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ТҮЙІНДЕМЕ 

 

Магистрлік диссертация  кіріспеден, 3 бɵлімнен, қорытынды бɵлімнен, 65 

беттен, тұрады. Пайдаланылған  əдебиеттер саны 30.  

Негiзгi cɵздер тiзiмi: үш өлшемді моделдеу, SQL бағдарламалау тіліндегі 

деректер қоры, интернет дүкен, Joomla - сайтты басқару жүйесі, киім үлгілерін 

үш өлшемде моделдеу, «3ds Max», «Marvelous designer», «Keyshot» 

бағдарламалары. 

Зерттеу обьектici: нақты бір кəсіпорны үшін автоматтандырылған 

ақпараттық жүйе комплексін құру жəне ондағы компания өнімдерін «3ds Max», 

«Marvelous designer», «Keyshot» бағдарламаларында үш өлшемде моделдеу. 

Зерттеу мaқcaты: «Serper Invest» кəсіпорнына арнап, 

автоматтандырылған интернет дүкен жүйесін құру жəне оны сайтты басқару 

жүйсіне енгізу. Компания тауарларына арнап SQL тілінде деректер қорын құру. 

Сонымен қатар, кəсіпорын шығаратын тауарларды үш өлшемді моделін жасап, 

интернет дүкен құрылымына енгізу.  

Aлынғaн нəтижелер: жалпы бұл магистрлік диссертациялық жұмыстың 

нəтижесінде «Serper Invest» компаниясына арналған интернет дүкен жасалды 

жəне де кəсіпорын өнімдерін бақылауға арналған деректер қоры SQL тілінде 

жасалды. Сонымен қатар компания өнімдерінің сатылымын арттыру 

мақсатында, тауарлардың үш өлшемді моделі жасалды.   

Қолдaну caлaлaры: бұл бітіру жұмыc тəжірибелік  мaғынaлы болып 

табылады. Жасалған нəтижелер «Serper Invest» компаниясы үшін таптырмас 

интернет арқылы сату құралы болып табылады, сонымен қатар т.б. мақсатта 

қолдaнылуы мүмкін. Cондaй-aқ, бұл бітіру жұмыcының нəтижелерi мен 

қорытындылaрын жоғaры курc бaкaлaʙриaты мен мaгиcтрaнттaры үшiн оқу-

іздену процесінде қолдaным тaбa aлaды. 

 



4 
 

РЕЗЮМЕ 

 

Магистерская диссертация состоит из введения, 3 глав, заключительной 

части, 65 страниц. Список использованной литературы 30. 

Список ключевых слов: трехмерное моделирование, база данных на 

языке програмирования SQL, интернет магазин, joomla – система управления 

сайтом, трехмерное моделирование образцов одежды, программы «3ds Max», 

«Marvelous designer», «Keyshot». 

Объект ислледования: создание комплекса автоматизированной 

информационной системы для определенного предприятия и трехмерное 

моделирование продукций компаний в программах «3ds Max», «Marvelous 

designer», «Keyshot». 

Цель исследования: Создание автоматизированной системы интернет 

магазина для предприятия «Serper Invest» и введение его в систему управления 

сайтом. Создание базы данных на языке SQL для товаров Компаний. А также, 

разработка трехмерного моделирования товаров производимых предприятием, и 

введение в структуру интернет магазина. 

Результаты исследования: в результате этой диссертационной работы 

был создан интернет магазин для компаний «Serper Invest» и на языке SQL 

создана база данных для контроля продукций предприятия. А также с целью 

увеличения продаж продукций компаний, сделана трехмерная модель товаров. 

Сферы использования: эта выпускная работа является практически 

значимой. Полученные результаты являются для компаний «Serper Invest» 

удачным способом продажи через интернет, вместе с тем, могут быть 

использованы и в других целях. Также, результаты и итоги этой выпускной 

работы могут быть применены в учебно-поисковом процессе для бакалавриатов 

и магистрантов высших курсов. 
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SUMMARY 

 

The Master's dissertation consists of an introduction, 3 chapters, the final part, 

65 pages. List of used literature 30. 

Keywords: 3D modeling, database in SQL programming language, online store, 

Joomla - site management system, 3D modeling of clothing samples, «3ds Max», 

«Marvelous designer», «Keyshot». 

Object of research: creation of a complex of the automated information system 

for the certain enterprise and three-dimensional modeling of production of the 

companies in programs «3ds Max», «Marvelous designer», «Keyshot». 

The purpose of the research: Creation of an automated online store system for 

the enterprise «Serper Invest» and its introduction into the site management system. 

Creation of a database in SQL for companies' goods. And also, the development of 

three-dimensional modeling of goods produced by the enterprise, and the introduction 

to the structure of an online store. 

Results of the research: as a result of this dissertational work, an online store 

was created for the companies «Serper Invest» and a database for monitoring the 

company's products was created in the language SQL. And also with the purpose of 

increase in sales of products of the companies, the three-dimensional model of the 

goods is made. 

Areas of use: this final work is practically meaningful. The results obtained are 

for «Serper Invest» companies a successful way of selling via the Internet, however, 

they can also be used for other purposes. Also, the results and results of this final work 

can be applied in the teaching and search process for undergraduate and graduate 

students of higher courses. 
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АНЫҚТАМАЛАР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР 

CMS – Content Management System 

СБЖ – Сайтты Басқару Жүйесі 

SQL – Structured Query Language 

HTML – HyperText Markup Language 

PHP – Hypertext Preprocessor 

CSS – Cascading Style Sheets 

XML – eXtensible Markup Language 

ЭЕМ – Электронды Есептеуіш Машинасы 

B2B – Business to Business 

ДҚБЖ – Деректер Қорын Басқару Жүйесі 

ДҚ – Деректер Қоры 

ПАЖ – Пəндік Аймақты Жобалау 
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КІРІСПЕ 

ХХ ғасырдың соңы адамзаттың индустриялық дəуірден ақпараттық дəуірге 

өтуімен ерекшеленеді. Заманауи интернеттің рөлі əлемнің жүйелі ақпараттық 

бейнесін, адам мен ақпараттық ортаның тиімді өзара қарым-қатынасын 

қалыптастырудағы ақпараттық білімнің мəнімен, қазіргі заманғы ақпараттық 

қоғамдағы кəсіби қызметтің негізгі құрастырушысы ретіндегі ақпараттық 

технологияны пайдалану дағдыларын қалыптастырумен анықталады.  

Елбасымыз Нұрсұлтан Əбішұлы Назарбаевтың биылғы жылғы дəстүрлі 

жолдауында, яғни «Қазақстан-2050» стратегиясында, Қазақстанның дамыған 

отыз мемлекеттің қатарына қосылуы жайында айтылған. Ол стратегияның басты 

мақсаты – Қазақстанды ең дамыған 30 мемлекеттің қатарына қосу болып 

табылады. Ол – «Мəңгілік Қазақстан» жобасы, ел тарихындағы біз аяқ басатын 

жаңа дəуірдің кемел келбеті болып табылады. Елбасымыздың жолдауына қарап 

отырып, еліміздің жарқын болашаққа жетуіне жастардың рөлі өте зор екенін 

айқын байқауға болады, «Мəңгілік Қазақстан» стратегиясының негізгі 

мақсаттарының бірі еліміздегі жаңа ақпараттық технологияларды игеру жəне 

оны ілгері дамыту болып табылады.  

Интернет-дүкен – тұтынушыларға браузердің немесе ұялы телефондағы 

қосымшаның көмегімен интернет арқылы тауарлар мен қызметтерді сатушыдан 

тікелей алуға мүмкіндік беретін электрондық коммерцияның бір түрі. Интернет-

дүкен – ол сауда жасаудың аса тиімді құралы. Кез келген маркетинг құралы 

сияқты ол ең алдымен, сайтқа кіруші адамды қызықтыруы қажет, содан соң ғана 

оны белгілі сатып алуға итермелеуі мүмкін. Бұл қарапайым қағиданы сайт 

құрушылар ескере бермегендіктен, сайтқа адам тез кіреді де, көп ұзамай кетіп 

қалады. Сондықтан қаншама қызықты ақпараттары бар сайттарға кірушілер саны 

аз болып жатады.  

Қарапайым дүкен мен интернет-дүкеннің айырмашылықтарына тоқтала 

кетсек. Интернет-дүкеннің кəдімгі дүкеннен артықшылықтары өте көп. Ең 

бірінші, тұтынушы үшін тауар туралы мəліметті қолжетімді етеді, яғни кез 

келген интернетке қосылған құрылғы арқылы өзіне қажетті тауар туралы 

ақпаратты толықтай біле алады. Сонымен қатар, тауардың көлемін, массасын 

біліп, тіпті суретін де көре алады. Тіпті таңдау жасау қиындығы туындап қалған 

жағдайда, көптеген заттар арасынан тұтынушы өз қалауына қарай тауар туралы 

ақпаратты сұрыптау арқылы өзіне керекті затты тез арада тауып алуға мүміндігі 

бар. Кəдімгі дүкеннен келесі артықшылығы интернет-дүкен тұтынушы үшін 24 

сағат бойы қолжетімді болып табылады. Тұтынушы өзіне қолайлы уақытта 

интернетке шығып, дүкеннен қалаған затын сатып ала алады. Интернет-дүкен 

қарапайым сауда орындарына қарағанда ғимаратты жалға алуға, қызметкерлер 

құрамына берілетін айлыққа қаражат жұмсамауға мүмкіндік береді. Интернет-

дүкеннің қарапайым дүкендерден тағы бір жəне де ең маңызды артықшылығы – 

қашықтықтан сауда жасау мүмкіндігі. Мəселен, кəдімгі дүкенге баратын 

жолдағы кептелістер жəне тұтынушылардың уақыт тапшылығы «үйден шықпай-

ақ» сатып алу үлгісінің маңыздылығын дəлелдеуде. Тұтынушы үшін ыңғайлы 

уақытта, кез келген жерден сатып алу мүмкіншілігі, таңдап алу қолайлылығы 

интернет-дүкеннің айқын артықшылықтары болып табылады.  
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Интернет-дүкен кез келген өндірістік немесе тауар сататын мекеме үшін 

қажет болып табылады. Интернет-дүкеннің мекемеге беретін мүмкіншіліктері 

өте көп. Интернет-дүкенді құрудың мақсаты – мекеменің тауарын дүниежүзілік 

нарыққа шығарып, өзі жəне тауарлары жайлы мағлұматты дүниенің төрт 

бұрышына тарату, өздері жайлы мəліметті барынша көп келушілердің назарын 

аударып, көңілінен шығу.  

Жалпы менің жасап отырған интернет-дүкенімнің қарапайым интернет 

дүкеннен артықшылығы тауардың визуалды көрінісін тұтынушыға барынша 

шынайы түрде жеткізу болып табылады. Яғни «3ds Max», «Marvelous designer», 

«Keyshot» сияқты бағдарламалар жүйесін қолдану арқылы компания өнімдерін 

үш өлшемді моделдеп, интернет дүкендегі тауар парақшасына енгіземіз. Осы 

арқылы компанияның тауар сатылымын арттырамыз. 

Қоғам дамуының қазіргі кезеңі адам қызметінің басым бөлігінде модель 

құрары сөзсіз, олар 3D түрінде жасалады өйткені ол модельдің түсін, пішінін, 

келбетін, т.с.с. мүкіншіліктерін анық көресете алатындығымен ерекшеленеді. 

Соған байланысты болашақ мұғалімдердің қызмет аясы кеңейіп, ақпараттық-

компьютерлік жəне математикалық модельдеу іс-əрекетінің практикалық 

сұранысы артуда. 

3D-модельдер – сапалы презентация мен техникалық құжаттардың 

ажырамас бөлігі, сонымен қоса   өнім прототипін жасаудың негізі болып 

саналады.  Менің жобамның нақты 3D нысанын жасау кезіндегі жұмыстың 

толық циклын жүргізу  ерекшеліктері: модельдеуден прототиптеуге дейінгі 

мүмкіндіктер. Сонымен қатар барлық жұмысты кешенді түрде жүргізуге болады, 

бұл жаңа техникалық тапсырмалардың қойылымын жəне оны орындаушыларды 

іздеуге кететін шығын мен уақытты едəуір қысқартады. 

Менің негізге алып отырған компаниямның аты «Serper Invest» деп 

аталады. Бұл компания еліміздегі тоқыма саласына өз үлесін қосып жатқан 

компаниялардың бірі, қазіргі таңда компания мектеп оқушыларына арнап киім 

тігуден Оңтүстік Қазақстан облысындағы бірден бір компания. Осы 

компанияның өнімдерін басқа облыстарға жəне ТМД құрамына сату мақсатында 

осы тақырыпты таңдадым. Алдағы уақытта менің диссертациялық жұмысымның 

негізінде компания өнімдері алыс-жақын шетелде сатылатын болады. 

Интернет-дүкенді құруда HTML, CSS, PHP, XML, JavaScript сияқты 

технологиялары қолдандым. Сонымен қатар сайтты автоматты басқару жүйесіне 

Joomla-ны таңдадым. Ал өнімді моделдеу үшін ең алдымен киімнің моделін 

Marvelous Designer бағдарламасында жасап алдым. Яғни бұл бағдарламада 

киімнің үлгісімен манекенді жасадым. Киімнің моделін аяқтағаннан кейн 3ds 

Max бағдарламасында моделдің қажетті жерлерін өзгертіп, толықтырдым. 

Соңынан дайын болған моделді Keyshot бағдарламасында рендерін жасамдым, 

яғни жасалған жұмысты видеоформатта нəтижесін алдым. 

Магистрлік диссертация обьектici: Нақты кəсіпорын үшін деректерді 

өңдеу жəне тіркеу процесін автоматтандырудың бағдаламалар кешенін əзірлеу. 

Сонымен қатар аталған кəсіпорынға интернет – дүкен құру, жасалған интернет 

дүкендегі тауар парақшасына арнап компания өнімдерін үш өлшемде моделдеу 

жəне оны визуалициялау. 
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Магистрлік диссертацияның жаңашылдығы: Мен бұл магистрлік 

диссертацияда ұсынып отырған жаңашылдығым, қарапайым интернет-дүкен 

құрылымына кəсіпорын өнімдерінің үш өлшемді моделін жасау, яғни тауарды 

тұтынушыға барынша шынайы көрсету.  

Магистрлік диссертацияның мақсаты:  

• нақты бір мекеменің жұмысын автоматтандыру, яғни тауар өтімділігін 

автоматты түрде жүзеге асыратын бағдарламалау кешенін құру; 

• нақты бір мекеменің жұмысына арналған деректер қорын құру жəне 

оны интернет-дүкен құрылымына енгізу; 

• «Serper Invest» компаниясының өнімдерін үш өлшемді моделдеу жəне 

оны интернет дүкенге енгізу.  

Магистрлік диссертация өзектілігі: Тұтынушы мен кəсіпорын 

арасындағы жұмысты автоматтандыруды анализдеу, тиімді жолдарын 

қарастыру, сонымен қатар көтерме-сауда желісін басқару жүйесін бір орталыққа 

бағындыру. 

Магистрлік диссертация міндеттері: 

Қойылған мақсатқа жету үшін мынадай міндеттер айқындалды: 

• Магистрлік диссертациялық жұмысқа алынған кезеңдерде мекеменің 

автоматтандырылған интернет-дүкенін талқылау жəне де пайдалы жағын 

айқындау; 

• Магистрлік диссертациялық жұмысқа алынған уақыттағы мекеменің 

автоматтандырылған интернет-дүкенін қазіргі заман талабына сай PHP, CSS, 

HTML бағдарламалау тілінде жасаудың тиімді тəсілдерін анықтау жəне оларға 

сипаттама беру, сонымен қатар сайтты басқаруда Joomla (автоматты сайтты 

басқару) жүйесін қолдану; 

• «3ds Max», «Marvelous designer», «Keyshot» бағдарламаларын 

пайдалана отырып, компания өнімдерін үш өлшемде моделдеу; 

• автоматтандырылған интернет-дүкенді MYSQL деректер қорында 

басқару; 
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I «SERPER INVEST» КӘСІПОРНЫН ДЕРЕКТЕР ҚОРЫМЕН 

ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ 

1.1 Кəсіпорын тауарларын басқаруға арналған деректер қорын өңдеу 

жəне де анализдеу 

Деректер қоры – бір-бірімен белгілі бір тəртіппен құрылымдық тұрғыдан 

байланысқан, машинамен оқылатын, нақты қолданбалы сала үшін көкейтесті, 

ақпараттық технология үшін жарамды нысандағы нақты дүние объектілері 

сипаттамаларының, сондай-ақ ЭЕМ-нің жадындағы немесе машинамен 

оқылатын сақтағыштағы (магнитті ленталардағы, дискеттердегі, ықшам 

дискілердегі) ақпарат жазбаларының жиынтығы. Деректер қоры қоғамның 

барлық ақпараттық қорларымен тығыз байланысты, солардың негізінде 

жасалады, ал олардың көбісі ақпараттың тек құжаттық көздерімен бірге 

пайдаланылады. Деректер қорын жасау үшін ең алдымен мүдделілік туғызған 

объектілер (мысалы, жеткізушілер, тұтынушылар, кəсіпорындар, қызметкерлер, 

т.б.) айқындалады, сонан соң əрбір объекті үшін оның өзгешеліктерін 

сипаттайтын деректердің жиынтығы бөліп көрсетіледі. Мəселен, кəсіпорынның 

өзгешеліктеріне оның атауы, мекен-жайы, банкідегі шоты, шығаратын өнімінің 

түрпаты, т. б. жатады. 

Деректер қоры – бұл құрамында белгілі бір ақпараты бар екі өлшемді өзара 

байланысқан кестелер жиыны. Деректер қорын басқаратын (жаңа деректер 

қорын,кестелерді құрады жəне де құрылған объектілерді қолдануға мүмкіндік 

береді) программалық қамтама деректер қорын басқару жүйесі (ДҚБЖ) деп 

аталады. Клиенттердің сұрауларын сипаттау үшін тұтас тіл құрылған – ол SQL 

(Structured Query Language – құрылымдық сұраулар тілі). SQLсұраулары арқылы 

сіз келесі əрекеттерді орындай аласыз: 

• Деректер қоры мен кестелерді құруға; 

• Кестелерге ақпаратты қосуға; 

• Ақпаратты өшіруге; 

• Ақпаратты модификациялауға; 

• Қажет ақпаратты алуға. 

Əрине, admin қолданушысы бар болудан басқа сəйкес құқықтарға ие болу 

керек. MySQL əрбір сұрауы үтірлі нүктемен аяқталуы тиіс. MySQL қолдану 

артықшылығы. [1] 

Деректер қоры – бұл ақпаратты сақтау  үшін ұйымдастырылып жасалған 

құрылым. Деректер қоры түсінігімен деректер қорын басқару жүйесі түсінігі 

тығыз байланысты.   

Мынадай жүйе болуы тиіс: 

• жұмыс қорытындысы бойынша жалпы есеп алуды қамтамасыз ету;  

• маңызды көрсеткіштерді өзгерту тенденциясын жеңіл анықтауға 

мүмкіндік жасау;   

• ешқандай кешігусіз қажет уақытта ақпарат алумен қамтамасыз ету; 

• деректерді толық жəне дəл талдауды орындау.   

• Магистрлік диссертацияның мақсаты болып пəндік аймақты талдау 

жатады  - «Serper Invest» кəсіпорын тауарлары дүкенін жобалау жəне оны жүзеге 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D2%9B%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
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асыру. ДҚБЖ ретінде деректер қорын жүзеге асыру үшін  реляционды типті 

ДҚБЖ қолданылды  – MY SQL. 

MySQL — бұл ылғи да компьютерде жұмыс істеп тұратын сервер-

программа. Клиенттік программалар (мысалға, сценарий) оған арнайы 

сұрауларды сокет (демек, желілік құралдар арқылы) механизмі арқылы жіберіп 

отырады, ол оларды өңдеп нəтижесін сақтайды. Осыдан кейін, қайтадан 

клиенттің арнайы сұрауы бойынша бүкіл нəтиже немесе оның бір бөлігі қайта 

жіберіледі. Неге ылғи тұтас нəтиже жіберілмейді? Өте қарапайым: мəселе 

мəліметтер жиынының нəтижесі өте үлкен болып, оны желі бойынша 

тасымалдауға көп уақыт кетіп. Сокеттерді қолдану механизмі клиент-серверлік 

технологиясына ойластырылған, бұл жүйеде программалардан арнайы 

сұрауларды қабылдап жəне өңдейтін арнайы программа – MySQL – сервері 

қосылуы керек деген сөз. MySQL – кішігірім, көп ағынды деректер базасы 

сервері. MySQL үлкен жылдамдықты, орнықтылығымен жəне қолданудың 

жеңілдігімен сипатталады. MySQL тілі TcX компаниясы өзінің жеке 

қажеттілігіне арнап шығарылған тілі, өте үлкен деректер базасы тез өңдеуді 

қамтамасыз етеді. Компанияның айтуы бойынша, MySQL-ді 40-тан астам ДБ 

серверлерінде 1996 жылдан бері қолданады, ДБ-лар 10000 кестеден, 500-ден көбі 

7 миллионнан астам жолдан тұрады. MySQL кіші жəне орта қосымшаларға 

арналған идеалды шешім болып табылады. Сервердің түпнұсқа мəтіндері 

көптеген платформаларда компиляциядан өтеді. Серверлік қасиеттінің көптеген 

мүмкіндіктері көп ағынды қолдауы бар өндірісі артық Unix-серверлерде 

көрінеді. Windows нұсқасында MySQL Windows NT сервисі ретінде немесе 

Windows 95/98 қарапайым процесс ретінде орындалады. MySQL сервері 

коммерциялық емес қолдану үшін тегін болып табылады. MySQL ANSI 92 

стандарты бойынша SQL сұраныстар тілінде жұмыс істей алады, сонымен қатар 

осы стандартқа қатыcы бар басқа ДҚБЖ жоқ көптеген кеңейтулерден тұрады.  

MySQL мүмкіндіктерінің қысқаша тізімі: 

• деректер қорымен бір уақытта жұмыс жасайтын қолданушылардың 

шексіз санын қолдау; 

• кестелердегі жолдар саны 50 миллионға жетуі мүмкін; 

• бұйрықтарды тез орындау. MySQL қазіргі кезде бар серверлердің 

ішіндегі ең тезі болып табылады; 

• қауіпсіздік жүйесінің тиімділігі жəне қарапайымдылығы; 

• MySQL шынымен де ең тез серверлердің бірі болып табылады, бірақ 

мұндай табыстарға жету үшін өңдеушілерге релиционды деректер қорының 

кейбір мүмкіндіктерін шектеуге тура келді.  

Өңдеушілердің сөздері бойынша, дəл осы пунктер өте тез жұмыс жасауға 

мүмкіндік берді. Оларды жүзеге асыру сервердің жылдамдығын күрт 

төмендетеді. Бұл мүмкіндіктер веб-қосымшаларды құру кезінде сын көзі болып 

табылмайды жəне тез жұмыс істеуі мен арзан бағасымен қазіргі кезде бұл 

сервердің атақты болуына септігін тигізді. 

Деректер қорының объектілері əркелкі болуы мүмкін. Əрбір ДҚБЖ өз 

объектілері типтерін жүзеге асыра алады. Кестелер – қорда бар барлық деректер 

жəне қордың өз құрылымы (жолдар, олардың типтері жəне қасиеттері) 
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сақталатын кез келген деректер қорының негізгі объектілері. Есептеме – басып 

шығарғыш құрылғыға (принтерге) деректерді шығаруға арналған. Оларда 

басылып шығатын құжаттарға тəн рəсімдейтін арнайы элементтерді (жоғарғы 

жəне төменгі колонтитулдар, бет нөмірлері, есептеменің құрылу уақыты жəне 

т.б.) шығаруға жəне шығарылатын деректерді топтайтын арнайы шаралар 

қолданылған. Беттер немесе деректерге қолжетімділік беттері – HTML кодында 

жазылған, web-бетте орналастырылатын жəне тұтынушыға сол арқылы берілетін 

деректер қорының арнайы объектілері. Объект өз бетінше деректер қоры болып 

табылмайды, қолданушы оның көмегімен рұқсат етілген бет аясында ДҚ-ның 

жазбаларын көре алады. Макростар мен модульдер – ДҚ-ын басқару жүйесімен 

жұмыс кезінде қайталанатын операцияларды автоматтау үшін, сонымен қатар 

программалау жолымен жаңа функцияларды құруға арналған. Макростар ішкі 

ДҚБЖ командаларының тізбектелуінен тұрады. Модульдер сыртқы 

программалау тілдері амалдарының көмегімен құрылады. [2] 

Магистрлік диссертация шеңберінде келесі міндеттер алға қойылды:   

• «Serper Invest» компания тауарларын сататын дүкеннің пəндік аймағын 

талдау. 

• Зерттеліп отырған пəндік аймақта ДҚ жобалау (деректер сұлбасы, 

негізгі өрістер мен кесте құрылымын жобалаудан тұрады). 

• Əртүрлі типтегі сұраныстарды құру бойынша тəжірибе жинақтау. 

Ал енді пəндік аймақты таңдау туралы айта кететін болсақ. Дүкенде 

тауарлар сақталады, дүкен қызметін мыңдаған клиенттер қолданады.  Тауар 

жайлы ақпаратты жедел енгізу үшін, дүкенге жеткізілген тауарлардың бағасы 

мен «Serper Invest» компаниясы өндіретін моделдердің барлығы жайлы 

ақпараттарды енгізу үшін заманауи деректер қорына негізделген 

автоматтандырылған жүйе қажет.  Деректер қорымен жұмыс істеу үшін деректер 

қоры мен автоматтандырылған жүйені қолдану  жұмыс түрін жеңілдетеді, ең 

бастысы осы дүкендегі тауарларға қатысты барлық ақпараттар бір жерде 

сақталады. Сатушылардың жұмыс  уақыты айтарлықтай қысқарады.   

Дүкенде тауарлар жайлы əртүрлі ақпараттар сақталуы тиіс, өйткені тауар 

жайлы ақпаратты жедел анықтау үшін мүмкіндік болуы тиіс. Ескере кететін 

жəйт, дүкендегі тауарлар бірнеше дана болуы мүмкін, бұл тауарларды бір ғана 

«Serper Invest» компаниясы өндіреді жəне тауарлардың аталуы бірдей болуы 

мүмкін, сондықтан да тауарларға бірқатар ерекше шифр енгізіледі.    

Пəндік аймақты талдау барысында осы дүкенге арналған деректер қорын 

құру өзекті екенін  айтуға болады.  «Serper Invest» компаниясы дүкенінің 

деректер қорын құру мақсатына тұтынушыларға қызмет көрсету жылдамдығы 

мен сапасын арттыру саналады.   

Бұл мақсаттарға компания жайлы ақпаратты іздеу уақытын азайту 

есебінен, белгілі бір критерийлер бойынша қажеті тауарларды іздеу уақытын 

қысқарту есебінен жетуге болады. 

Ал енді пəндік аймақты моделдеуге тоқталатын болсақ. Жобалау негізіне 

пəндік аймақты модельдеу жатады (ПАМ). Пəндік аймақты алдын-ала 

модельдеу сапалы əрі тиімді жоба жасау мен жұмысты жобалау уақытын жəне 

мерзімін қысқартады.   
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ПАМ келесі талаптардан тұрады: 

• пəндік аймақ құрылымын сипаттау;   

• модельді көрсетудің графикалық құралын қолдану негізінде 

бағдарламашылар мен тапсырыс берушілер үшін түсініктер;   

• АЖ-дегі пəндік аймақтың моделін физикалық тұрғыда жүзеге асыратын 

құралдарды білдіру;   

• есептелетін көрсеткіштер мен белгілі бір əдістер негізінде пəндік 

аймақтаң моделін тиімді жүзеге асыру бағасын қамтамасыз ету.   

Осы айтылып өткен талаптарды жүзеге асыру үшін əдетте инфологиялық 

модель құрылады, сол арқылы құрылымдық жəне бағалау аспектілері мен пəндік 

аймақтың функционалдық аспектілерін бағалау көрсетіледі. Инфологиялық 

модельдің басты конструктивті элементтеріне оның мəні жатады, олардың 

арасындағы байланыс жəне олардың қасиеттері, яғни атрибуттар жатады. 

Ерекшелеудің мəні – кез-келген объект, оқиға немесе концепция, пəндік 

аймақ үшін олардың айтарлықтай мəні бар, олар жайлы ақпараттар сақталады.   

Жасалып отырған деректер қорының 4 мəнін бөліп қарауға болады: тауар, 

қойма, жеткізуші(кəсіпорын) жəне жеткізу. [3] 
Атрибут – қарастырылып отырған пəндік аймақ үшін мəні бар кез-келген 

тауардың сипаттамасы. Атрибут ахуалын білдіретін немесе сапа жағынан 

қарастырылатын өнім сипаттамасы мен квалификациясы.   

Бастапқы кілт (Primary Key) – бұл атрибут немесе атрибуттар топтамасы. 

Бастапқы кілт диаграммасында бастапқы кілттер горизонтальді сызықтан 

жоғары орналастырылады. Кілт өте күрделі болуы мүмкін, яғни бірнеше 

атрибуттардан тұрады.   

Сыртқы кілттер (Foreign Key) – автоматты түрде құрылады. Реляционды 

деректер қоры кестелерінің өзара байланысы, кестелерде бірдей кілттермен 

көрсетіледі (сыртқы кілттермен). 

Ал жалпы деректер қорын құру кезінде сақталатын ақпараттар тізімі: 

кестелер, өріс, типтер болып табылады. Дүкеннің ДҚ төрт кесте болуы тиіс, ол 

кестелер дүкен жұмысының нəтижелерін өңдеуді автоматтандыру мен кəсіптің 

тиімділігіне арналған: жеткізіп беруші, тауар, қойма, жеткізу. 

Кестелер – деректердің толық болуын қамтамасыз ету үшін өзара 

байланысқан. Деректер қоры біріншіден толығымен жұмысты бақылап жəне 

тауарға толығымен есеп жүргізіп отыратын қызметкерлерге арналған.   

Тауар кестесі – дүкендегі тауарлардың сипаттамасы жайындағы 

ақпараттан тұрады, бұл кестеде келесі өрістер көрсетілген: тауар коды, аталуы 

жəне бағасы.    

Қойма кестесі –дүкен қоймасындағы тауарлардың саны жөніндегі 

ақпараттан тұрады, бұл кестеде келесі өрісер көрсетілген: тауар коды жəне саны.  

Кəсіпорын кестесі – осы дүкенге тауар жеткізіп беруші «Serper Invest» 

компаниясы жайлы ақпараттан тұрады, бұл кестеде келесі өрістер сипатталған: 

жеткізіп берушінің коды, ұйымның аталуы жəне байланыс сымтетігі.   

Жеткізуші кестесі – дүкенге тауар жеткізу туралы ақпараттан тұрады, бұл 

кестеде келесі өрістер болады: жеткізіп беру күні, жеткізілген тауардың саны, 

тауар коды жəне жеткізіп берушінің коды. 
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1.1–кесте. Компанияның жеке деректер қорындағы кестелер құрамы. 

 

Атауы Толықтама мәлімет 

Тауар Тауарлар туралы толық ақпарат, яғни 

өнімнің түсі, өлшемдері, бағасы, 

шығарылған уақыты жəне т.б. 

Қойма Қоймадағы тауарлар саны. 

Кəсіпорын кестесі «Serper Invest» компаниясы өндірген 

өнімдер саны, уақытысы, шығын 

көлемі т.б. мəліметтер сақталады. 

Жеткізуші кестесі Дүкенге жеткізілген тауардың саны 

жəне ол туралы мəлімет. 

 

Осы деректер қорының сұраныстарына келесілер жатады:   

• Белгілі бір тауарды ДҚ алып тастау жəне шығару;   

• Тауар номенклатурасын экранға шығару;   

• Жеткізушілер туралы мəліметтерді көрсету;   

• Белгілі бір тауарды артып жеткізушіні шығару;   

• Жеткізушіні ДҚ алып тастау;   

• Тауар/жеткізушілер туралы ақпаратты өзгерту;   

• Белгілі бір күн/жеткізуші/тауар бойынша ақпаратты шығару.   

Интернет-дүкенінің деректер қорын жобалағанда біз мынандай тəсіл түрін 

таңдадық: тұрмыстық заттардың барлық түрлері белгілі бір категорияларға 

жинақталды. Сондықтан, «тауаралар» ұғымымен қатар «категория» да бір 

жинақталған атрибуттарды топтады. Сонымен бірге, «клиент», «тапсырыс», 

«сатып алу» деген ұғымдар интернет-дүкенінің терминдеріне кіруі қажет. Осы 

аталған бес ұғымға қатысты кестенің бес түрін құрдық. Əр кесте атауымен қоса 

оған кіретін атрибуттарымен сипатталады. Ұғым атрибуты – бұл ұғым 

қасиеттерінің бірін сипаттайтын белгісі. Атрибуттың атауы жəне белгілі бір 

жиынға жататын мағыналары болады. Мысалы, «тауаралар» (tovar) ұғымында ең 

аз дегенде оны сипаттайтын үш атрибут бар: тауар категориясы(cat_id), тауар 

атауы (tovar_name), оны шығарған фирма (firma). Сондықтан ол кестені 

tovar(cat_id, tovar_name, firma) деген атауы жəне атрибуттары бар жиынмен 

сипатаймыз. Кестедегі бір атрибут, атап айтсақ «тауар категориясы» (cat_id) – 

кілт. Бұл арнайы көрсетілетін өріс. Басқа кестелер де осылайша жалғаса береді. 

Сонымен, біздің деректер қорында əзірге бес кесте бар. Əрбір кесте 

басқаларымен кілттермен байланысқан. Кестелердің байланыстары 1.1-суретте 

келтірілген. [4] 

MySQL – деректерді SQL құрылымдық сұрату тілі көмегімен өңдейтін 

деректер қорын басқару жүйесі.  

БД – жүйені пайдаланушылар туралы жəне жүйені өзінің ақпараты жайлы 

деректері бар деректер қоры. Сервер – алынған ақпаратты өңдейтін жəне 

сақтайтын орын. 
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Жүйе əкімшілігі – жүйені жүргізіп отыратын, баптайтын, деректерді 

бақылайтын, деректерді жүйеге қосатын, үлестіретін, қатынауға рұқсат беретін 

жүйе.  

Пайдаланушы сайттың кейбір бөліктеріне ғана қатынауға мүмкіндігі бар, 

ол өз құқы бойынша өзіне қажетті ғана ақпаратты қарай алады, оқиды немесе 

жөндейді, жаңа мəліметтерді қосады, өз көзқарастарын жаза алады, немесе 

форумда өз пікірін қалдыра алады. 

 

 

1.1– сурет. Дерекқордағы кестелер байланысы. 

 

Ал осы деректер қорының берілген кестелерінің құрылымдық түрлері 

төменде 1.2-1.5-кестелерінде келтірілген. Сонымен біз бес ұғымға қатысты өзара 

кілттермен байланысқан бес кестенің құрылымдық түрін анықтадық. Демек, 

біздің деректер қорында осы бес кестеге қатысты жазбалар орналасады.  

 

1.2 – кесте. «tovar» ұғымының атрибуттары. 

Өріс аты Типі Ұзындығы Ұяшық сипаттамасы 

cat_id бүтін сан 10 тауар категориясы – 

кілттік ұяшық 

tovar_name таңбалық 40 тауар атауы 

firma таңбалық 40 шығарған фирма 

cena бүтін сан 20 тауар бағасы 

cvet таңбалық 40 киімнің түсі 

kolichestvo бүтін сан 10 жалпы тауар саны 

razmer бүтін сан 20 киімнің өлшемі 

 

cat_id 

tovar_name 

firma 

cena 

cvet 

kolichestvo 

razmer 
 

tovar  

 

cl_id 
cl_name 
cl_city 
cl_adress 
cl_tel 
cl_email 

client 

 

 
zak_id 
cl_id 
tovar_name 
adres_zak 
cat_id 
cena 
razmer 
 

zakaz 
 
 

cat_id 
cat_name 
kolichestvo 
 

category 
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1.3 – кесте. «categoria» ұғымының атрибуттары. 

Өріс аты Типі Ұзындығы Ұяшық сипаттамасы 

cat_id бүтін сан 10 тауар категориясы – 

кілттік ұяшық 

tovar_name таңбалық 40 тауардың толық атауы 

kolichestvo бүтін сан 10 жалпы тауар саны 

 

1.4 – кесте. «client» ұғымының атрибуттары. 

Өріс аты Типі Ұзындығы Ұяшық сипаттамасы 

cl_id  бүтін сан 10 клиент реті – кілттік 

ұяшық 

cl_name  таңбалық 40 сатып алушы есімі 

cl_adres  таңбалық 40 шығарған фирма 

cl_city  таңбалық 20 сатып алушы тұраты 

қаласы 

cl_tel бүтін сан 15 сатып алушының ұялы 

телефон нөмірі 

email  таңбалық 30 сатып алушы поштасы 

 

1.5 – кесте. «zakaz» ұғымының атрибуттары. 

Өріс аты Типі Ұзындығы Ұяшық сипаттамасы 

cl_id  бүтін сан 10 клиент реті – кілттік 

ұяшық 

zak_id  бүтін сан 10 тапсырыс реті - кілттік 

ұяшық 

cat_id  бүтін сан 10 тауар категориясы - 

кілттік ұяшық 

tovar_name таңбалық 40 тауардың толық атауы 

cena таңбалық 40 тауар бағасы 

zak_adres таңбалық 40 тапсырыс мекені  

razmer бүтін сан 20 киімнің өлшемі 

 

Программаның алгоритмдік қамтамасындағы бөліктердің қызметтері əр 

түрлі, өйткені олардың атқаратын қызметтері де сан алуан. Пайдаланушы жүйеге 

алғаш кіргенде сессияның жаңа идентификаторы іске қосылады. Сессия немесе 

session, серверге пайдаланушыны арнайы нөмір арқылы анықтауға мүмкіндік 

береді. Ол нөмірді сервер пайдаланушымен жұмыс істегенде айрықша белгімен 

береді. Сонымен бірге, сессиялар бұл айнымалыны осы пайдаланушыға 

байланыстырып, оны үнемі серверде сақтайды. Басқаша айтқанда, сессиялар 

осындай айнымалыларды программалардың барлық басқа бөліктері үшін 

ауқымды етеді. Осылайша, жүйе программамен жұмыс істейтін қай 

пайдаланушыдан қандай деректер келгенін анықтап отырады. Пайдаланушыны 

авторлау алгоритмінің блок тəсімі 1.2 – суретте көрсетілген. 
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1.2 – сурет. Пайдаланушыны авторлау алгоритмі. 

 

Бұл алгоритм бойынша пайдаланушы өз деректерін енгізгенде жүйедегі 

логин/құпия сөз жұбы тексеріледі. Егер жазба болмаса, онда пайдаланушыға оны 

құру ұсынылады. Мəлімет дұрыс енгізілген жағдайда жүйедегі жұмыс 

басталады. Басқаша болса, басқару пайдаланушыны авторлау ішкі 

программасына беріліп, мəліметтер қайтадан енгізіледі. Енді пайдаланушыны 

тіркеу алгоритмін қарастырайық (1.3 – сурет). [5] 

Бұл алгоритмнің бірінші қадамында болашақ тіркеу жазбасының ақпараты 

енгізіледі. Ең бірінші дерекқордағы логин/пароль жұбы тексеріледі. Егер ондай 

БАСЫ 

Деректерді 

енгізу 
 

Тіркеу 

жазбасынының 

құрылуы 

Тіркелу 
Логині мен 

құпия сөзді 

тексеру 

Деректер 

дұрыс 

енгізілген 
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жазба болса, пайдаланушыға логин бос емес деген хабар беріледі. Егер барлық 

деректер мұқият енгізілсе, онда жаңа жазба дерекқорға жазылып, 

идентификациялық кілт қалыптастырылады. Бұл кілтті қосымша түрде бекіту 

қажет, ол қайтадан тіркеу ықтималдығын алып тастауға қажет. Егер кілт 

бекітілмесе, онда ол дерекқордан өшірілуі мүмкін. Программаның жалпы жұмыс 

істеу алгоритмі келесі 1.3 – суретте көрсетілген. 

 

 
 

1.3 – сурет. Пайдаланушыны тіркеу алгоритмі 
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Енді сайт жұмысының сұлбасын қарастырайық (1.4-сурет). Пайдаланушы 

серверге белгілі бір парақты ашу тапсырысын жібереді. Сервер белгілі бір 

ережелер көмегімен пайдаланушы серверге жіберген PHP-скрипт арқылы 

адрестік жолды қалыптастырады. Осы адрестік жолдағы пайдаланушы 

деректерінен айнымалыларды бөлектеп алып оны PHP-скрипт береді де ол оны 

орындайды. Ол скрипт дерекқормен өзара əрекетесіп, қажетті ақпаратты 

орналастырады/алады, содан соң сақталу процедурасын іске қосады да, 

нəтижесінде HTML құжатын береді. Осылайша, пайда болған HTML құжаты 

сұрату жіберген клиентке жауап ретінде беріледі.  

 

 
 

1.4 – сурет. Сайт жұмысының сұлбасы. 

 

Біз магистрлік диссертацияның 1.1 бөлімде деректер қорының пəндік 

аймағы қарастырылған, қажетті кестелер, өрістер жəне сұраныстар анықталған. 

Сонымен қатар интернет-дүкенге қажетті қолданушы, тапсырыс, саннаттар жəне 

тауар кестелерінің құрылымын қарастырдық. Деректер қорын жүзеге асыру үшін 

MY SQL реляционды типтегі ДҚБЖ қолдану жоспарланады. [6] 
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II НАҚТЫ БІР КӘСІПОРЫНДЫ АВТОМАТТАНДЫРЫЛҒАН 

АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕ КОМПЛЕКСІМЕН ҚАМТАМАССЫЗ ЕТУ ЖӘНЕ 

ИНТЕРНЕТ ДҮКЕН ҚҰРУ 

2.1 Интернет дүкен ұғымы туралы түсінік жəне де оның жұмыс істеу 

схемасы. 

Кез келген интернет-дүкен құру қағидалары электрондық коммерцияға 

негізделетіндіктен, ең алдымен, осы ұғымға тоқтала кетейік. Элекрондық 

коммерция бұл – өз ұғымына компьютерлік желілер арқылы жүзеге асатын 

барлық қаржылық жəне сауда транзакциялады жəне осындай транзакцияларды 

орындаумен байланысты бизнес-процестерді қосатын экономика саласы. 

Электрондық коммерцияға түрлеріне келесілерді жатқызуға болады: 

• ақпаратпен электронды алмасу (Electroniс Data Interchange, EDI); 

• капиталдың электронды қозғалысы (Electronic Funds Transfer, EFT); 

• электронды сауда (ағылш. e-trade); 

• электронды ақша (e-cash); 

• электронды маркетинг (e-marketing); 

• электронды банкинг (e-banking); 

• электронды сақтандыру қызметтері (e-insurance).  

Интернет-дүкен (ағылш. online shop или e-shop) – интернет арқылы 

саудасын жүргізетін дүкен. Интернет-дүкен онлайн қолданушыларына өз 

браузерінде немесе ұялы телефонындағы мобилдік қосымша арқылы сатып алуға 

тапсырысты ұйымдастыруға, өздеріне қойлайлы төлем жəне жеткізіп беру түрін 

таңдауға мүмкіндік береді.  

Интернет-дүкен ұғымын қарастырмас бұрын біз жалпы «веб-сайт дегеніміз 

не?» деген сұраққа жауап іздеуіміз керек. Сол себепті веб-сайт ұғымына тоқтала 

кетейік. Веб-сайт деген сөз (ағылш. website: web - «өрмек-паутина», «желі-сеть» 

жəне site - «орын», сөзбе-сөз «желідегі орын») немесе сайт – компьютер 

желісінде бір мекен-жаймен (домендік атаумен немесе IP-мекенімен) біріккен 

жеке адамның немесе ұйымның құжаттар жиыны. Сайт интернетте орналасады. 

Клиенттердің серверлердегі веб-сайтына тікелей қатынауы үшін арнайы HTTP 

хаттамасы құрылған. [7] 

Интернет-дүкен бір-бірімен байланысқан веб-беттердің жиынтығынан 

тұрады. Браузер терезесінде ақпарат қандай түрде көрсетілетінін анықтайтын 

арнайы командалар HTML-кодтан тұратын *.htm кеңейтілуі бар мəтіндік файлды 

веб-сайт деп аталады. Барлық графикалық, аудио жəне видео ақпараттар Веб- 

беттердің құрамына тікелей кірмейді жəне *.gif, *.jpg (графика), *.mid, *.mp3 

(дыбыс), *.avi (видео) кеңейтілуінен тұратын жеке файлдар ретінде орналасады. 

HTML-кодта мұндай файлдарға тек нұсқаулар ғана орналасады. 

Интернет-дүкеннің əрбір беті сол бетке қатысы бар файлдың аты мен сайт 

адресінің қосындысынан тұратын өзінің жеке интернет адресі болады. 

Осылайша, интернет-дүкен – бір-бірімен гипермəтіндік құжаттар арқылы 

байланысқан, веб-серверде орналасқан жəне жеке адресі бар ақпараттық, сауда-

саттық ресурс. Интернет-дүкенді интернетке қосылған компьютері бар кез-

келген қолданушы көре алады. 
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Қазіргі кезде тұтынушыларға тауарларын немесе қызметтерін ұсынатын 

əрбір ұйымның жеке интернет-дүкендері бар. Осы заманғы ақпараттық 

технологияларды қолдану шарты – жарнамалық саланы кеңейту жəне осының 

көмегімен қосымша клиенттерді тарту арқылы нарық заманында кəсібін 

дөңгелету. 

Интернет-дүкенді құру жəне өңдеуде мына міндетті шарттар орындалуы 

қажет: 

• интернет-дүкенді өңдеуге алғашқы техникалық тапсырманы қабылдау; 

• интернет-дүкеннің құрылымдық сұлбасын – деректердің, бөлімдердің, 

навигацияның орналасу орнын айқындау; 

• веб-дизайн – интернет-дүкеннің графикалық элементтерін, стильдерін 

жəне навигация элементтерін жасау; 

• жоба жасауда керек болатын интернет-дүкеннің деректер қорын, 

бағдарламалық кодын, модульдерін жəне т.с.с. элементтерін өңдеу; 

• интернет-дүкенді тестілеу жəне интернет желісіне орналастырудан 

тұрады. 

Дұрыс жобаланған жəне құрылған интернет-дүкен – сауда жасаудың ең 

тиімді құралы. Интернет-дүкен кез келген маркетинг құралы сияқты, ең алдымен 

сайтқа кіруші адамды қызықтыруы қажет, содан кейін ғана тұтынушыны белгілі 

бір əрекеттерге итермелеуі мүмкін. Бұл қарапайым жəне басты қағиданы сайт 

құрушылар ескере бермегендіктен, кейбір интернет-дүкендерге тұтынушылар 

тез кіреді де, көп ұзамай шығып кетіп қалады. Сондықтан, қаншама қызықты 

жəне де пайдалы ақпараттары бар интернет-дүкендерге кірушілер саны аз болып 

жатады. Интернет-дүкен құрудың бірнеше мақсаттары бар. Солардың 

кейбіреуіне тоқталайық:  

Кез келген мекеменің жақсы атағының шығуын жəне оны қалыптастыруды 

қамтамасыз ету. Дəстүрлі сауда мекемелерінің интернет-дүкенінің болуы – 

олардың тұрақты кəсіби жұмысының сипатын көрсететін белгісі болып 

табылады. 

Əрбір мекеменің қолданушыларға өз қызметтері немесе тауарлары 

жайында мағлұмат беру. Бұл ортаға тұтынушылар, өнімді берушілер, делдалдар 

сияқты адамдар кіреді. Мекеме жайында, оның өнімдері мен тауарлары туралы 

көп адам білген сайын, клиенттер саны да артатыны мəлім.  

Компания клиенттеріне ақпараттық көмек беру. Тұтынушылар интернет-

дүкенге кірген кезде өзіне керекті барлық мəліметті көруі керек жəне сол арқылы 

тез əрі оңай таңдау жасай алуы қажет.  

Клиенттерді жібермеу, яғни тұтынушыладан қажетті мəлімет алып қалу. 

Тұтынушының интернет-дүкен арқылы сауда жасағаннан кейін, клиент туралы 

дерек алу керек. Клиент үнемі соңғы жаңалықтарды біліп отыруы қажет, 

кейіннен тұтынушы интернет-дүкен жайлы ұмытпас үшін оның ұялы 

телефонына немесе электрондық почтасына хабарлама жіберіліп отыруы тиіс.[8] 

Интернет-дүкен – ол клиенттерді тарту құралы болуымен қатар, мекеменің 

олармен жұмыс істеу құралы. Интернет-дүкеннің «кері байланыс», «техникалық 

көмек», «сұрақ-жауап», деген бөлімдері жəне форумдар мен чаттар 
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клиенттермен жұмыс істеумен қатар тұтынушыларды ұстап тұрудың тамаша 

құралдары болып табылады. 

Диссертациялық жұмыстың мақсатына контенттерді басқару жүйесінің 

көмегімен интернет-дүкен құру болып саналады.   

• Магистрлік диссертация міндеттеріне келесілер жатады:   

• Электронды дүкендерін меңгеру. 

• Қолданыстағы CMS салыстыру жəне тиімді нұсқаны таңдау.    

• Сайт дизайнын жасау.   

• Шаблон жасау. 

• Хостингке CMS орнату. 

• Интернет-дүкен компоненттерін орнату жəне күйге екелтіру.   

• Интернетке сайтты енгізудің экономикалық пайдасын есептеу.   

Бұл тақырып қазіргі таңда өте өзекті болып саналады, өйткені бүгінде   

миллиондаған адам күн сайын үйлерінен шықпай-ақ  электронды дүкендерден 

əртүрлі тауарларды сатып алады. Əлемде, əсіресе Қазақстанда Интернет 

қолданушылар саны қарқындар өсіп келеді жəне сонымен қатар «электронды» 

сатып алушылар саны да артуда.   

Интернеттің арқасында кез-келген жағдайдағы реакция жөнінде ақпарат іс 

жүзінде жылдам байқалады, ал ара-қашықтық жойылады. Виртуальді дүкендер 

өндірушілердің кешігуін азайтады, əдеттегі дүкендерді тауармен қамтамасыз ету 

уақыты да үнемделеді, нарық кеңейеді, сондай-ақ сатып алушылардың 

мүмкіндіктері де кеңейеді, - кез-келген елден тəулік бойы жəне қай мезгілде 

болса да қалаған уақытыңызда тауар сатып алуға мүмкіндіктер көбейеді. Бұл 

виртуалды дүкендердің əдеттегі дүкендермен салыстырғанда артықшылықтарын 

көрсетеді. Бұл мезетті «əдеттегі» сауданың «электронды» түрге өтуі деп 

қарастыруға болады. [9] 

Қазақстанда электронды коммерция саласында əдетте фирмалар жұмыс 

істейді, сонымен қатар интернет нарығы да өскен, интернет-контент 

жеткізушілері (web-порталдар, іздеу машиналары, web-пошта қызметі, интернет-

агенттік жаңалықтары). Бұл жерде оффлайн нарығының көшбасшылары жоқ, 

сонымен қатар ірі халықаралық интернет-компаниялардың өкілдіктері де жоқ.   

Интернет-коммерцияның əдеттегі нарығы сауда нарығы ретінде 

қалыптасты.   Дегенмен ақырындап нарықта тұтынушыларға бағдарланған 

шешімдер пайда бола бастады, ол B2B, немесе business-to-business деп аталатын 

ұйымдар  тарапынан орын алды (B2C, business-to-customer кері). 

Интернет-дүкендердің функциялары:  

• сатып алушыларға онлайн көмек ұсыну;   

• сатып алушыларды тіркеу;  

• сатылатын тауарлардың ДҚ интерфейсін ұсыну (каталог түрінде, прайс-

парақша); 

• сатып алушылардың кəрзіңкесімен жұмыс істеу;   

• сақтандыру, төлем жасау əдістерін таңдай отырып тапсырыстарды 

рəсімдеу;   

• қоймада тауар түрін көбейту;    
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• есеп жүргізу (электронды түрде төлем жасау əдісін таңдаған кезде) 

немесе төлем жасау фактілерін бақылау (əдеттегі есеп формаларын қолдану 

кезінде);  

• рəсімделетін құжаттардың көшірмесі жəне сатып алушылардың 

өтініштерін рəсімдеу;  

• орындалған тапсырыстарды қадағалау құралдарын сатып алушыларға 

ұсыну;   

• тауар жеткізу;  

• маркетингтік əртүрлі ақпараттарды жинақтау жəне талдау;   

• сатып алушылардың жек ақпараттарының қауіпсіздігін қамтамасыз ету; 

Интернет-дүкендерде көбінесе В2В бизнесті ұйымдастыру жүйесі 

қолданылады, ал В2С сирек қолданылады. Бизнестің қолданылатын моделіне 

байланысты интернет-дүкен құрудың екі нұсқасын бөліп қарауға болады:   

• онлайн  дүкендер (əдеттегі сауда желісінің болмауы);  

• офлайн бизнесті  онлайн бизнеспен біріктіру (нақты жұмыс істеп тұрған 

дүкен негізінде интернет-дүкен құру). 

Екінші типтегі дүкендердің артықшылықтары да бар. Соның арқасында 

бизнес түрлеріне жаңа мүмкіндіктер жасалады:   

• интернет-дүкен таңдаған дүкеннен тауар алу нұсқаларын ұсынады,  таза 

онлайн дүкендерден айырмашылығы тауарды қайтару мəселесі туындамайды;     

• офлайнды дүкендердің сатып алушылары сайт арқылы алдын-ала тауар 

түрлері мен оның сипаттамаларымен таныса алады, сосын  жақын жерде 

орналасқан осындай дүкендерге бара алады.  

Сонымен қатар, интернет-дүкендерді тауар санына байланысты  келесі 

кластарға бөліп қарауға болады:   

• келісім-шарт бойынша жеткізіп берушілермен жұмыс істеу;   

• жеке қойма шаруашылығының болмауы.   

Жұмыстың бірінші моделі жеке тұтынушылар мен тауар 

дистрибьюторлары немесе виртуалды сауда кəсіпорындарының электронды 

делдалдығына негізделген. Онлайн бəсекелестерімен салыстырғанда  жалға алу 

шығындарының болмауын ыңғайлы тұсы ретінде қарастыруға болады, сауда 

орындарындағы қондырғылар мен қоймалар,  сонымен қатар қызметкерлерге 

кететін шығын деңгейінің жоғары болмауы оңтайлы тұстарын білдіреді.    

Екінші типтегі интернет-дүкендердің өзінің жеке қоймасы жəне 

артығымен тауарлары болады.  Бұл өндірістік фирма немесе офлайн сауда-

сервистік ұйым (интернет-бөлім) болуы мүмкін. Бұл жағдайда сатушылар мен 

сатып алушылардың арасындағы өзара байланыс сұлбасы  бірінші модельден 

айтарлықтай ерекшелігі жоқ. Бұл жерде тек бір ғана айырмашылықты айтуға 

болады,  дүкеннің өзінің қоймасындағы тауарды сатады, сыртқы факторларға 

байланысты əкеліп берушілердің қоймасындағы тауарларын сатпайды.    

Интерне-дүкен құру жəне оны жүргізуге кететін шығындарды нақтырақ 

қарастырайық. Электронды дүкенді құру жəне оның жүргізуге кететін 

шығындардың ең өзектілері ретінде келесілерді қарастыруға болады:   
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• Аппараттық қамтамасыз ету (жақсы байланыс каналды жақсы сервер 

қажет);  

• Бағдарламамен қамтамасыз ету (ақысыз жүйені қолдану мүмкіндігі,  

дегенмен оның құрылымын жасау  мен жұмысын жүргізу өте қымбатқа түседі  );  

• Маркетингтік шығындар (дүкен жұмысын жүргізу, тек ақылы жүйелер 

ғана дүкенді іздеу жүйесінің алдыңғы беттерінде болуына мүмкіндік береді);  

• Жүйені жүргізуге кететін шығындар (қосымша қызметкерлерді үйрету, 

оқыту, сервердің жұмысқа қабілеттілігін қолдау);  

Ірі интернет-дүкендердің өздерінің өкілдіктері бар (кеңселер, қоймалар, 

стационарлы сауда орындары), атап айтқанда олар Қазақстанның ірі 

қалаларында  орналасқан, сондықтан шығындарға тағы да олардың құрамы 

қосылады.  Жəне де жалпы интернет-дүкенді екі жақты қарастыруға болады, атап 

айтқанда біріншіден  жеке өзіндік коммерциялық жəне  интернет желісінде 

стационарлы дүкеннің коммерциялық қызметін жалғастыру, соның арқасында 

интернет қолданушылар есебінен клиенттер де көбейеді . Айта кететін жəйт 

бүгінде кəдімгі жəне электронды коммерциялық жүйелер жұмыс бағытына 

қатысты бақылауға алынған.    

Электронды дүкеннің құрылымы мен функционалды модульдері. 

Интернет дүкеннің сипатталып өткен функцияларынан байқағанымыздай 

дүкеннің интерфейстік (клиенттік) бөлігінің құрылымын да байқауға болады. 

Электронды дүкеннің аппараттық қамтамасыздануын  шартты түрде екі 

бөлікке бөліп қарауға болады: клиенттік жəне серверлік (электронды дүкеннің 

жекеменшік компьютері). Клиенттік компьютерлер – бұл, əдетте, 

мультимедиалық құралдармен жабдықталған қымбат емес дербес компьютерлер. 

Электронды дүкендердегі жекеменшік компьютерлер – бұл тауар сатуды 

ұйымдастыратын жəне қызмет көрсететін өте күшті əрі сенімді  компьютерлер. 

Компьютерлер арасында ескеретін жəйт, ірі электронды дүкендерде   аппараттық 

серверлерлерде   сайт жəне тауарлардың деректер қоры сақталады. Сервер ішкі 

жəне сыртқы болып бөлінеді (сервердің қызмет көрсетуі өте жоғары деңгейде 

болады жəне əдетте сыртқы сервер  қолданылады). Дегенмен кішірек дүкендерде 

сервер  қашықтықтан қызмет көрсететін  компьютер болады. Клиенттік бөлімде 

сипатталған функцияларға көңіл аударар болсақ,  серверде жұмыс істейтін 

бағдарламалық модульдерді байқаймыз, яғни жүйенің функционалды 

модульдерін байқауға болады. [10] 

Жаңа тұтынушыларды əркелкі жарнамалар көмегімен тарту. Сан алуан 

əлеуметтік желілер, көптеген мастер-класстар мен акцияларды өткізу арқылы 

клиенттердің назарын интернет-дүкенге аударту жəне ықыласына бөлену. 

Қазіргі жаңа нарықта тауарлар мен қызмет түрлерін жарнамалау. Интенеттегі 

жарнама баспа жарнамасынан əлдеқайда арзан əрі жедел. Интернет дүкеннің 

болуы компанияның прайс-парағына өздері, тауарлар жайлы ақпаратты тез 

кіргізуге, өзгертуге мүмкіндік береді. Интернеттегі ақпарат үнемі жаңа, 

өзгертілген, өзекті болып келеді, сондықтан ол миллиондаған пайдаланушыны 

қызықтырады. Пайдаланушы таңдауына əсер етпеу. 

Интернет – пайдаланушы өз еркімен таңдау жасайтын көрнекті орын. Ол 

өзіне не ұнайды, соны таңдайды. Адамдарды еліктіретін интернеттің ерекше 
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қасиеттерінің бірі. Сатып алушы таңдаған тауарын тапсырыс арқылы алғанда 

сатудың автоматтандырылған жүйесі қызмет атқарады. Сатудың жаңа 

каналдарын қалыптастыру: тауар мен қызмет түрлерін интернет арқылы іске 

асыру. Дүниежүзілік желімен сауда жасау идеясы қазірде көптеген адамдарды 

қызықтырып отыр. Осы «үйден шықпай-ақ» сатып алу үлгісі қазіргі заман 

адамдарын еліктіріп отыр. Стресстер, жолдағы кептелістер, уақыт тапшылығы, 

ызыңдайтын, бітпейтін жарнамалар, жүздеген, мыңдаған компаниялардың 

саудасын дөңгелентіп отыр. Сонымен бірге, сайт сату көлемін, сатудың саны мен 

сапасын, жеткізу уақыты сияқты факторлерге талдау жасай алады.  

Іскер əріптестерді іздеу жəне олармен қатынастар орнату. Жаңа 

технологияларды пайдалана отырып компания іскер əріптестеріне өз 

бөлімдеріндегі қажетті жедел ақпаратты алуларын ықпал жасайды. Талаптарға 

сай келетін интернет дүкен мысалын қарастырайық. Интернет-дүкеннің 

концептуалдық үлгісі 2.1-суретте келтірілген. Интернет-дүкен ядросы – сайтты 

мəтінмен толтырудың логикалық жəне құрылымдық құрамдас бөліктерінен 

тұрады. Ол интернет-дүкенді іздеу жүйелерінде жылжытуға пайдаланылады. 

Қосымша модульдерге: жаңалықтар лентасы, тапсырысты каталог бойынша 

оңай қалыптастыруға арналған «корзина» сияқты бөліктер жатады. Кері 

байланыс – клиенттердің компаниямен байланысы, ол форумдар, чаттар, қонақ 

кітаптары сияқты түрлермен іске асырылады. Сайт əкімшілігі сайттағы 

деректерді бақылайды жəне оларды басқару жүйесінің ішкі интерфейсі арқылы 

басқарады. Компания өз клиенттерін сайт көмегімен тартады, ақпарат жəне 

кеңестер береді. [11] 
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Қойма 

Интернет-дүкен 

Сауда 
бөлімі 

 Жеткізіп беру 

Толық есеп 

Сауда 



27 
 

Интернет-дүкенді құрғанда оны пайдаланудың ыңғайлы болуын қадағалау 

керек. Ыңғайлы дегеніміз сайтта орналасқан ақпараттың логикалық құрылымы 

жақсылап ойластырылған болуы қажет. Іздеуді іске асыратын жолдардың 

барлығы анық жəне түсінікті болуы шарт. Іздеудің негізгі элементтеріне: 

мəзірлер, сілтемелер, тез өту пернелері, іздеу қалыптары жатады. Егер мəзірдің 

қалыбы бірнеше бір біріне енген формалардан тұрса, алдын ала олар жайлы 

мəліметті жазып қою қажет. Əр деңгей пернелер, сілтеме ағаштары, түсіп 

тұратын мəзірлер, жайлатын парақтар сияқты формалармен өрнектелуі керек. 

Интернет-дүкеннің графикалық дизайн құрудың алдында оның ақпараттық 

архитектурасын (сəулетін) жасау қажет. Əйтпесе, бағдарламалаушы оның 

құрылымын білместен алдын ала дизайнын жасаса, онда «ақпаратты қалай 

ыңғайлы беруге болады» деген сұраққа жауап таба алмай қалады. 

Пайдаланушы үнемі таңдауда болады: ары қарай сайтты қарай бере ме, жоқ 

басқа ыңғайлы сайтты іздей ме деген. Нашар ақпараттық архитектура сайтты 

пайдалануда үнемі ыңғайсыздық тудырады, кіруші адам одан кетіп қалады да, 

компания пайдасынан қағылады. 

Пайдаланушыға таңдап алған тауарына тапсырыс беріп, оны төлеу тəсілін 

таңдауға, интернет желісі арқылы жеткізуді таңдауға мүмкіндік береді. Сонымен 

интернет-дүкенге кірген пайдаланушы не көреді? Біріншіден, қоймадағы 

тауарлар тізімін. Онлайндық дүкендегі тауарлар белгілі бір кəсіпорынның 

автоматты жүйесіне қосылғандықтан, тізімде нақты дүкендегі бар тауарлар тізімі 

болады. Қойма əдетте иерархиялық ағаш құрылымында көрсетіледі, оның 

базалық элементтерінде тауарлар топтамсы бар. Топқа маусты шерту арқылы топ 

ішіндегі нақты тауарлардың тізімін аламыз. Кейде сатып алушы тауар суреті мен 

оның сипаттамаларын көре алады. Тағы маусты шерту арқылы ол оны өз 

корзинасына қосады. 

Корзинасын толтырған сатып алушы клиент «тапсырысты орындау» 

командасымен өзіне ыңғайлы төлеу формасын таңдайды. Егер пайдаланушы 

дүкенге бірінші мəрте келіп тұрса, онда оның өзі туралы мəліметті толтыруын 

сұрайды: аты, телефон, мекен жайы жəне т.с.с. Корпоративті пайдаланушы 

кəсіпорын атын, есеп шотын, контактағы адамның атын, телефонын жазады.  

Осы кезеңде сатып алушыға белгілі бір идентификациялық кода беріледі. 

Егер бұл адам дүкенге қайтадан кірсе, жоғарыда аталған мағлұматтарды қайта-

қайта толтырмайды, өз кодасын көрсетсе жеткілікті. Одан ары қарай есептесу 

жүреді де тауар пайдаланушыға беріледі. Төлемдердің жеткізген курьерге қолма-

қол ақша, ақшасыз төлемдер (кəсіпорындар), банк аударымы арқылы, пошта 

жəне телеграф арқылы болатын бірнеше түрлері бар. Тапсырысты жеткізудің де 

бірнеше түрлері бар: курьер қызметімен, əдеттегі поштамен, өзі алып кету жəне 

басқа да жеткізу тəсілдері арқылы. [12] 

Жоғарыда интернет-дүкеннің жалпы ұғымы мен анықтамасына, тұтынушы 

жəне мекемеге əкелетін пайдасы туралы айтып өтілді. Сонымен қатар, шетелдік 

жəне қазақстандық интернет-дүкендерге мысалдар келтіріліп, олар салыстыру 

арқылы сипатталды. Олай болса, енді интернет-дүкеннің функционалдық 

құрамдас бөліктеріне тоқтала кетейік.  

Интернет-дүкен мынандай функционалдық бөліктерден тұрады: 
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• тауарлар каталогы; 

• іздеу жүйесі; 

• пайдаланушы корзинасы; 

• тіркеу формасы; 

• тапсырысты жіберу формасы. 

Тауарлар каталогы. Ол деректердің көпдеңгейлі құрылымынан тұрады. 

Онда тауарларды тəртіптейтін мүмкіндік болуы қажет. Мұндай каталог жоғарғы 

деңгейі бөлім тізімін құрайтын нысандар ағашынан тұрады. Бөлімдерде бөлім 

топтарына немесе тауарлардың өзіне сілтемелер бар. Бұндай тəртіп тауарды тез 

іздеп, тапсырыс беруге қолайлы.  

Іздеу жүйесі. Іздеу жүйесі динамикалық каталогтың міндетті элементі 

болып табылады жəне ол сервер жағында іске асады. Каталог тауарларды 

тəртіптейтін мүмкіндік беруіне қарамастан, іздеу жүйесі пайдаланушыға 

тауарды тез табуды қамтамасыз етуі қажет. Егер каталогта тармақталған 

деректер өте көп болса, бұл шарттың орындалуы аса маңызды қадамдар 

қатарына кіреді. Пайдаланушы үшін бəрібір, ол жауапты тез жəне дұрыс алуы 

қажет. Интернетте іздеу үдерісінің ерекшеліктері бар. Сұратуда көрсетілген 

шарттарды қанағаттандыратын барлық жазбалар таңдалып алынады. Егер таңдап 

алынатын деректер саны өте көп болса, онда іздеу парақтап орындалады. 

Өйткені, кейде жазбалар саны жүздеп қана емес, мыңдап саналады. Əдетте 

сайтқа кірушілер екі не үш беттен артық қарамайды. Ол адам психологиясымен 

байланысты.  

Пайдаланушы корзинасы. Жалпы жағдайда пайдаланушы корзинасы деп 

пайдаланушы таңдап алған тауарды сақтауға арналған деректер массивін айтады.  

Тіркеу формасы. Пайдаланушының жеке мағлұматтарын енгізуге 

арналған. Кейін бұл мəлімет интернет дүкенмен болатын сеанс кезінде 

ақпаратты ұқсастыруға арналады. Бұл ақпарат түрі сервер жағында да, клиент 

жағында да сақталуы мүмкін. 

Тапсырысты жіберу формасы. Тапсырысты жіберу формасы тапсырыс 

беруші адамның байланыс ақпаратын енгізуге арналған. Бұл ақпарат көмегімен 

тауарды ұйымның поштасына жіберуге болады. Интернет-дүкенді сервер 

жағында да, клиент жағында да іске асыруға мүмкіндігі бар. Біріншісінде PHP, 

Perl, ASP, JSP, ColdFusion сияқты технологиялар негізінде құрылған 

сценарийлер пайдаланылады. Екінші жағдайда – JavaScript технологиясын 

пайдалануға болады (ActiveX, Java жəне басқаларының қолдану шегі бар). Іске 

асырудың түрлерін таңдау көптеген факторлерге байланысты. Ол мақсаттарды 

қойғанда жəне шешілетін мəселелерді анықтағанда таңдалады. [13] 

Диссертациялық жұмыстың 1.2 бөлімін қарастыратын болсақ. Біз бұл 

бөлімде жалпы интернет-дүкен ұғымына тоқталдық. Оның компанияға тигізер 

пайдасы мен зияны туралы жəне де біздің жасаған интернет дүкеннің басқа 

интернет дүкендермен айырмашылығы қандай екені туралы айтылды. Сонымен 

қатар интернет дүкенді қандай бағдарламалау тілдерінің көмегімен жасауға 

болатыны туралы жəне де қандай сайтты басқару жүйесінде web дүкенін құруға 

болатыны туралы айтылды. Алдағы уақытта интернет дүкен жүйесінің 

құрылымы мен архитектурасы туралы сөз қозғайтын боламыз.  
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2.2 Нақты бір мекеме үшін жасалған интернет-дүкен жұмысының 

құрылымы жəне архитектурасы 

Кез келген үлкенді-кішілі мекеменің кəсібін заман талаптарына сай ілгері 

дөңгелету, өз тауарлары мен өнімдерін тұтынушылар мен өзге серіктестерге 

жарнамалау жəне ұсыну мақсатында сол мекеменің бизнес процестерін 

автоматтандыру қажет. Автоматтандырудың бірден-бір құралы – мекеменің 

бірыңғай ақпараттық жүйесі. Бірыңғай дегеніміз мекеме жəне оның тауарлары 

мен өнімдері туралы бүкіл ақпараттың бір жерде жинақталып тұруы. Жүйе деген 

бұл жағдайда өзекті мағынаны білдіретін сөз болып табылады. Жүйе – 

компанияның жай-күйін көрсететін түсінікті жəне қисынды деректер. Бірыңғай 

ақпараттық жүйе бұл ең алдымен тұтынушылар, келісімдер, жеткізушілер, 

құжаттар жəне т.б. туралы барлық корпоративтік ақпарат жинағы болып 

табылатын программалық өнім. Ақыр аяғында осы өнімнің арқасында мекемені 

хаостан құтқарып, істерінде жинақылық орнатуы керек.  

Əр ұйымның жұмыс аясына қарай өзінің кəсіпті автоматтандыру 

бағдарламасы болады.  

Ендеше, мекемені автоматтандырудың артықшылықтарын тізбектеп атап 

шығайық:  

1. Күнделікті, қарапайым операцияларды автоматтандыра отырып, 

жұмыс күшін минималдау. Бұл тек уақыт үнемділігі емес, адами факторларды, 

яғни жұмыс орнындағы қателіктерді болдырмауға мүмкіндік береді.  

2. Деректер қоры – ақпарат жинағы ретінде. Жұмыстың барлық салалары 

бойынша ортақ деректер қорының болғаны өте тиімді. Мұнда клиенттер туралы 

барлық ақпарат, бүкіл жұмыс құжаттары, өзара хат алмасуы сақталады. Сонымен 

қатар, осы ақпараттардың қауіпсіздігі. Олардың жоғалып кетуінен немесе 

ұрлануынан жақсы қорғалған сервер сақтап қалады.  

3. Басқару біртұтастығы. Қызметкерлерге міндеттерді қою, бұйрықтарды 

қағаздап жинау жəне т.с.с. мұның бəрі аз жұмысты көбейтіп жібереді. Көптеген 

бағдарламалар қойылым, бөлу, мақсаттың орындалуын біртұтас жəне қолайлы 

етуге мүмкіндік береді.  

4. Айқындылық. Əкімшілік ету бағдарламасына қарадат пен уақыт 

кетіруге немесе бірнеше сайттарға кіруге тйым салуға болады. Дегенмен ол 

əрекеттер қызметкерлердің уақытын зая кетірмеу мəселесін түбегейлі шешпейді. 

Автоматтандыру бағдарламалары қызметкердің əрекеттерін, жұмыс жасау 

деңгейін қадағалауға мүмкіндік береді.  

5. Өзара байланыс. Қызметкерлер мен блімдердің əртүрлі қалада 

орналасқанына қарамастан, автоматтандыру бағдарламасы мекемені 

біртұтастығын сақтайды. Бұл ұжымдық жұмыс үшін ыңғайлы. [14] 

Сонымен мекеменің жұмысын автоматтандыру – жұмысты жеңілдетіп, 

уақытты үнемдеп, басқару деңгейін жоғарылатады. Дегенмен де, кəсіпкерлерді 

ұстап тұратын бірнеше факторлар бар. Кішігірім мекеме үшін қымбат, 

пайдаланылмайтын артық функциялары бар бағдарламалар кешені керек емес, 

оларға өз деңгейіндегі автоматтандыру жүйесі ғана жеткілікті. Автоматтандыру 

тек құралы ғана, оны қандай деңгейде, нендей мақсатта қолданатынын 

басқарушы өзі шешуі керек.  
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Мəселен, кəдімгі дүкендер үшін бухгалтерлік есеп-қисаптың бағдарламасы 

кеңінен таралған автоматтандыру түрі болып табылады. Сонымен қатар, қазіргі 

таңда автоматтандыру мақсатында сайт жасау əдісін көптеп қолданады, соның 

ішінде интернет-дүкен қарқынды дамуда. Интернет-дүкен үлкенді-кішілі 

мекемелер үшін автоматтандырудың өте тиімді əдіс болып табылады.  

Қарапайым дүкендердің оларды құрушылар мен пайдаланушылар үшін 

белгілі бір артықшылықтары мен кемшіліктері бар. Интернет-дүкендердің нақты 

дүкендерге қарағанда артықшылықтары: клиенттермен жұмыс істейтін 

қызметкерлер саны аз, дискілік аумақты жалға алу жəне «электрондық 

витринаны» орналастыру, сауда алаңын жалға алу, дүкен сөрелеріне тауарды 

орналастыру əдеттегіден арзан, əрі қарапайым кассалық қызмет көрсету мүлдем 

жоқ деуге болады. Виртуалды дүкендерді маркетингтік зерттеуді орындайтын 

тиімді тəсілі ретінде пайдалануға мүмкіндік бар. Қазіргі кезде мұндай 

марткетинг қызметтерін агенттіктер өте қымбатқа сатады. Интернеттің кез 

келген пайдаланушысы компьютер арқылы дүкен ұсынатын анкетаны толтыра 

алады. Осындай анкета көмегімен көп қаржы жұмасамастан сатып алушылар 

талап тілегін білуге мүмкіндік бар жəне маркетингттік зерттеу нəтижелерін 

дүкен ары қарай өз жұмысына пайдалана алады. Интернет-дүкенінің өзіндік 

кемшіліктері де бар: өте жақсы байланыс каналдарын жəне аппараттық-

программалық қамтаманы ұстау қажеттігі, тауардың өзіндік бағасына жеткізуге 

кететін шығындар да өз əсерін тигізеді. Виртуалды дүкендерде «сенімсіздік 

синдромы» деп аталатын фактор бар. Өйткені, интернет саудасында сатып 

алушы өз қызметіне немқұрайлы қарайтын сатушымен əдеттегіден көбірек 

кездеседі жəне интернеттегі бар хакерлер үрейінің факторы да өз əсерін тигізіп 

тұрады. 

Интернет-дүкенінің сатып алушылар үшін артықшылықтары: 

1. Уақытты үнемдеу. Егер адам аптасына 6 күн бойы сағат 10 нан 19-ға 

дейін жұмыс істесе, оның дүкенге баруға мүлдем уақыты жоқ. Интернет-дүкені 

кез-келген уақытта офистен шықпай-ақ қажетті затын сатып алуына болады. Ал 

егер ол не алғысы келетінін білсе, онда оның тауарды таңдап, оған тапсырыс 

беруіне бірнеше минут қана уақыты кетеді. Интернет-дүкенінің жеткізу қызметі 

оған қолайлы уақытта, қажетті мекеніне жеткізіп береді. 

2. Тауар түрлерінің көптігі жəне оның мағлұматтарының болуы. Сонымен 

қатар, Интернет-дүкенінің ассортимент шектелмеген, мысалы, əдеттегі 

дүкендегі ассортимент сауда алаңының көлеміне байланысты болады. Егер 

тауарды іздегенде оларды белгілі бір көрсеткіштер арқылы орындаса, яғни ол 

сұрату шарттарына сəйкес үлгілер тізімінен табылса, онда іздеу тіпті оңтайлы 

болар еді. Тағы бір маңызды факторге жататын нəрсе - сату менеджерінің бірден 

бірі тауар жайлы мағлұматты Интернет-дүкеніндей есте сақтай алмайды. 

Сондықтан, Интернет-дүкені сатып алушы рейтингі, тауар жайлы кеңестер, 

пікірлер, тауар туралы мақалалар сияқты мəлімет түрлерін де беріп, сатып 

алушының таңдауына ықпал ете алады.  

3. Ақшаны үнемдеу. Интернет-дүкеніне, соның ішінде жеткізу де бар, 

кететін шығын əдеттегі дүкеннен аз. Əдеттегі дүкенге қарағанда Интернет-

дүкені бір мезетте бірнеше жүздеген клиенттерге қызмет көрсете алады. 
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Сонымен бірге, егер сатып алушы басқа қалада тұрса, ол қала аралық телефон 

кеңестеріне шығын жасамай-ақ кеңестер ала алады. Өзіне қажетті ақпараттың 

барлығын ол Интернет-дүкенінің парақтарынан алу мүмкіндігі бар. 

Сатып алушы үшін интернет-дүкенінің бірнеше кемшіліктері бар: 

• жазылғаннан артық ешнəрсені білуге болмайды; 

• кепілдік жəне программаны жүргізіп тұру мəселелері бар. 

Соңғы жылдарда өткізілген зерттеулер сатып алушылардың қатты сенгіш 

екенін көрсетті. Мысалы, сатып алушылар дүниеде жоқ сауда маркасының 

дүниежүзілік белгілі марка деген өтірікке сенеді. Интернетке бірден тез ену 

мүмкіндігі, аудитория көптігі, жарнама берушілердің белгісіз болуы интернетті 

ұяты жоқ кəсіпкерлер үшін кəдімгі ұрлық алаңы қылып отыр. Осындай 

кемшіліктеріне қарамастан, сауданың өсуі үшін, мекемені автоматтандырып, екі 

жаққа да қолайлы бірыңғай ақпараттық жүйе құрудың бірден-бір жолы болып 

отыр. Енді сол интернет-дүкенді құрудың əдістеріне көшейік. Жалпы бүкіл 

программалау тілдері мен технологияларын үшке бөліп қарастыруға болады.  

Бірінші əдіске, сайтты басынан аяғына дейін өз қолымен жазу болып 

табылады. Бұл əдістің басты артықшылығы – ол жұмыс барысында HTML 

гипертексттік белгілеу тілін, PHP тілін, CSS каскадты таблицалар стилін жəне 

MySQL деректер қорын тереңірек оқып меңгеру. Өз қолымен жазылған сайт 

сайттың құрылымын білетіндігіне 100% кепіл береді жəне тек қана жұмысқа 

керекті кодтарды құрайды. Сол себепті, ол тез жұмыс істеп, серверді жүктемейді 

жəне ең бастысы оны өз қолымен тез уақытта керек жерін өзгертіп, мақалаларды 

қосуға болады. [15] 

Екінші əдіс, сайт жасауға арналған қолданбалы программалардың 

көмегімен сайтты құру. Ондай арнайы бағдарламаларға Adobe Dreamweaver, 

Front Page т.б жатады. Оның артықшылығы HTML, CSS тілдерін терең үйренбей-

ақ қажетті сайтты жасауға болады. 

Үшінші əдіс, əмбебап əдіс жəне сайт жасауда көптеп кездеседі. Бұл 

əмбебап əдіс – CMS сайттың құрылымын басқару жүйесі. Оны қолдану үшін 

HTML, PHP, CSS, JavaScript жəне MySQL тілдерінің бастапқы негіздерін білу 

жеткілікті. CMS көмегімен тез уақытта қолданушылардың əр түрлі мəліметтерді 

сақтайтын, сонымен қатар əр түрлі қиындықтағы сайттарды əзірлеуге болады. 

Сайтты басынан бастап жазбай-ақ, ұқсас шаблон үлгісін пайдалануға болады. Ең 

бастысы, қауіпсіздік деңгейі жоғары. Алдағы уақытта біз интернет дүкенді осы 

əдісті пайдалана отырып жасайтын боламыз. 

Осы диссерссертациялық жұмыстың жобасы ретінде даярланған интернет-

дүкенді жасау үшін PHP тілі, яғни Joomla CMS қолданылған болатын. Ендеше, 

Осы программалау тіліне тоқталып кетейік.  

Joomla CMS – автоматты түрде басқаруға мүмкіндік беретін сайтты 

басқару жүйесі. Бұл cms-ті қолдану арқылы кəсіпорының жеке сайтын, интернет-

дүкен, блог парақша, əлеуметтік желі т.б. құра аламыз. 

PHP (ағылш. тілінен PHP: Hypertext Preprocessor — «PHP: гипермəтінді 

алдын-ала үдірістегіш») – Веб-серверде HTML беттерін құру жəне дерекқормен 

жұмыс істеуге арналған скрипті бағдарламалау тілі. Қазіргі күндерде хостинг 

қызметін ұсынатындардың көпшілігімен қолданады. LAMP веб-торап жасауға 
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арналған стандартты жинақталымына енеді. Тілдің оңайлығы, орындалу 

жылдамдығы, функциялық байлығы жəне PHP негізіндеге əуелгі кодтардың 

кеңге таралуының арқасында PHP тілі Торда бағдарламалау саласында ең белгілі 

тілдердің бірі боп есептелінеді (JSP мен ASP-де қолданылатын тілдермен қатар). 

Бұл тілдің айрықшылығы ядро мен соған қосылатын модульдарында. PHP – 

ашық кодты (open source) нысанды – бағдарламалау құралы, HTML–де енгізіліп, 

интерпретациядан өтіп, орындалатын серверлік скриптер тілі (server scripting 

language).  

Программа кодына түсініктемелер енгізуге болады, олар HTML 

браузеріндегідей РНР-интерпретатормен сияқты қабылданбайды. 

Түсініктемелерді қолдану программистке сол мезетте не ойластырғанын еске 

түсіруге көмектеседі. Біржолдық түсініктеме екі тік слэш белгісімен (//) немесе 

«решетка» белгісімен (#), ал көпжолды ашылатын жəне жабылатын 

«жақшалармен» (/*жəне*/) жүзеге асырылады.  

Сервер браузерге файлды жібермес бұрын, оны препроцессор – 

интерпретатор тексеріп қарайды. Бұл жағдайлар орындалуы үшін 

препроцессордың өңдеуінен өтетін файлдар белгілі – бір кеңейтуден (негізінен 

.phtml немесе .php, бірақ олардың мəндерін өзгертуге болады) жəне 

препроцессорға арналған (талап етілмесе де) кодтан тұруы керек. Жіберілместен 

бұрын PHP – код серверде ойналып, браузерге серверде сақталатын түпнұсқадан 

қатты өзгешілігі бар HTML-бет түрінде көрсетіледі. .htm, .html кеңейтілуі бар 

қарапайым беттерді веб-сервер ешқандай өңдеусіз браузерге жібереді.  

Perl жəне C сияқты тілдерінде жазылған CGI-скриптерден басты 

айырмашылығы, CGI-бағдарламаларда сыртқы көрсетілетін HTML кодты өзіміз 

жазамыз, ал PHP қолдана отырып өзіміздің скрипт-бағдарламамызды, ашық 

жəне жабық тегтерді қолдана отырып, дайын HTML бетке енгіземіз (мысалы, <? 

php?>).  

PHP Javascript/Jscript/VBScript клиенттік скриптер тілдеріне қарағанда 

серверлік скриптер тілі болып табылады. Бұл дегеніміз, PHP-скрипті серверде 

орындалады, клиентке жұмыстың нəтижесі жіберіледі, ал Javascript-те код 

клиенттік машинаға толықтай беріледі жəне сол жақта ғана браузермен 

орындалады. 

PHP-де CGI-бағдарламалардың көмегімен жасалатын кез-келген нəрсені 

жасауға болады. Мысалы: формалардағы деректерді өңдеу, динамикалық 

беттерді генерациялауға, кукилерді (cookies) алып, жіберуге болады. Бұдан 

басқа, PHP-дің құрамына көптеген деректер базаларымен жұмыс істей алады, 

деректер базасын қолдана отырып веб-қосымшаларды өңдеуді оңайлатады.  

Жұмыс істей алатын деректер базасының (ДБ) тізімі: Adidas D, InterBase, 

Solid, dBase, mSQL, Sybase, Empress, MySQL, Velocis, FilePro, Oracle, Unix, dbm, 

Informix, PostgreSQL, ODBC. Сонымен қатар PHP IMAP, SNMP, NNTP, POP3 

протоколдарын жəне HTTP-ді де түсінеді, сокеттермен (sockets) жұмыс жасау 

мүмкіндігі жəне басқа да протоколдармен жұмыс жасай біледі.  

Веб-қосымшалар өңдеушілеріне веб беттер тек мəтін мен суреттерден 

тұрады деп айтудың керегі жоқ. Елеулі көзқарасты талап ететін сайт 

қолданушылармен кейбір деңгейлерде қолдануы керек: ақпаратты іздеу, 
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өнімдерді, конференцияларды сату жəне т.б. Бұған дейін Perl тілінде жазылған 

CGI-скриптермен дəстүрлі түрде жасалатын. Бірақ CGI-скриптер өте нашар 

масштабталатыны белгілі болды. CGI-скриптерді əр шақырылуы ядродан жаңа 

процессті тудыруды қажет етеді, ал бұл процессорлік уақытты алады жəне жедел 

жадыны қолданады. PHP басқа нұсқаны ұсынады – ол веб-сервердің бір бөлігі 

ретінде жұмыс жасайды жəне бұл жұмысымен Microsoft-тың ASP жəне Allaire 

компаниясының ColdFusion бағдарламалау тілдеріне ұқсайды.  

PHP синтаксисі C немесе Perl тілдерінің синтаксисіне ұқсас. 

Бағдарламалаумен таныс адамдар PHP тілінде бағдарламаларды жазуды тез 

үйрене алады. Бұл тілде деректерді қатал типтілеу жоқ жəне жадыны босату/бөлу 

істерінің қажеті болмайды. PHP тілінде жасалған бағдарламаларды оңай оқуға 

болады. Perl бағдарламаларына қарағанда PHP кодты оңай оқуға жəне жазылады. 

Қосымша ретінде тегін (MySQL коммерциялық түрде қолданған кезде 

лицензияны сатып алуды талап етеді) болғандықтан, PHP-MySQL тізбегі кросс-

платформалы болып табылады, бұл дегеніміз Windows-та орындалатын 

қосымшаларды өңдегенде, Unix платформасында да жұмыс істей береді. Бұдан 

басқа, PHP сыртқы CGI-процесс ретінде жұмыс істей алады немесе Apache, IIS 

веб-серверіне қосылған модуль ретінде жұмыс істей алады.  

Магистрлік диссертация мақсаты кəсіпорын жұмысын автоматтандыру, 

яғни тауар өтімділігін автоматты түрде жүзеге асыратын бағдарламалау кешенін, 

сол мекемеге арналған, автоматты түрде төлем қабылдау мүмкіншілігі бар 

интернет-дүкен, оның жұмысына арналған деректер қорын құру жəне PHP 

тілінде сол компанияға арналған сайт жасау болып табылады. [16] 

Жобалаушыға қойылатын талаптар:  

• диссертациялық жұмысқа алынған кезеңдерде мекеменің 

автоматтандырылған интернет-дүкенін талқылау жəне де пайдалы жағын 

айқындау; 

• диссертациялық жұмысқа алынған уақыттағы мекеменің 

автоматтандырылған интернет-дүкенін қазіргі заман талабына сай PHP, CSS, 

HTML бағдарламалау тілінде жасаудың тиімді тəсілдерін анықтау жəне оларға 

сипаттама беру; 

• автоматтандырылған интернет-дүкенді MYSQL деректер қорында 

басқару; 

Интернет-дүкеннің құрылымдық сұлбасы. Құрылымдық сұлба бойынша 

сайттың қандай мəзірлерден, блоктартардан тұратыны, жұмыс істеу принципін 

айқындайтын сызбасы көрінеді. Сайттағы барлық мəліметтер деректер қорында 

сақталады жəне пайдаланушы сұраныстары бойынша шақырылады. Сайт 

ұзындығы 1100px ені қажеттілігі бойынша ұзарады. Блоктардың ұзындығы 

өздігінен теңеседі. Сайт ішінде динамикалық элементтер қолданылған. Барлық 

сайт қолмен, ешқандай сайт құрастырушыларын көмегінсіз жазылған. Интернет-

дүкеннің сұлбасы төмендегі 2.2 суретінде келтірілген. Енді сайтты құраушы 

беттеріне қысқаша тоқталып, түсініктеме бере кетейік:  

• «Бас парақ» – сайт іске қосылғандағы ашылатын бет.  

• «Дүкен» – категориялары бойынша тауарлар орналасқан тізімі бар 

парақ.  
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• «Жеткізу» – жеткізу шарттары жазылған парақ.  

• «Кепілдік» – сатып алған тауар жайлы кепілдіктер, олардың кепілдік 

мерзімі жайлы мəліметтері бар парақ. 

• «Сатып алу» – сатып алу тəсілдері сипатталған парақ. 

• «Байланыс» – дүкенмен байланысу туралы келтірілген мағлұматтары 

бар парақ. 

• «Тапсырыс» – каталогтар тізімінде жоқ тауарларға тапсырыс беріп 

жіберуге арналған парақ. 

• «Дүкен сервисі» – бұл интернет дүкеннің пайдаланушы тапсырыстарын 

орындарын жүзеге асыруға арналған модуль. 

• «Əкімшілік бөлім» – бұл бөлім көмегімен интернет дүкендегі барлық іс 

əрекеттер орындалады. 

• «Дерекқор» – интернет дүкеннің барлық элементері жайлы деректер 

сақталатын орын. 

• «Алып тіркеу» – пайдаланушы жайлы мəліметті тіркеп отыруға арналған 

парақ. 

• «Қызықты тауарлар» – каталогта əзірге жоқ, жаңа тауарлар туралы 

мəліметтерді жариялауға арналған парақ. 

• «Түсініктемелер» – тауарлар туралы қосымша мəліметтерді жинақтап 

отыратын бөлімге арналған парақ. 

• «Тауарларды іздеу» – каталогтар тізімінде бар тауарларды іздеп табуға 

арналған парақ.  

Бұл сайт іске қосылғандағы ашылатын алғашқы парақ. Жалпы интернет 

дүкенінің негізгі мақсаты пайдаланушы адамдарға осы компания жайлы, оның 

басқалардан ерекшелігі туралы ақпарат беру. Соның ішінде, ең бастысы дүкен 

сататын тауарлар туралы, компанияның көрсететін қызметтері жайлы 

толығынан мағлұмат беру. Бұл алғашқыда қарапайым көрінгенімен сайттың бас 

парағын құру үлкен өнер. Бұл мəселені жалғыз веб-дизайнер шеше алмайды. Бұл 

көптеген мамандар бірігіп шешетін ауқымды жұмыс. Бас парақ пайдаланушы ең 

көп келетін бет деуге болады. Ол оған əр түрлі жолдармен келе алады. Егер ол 

іздеу жүйелері арқылы келсе, онда ол белгілі бір аралық парақ арқылы келуі де 

ықтимал. Бірақ сайтта түскен адам ең бірінші оның бас парағын ашуға тырысады. 

Өйткені, осы дүкен жайлы ең толық мағлұматтар тек осы бетте болуы мүмкін. 

Басқа беттерді ашуға уақыты жоқ пайдаланушы бірден бас парақты ашады. 

Сондықтан, бас парақ эргономикасын, яғни түрін, түсін, суретін, мазмұнын 

құрудың маңызы өте зор. 

Программалық өнімді өңдеу, яғни сайтты құрастыру шығармашылық 

үдеріс. Оның өңдеу құралдарын таңдау маңызды орын алады. Программа тілі 

ретінде PHP тілі таңдалынды. Деректер қорын басқару жүйесі ретінде MySQL 

жүйесін таңдадым. MySQL деректер қоры серверлік программа ретінде, бірнеше 

қолданушыларға бірнеше мəліметтер қорын қолдануды қамтамасыз етеді. 

PHP+MySQL тандемі веб-жобалардың көпшілігінде қолданылады жəне онда 

жан-жақты, күрделі сайттар мен қосымша өнімдерді өңдеуге болады. Қазіргі 

заманда PHP жүздеген мың адамдарпайдалануда. Интернет желісі сайттарының 

5-тен бірі осы тілде жазылған. Бұлардан басқа HTML тілі сайт қаңқасын 
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құрастыру үшін, CSS оны өңдеу мен дизайнін келтіру үшін жəне Java 

Script+Jquery скрипттік нысанға бағытталған программалау тілі. Ол сайттағы 

динамикалық элементтерді құрастыру мен басқару үшін қолданылады. Бұл 

жұмыста HTML қолданылады. 

 

 
 

2.2-сурет. Интернет-дүкеннің құрылымдық сұлбасы 

 

Үлкен ақпараттар ағыны көлемін тиімді сақтау жəне олардан қажетті 

мəліметті ала білу əдістері бүгінгі интернет дамуына зор əсерін тигізді. Үлкен 

көлемді деректер жиынын сақтау үшін дерекқорлар пайдаланылады. Көпке 

таныс Yahoo, Amazon жəне E-bay сияқты сайттардың жұмыс істеуі өте үлкен 

деректер жиынын сақтайтын дерекқорлардың сенімді жұмысына тікелей тəуелді. 

Əрине, деректор қорын үнемі сақтап, ұстап тұру үлкен корпорациялар 

мақсаттарын ғана қанағаттандырымай, сонымен бірге жекеленген веб-

программалаушылардың мақсатын іске асыра алады. Олар арзан бағаға 

сатылатын бірнеше қуатты дерекқорларды табуларына болады. Деректер қорын 

дұрыс ұйымдастыра білу деректерді тез əрі икемді таңдауға мүмкіндік береді. 

Оның деректерді іздеу мен сұрыптау құралдарының іске асыруына тигізетін 

көмегі анық. Ал деректер қорына ену құқығы көптеген дерекқорды басқару 

жүйелерінде бар. Сонымен бірге, деректерді репликациялау мен архивтеу 

үдерістері де қарапайым түрге ене алады. Дерекқорды басқару жүйелерінің 

құралдарын таңдағанда ең алдымен жобаланатын жүйеге деген талаптарды 

ескеру керек, сонымен бірге жоба үлкейген сайын дерекқордың басқару 

жүйесіне түсетін салмақтың көп бола бастайтынын да есте ұстау қажет. Таңдап 

Ұл 
балалар 

киімі 

Қыз 
балала

р 
киімі 

Ұл балалар 
аксесуарлары 

Қыз балалар 
аксесуарлары 
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алынған программалық өнім ұйымның ағымдағы жəне болашақтағы талаптарын 

қанағаттандыратын болуы керек. Сонымен бірге осындай жүйені сатып алуға 

қажетті қаржылық шығындарды, қажетті жабдықтарды, осы жүйеге керек 

программалық қамтаманы жасауға қажетті шығынды, қызмет ететін адамдарды 

үйрету шығындарын да есепке алу қажет. Жаңадан жасалған ДҚБЖ (СУБД) 

ұйымға пайда əкелетіне сенім болатынына көз жеткізу керек. ДҚБЖ таңдауға 

əсер ететін маңызды факторлердің біріне жылдамдық жатады. Өйткені деректер 

қорынан жазбаларды тез тауып алу мүмкіндігі жүйенің жалпы жұмыс істеу 

өнімділігіне əсер етеді. Сонымен бірге, сақталатын деректер көлемін де есепке 

алу қажет – егер жазба саны 100000 артық болатын қолданбалар үшін 

жылдамдық мəселесі негізгі критерий болып табылады, өйткені өнімділігі төмен 

ДҚБЖ оған түскен есептеу салмақтарын жүргізе алмайды. Электрондық жүйені 

құрудың бастапқы кезеңінде деректер көлемі бірнеше мыңнан аспайды, демек 

оған арзан бірақ жылдам MySQL ДҚБЖ жарайды, ол өнімділік жағынан 

PostgreSQL ДҚБЖ төмен болуы да мүмкін. Жалпы жағдайда MySQL жүйесінің 

негізгі артықшылығына тездігі, сенімділігі, қарапайымдылығы жатады. 

Сонымен бірге MySQL жүйесі кең тараған Oracle жүйесі сияқты көптеген кең 

мүмкіндіктерді ұсына алмаса да, оның жабдықтар қуатына деген аз талаптары 

жəне оның жұмыс істеу жылдамдығының жоғары болуы қазіргі нарықта бұл 

жүйені қолдану тиімділігін көрсетіп отыр. [16] 

Енді дерекқор ақпарат ағындарын талдайық. Біз құрайық деп отырған 

тұрмыстық заттар дүкені веб-сайтының деректер қорын басқару үшін ондағы 

өтетін негізгі ақпараттар ағынын қарастырдық. Ағындағы ақпараттар бірнеше 

құрамдас бөліктер арқылы байланысқан. Атап айтсақ:  

• Құрылатын жүйе əкімшілігі мен жобаланатын ақпараттық бөлік веб-

браузер көмегімен əкімшілік интерфейсі арқылы байланысады; 

• Ақпараттық өзара əрекеттесу веб-сервер, PHP жəне MySQL деректер 

қорының құрамдас бөліктері арасында өтеді; 

• Деректер қорын басқару жүйесі мен осы жүйені пайдаланушы 

арасындағы ақпараттық өзара əрекет веб-браузер арқылы құрылған 

пайдаланушы интерфейсі арқылы іске асады.  

Ақпараттық өзара əрекеттесуді келесі суреттегі тəсім арқылы көз 

алдымызға келтіре аламыз (2.3 сурет). 

Веб-браузер – интернет желісі парақтарын қарауға арналған программа.  

Веб-сервер –HTTP сұратуларын өңдеуге арналған программа. Веб-сервер 

браузерден сұратуды қабылдап алып, оны талдайды жəне қажетті файлды 

қайтадан оған жібереді. Егер сұратылған файл скрипт болса, онда осы скрипт 

орындауға жіберіледі. Бұл файлға браузерден алынған барлық деректер беріледі 

де, ал шығарылатын деректер қайтадан браузерге жіберіледі. 

PHP – скриптерді орындайтын интерпретатор. PHP арнайы SQL 

құрылымдық сұрату тілі көмегімен скриптерге MySQL ДҚБЖмен өзара іс əрекет 

жасауына ықпал етеді.  

MySQL – деректерді SQL құрылымдық сұрату тілі көмегімен өңдейтін 

деректер қорын басқару жүйесі.  
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БД – жүйені пайдаланушылар туралы жəне жүйені өзінің ақпараты жайлы 

деректері бар деректер қоры. Сервер – алынған ақпаратты өңдейтін жəне 

сақтайтын орын. 

 

 
 

2.3-сурет. Ақпараттар ағынының сұлбасы 

 

Жүйе əкімшілігі – жүйені жүргізіп отыратын, баптайтын, деректерді 

бақылайтын, деректерді жүйеге қосатын, үлестіретін, қатынауға рұқсат беретін 

жүйе.  

Пайдаланушы сайттың кейбір бөліктеріне ғана қатынауға мүмкіндігі бар, 

ол өз құқы бойынша өзіне қажетті ғана ақпаратты қарай алады, оқиды немесе 

жөндейді, жаңа мəліметтерді қосады, өз көзқарастарын жаза алады, немесе 

форумда өз пікірін қалдыра алады. 

Жалпы магистрлік диссертацияның бірінші тарауында «Serper Invest» 

кəсіпорын жұмысын автоматтандыру туралы қарастырдым. Яғни кəсіпорынның 

тауарларын басқаруға арналған деректер қорын құру жəне де ондағы кестелердің 

байланысу ретін талдадық. Сонымен қатар интернет-дүкен ұғымы жайлы 

қарастырдық. Оның жалпы компанияға тигізер пайдасы туралы айтылды. Ал 

диссертациялық жұмыстың үшінші бөлімінде жасалған деректер қорын сайт 

құрылымына енгізу туралы қарастырдық. Алдағы уақытта құрылған деректер 

қорын сайтты басқару жүйесіне кірістіретін боламыз.  
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2.3 «Serper Invest»  компаниясына арнап сайтты автоматты басқару 

жүйесінде интернет дүкен құру. 

Joomla CMS – автоматты түрде басқаруға мүмкіндік беретін сайтты 

басқару жүйесі. Бұл cms-ті қолдану арқылы кəсіпорының жеке сайтын, интернет-

дүкен, блог парақша, əлеуметтік желі т.б. құра аламыз. Joomla сайтты басқару 

жүйесі сайт үшін ауыр тиеді, дегенмен оның мүмкіншіліктері өте көп.  Joomla-

ның кемшілік тұсын қарастыратын болсақ, біріншіден əкімшіліктің басқару 

панелі біршама қолайсыздық тудырады. Осы тұста қосымшаларды орнатуға 

дейінгі қадамдар қолайсыз. Алайда бұл мəселе үйреншікті мəселеге айналған.  

joomla үшін сонымен қатар көптеген ақысыз шаблондар мен қосымшалар 

баршылық. Əрине, толыққанды сайт құру үшін  бірқатар плагиндер орнату 

қажет-ақ. Артықшылық тұстарын айта кететін болсақ,  кейде  joomla тұрақты 

түрде жаңарып отырады, дегенмен  бұны кемшілігіне жатқызуға да болады, 

өйткені əрдайым жаңа нұсқаларды орнатуға тура келеді. Иə бұл дегеніміз, 

бағдарламашылардың əрдайым қателіктерге бой алдыратынын білдіреді. Тағы да 

бір кемшілігіне тоқталатын болсақ, ол жаңадан осы сайтты меңгерушілерге 

соншалықты мəселе тудырмайды,  бұл тұста тек бағдарламалық код пен оның 

күрделілігі сайт жұмысының жылдамдығына кері əсерін тигізеді, сонымен қатар 

қателерді тауып оларды түзету мүмкіндіктеріне кері əсерін тигізеді. [17] 

Ал жалпы осы Joomla сайтты басқару жүйесін localhost-қа орнатуды 

қарастыратын болсақ.  Joomla 2.5 орнату үшін joomlaportal.ru ресми сайттынан 

(Full Package - ZIP архив) соңғы нұсқаны жүктеп алу қажет. Сервердің түпкі 

директориясында  (егер сізде XAMPP тұрған болса, онда бұл C:/xampp/htdocs) 

қосымша директорияны құру қажет, мысалы "C:/xampp/htdocs/Joomla" жəне осы 

директорияның мұрағатынында қалдыру қажет. http://localhost/joomla/ браузерін 

тереміз, содан кейін Joomla орнататын  диалогты терезе пайда болады. 

 

 
 

2.4 – сурет. Joomla-ны орнату барысындағы тілді таңдау қадамы. 

 

http://localhost/joomla/
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Қажетті тілді таңдап аламыз жəне "Далее" батырмасын басамыз. Ескере 

кететін жəйт, бұл жерде сайтты басқару жүйесінің тілі таңдалып алынады.  

Бұл қадамда орнатуға арналған жүйелік талаптар тексеріледі. Егер негізгі 

талаптар сəйкес келмесе, онда əрі қарай орнату мүмкін болмайды. Ары қарай 

тағы да "Далее" батырмасын басамыз.  

 

 
 

2.5 – сурет. Joomla-ны орнату барысындағы жүйені тексеру қадамы. 

 

Ары қарай 3-ші қадамда лицензия ұсынылады (GNU GENERAL PUBLIC 

LICENSE) ол бойынша Joomla қолданылады жəне таратылады. Егер сізді əлде не 

қанағаттандырмайтын болса, онда басқа  CMS таңдап алғанныңыз жөн.   Егер сіз 

осы лицензиямен келісетін болсаңыз "Далее" батырмасын басыңыз.   

Ары қара төртінші қадамда сайтқа арнап жаңа деректер қорын құрамыз. 

Бұл қадамнан өту үшін төмендегідей ақпаратты енгізуіміз қажет: 

• Деректер қордың типі – «MySQL». Сіздің серверіңіз осы типті 

қолдамайтын болса "MySQLi-ді қолдану ұсынылады,  жалпы MySQL-ді таңдап 

алу қажет. (Егер сіз XAMPP пакетін орнататын болсаңыз  MySQLi таңдап 

алынады). 

• Деректер қоры орналасқан сервердің аты – «localhost». 

• Қолданушының аты  – «root», локальді орнату үшін қолданушы аты 

əдетте "root" деп енгізіледі, денвер  конфигурациясы 'root' қолданушылар 

тарапынан жасалған, ол үшін құпия сөз берілмеген.   MySQL-ге қол жеткізу үшін 

осы атты енгізіңіз. Хостингке орнату кезінде сізге деретер қорына қол жеткізу 

үшін мəліметтер беріледі, əдетте оларды хостингтің əкімшілік панелінен қарауға 

болады. Егер сіз атын білмейтін болмаңыз, онда өз хостингіңізді қолдайтын 

ақпаратты анықтаңыз. (Егер сіз XAMPP пакетін орнатқан болсаңыз аты root 

болады). 
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• Құпия сөз – бұл жолақты бос қалдырамыз. MySQL қол жеткізу үшін 

құпия сөз енгізу қажет. (Егер сіз XAMPP пакетін орнатқан болсаңыз құпия сөзді 

енгізудің қажеті жоқ). 

• Деректер қорының аты – «serper»,  деректер қорының кез-келген атын 

енгізуге болады жəне ол автоматты түрде құрылады. (Мысалы serper). 

• Кесте префиксі - бұл жолақты өзгертпейміз. Жалпы қауіпсіздік 

мақсатында кесте префиксі соңғы нұсқаларда кездейсоқ символдардан 

автоматты түрде түрленеді. Қалуыңызша кесте үшін қажетті префиксті көрсетуге 

болады. 

 

 
 

2.6 – сурет. Joomla-ны орнату барысындағы деректер қорын баптау 

қадамы. 

Біз Joomla-ны локальді компьютерге орнатып жатқаннан кейін, бұл 

қадамды өзгертудің қажеті жоқ, яғни FTP параметрлерін өткізіп жібереміз. Сол 

себепті «Далее» батырмасын қайта басамыз. 

Ары қарай болашақ сайттың атын қоямыз жəне онда Administrator 

тобының қолданушыларына арнап мəліметтерді толтырамыз. Мысалыға: 

• Сайттың аты: Serper Invest компаниясы. 

• Электронды пошта (e-mail): serperinvest@mail.ru 

• Администратор логині: admin 

• Администратор кілт сөзі: 12345 

• Кілт сөзді қайталау: 12345. 

Бір ескере кететін жайт, біз бұл мəліметтерді енгізу арқылы алдағы уақытта 

сайттың əкімшілік бөліміне кіре аламыз. Сол себепті кілт сөз таңдау барысында 

мұқият болуымыз керек. Кілт сөзді латын əріптері, сандар жəне символдарды 

қолдана отырып таңдай аламыз. Жалпы кілт сөз ұмытқан жағдайда, сайт арқылы 

қалпына келтіруге болады, бірақ бұл сайт администраторы (superuser) үшін 

мүмкін емес, тек қарапайым қолданушыларға арналған. Сол себепті кілт сөзді 
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ұмытпайтындай жазғанымыз дұрыс, таңдалған кілт сөзді алдағы уақытта 

өзгертуге болады. [18] 

 

 
 

2.7 – сурет. Joomla-ны орнату барысындағы сайтты баптау қадамы. 

 

Егер сіз  алғаш рет Joomla орнатқан болсаңыз, онда мəліметтер демосын 

жүйемен танысу үшін орнатуды ұсынамын ("Установить демо данные"" 

батырмасын басу қажет).   

Құттықтаймыз, сіз Joomla сəтті орнаттыңыз. Ары қарай "Удалить 

директорию 'installation'" батырмасын басамыз,  əрі қарай "Басқару панелі" 

батырмасын басамыз немесе бірден сайтқа өтеміз. Сайтқа кіру формасында 

мəліметтерді енгіземіз, оны біз алдыңғы қадамда толтырған болатынбыз.   

Біз joomla платформасын орнату арқылы кəсіпорынның сайтын жасадық. 

Бірақ бұл интернет-дүкен құру үшін аздық етеді. Интернет-дүкен орнату үшін 

joomla платформасына арналған қосымша орнатуымыз керек. Одан кейін ғана 

тауар сатуға болатын интернет дүкен құра аламыз. Жалпы joomla 

платформасында интернет дүкен құруға арналған бірнеше қосымшалар бар, 

олар: Joomshopping, VirtueMart, V2Store, Ksenmart жəне т.б.  дегенмен қосымша 

ретінде VirtueMart-ты алудың қажеті жоқ, оның орнына интернет-дүкен 

компоненттерінің функциясына сəйкес JoomShopping алған дұрыс. Ол сонымен 

қатар тегін таратылады жəне VirtueMart салыстырғанда хостингке түсетін 

жүктеме жоспарында біршама қарапайым болып саналады.  

JoomShopping қосымшасы Joomla платформасында интернет-дүкен құруға 

арналған тағы да бір компонент болып саналады.   JoomShopping компонентінің 

көмергімен қарапайым тауар сатумен қатар файлдарды сатуға жəне де таразылап 

сатылатын тауарларды сатуға болады. JoomShopping компонентінің үш тұрақты 
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нұсқасы бар   (stable), ол  Joomla 1.5; 2.5; 3 нұсқаларына арналып жасалған.  

JoomShopping компонентінен өзге көптеген плагиндері мен модульдері бар, 

оларды таңдап ала отырып дүкеннің ерекшелігіне байланысты орнатуға болады. 

 JoomShopping сайтта стандартты түрде Менеджер кеңейтпесі арқылы 

орнатуға болады. Ол үшін төменде көрсетілген қадамдарды кезегімен 

орындауымыз қажет:   

Localhost арқылы кəсіпорынның сайтына кіреміз. Одан əрі сайттың 

əкімшілік панелінде авторизация жасау керек;    

Ары қарай: «Расширения→Менеджер расширений→Установка» 

таңдаймыз; 

Одан əрі өз компьютерімізден бұрын жүктелген JoomShopping-тің 

мұрағатын таңдаймыз;   

Əрі қарай «Установить» бастырмасын басыңыз; 

 

 
 

2.8 – сурет. Joomla платформасына joomshopping қосымшасын орнату 

кезеңіндегі бірінші қадам. 

 

Компонент сəтті орнатылғаны жайлы  ақпараттық қатар хабарлайды жəне 

компонент жайлы қысқаша ақпарат беріледі.[19] 

Сайт панеліндегі жоғары горизонтальді мəзірден→ Компоненттер 

бөлімінен JoomShopping-ті таңдаймыз.   

 

 
 

2.9 – сурет. Joomshopping қосымшасының жеке парақшасына өту кезеңі. 

 

https://shopiweb.ru/wp-content/uploads/2013/05/Ustanovka.jpg
https://shopiweb.ru/wp-content/uploads/2013/05/Nastroyka.jpg
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Ары қарай қосымшаны оны күйге келтіруге кірісе беруге болады. 

JoomShopping арқылы жасалған интернет дүкенді күйге келтіру. 

(Жоғарғы горизонтальді мəзірден Joomla → Компоненттер → 

JoomShopping) JoomShoping компонентінің басқару панелін ашымыз;   

JoomShopping басқару панелі ашылады жəне панельдің жоғарғы 

горизонтальді мəзірі əдетте көркем икондармен безендірілген. 

 

 
 

2.10 – сурет. Joomshopping қосымшасының бастапқы беті. 

 

Олар: категориялар, тауарлар, тапсырыстар жəне клиенттер пункттері бар.   

Категориялар, тауарлар, тапсырыстар жəне клиенттер пункттері бұл 

пункттер арқылы тауарларды басқаруға, олардың категорияларымен, 

клиенттердің тауарға деген тапсырыстарымен жəне тіркелген клиенттерді 

басқару болады.    

Кез-келген интернет дүкеннің қалай жұмыс істейтінін еске сала кетейік. 

Интернет дүкеннің жұмыс істеу қадамдары төменде көрсетілген: 

• Сайтта кəсіпорын өндіретін тауарлар бар.   

• Тауарларды категориялары бойынша біріктіруге болады, мысалы  ұл 

балаларға арнаған киімдер, қыз балаларға арналған киімдер жəне т.б. 

• Тауарларды категориялары бойынша біріктіре отырып дүкен сөресіне 

орналастыру үшін категория жəне тауарлар пункттерін қолдану қажет.   

• Клиент тауарды таңдайды жəне оны сатып алғысы келеді. 

• Клиент тауар сатып алу үшін тіркелуі тиіс немесе тіркелмей-ақ өзі 

туралы ақпаратты беруі қажет. Сатып алушы туралы ақпарат тауарды жеткізу 

кезінде қажет болады.   

• Клиенттің тауарға берген тапсырысын  «Заказы» өрісінен қарауға 

болады. 

• Тіркелген клиенттер «Клиенты» парақшасында «жинақталады». [20] 
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Жалпы диссертациялық жұмыстың 2 бөлімінде Joomla платформасы 

туралы айтылды. Сонымен қатар joomla сайтты басқару жүйесін localhost-қа 

орнату барысы қадам-қадаммен көрсетілген. Одан əрі joomla платформасын сəтті 

орнатқаннан кейін осы платформаға интернет дүкенді басқаруға арналаған 

Joomshopping қосымша туралы айтылды жəне де ол қосымшаны орнату 

қадамдары да көрсетілді. Алдағы уақытта осы қосымша бойынша интернет 

дүкенді құратын боламыз.  
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ІIІ «SERPER INVEST» КӘСІПОРЫН ӨНІМДЕРДІ ҮШ ӨЛШЕМДЕ 

МОДЕЛДЕУ 

3.1 Компания өнімдерін «Marvelous desingner» бағдарламасында үш 

өлшемде моделдеу. 

Компьютерде жұмыс істейтін əрбір адамның үш өлшемді графикамен 

түйісуі əбден мүмкін. Адамдар айналасынан көлемді заттарды көруге үйренген,   

виртуалды ортада компьютерлік қосымшаларды жасайтындар қолданушыларға 

барынша қоршаған ортаға жақын шынайы объектілерді ұсынуға тырысатыны 

заңдылық. Бүгінде үш өлшемді графиканы  ақпараттық технологияда кеңінен 

қолданылады. Сонымен қатар компьютерлік ойындар, архитектура жəне 

құрылыс, кинематография мен мультипликация, машина жасау салаларында да 

үш өлшемді графиканы қолданады. Осы салаларды қазіргі таңда 3D-графикасыз 

елестету мүмкін болмай қалды. Алғашқы қарапайым үш өлшемді модельдер 

эскиздер негізінде 1960 жылдары Юта (АҚШ) университетінде Дэвид Эванс пен 

Иван Сазерлендпен модельденген болатын. XX ғасырдың 70 жылдарының 

ортасынан бастап оларды 3D-графика мен анимациямен жұмыс істеу 

технологияларымен дамыту ұсынылды. Осы кездегі жүргізілген іргелі 

зерттеулер шынайы компьютерлік графика жайлы ұсыныстардың тууына басты 

негіз болды. Компьютерлік анимация компьютерлік графиканың туындысы бола 

отырып компьютермен жасалған мультипликация түрі болып саналады, уақыт 

бойынша графикалық объектінің нүктелерін орналастырады. Виртуалды ортада 

адамның шынайы қозғалуы үшін қаңқалық анимацияны қолданған ыңғайлы. 

Анимацияның сындай түрі  əдетте ағаш тəрізді сүйек құрылымын көрсететін 

қаңқа. Осы құрылымдағы əрбір сүйек басты сүйек пен соңғы сүйекке дейін 

алдыңғысымен байланысқан. Бір сүйек қозғалған кезде қалғандары да қозғалады 

да қаңқа анимациясы принципі орындалады.  қаңқа жасағаннан кейін  

графикалық объектінің немесе  модельдің əрбір ұшы бір немесе бірнеше сүйекке 

бекітіледі. Осылайша сүйек қозғалысы кезінде осы сүйекке бекітілген барлық 

ұштар да қозғалады. Анимацияның осы əдісі нысанды анимациялауға қажетті 

ақпарат көлемін қысқартады, осылайша сүйек қозғалысы жайлы ақпаратты 

қажетінше сақтайды, ал бұрыштардың қозғалысы осы ақпарат бойынша 

есептеледі. [21] 

Қарапайым адам қаңқасының құрылымын моделдеу туралы айтатын 

болсақ. Адамның қаңқасынан бастау себебіміз, алдағы уақытта манекенді 

қолданған кезде қажеттілік туады. Бөліп өлшеумен қаңқалық   анимация  бір 

жəне бірнеше ұштарға бекітуге мүмкіндік береді, сонымен қатар əрбір сүйек 

үшін салмақ анықталады, ол ұштарға орналастырылған сүйектерге əсерін 

анықтауға арналған.  Белгілі бір ұштағы сүйектің салмағы  көп болған сайын 

ұштарға сүйек əсер етеді. Киім анимациясының міндеттері персонажды 

анимациялаудан кейін орын алады. Адам моделі қозғалғанда киім персонажда 

дұрыс отыруы тиіс жəне соның соңынан қозғалуы тиіс. Осындай шынайылыққа 

жету үшін əртүрлі əдістер  жасалады. Физикалық негізбен матаның қозғалуы  

үлкен есептеулерді қажет етеді, алайда ол бүгінде жоқ.  Осындай жағдайда 

модельдеуді оңайлату үшін киімдегі қыртыстарды имитациялайтын текстура 

қолданылады. Көбінесе киімге қолданылатын анимация алдын-ала жасалған 
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персонаж қозғалысымен белгілі болады.  Кейде оның 2 кемшілігін қарастыруға 

болады, мысалы, персонаж қозғалысының динамикалық өзгерісі кезінде,  

сыртқы күштердің пайда болуы кезінде (жел, объектінің еркін құлауы). 

Есептеулердің қол жетімсіз болуына байланысты  жəне алынатын бейненің 

сапасын жоғарылату үшін нақты уақытта киім анимациясының міндеттері пайда 

болады.   

Ал киім жасау моделі Фредерик Кордье мен Надия Магненат-Талман 

контекстіне негізделген жəне киім қозғалысын модельдеу əдісін сипаттайды, ол  

киімнің денеге қону дəрежесіне негізделген. Киімнің іргелес бөліктері үшін  дене 

моделінің жақын орналасқан ұштары таңдап алынады, оның анимациясы киім 

моделіне ауыстырылады. Кейбір іргелес бөліктеріне (жеңі, балағы) арнайы 

шектелген орта есептеледі,  ол дене моделі киімнен шығып кетпеуіне мүмкіндік 

жасайды. Киімнің еркін отыруы үшін  салмақ пен серіппе жүйесі жасалады, ол  

киімнің еркін əрі нақты қозғалуына мүмкіндік жасайды. Осы əдіс уақытты 

үнемдей отырып  пен компьютер жадын да үнемдейді, сол себепті де ыңғайлы 

деп саналады, ал нəтижелер нақты болады.  Бұл əдістің кемшілігіне  киімге əсерін 

тигізетін сыртқы күшті ескермеу жатады  (жел) жəне матаның салмағы мен 

тығыздығы ескерілмеген, ол өз кезегінде қозғалысқа əсер етеді.   

Денеге жақын бөліктердің анимациясы туралы айтатын болсақ. 

Алгоритмнің келесі қадамына денеге жақын бөліктер үшін киімге денеден ауысу 

жатады. Бастапқыда киім моделі  əдетте үш өлшемді объект ретінде ұсынылады. 

Анимацияны ауыстыру үшін жаңа объект құру керек, ол модельдің ұштары мен 

полигондары туралы мəліметтерден тұрады, сонымен қатар осы қаңқаға 

арналған қаңқалық құрылым құру туралы, сүйекке ұштарды бекіту туралы, 

анимация жайлы мəліметтерден де тұрады.  Сондықтан бірінші қадамға осындай 

объект құру жатады. Киім моделі үшін қаңқа сүйектері анимациясы мен қаңқа 

жасау туралы жəне сүйектердің орналасу матрицасы жайлы мəліметтерді 

көшіреді. Əрі қарай киім моделі үшін анимацияны ауыстыру орындалады.  

Денеге жақын полигондар үшін   дене моделіне жақын ұштарды орналастырады. 

Анимацияға енгізілген дене моделінен алынған ақпараттардың көмегімен  дене 

моделінің ұштарындағы сүйекке əсері туралы мəліметтерді аламыз. Келесі 

қадамға дене мен киімге сəйкес ұштарды салыстыру жатады. ол үшін дене 

моделінің жақын ұштары табылады. Осы əдістің, яғни  анимация көмегімен 

киімді персонажға ауыстырғанда ол денеде дұрыс  отырады жəне дене моделі  

қозғалыс кезінде киімді жауып тұрмайтын болады.   

Дене анимациясын ескере отырып киімді «Marvelous Deigner» 

бағдарламасында модельдеу. Əрбір  полигон үшін жəне киімнің əрбір ұшы үшін 

белгілі бір уақыт мезетінде жаңа орны, денеге киімнің орнығуы  есептеледі. 

Экранға шығарылатын анимация нəтижелерін қорытындылау алдында алдын-

ала қажетті есептеулер жүргізіледі, ол есептеулер келешекте киім моделінің 

еркін əрі кешігусіз қозғалуына мүмкіндік береді.    

Осындай есептеулерге келесілер жатады: 

 • киімді бөліктерге бөлу;   

• денеге жақын бөліктер үшін анимацияны ауыстыру;   

• салмақ пен серіппенің моделін құру.   
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Киім анимациясын модельдеуден алынған нəтижелер DirectX 

технологиясының көмегімен визуализацияланады.  Дененің   жүктелген 

моделінде анимация болады, ал киім моделі нақты уақытта анимацияланады. 

Экранға анимация нəтижелері шыққан кезде  бағдарлама келесі есептеулерді 

орындайды:   

 • қаңқалық анимацияны тікелей қолдана отырып полигонға жақын киім 

бөліктерінің анимациясы жəне дене анимациясы есептеледі;   

• түйісудің жаңа объектілері жасалады;   

• салмақ пен серіппе жүйесінде жаңа нүктелердің орналасуын модельдеу;   

• түйісу объектілерімен салмақ жəне серіппе жүйелерінің түйісу 

объектілерін жəне итеруші күшті модельдеуді тексеру;   

• алынған нəтижелерді визуализациялау. 

 

 
 

3.1 – сурет. «Marvelous Designer» бағдарламасында киім үлгісін сызу 

кезеңі. 

 

Marvelous Designer – бұл киімді  3D модельдеуге арналған ең жақсы 

бағдарлама, модельерлер мен дизайнерлер үшін өте пайдалы бағдарлама.    

Бұл бағдарлама өте жоғары дəлдікпен киім моделін сызуға арналған 

бағдарламаны қолданбауға мүмкіндік береді. Marvelous Designer көп сызықты, 

тігістерді салуға жəне əртүрлі қисықтарды салуға мүмкіндік береді.  

Кез-келген модификациядағы өзгерістерді нақты уақыт режимінде киімнің  

3D моделін тез арада көрсетеді. [22] 

«Marvelous Designer» бағдарламасының мүмкіндіктері: 

Жылдам əрі дəл перделеу: Көп деңгейлі жасау жоғарғы сапалы маталы 

перделеуді жылдам жасауға мүмкіндік береді. Параллель алгоритмнің арқасында 

бағдарлама  көп ядролы процессорларда жұмыс істеудің жоғары жылдамдығына 

жетеді. Үшөлшемді манекен үшін   өлшемдерді кигізіп көруге болады.    

Əртүрлі физикалық қасиеттерді қолдау: Киімнің физикалық 

сипаттамалары əртүрлі қасиеттермен көрініс табады: созылу дəрежесі, шешілуі, 
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су өтуі, тығыздығы, жуандығы жəне   басқалар. Осы параметрлерді бақылау  

əртүрлі маталардан киім жасауға мүмкіндік береді. Рендер механизмі  киімді 

шынайылықпен салыстыра отырып жоғары сапалы үшөлшемді кескін жасаумен 

қамтамасыз етеді.   

Импорт жəне экспорт: Marvelous Designer DS Max, Maya, SoftImage, 

LightWave, Poser, Daz Studio, Vue и Modo үшөлшемді модельдеу құралдарынан 

көбінесе Collada жəне OBJ файлдарының кез-келгенін импорттайды.   OBJ 

форматында киім мен манекен файлдарын экспортайды.   

Пішу мен тігуді жасау:   

• Басты пішімді жасау   (полигондары,төртбұрыштар, дөңгелек). 

• Негізгі пішімді редактрлеу.    

• Қисықтарды кəсіби тұрғыда сызу.    

• Сегменттерді құрастыру жəне еркін құрастыру.   

• Бүгу. 

• Рəзіңке қою. 

• Киімнің үшөлшемді моделін жəне пішімді синхронизациялау.   

Текстураны жобалау: 

• Текстураны редактрлеу (орналастыру, қайтару, масштабты өзгерту). 

• Принт жасау (түймелер мен логотиптер үшін). 

Манекен: 

• Дене тұрысын өзгерту.   

• Морфинг. 

• Дене тұрысын жобалау.  

Рендер: 

• Нақты уақытта алдын-ала визуализация жасау. 

• Көлеңкенің аппараттық генерациясы. 

Marvelous Designer бағдарламасының 3.0 нұсқаның жаңалықтары: 

1. Freeze жəне Deactivate құралдарын қолдану кезінде жылдамырақ пішім 

жасау. Бұл құралдар таңдап алынған киімнің бөлігін қатырып қоюға  мүмкіндігі 

бар.   Freeze  операциясын қолдана отырып сіз таңдап алынған элементті қатырып 

қоя аласыз жəне ол пішім жасауға келмейді. Дегенмен киімнің басқа да бөліктері  

қатырып қойылған бөлікті ескере отырып оның қатты бөлік екенін  біледі   

(жұмсақ мата емес).  Deactivate операциясын қолдана отырып сіз толығымен 

таңдап алынған киімнің бөлігін пішім жасаудан алып тастайсыз.  Ал енді, 

пішілетін матаны қатыра отырып пшуге кіріссеңіз болады.   

2. Бірден көптеген ұштарды басқару. Енді бірден бірнеше ұштармен немесе 

пиндармен (pins - түйреуіштермен) пішімді бір уақытта Point/Box/Lasso (нүкте, 

төртбұрыш, лассо) құралдарымен жаңартуға болады.    

3. Жаңа графикалық интерфейс. Marvelous Designer түсінікті əрі ақылға 

қонымды, ал енді жаңа UI, ол тиімдірек əрі қарапайым жұмыс істеуге мүмкіндік 

береді.  

4. Материалдардың жаңа жүйесі. Материалдар жүйесі жаңарды (матаның 

физикалық қасиеттері). Физикалық қасиеттер мен текстура қасиеттерінің бірігуі 



49 
 

орын алды, соның арқасында маталарды редактрлеу мүмкіндіктерін айтарлықтай 

жақсартуға болады. 

5. Кітапхана терезесі. MD3-мен жұмыс істеуді одан əрі оңайлату үшін 

бағдарламашылар өз кітапханасына тікелей файлдар мен текстураны жүктеу 

мүмкіндіктерін ойлап тапты. 

Ал енді Marvelous Designer бағдарламасында оқушының мектеп 

формасының 3D-моделін жасауды қадам бойынша көрсетейік.  

1-қадам. Файлдарды импорттау   

Бəрінен бұрын  əйелдердің OBJ моделін өзіңіздің 3d пакетіңізден Marvelous 

Designer-ге импорттаңыз (okushy).  Мен өзімнің моделім мен анимациямды 

импорттау үшін Opencollada немесе Geometry Cache форматтарын қолданамын. 

2-қадам. Жейдені модельдеу   

Мен киімнің ең төменгі бөлігін жасауды бастаймын, бірінші қабат 

модельдің физикалық терісінің бетінде жатады.  Marvelous Designer расында да 

сəн дизайнерлеріне арналып жасалған,  олар алдын-ала киім дизайнын көргісі 

келеді, сондықтан сіздің қалаған киіміңіздің негізгі формасы мен бөліктерін 

түсіну үшін жəне киімнің дұрыс формасын жасау үшін əрқашан бұл қажет. Менің 

ойымша, мінсіз білімсіз де сіз əрқашан да дұрыс CG киімді модельерлер сияқты 

жасай аласыз, осыны түсінгеніңіз маңызды.  

 

 
 

3.2 – сурет. Бұл жейденің біткен кездегі түрі. 

 

3-қадам. Матаны пішумен байланысты жұмыстар. 

Дұрыс форма жасау үшін мен Google-ден пішімдерді іздедім. Сіз негізгі 

көйлектер мен футболкалар, жейделердің, шалбарардың пішімдерін  интернеттің 

көмегімен ешбір қиындықсыз-ақ таба аласыз. Мен сонымен қатар пішу үшін 



50 
 

келесі сілтеме бойынша бірнеше сабақты қолдандым. Бұл жерде суретте қызыл 

дөңгелекпен көрсетілгендей ішкі қиықтарды жасауға қажетті көптеген мысалдар 

бар. Marvelous Designer осы қиықтардың енін бұрыштардың орнына қолданады, 

көбінесе 3d пакеттің, əсіресе  3ds Max немесе Maya қолданады.  

 

 
 

3.2 – сурет. Тігіншіден алатын киімнің схемасы. 

 

4-қадам. Пішумен жұмыс(patterns). 

Осы суретте көрсетілгендей, қайтарылып тұратын жеңді жасау кезінде 

тігіс сызықтарын əртүрлі етіп жасаудың айтарлықтай мəні бар. Сіз көріп 

отырғандай, бұл жерде қызыл жəне сары түспен белгіленген екі бөлік 

біріктірілген. Жеңнің бөліктеріндегі артық матаны қайырылып тұратын жеңді 

жасағанда қолданамыз. Жеңді қайырып жасау пішімдегі əртүрлі ұзынынан 

құрастыру көмегімен орындалады.  

 

 
 

3.3 – сурет. Қыз баланың жейдесін бүгу кезеңі. 
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5-қадам. Жейдені бітіру жұмыстары. 

Сосын мен осы жерде көрсетілгендей жейденің біткен моделіне түрлі-түсті 

текстураны қолданамын. pattern терезесіндегі негізгі пішім формасына UV 

қоямын, сондықтан сіз де кез-келген өзгертулерді  3d редактор көмегімен жасай 

аласыз. Тігіссіз текстурамен жинақталған жейде. 

 

 
 

3.4 – сурет. Жейденің Keyshot бағдарламасында алынған рендері. 

 

6-қадам. Белдемшені модельдеу 

Белдемше жасау қиын болған жоқ, маған қажет болған белгілі бір 

қыртыстар санын жасауда матаны ұзындығы бойынша пішу оңай.  Дұрыс түрін 

жасау үшін пішімді күйге келтіру. 

Мен белдемшенің дайын моделіне түрлі түсті текстураны қолдандым.  

Егер сіз əрине басқа 3d пакетке ауыстырмайтын болсаңыз pattern view 

терезесіндегі пішімнің негізгі формасына UV қоямыз. Белдемшеге текстураны 

қоямыз. 

 
 

3.4 – сурет. Қыз баланың белдемшесінің моделі. 
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7-қадам. Желеткені модельдеу. 

Əрі қарай желетке жасалды. Мен ішкі киімді өзгертпей желеткеден 

басқаларын «қатырып қойдым». Қызыл төртбұрышта көрсетілгендей, мен 

толтыру ретінде ол пішімді көшіріп алдым. «Marvelous Designer» құралдарының 

көмегімен көлемді қалыптастыру өте оңай. Мен сонымен қатар «Marvelous 

Designer –де» пішім жасадым жəне желеткенің ортасына ілмектерді қостым 

(сары сызықпен көрсетілген). Желеткенің бөліктерімен жұмыс: төменде 

көрсетілгендей, мен желеткенің аяқталған моделіне түрлі-түсті текстураны 

қолдандым.  Мен сонымен қатар  аяқтау кезеңінде желеткеге паттерндерді қосу 

үшін  Zbrush қолдандым.   pattern view терезесінде пішім формасына сəйкес 

модельде UV бар жəне сіз  3d модельдеудің өзге де пакеттерінде оларды өзгерте 

аласыз. [23] 

8-қадам. Сөмкені модельдеу. 

Pattern Cloning техникасының көмегімен Marvelous Designer-де сөмке 

жасадым. Сөмке жасау үшін толықтыру техникасын қолдандым.  Бұрынғысынша 

мен сөмкенің дайын моделіне түрлі-түсті текстураны қолдандым.  Pattern view-

дағы пішім формаларында модель UV  бар, қажет жағдайда кез-келген 3D 

редакторда өзгертуге болады.    

 

 
 

3.5 – сурет. Қыз баланың сөмкесінің моделі. 

 

Сөмкенің соңғы моделіне текстура қосу.   

9-қадам. Мойын орамалы жасау 

Мойын орамалы ең соңында жасалды, өйткені ол гардеробтың ең жоғары 

бөлігі болып саналады. Мен сөмкені сол толықтыру техникасының көмегімен 

жасадым. Мойын орамалы жасау үшін толықтыру техникасын қолдандым.  

Мойын орамалы қалыптастыру: мен форманы сақтап қалу үшін Multi-pin 

(суретте жасыл сызықпен белгіленген) қолдандым. Multi-pin көмегімен матаның 

формасы мен бөліктері сақталады.  Алдынғы жағдайдағы сияқты мен мойын 
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орамалының дайын моделіне түрлі-түсті текстураны қолдандым. pattern view 

терезесіндегі пішім формасына сəйкес UV бұл жерде  модельде болды,  кез-

келген уақытта оларды 3d – ның кез-келген редакторында алмастыруға болады. 

 

 
 

3.6 – сурет. Қыз баланы мойын орамалының моделі. 

 

Мойын орамалы жасалды жəне оған текстура қолданылды.    

10-қадам. Zbrush-ке көшу. 

Жұмыстың қалған бөлігі   ZBrush пен 3ds Max жасалды. Мен киімнің өте 

ұсақ бөліктеріне толықтырулар енгізу үшін  Zbrush қолдандым,  сосын оны 

негізге ала отырып    Normal жəне Displacement картасын құрамын. Текстураның 

бөліктерімен жұмыс істеу үшін   Zbrush-ке көшеміз.   

11-қадам. MARI текстурасын қолдану. 

MARI текстура процесі үшін қолданылды,  сонымен қатар бұл текстура 

құрудағы өте жақсы құрал,  ал 3ds Max –ғы V-Ray   соңғы рендерде қосымша 

сапа қосу үшін қолданылады.  V-Ray V3 сəулелерді белгілеу технологиясын 

жақсартуға айтарлықтай көмектесті. MARI мен V-Ray рендер сапасының 

қосымша деңгейіне толықтырулар енгізу үшін қолданылады.   

12-қадам. Ойлар мен қорытындылар 

Бұл жерде карталар көрсетілген, оларды мен   қолдандым (Displacement 

Map, Normal Map, Color Map, AO Map), сонымен қатар рендердің əртүрлі 

қабаттарын мен соңғы суретті аяқтау үшін монтаждау кезінде қолдандым. 

Композитингке арналған  дайын карталар мен əртүрлі рендерлер. Мен  3d-да жан 

жақты дамыдым жəне көп уақытымды əсер мен жарық түсіруге жұмсаймын. Мен 

«Marvelous Designer»-дегі барлық процестерге тəнтімін, модель жасаудан киім 

жасауға дейінгі мықты жүйе қатты ұнайды. Менің ойымша көптеген суретшілер 

осы бағдарламаны тауып сапалы түрде матадан элементтер құру үшін 

қолданады. Алдағы уақытта жасалған моделдердің барлығын «3ds Max» 

бағдарламасында қажетті жерлерін түзететін боламыз.  
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3.2 «3ds Max» бағдарламасының мүмкіншіліктері жəне де жасалған 

үш өлшемді моделді осы бағдарламада жетілдіру 

Үшөлшемді графиканы жасау үшін арнайы бағдарламалар қолданылады, 

оларды үшөлшемді графиканың редакторлары немесе 3D-редактор деп атайды. 

«3ds Max 2014» осындай бағдарламалардың біріне жатады. Үшөлшемді 

графиканың кез-келген редакторының жұмысының нəтижесіне  соның ішінде 

«3ds Max 2014» қосымшаларының нəтижесіне  бағдарламамен жасалған 

анимациялық роликтер немесе статикалық кескіндер жатады. Үшөлшемді 

объектінің кескінін алу үшін бағдарламада оның көлемді моделін құру қажет.   

Бір объектіні өзгемен алмастыруды (процесті немесе құбылысты),  

дегенмен бастапқы объектінің барлық қасиеттерін сақтауды (процестің немесе 

құбылыстың) модельдеу деп атайды, ал алмастырылатын объект бастапқы 

объектінің моделі деп аталады. 

3ds Max 2014 объектінің моделі проекцияның төрт терезесінде 

бейнеленеді. Үшөлшемді модельдің осындай көрінісі үшөлшемді графиканың 

көптеген редакторларында қолданылады жəне объектінің геометриясы жөнінде 

барынша толық ұсыныс береді. Егер сіз сызба бөліктерін көрген болсаңыз,  онда 

байқағаныңыздай сызбада объект жоғарыдан, жанынан жəне сол жағынан 

көрсетілген. [24] 

«3ds Max 2014» интерфейсі осындай сызбаны еске түсіреді. Дегенмен қағаз 

бетіндегі сызбадан оның айырмашылығы бар, айта кетсек, объектінің түрін 

проекцияның əрбір терезесінде  өзгертуге, төменгі жағынан жəне оң жағынан 

бақылауға  болады.  Бұдан өзге, проекция терезелерінде ондағы жасалған 

объектілермен бірге барлық виртуалды кеңістікті айналдыруға болады. «3ds Max 

2014-де» жұмыс істеу компьютерлік ойынды еске түсіреді, онда қолданушы 

үшөлшемді объектілер арасында қозғалып отырады, олардың формаларын 

өзгертеді, бұрады, жақындатады жəне т.б. Виртуалды кеңістікте қолданушы «3ds 

Max 2014-де» жұмыс істейді, оны үшөлшемді сахна деп атайды. Дегенмен 

поекция терезесінен көріп отырғаныңыздай бұл жұмыс сахнасының бейнесі.   

Үшөлшемді графикамен жұмыс істеу фильм түсіруге өте ұқсас, сонымен 

қатар бағдарламашы режиссер рөлін сомдайды. Ол сахна декорациясын жасайды  

(яғни үшөлшемді модель құрады жəне оларды орналастыру орнын таңдайды), 

жарық орнатады, үшөлшемді дененің қозғалысын басқарады,   нүктелер 

таңдалады, осылар арқылы фильм түсіріледі. 

Бағдарламадағы кез-келген үшөлшемді объектілер қарапайым 

примитивтер негізінде жасалады - куб, шар, тор жəне басқалар. «3ds Max 2014» 

бағдарламасында үшөлшемді объект құруды модельдеу деп атайды. «3ds Max 

2014» қарапайым жəне күрделі объектілерді кескіндеу үшін полигонды торды 

қолданады, ол тор өте ұсақ элементтерден тұрады, яғни полигондардан тұрады.  

Объектінің геометриялық формасы күрделі болған сайын ондағы полигондар да 

көп болады жəне кескіндерді есептеу үшін компьютерге көп уақыт қажет. Егер 

полигонды торға көз жүгіртер болсаңыз, онда полигондардың түйісу 

орындарынан сүйір қабырғаларды байқауға болады, сондықтан объект 

сыртындағы полигондар көп болған сайын дене геометриясы да соғұрлым айқын 

болады. Кез-келген объектінің торын редактрлеуге, бұрыштары мен қырларын 
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өшіруге, толықтыруға болады. Үшөлшемді объект құрудағы осындай əдісті  ішкі 

объектілер деңгейінде модельдеу деп атайды. 

«3ds Max» əртүрлі техника мен механизмдерді қолдана отырып қоршаған 

əлемнің қияли əрі нақты нысандарының күрделі үшөлшемді компьютерлік 

модельдерін форма бойынша жасаудағы қолданылатын құрал болып саналады, 

Нақты өмірде бізді қоршап тұрған барлық заттардың өзіндік сипатына сай 

суреттері бар, атап айтқанда олар айнадай жылтыр, тұнық, бұжырқай болып 

келеді. «3ds Max 2014» проекциясының терезелерінен осы қасиеттерсіз объект 

қабықшасы ғана көрінеді, сондықтан проекция терезесіндегі бейнелер  

шынайылықтан бір шама алыс болады.  Бағдарламадағы əрбір объект үшін   өз 

материалыңды жасауға болады, яғни параметрлер жиыны, олар объектінің 

бірқатар физикалық қасиеттерін сипаттайды. 

 

 
 

3.7 – сурет. «3ds Max 2014» бағдарламасының интерфейсі. 

 

«3ds Max 2014» бейне алу үшін үшөлшемді сахнаны визуализациялау 

қажет.  Сонымен қатар объектінің физикалық қасиеті мен жарық түсіру 

ескеріледі. Проекция терезесінде жасалған үшөлшемді сахна 

визуализацияланады немесе виртуалды камера арқылы нысандалады. 

Виртуалды камера қосымша объект болып саналады, ол  сахнада нүктелерді 

белгілеп шығады, сол арқылы проект визуализациясы  виртулады камерада 

жасалады. Виртуалды камера не үшін қажет? Виртуалды камера объективі 

арқылы бейнелерді визуализациялай отырып түсірілім нүктелерінің орналасуын 

өзгертуге болады. Проекция терезесінен сахнаны визуализациялай отырып 

осындай нəтижеге жету мүмкін емес.  Бұдан басқа, виртуалды камера ерекше 

əсерлерді сахнада қолдануға мүмкіндік береді, оларды нағыз камераның 

көмегімен алуға болады  (мысалы, шағылыстың тереңдігі əсері). [25] 

Бейнені визуализациялаудан алынған  нəтиженің   сапалы болуы  көбінесе 

сахнаны жарықтандыруға байланысты. Нағыз фильм түсіру жүріп жатқанда 
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жарық беруші қондырғылардың дұрыс орналасуына аса көңіл бөлінеді,  

осылайша басты объектке жарық жан-жақтан бірқалыпты  түсіру маңызды жəне 

сонымен қатар түсірілім алаңындағы жарық табиғи болып көрінуі тиіс.   

«3ds Max 2014» бағдарламасы жан-жаққа бағытталған жарықтың 

виртуалды көзін қолдана отырып үшөлшемді сахнаға жарық орнатуға мүмкіндік 

береді.  Жарық көзі виртуалды камера сияқты қосымша объект болып саналады. 

Оларды анимациялауға болады, олардың кеңістікте орналасуын өзгертуге, 

түстерін басқаруға, яғни жарықтың айқындығын басқаруға болады. Тағы да бір 

маңызды  нақтылық бар, соның арқасында жарық көзі сахнаға үлкен 

шынайылықты береді, атап айтқанда  объектілерге көлеңке  түсіру арқылы 

шынайы сахна көрініс табады. 

Жарық көзімен жұмыс істеу өте қиын,  өйткені үшөлшемді сахнаға дұрыс 

əрдайым жарық түсіру сəтті бола бермейді.  Мысалы, жарық көзі  аса жарық 

болып кеткен кезде үшөлшемді объектіде шындыққа жанаспайтын  дақ сияқты 

болып көрінеді, ал əр жаққа бағытталған көлеңке саны көп болса, онда 

табиғилығы жойылады. 

Осылайша, үшөлшемді графиканың түсінікті аппаратын қарастыра 

отырып мен келесі анықтамаларды бөліп қарадым: 3D-редакторлар, үшөлшемді 

сахна, ішкі объектілер деңгейінде модельдеу. «3ds Max-та»  3D модельдеуді 

үйрену үшін ең қажетті терминдер осы жұмысты орындау барысында 

қарастырылатын болады.[26] 

«3ds Max 2014» интерфейсінің элементтері. 

Интерфейс бағдарламаның барлық мүмкіндіктерін басқаруға қол жеткізуді 

қамтамасыз етеді. Көптеген қолданушылар бағдарламаны меңгере бастағанда 

қарапайым сахналарды модельдеу кезінде-ақ бағдарламаны толық қолданбай 

жатып қиындықтармен беттеседі. 

«3ds Max» бағдарламасының интерфейсі өте ыңғайлы, əртүрлі жолдармен 

іс əрекет жасауға мүмкіндік береді. Құралдар панелін жəне жеке қолданушы 

мəзірін құруға мүміндіктер бар.  Осының барлығы тек бағдарламада жұмыс 

істеуді жеңілдетіп қана қоймайды, сонымен қатар модельдеу процесін 

жылдамдатады. 

Біріншіден, «3ds Max 2014» бағдарламасын іске қосқаннан кейін оның 

басты терезесін көресіз. Бағдарлама терезесінің кеңістігінің көп бөлігі  проекция 

терезесіне тиесілі.   Бұл таң қаларлық жəйт емес: олардың көмегімен біз сахна 

объектісіне қол жеткіземіз. Проекцияның терезелерінде əртүрлі үлгідегі 

объектілерді бейнелеуге болады: мысалы, жұмыс барысында экранды əрлеудің 

тиімді əдістерін көрсетуге болады немесе басқаруға болады.   

Бір мезетте экранда проекцияның бірден төртке дейінгі терезесін 

бейнелеуге болады. Əрбір терезеде жоғары сол жағында  орналасқан оның аты 

мен қоршауы болады. Проекция терезесінде дəл қазіргі сəтте жұмыс жүргізіліп 

жатыр,  белсенді деп аталатын сары түспен жарық берілуде. Белсенді терезені 

«3ds Max 2014» терезесінің төменгі бұрышында орналасқан Maximize Viewport 

Toggle (экран өлшеміне дейін проекция терезесін ұлғайту) батырмасының 

көмегімен экраннан сүріп қоюға болады. Терезелердің стандартты типтері  

шектелген жақтар санымен сахна объектілерін көрсетеді. Дегенмен  cахна 
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объектісін модельдей отырып,  көзбен сахнаның барлық жерін байқап тұру үшін 

оны барлық тұсынан көру қажет, сонда жасалып жатқан жұмысқа жақын дүние 

орындалады. проекция терезелерінде навигациялар үшін  арнайы батырмалар 

бар, олар бағдарламаның оң жағында төменгі бұрышында орналасқан.   Басқару 

батырмаларының құрамы таңдап алынған проекцияның типіне байланысты. 

Бағдарлама терезесінің жоғарғы бөлігінде басты мəзір орналасқан, оның 

астында - Main Toolbar (Басты құралдар панелі) құралдар панелі орналасқан. 

Басты мəзірдің пункттері негізгі құралдар панелінің командалары мен 

құралдарын аздап қайталайды,   сонымен қатар Command Panel (Командалық 

панель) панелі бар. 

Құралдар панелі – қолданушының бағдарламаны басқаруға жəне 

саймандық функцияларды орындауына арналған графикалық интерфейсінің 

элементтерінің бірі болып саналады . 

Құралдар панелін қолдану көптеген командаларды орындаудың бірден бір 

ыңғайлы əдісі болып саналады, ол үшін құралдар панелінде орналасқан  

белгілерге батырма арқылы бір рет үстінен басу жеткілікті. [27] 

Құралдар панеліндегі барлық батырмалардың астында олардың аттары 

жазылған, оларды батырманы басып тұрып бағыттау арқылы көруге болады. 

Кейбір батырмалардың оң жағындағы төменгі бұрышында орналасқан 

кішкентай үшбұрыш осы батырманы басып немесе басып ұстап тұрған кезде осы 

құралдың панелінің қосымша батырмалар жиынымен ашылатынын көрсетеді.  

Басты құралдар панелінің батырмалары: 

• Undo (Болдырмау) (Ctrl+Z) – соңғы команданы немесе командалар 

тобын болдырмайды, өзгертеді.   

• Redo (Қайталау) (Ctrl+Y) – өзгертілген командаларды қайтарады.   

• Select and Link (Бөліп алу жəне байланыстыру) – сахна объектілерінің 

арасында байланыс орнатады.   

• Unlink Selection (Бөліп алынған объектімен байланысты үзу) – 

объектілер арасындағы байланысты үзеді.   

• Bind to Space Warp (Əрекетпен байланысу) – көлемді деформация 

көзімен объектіні байланыстырады.   

• Selection Filter (Бөлу фильтрі) – ашылатын тізімдерді, объектінің 

шектелген типтерін бөліп қарауға болады.    

• Select Object (Объектіні бөліп алу) (Q) – объектіні белгілеп алып қарау 

құралы. 

• Select by Name (Аты бойынша бөліп алу) (Н) – аттары бойынша 

объектілерді белгілеп алып қарау үшін диалогты терезе ашады.   

• Rectangular Selection Region (Төртбұрышты бөліп алынған аймақ), 

Circular Selection Region (Шеңбер тəрізді аймақты бөліп алу). 

• Fence Selection Region (Бөліп алудың өзіндік формасы).  

• Lasso Selection Region (Выделение лассо). 

• Paint Selection Region (Қаламмен бөліп алу) (Ctrl+F) – бөліп алатын 

қоршулардың əртүрлі формаларымен объектіні белгілеп алып қарайды.   
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• Window/Crossing (Терезелік/Бөліктердің түйісуі) – объектіні қалай 

белгілеп бөлуге болатынын көрсетеді:  қоршау немесе  түйісу. 

• Select and Move (Бөліп алу жəне орналастыру) (W) – объектіні белгілеп 

бөліп алады жəне орналастырады. 

• Select and Rotate (Бөліп алу жəне кері бұру) (Е) – сахна объектісін 

белгілеп бөліп алады жəне айналдырады.    

• Select and Uniform Scale (Бөліп алу жəне бірқалыпты масштабтау). 

• Select and Non-uniform Scale (Бөліп алу жəне бірқалыпты емес 

масштабтау). 

• Select and Squash (Бөліп алу жəне қысқарту) (R) – əртүрлі əдістермен 

объектіні белгілеп бөліп алады жəне масштабтайды.   

• Reference Coordinate System (Координаттар жүйесі) – ашылатын тізім, 

оның көмегімен трансформация үшін қолданылатын координаттар жүйесін 

орнатады.   

Командалық панель бағдарламаның оң бөлігінде орналасқан. Ол сахна 

объектісін күйге келтіреді, сонымен қатар жұмыста көптеген операциялардың 

параметрлері қолданылады. Командалық панельдің көмегімен объект құруға 

болады жəне оны басқаруға болады.   

Командалық панельде алты қосымша парақша бар: Create (Құру), Modify 

(Өзгерту), Hierarchy (Иерархия), Motion (Қозғалыс), Display (Бейне) жəне Utilities 

(Утилиттер). Көбінесе Create (Құру) жəне Modify (Өзгерту) қосымша 

парақшалары жиі қолданылады. Объектіні күйге келтірудің ең негізгілеріне  

командалық панельдің қосымша парақшалардың сыртқы бөлімдері жатады.  

Сыртқы бөлімдер – белгілі бір күйге келтіру белгілері бойынша топтастрылған, 

оларда батырманың аты ретінде сыртқы бөлімдер алынған. 

Əрбір сыртқы бөлімнің аты "плюс" немесе "минус" белгілерінен тұрады,  

яғни сыртқы бөлімді ашу немесе уақытша жабу  (жапқанда +, ашқанда – белгісі 

тұрады).  Сыртқы бөлімнің атын басқанда оны ашуға немесе жабуға болады.  

Командалық панелдегі сыртқы бөлімдер ретін қарастыратын болсақ,   (тек соны 

ғана емес) басқаларға қатысты оны жоғары, төмен жылжытуға болады, 

ауыстыруға болады. [28] 

Экран өрісінде ашылған сыртқы бөлімдер сыймайды жəне олардың бір 

бөлігі сыртта жасырын қалып қояды. Осындай жағдайлар үшін  сыртқы 

бөлімдерді жоғары төмен айналдыру мүмкіндіктері қарастырылған. Оның 

индикаторына экранда бейнеленген бірқатар сыртқы бөлімдер оның оң жақ 

бөлігінің жиегіндегі вертикалды жолақтар жатады. Сыртқы бөлім аймағына 

батырманы бағыттағанда қолдың формасын қабылдайды, содан кейін оны баса 

отырып не болмаса басып ұстап тұрып сыртқы бөлімнің аймақтырын жоғары 

төмен айналдыруға болады.   

Сыртқы бөлімдерде контексттік мəзір болады, олар сыртқы бөлімнің 

аймағында батырманың оң жақ бөлігімен басқан кезде пайда болады   (басқару 

элементтерінен тыс). Ол ашу жəне жабу командаларынан тұрады, бұл команда 

барлық сыртқы бөлімдердің орналасу реті бойынша жəне аталуы бойынша 

орындалады.   
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Create (құру)  қосымша парақшасы негізгі (примитивтер, қисықтар жəне 

басқалар) жəне қосымша (жарық көзі, виртуалдые камералар, көлемді 

деформациялар жəне басқалар) сахна объектілерін құруға арналған. Бұл 

қосымша парақ жеті категориядан тұрады, олардың əрқайсысы белгілі –бір 

типтегі объектіні құруға жауапты: 

Geometry (Геометрия) – қарапайым жəне қиындатылған примитивтерді 

құрама объекттерді, бөліктер жүйесін құруға мүмкіндік береді, архитектуралық, 

инженерлік жəне конструктивтік жұмыстарды (есік, терезе) орындайды. 

Примивтер негізінде объект құруды келесі бөлімде толығырақ қарастыратын 

боламыз.   

Shapes (Формалар) – əртүрлі формада үшөлшемді қисық жасауға мүмкіндік 

береді: сызықтар, төртбұрыштар, шеңберлер, үшөлшемді мəтін жəне басқалар.    

Lights (Жарық көзі) – бірнеше бағыттағы жарық көзін сахнаға қосуға 

мүмкіндік береді.   

Cameras (Камералар) – сахнаға виртуалды камера қосуға мүмкіндік береді. 

Камераның көмегімен сахнаны түсіруге болады. Олар сахнаны анимациялауды 

жоспарлағанда өте маңызды объект болып саналады.   

Helpers (Қосымша  объектілер) – сахнаға қосымша объект қосуға мүмкіндік 

береді. Осындай объектілер сахнаны визуализациялаған кезде көрінбейді, 

дегенмен олар үшөлшемді объектілердің қажетті деңгейде болуына көмектеседі.    

Мысалы, габаритты контейнер Gizmo (Гизмо) оттың əсерін тарататын кеңістікті 

шектей алады.   

Space Warps (Көлемді деформациялар) – сахнаға көлемді деформацияны 

қосуға мүмкіндік береді.    

Systems (Қосымша құралдар) – сахнаға сүйек жүйесін, қаңқаны қосуға 

жəне қосымша объектілерді қосуға мүмкіндік береді. Осы батырмалардың кез-

келгенін баса отырып оған сəйкес категориялы объект құру үшін құралдар 

жиынын шақырады.   

Үш өлшемді анимация бағдарламасын жаңадан үйренетін қолданушылар 

əдетте алғашқы объект топтамасымен танысады, оған Geometry (Геометрия) 

жатады. Осы топтың объектілеріне қарапаым үшөлшемді геометриялық 

фигуралар жатады: Box (Параллелепипед), Sphere (Шар), Cylinder (Цилиндр.), 

Torus (Top), Cone (Конус), Plane (Жазықтық) жəне басқалар. Негізгі екі топқа 

Standard Primitives (Қарапайым примитивтер) жəне Extended Primitives (Күрделі 

примитивтер) жатады. Extended Primitives (Күрделі примитивтер) тобына 

жататындар, мысалы, Hedra (Көпжақ), Torus Knot (Тороидты түйін), ChamferCyl 

(Жүзі бар цилиндр), Hose (Құбыршек) жəне т.б. Байқағанымыздай, 3ds Max 

жасағандардың бірқатар əзілі де бар, сонымен қатар Standard Primitives-ке 

(Қарапайым примитивтер) олар өте қарапайым объект енгізген, ол Teapot 

(Чайник) деп аталады.  Бұл примитивті үшөлшемді графиканың көптеген 

бағдарламашылары жақсы көреді жəне оны əртүрлі мақсатта жиі қолданады. 

Мысалы, оның көмегімен əртүрлі модификаторды меңгеру өте ыңғайлы, 

осылайша Teapot (Чайник) формасы дұрыс емес жəне кез-келген  деформация  

онда өте жақсы байқалады. Teapot (Чайник) объектісін сонымен қатар объектіде 

жасалған материалдың қалай көрінетінін қарап қолдануға болады. [29]  
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3.3 «Keyshot» бағдарламасында рендер жасау арқылы алынған 

нəтижені анимациялау 

«KeyShot» жайлы екі ауыз сөз – бұл нақты уақыт режиміндегі рендерлер,  

суретшіге қатысты күйге келтірілген, ол қысқа мерзімде рекордтық 

көрсеткішпен шынайы фото рендер жасауға мүмкіндік береді.  Осы тұста айта 

кететін жəйт,  күшті рендер жасау кезіндегі негізгі мəн беретін жəйт ол жақсы 

жарық пен шейдер. KeyShot-та физикалық дұрысталған көптеген HDRI-орта, 

шейдерлер жəне əртүрлі күйге келтірулер бар, олар керемет нəтижелерге жетуге 

мүмкіндік береді. Сонымен қатар барлық жасалған өзгертулер нақты уақыт 

режимінде сахнада байқалады.   

Ал енді «KeyShot» танысайық, сонымен, кірісейік. Егер бір шейдер 

қолданылатын болса, онда 3D-редакторында бірдей түстегі объектіні белгілеңіз. 

KeyShot-тың бұрынғы нұсқаларында осындай шектеулер үшін түс қолданылады, 

ал жаңа нұсқаларында материал қолданылады. 

«KeyShot» бағдарламасында мдельді импорттау барлық жасалатын 

модельдерге сəйкес түстер белгіленгеннен кейін .OBJ. форматында модельді 

импорттау қажет. Сосын  KeyShot-ты ашамыз жəне модельді импорттаймыз, ол 

лезде  нақты уақыт режимінде рендер жасауды бастайды.  Бұл процеске жақсы 

түсінік  береді.  3D-редакторда сондай-ақ масштабты дұрыс күйге келтіру қажет, 

мысалы метрмен. Бұл дұрыс масштабта өзге де объектілерді сахнада 

импорттауға мүмкіндік береді.  

 

 
 

3.8 – сурет. «Keyshot» бағдарламасында рендер жасау барысы. 

 

«KeyShot» бағдарламасының интерфейсі екі маңызды бөлімдерге   

(батырмалар)  Project жəне Library жатады.  Project бөлімінен сахнаның барлық 

объектілерін табуға болады.  Library бөлімінен  мысалы, шейдер немесе HDR-

кескіндерді сахнаға қосуға болатын объектілерді табуға болады. Ал енді 

кітапханамен жақынырақ танысайық.  Сабақта біз оынң мына бөлімдерін 

қолданамыз, атап айтқанда Materials, Colors, Environments, Back-plates, Textures 

жəне Renderings. 
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Materials бөлімінде материалдардың тізімі бар, оларды жəй ғана модельге 

тарту қажет. 

Environments бөлімінде күйге келтірілген HDR-кескіндер бар, оларды  шам 

ретінде қолдануға болады.   

Back-templates бөлімінде əртүрлі түстегі фон бар.  Сонымен қатар өз 

фоныңызды да қолдануға болады. 

Textures бөлімінде   текстуралар бар, оларды Color, Bump, Opacity 

слоттарға ілуге болады немесе   Label моделіне ілуге болады.  

Materials бөлімінде бірнеше əртүрлі категориядағы материалдар бар. Біздің 

жағдайымызда маған автомобиль бояуы қажет. Бұдан кейін, модельге шейдерді 

тарту жолында  оны күйге келтіруді өзгерту оңай болды.    

Project бөлімінде шейдерді күйге келтіруді ашу үшін  объектіні екі рет басу 

қажет. Күйге келтіруді өзгерткеннен кейін оларды қайтадан қолдану үшін 

кітапханада сақтауға болады.   

Объектілерді ауыстыру жəне масштабтау туралы айтатын болсақ. 

Объектінің орналасуы, оның өлшемі мен айналу бұрышын   Project бөлімінде 

өзгертуге болады. Ол үшін объектінің бөліктеріне екі рет басу жеткілікті жəне 

Move құралдарын қолдана отырып графада қажетті мəндерді жазу қажет.   

«KeyShot-та» HDR-кескіннің кең таңдауы ұсынылған.  Environment 

бөлімінде шынайы нəтижелерге қол жеткізу үшін HDR-кескіннен жарық пен 

бейнелерді күйге келтіруге болады. Ал енді HDR-кескіндерді редактрлеу туралы 

айтатын болсақ. Егер Edit HDR басатын болсақ, онда редакторға шамды қосуға 

болады. Бұл өте қарапайым əрі тиімді процесс.  Өте жарық рендерде мен осындай 

шамдарды көптеп қолданудан аулақ болдым, дегенмен толығымен кейде белгілі-

бір атмосфераға жəне тиімді əсерге жетуге болады. [30] 

Егер сіз  студиядағы жарықты елестететін болсаңыз, онда   есте сақтаңыз,  

бейнелерде ағаштар мен көшедегі жарық элементтері мен кез-келген орта 

элементтері көрінбеуі қажет. Сонымен қатар көшеде түсірілген HDR-кескіндерді  

HDR редакторында оңай өшіруге болады. Өте қанық көк түстегі аспанды осы 

редакторда аздап бəсеңдетуге болады, дегенмен басқа жағынан  көгілдір аспан 

өте əдемі болып көрінеді.  «KeyShot» бағдарламасын артқы фонды өзгерту өте 

оңай. HDR-кескіннен шығатын жарық сізге ұнайтын болса, онда сіз   фон ретінде 

қажетті түсті таңдай отырып түс режиміне ауыса аласыз. Бұл  артқы жақтағы 

фонға əсер етеді, ал жарық пен кескіндерге əсерін тигізбейді. Осы тұста ескере 

кететін жəйт, түс сіздің моделіңізде ешқандай да көрінбейді. 
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ҚОРЫТЫНДЫ 

Қазіргі ХХІ ғасырда ешқандай жұмысты ғаламтор қөменгінсіз атқару 

мүмкін емес. Интернеттің жеделділігі, дүниежүзіне тараған ауқымды, əрі арзан 

байланыс желісі. Менің диссертациялық жұмысымның негізінде қазіргі таңда 

сұранысқа ие, əлі де елімізде дами қоймаған интернет-дүкендер туралы 

қарастардым. Менің диссертациялық жұмысымның негізінде жасалған 

сайтымның өзге интернет-дүкендерден артықшылығы – елімізде əлі де жоғары 

деңгейде дамымаған үш өлшемді моделдеуді қамтамасыз ететін интернет-дүкен 

жасауым.  

Диссертациялық зерттеудің нəтижесін қорытындылайтын болсақ, 

менің жасаған интернет-дүкенімнің «Serper Invest» компаниясы үшін пайдасы – 

сол компанияның маркетинг саласын дамытуы, сондай-ақ осы компания ұсынып 

отырған тауарларды айрықша деректер қорымен қамтамасыз етілуі. Осы 

компанияларға пайдамды тигізу арқылы ел экономикасының дамуына кішкене 

болса да өз үлесімді қосқаным. Ал енді менің интернет-дүкенімнің тұтынушы 

үшін пайдасын қарастырсақ: 

• ұзын-сонар, ұзақ уақыт алатын кезектерден құтылу; 

• тауардың бейнесін тұтынушыға барынша шынайы жеткізу; 

• ыңғайлы интерфейс, 3-d өлшемді визуализация; 

• компания өнімін еліміздің басқа да өңірлеріндегі тұтынушыларға 

жеткізу;  

• сервис сапасын көтеру. 

Қазақстандағы тұрмыстық техника жəне компьютерлерді сатумен 

айналысатын интернет-дүкендер саны жетіп артылады. Бірақ та тауаплардың 

бейнесін үш өлшемде моделдеуді қолданатын интернет-дүкендердің жоқтың 

қасы, сол себепті сайт құруымның өзіндік мақсаттары бар. 

Алынған нəтижелерді нақты қолданылу саласы. Компанияның жақсы 

атағының шығуы жəне оны үнемі бір деңгейде ұстап тұру, қалыптастыру, өз 

жұмысынан жарнама беруі, клиенттеріне ақпараттық көмек беруі, оларды тарту 

сияқты қызметтер қазіргі заманғы компаниялардың жұмыс істеу де құралына 

айналып отыр. Қазіргі нарықта тауарлар мен қызмет түрлерін жарнамалау да аса 

қажетті құрал. Интернеттегі жарнама баспа жарнамасынан əлдеқайда арзан əрі 

жеңіл. Компания сайтының болуы оның кəсіби сипатын көрсететін белгі. 

Интернет-дүкенін құру қажеттілігіне ақпарат жеделділігі де жатады. Сайттың 

болуы компанияның прайс-парағына өздері, тауарлар жайлы ақпаратты тез 

кіргізуге, өзгертуге мүмкіндік береді.  

Қойылған міндеттердің шешілуін бағалайтын болсақ. Диссертациялық 

жұмыста қазіргі заманғы веб-сайтты жəне оның бір тармағы болып табылатын 

интернет-дүкенін құру сияқты көкейкесті мəселе қарастырылған. Магистрлік 

диссертация мақсатына жету үшін мынандай мəселелер қарастырылды:  

• сайтты құратын интернет-технологиялар талдау; 

• интернет-дүкенінің құрылымын зерттеу; 

• деректер қорын құру; 

• интернет-дүкенін құратын құралдарды таңдау; 

• үш өлшемді тауар моделін интернет дүкенге құрылымына енгізу. 
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Жобаны іске асырудың техникалық жəне экономикалық тиімділігін 

бағалау. Интернет-дүкен жасау барысында сайттың архитектурасын талдадым, 

төлем түрлерін қарастырдым, виртуалды дүкендердің артықшылықтары мен 

кемшіліктерін зерттеп, сайтты əзірлеу əдістерін талдадым. Нəтижесінде 

интернет-дүкенінің құрылымдық сұлбасы, сайттың құрамдас бөліктерінің 

алгоритмдері, дерекқор кестелерінің байланыстары құрылды. Дүкенді жасаудың 

құралдары таңдалып алынды. Жалпы диссертацияны іске асырудың 

экономикалық тиімділігін қарастыратын болсақ, менің ұсынып отыраған 

жобамды іске енгізу арқылы компания артық шығарылған шығын өнімдер санын 

0%-ға дейін төмендете алады. Диссертациялық жұмыста «Serper Invest» 

компаниясы өндіретін өнімдердің үш өлшемді моделі жасалды, сонымен қатар 

интернет-дүкен құруға арналған негізгі жұмыстар атқарылды деуге болады. 
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