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ИЕРАРХИЯЛАРДЫ ЖӘНЕ ОЙЫН ТЕОРИЯЛАРЫН  ТАЛДАУ 

ӘДІСІНІҢ НЕГІЗІНДЕГІ КӨПФАКТОРЛЫҚТЫ ЕСКЕРЕ ОТЫРЫП 

ЦИФРЛАНДЫРУ САЛАСЫНДАҒЫ  ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ЖОБАЛАРДЫ 

БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ШЕШІМДЕРДІ ҚАБЫЛДАУДЫ ҚОЛДАУ 

ЖҮЙЕСІН ЖАСАУ 

 

Қазіргі уақытта, инвестициялар нарығындағы қатаң бәсекелестік 

жағдайларында шешім қабылдау кезіндегі қателік "құны" қарқынды өсуде.  

Жоғары кәсіби шешім деңгейін қамтамасыз ету үшін жұмыс нәтижелері ШҚТ 

арналған ұсыныстар болып табылатын ШҚҚЖ немесе сараптамалық жүйелерін 

пайдаланады.  Мұндай шешімдер мен тиісті ұсыныстардың сапасы 

инвесторлардың таңдаған қаржыландыру стратегияларының тиімділігіне тікелей 

әсер етеді. Бұл әсіресе, капиталды жоғалту тәуекелімен байланысты жобалар 

үшін маңызды. Қатарына инвестор стратегиясының бағалануын да жатқызуға 

болатын әлсіз құрылымды пән облыстарындағы ШҚҚЖ үшін модельдердің 

қиынтығын тұрақты арттыру атап айтқанда, ШҚҚЖ БҚ-да факторлардың 

жиынтығының және олардың өзара байланысының дәлме-дәл және егжей-

тегжейінің көрсетілуін қажет етеді. БҚ егжей-тегжейінің айтарлықтай деңгейі 

БҚ-да артылуға, бірмәнді еместікке, қарама-қайшылықтардың болуына және 

сонымен қатар, модельдердің дәлме-дәлдігінің нашарлауына алып келеді. 

Дәлме-дәл және түбегейлі  модельдерін тұрғызу үшін  айқын деректермен қатар 

сарапшылардан алынған ақпаратты пайдалану керек. Диссертациялық 

жұмыстың алдыңғы тарауларында алынған қорытындыларына сәйкес, 

диссертацияның қорытынды тарауында - «Иерархияларды және ойын 

теорияларын талдау әдісінің негізіндегі көпфакторлықты ескере отырып, 

кәсіпорынды цифрландыру саласындағы инвестициялық жобаларды бағалауға 

арналған шешімдердің қабылдануын қолдау жүйесі» бағдарламалық өнімі 

ұсынылған. Одан кейін ШҚҚЖ-не арналған «DSS Invect 2020» аббревиатурасы 

қабылданған.  

Соңғы оңжылдықтарда компьютерлік техниканың әр алуан түрлерінің 

қарқынды дамуы әр түрлі бағдарламалық өнімдердің (БӨ), оның ішінде ШҚҚЖ-

ң пайдаланушыларының, сонымен қатар, құрастырушы мамандардың алдына ең 

алдымен жинақтау және объектке-бағдарланған (ЖОБ) жаңа бағдарламалау 

парадигмаларын пайдаланумен байланысты сұрақтар мен мәселелерін қойды. 

Мұндай әдістер оларды өмірде іске асырумен бірден бірнеше программистер 

немесе тіпті тұтас командалар жұмыс істеген кезде үлкен жобалардың жоғары 

тиімді құрылуын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Және  көптеген 

коммерциялық БӨ құру тәжірибесі көрсеткендей, осындай есепті шешу 

жолдарының бірі модульді бағдарламалау технологиясын жетілдіруге 

негізделген шешім болады. Бұл кезде бұрыштың басында БӨ құрудың 

өнеркәсіптік әдістемесіне ауысу тұрады.  

Жинақтық және модульдік бағдарламалаудың парадигмасының теориялық 
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қырларына және практикалық тексерілуіне атап айтқанда, [1-7] секілді көптеген 

жұмыстардың арналғанын айта кетуге болады. Сондықтан жинақталған 

тәжірибені пайдалана келе, диссертациялық зерттеу шеңберінде  жинақтық 

бағдарламалау құралдарымен «Иерархиялар мен ойындар теориясын талдау 

әдісінің негізінде көпфакторлықты ескере отырып, кәсіпорындарды 

цифрландыру саласындағы инвестициялық жобаларды бағалауға арналған 

шешімдердің қабылдануын қолдау жүйесі» (DSS Invect 2020) бағдарламалық 

өнімін практикалық тексеріп, іске асыру мәселесі қойылады. 

Бұл қажет болған жағдайда, өнеркәсіптік тәсілді пайдалана отырып,  әр 

түрлі бағдарламалау орталарында және әр-түрлі тілдерде жазылған аса 

қарапайым БӨ тұратын күрделі бағдарламалық жүйелерін (БЖ) дайындауға 

ауысуға мүмкіндік береді.   

ШҚҚЖ көмегімен ойыншылардың оңтайлы стратегияларын табудың 

дамыған аппараты инвесторлардың оңтайлы іс-әрекетін шығару мәселесінің 

шешімін айтарлықтай «жеңілдетеді». Атап айтқанда, мәселе көп ШҚҚЖ 

пайдаланусыз табуды мүмкін емес қылады.   

 «DSS Invect 2020» ШҚҚЖ, «IT INVESTMENT»  модулінің көмегімен 

алынған есептеулер мен қорытындылар нәтижелерінің дұрыстығын тексеру үшін 

қосымша Maple математикалық модельдеу ортасында есептеу тәжірибелері 

жүргізілді.  

Тәжірибе нәтижесінде инвесторлар стратегиясының жиынтықтары 

анықталды. Бірінші жағдайда, бірінші инвестор екі айнымалымен сипатталатын 

инвестицияларды басқаратындығы болжанады. Бірінші ойыншының  

айнымалыларының  өзгерістерін белгілейтін теңдеулердің бірдей болуы 

болжанады. Екінші инвестор бір айнымалымен сипатталатын инвестицияларды 

басқарады.  

Екінші жағдайда, бірінші инвестордың айнымалыларын белгілейтін 

теңдеулердің бірдей болатындығы болжамын ескермегенде жағдай ұқсас 

болады.  

Тәжірибе барысында объектілердің және олардың стратегияларының 

бастапқы күйінің жиынтықтары табылады. Дәл осы стратегиялар объектілерге 

жүйені қандай да бір терминалдық бетіне келтіруге мүмкіндік береді.  

Қарастырылған модельдің оң сипаттамалары мен артықшылықтарымен 

қатар оның кемшіліктері де бар. Осылай, модельдің кемшілігі, «IT 

INVESTMENT» ШҚҚЖ модулінің көмегімен алынған болжалды бағалау 

деректерінің АТ-ға инвестициялау стратегиясын таңдау кезінде нақты 

деректермен әрқашан сәйкес келе бермеуі болып табылады. Алайда, жалпы, 

алынған нәтижелері ұсынылған тәсілдің тиімділігін көрсетеді.  

 «DSS Invect 2020» ШҚҚЖ-де дифференциалды ойындар теориясының 

әдістерін пайдалануына негізделетін ұсынылатын моделі жүзеге асырылды, 

Құрастырылған ШҚҚЖ болжау деректерінің айырмашылықтарын және АТ 

саласындағы инвестициялаудан болатын кәдімгі қайтарымды азайтуға мүмкіндік 

береді.  

Есептеу тәжірибелерінің нәтижелері көпфакторлықты ескере отырып,  

тараптардың қаржы ресурстарын басқару проблемаларын шешу үшін ұсынылған 

құрал-жабдықтардың тиімділігін көрсетеді.  
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Келтірілген модельдерді қарастыру инвестициялау саласындағы 

мәселелерді, мысалы, ақпараттық жүйелер мен технологиялар, Smart city, 

экономиканың банк және өнеркәсіптік секторы саласындағы мәселелерін шешу 

үшін келешегі зор бағыт болып табылады. Одан кейін әр түрлі облыстарда 

инвестициялық жобаларды бағалау мәселелеріндегі тұтас ШҚҚЖ-ң осы 

моделінің базасында өрістету назар аударуды қажет етеді және зерттеулерді 

жалғастырудың келешегі ретінде анықталды. 
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