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ЖҮЙЕНІҢ ДИНАМИКАЛЫҚ ҮЛГІСІН ҚҰРУ 
 

Аннотация. Білім алуда тиімді және нәтижелі әдістердің бірі байыпты-ойын түрінде көрсету. Бұл ізде-
нушіге тәжірибені қажет етпей жұмыс жасауға мүмкіндік береді. Бұл әдетте бизнес ойындар жеке компьютер-
мен басқара алынады. Жекелеп алынған нақты экономикалық жүйенің фрагменттері осы ойында келтірілген. 
Автоматтандырылған жүйемен жүзеге асырылған ойын негізінен екіге бөлінеді: симулятор және ойын қатысу-
шыларымен қарым-қатынасты жүзеге асыру ол шешімнің нәтижесін анықтайды. Симулятор шынайы фрагмент 
үлгісінің алгебралық теңдеулер жүйесін шешеді. Бұл үлгі айнымалылардың арасындағы математикалық қарым-
қатынасты шешеді. Себеп-салдар диаграммалар қарым-қатынас модельдеу үшін пайдаланылуы мүмкін. Мақала 
жүйелік динамика әдісін қолданып техника-экономикалық жүйені құру әдістемесін ұсынады.  Инженерия ди-
намикалық үлгі құру әдістемесін ұсынады. Бұл мақалада себеп-салдар диаграммасының мысалы ойын түрінде 
және математикалық үлгісі келтіріледі. Логистиканы оқу және ұйымдық шешім қабылдаудың үлгісін келтіру 
үшін мысалдар келтіріледі. Қызметтер-нарық және талдау, жеткізу жүйесі және фирмалар-басекелес нарықтағы 
АТ фирмалар. Бұл ойындар логистикке эксперттік-практикалық зерттеу жұмыстарды жүргізу барысында, ин-
форматика мамандықтарының студенттеріне кәсіпкерлік деңгейін жоғарылату мақсатында нарықтағы бос жұ-
мыс орындарға талаптануына себеп болады.  

Кілттік сөз: байыпты ойын, бизнес-шешім ойыны, себеп-салдар диаграммасы. 
 
КІРІСПЕ 
Байыпты ойын немесе оны қолдану ол бірнеше ойындар категориясы: үлгілеудің аппараттық 

құралы, оқып-үйрену видеоойыны, ұйымдастыру және компьютерлік шешім қабылдаудың үлгісі [1] 
түріндегі ойындар. “Байыпты” деген сөз ойындарды қолдану аймағымен байланысты [2].  

Байыпты ойын типінің бір түрі ретінде-бизнес ойыны шешімінің үлгісі (БОШҮ) [2], [3], [4] ре-
тінде компьютерлік үлгімен жұмыс тобын ұйымдастыру. Бұл үлгі ойын сценариясымен және ойын 
мақсатымен нақты фрагмент үлгісін көрсетеді. Ойын басекелестікке қабілетті болады кейде болмай-
ды. Басекеге қабілетті ойында команданың бір немесе бірнеше жеңіліс тапқандарда мақсат бірдей. 
Бұл мақсат кері болады (мысалы, табыс өте жоғары,кәсіпкерлікті дамыту, нарықты бақылау, құны аз 
есепті орындау). БОШҮ эксперимент жалпы үлгісімен үлгілеу үшін қажет. Бұл эксперимент ойын-
ның қатысушыларымен орындалады. Ойын сценариясында көрсетілгендей қатысушылар менеджер 
болып ойнайды. Олар тізбекті шешімді шығарып және оның нәтижесін талдайды. Оларда ойын стра-
тегиясы болуы қажет. Негізі қатысушылар тәуелсіз шешім қабылдайды және ойын жетекшісі ойынды 
қадағалайды. Қадағалау деген ол ұйымдастыру, түсіндіру, анықтау және т.с.с. Ойын үлгісін қадаға-
ламай төмен тиімділікпен қолдануға болады[5]. Байыпты ойынның кілттік пункті - ойын сценариясы. 
Бұл жағдайды, принциптерді, мәселелерді, рұқсат етілген мақсатын анықтай алуы қажет. Сценария 
ойын уақытын және нәтиже бағасының критерийлерін анықтай алуы қажет. 

Бизнес - шешім қабылдау ойынының үлгісі 1 - суретте келтірілген. 

 
 

1-сурет. Ойынды үлгілеуді ұйымдастыру. 
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Әртүрлі зерттеулер бизнес оқыту аймағында байыпты ойынды қолдану жоғары тиімді екенін 
көрсетіп отыр  [7]. 

 
Бизнес ойынының элементтері және типтік құрылымы 

 БОШҮ есептеуіш техникасының техникалық құралын қолданады: бағдарламалық жабдық 
және компьютерлік желі. Бизнес ойын ұйымдастырудың компоненттері үлгісі 2-суретте келтірілген.  

 
БОШҮ кілттік элементі болып, ойындар ішіндегі имитационды үлгі. Бұл үлгі ереже бойынша 

жүйелік динамика әдісін қолданады. Үлгі БОШҮ-ге алдын ала анықталған бизнес-сценариямен анық-
талады. Үлгі БОШҮ үлгісі динамикалық болып табылады. Әртүрлі уақытқа байланысты ойын күйін 
айқындайтын мәліметтер қоры барлық айнымалылардың мәнін сақтайды. Қолданушы интерфейсі 
қолданушыға коммуникациялық ойындарға рұқсат береді (қатысушылар және жетекші) үлгі арасын-
да бір-бірімен  (егер ойын сценариясы қарастырылған болса). 

 
Техника-экономикалық жүйенің динамикалық имитациялық үлгісін  

құруға арналған себеп-салдар үлгісі 
Жүйенің үлгісін құру үшін комплексті зерттеуді, пәнаралық жетік білуді қажет етеді. Үлгіні, 

жүйенің үлгісін құру кезінде келесі аймақтағы білімді қажет етеді[20]: 
- жүйелік талдау, 
- жүйелік үлгілеу, 
- сандық әдістер, 
- статистика, 
- кейбір өрістер үлгілеу жүйесіне байланысты 
Ититационды үлгінің этаптары келесіден тұрады; 
- Сөздік үлгі-ойынды сөз түрінде сипаттау (бұл сценарияның бір бөлігі ретінде); 
- Жүйенің динамикасының графикалық үлгісі – айнымалылар арасында байланысты графика 

түрінде көрсету; 
- Математикалық үлгі – айнымалылар байланысын дифференциалдық жүйе және интегралдық 

теңдеулер түрінде көрсету; 
- Компьютердік үлгі – әртүрлі ортада жүзеге асыруды қолданып бағдарламалық жабдықтауды 

жүзеге асыру. 
Үлгіні тұрғызғанда келесі әдістер қолданылады: 
- Сөздік (тізім) айнымалылар (кесте, айнымалылар үлгісін сипаттайтын, мағынасын сипаттай-

тын параметрлер); 
- Имитацонды үлгінің құрылымы диаграммасы; 
- Себеп-салдар диаграммасы (диаграмманың себепті нүктелері); 
- Алгебралық теңдеулер; 

TAX=0.23*INCOME (1) 
- Қосымша теңдеулер (t-уақытқа байланысты): 

LEVELt  = LEVELt1 + (INCOMEt  -OUTCOMEt )(2) 
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Халық 

Инкрементальді теңдеулер экономикалық процестерге өте жақсы сәйкес келеді. Бизнесте бола-
тын циклды сипатқа ие, бір күннен жылға дейін болатын цикл ұзындығы болады. Себеп Loop диаг-
раммасы үлгінің элементтері өзара байланысы бар себеп-салдар диаграммасын сипаттайды. Бұл гра-
фик арнайы белгілеулермен келтірілген (1-кесте). Қарапайым себеп-салдар мысалы екі айнымалының 
байланысы 3-суретте келтірілген. 

 
 

Туылым+ + 
 
 
 

3-сурет. Қарапайым екі айнымалының байланысы схемасы. 
 
3-суреттегі қатынас, бір мәннің көбеюі екіншісінің көбеюіне әкеп соғады. Табиғатта бұл өсім 

себеп-салдар диаграммамен көрсетілмеген. Бұл математикалық есеп. Екі айнымалы байланысындағы 
нүкте оң байланыс болып табылады.  

 
1кесте. Себеп-салдар диаграммасындағы графикалық элементтер 
 

Графикалық 
элементтер 

Мәні Комментария 

 
 

Айнымалы мәні Эндогенді 

 

 

Эндогенді айнымалы Осы схемада(үлгі) 

 

 

Эндогенді айнымалы Тұрақты немесе айнымалы 

 

 

Басқа диаграммадан айны-
малы(үлгі) 

 

 

 

Эндогенды айнымалы Жинақталушы айнымалы 

 

 

Себеп-салдар байланысы Скалярлы байланысы 

 

 

Себеп-салдар байланысы Векторлы байланысы 

 

 

 

Кешігу себеп-салдар байла-
нысы 

Скаляр немесе вектор 

+ 
- 

Әсер ету байланысы + - оң (өсу эффекті) 
- - кері (кему эффекті) 

 
 
 

Жалақы 
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Ойын симуляторы ұсынған себеп-салдар диаграммасы үлгісінің мысалы 
Жалпы нарықтың үлгісі 
 
Ойында жалпы нарықтың үлгі маңызды роль атқарады. Бұл үлгі нарықтағы кез-келген компа-

ния үшін тапсырыс берудің көлемін (Orders) анықтайды. Үлгі 4-суретте көрсетілген.  Айнылмалылар 
тізімі 2-кестеде келтірілген.  

 
4-сурет. Нарық үлгісі. 

 
2-кесте. Нарық үлгісінің айнымалылары және олардың мәндері 
 

Айнымалы аты Айнымалы 
типі (*)   

Үлгінің элементтерін сипаттау 

PRICE  D Осы айдағы талап етілген қызметтің құны 
ADVER COST  D Үлестіру шығыны 
UNREALIZED  X Осы айда қызмет көлемі қамтамасыз етілмеді. 
SERVICES  X Нарықтағы фирма саны 
SERVICE QUALITY P Осы айда нарықтағы қызметтің сұранысы  
FIRMS NUMBER E Нарықтағы фирманың саны 
DEMAND  P Осы айдағы қызметтің нарықтағы сұранысы 
ESTIM DEMAND E Қызметтің болжаған нарықтық сұранысы 
UNREALIZED  E Алдыңғы ай бойынша орындалмаған нарықтық сұраныс 
DEMAND  E Орындалмаған талап бойынша жалпы нарықтық сұраныс 
TOTAL DEMAND E Нарықтағы қызметке сұрайтын орташа баға 
ORDERS  E Фирманың нарықтағы орны 
AVG PRICE  E Фирма жарнамасының нарықтағы құны 
MARKET SHAR E Нарықта фирмаға деген сенім 

(*) D-шешім, P – параметрлер, E – эндогенды айнымалы, X – сыртқы айнымалы. 
 
Компанияның ақша ағымының динамикалық моделі 
Компанияның ақша қаражаттарының қозғалыс моделі - әрбір ойында әзірленген ең маңызды 

модельдердің бірі осы қолма-қол ақшамен есеп айырысу ойын шешімдеріне қатысушылар мен олар-
дың нәтижелері негізінде болады. Өңделген үлгі 5-суретте көрсетілген. Берілген айнымалы және 
олардың түрлері, сондай-ақ мәндер жиынтығы 3-кестеде келтірілген. 
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5-сурет. Компанияның ақша айналым үлгісі. 

 
 

3-кесте. Ақша айналым ағыны үлгісінің айнымалылары және олардың мәндері 
 

Үлгі айнымалысы-
ның  аты 

Айнымалы 
типі (*) 

Үлгінің элементтерін сипаттау 

REALIZED  
SERVICES 

Х Ағымдағы айдың қызмет көлемі. 

PRICE  D Осы айдағы талап етілген қызметтің құны 
UNREALIZED  
SERVICES 

Х Осы айдағы қөрсетілмеген қызмет көлемі 

SOCIAL RATE Р Әлеуметтік қамтамасыздандыру деңгейі 
SALARY   D Қызметкерлер жалақысы 
STAFF LEVEL Х Компанияның жұмыспен қамту деңгейі 
MNG COST   D Қызметкерлерді басқару шығыны 
INCOME Е Осы айдағы табыс 
PANALTY RATE Р Көрсетілмеген қызмет айыппұлы (бағаға байланысты процент) 
PENALTY Е Кері қайтарылған қызмет қаражаты 
SOCIAL COST Е Осы айдағы әлеуметтік қамтамасыздандыру шығыны 
STAFF COST E Осы айдағы кәсіпорынның құрылымының айлығы шығыны 
VAT RATE P ҚҚС (НДС) құны 
VAT E Осы айдағы шығын 
NET INCOME E Осы айдағы табыс 
COSTS Е Осы айдағы жалпы шығын 
TRAINING COST D Мамандарды дайындау құны 
ADVER COST D Үлестіру құны 
INVEST COST D Инвестициялық шығын 
CONSULT COST D Кеңес беру шығыны 
TAX RATE P Пайда салығы құны 
GROSS PROFIT E Осы айдағы валдық табыс 
TAXES E Осы айдағы төленген салық 
NET PROFIT E Осы айдағы таза салық 
CASH E Қаржы (кері айналым) 

(*) D – шешім, P – параметрлер, E – эндогенді айнымалы, X – сыртқы айналым. 
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Қорытынды  
Өңделген ойын шешімдері осы мақалада сипатталған болатын. Бұл ойындар ұйымдық шешім 

қабылдау процестеріне және логистика оқытуда пайдаланылады. Олар ойындарды орындағанда: 
ҚЫЗМЕТТЕРІ - нарық және бәсекелесті талдау, LOGCHAIN –жеткізу жүйесі процестері және бәсе-
кеге қабілетті нарықтағы АТ компания. Ойын дамуына тән процесті құру  модельдеуді құрумен жүзе-
ге асады. Екі өте маңызды ішкі жүйелер толығымен ұсынылып, себеп-салдарлық схемасы қалай қол-
дануға болатыныны туралы егжей-тегжейлі айтылды. 
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Кожанова А.М. 
Построение динамических моделей технико-экономических систем с помощью причинно-

следственной диаграммы 
Резюме. Серьезные игры являются одним из наиболее эффективных и продуктивных методов обучения. 

Они позволяют выработать практические навыки без практики. Они, как правило, интерактивные управляемые 
компьютером деловые игры. Отдельные фрагменты реальной экономической системы моделируются в этих 
играх. Автоматизированное проведение таких игр в основном состоит из двух частей: подсистема осуществляет 
взаимодействие с участниками игры и симулятора, определяющих последствия принимаемых решений.   Симу-
лятор решает дифференциальные и алгебраические уравнения, которые представляют собой модель фрагмента 
реальности. Эта модель создается математизации отношений между переменными. В статье представлена 
методика динамических моделей построения технико-экономических систем с использованием метода систем-
ной динамики.  

 
Kozhanova A.M. 

Building dynamic models of technical-economic systems  using causal diagrams 
Summary. Serious games are one of the most efficient and productive methods of education. They allow to 

work out practical skills without practice. These are usually interactive computer-controlled business games. Selected 
fragments of the real economic system are modelled in these games. Environmental computer-aided realization of such 
games essentially consists of two parts: subsystem implementing the interaction with the participants of the game and 
simulator, which determine the consequences of decisions. The simulator solves differential and algebraic equations 
that represent a model of a fragment of reality. This model is created by the mathematisation of relationships between 
variables. Cause-and-effect (causal) diagrams can be used to model relationships. The article presents the methodology 
of dynamic models of technical-economic systems construction using the method of System Dynamics. In this paper its 
also given the essence of causal diagrams and examples of their practical use a building the structure of mathematical 
models which is used in serious business games.  

 
 
 
 
 
 
 
 


