Вольтметрді пайдалану ережелерін қарастырыңыз:
1.Вольтметрді тізбектердің нүктелеріне тікелей қосу арқылы қосыңыз,
олардың арасындағы кернеуді параллель өлшеу керек.
2.Плюс белгісі бар терминал + ток көзіне қосылған. Тиісінше, минус
белгісі бар терминал ток көзі белгісімен қосылады.
3.Құралды бөлу бағасын анықтау үшін С=(а-В) формуласы
қолданылады:n.
4.Аспапты өлшеу қателігі ∆с=С/2 формуласы бойынша анықталады
5.Вольтметрді көлденең қалыпта сақтау керек, соққылардан, дірілден
қорғау керек.

1.46 сурет - Сарқырама
Схемада вольтметр көрсетілген:.
қосылады (2.18-сурет).
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Вольтметр тізбекке параллель

Сурет 2.18. Вольтметр схемасы
Электр тізбегіндегі электр тогының күшін анықтайтын құрылғы
амперметр деп аталады (2.19-сурет). Амперметрді схемаға қосу өлшенуі
қажет учаскемен қатар жүргізіледі. Өлшеу қателігі құрылғының ішкі
кедергісі төмен болады. Вольтметр сияқты қуат көзіне тікелей амперметрді
қосуға болмайды. Бұл жағдайда қысқа тұйықталу орын алуы мүмкін.

Сурет 2.19. Амперметр
Амперметрдің негізгі міндеті, аспап ретінде, тізбектің белгілі бір
бөлігінде тұрақты немесе айнымалы ток күшін өлшеу болып табылады [6].
Амперметрмен алынған мәліметтер негізінде белгілі бір тұжырымдар
жасалады. Алынған мәліметтерге сүйене отырып, практикалық іс-әрекетте
құрылғылар әртүрлі құрылғылардың жұмысын жақсарту үшін қолданылады.
Амперметрлерді электр энергиясын өндіруді және бөлуді жүзеге асыратын
өнеркәсіптік кәсіпорындар тұрмыста, электр зертханаларында, автомобиль
жасауда, құрылыс және ғылыми салаларда қолданады. Автомобильдерді
жөндеумен айналысатын мамандар әртүрлі құрылғылардың электр тұтыну
мәндерін амперметрмен өлшейді.
Схемада амперметр белгішемен белгіленеді .
Амперметрді электр
тізбегіне қосу ережелерін қарастырыңыз: 1.Амперметр әрқашан ток күші
өлшенетін тізбек элементтерімен қатар қосылады (2.20-сурет).

Сурет 2.20. Амперметр схемасы
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2.+ Белгісі бар құрылғының терминалын ток көзінің плюсінен келетін
сымға қосу керек. Сол сияқты, белгісі бар терминал ток көзінің минусына
қосылады.
Омметр-электр тогының кедергісін анықтауға арналған өлшеу құралы
(2.21-сурет). Құрылғы омметр деп аталды қарсылық омада көрсетілген.
Схемаларда омметр белгішемен белгіленеді (2.22-сурет).

Сурет 2.21 омметрлер түрлері

Сурет 2.22 кедергіні Өлшеудің электр тізбегі
Жалпы жағдайда омметр функциясы айнымалы токты тұрақты токқа
айналдырудан тұрады, содан кейін омметр өлшеу жүргізеді. Айнымалы
токтың кедергісін өлшейтін және оны түрлендірмейтін омметр модельдері
бар екенін есте ұстаған жөн.
Өлшеу ауқымына сәйкес омметрлер бөлінеді: микроомметрлер
(минималды қарсылықты анықтаңыз, 1 миллиомнан аз), миллиомметрлер,
мегаомметрлер, гигаомметрлер және террасомметрлер.
Омметрлер портативті, зертханалық, қалқан (тұрақты бекітілген). Бар
және электронды омметрлер, типі бойынша ақпаратты бейнелеу ониделятся
арналған аналогтық және цифрлық. Аналогтық омметрдің жұмысы
қарсылықты оған тура пропорционал кернеуге айналдыруға негізделген.
Түрлендіру нәтижесінде омметрдің сызықтық шкаласы өлшенген кедергінің
мәнін көрсетеді. Сандық омметрде резисторлар автоматты түрде таңдалады,
содан кейін өлшенген кедергі туралы ақпарат сандық дисплейде көрсетіледі.
Ваттметрлер айнымалы ток тізбектеріндегі қуат шығынын өлшеу үшін
қолданылады. Ваттметр Ағымдағы қуат шығынын көрсетеді. Ваттметрлердің
жекелеген түрлері белгілі бір уақыт ішінде киловатт-сағатпен жұмсалған
тұтынушы жұмысының энергия мөлшерін есептеу қабілетіне ие.
Жиілік өлшегіш - бұл өлшеу құралы электр сигналының тербеліс
жиілігін-кезеңін анықтауға арналған. Токтың маңызды көрсеткіштерінің біріжиілік. Ол герцпен өлшенеді және белгілі бір уақыт аралығында тербелістер
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санын анықтайды. Жиілік тербеліс кезеңіне кері пропорционал. Электр
жабдықтары және оның жеке элементтері белгілі бір жиіліктегі электр
токтарында жұмыс істейді. Сондықтан ток жиілігін анықтайтын құрылғы
ретінде жиілік өлшегіш өте маңызды.
Мультиметр-вольтметр, амперметр және омметрдің 3 функциясын
бірден біріктіретін құрылғы. Бұл құрылғыға осы және басқа да көптеген
опциялардан басқа кіруге болады. Мультиметрмен тестілеу диодтардың,
транзисторлардың және конденсаторлардың дұрыс жұмыс істеуін тексеруге
мүмкіндік береді.
2.4.3 Электрлік емес шамаларды электрлік әдістермен өлшеу
Өлшеу техникасының кең аймағына электрлік әдістермен электрлік
емес шамаларды өлшеу жатады. Бұл аймақ тез дамыды, бұл, ең алдымен,
дәлдік пен сезімталдықтың жоғарылауы, үздіксіз өлшеу мүмкіндігі,
қашықтықтан өлшеу және т.б. сияқты өлшемдердің тиімділігі мен
жылдамдығына байланысты болды, өлшеу техникасы мен автоматиканы
қолдана отырып, технологиялық процестердің кең спектрін ұйымдастыруға
мүмкіндік туды [2].
Көбінесе, электрлік емес шамаларды өлшеу кезінде электрлік емес
шаманың қандай да бір жолмен оған тәуелді электрге айналатындығына
негізделген. Алынған электр шамасын өлшеу нәтижесінде зерттеушіге қажет
электрлік емес шаманы анықтауға мүмкіндік береді. Электрлік емес шаманы
электрге түрлендіруді жүзеге асыратын өлшеу құрылғысының элементі
әдетте өлшеу түрлендіргіші деп аталады.
Электрлік емес шаманы r, L немесе C электрлік параметрлерінің біріне
айналдырған жағдайда түрлендіргіш параметрлік болады. Электрлік емес
шаманы ЭМӨ-ге түрлендірген жағдайда түрлендіргіш генератор деп аталады.
Параметрлік түрлендіргіштер әрекет принципі бойынша бөлінеді:
реостат, сым, электролит, индуктивті, магниттік-серпімді, сыйымдылық,
фотоэлектрлік, ионизация, жылу кедергісі және байланыс кедергісі
түрлендіргіштері.
Реостат түрлендіргіштерінде жұмыс принципі реостат кедергісінің
оның қозғалтқышына әсер ететін өлшенетін электрлік емес шамаға
тәуелділігіне негізделген. Реостат түрлендіргіштері сұйықтықтың көлемі мен
деңгейін өлшеу, бөлшектердің қозғалысын өлшеу және т. б. үшін
қолданылады.
Контактілі кедергі түрлендіргіштерінің жұмысы Байланыс кедергісінің
өлшенетін шамаға тәуелділігіне негізделген. Олар қысымды, деформацияны
және т.б. өлшеу кезінде қолданылады. сым түрлендіргіштері деформация
кезінде сымның кедергісінің өзгеруіне негізделген. Жылу кедергісін
түрлендіргіштерді өлшеу жылу тепе-теңдігі кезіндегі сымның температурасы
мен кедергісінің токқа да, қоршаған ортаны анықтайтын бірқатар физикалық
шамаларға да тәуелділігіне негізделген. Жылу кедергісі түрлендіргіштері
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температураны, газдардың жылдамдығын және оның құрамын өлшеген кезде
қолданылады.
Электролиттік түрлендіргіштердің жұмысы электролит ерітіндісінің
электр кедергісінің оның концентрациясына тәуелділігіне негізделген.
Электролиттік түрлендіргіштер электролит ерітінділерінің концентрациясын
өлшеуде, сұйықтықтарды, сондай-ақ осы сұйықтықта ерітілген газдарды
сандық талдау үшін қолданылады.
Индуктивті түрлендіргіштер түрлендіргіштің индуктивтілігінің
өлшенетін шаманың әсерінен оның бір бөлігінің күйінің өзгеруіне
тәуелділігін қолданады. Индуктивті түрлендіргіштер күш, қысым және
сызықтық қозғалысты өлшеу үшін қолданылады [4].
Магнитті-серпімді
түрлендіргіштердің
әрекеті
ферромагниттік
түрлендіргіштің магнит өткізгіштігінің ядроға әсер ететін механикалық
кернеулерге тәуелділігіне негізделген. Олар механикалық шамаларды өлшеу
кезінде қолданылады.
Сыйымдылық түрлендіргіштерінің әрекеті күш, қысым, сызықтық
қозғалыс, айналу бұрышы, зат мөлшері, ылғал мөлшері әсерінен
түрлендіргіштің сыйымдылығын өзгертуге негізделген. Осы шамаларды
өлшеу үшін сыйымдылық түрлендіргіштері қолданылады.
Фотоэлектрлік түрлендіргіштер Жарық ағынымен анықталған
фототүсірілімді алады. Ол өлшенетін электрлік емес шамаға байланысты.
Сонымен қатар, фототок импульсі алынады, оның жиілігі өлшенетін шамаға
да байланысты. Фотоэлектрлік түрлендіргіштер Сұйықтықтар мен газ
ортасының сызықтық өлшемдерін, температурасын, мөлдірлігі мен
бұлдырлығын өлшеу үшін қолданылады.
Иондаушы түрлендіргіштерді өлшеу негізінде иондаушы токтың
бірқатар факторларға тәуелділігі жатыр. Ионизациялық түрлендіргіштер
газдарды талдау, тығыздығын анықтау, бұйымдардың геометриялық
өлшемдерін нақтылау және т. б. үшін қолданылады.
Электрлік емес шамаларды электрлік өлшеу үшін түрлендіргіш,
байланыстырушы сымдар және өлшеу механизмі болуы мүмкін. Өлшеу
механизмінің шкаласы өлшенетін электрлік емес шаманың мәндеріне ие. Бұл
қарапайым нұсқа,бірақ көбінесе өлшеу құрылғылары қиынырақ. Олардың
құрылғысында арнайы схемалар, қуат көздері, тұрақтандырғыштар,
түзеткіштер, күшейткіштер және т. б. қолданылуы мүмкін.
Қысқаша қорытынды
Электротехника және электроника негіздерін қолдану компьютерлік
технологиялар саласындағы мамандарды кәсіби даярлау саласындағы қажетті
құзыреттердің бірі болып табылады. Қазіргі қоғамды Электротехниканың
жетістіктерінсіз елестету қиын. Ақпараттық технологиялар саласындағы
заманауи маман электрлік және электрондық құрылғыларда болатын
процестерді, сондай-ақ осы құрылғыларды пайдалану принциптерін түсінуі
керек.
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Кез - келген электронды құрылғы-бұл электромагниттік өріс заңдары
мен теориясына негізделген және кернеу, магниттік индукция, ток
тығыздығы сияқты ұғымдармен жұмыс жасайтын электромагниттік құрылғы.
Олардың көмегімен әртүрлі электронды және электрлік құрылғылардағы
құбылыстар зерттеледі. Инженерлік есептеулер үшін электр тізбектерінің
теориясы қолданылады. Элементтерді қосу арқылы сіз зерттелетін
құрылғыдағы процестерді көрсететін модель ала аласыз. Бұл әдістер
электрлік және электронды құрылғыларды зерттеу және жобалау үшін
қолмен есептеулерде және электронды тізбектерді модельдеудің
компьютерлік
бағдарламаларында
кеңінен
қолданылады.
Электр
тізбектерінің негіздерін білместен, сигналдарды беру мен өңдеуге
негізделген электроника мен онымен байланысты пәндерді зерттеу мүмкін
емес.
БӨЛІМГЕ ПРАКТИКАЛЫҚ ТАПСЫРМАЛАР
1.Электр шамымен, амперметрмен және қосқышпен тізбек сызбасын
сызыңыз.
2. 1 батареядан және 2 қоңыраудан тұратын тізбекті сызыңыз, олардың
әрқайсысын бөлек қосуға болады.
3.Электр шамында ток күші 0,4 а-ға тең. Оны мА және мкА-да білдіру керек.
4. Ұзындығы 0,8 метр болатын 2 Параллель өткізгіштердің сегменттері бар.
Бұл өткізгіштер арасындағы қашықтық 0,5 метр. Бұл өткізгіштерде ток күші
қандай болатынын анықтаңыз?
5. Тізбек бөлігінің ұштары 3 В-қа тең болған кезде өткізгіштегі ток күші 0,5
А-ға тең болады. Сол өткізгіштегі ток күші 0,9 А болатындай кернеу қандай
болуы керек екенін есептеңіз?
6. Өткізгіштің ұштарындағы кернеу 3 В., өткізгіштегі ток күші 0,6 а. Егер
оның ұштарындағы кернеу 5 В-қа дейін көтерілсе, өткізгіште қандай ток
болатынын анықтаңыз? Егер кернеу оның ұштарында 2 В-қа дейін
төмендесе, ойланыңыз ба?
7. Электр шамының спиралінде ток күші 0,8 а-ға тең. Шамның кедергісі 320
Ом болатын шамның астындағы кернеуді анықтаңыз?
8.Егер ондағы ток күші 0,02 А-дан аспауы керек болса, 160 В-қа есептелген
вольтметр қандай қарсылыққа ие?
9.Жарықтандыру желісінде мыс сым бар. Оның ұзындығы - 60 метр. Оның
көлденең қимасы 1 мм2. Осы сымның кедергісі қандай болатынын
анықтаңыз?
10. Ұзындығы 10 м және көлденең қимасы 0.5 мм2 болатын манганин сымы
батарея тізбегіне қосылған. Тізбектегі ток күші 0,2 А. Батареяның
полюстеріндегі кернеуді есептеу керек, егер манганиннің кедергісі 0,43
болса.
11.2 А ток күшін алу үшін 15 Ом кедергісі бар мыс сымның ұштарына қандай
кернеу қолданылуы керек? Сымның ұзындығын оның көлденең қимасын 0,1
мм2 біле отырып есептеу керек пе? Мыстың кедергісі 0,017-ге тең бе?
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12.Екі өткізгіш қатарға қосылған. Олардың кедергісі R1=2 Ом, R2=3 Ом.
Тізбектегі ток күші 1 А-ға тең. Берілген тізбектегі қарсылықты есептеңіз? Әр
өткізгіштегі кернеу қандай екенін анықтаңыз? Тізбектің бүкіл бөлігінің
толық кернеуін табыңыз?
13.Тізбек 2 сериялы қосылған өткізгіштерден тұрады. Олардың кедергісі 4
және 6 Ом. Тізбектегі ток күші 0,2 А. Өткізгіштердің әрқайсысында жалпы
кернеу мен кернеуді табыңыз?
14.Жарықтандыру тізбегіне параллель 4 шам кіреді. Әр шамның кедергісі 110 Ом. Тізбек бөлігінің жалпы кедергісін есептеңіз?
15. Тізбектің бөлімі 2 параллель қосылған өткізгіштерден тұрады. Олардың
кедергісі R1=3 Ом және R2 = 6 Ом. Тізбектің осы бөлігінің кедергісін
есептеңіз?
16. Екі өткізгіштің сәйкесінше 3 және 6 Ом кедергісі болады. Олар параллель
қосылған. Өткізгіштердегі кернеу 5 В-қа тең екендігі белгілі. Жалпы
тізбектегі ток күшін және әр өткізгіштегі ток күшін табыңыз?
17. Электр шамы 120 Вт токқа арналған. Күн сайын бұл шам күніне 8 сағат
тоқтамай жанып тұрады. 1 айдағы токтың жұмысын есептеңіз (1 айды 30
күнге тең қабылдаңыз)?
18. Электр үтіктің қуаты 0,8 кВт-қа тең. Ондағы токтың жұмысын жарты
сағат ішінде анықтау керек. Бір уақытта қанша энергия жұмсалғанын
есептеңіз?
19. Айнымалы токтың жарықтандыру желілерінде 220 В және 127 в
кернеулері қолданылады. Бұл желілердегі кернеудің амплитудасы қандай?
20. Белсенді қарсылық нөлге тең болатын тізбек құруға бола ма?
21. Индуктивті кедергі ерте нөлге тең болатын тізбек құруға бола ма?
22. Негізінде, ток пен кернеу арасындағы фазалық ығысудың болуын қалай
экспериментальды түрде дәлелдеуге болады?
23. Тербеліс жиілігі 400-ден 500 Гц-ке дейін өзгеруі үшін тербеліс тізбегінің
катушкасының
индуктивтілігі
қандай
шектерде
өзгеруі
керек?
Конденсатордың сыйымдылығы 10 мкф.
24. 0.1 мкФ сыйымдылығы бар конденсатордан және 100 гц ток жиілігінде
0.5 гн индуктивтілігі бар катушкадан тұратын тізбектің кедергісін
анықтаңыз. Белсенді қарсылықты елемеуге болады.
25. 2гн индуктивтілігі және 100 ом орамасының белсенді кедергісі бар темір
өзегі бар Соленоид алдымен 20 в кернеуі бар тұрақты ток желісіне, содан
кейін 20 В және 400 гц жиілігі бар айнымалы ток желісіне қосылады. Бірінші
және екінші жағдайларда соленоид арқылы өтетін токты анықтаңыз?
Өзіндік бақылау сұрақтары
1) тұрақты электр тізбектері дегеніміз не?
2) қарсылық ұғымын сипаттаңыз?
3) ОМ заңдарын тұжырымдайсыз ба? Осы заңдарды қолданудың
мысалдары қандай?
4) Кирхгоф заңдарының мәні неде?
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5) айнымалы ток ұғымын беріңіз?
6) электр өрісінің күші қалай өлшенеді?
7) конденсаторға анықтама беріңіз?
8) зарядталған конденсатордың энергиясы қалай анықталады?
9) магнит өрісі ұғымын анықтаңыз?
10) магнит өрісінің кернеулігі қалай анықталады?
11) магнит ағыны және магнит өткізгіштігі дегеніміз не?
12) электромагниттік индукцияны,өзара индукцияны анықтаңыз ?
13) дегеніміз Не, фарадей заңы?Магниттік индукция дегеніміз не?
14) токты, кернеуді және кедергіні өлшеу қалай жүзеге асырылады?
15) қуат пен энергияны өлшеу қалай жүзеге асырылады, ол үшін
қандай Сандық құрылғылар қолданылады?Логометр дегеніміз не?
16) электр өрісі дегеніміз не?
17) магнит өрісінің энергиясы қалай өлшенеді?
18) Э. Д. с. дегеніміз не? Айнымалы ток генераторы дегеніміз не?
Ұсынылған әдебиеттер мен қосымша ақпарат көздерінің тізімі
1. Попов В.С, Николаев С.А «Общая электротехника с основами
электроники» -М, 2009, 412 с.
2. Данилов И.А, Иванов П.Н «Общая электротехника» -М, 2010. – 215с.
3. Прянишников В.А. Теоретические основы электротехники: Курс
лекций. – СПб.: КОРОНА Принт., 2010. – 368с.
4. Основы промышленной электроники: Учебник для неэлектротехн.
спец. вузов /В.Г. Герасимов, О М. Князьков, А Е. Краснопольский, В.В.
Сухоруков; под ред. В.Г. Герасимова. – М.: Высш. шк., 2010. – 336 с., ил.
5 . Электротехника и электроника в 3-х кн. Под ред. В.Г. Герасимова
Кн.1. Электрические и магнитные цепи. – М.: Высшая шк. – 2009 г. – 256с.
6. Электротехника и электроника в 3-х кн. Под ред. В.Г. Герасимова
Кн.2. – М.:Высшая шк. – 2013. – 230 с.
7.Основы
электротехники
и
электроники:
учебник
для
высшегопрофессионального образования. - Орел: ФГБОУ ВПО «Гос.
университет - УНПК», 2012 – 529 с.
8.
К.А.Саечников,
М.А.Вилькоцкий,
В.В.Юргульский
Радиоэлектроника: лабораторный практикум / К.А. Саечников.- Минск:
БГПУ, 2012.-132 с.
9.Тиличенко, М. П.Электротехника и электроника : учеб.-метод.
пособие / М. П. Тиличенко, А. В. Козлов ; – Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого,
2016 – 437 с.
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3 БӨЛІМ. МЕНЕДЖМЕНТ ЖӘНЕ МАРКЕТИНГ НЕГІЗДЕРІН
КӘСІБИ ҚЫЗМЕТТЕ ҚОЛДАНУ
Оқу мақсаттары:
білім алушыларда Менеджмент және маркетинг туралы ғылым,
кәсіпорынның дамуын басқаруды ұйымдастырудың тұтас жүйесі, басқару,
жоспарлау және бақылау функцияларымен байланысты маркетинг
процестері туралы түсінік қалыптастыру.
•
•
•
•

Осы модульді өткеннен кейін студенттер:
кәсіпорынды басқарудың тиімді құрылымын әзірлеуді жүзеге асыру;
компанияның ресурстарын ең тиімді қызмет салаларына қайта бөлу;
маркетингтік зерттеулер жүргізу;
белгілі бір it-қызметке немесе өнімге маркетинг кешенін жасаңыз.
Курс сызбасы

Алдын ала талаптар:
Осы модульмен жұмыс жасамас бұрын Студенттердің кәсіпкерлік
қызмет негіздері және өндірісті басқару туралы түсінігі болуы керек.
Қажетті оқу құралдары:
1. Теория и практика менеджмента. под ред. д.э.н., профессора Кубаева
К.Е. – Алматы: Казак Университетi, 2005.
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2. Голубков Е.Н. Маркетинговые исследования: теория, практика и
методология – М.: ДИС, 2003
3. Балахонова Е.В. Менеджмент и маркетинг: учебное пособие для
студентов неэкономических специальностей/ Е.В. Балахонова. - Пенза:
Информационно-издательский центр ПГУ, 2009. - 272 с.
4. Сухов В.Д. Основы менеджмента и маркетинга в земельноимущественных отношениях: учеб.для студ. сред. проф. образования /
В.Д. Сухов.- М.: Издательский центр «Академия», 2013.-240 с.
5. Котлер Ф. Основы маркетинга.пер. с англ. 2-е изд. – М., СПб,: Вильялс,
2000.
КІРІСПЕ
Менеджмент және маркетинг негіздерін кәсіби қызметте қолдану
модулі Менеджмент және маркетинг туралы білімді меңгеруді, it-индустрия
саласындағы кәсіпорындардың практикалық қызметінде менеджмент және
маркетинг тәсілдерін қолдану саласында оқушылардың тактикалық
құзыреттілігін қалыптастыруды мақсат етеді .
Бөлімнің міндеттері: мақсаты кәсіпорынның коммерциялық қызметінің
тиімділігін арттыру болып табылатын стратегиялық бағдарламаны әзірлеуге
бағытталған құзыреттерді қалыптастыру.
Осы модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар: менеджмент
технологиясының негіздері; маркетингтің модельдері мен тұжырымдамалары
туралы; кәсіпорынның маркетингтік бағдарының өндірістік – өткізу
саясатынан айырмашылығы туралы; маркетингтің негізгі мақсаттары мен
қағидаттары туралы; кәсіпорынның маркетингтік қызметін басқару және
ұйымдастыру туралы; менеджменттің мәні мен түрлері; кәсіпорынның ішкі
және сыртқы ортасының факторлары туралы; коммуникациялық процесті
жүзеге асыру және басқарушылық шешімдер қабылдау негіздері туралы
түсінік алады.
3.1 Ұйымның қызметінің тиімділігіне әсер ететін оның ішкі
айнымалылары мен сыртқы факторлары
Кез-келген ұйымның ішкі құрылымының негізгі сипаттамаларына ең
алдымен ішкі айнымалылар жатады.Ішкі айнымалылар бұрын қабылданған
шешімдермен өзара байланысты, барлық айнымалылар толық бақыланбайды.
Ішкі айнымалылар әдетте бақыланатын (реттелетін) және бақыланбайтын
(ескерілетін) болып бөлінеді. Мысал ретінде конвейерлік технологияларда
қолданылатын монотонды жұмысты келтіруге болады.
Ұйымның құрылымы дегеніміз-осы жағдайларда ұйымның мақсатына
оңтайлы қол жеткізуді қамтамасыз ететін басқару деңгейлері мен
функционалды аймақтар арасындағы қатынастарды құру әдісі. Бұл жағдайда
ұйым сыртқы ортамен белсенді әрекеттесетін ашық жүйе ретінде
қарастырылады.
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Функционалды аймақ дегеніміз-кәсіпорынның бөлімшесі немесе бөлімі
орындайтын іс-әрекеттер. Сыртқы орта ұйымға, оның жұмысына, қызметінің
нәтижелері мен салдарына әсер ететін, бірақ ішкі айнымалыларға жатпайтын
экономикалық жүйенің элементтерін қамтиды. Сыртқы орта күрделілікпен,
динамизммен және белгісіздікпен сипатталады.Сыртқы ортаның күрделілігі
оның көптеген элементтерінің және олардың арасындағы қатынастардың
болуымен сипатталады. Сыртқы ортаның күрделілігі әртүрлі жолдармен
көрінеді.
Белгілі бір жағдайда кәсіпорынның қызметіне табиғаты бар көптеген
факторлар әсер етеді. Технологиялар-техникалық факторлар. Әлеуметтік
факторлар әлеуметтік құндылықтарды, нормалар мен артықшылықтарды
қамтиды. Экономикалық қатынастардың түрлері ұйымдастырушылық
факторларға байланысты. Экономикалық, құқықтық, саяси, мәдени-тарихи
сыртқы факторлар бар және ескеріледі [1].
Ұйымға тікелей және жанама әсер ету ортасы да әсер етеді.
Мемлекеттік органдар мен құқықтық нормалар, өнім берушілер, бәсекелестер
мен тұтынушылар тікелей ықпал ету ортасына жатады. Жалпы экономикалық
жағдай, жұмыссыздық деңгейі, инфляция, саяси және т.б. жанама әсер ету
ортасына жатады. Ұйымның стратегиясын жасау кезінде осы факторлардың
барлығын ескеру қажет. Осылайша, саяси тұрақсыздық инвестициялардың
тоқтатылуына әкеледі, нәтижесінде өндіріс құлдырайды, тұрақты жеткізілім
емес және т. б.
Сыртқы орта динамизммен ерекшеленеді. Қазіргі заманғы кәсіпорын
үшін ғылым жетістіктерін технологиялық қолдану және экономикалық
қызметті интернационализациялаудың күшеюіне байланысты өзгерістер
қарқыны жеделдетіледі. Сыртқы ортаның маңызды сипаттамасы белгісіздік
болып табылады. Басқару шешімдерін әзірлеу кезінде ақпарат қажет, бірақ
шешім қабылданған кезде ақпараттың сенімділігі шектеулі болады.
Ақпаратқа деген қажеттілік артып, оны белгілі бір тез өзгеретін жағдайда алу
ықтималдығы төмендейді, бұл сыртқы ортадағы белгісіздіктің артуына
әкеледі.
Тікелей әсер ету ортасында бірқатар факторлар бар. Оларға
жеткізушілер, тұтынушылар, бәсекелестер, мемлекеттік органдар және
кәсіпорынның жұмысына әсер ететін ережелер кіреді. Жеткізушілер
ұйымның материалдық, еңбек, қаржылық немесе ақпараттық ресурстарға
қажеттіліктерін жабады. Шағын және ірі тұтынушылар өндірілген
тауарларды немесе қызметтерді сатып алады. Кез-келген кәсіпорынның сәтті
қызметі үшін тұтынушылардың қажеттіліктерін ескеру қажет. Бәсекелестер
өнім нарықтары үшін, тұтынушылардың ақшасы үшін күресуде. Мемлекеттік
Ықпал заңнама және мемлекеттік органдардың қызметі арқылы жүзеге
асырылады [2].
Ресурстарды үнемдеуге мүмкіндік беретін жоғары технологиялық
технологиялар жанама әсер ету ортасының факторы ретінде әрекет етеді.
Сондай-ақ, жанама әсер ету ортасының факторларына инфляция,
жұмыссыздық, салықтар, банктік несиелер, бизнесті мемлекеттік қолдау
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және т. б. сияқты экономика жағдайы жатады. Әлеуметтік-мәдени және саяси
факторлар кәсіпорынның қызметіне де әсер етеді. Әр түрлі елдерде жанама
әсер ету ортасының факторлары айтарлықтай айырмашылықтарға ие екенін
есте ұстаған жөн. Мұны кәсіпорынның халықаралық бизнесінде ескеру
қажет.
3.1.1
Ақпараттық
технологиялар
ерекшеліктері, ұйым қызметін жоспарлау
алмасулардың тиімділігін арттыру жолдары

жүйесіндегі
басқару
негіздері, Ақпараттық

Компьютерлік бағдарламаларды, интернетті және ақпараттық
технологияларды пайдалану басқару жұмысының техникасы мен
ұйымдастырылуын өзгертеді. Олар деректерді тиімді алуға және шешімдер
қабылдауға мүмкіндік береді, сонымен қатар көптеген іргелі құрылымдық
өзгерістерге алып келеді - бюрократиялық аппаратты қысқартады, ұйымдар
арасындағы өзара қарым-қатынастың рөлі мен тетігі туралы дәстүрлі
көзқарастарды қайта қарауға мәжбүрлейді және ұйымдардың мемлекеттік
және әлемдік экономикалық инвестициялық жобаларға қатысуына
мүмкіндіктер ашады [3].
Еңбекті қаржылық, экономикалық және өндірістік-экономикалық
басқару саласындағы ақпараттық жүйелер қазіргі уақытта өндірістің
тиімділігі мен басқарылуын арттырудың тиімді құралдары болып табылады.
Бизнесті басқарудың тиімді жүйелерін қолдануға мүмкіндік беретін
технологияларды қарастырыңыз. Бұл әдістердің атаулары: MRP, MRP II және
ERP. MRP, MRP II және ERP әдістері немесе тәсілдері-бұл ұйымның қалай
жұмыс істейтіні туралы түсінік алу үшін қолдануға болатын формальды
ұғымдар мен процестер. Олар табиғатта сындарлы, яғни оларды бірқатар
нұсқаулар (Алгоритмдер) ретінде қабылдауға болады: осылай жасаңыз,
деректерді немесе материалдарды бір жолмен немесе басқа жолмен жіберіңіз
және осы жерде және сол жерде орындалатын операцияларды жазыңыз. Олар
кез-келген менеджер үшін интуитивті. Бұл бизнесті басқару жүйелері нақты
жұмыс істейтін компаниялардың жұмысын талдау негізінде жасалды.
Оларды қолданудың кең тәжірибесі бар және олардың тиімділігі дәлелденді.
Бұл әдістер компанияның барлық қызметін қамтиды.
MRP технологиясы компанияда қандай есепке алу және басқару
процестерін орындау керектігін, оларды қандай тәртіппен орындау керектігін
анықтайды және оларды жүзеге асыру бойынша ұсыныстарды
(алгоритмдерді) қамтиды. Жоспарлау процедурасы тапсырыс беру
жоспарларын құруға немесе қажетті өнімді ішкі өндіруге арналған
функцияларды қамтиды. Басқаша айтқанда, бизнесті басқару үшін MRP
тұжырымдамасын қолдану компоненттерді жеткізу жоспарын арттырады,
өндіріс шығындарын азайтады және оның тиімділігін арттырады. Уақыт өте
келе MRP дамыды, кәсіпорында өндірістік бағдарламаны құру және оның
бөлімшелер деңгейінде орындалуын бақылау ережелерімен толықтырылды.
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MRP II тұжырымдамасы (өндірістік ресурстарды жоспарлау, Өндірісті
жоспарлау), оның жалғыз мақсаты-модельдеу, жоспарлау және өндірісті
басқару материалды сатып алудан бастап, содан кейін сатудан тұтынушыға
өнімді жөнелтуге дейін бүкіл циклге сәйкес жүзеге асырылады. MRP II
өндірістік компанияның барлық ресурстарын тиімді басқаруға бағытталған
әдіснаманы ұсынады. Олар айтқандай, бұл компанияның барлық ресурстарын
табиғи бірліктерде сөзсіз қамтитын жоспарлау мәселелерін шешуге, ақшалай
түрдегі ниеттерді қаржылық қалыптастыруға және өкілеттіктерді болжауға
кепілдік береді. Бұл әдістеме басқару мен басқарудағы берік негіздер,
модификациялар мен жаттығулар жиынтығын қамтиды, олардың орындалуы
тексерілді және компанияның қаржылық нәтижелерін жақсарту үшін іске
асыру қажет [4].
Бұл жүйелер өндірістік кәсіпорынның ресурстарын, оның ішінде
қаржылық және кадрлық ресурстарды тиімді жоспарлау мақсатында
құрылды. ERP (Enterprise Requirements Planning) бизнес – жоспарлау
жүйелері компанияның барлық коммерциялық қызметін, оның ішінде
жабдықтарды жаңарту жобаларына және өнімдердің жаңа желісін
дайындауға капитал салуға экономикалық шығыстарды неғұрлым сапалы
жоспарлауға мүмкіндік береді. ERP-клиенттік тапсырыстарды орындау
барысында ірі сату, өндіру, сатып алу және есепке алу үшін маңызды
компания ресурстарын жоспарлау. Мұндай жүйелер "виртуалды
кәсіпорынды" басқаруға арналған (мысалы, үлкен бизнес – жоба немесе
мемлекеттік бағдарлама бойынша жұмысты уақытша біріктіретін
кәсіпорындар санаты).
Компанияның ең маңызды бизнес-процестерін қамтитын ERP
тұжырымдамасымен сіз: 1. Тауарлар мен қызметтерді құру мен сатуды,
материалдар мен қуаттарға қажеттілікті есептеу мен болжауды жүргізу; 2.
Компанияның қаржылық, материалдық және адами ресурстарының сенімді
есебін жүргізу; 3. Өндірістік процесті бақылауды жүзеге асыруға және
қажетті түзетулер енгізуге;4. Компанияның нәтижелерін талдау; 5. Оқиға
сценарийлерін " не істеу керек ...?"және минималды тәуекелмен белгілі бір
көрсеткіштерді жақсартуға мүмкіндік беретін шешімдерді ұсыныңыз.
Осылайша, экономикалық субъектілерге басқарудың белгілі бір
мәселелерін тиімді шешуге көмектесетін ең пайдалы ақпараттық
технологиялардың ішінен ұйымды бағалауды жақсарту және экономикалық
жүйелердегі менеджменттің тиімділігін арттыру үшін MRP, MRP II және ERP
сияқты технологияларды бөліп көрсетуге болады.
3.1.2 Шешімдер қабылдаудың әртүрлі тәсілдері
Басқару процесі бірнеше өзара байланысты кезеңдерден тұрады,
олардың ішіндегі ең маңыздысы-шешім қабылдау және қабылдау. Басқару
шешімі-бұл алдын-ала ойластырылған стратегиялық мақсатты, оған жетудің
құралдары мен әдістерін таңдау[6].
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Қазіргі менеджментте шешім қабылдаудың көптеген технологиялық
әдістері қолданылады, бірақ бұл әлі де шығармашылық процесс. Біз
"оңтайлы" және "дұрыс" шешім терминдерінің мағынасын береміз.
Дұрыс шешім-бұл мақсатқа жетелейтін шешім, бірақ мақсатқа жетудің
көптеген жолдары болуы мүмкін.
Дұрыс шешімнен айырмашылығы, оңтайлы нәрсе-бұл табиғатта
материалдық және таңдалған мақсатқа және оған қалай жетуге байланысты.
Шешімдерді әзірлеу және қабылдау процесіне басқарма аппаратының
барлық қызметкерлері қатысады. Басқарушылық шешімдер бірнеше
талаптарға сәйкес келуі тиіс: баяндаудағы қарапайымдылық пен анықтық;
заңнама нормаларын ұстану; ғылыми негізділік; атаулылық; уақтылық;
ұйымдастырушылық сипатқа ие.
Басқару шешімдері ұсынылған белгілерден төмен жіктеледі:
• қабылдау әдісіне сәйкес жеке және алқалы шешімдер бөлінеді;
• шешім қабылдау ауқымы бойынша жалпы және жеке болып бөлінеді;
• қолданылу мерзімі бойынша шешімдер ұзақ мерзімді, орта мерзімді, қысқа
мерзімді болып бөлінеді;
• шешімдер бағдарламаланған және бағдарламаланбаған;
• шешімнің функциялары коммерциялық, кадрлық және экономикалық
болып бөлінеді;
• шешімдер қабылдау әдістері бойынша ұтымды, бейімделгіш және
интуитивті болып бөлінеді [2].
Қарастырайық тәсілдері бар шешімдер қабылдау процесіне. Интуитивті
тәсіл шешім қабылдаушының басшысының түйсігіне негізделген. Ол тек
шешімнің дұрыстығына деген сенімділігіне негізделеді.
Бейімделу тәсілінің негізі-маманның жалпы білімі, басшының жалпы
мағынасы мен тәжірибесі. Рационалды тәсіл негізінде шешім қабылдаған
кезде олар талдау мен тұжырымдарға, проблемаларды диагностикалауға
сүйенеді. Рационалды тәсіл ұйымның одан әрі қызметі туралы шешім
қабылдауда ең тиімді болып саналады, ол мәселені тереңірек зерттеуге және
зерттеуге мүмкіндік береді және осы негізде ең дұрыс шешім қабылдауға
мүмкіндік береді.
Ұтымды шешім қабылдау кезеңдері:
1) мәселені диагностикалау - шешім қабылдаудағы алғашқы қадам,
мәселенің мәні мен оның пайда болу себептерін анықтау. 2) шешім қабылдау
үшін өлшемшарттар әзірлеу - баламалы нұсқалар немесе өлшемшарттар
бағаланатын стандарттарды айқындау. 3) баламаларды анықтау - балама
шешімдерді тұжырымдау. 4) баламаларды бағалау: әрбір баламаның
кемшіліктері мен артықшылықтары анықталды және оңтайлы өлшемшарт
таңдалды. 5) баламаны таңдау-неғұрлым қолайлы салдары бар баламаны
таңдау. 6) шешімді енгізу.
Басқарушылық шешім қабылдаған кезде қабылданған шешімдердің бәрі
бірдей оң нәтиже бермейтінін есте ұстаған жөн. Кейбір жағдайларда
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басқарушылық шешім кәсіпорын үшін қолайсыз салдарға әкелуі мүмкін,
нәтижесінде бұл шешімді қабылдаған әкімшіліктің беделін төмендетеді.
3.1.3 Өкілеттіктер мен міндеттерді беруді жүзеге асыру
Өкілеттіктерді беру дегеніміз-басшының бағыныштыға қандай-да бір
тапсырмасы. Делегацияның мақсаты-міндеттердің бағынышты бөлігін
орындау және олардың орындалуы үшін құқықтар мен жауапкершілікті беру.
Сөздің кең мағынасында, беру бұл міндеттер мен өкілеттіктерді
басшылықтан бағынышты адамға немесе оларды орындауға жауапты
адамдар тобына беру[4].
Өкілдік мақсаттары:
• менеджерлерді басқарушылық немесе стратегиялық шешімдер қабылдау
үшін жағдай жасай отырып, күнделікті міндеттерден босату;
• әр түрлі міндеттерді орындау саласында кәсіпорын қызметкерлерінің
қызығушылығы мен қызығушылығын арттыру;
• басқарудың төменгі буындары қызметкерлерінің деңгейін арттыру.
Егер тапсырма Орындаушыға бөлінбесе, онда көшбасшы оны өзі
орындауы керек, барлық жағдайда мүмкін емес. Бұл басқалардың
тапсырманы немесе жұмыс функцияларын орындай алатын дұрыс
басқаратын көшбасшы деп саналады. Тапсырмаларды беру мүмкіндігі
басшының маңызды құрамдас бөлігі болып табылады.
Өкілеттік беру процесі келесі кезеңдерден тұрады:
1-қызметкерлерге белгілі бір жеке тапсырмаларды тапсыру;
2-қызметкерлерге тиісті өкілеттіктер мен ресурстар беру;
3-белгілі бір тапсырмаларды орындау үшін бағыныштылардың нақты
нұсқаулары мен міндеттемелерін тұжырымдау.
Өкілдік өкілеттік пен жауапкершілік сияқты ұғымдарға негізделген.
Жауапкершілік дегеніміз-қызметкердің өзіне жүктелген міндеттерді орындау
және олардың орындалуы үшін жауапкершілік алу міндеті. Жауапты
қызметкер барлық жұмысты жеке орындауға міндетті емес, бірақ оның
нәтижелері үшін жауап береді. Сондықтан жауапкершілікті беру мүмкін
емес. Мысалы, егер сату бөлімі жоспарды орындамаса, басшылық алдында
сату агенттері емес, сату бөлімінің бастығы жауап береді.
Өкілеттік дегеніміз-берілген міндеттерді орындау үшін ұйымның
ресурстарын пайдалану құқығы. Биліктің екі түрі бар: сызықтық және
штаттық. Сызықтық өкілеттіктер-бұл тікелей бастықтан бағыныштыға, содан
кейін басқа бағыныштыға берілетін өкілеттіктер. Осылайша, олар
командалық тізбек деп аталатын ұйымда басқару иерархиясын жасайды.
Штабтық өкілеттіктер-бұл билік органдарына сызықтық өкілеттіктермен
кеңес беру немесе көмектесу құқығы. Олар өз кезегінде: 1) консультативтік
өкілеттіктер негізінен басқару мәселелері бойынша кеңес беруден тұрады; 2)
міндетті консультативтік өкілеттіктердің ұлғаюын қамтамасыз етеді; 3)
параллель өкілеттіктер персоналдың өкілеттіктерін одан әрі кеңейтуді
білдіреді және жеке шешімдерден бас тарту құқығын береді; 4)
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функционалдық өкілеттіктер тек ұсынуға ғана емес, сонымен қатар өз
функциялары аясында белгілі бір басқару әрекеттерін орындауға да құқық
беруден тұрады [5].
Ірі кәсіпорындарда әкімшілік аппаратта көптеген қызметкерлер бар.
Бұл жағдайда әкімшілік бірнеше басқару деңгейлері бар бөлім болып
табылады. Бұл жағдайда штабтың ішінде желілік ұйым бар. Менеджерлер
өздерінің бағыныштыларына сызықтық өкілеттіктерге ие.
Шешім қабылдаушылар өкілеттіктер мен міндеттерді беруді әдейі
жүзеге асырмауы керек. Басқаруды орталықсыздандырудың теріс салдары
болуы мүмкін екенін түсіну керек. Шешімдер басқарудың төменгі
деңгейлерінде қабылданатындығына байланысты, басқа бөлімшелердің
немесе тұтастай кәсіпорынның мүдделері нашар ескеріледі немесе мүлдем
ескерілмейді. Шешім нәтижесінде олар бүкіл кәсіпорын үшін тиімсіз және
әрқашан сәтті бола бермейді.
3.1.4 Басқару практикасындағы ынталандыру модельдері және
бақылау шаралары
Ұйым қызметкерін ұйымның мақсаттарына жету үшін белгілі бір
әрекетке ынталандыру процесі мотивациямен түсіндіріледі. Ол тікелей ішкі
және сыртқы қозғаушы күштердің әсерінен болады.Кез-келген кәсіпорынның
негізгі және маңызды ресурстарының бірі-оның қызметкерлері.
Қызметкердің мінез-құлқына көп нәрсе әсер етеді, мысалы, қызметтің
мазмұны мен шарттары, ұжымдағы, әріптестерімен қарым-қатынас, жалпы
қоғамдағы жағдай және т. б.
Мотивация персоналды басқару функциясы ретінде әрекет ете алады.
Қызметкерлердің мақсаттары, құндылықтары, көзқарастары, қажеттіліктері
ынталандыру теориясын талдау пәні ретінде де, кәсіпорынның мақсаттарына
жету үшін қозғаушы күштер болып табылады [3].
Әр түрлі адамдарда мотивация айтарлықтай ерекшеленетіні атап өтілді.
Мотивациялық әсерге қойылған мақсат - Орындаушының жұмыс қызметіне
ынталандырушы және саналы түрде оң көзқарасқа қол жеткізуі. Бұл көзқарас
келесідей көрінеді: орындаушы ұйымның алдына қойылған міндеттерді
орындау үшін белгілі бір күш салуға дайын; Орындаушы жұмысты сапалы
орындауға тырысады; ұйым өзіне жүктелген міндеттерді табандылықпен
және мақсатты түрде орындайды. Мотивацияны ұйымдастырудың негізгі
талаптарының бірі-қызметкерлерді тиімді қызметі үшін ынталандыру.
Мотивация теориялары мазмұнды және процедуралық болып бөлінеді.
Мазмұндық теория категорияларды, қажеттіліктер мен сыйақыларды және
олардың
қызметкерлердің
мінез-құлқына
әсерін
қарастырады.
Процессуалдық теория қажеттіліктер мен сыйақылар сияқты әртүрлі
факторларды ескере отырып, адамдардың мінез-құлқын талдайды. Адамның
бір нәрсеге деген қажеттілігі туралы сезімі әдетте қажеттілік деп аталады. А.
Маслоу өзінің Мотивация теориясында қажеттіліктерді бөледі: бастапқы:
физиологиялық-тамақ , киім, үй; қауіпсіздік және қауіпсіздік; екінші: меншік
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және қатысу; құрмет, тану; өзін-өзі көрсету мүмкіндігі. Бастапқы
қажеттіліктер қанағаттандырылған сайын, екіншілік маңызды бола бастайды
[2].
Теориясы Л. Портер мен Э. Лоулер жоғары нәтижелер қажеттіліктерді
қанағаттандыруға әкелетініне негізделген. Бұл жағдайда күту теориясы,
әділеттілік теориясы маңызды рөл атқарады
Мотивацияның процедуралық теорияларын қарастыра отырып, біз
мынаны тұжырымдай аламыз: қанағаттанған қызметкер өз міндеттерін
жақсырақ орындайды.
Мақсатқа жетуге мүмкіндік беретін жоспармен салыстырғанда
ұйымның жұмыс істеуі мен дамуының тиімділігін өлшеу және бағалау
процесі бақылау деп аталады [1].
Бақылау процесі мыналардан тұрады: бақылау кезеңділігі-нормалар
мен талаптардың тапсырмалары, сондай - ақ белгісіз уақыт аралықтарын
(бақылау кезеңділігі) салыстыру үшін негіздер; сипаттамалар - өлшенетін
параметрлердің нақты мәндерін анықтау; деректер мен ауытқу себептерін
талдау-бақыланатын деректердің мәндерін бақылаумен салыстыру.
Жоспарлы траекторияны түзету қажеттілігін негіздеу және осы түзетуді
қамтамасыз ететін іс-қимылдарды жүргізу.
Бақылау кәсіпорынның миссиясын қалыптастыруға негізделген, содан
кейін оның мақсаттары мен құрылымы анықталады.
Ауытқу себептері ішкі және сыртқы ортадағы өзгерістерге байланысты
пайда болуы мүмкін: ұйымның қызметінде жаңа бағыттардың пайда болуы,
мысалы, қоғамдық тауарлар өндірісі, экологиялық талаптарды ескеру, өндіріс
технологиясының өзгеруі, жаңа технологиялардың енгізілуі, кәсіпорын
құрылымының өзгеруі және т. б.
Бақылау түрлеріне алдын-ала, ағымдағы және қорытынды бақылау
кіреді. Алдын-ала бақылау жоспарларды құрудың және ұйымдық құрылымды
дамытудың бастапқы кезеңінде жүзеге асырылады. Мұнда ұйым құрылымын
қалыптастыру бойынша нұсқаулықтардың, ережелердің, процедуралардың
орындалуының дәлдігін бақылау жүргізіледі.Алдын ала бақылау
объектілеріне: адами, материалдық, қаржылық ресурстар (бюджет) және
уақыт факторы жатады.
Ағымдағы бақылау ұйым басшысының кәсіпорын қызметкерлерінің
жұмыс нәтижелерін тексеруін білдіреді. Бұл бақылаудың мақсаты-ұйым
жұмысындағы жоспарланғаннан ауытқуларды анықтау. Бұл жағдайда
бағыныштылардан басшыға кері байланыс та тексеріледі.
Қорытынды бақылау жұмысты аяқтағаннан кейін кері байланысты
қолданады, соңғы нәтиже туралы ақпаратты қарастырады. Қорытынды
бақылау кезінде алынған ақпарат жинақталған тәжірибені ескере отырып,
болашақ кезеңдерде пайдаланылады. Бақылау және оның түрлері
қызметкерлердің уәждемесін қалыптастыруға тікелей әсер етеді. Бақылау
процесі шартты түрде стандарттарды (салыстыру базасын) орнатуға бөлінеді;
алынған нақты деректерді базамен салыстыру және талдау; салыстыру
нәтижелері бойынша қорытынды әрекеттер. Бақылау нәтижелері тексеру
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түріне байланысты басшыларға, қызметкерлерге, талдау қызметтеріне,
акционерлер жиналысына, салық органдарына немесе статистикалық есеп
жүйесіне жеткізіледі.
3.1.5 Еңбек ресурстарын жоспарлау, бұйымдар мен өндірістік
процестерді жобалау кезіндегі заңдық шектеулер
Кәсіпорынның мақсаттарын тұжырымдау кезінде осы мақсаттарға жету
үшін қажетті ресурстарды анықтау қажет. Жоспарлау барысында еңбек
ресурстарына, материалдарға, жабдықтарға және қаржы құралдарына
қажеттілік туындайды.
Еңбек ресурстарын жоспарлау жоспарлау процесінен тұрады, оның
мақсаты қызметкерлерді жалдау және іріктеу болып табылады. Бұл процесс 3
кезеңге бөлінеді: 1) қолда бар ресурстарды бағалау; 2) болашақ
қажеттіліктерді бағалау 3) болашақ қажеттіліктерді қанағаттандыру
бағдарламасын әзірлеу [4].
Жұмыс істеп тұрған кәсіпорынның еңбек ресурстарын жоспарлау қолда
бар ресурстарды бағалаудан басталады. Нақты мақсаттарға жету үшін қанша
қызметкер алға қойылған міндеттерді орындайтынын анықтау қажет. Осыдан
кейін ұйымның жаңа басымдықтарына сәйкес кәсіпорынның жұмыс істеуі
өзгерген кезде болашақта қанша орындаушылар қажет болатындығы
анықталады. Сонымен қатар, кәсіпорынның еңбек ресурстарының сапасы да
бағаланады. Бірқатар компанияларда еңбек ресурстарының сапасын бағалау
үшін біліктілік тізімі жасалады. Ол осы дағдыларға ие қызметкерлердің
санын көрсететін қызметкерлердің кәсіби дағдыларының тізімін қамтиды.
Қызметкерлерді іріктеу кезінде жұмыскерге (немесе оның тікелей
бастығына) қойылатын талаптарды анықтау мақсатында жұмыскерге сұхбат
беру әдістері, жұмыскерге сауалнама жүргізу әдісі пайдаланылады.
Кәсіпорында белгілі бір қызметті орындау кезінде қызметкерлер үшін
лауазымдық нұсқаулықтар жасалады. Олар әр қызмет түрі үшін негізгі
міндеттердің, дағдылардың, дағдылардың жалпы сипаттамаларын қамтиды.
Заңды шектеулер деп жоспарлау процесінде ескерілетін айнымалы
түсініледі. Еңбек ресурстарын жоспарлау кезінде тауарлар мен қызметтерді
өндірудің әртүрлі салаларына арналған қауіпсіздік стандарттары, еңбек пен
денсаулықты қорғау туралы заңдар мен қаулылар, азаматтық құқықтар
туралы Заң және басқа да нормативтік және заңнамалық актілер ескеріледі.
Еңбек ресурстарын басқару бағдарламаларына қатысты заңды шектеулерге
кәсіподақтармен жасалған шарттар да кіреді. Бұл шарттарда мансаптық өсу,
әр түрлі санаттағы орындаушылардың жалақы деңгейі, еңбек даулары мен
жанжалдарды шешу тәртібі және т.б. мәселелер қарастырылған. Сондай-ақ
кәсіпорындағы өрт және санитарлық қауіпсіздік ескеріледі. Құқықтық
шектеулерге қоршаған ортаны қорғауға, бәсекелестік ережелерін сақтауға,
соның ішінде монополияға қарсы заңнаманың ережелерін сақтауға қатысты
құқықтық мәселелер мен нормативтік актілер жатады. Қызметкерлерді
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жасына, жынысына, ұлттық, рухани белгілеріне қарай кемсітуді болдырмау
да заңды шектеулерге жатады.
Өнімнің кез-келген түрін жобалау клиенттердің қажеттіліктерін
қанағаттандыруға бағытталған. Басында тұтынушының дамыған өнімге
қойылатын талаптарын талдау қажет. Әзірлеу кезінде келесі критерийлер
ескеріледі: өнімнің сапасы, оның құны, мөлшері, беріктігі мен
беріктігі,пайдалану кезіндегі үнемділігі мен сенімділігі, қосымша керекжарақтардың немесе сәнді элементтердің болуы, жарамдылық мерзімі,
техникалық қызмет көрсету талаптары, жан-жақтылығы және пайдалану
қарапайымдылығы, пайдалану қауіпсіздігі [5].
Жобаланатын өнімнің қажетті сипаттамаларын алу үшін әзірлеуші
таңдайды: өлшемдер, материалдар, өнімнің формалары, сенімділік пен
қауіпсіздікті арттыратын элементтер, стандартты, нақты элементтер мен
модульдік компоненттердің болуы.
Өнімді жобалағаннан кейін осы өнімді өндіру процесінің кезеңдері
анықталады. Өндіріс процесін әзірлеуші өндіріс процесін жобалаудың
өндірістік қуат, экономикалық тиімділік, икемділік, қауіпсіздік және
өнеркәсіптік санитария, өндіріс пен жұмыс гигиенасы, өнімділік, сенімділік,
тұрақтылық, стандарттау және нәтижелердің тұрақтылығы сияқты
өлшемдерін қарастырады.
3.2 Кәсіпорынның маркетингтік қызметінің тиімділігін арттыру
3.2.1 Тауар, баға және өткізу саясатының негізгі бағыттары
Маркетингтің негізгі мақсаты-стратегиялық мақсаттарға қол жеткізу,
кешенді даму және компанияның тиімді жұмысында максималды
тұрақтылықты қамтамасыз ету. Осы міндеттерден басқа, маркетингтік
қызметтің нәтижесінде нарық, өнім, тұтынушы және бәсекелес туралы
сенімді, өзекті және сенімді ақпарат беруге байланысты мәселелер шешіледі;
тұтынушының қажеттіліктеріне, компанияның мүмкіндіктеріне барынша
сәйкес келетін тауарларды жылжыту; тұтынушыларға, сұранысқа және
нарыққа әсер ету. Осы мақсаттарға жету үшін мәліметтер, талдау және
нәтижелер туралы есеп негізінде компанияның маркетингтік жағдайын
көрсететін маркетингтік зерттеулер қажет.
Маркетинг кешені бақылауға болатын маркетингтік факторлардан және
компания нарықта қажетті жауап алу үшін пайдаланатын комбинациядан
тұрады. Маркетинг кешені 4 компоненттен тұрады: өнім, баға, бөлу және
жылжыту. Өнім-бұл сатып алушылардың қажеттіліктерін қанағаттандыра
алатын және тауарлар, қызметтер, тәжірибе, оқиғалар, мүлік, ұйымдар,
ақпарат, идеялар және т.б. түрінде ұсынылатын нарықтық ұсыныс.
Тауарларды бөлу дегеніміз-тауарлардың өндірушіден тұтынушыға
физикалық қозғалысын жоспарлау, сату және бақылау қызметі. Жарнама-бұл
тауарлар, қызметтер, әлеуметтік қызметтер, идеялар, нанымдар және т. б.
туралы ақпарат немесе еске салудың ерікті түрі.
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Маркетинг кешені макро және микро орта, нарық және кәсіпорынның
мүмкіндіктері туралы қажетті ақпаратты беретін маркетингтік зерттеулер
негізінде жасалады. Содан кейін кәсіпорын қызметінің стратегиясы
әзірленеді және қабылданған басқарушылық шешімдерді жан-жақты бақылау
саласындағы қызмет болжанады. Маркетингтік кешенді дамытудың негізгі
мақсаты-мықты нарықтық позицияларды алу, компанияның тиімді және
бәсекеге қабілетті артықшылықтарын дамыту [3].
Маркетинг кешенінің элементтері тауарлық, коммуникациялық, сату
және баға саясатынан тұрады.Тауар және тауар саясаты бүкіл маркетингтік
кешеннің негізінде жатыр. Кәсіпорынның өсуінің негізгі шарты тауарлардың
бәсекеге қабілеттілігін арттыру болып табылатындығына байланысты. Бұған
жаңа өнімдерді әзірлеу, ассортиментті кеңейту, ескірген бұйымдарды
уақтылы алып тастау және басқа да осындай әрекеттер арқылы қол
жеткізіледі.
Тауар саясаты тұтынушының ұсынылатын тауардың сапалық
сипаттамаларына қатысты тілектерін ескеруге және сонымен бірге оның
бәсекеге қабілеттілігін арттыруға бағытталған. Тауар саясаты: 1) тауардың
қалған бәсекелес аналогтардан ерекшеленетін даралығын; 2) тұтынушының
талғамына сәйкес тауарды немесе көрсетілетін қызметті үздіксіз жетілдіруді;
3) нарықта тиісті сұранысқа ие жаңа тауарларды жобалау мен әзірлеуді; 4)
ұқсас, бірақ сапасы төмен тауарлардың бағалары бойынша сапасы жоғары
деңгейдегі тауарды сатуды ескереді.
Баға саясаты-кәсіпорынның нарықтағы жағдайға байланысты өнімге
белгілі бір баға белгілеуімен және оларды реттеу тәсілдерімен, жоспарланған
пайда көлемімен, бәсекелестермен салыстырғанда өнімді қызметпен және
басқа стратегиялық мақсаттарға қол жеткізумен сипатталады. Баға саясаты
компанияның мақсаттарын; тауар бағасына әсер ететін әртүрлі факторларды;
сұраныс сипатын есепке алуды; өндіріс шығындарын есепке алуды ескере
отырып әзірленеді. Баға саясатын әзірлеу тауардың бастапқы бағасын
белгілеуден тұрады; бағаларды бәсекелестердің іс-әрекеттеріне, нарықтық
жағдайлардың өзгеруіне және т. б. сәйкес жедел түзету.
Тапсырыс берушілермен, жарнама агенттіктерімен байланыс, БАҚ-та
жариялау, өткізу жүйесі, сервистік қызмет көрсету, жеке сату,
тұтынушылармен кездесулер, тауардың тұсаукесерлеріне, көрмелерге,
жәрмеңкелерге қатысу, қызметкерлерді сатылатын өнім туралы мейірімді
және хабардар болуға үйрету және коммуникациялық саясат саласына
қатысты басқа да ұқсас қызмет туралы ұмытпау керек[6].
Тауар өндіретін фирмалар сату саясатын жүргізеді. Бұл өнімнің
өндірушіден тұтынушыға өтуін ұйымдастыруға бағытталған қызмет,
принциптер мен әдістер. Сату саясатының міндеті сату мен таратудың
оңтайлы және тиімді жағдайларын жасау деп түсініледі. Сатудың маңызды
компоненттеріне мыналар жатады: тауарларды тасымалдау, іріктеу,
сұрыптау, дайын өнімді жинау, өнімді сақтау, оның қорларын толықтыру,
тұтынушылармен байланыс, тауарларды сату және жеткізу, тапсырыс беру,
төлем операцияларын ұйымдастыру, тауарға меншік құқығын беруді заңды
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тіркеу, тұтынушыға өнім мен компания туралы хабарлау және сатылатын
тауарлар нарығының тауашасы туралы ақпарат жинау.
3.2.2 Маркетингтік зерттеулер үшін ішкі және сыртқы қайталама
ақпарат көздерін пайдалану
Маркетингтік ақпарат көздері бастапқы және қайталама болып
бөлінеді. Көбінесе маркетингтік зерттеулерде қайталама ақпаратты бақылау
және талдау жүзеге асырылады. Егер ақпаратты алу кезінде арнайы
рәсімдерді жүргізу талап етілмесе, онда бұл қайталама ақпарат. Басқа
мақсаттар үшін жиналған немесе бұрын жарияланған ақпарат екінші реттік
деп те аталады. Екінші ақпарат көздері сыртқы және ішкі болып бөлінеді.
Ақпараттың ішкі көздері кәсіпорын қызметкерлерінің иелігінде, ал сыртқы
көздері, керісінше, кәсіпорынға қатысы жоқ әртүрлі көздерден алынады.
Ешкімде жоқ жаңа ақпаратты алу үшін бастапқы көздер беріледі. Мысалы:
сауалнамалар,
сауалнамалар,
бақылаулар,
іскери
Ақпарат
және
эксперименттер [3].
Екінші ақпаратпен жұмыс істеу жылдамдық пен тиімділікпен және
төмен шығындармен сипатталады. Жиналған және талданған қайталама
ақпарат негізінде маркетингтік іс-қимыл жоспары жасалуда.
Екінші ақпараттың сыртқы көздеріне мыналар жатады: бұқаралық
ақпарат құралдарында, арнайы басылымдарда, мысалы, кітаптар, оқулықтар,
монографиялар, статистикалық құжаттар, ақпараттық мәліметтер базасы,
интернет қызметтерінің көздері, патенттер, сауда белгілері, құқықтар туралы
ақпарат, фирмалардың ресми есептері, штрих-кодтар, жарнама, жаңалықтар
мен оқиғалар, кездесулер, жәрмеңкелер мен көрмелер туралы ақпарат.сату,
тіпті ресми емес ақпарат, қауесеттер деп аталады. Фирмалар туралы
қайталама ақпарат көздерін талдай отырып, сіз ең танымал өнімді немесе
қызметті таңдай аласыз, бәсекелес фирмалардың артықшылықтарын анықтай
аласыз, олардың стратегиясын, өнімді немесе қызметті жылжытудың әртүрлі
тактикаларын зерттей аласыз және осы негізде өз кәсіпорныңыздың
стратегиясын жасай аласыз.
Сыртқы ақпарат көздерімен жұмыс істеу кезінде мынадай ережелерді
сақтау керек: ақпаратты жүйелі түрде жинау және мезгіл-мезгіл мониторинг
жүргізу керек. Екінші көздер бойынша ақпараттық зерттеудің кемшіліктері
де бар-белгілі бір сұраққа жауап табу қиын, сонымен бірге көптеген
ақпаратты талдау қажет. Әр түрлі дереккөздерде деректердің қайталануы
орын алады. Осы мәселелерді шешу үшін сапалы ақпарат алу үшін
зерттелетін саладағы сарапшымен жұмыс қолданылады. Деректерді талдау
үшін кестелерді, диаграммаларды, графиктерді және диаграммаларды
пайдалану ыңғайлы.
Ақпараттық маркетингтік зерттеулер саласындағы мамандар зерттеуді
ішкі ақпарат көздерін талдаудан бастауға кеңес береді [6]. Зерттеуші, ең
алдымен, өз ұйымында не болып жатқанын түсінуі керек. Өз
кәсіпорныңыздың маркетингтік зерттеулері тауарды кім, қалай, қайда және
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неге сатып алады немесе фирманың қызметтерін пайдаланады деген
сұрақтарға жауап беруге мүмкіндік береді. Мұнда жеке статистиканы
зерттеу, өндіріс пен сату динамикасын қарастыру көмекке келуі керек. Бұл
жағдайда ішкі ақпарат көздері мыналар болуы мүмкін: жердегі
сатушылардың есептері, жөндеу және қызмет көрсету топтарының есептері,
бухгалтерлік есеп, компанияның жеке статистикасы, фирманың журналдары,
газеттері, жеке тәжірибесі және т. б.
3.2.3 Маркетингтік зерттеулер жүргізу кезінде бастапқы ақпаратты
жинау әдістері
Қосымша ақпарат кейбір маңызды кемшіліктерге ие және әдетте
маркетингтік зерттеулерге толық шешім бермейді. Ұсынылған ақпараттың
өлшемі немесе санаттары қазіргі уақытта толық емес, қате, маңызды емес
болуы мүмкін, өйткені ақпарат жарияланған кезде аздап ескіреді. Жоғарыда
аталған кемшіліктер пайда болған кезде бастапқы ақпаратқа жүгініңіз.
Арнайы жүргізілген далалық маркетингтік зерттеулер нәтижесінде олар
белгілі бір маркетингтік мәселелерді шешу үшін бастапқы ақпарат алады.
Бастапқы ақпарат әдетте зерттеуге қызығушылық танытатын
тұтынушы сипаттамаларын ескеретін келесі түрлерге бөлінеді. Бұл
демография саласындағы ақпарат, әлеуметтік сипаттамалар, психологиялық
ерекшеліктер және әлеуетті сатып алушылардың өмір салты; тұтынушының
мінез-құлқы,
уәжі,
пікірлері
мен
ниеттері.
Бастапқы және қайталама ақпарат арасында келесі айырмашылықты
бөлуге болады. Екінші ақпаратты жинауды жоспарлау кезінде оның көздерін
анықтау керек, екінші ақпарат бұрыннан бар, сондықтан оны қайдан алуға
болатынын білу керек. Бастапқы ақпарат болған жағдайда, жинау көзі туралы
мәселе өзекті емес: оны әрқашан тұтынушылардан алуға болады [2].Мұнда
келесі мәселе туындайды: қандай әдістерді қолдана отырып, оны жинау
жақсы?
Маркетингтік
ақпаратты
жинау
әдістерінің
көптеген
классификациялары бар, оларды үш негізгі әдіске: бақылау, зерттеу және
экспериментке дейін азайту ұсынылады.
Маркетингтік зерттеулер жүргізу кезінде пайдаланылатын бастапқы
ақпаратты жинау әдістері: сауалнама (сауалнама және сұхбат), байқау,
эксперимент.
Бақылау дегеніміз зерттеушінің болып жатқан оқиғаларды тікелей
қабылдауы мен тіркеуі (мысалы, дүкендердегі сатып алушылардың мінезқұлқын бақылау арқылы ақпарат жинау).
Бастапқы маркетингтік ақпаратты сауалнаманы қолдану арқылы
жинауға болады. Сауалнама жүргізу кезінде респонденттерге олардың өнім
туралы хабардар болуы, олардың өнімге немесе қызметке қатынасы,
артықшылықтары мен ұнатпауы туралы бірқатар сұрақтарға жауап беру
ұсынылады. Ауызша (сұхбат) және жазбаша сауалнамалар (сауалнама)
қолданылады. Сауалнама зерттеушіні қызықтыратын кез-келген мәселе
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бойынша кең ауқымды қамтуға мүмкіндік береді. Бұл осы техниканы
маркетингтік зерттеулерде кеңінен қолдануға әкелді. Осылайша, 70-80%
жағдайда бастапқы деректерді жинау кезінде сауалнама қолданылады.
Эксперимент кезінде тәуелсіз айнымалы оның басқа тәуелді
айнымалыға әсерін бағалау үшін өзгертіледі. Әдетте эксперимент ұқсас
факторлардың әсерінен әртүрлі тапсырмалар берілген ұқсас адамдардың
топтарын анықтау арқылы жүзеге асырылады, содан кейін топтық
реакциялардағы айырмашылықтар тексеріледі. Осылайша, эксперимент
арқылы себеп-салдарлық байланыстарды анықтауға болады. Эксперименттің
мысалы-бір өнімді әртүрлі бағамен сату.
Эксперимент ең қымбат және күрделі әдістердің бірі екенін есте
ұстаған жөн. Сауалнама жүргізу және оның нәтижелерін талдау сияқты,
компания бақылауға қарағанда қымбатырақ болады. Эксперимент пен
сауалнаманы қолдану алынған маркетингтік деректердің сенімділігін едәуір
арттырады. Эксперимент жүргізу алынған зерттеулердің дәлдігі мен
сенімділігін қамтамасыз етеді. Сондықтан кез-келген компания үшін
маркетингтік зерттеулер жүргізуге ақшалай шығындар ақталады.
Маркетингтік зерттеулердің нәтижелеріне сүйене отырып, компания
басқарушылық шешімдер қабылдай алады, мысалы, стратегияны өзгерту,
бәсекелестерді айналып өту, сатылымды арттыру. Маркетингтік зерттеулерге
сүйене отырып, компания сенімді маркетингтік ақпарат алу арқылы өз
қызметінің тәуекелдерін едәуір азайта алады.
3.2.4 Тұтынушының мінез-құлқы мен таңдауына әсер ететін
факторлар
Тұтынушылар-бұл тауарларды немесе қызметтерді сату саласындағы
негізгі тұлғалар. Кәсіпорынның қызметі тұтынушылардың қажеттіліктері мен
қажеттіліктерін қанағаттандыруға бағытталған. Маркетингтік зерттеулер
тұтынушылық сұранысты, мінез-құлықты, қалауды және т. б. зерттеуге
негізделген.
Оған сенімсіз тұтынушы өзінің жанашырлығы мен ұнатпайтынын,
сондай-ақ өзінің тұтынушылық қалауын білдіре отырып, тауарды өндіруші
компанияның немесе сатушының тағдырына қатысады. Осының негізінде
компания тұтынушы мен оның әлеуетті сатып алушыларын жан-жақты және
мұқият зерттеудің барлық мүмкіндіктерін барынша пайдалануға
тырысады[5]. "Тұтынушы" және "сатып алушы" ұғымдарында айырмашылық
бар. Тұтынушылар сатып алушыға қарағанда кеңірек ұғым. Нарықтық
экономиканың қазіргі жағдайында қажеттіліктерді қанағаттандыратын және
сатып алу туралы шешім қабылдайтын және өз ақшасын жұмсайтын адам
әрқашан бірдей адам бола бермейді. Кез - келген адам тұтынушы бола алады,
ал Сатып алушы-өз қалауын қанағаттандыру үшін төлей алатын адам.
Нарықтағы сатып алушылардың мінез-құлқы жеке немесе бүкіл отбасының
немесе үй шаруашылығының ниетіне байланысты анықталады.
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Мәдени, әлеуметтік, экономикалық, жеке, психологиялық және
басқалар сияқты көптеген факторлар тұтынушылардың нақты сатып
алуларына тікелей әсер етеді.
Экономикалық факторлар ұлттық табыстың мөлшері мен бөлінуі,
халықтың ақшалай табыстары және оларды тұтынушылар топтары бойынша
бөлу, бөлшек бағалардың деңгейі мен арақатынасы, халықтың жеке тұтыну
тауарлары мен қызметтерімен қамтамасыз етілу дәрежесі болып табылады.
Сатып алушының экономикалық жағдайы оның өнімін таңдауға қатты әсер
етеді. Егер экономикалық көрсеткіштер төмендеуді көрсетсе, онда өндіріс
пен қорларды азайту үшін өнімді, оның орналасуы мен бағасын өзгерту
қажет.Адамдар өздерінің негізгі көзқарастарын, құндылықтары мен мінезқұлық нормаларын, соның ішінде тұтынушы мен сатып алушының мінезқұлқын қалыптастыратын белгілі бір қоғамда дамитынына байланысты
мәдени факторларды ескеру қажет. Бұл адамның қажеттіліктері мен мінезқұлқының негізгі себебі болып табылатын мәдениет екені белгілі.
Мәдениеттің негізгі элементтеріне мыналар жатады: субмәдениет, әлеуметтік
мәртебе, тұтыну мәдениеті, сән, эстетикалық талғам және т. б.
Осы ұғымдардың кейбірін түсіндірейік. Ортақ құндылық жүйелері бар
адамдар топтары субмәдениетті құрайды, мысалы, діни қауымдастық, шағын
ұлт немесе бірлестік. Әлеуметтік жағдай тұтынушы тиесілі әлеуметтік
сыныпқа байланысты. Әрі оған бар тән артықшылық тауарлар, киім, керектұрмыстық, ойын-сауық, сән-салтанат заттарына. Әлеуметтік факторлар
тұтынушылардың мінез-құлқында да маңызды рөл атқарады. Келесі
әлеуметтік факторлар бөлінеді: анықтамалық топтар, отбасы, әлеуметтік
рөлдер мен мәртебелер.
Анықтамалық топтар тұтынушының көзқарасы мен мінез - құлқына
әсер етеді - бұл адамға тиесілі және олармен бірге жұмыс жасайтын топтаротбасы, достар, көршілер және әріптестер. Қазіргі қоғамда өмір сүру арқылы
адам әртүрлі қоғамдық ұйымдар, діни бірлестіктер және кәсіподақтар сияқты
топтарға жата алады.
Тұтынушының таңдауына әсер ететін факторларды зерттеу кезінде
Тұтынушының әлеуметтік рөлі мен мәртебесін де ескеру қажет. Кез - келген
адам белгілі бір рөл атқарады, отбасылық және туыстық қатынастарда
ұлының немесе қызының, әйелінің немесе күйеуінің рөлі, кәсіпорын ішіндекөшбасшының рөлі. Рөлдердің әрқайсысы белгілі бір мәртебеге сәйкес
келеді. Сондықтан көшбасшының рөлі күйеуінің немесе әйелінің рөлімен
салыстырғанда жоғары мәртебеге ие болады. Директордың мәртебесі киім,
автомобиль, сәнді және күнделікті заттарды таңдауда көрінеді. Сатып
алушылар көбінесе қоғамда оның әлеуметтік жағдайына баға беретін
тауарлар мен қызметтерді таңдауды тоқтататыны байқалды [4].
Сатып алушының мінез-құлқы мен таңдауына жеке факторлар да әсер
етеді.Жасы, отбасы және экономикалық жағдайы, қызмет саласы, кәсібі, өмір
салты, жеке тұлға түрі сияқты сыртқы жеке сипаттамалар. Мысалы, әр түрлі
жастағы және әр түрлі отбасылық жағдайдағы адамдар әртүрлі тауарлар мен
қызметтерді таңдайды.
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Практикалық тапсырма
1.
"Энигма"
АҚ
акционерлерінің
жиналысында
жарғылық
капиталдың мөлшерін азайту туралы шешім қабылданды. Осы заңды
тұлға тіркеуші органға қандай өтініш беруі тиіс екенін түсіндіріңіз?
2.
Бірнеше ондаған жылдар бойы нарықтың белгілі бір тауашасында
орналасқан Орион компаниясы өз тауарларын шығарды. Осы уақыттан кейін
ол ұқсас өнімді шығаратын бәсекелес фирмаларға тап болды, нәтижесінде ол
өз позицияларының бір бөлігін бәсекелестерге берді. Кәсіпорын басшылығы
стратегиялық жоспарды әзірлеу туралы шешім қабылдады. Стратегиялық
жоспарда не көрінуі керек екенін анықтаңыз, Стратегиялық жоспар құру
үшін қысқаша ұсыныстар жасаңыз. Өзіңіздің жеке пікірлеріңізге және
кәсіпорынның стратегиялық дамуына деген көзқарасыңызға сүйене отырып,
шамамен жоспар құрыңыз.
3.
4 тауар тобын сататын кәсіпорынның сауда нүктелерінің оңтайлы
санын талдаңыз және анықтаңыз: күнделікті сұраныс, алдын-ала таңдау,
ерекше сұраныс және пассивті сұраныс? Өз ұсыныстарыңызды түсіндіріп,
таңдауыңызды негіздеңіз?
4.
Талдау жасаңыз және оның негізінде тауарларды сатуды ынталандыру
қызметін ұйымдастыру бойынша ұсыныстар беріңіз: а) ерлердің спорттық
киімдері дүкенінің иесі б) шаштараз иесі в) сақтандыру ұйымының
менеджері, г) косметика және парфюмерия дүкенінің иесі.
5.
Кестеде белгілі бір тауарларды сату көлемі көрсетілген.
Ол y мәндерімен сипатталады – t жылдың белгілі бір айларында қанша тауар
сатылды .
t
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
V
2
4,5
6
7
7,5
8
7,8
5
4
3
4,5
2
Сату кестесін құрыңыз, кесте негізінде өнімнің өмірлік циклын сипаттаңыз. T
= 2; 6; 7; 12 кезінде маркетингтік іс-шараларды ұйымдастыру бойынша өз
ұсыныстарыңызды беріңіз? Өзгеріс қалай жүреді?
6.
Келесі мәліметтер бойынша Z өнімінің өмірлік циклінің кестесін
жасаңыз:
t 0 1 2
3
4
5
6 7
8 9
10 11 12 13 14
K 0 1 3,5 4,5 4,5 3,5 2 1,5 2 3,5 4
3,5 2
2
3
мұндағы t-белгілі бір уақыт аралығының мәні, ал K – тауар бағасының мәні.
Сипаттама беріңдер өсу және төмендеу бағасы товараза осы кезеңде. Оның
кестесін құрыңыз. T көрсеткіштері қандай болса, Z өнімінің өмірлік циклі өсу
сатысында, ал қандай құлдырау кезінде?
7.
Белгілі бір уақыт аралығында тауардың W сату көлемінің мәндері
берілген t:
t
0
1
2
3
4
5
6
7
W
0
5
12
7
6
4
1
2
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Кестедегі мәліметтерге сүйене отырып, график құрыңыз. Сату уақытының әр
кезеңіндегі маркетингтік стратегияның сипаттамасын анықтаңыз? Q
тауарларын сатудан компания пайдасының өзгеруі қалай болды?
8.
Hplazerjet 1022 принтері қандай тұтыну түріне жататынын анықтаңыз?
Бұл пассивті немесе күнделікті сұраныстың өнімі ме? Оны алдын-ала
сұранысқа ие өнімге жатқызуға бола ма?
9.
Жақында олар маркетингте "бренд бейнесі"өрнегін қолдана бастады.
Бұл термин тұтынушылардың осы өнімге қатысты сезімдерін сипаттайды
және өнімнің кез-келген сапасын сипаттамайды. "Qmax" бағандарын
шығаратын компания өз өніміне қатысты "бренд имиджін" өзгерту мақсатын
қойды. Ол өнім туралы идеяны тек пайдалы зат ретінде емес, басқа ұғымға
өзгерту туралы шешім қабылдады. Сіз компанияға қандай бейнені ұсына
аласыз? Өнімді жылжытудың қандай стратегиясын ұсыну керек?
10. Philips мониторларын сату мысалында өнім бірлігін, номенклатурасын
және ассортиментін сипаттаңыз.
11. Демократиялық және коммунистік Үкіметтегі делегацияның
айырмашылығы неде?
12. "Көп жауапкершілік аудара салуға табады". Сіздің ойыңызша,
кәсіпорынның жоғары, орта және төменгі буындарының менеджерлері үшін
қандай айырмашылықтар болады?
13. Ұйым басшыларының өз өкілеттіктерін бергісі келмейтіндігінің кем
дегенде 5 себебін атаңыз?
14. Бағыныштылардың делегацияны бұғаттауының 4 себебі қандай?
Басқаша айтқанда, олар қандай себеппен жауапкершіліктен жалтарады?
15. Халықаралық it компанияны жоспарлау процесінде, ірі, қала ауқымында,
фирмада, сайттарды әзірлеу бойынша және компьютерлік техниканы жөндеу
және қызмет көрсету бойынша жеке кәсіпорында қандай айырмашылық
болады? Ішкі және сыртқы ортаны жоспарлау процесіне қандай әсер етеді?
Қарастырылып отырған ұйымдардың қайсысы өсу стратегиясын, шектеулі
өсуді, қысқартуды немесе олардың үйлесімін ұстанады?
Өзіндік бақылау сұрақтары
1. Маркетингтік ақпараттық жүйеге анықтама беріңіз.
2. Компания өзінің тиімді қызметі үшін қажетті ақпаратты қандай көздерден
ала алады? Олардың әрқайсысының ерекшелігін көрсетіңіз.
3. Мақсатты және ағымдағы маркетингтік зерттеулердің айырмашылығы
неде? Маркетингтік зерттеулердің негізгі принциптерін сипаттаңыз.
4. Маркетингтік зерттеулерден өтетін кезеңдерді тізімдеңіз. Мәселелерді
анықтау және зерттеу мақсаттарын тұжырымдау кезеңін сипаттаңыз.
5. Қосымша ақпарат дегеніміз не? Оны қандай көздерден алуға болады?
6. Бастапқы ақпаратты жинау қашан қажет? Ол екіншісінен несімен
ерекшеленеді?
7. Маркетингтік зерттеулер кезінде бастапқы ақпаратты жинаудың қандай
әдістері жиі қолданылады?
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8. Бақылауды сипаттаңыз. Ақпарат жинаудың бұл әдісіне қандай
артықшылықтар мен кемшіліктер тән?
9. Эксперименттің мәні неде? Сіз эксперименттердің қандай түрлерін білесіз?
Тәжірибелерге тән артықшылықтар мен кемшіліктерді атаңыз.
10. Сауалнаманы ақпарат жинау әдісі ретінде сипаттаңыз.Сауалнаманың
құрылымы қандай болуы керек, оның қандай түрлері болуы мүмкін?
11. Маркетингтік зерттеу құралы ретінде қандай механикалық құрылғыларды
қолдануға болады?
12. Амортизация дегеніміз не? Іріктеу жоспарын жасау кезінде қандай
міндеттер шешіледі? Үлгі құрылымы қалай анықталады?
13. Іріктеме құрылымына ықтималды және детерминистік көзқарастардағы
іріктеу көлемін анықтау несімен ерекшеленеді?
14. Маркетингтік зерттеулер барысында қолданылатын аудиториямен
байланыс әдістеріне толық сипаттама беріңіз.
15. Маркетингтік зерттеу барысында жиналған ақпаратты жүйелеу және
талдау дегеніміз не?
16. Маркетингтік зерттеу нәтижелерін қандай есептер сипаттайды?
17. Тәжірибеде маркетингтік зерттеулердің қандай ұйымдастырушылық
формалары қолданылады?
18. Маркетингтік зерттеудің ұйымдастырушылық формасын таңдауды не
анықтайды?
Қысқаша қорытынды
Менеджмент және маркетинг кез-келген заманауи кәсіпорынның кәсіби
қызметінде маңызды рөл атқарады.
Бұл курс білім алушылардың Менеджмент және маркетинг бойынша
білімдерін кеңейтеді және маркетингтік зерттеулер жүргізу, ақпарат жинау
және тұтынушылардың мінез-құлқы мен таңдауына әсер ететін факторларды
зерттеу дағдылары мен іскерліктерін қалыптастырады.
Стратегиялық жоспарлау кез-келген кәсіпорынның дамуында
шешуші орынға ие болуы керек, компания әкімшілігінің басқарушылық
шешімдер қабылдауына әсер етуі керек.
Ұсынылған әдебиеттер мен қосымша ақпарат көздерінің тізімі
1. Менеджмент теориясы мен практикасы. Ред.Э. ғ. д., профессор К. Е.
Кубаев – Алматы: Қазақ Университеті, 2005.
2. Голубков Е.Н. Маркетинговые исследования: теория, практика и
методология – М.: ДИС, 2003
3. Балахонова Е.В. Менеджмент и маркетинг: учебное пособие для студентов
неэкономических специальностей/ Е.В.Балахонова.-Пенза:ПГУ, 2009. -272 с.
4. Сухов В.Д. Основы менеджмента и маркетинга в земельно-имущественных
отношениях: учеб. для студ. сред. проф. образования / В.Д. Сухов.- М.:
Издательский центр «Академия», 2013.-240 с.
5. Котлер Ф. Основы маркетинга. 2-е изд. – М., СПб,: Вильямс, 2000.
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6. Казакова Л.В. Менеджмент и маркетинг: краткий курс лекций.ФГБОУ ВО
Саратовский ГАУ.–Саратов, 2016.
7. Лагутенкова Г.В. Основы экономики, менеджмента и маркетинга: учебное
пособие.-Брянск: ФГБОУ ВО Брянский ГАУ.–2015 г.
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4‑БӨЛІМ. ТЕХНИКАЛЫҚ ШЕШІМДЕРДІҢ ТИІМДІЛІГІН БАҒАЛАУ
ЖӘНЕ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЖАҒДАЙДЫ ТАЛДАУ
Оқу мақсаттары:
студенттердің жаңа нарықтық ойлауын қалыптастыру мақсатында
студенттерді экономикалық теориямен, жалпы экономикалық негіздермен
және экономикалық жүйелердің жұмыс істеу схемаларымен зерттелетін
көптеген проблемалармен таныстыру.
Осы модульді өткеннен кейін студенттер:
• компаниялардың ұйымдық-құқықтық нысандарын түсіндіру;
• компания мен кәсіпорынның өндірістік циклінің элементтерін анықтаңыз;
• өндірістік және маркетингтік қызметте негізгі айналым капиталы мен
жұмыс күшін пайдалану тиімділігін бағалау үшін құрылымы мен
көрсеткіштерін түсіндіріңіз;
• шығындардың түрлерін, өнімнің өзіндік құнын есептеу мақалаларын
түсіндіріңіз;
• өндірістік және өткізу қызметінде негізгі айналым капиталын және
жұмыс күшін пайдалану тиімділігін бағалау әдістерін қолдана білу;
• сметаны есептеңіз және өндірілген өнімді есептеңіз;
• кәсіпорындар мен ұйымдардың экономикалық қызметіне талдау жасау.
Курс сызбасы

Алдын ала талаптар:
Осы модульмен жұмыс жасамас бұрын студенттер сурет негіздерін,
геометрияны, шрифт графикасын білуі керек.
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КІРІСПЕ
Қоғам-бұл өте күрделі, жан-жақты жүйе, оның экономикасы адам
қызметінің ерекше саласының бөлігі болып табылады. Әркімнің
экономикамен байланысы бар және ол туралы бала кезінен біледі. Алайда,
бұл білім әрдайым дұрыс бола бермейді, өйткені адам табиғаты ең алдымен
оның мүдделеріне әсер ететін экономикалық құбылыстарды ескереді.
Бұл бөлімде студент экономикалық теорияның негізін құрайтын іргелі
принциптерді түсініп, экономика проблемаларының мәнін ашуы керек;
экономикалық дамудың кең таралған мәселелерінің мазмұнын және оларды
шешудің мүмкін тетіктерін ашуы керек; "таза" нарықтық жүйенің
институттары мен негізгі принциптері, оның жұмыс істеуі, аралас
экономикадағы билікті нарық пен мемлекет арасында бөлу принциптері
туралы түсінік алуы керек; нарықтық жүйені реттеу механизмінің жұмыс
істеу жағдайларын және оның жұмысындағы сәтсіздіктердің себептерін
ашуы керек.
Тұтыну-экономикалық өмірдің түпкі мақсаты,
ал өндірісэкономиканың маңызды саласы. Өндіріссіз экономика болмайды, өйткені бұл
тұтынушылардың қажеттіліктеріне жауап беретін көптеген тауарлар
шығаратын өндіріс.
Әрбір өндірістік процесс кез-келген елдің халық шаруашылығының
негізгі бірлігі болып табылатын кәсіпорында жүзеге асырылады. Дәл осы
кәсіпорын оның дамуының барлық кезеңдерінде экономикадағы негізгі буын
болып табылады.
4.1 Экономикалық теория
4.1.1 Экономикалық теорияның функциялары
Экономикалық теория төрт маңызды функцияны орындайды:
әдіснамалық, идеологиялық, танымдық және практикалық.
Әдіснамалық функция барлық экономикалық ғылымдарға қажетті
ғылыми құралдардың әдістері мен құралдарын әзірлеу болып табылады. Бұл
функцияның мақсаты-Экономикалық теория пәнін байланысты пәндер
зерттейтін пәндерден бөлу. Мысалы," бәсекелестік " әлеуметтік-
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экономикалық құбылыс ретінде Экономикалық теория, Әлеуметтану және
құқықтану мүдделерінің спектріне кіреді [1].
Қайта құру кезеңінен бастап (1980 жылдардың екінші жартысы)
Экономикалық теория бойынша барлық оқу материалдарынан жоғалып
кеткен идеологиялық функцияны атап өткен жөн, ал идеологиядан бас тарту
туралы хабарландыру да идеология болса да, "идеология" сөзі айналымнан
алынды.
Экономикалық теория Қос құрылымға ие және екі қарама-қайшылықты
тармақты қамтиды. Бұл функцияда ол әрдайым іс жүзінде тексеруге болатын
нақты экономикалық қызметті дұрыс көрсетеді. Екінші жағынан,
экономикалық теорияның кейбір ережелері белгілі бір әлеуметтік таптың,
әлеуметтік таптың немесе жалпы әлеуметтік-экономикалық жүйенің
мүдделерін көрсетеді.
Сондықтан қарама-қарсы экономикалық мектептердің өкілдерін оқыту
процесі белгілі бір идеологиялық салада жүзеге асырылады. Сонымен бірге
танымдық процесс салыстырмалы тәуелсіздікке ие.
Когнитивті функция, ең алдымен, шаруашылық жүргізуші
субъектілердің микро және макро деңгейлердегі мінез - құлқын зерттеуді
ғана емес, сонымен бірге тұтастай алғанда экономикалық қатынастар жүйесін
зерттеуді, жүйелер мен категорияларды қалыптастыруды, яғни саяси
экономика сәтті болған тұжырымдамаларды және қазіргі ғылымды
қамтиды.артта қалды.
Танымдық функция экономикалық қарама-қайшылықтар жүйесін
(мысалы, еңбек пен капитал, сұраныс пен ұсыныс, жинақтау мен тұтыну
және т.б.) зерттеуді және сипаттауды қамтиды.
Экономикалық теорияның соңғы функциясы практикалық. Оның
мазмұны экономиканың әртүрлі деңгейлерінде экономикалық саясат пен
өндірісті басқаруды қамтамасыз ету болып табылады. Экономистер көбінесе
саясаткерлерге өздерінің ерекше кеңестері үшін сынға түседі.
4.1.2 Экономиканы зерттеу әдістері
Экономикалық теория Саяси экономика мен экономиканың симбиозы
бола отырып, экономиканың осы екі саласына тән зерттеу әдістерін
қолданады.Экономика рационалды әдіснамамен байланысты, оның
құралдары математикалық аппарат, эконометрика және кибернетика болып
табылады. Зерттеудің нәтижесі-экономикалық модельдер, диаграммалар,
графиктер. Бұл әдісті қолдану проблемалар мен жүйелік жағдайларды
шешуді қамтиды.
Жалпы ғылыми әдістерге сәйкес, барлық экономикалық процестер
қайшылықты және үнемі қозғалыста болады [5].
Бұл процестерді зерттеуде тарихи және логикалық тәсілдердің тіркесімі
қолданылады. Тарихи көзқарас құбылыстарды олар пайда болған, дамыған
және бір-бірін алмастыратын ретпен талдауға көмектеседі. Сол
құбылыстарды зерттеудің логикалық (теориялық) тәсілі олардың тарихи
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жолының айналы көрінісі ретінде қызмет етпейді. Бұл зерттелген және
дерексіз құбылыстың мәніне енуді, яғни оның екінші қасиеттерінен
алшақтауды қамтиды. Нәтижесінде бұл құбылыстың ғылыми түсінігі пайда
болады, яғни.логикалық тұжырымдама немесе экономикалық категория
қалыптасады. Мысалы, өнім, баға, ақша, Бәсекелестік және т. б. Бұл зерттеу
әдісі ғылыми абстракция әдісі, философиялық-маңызды әдіс деп аталады.
Ғылыми танымның жеке әдістеріне бақылау, алынған материалды
синтез және талдау арқылы өңдеу, индукция және шегеру, заңдар мен
категориялар жүйесін дамыту, оларды тексеру, эксперименттер жүргізу,
модельдер құру, олардың математикалық формализациясы және т.б. жатады.
Бұл тапсырма сипаттамалық немесе эмпирикалық деп аталады.Фактілерді
өңдеу индукция, шегеру және талдау және синтез арқылы жүзеге асырылуы
мүмкін.
Ең күрделі міндет-экономикалық процестер мен жүйелерді модельдеу.
Математикалық модельдер графиктер мен математикалық теңдеулер арқылы
өрнектеледі.
4.1.3 Экономикалық теорияның даму кезеңдері
Экономикалық теория философияның тереңдігінде дами бастады және
қалыптаса бастады, содан кейін одан бөлінді, бұл экономикалық білімнің
үздіксіз жинақталуымен байланысты болды.Тәуелсіз білім саласында
Экономикалық теория 16-17 ғасырларда азаматтық қатынастар дәуірінде
ерекшеленді. 1615 жылы Ежелгі Римнен бастап экономикаға ерекше көңіл
бөлінді. Монкретьен " Саяси экономика туралы Трактат. Бірінші
экономикалық мектеп меркантилизм (Англия) болып саналады. Бұл
бағыттың негізгі өкілдері Томас Ман, Джон Лоу және Ричард Кантиллон
болды. Бұл мектептің өкілдері сауда-саттық байлықтың негізгі көзі, ал
байлық алтынмен анықталады деп сенді [2].Меркантилистер экономиканың
дамуының алғышарты экспорттың импорттан (белсенді сауда балансы) асып
кетуін қарастырды.
Меркантилизмнің
дамуының
екі
кезеңі
бар:
1)"
ерте
"коммерцияландыру (16 ғасырдың ортасына дейін); 2)" кеш "
коммерцияландыру (16 ғасырдың ортасынан 17 ғасырдың ортасына дейін);
салыстырмалы түрде арзан тауарларды ұсыну арқылы елдер арасында сауда
қатынастарын орнатудың басталуы; аралық мәмілелерде алтын мен күмісті
жиі қолдану.
Өндірістің дамуымен жаңа үрдіс пайда болады: физиократизм.Бұл
мектептің негізгі өкілдері-Франсуа Кане, Анна Роберт, Жак Турго. Ф.
бастаған физиократтар. Кане, бұрынғы адамдардан айырмашылығы,
конверсия емес, өндіріс әлеуметтік байлықтың қайнар көзі деп санайды.
Бірақ өндіріс тек ауыл шаруашылығында жүзеге асырылады, яғни ауыл
шаруашылығы экономиканың назар аударуды қажет ететін жалғыз өндірістік
секторы болып табылады. Сонымен бірге физиократтар ауыл шаруашылығы
секторының артығын қоғамдық байлықтың көзі деп санады [3].
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Экономикалық теорияның дамуындағы келесі бағыт классикалық саяси
экономика болды. Бұл мектеп XVIII ғасырдың соңғы үштен құрылды, және
оның негізгі жақтаушылары Адам Смит, Дэвид Риккардо және Джон Стюарт
Милл болып табылады [6]. Ғалымдардың пікірінше, зерттеудің негізгі
объектісі-бұл саладағы сипаттамаларына және тауарлардың таралуына
қарамастан, айналым емес, өндіріс.
К Маркс бұған дейін болған ілімдерді сынға алды және бүкіл
капиталистік қоғам тұрақты, шешілмейтін таптық күресте деп санайды.
Оның "Капитал" атты негізгі жұмысы капиталистік қанаудың құпиясына
арналған. Оның теориясында бірінші кезекте артық құн теориясы бар [4].
XIX ғасырдың аяғы-ХХ ғасырдың басында. Батыс экономистері
капитализмнің қайшылықтары оның қалыптасуындағы қиындықтар ғана
және ол әлі де күшейе түсуде деген пікір білдірді. Ғасырлар бойы
мойынсұнғаннан кейін адамдар тек бостандыққа қол жеткізе бастады. Оны
алғаннан кейін, жігерлі, бірақ білімсіз кәсіпкерлер басқа адамдарға зиян
келтіріп, алға шықты. Жаңа әлеуметтік жүйе еркін өндірістің
артықшылықтарын толық пайдалану және сонымен бірге жағымсыз
аспектілерді тегістеу үшін реформалануы мүмкін және қажет. Нәтижесінде
капитализм социализмге қарағанда тиімді және әділ бола алады. 70-ші
жылдардағы ұқсас көзқарастардан. XIX ғасырда экономикалық теорияда
ерекше сызық пайда болды-экономика желісі. Қазіргі уақытта ол бүкіл
әлемде жетекші орынға ие болды. Бұл желіні жақтаушылар экономикалық
процестерді таптық-саяси бағалаудан саналы түрде бас тартты. Ғылымның
атауы өзгергені кездейсоқ емес: саяси экономикадан экономикаға. Толық
саяси бейтараптық жұмыс істемеді, бірақ адамдар арасындағы әлеуметтік
үйлесімділік пен серіктестікке қол жеткізді.
20 ғасырда экономикадағы негізгі бәсекелестер екі сала болды:
неоклассицизм және кейнсианизм. Оларды талқылаудың басты нүктесі
мемлекеттің экономикалық рөлі мәселесі болды. Мемлекет экономикаға
араласуы керек пе, егер болса, қандай дәрежеде.
Ешқандай теория абсолютті және мәңгілік шындықты талап ете
алмайды. Әр мектеп белгілі бір дәрежеде біржақты және асыра сілтеуден
зардап шегеді, өйткені ол белгілі бір әлеуметтік топтың ұстанымынан өзгеше,
сондықтан қоғамды жеке теорияларға байланыстыруға болмайды. Оның
дамуы әлеуметтік ымыраларды күрделі іздеуде қалыптасқан ұлттық
мүдделерді басшылыққа алады. Қарама-қайшылықтан (күрестен) аулақ болу,
адамдар арасындағы келісім мен ынтымақтастыққа қол жеткізу маңызды.
4.2 Еңбек ресурстары және өндіріс құралдары
4.2.1 Еңбек өнімділігінің деңгейін айқындайтын факторлар
Еңбек өнімділігінің факторлары ғылым мен практика қызметкерлерінің
жіті назарында. Олар оның деңгейі мен динамикасын анықтайтын негізгі
себептер ретінде әрекет етеді.Еңбек өнімділігі факторы-бұл еңбек
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өнімділігінің динамикасына әсер ететін және анықтайтын факторлардың
объективті және субъективті қасиеттері.
Еңбек өнімділігінің деңгейіне әсер ететін жағдайлардың ішінде
факторлар мен жағдайларды бөліп көрсетуге болады.
Факторлар еңбек өнімділігінің белгілі бір динамикасын анықтайтын
негізгі қозғаушы факторларды білдіреді.
Шарттар-бұл еңбек өнімділігін арттыру процесі жүретін орта.
Факторлар мен жағдайлар арасында органикалық байланыс бар:
қозғаушы күш сияқты фактор әрқашан белгілі бір жағдайларда әрекет етеді.
Мысалы, өндірісті автоматтандыру еңбек өнімділігінің өсуінің маңызды
факторы болып табылады, ал өндіріс құрылымы өндірісті автоматтандыру
орын алатын жағдай ретінде әрекет етеді [4].
Факторлар мен жағдайлардың сапасы өте үлкен және әртүрлі,
сондықтан оларды жүйелеусіз қарапайым біріктіру өте күрделі және негізсіз
мәселе болып табылады. Еңбек өнімділігіне әсер ететін факторлар мен
жағдайлардың ең жалпы жіктелуі әлеуметтік-экономикалық формация
элементтері негізінде жүзеге асырылуы мүмкін: өндіргіш күштер, өндірістік
қатынастар және қондырмалар. Осыған сүйене отырып, қоғамдағы еңбек
өнімділігінің деңгейіне әсер ететін факторлар мен жағдайларды төрт топқа
біріктіруге
болады:
табиғат
пен
климат;
техникалық
және
ұйымдастырушылық; әлеуметтік-экономикалық; әлеуметтік-саяси.
Табиғи-климаттық факторлар мен жағдайлар белгілі бір жерде еңбек
өнімділігінің белгілі бір деңгейіне алғышарттар жасайды.Оның ауыл
шаруашылығы мен тау-кен өнеркәсібіндегі еңбек өнімділігінің деңгейіне
әсері ерекше маңызды. Табиғи жағдайлар-бұл табиғи ресурстар, климат,
топырақ және т.б. олардың әсері өндіруші салаларда өте жоғары.
Техникалық және ұйымдастырушылық факторлар қоғамның өндіргіш
күштерінің дамуымен байланысты: өндіріс және еңбек құралдары, сондай-ақ
олардың үйлесімін жақсарту [1]. Олар еңбек өнімділігінің өсуіне тікелей әсер
ететін жұмысты ұйымдастыру және басқару, персоналды басқару бойынша
көптеген іс-шараларды қамтиды.
"Өнімділік және басқару" ұғымы кәсіпорынның мөлшері мен
орналасқан жерін таңдауды, кооперацияны, мамандандыруды және
кәсіпорын ішіндегі өндірісті ұйымдастыру нысаны, кәсіпорынды басқару
схемасы, құрылымы мен стилі, оның бөлімдерінің міндеттерін анықтауды
қамтиды.
Арнайы кіші топ топтық қатынастарға және жұмыс тәртібіне әсер
ететін факторлардан тұрады. Біріншіден, қызметкерлердің құндылықтар
жүйесі мен қызметкерлердің мақсаттары мен мінез-құлқына әсер ететін өзара
әрекеттесу принциптерін, олардың топтарда да, жалпы топта да өзара
әрекеттесуін, екіншіден, жандандыру шараларын атап өткен жөн.
жұмысшылар, үшіншіден, басқару шешімдерінің орындалуын бақылау
шаралары және қателерді түзету және дұрыс емес есептеулер және т. б.
Еңбек өнімділігінің өсуінің негізгі техникалық-экономикалық факторы
ғылыми-техникалық прогресс болып табылады, ол еңбек өнімділігін
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арттырудың әлеуетті негізі болып табылатын ғылым мен техниканың өзара
байланысты жетілдірілуі болып табылады. Ғылыми-техникалық прогресс
құралдар мен қолданбалы жұмыс объектілерінде, өндіріс технологиясында,
қол еңбегін машиналарға ауыстыруда өзгерістерге әкеледі.
Технология мен ғылымның дамуын біртұтас процеске біріктіру
ғылымның тікелей өндірістік күшке айналуын білдіреді, бұл ғылыми
зерттеулердің нәтижелерін пайдалану негізінде өндірістік процестің
тиімділігін арттырудан көрінеді. Жабдықтар мен технологияларды неғұрлым
прогрессивті етіп өзгерту болашақта өндірісті ұлғайту үшін жағдай жасауды
білдіреді.
Еңбекті пайдалану дәрежесін сипаттайтын әлеуметтік-экономикалық.
Әлеуметтік фактор ұғымы әлеуметтік жүйені дамытудың қозғаушы
күштерінің негізгі аспектілерінің ерекшеліктерімен байланысты: нарықтық
немесе мемлекеттік меншіктің, демократиялық азаматтық қоғамның және
туындайтын әлеуметтік қақтығыстарды шешудегі әлеуметтік серіктестік
принциптерінің басым болуымен реттеледі.
Тиімділік факторларын қарқынды және кең деп бөлуге болады. Осы
факторлардың тәуелділік схемасы орташа сағаттық еңбек өнімділігінің
статистикалық мәнін (қарқынды коэффициент) және ауқымды статистикалық
мәнді ажыратады, бұл жұмыс күнінің орташа ұзақтығын және осы кезеңдегі
бір қызметкердің жалақысының жұмыс күндері санының орташа мәнін
білдіреді. Бұл қызметкерлердің құрамы мен сапасы (олардың біліктілігі),
еңбек жағдайлары, қызметкерлердің жұмысқа қатынасы және т. б.
Еңбек өнімділігін арттырудың негізгі факторлары:
1.Ұйымдастырушылық және техникалық себептерге байланысты
өндірістің тоқтап қалуын азайтыңыз: қажетті материалдардың болмауы,
қажетті біліктілігі бар жұмысшылардың жеткілікті саны.
2.Бастапқы және қайталама өндірістік процестерді механикаландыру
және автоматтандыру. Бұл жұмыс күшін босатады, яғни оның өнімділігін
арттырады.
3. Өнімді жабдықтарды енгізу.
4.Өндірістің ұлғаюы, өндірістің шоғырлануы. Еңбек өнімділігі
қызметкерлердің осы санаттарына байланысты артады, олардың саны өндіріс
көлемінің өсуіне байланысты емес (басқарушы персонал, аппараттық
процестерге қатысатын жұмысшылар, қауіпсіздік және т.б.). Өндіріс
ауқымын екі есе арттырған кезде, әдетте, кез-келген секторда еңбек
өнімділігі бір жарым есе артады.
5. Материалдық және моральдық ынталандыру.
6. Еңбекті ғылыми негізделген нормалауды және еңбекті ғылыми
ұйымдастыруды енгізу.
4.2.2 Қазіргі өндіріс факторлары
Адамдардың материалдық қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін
өндіріс қажет, яғни.өмірлік игіліктерді құру процесі. Бұл әр қоғамда бірқатар
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элементтер мен факторларды (ресурстарды) қамтитын белгілі бір өндіргіш
күштердің жұмыс істеуін білдіреді. Адамзат дамуының барлық кезеңдерінде
өндірістің екі негізгі факторы жұмыс күші (бұл жеке немесе адам факторы)
және өндіріс құралдары (материалдық фактор) болды [1].
Алайда өндіргіш күштер өзгеріссіз қалмайды. Қоғамның дамуымен
олар мазмұнын дамытады, жақсартады және өзгертеді. Сонымен, қазіргі
ғылыми-техникалық революция жағдайында олардың айтарлықтай асқынуы
байқалады. Дәстүрлі жұмыс күші мен өндіріс құралдарына бірқатар жаңа
немесе тәуелсіз элементтер мен факторлар қосылады (сурет. 4.1). Олардың
әрқайсысын толығырақ қарастырайық.
Жұмыс күші-бұл адамның жұмыс істеу қабілеті, өндірісте
қолданылатын физикалық және ақыл-ой қабілеттерінің жиынтығы [3].

Сурет 4.1. Қазіргі өндірістің негізгі факторлары
Жеке факторды қолданудың негізгі көрсеткіші Еңбек өнімділігі болып
табылады. Өнімділіктің өсуіне байланысты еңбек ресурстары үнемделеді,
өндіріс арзанға түседі және қоғамның әл-ауқаты артады. Қарастырайық
толығырақ, неден тәуелді шаруашылық қызметінің нәтижелілігі. Еңбек
өнімділігінің деңгейін анықтайтын негізгі факторларды алты тармаққа
топтастыруға болады (4.1-кесте).
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Еңбек өнімділігі анықталады

Қызметкерлердің білім деңгейі, біліктілігі және кәсібилігі, олардың
жұмысын ұйымдастыру және мәдениеті
Өндірушілердің еңбек нәтижелеріне қызығушылық дәрежесі, олардың
тәртібі мен жауапкершілігі
Ғылымның, техниканың даму деңгейі және оларды өндірісте қолдану
тиімділігі
Шикізатты, материалдарды, отынды, энергияны және басқа ресурстарды
пайдаланудың ұтымдылығы және үнемділігі
Еңбек қарқындылығы, яғни оның қауырттылық дәрежесі, энергиясы,
еңбек операцияларының жылдамдығы
Табиғи жағдайлар (пайдалы қазбалардың, ормандардың, сулардың көптігі
мен қол жетімділігі, топырақтың құнарлылығы, климат және т. б.)
Кесте 4.1 еңбек өнімділігінің деңгейін айқындайтын негізгі факторлар

Өз кезегінде, басқаруды ұтымды ету компания ішіндегі қатаң тәртіп
пен бақылауды; кадрларды дұрыс таңдау мен орналастыруды;
қызметкерлердің біліктілігі мен мансаптық өсуінің нақты жүйесін; жалақыны
саралауға, жұмыс нәтижелері мен басқа да шараларға негізделген өндіріс
тиімділігіне олардың материалдық қызығушылық принципін қамтиды.
Жұмыс процесі өте ұтымды және өндіріс стандарттары жоғары болуы керек.
4.3 Кәсіпорынның техникалық-экономикалық көрсеткіштері
4.3.1 Өндірістік бағдарламаны әзірлеу кезектілігі. Айналым
қаражатына, еңбекке ақы төлеу нысандары мен жүйелеріне қажеттілікті
айқындау әдістері
Өндірістік бағдарлама (Өндірістік жоспар) компанияның ұзақ мерзімді
және ағымдағы жоспарларының негізгі бөлімі болып табылады және келесі
тәртіппен жасалады (сурет. 4.2).
1) маркетингтік зерттеулер кешені, оның ішінде:
- компания тауарларын (қызметтерін) тұтынушыларды және олардың
нарықтағы мінез-құлқын зерттеу;
- компанияның нарықтық мүмкіндіктерін талдау;
- өндірілетін тауарлар мен қызметтерді бағалау, даму перспективалары;
- қолданылатын формалар мен тарату арналарын талдау;
- компания қолданатын баға әдістерін бағалау;
- нарықта тауарларды (қызметтерді) жылжыту бойынша шараларды зерттеу;
- бәсекелестерді зерттеу;
- нарықта "тауашаны" (ең тиімді сегментті) таңдау;
2) жасалған шарттарға сәйкес жоспарға енгізілген өнімдердің
номенклатурасы мен түр-түрі, оларды беру көлемі;
3) тұтынушылардың заттай көріністегі өнімді жеткізу жоспары
жасалды;;
4) жеткізу (сату) көлеміне және жоспарлау кезеңінің басында және
соңында сатылмаған өнімдер қалдықтарының өзгеруіне сүйене отырып, әрбір
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өнімнің өндіріс көлемі Жоспарлау кезеңі ішінде күнтізбелік бөлумен заттай
түрде айқындалады;
Кәсіпорының өндірістік бағдарламсы
↓
Келісім бойынша құжаттар және өнімдердің түрлері және көлемі мен жеткізіуі белгіленеді
↓
Өнімдерді қолданушыға жеткізудің жоспары құрылады
↓
Жоспарланған уақыт аралығында қолданылмаған өнімдердің өзгерістерін есептеу
↓
Календарды жеткізу жоспары уақыт аралығында әр өнімнің шығарылуы көлемі белгіленеді
↓
Өндіріс көлемі жерге, цехтарға, қолдануға, жетекші бөлімшелер үшін өндірістік қуаттар
балансын есептеу арқылы негізделген
↓
Шығын есептегіштері есептеледі; тауарлық және жүзеге асырылатын
↓
Тапсырыс берушімен келісім бойынша тауарды жөнелту кестесі жасалады
↓
Бағдарлама кәсіпорын цехымен жоспарланады
↓

Сурет 4.2 өнімді бағдарламаны әзірлеу реттілігі

5) өнімнің жекелеген түрлері бойынша өндіріс көлемі жетекші
бөлімшелердің (жабдықтар тобының, секцияның, цехтың) және тұтастай
кәсіпорынның өндірістік қуаттары баланстарының есептеулерімен
негізделген;
6) заттай көріністегі өнімді өндіру және өткізу көлемдерінің негізінде
өндірістік бағдарламаның: тауарлар мен сатулардың құндық көрсеткіштері
есептеледі;
7) сатып алушылармен жасалған шарттарда көрсетілген шарттарға
сәйкес өнімді тиеп-жөнелту кестесі белгіленеді;
8) кәсіпорынның негізгі цехтарының өндірістік бағдарламасы
жоспарланған.
Өндірістік бағдарлама 3-5 жылға және тоқсандар мен айларға бөлінген
бір жылға арналған.
Өндірістік бағдарламаның көрсеткіштері [1]:
I. Заттай: 1) түр - түрі - шығаруға (өткізуге, жеткізуге) жататын
тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) тізбесі; 2) өнім түртүрі, мөлшері және т.б. бойынша осы тауарлардың номенклатура
мәнмәтініндегі түрлері.
II. Шартты түрде табиғи, атап айтқанда, жұмысшылардың санын,
өндіріс стандарттарын, жалақыны және т. б. анықтау үшін стандартты
сағаттардағы, адам-күндердегі, адам-сағаттардағы жұмыс күшінің көлемі
қолданылады.
III Құн (ақша) есептеуіштері):
1) тауар өнімі-сатуға арналған кәсіпорын шығаратын өнімнің құрамына
мыналар кіреді:
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- жылдық өнімнің құны;
- өз өндірісінің жартылай фабрикаттары мен қосалқы цехтардың өнімдерін
жағына сату үшін құны;
- жартылай фабрикаттар мен бұйымдарды астаналық құрылыс
кәсіпорындарына және өнеркәсіптік емес кәсіпорындарға жеткізу құны;
- стандартты емес жабдықтардың, аспаптардың және т. б. жалпы мақсаттағы,
оны дайындау кезінде, кәсіпорынның негізгі құралдарына есепке алынған
немесе жағында сатылған құны;
- өндірістік қызметтер мен тапсырыс бойынша немесе өнеркәсіптік емес
компаниялар мен олардың ұйымдары үшін жұмыстардың құны;
2) жалпы өнім - белгілі бір кезеңдегі кәсіпорынның өндірістік
қызметінің жалпы нәтижесінің шамасы; екі әдісті пайдалана отырып
есептеледі: - жалпы (В0) және зауытішілік (Вн) айналым арасындағы айырма
ретінде: ВП = В0 - Вн (73);
– жоспарланған кезеңнің басына (Нн) және соңына (Нк) тауарлық өнімнің
(ТП) және аяқталмаған өндіріс қалдықтарының, құрал-саймандардың,
құралдардың айырмасының сомасы ретінде: ВП = ТП-Нн+Нк (74);
3) сатылған өнім - осы кезеңде нарыққа келіп түскен және
тұтынушылар төлеуі тиіс өнім көлемінің құны: ТП = оп + ТП – Ок (75),
мұнда ол және Ок-жоспарланған кезеңнің басында және соңында
тиісінше сатылмаған өнімнің қалдықтары, соның ішінде:
- қоймадағы дайын өнім, оның ішінде құжаттары банкке берілмеген тиелген
тауарлар;
- тиелген тауарды сатып алушы уақытында төлемеген;
- сатып алушының сақтауындағы тауарлар.
Сатылған өнім көлемінің көрсеткіші негізінде сатудан түскен пайда
және олардың жалпы құны есептеледі.
4) таза өнім-тауарлар өндіру мен материалдық шығындар сомасы мен
негізгі құралдардың амортизациясы арасындағы айырма:
ТЖ=ТП-материалдық шығындар-ҚҚ амортизациясының сомасы (76).
Компанияның айналым капиталына қажеттілігін анықтау нормалау
процесінде жүреді, яғни айналым капиталының коэффициентін анықтау [1].
Айналым қорларына жататын өндірістік қорлардағы айналым
қаражатының жиынтық нормативі анықталады:
Мп
Н3 =
∗ Н (77), мұнда Мп — жоспарлы кезеңге арналған
Тп
материалдық ресурстардың белгілі бір тобы шығыстарының сомасы; Тп —
жоспарлы кезеңдегі күндер саны; Н — ресурстардың осы түрі үшін Қордың
белгіленген нормасы, күндер.
Қордың мақсатына және өндірісте пайдалану үшін материалдық
ресурстарды дайындау қажеттілігіне байланысты олар көлік, дайындық,
ағымдағы, сақтандыру (немесе кепілдік) және технологиялық қорларды
ажыратады.
Аяқталмаған өндіріске арналған айналым қаражатының нормативі
(Ннп) мынадай формула бойынша айқындалады: (78), мұндағы Вп —
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өндірістік өзіндік құн бойынша тауарлық өнімнің жоспарлы көлемі; со —
өнімді дайындау циклінің ұзақтығы; Тнз — аяқталмаған өндірістегі өнімнің
өзіндік құнының жоспарлы өзіндік құнға қатынасын білдіретін
Вп
∗ Тц ∗ Кнз
шығындардың өсу коэффициенті.Ннп =
Тп

Кнз =

За+0,5 Зо
За+Зо

(79),

мұнда 3А — бастапқы шығындар (шикізатқа, материалдарға, сатып
алынатын жартылай фабрикаттар мен жинақтаушы элементтерге); 3о —
барлық қалған шығындар; 0,5 — кейінгі шығындардың өсуінің біркелкілігін
сипаттайтын коэффициент.
Болашақ кезеңдердің шығыстарына арналған айналым қаражатының
нормативі мынадай теңдік бойынша есептеледі: (80), мұнда Рбс— жоспарлы
жылдың басына болашақ кезеңдердің шығыстарына салынған қаражат
сомасы; Рп — смета бойынша осы жоспарлы кезеңге арналған шығыстар;
Рв — өндіріске арналған шығындар сметасы бойынша жоспарлы кезең
өнімінің өзіндік құнына енгізілетін шығыстар.Нвп = Рвн + Рп − Рв
Қоймадағы дайын өнімге арналған Норматив (Нгот) мынадай
формула бойынша айқындалады: (81), мұнда Ск — дайын өнімнің қоймада
Вп
болуының белгіленген нормативі, күн.Нгот = ∗ Ск
Тп
Өнімді әзірлеу - ең көп таралған және әмбебап көрсеткіш. Бұл
өндірілген өнімдер санының осы өнімдерді өндіруге жұмсалған уақыт
құнына қатынасы (Q / T) арқылы анықталады. Жұмыс уақытына арналған
шығындар көрсетілген бірліктерге байланысты (жұмыспен өтелген адамсағат саны, адам-күн, өнеркәсіптік өндіріс қызметкерлерінің орташа күндік
саны) бір қызметкерге (ПОҚ) сағаттарда, күндерде және өндірісте
айырмашылық жүргізіледі.
Өндіріс көлемін өлшеу бірлігіне байланысты өндірісті анықтаудың үш
әдісі бөлінеді: табиғи, шығындар және еңбек.
Әзірлеумен қатар өнімнің күрделілік көрсеткіші кеңінен
қолданылады. Өндірістің еңбек сыйымдылығы-бұл осы компаниядағы өнім
бірлігін өндіруге жұмсалған барлық еңбек шығындарының сомасы (T / Q).
Еңбек ресурстары қозғалуда. Салалық экономикадағы еңбек
ресурстарының ағынын сипаттау үшін келесі көрсеткіштер қолданылады.
1. Жалдау бойынша Коэффициент: (82), мұндағы Жнг - жыл соңындағы
персонал саны, адам.
Чп
Кн =
∗ 100%
Чнг
2. Жұмыстан босату коэффициенті: (83);
Ку =

Чу
∗ 100%
Чкг
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3. Тұрақсыздық коэффициенті: *100% (84), мұнда жа - өз еркімен немесе
заңнаманы, Жарғыны, тәртіпті және т. б. бұзғаны үшін бір жыл ішінде
Ча
жұмыстан шығарылғандар саны.Кт =
Чкг
Еңбек өнімділігі дегеніміз-уақыт бірлігінде жұмыс істейтін бір
қызметкерге өнім шығару немесе өндіріс бірлігін өндіруге кететін еңбек
шығындары. Еңбек өнімділігінің осындай анықтамасына сүйене отырып,
оның көрсеткіштері орындалады. Олардың негізгілері келесідей:
1. Бір қызметкердің уақыт бірлігіне өнім шығаруы:
П
ПТ = (85), мұндағы П-өндірілген өнім көлемі
Ч
(заттай, шартты-заттай және ақшалай түрде), С-жұмыс істейтін персоналдың
саны, адам.
Егер өнеркәсіп кәсіпорнында біртекті өнім өндірілсе, онда өнім көлемі
және тиісінше еңбек өнімділігінің көрсеткіші заттай мәнде өлшенеді:
ПТн =

Пн
Чп

,

(86).

2. Өнімнің еңбек сыйымдылығы:
Зг
ПТз = , (87), мұндағы Зг - адам күндеріндегі, адам сағаттарындағы
П
еңбек шығындары.
Жалақының екі негізгі түрі бар - уақытша және бөлшек. Белгілі бір
нысанды пайдалану өндірістің нақты жағдайларына байланысты. Әрбір жеке
жағдайда өндірістің ұйымдастырушылық және техникалық жағдайларына
сәйкес келетін және сол арқылы жұмыс нәтижелерін жақсартуға ықпал ететін
формалардың бірі қолданылуы керек. Уақыт өте келе жалақы, қызметкер
жұмыс уақытына байланысты қолма-қол немесе басқа сыйақы алады.
Жалақы ставканы нақты жұмыс істеген сағат санына (сағатпен) көбейту
арқылы есептеледі.
Мемлекет ең төменгі жалақы түрінде ең төменгі тарифтік
мөлшерлемені анықтайды. Уақытша жалақының екі жүйесі бар - қарапайым
жалақы және уақытша сыйақы. Сыйақы жүйесі уақыт негізінде тоқтап қалған
кезде, жалақы мөлшері біліктілік санатына сәйкес келетін тарифке немесе
жалақы мен жұмыс істеген сағаттарға байланысты болады.
Мысал 1. 6-санаттағы жұмысшы бір айда 120 сағат жұмыс істеді. 6разрядтың тарифтік сағаттық мөлшерлемесі 1600 тн құрайды. Демек,
жұмысшының уақыттық табысы 1600 тн х 120 сағат = 192000 тн.
Мысал 2. Қазан айында қызметкер 3 жұмыс күнін өткізді. Осы айдағы
кесте бойынша жұмыс күндерінің саны - 23. Қызметкердің лауазымдық
жалақысы-80000тн. Қазан айында жұмыс істеген күндер саны-20 (23-3).
Қазан айында жұмыс істеген уақыт үшін есептелген жалақы (яғни 20 күн
үшін) 69565тн құрайды. (80000тн. : 23 Күн х 20 күн).
Мысал 3. Жұмысшының сағаттық тарифтік мөлшерлемесі-5000 тн.
Өнім бірлігін дайындау уақытының нормасы-30 минут. Бірлік бағасы - 2500
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тонна. (5000 х 30 : 60). Айына 400 бірлік өнім дайындалды. Бір айдағы табыс
сомасы 1000000 тонна болды. (2500 тн. х 400).
4.3.2 Қолданыстағы шығыс нормалары негізінде материалдық
ресурстарға қажеттілікті айқындау
Өндірісте қолданылатын құралдардың саны үнемі артып, өндіріс
көлемі артып, жаңа негізгі құралдар іске қосылып, күрделі құрылыс деңгейі
артып келе жатқандықтан, бұл энергия, отын, материалдар мен шикізаттың
көбеюіне әкеледі. Бұл мәселеде Энергия, отын, материалдар мен шикізат
жалпы ұғыммен біріктірілуі мүмкін: материалдық ресурстар.
Экономикалық нарықтық жүйеге көшу кезінде материалдық
ресурстарды ғылыми стандарттауды (МР) қолдану қажет [3]. Mr стандартты
басылымдары-бұл жеке элементтер үшін қалыптасатын шикізатты тұтыну
стандарттарының құрамдас бөлігі.Бұл компоненттер мыналарды қамтиды: технологиялық қалдықтардың мөлшерін және өндіріс процесінде
материалдық және шикізат шығындарының дәрежесін көрсететін
көрсеткіштер; - масса, ұзындық, көлем, аудан және т. б. бірлігіне
материалдық ресурстарды өндіруге байланысты үлестік шығындар.
Нормалау әдетте нормаларды орнатумен байланысты процесті
білдіреді. Mr тұтынуын рационализациялау-бұл еңбек заттарын пайдалануға
қатысты реттеу. Көрсетілген процесс өндірісті жоспарлауға байланысты
мәселелерде, сондай-ақ өндірістік процесті материалдық-техникалық
қамтамасыз етуге байланысты мәселелерде әртүрлі нормалар мен
стандарттардың экономикалық сипатын, рөлі мен мәнін терең білуді
көздейді.
МЖ ұтымды пайдалану: - өндіріс процесінде материалдық ресурстар
жұмсалатын жаңа стандарттарды әзірлеу; - өзекті стандарттарды түзету; стандарттарды қабылдау және оларды ұжымдар мен өндірістік алаңдарға
жеткізу.
МР үшін құнды нормалау процесі мыналарды қамтиды:
- өнім бірлігіне МР тұтынуды анықтайтын өндіріс жағдайларының
әсерін зерттеу қажеттілігі. Бұл материалдарды жақсы таңдау, озық
технологияларды енгізу, ең ұтымды өндірісті ұйымдастыру опциясын таңдау
үшін жасалуы керек;
- өндірістің қазіргі техникалық және ұйымдастырушылық деңгейіне
сәйкес келетін нақты міндетті жүзеге асыру үшін бөлінуі тиіс МР тұтынуды
айқындау қажеттілігі;
- өндіріс процесінде заманауи құралдар мен жабдықтарды пайдалана
отырып, МР барынша үнемдеуіне кепілдік беру қажеттілігі. Алайда, бұл
жағдайда жұмыс пен өнімнің қажетті сапасын сақтау қажет.
Компанияның қажеттіліктерін қажетті ресурстар тұрғысынан анықтау
әдістерін қарастырыңыз. Логистикалық жоспарды дайындаудың бастапқы
деректері: өндірістік бағдарлама, материалдар номенклатурасы, тұтыну
көрсеткіші, жоспарланған және есептелген бағалар, сондай-ақ қоймалардағы
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тұтыну және материалдық қалдықтар туралы есептілік деректері.
Бағдарламаға
негізгі
материалдарға
деген
қажеттілік
N
номенклатурасын ескере отырып, бағдарлама бойынша материал
шығынының нормаларын бұйымдар санына көбейту жолымен тікелей
есеппен (Бұйымдар, бөлшектер, өкілдер және аналогтар бойынша)
айқындалады, яғни:, (88), 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑦𝑦𝑦𝑦 = ∑𝑛𝑛𝑛𝑛𝑠𝑠𝑠𝑠=1 𝐻𝐻𝐻𝐻𝑠𝑠𝑠𝑠 ∗ 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑠𝑠𝑠𝑠
мұндағы Ро-бағдарламаға негізгі материалдарға қажеттілік; Ні-материал
шығынының нормасы; Ni-бағдарлама бойынша бұйымдар саны.
Айналым капиталын пайдалану коэффициенті ырғақты және үздіксіз
өндіріс процесін қамтамасыз ететін қорлардың белгілі бір түрлеріне
минималды қажеттіліктің салыстырмалы мәндерінде (күндермен немесе
пайызбен) көрсетіледі.
Өндірісті техникалық дайындау және өндіріске техникалық қызмет
көрсету үшін негізгі және қосалқы материалдарға қажеттілік шартты
есептегіштердегі осы жұмыстардың бағдарламасын немесе көлемін (машинасағат, жөндеу бірліктері және т. б.) материалдардың шығыс нормасына,
материалдың әр позициясы үшін негізгі немесе қосалқы элементтерге
көбейту арқылы анықталады, яғни: (89),𝑃𝑃𝑃𝑃 = ∑𝑛𝑛𝑛𝑛𝑗𝑗𝑗𝑗=1 𝐻𝐻𝐻𝐻𝑗𝑗𝑗𝑗 ∗ 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑗𝑗𝑗𝑗 , 𝑗𝑗𝑗𝑗 = 1; 𝑚𝑚𝑚𝑚
мұндағы Р-негізгі және қосалқы материалдарға қажеттілік; Nj-бағдарлама
немесе жұмыс көлемі; Hj-негізгі немесе қосалқы материалдардың шығыс
нормасы.
Өндірістік қорлардың нормативі (Zн) мынадай формула бойынша
белгіленеді: (90), мұндағы Zт – ағымдағы орташа қор; Zстр – сақтандыру
қоры; Zпод – дайындық қоры [4].𝑍𝑍𝑍𝑍н = 𝑍𝑍𝑍𝑍т + 𝑍𝑍𝑍𝑍стр + 𝑍𝑍𝑍𝑍под
Ағымдағы қор екі бөлек жеткізілім арасында материал өндірісін
қамтамасыз ету үшін материалдың әр түрі үшін бөлек жасалады. Қорлардың
ағымдағы құны жеткізу сәтіндегі ең жоғарғы көлемнен келесі жеткізу сәтіне
сәйкес келетін ең төменгі көлемге дейін ерекшеленуі мүмкін. Оның мөлшері
жеткізудің орташа аралығының (tср) және материалдың орташа тәуліктік
шығынының (Wсут) шамасымен анықталады):
𝑍𝑍𝑍𝑍т = 𝑡𝑡𝑡𝑡ср ∗ 𝑊𝑊𝑊𝑊сут ,

(91).

Жеткізу
аралығы материалдық-техникалық ресурстарды алу
ерекшелігіне, өнімді жеткізу стандарттарына, көлік құралының жүк
көтерімділігіне, қоймаға жеткізу формасын пайдалану мүмкіндігіне және т. б.
байланысты болады.
Сақтандыру қоры ағымдағы қормен салыстырғанда белгілі бір
пропорцияда (мысалы, 50%) немесе келесі формула бойынша есептеу
арқылы есептеледі:
𝑍𝑍𝑍𝑍стр = �

�∑𝑖𝑖𝑖𝑖=1�𝑡𝑡𝑡𝑡ф𝑖𝑖𝑖𝑖 −𝑡𝑡𝑡𝑡ср �∗В𝑖𝑖𝑖𝑖 �
∑𝑖𝑖𝑖𝑖=1 В𝑖𝑖𝑖𝑖

(92),

мұндағы tфi-1-ші жеткізудің нақты аралығы, күн; B-1 – ші жеткізілімде
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келіп түсетін материалдар топтамасының мөлшері, табиғи бірліктер; iқаралатын материалдарды жеткізудің реттік нөмірі.
Дайындық қорын құру келіп түсетін материалды өндіріске дайындау
кезінде жүзеге асырылады. Кейбір жағдайларда арнайы дайындық қорларын
құру қажет болған кезде жағдай туындауы мүмкін. Дүкендер мен өндірістік
алаңдарды жабдықтауға байланысты міндеттерді қою үшін лимиттік
карталар немесе топтық лимиттік тізімдер көрсетіле отырып, ай немесе
тоқсан ұсынылуы мүмкін белгілі бір уақыт кезеңі үшін әрбір дүкен мен алаң
үшін материалдық ресурстардың ең көп санын есептеуге негізделген
лимиттер жүйесі пайдаланылады. Лимитті (Л) есептеу мынадай формула
бойынша жүзеге асырылады: (93), мұндағы РО — цехтың өндірістік
тапсырманы орындауға қажеттілігі; Р— цехтың аяқталмаған өндірісті
өзгертуге қажеттілігі; но— осы материалдың цехтық қорының нормативі;
Орасч — жоспарлы кезеңнің басына цехта осы материалдың күтілетін есепті
қалдығы.Л = Рц ± 𝑃𝑃𝑃𝑃 + Нц − Орасч
4.3.3 Амортизацияны есептеудің әртүрлі әдістерін пайдалана отырып,
өндірістік жабдыққа және амортизациялық аударымдарға қажеттілікті
есептеуді жүргізу

Амортизация ай сайын ұйым есептеген амортизация нормалары және
негізгі құралдарға амортизацияланатын шығындар негізінде есептеледі. Ай
сайынғы амортизация нормасы жылдық мөлшерлеменің 1/12 құрайды.
Жаңадан пайдалануға берілген объектілердің амортизациясы олар
пайдалануға берілген айдан кейінгі айдың бірінші күні басталады.
Амортизация шығарылған айдан кейінгі айдың бірінші күнінен бастап немесе
амортизациядан кейін алынған немесе амортизацияланатын негізгі
құралдарға есептеледі.
Объектілерді жаңғырту, толық немесе ішінара реконструкциялау,
толық немесе ішінара тоқтату, реконструкциялау кезінде, заңнамаға сәйкес
объектілерге қызмет көрсету кезінде, сондай-ақ пайдалануға берілмеген
немесе резервте тұрған объектілер үшін Амортизация есептелмейді[3].
Ұйым амортизацияны есептеу әдістері мен әдістерін дербес анықтайды.
Амортизацияны есептеу тәсілдері мен әдістерін есеп саясатында міндетті
түрде көрсете отырып, күнтізбелік жылдың басында қайта қарауға рұқсат
етіледі. Есептеудің бірнеше әдісі бар: сызықтық әдіс және сызықтық емес
әдіс (жылдар сандарының қосындысы әдісі; өнімді әдіс; азайтылған қалдық
әдісі).
Сызықтық әдіс бүкіл пайдалы қызмет мерзімі немесе негізгі
құралдардың пайдалы қызмет мерзімі ішінде біркелкі амортизациядан
(жылдар бойынша) тұрады. Амортизациялық аударымдардың жылдық
сомасы Негізгі құралдар объектісінің амортизацияланған құнына сүйене
отырып айқындалады; пайдалы өмір; амортизацияның сызықтық нормасы.
Амортизацияланған шығарындылардың сызықтық нормасын (Нл)
есептеу мынадай формула бойынша жүзеге асырылады:
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Нл =

1

Тп

*100%;

(94),

мұндағы Тп - пайдалы қызмет мерзімі, жыл.
Амортизацияны есептеудің сызықтық әдісі отандық бухгалтерлік есеп
тәжірибесі үшін дәстүрлі болып табылады. Бір жылдан келесіге
амортизациялық аударымдар Қондырғының қызмет ету мерзімі ішінде сол
сомаға есептеледі. Бұл әдістің артықшылығы жыл сайынғы (ай сайынғы)
амортизациялық аударымдарды есептеудің қарапайымдылығы болып
табылады. Кемшілігі-амортизацияны есептеу кезінде негізгі құралдардың
амортизацияланатын объектісіндегі өндіріс көлемі де, объектінің жұмыс
режимі де, өндірістік бағдарламаның ұзақтығы да ескерілмейді.
Сызықтық емес әдіс негізгі құралдардың немесе материалдық емес
активтердің объектісін пайдалы пайдалану мерзімі ішінде ұйым
амортизациясының біркелкі емес жинақталуынан (көптеген жылдар бойы)
тұрады.
Сызықтық емес амортизация әдісі өндіріс процесіне тікелей қатысатын
негізгі құралдарға қолданылады. Бұл Машиналар, жабдықтар, көлік
құралдарының келесі түрлеріне қатысты емес:
- автомобильдер, жабдықтар, стандартты қызмет ету мерзімі 3 жыл
көлік құралдары, автомобильдер (таксиден басқа);
- азаматтық авиация техникасының белгілі бір түрлері, олардың
пайдалы қызмет мерзімі көрсетілген ресурстарға сүйене отырып анықталады;
- тек белгілі бір сынақ түрлерінде қолдануға және белгілі бір
өнімдердің шектеулі түрін өндіруге арналған бірегей машиналар мен
жабдықтар;
- жиһаз, оның ішінде офистік жиһаз;
- демалыс, демалыс және ойын-сауық тауарлары.
Сызықтық емес әдіспен амортизацияның жылдық сомасы жыл сомасы
әдісін немесе үдеу коэффициенті 1-ден 2,5 есеге дейін тепе-теңдікті азайту
әдісін қолдана отырып есептеледі. Объектінің пайдалы қызмет мерзімінің
бірінші жылындағы және әрбір келесі жылындағы амортизация нормалары
әртүрлі болуы мүмкін [4].
Жедел амортизация әдістері тозудың әсерінен объектінің құны оның
физикалық ескіруіне қарағанда едәуір тез төмендеуі мүмкін жағдайларда
қолданылады.Жеделдетілген амортизация әдістерін қолдану машиналар мен
жабдықтарды пайдаланудың алғашқы жылдарында олар келесіге қарағанда
жоғары табыс әкелуі мүмкін екендігімен көрінеді, өйткені пайдаланудың
басында оларды жөндеу және техникалық қызмет көрсету шығындары
олардың қызмет ету мерзімінің аяқталуымен салыстырғанда едәуір төмен
болады.
Жылдар санын қосу әдісі негізгі құралдар мен материалдық емес
активтердің амортизацияланған құны негізінде амортизацияны анықтауды
қарастырады, ал алымдағы қатынас - жылдар саны, ал бөлгіш - жылдар саны,
объектінің пайдалы қызмет мерзімі. Мынадай формула бойынша
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Сп.и∗(Сп.и+1)

айқындалады: (95), СЧЛ =
2
БК қайда.и - ұйым белгіленген диапазон шегінде дербес таңдаған объектінің
пайдалы пайдалану мерзімі, жыл.
Азайтылған сальдо әдісін пайдаланған кезде амортизацияның жылдық
сомасы есепті жылдың басында айқындалған бағаланбаған құн және
ұзақтығы негізінде есептелген амортизация ставкасы негізінде есептеледі.
Қондырғының пайдалы қызмет ету мерзімі мен үдеу коэффициентін (2,5
есеге дейін) ұйым қабылдайды.
Бұл амортизация жыл сайын қайта есептелетін және ай сайын қайта
есептеу жүргізілмейтін жалғыз әдіс.
Негізгі құралдардың амортизациясын есептеудің өнімді тәсілі
объектінің амортизацияланатын құны негізінде амортизацияны және ресурс
объектісіне көшу кезеңінде өндірілген (шығарылған) өнім (жұмыстар,
қызметтер) көлемінің табиғи көрсеткіштерінің арақатынасын есептеуден
тұрады. Амортизациялық аударымдар әрбір есепті кезеңде мына формула
бойынша
ОСа
есептеледі:(96), АО = ∑𝑛𝑛𝑛𝑛
∗ ОПР;
𝑡𝑡𝑡𝑡=1 ПР

мұндағы ақ-жыл ішіндегі амортизацияланатын аударымдардың сомасы; ОСобъектінің амортизацияланатын құны; ПР - объектіні пайдалану мерзімі
ішінде жыл ішінде болжанатын өнім көлемі; t=1, n - объектінің пайдалы
пайдалану мерзімі жылдары, жылдар.
4.3.4 Еңбек ресурстарына, кәсіпорын қызметкерлерінің жалақы қорына
қажеттілікті есептеуді жүзеге асыру

Жұмыс күшіне есептелген қажеттілік өнеркәсіптік өндіріс персоналын
(жұмысшылар, мамандар, қызметкерлер, менеджерлер және т.б.) жіктеу
негізінде бағаланады. Осы бөлімнің нәтижесінде біз жылдық еңбек
шығындарының сомасын аламыз.
Персоналға қажеттілікті есептеу нормаланған жұмыстардағы
жұмысшылардың санын есептеуден басталады. N Өндіріс бағдарламасы бір
жылға берілген, бір жұмысшының уақыт қоры және нормаларды
орындаудың қалыптасқан көрсеткіші (КТК), онда жұмысшылар саны (Чр):
𝑁𝑁𝑁𝑁∗𝑡𝑡𝑡𝑡
;
(97) Чр =
𝐹𝐹𝐹𝐹эф∗𝑘𝑘𝑘𝑘вн

Тапсырмада көрсетілген мамандықтардың әрқайсысы бойынша санын
анықтап, 4.2-кестені толтыру қажет.
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Кесте 4.2-негізгі жұмысшылар санын есептеу
Жұмыстардың
түрі

Өнім бірлігінің еңбек Шығару
сыйымдылығы
бағдарламасы

Т.
Ф.
С
Ш.
Сб
Жиыны

4
15
41
17
11
X

1700
1700
1700
1700
1700
X

Нормаларды
орындау
коэффициенті
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15
X

Саны
жұмыс
3.31 = 3
1:12
33.94 = 34
14.07 = 14
9.104 = 9
72

Кәсіпорын персоналының құрылымын есептейміз және есептеу
нәтижелерін 4.3-кестеге шығарамыз: сағ = (сағ осн./ Уд осн.) * Уд всп (98).
Кесте 4.3-кәсіпорын қызметкерлерінің құрылымы
Қызметкерлер санаттары
1. Жұмысшылар, барлығы,
Оның ішінде: негізгі
Қосымша
2 .Басшылар
3. Мамандар
4. Қызметшілер
5. Басқа қызметкерлер
Жиыны:

Саны
82
72
10
4
5
4
2
97

Үлес салмағы, %
85
75
10
4
5
4
2
100

Персоналдың еңбегіне ақы төлеу шығысын өндірістік (негізгі)
жұмысшыларға ақы төлеуден бастаймыз. Біз технологиялық күрделілікті (t
дана), жұмыс дәрежесін, тарифтік мөлшерлемені, қажетті қосымша
төлемдерді, үстемелерді ескереміз. I-ші операциядағы (Зсды) өндірістік
жұмысшы-кесушілердің негізгі жалақысы: Зсды = N * Р(27), Р = tштi·КТ·Т ст
ч 1 р, мұндағы N - бұйымдар саны, дана; р - бұйымға баға, руб tштi - I-ші
операцияға уақыт нормасы; кті - I-йоперациядағы разрядқа сәйкес келетін
тарифтік коэффициент; Т ст ч 1 р - I-ші разрядтағы сағаттық тарифтік ставка.
Рт = 4 * 1.35 * 8.5 = 45.9
Рф = 15 * 1.57 * 8.5 = 200.18
Рс = 41 * 1.35 *8.5 = 470.48
Рш = 17 *1.35 * 8.5 = 195.08
Рсб = 11 *1.35 * 8.5 = 126.23,
4.3-кестенің 1-жолын толтырып, барлық операциялар үшін есептеуді
қайталаңыз.
Зсдт = 1700 * 45.9 = 78 030 т. б.
Зсдф = 1700 * 200.18 = 340 306 т. б.
Зсдс = 1700 * 470.48 = 799 816 т. б.
Зсдш = 1700 * 195.08 = 331 636 т. б.
Зсдсб = 1700 *126.23 = 214 591 т. б.
Зсдобщ= 1 764 379 т. б.
ЗПпр*25%= 1 764 379 *0.25 = 441 094. 75
ЗПдоп= ЗПсд*10%= (1 764 379 + 441 094.75) * 0.10 = 220 547. 38
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ЗПобщ=ЗПсд+ЗПпр+Зпдоп= 2 426 021. 13

(28).

4.4-кесте-персоналдың жалақы қоры
Қызметкерлер
санаттары
Кесімді бағалар
бойынша еңбекақы
төлеу
+25
1. Жұмысшылар
негізгі өндірістік
қосалқыгі
2. Басшылар
3. Мамандар
4. Қызметшілер
5. Өзгелері
Барлығы

Қорлар

Барлық еңбекақы

Тарифтік
ставкалар
мен жалақы
бойынша
жалақы

Сыйлық

Қосымша жалақы

1 764 379

Х

441 094.75

220 547.75

2 426 021.08

Х
Х
Х
Х
Х
1 764 379

240 000
144 000
150 000
96 000
43 200
673 200

60 000
36 000
37 500
24 000
10 800
609 394. 75

30 000
18 000
18 750
12 000
5 400
304 697.38

330 000
198 000
206 250
132 000
59 400
3 351 671.13

Зп тар = Ок * сағ * 12 Ок всп = 2000 т. б.
П = Зп тар * 0.25 Ок қол = 3000 т. б.
Зпдоп = (Зп тар + П) * 0.1 Ок спец = 2500 т. б.
ОКЛ. = 2000 т. б.
Зпвсп = 2000*10*12=240 000 Окпр = 1800 т.
Ж. Ж. Ж. = 3000*4*12= 144 000
Зспец = 2500*5*12= 150 000
Зпл = 2000*4*12=96 000Зпдопвсп = (240 000+60 000)
Зппр = 1800*2*12=43 200 * 0.1 = 30 000
Қолдың зпдопы = 18 000
Pvsp = 240 000*0.25 = 60 000 zpdop SPEC = 18 750
П қол = 36 000 Зпдопс = 12 000
Пспец = 37 500 Зпдоппр = 5400
Қызмет = 24 000
Ппр = 10 800

4.3.5 Өнімнің өзіндік құнының калькуляциясын жасау
Экономикалық теорияда кез-келген коммерциялық кәсіпорын оған
мүмкін болатын ең көп пайдаға кепілдік беретін шешімдер қабылдауға
тырысатын тәсіл құрылды. Пайда негізінен өнім бағасына және өндіріс пен
сату шығындарына байланысты.
Нарықтағы тауардың бағасы сұраныс пен ұсыныстың өзара
әрекеттесуінің салдары болып табылады. Еркін бәсекелестік жағдайында
нарықтық баға заңдарының әсерінен тауардың бағасы өндірушінің немесе
сатып алушының сұранысынан жоғары немесе төмен болмауы мүмкін, ол
автоматты түрде теңестіріледі. Тағы бір нәрсе-өндіріс құнын құрайтын
шығындар. Олар тұтынылатын жұмыс күші мен материалдық ресурстардың
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көлеміне, жабдық деңгейіне, өндірісті ұйымдастыруға және басқа
факторларға байланысты артуы немесе азаюы мүмкін. Нәтижесінде, өндіруші
Құзыретті басшылықпен жүзеге асыра алатын шығындарды азайтудың
көптеген жолдары бар[6].
Қолданыстағы есептеу жүйелерін келесі төрт ресурстар аясында
жіктеуге болады.
1. Компиляция кезеңінде. Бұған алдын-ала (жоспарланған, болжамды,
бағалау және реттеу) және есеп беру шығындары кіреді. Есептеудің негізгі
мәні-болжам, олар бюджетті құрайды және, сайып келгенде, капитал
көлеміне әсер етеді. Нақты деректерге негізделген есептеулер "өлімнен
кейінгі" сипатқа ие және оларды құрастыру мерзімі неғұрлым ұзақ болса,
олардың танымдық мәні соғұрлым төмен болады. Белгілі неміс ғалымы Фриц
Шмидттің органикалық есептеулер туралы зерттеуін еске түсірген орынды.
Сезіне отырып, кемшіліктер, дәстүрлі есепке алу, ол бұны жасаған күнделікті
бағалау (шамамен ретінде кеңестік жүйе қоғамдық тамақтандыру). Тек дайын
өнімнің нақты құнының күнделікті ауытқуын талдау (және өзіндік құн дайын
өнімнің сату бағасынан айтарлықтай ерекшеленеді) шығындарды тиімді
басқаруды қамтамасыз ете алады. Алайда, бұл жағдайда бухгалтерлік есеп
пен есептеу жұмыстарының күрделілігі артады.
2. Есептеу мақсатына қатысты. Осыған сүйене отырып, құнды
есептеудің үш нұсқасы бар:
а) дайын өнімнің әрбір бірлігі немесе ұсынылған әрбір қызмет үшін.
Бұл ең көп таралған тәсіл: өндіріс шығындары дайын өнімнің (көрсетілген
қызметтердің) шығарылған бірліктерінің санына бөлінеді);
б) әрбір жауапкершілік орталығы және/немесе шығындар туындаған
орын бойынша. Бұл шығындар өздігінен емес, оларды басқаратындардың
қалауы бойынша пайда болатындығына байланысты. Сондықтан өнімнің
(қызметтің) құнын есептеудің қажеті жоқ, бірақ қолөнершілер, бөлім
басшылары және белгілі бір өндірістік орынға жауапты адамдар сияқты
адамдардың шығындарын ескеру қажет. Бұл жағдайда бүкіл корпоративтік
бюджет өндірістік объектілердің шағын бюджеттеріне бөлінеді және
көрсетілген стандарттан кез-келген нақты ауытқу дереу бизнес-процестің
бұзылуын көрсетеді. Алайда, біз әр ауытқудың артында жауапты адам
тұрғанын білеміз. Алайда, дайын өнімнің бірлігін есептеу кезінде өндірістік
процестің әр қатысушысының құнына үлес қосылмайды.
в) өндірістік функцияларға қатысты. Бизнес-процестер барысында
кәсіпорынның әртүрлі бөлімдері жеке функцияларды орындауы керек, олар
бір бөлімде пайда болады, содан кейін екінші, үшінші және т. б. "Әліппе" деп
аталатын есептеулерге жаңа тәсіл басқарудың әр функциясы үшін
шығындарды есептеуді қамтиды: сатып алу, сақтау, іске асыру және т. б.
Әкімшілік мұндай функциялардың құрамын анықтайды және бұл жеткілікті
тиімді басқаруға мүмкіндік береді.
3. Өндіріс көлемінің өзгеруіне байланысты шығындардың мінез-құлқы.
Шығындар жүйесі өндіріс шығындары ұйымның барлық шығындарын,
олардың негізгі және үстеме, тікелей және жанама, тұрақты және ауыспалы
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болып бөлінуіне қарамастан қамтуы керек екенін баса айтады. Сондықтан,
әрбір есептелген объектіде ұйымның барлық шығындары болуы керек.
4. Есептеу әдісі бойынша. Осы негізде екі тәсіл мүмкін-нақты немесе
нормативтік, жоспарланған құнын есептеу. Бірінші тәсілде шығындар нақты
шығындар туралы құжатталған мәліметтермен, ал екіншісінде алдын - ала
құрастырылған стандарттармен анықталады. Нақты шығындардың осы
нормалардан кейінгі ауытқулары жағдайында тек ауытқулар ескеріледі, яғни
барлық шығындар алдын - ала жоспарланған-өнімдер әлі өндірілмеген және
олардың құны бұрыннан белгілі.
4.3.6 Пайданы қалыптастыру тәртібі, пайданың әртүрлі түрлерін есептеу
Пайда - кеңейтілген өндірісті қаржыландырудың ең үлкен көзі, оның
тиімділігінің өлшемі және мемлекеттік бюджет кірісінің негізгі көздерінің
бірі. Пайда кірістер мен шығыстарды салыстыру арқылы қалыптасады.
Пайда-бұл өнімді сатудан түскен кіріс пен сату құны арасындағы
айырмашылықты білдіретін кәсіпкерлік қызметтің түпкілікті нәтижесі [3].
Шығындар кірістерден асып кетсе, кәсіпорын шығынға ұшырайды-бұл
банкроттықты жоққа шығармайтын кәсіпорынды қаржылық жағдайға душар
ететін сыни тәуекел саласы. Пайда тек компания, оның иелері, қызметкерлері
үшін ғана емес, мемлекет үшін де табыс көзі болып табылады. Бизнес
неғұрлым тиімді болса, соғұрлым көп пайда болады, сондықтан өндірістің
өсуін,
әлеуметтік
дамуды
және
жұмысшыларды
материалдық
ынталандыруды қаржыландыруға көбірек қаражат жұмсауға болады.
Әлемдік тәжірибеде өркендеуді қолдау Тұжырымдамасы басым болып
саналады, оған сәйкес бухгалтерлік пайда есепті кезең ішінде меншікті
капиталдың (меншік иелері салған қаражаттың) өсуін білдіреді және
компанияның әл-ауқатының жақсаруының нәтижесі болып табылады. Бұл
термин кейде активтер мен міндеттемелердің өзгеруіне негізделген пайда
ұғымы деп аталады.
Табыс немесе басқа кірістер активтің ұлғаюы немесе міндеттеменің
төмендеуі нәтижесінде ғана танылуы мүмкін, сондықтан егер ол активтің
азаюынан немесе міндеттеменің ұлғаюынан туындамаса, құн танылмайды.
Басқаша айтқанда, пайда компанияның иелігіндегі экономикалық
ресурстардың ұлғаюын білдіреді, ал шығын азаю дегенді білдіреді.
Екінші тұжырымдамаға сәйкес, пайда - бұл компанияның кірісі мен
шығыны мен компанияның тиімділігі мен оны басқарудың өлшемі
арасындағы айырмашылық. Пайда тиісті есепті кезеңдердегі кірістер мен
шығыстарды дұрыс бөлудің нәтижесі болып табылады, бұл осы есепті
кезеңдегі "күш-жігер" (яғни шығыстар) мен тиісті "табыс" (яғни кірістер)
арасындағы корреляцияны білдіреді.
Болашақ кезеңдерге жататын кірістер мен шығыстар, мұндай актив
немесе міндеттеме экономикалық ресурстардың нақты болашақ ағынын
немесе жылыстауын білдіретініне қарамастан, актив немесе міндеттеме
ретінде танылады. Бұл тәсіл қосарланған қаржылық нәтижені анықтау үшін
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қолданылатын бухгалтерлік есепте қосарланған жазба тұжырымдамасына
негізделген: капиталды ұлғайту (баланстың статистикалық моделі) және
кірістер мен шығыстар арасындағы айырмашылық (баланстың қаржылық
моделі).
Оның құрамында мыналар ескеріледі: өнімді сатудан түскен пайда
(залал); басқа өнімдер мен қызметтерді сатудан түскен пайда; кәсіпорынның
басқа мүлкін сатудан түскен пайда (залал); операциялық емес, операциялық,
төтенше операциялардан түскен пайда: ТБ=ӨЖК+ШҚЖ+ӨЖК, (99),
мұндағы ӨЖК – баланстық пайда; ӨЖК – өнімді сатудан түскен пайда; ӨЖК
– өзге материалдық құндылықтарды сатудан түскен пайда; ӘШҚ –
операциялық емес операциялардан түскен пайда; ӨЖК – төтенше
операциялардан түскен пайда [4].
Өнімді (жұмыстарды, қызмет көрсетулерді) сатудан түскен пайда
(залал) кәсіпорынның негізгі қызметінен алынған қаржылық нәтиже болып
табылады. Бұл өнімді (жұмыстарды, қызметтерді) сату өнімі мен оны өндіру
мен сату шығындарының арасындағы айырмашылыққа тең.
Табыс қосылған құн салығы мен акциздер есепке алынбай есепке
алынады, олар жанама салықтар бола отырып, бюджетке түседі. Түсімге
өнімді сатумен айналысатын сауда және өткізу компаниялары алатын
үстемеақылар (жеңілдіктер) сомасы да кірмейді.
Жұмыстарды орындаудан және қызметтерді көрсетуден түскен пайда
өнімді сатудан түскен пайда сияқты есептеледі. Өнімді сатудан түскен
пайдадан басқа, жалпы пайдаға басқа нарықтық емес тауарлар мен
қызметтерді сатудан түскен пайда кіреді. Бұл пайда бөлінбеген пайданың
бірнеше
пайызын
құрайды.
Оған
қосалқы
шаруашылықтардан,
автошаруашылықтардан, ағаш кесуден және компанияның балансында
көрсетілетін басқа да шаруашылықтардан түсетін пайда (шығындар) кіреді.
Компанияның басқа мүлкін сатудан түскен пайда (залал) компанияның
негізгі қызметіне байланысты емес қаржылық нәтиже болып табылады.
Компанияның басқа да қасиеттері шикізат, материалдар, отын, қосалқы
бөлшектер, материалдық емес активтер (патенттер, лицензиялар), ақшалай
құндылықтар және бағалы қағаздар ретінде түсініледі. Компания мүлкінің
осы түрлерін сату бағасы мен олардың баланстық құны арасындағы
айырмашылық (осыған байланысты келтірілген шығындарды ескере отырып)
баланстық пайда мөлшеріне әсер ететін қаржылық нәтиже болып табылады.
Операциялық емес операциялардан түсетін пайда-бұл компанияның
негізгі қызметімен байланысты емес әртүрлі түрдегі операциялардан түсетін
пайда (залал). Қаржылық нәтиже мәміле бойынша шығындарды шегергендегі
түсім (шығын) ретінде айқындалады. Төтенше операциялардан түскен пайда
дүлей зілзалалардан, өрттен, жазатайым оқиғалардан болған талаптар мен
сақтандыру залалдарының арасындағы айырма ретінде айқындалады.
Салық салынатын кіріс-бұл әдеттегі қызметтен түсетін пайда мен салық
жеңілдіктерінің сомасы арасындағы айырмашылық.
Пайдадан кейін компания салық төлейді, ал компания қол жетімді
қалған пайда таза пайда деп аталады. Таза пайда-бұл баланстық пайда мен

148

салық төлемдерінің арасындағы айырмашылық. Компания бұл пайданы өз
қалауы бойынша басқара алады.
4.3.7
Өндірістік
ресурстарды
көрсеткіштерін есептеу және талдау

пайдалану

тиімділігінің

Материалдық ресурстарды пайдалануды талдаудың негізгі кезеңдері:
- түрлері бойынша материалдық шығындар сомасын динамикалық
талдау;
- қызметтің әдеттегі түрлері бойынша шығыстардың құрамы мен
құрылымының серпінін талдау;
- активтердегі қорлар үлесінің динамикасын талдау;
- айналымдылық көрсеткіштерінің серпінін талдау;
- сатудың өсу қарқыны мен материалдық шығындардың арақатынасын
талдау;
- материалдық шығындарды пайдалану тиімділігі көрсеткіштерінің
динамикасын талдау.
Материалдық ресурстарды пайдалануды талдау үшін ақпарат көздері:
- логистика жоспары;
- шикізат жеткізуге келісім-шарттарды қолдану;
- материалдық ресурстар мен өнімнің өзіндік құнының болуы және
пайдаланылуы туралы статистикалық есептілік нысандары;
- логистика бөлімінің жедел деректері;
- кірістер, шығыстар және материалдық қалдықтар туралы ақпараттың
аналитикалық есебі және т. б.
Кәсіпорынның шикізатпен қамтамасыз етілу деңгейі сатып алынатын
шикізаттың нақты мөлшерін жоспарланған сұраныспен салыстыру арқылы
анықталады. Сырттан материалдық ресурстарды импорттаудың нақты
қажеттілігі-бұл материалдың белгілі бір түріне жалпы қажеттілік пен оны
жабу үшін ішкі көздердің қосындысы арасындағы айырмашылық. Жеткізу
шарттары бойынша материалдық ресурстарға сұраныстың қамтамасыз етілу
дәрежесі мынадай көрсеткіштерді пайдалана отырып бағаланады:
Жоспар бойынша қамтамасыз етілу коэффициенті:
Коб. пл =

Келісім шарт бойынша материал ресурстарының бағасы
Жоспарланған сұраныс

+100

Қамтамасыз етілу коэффициенті нақты:

Коб. ф =

Келісім шарт бойынша материал ресурстарының бағасы
Жоспарланған сұраныс

+101
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Осы коэффициенттерді талдау материалдардың әрбір түрі бойынша
жүргізіледі. Кәсіпорынды шикізатпен қамтамасыз ету деңгейі сатып
алынатын шикізаттың нақты мөлшерін жоспарланған сұраныспен салыстыру
арқылы анықталады. Талдау процесінде материалдық ресурстарды жеткізу
қажеттілігінің қауіпсіздігін оларды жеткізу және олардың тиімді орындалуы
туралы шарттармен тексеру қажет. Бұдан басқа, жеткізушілерден алынған
материалдардың сапасы, сондай-ақ олардың стандарттарға, техникалық
шарттарға және шарттың талаптарына сәйкестігі тексеріледі, ал бұзылған
жағдайда жеткізушілермен валюта айырбастау жүргізіледі. Компанияға
Мемлекеттік тапсырыстар мен бірлескен жеткізілімдерге бөлінген
материалдардың сәйкестігін тексеруге ерекше назар аударылады.
Материалды жеткізу мерзімі (ырғақ) бойынша жоспарды орындауға
үлкен мән беріледі. Жеткізу мерзімдерін бұзу өндіріс пен сату жоспарының
жеткіліксіз орындалуына әкеледі. Жеткізу ырғағын бағалау үшін ырғақ
коэффициенті, вариация коэффициенті қолданылады.
Материалдарды біркелкі жеткізбеу коэффициенті:
Кнер = �

∑(х𝑠𝑠𝑠𝑠−100)2𝐹𝐹𝐹𝐹
∑ 𝐹𝐹𝐹𝐹

; (102), мұндағы x-кезеңдер бойынша жеткізу

жоспарын орындау пайызы; F-сол кезеңдер үшін жеткізу жоспары; i вариация коэффициенті:
Квар = �

(∑ ∆𝐹𝐹𝐹𝐹)2
𝐾𝐾𝐾𝐾

/ F; (103), мұндағы ΔF-кезеңдер бойынша жеткізу

көлемінің жоспардан ауытқуы; k-талданатын кезеңдер саны; F-кезең ішіндегі
материалдарды жеткізудің орташа көлемі.
Материалдық ресурстарды тұрақты емес ЖЕТКІЗУ жабдықтың тоқтап
қалуына, жұмыс уақытының жоғалуына және артық жұмыс істеу
қажеттілігіне әкеледі. Жұмысшыларға жұмыс уақыты мен үстеме жұмыс
үшін ақы төлеу өндіріс шығындарының өсуіне, демек, пайданың төмендеуіне
әкеледі [5].
Шикізатты түгендеуге ерекше көңіл бөлінеді. Ағымдағы, маусымдық
және сақтандыру қорлары бар.
Ағымдағы Қордың шамасы жеткізу
аралығына (күндермен) және I-ші материалдың орташа тәуліктік шығынына
байланысты:
Зтек=Инт*Рсут (104).
Талдау процесінде шикізаттың маңызды түрлерінің нақты көлемінің
материалдарға сәйкестігі тексеріледі. Ол үшін заттай көріністегі
материалдардың нақты қолжетімділігі және олардың орташа тәуліктік
тұтынылуы туралы деректер негізінде материалдарды күндермен нақты
жеткізу есептеледі және нормативпен салыстырылады. Сондай-ақ, артық
мөлшерді анықтау үшін шикізат пен материалдар қорының жай-күйі
зерттеледі. Егер қандай да бір материалдар бойынша бір жыл немесе одан
көп шығындар болмаса, олар баяу жіктеледі және жалпы шығындар ретінде
есептеледі.
Осылайша, әр типтегі өндіріс көлемінің ұлғаюы (азаюы) өзгеру арқылы
анықталады:

150

а) жиналған шикізат пен материалдардың мөлшері (H);
б) шикізат қалдықтарын тасымалдау (Шығыс);
в) шикізат сапасының төмен болуына, материал алмасуға және басқа да
факторларға байланысты жоспардан тыс қалдықтар);
г) өнім бірлігіне шаққандағы шикізаттың меншікті шығыны (SD).
Өнімнің келесі моделі қолданылады: өнімнің құрылымын жеңілдету,
жабдықтар мен өндіріс технологияларын жақсарту, ең жақсы шикізатты
сатып алу және сақтау мен тасымалдау шығындарын азайту, қалдықтарды
болдырмау, қалдықтарды азайту және жұмысшылардың дағдыларын
жақсарту арқылы өндіріс блогын өндіру үшін шикізатты тұтынуды азайтуға
болады.
БӨЛІМГЕ ПРАКТИКАЛЫҚ ТАПСЫРМАЛАР
1.Фирманың дербес компьютерлерін өндірудің (құрастырудың) жалпы
шығындары айына 50 млн.теңгені құрайды. Өндіріс көлемі-20 дана.
Фирманың ай сайынғы тұрақты шығындары 20000 теңгеге тең. Ауыспалы
шығындарды, орташа шығындарды, орташа тұрақты және орташа ауыспалы
шығындарды анықтаңыз.
2.Студент демалыс кезінде 30 мың теңге таба алады. немесе ағылшын
тілі курстарына барыңыз. Ағылшын тілі курстарын таңдап, студент
шығындар жүйесін құрды: оқу ақысы 12 мың теңгеге тең. Курстардағы
оқулықтар үшін төлем - 8 мың тг.Көлік шығындары-1 мың теңге. Тамақтану
шығындары-2 мың тг. Мүмкіндік шығындары неге тең болады?
3.Бір айдағы отбасы шығындарының құрылымын есептеңіз, егер
кірістер көбейсе, отбасы шығындарының құрылымы қалай өзгеретіні туралы
қорытынды жасаңыз.
4.Егер тауарлар мен қызметтердің бағасы жылына орта есеппен 14,5% ға, ал ақшалай табыс 12% - ға өссе, нақты табыс қалай өзгерді?
5.Бұл нарықтағы тепе-теңдік бағасы қандай?Егер баға тепе-теңдіктен
жоғары немесе төмен болса, осы өнім нарығында не болады? Сөйлемнің
көлеміне әсер ететін бағалық емес факторларды атаңыз.
6. Өндіріс функциясы шығындар құрылымы мен өндіріс арасындағы
байланысты қалай білдіретінін біліңіз?
7.Ресурстарды технологиялық ауыстырудың шекті нормасының
мазмұны қандай екенін түсіндіріңіз?
8.Тұжырымдау заң төмендеу шекті өнімділігі?
9.Баспа өнімдерін шығаратын кәсіпорынның мысалын қолдана отырып,
өндіріс ауқымының әр түрлі әсерлері туралы қорытынды жасаңыз.
Компанияның шығындарын азайту жағдайын, сондай-ақ компанияның
өсуінің оңтайлы жолын анықтаңыз
10.Сыртқы жарнаманы шығаратын дизайнерлік компанияның
мысалында шығындардың барлық түрлерінің мазмұнын ашып, олардың
динамикасын зерттеу керек.
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Өзіндік бақылау сұрақтары
1. "Экономикалық теорияның пәні"анықтамасын беріңіз.
2. Негізгі экономикалық ұғымдар.
3. Әдістемелік функция дегеніміз не?
4. Танымдық функцияны анықтаңыз.
5. Экономиканы зерттеу әдістерінің мысалдары.
6. Экономикалық теорияның даму кезеңдері.
7. Экономикалық ресурстар және өндіріс факторлары: түсінігі, түрлері,
шектеулі және оларды қолданудың балама таңдауы.
8. Қазіргі өндіріс факторлары.
9. Кәсіпорынның техникалық-экономикалық көрсеткіштерін білесіз бе?
10. Еңбек өнімділігінің деңгейін анықтайтын факторлар.
11. Еңбек ресурстары және өндіріс құралдары.
12. Меншіктің экономикалық және құқықтық мазмұны.
13. Нарықтық экономикадағы меншік нысандарының алуан түрлілігі.
14. Өндірістік бағдарламаны әзірлеу кезектілігі.
15. Айналым қаражатына, еңбекке ақы төлеу нысандары мен жүйелеріне
қажеттілікті айқындау әдістері.
16. Қолданыстағы тұтыну нормалары негізінде материалдық ресурстарға
қажеттілікті анықтау.
17. Амортизацияны есептеудің әртүрлі әдістерін қолдана отырып,
өндірістік жабдықтарға қажеттілік пен амортизациялық аударымдардың
есебін жүргізу.
18. Еңбек ресурстарына қажеттілікті, кәсіпорын қызметкерлерінің жалақы
қорын есептеуді жүзеге асыру.
19. Өнімнің өзіндік құнының калькуляциясын жасау.
20. Пайданы қалыптастыру тәртібі, пайданың әртүрлі түрлерін есептеу
21. Өндірістік ресурстарды пайдалану тиімділігінің көрсеткіштерін
есептеу және талдау.
Қысқаша қорытынды
Қазіргі уақытта экономикалық ғылымның жетістіктеріне сүйене
отырып, елдегі әлеуметтік-экономикалық өмір сүру жағдайларын ұтымды
ұйымдастыру мүмкін емес. Экономикалық жаһанданудың қазіргі деңгейінде
азаматтардың әл-ауқаты экономикалық саясатпен анықталған инвестициялық
климатқа қарағанда елдің табиғи ресурстармен қамтамасыз етілуіне
байланысты емес. Сондықтан демократиялық елдерде халықтың өмір сүру
деңгейі азаматтардың экономикалық білім деңгейіне тікелей байланысты.
Ұсынылған әдебиеттер мен қосымша ақпарат көздерінің тізімі
1.
Экономика фирмы (организации, предприятия): Учебник / Под
ред. Горфинкеля В.Я.. - М.: Вузовский учебник, 2018. - 318 c.
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2.
Бардовский, В.П. Экономика / В.П. Бардовский. - М.: Изд-во
Форум. - Инфра-М. - 2016. - 672 с.
3.
Басовский, Л.Е. Экономическая теория: учебник/ Л.Е. Басовский.
- М.: ИНФРА-М. - 2016. - 224 с.
4.
Бевентер, Э Основные знания по рыночной экономике в восьми
лекциях / Э. Бевентер. Пер. с нем. - М., 2016. - 224 с.
5.
Бедрина, Е.Б., Козлова О.А. и др. Введение в экономическую
теорию.- Екатеринбург: УГТУ-УПИ., - 2016. - 210 с.
6.
Бойко, И.П. Экономика для юристов / И.П. Бойко, Ф.Ф. Рыбаков М.: Проспект, -2016. - 272 с.
7.
Бондарь, А.В. Экономическая теория / А.В. Бондарь. - Минск:
БГЭУ. - 2017. - 477с.
8.
Васильев В. П., Холоденко Ю. А. Экономика. Учебник и
практикум. М.: Юрайт, 2020: 298 с.
9.
Дерен В. И., Дерен А. В. Экономика и международный бизнес.
Учебник и практикум для магистратуры. М.: Юрайт. 2019. 298 с.
10. Елисеев В. С., Веленто И. И. Теория экономического права. Теория
отраслей права, обеспечивающих экономические отношения. Учебное
пособие. М.: Проспект, 2020: 416 с.
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5‑БӨЛІМ. ӨНДІРІСТЕГІ ҚАУІПСІЗДІКТІ ҰЙЫМДАСТЫРУ
Оқу мақсаттары:
білім алушыларды өндірістің эргономикасымен, жұмыс кезінде
адамдар мен қоршаған ортаны жағымсыз әсерлерден қорғау жөніндегі ісшараларды әзірлеумен және іске асырумен; қазіргі заманғы кеңсенің
объектілері мен компьютерлік техникалық құралдарының еңбегін қорғаумен
және жұмыс істеуімен таныстыру, ықтимал авариялар, апаттар, дүлей
зілзалалар жағдайында болашақ қызметкерлер ретінде шешімдер қабылдау,
сондай-ақ олардың салдарларын жою жөнінде шаралар қабылдау.
Осы модульді өткеннен кейін студенттер:
жағдай жасау; өндірістің жағымсыз зиянды факторларының әсерін
болжау және олардың әсер ету салдарын бағалау; адамдар мен қоршаған
ортаны жағымсыз әсерлерден қорғау жөніндегі шараларды әзірлеу және іске
асыру; олардың нормативтік талаптарға сәйкестігіне теріс әсер етудің
параметрлері мен деңгейлерін бақылау; өндірістік операциялардың
қауіпсіздігі мен экологиялылығын арттыру жөніндегі іс-шараларды әзірлеу;
өндірістік жүйелер мен жабдықтардың тұрақтылығын арттыру жөніндегі
шараларды жоспарлау және іске асыру; дағдарыс жағдайларында өндірістік
персонал мен халықты қорғау жөніндегі
Курс сызбасы
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Алдын ала талаптар:
Осы модульмен жұмыс жасамас бұрын студенттер сурет негіздерін,
геометрияны, шрифт графикасын білуі керек.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Қажетті оқу құралдары:
Арустамов, Э.А. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для
бакалавров. 19-е изд., пер. и доп. / Э.А. Арустамов. — М.: Дашков и К,
2016. — 448 c.
Акимов, М.Н. Основы электромагнитной безопасности: Учебное
пособие / М.Н. Акимов, С.М. Аполлонский. - СПб.: Лань, 2018. - 200 c.
Гафнер, В.В. Основы безопасности жизнедеятельности: понятийнотерминологический словарь / В.В. Гафнер. - М.: Флинта, 2016. - 280 c.
Глебов, И.Т. Биоэтика и основы биобезопасности: Учебное пособие /
И.Т. Глебов, В.В. Глебов. - СПб.: Лань, 2016. - 96 c.
Госманов, Р.Г. Основы информационной безопасности: Учебное
пособие / Р.Г. Госманов, Н.М. Колычев и др. - СПб.: Лань, 2016. - 324 c.
Грушо, А.А. Теоретические основы компьютерной безопасности / А.А.
Грушо. - М.: Academia, 2016. - 448 c.

КІРІСПЕ
"Өндірістегі еңбек қауіпсіздігін ұйымдастыру" бөлімінде адамның
тіршілік ету ортасымен (өндірістік, тұрмыстық) қауіпсіз өзара іс-қимыл
тақырыбы және төтенше жағдайлардың жағымсыз факторларынан қорғау
мәселелері
біріктірілген.
Зерттеумен
бөлімнің
қол
жеткізіледі
қалыптастырумен ұсыну туралы ажырамас бірлікте тиімді кәсіби қызмет
талаптарына сәйкес қауіпсіздік және қорғалу адам. Осы талаптарды іске
асыру адамның денсаулығы мен денсаулығын сақтауға кепілдік береді, оны
төтенше жағдайларда әрекет етуге дайындайды.
5.1 Еңбекті қорғау
5.1.1 Ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, жұмыс орнында
еңбекті ұйымдастыру
Жұмыс беруші Қазақстан Республикасы Еңбек кодексі талаптарының
орындалуын бақылауға жауапты болады. Кодекстің 201-бабы 2-тармағы
еңбек қауіпсіздігі мен гигиенасының белгіленген талаптарының сақталуын
және анықталған бұзушылықтарды жою жөнінде шаралар қабылдауды
реттейді [1].
Компанияның әрбір түріндегі еңбек қауіпсіздігін бақылау (ҚТ)
мыналарды қамтиды: еңбекті қорғау және өндірістегі жұмыс қауіпсіздігін
басқару жүйесін құру және енгізу; еңбек нормаларының сақталуын бақылау;
еңбек жағдайларын талдау;тәуекелдерді бағалау және оларды жою бойынша
шаралар қабылдау.
Кәсіпорын басшылығының міндеттеріне еңбекті қорғау қызметін құру
немесе тиісті маман лауазымын ұсыну кіреді. Жұмыс беруші қауіпсіз еңбек
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жағдайларын қамтамасыз етуі және барлық жұмысшылардың денсаулығы
мен өмірін қорғауы керек. Бұл міндеттер заңмен бақыланады. Сонымен,
көшбасшы міндетті:
* еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасының жаңа Ережелерін бекіту
және қолданыстағыларын қайта қарау;
* Еңбек кодексінің нормалары мен талаптарының орындалуын қадағалау;
* профилактикалық мерзімді медициналық тексерулерді ұйымдастыру;
* қызметкерлерді сақтандыруды ұйымдастыру;
* жазатайым оқиғаларды есепке алу және тергеу;
* қызметкерлерді еңбекті қорғау мәселелері бойынша уақтылы оқытуды,
нұсқамалықты, аттестаттауды қамтамасыз ету;
* жабдықтарды уақтылы профилактикалық қызмет көрсету, зерттеу,
ауыстыру және жаңарту;
* әрбір қызметкердің жеке және ұжымдық қорғаныс құралдарымен
жабдықталуын қамтамасыз ету;
* еңбек жағдайында өндірістік қуаттарды қамтамасыз ету.
Компанияның әр қызметкері барлық талаптарға сәйкес қауіпсіз және
жабдықталған жұмыс станциясына құқылы, бірақ заң одан еңбекті қорғау
ережелерін сақтауды талап етеді. Кез келген сәйкессіздіктер, сынулар,
бұзушылықтар, жазатайым оқиғалар, аурулар туралы жұмыс берушіге
хабарлау керек. Еңбек шартында көрсетілген барлық еңбек жағдайлары
нақты жағдайға сәйкес келуі керек.
Еңбек қауіпсіздігі-бұл зиянды және / немесе қауіпті өндірістік
факторлардың қызметкерлерге кәсіби қызмет тұрғысынан әсер етуін
болдырмайтын шаралар кешенімен қамтамасыз етілетін қызметкерлерді
қорғау жағдайы [2].
Белгіленген нормалар мен ережелерді кез келген бұзу бүкіл жүйедегі
теңгерімсіздікті білдіреді. Тіпті стандарттардан шамалы ауытқулар мүліктің,
жабдықтың бұзылуына, жұмыс қабілетінің жоғалуына әкелуі мүмкін,
сонымен қатар елеулі бұзушылықтардың шарты болуы мүмкін. Мұндай
жағдайлардың алдын алу үшін уақтылы тазарту және тексеру, жұмысшылар
мен жұмыс орындарын сертификаттау қажет.
5.1.2 Ақпараттық қызмет көрсету кәсіпорындарында еңбекті қорғауды
басқару жүйесінің талаптары
Бейнедисплей (ВДТ) терминалдары және дербес компьютерлер (ДК)
жұмыс ортасында бірқатар зиянды және қауіпті факторларды:
электромагниттік сәулеленуді, статикалық электрдің әсерін тудыруы мүмкін.
Көбінесе ВДТ және ДК жұмыс істеу кезіндегі жұмыс жағдайлары жоғары шу
деңгейімен, қанағаттанарлықсыз микроклиматтық жағдайлармен және көру
және жүйке-эмоционалдық күйзеліс аясында жеткіліксіз жарықтандырумен
күрделенеді[3].
VDT және PC-мен байланысты жұмыс шектеулі мотор белсенділігі мен
монотондылықпен бірге жүруі мүмкін.
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ДК - мен жұмыс істейтін пайдаланушының жұмыс шарттары
анықталады:
- жұмыс орнының негізгі элементтерінің сипаттамасымен
(жұмыскерлердің анатомиялық және физиологиялық деректеріне сәйкес
келуі тиіс жұмыс орнының және оның элементтерінің кеңістіктік
параметрлері; қызмет түрін ескере отырып, пайдаланушыға қатысты жұмыс
орнының элементтерін орналастыру);
- қоршаған орта жағдайлары (үйде және жұмыс орнында
жарықтандыру, микроклимат, шу, ақпаратты көрсету сипаттамаларына
байланысты нақты факторлар және т. б.);
- адам мен компьютердің ақпараттық өзара әрекеттесуінің
сипаттамалары.
ДК-де жұмыс істеудің ерекшелігі-нысандарды (символдар және т.б.)
ажырату қажеттілігіне байланысты көру аппараттарының функцияларын
тұрақты және айтарлықтай тарту. Экранның кіші құрылымы,
жыпылықтайтын суреттер, экран өрісінің жеткіліксіз жарықтандырылуы
және оның контрасты.[4].
VDT және ДК-де жұмыс істеу кезіндегі нейро-эмоционалды стресс
уақыттың жетіспеушілігінен, ақпараттың үлкен көлемі мен тығыздығынан,
адам мен ДК арасындағы диалогтық қарым-қатынас режимінің
ерекшеліктерінен (сәтсіздіктер, жедел күту, психологиялық сипаттамалар
эмоционалды-сауық саласына байланысты оператордың жұмысы), енгізілген
немесе берілген ақпараттың сенімділігі үшін жауапкершілік.
5.1.3 Ақпараттық қызмет көрсету кәсіпорындарында. Еңбектің қауіпсіз
жағдайларын ұйымдастыру
Компьютермен жұмыс басталар алдында жұмыскер:-жұмыс орнын
тексеруге және жабдықтың жұмыс үстелінде тұрақты екендігіне көз
жеткізуге;-жабдықтың көзге көрінетін зақымдануының, күш беретін және
жалғайтын кәбілдердің, ажыратқыштар мен штепсельдік жалғаулардың,
қорғаныс жерге тұйықталуының жұмыс қабілеттілігі мен тұтастығының
болмауына көз жеткізуге;- Жалпы және жергілікті жарықтандыру утилитасы,
жиһаз;- жұмыс үстелінің бетіне клавиатураны қызметкерге қараған шетінен
100-300 мм қашықтықта немесе негізгі жұмыс үстелінен бөлінген биіктігі
бойынша реттелетін арнайы бетте орналастыруға;- бейнемонитор экранын
көзден - бейне монитор экранында жарқылдың жоқтығына көз жеткізіңіз; Перифериялық құрылғыларды (принтер, монитор, сканер және т.б.) қосыңыз.
Бейне монитор мен басқа жабдықтың экранындағы тітіркендіргіш
шағылыстар мен мүмкін болатын жарықтар жергілікті шамдарды дұрыс
орналастыру, орналастыру арқылы жойылады. Табиғи жарықтандыру кезінде
көру өрісінің жарықтығын азайту үшін реттелетін перделерді, күңгірт
перделерді қолдану керек және қажет болған жағдайда жергілікті
жарықтандыруды қосу керек. Бейне монитор экранының бетін жұмсақ құрғақ
шүберекпен үнемі сүрту, бөлмені желдету ұсынылады.Компьютерлік
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техникамен жұмыс істей отырып, өсуге байланысты креслолар мен аяқ
тіректерін көтеруді реттеу қажет.
Жұмысшыға тыйым салынады:
- жүйелі блокты жиһаздың жабық көлемінде, тікелей еденге орнату;
- жабдықты қосу үшін жерге тұйықтау түйіспесімен (шинамен)
жабдықталмаған розеткаларды, ұзартқыштарды пайдалану;
- салқындатылған (қыста көшеден әкелінген) жабдықты қосу;
- бейнемониторлардың экрандарын олардың өзара шағылысуын болдырмау
үшін жұмыс үстелдерінің қатарларының орналасуымен бір-біріне қаратып
орналастыру;
- бейне монитор экранында кескін жыпылықтаған кезде, жабдықтың,
кабельдердің
немесе
сымдардың,
қосқыштардың,
штепсельдік
қосылыстардың ақаулығы, қорғаныс жерге қосу (жерге қосу) жабдығының
болмауы немесе дұрыс жұмыс істемеуі жағдайында компьютермен жұмыс
істеуді бастаңыз [4].
Компьютермен жұмыс істеу кезінде жұмысшы жұмыс орнын тәртіппен
және тазалықта ұстауы қажет; жабдықтың желдеткіш саңылауларын ашық
ұстау; бейнемонитор экраны мен көздің арасындағы мінсіз қашықтықты
сақтау; пайдаланылатын жабдықтың сандық және жобалық сипаттамаларын,
Орындалатын жұмыстардың сипатын ескере отырып, ұтымды жұмыс
жағдайын және жұмыс бетіне оңтайлы орналастыруды сақтау; компьютермен
жұмыс істеудің әр сағатынан кейін үй-жайды жүйелі желдетуді жүргізу.
Бейнемонитор экранының артындағы жұмысты жұмысқа қабілеттілікті
қамтамасыз ету және жұмысқа қабілеттілікті сақтау үшін орнатылатын
реттелетін үзілістерге мезгіл-мезгіл үзіп отыру немесе экранға және көру
қабілетіне жүктемені азайту үшін басқа жұмыстармен алмастыру керек.
Компьютермен жұмыс істеу кезінде: құрылғыларды қосқан кезде
қоректендіру ажыратқыштары мен жалғағыш кабельдерге жанасуға;
кәбілдерді тартуға және майыстыруға, оған жұмыс орнын үймелеп, бөгде
заттарды қоюға; қызметкерлердің өрт сөндіру құралдарына, дәрі
қобдишаларына қол жеткізуін шектеуге;жабдықтың бетіне ылғалдың түсуіне
жол бермеуге; жабдықты өз бетінше ашуға және жөндеуге жол берілмейді.
Компьютермен жұмыс аяқталғаннан кейін жұмыс істейтін
адам:бағдарламалық жасақтамамен жұмысты дұрыс аяқтауға; ақпарат
тасымалдағыштарын (флэш-дискілер, Дискілер және т.б.) алуға; жүйелік
блоктың, перифериялық құрылғылардың қуатын өшіруге; қуат кабелін
желіден ажыратуға; жұмыс орнын ретке келтіруге міндетті.
Жабдықтар, кабельдер, сымдар бүлінген, жану иісі, ерекше Шу және
басқа да ақаулар болған жағдайда, қызметкер жабдықтың қоректенуін дереу
өшіріп, оқиға туралы тікелей басшыға немесе жұмыс берушінің басқа
уәкілетті қызметкеріне хабарлауы тиіс [5].
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5.1.4 Компьютерлік техниканы пайдаланушы үшін қауіпсіздік
техникасы жөніндегі нұсқаулық
Жеке компьютерді пайдаланушының жұмыс орнын ұйымдастырған
кезде жұмыс орнының барлық элементтерінің дизайны және олардың өзара
орналасуы эргономикалық болуын қамтамасыз ету қажет.
Ересек пайдаланушылар үшін үстелдің жұмыс бетінің биіктігі 680-800
мм диапазонында реттелуі тиіс, мұндай мүмкіндік болмаған жағдайда
үстелдің жұмыс бетінің биіктігі 725 мм болуы тиіс. Жұмыс үстелінде
ұзындығы кемінде 600 мм, ені кемінде 500 мм, тізе тереңдігі кемінде 450 мм
және ұзартылған аяқтар деңгейінде кемінде 650 мм аяқтар үшін кеңістік
болуы керек [4].
Жұмыс орындығының (креслосының) конструкциясы компьютерлік
техникамен жұмыс істеу кезінде ұтымды жұмыс жағдайының сақталуын
қамтамасыз етуі, жағдайды өзгертуге мүмкіндік беруі, мойын бөлімі мен иық
аймағы бұлшықеттерінің статикалық кернеуін азайтуы және шаршаудың
дамуын болдырмауы тиіс.
Орындықтың және жұмыс орындығының немесе креслоның арқасының
биіктігі мен еңкею бұрышы пайдаланушының өсуін ескере отырып, реттелуі
тиіс.Жұмыс креслосы орындықтың биіктігі және шынтақшалар арасындағы
ішкі қашықтық бойынша реттелетін шынтақшалармен жарақталуы
тиіс.Орындықтың (орындықтың) беті жартылай жұмсақ, электрлендірмейтін
және дем алатын жабыны бар, ластанудан тазартуды жеңілдететін болуы
тиіс.
Компьютерлік орындықтың дизайны мыналарды қамтамасыз етуі
керек:
- орындық бетінің ені мен тереңдігі кемінде 400 мм;
- алдыңғы шеті дөңгеленген орындықтың беті;
- 400-550 мм және 15 ° дейін алға және 5 °дейін артқа иілу бұрыштары
арасындағы орындық бетінің биіктігін реттеу;
- Арқаның артқы бетінің биіктігі 300 ± 20 мм, ені-кемінде 380 мм, ал
көлденең жазықтықтың қисықтық радиусы-400 мм;
- 0 ± 30 °шегінде тік жазықтықта Арқаның еңкею бұрышы;
- орындықтың шетінен 260-тан 400 мм-ге дейінгі артқы қашықтықты реттеу;
- ең аз ұзындығы 250 мм және ені 50-ден 70 мм-ге дейін бекітілген немесе
алынбалы шынтақшалар;
- шынтақ қойғыштардың биіктігін 230 ± 30 мм шегінде және шынтақ
қойғыштар арасындағы ішкі қашықтықты 350-ден 500 мм-ге дейінгі
диапазонда реттеу.
Бейнемонитор экраны пайдаланушының көзінен әріптік-цифрлық
символдардың мөлшерін ескере отырып, 50-ден 70 см-ге дейінгі қашықтықта
алыстатылуы тиіс.
Жұмыс орнының дизайны мен өлшемдері суретте көрсетілген. 5.1.

159

Сурет 5.1. Жұмыс орнының құрылымы мен өлшемдері
Пернетақта үстелдің бетінде, пайдаланушыға қарайтын шетінен 100ден 300 мм-ге дейінгі қашықтықта немесе негізгі үстелден бөлек, биіктігі
бойынша реттелетін арнайы жұмыс бетінде орналасуы керек [1].
Жұмыс орындары табиғи жарық бүйірден, негізінен сол жақтан түсетін
етіп орналасуы керек. Пайдаланушылардың көзінен мониторға дейінгі
оңтайлы қашықтық кемінде жарты метр болуы керек. Басқа
пайдаланушылардың компьютерлендірілген электромагниттік сәулеленуге
ұшырауын қоспағанда, жабдықтың эргономикалық орналасуын жүзеге
асырған жөн (сурет. 5.2).

Сурет 5.2. Жабдықтың қолайлы орналасу нұсқалары
Ол үшін жұмыс үстелдерінің орналасуы монитордың бүйір беттері
арасындағы қашықтық кемінде 1,2 м және алдыңғы бөлігі 2 м болуы керек.
5.2 Қауіпсіздік техникасы.
5.2.1 Өндірістік санитария жүйесі
Өндірістік
санитария-бұл
зиянды
өндіріс
факторларының
жұмысшыларға әсерін рұқсат етілген деңгейден аспайтын мәндерге дейін
болдырмайтын немесе төмендететін ұйымдастырушылық, санитарлықгигиеналық шаралар, техникалық шаралар мен әдістер жүйесі [2].
Өнеркәсіптік санитария-еңбек жағдайларының өнеркәсіпте жұмыс
істейтін адамдардың денсаулығына қолайсыз әсерін болдырмауға
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бағытталған практикалық шаралар жүйесі. Өнеркәсіптік санитария-көлік,
байланыс, Құрылыс, орман шаруашылығы және ауыл шаруашылығының
барлық түрлерінде жұмысшылардың денсаулығына еңбек жағдайларының
қолайсыз
әсерін
болдырмау
шараларын
қамтитын
санитарлық
инфрақұрылымның бөлігі [4].
Санитариялық-өндірістік
жағдайлардың
негізгі
мақсаты
қызметкерлердің жалпы денсаулық жағдайына әсер ететін кәсіптік аурулар
мен кәсіптік уланулардың алдын алу болып табылады. Санитарлық
нормалардың
теориялық
негіздемелерін
гигиена
ғылыми-зерттеу
институттары әзірлейді және санитарлық нормалар мен стандарттардың
негізін құрайды.
Негізгі практикалық шаралар мен өнеркәсіптік санитария үшін:
өндірістік қуаттарды ұтымды жоспарлауды; алаңдардың көлемін және
объектілердің жұмыс көлемін; жұмыс орнын ұйымдастыруды; табиғи және
жасанды жарықтандыруды; жылытуды және желдетуді; сумен жабдықтауды
және кәрізді қамтитын Өнеркәсіптік кәсіпорындарды қайта жаңартуды және
пайдалануды пайдаланады.
Жұмыс үй-жайларының атмосферасына денсаулық үшін зиянды заттар
(газ, бу, тұман немесе шаң түрінде) түзілу және түсу кезіндегі өндірістік
санитарияның міндеттері мыналар болып табылады:
- зиянды шығарындылары жоқ аймақтардан жабдықты немесе зиянды
шығарындылары бар бөлшектерді оқшаулау, жабдықты герметизациялау;
- желдету арқылы зиянды заттарды тағайындалған орындарынан жою;
- зиянды заттарды зиянсыз заттарға ауыстыруға қатысатын зиянды
заттармен тікелей байланысты болдырмау (егер бұл өндіріс жағдайында
рұқсат етілсе).
5.2.2 Шудан, дірілден, инфра - және ультрадыбыстан қорғау жүйесі
Шу-бұл өндіріс процесінде пайда болатын және денеге теріс әсер ететін
әртүрлі шулардың жиынтығы. Бұл тұжырымдама, әдетте, экология мен
медицина тұрғысынан, яғни өмірге қауіп төндіретін фактор ретінде емес,
жұмысқа кедергі келтіретін фактор ретінде қарастырылады, өйткені оның
тұрақты әсері денсаулыққа түзетілмейтін зиян келтіруі мүмкін.
Инфрақызыл жиілігі 20 Гц-тен төмен акустикалық діріл деп аталады.
Бұл жиілік диапазоны есту шегінен төмен, ал адамның құлағы бұл
жиіліктердің ауытқуын қабылдай алмайды. Аэродинамикалық процестердің
қарқындылығын төмендету бойынша шаралар қабылдануы тиіс - көлік
құралының жылдамдығын шектеу, сұйықтықтың ағу жылдамдығын азайту
(авиациялық және зымыран қозғалтқыштары, Іштен жану қозғалтқыштары,
жылу электр станцияларының бу шығару жүйелері және т.б.). Адамның
естуіне қарқынды шудың ұзақ әсер етуі (80 дБА жоғары) ішінара немесе
толық есту қабілетінің жоғалуына әкеледі [5].
Ультрадыбыстық дегеніміз-жиілігі 20 000 Гц болатын жоғарғы есту
шегінен асатын серпімді ортаның механикалық тербелісі. Оларды есту
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мүмкін емес, бірақ олар құлаққа әсер етеді және қатты ауырсынуды тудыруы
мүмкін. Ультрадыбыстың жоғары ену қабілеті баржәне медициналық диагноз
қою үшін қолдануға болады. Ультрадыбыстық металдарды өңдеу, кептіру,
тазалау (мысалы, тот немесе ескі бояу), металдарды дәнекерлеу және тексеру
кезінде өндіріс процесінде пайда болады.
Діріл-механикалық тербелістер-материалдық дененің орнын немесе
оның өзгеру жылдамдығын сипаттайтын осы шамаға немесе оның нүктесіне
сәйкес келетін нүктені анықтайтын механикалық шаманың (санның) өзгеру
процесі, өз кезегінде, уақыт өте келе азаяды [4].
ДК пайдаланушыларының жұмыс станцияларындағы шу деңгейі ГОСТ
белгілеген мәндерден аспауы керек.ВДТ және ДК жұмыс орындарындағы шу
көздері шулы компьютерлік блоктар, принтерлер, кондиционерлер, кернеу
түрлендіргіштері және басқа да жабдықтар болып табылады. Негізгі жұмыс
орындарындағы шу деңгейі (диспетчерлік, операторлық, есеп айырысу және
диспетчерлік пункттер, компьютер залдары және т.б.) 50 дБА-дан аспауы
тиіс. Компьютерлердің (принтерлердің және т.б.) шулы блоктарын
орналастыруға арналған үй-жайлардағы жұмыс орындарында шу деңгейі 75
дБА-дан аспауы тиіс.
Ішкі көздермен жұмыс орындарында пайда болатын шу, сондай-ақ
сырттан енетін Шу келесі әдістермен азаяды: көздегі шуды азайту; бөлмені
ұтымды орналастыру; оның таралу жолындағы шуды азайту (дыбыс
оқшаулау, дыбыс сіңіру).
Ең ұтымды шара-бұл көздегі шуды азайту. Бұл жоғары шығындарға
байланысты, өйткені ол шу шығаратын түйіннің немесе механизмнің
дизайнын қажет етеді. Алайда, сіз аз шулы жабдықты пайдалану сияқты
шараны ұсына аласыз. Мысалы, сиялы принтерді лазермен ауыстыру.
Сонымен қатар, шулы жабдық пайдаланушының жұмыс орнына қарамастан,
дірілден қорғайтын беттерге орнатылуы керек. Дірілден оқшаулағыш бет
ретінде синтетикалық материалдардан жасалған резеңке, киіз, тығын, жұмсақ
кілемдер қолданылады.
5.3 Электрондық-есептеу техникасын пайдалану кезіндегі электр
қауіпсіздігінің талаптары
ЭЕМ-ді пайдалануға беру және оған техникалық қызмет көрсету
жөніндегі жұмыстарды орындау кезінде, сондай-ақ компьютерлік техникамен
жұмыс істеу кезінде адам кернеудегі сымдарға жанаспауы тиіс. Дербес
компьютерлер кернеуі 1000 В дейінгі электр қондырғыларына жатады.
Ерекшелік-бұл катодты сәулелік түтіктердің анодтарының кернеуі бірнеше
киловольт болатын дисплейлер. ДК жұмыс істейтін бөлмелерде электр
тогының соғуынан қорғаудың негізгі шарасы ретінде электр желісінің түріне
байланысты қорғаныс жерге қосу немесе жерге қосу қолданылады [3].
ВДТ және ДК орналасқан Үй-жайлар жерге қосу электродына
қосылатын қорғаныш жерлендіргішпен жабдықталған. Барлық жерге
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тұйықтау объектілері шинаға жеке жерге тұйықтау сымының көмегімен
қосылған.
Басқа да қорғау құралы болып табылады қол жетімсіздігі ток өткізгіш
бөліктері. VDT және PC тогын өткізетін барлық бөліктер қораппен жабылған.
Жабдық қосылған кезде жағдайды алып тастауға қатаң тыйым салынады.
Сонымен қатар, ДК корпусы жабдық қосылған кезде корпусты алып
тастауға мүмкіндік бермейтін құлыппен жабдықталған.
ЖДТ және ДК жұмыс істейтін пайдаланушыларда электр қауіпсіздігі
бойынша бірінші біліктілік тобы болуы тиіс. Сонымен қатар, олар еңбекті
қорғау және электр қауіпсіздігі бойынша ережелер мен нұсқаулықтарды білуі
керек және тексерілуі керек.
5.4 Өндірістік жарықтандыру жүйесі
Пайдаланушының жұмыс орнында жарықтандыру стандарттары мен
сапалы жарық көрсеткіштері сақталуы керек[2].
Табиғи жарық негізінен солтүстікке және солтүстік-шығысқа
бағдарланған бүйірлік жарық көздері арқылы қамтамасыз етілуі және табиғи
жарық коэффициентін (к.е. о.) тұрақты қар жамылғысы бар аудандарда
кемінде 1,2% және қалған аумақтар үшін кемінде 1,5% қамтамасыз етуі тиіс.
Егер жұмыс орны терезенің жанында болса, терезеге қарайтын монитордан
аулақ болу керек. Ол терезеге дұрыс бұрышта орналасуы керек, ал
дисплейдің экраны жарықты кетіру үшін және табиғи жарықта көру
өрісіндегі жарықтылық айырмашылығын азайту үшін терезе әйнегіне
перпендикуляр болуы керек. Металл жалюзи, реттелетін жалюзи, жарық
шашатын перделерді қолданыңыз. Олар терезе саңылауларынан өтетін жарық
ағынын шектеуге мүмкіндік береді.
Заманауи компьютерлік техниканы қолданатын кеңселердегі жасанды
жарықтандыру жалпы бірыңғай жарықтандыру жүйесімен қамтамасыз етілуі
керек. Көбінесе құжаттармен жұмыс істеу кезінде аралас жарықтандыру
жүйесін пайдалануға рұқсат етіледі [2].
Жұмыс құжатының аймағындағы үстелдің бетіндегі жарық 300х500
люкс болуы керек. Құжаттарды жарықтандыру үшін жергілікті
жарықтандыруы бар шамдарды орнатуға рұқсат етіледі. Оператордың жұмыс
орындарындағы жергілікті жарықтандыру тікелей жұмыс үстелінде немесе
бейне терминалдың экрандары орнатылған арнайы құрылғылардың тік
алаңдарында Орнатылатын шамдармен қамтамасыз етіледі. Олар 40
градустан кем емес Қорғаныс бұрышы бар мөлдір шағылыстырғышпен
жабдықталуы керек және көздің түсуіне жол бермеу үшін оператордың көру
сызығынан төмен немесе төмен болуы керек. Жергілікті жарықтандыру
экранда жарық түсірмеуі керек.
Компьютерлер периметрі бойынша орналасқан кезде, шамдар сызығы
алдыңғы жиекке жақын жұмыс үстелінің үстінде орналасуы керек. Кәдімгі
шамдардың экранындағы шағылысулардың алдын алу үшін шамдардың
қатарлары арасында компьютерден жұмыс үстелі орнатылуы керек. Сонымен
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қатар, шамдар қызметкердің көлденең көру сызығына параллель болуы
керек. ВДТ және ДК экранындағы жарқыраудың жарықтығы 40 кд / м2
аспауы тиіс. Жалпы жасанды жарықтандыру көздері үшін соқырлық
коэффициенті 20-дан аспауы тиіс.
Жасанды жарық көздері ретінде, негізінен, қуаты 20,40 және 80 Вт LB
және LTB типті люминесцентті лампаларды пайдалану керек. Жарық
көздерінен тікелей жарық шектеулі болуы керек. Жарық беттерінің
(терезелер, шырақтар және т.б.) жарықтығы көру аймағында 200 кд / м2
аспауы тиіс [6].
5.5 Ақпараттық қызмет көрсету кәсіпорындарындағы өрт қауіпсіздігінің
негіздері
Үй-компьютерлік техникамен әрқашан пожароопасны. Заманауи
электронды құрылғылардың ерекшелігі - электронды схема элементтерінің
өте жоғары тығыздығы. Электр тогы өткізгіштер мен бөлшектер арқылы
ағып жатқанда, жылу пайда болады, бұл қызып кетуге әкелуі мүмкін.
Полиэтилен, жанғыш материал, сымдар мен кабельдерді оқшаулау үшін
қолданылады. Егер мұндай оқшауланған бекіту сымдары өте ыстық бетке
тиіп кетсе, оқшаулау ериді, сым ашылады және қысқа тұйықталу пайда
болады. Сымдардың оқшаулауы электр ұшқындарының әсерінен тұтануы
мүмкін [6].
Өрттің ең осал жері-кабельдік желілер. Жанғыш оқшаулағыш
материалдың болуы, электр ұшқындары мен доғалар түріндегі ықтимал жану
көздері, тармақталу және қол жетімсіздік кабельдік желілерді өрттің пайда
болуы және дамуы мүмкін орынға айналдырады. Кабельдер жанғыштық пен
жалынның таралуын азайту үшін жануды таратпайды.
Жөндеу және техникалық қызмет көрсету кезінде әртүрлі жанғыш
материалдар, портативті электр жабдықтары, Дәнекерлеу үтіктері және т. б.
қолданылады. Қосымша тұтану көздері пайда болады, бұл өрт қаупін
арттырады. Сондықтан мұндай жұмыстар кезінде өрт қауіпсіздігі ережелері
қатаң сақталуы тиіс. Қазіргі заманғы бейне терминал жабдықтары мен
компьютерлердің жоғары құнын, материалдардың жанғыштығын ескере
отырып, компьютерлік құрылғылар болуы керек бөлмелер I немесе II отқа
төзімділік деңгейіне ие. Өрт қауіптілігіне байланысты жоғары кернеулі Үй жайлар B-өрт қауіпті деп жіктеледі (үй-жайларда қатты жанғыш заттар мен
материалдар бар) [2].
Өрт сөндіргіштер, әдетте, өрттің пайда болуының алғашқы
кезеңдерінде сөндіру үшін қолданылады. Дербес компьютерлері бар
кеңселерде негізінен көмірқышқыл (ОУ-5) өрт сөндіргіштер пайдаланылады,
олардың артықшылығы өрт сөндірудің жоғары тиімділігі болып табылады.
Көмірқышқыл газының диэлектрлік қасиеттері электр жүйесін бірден өшіру
мүмкін болмаған кезде осы өрт сөндіргіштерді пайдалануға мүмкіндік береді.
Көмірқышқылды қол өрт сөндіргіштері компьютерлік жабдығы бар үйжайларда 40-50 м2 алаңға бір өрт сөндіргіш есебінен, бірақ үй-жайда кемінде
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екеуден орнатылады. Жұмыс кезінде компьютер пайдаланушысы өрт сөндіру
құралдарын қолдана алуы керек.
Өрт болған жағдайда бұл туралы өрт сөндіру бөліміне және қалалық
басқармаға дереу хабарлаңыз. Өрт сөндіру бригадасының келуін күтпей,
қолда бар өрт сөндіру құралдарын пайдалана отырып, өртті жоюға кіріседі.
Егер өрт кернеуде болса, көмірқышқыл өрт сөндіргіштер қолданылады.
Қалай болғанда да, электр қондырғысы қуатсыз болуы керек.
БӨЛІМГЕ ПРАКТИКАЛЫҚ ТАПСЫРМАЛАР
1. Радиациялық қорғау режиміндегі әрекеттер тәртібін сипаттаңыз.
2. Радиациялық жағдайдың параметрлерін есептеу әдістемесін
сипаттаңыз. Адамдардың ластану (ластану) аймақтарында болуының рұқсат
етілген уақытын анықтаңыз.
3. Электр тогынан зардап шеккен адамға алғашқы көмек туралы
Нұсқаулық жасаңыз.
4. Өрт қауіпсіздігі макетін жасаңыз
5. Табиғи апаттар кезінде халықтың мінез-құлқы мен іс-әрекеті
ережелері туралы брошюраны жасаңыз.
6.IT технологиялар саласында жұмыс істейтін кеңсе қызметкерінің
жұмыс орнындағы жұмысты ұйымдастыруды сипаттаңыз. Осы тақырып
бойынша буклет жасаңыз.
7. Компьютерлік техниканы және перифериялық жабдықты жөндеу
және техникалық қызмет көрсету кезінде қауіпсіздік пен еңбекті қорғаудың
қандай ережелерін сақтау керек. Нұсқаулық түрінде жасаңыз.
8. Кәсіпорынның қолданбалы бағдарламалық жасақтамасымен жұмыс
істейтін кеңсе қызметкері үшін қауіпсіздік ережелерін әзірлеу.
9. Желілер мен желілік жабдықтармен жұмыс істеу кезінде қауіпсіздік
ережелерін жасаңыз және жасаңыз.
10. Жаднамада компьютерлерге, ноутбуктерге және перифериялық
жабдықтарға сервистік қызмет көрсету және жөндеу фирмасының қызметкері
сақтауы қажет негізгі қауіпсіздік ережелерін сипаттаңыз.
Өзіндік бақылау сұрақтары
1. Жұмыс орнында еңбекті ұйымдастыру дағдыларына не жатады?
2. Өндірістегі еңбек қауіпсіздігін ұйымдастыру іс-шараларының кешеніне не
кіреді?
3. Ақпараттық қызмет көрсету кәсіпорындарындағы еңбекті қорғауды
басқару жүйесінің талаптары қандай?
4. Ақпараттық қызмет көрсету кәсіпорындарында қауіпсіз еңбек
жағдайларын ұйымдастыруға не жатады?
5. Компьютермен жұмыс жасамас бұрын қызметкердің міндеттері қандай?
6. Қызметкердің компьютермен жұмыс істеу кезіндегі міндеттері
7. Компьютермен жұмыс істеу кезінде не рұқсат етілмейді?
8. Қызметкердің компьютермен жұмыс аяқталғаннан кейінгі міндеттері
9. Өндірістік және өнеркәсіптік санитария дегеніміз не?
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10. Шу, діріл, инфрақызыл және ультрадыбысты қорғау жүйесі нені
қамтиды?
11. Электрондық
есептеу
техникасын
пайдалану
кезінде
электр
қауіпсіздігінің талаптары қандай?
12. Қандай өндірістік жарықтандыру жүйелері бар? Өндірісте және жұмыс
бөлмелерінде жарықтандыруға қойылатын талаптар қандай?
13. Ақпараттық қызмет көрсету кәсіпорындарындағы өрт қауіпсіздігінің
негіздері
14. Жөндеу және профилактикалық жұмыстарда не қолданылады? Сымдар
мен кабельдерді оқшаулау ретінде не қолданылады?
15. ТБ ережелеріне сәйкес жұмыс орындығының, үстелдің құрылымы, оның
беті, биіктігі және басқа сипаттамалары қандай болуы керек? Жұмыс орны
қалай жабдықталуы керек?
16. Бейне монитор экраны, пернетақта, жүйелік блок, перифериялық
құрылғылар қайда және қандай қашықтықта болуы керек?
Қысқаша қорытынды
Қазіргі адамның өмірінде күнделікті өмірде де, өндірісте де өмір
қауіпсіздігімен байланысты проблемалар маңызды бола түсуде. Табиғи шығу
тегінің қауіпті және зиянды факторларына көптеген антропогендік факторлар
(шу, діріл, электромагниттік сәулелену және т.б.) қосылды. Табиғатқа
антропогендік қысымның күрт артуы экологиялық тепе-теңдіктің бұзылуына
және қоршаған ортаның тозуына ғана емес, сонымен бірге адам
денсаулығына да әсер етті. Жұмыс орнындағы қауіптер мен қауіптерді
талдау, сондай - ақ кез-келген жағдайда бағдарлай білу және жұмыста және
үйде алғашқы көмек көрсету-бұл әр адамға, оның ішінде компьютер
саласындағы маманға қажет дағдылар мен білім.
Ұсынылған әдебиеттер мен қосымша ақпарат көздерінің тізімі
1.
Арустамов, Э.А. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для
бакалавров. 19-е изд., пер. и доп. / Э.А. Арустамов. — М.: Дашков и К, 2016.
— 448 c.
2.
Акимов, М.Н. Основы электромагнитной безопасности: Учебное
пособие / М.Н. Акимов, С.М. Аполлонский. - СПб.: Лань, 2018. - 200 c.
3.
Гафнер, В.В. Основы безопасности жизнедеятельности: понятийнотерминологический словарь / В.В. Гафнер. - М.: Флинта, 2016. - 280 c.
4.
Глебов, И.Т. Биоэтика и основы биобезопасности: Учебное пособие /
И.Т. Глебов, В.В. Глебов. - СПб.: Лань, 2016. - 96 c.
5.
Госманов, Р.Г. Основы информационной безопасности: Учебное
пособие / Р.Г. Госманов, Н.М. Колычев и др. - СПб.: Лань, 2016. - 324 c.
6.
Грушо, А.А. Теоретические основы компьютерной безопасности / А.А.
Грушо. - М.: Academia, 2016. - 448 c.
7. Башкин, В.Н. Экологические риски: расчет, управление, страхование:
Учебное пособие / В.Н. Башкин. – М.: Высшая школа, 2017. – 360 с.
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6‑БӨЛІМ. WEB-ҚОСЫМШАЛАРДЫ ЖОБАЛАУ ЖӘНЕ ӘЗІРЛЕУ
Оқу мақсаттары:
веб-сайтты дамыту технологиясын игеру, веб-қосымшаларды жобалау
және жобалау әдістерін үйрену
Білім алушылар берілген модульден өткен соң:
• заманауи интернет-технологиялар негізінде бағдарламалық қосымшалар
жасау
• Web-сайттарды құру кезінде HTML, CSS , JavaScript қолдану
• веб беттердің белсенді мазмұнын бағдарламалау
• әр түрлі қосымшаларды әзірлеу үшін.NET Framework технологиясын
қолданыңыз.
Курс сызбасы

Алдын ала талаптар:
Осы модульмен жұмыс жасамас бұрын студенттер сурет негіздерін,
геометрияны, шрифт графикасын білуі керек.
Қажетті оқу құралдары:
1. Асылбеков Ө. Б., Исмаилова А. А. Web-технологиялар: оқу құралыАлматы:" Бастау", 2019. - 324 Б.
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2. Дубовиченко С.Б., Шмыгалева Т.А. Web-программирование.Основы языка
JavaScript. Том 2: учебное пособие –Алматы: Қазақ университеті, 2011.-233 с.
3. Бадд Энди, Молл Камерон, Коллинзон Саймон. Мастерская CSS:
профессиональное применение Web-стандартов.: Пер. с англ.-М.:
«Вильямс», 2007.- 272 с.
4. Эрик Фримен, Элизабет Фримен Изучаем НТМL, ХHTML и
CSS.СПб.:Питер, 2012.-656 с.: ил.
КІРІСПЕ
Интернеттің күнделікті өміріне дамуы мен енгізілуімен
компьютерлік интернет ресурстарының, атап айтқанда әртүрлі сайттар мен
веб-қосымшалардың рөлі артты. Интернет және оның қызметтері қазіргі
қоғамдағы адам өмірінің барлық салаларына, соның ішінде бизнес саласына
мықтап кірді. Заманауи тартымды дизайны бар ақпараттық сайтты дамыту
ұқсас тақырыптары бар көптеген сайттардан ерекшеленуге мүмкіндік береді.
Жоғарыда айтылғандардың негізінде веб-Даму технологияларын зерттеудің
заманауи маманы үшін өзектілігін атап өтуге болады.
Бұл бөлімде Web-қосымшаларды құрудың негіздері мен принциптері
қарастырылады, жекелеген интернет жүйелердің жұмыс істеуін қамтамасыз
ететін компоненттердің жұмысы ашылады. Қазіргі уақытта Интернетте
бірқатар технологиялар қолданылады, олардың кейбіреулері басқаларын
толықтырады. Бөлім Web-технологиялардың дамуына, интернет желісінің
ұйымдастырылуы мен жұмыс істеу принциптеріне және интерактивті вебқосымшаларды әзірлеудің негізгі кезеңдеріне байланысты мәселелерді
ашады.
6.1 Бағдарламалық жасақтаманы әзірлеу технологиясы
6.1.1 Web-технологиялардың стандарттары мен қағидаттары
Web-технологиялар деп интернет желісін қолдана отырып,
пайдаланушылардың міндеттері мен бірлескен қызметін шешуге арналған
техникалық, коммуникациялық және бағдарламалық әдістер кешені
түсініледі.
Интернет (Internet, interconnectednetworks - біріктірілген желілер үшін
қысқа) бүкіл әлем бойынша көптеген компьютерлерді біріктіретін ғаламдық
компьютерлік желі. Егер "Интернет" термині бас әріппен жазылса, онда бұл
термин жаһандық ақпараттық кеңістікті білдіреді, егер кіші әріппен жазылса,
онда "Интернет" дегеніміз желілерді біріктіру дегенді білдіреді .
Бүгінгі таңда Интернет әлемнің кез-келген нүктесінде орналасқан
компьютерлер арасында мәліметтер алмасуға мүмкіндік береді. Интернет
сонымен қатар қосымшаларды, Ақпараттық жүйелерді және вебқосымшаларды және басқаларын жасауға арналған платформаларды
ұсынады.
2 Ұйым бірыңғай функционалды талаптар мен веб стандарттарын
әзірлейтін бүкіләлемдік ғаламторды стандарттау саласында жұмыс істейді.
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Бұл бүкіләлемдік ғаламтор консорциумы (WorldWideWebConsorcium, W3C)
және веб стандарттарды қолдау бойынша жоба (WebStandartsProject, WaSP).
Бұл ұйымдардың мақсаты Интернетті дамыту үшін бірыңғай принциптерді,
Хаттамаларды және веб-стандарттарды әзірлеу болды [1].
W3C
консорциумы
Интернет
желісіне
арналған
бірыңғай
функционалды талаптар, олар басқаша ұсынымдар мен ерекшеліктер деп
аталады, олар Web стандарттарын құрайды.
20 жылдан астам уақыт ішінде бүкіләлемдік ғаламтор консорциумы
Интернет технологиясы саласындағы 80-нен астам ұсыныстар, техникалық
сипаттамалар мен стандарттарды әзірледі және бекітті.
20
ғасырдың
90-жылдарының
соңынан
бастап
Web
стандарттарды(WaSP) қолдау жөніндегі жоба жұмыс істейді. Оны заманауи
веб-стандарттар мен веб-технологиялар тұжырымдамаларын насихаттау және
қолдау мақсатында Тәуелсіз веб-әзірлеушілер тобы құрды.
Әзірленген сайттың веб-стандарттарға сәйкестігін тексеру үшін
валидация қолданылады.
Валидация деп құжат кодының веб-стандарттардың формальды
ережелеріне сәйкестігін тексеру түсініледі. Мұндай тексеруден сәтті өткен
құжат жарамды деп аталады [8].
HTML немесе CSS веб-құжаттарын тексеру үшін W3C консорциумы
MarkUpValidator және W3CCSSValidator сияқты арнайы валидаторлық
бағдарламаларды қолдануды ұсынады.
6.1.2 Web-қосымшаны әзірлеудің негізгі кезеңдері
Веб-қосымшаны әзірлеу деп сайтты жоспарлауды, әзірлеуді және
құруды, сондай-ақ оны кейіннен интернетте орналастыруды қамтитын кейбір
әрекеттердің реттілігі түсініледі. Веб-қосымшаны әзірлеу әзірлеушінің
алдына қойылған міндеттер мен мақсаттарға тікелей байланысты. Сайттың
міндеті тауарлар мен қызметтерді жылжыту, пайдаланушыларды
ақпараттандыру және тағы басқалар болуы мүмкін.
Веб-қосымшаны жасамас бұрын Болашақ жобаға қойылатын
талаптарға талдау жасалады. Веб-қосымшаны тікелей әзірлеу мынадай негізгі
кезеңдерді қамтиды: Жобаның мақсаттары, міндеттері және оған қойылатын
талаптар айқындалады; сайт құрылымы жасалады; веб-беттердің дизайнмакеттері әзірленеді; html-беттеу және бағдарламалау; әзірленетін жобаның
сапасын бақылау жүзеге асырылады; веб-қосымшаны іске қосу және оны
сүйемелдеу; SEO-оңтайландыру, яғни сайтты іздеу жүйелерінде ілгерілету.
Бірінші кезеңде олар әзірленген сайттың мақсаттарын және оған
қойылатын талаптарды анықтайды. Тапсырыс берушінің тілектері
нақтыланады, мақсатты аудитория зерттеледі. Ұқсас бәсекелес сайттар
аясында сайттың бәсекеге қабілеттілігін арттыру үшін шығармашылық
тұжырымдаманы анықтаңыз.
Сайттың құрылымын әзірлеу кезеңінде сайттың мазмұны анықталады,
сайтқа кірушілер үшін тиімді іздеу және ақпарат беру ұйымдастырылады.
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Негізгі және екінші беттер мен бөлімдердің макеттері жасалады. Көрініс
қалыптасады, веб-беттердің орналасуы орын алады, Сайт мазмұны қалай
орналастырылатыны анықталады.
Дизайн макеттерін жасау сайттың негізгі элементтерінің визуалды
бейнесін білдіреді. Дизайн орналасуы AdobePhotoshop немесе AdobeIllustrator
сияқты графикалық бағдарламалардың бірінде орындалады. Бұл
бағдарламалар навигация түймелерін, диаграммаларды, фотосуреттерді,
есептегіштерді, фондық сызбаларды, тақырыптарды, логотиптерді және
сайттың басқа элементтерін жобалау үшін қолданылады.
Html орналасуы-Бұл веб-беттің дизайн макеттерін html кодына
түрлендіру. Браузердегі сайт бекітілген дизайн макетіне сәйкес көрсетілуі
үшін сайттың орналасуына қойылатын негізгі талап. Әрине, дизайн неғұрлым
күрделі болса, сайтты орналастыру кезінде соғұрлым қиындықтар
туындайды. Орналасу міндеттеріне сонымен қатар әртүрлі экран
ажыратымдылықтары мен әртүрлі шолғыштардағы сайттың дұрыс
көрсетілуін жатқызуға болады.
Статикалық сайттарға динамикалық сайттардан айырмашылығы
бағдарламалау қажет емес. Динамикалық сайттар сервермен өзара
әрекеттеседі, пайдаланушылардың сұрауларына жауаптар қалыптасады және
т.б. сонымен қатар, динамикалық веб-жобалардың көпшілігі мәліметтер
базасына негізделген. ДҚБЖ деректерді басқаруды және басқаруды
айтарлықтай жеңілдетеді, веб-қосымшаны жобалау мен техникалық қызмет
көрсетуді тиімді жүзеге асыруға мүмкіндік береді [4].
Бағдарламалау кезеңінен кейін сайт тестіленеді, грамматикалық
қателер, жетіспейтін суреттер тексеріледі, гиперсілтемелер ауысудың
тиімділігі мен дұрыстығына тексеріледі және сайттың әртүрлі браузерлерде
бір көрінісі тексеріледі.
Сайтты интернетте орналастырғаннан кейін сайтты қолдау және қолдау
кезеңі басталады. Сайт деректері үнемі жаңартылып отырады, келулерге
бақылау жүргізіледі, статистикалық деректер есепке алынады. Сонымен
қатар, серверде мәліметтер базасы, ақпарат, соның ішінде антивирустық
қорғаныс бар.
6.1.3 Жүйелілік, юзабилити, қол жетімділік мәселелері
Пайдалану
термині
веб-сайттың
қарапайымдылығы
мен
қолайлылығының өзара байланысын білдіреді. Веб-сайттың ыңғайлылығы
келесі компоненттерді қолдана отырып бағаланады: пайдаланушының сіздің
сайтыңызға бағдарлануының ыңғайлылығы; оның веб-сайттағы әрекеттерінің
қарапайымдылығы мен тиімділігі; сайтта ұзақ уақыт болмағаннан кейін есте
сақтау қабілеті; пайдаланушының іс-әрекеттеріндегі қателіктерді жою және
жою
мүмкіндігі,
қате
әрекеттерді
жоюдың
қарапайымдылығы;
пайдаланушының сайтқа кіргеннен кейінгі қанағаттануы ақпарат, дизайн,
навигация, шолғышта көрсету және сайт ақпаратының келушіге қаншалықты
пайдалы екендігі [3].
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Сайтта бағдарлау өте маңызды, өйткені егер пайдаланушы
навигацияны түсінбесе, ақпаратты іздеуде қиындықтар туындайды, дизайн,
қалқымалы терезелер және т.б. кедергі келтіреді. Сайт келушіге шынымен
қажет болуы керек екенін есте ұстаған жөн, сайттың дизайны, интерфейсі
және навигациясы қолданушыға біздің сайттан қалаған нәрсені алуға кедергі
жасамауы керек.
Пайдалану деңгейі маңызды болып саналады, өйткені төмен деңгейде
сайт өзінің өмір сүруінен ешқандай нәтиже бермейді. Сайтты жасау кезінде
есте сақтау керек негізгі ережелерге "іздеу" батырмасы, навигация ("нан
үгіндісі"), сайтта ақпаратты тиімді орналастыру және көрсету, сайтты
пайдаланудың қарапайымдылығы, сәтті дизайн және мазмұн кіреді.
Пайдалану көрсеткіштерін жақсарту үшін сайттың жарамдылығы аудитін
жүргізіңіз, сайттың әр түзетуінен кейін пайдалану тестілеуін бастаңыз.
Web-сайттың бірізділік мәселелеріне коммуникациялық желі арқылы
хост-серверге қосылған серверде орындалатын деректерді шығару
қателерінің болуын тексеруді, пайдаланушының веб-сайтпен өзара ісқимылының көрсетілуін бағалауды;веб-сайтқа байланысты деректерді
шығарудың ықтимал проблемасының параметрін анықтау үшін
пайдаланушының мінез-құлық моделін талдауды; және веб-сайттың хостсерверіне деректерді шығарудың ықтимал проблемасының параметрі бар
хабарламаны беруді қамтиды.
Сайттың қол жетімділігі мәселелері пайдаланушының сайтқа кезкелген құрылғыдан және шолғыштан кірген кезде барлық мүмкіндіктерге ие
болуы керек екендігіне қатысты. Әзірлеуші, мысалы, барлық
пайдаланушыларда тінтуір болады немесе барлығы Flash модулін орнатады
және т.б. деп ойламауы керек. Ұялы пайдаланушылар туралы есте сақтау
керек.
6.1.4 "Ақпараттық жүйенің өмірлік циклі" түсінігі
Ақпараттық жүйенің өмірлік циклі келесі кезеңдердің реттілігімен
анықталады: ақпараттық жүйені (АЖ) құру, өнеркәсіптік пайдалану,
сүйемелдеу, дамыту және Пайдалануды аяқтау.
Өмірлік цикл IP-нің эволюциясы мен дамуын білдіреді, оны әзірлеу
идеясы қабылданған сәттен бастап оны пайдалануды тоқтатуға дейін [8].
Заңнамалық тұрғыдан алғанда, мемлекеттік органның ақпараттық
жүйесі "Ақпараттандыру туралы"Қазақстан Республикасы Заңының 38бабының 2-тармағына сәйкес құрылады, пайдаланылады және дамиды.
Бүгінгі таңда ақпараттық жүйелердің өмірлік циклін сипаттайтын ұлттық
стандарттар тізбегі бар: ҚР СТ ГОСТ Р 53622-2012 Ақпараттық
технологиялар. Ақпараттық-есептеу жүйелері. Өмірлік цикл кезеңдері мен
кезеңдері, құжаттардың түрлері мен жинақтылығы; ҚР СТ 34.019-2005
ақпараттық технология. Бағдарламалық құралдардың өмірлік циклінің
процестері; ҚР СТ ISO / IEC TR 24748-3-2012 Ақпараттық технологиялар.
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Бағдарламалық жасақтаманы әзірлеу және жүйелерді жобалау. Өмірлік
циклды басқару және т. б.
Жалпы алғанда, ЖЖБИ даму кезеңдері негізгі кезеңдерден өтеді:
1. Жобаны әзірлеу; 2. Ақпараттық жүйені әзірлеуге техникалық
тапсырма жасау; 3. Жобалау; 4. Жобаны іске асыру; 5. Енгізу; 6. Пайдалану;
7. Сүйемелдеу; 8. Пайдаланудан шығару.
Жобаны әзірлеу кезінде ақпараттық жүйені әзірлеуге арналған
техникалық тапсырмада көрсетілген жүйеге қойылатын талаптар негізделеді.
Әрі қарай техникалық тапсырманы келісу және бекіту. Жобалау кезінде
есептеу құралдарының, жүйелік бағдарламалардың және жалпы мақсаттағы
бағдарламалардың құрамын негіздейтін құжаттар жасалады.
Жобаны іске асыру, енгізу және сүйемелдеу сатыларында мынадай
құжаттар әзірленеді: есептеу құралдарының нақтыланған құрамы, жүйелік
бағдарламалар мен қолданбалы бағдарламалар, түзетілген конструкторлық,
нормативтік және пайдалану құжаттары.
Сүйемелдеу кезеңі шеңберінде қолданбалы бағдарламаларға,
өзгерістерді
іске
асыру
жобаларына,
пысықталған
қолданбалы
бағдарламаларға өзгерістер енгізуге техникалық тапсырма әзірленеді.
Пайдаланудан шығару кезеңінде бағдарламаларды мұрағаттау және
аппараттық құралдарды кәдеге жарату жүзеге асырылады.
6.2 HTML көмегімен веб-бетті құру
6.2.1 HTML-құжаттың құрылымы.Мәтінмен, тізімдермен, суреттермен,
кестелермен, сілтемелермен, жақтаулармен және пішіндермен жұмыс
істеуге арналған негізгі HTML конструкциялары
HTML HyperText Markup Language-гипермәтінді белгілеу тілін
білдіреді. HTML құжатының құрылымы келесі тегтерден тұрады:<html>
<head>
<title>тақырып</title >
</head>
<body>
веб беттің мазмұны
</body>
</html>
Веб-беттегі мәтінді жобалау үшін келесі командалар қолданылады,
оларды тегтер деп те атайды. Олардың кейбірін қарастырайық: <BR> - жолды
аудару командасы; <P > - жаңа абзац; <HR> – көлденең сызық; <B> қалың
қаріп </B>; <I>курсив</I>; <U>астын сызу</U>.
Мүмкіндік беретін тегтер бар
әр түрлі деңгейдегі бланкілерді
ұсыну: <h1 >1-деңгейдің тақырыбы< / h1>

<h2 > 2-деңгей тақырыбы< / h2>

<h3 > 3-деңгейдің тақырыбы< / h3>
……. <h6 > 6-деңгей тақырыбы< / h6>
HTML5 көмегімен жасалған құжаттың мысалын қарастырыңыз:
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<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>!DOCTYPE</title>
<meta charset=«utf-8»>
</head>
<body>
<h1 > бірінші деңгей тақырыбы< / h1><p > параграф мысалы< / p > </дене><
/ html>
HTML5 DOCTYPE-де-хабарландыру HTML-құжат кодының басында
орналастырылады. Бұл браузерді стандарттарға сәйкес режимге ауыстыру,
HTML беттерін әртүрлі шолғыштарда біркелкі көрсету үшін қажет.
HTML-де элементтерді сәндеу үшін стиль төлсипатын пайдалану
мүмкіндігі бар. Мысалы, фон түсін анықтау үшін фон түсі қолданылады, түс
мәтіні color көмегімен өзгереді, Фон-отбасы мәтіндік қаріптерді таңдау үшін
қолданылады, Фон өлшемі мәтін өлшемін өзгертуге мүмкіндік береді, ал
мәтін-align көмегімен мәтін тураланады.
Түс сипаты HTML элементінің мәтін түсін анықтайды:
<h3 style= "түс:көк;" >көк түстің 3-ші деңгейінің тақырыбы< / h3 > <p style=
"түс: қызыл;" > қызыл Абзац < / p>
Font-family сипаты HTML элементі үшін қолданылатын қаріпті анықтайды:
<h2 style= "font-family:verdana;">2-деңгей тақырыбы, verdana қарпі</h2><p
style= "font-family: courier;">параграф courier қаріп</p>
Font-size сипаты HTML элементінің мәтін өлшемін анықтайды:
<h1 style= "font-size: 200%;">тақырып өлшемі 200%</h1><p style= "fontsize:130%;">абзац өлшемі 130%</p>
Text-align сипаты HTML элементі үшін мәтінді көлденең туралауды
анықтайды:
<h2 style= "мәтін-бөтен: орталық;" > тақырып ортаға тураланған < / h2 > <p
style= " мәтін-бөтен:оң;">Абзац оң жаққа тураланған< / p>
Мәтіннің түсін арнайы 6.1 кестесінен он алтылық кодты пайдаланып
орнатуға болады.
Веб-параққа графикалық кескіндерді енгізу <IMGSRC= "Файл атауы.
Кеңейту">.
Мысалы:
<imgsrc= «12.gif "alt=" risunok3 "ені=" 200 "биіктігі=" 150 " > немесе
<img src= «14.jpg» alt= «risunok4» style= «width:500px;height:600px;»>
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Кесте 6.1-RGB түстер кестесі

Кесте құру және ұяшықтармен, жолдармен және бағандармен жұмыс
істеу үшін қолданылатын тегтерді қарастырыңыз:
<Кесте > < / кесте> - кестенің басы мен соңы;
<CAPTION>< / CAPTION> - кесте тақырыбының басы мен соңы;
<TH>< / TH> - баған немесе жол тақырыбының басы мен соңы;
<TR> - жолдың басы және < / TR> - жолдың соңы;
<TD> - бағанның басы және < / TD> - бағанның соңы;
ROWSPAN-жолдар саны, ұяшықты берілген жолдар санына созуға
мүмкіндік береді, мысалы: <TRROWSPAN = 2>;
COLSPAN-ұяшықтар саны, жолды белгіленген санға созу арқылы
ұяшықтарды біріктіруге мүмкіндік береді, мысалы: <tdcolspan = 3>;
2 ұяшыққа жолды созатын сыртқы жақтауы бар кестенің мысалын
қарастырыңыз (6.1-сурет):

Сурет 6.1. Кесте мысалы
<!DOCTYPEhtml>
<html>
<head>
<title>!DOCTYPE</title>
</head>
<body>
<table style= «border:1px solid black;»>
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<caption > абонент телефондары< / caption>
<tr>
<th > абоненттің тегі мен аты< / th>
<TH colspan= "2" > Телефон< / th>
</tr>
<tr>
<td > Ахметов Берік< / td>
<td>32-56-89</td>
<td>87771597534</td>
</tr></table>
</body>
</html>
Реттелмеген тізім <ul> тегінен басталады, <ol>тапсырыс берілген.
Реттелген және реттелмеген тізімнің әр элементі <li > тегінен
басталады.Әдепкі бойынша, реттелген тізім элементтері қара шеңбермен
реттелмеген сандармен белгіленеді.
CSS list-style-type қасиеті тізім элементінің маркер стилін анықтау үшін
қолданылады: disc (әдепкі), circle, square ilipope.
Таңбаланған тізімді көрсету үшін пайдаланылатын үлгі коды:
<ul style= "list-style-type:square">
Принтер
<li>Принтер</li>
<li>Сканер</li> 

Сканер
<li>Монитор</li></ul>

Монитор
Гипермәтіндік сілтемелерді енгізу үшін келесі тегтер қолданылады:
<AHREF= "Файл атауы.кеңейтім " >сілтеме </A> - басқа HTML құжатына
немесе файлына сілтеме.
<AHREF =" # тег атауы " >сілтеме </A> - ағымдағы HTML құжатындағы
белгіге сілтеме.
<AHREF= "Файл атауы. Кеңейтім#аты " >сілтеме< / A > - басқа HTML
құжатындағы белгіге сілтеме.
<ANAME= " аты " >сілтеме< / A > - жоғарыда аталған екі сілтеме түріне
арналған белгі.
<AHREF = "Файл атауы"><IMGSCR=" Графикалық кескін " ></A > Графикалық кескін түріндегі сілтеме.
Сілтемелер атрибуттары (<BODY> Тегінде орналасқан) [5].
Сілтеме = " түс " - әлі қолданылмаған сілтеменің түсін анықтайды;
VLINK = " түс " - басылған сілтеменің түсін анықтайды;
ALINK = " түс " - нұқу кезінде сілтеменің түсін анықтайды.
Кадрлар (frames) бетті тәуелсіз терезелерге бөлуге мүмкіндік береді, тегтер
фреймдер жасау үшін қолданылады
<FRAMESET>
</FRAMESET>. Олар кадр құрылымын орнатуға мүмкіндік береді, ал
веб-бетте <BODY>тег жоқ.
Тег <FRAME> - жеке жақтауды анықтайды. Оның атрибуттары
ROWS= " бөліктің ені,..."жолдардың саны мен мөлшерін анықтаңыз,
мысалы: <FRAMESETROWS =“100,300,100”>
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Ұқсас COLS = " бөліктің ені,..."- бағандардың саны мен мөлшерін
анықтайды, мысалы: <FRAMESETCOLS = "25%, 60%, 15%">
SRC = "Файл атауы".
<FRAMESRC = "alfa.png " > - кадрға суретті немесе бетті енгізуге
мүмкіндік береді, ал name = "атау" тегі-кадрдың атын орнатуға мүмкіндік
береді, мысалы: <FRAMESRC= «content5.html»NAME =»MAIN»>
Тег TARGET жақтауларда кадрларды көрсету үшін бірқатар маңызды
атрибуттарға ие, сондықтан кадр атауы-көрсетілген файлды кадрға жүктейді,
ал бос-файлды атауы жоқ терезеге жүктейді; өзін - өзі шақыру жасалған
терезеге жүктейді; ата-ана - аға кадрға жүктейді; топ-жаңа терезеге жүктейді
[4]. Жақтаудың жұмысына мысал келтірейік, Бұл жақтаудың мазмұны top
файлдарында сақталатынын білдіреді.html, left.html, content.html.
top.html
left.html
content.html
Барлық жиектемелерді index файлында жасауға болады.html. Ол
көрінуі керек:<!DOCTYPEhtml>
<html>
<head > <title > жақтау жақтаулары бар Веб-беттің мысалы< / title > < /
head>
<frameset rows= «20%,*»>
<frame name= «top» src= «top.html»>
<frameset cols= «25%,*»>
<frame name= «left» src= «left.html»>
<frame name= «cont» src= «content.html»>
</frameset>
<noframes>бұл тег жақтауды қолдамайтын шолғыштар үшін қосылады< /
noframes>
</frameset>
</html>
Енгізу формалары Пайдаланушының кері байланысы үшін
қолданылады. Байланыс нысандары, әдетте, қажетті ақпаратты жинайды.
Толтырылғаннан кейін серверде жұмыс істейтін бағдарламамен ақпаратты
өңдеу процесі басталады [7]. Пішін <FORM>< / FORM > тегтерімен
орнатылады.Пішінді құру кезінде формадан деректерді жіберу әдісі туралы
ойлану керек. Ол үшін FORM Тегінде әдіс және әрекет атрибуттары бар.
Әдіс атрибутында GET немесе POST 2 мәнінің біреуі ғана бар. Құпия
деректерді get әдісімен беру ұсынылмайды. Сондай-ақ, осы әдіспен 256
таңбадан артық деректерді сату жұмыс істемейді, ол үшін POST әдісі
қолданылады. Оны үлкен деректерді немесе файлдарды жіберу кезінде
пайдалану ұсынылады. ACTION төлсипаты пайдаланушы деректері
жіберілетін мекенжайды көрсетеді.
Пішіннің басқару элементтерін қарастырыңыз, <INPUT> тегі шағын
мәтінді енгізу үшін қолданылады, мысалы <input NAME= "Text"SIZE=
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"25">.Логиндер мен парольдерді енгізу үшін келесі тегтер қолданылады:
қолтаңба<input NAME = "login" > % Пароль <INPUT TYPE =
passwordNAME= "pass">
Type=checkbox атрибуты-тәуелсіз батырмаларды жасау үшін
қолданылады, мысалы:
KZ<INPUT NAME= "ел" TYPE=checkbox VALUE="Қазақстан">%
RU<INPUT NAME= " ел " TYPE=checkbox VALUE="Ресей">
Type=radio атрибуты бірнеше мүмкін болатын бір мәнді таңдау үшін
тәуелді қосқыш ретінде қолданылады.
Жарты
адам<INPUT
NAME=
"жынысы"
TYPE=radio
VALUE="күйеуі"> %
Полженский<INPUT NAME= "жынысы" TYPE=radio VALUE=
"әйелдер">
Нысанды толтырғаннан кейін пайдаланушыға нысанды енгізуді
аяқтауға және деректерді жіберуге мүмкіндік беру керек. Ол үшін
type=submit атрибутымен <INPUT> тегі қолданылады. Оның 2 атрибуты бар VALUE және NAME. NAME-бұл пішіннің кіріс өрісінің айнымалы мәні, ал
VALUE-Submit
батырмасында
жазылатын
атау.
Мысалы:
<BR><INPUTTYPE=submitVALUE= "хабарлама жіберу">.
Қарапайым тіркеу формасының HTML кодын қарастырыңыз (6.2сурет):
<!DOCTYPE html> < html > <head><title > қарапайым форма< / title > < /
head>
<body><form action= «action_form.php» method= «POST»>
<p > байланыс нысанын тіркеу:<br>
Аты: <input type= "text" name= "first name" value= ""><br>
Тегі: <input type= "text" name= "last name" value= "" > <br>
<енгізу түрі="submit" мәні= "сұрау жіберу" > < / p>
</form>
</body></html>

Сурет 6.2. Қарапайым тіркеу формасы
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6.3 CSS стильдерінің каскадты кестелері
6.3.1 байланысты, енгізілген және кіріктірілген стильдер
Егер сайтта көптеген беттер болса, HTML көмегімен бірнеше
қайталанатын элементтерді өзгерту веб-әзірлеушімен ұзақ уақыт алады. Осы
мәселелерді шешу үшін веб-әзірлеуде каскадты стиль кестелері
(CascadingStyleSheets) деп аталатын технология қолданылады [7].
СЅЅ қолданған кезде стиль сипаттамасын веб-парақтың мәтінінде емес,
бөлек файлда сақтау мүмкіндігі бар. Бұл технология осы стильді веббеттердің кез-келген санына қолдануға мүмкіндік береді. Каскадты стиль
кестелерін қолдана отырып, бір жеке файлда стиль сипаттамасына түзету
енгізу арқылы көптеген беттердің дизайнын өзгертуге болады [5].
Стиль кестелерінің үш түрі бар: байланыстырылған, енгізілген және
кіріктірілген стильдер.Қатысты стильдер кеңейтімі бар мәтіндік файлға
орналастырылған .css, содан кейін оларды HTML файлына <link>тегімен
қосу керек.Сѕѕ-мен байланысқан Болаттың мысалын қарастырайық. Мәтіндік
редакторда біз келесі стильді теріп, оны стиль ретінде сақтаймыз.css
h1 {
font-family: “calibri”;
font-size: 22px; }
p{
font-family: Tahoma, Arial;
font-size: 12px;
margin-left: 30px;}
a)
color: #7A8CED;
text-decoration: underline;}
Сипаттар нүктелі үтірмен бөлінеді және бұйра жақшалар арқылы
топтастырылады. Бұл стильді веб-параққа тағайындау үшін <head>< / head >
блогында бұрын жасалған стиль кестесіне сілтеме қосу керек.
<link href=”/style.css” rel=”stylesheet” type=”text/css”>.
Әдетте, бұл жол сайттың әр бетіне қосылады. Бүкіл сайттың дизайнына
өзгерістер енгізген кезде, веб-әзірлеушіге жалғыз style файлына өзгерістер
енгізу жеткілікті болады.css.
Енгізілген стильдер. Енгізілген стильдер HTML құжатының бас
бөлігіндегі <style > Тегінде жазылады [3].Егер біз жеке құжаттың стильдерін
анықтағымыз
келсе,
онда
<style></style>
мәнер
кестесін
<head></head>бөліміне жұптастырылған тег арқылы орналастыра аламыз.
Мысалы: <бас>
<style>
body {
background-color: #CCCCCC;
margin-top: 1 px;
margin-left: 3 px;
}
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a)
font-size: 14 px;
line-height: 100%;
color: #003399;
text-decoration: none
}
h1 {
font-size: 16 px;
font-weight: bold;
font-style: normal;
}
</style>
</head>
<body>
<h1>тақырып</h1 >
<ahref=”1.html " > сілтеме< / a>
</body>
Кіріктірілген стильдер. Кірістірілген стильдер стиль атрибутына
жазылады және тек осы тегтің дизайнына әсер етеді [3].
Кірістірілген стильді HTML құжатының ішіндегі нақты тегке қолдану
үшін стиль атрибуты қолданылады. Бұл атрибут көптеген тегтер үшін
қолданыла алады.
Мысалы, <h1 стилі= "Фон: Arial 14pt">Мәтін</h1>. Бұл абзацта
кіріктірілген стиль қолданылады, қаріп Arial және шрифт өлшемі 14 болады.
Каскадты стиль кестелері веб-беттерді бір форматта жасауға
көмектеседі және қажет болған жағдайда барлық веб-беттердің дизайнын
қысқа мерзімде бір уақытта өзгертуге мүмкіндік береді.
Егер стильді кез-келген дизайн тегтерімен байланыстыру мүмкін
болмаса, топтау тегтері қолданылады:
<span> - егер фрагмент жеке абзац болмаса,
<div > - фрагментті абзацқа айналдырады [7].
Сондай–ақ, стиль кестелерін пайдалану кез-келген html элементіне
позициялауды орнатуға мүмкіндік береді, мысалы, оны басқа элементтің
үстіне қойыңыз.
6.3.2 CSS көмегімен бет торын құру
Бағандар, бағандар мен жолдарды қолдана отырып, торға негізделген
орналасу веб-беттерді жобалауды жеңілдетеді. Барлық заманауи браузерлер
тор қасиеттерін қолдайды [5]. Мысал ретінде бірнеше балалары бар атааналық элементтен тұратын тордың орналасуын қарастырыңыз:
<div class= «grid-container»>
<div class= «grid-item»>1</div>
<div class= «grid-item»>2</div>
<div class= «grid-item»>3</div>
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<div class= «grid-item»>4</div>
<div class= «grid-item»>5</div>
<div class= «grid-item»>6</div>
</div>
Элемент тор контейнеріне айналуы үшін дисплей қасиетіне grid немесе
inline-grid жазу керек:
.grid-container { дисплей: тор; /*немесе дисплей: кірістірілген тор;*/ }
Тор бағандарының жолдары арасындағы кеңістік өлшемін келесі
қасиеттердің бірімен реттеуге болады:
• grid-column-gap-бағандар (бағандар) арасындағы алшақтық.
• grid-row – gap-жолдар арасындағы қашықтық;
• grid - gap-қысқартылған сипат жолдар мен бағандар арасындағы
алшақтықты бір уақытта көрсетуге мүмкіндік береді.
• .grid-container { display: grid;grid-column-gap: 30px;
/ * немесе grid-row-gap: 20px;*/}
немесе.grid-container { display: grid; grid-gap: 50px 40px;}
Grid-template-columns қасиеті тор орналасуындағы бағандар санын
анықтайды.
5 бағанды құру мысалын қарастырайық:
.grid-container { display: grid; grid-template-columns: auto auto auto auto
auto;}
немесе 4 бағанның торын орнатыңыз:
.grid-container {display: grid; grid-template-columns: 90px auto 150px 40px;}
Align-content қасиеті контейнер ішіндегі торды туралау үшін
қолданылады. Мысалыорталыққа тең:
.grid-container { display: grid; height: 400px; align-content: center;}
Кесте ұяшықтары арасында кішкене бос орын бар 3х3 негізгі тордың
мысалын қарастырыңыз.
<!doctype html>
<title>setka</title>
<style>
#grid {
display: grid;
grid-template-rows: 1fr 1fr 1fr;
grid-template-columns: 1fr 1fr 1fr;
grid-gap: 2vw;}
#grid >
div { font-size: 5vw;
padding: .5em;
background: gold;
text-align: center;}
</style>
<div id= «grid»>
<div>1</div> <div>2</div> <div>3</div>
<div>4</div> <div>5</div> <div>6</div>
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<div>7</div> <div>8</div> <div>9</div>
</div>
6.3.3 CSS көмегімен анимация жасау
Transition және animation қасиеттері веб-дизайндағы анимациялық
эффектілерді жасау үшін қолданылады.Анимация элементтері назар
аударады, сайт дизайнын ерекше етеді және басқаларға ұқсамайды. CSS
анимациясы JavaScript қолданбай веб-сайт элементтерін жандандыруға
мүмкіндік береді.
Күрделі емес анимацияларды жасау үшін transition қасиетін
пайдаланыңыз. Ол объектінің екі күйі арасында ауысу анимациясының
эффектілерін жасау үшін қолданылады [5].
Мысалы,
transition-property:
сол жақ; анимация үшін объектінің сипатын анықтайды.Солға жылжу-сол,
жоғары-жоғары, өлшемін ені бойынша өзгерту-ені, биіктігі-биіктігі, түсін
өзгерту-түсі , фон-артқы жағы.
* transition-duration: 2s; - анимация әсерінің ұзақтығын 2 секундта
орнатады.
•transition-timing-function - өтудің жылдамдығы: ease-анимацияның
баяу басталуы, содан кейін үдеу және соңына қарай баяулау;ease-in - баяу
басталу және соңында үдеу;ease-out — жылдам бастау, соңында баяулау;easein-out-басында да,соңында да баяулау;linear-тұрақты жылдамдық;cubicbezier(0.25,0.1,0.25, 1) барлық мәндерді орнатады.сандық форматтағы
секундтар.
* transition-delay-анимацияны ойнатуды бастаудың бірнеше секундтық
кідірісін орнатады.
Қасиеттері кешенде де қолданылады, мысалы: transition: сол жақ 3sease
3s;
Animation сипаты мен @keyframes ережесін күрделі анимация жасау
үшін пайдалануға болады [3].
Қасиетін пайдаланып animation болады сұрақ қоюға жекелеген
параметрлері анимация, оның ұзақтығы, қайталауға саны, қадам саны, түрі
мен жүру бағыты, сыртқы түрінің өзгеруі және ережелері бетінде:
•
animation-name-еркін анимация атауы;
•
animation-duration-секундтарда
немесе
милисекундтарда
анимацияны қайталаудың ұзақтығын белгілейді;
•
animation-timing-function-анимацияның
түрін
анықтауға
көмектеседі: ease(слайд), linear (түзу сызық бойынша қозғалыс), ease-out
(басында үдеу), ease-in (соңында үдеу), ease-in-out (тегіс қозғалыс), step-start
және step-end (қадамдық анимация), steps (бұл анимация қадамдарының
саны).
Мысалы, steps (60) animation-duration-60s.
•
animation-iteration-count-қажетті анимацияны ойнаудың санын
көрсетеді. Шексіз ойнату кезінде infinite қасиеті қолданылады.
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•
аnimation-direction-қозғалыс бағытын көрсетеді: қалыпты (солдан
оңға қарай әдепкі қозғалыс), кері (оңнан солға), балама (артқа және артқа).
•
animation-delay-ойнату
алдында
секундтарда
немесе
милисекундта анимацияның кідірісін көрсетеді.
Барлық күш-қуатымместе: animation: nev 5S infinite alternate;
@Keyframes ережесінің ішінде элементтің күйін дәйекті түрде
анықтайтын таңдаушылар бар [3].
Түсі толық мөлдірліктен толық мөлдірлікке дейін өзгеретін
анимациялық квадрат құру мысалын қарастырыңыз.
HTML:
<div></div>
CSS :
div {
width: 150px;height: 150px;
background-color: #FF3D00;
animation: kvadrat3s infinite alternate;
@keyframes kvadrat
{
from { opacity: 0; }
to { opacity: 1;} }
From таңдаушылары to элементінің бір күйінен екіншісіне түрлендіруді
орнатады.
6.4 JavaScript
6.4.1 JavaScript көмегімен веб беттердің динамикалық және
интерактивті элементтерін бағдарламалау
Нысанға бағытталған сценарийге негізделген JavaScript бағдарламалау
тілін Брендан сіздің 1995 жылы жасаған. JavaScript әдетте қолданбалы
нысандарға бағдарламалық қол жеткізу үшін де қолданылады. Ол сонымен
қатар браузерлерде веб-беттердің белсенді мазмұнын бағдарламалау үшін
қолданылады. JavaScript қолдануды веб қосымшалардың клиенттік бөлігінде,
Ajax-та, браузердің операциялық жүйелерінде табады; браузердің
бетбелгілерінде орналастырылған шағын бағдарламаларды құру үшін,
мобильді қосымшаларды әзірлеу тілі ретінде, виджеттерді жазу үшін, кеңсе
қосымшаларында қолданбалы бағдарламалар мен макростарды жазу үшін [9].
Параққа JavaScript кодын қосу үшін HTML құжатының өзінде тікелей
<script></script > тегтерін пайдалануға немесе сыртқы JavaScript кодын
Htmlқұжатқа қосуға болады.
Myscript2 деп аталатын файл жасаңыз.js. Біз оны ашып, оған Java Script
кодын жазамыз: құжат.write ("<h3>сынама</h3>»);
Бұл файлды HTML құжатына қосыңыз:
<html > <бас > <тақырып > атаулар Бет< / тақырып>
<script src= «myscript1.js»></script>
</head><body>
<script src= «myscript2.js»></script>
</body>
</html>
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Alert және document әдістерін қолдана отырып, ақпаратты JavaScriptтегі Веб-бетке шығаруға болады.write. Сонымен, төмендегі сценарийді
орындағаннан кейін пайдаланушы диалогтық терезені көреді (сурет.6.3)
<html>
<script language= «JavaScript»>
alert ('JavaScript-пен алғашқы танысу \N')
</script>
</html>

Сурет 6.3. Alert әдісі
Төмендегі сценарийді орындағаннан кейін пайдаланушы тілқатысу
терезесін көреді (сурет.6.4)
<html><script language= «Java Script»>
document.write ('Java Script <BR>' Мәтін шығару)
document.жазу ('<H2><I>құжат әдісін қолдана отырып.write </I></H2>')
</script>
</html>
JavaScript-те пайдаланушы енгізген жол деректерін біріктіру +әрекетін
қолдана отырып біріктіруге болады. Төмендегі сценарийдің нәтижесінде
пайдаланушы нәтижені 6.5 суретіндегідей көреді.

Сурет 6.4. Әдісі document.write

<html>
<scriptlanguage = «JavaScript»>
varx
x = prompt ('тегі мен атын енгізіңіз',")
var y
y = prompt ('курсты енгізіңіз',")
document.жазу ('Студент:' + x + ''+ y + ' курс.' )
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</script>
</html>

Сурет 6.5. Пайдаланушы енгізген деректерді біріктіру
JavaScript-те ақпаратты енгізудің 2 әдісі бар: confirm және prompt [9].
Confirm пайдаланушының алдында таңдау тілқатысу терезесін
көрсетеді. Онда бағдарламаланған хабарлама және OK және Cancel таңдау
түймелері бар. Егер пайдаланушы OK түймесін басса, онда мән шын,
Cancel-false таңдау кезінде таңдалады. Төмендегі сценарийдің нәтижесі 6.6
суретте көрсетілген.
<scriptlanguage = «JavaScript»>
if (confirm ('еренсілтемеге барғыңыз келе ме?'))
document.write ('еренсілтеме бойынша өту')
elsedocument.write ('еренсілтеме бойынша өтуді болдырмау')
</script>
Prompt хабарлама мен мәтінді енгізу өрісі бар OK және Cancel
түймелері бар тілқатысу терезесін көрсетеді.

184

Сурет 6.6. Confirm әдісі
Пәрмен синтаксисі: prompt (хабарлама, [өріс]), онда хабарлама кез –
келген жол бола алады, ал енгізу өрісі-жол, Сан, объект қасиеті немесе бос
жол [8].
Егер пайдаланушы OK түймесін басса, енгізу жолының мазмұны
қайтарылады, әйтпесе Cancel басқан кезде null мәні қайтарылады. Төмендегі
сценарийдің нәтижесі 6.7 суретте көрсетілген.
<html>
<scriptlanguage = «JavaScript»>
var s
s = prompt ('кіріспе','')
document.write(s)
</script>
</html>

Сурет 6.7. Prompt Әдісі
6.4.2 JavaScript шаблондарын пайдалану
Дизайн үлгісі-бұл бағдарламалық жасақтаманы әзірлеу кезінде үнемі
туындайтын әртүрлі типтік тапсырмалар үшін бірнеше рет қолданылатын
бағдарламалық шешім.
Үлгілер басқа жолмен дизайн үлгісі деп аталады. Олар болуы мүмкін
бірнеше рет пайдаланылуы үшін әр түрлі бір типті міндеттерді шешу.
Үлгілер сәтті жұмыс істейді және мәселенің дәлелденген шешімдері болып
саналады. Оларды қолданудың тиімділігі уақыт өте келе дәлелденді, өйткені
оларды бұрын біреу жасаған және ұқсас тапсырма үшін қолданған.
Үлгілерді шартты түрде келесі түрлерге бөлуге болады: генеративті,
құрылымдық және мінез-құлық [11].Генеративті үлгілер объектілерді немесе
сыныптарды құру үшін қолданылады. Құрылымдық шаблондар объектілер
арасындағы
қатынастарды
құрылатын
бағдарламалық
жасақтама
масштабталатын түрде жасалатындай етіп басқару үшін қажет. Құрылымдық

185

шаблонның мәні-бағдарламаның бір бөлігіндегі өзгерістер оның басқа
бөліктеріне әсер етпейді. Құрылымдық модельдің негізгі аспектісіқосымшаның бір бөлігіндегі өзгеріс барлық басқа бөліктерге әсер
етпейтіндігін қамтамасыз ету. Нысандар арасындағы байланысты жобалау
үшін мінез-құлық үлгілері қажет.
Генеративті үлгілерге мыналар жатады: құрылысшы, прототип,
дерексіз зауыт, кейінге қалдырылған инициализация, объект бассейні және т.
б. Құрылыс үлгісі нысандарды олардың түрі мен мазмұнын көрсете отырып
жасауға мүмкіндік береді. JQuery-де үлгі құрылысшысы:
varmyDiv = $('<divid= «myDiv»>Thisisadiv.</div>');
var someText = $('<p/>');
var input = $('<input />');
Бірінші жолда біз белгілі бір мазмұны бар элементті <div/> ішіне
кірдік. Екінші жолда біз бос <p > тегіне өттік. Үшінші жолда, біз <input />
элементі өтті. Барлық үш мысалда пайдаланушыға Dom Түйініне сілтеме
жасайтын jQuery нысаны қайтарылады.
Үлгіні пайдаланбай, пайдаланушы DOM элементін жасап, содан кейін
оған мазмұн қосуы керек еді. Құрылыс үлгісін қолдану нәтижесінде
пайдаланушы назарын объектінің өзін құруға емес, тек оның түрі мен
мазмұнына
аударады.Құрылымдық
үлгілерге
мыналар
жатады:
құрастырушы, адаптердің қасбеті, көпір, декор, бір кіру нүктесі, адаптер,
алмастырғыш және т. б.
JQuery-де үлгі құрастырушының мысалын қарастырыңыз. Айта кету
керек, JavaScript кітапханаларының көпшілігінде бұған балама үлгілер бар.
$('.myList').addClass('selected');
$('#myItem').addClass('selected');
$( «#dataTable tbody tr»).on( «click», function (event) { alert ($(this). text());});
$('#myButton').on( «click», function(event) { alert(«Clicked.»); });
Таңдалған сыныпты селектор таңдаған барлық элементтерге қосуға
болады .myList. Сондай-ақ, бұл әдісті қолдануға болады, егер бұл Dom
элементі болса, #myItem. On () әдісін қолдана отырып, оқиға өңдегішін
бірнеше түйіндерде немесе сол API арқылы 1-де қолдануға болады.
Нысандар арасындағы байланыс кезінде мінез-құлық үлгілері
қолданылады. Мінез-құлық үлгілерінің түрлері: бақылаушы, делдал,
команда, аудармашы, күзетші, сипаттама, стратегия, келуші және т. б.
Үлгіні
қолдана
отырып,
бақылаушы
кез-келген
нысанда
бақылаушылар тізімі болуы мүмкін. Бақылаушылар осы объектінің өмірлік
цикліне қызығушылық танытады. Егер объект қандай да бір әрекеттерді
орындаса, ол бақылаушыларға хабарлама жібереді. Өз кезегінде, егер
бақылаушы бұдан былай осы объектінің қызметіне қызығушылық
танытпаса, оны әрқашан бақылау тізімінен алып тастауға мүмкіндігі бар.
Осы үлгіні сипаттау үшін 3 әдісті қолданамыз.
1) Publish (data), хабарлама болған кезде объект шақырылады. Кейбір
деректер осы әдіспен берілуі мүмкін.
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2) Subscribe (observer): нысан өзінің бақылаушылар тізіміне
бақылаушы қосу үшін шақырылады.
3) unsubscribe (observer), тізімнен бақылаушыны жою үшін объект деп
аталады.
Қазіргі JavaScript кітапханалары барлық осы 3 әдісті өздерінің
оқиғалар инфрақұрылымының бөлігі ретінде қолдайды. Басқа әдістер де бар
on (), attach() әдісі, trigger (), fire () әдісі, off (), detach () әдісі.
var o = $( {} );
$.subscribe = o.on.bind(o);
$.unsubscribe = o.off.bind(o);
$.publish = o.trigger.bind(o);
document.on('tweetsReceived',function(tweets){$.publish('tweetsShow',tweets);});
$.subscribe( 'tweetsShow', function() {… $.publish('tweetsDisplayed); });
$.subscribe('tweetsDisplayed, function() { ... });
Бақылаушы үлгісі-JavaScript-Тегі ең тиімді шаблондардың бірі.
Қазіргі уақытта дизайн шаблондарының ашық коды көп, ал әзірлеуші
қандай шаблондар бар және оларды қай жағдайда қолдануға болатындығын
білуі керек.
6.5 Интернет желісін ұйымдастыру және оның жұмыс істеу қағидаттары
6.5.1
Web-технологияларды
дамытудың
қазіргі
заманғы
перспективалары мен үрдістері
Веб-технологиялар олардың дамуында бірнеше тұжырымдамадан өтті.
Енді желіні дамытудың танымал интернет тұжырымдамаларының бірісемантикалық веб құру. Семантикалық веб дегеніміз-қолданыстағы желінің
үстіндегі қондырма, оның мақсаты-ондағы ақпаратты интернетке қосылған
компьютерлер үшін түсінікті ету [8].
Интернеттің дамуының басында Web 1.0 тұжырымдамасы болды. Ол
статикалық веб-беттермен, нашар гипермәтіндік белгілеумен, стиль
кестелерін
сирек
қолданумен,
Жақтауларды
қолданумен,
қонақ
кітаптарының, форумдардың немесе чаттардың пайда болуымен
сипатталады. Бұл тұжырымдамада интернет ақпараттық портал ретінде
қарастырылды [1].
Web2. 0 Үшін. жеке сайттарды алмастыратын блогтардың пайда болуы,
іздеу жүйесін оңтайландыру, веб-қызметтерді дамыту, бірлескен авторлықты
қолдана отырып желіде жариялау, wiki және веб-парақтардың интерактивті
дизайнын дамыту тән. Бұл тұжырымдамада интернет ақпаратты оқуға,
жазуға және пайдаланушылар арасында мазмұнды белсенді алмасуға
арналған платформа ретінде қарастырылады.
Web3. 0 Тұжырымдамасы. интернетті сараптамалық жүйе немесе
семантикалық веб ретінде орналастырады. Бұл тұжырымдама серверлер
арасында автоматты түрде алмасуды ұйымдастыруға арналған вебсайттардың мазмұнын сипаттайтын мета-тілді енгізуге негізделген. Бұрын
қолданылған құжат мәтінін талдаудың орнына, бұл тұжырымдама интернет
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ресурстарының
қасиеттері
метадеректерге сүйенеді.

мен

мазмұнын

бірегей

сипаттайтын

6.5.2 Ғаламдық интернет желісін ұйымдастыру және оның жұмыс
істеу қағидаттары
Интернет әдетте физикалық және логикалық модельдің екі
компонентіне бөлінеді. Физикалық модель дегеніміз-компьютерлер,
серверлер, желілік құрылғылар және желі арқылы деректерді беру
құралдары. Логикалық модель бойынша біз 90-шы жылдары Тим Бернерс Ли
ұсынған Ғаламдық веб немесе WorldWideWeb тұжырымдамасын түсінеміз
[1].
Физикалық модель. Интернеттегі әртүрлі компьютерлердің өзара
әрекеттесуі үшін TCP/IP протокол стегі қолданылады. Ол интернет – көлік
қызметтерін және WWW гипермәтіндік технологиясын қолдана отырып,
интранет-корпоративтік желіні құруға негіз болады.
OSI (Open Systems Interconnection reference model) – ашық жүйелердің
өзара әрекеттесуінің эталондық моделі. OSI моделі халықаралық стандартқа
айналды: өндірушілер желіні құру кезінде ұстанатын желілік өнімдерді жасау
кезінде қолданатын ерекшеліктер.
Көп деңгейлі жүйе бола отырып, ол байланыс сеансын орындау кезінде
бағдарламалық жасақтама мен аппараттық құралдардың өзара әрекеттесуін
көрсетеді.
OSI моделінде желілік функциялар жеті деңгей арасында бөлінеді. Әр
деңгей әр түрлі желілік операцияларға, жабдықтарға және хаттамаларға
сәйкес келеді.
Osi ашық жүйелерінің өзара әрекеттесу моделіндегі протокол/IP
қарастырайық [2]:
• Қолдану: HTTPS, ESMTP, FTP, Telnet және басқалар.
• Өкілдік: XDR, ASN.1, AFP және басқалар.
• Сессия: TLS, SSL, ASP, RPC және басқалар.
• Көлік: TCP, UDP, RTP, SCTP және басқалар.
• Желі: IP, IPv4, IPv6, ICMP, RIP, IPX, DDP және басқалар.
• Арна: Ethernet, Token ring, Wi-Fi және басқалары.
• Физикалық: электр кабельдері, радиобайланыс, талшықты-оптикалық
кабельдер.
TCP/IP желісіндегі кез-келген компьютерде 3 деңгейлі мекен – жайлар
бар: жергілікті мекен - жай –МАС мекен-жайы; желілік мекен –жай-IP мекенжайы; символдық-DNS мекен-жайы.
Логикалық модель. Бүкіләлемдік ғаламтор немесе WWW интернет
желісін
пайдаланушыларға
интернет
желісіне
қосылған
түрлі
компьютерлерде орналасқан өзара байланысты құжаттарға қол жеткізуді
қамтамасыз ететін таратылған жүйе болып табылады [1].
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Ресурстарды
анықтау
үшін
URI
(UniformResourseIdentifier)
пайдаланыңыз. Желідегі ресурстардың орнын анықтау үшін URL
(UniformResourseLocator)
пайдаланыңыз.
URL
мекен-жайы
URI
сәйкестендіру технологиясын да, DNS домендік атау жүйесін де біріктіреді.
Интернеттегі ақпараттың көп бөлігі дәл гипермәтін болып табылады.
Гипермәтіндік ақпаратты көрсету, құру және сақтау үшін HTML
гипермәтіндік белгілеу тілі қолданылады. Қазіргі уақытта HTML-мен қатар
XHTML және XML сияқты заманауи белгілеу технологиялары қолданылады.
Веб-серверге қол жетімді HTML файлдары веб-беттер немесе веб-сайт деп
аталады. Сондай-ақ, веб-парақтарда қолданушыға бір ресурстан екінші
ресурсқа ауысуға мүмкіндік беретін еренсілтемелер бар.Гиперсілтемелер
URL технологиясына негізделген - желідегі ресурстарды адрестеудің әмбебап
тәсілі және httr гипермәтіндік ақпарат алмасу протоколы.
6.5.3 Web-серверлер мен клиенттік браузерлердің ақпарат алмасу
хаттамалары
Интернет
клиент-сервер
архитектурасына
негізделген.Пайдаланушының серверінде және клиенттік компьютерінде
арнайы бағдарламалық жасақтама орнатылуы керек веб-сервер және вебшолушы. Бұл бағдарламалық жасақтама nttr гипермәтінін беру протоколын
және FTP файлдарын беру протоколы сияқты бірқатар басқа хаттамаларды
қолдайды.
Пайдаланушы компьютері интернетпен өзара әрекеттескенде, клиентсервер архитектурасына сәйкес келесі қадамдар орын алады:
- интернет пайдаланушысы өз сұрауын жасайды және URI немесе URL
мекенжайын шолғысы келетін веб-құжатқа енгізеді;
- веб-шолушы веб-серверге тиісті сұранысты қалыптастырады;
-веб-сервер алынған сұрауға жауап бере отырып, желіде пайдаланушы
сұраған құжатты тауып, оны шолушыға жібереді; мысалы, файлдық сервер
өзінің жергілікті қатты дискісінен қажетті файлды тауып, оны желі арқылы
сұралған компьютерге жібереді.
- шолушы пайдаланушыға алынған құжатты (гипермәтін) көрсетеді[1].
HTTP протоколы таратылған ақпараттық жүйелер үшін қажетті
деректерді беру жылдамдығын қамтамасыз етеді. 90-шы жылдардан бастап
WWW осы ортақ хаттаманы қолданады. Қазіргі уақытта қазіргі заманғы
хаттама HTTPS болып табылады.HTTP және HTTPS деректерді беру
протоколдары пайдаланушы жіберетін деректердің қауіпсіздігін қамтамасыз
ету тәсілдерімен ерекшеленеді.
HTTP (HyperText Transfer Protocol)-бұл "клиент-сервер" қағидаты
бойынша жұмыс істейтін стандартты беріліс протоколы: сұрау серверге
жіберіледі, ол осы сұранысты орындайды және нәтижені клиентке жібереді.
HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure) - ақпаратты қорғау үшін
шифрлауды қолдайтын кеңейтілген HTTP хаттамасы. Nttrs ХАТТАМАСЫ
құпия ақпаратты беру үшін қолданылады.
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HTTP немесе HTTPS клиенті (мысалы, веб-шолғыш) серверге
стандартты порт арқылы қосылады. HTTPS secure Sockets layer (SSL)
протоколымен өзара әрекеттесетіндіктен, ол ақпаратты қауіпсіз түрде бере
алады.SSL-бұл клиент пен сервер алмасатын деректерді шифрлау протоколы.
Қауіпсіз алмасу цифрлық сертификатты шифрлау және аутентификациялау
есебінен қамтамасыз етіледі.Сандық сертификат-бұл серверлерді анықтайтын
файл. Цифрлық сертификатқа сертификаттау орталықтары қол қояды және
куәландырады.
Https хаттамасы онлайн-төлемі бар Интернет-дүкендер, әлеуметтік
желілер, Мемлекеттік қызмет порталдары және бірқатар ресми
сайттар.Бүгінгі күні көптеген веб-сайттар деректердің жоғары сақталуына
байланысты https-ке көшті.
FTP (File Transfer Protocol) файлдарды жіберу протоколы деп аталады.
Алғашқы ftp стандарттарының бірі 1971 жылы Интернеттің басында пайда
болды.FTP файлдарды жіберу үшін қосылудың 2 түрін қолданады. Біріншісі
басқару қосылымы деп аталады, онда командалар серверге жіберіледі және
оларға жауаптар алынады. Онда Басқару арнасы үшін Telnet протоколы
қолданылады.Файлдарды тасымалдауға арналған қосылыстың екінші түрі
деректер қосылымы деп аталады. FTP протоколын қолдана отырып, клиент
пен сервер арасындағы өзара әрекеттесу жүзеге асырылады. Пайдаланушы
деңгейіндегі FTP хаттамасының әрекеттері мыналардан тұрады:
пайдаланушыны сәйкестендіру, логин мен пароль енгізіледі; пайдаланушы
қажетті каталогты таңдайды; содан кейін алмасу режимдерінің бірі
анықталады және алмасу командалары орындалады; содан кейін рәсім
аяқталады [1].
URI (Uniform Resource Identifier) - бұл желі ресурсын бірегей
анықтайтын таңбалар тізбегі. URI параметрі пайдаланушы қолданатын
ресурс атауын ғана емес, сонымен қатар оның орналасқан жерін де көрсетеді.
URI-HTTP-дегі параметр.
URL-бұл байланыс жасалатын хаттама [8].URL мекен-жайы 2 бөліктен
тұратын арнайы мекен-жай жазу формасын білдіреді. Сол жақ байланыс
түрін, ал оң жақ сервер атауын және файл жолын көрсетеді. URL мекен-жайы
пішімі жалпы түрде келесідей көрінеді: хаттама://сервер/ жергілікті мекенжай. Мысалы: http://www.mybook.ru/katalog/кітап / индекс.html протоколы: /
/ мекен-жайдың Домен бөлігі / сервердегі каталог атаулары(іздеу жолы) /
Файл атауы.
6.6 Интерактивті web-қосымшаларды әзірлеу
6.6.1 Тұжырымдамалық жобалау әдістері
Көптеген әзірлеушілер үшін сайтты жобалаудың қарапайым модельдері
өте қолайлы, бірақ олар сайттың мақсаттарын нақты анықтайды және оның
ішкі құрылымын сипаттайды.Веб-қосымшаны әзірлеу процесі келесі
кезеңдерге бөлінеді: тұжырымдамалық, логикалық және физикалық дизайн.
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Концептуалды дизайн веб-Қосымшаның мақсаттары мен міндеттерін
анықтау, мақсатты аудиторияны анықтау үшін қолданылады, яғни оны
жасайтын пайдаланушылар [8].
Бірқатар негізгі және қосалқы мақсаттар мен міндеттер қойылады,
қойылған мақсаттарға жету үшін қажетті қадамдар жасалады және оларға қол
жеткізу критерийлері анықталады.
Осыдан кейін пайдаланушылардың құрамы, олардың мүдделері
анықталады және соның негізінде қосымшаның бөлімдері мен қызметтер
тізімі жасалады.
Логикалық дизайн сайттың немесе веб-қосымшаның бөлімдерін
ұйымдастыруға және құрылымдауға арналған. Ақпаратты пайдаланушыға
ыңғайлы, реттелген және түсінікті етіп келтіріңіз, веб-қосымшаның
құрылымы мен навигациясын анықтаңыз. Логикалық дизайн сайттың бір
түрін анықтауға мүмкіндік береді: сызықтық, иерархиялық, контекстік және
т.б. әзірлеуші бөлімдердің аттарын және әр бөлімдегі ақпарат пен
бөлімдердің өзара байланысын анықтауы керек.
Физикалық дизайн сайттың техникалық іске асырылуымен
байланысты. Мұнда сайтта қолданылатын технологиялар, бағдарламалық
жасақтама, ұсынылған мәселелер және оларды шешу жолдары сипатталған.
Сондай-ақ, ақпаратты жаңарту, деректер базасын пайдалану және
технологияны дамытуда қолданылатын хостинг мәселелері қарастырылады.
6.6.2 Сайт құрылымының түрлері
Сайт құрылымы дегеніміз-сайт беттерін олардың санаттарына,
қалталарына
немесе
бөлімдеріне
сәйкес
бөлудің
логикалық
ұйымдастырылған схемасы. Пайдаланушы тарапынан сайттың құрылымыбұл сайтты шарлау, бір беттен немесе санаттан екінші Параққа өту жолы.
Сайттар шартты түрде құрылымы бойынша бөлінеді (6.8-сурет) сызықты,
тармақталған сызықты, блок, ағаш тәрізді, торлы, тег және т.б. [6].
Сызықтық құрылым

Сызықтық тармақталған құрылым

Торлы
Ағаш құрылымы

Сурет 6.8 сайт құрылымы

191

Сайттың сызықтық құрылымы қолданушыға бір беттен екінші параққа
тізбекті шарлауды білдіреді. Ол көбінесе бір беттік сайттарды, блогтарды,
презентацияларды жасау кезінде қолданылады.
Сызықтық тармақталған құрылым қолданушыға таңдау құқығы бар
беттер арасындағы өтулер тізбегін ұсынады. Ол шағын визитка сайттарын
жасау кезінде қолданылады.
Ағаш құрылымы белгілі бір санаттардың, бөлімдердің немесе
деңгейлердің тармақтарынан тұрады. Бұл көптеген парақтары бар сайттар
үшін ең танымал және танымал болып саналатын сайттың ағаш құрылымы.
Ағаш құрылымы танымал, өйткені ол сайтқа кірушілер мен ең бастысы іздеу
роботтары бағалайтын нақты иерархиялық тәртіпті құруға мүмкіндік береді.
Кәдімгі сайт үшін 3-тен астам тіркемелері бар тармақталған ағаш
құрылымын пайдалану ұсынылмайды. Бірақ мұндай құрылымдар Aliexpress
немесе Amazon сияқты танымал базарларда орынды қолданылады. Торлы
немесе желілік құрылым келуші кез-келген уақытта бір деңгейден кез-келген
басқа деңгейге ауыса алатындай етіп жасалған. Оны пайдалану кезінде
сайтқа кірушіні шатастырмау үшін навигация туралы жақсы ойлану керек.
Сызықтық құрылымдардан айырмашылығы, ағаш тәрізді және торлы
құрылымды неғұрлым күрделі түрге жатқызуға болады.Бұл құрылымдардың
мысалдары ретінде интернет-дүкендердің, корпоративті сайттардың,
форумдардың немесе порталдардың барлық түрлерін келтіруге болады.
6.6.3. NET Framework құралдары мен технологиялары
. NET Framework-бұл әртүрлі қосымшаларды құруға арналған
платформа. . NET Framework артықшылығы-базалық сыныптардың кең
кітапханасы. Оның үстіне кітапханаға қолжетімділікпен мүмкін барлық
түрлерінде қосымшалар.
Пайдаланушы әзірлейтін барлық қосымшаларды келесі түрлер
бойынша шартты түрде жіктеуге болады: жұмыс үстелі - пайдаланушының
жергілікті компьютерінде іске қосылатын қосымшалар; веб - қосымшаларHTTP/HTTPS хаттамаларына сәйкес веб-серверде жұмыс істейтін және
браузер арқылы пайдаланушы үшін қолжетімді қосымшалар.
Веб-қосымшалар клиент жағында орындалады және бар: кеңейтілген
пайдаланушы интерфейсі; серверде орындалатын және клиенттен кез-келген
ақпаратты
алуға
немесе
операцияларды
орындауға
шақыратын
бағдарламалық код веб-қызмет деп аталады.
Мобильді құрылғыларда орындау үшін іске асырылатын қосымшалар
мобильді қосымшалар деп аталады [10].
. NET Framework жоғарыда аталған түрлердің әрқайсысының
қосымшаларын жасауға мүмкіндік беретін технологияларға ие. Әр түрлі
кітапханалардың болуы осындай қосымшаларды жасауға көмектеседі.
Жолдармен, графикамен, деректермен және файлдармен, математикалық
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операторлар мен функциялармен, криптографиялық қорғаныспен және т. б.
жұмыс істеуге арналған жалпы кітапханалар бар.
Жұмыс үстелі қосымшалары пайдаланушының компьютеріндегі
бағдарламалық жасақтаманың ең танымал түрі болып саналады. Олардың
ерекшелігі-жұмыс үстелі қосымшалары пайдаланушының жергілікті
компьютеріне міндетті түрде орнатуды қажет етеді. Сондай-ақ, олармен
интернетке қосылмай жұмыс істеуге болады, бірақ олар компьютер
ресурстарын пайдаланатынын есте ұстаған жөн.
Жұмыс үстелі қосымшалары 3 түрге бөлінеді: терезе және консоль,
сонымен қатар Windows қызметтері. Графикалық интерфейсте терезе
қосымшалары бар.Консольдік қосымшалар терминал режимінде пәрмен
жолы түрінде ұсынылған. Олардың интерфейсі графикалық емес, мәтіндік.
Windows қызметтері фонда жұмыс істейді және пайдаланушы интерфейсін
пайдаланбайды [10].
Средствами.NET
Framework-ті
WindowsForms
және
windowspresentationfoundation
технологиясының
көмегімен
терезе
қосымшаларын жасауға болады (6.8-сурет).
Веб-қосымшалар, жұмыс үстелінен айырмашылығы, серверде
қашықтан орындалады. Дамудың артықшылығы-оларды әр пайдаланушының
компьютерлеріне орнатудың қажеті жоқ.
Бағдарлама веб-серверде орнатылады және ол браузер арқылы барлық
пайдаланушылар үшін қол жетімді болады. Платформа MicrosoftASP.NET
web-қосымшаларды құру үшін қолданылады (6.9-сурет).

Сурет 6.9.NET Framework әзірлеу құралдары
Пайдаланушы интерфейсін құрудың шектеулі мүмкіндіктері
RichInternetApplications (RIA) деп аталатын қосымшалардың жаңа түрін - бай
пайдаланушы интерфейсі бар интернет қосымшаларын қолдануға әкелді. Бұл
қосымшалардың басқалардан айырмашылығы-плагиндерді пайдалану.
Кеңейтілген мазмұн түрін көрсете алатын плагиндер браузерге біріктірілген.
Пайдаланушы браузерде бетті ашқаннан кейін клиентке плагин аясында
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жұмыс істейтін бағдарламалық код беріледі. Мұндай қосымшалар
AdobeFlash, MicrosoftSilverlight, немесе RIA технологияларын пайдалана
отырып жасалады біріктіредәжірибелі веб қосымшаларды әзірлеу кезінде
[11].

Сурет 6.9.Платформа MicrosoftASP.NET
Веб-Қызметтер-Бұл серверде орналасқан бағдарламалық код. Оны іске
қосу пайдаланушының өтініші бойынша жүзеге асырылады.Мысал ретінде
сервердің дерекқорынан ақпарат алу немесе серверде белгілі бір әрекетті
орындау
үшін
веб-қызметтер
жатады.
ASP.NETWebServices,
WindowsCommunicationFoundation
(WCF),
WCFSyndicationExtensions,
ADO.NETDataServicas-бұл әр түрлі қызметтердің заманауи даму
мүмкіндіктерін кеңейтетін деректерге қол жеткізу қызметтерін құру
технологиялары.Әзірлеуге мобильдік қосымшалар болады құралдарымен
.NETCompactFrameWork.
Қарапайым қосымшаның мысалын қарастырыңыз ASP.NET Web Forms
4.5.Бағдарламаны жасау үшін Visual Studio бағдарламасын іске қосыңыз.
Мәзірден Файл таңдаңыз-жоба жасаңыз. Орнатылған шаблондар элементін
таңдаңыз - Visual C# - веб. Орталық панельде жобалар жиынтығы көрсетіледі
ASP.NET, 6.10 суретте көрсетілгендей.
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Сурет 6.10. Қосымшаны құру
Элементті таңдаңыз ASP.NET Empty Web Application, testaspnet45
жобасының атауы ретінде name өрісіне кіріп, OK түймесін басыңыз.
Жобаға жаңа веб-пішінді қосу үшін жобаның контекстік мәзірінен
таңдаңыз TestAspNet45 Solution Explorer терезелерінің Add - Web Form
элементі. Тілқатысу терезесінде жаңа жобаның атын жазыңыз Default.
Содан кейін Visual Studio ортасы Default файлын жасайды.aspx және
оны өңдеу үшін ашады. Default файлына.aspx бірнеше стандартты HTML
элементтерін қосыңыз: < % @ pagelanguage="C#"AutoEventWireup="true
"CodeBehind=" Default.aspx.cs»Inherits= «TestAspNet45.Default» %>
<!DOCTYPE html>
<htmlxmlns=«http://www.w3.org/1999/xhtml»>
<headrunat=«server»><title></title>
</head>
<body>
<formid= «form1»runat=«server»>
<div><h1 > Сәлем!</h1>
<p > бұл жаңа веб-форма!</p>
</div>
</form></body></html>
Visual Studio құралдар тақтасында шолғыштардың ашылмалы тізімі
бар. Ол 6.11 суретте көрсетілген .
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Сурет 6.11. Браузерлер тізімі
Тізімнен қажетті шолғышты таңдаңыз. Элементті таңдаңыз күйін
келтіруді бастаңыз күйін келтіру мәзірінен. Осыдан кейін жоба
құрастырылады және браузердің ашылған терезесінде веб-форма көрсетіледі
(6.12-сурет).

Сурет 6.12.Қарапайым қосымшаның жобасын тестілеу
Бұл мысалда шолғыш URL мекенжайын қолданды: http:// localhost:
40035/ Default.aspx. Егер біз қосымшаны іске қосатын болсақ, онда ұқсас
URL мекенжайын көреміз. Http: / / қалады және localhost бөлігі жұмыс
станциясына сілтеме жасайтын атау болып табылады. Кездейсоқ
тағайындалған URL мекенжайының 40035 бөлігінің орнына біз басқа порт
нөмірін көреміз. Default.aspx, осы файлдағы мазмұнды міндетті түрде
пайдалануды көрсетеді [12].
Visual Studio IIS Express құралы Microsoft қолданбалы серверінің
қысқартылған нұсқасы болып табылады. IIS Express сервері құрылған
қосымшаларды іске қосу үшін қолданылады ASP.NET. IIS Express серверін
іске қосқан кезде Visual Studio жаңа шолғыш терезесін жасайды және оны
Default жүктеуге әкелетін URL мекен-жайына өту үшін пайдаланады.aspx.
Егер платформа болатын HTML кодын қарастырсақ ASP.NET
Framework және IIS Express сервері браузерге жібереді біз оның жоғарыда
көрсетілген Default файл кодынан өзгеше екенін көреміз.aspx:
<!DOCTYPE html>
<htmlxmlns=«http://www.w3.org/1999/xhtml»>
<head><title > мысал< / title > < / head>
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<body>
<form method=«post»action=«Default.aspx»id= «form1»>
<div class=«aspNetHidden»>
<inputtype=«hidden»name=«__VIEWSTATE»id=«__VIEWSTATE»value=«/w
EPDwULLTE2MTY2ODcyMjlkZEz/Fisf4pXOGIwh1k+T56F6UZDDdiElWxpw
s7onJEMM» />
</div>
<div><h1 > Сәлем!</h1>
<p > бұл жаңа веб-форма!</p>
</div>
</form></body></html>
Қарапайым веб-қосымшаны әзірлеу нәтижесінде: клиент URL мекенжайын, қосымшаға қосылған веб-форма файлдарын сұрайды; сұраныстар IIS
Express-ке түседі; ол пайдаланушыға қажетті файлдарды табады және HTML
кодын жасау арқылы web-форма файлын түрлендіреді; алынған код
браузерге қайтарылады, ол арқылы пайдаланушыға көрсетіледі. Бұл
әрекеттерде қосымшалар жұмыс істейді ASP.NET.
Веб-дизайнер веб-форма файлдарын өңдеу әдісін қолдана алады
ASP.NET неғұрлым тиімді HTML кодын және сервердің пайдаланушымен
әрекеттесу кезеңдерін жасау үшін Framework.
БӨЛІМГЕ ПРАКТИКАЛЫҚ ТАПСЫРМАЛАР
1.
Білім алушының портфолиосы бар веб-бетті құру: мәтіннің түсі көк,
фоны ашық сұр, тақырыбы (қалың, асты сызылған, курсив, өлшемі 18 пт.,
Calibri шрифті), оның астында көлденең сызық, ортасында тураланған мәтін,
шрифт өлшемі16, Arial, фотосуреттер қосыңыз.
2.
Келесі 6.2 кестесі бар веб-бетті жасаңыз.
Кесте 6.2-үлгі кесте
1 баған
2 баған
1 жол
2 жол
3.
Сайтты әзірлеу кезеңдері туралы мәтіні бар веб-бетті жасаңыз.
Каскадты стиль кестелерін қолдана отырып, веб-параққа келесі дизайнды
қолданыңыз: мәтін оң жақта көк фонда тураланады, әріптердің түсі ақ,
шрифт өлшемі 14, Tahoma мәтіндік шрифті. Тақырыптар 16 пт.. Cambria
шрифті ортаға тураланған, әріптердің түсі сары. Суретті оң жаққа, 4 пт
қашықтықта қосыңыз. мәтіннен.
4.
Таңбаланған тізімі бар веб-бетті жасау (сурет 6.13)
5.
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Деректер түрлері:
• Тұтас
• Жарамды
• Логикалық
• Таңба
• Строковый
Сурет 6.13. Таңбаланған тізім
6.
Қазақстан Республикасы Гимнінің ортасында тураланған ресімделген
мәтіні бар веб-бетті құру. Веб беттің фоны Қазақстан Республикасының туы
болып табылады. Дыбыстық файл ашылатын және Әнұранның музыкасы
естілетін гипершилтеме қосыңыз.
7.
Колледж туралы ақпаратты қамтитын бір беттік сайт жасаңыз.
Жүгірткіні, ақпараттық блокты, колледждің орналасу картасын, әлеуметтік
сілтемелерді қосыңыз.желілер. Сайтқа келушілерді тіркеудің байланыс
нысанын қосыңыз.
8.
Абай Құнанбаевтың Қара сөздерінен еркін өлеңнен тұратын веб-бет
жасаңыз, ол келесідей жасалады: тақырып ( қалың, асты сызылған, шрифт
өлшемі 18, ArialBlack), оның астында көлденең сызық, квадрат мәтін, шрифт
өлшемі 16, курсив, Arial. CSS веб-сайтын жобалау үшін пайдаланыңыз.
9.
Кесте түрінде, компьютерлік перифериялық құрылғылардың
тақырыптық суреттерінің фотогалереясы бар веб-бетті жасаңыз.
Сызбалардың әрқайсысын нұқыған кезде, пайдаланушы таңдаған суреттің
сипаттамасын қамтитын веб-бетке еренсілтеме арқылы өтіңіз.
10. Ақпараттық жүйенің өмірлік циклі туралы ақпаратты қамтитын веб-бет
жасаңыз. Веб-бетті жобалау үшін стиль кестелерін қолданыңыз.
Бетте CSS анимациясы, фондық сурет болуы керек. Мәтін ені бойынша
тураланған, мәтін түсі қою күлгін, шрифт өлшемі 14, TimesNewRoman.
Веб-бетте құжаттың ішіндегі сілтемелер болуы керек құжаттың
басынан ортасына және соңына өту.
11. Төмендегі үлгі бойынша веб-бет жасаңыз.
"Би топтары", "біздің оқытушылар", "біз туралы" веб-беттеріне
гиперсілтемелер қосыңыз (6.14-сурет).
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“Just dance” фитнес және би студиясы

Фитнес және би студиясына балалар мен жас өспірімдерді
шақырамыз. Көркем гимнастика, заманауи және шығыс биі;
ересектерге арналған: табата және стретчинг сияқты студияның
түрлі бағыттары бар

Мәзір

Candy dance
Just dance-бұл Атырау қаласының
ханымдары мен бүлдіршінге
арналған фитнес және би студиясы.

Біліктілігін артырып үйрену үшін қазіргі
кезде барлық адамдар жазыла алады. Just
dance би мектебі сіздің қызметіңіздің бірінші
бастау бола алады.
Just dance би мектебінде мықты
оқытушыларымен жаңа бағдарламаны
қолдана отырып оқытады. Бұл жерде өзіңізге
ыңғайлы түрлі жаттыңулар таба аласыз.
Атыраудағы Фитнес және биер
•
•
•
•

Ханымдарға арналған фитнес және
би
Балаларға арналған би және каратэ
Бодифит, стретинг, Zumba Fıtness,
Табата
Көркем гимнастика

Би тобы

Біздің
оқытушылар

Біз туралы
Студияның
жұмыс уақыты:
10.00-22.00
Күнде,
Жексенбі
демалыс күні

Байланыс мәліметтері
Біздің адрес: Атырау қ. Баймуханов Мұса к. 9
Ақпараттық телефон +7?778?808?10?88

Сурет 6.14 кадрларға негізделген Веб-бет
12. 4 кадрдан тұратын веб-бетті жасаңыз: жүгіру жолы бар тақырып,
анықтамалық ақпарат, тегтер тізімі және олардың әрқайсысының
сипаттамасы. Беттің мазмұны HTML гипермәтінді белгілеу тілінің негізгі
тегтерін көрсетуі керек(кесте 6.3).
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Кесте 6.2-рамалары бар Веб-бет
Тақырыбы
Теги
Тегтің сипаттамасы
Анықтамалық ақпарат
Өзіндік бақылау сұрақтары
1. Ұғымдарға анықтама беріңіз интернет технологиясы, вебстандарттар?
2.Интернеттің физикалық және логикалық моделі қандай?
3. Web 1.0, WEB 2.0, WEB 3.0 негізгі принциптерін сипаттаңыз?
Олардың айырмашылығы неде?
4.Ұғымды түсіндіріңіз семантикалық веб?
5.NTML дегеніміз не? Ntml құжатының құрылымы қандай?
6.Хнтмl отНТМL айырмашылықтарын атаңыз?
7.CSS-тің артықшылығы мен кемшіліктері неде?
8. JavaScript және оның қолданылу аясын сипаттаңыз ба?
9.Ақпараттық жүйенің өмірлік циклін дамытудың қандай кезеңдері
сізге белгілі?
10.Интернетті стандарттау саласында қандай ұйымдар бар?
11.Интернеттің негізгі хаттамаларына не жатады?
12.Клиент-сервер архитектурасын сипаттаңыз ба?
13.. NET Framework көмегімен қосымшалардың қандай түрлерін
жасауға болады?
14.Байланыс формаларын дамытудың қандай тегтері мен тәсілдері сізге
белгілі?
15.Фреймдер дегеніміз не?
16. Фреймдерді, сілтеме карталарын, пішіндерді қолдану аймағы
қандай ?
17.Веб-сайттың даму кезеңдерін білесіз бе?
18.Веб-сайтты SEO оңтайландырудың мақсаты неде?
19. Дизан-макеттерді әзірлеу қажеттілігінің негіздемесін беріңіз?
20.Сіз білетін сайттардың консистенциясы, ыңғайлылығы және қол
жетімділігі туралы қандай мәселелер бар?
21.Html орналасуының мақсаты қандай?
22. Мазмұнды басқару жүйелерінің (CMS) мақсаттары,түрлері және
жұмыс принципі қандай?
23. Блогтар, интернет-дүкендер, жаңалықтар сайттары, қону сайттары,
визитка сайттары, бизнес-сайттар мен портфолио құруға арналған ең
танымал CMS мысалдарын келтіріңіз.
Қысқаша қорытынды
Веб-қосымшаны әзірлеу процесі келесі кезеңдерден тұратын бірқатар
дәйекті әрекеттерді білдіреді: веб-қосымшаның мақсаты мен міндеттерін

200

анықтау, сайт құрылымын жасау, веб-бет макеттерінің дизайнын жасау,
HTML-беттеу, бағдарламалау, іске қосу, сүйемелдеу және веб-сайтты
жылжыту.
Web-қосымшаларды әзірлеу кезінде әзірлеушіден әртүрлі вебтехнологияларды, деректер базасымен жұмыс істеу дағдыларын, беттеу және
макеттеу дағдыларын, аспаптық дизайнерлік құралдарды білу талап етіледі.
Қазіргі уақытта Веб-беттер басқа ақпарат көздерімен салыстырғанда ең
маңызды болып табылады. Сонымен қатар, сайтта орналастырылған ақпарат
кез-келген уақытта интернетке кез-келген кіру нүктесінен әр пайдаланушыға
қол жетімді.
Ұсынылған әдебиеттер мен қосымша ақпарат көздерінің тізімі
1.
Б.Кришнамурти, Дж. Рексфорд Web-протоколы. Теория и
практика.-М.:ЗАО «Издательство БИНОМ», 2002 г. - 592 с.:ил.
2.
Кручинин С.В. Семиуровневая модель OSI/ISO и стек протоколов
TCP/IP: исследование взаимоотношения и интерпретации //Научноисследовательские публикации.2015.-№ (25).с.-115-120.
3.
Бадд Энди, Молл Камерон, Коллинзон Саймон. Мастерская CSS:
профессиональное применение Web-стандартов.: Пер. с англ.-М.:
«Вильямс», 2007.- 272 с.
4.
Сухов К. HTML5-путеводитель по технологии.-М.:ДМК Пресс,
2013.-352 с.
5.
Квинт И. НТМL, ХHTML и CSS на 100%.- СПб.: 2010.-384 с.:ил.
6.
Горнаков С.Г. Осваиваем популярные системы управления
сайтом.- М.:ДМК Пресс, 2009.- 336 с.
7.
Эрик Фримен, Элизабет Фримен Изучаем НТМL, ХHTML и
CSS.СПб.:Питер, 2012.-656 с.: ил.
8.
Асылбеков У.Б., Исмаилова А.А. Web-технологии: учебное
пособие-Алматы: «Бастау», 2019. - 324 с.
9.
Дубовиченко С.Б., Шмыгалева Т.А. Web-программирование.
Основы языка JavaScript.:учебное пособие –Алматы: Қазақ университеті,
2011. -233 с.
10. https://professorweb.ru/my/ASP_NET/webforms_4_5/level1/1_0.php
11. https://www.intuit.ru/studies/courses/485/341/lecture/8200?page=2
12. http://wm-school.ru/editor/html/tryh_script2.html?filename=tryhtml_
excript
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7‑БӨЛІМ.
ҚОЛДАНБАЛЫ
ИНТЕРФЕЙСТІ
ДАМЫТУ,
ҚОСЫМШАЛАРДЫ ӘЗІРЛЕУ ҮШІН ҮШ ӨЛШЕМДІ ГРАФИКА МЕН
МУЛЬТИМЕДИЯНЫ ҚОЛДАНУ
Оқу мақсаттары:
студенттерді мультимедиялық бағдарламаларды ұйымдастыру және
жұмыс істеу принциптерімен таныстыру, мультимедиялық қосымшаларды
жобалау және жұмыс істеу әдістеріне оқыту.
Осы модульді өткеннен кейін студенттер:
* мультимедиялық бағдарламалардың жұмыс істеуінің заманауи әдістері мен
құралдарын түсіндіру;
* әр түрлі бағдарламалық жасақтаманы қолдана отырып, мультимедиялық
өнімдер жасаңыз;
* жобалау және әзірлеу технологияларын, интернет-ресурстарды құру кезінде
мультимедиялық технологиялардың кең спектрін түсіндіру.
Курс сызбасы

Алдын ала талаптар:
осы модульмен жұмыс басталар алдында білім алушылар компьютерлік
графиканың қарағайларымен танысуы тиіс.
Қажетті оқу құралдары:
1. РайтманМ.А. Adobe Premiere Pro. Официальный учебный курс. М.:Эксмо, 2014. -544 с.
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2. Бордман Т. 3dsmax7. Учебный курс(+СD).-СПб.: Питер, 2006.-448 с.:ил.
3. РайтманН. А. Adobe Illustrator CS5, -М.:Эксмо, 2011.-592 с.
4. Паульсон Использование CorelDRAW 5 Специальное издание /
Паульсон, Эд и др. - М.: Киев: Диалектика, 2017. - 544 c.
Путицкий И.В., Ф.А.Резников Установка и настройка Photoshop CS3 c нуля!:
Книга+видеокурс -М: Лучшие книги, 2008.192 с.
КІРІСПЕ
"Қосымшалар интерфейсін әзірлеу, қосымшаларды әзірлеу үшін үш
өлшемді графика мен мультимедианы пайдалану" бөлімі технологияларды,
графикалық және мультимедиалық бағдарламаларды ұйымдастыру және
олардың жұмыс істеу принциптерін, қосымшалар мен дизайнды жобалау мен
әзірлеуді оқыту әдістерін, графиканы игеруге бағытталған.
Қазіргі заманғы маман үшін маңызды талаптар-бұл графикалық
бағдарламалармен жұмыс істеу, мультимедиялық бағдарламаларды білу,
мультимедиялық қосымшаларды әзірлеу және пайдалану және графикалық
жобаларды жобалау мен әзірлеу кезінде қажетті білімге ие болу.
7.1 CorelDraw бағдарламасында жұмыс істеудің практикалық
дағдылары
7.1.1 CorelDraw фигуралар, Нысандар, пішіндер және құю
CorelDRAW негізгі мәзірден стандартты Windows әдістерін қолдана
отырып іске қосылады. Бағдарлама іске қосылғаннан кейін UI негізгі
элементтері бар 7.1-суреттегі CorelDRAW негізгі терезесі ашылады.

Сурет 7.1. CorelDRAW бағдарламалық интерфейсі
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Жұмыс аймағының сол жағында Toolbox интерфейсінің арнайы
элементі бар-режимді таңдауға арналған. Режимді таңдау құралдар
тақтасының түймелерінің бірін басу арқылы жүзеге асырылады [10].
Кейбір құралдар түймелерінің төменгі оң жақ бұрышында үшбұрыш
бар. Құралдарды көру үшін, басқаннан кейін тінтуір түймесін басып тұру
керек және экранда белгілі бір құралдың панелі ашылады. 7.2-суретте
құралдардың төменгі жағындағы батырмамен ашылатын панель көрсетілген толтыру (Толтыру).

Рисунок7.2. Ашық күйдегі Fill (толтыру) құралдар тақтасы
Мәзір жолының астында орналасқан стандартты құралдар тақтасында
ең көп орындалатын командаларға сәйкес келетін командалар бар:
иллюстрациялық файлдарды ашу, сақтау және жабу, жүйелік аралық
сақтағышпен операциялар, суреттерді көруге арналған режимдер мен шкала.
Әдепкі құралдар тақтасының астында сипаттар тақтасы орналасқан.
Бұл таңдалған объектінің басқару элементінің параметрлеріне және
таңдалған құралдың көмегімен онымен орындалатын стандартты
операцияларға сәйкес келетін басқару элементтерінің жиынтығы. Атрибуттар
тақтасының мазмұны үнемі өзгеріп отырады.
Терезенің оң жағында экрандағы түстер палитрасы орналасқан.
Суреттегі нысандарды толтыру және инсульт түсін анықтау үшін
қолданылады.
CorelDRAW терезесінің төменгі жағында күй жолағы орналасқан. Онда
жұмыс процесінде таңдалған объект туралы ақпарат және бағдарламаның
жұмыс режимі туралы көптеген көмекші ақпарат көрсетіледі[10].
Жаңа құжат жасау. Әдепкі бойынша, CorelDRAW іске қосылғаннан
кейін құжат терезесі әрқашан ашылады. Егер бағдарлама CorelDRAW-қа
қатысты файл белгішесін басу арқылы басталмаса, бұл жаңа құжат. Егер сізге
тағы бір жаңа құжат жасау қажет болса, Файл мәзірінен жасау пәрменін
таңдаңыз немесе стандартты құралдар тақтасының сол жағындағы Жасау
түймесін басыңыз.
Бет параметрлерін жəне өлшем бірліктерін өзгерту. Жаңа құжатты
жасағаннан кейін кейде әдепкі бойынша қабылданған басып шығарылған бет
өлшемдерін өзгерту қажет. Бұл операция атрибуттар панелінің элементтерін
қолдана отырып жасалады, оның сыртқы түрі суретте бірде-бір объект
көрсетілмеген жағдайда, суретте көрсетілген7.3.
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Сурет7.3. Таңдалған Нысандар болмаған кезде атрибуттар панелі
Құжаттың басылған беттерінің өлшемі атрибуттар жолағының сол жақ
бұрышында орналасқан papertype/Size (қағаз түрі/пішімі) ашылмалы
тізімімен таңдалады. Басып шығарылған беттің өлшемі сурет басылған қағаз
өлшеміне сәйкес келмеуі керек. Парақтың өлшемі асып кетпеуі үшін
жеткілікті. Егер басып шығарылған беттің өлшемі қағаз парағының
өлшемінен аз болса, кескіннің айналасында бос өрістер пайда болады [8].
Кескіннің құрамдас элементтерін құру әдістерін қарастырыңыз.
Тіктөртбұрыштар. 7.4-суретте тіктөртбұрыштар класына жататын бірнеше
объектілер көрсетілген.

Рисунок7.4. Тіктөртбұрыштар класының даналары
Ұсынылған нысандардың ең жоғарғысы - "классикалық" тіктөртбұрыш.
Екінші нысан (төменде орналасқан) жасалғаннан кейін 45 ° бұрылды. Үшінші
нысанды жасағаннан кейін, төрт бұрыштың үшеуі дөңгелектеніп, бұрыштан
бұрылғаннан кейін объектілердің ең кішісі әлі де фаски операциясына
ұшырады. Көріп отырғаныңыздай, тіктөртбұрышты басқа заттардан ажырату
оңай емес.
Таңдау жақтауы-бұл сегіз маркерлер Тобы (қара түсті квадраттар), олар
экрандағы таңдалған нысанның немесе әртүрлі нысандардың өлшемін
көрсетеді. Таңдау өрісіндегі элементтер нысандарды түрлендіру кезінде
қолданылады. Атрибуттар тақтасында объектінің модельдік параметрлері
(бұл жағдайда тіктөртбұрыш) және осы сыныптың нысандарында стандартты
әрекеттерді орындауға мүмкіндік беретін түймелер бар басқару элементтері
бар.
Координаттары,
ортасы.
Қазіргі
координаттар
жүйесінде
тіктөртбұрыштың центрлік координаттарының дәл мәндерін қамтитын екі
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өріс (әдетте беттің сол жақ төменгі бұрышымен байланысты). Осы өрістерге
Жаңа мәндерді енгізу арқылы тіктөртбұрышты жылжытуға болады [10].
Биіктігі мен ені. Бұл өрістердегі мәндер тіктөртбұрыштың
геометриялық өлшемдерін анықтайды. Оларды өзгерту арқылы сіз
тіктөртбұрышты үлкейтуге немесе кішірейтуге болады. Қатаң айтқанда, бұл
өрістерде объектінің мөлшері емес, оның мөлшері, яғни сол объектінің
таңдау өрісінің мөлшері көрсетілген. Айырмашылығы - бұл жақтаудың
жақтары әрқашан координаталық осьтерге параллель болады. Сондықтан,
мысалы, 45 ° бұрышқа бұрылған шаршы үшін ені мен биіктігі оның
диагоналінің ұзындығына тең болады.
Коэффициенттер, масштабтау. Бұл екі өрісте объектінің сызықтық
созылу немесе сығылу коэффициенттері болады. Оларды өзгерту арқылы сіз
тиісті нысанды түрлендіре аласыз.
Бөлек масштабтау құлпы. Осы түймені басқаннан кейін объектіні бір
жағынан созу және қысу екінші жағынан пропорционалды созылу мен
қысуды тудырады.
Бұрылу бұрышы. Бұл өрісте объектінің басқару бұрылу параметрінің
деректері бар.
Бұрыштардың дөңгелектену коэффициенттері. Бұл өрістерде
тіктөртбұрыштың әр бұрышының қисықтық радиусының салыстырмалы
мәндерін сипаттайтын мәндер бар. Мәндер пайызбен көрсетіледі;
тіктөртбұрыштың қысқа жағының ұзындығының жартысы 100% деп
саналады.
Бұрыштарды бөлек дөңгелектеу құлпы. Егер бұл батырма басылса, төрт
дөңгелектеу коэффициентінің кез-келгенін өзгерту қалған коэффициенттерді
автоматты түрде бірдей мәнге өзгертеді.
Тіктөртбұрыштың бұрыштарын дөңгелектеу. Егер сіз құралдар
тақтасындағы Shape құралын(пішінді) таңдасаңыз, оның меңзерін
тіктөртбұрыштың бұрыштарында орналасқан түйіндердің кез-келгеніне
жылжытыңыз және оны тіктөртбұрыштың екі жағына сүйреңіз, содан кейін
тінтуір меңзері тіктөртбұрыштың бұрышынан алыстаған кезде барлық төрт
бұрыш дөңгелектене бастайды, содан кейін оны сүйреңіз. Индикатор
неғұрлым алыс болса, доғаның радиусы соғұрлым үлкен болады (7.5-сурет).
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Сурет 7.5. Shape құралымен тіктөртбұрыштың бұрыштарын дөңгелектеу
Тіктөртбұрыш құралының көрсеткішін (Rectangle) тіктөртбұрыштың
бұрыштарындағы түйіндердің біріне жылжытқан кезде, меңзердің пішіні
пайдаланушыға Shape құралы уақытша іске қосылғаны туралы хабарлайды.
Курсорды жақтау маркерлеріне апарған кезде құрал көрсеткіші өзгереді.
Тіктөртбұрыштың тек бір бұрышын дөңгелектеу үшін тіктөртбұрыш
құралының көрсеткішін тіктөртбұрыштың жоғарғы оң жақ бұрышындағы
түйінге бағыттаңыз және түйінді сүйреп апармас бұрын тінтуірді нұқыңыз.
Тіктөртбұрыштың максималды бұрыштық радиусы (100%) оның қысқа
жағының ұзындығының жартысына тең.Басылған позициядағы бұрыштарды
бөлек дөңгелектеуді блоктайтын түймені басу арқылы атрибуттар тақтасына
жылжытуға болады. 50 мәнін төменгі сол жақ өріске бұрыштарды
дөңгелектеу коэффициенттері тобынан енгізіп, сол панельдегі кез-келген
басқа өрісті басқаннан кейін тіктөртбұрыштың төменгі сол жақ бұрышы
дөңгелектенеді.
Эллипс. Геометрияда эллипстің өлшемдері CorelDRAW-дағы жартылай
осьтердің өлшемдерімен бүкіл тіктөртбұрыштың өлшемдерімен анықталады
(таңдау жақтауына сәйкес келеді). Эллипс таңдау шеңберіне қатысты, онда
оның төрт орташа бүйірлік белгілері бар (Сурет7.6). Салынған эллипсте тек
бір түйін бар.
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Рисунок7.6. Эллипстерге арналған атрибуттар тақтасы
Эллипс (Эллипс) секторды немесе доғаны алдын-ала таңдау кезінде
осы түймені басу оларды жабық эллипске айналдырады.
Sector (Сектор) бұл секторды бөлектеуге арналған батырма. Оны басу
эллипс пен доғаларды секторларға айналдырады.
Arc (доға) бұл түйме доғаны таңдағанда қажет. Оны басу эллипс пен
секторларды доғаларға айналдырады [10].
Доғаның басы мен соңы. Бұл екі есептегіште сектордың немесе
доғаның ортасын сәйкесінше доғаның бастапқы және соңғы нүктелеріне
қосатын сәулелер бағытының бұрыштарының мәндері бар. Бағыттаушы
бұрыштар сектормен немесе эллипс құратын доғалармен байланысқан
координаттар жүйесінде берілген. Бұл жүйенің басқару нүктесі эллипстің
центріне қосылады, ал бастапқы радиусы (0°) центр мен эллипстің нүктесін
оны салу кезінде басқалардың оң жағында байланыстырады.
Доға бағыты. Бұл батырма эллипсті екіге бөлу нәтижесінде пайда
болатын екі доғаның қайсысы құрылатынын таңдауға мүмкіндік береді сағат тілімен немесе бастапқы радиустан соңына дейін сағат тіліне қарсы.
Многоугольники жəне жұлдыз. CorelDRAW-да көпбұрыштың
дұрыстығы оның эллипстің біркелкі бөлінген шекараларының іргелес
жұптарын байланыстыратын сегменттерден тұратынын білдіреді (сонымен
қатар осы нүктелер эллипсті бөлетін секторлардың орталық бұрыштарына
тең мағынада "біркелкі"). Дөңес көпбұрыштарда Жақтар осы нүктелермен
шектеледі, жұлдыз тәрізді көпбұрыштарда олар сол көпбұрыштың басқа
жақтарындағы кеңейтімдермен қиылысқанша жалғасады. Егер эллипстің
орнына шеңбер қолданылса (эллипстің ерекше жағдайы ретінде),
көпбұрыштар алынады.
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Тіктөртбұрыштар мен эллипстер сияқты көпбұрыштарды өзгертуге
болады, олар кейде танылмай өзгереді, бірақ сол сыныптың объектілері
болып қалады. 7.7-суреттегі CorelDRAW көпбұрыштарының мысалдары.

Сурет 7.7. "Көпбұрыштар" класына жататын объектілер»
Көпбұрыш құралдар тақтасында көрінбеуі мүмкін. Құралды таңдау
үшін құралдар тақтасын ашу керек, 7.7-суретте көрсетілген үш белгішенің
кез-келгені батырмада көрсетіледі (ол үшін батырманы әдеттегіден ұзақ
басып тұрыңыз), содан кейін қалаған түймені басыңыз.
Негізгі көпбұрыштың түйіндерінің саны. Бұл есептегіштің мәні көпбұрыш
салынған эллипстің шекарасы бойымен қанша түйін біркелкі бөлінгенін
анықтайды. Бұл есептегіштің максималды мәні-500. Минималды мәні-3;
Star/Polygon (Жұлдыз / Көпбұрыш).
Бұл
батырма
жұлдызды
көпбұрышты құру режимін қосады және өшіреді. Салынатын көпбұрыштың
түрі батырмада көрсетілген белгішенің түріне байланысты болады.
Жұлдызды құру режимін тек 5 жағы бар көпбұрыш үшін қосуға болады [10].
Көпбұрыштың бұрыштарын қайрау. Бұл біріктірілген басқару элементі
(жүгірткі бар біріктірілген өріс) кем дегенде 7 жұлдыздарымен жұмыс істеген
кезде ғана қол жетімді. Бүйір жақтары, бұл параметрдің мәні неғұрлым
жоғары болса, жұлдыздың сәулелері соғұрлым өткір болады. Геометриялық
тұрғыдан алғанда, бұл базалық көпбұрыштың түйіндерінің санын білдіреді,
олар оның бүйірімен байланысқан түйіндердің арасында орналасқан.
Көпбұрыштардың құрылысы жəне модификациясы. Егер сіз құралдар
тақтасындағы тиісті түймені басып, атрибуттар терезесіндегі негізгі
көпбұрыштың түйіндерінің санын 10-ға қою арқылы көпбұрыш құралын
(көпбұрыш) таңдаған болсаңыз, енді ондықтар әдепкі бойынша жасалады [8].
Егер сіз "көпбұрыш" құралының көрсеткішін (Полигон) көпбұрыштың
бүйірлерінің ортасында орналасқан түйіндердің кез-келгеніне жылжытсаңыз,
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меңзердің пішіні өзгеруі керек, бұл "пішін" құралы уақытша іске қосылғанын
білдіреді. CTRL пернесін басып тұрып, бұл түйінді орталықтан шамамен
жарты қашықтыққа радиус бойымен сүйреңіз. Көпбұрыштың жақтарының
ортасында орналасқан барлық басқа қосымша түйіндер де қозғалады. Нәтиже
сандар болады.

Сурет 7.8. Polygon (көпбұрыш) құралымен түйіндерді сүйреп апару арқылы
алынған бастапқы көпбұрыш және оның модификациялары)
Сіз басқа көпбұрыш салуға болады (7.9-Сурет) және таңдау
жақтауының ортасындағы маркерге көпбұрыш құралының көрсеткішін
салыңыз (содан кейін төрт басы бар көрсеткіні бұру керек) және көпбұрышты
оңға қарай сүйреңіз. Тінтуірдің сол жақ батырмасын босатпас бұрын, оны
тінтуірдің оң жақ батырмасымен нұқыңыз (плюс белгісі төрт басы бар
көрсеткінің жанында пайда болуы керек). Нәтижесінде бетте бұрын жасалған
көпбұрыштың жылжытылған көшірмесі пайда болады. Төрт бірдей
"тегістелген" ондықтардың сериясын алу үшін Сіз бұл әрекетті тағы екі рет
қайталауыңыз керек.

Сурет 7.9. Бастапқы көпбұрыш және оны жұлдызға айналдыру нәтижелері
Егер сіз бірінші көшірмені құралдың көрсеткішін басу арқылы
таңдасаңыз көпбұрыш және көпбұрыш пен Жұлдыз режимін ауыстыру
түймесін басу арқылы дөңес көпбұрыш жұлдызға айналады, ал 1 мәні
көпбұрыштың өріс бұрыштарында пайда болады. Егер сіз екінші көшірмемен
бірдей әрекетті қайталасаңыз, бірақ жұлдызға айналғаннан кейін өрістің
жүгірткісін бір шкалаға оңға жылжытыңыз, нәтижесінде негізгі
көпбұрыштың түйіндері екіге қосылып, жұлдыздың сәулелері айқынырақ
болады.Егер үшінші көшірме үшін өрісті жоғарылату жүгірткісін оң жаққа
жылжытсаңыз, өрісті жоғарылату мәні үшке тең болады және сіз оны көбейте
алмайсыз, өйткені негізгі көпбұрыштың түйіндерін төртке біріктіру оны бес
сегментке бөледі.
Спиральдар. CorelDRAW спиральдардың екі түрін білдіреді:
симметриялы (математикадағы Архимедтер деп аталады) және логарифмдік.
Біріншіден, олардың ортасынан тартылған радиуспен өлшенген спиральдың
екі іргелес бұрылысы арасындағы қашықтық бүкіл спираль үшін бірдей.
Логарифмдік спиральда бұл қашықтық тұрақты - спиральдың кеңею
коэффициентіне пропорционал артады [10].
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Спиральды кеңейту коэффициенті пайызбен өлшенеді. Бұл
коэффициенттің мәні 33,3% құрайды. бұл көрші бұрылыстардың келесі жұбы
арасындағы қашықтық алдыңғы бұрылыстарға қарағанда үштен бір үлкен
екенін білдіреді.7.10-суретте спиральдың үш түрлі түрі көрсетілген.

Сурет 7.10. Алты спиральдар: жоғарыда - симметриялы, ортасында және
төменде-логарифмдік, сәйкесінше кеңейту коэффициенті бар
50% және 100 %
Күй жолағындағы жазба - " Curveon Layer 1 "(1 қабаттағы қисық) "қисық" класының нысаны таңдалғанын көрсетеді. Сондықтан Spiral
(Спираль) құралын қолдана отырып жасалған спиральдың басқа
модификациясы мүмкін емес, ал спиральдың пішінін өзгерту Shape (Форма)
құралымен қисықтарды өзгерту арқылы жүзеге асырылады.
Тор. GraphPaper түймесі (диаграмма торы) Polygon құралдар
тақтасында (көпбұрыш) орналасқан. 7.11-суретте осы құралды таңдағаннан
кейін атрибуттар тақтасының көрінісі көрсетілген, ол Spiral (Спираль)
құралымен бірдей, бірақ қазір панельде басқа басқару элементтері бар.
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Сурет7.11. GraphPaper құралын таңдағаннан кейін атрибуттар тақтасы
(диаграмма торы) және ол жасаған тор
7.1.2 image мәзірінде жұмыс істеу
Бұл мәзірде қазіргі суреттегі барлық қабаттарға әсер ететін командалар
бар. Бұл тек белсенді қабатқа әсер ететін қабаттар мәзірінің командаларынан
өзгеше.

Сурет7.12. Сурет мәзірі
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Таңдау алдында кесіңіз. Бұл мәзір элементі белсенді таңдау арқылы
ғана қол жетімді. Осы мәзір элементін нұқу ағымдағы суретті қиып,
таңдалған аймақты ауыстырады.Егер таңдау тікбұрышты немесе шаршы
болмаса, таңдауды ең аз қоршап тұрған шектеу жақтауы қолданылады.
Таңдаудан тыс пикселдер мөлдір болады.

Сурет 7.13. Мысал-таңдау алдында кесу
Мұнда Lasso құралын пайдаланып таңдау жасалды.

Сурет 7.14. Мысал-Лассо құралын пайдаланып кесу
Таңдалғанға дейін кесу, кескін бұрын таңдалған аймақты қамтуды
азайту үшін өзгертілді. Бөлектеуден тыс пикселдерде мөлдірлікті көрсететін
шахмат тақтасының үлгісі бар.
Өлшемін өзгерту. Бұл пәрмен кескіннің өлшемін өзгертеді. Суретті
көрсетілген өлшемге дейін үлкейтуге немесе азайтуға болады. Мәзір
элементін басқан кезде келесі тілқатысу терезесі ашылады.

Сурет 7.15. Диалог өлшемін өзгерту
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Қайта іріктеу-бұл бар пиксельдерге негізделген жаңа пикселдердің
пайда болуын есептеу процесі [1].

Сурет 7.16. Қайта жүктеу режимдерінің өлшемін өзгерту
Егер ерекше қажеттілік болмаса және баламаларды түсінбейтін болса,
әдепкі бойынша "ең жақсы сапа" параметрін пайдалану ұсынылады
(Бикубиялық, Билинар және жақын көрші).

Сурет 7.17. Қайта көшіру алгоритмі
Пайыздық және абсолютті өлшемді өзгерту режимдері пайыздық
мөлшерді өзгерту немесе жаңа биіктікті және енін көрсету мүмкіндігін
ұсынады [1]. Егер "пропорцияларды сақтау" құсбелгісі қойылса, еннің жаңа
мәнін енгізген кезде биіктіктің пропорционалды мәні сақталады және
керісінше. Басып шығару өлшемі рұқсат негізінде есептеледі (DPI). Пиксель
өлшемі / DPI = басып шығару өлшемі . Немесе басып шығару өлшемі x DPI
= пиксель өлшемі.Мысалы, егер кескін ені екі дюймді басып шығаруға
арналған болса және ажыратымдылық 96 пиксель / дюймге орнатылса, онда
кескін өлшемі ені 96 x 2 немесе 192 пиксельге дейін өзгереді. Бұл 96 нүкте /
дюймді басып шығару кезінде екі дюймдік кескінге қажет пиксельдер саны.

Сурет 7.18.Мысал-Resize пәрменін Сурет 7.19. Мысал-өлшемді өзгерту
пайдаланып кескін өлшемін өзгерту
пәрмені арқылы кескін өлшемін
өзгерту
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Әсері өзгереді сурет түріне байланысты → Фото → айқындық әсері
егжей-тегжейлі жақсартуға болады, жұмсартылған өлшемін өзгерту
командасы [1].
Кенептің өлшемі. Бұл пәрмен кенепті үлкейтеді немесе кішірейтеді,
ондағы кескін өлшеміне әсер етпейді.

Сурет 7.20. Диалогтық терезе-кенеп өлшемі
Кенептің өлшемі "өлшемді өзгерту" тілқатысу терезесіне ұқсас жұмыс
істейді, бірақ байланыстыру селекторын қосады және қайта қарап шығу
параметрлерін жояды. Зәкір кенеп өсетін/ кішірейтетін нүктені анықтайды.
Кенеп ұлғайған кезде жаңа аймақ өң түсімен бірдей түсті пикселдермен
толтырылады. Кенептің өлшемі өзгерген кезде, кенептің жаңа аймағынан тыс
қолданыстағы кескіннің шеттері кесіледі.

Сурет 7.21. Мысал-кенептің өлшемін өзгерту
Көлденең жəне тігінен аударыңыз. Бұл мәзір элементтері суретті
көлденең немесе тігінен аударуға мүмкіндік береді. Есіңізде болсынқабаттардың барлық деңгейлері осы өзгерістен өтеді.
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Сурет 7.22. Мысал-суретті айналдыру
Суретті көлденеңінен көрсету. Сағат тілімен 90 ° бұраңыз. Сағат тіліне
қарсы 90 ° бұраңыз. 180 °бұрылу. Мәзірдің келесі үш элементі суретті 90 °
(сағат тіліне қарсы немесе сағат тіліне қарсы) немесе 180 градусқа бұрады.

Сурет 7.23. Мысал-Айналдыру. Сағат тілімен 90 ° бұрылу
7.1.3 Қаріптермен және мәтінмен жұмыс. Глифтерді қолдану
Мəтінді пішімдеу жəне өңдеу. Егер сіз мәтінге кейбір эффектілерді
қолдансаңыз, оны арнайы терезеде өңдей аласыз. Мәтін нысанын таңдап,
PropertyBar тақтасының "EditText" (қасиеттер тақтасы) түймесін басу мәтінді
өңдеу диалогын ашады (7.24-сурет). Бұл тілқатысу терезесіндегі жұмыс
Қарапайым мәтіндік редактормен жұмыс жасаудан өзгеше емес [8].

Сурет 7.24. Мәтінді өңдеу диалогы
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Мәтінді енгізу және өңдеу үшін тілқатысу терезесінің жоғарғы
жағындағы түймелерді пайдаланыңыз. Құжаттан мәтінді қоюға болады,
"қою" түймесін басып, Файлды ашу диалогтық терезесі экранда пайда
болады. Мәтінді пішімдеудің ең оңай жолы-мәтінмен жұмыс жасау кезінде
пішімдеу түймелері бар Property Bar тақтасы (қасиеттер тақтасы).
Мәтінді пішімдеудің қосымша параметрлерін PropertyBar панелінің
(қасиеттер тақтасы) "FormatText" батырмасы арқылы шақырылатын арнайы
тілқатысу терезесінде (7.25-сурет) алуға болады. Бұл тілқатысу терезесінде
таңбалар мен абзацтарды пішімдеуді, мәтіндік бағандарға қойындылар мен
өлшемдерді орнатуды және кейбір мәтіндік эффектілерді қолдануға болатын
бірнеше қойындылар бар.

Сурет 7.25. Таңбаларды пішімдеу
Диалогтың бірінші қойындысында таңбаларды пішімдеу теңшеледі
(7.25-сурет). Бұл қойындыда сіз қаріпті, оның өлшемі мен стилін, сондай-ақ
қолданылатын тіл профилін таңдай аласыз. Тілқатысу терезесінің оң
жағындағы өрістер форматтаудың анағұрлым ерекше әдістерін қолдануға
мүмкіндік береді [10].
Underline (астын сызу), Sinkethru (Сызу) және Over-line (сызу)
тізімдерінде мәтіннің астына, мәтінге немесе мәтіннің үстіне қою үшін
сызықтар түрі таңдалады. Uppercase (Регистр) тізімінде кіші бас әріптерді
немесе барлық бас әріптерді орнатуға болады. Позиция (Позиция) тізімінде
жоғарғы және төменгі индексті таңдаңыз. Бұл өрістерді қол жетімді ету үшін
мәтіндегі таңбаларды таңдау керек. Әрі қарай, біз тік және көлденең
ығысуды, сондай-ақ таңдалған таңбалар үшін бұрылу бұрышын орнатамыз.

Сурет 7.26. Жеке таңбаларды пішімдеу мысалы
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Параграфтарды пішімдеу тілқатысу терезесінің екінші қойындысында
реттеледі (7.27-сурет). Мысалы, сіз бұйра мәтін үшін шегіністерді орната
алмайсыз.

Сурет 7.27. Параграфтарды пішімдеу
Alignment (туралау) тізімінде туралау әдістерінің бірін таңдауға
болады. Settings (орнату) кнопкасының көмегімен баптау жүргізіледі.
HyphenationSettings (тасымалдарды орнату) батырмасын басу арқылы пайда
болған терезеде сөздердің Автоматты тасымалдарын орналастыруды
теңшеуге болады. Spacing өрістері тобында (интервалдар) көршілес таңбалар
арасындағы, сөздер мен жолдар арасындағы, сондай-ақ абзацқа дейінгі және
кейінгі интервалдар орнатылады. Индекстер (шегіністер) өрістер тобында
мәтіннің екі жағынан шегіністер орнатылады. Қызыл жолдың әсері бірінші
жолдың шегінісімен анықталады. Диалогтың келесі қойындысында
табуляция позициясы орналастырылады (7.28-сурет). Сондай-ақ, кез-келген
табулятордың орнын өзгертуге болады.

Сурет 7.28. Табуляцияны баптау
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Егер сіз иллюстрацияланған брошюраны жасағыңыз келсе, сізге
редактордың бұл мүмкіндігі қажет болады. Пішімдеу диалогының келесі
қойындысында бағандардың саны мен енін реттеуге болады (7.29-сурет).

Сурет 7.29. Мәтін бағандарын баптау
Бағандар саны (бағандар саны) өрісінде мәтіндегі бағандар саны
көрсетіледі. Егер сіз equalcolumnwidth (бағандардың ені бірдей) құсбелгісін
қойсаңыз, ені бірдей бағандар жасалады, жалаушаны алып тастасаңыз, әр
түрлі бағандар үшін әр түрлі енін орнатуға болады.

Сурет 7.30. Әріп және таңбаланған тізімдер
Әріп эффектісін таңдап, абзацтың басындағы әріп параметрлеріне
кіретін жолдар санын орнатуға болады. Сонымен қатар, әріптің мәтіннің
қалған бөлігінен қашықтығы белгіленеді. Егер таңбаланған тізімді
пайдалануды таңдасаңыз, Font (қаріп) өрісінде қаріп таңдалады, ал Symbol
(таңба) өрісінде маркер ретінде пайдалану үшін белгілі бір таңба таңдалады.
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Содан кейін таңбаның өлшемі, оның жылжуы және негізгі мәтінге дейінгі
қашықтық орнатылады [8].
Мəтінді қисық бойымен орналастыру. Фигуралы мәтінді кез - келген
берілген қисық сызық бойынша орналастыруға болады-тік немесе қисық
сызық, тіктөртбұрыш, эллипс, жұлдыз, көпбұрыш, мәтіннің басқа әрпі немесе
жолы. Қисық бойымен тек бір жолдан тұратын мәтінді орналастыруға
болады. "EllipseTool" құралын пайдаланып эллипс жасаңыз. Toolbox
құралдар тақтасынан (Графика) "TextTool"құралын таңдаңыз. Тінтуір
меңзерін эллипс контурының жоғарғы нүктесіне апарыңыз. Басыңыз және
мәтіндік курсор эллипс контурының үстінде пайда болады. Енді мәтінді
қоюға болады. PropertyBar қаріптер тізімінен қаріпті таңдаңыз (сипаттар
тақтасы). Мәтінді енгізіңіз, ол автоматты түрде эллипстің контуры бойымен
орналастырылады (7.31-сурет).

Мәтін қисық түрде мысалға берілген
Сурет 7.31. Эллипс бойымен орналастырылған мәтін
Тағы бір эллипс сызыңыз және оған фигуралық мәтін жолын жасаңыз.
"PickTool"құралын пайдаланып жасалған эллипс пен бұйра мәтінді таңдаңыз.
Textfilltexttopath мәзірінің пәрменін таңдаңыз (қисық бойымен мәтінге
Мәтін). Сондай-ақ, PropertyBar (қасиеттер тақтасы) басқару элементтерін
қолдана отырып, қисыққа қатысты мәтінді орналастыруды өзгертуге болады.
Сипаттар панелінің тізімінде әріптердің қисыққа қатысты бағдарлану
нұсқалары бар.

Сурет 7.32. Мәтінді эллипс бойымен орналастыру нұсқалары

Сурет 7.33. Мәтінді жылжыту
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Сондай-ақ, мәтінді қисыққа перпендикуляр, интерактивті түрде
жылжытуға болады. "PickTool" құралының көмегімен қисық сызыққа
орналастырылған мәтіндік нысанды таңдаңыз. Тінтуір меңзерін объектінің
ортасында орналасқан көрініс іздегішке апарыңыз. Көрсеткіш басқасына
өзгереді. Тінтуірдің сол жақ батырмасын басып тұрып, тінтуір меңзерін
жоғары қарай жылжытыңыз. Байланыстырушы сызық пайда болады, оның
бір ұшы қисыққа, ал екінші ұшы мәтінмен байланысты. Сіз мәтінді қисық
сызықтан жоғары немесе төмен орынға жылжыта аласыз. Егер сіз тінтуірді
жылжытуды тоқтатсаңыз және сол жақ батырманы босатпасаңыз, мәтінмен
қисықтың дәл көшірмесі байланыс сызығының соңында көрсетіледі. Бұл
көшірме мәтіннің бақылау жолы болып табылады және мәтіннің қисық
сызыққа қатысты қай позицияда орналасатынын көрсетеді (7.33-сурет).
Мəтін таңбаларының орналасуын өзгерту. "ShapeTool" құралының
көмегімен көрші таңбалар арасындағы қашықтықты өзгертуге болады. Бұл
операция кернинг деп аталады. Кернингтің таңбаларын таңдау үшін
"ShapeTool"құралын таңдаңыз. Әр таңбаның жанында кішкентай контурлы
квадраттар немесе түйіндер пайда болады (7.34-сурет). Жылжытылатын
таңбаларды таңдау үшін осы түйіндерді таңдау керек [8].

Сурет 7.34. Фигуралық мәтін таңбаларының орналасуын өзгерту
Ұқсас TextAlign/ToBaseline пәрмені (мәтін/сілтеме сызығы бойынша
туралау) тек мәтінді басқару жолында туралайды, яғни барлық тік
таңбалардың жылжуын болдырмайды.
Арнайы таңбаларды, белгілер мен глифтерді кірістіру. Кірістіру
терезесінде таңбалар параметрлері OpenType қаріптеріне жататын арнайы
таңбаларды, символдар мен глифтерді (әртүрлі жеке таңбалар немесе
таңбалар комбинациясы) табуға және қоюға болады, олар қарапайым
нысандар ретінде енгізіледі.
7.1.4 PEN құралымен жұмыс. Векторлық қисықтар
Өңделген элементтің құрылымын толтырмай жасаңыз, бірақ оны
сызықпен сызыңыз. Бастапқыда ол стандартты қалыңдығы 0,216 pt (нүкте)
немесе "Hairline", бірақ оны өз қалауыңыз бойынша өзгертуге болады.
Мәтінді бөлектеу, жасалған объектінің қалыңдығын арттыру және т. б. үшін
соққыны қолдануға болады.
Жаңа құжат жасаңыз (Файл>Жаңа). Сол жақ құралдар тақтасынан
OutlinePenDialog (F12) таңдаңыз.
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Рисунок7.35. OutlinePenDialog Құралы
Экранда терезе пайда болады, онда біз графикалық элементтің жанына
құсбелгі қойып, OK түймесін басуымыз керек.

Сурет 7.36. OutlineColor сұрау терезесі
Енді OutlinePen терезесінде барлық параметрлер мен параметрлерді
суретте көрсетілгендей орнату керек. Біздің сызбамыздың өлшемдерін
анықтау кезінде сызықта проблемалар болмас үшін Scalewithimage жанына
құсбелгі қоюды ұмытпаңыз [10].

Сурет 7.37. OutlinePen инсульт параметрлері терезесі
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RectangleTool(F6) көмегімен үлкен тіктөртбұрышты сызыңыз. Содан
кейін оның үстіне EllipseTool (F7) көмегімен шеңбер жасаңыз.Біз
шеңберімізді қызғылт сары және контурды ақ етіп жасаймыз.

Сурет 7.38. Шаршы мен шеңберді сызыңыз
Осыдан кейін TextTool (F8) көмегімен үлкен А әрпін жазамыз. Біз
хатты ақ, ал оның контурын қара етіп жасаймыз.

Сурет 7.39. Мәтінді кірістіру
Барлық нысандар үшін сызықтың енін бір уақытта және бірдей өзгерту
үшін барлық нысандарды тінтуірдің көмегімен таңдап, OutlinePen мәзірін
ашу керек. Тінтуірді басу арқылы шеңберді таңдаңыз және жоғарғы мәзірден
тиісті сызық енін таңдаңыз, мысалы 2.0 мм.

Сурет 7.40.Инсульт қалыңдығын реттеу
Біз А әрпіне қалың соққыны орнатамыз. Ол үшін әріпті таңдап,
OutlinePen мәзірін ашу керек. Инсульт параметрлерінде біз оның
қалыңдығын 2.5 мм орнатамыз. Хаттың айналасында қара қалың контур
аламыз.
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Сурет 7.41. Мәтін жиегінің қалыңдығын өзгертіңіз
Үлгіні үлкейту немесе азайту үшін барлық нысандарды таңдап, таңдау
жиектерінен тыс тартыңыз.

Сурет 7.42. Нысанның азаюы
Суретті бірнеше рет азайтыңыз. Біздің шеңберіміз дұрыс болды,
өйткені біз оған дұрыс масштабтауды көрсеттік, ал А әрпі қате өзгерді. Оның
құрылымы 2.5 мм Үлкен кескінмен бірдей болып қалды. А әрпін таңдаңыз,
қайтадан OutlinePen мәзіріне өтіп, Scalewithimage элементінің жанына
құсбелгі қойыңыз.

224

Сурет 7.43. Дұрыс масштабтау параметрін орнатыңыз
Енді сіз біздің бүкіл суретімізді өзгерте алады деп қорықпай қауіпсіз
түрде Масштабтай аласыз.

Сурет 7.44. Барлық нысандарды дұрыс масштабтау
Вектормен жылдам жұмыс іздеушімен мүмкін. Векторды сызуға
тырысайық.

Сурет 7.45. Суреттің бастапқы үлгісі
Көлікті таңдап, а түймесін басыңыз. Енді нысанды бұғаттаңыз. Безье
құралын таңдаңыз. Оның көмегімен біз растрлық нысандарды жасаймыз.
Түймені басып, объектінің периметрі бойынша нүктелер қойыңыз. Егер сіз
Alt пернесін басып тұрсаңыз, түйінді сахна бойымен жылжытуға болады.
Тінтуірдің сол жақ батырмасын басып тұрып жаңа нүктелер жасауға болады.
Сіз тегіс қисық сызық аласыз. Біз тізбекті жапқан кезде көрсеткіні көресіз.
Бұл байланыс ретінде жұмыс істейді. Көліктің ортасына түзу сызық қойыңыз.
Сызық тегіс болуы керек. Барлық қисықтарды жасаған кезде SmartFill
қолданыңыз. Енді суреттің әр бөлігін нұқыңыз. Әдепкі бойынша, аймақ сұр
түспен көрсетіледі. Енді машинаның жартысын бояңыз. Біз градиенттерді
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қолдана аламыз.

Сурет 7.46. Градиентная закраска
Градиентті бояу
Көліктің жартысын бояған кезде, түсті бөліктерді 500 мм қадаммен
оңға жылжытыңыз.

Сурет 7.47. Суретті жылжыту
Бөлікті топтастырыңыз. Докердің көмегімен бөлікті аударыңыз, оларды
біріктіріңіз және нысанды топтастырыңыз. Топтастырғаннан кейін кейбір
нысандарға градиент орнатыңыз. Бүкіл топты таңдап, оның құрылымын алып
тастаңыз.

Сурет 7.48. Қорытынды нәтиже
7.2 Photoshop-та жұмыс істеудің практикалық дағдылары
7.2.1 Photoshop-та суретпен жұмыс
AdobePhotoshop-графиканы құруға және өңдеуге арналған бағдарлама.
Бұл графикалық редактор импортталған немесе жаңадан жасалған растрлық
суреттермен жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Оған кескіндерді сандық

226

форматта кодтау, кескіндерді өңдеу және өңдеу құралдары кіреді
(қанықтылық, контраст, түс схемасы).
AdobePhotoshop негізгі басқару элементтері мәзір жолағы мен басқару
тақтасында шоғырланған. Арнайы топ диалогтық терезелерден тұрады құралдар
палитрасы.Сүзгілер-бұл
кескіндерді
өңдеуге
арналған
бағдарламалық жасақтаманың арнайы тобы. Бұл берілген алгоритм бойынша
суретті өңдеуге мүмкіндік беретін қосылатын модульдер. Кейде бұл
алгоритмдер өте күрделі және сүзгі терезесінде көптеген теңшелетін
параметрлер болуы мүмкін.
Суреттің аралық нұсқаларын сақтау үшін жаңа суретті жасау керек
(History палитрасындағы CreateNewSnapshot түймесі)[4].
Түзету қабатын қолдану түстермен тәжірибе жасауға мүмкіндік береді,
әсерге түзету қабатын астымен біріктіру арқылы қол жеткізіледі. Қабаттар
палитрасында орналасқан "мөлдірлік" жүгірткісінің көмегімен сіз түзету
қабатын қолдану әсерін әлсірете аласыз. Таңдалған күрделі аймақтарды
бөлек жүктеуге болатын арнайы альфа арналарына жазған жөн. Жылдам
Маска режимін қолдану масканы маскаға айналдырады, сурет салу
құралының көмегімен масканың пішінін өзгертуге болады.
Edit>Fade пәрменін немесе Ctrl + Shift + F пернелер тіркесімін қолдана
отырып, сіз соңғы қолданылған сүзгінің, баптау пәрменінің немесе өңдеу
құралының әсерін жұмсарта аласыз; оңтайлы араластыру режимін және
мөлдірлік деңгейін таңдау керек.
Edit>Purge (өңдеу>тазарту) пәрмені Clipboard (алмасу буфері) үшін
пайдаланылатын жедел жадты босатады, әрекеттерді жоюды Undo
(болдырмау) командасы, тарих палитрасы (тарих) немесе жоғарыда аталған
барлық Барлық (барлығы) жүзеге асырады.
Коллаж жасау кезінде SRS нәтижелерін көрсету үшін A1 кескіні үшін
72 пиксель / дюйм ажыратымдылығын таңдау керек. Басып шығару кезінде
векторлық қабаттар (мәтін қабаттары және өңделетін пішіндер) құжаттың
ажыратымдылығына
емес,
басып
шығару
құрылғысының
ажыратымдылығына ие [5].
Кескін фрагментін өңдеу үшін өңделетін аймақты таңдау керек. Содан
кейін сіз таңдалған фрагментті жылжытуға, көшіруге немесе бояуға және
оған әртүрлі арнайы эффектілерді қолдануға болады. AdobePhotoshop кескін
фрагменттерін таңдаудың бірнеше нұсқасын ұсынады: мұны "аймақ", "лассо"
немесе "сиқырлы таяқша"құралдарының көмегімен жасауға болады. Аталған
құралдар қажетті фрагменттерді берілген дәлдік деңгейімен әртүрлі
тәсілдермен таңдауға мүмкіндік береді. (Контурлар палитрасындағы
субұрқақ қалам құралын аймақтарды таңдау үшін де қолдануға болады).
RectangularMarquee (тіктөртбұрышты таңдау) құралы Marquee (таңдау)
тобында болады. Crop (Кадрлеу) құралы кесілген кескіннің берілген
өлшемдерімен, сондай-ақ кескіннің перспективасын бұру және өзгерту
мүмкіндігімен кадрлауды қамтамасыз етеді [4].
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7.2.2 Мәзірмен жұмыс. Терезелер
Photoshop графикалық редакторының мәзірін қарастырыңыз."Файл"
мәзіріндегі командалар жасау, ашу, орналастыру, жабу, сақтау, сканерлеу,
импорттау немесе экспорттау, суретті басып шығару және т. б. қажет болған
жағдайда қолданылады.
•
Пайдаланушы қандай да бір әрекетті орындау қажет болса," өңдеу "
қолданылады. Мысалы: әрекетті болдырмаңыз, артқа немесе алға қадам
жасаңыз немесе берілген әрекетке қайта өтіңіз. Сол мәзірде стандартты кесу,
көшіру және әр түрлі кірістіру әрекеттері бар. Толтыру, инсульт, масштабты
өзгерту, түрлендіру, қабаттармен жұмыс жасау командасы бар. Бұл мәзір
пайдаланушы жасаған щетканы, үлгіні анықтауға көмектеседі.
•
"Сурет" кескінді түзету пәрмендері мен кескінмен жұмыс істеуге
арналған құралдарды қамтиды. Бұл мәзірдің көмегімен фотосуреттің,
кенептің өлшемін өзгертуге, суретті бұрышқа бұруға және арналарды
пайдалануға болады.
•
"Қабаттар" -бұл қабаттармен жасалатын операцияларға арналған мәзір:
қабат құру, оның қайталануы, түзету қабатын құру: ақылды Нысандар.
•
"Бөлектеу" таңдалған аймақтармен жұмыс істеу үшін қолданылады.
Түстердің ауқымы негізінде , сондай-ақ жылдам Маска режимін қолдана
отырып, таңдалған аймақтарды құру мүмкіндігі бар.
•
"Сүзгі" кірістірілген және сыртқы сүзгілермен жұмыс істеуге арналған
түрлі құралдарды қамтиды. Суретке бұлдыр, Шу, айқындықты күшейту және
т. б. сияқты сүзгілерді қолдануға болады.
•
"Талдау" белгілі бір жұмыстар үшін қолданылады, мысалы, белгілі бір
объектілердің санын есептеу, ұзындығын немесе енін өлшеу, өлшеу
шкаласын анықтау мүмкіндігі бар.
•
"3D" 3D нысандармен және файлдармен жұмыс істеуге мүмкіндік
береді.
•
"Көру" суреттерді көру үшін әртүрлі экран режимдерін ұсынады.
•
"Терезе" пайдаланушының қалауы бойынша терезелерді немесе
палитраларды қосу немесе алып тастау үшін қолданылады.
•
"Анықтама" Photoshop-та жұмыс істеу құралдары немесе тәсілдері
туралы қажетті ақпаратты ұсынады[4].
Photoshop жұмыс терезесінде панельдер (палитралар) болуы мүмкін суреттерде әртүрлі операцияларды орындауға қызмет ететін көмекші
терезелер. Әр панель белгілі бір жұмыс түрін орындау үшін қолданылады —
түс таңдау, кескін көрсетілімінің масштабын өзгерту және т. б. Егер панель
қажет болмаса, оны экраннан алып тастауға болады, қажет болған жағдайда
қайтадан шақыруға болады.
Палитралар-бұл кейбір Photoshop басқару элементтері топтастырылған
терезелер [5]. Бояғыштар өте көп және олар жұмыс аймағын бітеп тастауы
мүмкін. Бұл жағдайда пайдаланушы қандай бояғыштармен жұмыс істеуді
таңдайды. Ең танымал бояғыштарға мыналар жатады: түс, тарих, қабаттар,
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навигатор және т.б. бояғыштарды түзетуге, терезеден тыс жылжытуға немесе
белгішелерге азайтуға болады. Бояғыштарды кейде" өзгермелі " деп те
атайды, өйткені бояғыштарды орналастыру статикалық емес. Оларды
ауыстыруға, терезе мәзірін пайдаланып алып тастауға болады. Жеке
палитраларда жұмыс істеуге ыңғайлы және жұмыс кеңістігін үнемдеуге
арналған қойындылар бар.
7.2.3 Суретті түрлендіру. Қабаттармен жұмыс
Photoshop — тағы қабат-бұл тұтас нәрсенің ажырамас бөлігі болып
табылатын қабат.

Сурет 7.49. Қабатты баптау мәзірі
Photoshop қабаттарына қабаттар қойындысы жауап береді — қабаттар
(layers).Қойындыны терезе — қабаттар мәзірінен немесе пернетақтадағы F7
пернелерін басу арқылы ашуға болады [4].
Жаңа құжат жасаңыз: файлды басыңыз — Ctrl N пернетақтасында
жасау немесе пернелер тіркесімі.

Сурет 7.50. Қабатты құру
Енді "қабат-жаңа-қабат" мәзіріне өтіңіз ... жаңа қабатты құру
терезесінде қабаттың атын, түсін, мөлдірлігін және режимін орнатыңыз.

Сурет 7.51. Қабат параметрлері
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Шахмат Photoshop-тағы қабаттардың мөлдірлігін көрсетеді. Қабаттағы
суретті бөлектеу үшін Ctrl пернесін басып, оны босатпай, біз таңдағымыз
келетін қабаттар палитрасындағы қабаты бар терезені нұқыңыз [5].

Сурет 7.52. Қабатты таңдау
Таңдауды таңдауға жауап беретін тиісті құралға ауыстыру арқылы
жылжыту керек, мысалы, "Сопақ аймақ" құралы үшін сіз осы құралдың
жанындағы кішкентай қара көрсеткіні басу арқылы басқа аймақты таңдай
аласыз.

Сурет 7.53. Қабатты өңдеу
Енді біз кез-келген Мөлдір түсті нүктелі тіктөртбұрышпен толтыру
құралымен толтыра аламыз. Біздің Қызыл шеңберімізді жартылай мөлдір ету
үшін. Мөлдірлік қойындысындағы кішкентай қара көрсеткіні басып, 50%
таңдаңыз. Мөлдірлік пайызын арнайы терезеге енгізуге немесе жүгірткіні
солға және оңға жылжыту арқылы таңдауға болады.

Сурет 7.54. Мөлдірлікті орнату
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Толтыру параметрі қабаттағы кескінді (нысанды) мөлдір етеді, бірақ
қолданылған стильдерді мөлдір қалдырады.

Сурет 7.55. Суретті баптау және өзгерту
7.55-суретте Filllayer параметрі азайған кезде (толтыру қабаты) қызыл
түс мөлдір болады, ал оған қолданылатын стильдер (көлем, көлеңке) жоқ
екенін көреміз. Егер параметрі Fill (Құю), изменим параметр Opacity (мөлдір
еместігі) және стилі қолданылған қабаттың да болады блекнуть.
Қабаттар палитрасында әртүрлі құлыптар бар.

Сурет 7.56. Құлыптау түрлері
Біз құлыптау түрін орнатамыз — мөлдірлікті сақтайтын боялған
шахмат түймесі.
Алайық құралы Кисть (Brush) және нарисуем оранжевую желісі арқылы
біздің қызыл дөңгелек және одан әрі шахматке.
Құлыптау түрі-боялған щеткасы бар батырма, пиксель түстерін
сақтайды. Егер біз бұғаттаудың бұл түрін қабатқа қолданатын болсақ, онда
біз тек шахматқа сурет сала аламыз - қабат бекітіледі. Құлыптау түріпозицияны бекітетін крест бар батырма. Бұл құлыптау қабаттың қозғалуына
жол бермейді. Құлыптау түрі-бәрін сақтайтын құлыптау түймесі.
Құлыптаудың бұл түріне алдыңғы үш құлыптау түрі кіреді, яғни мөлдір
пикселдерге сурет сала алмайсыз, қабатты жылжыта алмайсыз, оған сурет
сала алмайсыз [4].

Сурет 7.57 мөлдірлікті орнату
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Жылжыту құралы құжаттағы қабаттарды жылжытады.

Сурет 7.58 реттеу жолағы жылжыту
Жылжыту (жылжыту) құралының маңызды параметрі — АВТО таңдау
(Autoselect). Егер біз АВТО таңдау параметрінен құсбелгіні алып тастасақ,
онда біз тек бір қабатты — бізде белсенді қабатты жылжыта аламыз. Шеңбер
мен үшбұрышты бір-біріне жылжыту үшін пернетақтадағы Shift түймесін
пайдаланып осы екі қабатты таңдау керек. Содан кейін, құралдың көмегімен
жылжыту (жылжыту) немесе пернетақтадағы көрсеткілерді бір уақытта екі
фигураны құжаттағы қажетті орынға жылжытыңыз [5].
Егер екі қабатты әрқашан бірге пайдалану қажет болса, оларды
топтастыруға болады. Ол үшін палитрада қабаттар (Layers) сілтеме
белгішесін (сілтеме) қолданамыз. Снять топтамасын топтары можноточно
осындай тәсілмен: бөлеміз біріккен қабаттар деген нүктеге басасыз бойынша
шертіңіз Буыны (Link).

Сурет 7.59 Сілтеме Батырмасы (Сілтеме)
7.2.4 Мәтінмен жұмыс
Жазу қарапайым құралмен жасалады. Көлденең Мәтін, "Т" батырмасы
бағдарламалық жасақтаманың сол жағындағы панельде орналасқан. Біз бұл
құралды таңдаймыз, тіктөртбұрыш саламыз. Нәтижесінде бізде мәтінді енгізу
қажет аймақ пайда болады [8].

Сурет 7. 60 құралдар тақтасы
Егер кенеттен аймақ жоғалып кетсе және мәтін енгізілмесе, "Т"
түймесін қайтадан таңдап, тікбұрышты аймақты салу керек. Қабаттың
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шекарасын жоғалтпау үшін оны көрсету керек, ол үшін көру мәзіріне өтіп,
көрсету ішкі мәзірінде (көрсету) қабат шекарасын белгілеңіз.

Сурет 7. 61 мәтін енгізу үшін қабат шекарасын орнату
Мәтін көлемін ұлғайту үшін терілген мәтінді таңдау керек, содан кейін
жоғарғы жолақта өлшемді таңдау керек.

Сурет 7.62 мәтін өлшемін теңшеу
Мәтіннің түсін өзгерту үшін Сіз бояғыңыз келетін мәтінді немесе әріпті
таңдап, құралдар тақтасындағы бояғыштағы түсті таңдауыңыз керек.

Сурет 7.63 түстер палитрасы
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Қабаттасу параметрлерін (Overlayoptions) қолдана отырып, оның орнын
ауыстыру арқылы көлеңке қоюға болады, ол үшін нысанды таңдап, тінтуірдің
оң жақ батырмасын басу керек.

Сурет 7.64 қабаттасу параметрлері
Сондай-ақ, бояғышты пайдаланып мәтінмен жұмыс жасағанда, мәтіннің
айналасындағы жақтауды айналдыра аласыз, мәтіннің артындағы фонды
бояй аласыз [4].
Мәзір өңдеу (Өңдеу) – түрлендіру (түрлендіру) – айналдыру (қосу)
мәтінді бұруға және көрсетуге болады.

Сурет 7. 65 мәтінді түрлендіруді орнату
7.3 AdobeIllustrator бағдарламасында жұмыс істеудің практикалық
дағдылары
7.3.1 Интерфейс элементтерін құру және өңдеу
Бағдарламаны жүктегеннен және фирмалық экран сақтағышын
ұсынғаннан кейін экранда әдетте пайдаланушы интерфейсі (userinterface) деп
аталатын бағдарлама терезесі пайда болады.
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Сурет 7.66 бағдарлама интерфейсі
Жоғарғы қара көк жолақ-тақырып жолағы-бағдарламаның атауы мен
белгішесін көрсетеді және бағдарлама терезесінің өлшемі мен орнын
басқаруға мүмкіндік беретін үш батырма бар [9].
Бағдарлама белгішесін басқан кезде жолақтың сол жағында терезе
мәзірі пайда болады (7.67-сурет). Оларды қалпына келтіру, жылжыту,
өлшемін өзгерту, терезені жабу және қазіргі уақытта жүктелген басқа
бағдарламаға ауыстыру үшін пайдалануға болады.

Сурет 7.67 пайдаланушы интерфейсінің жүйелік мәзірі
Тақырып жолағының астында негізгі командалық мәзір жолағы
орналасқан, ол келесі пәрмендер топтарын ұсынады: файл (Файл), өңдеу
(Өңдеу), нысан (нысан), Тур (Мәтін), таңдау(таңдау), сүзгі (сүзгі), әсер
(Эффект), көрініс (қарау), терезе (терезе), көмек (көмек) [9].
Жұмыс экранының төменгі жағында қызметтік ақпаратты, белсенді
құралдың атауын (7.68-сурет) көрсетуге арналған Күй жолағы (StatusBar)
орналасқан. Күй жолағының оң жағындағы көрсеткіні басқан кезде экранда
режимдер тізімі көрсетіледі (7.69-сурет) .
Күй жолағы режимдері: ағымдағы құрал-белсенді құрал;
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Dateand Time-ағымдағы күн мен уақыт; Free Memory-бос жад көлемі;
numberof Undos — қол жетімді бас тарту және қайталау саны; Document
Color Profile — құжаттың түсті профилі [9].

Сурет 7.68.Белсенді құрал атауының күй жолағында көрсету

Сурет 7.69. Күй жолағы режимдерінің тізімі
Rep (қалам) тобының, қарындаш тобының (қарындаш), Paintbrush
құралдары (щетка), Eyedropper (тамшуыр), Knife (пышақ), Paint Bucket
(толтыру), қол (Қол) және масштабтау (Масштаб) құралдарымен жұмыс істеу
кезінде курсор тиісті пішінді алады [9].
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7.3.2 Appearance және Symbols панельдері
Барлық таңбаларды басқару Window (терезе) мәзірінде орналасқан
арнайы symbols (таңбалар) палитрасында (7.70-сурет) жиналады.

Сурет 7.70. Символдар Палитрасы
Егер сіз палитраның мәзір командаларының бірін орындасаңыз,
палитраның сыртқы түрін өзгерте аласыз: SmallListView (тар тізім),
Thumbnail View (пиктограммалар), LargeListView (кең тізім).
Symbolism тобының құралдары (символдық нысандар) таңбалар
жиынтығын орналастыруға, сонымен қатар оларды кейіннен түрлендіруге
арналған: қанықтылық, түс, орналасу, Өлшем, айналу, мөлдірлік және
стильдерді қолдану. Осы топтағы әр құралдың өзіндік параметрлері бар, олар
Symbolism ToolOptions тілқатысу терезесінде анықталады ("таңба
нысандары"құралының параметрлері).

Сурет 7.71 symbolism тобындағы SymbolSprayer құралы
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Құрал параметрлерін реттеу үшін түймесін екі рет басыңыз. Тиісті
тілқатысу терезесі көрсетіледі. Diameter (диаметрі) өрісінде құралдың әсер
ету шеңберінің диаметрі 0,35-тен 352,42 мм-ге дейінгі диапазонда белгіленеді
[10].
Intensity (қарқындылық) өрісі 1-ден 10-ға дейінгі диапазондағы өзгеру
дәрежесін анықтайды (үлкен мән өзгерудің жоғары дәрежесін қамтамасыз
етеді).
Symbol Set Density өрісінде (таңбалар жиынтығының тығыздығы) 1-ден
10-ға дейінгі диапазондағы таңбалар жиынтығының салыстырмалы
тығыздығы анықталады (үлкен мән үлкен тығыздыққа сәйкес келеді).
Show Brush Size and Intensity (қылқалам өлшемі мен қарқындылығын
көрсету) құсбелгісі құралдың ауқымын көрсетеді.
Құралдар батырмаларының астында алты тізім бар, онда таңбалар
жиынтығының әр параметрінің өзгеру түрі анықталады. Scrunch тізімі
(нысандардың тығыздығы) таңбалардың бастапқы өлшеміне негізделген
салыстырмалы тығыздықты анықтайды. Size (Өлшем) тізімі таңбаның
бастапқы өлшеміне негізделген таңба өлшемін анықтайды. Айналдыру тізімі
(айналдыру) тінтуір меңзерінің қозғалысы негізінде таңбалардың бұрылуын
анықтайды. Screen тізімі (мөлдірлік) мөлдірлік дәрежесін толық
мөлдірліктен бастап анықтайды (100%) [9].

7.7.2-сурет symbol Sprayer құралының көмегімен символдық объектілердің
жиынтығын жасау
Stain тізімі (бояу) ағымдағы толтыру түсін ескере отырып,
таңбалардың түсін анықтайды. Стиль тізімі (Стиль) ағымдағы стильдің
параметрлерін ескере отырып, таңбаларды безендіру сипатын анықтайды.
Осы тізімдердің әрқайсысында тиісті параметрді өзгерту үшін келесі
параметрлер берілген: Average (Орташа) — бар даналардың орташа мәні бар
таңбаның жаңа данасын қосады. Мысалы, ашықтықтың орташа деңгейі
сәйкесінше 50% болатын аймаққа қосылатын мысал және қосылатын таңбаға
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50% мөлдірлік беріледі. User Defined (пайдаланушы анықтаған) — әр
параметр үшін арнайы мәндерді қамтамасыз етеді; кездейсоқ (кездейсоқ) —
параметрдің ерікті мәндерін қамтамасыз етеді [9].
7.3.3 Мәтін эффектілері
Бағдарламада шрифтпен барлық жалпы қабылданған операцияларды
орындауға болады (гарнитураны, стильді, өлшемді, кернинг пен бақылауды
өзгерту), сонымен қатар еркін контур бойымен бағыттауға, теруді тігінен
жүргізуге болады. Бағдарламада сәндік контурлар, сәндік толтырғыштар,
созылу белгілері және т. б. көмегімен қаріптің сыртқы дизайнына мүмкіндік
бар.
Туре тобының құралдары (мәтін) немесе тік түрі (тік мәтін) құжаттың
кез-келген жерінде көлденең немесе тік мәтінді теру үшін қолданылады.
Тақырып жиынтығы үшін (7.73-сурет) Туре құралын (мәтін) немесе
VerticalType (тік мәтін) қосу керек, ал курсор нүктелерден жақтауда әріп
түрінде болады. Әріптің бағанын кесіп өтетін кішкентай сызық қаріптің
негізгі сызығын (baseline) білдіреді-жолдағы барлық әріптер тураланатын
сызық [8].

Сурет 7.7.3 көлденең және тік мәтіндердің мысалдары
Егер сіз мәтінді бар объектінің үстіне қойғыңыз келсе, нысанды таңдай
аласыз, оны Hideselection пәрмені арқылы экраннан уақытша алып тастай
аласыз (ерекшеленген нысанды жасырыңыз) немесе мәтінді кез-келген бос
орынға теріп, оны объектінің үстіне жылжытыңыз [9].
Туре (мәтін) немесе Vertical Type (тік мәтін) құралдарын қолдана
отырып, блок мәтінін құру үшін көрсетілген мәтіндік құралдардың біреуін
қосу керек, Rectangle (тіктөртбұрыш) немесе Ellipse (Эллипс) құралдарын
қолдана отырып, мәтін тіктөртбұрышын дәл осылай жасау керек: бір
бұрыштан диагональ бойынша қарама-қарсы бұрышқа дейін. Егер сіз
көркемдік мақсатта жақтау немесе түрлі-түсті негіз жасауыңыз керек болса,
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онда Сіз дұрыс түсті, декоративті толтыруды, соққының қалыңдығын және т.
б. Бұл тіктөртбұрыш.
Мәтіндік тіктөртбұрышты жасағаннан кейін, сол жақ жоғарғы
бұрыштағы мәтіндік курсор жыпылықтайды, бұл оның "жазуға дайын"екенін
көрсетеді. Мәтін тіктөртбұрышының өлшемін өзгерту үшін алдымен мәтін
блогын таңдау керек. Selection (таңдау) құралын пайдаланып мәтіндік блокты
бөлектеген кезде "габаритті" тіктөртбұрыштың маркерлері қол жетімді
болады, олардың көмегімен мәтіндік тіктөртбұрыштың өлшемі мен
пропорцияларын өзгертуге болады [9].
Мәтінді графикалық нысанға (контейнерге) орналастыру үшін Тур
(Мәтін), тік түр (тік мәтін), аймақ түрі (аймақтағы мәтін) немесе тік аймақ
туры (аймақтағы тік мәтін) құралдарының бірін қосып, жүгіргіні объектінің
контурына апару керек (курсор сәйкесінше пішінін өзгертуі керек). Мәтінді
мәтіндік курсор пайда болғаннан кейін енгізуге болады.

Сурет 7.74. Құралдар палитрасындағы Туре тобының құралдары және оларға
сәйкес курсорлар
Мәтінді объектімен байланыстыруға болады, оны ішіне салып қана
қоймай, сонымен қатар дұрыс және еркін нысандағы объектінің контуры
бойымен бағытталған (7.75-сурет). Көлденең мәтінді ашық немесе жабық
контур бойымен бағыттау үшін Туре (мәтін) немесе Path Type (контур
бойымен Мәтін) құралдарының бірін қосып, курсорды қажетті контурға
апару керек (курсор пішінін өзгертуі керек) және тінтуірдің түймесімен басу
керек. Мәтінді мәтіндік курсор пайда болғаннан кейін енгізуге болады [9].
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Сурет 7.75. Контур бойымен мәтін бағытының мысалы
Тік мәтінді ашық немесе жабық контур бойымен бағыттау үшін Vertical
Type (тік мәтін) немесе Vertical path Type (контур бойымен тік мәтін)
құралдарының бірін қосып, жүгіргіні қажетті контурға апарып, тінтуірдің
түймесімен басу керек. Мәтінді мәтіндік курсор пайда болғаннан кейін
енгізуге болады.
7.3.4 Векторлық қисықтармен жұмыс
Таңдалған нысандарды өзгертуге болады-олардың мөлшерін өзгертуге,
масштабтауға, айналдыруға болады. Пішінді өзгертетін құралдар-айналдыру
(айналдыру), рефлекс (Айна), масштаб (Өлшем), Парақ(көлбеу)және Blend
(айналдыру).Нысандарды түрлендіруге арналған барлық құралдар объектіге
байланысты белгілі бір нүктеге — түрлендіру орталығына (pointoforigin)
қатысты объектілерге әсер етеді. Әдепкі бойынша, бұл нүкте объектінің
геометриялық орталығында орналасқан, бірақ қажет болған жағдайда оны
жұмыс өрісінің кез-келген жеріне жылжытуға болады, осылайша объектіге
ерекше әсер етеді (мысалы, объектіні масштабтау немесе бұру кезінде).
Free Transform құралы (еркін түрлендіру) нысанды немесе нысандар
жиынтығын геометриялық орталықтың айналасында айналдыруға мүмкіндік
береді.

Сурет 7.76. Нысанды Free Transform құралы арқылы айналдыру
Ол үшін selection (таңдау) құралын пайдаланып, айналдыруға арналған
объектіні немесе объектілер тобын таңдап, құралды қосу керек Еркін
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түрлендіру (еркін түрлендіру) жүгіргіні "өлшемді" тіктөртбұрыштан тыс
орналастыру айналдыруды бастау үшін.
Pen and Ink сүзгісі (Штриховка) — қаламмен және тушьпен сурет
салуды имитациялайтын және "клетчатка" және "ағаш" өрнектер, сондай-ақ
кездейсоқ суреті бар штриховкалар жасау үшін қызмет ететін векторлық
сүзгі.

Сурет 7.77. Люктің "көрінісі"
Люкпен жұмыс істеу үшін мәзірде орналасқан командаларды
қолданыңыз Filter | PenandInk (сүзгі|Люк).Қол жетімді Люк үлгілерін
таңдалған нысанға қолдану үшін пәрменді орындау керек Hatch Effects (Люк
эффектілері) мәзір Filter | Penand Ink (сүзгі | Люк), диалогтық терезе ашылады
Hatch Effects (Люк эффектілері), онда келесі параметрлер орналасқан:
Бөлу тобының өрістері (шашырауы) Люк элементтері арасындағы
аралықтарды анықтау үшін қолданылады, бұл параметрдің ауқымы 0 — ден
300% - ға дейін [9].
Thickness (Қалыңдық) тобының өрістері штрихтау элементінің соғу
қалыңдығын 10-нан 1000 пунктке дейінгі диапазонда анықтау үшін
пайдаланылады. Егер элементтердің соққысы болмаса, бұл өріс қол жетімді
емес.
Масштаб (Өлшем) тобының өрістері 10-нан 1000% - ға дейінгі
диапазондағы Люк элементтерінің мөлшерін анықтау үшін қолданылады.
Ажырату (шашырау), Thickness (қалыңдығы), масштаб (өлшемі)және
ротация(бұрылу) өрістері бірдей құрылғыға ие.
7.3.5 Swatches кітапханасы, түс схемаларын қолдану
Swatches палитрасы (Каталог) (7.78-сурет) одан әрі пайдалану үшін
жасалған түс үлгілерін, градиент созылу белгілерін және сәндік
толтырғыштарды сақтауға арналған. Үлгілерді Color (Синтез) және Gradient
(Градиент) палитраларынан, сондай-ақ құралдар палитрасын толтыру
(толтыру) және Stroke (инсульт) түс индикаторларынан тасымалдауға болады
[9].
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Сурет 7.78. Командалардың ашық тізімі бар Swatches палитрасы
Swatches палитрасында (Каталог) жасалған және сақталатын барлық
жаңа түстер, созылу белгілері және сәндік толтырғыштар тек ағымдағы
құжатқа қатысты. Экранда Swatches (Каталог) палитрасын көрсету үшін
Window (терезе) мәзірінің Swatches (Каталог) пәрменін орындау керек. Егер
сіз Swatches палитрасындағы үлгіні бассаңыз (Каталог), түс, созылу немесе
сәндік құю түстер палитрасына (Синтез) немесе Градиент (Градиент)
құралдар палитрасындағы белсенді түс индикаторына және таңдалған
нысанға ауыстырылады [9].
Swatches палитрасында (каталогта) қойындының оң жағындағы
үшбұрышты көрсеткіні басу арқылы шақырылатын жеке командалық мәзір
бар. Онда палитраның түрін анықтайтын командалар ұсынылған.
Шағын Swatch View (кішкентай үлгілер) және үлкен Swatch View
(үлкен үлгілер) командалары тек үлгілер палитрасында көрініс береді және
олардың мөлшерін анықтайды. Үлгісі бар квадраттың төменгі оң жақ
бұрышындағы нүкте бұл түстің тегіс екенін көрсетеді (spotcolor).
List View (тізім) пәрмені палитраның көрінісін өзгертеді және үлгілерді
көрсетілген тізім ретінде көрсетеді (солдан оңға қарай):
• түс үлгісі, градиент немесе сәндік толтырғыш бар шағын шаршы;
• түс атауы, созылу белгілері немесе сәндік құю;
• түс моделінің шартты белгісі-CMYK, RGB немесе HSB , сол жерде
жалпақ немесе триадалы түс белгісі, сондай-ақ жетекке арналған түс белгісі
көрсетілуі мүмкін.
Select All Unused командасы (пайдаланылмаған үлгілерді бөлектеңіз)
бояғышта осы құжатта қолданылмайтын барлық үлгілерді таңдап, оларды
ауыртпалықсыз жоюға мүмкіндік береді.
Show Find Field командасы ("табу" өрісін көрсету) палитраның жоғарғы
жағында түстерді аты бойынша іздеуге болатын табу (табу) өрісін көрсетеді.
Палитраның төменгі жағында (солдан оңға қарай) түймелер ұсынылған,
олар палитрада үлгілерді түр бойынша көрсетуге мүмкіндік береді:
•
show all Swatches батырмасы (барлық үлгілерді көрсету) барлық қол
жетімді үлгілерді көрсетеді;
•
show color Swatches батырмасы (түс үлгілерін көрсету) тек түс
үлгілерін көрсетеді;
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show gradient Swatches батырмасы (градиент үлгілерін көрсету) тек
градиент созылу үлгілерінің көрсетілуін қамтамасыз етеді;
•
show Pattern Swatches батырмасы (ою-өрнек үлгілерін көрсету) тек
сәндік құю үлгілерін көрсетеді.
Жаңа үлгіні қосу үшін түс (Синтез) немесе Градиент (Градиент)
палитраларында түсті немесе созуды дайындау керек немесе нысанды жасау
керек — сәндік құю элементі. Содан кейін сіз палитраның төменгі
жағындағы (оң жақтағы екінші батырма) жаңа Swatch (жаңа үлгі)
батырмасын қолдана аласыз, ол автоматты түрде құралдар палитрасының түс
индикаторынан түс немесе созылуды немесе жаңа Swatch (жаңа үлгі)
пәрменін палитраның мәзірінен жаңа Swatch (жаңа үлгі) диалогтық терезесін
көрсетеді (7.79-сурет).
Window (терезе) мәзірінің Swatch Libraries (үлгі кітапханалары)
командасы Adobe Illustrator-дің басқа құжаттарынан қазіргі түстер
палитрасына, градиент белгілеріне және сәндік толтырғыштарына импорттау
үшін қолданылады.
Басқа Кітапхана (басқа кітапхана) Window | Swatch Libraries мәзірі (үлгі
терезесі | кітапханалары) ағымдағы құжатта Adobe Illustrator-дің басқа
құжаттарынан түрлі-түсті үлгілерді, градиент белгілерін және сәндік
толтырғыштарды пайдалануға мүмкіндік береді.
•

Сурет 7.79. NewSwatch тілқатысу терезесі
Swatches палитрасында (каталогта) күрделі түстерді таңдағанда,
нысанды күрделі түстермен толтырған кезде, Егер сіз Color (Синтез)
палитрасында <Shift>пернесін басқан кезде қозғалтқыштардың бірін
жылжытсаңыз, осы түстің реңктерін ала аласыз. Алынған жалпақ және
ғаламдық құрама түстердің реңктерін Swatches палитрасында (Каталог)
тәуелсіз түстер ретінде қайтадан сақтауға болады. Реңк негізгі атпен
сақталады, бірақ пайыздық мәнді қосу арқылы (7.80-сурет).
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Сурет 7.80.Swatches палитрасында түстердің реңктерін сақтаудың мысалы
7.4 Мультимедиа құралдары
7.4.1 AdobePremierePro бағдарламасының көмегімен аудио және
бейне материалдарды өңдеу
Бағдарламаны іске қосқан кезде Пайдаланушы жаңа жоба жасауды
немесе бұрын жасалғанын ашуды ұсынатын сәлемдесу терезесін көреді. Бұл
терезеде NewProject түймесін басыңыз. Ашылған терезеде жобаның атын
енгізіп, бейне кеңейтімін таңдаңыз [6].

Сурет 7.81. Жаңа жобаны құру
Жобаға жаңа файлдарды қосу үшін Бағдарламаға Name өрісіне қосу
арқылы қандай файлдармен жұмыс жасағымыз келетінін көрсету керек.
Мұны істеу үшін Explorer терезесін ашып, файлмен қалаған қалтаға өтіп,
файлдағы тінтуірдің сол жақ батырмасын басып, Name аймағына сүйреңіз.
Қажетті файлдар көрсетілгеннен кейін оларды жұмыс аймағына, яғни уақыт
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кестесіне (TimeLine) жылжыту керек. Бұл қалаған файлды Name аймағынан
TimeLine аймағына апару арқылы жасалады.

Сурет 7. 82. Қажетті нысандарды салу
Фильмнің дыбысын ауыстырған кезде TimeLine-ға фильм қосу керек.
Біз 2 жолды аламыз: жоғарғы - бейне, төменгі - аудио. Эффектілерді қолдану
үшін бейнені таңдаңыз. Терезенің орталық бөлігінде тізім бар, одан
videoeffects қалтасын таңдаңыз. Қажетті әсері бар ішкі қалтаны таңдап, оны
ашыңыз. Тізімнен қажетті әсерді таңдаңыз. Тінтуірдің сол жақ батырмасын
басып, оны EffectControls аймағына жылжытыңыз [6].
Осыдан кейін эффект параметрлерін енгізуге арналған құралдар
ашылады. Жобаның барлық жолдарын таңдаңыз. File мәзірін ашып, Export
ішкі мәзіріне өтіп, медиа тармағын таңдаңыз. Ашылған терезенің оң жағында
бейне шығару үшін параметрлерді орнатыңыз және ОК түймесін басыңыз.

Сурет 7. 83. Бейне және аудио өңдеу
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7.5 3D StudioMax бағдарламасындағы модельдеу
7.5.1 Объектілерді модельдеу негіздері
3D StudioMax-Тегі негізгі құралдар тақтасы-MainToolbar,ол әдепкі
бойынша ашылады және ең көп қолданылатын құралдар түймелерін қамтиды
[3]. Келесі дәреже-басқару элементтері бар алты панельді біріктіретін
CommandPanel командалық тақтасы, олардың әрқайсысы тиісті батырманы
басу арқылы ашылады:
• Create (жасау) - әртүрлі нысандарды құру үшін басқару элементтерін
біріктіреді;
• Modify (өзгерту) - нысандарды өзгертуге және өңдеуге және оларға әртүрлі
модификаторларды қолдануға арналған басқару элементтерін қамтиды;
• Hierarchy (Иерархия) - байланыстарды басқаруға арналған;
• Motion (қозғалыс) - анимация контроллері мен қозғалыс траекториясын
теңшеу үшін басқару элементтерін біріктіреді;
• Дисплей (Дисплей) - проекция терезелеріндегі көрініс нысандарының
дисплейін басқаруға мүмкіндік береді;
• Utilities (утилиталар) - құрамында көптеген қосалқы бағдарламалар бар,
олардың көпшілігі қосылатын плагиндер.
Нысандарды құру процесі модельдеу деп аталады. Модельдеу
экранның негізгі бөлігін алатын және нысандарды әртүрлі позициялардан
және әртүрлі проекциялардан көруге мүмкіндік беретін проекцияларды қарау
терезелерінде жүзеге асырылады. Әдепкі бойынша, экранда проекцияларға
сәйкес келетін төрт тікбұрышты терезе пайда болады: жоғарғы (жоғарғы),
алдыңғы (Алдыңғы), сол жақ (сол жақта), жеке (Перспектива) [7].
Барлық нысандар санаттарға бөлінеді, оларды таңдау бояғышта тиісті
батырмалардың көмегімен жүзеге асырылады. Әр категорияда объектілер
түрлерінің толық тізімі бар, мысалы, Geometry (Геометрия) санатына түрлері
кіреді: стандартты примитивтер (стандартты примитивтер), кеңейтілген
примитивтер (жетілдірілген примитивтер) және т. б. Қажетті түрі тізімнен
таңдалады. Әр тип өз кезегінде көптеген объектілерді біріктіреді, атап
айтқанда Standard Primitives типі қораптар (қорап), сфералар (Sphere),
цилиндрлер (Cylinder), торустар (Torus), шәйнектер (Teapot), конустар
(Cone), геосфералар (Геосфера), құбырлар (туб), пирамидалар (Пирамида)
және ұшақтар (жоспар) жасауға мүмкіндік береді.
Әрбір жасалған нысанның атауы, түсі және кейбір параметрлері бар.
Нысанның параметрлері дегеніміз-объектіні үш өлшемді кеңістікте
сипаттайтын қасиеттер жиынтығы, мысалы, оның координаттары, ұзындығы,
ені және биіктігі. Аты мен түсі name and Color (аты мен түсі) өрісіне
бекітіледі және оларды өзгертуге болады, Параметрлер Create (жасау)
панелінде объектіні құру процесінде, ал кейіннен Modify (өзгерту) панелінде
көрсетіледі және олардың жиынтығы объект түрімен анықталады [7].
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7.5.2 3D Studio Mah бағдарламасында суреттер жасау
Ұзындығы мен ені 25 пиксель және биіктігі 50 пиксель болатын
chamferbox қарабайырының негізінде ерікті нысанды жасаңыз. Жақсы шолу
үшін Min/MaxToggle (Min/Max қосқышы) түймесін басу арқылы жеке
проекцияның дисплей режиміне өтіңіз (7.84-сурет).

Сурет 7.84. ChamferBox нысанының пайда болуы
Нысанды таңдаңыз, Modify (өңдеу) тақтасын іске қосыңыз және
қосымша Fillet (камера) және FilletSegs (камера сегменттерінің Саны)
параметрлеріне назар аударыңыз. Әдепкі бойынша, олардың біріншісі нөлге
тең, яғни камера жоқ. Fillet параметрінің мәнін біртіндеп көбейте бастаңыз
(камера) және бетінің шеттері біртіндеп тартыла бастайтын объектінің
өзгеруін мұқият қадағалаңыз. Содан кейін, сұрыптау арқылы, Сіздің
ойыңызша, FilletSegs параметрінің оңтайлы мәнін таңдаңыз (камера
сегменттерінің Саны). Smooth (тегістеу) құсбелгісін уақытша өшіру арқылы
камераның барлық сегменттерін көруге болады [7].

Сурет7. 85. ChamferBox объектісіне камера қосу нәтижесі
Сондай-ақ, сіз осы топтың келесі қарабайырларын жасай аласыз:
• Hedra (көп қырлы) — табиғи кристалдарға еліктеуге мүмкіндік беретін
қырлы примитив;
• OilTank (Цистерна) — цилиндр, оның негіздерінің пішіні іс жүзінде
жалпақтан сфераға дейін өзгеруі мүмкін;
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Spindle (шпиндель) — цилиндр, оның негіздерінің пішіні іс жүзінде
жазықтықтан конусқа дейін өзгеруі мүмкін;
• Gengon (қырлы призма) - бүйір бетінің жиектеріне фаскаларды қосуға
болатын призма;
• RingWave (толқын тәрізді сақина) — бұйра ішкі бөлігі бар стандартты
Tube (құбыр) қарабайырының вариациясы болып табылатын дөңгелек
құрылымы бар примитив;
• Prism (Призма) — үшбұрышты призма, ол үшін базаның көлбеу бұрышын
бүйір қырларына өзгертуге болады.
• TorusKnot (түйіндік тор) — әртүрлі түйіндерді және бұралуды модельдеуге
арналған примитив;
• Capsule (Капсула) — негізі жарты шарлы беттер болып табылатын
цилиндр;
• L-Ext (l-Профильді экструзия) — "бұрыш" прокаттау профиліне жақын
нысандарды жасауға мүмкіндік беретін примитив»;
• C-Ext (с-профилін сығу) — "швеллер" прокаттау бейініне жақын
объектілерді алуды қамтамасыз ететін примитив»;
• Hose (Шланг) - екі бірдей беткеймен шектелген ұзартылған заттардың кең
спектрін еліктеуге арналған примитив [2].
•

7.5.3 3D Studio Mah бағдарламасындағы модельдеу
3D нысанын жасау үшін 3ds Max қосымшасын іске қосыңыз [3]. Біздің
алдымызда төрт проекция терезесіне бөлінген тілқатысу терезесі ашылады,
онда тиісті көріністер көрсетіледі:

Сурет 7. 86. Нысандармен жұмыс істеуге арналған терезе
Мұнда терезелердің бірінде Біз болашақ объектіміздің геосфералық
формасын жасаймыз: радиусты орнатыңыз: 20, сегменттер: 3, содан кейін
пайда болған таңдалған өрістегі тінтуірдің оң жақ батырмасын басып, қызыл
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шаршыны басып, Ctrl-ді басып, объектідегі көпбұрыштарды таңдаңыз.

Сурет 7. 87. Нысанды модельдеу
Бірнеше көпбұрыштарды бөлектегеннен кейін, сәл төмен орналасқан
Extrude түймесін басып, SelectandUniformScale (таңдау және біркелкі
масштаб) түймесін басып, шарымыздың ұштарын қайраңыз, содан кейін
Extrude түймесін қайтадан басып, ұштарын тартыңыз, содан кейін
selectanduniformscale (таңдау және біркелкі масштаб) ұшын созып,
түйреуішті жасау керек, ал Extrude [7] түймесін пайдалану қажет болады.
Мұны жасағаннан кейін EditablePoly(өңделетін өріс) түймесін басыңыз,
содан кейін modifierlist (модификаторлар тізімі) ашылмалы тізімін нұқыңыз,
ол сәл жоғары және сол жерден MeshSmooth (тегіс тор) іздеңіз. Нысанның
пішінін өзгерткенін көреміз-ол дөңгелектеніп, дөңгелек пішінді алды.

Сурет 7.88. Құрылған нысан
7.5.4 Жарықпен жұмыс істеу, камераны пайдалану
Композицияның ниетіне жауап беретін сахнаны жарықтандыру
жағдайларын жаңғырту және объектілерді бақылаудың жеңімпаз
бұрыштарын таңдау үшін сахна құрамына қиялдағы жарық көздерін және
камераларды орналастырыңыз [2].
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Жарық көздерін құру жəне баптау. Көріністі жарықтандырудың
жалпы деңгейін өзгерту үшін қоршаған орта әсерінің санатына жататын
жарықтандыру параметрлерін (Ambientlight) реттеңіз. Сахнаның жеке
фрагменттерінің жарықтандыру деңгейін реттеу үшін оның құрамына ашық
кеңістіктегі шамсыз немесе күнсіз шам сияқты бір немесе бірнеше бағытты
жарықтандырғыштарды салыңыз. Сахнаны күн сәулесімен жарықтандыруды
имитациялау үшін сахна құрамына бағытталған жарық көзін қосыңыз және
оған қажетті бағдар беріңіз. Сәулет сахнасын күн сәулесімен географиялық
тұрғыдан дәл жарықтандыруды модельдеу үшін Sunlight (күн сәулесі) сияқты
объект жасаңыз [7].
Сахнаның жекелеген объектілерін немесе учаскелерін қосымша
жарықтандыру, арнайы жарқылдарды имитациялау және түрлі-түсті жарық
шоғырларының әсерін жасау үшін сахна құрамына сәулелердің шашыраған
конусы бар жарық беруші-прожекторларды қосыңыз.
Нысандардан көлеңкелердің пайда болуын қамтамасыз ететін
сәулелендіргіштер
үшін
көлеңкелерді
түсіру
сипатын
қосыңыз,
көлеңкелердің параметрлерін реттеңіз. Қажет болған жағдайда исключите
кейбір объектілері сахна арасынан, жарықтандырылатын сол немесе өзге де
көздері света.
7.5.5
Негізгі
визуализациялау

анимацияны

қолдану

және

объектілерді

Анимацияны құруды бастағанда, оның уақыт параметрлерін реттеңіз
(уақыт сегментіндегі кадр саны, кадр жиілігі, уақыт шкаласы және т.б.) және
интерактивті анимацияны басқару құралдарын қолдана отырып, тірек
жақтауларында қажетті объект параметрлерінің кілттерін (keys) жасаңыз [3].
Қажет болса, бұрын жасалған файлдан анимацияның дайын тректерін (tracks)
жасалған анимацияға салыңыз. Қозғалыс сапасын бақылау үшін анимацияны
ойнату және алдын-ала қарап шығыңыз. Қажет болса, Track View диалогтық
терезесін пайдаланып анимация кілттерінің параметрлерін өңдеңіз (тректерді
қарау). Анимация контроллерлерін (animationcontrollers) қолдана отырып,
берілген позициялар арасындағы уақыт аралықтарында "анимацияланатын"
нысан біркелкі, серпіліп, басында немесе соңында үдеумен және т. б.
қозғалуы керек пе, жоқ па, соны көрсетіңіз.

Басқару құралы
Сурет 7. 89. Анимацияны басқаруға арналған негізгі панельдер
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Егер жеке элементтерді жылжыту немесе бұру басқа бөліктердің
дәйекті қозғалыстарын тудыруы керек таңбаларды немесе механикалық
құрылғыларды анимациялау жүзеге асырылса, тікелей және кері кинематика
әдістерімен байланысты объектілерді анимациялау мүмкіндіктерін
пайдаланыңыз.
Сахна кескінінің жеке жақтауын немесе анимацияны құрайтын кадрлар
тізбегін визуализациялаңыз. Сонымен қатар, тек ағымдағы кадрдың
визуализациялануы керек пе, визуализацияланатын кадр нөмірлерін
анықтаңыз немесе визуализацияланатын кадр нөмірлері ауқымының
шекараларын белгілеңіз [2].
Шығу кескінінің биіктігі мен енін пиксельге орнатыңыз немесе кескін
жақтауының стандартты өлшемдерінің бірін таңдаңыз, визуализация
режимдерін теңшеңіз және визуализация нәтижесін қайда бағыттау
керектігін көрсетіңіз: экранға, файлға немесе суретті сандық тіркеу
құрылғысына.Ауа тұманына, тұманға, тұман немесе түтін арқылы жарық
сәулелерінің таралуына, сондай-ақ жалын тілдеріне еліктеу үшін қоршаған
орта әсерін қолданыңыз. Сахна фонының түсін реттеңіз немесе Фон ретінде
нақты пейзаждың суретін қолданыңыз.
Оптикалық эффектілерді визуализациялаудың бағдарламалық модулін
қолдана отырып, жеке нысандардың немесе сахна материалдарының
суреттерін сүзгілеңіз, мысалы, жарқырау, линзаның жарқырауы, объективтің
өріс тереңдігі, пленканың түйіршіктілігі және т. б.
Енді үш өлшемді сахна моделі толығымен дайын болғандықтан, оны
кез-келген бағыттан визуализациялау оңай. Дайын суреттерді сүзу, екі
жақтаудың суреттерін бір-біріне біріктіріп, кадраралық ауысуларды қосу
немесе бейне монтаж сатысында жеке анимациялық сегменттердің қайталану
циклдерін ұйымдастыру мүмкіндіктерін қолданыңыз [7]. VideoPost
(Videopost) бағдарламалық модулін қолдана отырып, бейне монтаж
оқиғаларының кезегін жасаңыз, оған суреттерді енгізу, сүзу, композиция
немесе циклдік қайталау оқиғаларын қосыңыз. Визуализация сатысында
қолданылатындарға ұқсас әртүрлі оптикалық эффектілерді модельдеу үшін
сүзгі параметрлерін реттеңіз. Бейне монтаждың нәтижелері қайда
бағытталатынын анықтаңыз (файлға немесе суретті сандық тіркеу
құрылғысына) және бейне монтаж оқиғаларының тізбегін орындаңыз.
БӨЛІМГЕ ПРАКТИКАЛЫҚ ТАПСЫРМАЛАР
1. Басқа суреттердің бірнеше фрагменттерін біріктіретін екі қабатты кескін
(коллаж) жасаңыз.
2. Екі GIF Анимация файлын жасаңыз.
3. Түрлі "эффектілерді" қолдана отырып мәтін сызбасын жасаңыз, мысалы:
түрлі-түсті контуры бар мәтін, мәтін құрылымы, әріптер контурын бұрмалау,
контур бойынша мәтін және т. б.
4. Примитивтерден белгілі логотиптердің екі суретін жасаңыз.
5. Веб-сайт үшін екі батырма және екі тақырып шаблоны жасаңыз.
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6. Үш түрлі сүзгілердің қолданылуын және маскамен жұмыс жасауды
көрсететін суреттер жасаңыз.
8. Сайттың макетін жасаңыз. Осы сайт үшін дизайнды ұсыныңыз.
9.Құру құралдарымен, графикалық редакторлар, шеңберін өзінің жеке фото.
Әр түрлі түрлердің, пішіндердің, мөлдірлік дәрежелерінің және Текстураның
бірнеше жақтауын жасаңыз.

10. Жұлдызбен постер немесе постер жасаңыз. Плакатта сіздің қалаңыздағы
кез-келген жұлдыздың гастролі туралы хабарландыру болуы керек.
Постердің бірнеше нұсқасын ұсыныңыз. Демеушілердің бірнеше
логотиптерін, жазуларын, фонын және жұлдыздардың суреттерін
пайдаланыңыз.
11. Графикалық редакторлардың көмегімен сауаттылық немесе алғыс
хаттардың макетін жасаңыз.

12.Photoshop көмегімен ескі фотосуретті қалпына келтіріңіз.
13.Түстерді, ақ-қара фотосуреттерді түрлі-түсті етіп өзгертіңіз.
14.3DS MAX ортасында стереометрияның геометриялық фигураларының
бірқатар макеттерін жасаңыз.
15. Жиһаздың кез-келген бөлігін пайдаланып, оны 3DS MAX ортасында
модельдеңіз, текстураңыз және елестетіңіз.
Өзіндік бақылау сұрақтары
1. Жұмыс кеңістігі дегеніміз не?
2. Басқа суреттердің бірнеше фрагменттерін біріктіретін көп қабатты суретті
(коллаж) қалай жасауға болады?
3. Мультимедиялық презентацияларды құрудың негізгі кезеңдері қандай?
Мультимедиялық мазмұнның қандай түрлері презентацияны қамтуы мүмкін?
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4. Әр түрлі "эффектілерді"қолдана отырып мәтін сызбасын қалай жасауға
болады?
5. Примитивтерден суретті қалай жасауға болады?
6. Веб-сайт пен тақырып шаблоны үшін түйме үлгісін қалай жасауға болады?
7. Photoshop-та әртүрлі сүзгілердің қолданылуын және қабаттардың
жұмысын көрсететін суретті қалай жасауға болады?
8. Сандық дыбыспен жұмыс істеудің негізгі кезеңдері қандай? Audacity
бағдарламасының мақсаты?
9. Дыбыс пен бейнені өңдеуге арналған қандай бағдарламалар мен Интернет
қызметтері сізге таныс?
10. Амортизация дегеніміз не? Қалай бөлуге ойнатылатын дыбыс файлын
бірнеше бөлікке бағдарламасының көмегімен өңдеу және монтаждау
аудиожазбалар?
11. 3dstudiomax-та модельдеудің негізгі әдістері қандай?
12. AdobePremierePro бағдарламасын сипаттайсыз ба? Оның басқа ұқсас
бағдарламалардан айырмашылығы мен артықшылығы неде?
13. Бағдарламаның негізгі құралдары қандай?
14. Photoshop көмегімен суреттерді өңдеудің қандай әдістері сізге таныс?
15. СorelDraw векторлық графикалық редакторында мәтінмен және
қаріптермен жұмыс істеудің қандай мүмкіндіктері бар?
Қысқаша қорытынды
Мультимедиялық технологиялар Күн сайын әр түрлі қызмет
салаларына еніп келеді. Көп жағдайда мультимедиялық бағдарламаларды
қолдану тек оқу процесін жақсартуға ғана емес, сонымен қатар кәсіби
салада жобаны жобалау мен дамытуға да әсер етеді.
Мультимедиа бір уақытта қозғалмайтын суреттермен, динамикалық
кескіндермен (бейнелер, анимациялық графикалық кескіндер), мәтінмен
және дыбыспен жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Адамның есту және
көру қабілетіне бір мезгілде әсер ету уақыт бірлігіне берілетін
ақпараттың көлемі мен ассимиляциясын арттырады.
Ұсынылған әдебиеттер мен қосымша ақпарат көздерінің тізімі
1. Ватолин Д. Методы сжатия данных. Устройство архиваторов, сжатие
изображений и видео; Диалог-Мифи - М., 2017. - 208 c.
2. Гамаюнов В.Образы виртуального мира;Academia - М., 2018.-192 c.
3. Саймон Марк Как создать собственный мультфильм. Анимация
двухмерных персонажей; НТ Пресс - М., 2017. - 336 c.
4. Петров М. Н. Эффективная работа: Photoshop CS (+CD). —СПб.: Питер,
2004.— 845 с.: ил.
5. Путицкий И.В., Ф.А.Резников Установка и настройка Photoshop CS3 c
нуля!: Книга+видеокурс -М: Лучшие книги, 2008.192 с.
6. РайтманМ.А. Adobe Premiere Pro. Официальный учебный курс. М.:Эксмо, 2014. -544 с.
7. Бордман Т. 3dsmax7. Учебный курс(+СD).-СПб.: Питер, 2006.-448 с.:ил.
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8. Буковецкая Дизайн текста: шрифт, эффекты, цвет / Буковецкая, Ольга. М.: ДМК, 2017. - 304 c.
9. РайтманН. А. Adobe Illustrator CS5, -М.:Эксмо, 2011.-592 с.
10. Паульсон Использование CorelDRAW 5 Специальное издание /
Паульсон, Эд и др. - М.: Киев: Диалектика, 2017. - 544 c.
11.
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Бөлім 8. ЭЛЕКТРОНДЫҚ ЖӘНЕ БАСПА БАСЫЛЫМДАРЫНЫҢ
МАКЕТТЕРІН ӘЗІРЛЕУ
Оқу мақсаттары:
студенттерді макеттің көркемдік құрылымымен, баспа басылымдарын
жобалау
және
орналастыру
негіздерімен,
өрнек
құралдарының
мүмкіндіктерімен және оларды баспа басылымдарын жобалау кезінде
қолдану
ерекшеліктерімен
таныстыру.
Негізгі
міндеттер-баспа
материалдарының қарапайым түрлерін жобалау және орналастыру
дағдыларын игеру, орналасудың тұтастығы мен бірлігі туралы түсінік
қалыптастыру, дизайнда қалыптастырушы және экспрессивті элементтерді
дұрыс пайдалану қабілетін дамыту.
Осы модульді өткеннен кейін студенттер:
* экспрессивті элементтерді және композициялық құрылымның
ерекшеліктерін қалыптастыратын типтік макет элементтерін түсіндіріңіз;
* кеңістіктік және уақытша сипаттамаларды біріктіретін жазбаша баспасөз
құрамын құрудың теориялық негіздерін білу;
* формасы бойынша аяқталған, құрамы жағынан қисынды және
жарияланымның практикалық мақсаты мен өндіріс талаптарына барынша
жауап беретін бірнеше бетті жариялаудағы көркемдік ниетті іске асыру;
* дизайнның нақты міндеттеріне сәйкес әртүрлі композициялар жасаңыз.
Курс сызбасы
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Алдын ала талаптар:
осы модульмен жұмыс жасамас бұрын студенттер мәтіндік
редакторларда және графикалық дизайн бағдарламаларында жұмыс істей
білуі керек.
Қажетті оқу құралдары:
1. Разработка макетов серии печатных изданий: газета, журнал, книга (из
опыта проектирования), Хорошева, А. А., Аплеснина, О. И.: Учебник / ООО
«Издательство УМЦ УПИ», 2019. - 135 c.
2. Т.А. Гридина, А.Ю.Шебалов. Корректура и компьютерная верстка: Учебно
- методическое пособие. Изд.-е 2-е, испр. и доп./ ГОУ ВПО ЕГПУ.Екатеринбург, 2010. -114с.
3. Хиндерлитер Хол. Настольные издательские системы. Учебное пособие.
[пер. с англ. В. Вобленко и др.]. - М. : Принт-Медиацентр, 2006. – 205 с. : ил.
4. Большаков, В.П. Инженерная и компьютерная графика: Учебное пособие /
В.П. Большаков, В.Т.Тозик, А.В.Чагина. - СПб.: БХВ-Петербург, 2013.-288 c.
КІРІСПЕ
Қазіргі уақытта баспа материалдарының өндірісі медиа-индустрияның
бірыңғай кеңістігіне интеграциялануда. Баспа және электронды
басылымдарды біріктіру осы процестің ажырамас бөлігі болып табылады.
Бұл интеграцияның бірнеше себептері бар. Бір жағынан, барлық дерлік
ақпараттық технологиялар сандық технологияларға айналды, компьютерлік
технологиялармен, Кәсіби бағдарламалық жасақтамамен және кескін өңдеу
жабдықтарымен жабдықталған. Екінші жағынан, дәл осындай процесс
ақпараттық өнімдердің барлық түрлерінің таралуымен жүреді: электронды
басылымдары бар ықшам дискілер мен DVD дискілері, сонымен қатар
музыка мен бейнелер пайда болды. Баспагерлер ғаламдық Интернет
желісінде Интранет пен психикада медиа-ақпаратты таратуға байланысты
соңғы желілік технологияларды енгізді.
Бұл бөлімде қазіргі медиа индустриядағы баспа және электрондық
жарияланымдардың ерекшеліктері мен орны, баспа және электрондық
жарияланымдардың жалпы түрдегі компоненттері мен форматтары
қарастырылады. Баспа және электронды басылымдарды жіктеуге әрекет
жасалды және оларды одан әрі жетілдіру мен дамытудың жолдары мен
перспективалары көрсетілді.
8.1 Коммуникация түрлері. Ақпараттық, экспрессивті, прагматикалық
8.1.1 Көрнекі коммуникация түсінігі және әртүрлі ақпарат
тасығыштардың ерекшелігі
Байланыс (лат. communicatio - ортақ, байланыстыру, байланыс жолы,
байланыс нысаны) көптеген ғылымдардың зерттеу тақырыбы болып
табылады. Бүгінгі таңда бұл Тұжырымдама екі мағынада қолданылады:
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1. байланыс тәсілі ,бір орынның екінші орынмен байланысы (мысалы,
көлік қатынасы, жерасты коммуникациялары);
2. қарым-қатынас, бір адамнан (топтан) бір адамға (топқа) ақпарат
беру; Тіл және сигналдық коммуникацияның басқа да нысандары арқылы
олардың өмір процесінде өзара іс-қимылының ерекше нысаны.
Дереккөз жеке адамдар, адамдар тобы, қоғамдық әлеуметтік
институттар (мемлекеттік органдар, саяси партиялар, компаниялар, ұйымдар)
болуы мүмкін. Дереккөз-жіберушіге хабарлама жасау және жіберу қажет
болған кезде басталатын байланыс процесінің бастамашысы. Ақпаратты
жөнелтушінің (дереккөздің) аса маңызды сипаттамалары оның мәртебесі,
сенімділігі және біліктілігі болып табылады. Олар қоғамның ақпаратқа деген
сенім деңгейіне және ақпараттың қоғамға әсер ету ұзақтығына үлкен әсер
етеді. Хабарлама жіберушіге деген сенім жарнамалық және маркетингтік
коммуникацияларда үлкен маңызға ие [1].
Әлеуметтік коммуникацияның негізгі түрлері ақпараттық, экспрессивті
және прагматикалық болып табылады. Байланысты барлық процестер
әр түрлі ақпаратты беру арқылы олар ақпараттық коммуникацияға жатады.
Тек семантикалық ғана емес, сонымен бірге Бағалау ақпаратын білдіру
қабілеті экспрессивті қарым-қатынас түріне жатады. Оның алушыларына
белгілі бір әсер етуді белгілейтін кейбір коммуникациялық қондырғыларды
беру мүмкіндігі байланыстың прагматикалық түріне жатады.
Ақпараттық функция. Қазіргі ғылымда "ақпарат" ұғымы әртүрлі білім
мен ақпараттың адамдар арасындағы алмасу ретінде түсіндіріледі. Мұнда
байланыс делдал рөлін атқарады. Бұл коммуникаторлар арасында болатын
хабарламалар, пікірлер, идеялар, шешімдер. Ақпарат алмасу практикалық
мақсатқа жету үшін де, мәселені шешу үшін де, адамдар арасындағы қарымқатынасты сақтай отырып, қарым-қатынас процесі үшін де орын алуы
мүмкін.
Экспрессивті функция. Бұл қарым-қатынас серіктестерінің бір-бірінің
эмоционалды тәжірибелерін білдіруге және түсінуге деген ұмтылысын
білдіреді. Осылайша, тұлғааралық қарым-қатынас әрқашан серіктестер
арасында байланыс орнатудан басталады. Стереотиптік ауызша
мәлімдемелерді таңдау арқылы қарым-қатынас жасау (өзін таныстыру) үшін
қажетті ақпаратты жеткізу ғана емес, сонымен қатар оларды қарымқатынасқа (қарым-қатынасқа) дайын екенімізді көрсететін ауызша емес
құралдармен (күлімсіреу, қол соғу) толықтыру маңызды.
Прагматикалық
функция.
Бұл
функция
қарым-қатынасқа
қатысушылардың мінез-құлқы мен қызметін реттеуге және олардың
бірлескен әрекеттерін үйлестіруге мүмкіндік береді. Ол сізге де,
серіктесіңізге де бағытталған болуы мүмкін. Бұл функцияны жүзеге асыру
кезінде серіктеске белгілі бір әрекеттерді орындауды, сондай-ақ белгілі бір
әрекеттерге тыйым салуды ұсыну қажет.
Байланыстың функционалды аспектісін қарастырған кезде, бұл
функциялардың барлығы бір-бірімен тығыз байланысты және кез-келген
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байланыс түрінде бір немесе басқа комбинацияда болатындығын есте ұстаған
жөн.
Көрнекі байланыс. Көрнекі байланыс-бұл ақпаратты беру ішінара
немесе толығымен көру қабілетіне сүйенетін байланыс түрі. Көрнекі
байланыс коммуникативті дизайн сияқты ұғыммен тығыз байланысты.
Коммуникативті дизайн баспа, аналогтық және сандық ортаны біріктіреді.
Коммуникациялық дизайнға визуалды дизайн, жарнама, иллюстрация, шрифт
мәдениеті, баспа процестері, ақпараттық Сәулет, анимация, спектакль
(театрландырылған көрініс), копирайтинг (мәтін құрастыру) және
редакциялау және т. б. кіреді.
Көрнекі ақпарат аналогтық түрде дәлірек көшіріледі. Сандық кодтау
қол жетімді және жоқ сигналдың белгілі бір комбинацияларын тағайындау
арқылы жүзеге асырылады және олардың комбинацияларынан семиотикалық
мәндер немесе матрицалық кескіндер жасалады. Аналогтық форма
объектінің дәлірек бейнесін береді деп саналады, өйткені оның принципі
қарапайым көшіру (картаға түсіру) болып табылады, ал сандық
технологиялар кескінді түрлендіреді (кодтау) және ойнату кезінде
сигналдарды белгілі бір жолмен шешеді [2].
Әр түрлі ақпаратты беретін көптеген процестер ақпараттық байланысқа
біріктірілген. Оларға баспа коммуникациялары жатады, бұл жағдайда
байланыс және ақпарат журналдар, газеттер, кітаптар және басқа да
басылымдар арқылы беріледі. Аудиториялық коммуникациялардың жарқын
мысалдары-театрлар, Концерт залдары, дәрісханалар, шіркеулер және т.б.
ақпарат көзі ретінде бейне коммуникацияларға теледидар, фильмдер,
бейнелер, бейнелер және әртүрлі бағыттағы және мазмұндағы әртүрлі бейне
ақпарат кіреді. Тиісінше, дыбыстық коммуникациялар дыбыстық ақпаратпен
байланысты, оларға радио, Дыбыстық жазбалар, телефон, Дауыстық
хабарламалар және әртүрлі аудио ақпарат кіреді.
Коммуникацияның ең заманауи, танымал және қарқынды дамып келе
жатқан түрі - компьютерлік коммуникация. Компьютерлік байланыс барлық
заманауи байланыс құралдарына, соның ішінде компьютерлерге,
ноутбуктерге, планшеттерге, смартфондарға және т.б. негізделген.
компьютерлік
байланыс-бұл
ақпарат
тасымалдаушылары
арқылы
мәтіндердің, дыбыстың, бейненің, графиканың, әртүрлі файлдар мен
компьютерлік бағдарламалардың әртүрлі ақпарат түрлерін беруді қамтамасыз
ететін байланыс әдісі [3].
Компьютерлік заманауи ақпарат құралдары 3 түрге бөлінеді:
1) магниттік (қатты диск, немесе сыртқы қатты диск);
2) оптикалық диск;
3) электрондық (флэш карталар, жад карталары);
Сыртқы сақтау құрылғылары (ВЗУ) бағдарламалар мен деректерді ұзақ
уақыт сақтауға арналған. ЖҚҚ – ның ең көп таралған түрлері: магниттік
дискілердегі жинақтағыштар (НМД); олардың түрлері-иілгіш магниттік
дискілердегі жинақтағыштар (НМД) және қатты магниттік дискілердегі
жинақтағыштар (НМД); магниттік таспалардағы жинақтағыштар (НМЛ);
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оптикалық дискілердегі жинақтағыштар (НОД). Тиісінше, бұл құрылғылар
жұмыс істейтін физикалық ақпарат тасымалдаушылары икемді және қатты
магниттік дискілер, магниттік таспалар және оптикалық дискілер болып
табылады.
Қатты диск немесе қатты диск-ақпаратты ұзақ уақыт сақтауға арналған
құрылғы. Ол алюминий негізіндегі қорытпадан жасалған және сонымен қатар
магниттік қабатпен қапталған және компьютердің жүйелік блогына салынған
бөлінбейтін корпусқа орналастырылған. Барлық кәсіби сипаттамалары
бойынша (сыйымдылығы, ақпарат алмасу жылдамдығы) қатты дискілер
икемді және оптикалық дискілерден едәуір асып түседі [8].
Сыртқы қатты диск-бұл көбінесе USB интерфейсі арқылы компьютерге
немесе кез-келген басқа мультимедиялық сандық құрылғыға қосылатын
портативті сақтау құрылғысы.
Оптикалық диск-бұл дискілер түрінде жасалған, деректерді жазу және
оқу оптикалық (немесе лазерлі сәуле сияқты) сәулелену арқылы жүзеге
асырылатын ақпарат тасымалдаушылары.
Жад картасы-бұл Смартфондар, планшеттер, сандық камералар және т.
б. сияқты әртүрлі сандық құрылғыларды жазу, сақтау және үнемі орнату
үшін қолданылатын сақтау құрылғысы.
USB флэш-дискісі-бұл флэш-жадты медиа ретінде пайдаланатын
танымал сыртқы сақтау құрылғысы. USB флэш-дискісі компьютерге немесе
кез-келген басқа оқу құрылғысына ақпаратты беру, сақтау немесе бөлісу
үшін қосылады.
8.1.2 "Типографиканы" және қаріптік гарнитураларды қолдану
Типографиядағы гарнитура-кескіннің стилистикалық бірлігі бар және
типографиялық таңбалардың белгілі бір жиынтығынан тұратын бір немесе
бірнеше қаріптер, бір өлшем мен стиль жиынтығы. Гарнитурада әдетте
әріптер, сандар және тыныс белгілері, сондай-ақ арнайы таңбалар болады.
Сондай - ақ, толығымен альфавиттік емес таңбалардан тұратын гарнитуралар
бар-мысалы, математикалық немесе картографиялық таңбалар. "Гарнитура"
термині көбінесе "қаріп" терминімен шатастырылады, бұл сөздердің
мағынасы Компьютерлік баспа жүйелері пайда болғанға дейін танымал
болды. Терминдердің айырмашылығы-қаріп қаріп тобының белгілі бір
мүшесінің қасиеттерін анықтайды, мысалы, қалың немесе курсив, ал
гарнитура қаріп тобына сәйкес стильді анықтайды [9].
Қаріп гарнитураларының анатомиясы. Қаріптердің негізгі топтары
бар: мәтіндік және екпінді қаріптер. Бұл екі топ көптеген кіші топтарға
бөлінеді. Әр гарнитураның өз атауы бар. Әзірлеу гарнитура болып табылады
күрделі және энергияны міндеті.
Типографтар шрифт пен типографияның көптеген функцияларын
сипаттайтын күрделі сөздік жасады. Оның кейбір тұжырымдамалары барлық
сценарийлерге қолданылмайды. Мысалы, Еуропалық шрифттердің таза
сәндік элементтері болып табылатын" серифтер " араб немесе Шығыс Азия

260

таңбаларының бөлшектері сияқты көрінуі мүмкін (мысалы, соққының
қалыңдығы), бірақ соңғылары семантикалық жүктемені алып жүруі мүмкін
және дұрыс емес сериф деп аталуы мүмкін.
Серифтер. Гарнитураларды екі негізгі санатқа бөлуге болады:
серифтермен (ежелгі және блок белгілері) және серифсіз (гротеск). Сербтерәріптік соққылардың ұштарындағы кішкентай элементтер.Басып шығаруда
серифсіз қаріптер гротескалар деп те аталады (ол. Grotesk отитал. grottesco).
Сериф және жоқ қаріптердің кең таңдауы бар. Екі топқа да мәтіннің
үлкен көлемін жазуға арналған және негізінен сәндік мақсаттарға арналған
гарнитуралар кіреді. Серифтердің болуы немесе болмауы қаріпті таңдағанда
ескеру керек көптеген факторлардың бірі ғана.
Сериф шрифттерін оларсыз қарағанда ұзын мәтіндерде оқу оңайырақ
деп саналады. Осы тақырыптағы зерттеулер аралас нәтиже берді, бұл әсердің
негізгі себебі сериф шрифттерімен тереңірек танысу болып табылады.
Әдетте, газеттер мен кітаптар сияқты баспа жұмыстарында, кем дегенде,
негізгі мәтінде сериф шрифттері қолданылады.

1.9‑сурет. Қаріп жазулары
Веб-сайттар қаріпті танымауы және шолғыштың жеке параметрлерін
қолдануы мүмкін. Қаріпті көрсететіндер әдетте sans serif қаріптерін
пайдаланады, өйткені төмен ажыратымдылықтағы serif пішіні, баспа
материалдарынан айырмашылығы, төмен ажыратымдылықтағы компьютер
экрандарында нашар ойнайды.
Пропорциялар (пропорционалды жəне моносиринді қаріптер).
Пропорционалды қаріп әр түрлі еннің таңбаларын көрсетеді, ал
пропорционалды емес немесе моносиринді қаріп тұрақты еннің
терминалдарына орналастырылған таңбаларды көрсетеді. Көптеген адамдар
пропорционалды қаріптерді тартымды және түсінікті деп санайды,
сондықтан бұл қаріптер көбінесе кәсіби жарияланған баспа материалдарында
қолданылады. Дәл сол себепті графикалық интерфейсі бар бағдарламалар
(мысалы, мәтіндік процессорлар мен шолғыштар) әдетте пропорционалды
таңбаларды пайдаланады. Алайда, көптеген пропорционалды таңбаларда
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бекітілген ен таңбалары болады, мысалы, сандар бағандары тураланған
күйінде қалады.

8.2 - сурет-пропорционалды және моноширинді қаріптер
Аралық қаріптер белгілі бір мақсаттар үшін жақсырақ, өйткені олардың
таңбалары айқын, біркелкі бағандарға салынған. Көптеген баспа
машинкалары мен әріптік-сандық компьютерлік экрандар белгіленген
интервалды қаріптерді пайдаланады. Тек мәтіндік интерфейсі бар
компьютерлік бағдарламалардың көпшілігінде тек бекітілген кеңістік
қаріптері қолданылады. Бағдарламашылар, әдетте, бастапқы кодты өңдеген
кезде белгіленген шрифттерді таңдайды. Веб-беттерде HTML тегтері <tt>< /
tt > немесе <pre>< / pre > көбінесе сәйкес емес қаріптерді белгілейді. LaTeXте verbatim ортасы сәйкес емес қаріптерді қолданады. Моно-шрифтті
қолданған кезде бірдей таңбалары бар мәтіннің кез-келген екі жолының ені
бірдей болуы керек, ал пропорционалды қаріпті қолданған кезде бірдей екі
жолдың ені мүлдем өзгеше болуы мүмкін. Бұл соңғы жағдайда кең таңбалар
(мысалы, W, Q, Z, M, D, O, H және U әріптері) тарға қарағанда көбірек орын
қажет (мысалы, i, t, l, және 1) [4].
Қаріп топтары:
1. Кесілген қаріптер тобы. Бұл топқа sans-serif гарнитуралары кіреді,
мысалы: журнал кесілген, ежелгі, плакат, Алфавит.
2. Әрең көрінетін серифтері бар қаріптер тобы. Бұған Октябрь сияқты
сәл қалыңдатылған қаріптер кіреді.
3. Медиа қаріптер тобы. Бұл қаріптердің ең толық тобы. Бұл топтағы
қаріптер негізгі соққылармен біркелкі үйлеседі және әдетте шеңбер доғалары
түрінде жасалады. Осы топтың гарнитураларының мысалдары: әдеби,
Банниковская, Лазурский, Таймс.
4. Жалпы көздер тобы. Бұл топтың қаріптері айқын контрастқа ие және
негізгі сызықтарға дұрыс бұрыштармен жалғанған ұзын, жұқа түзу
серифтерге ие. Мысал: қарапайым Жаңа, Элизабетхан, Бодони.
5. Бар қаріптер тобы. Бұл қаріптердегі Контраст жоқ немесе әрең
ерекшеленеді, серифтік қалың сызықтар негізгі соққыларға дұрыс бұрышпен
қосылады. Мысалдар: бар газет, Балтық.
6. Жаңа аз контрастты қаріптер тобы. Бұл топтың қаріптері үлкен
мәтінді теру кезінде, кітаптар мен газеттерде қолданылатын негізгі
соққылармен ұштасқан ұзын дөңгелек серифтермен сипатталады. Мысалдар:
жаңа газет, мектеп, Бажановская, журнал, академиялық.
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7. Қосымша қаріптер тобы. Бұл топқа кез-келген басқа топтарға
жатқызуға болмайтын барлық қаріптер немесе пайдаланушы жасаған
қаріптер кіреді. Мысалы, Жихаревская сияқты қолжазба гарнитуралары.
8.2 Басылымдарды беттеу және макеттеу әдістері
8.2.1 "Түпнұсқа-макет" түсінігі және оны ұсыну тәсілдері
Түпнұсқа орналасу ұғымына мыналар жатады:
- бір макетке біріктірілген мәтіндік және графикалық материалдар
жүйесі (сызбалар, фотосуреттер, дизайн және басқару элементтері,
жапсырмалар және т. б.), әр бет болашақ жарияланымның тиісті бетіне толық
сәйкес келеді;
- кез-келген көрнекі хабарламаның соңғы құрамы, мейлі ол газет
немесе журнал жарнамасы, орамдағы немесе орамдағы логотип,
брошюрадағы мәтін мен иллюстрациялар, кітаптар және т. б.;
- тиражды құруға арналған құжат, яғни осы уақытқа дейін газеттің кезкелген жарияланымы, қол қойылған және басып шығаруға немесе басып
шығаруға дайындалған. Оған жиынтық түрінде қол қойылуы немесе әртүрлі
нысанда басылуы тиіс: машинкамен басылған; кодталған (тасымалдаушыда);
фотоформаларды немесе баспа нысандарын фотомеханикалық немесе өзге
тәсілмен дайындау үшін дайындалған баспа көшірмесі [4].
Баспа басылымдарының түпнұсқаларын топтарға бөлуге болады:
Авторлық түпнұсқа – бұл автордың (авторлар ұжымының) баспаға
редакциялық және кейінгі редакциялау үшін беру үшін дайындаған мәтіндік
және графикалық материалы.;
Баспалық түпнұсқа – баспаханада баспа нысанын дайындау үшін
баспаның басшылығы жиынтықта (басып шығару үшін) қол қойған
редакциялық және жарияланымдық өңдеуден өткен мәтіндік және
графикалық материал;
Түпнұсқа-макет (репродукцияланатын түпнұсқа – макет) - бұл
жарияланымның түпнұсқасы, оның әр беті жолдар саны бойынша, атап
айтқанда жолдар бойынша болашақ кітаптың бетіне сәйкес келеді. Түпнұсқа
орналасуды теруге және басып шығаруға қол қойып, теру және басып
шығару үшін баспаханаға жіберуге болады (әдеттегі кеңсе машинкасында
басылған).
Репродукцияланатын түпнұсқа-макет (РОМ) – фотоформаларды немесе
баспа нысандарын фотомеханикалық әдіспен немесе сканерлеу әдісімен
дайындау үшін дайындалған түпнұсқаны білдіреді. Жақында композициялық
және компьютерлік баспа жүйелерінің таралуымен түпнұсқалардың бұл түрі
қысқа мерзімді монохроматикалық жедел жарияланымдарды (рефераттар,
конференция материалдары, парақшалар) басып шығару үшін кеңінен
қолданылады.
Макеттеу-көркемдік-дизайнерлік қызметтің негізгі әдістерінің бірі. Бұл
графикалық элементтерді форматта композициялық орналастыру процесі.
Соңғы нәтиже-орналасу. Өндірісте қол қойылған соңғы макет-бұл түпнұсқа
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макет. Графикалық дизайнда ол визуалды хабарламалардың түпнұсқа
макеттерін жасау үшін қолданылады [9].
Графикалық дизайнердің барлық қызметі прототиптеумен тікелей
байланысты - кейіннен көбейтуге арналған түпнұсқа туындыларды жасау.
Құжаттар түпнұсқаларының құрылуы мүмкін пайдалана отырып, баспа,
электрондық құралдарын визуалды қарым-қатынас компьютерлер.
Түпнұсқа орналасуды жасау әдісі әр түрлі болуы мүмкін және көптеген
факторларға байланысты, соның ішінде ақпараттық хабарламаның мазмұны
мен мақсаты, Графикалық дизайнердің талғамы мен дағдылары, материал
және оған қол жетімді графикалық құралдар. Бір жағдайда түпнұсқа дизайн
графика техникасында орындалады, екіншісінде - бұл фотосурет немесе эссе.
Модельдерде көбінесе кескін де, фотосурет те, мәтін де болады.
Орындау техникасы мен технологиясына қарамастан түпнұсқа макет
бірнеше сатыда жасалады.
1. Графикалық дизайнердің жұмысы әдетте тапсырманы (қысқаша)
алудан немесе түпнұсқа макетті жасауға тапсырыс беруден басталады.
2. Жарнама тұжырымдамасын әзірлеу кезеңінде барлық келесі
кезеңдерді
анықтайтын
жарнамалық
шығармашылық
зерттеледі.
Орналастырылған өнім үшін кезең-кезеңмен жарнама жасау технологиясын
келесідей жазуға болады: жарнамадағы маркетингтік стратегия, өнімнің
атрибуттары, ұтымды артықшылықтар, эмоционалды артықшылықтар,
жарнамаланған пайданың мақсатты аудиторияның қажеттіліктері мен
қажеттіліктеріне қатынасы, жарнамалық хабарлама тұжырымдамасы.
3. Бірегей сауда ұсынысы немесе позициялау өрнегінің эскиздерін
жасау. Көрнекі хабарламаның құрылымын жасау кезінде дизайнер әдетте
эскиздер сериясын жасайды. Кейбір жағдайларда, бұл компьютер арқылы
прототипті жасау процесінде тікелей орын алады. Эскиздер толықтығының
әртүрлі деңгейлерімен орындалады-эскиздерден бастап суреттерге дейін,
мұқият орындалған композициялар және макетті әзірлеудің алдыңғы кезеңі.
Опциялар саны тапсырманың күрделілігіне байланысты.
4. Тапсырмаға дәл сәйкес келетін ең жақсы нұсқаны таңдау.
5. Жарнамалық хабарламаның түпнұсқа-макетінің соңғы орындалуы.
Бұл кезеңде дизайнерден позициялау тұжырымдамасын, композицияның
негізгі заңдарын, мәтіндік және графикалық блок элементтерінің түпкілікті
орналасуын іс жүзінде жүзеге асыру қажет. Осыдан кейін орналасу клиентке
беріледі, бұл оның ойнатылуын бір жолмен немесе басқа жолмен қамтамасыз
етеді.
6. Автордың түпнұсқа макетін жасаудағы түпкі мақсат-жаппай тарату
үшін көшірмелер алу. Түпнұсқа орналасуы мен оны көшіру-ойнату арасында
ұқсастықтар да, айырмашылықтар да бар. Макет-графикалық дизайнердің
шығармашылық ниетін бейнелейтін авторлық жұмыс. Медиа ойнатқан
көшірмелер оларды әр түрлі дәлдікпен қайталай алады. Көшірмелер макеттің
толық көшірмелері болуы мүмкін немесе өзгертілген масштабта ойнатылуы
мүмкін, автордың ниетінен басқа материалда ойнатылуы мүмкін, басқа түс
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схемасын қолдануы мүмкін, басып шығару әдістерінің нақты
сипаттамаларына ие болуы мүмкін [9].
Түпнұсқа макет келесі негізгі принциптерге сəйкес келуі керек:
– тепе-теңдік-элементтердің мөлшері мен орналасуындағы тепе-теңдік;
- пропорция-еннің биіктікке қатынасы;
- үстемдік-егер сіз осы объектіге назар аударуыңыз керек болса, затты әдейі
бөлу;
- сол жақ жоғарғы бұрыштан төмен қарай көзқарас қозғалысының
бағыттылығы;
- үйлесімділік-барлық элементтер үйлесімді түрде;
- фон, жақтау есебінен бүкіл құрылымның бірлігі.
Мәтіннің, иллюстрациялардың, дизайн элементтерінің беттеріне
орналастырылуына байланысты түпнұсқа макеттердің келесі түрлері бар:
мондриан-логикалық түрде салынған, жақсы қабылданған композиция; торнысанды тең мөлшерде 4-8 ұяшыққа бөледі, онда суреттер мен оның астына
мәтін орналастырады (әдетте каталогтарда қолданылады); терезе - сурет бір
нысанды көрсету үшін 2/3 алады; рамка - ортадағы мәтін, кадр сияқты
суреттермен қоршалған; цирк - шығармашылық беспорядок; "кесу астында" бүкіл бұрылысқа немесе параққа сурет; комикс – мәтіні бар шағын суреттер
сериясы; мәтін иллюстрациясыз, ал композицияны құру үшін әртүрлі
қаріптер қолданылады.
Қазіргі уақытта электронды түпнұсқа макеттер кеңінен қолданылады.
Бастапқы орналасу әдетте өзгертудің қажеті жоқ файл болып саналады.
Сонымен қатар, баспаханаға немесе баспаға жіберілген мәтін қолданылатын
қаріптермен белгіленуі керек, олардың өлшемдері мәтіннің жанына
орналастырылуы керек. Әдетте композиция мәтінмен жіберіледі. Басып
шығару өнімділігі туралы Нұсқаулық берген кезде көркем редактор келесі
минималды ақпаратты ұсынуы керек: шрифт атауы; шрифт өлшемдері және
жоларалық интервал, пиксельмен басып шығару сызығының ені. Басып
шығару жөніндегі нұсқаулықтарды көркемдік редактор, қаріп жасаушы
немесе өндіріс тобы шығарады.
8.2.2 Беттелген бағдарламалық пакеттер
Әлемдегі ең алғашқы жұмыс үстелі жиынтығы Adobe Page Maker (1985
ᴦ. - Macintosh нұсқасы), содан кейін Ventura Publisher пакеті пайда болды
(1986 ᴦ.) және PC үшін Adobe Page Maker нұсқасы, ал бір жылдан кейін
QuarkXPress (1987).
MS Publisher. Компьютерде қалай жұмыс істеуді білетін шағын бизнес
қызметкерлерінің көпшілігі 2 бағдарламаны пайдаланады-MS Word және MS
Excel, олардың жұмыс істеуі үшін жеткілікті. Макетті басып шығаруға
дайындау-бұл маман үшін жұмыс. Егер пайдаланушыда баспаға дейінгі
дайындық, уақыт немесе қосымша ақша тәжірибесі болмаса, бірақ жобаны
тез және сапалы дайындау қажет болса, Microsoft Ffice Publisher атты
бағдарламалық өнімді пайдалануға болады [4].
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Қазір бұл бағдарлама Windows жүйесінде жұмыс істеуге арналған
MicrosoftOffice пакетіне кіреді. Бұл кез-келген қолданушыға кеңсе үшін
қолайлы өнімдердің ең қажетті түрлерінен модельдер жасауға мүмкіндік
береді. Олардың әрқайсысын - визит карточкаларын, конверттерді, прайспарақтарды, фирмалық бланктерді, буклеттерді және басқаларын жасау үшін
ондаған макеттер дайындалды, олардың ішінен Сіз дұрыс нұсқаны таңдап,
ақпаратты толтырып, оны басып шығаруға жібере аласыз.

Сурет 8.3. MS Publisher интерфейс бағдарламалары
Adobe In Design. Бір беттік брошюралардан бастап қалың кітаптарға
дейін ең кең профильді құжаттарды теңшеу үшін оңтайландырылған кәсіби
басылымдар пакеті. Олар толық түсті басып шығаруды қолдайды [3].
Бағдарламаның ерекшеліктері туралы айтатын болсақ, AdobeInDesignдің ең қызықты функциялары қаріптермен жұмыс істейді және кез-келген
векторлық объектінің көлеңкелік әсерін жасау үшін қолдануға болатын
мөлдірлікті сақтайды.
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Рисунок8.4. AdobeInDesign бағдарламасының интерфейсі
Adobe in Design, Adobe Page Maker-ден айырмашылығы, енді кіру
деңгейінің өнімі емес және пайдаланушыдан теориялық және практикалық
тәжірибені қажет етеді.
Adobe Page Maker. Жалпы кәсіби орналасу бағдарламасы. Қағаз
басылымдарын дайындаудағы Adobe Page Maker - дің ең құнды ерекшелігітүстермен жұмыс істеу механизмі [5].

Сурет 8.5. Adobe Page Maker интерфейсі
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Артықшылықтары:
Adobe Page Maker-бұл классикалық және оңай жұмыс істейтін
бағдарлама (жұмыс процесін қарапайым ұйымдастыру-Электрондық "жұмыс
үстелі", қуатты шығару құралдары). PDF форматына экспорттау бар. Басқа
Adobe өнімдерімен интеграция пакетінің артықшылығы-Adobe Illustrator
және Adobe Photoshop [3].
Кемшіліктері:
орналасудың дәстүрлі тәсілі (мәтіндік блоктарды кесу және қою) үлкен
құжаттармен қиын жұмыс.
Corel Ventura.
Кәсіби баспа жүйесі.
Сапалы беттеу үшін барлық қажетті құралдарға ие [8].
Бағдарламада дайындалған шаблондардың көп саны бар. Сондай-ақ
құжаттарды интернетте жариялау мүмкіндігі іске асырылды.
Артықшылықтары: үлкен құжаттармен бағдарламаның жақсы жұмысы.
Кемшіліктері:
интерфейс
шамадан
тыс
жүктелген
(оңтайландырылмаған).

Сурет 8.6. CorelVentura Интерфейс Бағдарламалары
Adobe Frame Maker. Ұзақ және күрделі ұйымдастырылған
жарияланымдарды орналастырудың ең жақсы құралдарының бірі [9].
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Сурет 8.7. Adobe Frame Maker интерфейсі
Артықшылықтары: Adobe Frame Maker көптеген суреттер мен
кестелері бар үлкен күрделі кітаптарды орналастыруға өте ыңғайлы.
Бағдарлама техникалық құжаттаманы әзірлеуге жақсы сәйкес келеді.
Кемшіліктері: орыс емлесін тексерудің ешқандай әдісі жоқ. Орыс
мәтіндерінде тасымалдарды автоматты түрде орналастыруға арналған
құралдар жоқ.
QuarkXPress. Орналасудың әлемдік көшбасшысы. Өте жылдам, сенімді
және сапалы бағдарлама [4].

Сурет 8.8-QuarkXPress бағдарламасының интерфейсі
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Бұл бағдарламаның кемшіліктері-ескі пайдаланушы интерфейсі және
жиі қолданылатын функциялар үшін жылдам пернелердің болмауы.
8.2.3 Мәтін композициясының әдістері
Композиция-графикалық нысандарды құру кезіндегі керемет
функциялардың бірі. Жобаны құрудың басында баспа БАҚ-қа арналған
графикалық нысандар белгілі бір өлшемдерге сәйкес болашақ жарнаманың,
мұқабаның немесе плакаттың қарапайым қарындаш эскизі болып
табылатын композиция түрінде болады. Бұл термин газеттерге,
журналдарға, сыртқы және көліктік жарнамаларға және кез-келген басқа
баспа графикасына қатысты қолданылады.
Композиция-бұл визуалды хабарламаның барлық бөліктерін ретке
келтіру. Баспа графикасында бұл тақырыптар, субтитрлер, иллюстрациялар,
негізгі мәтін, кірістірулер, суреттер, маркалар, жазулар және қолтаңбалар
(немесе логотиптер). Теледидар немесе бейне жарнамалар нысандарында:
кейіпкерлердің орналасуы, тіректер, әшекейлер, тауарлар, камераның
орналасуы мен көру бұрышы, жарықтандыру.
Композиция екі функцияны орындайды:
І функция-механикалық.Композиция өзіндік техникалық үлгі ретінде
қызмет етеді. Баспа графикасында визуалды хабарламаның әртүрлі
бөліктері қай жерде орналасатыны көрсетілген. Композицияға байланысты
автор мәтіннің қанша бөлігін алатынын көреді: иллюстратор немесе
фотограф кескіннің өлшемі мен стилін анықтайды; арт-редактор типографиялық қаріптің өлшемі мен стилі.
II функция - психологиялық немесе символдық.Композиция
компанияның немесе өнімнің имиджін анықтауда шешуші рөл атқара
алады, ол суретшілердің негізгі бағыттары туралы түсінік береді.
Сондықтан, композицияның өрескел нұсқасын жасау кезінде дизайнер өте
маңызды, өнімнің немесе кәсіпорынның қалаған бейнесін жақсы көрсетуі
керек.
Композицияны әзірлеу кезеңдері. Композицияны дамытудың әр кезеңі
белгілі бір мақсатқа қызмет етеді, белгілі бір жұмыстың қажеттіліктеріне
байланысты барлық немесе кейбір кезеңдерді бекітуге болады. Композиция,
дизайнердің жұмысындағы бағыт ретінде, оны жасағандар үшін де, оны
қабылдауы керек адамдар үшін де негіз болады.
Өрескел эскиздер-бұл тестілеу үшін жасалған соңғы нұсқаның 1/8
мөлшеріндегі сызбалар. Ең жақсы эскиз әрі қарай жұмыс істеу үшін негіз
ретінде таңдалады.
Композицияның эскизі-бұл визуалды хабарламаны құрудың келесі
қадамы, ол болашақ Объектінің нақты көлемінде жүзеге асырылады. Онда
тақырыптар мен тақырыптар бар, ұсынылған суреттер мен фотосуреттердің
орналасуы белгіленеді, ал болашақ мәтін қарындаш сызықтарымен
сызылады.
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Жалпы көрініс-бұл клиенттің басып шығаруда қалай көрінетінін
бағалау үшін қолдана алатын дайын объектінің көрінісі. Мәтін тиісті
қаріппен енгізіледі және енгізіледі. Суреттер мұқият жасалған. Егер
фотосурет пайдаланылса, ол өз орнына қойылады.
Орнату-баспа графикасын құру кезінде, қаріптерді енгізгеннен кейін,
суреттер мен фотосуреттерді дайындағаннан кейін, барлық осы элементтер
басып шығарылған түрінде белгілі бір жерлерде енгізіледі немесе суретке
түседі. Тарату процесінің алдында тікелей механикалық өндіріс (немесе
құрастыру) фазасы басталады. Қайталау мен өңдеудің арнайы компьютерлік
әдістерінің пайда болуымен сіз бұл процесті тоқтата аласыз.
Орналасу-брошюралар мен басқа да көп беттік материалдар үшін
мұқабаларды дайындауда қолданылады. Онда барлық беттер мен
элементтер бар және соңғы өнімге ұқсайды. Орналасуды дайындау
кезеңдері мыналарды қамтуы мүмкін: алдын-ала эскиз, алдын-ала эскиз,
жалпы көрініс және механикалық құрастыру кезеңі.
Құзыретті дизайн жұмысын жасау үшін бейнелі өрнектің формалары
мен үлгілерін білу маңызды. Біз қолданылатын графикалық құралдармен
ерекшеленетін композиция түрлерін ажыратамыз.
Сюжеттік-бейнелеу
композициясы.Сюжеттік-бейнелеу
(баянды)
композиция көркем реалистік туындылардың (кескіндеме, мүсін және т.б.)
негізінде жатыр.
Сәндік-тақырыптық композиция. Бұл жағдайда тақырыптық
композицияда сюжеттік оқиға сәндік мақсаттарға бағынады және бұл
шығарманың мағынасын тереңірек ашады. Мұндай композиция әдетте кезкелген архитектуралық формаларға сәйкес келеді немесе басқа қолданбалы
өнер туындыларымен байланысты, сондықтан ол басқа, үлкенірек
композицияның бөлігі болып табылады. Көбінесе сәндік-тақырыптық
композициялар плакаттарда, халық шығармашылығында, кітап дизайнында
(мұқабалар, буклеттер), қоғамдық ғимараттар мен кеңселердің
интерьерлерінде қолданылады. Мұндай жұмысты жасау үшін жалпыланған
суретті табу керек. Бұл қысқа және қысқа болуы керек. Тақырып бейнесі
қауымдастықтар негізінде пайда болады.
Тақырыптық формалардың құрамы - натюрморт классикалық және
заманауи өнерде өте танымал. Күнделікті заттардың композициясы үлкен
эмоционалды әсер қалдыруы мүмкін. Әр түрлі формалар, материалдар,
"заттардың өмірі" бірлестіктер мен жалпылауды тудырады. Нағыз
суретшілер жасаған Нысандар формаларының композициялары өте мәнерлі,
кейде терең философиялық мағынаға ие. Композицияға біріктірілген
күнделікті заттар символдық мәнге ие болады, бейнелі ассоциацияларды
тудырады.
Заттар фигураларының сәндік композициясы маңдайшаларда,
жарнамалық материалдарда, брошюралар мен кітаптардың дизайнында
кеңінен қолданылады. Бұл, әдетте, нақты әлемде кеңістіктік байланысы жоқ
(көлеңкелер, перспективалар және т.б.) жалпақ заттардың фронтальды
құрамы. Яғни, нысандар жазықтықта бір-бірімен және фонмен
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салыстырылады.Кез-келген түрдегі Композиция (тақырыптық, тақырыптық,
тақырыптық формалардың композициясы) мұны стильдендірілген және
сәндік дизайнда да жасауға болады: композиция элементтерінің нақты
көрінісін мүмкіндігінше дәл жеткізіңіз. Сәндік композицияны жасай
отырып, суретші екінші және кіші сипаттамалардан бас тартады және
жалпыланған бейнені жасайды.
Формальнаякомпозиция сызықтар мен нүктелерден тұрады,
композициялық құрылыстың логикасын білдіреді. Композицияның бұл түрі
кейде көркем емес деп аталады. Шын мәнінде жоқ көркем образдардың бұл
кеңістігі ұтымды және практикалық мәнге ие емес және оның мазмұны
ресми болып табылады. Шығарманың көркемдік формасы, түсі және
пластикалық құрылымы көрерменге эмоционалды әсер етеді.
Графикалық
дизайнердің
жұмысы
көбінесе
неописикалық
композицияны құрумен байланысты. Ресми композициялар көптеген
белгілердің негізін құрайды.
8.3 Интерактивті сценарийлерді бағдарламалау әдістері
8.3.1 Мультимедиа мен интерактивті объектілерді электрондық
басылыммен байланыстыру тәсілдері
Adobe Director пакетінде мультимедиялық басылымдарды дайындау
мүмкіндігін
қарастырыңыз.
Adobe
Director
интерактивті
және
мультимедиялық қосымшаларды, ойындарды, электронды басылымдарды
құруға және өнімді модельдеуге арналған бағдарлама. Ол Adobe Flash
технологиясы мен растрлық сүзгілерді қолдайды. Ол Java Script және Lingo
тілдерін және шолғыш сценарийін кеңейту мүмкіндіктерін қолдайды. Adobe
Director Shockwave Player-мен бірге Интернетке, CD / DVD-ге бір уақытта
авторизация және мазмұнды жариялау үшін жұмыс істейді. Бұл
пайдаланушыларға өз жобаларына Flash SWF файлдарын қосуға және оларды
Flash CS3 Professional-мен өңдеуге мүмкіндік береді [4].
Adobe Director CD және DVD дискілерінде, қоғамдық терминалдарда,
сондай-ақ Интернетте жарияланған мазмұн мен қосымшаларды жасау кезінде
дайын мультимедиялық материалдарды қайта пайдалануға мүмкіндік береді.
Пайдаланушыларға екі сценарий тілі, DVD-Video форматын қолдау, әртүрлі
платформаларда материалдарды жариялау құралдары қол жетімді. Сонымен
қатар, ұсынылған шешім Flash пакетіне тығыз біріктірілген. Director
ойындарды әзірлеуде, сондай-ақ үлкен графикалық презентациялар мен білім
беру бағдарламаларын жасауда қолданылады. Бұл жинақ үш өлшемді
графиканы көрсету үшін қосымша Shockwave бағдарламалық модулін
қолданады (8.9-сурет). Оның соңғы нұсқасында Сіз ageia PhysX физикалық
қозғалтқышымен Интеграция және DirectX 9 қолдауымен шынайы графика
жасай аласыз.
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Сурет 8.9. Shockwave бағдарламасының скриншоты
Director-ді басқа шығармашылық Adobe құралдарымен біріктіру
пайдаланушыларға Adobe Flash файлдарын қосуға мүмкіндік береді (.SWF)
өз жобаларына салыңыз, оларды Director және Shockwave көмегімен
ойнатыңыз және Adobe Flash CS3 Professional көмегімен өзгертіңіз. Director
үшінші тарап плагиндерімен өзара әрекеттеседі, өнімнің локализациясын
жеңілдетеді (Юникодты қолдаудың арқасында), нақты анимацияны
қамтамасыз етеді (Ageia PhysX механизмімен біріктіру арқылы) (қараңыз.
Сур. 8.10), JavaScript және Lingo сценарий тілдерін қолдайды және көптеген
басқа жақсартуларды ұсынады [1].

Сурет 8.10. Adobe Director-да нақты анимация

Сурет 8.11. Adobe Director бағдарламалық ортасының жұмыс кеңістігі
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Сурет 8.12. Adobe Director бағдарламалық ортасының скриншоты
Macromedia Director cast (орындаушылар құрамы) және Score (ұпай)
театр терминдері деп аталатын компоненттерді қолдана отырып, элементтер
тізбегін біртұтас етіп біріктіреді.
Cast-бұл суреттердің, дыбыстардың, мәтіндердің, бояғыштардың,
QuickDraw формаларының, бағдарламаланатын сценарийлердің, QuickTime
фильмдерінің, Flash және тіпті басқа Director файлдарының мультимедиялық
дерекқоры. Көптеген деректер түрлері мен медиа форматтарын тікелей Castқа импорттауға болады. Кірістірілген Director құралдарын қолдана отырып,
мультимедиялық элементтерді нөлден жасауға болады.
Score компоненті жобаның мультимедиялық элементтерін бір тұтасқа
байланыстыруға мүмкіндік береді. Бұл Cast элементтерін және қарқыны,
палитрасы, уақыты және дыбысы туралы ақпаратты қамтитын кескіндерден
тұратын Cast элементтерін көрсетуге, ойнатуға және анимациялауға арналған
секвенсор. Әр кадр көрсетілген қарқынмен және жиілікпен ойнатылады.
Score көріністерді жылжыту, түстер палитрасын баптау және жылдамдықты
басқару үшін күрделі және күрделі визуалды эффектілерді ұсынады.
Macromedia Director көмегімен анимация келесідей жасалады. Суретті немесе
спрайтты жұмыс аймағына қойыңыз және қозғалыс әсерін жасай отырып,
оны біртіндеп келесі жақтауларға жылжытыңыз. Анимацияны дыбыспен
синхрондауға болады, суреттің қажетті бөлігін таңдап, Cast компонентіндегі
тиісті дыбысты таңдай аласыз [2].
8.3.2 Электрондық және мультимедиа басылымдарының интерфейстерін
әзірлеу
Microsoft Publisher-Microsoft Publisher пакетінің құрамына кіретін
бағдарламалық жасақтама.Microsoft Publisher сізге кәсіби түрде жасалған
басылымдарды тез және оңай жасауға көмектеседі. Publisher көмегімен сіз
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кәсіби маркетингтік және жарнамалық материалдарды басып шығаруға,
сондай-ақ электрондық пошта арқылы жіберуге, пішімдеуге және жариялауға
болады [4].
Үлгілерді іздеу және қолдану. Publisher-де сіз ендірілген және
теңшелетін шаблондар ретінде қолдана аласыз, сонымен қатар веб-сайтта қол
жетімді көптеген шаблондардан іздей аласыз Office.com.
Үлгіні Publisher бағдарламасында табу және қолдану үшін төмендегі
әрекеттерді орындаңыз:
1. "Файл" қойындысында "Жасау"түймесін басыңыз.
2. "Қол жетімді үлгілер" бөлімінде төмендегі әрекеттердің бірін
орындаңыз.
• Орнатылған шаблонды пайдалану үшін "менің шаблондарым"
опциясын таңдап, қажетті шаблонды көрсетіп, "жасау"түймесін басыңыз.
• Кірістірілген Publisher шаблондарының бірін пайдалану үшін
"танымал" немесе "басқа шаблондар" бөлімінен шаблон санатын және
қажетті шаблонды таңдаңыз, содан кейін "Жасау"түймесін басыңыз.
Жарияланым жасау
1. "Файл" қойындысында "Жасау"түймесін басыңыз.
2. Қол жетімді шаблондар бөлімінде Бос жариялау үлгісін таңдап,
"Жасау"түймесін басыңыз.
Егер қажетті өлшемдегі бос шаблон болмаса, "бос беттердің қосымша
өлшемдері"түймесін басыңыз.
Жарияланымның ашылуы
1. "Файл" қойындысында "Ашу"түймесін басыңыз.
2. Жариялауды ашу тілқатысу терезесінің сол жақ аймағында қажетті
файл сақталатын дискіні немесе қалтаны таңдаңыз.
3. "Жарияланымды ашу" тілқатысу терезесінің оң жағында
жарияланымы бар қалтаны ашыңыз.
4. Қажетті файлды таңдап, "Ашу"түймесін басыңыз.
Жарияланымды сақтау
Әдепкі бойынша файл стандартты жұмыс қалтасында сақталады. Қажет
болса, басқа қалтаны көрсетуге болады.
"Файл" қойындысында "Сақтау"түймесін басыңыз.
Файлды бірінші рет сақтаған кезде төмендегі әрекеттерді орындаңыз.
1. "Басқаша сақтау" тілқатысу терезесінде "Файл атауы" өрісіне
жарияланым атауын енгізіңіз.
2. "Сақтау" түймесін басыңыз.
Жазуды кірістіру
"Кірістіру" қойындысында "жазуды салу"түймесін басыңыз.
1. Жарияланымда
тінтуір
меңзерін
мәтіндік
жақтаудың
бұрыштарының бірі болуы керек жерге орнатыңыз және жақтау қажетті
өлшемді алғанша оны диагональ бойынша сүйреңіз.
2. Өрісті нұқыңыз және мәтінді енгізіңіз.
Суреттерді кірістіру жəне кесу
Кесу үшін келесі қадамдарды орындау керек:
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1. "Суреттер" тобындағы "кірістіру" қойындысында "сурет"түймесін
басыңыз.
2. "Суретті кірістіру" тілқатысу терезесінің сол жақ аймағында
қалаған сурет сақталатын қалтаны таңдаңыз.
3. "Суретті кірістіру" тілқатысу терезесінің оң жағында қалаған сурет
сақталатын қалтаны ашыңыз.
4. Суретті таңдап, "кірістіру"түймесін басыңыз.
Кесу үшін келесі қадамдарды орындау керек:
1. Қиып алу керек суретті таңдаңыз.
2. "Кесу" тобындағы "Формат" қойындысындағы "суреттермен
жұмыс" бөлімінде "кесу"түймесін басыңыз.
Егер "суреттермен жұмыс" немесе "Формат" қойындысы көрсетілмесе,
суреттің таңдалғанына көз жеткізіңіз. "Формат" қойындысы пайда болуы
үшін суретті екі рет басу қажет болуы мүмкін.
3. Кесу маркерін шетіне немесе бұрышына орнатыңыз.
4. Төмендегі әрекеттердің бірін орындаңыз.
• Суреттің бір жағын кесу үшін сол жақтың ортаңғы маркерін
сүйреңіз.
• Бірден екі жағын бірдей кесу үшін "CTRL"пернесін басқан кезде
ортаңғы маркерді сүйреңіз.
• Барлық төрт жағын бір уақытта және пропорционалды түрде кесу
үшін "CTRL+SHIFT"пернелері басылған кезде бұрыштық маркерді сүйреңіз.
Басылымды басып шығару.
1. Файл қойындысында Басып шығару түймесін басыңыз.
2. "Басып шығару" бөлімінде басып шығару тапсырмасы үшін
"көшірмелер саны" өрісіне көшірмелер санын енгізіңіз.
3. "Принтер" бөлімінде қажетті принтерді таңдаңыз.
Әдепкі принтердің Сипаттар терезесі автоматты түрде ашылады.
"Параметрлер" бөлімінде төмендегі әрекеттерді орындаңыз.
•
Парақтардың немесе бөлімдердің дұрыс ауқымы таңдалғанына көз
жеткізіңіз.
•
Парақтағы беттердің орналасу форматын таңдаңыз.
•
Қағаз өлшемін орнатыңыз.
•
Бір жақты немесе екі жақты басып шығаруды таңдаңыз.
•
Егер принтер түрлі-түсті басып шығаруды қолдаса, түсті немесе сұр
реңкте басып шығару керектігін көрсетіңіз.
•
Барлығы дайын болған кезде "Басып шығару"түймесін басыңыз.
Басылымның макетін жасау.
1. Microsoft Office Publisher Файлын Жасаңыз
2. "Үлгіні қолдану" пәрменін іске қосыңыз»
3. Ұсынылған шаблондардан "бюллетеньдерді", содан кейін сізге
ұнайтын орналасуды таңдаңыз
4. Подбираете түсін
5. Қажетті беттер санын енгізіңіз
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Көп беттік жарияланымның дұрыс орналасуы үшін әр беттегі мәтіннің
немесе блоктардың төменгі және жоғарғы шекаралары бірдей деңгейде
болуы керек (бағандар мен төменгі колонтитулдар бет шекараларының
тапсырмасын орындайды) [6]. Баспагер парақтың жеке элементтерін
қайталай алады: тақырыптар, бағандар, Графикалық дизайн, бағандар. Мұны
істеу үшін "бетті кірістіру / көшіру" ұсынғандай бетті қайталамау керек,
бірақ бос беттерді (сол және оң) қою керек. Содан кейін, қажетті нысандарды
көшіргеннен кейін (бет нөмірі, шығарылым нөмірі, дизайн бағандары,
олардың қайсысы шығарылым шегі ретінде әрекет етеді), оларды басқаларға
беріңіз. Барлық көшірілген нысандарды басқа түстермен толтыруға болады.
Сіз суреттерді динамиктерге, тікелей мәтінге орналастыра аласыз,
мәтінді тігінен немесе көлбеу етіп орналастыра аласыз.
Басылымды ұйымдастырудың негізгі кезеңдері:
1. Газеттің атауынан бастаңыз, ол жеңіл және ыңғайлы болуы керек,
басылымның тұжырымдамасын білдіруі керек.
2. Мақалалар үшін тақырыптар жасаңыз. Міндет-тақырыпты
таңқаларлық етіп жобалау: жылтыр, тартымды, қысқа, әдемі. Атау бірден
және мүмкіндігінше жақсы көрінуі керек. Осы мақсатта сіз субстратты
қолдана аласыз.
3. Газеттің міндетті элементі-логотип. Болады деген соң лайықты
суреттер.
4. Логотип пен афоризм сурет пен қысқа фразаны қолдана отырып,
бүкіл жобаның тұжырымдамасын білдіруге мүмкіндік береді.
5. Шығарылым мазмұны. Қандай тақырыптар толтырылатыны, оларға
қандай материалдар мен суреттер енгізілетіні туралы ойланыңыз.
6. Мұқабада көрсетілген тақырыптардан ең қызықты фактілерді
шығарып, "мазмұн"бағанында көрсетіңіз.
7. Мәтінді бағанға жайыңыз, әдемі жақтауға салыңыз.
8. Фотосуретке мәтіндік түсініктеме тікелей оның астына
орналастырылуы керек.
9. Көрнекі түрде семантикалық бөліктерге бөлінбейтін үлкен мәтінді
оқу әрқашан қиын. Субтитрлерді дұрыс қолданыңыз, содан кейін оқырман
беттің дерексіз мазмұнын бірден көреді.
10. Графика кез-келген басылымды безендіреді. Әдемі фотосуреттерді,
суреттерді ғана емес, сонымен қатар жұлдыздар, сүңгілер, шыршалар,
періштелер түрінде беттердің "мерекелік" элементтерін қосуды ұмытпаңыз ...
жалпы дизайн стилін сақтаңыз.
11. Мәтіндік блоктардың мазмұнын Word мәтіндік редакторында
пішімдеуге болады. Мақала мәтінін жазу кезінде мәтін енгізілген жақтаудың
әртүрлі түрлерін қолданыңыз.
12. Жобаның соңғы бетінде қажетті ақпаратты енгізіңіз, мысалы,
авторлар, редакторлар, лицензия нөмірі, құрылтайшылар, демеушілер және
т.б. баспагердің байланыстары мен мекен-жайын, жоба басылған
баспахананы көрсетіңіз.
13. Сіз жарнамаларды, хабарландыруларды және т. б. енгізе аласыз.
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14. Беттерді алдын-ала қарау қателерді көруге және түзетуге
көмектеседі.
БӨЛІМГЕ ПРАКТИКАЛЫҚ ТАПСЫРМАЛАР
1. Кез – келген мерекеге ақпараттық плакат жасаңыз.
2. Журналдың, газеттің титулдық бетін жасаңыз.
3. Электрондық журналдағы мақаланың орналасуын жасаңыз және түзетіңіз
(өз таңдауыңыз бойынша).
4. Мереке және демалыс күндерін көрсете отырып, жыл бойына күнтізбенің
макетін жасаңыз.
5. Визитка, түйіндеме, хат, сертификат, қызметкердің белгісі, шақыру
картасы немесе құттықтау картасын жасаңыз.
6. Графикалық редакторлардың көмегімен постер дайындаңыз.
7. Сүйікті музыкалық топтың дискісі үшін мұқабаның макетін жасаңыз.
8. Жұлдызбен постер макетін жасаңыз.
9. Пайдаланушы портфолиосы сайтының макетін жасаңыз.
10. Компьютерлік техниканың интернет-дүкенінің визиткалық сайтының
макетін жасаңыз.
11. Компьютерлік курстардың бір беттік сайтының макетін жасаңыз.
12. Аспаздық блог сайтының макетін жасаңыз.
13. Сіздің колледжіңізге 3 бағаннан тұратын және колледж және
мамандықтар туралы ақпаратты қамтитын үміткерлер үшін буклет жасаңыз.
Өзіндік бақылау сұрақтары
1. Электрондық басылымды анықтауға тырысыңыз. Мұндай басылымның
басты кемшілігі неде?
2. Веб-бет және Веб-сайт дегеніміз не? Веб-бет кәдімгі беттен несімен
ерекшеленеді?
3. Орналасу кезінде қаріптер мен мәтіндердің қандай түрлері қолданылады?
4. Электрондық кітаптар иллюстрацияларды орналастыру тұрғысынан баспа
кітаптарынан өзгеше ме? Бұл айырмашылық неде? Сіз оқыған кітаптардың
қайсысында сапалы түрлі-түсті иллюстрацияларды кездестіргеніңізді есте
сақтауға тырысыңыз?
5. Электрондық басылымда не қолдануға болады, бірақ баспа түрінде
қолдануға болмайды? Осы компоненттердің барлығын тізіп көріңіз.
6. Электрондық басылымдардың қандай негізгі форматтарын атай аласыз?
Олар бір-бірінен несімен ерекшеленеді?
7. Жариялау макеті қалай жасалады?
8. Сіз электронды және баспа басылымдарын жасау үшін қандай
мультимедиялық бағдарламалармен танысқансыз?
9. Электрондық анықтамалықтарға түсінік беріңіз. Мысалдар келтіріңіз?
10.Баспа және электронды кітаптың байланысы мен интеграциясы туралы не
айтуға болады?
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Қысқаша қорытынды
Осы бөлімді игеру барысында біз бірнеше кезеңдерді зерттедік:
тақырыптық түстерді беруден бастап, оның әсерін бейнелі түсінуді іздеуге
дейін, дизайндағы белгілі бір стильді бейнелейтін эстетикалық шешім,
манипуляция кезінде.баспасөздегі жарнамалық хабарламалардағы түс
шешімдерінің әсері.
Сондай-ақ
баспа
және
электрондық
жарияланымдардың,
бағдарламалық өнімдердің пайда болу тарихы қарастырылады, олардың
көмегімен баспа және электрондық Жарияланымдар, күнтізбелер мен
ақпараттық бюллетеньдер жасауға және жасауға болады.
Бүгінгі таңда электронды басылымдар газет және журнал
индустриясындағы әлемдік үрдіс болып табылады. Себебі ақпаратты сауатты
әзірлеу және ұсыну кезінде басылымдар ақпараттық, қызықты,
интеллектуалды ғана емес, сонымен қатар эстетикалық жағынан да тартымды
болуы мүмкін.
Ұсынылған әдебиеттер мен қосымша ақпарат көздерінің тізімі
1. Боресков, А. В. Компьютерная графика: учебник и практикум для
среднего профессионального образования / А. В. Боресков, Е. В. Шикин. —
Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 219 с.
2. Боев, В. Д. Компьютерное моделирование систем: учебное пособие
для среднего профессионального образования / В. Д. Боев. — Москва:
Издательство Юрайт, 2019. — 253 с.
3.
Хиндерлитер Хол. Настольные издательские системы. Учебное
пособие. [пер. с англ. В. Вобленко и др.]. - М. : Принт-Медиацентр, 2006. –
205 с. : ил.
4. Большаков, В.П. Инженерная и компьютерная графика: Учебное
пособие / В.П. Большаков, В.Т. Тозик, А.В. Чагина. - СПб.: БХВ-Петербург,
2013. - 288 c.
5. Карпова С. В.Информационные технологии в маркетинге: учебник и
практикум для среднего профессионального образования / С. В. Карпова [и
др.];— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 367 с.
6. Романова Ю. Д. Информационные технологии в менеджменте
(управлении): учебник и практикум для среднего профессионального
образования/- Москва: Издательство Юрайт, 2019. -478 с.
7. Советов, Б. Я. Информационные технологии: учебник для
прикладного бакалавриата / Б. Я. Советов, В. В. Цехановский. — 7-е изд.,
перераб. и доп. — М: Юрайт, 2019. — 327 с.
8.
Т.А.
Гридина,
А.Ю.Шебалов.
Корректура и компьютерная верстка: Учебно - методическое пособие. Изд.е 2-е, испр. и доп./ ГОУ ВПО ЕГПУ.- Екатеринбург, 2010. -114с.
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9 БӨЛІМ. БИЗНЕСКЕ АРНАЛҒАН БҰЛТТЫ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ
ЕНГІЗУ
Оқу мақсаттары:
бөлімнің мақсаты-бұлтты технологияның негізгі ұғымдары, бұлтты
есептеу модельдерінің артықшылықтары мен кемшіліктері, виртуализация
тұжырымдамалары мен платформалары туралы білім алушылардың
түсініктерін қалыптастыру.
Осы модульді өткеннен кейін студенттер:
• бизнес үшін қол жетімді бұлтты есептеу технологияларын қолданыңыз;
• бұлтта өрістету үшін web-қосымшаларды әзірлеуді жүзеге асыру;
• виртуализация платформаларын қолдану;
• виртуализация
құралдарымен
жұмыс
істеу
дағдылары-vmware,
WindowsAzure және т. б.
Курс сызбасы

Алдын-ала талаптар: осы модульмен жұмыс жасамас бұрын студенттер
Интернет технологиялары мен интернет қызметтеріне қатысты ұғымдарды
оқып, веб-қосымшаларды жобалау мен әзірлеуді үйренуі керек.
Қажетті оқу құралдары:
1.
Инновационные технологии современного офиса (Облачные
вычисления) учеб. пособие / В. А. Королёва — СПб. : Отдел оперативной
полиграфии НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург, 2012.
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2.
Фундаментальная теория облачных технологий. / Кононюк А. Е.
— В 18-и книгах. Кн.1. К. : Освіта України. 2018.—620 с.
3.
Облачные технологии как средство сетевого взаимодействия
педагогов и обучающихся / Н. В. Шпарута, М. Б. Медведева, Л. И. Долинер;
Кафедра информационных технологий. — Екатеринбург : ГАОУ ДПО СО —
«ИРО», 2018
4.
Сафонов В. Платформа облачных вычислений Microsoft Windows
Azure: Учебное пособие./ В. Сафонов–М.: Интернет-университет
информационных технологий, Бином. Лаборатория знаний, 2013–240с.
КІРІСПЕ
Бұл бөлімде бұлтты технологиялар мен есептеулердің негізгі сұрақтары
мен түсініктері берілген. Бөлімде бизнеске арналған бұлтты технологиялар
түрлері туралы негізгі ақпарат бар. Мұнда бұлтты есептеу қызметтерінің
негізгі модельдері, бұлтты инфрақұрылымның артықшылықтары, Microsoft,
Amazon, Google бұлтты технологияларына шолу жасалады.
Бұл бөлімде студенттер бұлттарда қолданылатын қосымшаларды
әзірлеу мен сүйемелдеудің негізгі ұғымдарын білуі керек. Сондай-ақ, бөлім
студенттерді бұлтты провайдерлердің негізгі өнімдерін қолдану әдістерімен
таныстырады.
9.1 Бұлтты есептеу технологиясының пайда болуы, дамуы және
қолданылуы
9.1.1 Бұлтты орналастыру модельдері
Бұлтты есептеу (Сloud Сомпутинг) инновациялық технология ретінде
анықталады,
оның
тұжырымдамасы
Пайдаланушының
дербес
компьютерлерінен Интернетке деректерді өңдеуді, сақтауды және есептеуді
ұйымдастыруды қамтиды.
Бұлтты есептеу дегеніміз-ауқымды және виртуализацияланған
мәліметтерге
негізделген
есептеулер
және
интернет
арқылы
пайдаланушыларға қол жетімді болатын және қуатты серверлер мен деректер
орталықтары деп аталатын деректер орталықтары негізінде жүзеге
асырылатын бағдарламалар [1].
Бұлтты есептеулерді қолдана отырып, пайдаланушыға интернет
арқылы деректерді таратылған және қашықтан өңдеу немесе сақтау бойынша
бағдарламалық қамтамасыз ету қызметтері ұсынылады. Бұл қызметтер желісі
бұлт болып табылады. Смартфон, ноутбук, планшет немесе компьютер
көмегімен пайдаланушы оған ұсынылатын бұлттық ресурстарға қол жеткізу
мүмкіндігіне ие болады [2].
Google, Microsoft, Apple және басқалары сияқты ірі компьютерлік
корпорациялар
бұлтты
технологияны
қарқынды
дамытып,
пайдаланушыларға бұлтты қызметтерді ұсынады.
Ең танымал бұлтты қызметтерге Google Drive, Яндекс кіреді. Диск,
Dropbox, iCloud, Microsoft One Drive және т. б. Бұлтты қызметтер немесе
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бұлтты есептеулер интернет арқылы аппараттық және бағдарламалық
ресурстарға, диск жадына және мәліметтер базасына қашықтан қол жеткізуге
мүмкіндік береді.
Мысалы, Google Drive бұлтты қызметін қолдана отырып, сіз кеңсе
қосымшаларымен браузер арқылы жұмыс істей аласыз, осы файлдарды
Google серверлерінде сақтай және сақтай аласыз. Пайдаланушыға
компьютерде кеңсе бағдарламалық жасақтамасы қажет емес, ал
Компьютердің қатты дискісі артық ақпаратты сақтаудан босатылады.
Интернетті пайдаланушылардың әрқайсысы электронды пошта,
әлеуметтік желіде орналастырылған деректерді, фотосуреттерді немесе
бейнелерді бұлтты сақтау, хостинг қызметтері, веб-сайт жасаушылар,
интернет-бухгалтерлік есеп, клиенттерді қашықтан басқару жүйелері және
басқа да бұлтты шешімдер сияқты бұлтты технологияларды үнемі
қолданады. Бұл бұлтты қызметтердің барлық мүмкіндіктерінің толық тізімі
емес.
Орналастыру модельдеріне сәйкес, бұлттар әдетте жеке, гибридті,
қоғамдық немесе жалпыға ортақ болып бөлінеді [2].
Бұлтты есептеу моделін іске асыру кезінде жеке Private Cloud бұлттары
кейбір ұйымның иелігіндегі ресурстарды пайдаланады [1]. Жеке бұлт
көбінесе кәсіпорынның қызметкерлері, клиенттері және қызметкерлері
сияқты ішкі тұтынушыларға қызмет көрсетуде қолданылады. Сондықтан
жеке бұлттар кейде Ішкі деп те аталады.
Жеке бұлт жағдайында серверлер, желілер, сақтау құрылғылары, негізгі
бағдарламалық жасақтама инфрақұрылымы және басқа есептеу ресурстары
мамандандырылған бағдарламалық жасақтама арқылы жеке бұлтпен
біріктіріледі. Бұл бағдарламалар бұлттың негізгі атрибуттарын жүзеге
асыруға мүмкіндік береді. Біз оларға мыналарды жатқызамыз: сервистік
модель, тұтынушыларға автоматтандырылған қызмет көрсету, ауқымдылығы
және т. б.
Бұлттың ішкі тұтынушыларына және олар сұраған it қызметтеріне
байланысты жеке бұлттың сервистік моделі де өзгереді. Әр ұйымның
құрылымы әртүрлі, осыған байланысты компанияның әртүрлі бөлімшелері
ішкі тұтынушыларға айналуы мүмкін. Мысалы, кәсіпорынның еншілес
компаниялары сервистік бөлімше қызмет көрсететін ДӨО-дан бұлтта
корпоративтік поштаны, ішкі порталдарды және т.б. пайдалана алады.
Ұйымның бизнес қосымшаларын әзірлеу және сүйемелдеу бойынша жұмыс
істейтін кәсіпорынның It-бөлімдері бұлттан қызмет сияқты инфрақұрылымды
ала алады.
Жеке бұлттар, әдетте, ішкі бұлтты инфрақұрылымдар мен ұйым
қызметтеріне жатады. Бұл бұлттар корпоративті желіде орналасқан.
Кәсіпорынның жеке бұлтты дербес басқару мүмкіндігі бар. Ұйым бұл
тапсырманы басқа ұйымға да тапсыра алады. Компанияның таңдауы
бойынша бұлттың инфрақұрылымы Тапсырыс берушінің немесе кез-келген
сыртқы оператордың бөлмесінде орналасуы мүмкін. Сондай-ақ, Тапсырыс
беруші мен операторға жеке бұлттың бөліктерін бір уақытта орналастыру
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мүмкіндігі бар. Жеке бұлт ұйымның аумағында орналасқан жағдайда, оған
сол кәсіпорынның қызметкерлері қызмет көрсете алады және бақылайды [2].
Жеке бұлттың бұл нұсқасы қауіпсіздік мақсатында үшінші тарап ұйымына
сенуге болмайтын құпия немесе құпия ақпаратпен жұмыс істеу қажет болған
жағдайда қолданылады. Жеке бұлтты орналастырудың кемшіліктері
кәсіпорынның өзі бұлтты орнатумен және қолдаумен айналысады, бірақ бұл
қиын және кәсіпорынның қосымша қаржылық және адами шығындарын
талап етеді.
Бизнес-сарапшылардың
пікірінше[2],
[4],
[5]
бұлттарды
орналастырудың жоғарыда аталған модельдерінің ішінде жеке бұлттар
қазіргі уақытта ең өзекті және сұранысқа ие.
Бұлт тек серверлер мен инфрақұрылымды виртуализациялау ғана емес,
бұл жеке бұлтты есептеулердің маңызды негізін құрайтынын түсіну керек.
Виртуализация және виртуализацияланған ортаны басқару жеке бұлт емес.
Виртуализация Инфрақұрылым ресурстарын жақсы құрылымдауға және
динамикалық қамтамасыз етуге мүмкіндік береді: серверлер, жұмыс үстелі,
сақтау сыйымдылығы, бағдарламалық жасақтаманы байланыстыратын
желілік жабдық және т. б. Бұлтты ортаны виртуализациядан басқа, жоғары
тұрақты операциялық жүйелер, виртуалды машиналар, кластерлеу және
масштабтау құралдары, тиісті grid есептеу бағдарламалық жасақтамасы,
сақтау ресурстарын абстракциялау және т. б. сияқты компоненттер қажет.
Жеткізуші ұсынатын бұлтты қызметтер жалпыға қол жетімді немесе
жалпыға қол жетімді бұлттар деп аталады. PublicCloud жалпыға қол жетімді
бұлт моделінде пайдаланушыларға бұлтты инфрақұрылым ұсынылады. Бұл
бұлт сыртқы деп те аталады. Бұл жағдайда қызмет Интернет арқылы
сатылады және жүйені провайдердің өзі жасайды [1].
Қоғамдық бұлт корпоративті желіден тыс. Пайдаланушыларда бұлтта
орналасқан деректерді басқару немесе қызмет көрсету мүмкіндігі жоқ.
Жалпыға қол жетімді бұлтты пайдаланушылар тек өздері пайдаланатын
ресурстарға ақы төлейді. Бұлтты қызмет провайдері бұлтта бағдарламалық
жасақтаманы және қолданбалы инфрақұрылымды орнатуға, басқаруға,
басқаруға міндеттенеді. Кез келген компания немесе пайдаланушы
ұсынылған қызметті пайдалана алады. Мысалы, бұл веб-сайттарды, вебқосымшаларды немесе бизнес-жүйелерді орналастырудың қарапайым және
қымбат емес тәсілі болуы мүмкін. Сонымен, жалпыға қол жетімді бұлттың
мысалы
ретінде
AmazonSimpleStorageService,
GoogleApps/Docs,
MicrosoftOfficeWeb және т. б. атауға болады.
Қоғамдық бұлттың кемшіліктері пайдаланушының конфигурацияны
таңдау мүмкіндіктерін Пайдаланушының өзі басқаратын жүйелерге
қарағанда шектейді, мысалы, бұл қауіпсіздік параметрлеріне және т. б.
қатысты.
Егер бұлтта ішкі және сыртқы қызметтерді жеткізу әдістері бір уақытта
қолданылса, онда мұндай бұлт гибридті бұлт деп аталады HybridCloud [1].
Қауіпсіздік талаптарына сүйене отырып, компания бұлттың ережелері мен
саясатын белгілейді. Гибридті бұлттар басқаша аралас деп аталады, өйткені
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олар виртуализацияланған және физикалық бекітілген қуаттарды
пайдалануды біріктіруге мүмкіндік береді. Олардың біреуі екіншісін
толықтырады, жақсы өнімділікті қамтамасыз етеді егер жүктемелер
жоғарыласа және оларды азайту кезінде үнемдеу болса.
Жалпы, осы технологияларды бөлісу пайдаланушыларға гибридті бұлт
қызмет ретінде ұсынатын есептеу қуаты мен деректер қоймаларын
пайдалануға мүмкіндік береді.Гибридті бұлт жалпыға қол жетімді және жеке
бұлт
технологияларын
біріктіреді.
Гибридті
бұлттар
мұқтаж
кәсіпорындардың жұмысы үшін жасалады. Бұл гибридті бұлтты және
кәсіпорын мен қоғамдық бұлтты жеткізушіні бір уақытта басқарады.
Маусымдық қызмет кезеңдері бар кәсіпорындар үшін бұлтты технологияның
бұл нұсқасы өте қолайлы. Ішкі it-инфрақұрылым кәсіпорынның міндеттерінің
күрделілігін арттырмаған кезде, негізінен гибридті бұлт қолданылады. Бұл
ретте қуаттардың бір бөлігін жария бұлтқа көшіру мүмкіндігі қалады [2].
Гибридті бұлтты бұлтты сақтау ретінде де қолдануға болады, егер
өңделмеген статистикалық ақпараттың үлкен көлемі болса, олар
кәсіпорынның жұмысы үшін маңызды емес және үлкен мәнге ие емес.
Гибридті бұлтты қызметкерлерге кәсіпорын ресурстарына қол жетімділікті
қамтамасыз ету үшін де қолдануға болады. Бұл жағдайда қоғамдық бұлт
арқылы жеке бұлтқа қол жеткізуге болады. Клиенттерден төлемдер алу және
басқа да маңызды және жоғары қауіпсіздік талаптары бар процестер
гибридке қызмет ете алады. Әрине, гибридті бұлттың айқын
артықшылықтары мен артықшылықтарынан басқа бірқатар кемшіліктері бар,
олардың бірі бұлтқа қойылған міндеттердің күрделілігі және ұқсас
процестерді басқарудағы қиындық. Кейбір жағдайларда әртүрлі көздерден
ақпарат немесе қызметтер алу керек, сонымен бірге оларды сақтау және
өңдеу процесін біртұтас көз сияқты ұйымдастыру керек. Шешімді одан әрі
қиындатады жеке және қоғамдық компоненттер арасындағы өзара әрекеттесу
қажеттілігі. Қазіргі уақытта гибридті бұлт бұлтты технологияның соңғы
архитектуралық тұжырымдамаларының бірі болып саналады және осы
модель үшін жаңа құралдар мен қолдану тәжірибелері әзірленуде.
9.1.2 Бұлтты есептеу қызметтерін ұсынудың негізгі модельдері
Бұлтты есептеу-бұл пайдаланушылардың жұмысын қамтамасыз ету
тәсілі де, бизнес моделі де.
Көрсетілетін қызмет түріне сәйкес бұлтты қызметтер келесі
модельдерге бөлінеді:
•
Инфрақұрылым қызметкерлері (Infrastructure as a Service, IaaS);
•
Мемлекеттік қызметтер платформасы (Platform as a Service,
PaaS);
•
Аталған қызметтер (Data as a Service, DaaS);
•
Бағдарламалық жасақтама қызмет ретінде (Software as a Service,
•
SaaS);
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•
Жұмыскуқызметкерлер (Workplace as a Service, WaaS);
•
Барлық мемлекеттік қызметшілер (all as a Service, AaaS).
Олардың үш негізгі технологиясын толығырақ қарастырайық.
1) SaaS – Software-as-a-Service, пайдаланушыға бағдарламалық
жасақтаманы қызмет ретінде ұсынады. Бұл модель пайдаланушыға
Бағдарламалық жасақтамаға қашықтан қол жеткізуді қамтамасыз етеді. SaaS
бұл бағдарламалық жасақтаманы (бағдарламалық жасақтама) ұсыну немесе
сату бизнес моделінің мысалы. Бұл жағдайда бағдарламалық жасақтама иесі
оған Интернет арқылы пайдаланушыға қол жеткізуге мүмкіндік береді.
Мұндай бағдарламалық жасақтаманың мысалдары MS Office 365,
LearningApps.org, Zarafa және т.б. [3].
Бұл қосымшаны орналастыру моделі, ол соңғы пайдаланушыға
сұраныс бойынша қызмет (on demand) ретінде қосымшаны ұсынуды
білдіреді. Мұндай қосымшаға қол жеткізу желі арқылы және көбінесе
интернет-шолғыш арқылы жүзеге асырылады.
Бұл жағдайда SaaS моделінің клиент үшін басты артықшылығыжабдықты және онда жұмыс істейтін бағдарламалық жасақтаманы орнатуға,
жаңартуға және қолдауға байланысты шығындардың болмауы. Мақсатты
аудитория-соңғы тұтынушылар.
SaaS моделінде:
- қолданба қашықтан пайдалануға бейімделген;
- бір қосымшаны бірнеше клиент пайдалана алады;
- қызмет үшін төлем ай сайынғы абоненттік төлем ретінде немесе
транзакциялардың жиынтық көлемі негізінде алынады;
- қосымшаны қолдау төлем құрамына кіреді;
- қосымшаны жаңғыртуды қызмет көрсетуші персонал клиенттер үшін
бірқалыпты және айқын жүргізе алады.
Бағдарламалық жасақтама жасаушылардың көзқарасы бойынша SaaS
моделі бағдарламалық жасақтаманы лицензияланбаған қолданумен тиімді
күресуге мүмкіндік береді, өйткені клиент бағдарламалық жасақтаманы
сақтай, көшіре және орната алмайды.
Негізінен, SaaS бағдарламалық жасақтамасын ішкі ақпараттық
жүйелерге ыңғайлы және тиімді балама ретінде қарастыруға болады.
SaaS логикасының дамуы-WaaS тұжырымдамасы (Workplaceas a
Service-қызмет ретінде жұмыс орны). Яғни, клиент виртуалды жұмыс
орнында жұмыс істеу үшін барлық қажеттіліктермен толық жабдықталған өз
иелігінде алады [1].
Жақында жарияланған SoftCloud мәліметтеріне сәйкес, келесі SaaS
қосымшалары сұранысқа ие (танымалдылықтың төмендеу реті бойынша):
- пошта;
- байланыс (VoIP);
- антиспам және антивирус;
-helpdesk;
- жобаларды басқару;
- қашықтықтан оқыту;
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- CRM;
- деректерді сақтау және резервтеу [1].
2) PaaS – Platform-as-a-Service, қызмет ретінде қосымшаларды әзірлеу
платформасы. Бұл модельде пайдаланушыға кейінірек осы бағдарламалармен
жұмыс істеу үшін қажетті қосымшалар үшін операциялық жүйелерді бұлттық
дискілерге орнату мүмкіндігі беріледі. Мысалы, егер пайдаланушыда қажетті
амалдық жүйені орнату мүмкіндігі болмаса, мұны бұлтта жасауға болады.
PaaS-бұл қызмет ретінде веб-қосымшаларды әзірлеу, тестілеу,
орналастыру және қолдау үшін интеграцияланған платформаны ұсыну. Вебқосымшаларды әзірлеу, тестілеу және кеңейту операцияларының барлық
тізімі бір интеграцияланған ортада орындалуы керек, осылайша жеке
кезеңдер үшін жеке ортаны қолдау шығындарын қоспағанда.
Мұндай тәсілдің келесі артықшылықтары бар: масштабталу; ақауларға
төзімділік; виртуализация; қауіпсіздік.
PaaS масштабталуы қолданба қызмет ететін пайдаланушылар санына
байланысты қажетті ресурстарды автоматты түрде бөлуді және босатуды
қамтиды.
Бастапқы кодты құру және оны әзірлеу тобының ішінде бөлісу
мүмкіндігі PaaS негізіндегі қосымшаларды құру өнімділігін едәуір
арттырады.
Мұндай платформаның ең танымал мысалдары-Google-дің AppEngine,
ол қосымша есептеу ресурстарын сатып алу мүмкіндігі бар вебқосымшаларға арналған хостингті және Microsoft корпорациясының бүкіл
бұлт инфрақұрылымының орталығы — Windows Azure операциялық жүйесін
ұсынады [1]. Бұл қызмет веб-қосымшаларды қосымша шығынсыз
орналастыруды айтарлықтай жеңілдетеді.
3) IaaS – Infrastructure-as-a-Service, бұл модель SaaS және PaaS
мүмкіндіктерін біріктіреді, яғни пайдаланушы бұлтта және бағдарламалық
жасақтамамен және операциялық жүйемен жұмыс істеу мүмкіндігін алады.
IaaS-бұл қызмет ретінде it инфрақұрылымы.
IaaS үш негізгі компоненттен тұрады:
- аппараттық құралдар (серверлер, деректерді сақтау жүйелері,
клиенттік жүйелер, желілік жабдықтар);
- операциялық жүйелер және жүйелік БҚ (виртуалдау, автоматтандыру
құралдары, ресурстарды басқарудың негізгі құралдары);
- бағдарламалық жасақтама (мысалы, жүйелерді басқару үшін).
Әдетте, мұндай қызмет есептеу базасына қызмет көрсету және
пайдаланылған ресурстардың мөлшері негізінде төленеді.
IaaS кәсіпорындарды деректер орталықтарының, клиенттердің және
желілік инфрақұрылымдардың күрделі инфрақұрылымдарын қолдау
қажеттілігінен босатады, сондай-ақ күрделі шығындар мен ағымдағы
шығыстарды азайтуға мүмкіндік береді. Бұдан басқа, бірлесіп пайдалану
инфрақұрылымы шеңберінде қызмет көрсету кезінде қосымша үнемдеуді
алуға болады [1].
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IaaS-тегі ізашар Amazon болып саналады, ол бүгінде екі негізгі IaaS
өнімдерін
ұсынады:
EC2
(ElasticComputeCloud)
және
S3
(SimpleStorageService).
Бұлтты қызметтердің барлық үш түрі өзара байланысты және
кірістірілген құрылымды білдіреді.
Жабдық (есептеу қуаты) қызмет ретінде (Hardware as a Service,
қысқаша HaaS) – виртуалдау технологияларын пайдалана отырып, сервистер
түрінде жабдықтың есептеу ресурстарын (оның процессорлық уақытын,
деректерді сақтау орнын және т.б.) беру. Бұл қызметтер, әдетте, Google,
Yandex, OpenVZ, FreeVPS, Linux-VServer, Apache Hama, Open Source Project
сияқты серверлер, суперкомпьютерлер және т.б. сияқты нақты есептеу
жүйелеріне аналог ретінде ұсынылады.
Байланыс қызметі (Communications as a Service, сокр. CaaS)-бұлтта
құрылған, интернет желісі бойынша немесе кез келген басқа IP-желілер
(VoIP) бойынша сөйлеу сигналын беруді, лездік хабар алмасуды (IM),
бейнеконференцияны қамтамасыз ететін коммуникациялық шешім. CaaS
моделі клиенттерге белгілі бір мерзімге пайдаланылатын қызметтерге ақы
төлеу негізінде байланыс құралдары мен қызметтерді орналастыруға
мүмкіндік береді. Бұл қызметтердің кейбірінде ақысыз нұсқалар бар, бірақ
олар шектеулі респонденттермен жұмыс істейді (ICQ, Skype).
Қызмет ретінде бақылау (Monitoring-as-a-Service, қысқартылған MaaS)
бұлтта бақылау және қауіпсіздік бағдарламалық жасақтамасы болып
табылады. Бүгінгі таңда мұндай ашық бастапқы шешімдер-Ganglia, Zabbix,
Hyperic HQ. Мұнда кейбір ескертулермен Nagios-ты да жатқызуға болады.
Қызмет ретінде инфрақұрылым (қызмет ретінде Инфрақұрылым,
қысқартылған IaaS) – бұл бұлтты есептеу тұжырымдамасына негізделген
қызмет ретінде компьютерлік инфрақұрылымды (әдетте виртуализация
түрінде) қамтамасыз ету. Негізінен, IaaS SaaS, HaaS комбинациясы болып
табылады, өйткені оған екеуі де кіреді, әдетте көпше, сонымен қатар CaaS
және кейде MaaS бүкіл жүйені біріктіру және бақылау мақсатында
қолданылады, сондықтан оны негізінен кәсіпорындар қолданады.
(Platform as a Service, сокр. PaaS) - әртүрлі қосымшаларды әзірлеу,
тестілеу, орналастыру, қолдау үшін қажетті белгілі бір сипаттамалары бар
бағдарламалық платформа мен құралдарды ұсыну. Бұған сонымен қатар
бағдарламалық платформаны құрайтын пайдалануға дайын бұлтты
қызметтер кіреді. Қазіргі уақытта Open Source әлемінің жарқын мысалдарыXen Cloud Platform, Cloud Foundry, Apache Hadoop, Apache Hive және т.б. [3].
Компьютер (виртуалды жұмыс үстелі) қызмет ретінде (Desktop as a
Service, қысқартылған DaaS) – әрбір пайдаланушы өз міндеттеріне жеке-жеке
реттей алатын виртуалды компьютерді ұсыну. Осылайша, пайдаланушы
жұмысқа келгенде жай ғана деректерді енгізеді (әдетте логин мен пароль)
және өз компьютерін емес, үшінші тарап серверінің есептеу қуатын қолдана
отырып жұмыс істей алады.
Қызмет ретінде жұмыс ортасы (Workspace as a Service, қысқаша WaaS)
– жұмыс ортасын құруға арналған SaaS жиынтығын ұсыну. DaaS-тан
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айырмашылығы, бұл жағдайда пайдаланушы тек Бағдарламалық жасақтамаға
қол жеткізе алады, ал барлық есептеулер тікелей оның машинасында жүреді.
Шын мәнінде, бұл санат SaaS және PaaS гибриді болып табылады, өйткені
соңғысынан айырмашылығы-бағдарламалық жасақтаманы әзірлеуге және
тестілеуге емес, кеңсе жұмысына бағытталған платформа, бірақ сонымен
бірге оны жүзеге асыруда виртуализация технологияларын пайдаланбайды.
Қазіргі уақытта бұл технологияны енгізу негізінен Google және Microsoft
сияқты әртүрлі ірі компаниялармен қамтамасыз етіледі және көбінесе жабық
бастапқы шешімдерді ұсынады, кейде бос және ашық компоненттерді немесе
олардың көздерін қолданады.
Барлығы қызмет ретінде (Барлығы қызмет ретінде, қысқартылған EaaS)
– бұл барлық шешімдердің элементтерін қамтитын тұжырымдамалық
модель. Қазіргі уақытта оның толық орындалуы жоқ – бұл Google және
Microsoft сияқты ірі бұлтты компаниялар үшін өте қолайлы.
Бұлтты есептеу модельдерін пайдаланушылар топтары бойынша жіктеу
9.1-суретте көрсетілген.

Сурет 9.1. Әр түрлі пайдаланушы топтары үшін бұлтты жұмыс моделі
9.1-суретте көрсетілген модельдерді жіктеу деректері қазіргі заманғы
ұйымдардың бизнестің әртүрлі салаларында бұлтты технологияларды
қолданудың барлық бағыттарын қарастырады. Әрбір бизнес-құрылым үшін
бұлтты технологиялардың өзіндік бағыты маңызды және қызықты болады.
Мысалы, сайттарды әзірлейтін немесе it-технологиялар саласында жұмыс
істейтін фирмаға сауда кәсіпорындарына немесе білім беру ұйымдарына
қарағанда бір бұлтты бизнес шешімдер өзекті болады.
Бизнес шешімдермен қатар, заманауи білім беру бұлтты қызметтері
қарқынды дамуда. Мысал ретінде виртуалды интернет-зертханалар,
қашықтықтан немесе қашықтықтан оқытуды ұйымдастыру, интернетконференциялар, мастер–кластар, вебинарлар және т.б. қалай болғанда да,
білім беру ұйымы оқу процесі бухгалтерлік есеппен, қызметкерлердің
жұмысымен байланысты, оқытушымен, әкімшілікпен, қызмет көрсететін
және техникалық қызметкерлермен және т. б. келісімшарттық қатынастар бар
кәсіпорын ретінде қарастырылуы керек [3].
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Жоғарыда келтірілген мысалда кез-келген кәсіпорынның қызметінде
HaaS, PaaS, IaaS және SaaS сияқты бұлтты модельдерді қолдану орны бар
екендігі айқын көрінеді. Бұл модельдер белгілі бір бизнес құрылымы үшін
қажет бұлтты технологияларды қолдануға мүмкіндік береді. Осылайша,
HAAS моделінің бұлтты қызметтері оқу процесінде белгілі бір
пайдаланушылар тобына қол жеткізуді ашу арқылы оқу-әдістемелік
материалдарды, аудио және бейне ресурстарды, электрондық интернет
ресурстарына сілтемелерді виртуалды дискіге орналастыруға мүмкіндік
береді. Олар сонымен қатар білімді тиімді бақылауға, үй немесе бақылау
тапсырмаларын беруге, Электронды күнделіктерді, үлгерім немесе қатысу
журналдарын жүргізуге және т.б. мүмкіндік береді. [3].
9.1.3 Бұлтты есептеу модельдерінің және олардың негізінде
ұсынылған шешімдердің негізгі артықшылықтары мен кемшіліктері
Бизнес-құрылымдар бұлтты технологияларды қолданудың барлық
артықшылықтары
мен
артықшылықтарын
бағалады.
Бұлтты
технологияларды қолданатын ұйымдар серверлік жабдыққа, лицензиялық
бағдарламалық жасақтамаға, техникалық қызмет көрсететін қызметкерлердің
жалақысына, жеке деректер орталығын құруға және қолдауға қаражат
жұмсаудың қажеті жоқ.
Бұлтты есептеулерді қолданудың артықшылығы-шығындарды едәуір
азайту, кәсіпорынның тиімділігі мен өнімділігін арттыру. Әлемдегі көптеген
ұйымдар осы артықшылықтарды бағалап үлгерді. Бүгінгі таңда, тапсырыс
берушілер тарапынан және осы қызметтерді жеткізушілер тарапынан
бизнеске арналған бұлтты технологияларға сұраныстың ұдайы өсуі
байқалады [1].
Қазіргі әлемде бұлтты технологияларды қарапайым пайдаланушылар
да, бизнес немесе білім беру жүйесінің шешімдері ретінде де белсенді
қолданады. Коммерциялық ұйымдар мен пайдаланушылар арасында бұлтта
деректерді сақтау, Бағдарламалық жасақтамаға, операциялық жүйелерге және
әртүрлі бұлт қызметтері мен ресурстарына қол жеткізу сияқты бұлтты
қызметтердің мүмкіндіктері танымал болды. Бұлтты есептеу модельдеріне
тән артықшылықтар мен кемшіліктерді толығырақ қарастырайық.
Бұлтты технологияны қолданудың артықшылықтары:
- ұйымдардан және пайдаланушылардың қажеттілік болмаса қолдану
жұмысында қуатты компьютерлер, т. б. пайдаланылады ресурстар серверлер;
- бағдарламалық жасақтаманы өздігінен орнатудың және
конфигурациялаудың қажеті жоқ, бұлтты қызметтерге қол жеткізу үшін кезкелген веб-шолғыштың болуы жеткілікті болады;
- компьютер ресурстары мен дискілік кеңістік үнемделеді;
- лицензиясыз, күмәнді және қарақшылық бағдарламаларды
пайдаланудың қажеті жоқ;
- деректерді сақтау үшін жеткілікті үлкен орын бар. Бұл жағдайда
ақпаратты тасымалдағыштар арқылы деректерді бір компьютерден екінші
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компьютерге беру проблемасы жойылады, өйткені деректерді бұлтта сақтау
оңай және сенімді. Сонымен қатар, оларға интернет байланысы болған кезде
кез келген уақытта қол жеткізуге болады.
- бұлтты технологиялар құжаттар, жобалар бойынша бірлесіп жұмыс
істеуге мүмкіндік береді;
- бұлтты технологиялар арқылы қашықтан немесе қашықтықтан
оқытуды ұйымдастыру қол жетімді болады;
- Компьютерлік техникаға қызмет көрсететін жүйелік әкімшілер мен
Техникалық персоналдың жалақысына жұмсалатын шығындар қысқарады[2].
Бұлтты технологияның кемшіліктері:
- пайдаланушы деректеріне қол жеткізу интернетке қосылудың
болуына байланысты. Ол болмаған жағдайда, егер пайдаланушының
компьютерінде немесе ақпарат тасымалдаушысында резервтік көшірме
болмаса, деректерге қол жеткізу мүмкін болмайды;
- барлық деректерді, әсіресе құпия деректерді сақтау және өңдеу үшін
үшінші тарап провайдеріне сеніп тапсыруға болмайды;
- бұлтты қосымшалардың барлығы деректерді пайдаланушыға ыңғайлы
форматта сақтай бермейді, сондықтан оларды болашақта ақпарат
тасымалдаушыдан пайдалануға болады;
- провайдердің серверінде апат және резервтік көшірменің болмауы
салдарынан деректердің жоғалуы мүмкін ең аз тәуекел бар[3].
Қазіргі уақытта пайдаланушылар арасында ең танымал бұлтты
деректер қоймалары. Пайдаланушылар үшін деректерді флэш-дискіде сақтау
әрқашан ыңғайлы, вирустардың қаупі, орын жетіспеушілігі және флэшдискілердің басқа да кемшіліктері пайдаланушылар деректерді сақтау үшін
бұлтты жиі қолданатындығына әкеледі. Бұлтты деректер қоймалары кезкелген компьютерден немесе мобильді құрылғыдан деректерге қол жеткізу
қажет болған жағдайда қолданылады. Бұлтты деректерді сақтау-бұл
деректерді сақтау және пайдалану үшін клиенттерге ұсынылатын көптеген
интернет-серверлерде сақталатын, орналастырылған онлайн-сақтау орны.
Бұлтты it қызметтерінің түрлері әртүрлі және пайдаланушыларға дайын
қосымшалар мен инфрақұрылымды ұсынады. Бұл ретте шешуші фактор
қызмет көрсету уақыты-жылдамдығы болып табылады.
Қазіргі уақытта бұлтты технологияларға қызмет көрсетудің 3 негізгі
моделі [4, 5, 6] ерекшеленеді. Басқаша айтқанда, олар бұлт қабаттары деп
аталады. 3 қабат деректері Инфрақұрылым, платформа және қосымшалар
қызметтерін құрайды.
Infrastructure as a Service инфрақұрылым қызметтеріне жатады. IaaS-бұл
қызметтер нәтижесінде пайдаланушыларға ұсынылатын физикалық
ресурстар кешені (серверлер, желілік жабдықтар, дискілер). Инфрақұрылым
қызметінің тән мысалы-аппараттық қызмет. HaaS қолданушыға қызмет
ретінде аппараттық құралдарды ұсынады. Осылайша, пайдаланушы қызмет
ретінде жабдықты алады, онда болашақта ол қолайлы бағдарламалық
жасақтаманы таңдап, жұмысын жалғастырады.
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Пайдаланушы
операциялық
жүйелерді,
сақтау
жүйелерін,
қосымшаларды пайдаланады және желілік компоненттерді таңдайды.
IaaS артықшылықтары аппараттық құралдарға инвестициялардың
төмендеуін қамтиды, өйткені осы модельде қолданылатын виртуализация
әдістері ресурстарды тиімді пайдалануға мүмкіндік береді.
Бизнеске арналған бұлтты технологиялар тиімділігінің кемшіліктері бұл өнімділік бұлтты қызмет провайдерінің мүмкіндіктеріне тікелей
байланысты. Сондай-ақ кемшіліктерге қауіпсіздік талаптарына жоғары
шараларды жатқызуға болады [2]. Бұлтты инфрақұрылым қызметтерінің
мысалдары IBM SmartCloud Enterprise, VMWare, Amazon EC2, Windows
Azure, Google Cloud Storage, Parallels Cloud Server және т. б.
Platform as a Service платформа қызметтерін ұсынады. PaaS-бұл қызмет
үлгісі, онда пайдаланушыға қызмет ретінде жасалған немесе сатып алынған
қосымшалар ұсынылады. Мысалы, қызмет ретінде аралық бағдарламалық
қамтамасыз ету, хабар алмасу мүмкіндігі, интеграция, ақпарат, байланыс
қызмет ретінде ұсынылады.
Workplace as a Service-жұмыс,қызмет сияқты. WaaS кәсіпорындарға
кәсіпорын қызметкерлерінің автоматтандырылған жұмыс орындарын (АЖО)
ұйымдастыруда бұлтты есептеулерді қолдануға мүмкіндік береді. WaaS
артықшылықтары қызметкерлердің функционалдық міндеттерін орындау
үшін қажетті бағдарламалық жасақтаманы орнату және орнату арқылы
қызметкерлердің жұмыс орнын ұйымдастыруға мүмкіндік береді.
Data as a Service-қызмет сияқты деректер. DaaS Тапсырыс берушіге
дәстүрлі компьютерлік технологиялармен салыстырғанда үлкен көлемдегі
ақпаратты сақтау үшін дискілік кеңістікті пайдалануға мүмкіндік береді.
Security as a Service – қауіпсіздік, какуслуга. SaaS өз клиенттеріне
қауіпсіздікті қамтамасыз ететін бағдарламалық өнімдерді қолдануға
мүмкіндік береді. Оларға веб және желілік технологияларды пайдалану,
электрондық хабарламалармен, файлдармен алмасу және электрондық хат
алмасу саласындағы қауіпсіздік жатады. Бұл қызмет пайдаланушыларға
қауіпсіздік жүйесін сақтауға мүмкіндік береді, сонымен бірге оны қолдануды
айтарлықтай үнемдейді.
Application Programming Interface моделі PaaS және IaaS біріктірілген
деп сипаттауға болады. API қолданушыға қолданбалы бағдарламалау
мүмкіндігімен бірге операциялық жүйені ұсынады. Пайдаланушының міндеті
тек бұлтты технологиямен қамтамасыз етілген платформаларда
орналастырылған қажетті қосымшаларды әзірлеуге және жасауға және оны
қорғауды қамтамасыз етуге ғана байланысты [2].
Артықшылықтары: нұсқаларды біркелкі орналастыру пайдаланушы
бұлттағы бағдарламалық жасақтамадағы өзгерістерді іс жүзінде сезінбеуі
керек дегенді білдіреді.
Кемшіліктері: пайдаланушы қосымша қауіпсіздік шараларын
қабылдауы керек.
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Платформа қызметтерінің мысалдары ретінде мыналарды атауға
болады: IBM Cloudapplicationservices, AmazonWebServices, WindowsAzure,
Boomi, CastIron, GoogleAppEngine және т. б.
Software as a Service қолданушыға бағдарлама қызметтерін ұсынады.
SaaS провайдері қолданушыға қызмет ретінде қосымшаны ұсынады,
пайдаланушы өз кезегінде бұлтта қосымшаны іске қосады. Жалпы жағдайда,
пайдаланушы
қашықтағы
серверлерде
орналастырылған
бұлтты
бағдарламаға қол жеткізе алады. Осы қызметті жеткізуші пайдаланушыға
ұсынылатын бағдарламалық қосымшаны жаңартуға, лицензиялауға жауап
береді. Қолданбалар пайдаланушыға браузер, электрондық пошта немесе
қолданбалы интерфейстер арқылы қол жетімді болады. Пайдаланушыға
қосымшаға кіру үшін логин мен пароль жеткілікті және жұмыс қауіпсіздігі
мен қосымшаны сақтау бойынша ұсыныстарды орындау жеткілікті. Жарқын
өкілдер-GMail сияқты электрондық пошта қызметтері, Mail.ru. Yahoo Mail
және web 2.0 технологиясының арқасында олардың саны күн сайын артып
келеді. Бизнеске арналған шешімдерге бағытталған қосымшалардың
танымалдығы артып келеді, оларға жалақы төлеуге, персоналды басқаруға,
жобалармен бірлескен ұжымдық жұмыс істеуге, клиенттермен, Тапсырыс
берушілермен немесе бизнес серіктестермен жұмыс істеуге арналған
қосымшалар кіреді [2].
SaaS артықшылықтары аппараттық және еңбек ресурстарының
инвестицияларын азайтуды және провайдер тарапынан қосымшаны уақтылы
жаңартуды қамтиды. Кемшіліктерге қауіпсіздік шараларының болмауы да
жатады.
SaaS түрлеріне мыналар жатады: Gmail, Google Docs, Netflix,
Photoshop.com, Acrobat.com, Intuit QuickBooks Online, IBM LotusLive, Unyte,
Salesforce.com, қант CRM және WebEx. Бұл жағдайда мобильді қосымшалар
саласы SaaS-қа жатады.
Жақын арада бұлтты модельдерге бөлінудің бәрі қажет болмайды деген
пікір бар, өйткені бұлтты технологияның дамуы EverythingasaService
тұжырымдамасының дамуына әкеледі деп болжанады. Eaas қолданушыға
бағдарламалық жасақтама мен бағдарламалық жасақтамадан бастап, әр түрлі
бұлтты қызметтердің кең спектрін, пайдаланушылар арасындағы өзара
әрекеттесуден бастап, бизнес-шешімдерді басқару қосымшаларына дейін
ұсынады.
9.2 Бұлттарда орналастыруға арналған Web-қосымшаны әзірлеу
9.2.1 Бұлтты ортада орналастырылатын қосымшаларды әзірлеу
және сүйемелдеу
Windows Azure бұлтты платформасын қосымшаларды әзірлеу үшін
қолданған кезде, әзірлеу процесінде қолданылатын құралдар әзірлеушіге,
тіпті бұлтты платформаларды алғаш қолданған адамға да таныс болады.
Бұлтты ортада қосымшаларды орналастыру үшін Windows Azure Web Sites
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және Windows Azure Cloud Services екі негізгі қызметі бар. Олар қол жетімді
функционалдылық деңгейінде ерекшеленеді.
Windows Azure Web Sites, Windows Azure Cloud Services және Visual
Studio қызметтерін қолдана отырып, веб-қосымшаны әзірлеу мен
орналастырудың мысалы келтірілген.
Жұмысты бастау үшін Windows Azure басқару порталында жаңа вебсайт құру қажет. Ол контейнер ретінде қызмет етеді. Басамыз New Web
SitesQuick Create.
 Біз DNS
-сайттың
веб
атауын енгіземіз, оны
пайдаланушы сайтқа кіру үшін пайдаланады.

Сурет 9.2. Жаңа сайт құру
Веб-сайтты орналастырғаннан кейін пайдаланушы автоматты түрде
стандартты бетке өтеді.

Сурет 9.3. Сайтты басқару беті
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Сурет 9.4. Кеңейтілген сайт
Веб-сайтты басқару тақтасына оралғаннан кейін, веб-сайтты
орналастыру үшін Visual Studio-да қолданылатын жариялау профилін жүктеу
үшін "жүктеу" сілтемесін басу керек.
Әрі қарай, Visual Studio әкімші режимінде іске қосылып, жаңа жоба
жасау керек ASP.NET MVC 4; келесі жаңа жобаны нұқыңыз, жоба түрін
таңдаңыз ASP.NET MVC 4 Web Application.

Сурет 9.5. Visual Studio - да mvc4-те жоба құру
Әрі қарай, Internet Application бағдарламасын таңдап, жобаның атын
тінтуірдің оң жақ түймесімен нұқыңыз, Publish таңдаңыз.

294

Сурет 9.6. Қолданбаны орналастыру
Publish Web тілқатысу терезесі ашылады. Онда импорттау түймесін
басып, біз бұрын жүктеген жарияланым профилін таңдау керек. Әрі қарай,
импорттау процесі жүреді және сайтты Windows Azure Web Sites-ке
орналастыру үшін біз Publish түймесін басуымыз керек.

Сурет 9.7. Жариялау профилін таңдау
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Сурет 9.8. Қолданбаны орналастыру
Осыдан кейін біз веб-сайтқа кіре аламыз.

Сурет 9.9. Кеңейтілген сайттың интерфейсі
9.3 Виртуализация тұжырымдамасы
9.3.1 Виртуализация платформалары
Бір физикалық компьютер немесе сервер негізінде бірнеше
компьютердің көрінісі жасалатын Технология виртуализация деп аталады.
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Процессордың, жедел жадтың және т.б. конфигурациясы бар бұл физикалық
компьютер әдетте хост деп аталады. Арнайы бағдарламалық жасақтаманы
қолдана отырып, осы компьютердің негізінде бірнеше виртуалды
машиналарды орналастыруға болады. Виртуалды машина дегеніміз-нақты
компьютердің ресурстарын пайдаланатын бағдарламалық жасақтамасы бар
қалпына келтірілген компьютер (немесе компьютерлер).
Виртуализация-бір жабдықта бірнеше жеке компьютерлердің
(виртуалды машиналардың) болуын елестетуге көмектеседі. Бұл иллюзияны
жасау үшін сізге гипервизор қажет - виртуалды машиналардың ресурстарын
тарататын және басқаратын бағдарлама. Гипервизор бір уақытта бірнеше
операциялық жүйелерді бір уақытта іске қосуға мүмкіндік береді [10]. Бір
компьютерге бірнеше түрлі операциялық жүйелерді орнату үшін виртуалды
машиналар қолданылады. Мысалы, бұл әртүрлі операциялық жүйелермен
(ОЖ) жұмыс істеуге, вирусқа күдікті бағдарламаларды іске қосуға,
операциялық жүйелердің резервтік көшірмелерін жасауға және т.б. арналған
қосымшаларды тестілеу және әзірлеу кезінде пайдалы болады.
Виртуализация дегеніміз-бір хост компьютер жабдықтарында бірнеше
операциялық жүйелерді пайдалану мүмкіндігі.
Гипервизорды VMM немесе VirtualMachineMonitor деп те атайды. Ол
виртуализация платформасының өзегі мен негізгі компонентін құрайды.
VMware виртуализация платформасы индустриясының флагмандарының бірі
болып саналады. 1998 жылдан бастап VMware өзі жасаған виртуализация
әдістеріне патенттерге ие болды. Содан бері ол VMware Workstation-дан
бастап VMware ESX Server-ге дейін әртүрлі виртуализация бағдарламаларын
жасады. VMware серверлерде виртуализация арқылы кәсіпорындардың
шығындарын едәуір азайтады, бұл бизнес құрылымдарын бірден бағалады
және байқады.
VMware негізінде ақпаратты авариялық қалпына келтірудің болуы
және басқа да бірқатар функциялар мен артықшылықтар бағаланды, бұл осы
платформаның танымалдылығында маңызды рөл атқарды. VMware-дің
виртуализация
саласындағы
көшбасшылығы,
жаңашылдығы
және
техникалық артықшылығы бүгінде де жалғасуда.VMware Workstation-ны бір
жұмыс үстелінде бірнеше түрлі операциялық жүйелерді немесе бір ОЖ
нұсқаларын іске қосу үшін пайдалануға болады. Құмсалғыш орталары мен
VMware Workstation суреттерін қоршаған ортаны жасаушылар да
пайдаланады.
VMware
Workstation-it-мамандарға
бір
компьютерде
x86
архитектурасына арналған бірнеше операциялық жүйелерді бір уақытта іске
қосу арқылы бағдарламалық жасақтаманы әзірлеу, тестілеу, көрсету және
орналастыру үшін жаңа мүмкіндіктер беретін шешім. VMware Workstationбұл тек қосымшаны жасаушыларға ғана емес, сонымен қатар жеке
компьютер пайдаланушыларына да бағытталған платформа. VMware
Workstation құрамына Aero Peek және Flip 3D қолдауы кіреді, бұл VMware
тапсырмалар тақтасына немесе хост жұмыс үстеліндегі тиісті қойындыға
апару арқылы виртуалды машинаның жұмысын байқауға мүмкіндік береді.
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VMware Workstation-дағы виртуалды машиналар Windows Display Driver
Model (WDDM) - ді толықтай қолдайды, бұл Windows Aero интерфейсін
қонақ машиналарында пайдалануға мүмкіндік береді [11].
VMware Workstation виртуалды машиналарда сервер, жұмыс үстелі
және планшет ортасын қалпына келтіру үшін пайдаланылуы мүмкін. VMware
Workstation-да қосымшаны бір Дербес компьютерде бірнеше операциялық
жүйелерде бір уақытта қайта жүктеместен іске қосу мүмкіндігі бар.
Workstation көмегімен ноутбуктерде Cloud FoundryTM шешімімен, үлкен
көлемдегі деректерді өңдеуге арналған қосымшалармен (мысалы, ApacheTM
Hadoop® бір түйінмен кластермен) және vSphere немесе Microsoft Hyper-V
Server ортасында 64 биттік VM құру.
VMwarePlayer-виртуализацияның тегін гипервизоры. Айта кету керек,
бұл тегін, нәтижесінде тек бір виртуалды машинаны іске қосуға арналған.
VMware Workstation өте сенімді гипервизор болып саналады. Онда
виртуалды машинаның ойнату, жазу және суретке түсіру мүмкіндігі сияқты
қосымша мүмкіндіктері бар. VMwarePlayer - мен жұмыс істей отырып,
пайдаланушы бірнеше виртуалды машиналарды жасай алмайды. VMware
Player 3.0 нұсқасында виртуалды машинаның кескінін жасаудың жаңа
мүмкіндігі қосылды.
VMware Player басқа VMware өнімдерінде жасалған виртуалды
машиналардың дайын суреттерін іске қосуға арналған. Оның көмегімен
VMware Workstation, Microsoft Virtual PC немесе Symantec LiveState Recovery
басқа виртуалды машиналары негізінде жасалған виртуалды машиналарды
"ойнатуға" болады (player атауынан шыққан) [11].Функционалдылықты
шектеу негізінен IT мамандары мен бағдарламалық жасақтама инженерлеріне
арналған функцияларға қатысты.
Виртуалды машиналардағы VMware Player Pro нұсқасы Windows
немесе Linux қосымшаларын немесе операциялық жүйелерін құру, іске қосу,
тестілеу үшін қолданылады. Ал VMware Player ProTM-бір компьютерде
бірнеше операциялық жүйелерді іске қосу мүмкіндігі іске қосылған
жақсартылған жұмыс үстелі виртуализациясы бағдарламалық жасақтамасы
болып саналады [11].
Google
,
Amazon,
Microsoft
компанияларының
бұлтты
инфрақұрылымының негізгі платформаларының мысалдарын қарастырыңыз.
Google Drive-бұлтты деректер қоймасы. Google пайдаланушыларға
деректерді бұлтта сақтауға, сонымен қатар ақпаратты басқа интернет
пайдаланушыларымен бөлісу мүмкіндігі бар файлдарға ортақ пайдалануға
мүмкіндік береді. Google Drive қолданушылардың смартфондары мен
планшеттерімен жұмыс істеу мүмкіндігі бар достық интерфейске ие. Google
Drive пайдаланушысы барлық Google қызметтері үшін 15 ГБ-қа дейін. Google
Drive-тің ыңғайлылығының бірі-файлдармен тікелей шолғышта жұмыс істеу
мүмкіндігі.
Google Docs құжаттарды, кестелерді, презентацияларды жасау және
өңдеу үшін қолданылады. Бұл тегін онлайн-кеңсе, ол мәтінмен, кесте
процессорымен және презентациялар жасау қызметімен жұмыс істеуге
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мүмкіндік береді. Бұл тек сақтауға ғана емес, сонымен бірге басқа
пайдаланушылармен деректер алмасуға және құжаттармен бірлесіп жұмыс
істеуге мүмкіндік береді [2].
Google App Engine бұл Google серверлеріндегі пайдаланушыларға вебхостинг сайттарын немесе веб-қосымшаларды ұсынатын бұлтты
қосымшаларды әзірлеу жүйесі. Қызмет дискілік кеңістіктің белгілі бір
көлемін, күніне кіріс және шығыс трафикті қамтамасыз етеді. App Engine
негізіндегі қосымшалар әзірлеушілерге Python, Java және Go
бағдарламаларын пайдалануға мүмкіндік береді. Деректерді сақтау және
жүктеу қызметтері, электрондық пошта және т. б. үшін API жиынтығы
ұсынылады.
Google платформасы Amazon қызметтеріне ұқсас, сонымен қатар
файлдар мен веб-қосымшаларды орналастыруға мүмкіндік береді. Amazon
Simple Storage Service-Amazon Web Services - тен онлайн-хостинг қызметі.
Оның мақсаты интернетке қолжетімділігі бар кез келген нүктеден
пайдаланушыларға деректердің кез келген көлемін сақтау және ұсыну болып
табылады [2].
Amazon Elastic Compute Cloud-бұл Пайдаланушының сұранысы
бойынша есептеу қуатын беретін бұлтты веб-қызмет. Ол өз
пайдаланушыларына қосымшалар, кітапханалар, деректер, AMI сақтау
құралдары және т. б. бар Amazon Machine Image (AMI) құруға мүмкіндік
беретін қол жетімді ортаны ұсынады. Бұл қызмет сонымен қатар суреттерді
сақтау үшін қолданылады, оны ең қауіпсіз және сенімді деп санайды.
Microsoft SkyDrive-бұл файл алмасу функциялары бар бұлтты
ақпаратты сақтау қызметі. SkyDrive қызметі пайдаланушыларға деректерді
стандартты қалталар түрінде сақтауға мүмкіндік береді. Microsoft Office
құжаттарын тікелей веб-шолғышта жасау және өңдеу, сонымен қатар қарау,
жүктеу және бөлісу мүмкіндігі бар. Бөлісу үшін OneNote, Microsoft Word,
Excel, PowerPoint сияқты кең таралған құжаттар қолданылады.
Microsoft
корпорациясының
танымал
бұлтты
қызмет
платформаларының бірі-Windows Azure. Ол PaaS және IaaS бұлтты есептеу
модельдерін жүзеге асырады. Бұл платформада қосымшаларды Microsoft
серверлерінде және деректер орталықтарында әзірлеуге және сақтауға
болады.
9.3.2 Mswindowsazure архитектурасы мен тұжырымдамалары
Windows Azure Compute-Windows Azure платформасында есептеулерді
жүзеге асыратын компонент рөлдік модельге негізделген жұмыс ортасын
ұсынады [12].
Windows Azure Storage-масштабталатын сақтауды қамтамасыз ететін
сақтау компоненті. Реляциялық модельді пайдалану мүмкіндігі жоқ және
SQL Databases (SQL Azure) балама (немесе қосымша шешім) – SQL Serverдің масштабталатын "бұлтты" нұсқасы.
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Microsoft корпорациясының виртуализация платформасы, Windows
Azure-бұлтқа негізделген операциялық жүйе және бұлтта жұмыс істеуге
арналған тиісті құралдар жиынтығы. 9.10-суретте Windows Azure бұлтты
сервисіндегі компаниялар мен тапсырыс берушілер арасындағы деректерді
өңдеу бойынша өзара іс-қимыл схемалық түрде ұсынылған.
Microsoft серверлерінде, деректер орталықтарында, Windows Azure
бағдарламалық жасақтаманы іске қосуды, пайдаланушылардың ақпаратын
сақтауды, пайдалануды және жаңартуды қамтамасыз етеді. Бұл жағдайда
пайдаланушыға тек веб-шолғыш жеткілікті, басқа бағдарламалық жасақтама
қажет емес.
Windows Azure – де қосымшалардың 2 түрі бар-ішкі және бұлтты. Ішкі
пайдаланушы жергілікті компьютерде орындалады, ал сыртқы Microsoft
деректер орталықтарының компьютерлерінде (9.11-сурет).

Сурет 9.10.
Windows Azure-де Сурет 9.11. Негізгі компоненттер
пайдаланушының
жұмысын Windows Azure
ұйымдастыру
https://www.intuit.ru/studies/courses/231
4/614/lecture/13320?page=1 - image.3.2
Пайдаланушылардың компьютерлерінде қандай операциялық жүйе
және оның нұсқасы орнатылғанына қарамастан, олардың барлығы Windows
Azure арқылы Windows операциялық жүйесіне қол жеткізе алады [8].
Windows Azure. NET сияқты веб-қызметтерге негізделген. Ақпаратты сақтау
және оған қол жеткізу үшін Windows Azure SQL Azure жеке ДҚБЖ
(дерекқорды басқару жүйесі) пайдаланады. Бұл бұлтта жұмыс істеуге
арналған Microsoft SQL Server ДҚБЖ нұсқасына ұқсас. Windows Azure Web
қызметтері болып табылатын келесі негізгі компоненттерден тұрады.NET
сыртқы түрі немесе интерфейсі, есептеу, жад және конфигурация (9.12сурет).
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Сурет 9.12. Windows Azure Архитектурасы
Қызмет интерфейсі бұлтты платформа арқылы қосымшаларды
басқаруға көмектеседі. Бұл интерфейс бағдарламалық жасақтама зауыты деп
аталады. Ол интерфейс агентімен орнатылған компьютерлердің жиынтығы
ретінде жүзеге асырылады [12].
Интерфейс қызметін басқару интерфейс контроллері деп аталатын
арнайы бағдарламалық жасақтамамен жүзеге асырылады. Ол әдеттегі
бағдарламалармен, интерфейс агенттерімен және жад қызметімен өзара
әрекеттеседі. Интерфейс
контроллері
конфигурация
XML
файлын
пайдаланып бұлтты қосымшаларды басқарады.
Есептеу қызметі пайдаланушының қосымшаларымен жұмыс істейді.
Бұл қызмет бір бұлттағы әртүрлі және көптеген пайдаланушы
бағдарламаларының жұмысына жауап береді. Бұлтқа негізделген қызметтің
мәселелерінің бірі-масштабтау. Бұл мәселені шешу үшін әр қолданушы
қосымшасын орындау жеке Виртуалды машина арқылы жүзеге асырылады.
Бұл виртуалды машиналар, әдетте, Microsoft корпорациясының қуатты және
тұрақты жұмыс істейтін серверлік операциялық жүйелерінің біріне
орнатылады [8].
Аты мен мақсатына сәйкес жад қызметі ақпаратты сақтайды. Сақтаудан
басқа, ол әртүрлі құрылымдардағы ақпаратпен жұмыс істеуге арналған
құралдарды ұсынады. Бұл үлкен екілік Нысандар, кезектер мен кестелер
болуы мүмкін. ADO.NET net кітапханалары арқылы әр түрлі құрылымдалған
деректерді өңдеуге мүмкіндік береді.
Windows Azure Fabric платформасының контроллері мен ядросының
мақсаты-нақты уақыт режимінде бақылау функциясын орындау. Windows
Azure Fabric кез-келген жабдықта қиындықсыз жұмыс істеуге арналған.
Қажет болса, Windows Azure Fabric серверлерді, виртуалды машиналарды
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және қосымшаларды бұлтқа орналастырған кезде қосымша қуат береді. Ол
жабдықты басқаруды және жүктемені бөлуді жүзеге асырады.
Windows Azure бағдарламасын іске асырудың негізі.NET платформасы
болып табылады, ол қауіпсіз режимде бағдарламалардың орындалуын
(басқарылатын орындау) қамтамасыз етеді. Барлық Windows Azure бұлтты
қызметтері екі негізгі бөліктен тұрады: қызмет шинасы және кіруді
басқару[9].
Қызмет шинасы және қол жеткізуді басқару Microsoft Azure Services
Platform платформасының негізгі компоненттері болып табылады. Windows
Azure платформасында rest, HTTP және XML-де құрылған API бар [2].
Әзірлеушілер бұлтты қызметтерді кез-келген операциялық жүйемен,
құрылғылармен және платформалармен пайдалана алады.
Мысал ретінде Windows Azure платформасының негізгі қызметіWindows Azure Web Sites. Бұл веб-сайттарды орналастыруға арналған бұлтты
орта. Бұл жақсы, өйткені ол бұлтта веб-бағдарламашыларға бұрыннан таныс
веб-сайтты әзірлеу құралдарын қолданады, содан кейін оны орналастырады.
Бұлтты қызметтердегі әзірлеушілердің көпшілігі архитектураны қайта құру
және бағдарлама кодына өзгерістер енгізу мүмкіндігін қажет етеді. Тиісінше,
Virtual Machines қолданған кезде, әзірлеушіде басқа мәселе бар.
Қосымшаның архитектурасын өзгерту қажет емес, бірақ виртуалды
инфрақұрылымды басқаруға байланысты сұрақтар мен міндеттер туындайды.
Шағын жобалар үшін Windows Azure Web Sites-ті қолданудың
артықшылықтарының бірі-орналастыру жылдамдығы. Сайтты құру және
орналастыру жылдамдығы алдын-ала реттелген виртуалды машинаны
пайдалануға байланысты.
Windows Azure Web Sites-те серіктестік ұсыныстардың кең галереясы
бар. Мысалы, Joomla немесе Wordpress шаблонынан веб-сайтты орналастыру.
Сондай-ақ, FTP, DropBox және т. б. көмегімен орналастыруға қолдау бар.
Орналастырудың алдыңғы нұсқаларына оралу мүмкіндігі сақталады.
Windows Azure Web Sites-пен жұмыс істеу кезінде әзірлеушіден жаңа
тар мамандандырылған технологияларды игеру талап етілмейді. Windows
Azure Web Sites-те орналастыру кезеңдері көптеген әзірлеушілерге ұқсас.
Практикалық тапсырма
1. Жергілікті құрылған қосымшаны өңдеу үшін бұлтқа жіберу керек; әдетте
Java немесе.NET технологиялары негізінде жасалған бағдарлама орындау
барысында мазмұнын өзгертпеуі керек.
2. Деректерді фондық жаңартуды және жүктемені теңдестіру құралдарын
пайдаланатын web-қосымшаны іске қосу қажет.
3. Пайдаланушы интерфейсін қолданбай автоматты режимде параллельді
өңдеу әдістерін қолдана отырып, қолданбалы есептеу тапсырмасын орындау
қажет.
4. Бұлтта жергілікті бағдарламамен өзара әрекеттесетін немесе клиенттік
компьютермен байланысатын қосымшаны іске қосу керек.
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5. Бұлтты технологияларды, Office 365 құралдарын немесе басқа бұлтты
интернет
қызметтерін
пайдаланудың
негізгі
мүмкіндіктері
мен
артықшылықтары туралы презентация жасаңыз.
6. Microsoft Microsoft корпорациясының көмегімен келесі бұлтты қызметтер
туралы презентация жасаңыз: GoogleApps бұлтты қызметі, GoogleAppEngine
технологиясы және Microsoft® .NETWorkflowServices.
7. Бұлтты интернет қызметтері арқылы кесте жасаңыз және жасаңыз:
№

Сервис атауы

Сипаттамалары

Қолдану саласы

Мысал ретінде Google бұлтты қызметтерін қарастырыңыз.
8. Microsoft Ficeliveworkspace бұлтты сервисінің көмегімен мәтіндік
құжаттың жобасын-пайдаланушының түйіндемесін жасаңыз.
9. Office 365 қызметі арқылы апта кестесін жасаңыз
10. Windows Azure көмегімен "кәсіпорын қызметкерлері" дерекқорын
жасаңыз.
11. Office 365, MicrosoftOfficeLiveWorkspace және GoogleApps қызметтеріне
салыстырмалы талдау жасаңыз.
Өзіндік бақылау сұрақтары
1. Бұлтты технологиялар дегеніміз не?
2. Сізге қандай бұлтты қызметтер таныс?
3. Амортизация дегеніміз не? SQL Azure дегеніміз не?
4. Бұлтты есептеу қызметтерінің негізгі модельдері қандай?
5. Microsoft Windows Azure қандай негізгі компоненттерден тұрады?
6. Microsoft Windows Azure іске асыру қай платформаға негізделген?
7. Бұл Fabric, Compute, Storage, Fabric Controller? Олардың мақсаты мен
ерекшеліктері қандай?
8. Storage сервисінің көмегімен деректердің қандай түрін сақтауға
болады?
9. SQL Azure ерекшеліктері мен ауқымы қандай?
10. Microsoft Azure Services Платформасын Сипаттаңыз Ба?
11. Серверлік
және
"бұлтты"
технологиялардың
негізгі
айырмашылықтарын атаңыз?
12. Қазіргі инфрақұрылымдық шешімдердің даму үрдістері қандай?
13. Виртуализация технологиясы және оның артықшылықтары туралы
түсініктерді сипаттаңыз?
14. Виртуализация технологиясының қандай түрлері сізге таныс?
15. VMware, Citrix (Xen), Microsoft Virtual Infrastructure виртуализация
платформаларына қысқаша шолу жасаңыз.
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16. Windows Azure Queue, Windows Azure Platform,Windows Azure Storage,
Azure Table Services, Azure Blob Services Архитектурасы Қандай?
Приведитепримеры.
17. Microsoft®. NET Services технологиясы және Microsoft ®
инфрақұрылымы туралы түсінік беріңіз .NETServiceBus.
18. Amazon EC2 мысалында бұлттағы веб-қызметтердің мақсатын
сипаттаңыз ба?
Қысқаша қорытынды
Бизнеске арналған дәстүрлі клиент-серверлік шешімдерді бұлтты
қызметтер мен технологиялар біртіндеп алмастырады. Қазіргі заманғы
кәсіпорындар бұлтты бизнес шешімдерін ұсынатын бірқатар қаржылық
артықшылықтар мен артықшылықтарды бағалады. Осыған байланысты
бұлтты есептеулерді қолданудың әртүрлі салаларының танымалдығы артып
келеді. Қазіргі заманғы кәсіпорындар бұлтты шешімдерді кеңінен қолданады
деректерді сақтау қызметтері, қосымшаларды жобалау және орналастыру
платформалары, операциялық жүйелер, мәліметтер базасы, деректер қоймасы
және Бизнеске арналған басқа бұлт технологиялары. Қазіргі уақытта бұлтты
қосымшаларды орналастырудың үш әдісі қолданылады: Тапсырыс берушінің
инфрақұрылымында, хост компаниясында немесе бұлтта. Виртуализацияның
танымал
платформаларының
бірі
VMware,
MSWindows
Azure,
WindowsServerAppFabric және т. б.
Ұсынылған әдебиеттер мен қосымша ақпарат көздерінің тізімі
1.
Инновационные технологии современного офиса (Облачные
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2.
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3.
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9.
https://www.intuit.ru/studies/courses/2314/614/lecture/13320?page=2
10.
https://www.sim-networks.com/blog/hypervisors-vmware-kvm-xenopenvz#virtualization-and-hypervisor
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ГЛОССАРИЙ
Авторлық түпнұсқа-автор (авторлар ұжымы) баспаға редакциялық
және кейінгі редакциялау үшін беру үшін дайындаған мәтіндік немесе
графикалық материал.
Тексеру-құжат кодының веб-стандарттардың ресми ережелеріне
сәйкестігін тексеру.
Веб-бет (веб - сайт)-веб-серверге қол жетімді HTML файлдары.
Діріл-бұл механикалық шаманың (санның) өзгеру процесі, ол
материалдық дененің орнын немесе осы мәнге сәйкес келетін нүктені немесе
оның өзгеру жылдамдығын сипаттайтын шаманы анықтайды, өз кезегінде
уақыт өте келе азаяды.
Гарнитура-кескіннің стилистикалық бірлігі бар және типографиялық
таңбалардың белгілі бір жиынтығынан тұратын бір немесе бірнеше қаріптер
жиынтығы, бір өлшем мен стиль.
Ақпараттық жүйенің өмірлік циклі келесі кезеңдердің реттілігімен
анықталады: ақпараттық жүйені құру, өнеркәсіптік пайдалану, сүйемелдеу,
дамыту және Пайдалануды аяқтау.
Шығындар-фирманың айқын (нақты, болжамды) шығындары мен
шығындары.
Баспалық түпнұсқа - баспаханада баспа нысанын дайындау үшін
баспаның басшылығы жиынтықта (басып шығару үшін) қол қойған
редакциялық және жарияланымдық өңдеуден өткен мәтіндік және
графикалық материал.
Интернет-әлемдегі көптеген компьютерлерді біріктіретін ғаламдық
компьютерлік желі.
Бұлтты деректерді сақтау-бұл деректерді сақтау және пайдалану үшін
клиенттерге ұсынылатын көптеген интернет-серверлерде сақталатын,
орналастырылған онлайн-сақтау орны.
Бұлтты есептеу-бұл Интернет арқылы пайдаланушыларға қол жетімді
болатын және деректер орталықтары деп аталатын қуатты серверлер мен
деректер орталықтары негізінде жүзеге асырылатын ауқымды және
виртуализацияланған мәліметтер мен бағдарламаларға негізделген
есептеулер.
Түпнұсқа-орналасу - түпнұсқа басылым, оның әр беті жолдар саны
бойынша болашақ кітаптың бетіне сәйкес келеді.
Өндірістік
санитария-өндірістің
зиянды
факторларының
қызметкерлерге әсерін жол берілетін деңгейден аспайтын мәндерге дейін
болдырмайтын немесе азайтатын ұйымдастырушылық, санитарлықгигиеналық шаралар, техникалық шаралар мен әдістер жүйесі.
Өнеркәсіптік санитария-еңбек жағдайларының өнеркәсіпте жұмыс
істейтін адамдардың денсаулығына қолайсыз әсерін болдырмауға
бағытталған практикалық шаралар жүйесі.
Электр энергиясын тұтынушылар-электр энергиясын энергияның кез
келген түріне түрлендіретін Электротехникалық құрылғылар.
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Репродукцияланатын түпнұсқа илимакет (РОМ) - фотоформаларды
немесе баспа нысандарын фотомеханикалық әдіспен немесе сканерлеу
әдісімен дайындау үшін дайындалған түпнұсқа.
Еңбек өнімділігінің факторы-еңбек өнімділігінің серпініне әсер ететін
және айқындайтын факторлардың объективті және субъективті қасиеттері.
Электроника-жартылай
өткізгіш
және
электр
вакуумдық
құрылғылардағы процестерді әртүрлі жүйелерді құру үшін қолданатын
ғылым мен техниканың саласы.
Электротехника-практикалық мақсаттар үшін электрлік және магниттік
құбылыстарды қолданатын ғылым мен техниканың саласы.
Ыңғайлылық-веб-сайттың қарапайымдылығы мен қолайлылығының
өзара байланысы.
СЅЅ (Cascading Style Sheets) - стильдердің каскадты кестелері.
IaaS (Infrastructure-as-a-Service) - сервис ретіндегі Инфрақұрылым.
FTP-файлдарды жүктеу және қашықтағы серверден жүктеу кезінде
қолданылатын файлдарды желі арқылы жіберу протоколы.
JavaScript-нысанға бағытталған сценарий бағдарламалау тілін Брендан
сіздің 1995 жылы жасаған.
HTML (HyperText Markup Language)- гипермәтінді белгілеу тілі.
Html орналасуы-Бұл веб-беттің дизайн макеттерін html кодына
түрлендіру.
HTTPS-таратылған жүйелер арасында деректерді қауіпсіз берудің
танымал клиент-серверлік хаттамаларының бірі.
PaaS (Platform-as-a-Service) - қосымшаларды сервис сапасында әзірлеу
платформасы.
SaaS (Software-as-a-Service) - пайдаланушыға бағдарламалық
қамтамасыз етуді қызмет ретінде ұсынады.
URI (UniformResourceIdentifier) - бұл HTTP-дегі параметр болып
табылатын желі ресурсын бірегей анықтайтын таңбалар тізбегі.
URL (Uniform Resource Locator) - желідегі орнын көрсететін интернетресурстың әмбебап көрсеткіші.
VMware Player-басқа VMware өнімдерінде жасалған виртуалды
машиналардың дайын суреттерін іске қосуға арналған виртуализацияның
гипервизоры.
Windows
Azure-Microsoft
корпорациясының
виртуализация
платформасы, бұлтты Операциялық жүйе және бұлтта жұмыс істеуге
арналған тиісті құралдар жиынтығы.
WWW (WorldWideWeb) - бүкіләлемдік ғаламтор, бұл Тим Бернерс Ли
ұсынған тұжырымдама, гипермәтіндік құжаттар - веб-беттер түрінде
ұсынылған әртүрлі ақпарат көздерінің жиынтығы.
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