
2 семинар. Техникалық тапсырманың құрылымымен танысу және пәндік 

аймақтың техникалық тапсырмасын жасау 

 

Жұмыстың мақсаты:  

1. Техникалық тапсырманың құрылымымен танысу 

2. Пәндік аймақтың техникалық тапсырмасын жасау 

 

Тапсырмалар: 

1. Техникалық тапсырманың құрылымы 

Техникалық тапсырма – ақпараттық жүйелерді құруға, зерттеу 

жұмыстарын жүргізу стандарттарына арналған құжат. Ол ақпаратық жүйеге 

қойылатын негізгі техникалық талаптардан тұрады. 

Сапалы, нәтижелі техникалық тапсырманы жасау үшін талдаулар жүргізу  

ұсынылады: 

1) Құрылымдық талдау – құрылымды модельдеу, АЖ компоненттерін және 

осы компоненттер арасындағы байланысты түсіну; 

2) Үдерістерді талдау – барлық қатысушылардың жұмысын модельдеу; 

3) Функционалдық талдау – АЖ жұмысының барлық ықтимал 

сценарийлерін, оның актерлермен (қолданушылармен) және аралас жүйелермен 

өзара байланысын модельдеу; 

4) Ақпараттық талдау – деректер құрылымын (объектілер мен олардың 

атрибуттарын бөлу, объектілер арасындағы өзара байланыстарды айқындау) 

модельдеу; 

5) интерфейстерді талдау – қолданушы интерфейстерін модельдеу (ең 

дұрысы прототиптеу), қолданушылардың жұмыс орындарын жобалау. 

Техникалық тапсырманың құрылымы: 

1. Кіріспе 

2. Жалпы мағлұматтар 

3. Ақпараттық жүйені құру мақсаты мен қызметі 

4. Ақпараттық жүйеге қойылатын талаптар 

5. Психологиялық ерекшеліктер 

6. Экономикалық негіздеме 

7. Ақпараттық жүйені құру стадиялары  

8. Ақпараттық жүйені тестілеу 

9. Бақылау мен қабылдап алу реті. 

 

2. Нұсқаға байланысты пәндік аймақтың техникалық тапсырмасын жасау 

Нұсқалар: 

1. Қалааралық автобустарға билеттерді брондаудың ақпараттық жүйесі 

2. Кәсіпорынды басқарудың  ақпараттық жүйесі 

3. Көлік компаниясының диспетчерлік бөлімінің ақпараттық жүйесі 

4. Тауарларды сату бойынша компанияның тапсырыстарын қалыптастырудың 

ақпараттық жүйесі 



5. Клиенттерге қашықтан қызмет көрсететін сақтандыру компаниясының 

ақпараттық жүйесі 

6. Жылжымайтын мүлік агенттігінің құжат айналымының ақпараттық жүйесі. 

7. Туристік агенттіктің ақпараттық жүйесі. 

8. Кеңсе жабдықтарын сату дүкенінде төлемдерді өңдеудің ақпараттық жүйесі 

9. "Такси"  ақпараттық жүйесі. 

10. «Темір жол билеттерін брондау» ақпараттық жүйесі.  

11. "Қонақ үй кешені" ақпараттық жүйесі. 

12. "Кітапхана" ақпараттық жүйесі. 

13. «Қазақстан пойыздарының қозғалыс кестесі» ақпараттық жүйесі 

14. Мейрамханадағы тағамдарға тапсырыс берудің автоматтандырылған 

ақпараттық жүйесі. 

15. Автосалон ақпараттық жүйесі. 

16.  "Жұмысқа орналастыру" автоматтандырылған ақпараттық жүйесі 

17.  «Облыстың спорттық ғимараттары» ақпараттық жүйесі 

18.  Емхана автоматтандырылған ақпараттық жүйесі 

19. «Жедел жәрдем» автоматтандырылған ақпараттық жүйесі 

20. Фитнес ақпараттық жүйесі. 

 

 


