
Классификациялау және 

кодтау жүйесі.  Ақпараттық 

жүйелердің 

классификациясы



Қарастырылатын сұрақтар:

1.Классификациялау жүйесінің негізгі 

түсініктері

2.Классификациялау жүйесінің 

құрылымы

3.Кодтау жүйесі және құрылымы

4.Ақпараттық жүйелерге қойылатын 

талаптар

5.Ақпараттық жүйелердің классифи-

кациясы



Ақпараттың классификаторын және

кодын жобалау - ақпараттық жүйелердің

ақпараттық жабдықтау бөлімінің маңызды

мәселесінің бірі.

Ақпаратты классификациялау мәліметтер

қорындағы ақпаратты өңдеу мен іздеуді

жеңілдету үшін қажет.

Кодтаудың мақсаты – ақпаратты ықшам

және ыңғайлы түрде көрсету.



Классификация – бұл объектілер жиынының

ұқсастықтары мен айырмашылықтары

бойынша ішкі жиындарға бөлу.

Классификация объектісі – бұл

классификацияланатын жиынның элементі.

Классификация белгісі – бұл классификация

жүргізілетін объектінің қасиеті немесе

сипаттамасы.

Классификациялау жүйесі дегеніміз

объектілер жиынын ішкі жиындарға бөлу

ережелері.



Классификация

жүйесі

Иерархиялық Фасеттік

1-сурет. Классификациялау жүйесінің құрылымы



Классификациялаудың иерархиялық

жүйесі деп классификациялық

топтастырулар арасындағы иерархиялық

қатынасты орнататын классификацияны

айтады. Топтаманың төменгі сатысындағы

объект жоғары тұрған орынға бағынады

және қайталанбайды.

Классификациялаудың фасеттік

жүйесінде объектілер жиынын тәуелсіз ішкі

жиындарға бөлу орындалады.



Классификациялаудан кейін таңдалған

кодтау жүйесіне сәйкес ақпараттық

бірліктерді кодтау жүргізіледі.

Кодтау дегеніміз объектілерді ықшам түрде

көрсету мақсатымен оларға символдық

белгілеулер (код) беру үрдісі.

Код – белгілер жиынтығы көмегімен

классификация объектілерін шартты

белгілеу.

Әрбір код үшін анықталады:

1. Код ұзындығы- кодтық белгілеулердегі

белгілер саны;



2. Код разряды- кодтық белгілеулердегі

белгінің орны;

3. Код алфавиті- цифр, әріп түрінде берілген

белгілер;

4. Код құрылымы - кодтық белгілеулердегі

белгілердің орналасу реті.

Қайта кодтау дегеніміз бұрын кодталған

объектіге жаңа кодтық белгі беру үрдісі.

Кодтау жүйесі – объектілерге код беру

ережелерінің жиынтығы.



Кодтау 

жүйесі

Реттік Сериялы-реттік Тізбектік Параллельдік

2-сурет. Кодтау жүйесінің құрылымы



Реттік, сериялы реттік, тізбектік

кодтау жүйелері иерархиялы

классификациялау жүйелеріне жатады. Ал

параллельдік кодтау жүйесі фасеттік

классификациялау жүйесіне жатады.

Кодтаудың реттік жүйесі өте қарапайым.

Жүйедегі объектілер кему және өсу

ретімен кодталады. Кемшілігі: көп белгісі

бар номенклатураларға қолдана

алмаймыз, классификация позициясын

кеңейту мүмкін емес және есте сақтау

қиын.



Кодтаудың сериялы реттік жүйесі

объектілерге резервтік код беру арқылы

жүргізіледі. Бұл номенклатураның

классификациясының бұзылуынан

сақтайды. Кемшілігі: көп белгісі бар

номенклатураларға қолдана алмаймыз және

есте сақтау қиын.

Тізбектік кодтау жүйесінде төменгі

тұрған элемент жоғарыда тұрған

элементке бағынады. Сәйкесінше, төменгі

топтың коды жоғары топтың кодын өзіне

қосу арқылы түзіледі.



Артықшылығы: кодты берудің

қарапайымдылығы және оны есте сақтау

оңай.

Кемшілігі: кодтың ұзындығы.

Кодтаудың параллельдік жүйесі бірнеше

тәуелсіз белгілерді сипаттайтын

номенклатураларды белгілеу кезінде

қолданылады. Жеке жағдайы – шахматты

кодтау жүйесі.

Кемшілігі: код көлемін толық қолданбау.



Кодтарды жобалау кезінде төмендегі

талаптарды ескерген жөн:

• кодтау жүйесі объект жөнінде барлық

ақпараттарды қамтуы қажет;

• код өте ұзын болмауы керек;

• қолданатын техникалық жабдықтардың

ерекшеліктерін ескеру қажет;

• есте оңай сақталуы тиіс;

• жаңа позицияларды қосу үшін резервте орын

сақтауы тиіс.

Жоғарыда айтылған классификациялау

және кодтау жүйесінің көмегімен

ақпараттардың классификаторы тұрғызылады.



Классификатор – бұл кодтық біріктірулер

мен олардың классификациялық

топтамалары бойынша кодталатын

объектілер атауларының жүйеленген

жиынтығы. Басқару деңгейі мен қолдану

саласына байланысты жергілікті, салалық

және республикалық болып бөлінеді.

Шахматты кодтау жүйесіне мысал:

1-топ 2-топ

1. Алиев 11

2. Ажибекова 21



ЖОО: 1. ҚазҰТУ

2. ҚазҰУ

Факультет: 1. Хим.фак.

2. Физ.фак.

3. Мех.- мат.

Мамандық: 1. АЖ

2.Информатика

Студенттер:

1-топ: 1.Серік А.

2.Андабеков Д.

3.Утениязов Қ.

...........................

14.Едигенова Д.

2-топ

1.Шайзаданова Қ.

2. Алиев А.

...........................

11. Мусреева И.

Кодтау жүйесі

Реттік Сериялы -реттік Тізбектік

1

2

3

..........

14

15

16

.............

25

01

02 R=5

03 01:19

...........

14

20 R=6

21 20:36

......

30

231101

231102

231103

..........

231114

231201

231202

.........

231211

Иерархиялық классификациялау жүйесіне мысал:



Ақпараттық жүйелер икемділік,

сенімділік, тиімділік, қауіпсіздік талаптарына

жауап беруі тиіс.

Кәсіпорынның жаңа талаптарына, жаңа

шарттарына байланысты ақпараттық

жүйелердің икемделуі икемділік қасиетіне тән.

Егер ақпараттық жүйелерді құру кезінде

құжаттандыру әдістері мен жалпыға бірдей

жабдықтарды қолданатын болса, онда бұл

шарт орындалады. Жүйені модернизациялауға

болады деген сөз, яғни жүйеге ақпараттық

жүйені құрушылар (разработчики) өзгерістер

енгізе алады.



Ақпараттық жүйе ерте ме, әлде кеш пе

тозады, сол кезде оны модернизациялау

мүмкін болмаса, онда оны толығымен

ауыстыру қажет.

Ақпараттық жүйенің сенімділігі

“техникалық себептермен“ мәліметтердің

жоғалмауын қамтамасыз етеді. Сенімділік

талабы сақталынатын ақпараттың резервті

көшірмесін алу арқылы қанағаттан-

дырылады.



Егер ақпараттық жүйе өзіне қойылған

есепті қысқа мерзімде шеше алатын болса,

онда жүйе тиімді деп саналады. Жүйенің

тиімділігі мәліметтердің оңтайлылығымен,

олардың өңдеу әдістерімен және жобалау

әдістерімен бағаланады. Ақпараттық

жүйенің тиімділігін тапсырушы бағалайды.

Ақпараттық жүйені құрушылар

(разработчики) жүйемен өз саласының

мамандары жұмыс істейтінін ұмытпауы тиіс.



Ұйымның ақпараттық ресурстарына

бөтен тұлғалардың қол жеткізе алмау

мүмкіндігін жүйе қауіпсіздігі деп түсінеміз.

Ақпаратты қорғаудың программалық

жабдықтары бөтен тұлғалардың жүйе

ресурстарына ене алмауын қамтамасыз

етеді.



Ақпараттықжүйелердің
классификациясы

Ақпараттық жүйелерді әр түрлі белгілері

бойынша классификациялауға болады.

Ақпараттық жүйелер төмендегі белгілер

бойынша классификацияланады:

• басқару процесстерінің түрлері

• ақпараттық процесстерді автоматтандыру

дәрежесі

• есептеу ресурстарын бөлу тәсілі

• функционалды белгісі.



Басқару процесстерінің түрлері бойынша

ақпараттық жүйелер бөлінеді:
1.Технологиялық процесстерді басқарудың

ақпараттық жүйелері әр түрлі технологиялық

процесстерді автоматтандыруға арналған. Ол

иерархиялы жүйе түрінде беріледі.

2. Ұйымды басқарудың ақпараттық жүйелері

басқарушы органның функциясын

автоматтандыру үшін арналған. Жүйенің

негізгі функциясына бақылау, реттеу, есепке

алу, жоспарлау, талдау және де басқа

экономикалық есептер жатады.



3. Интегрирленген ақпараттық жүйелер

ғылыми зерттеу және жобалау

жұмыстарын автоматтандыру үшін

арналған және экономикалық объектіні

функцияландырудың барлық циклін

қамтиды.

4. Корпоративті ақпараттық жүйелер

корпорацияны басқарудың барлық

функцияларын автоматтандыруға

арналған.



5. Оқытудың ақпараттық жүйелері білім

саласында мамандарды дайындау үшін

және қызметкерлердің біліктілігін

жоғарылату үшін қолданылады.

Ақпараттық процесстерді

автоматтандыру дәрежесі бойынша

ақпараттық жүйелер бөлінеді:

• Қолмен атқарылатын ақпараттық жүйелер

(ручные ИС) барлық операциялардың алдын-

ала жасалған әдістеме көмегімен

орындалуымен және ақпаратты өңдеу

жабдықтарының жоқ болуымен сипатталады.



•Автоматтандырылған ақпараттық

жүйелер басқару шешімдерін қабылдауға

қажетті ақпаратты жинау, өңдеу, сақтау

және беруді қамтамасыз ететін жүйе.

• Автоматты ақпараттық жүйелер

ақпаратты өңдеудің барлық функцияларын

адамның көмегінсіз автоматты түрде

орындайды, тек бақылау функциясын ғана

адам бақылайды.



Есептеу ресурстарын бөлу тәсілі

бойынша ақпараттық жүйелер екіге

бөлінеді:

1.Жергілікті (локальные)

2. Бөлінген (распределенные)

Жергілікті жүйеде тек бір ЭЕМ

қолданылады, ал бөлінген жүйеде

желімен байланысқан бірнеше

компьютерлер қолданылады. Бөлінген

жүйеде қолданушылар бір мәліметтер

қорын (базаны) қолданады.



Функционалды белгісі бойынша

ақпараттық жүйелер бөлінеді:

1.Мәліметтреді өңдеу жүйесі

2.Ақпаратты іздеу жүйесі

3. Басқарудың автоматтандырылған жүйесі

Мәліметтерді өңдеу жүйесі ақпараттарды

жинайды, өңдейді, түрлендіреді және

сақтайды. Мәліметтерді өңдеу жүйесі

жалақыны есептеу, статистикалық

есептерді шешу, оңтайландыру әдістері-



нің математикалық есептерін шешу

функцияларын орындайды.

Ақпаратты іздеу жүйесі шешім

қабылдаушы тұлғаға ақпаратты беруге

және оны сақтауға арналған.

Басқарудың автоматтандырылған

жүйесі басқару шешімдерін мамандармен

бірге қабылдауға арналған жүйе. Бұл

жүйеге сараптау жүйесі жатады.


