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(Institute of Information and Computing Technologies of the Ministry of Education and Science of the 
Republic of Kazakhstan, Almaty, Kazakhstan. dikakassymova@gmail.com) 

 

ANALYSIS OF METHODS TO IDENTIFY AND ELIMINATION   

CONTRADICTIONS IN BIG DATA 
 

Abstract: The article analyzes the conflicts associated with the processing of big amounts of data and the 
methods used to resolve them. The challenge is to identify conflicting data between big data. The approaches to the 

identification and elimination of conflicting data are analyzed. The use of machine learning methods when working 
with conflicting data was considered. 

 Keywords: big data, contradiction, temporary contradiction, spatial contradiction. 

 

Д.Т. Қасымова, А.Т. Ахмедиярова, А.С. Шаяхметова, М. Тұрдалыұлы 

(ҚР БжҒМ ҒК Ақпараттық және есептеуіш технологиялар институты,  
Қазақстан, Алматы қаласы, e-mail: dikakassymova@gmail.com) 

 

ҮЛКЕН ДЕРЕКТЕРДЕ КЕЗДЕСЕТІН ҚАЙШЫЛЫҚТАРДЫ АНЫҚТАУ МЕН ЖОЮҒА 

ҚОЛДАНЫЛАТЫН ӘДІСТЕРГЕ ТАЛДАУ 

 
Түйіндеме: Бұл мақалада  үлкен көлемді деректерді өңдеуде кездесетін қайшылықтарды анықтау және 

оларды жоюға қолданатын әдістерге талдама жасалады. Әр ортадан түскен үлкен деректер арасында 
қайшылықты деректерді анықтау ауқымды мәселелердің бірі. Қайшылықты деректерді анықтауға және жоюға 

арналған тәсілдемелер, ғылыми жұмыстарға талдау жасалынды. Машиналық оқыту әдістерінің қайшылықты 
деректермен жұмыс жасауда қолданылуына талдама жүргізілген. 

Түйін сөздер: үлкен деректер, қайшылық, уақыттық қайшылық, кеңістіктік қайшылық 
 

Кіріспе.  
Қайшылықтар ұғымын көптеген ғалымдар кеңінен қарастырып әртүрлі анықтамалар берген. 

Солардың ішінде кейбір анықтамаларға тоқтала кетейік. 
Қайшылық –  диалектиканың басты категориясы ретінде – өзара бірлік және өзара сіңісу 

ахуалында тұрған нысан немесе жүйенің бірін-бірі жоққа шығаратын, бір-біріне қарама-қарсы 
келетін жақтарының өзара әрекеттесуі.(Уикипедия.Ашық энциклопедиясы). Қайшылық жалпыға 

бірдей сипатта, табиғатта да, ойлау жүйесінде де, санада да кездеседі. Белгілі бір мағынада қайшылық 
қарама-қарсылықтардың бір-бірін жоққа шығаруы (күресі) мен бірлігін, тұтастығын білдіреді. 

Болмыстың қайшылыққа құрылғандығын алғаш байқаған грек ойшылы Гераклит дүниені үздіксіз 

қалыптасу деп қарағандықтан, оның әрбір кезеңін, қалпын екі жақта көрді: дүниенің негізі – от, ол бірде 
жанып, бірде өшіп тұрады. Оның пікірінше табиғат, бүкіл ғарыш – ұдайы өзгеріп, дамып отырады. 

Неміс философы Гегель: “Заттардың бәрі өз ішінде қайшылықты келеді, “қайшылық – 
заттардың ақиқаты мен мәнін білдіреді”, – деді. 

Логикалық қайшылық – бір уақытта А жағдайының бар болуы мен осы жағдайдың жоқ 
болуының қабылдануы. Жалған тепе-теңдік болатын логикалық  тілде А және – А емес: (A & ¬ A) 
тұжырымдамасымен белгіленеді.  

Ақылды қала компоненттерін зерттей келе күнделікті өмірде көптеген қайшылықтарды 

кездестіретініміз анықталды. Қайшылықтар әр салада әртүрлі болады. Мысалы, түрлі деректер 
қорындағы ақпараттар, көлік жүйелерін есепке алу жүйелерінде және айыппұлды есепке алу 
кезіндегі, уақытқа байланысты ақпараттар және т.б. 

Деректерді интеллектуалды талдау әдісі арқылы алынған білімнің сапасы мен өнімділігі тек 

қана әдістің құрылымы өнімділігіне байланысты емес, деректердің сапасы мен жарамдылығына да 
байланысты. Өкінішке орай, шу, жетіспейтін құндылықтар, сәйкессіздік және артық деректер сияқты 
теріс факторлар білім алу және білім алу үшін пайдаланылатын деректерге қатты әсер етеді. Сапасы 
нашар деректер білім сапасының нашарлауына әкелетіні белгілі [15]. Осылайша, деректерді алдын-

ала өңдеу [16] негізгі және маңызды қадам болып табылады, оның міндеті - одан әрі деректерді өңдеу 
алгоритмдері үшін дұрыс және пайдалы деп санауға болатын соңғы деректер жиынтығын алу. 

Деректер қорындағы қайшылықтарды  негізгі үш топқа бөлуге болады [2]:  
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1. Атаулардағы қайшылықтар әртүрлі типтегі заттар үшін бірдей атауларды немесе бір объекті 
үшін бірнеше атауларды пайдаланудан тұрады; 

2. Құрылымдық – ең жиі кездесетін қайшылықтардың бірі, ұқсас немесе сол объекті үшін 

құрылымы бойынша әртүрлі болып келетін модельдер, кілттер немесе амалдарды пайдалану; 
3. Семантикалық қайшылықтар деректер немесе мағлұматтар мәні бойынша қарама-қайшы, 

мысалы, әлемді қабылдаудың әр түрлі жүйелері салдарынан олардың мәні қарама-қайшы болған 

кезде пайда болады. 
Қайшылықты деректердің әр салада, әртүрлі деректер базаларында  туындау факторлары 1-ші 

кестеде көрсетілген: 
 

1-кесте. Қайшылық факторлары туындайтын  салалар 

 
№ Сала түрі Қайшылық туындайтын факторлар 

1 Халыққа жаппай қызмет көрсету орталығы 1. адамдардың тегі мен аты-жөндерін дұрыс жазбау; 
2. туған күндерін қате жазу; 

3.  ЖСК дұрыс енгізбеу 

2 «Сергек» жолды бақылау жүйесі 1. Көлік иесіне қате айыппұлдың келуі. Сергек 

камераларынан келген фото және видеофиксациялар. 

3 Маршруттық автобустар (Автобус парктері) 1. Кесте бойынша уақыттан ауытқу; 

2. Автобустардың істен шығуы; 
3. Жолаушылар тасымалына байланысты 

автобустардың жүру аралығы; 

4 Қала жолдарының орналасуы 1. Көшелердің орналасу қайшылығы 

5 Банктік қызмет көрсету 1. Клиенттер туралы ақпараттардың қателігі 

6 Теміржол  көлігі 1.Бекет диспетчерлерінің ақпаратты қате беруі 
2. Поездар қақтығысы 

3. Поезд жолдарының істен шығуы 

 

Үлкен деректердегі қайшылықтарды анықтау  
Үлкен деректер анықтамасына алуан түрлілік, өзгергіштік және анықталғандық сияқты 

сипаттамалар кіреді. Түрлі типтегі көптеген деректер көзі, сондай-ақ үнемі өзгеріп отыратын деректер 
мәндерінің қиыспайтындығы, қателіктер мен бұрмалану ықтималдығының артуына, түрлі форматтағы 

деректерді үйлестіру мен олардың мәнін түсіндіруде қиындықтардың туындауына алып келеді. Бұл 
талдау түрлі сападағы және сенімділік деңгейіндегі деректердің болуын талап етеді. Сенімділікті арттыру 
үшін деректер көпсатылы тазарту мен түрлендіру процедураларынан өтеді. Үлкен деректердегі жаңа 
мағлұматтарды іздеу процесін бірнеше кезеңдерге бөлуге болады. Әрбір  кезеңнің табысты болуы келесі 

факторларға байланысты болады: деректердің өміршендік кезеңінің алдыңғы кезеңінен «мұраланған» 
мәселелер саны; талдамалық платформа ұсынатын аспаптық өңдеу құралдарының жиыны [7]; 

Қазіргі уақытта үлкен деректерден алынатын ақпараттардың сапасына ерекше көңіл бөлінуде. 
Үлкен деректердегі қайшылықты деректерді анықтау алдын-ала өңдеу процессінде және деректер 

қорында орын алатындығы анық. Жоғарыда айтылып кеткен факторлар себебінен туындайтын 
қайшылықты деректерді анықтап және оларды жою әдістері қарастырылған. 

Ең алдымен, қай ақпарат қайшылықты ақпарат екенін анықтап шешкеніміз жөн. Осыдан кейін 
бірнеше іс-әрекет нұсқаларын қарастырамыз: 

1) бір-біріне қайшы келетін мәліметтерді тапқаннан кейін оларды жою. Ең қарапайым, бірақ 
ақылға қонымды әдіс емес. 

2) қарама-қайшылықты деректерді дұрыстау (нұсқалардың бірі - әр қайшылықты оқиғаның 

болу ықтималдығын есептеу және ең ықтималдысын таңдау), ең сауатты әдіс. 
Қайшылықтарды анықтау мен жою үшін негізінен, үлкен қол жұмысы мен алдын-ала 

дайындықты талап ететін, объектілер арасындағы байланыстардың аса егжей-тегжейлі сипаттамасын 
еңгізу, нақты бір әрекеттерге тыйым салу немесе басқа іс-шаралар арқылы, атаулардағы 

қайшылықтар мен құрылымдық қайшылықтарды анықтауға үшін немесе қақтығыстарды алдын-алуға 
арналған түрлі тәсілдер мен аспаптық құралдар қолданылады [3].  

Қайшылықтарды анықтау әдістерін қолдану, деректердег қателерді іздеу және жөндеумен ғана 
шектелмейді, олардың көмегімен бұрмаланған деректерді де табуға болады. Мәтіндерді талдау 

алгоритмдері қайшылықтарды табу және түпнұсқа мәтіндердің жасанды құрылған көшірмелерін 
анықтау үшін пайдаланылады. Бірақ, тәжірибе көрсеткендей, мәтіндердің синтаксистік, 
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семантикалық және тақырыптық қасиеттерін пайдаланатын алгоритмдер толық емес құралған, 
жоғары есептеу күрделілігімен сипатталады, ал оларды қолдану экономикалық тұрғыдан тиімсіз [6]. 

Семантикалық қайшылықтарды табу үшін латентті-семантикалық талдау әдісін пайдаланған 

жөн. Бұл әдісті қайшылықтарды табу үшін қолдану тиімділігі дәлелденген. Семантикалық жақын 
ақпараттардағы қайшылықтарды шешу мүмкіндігі мен нұсқалары туралы шешімді Мамдани 
алгоритмін немесе нейронды желілерді пайдаланып, айқын емес қорытындылар әдісінің негізінде 

қабылдауға болады [3-8]. 

Уақытша және кеңістіктік қайшылықтар  
Уақыт қатарының екі деректерінің ақпараты арасында қайшылық болған кезде уақыттық 

сәйкессіздік туындайды. Бұл жағдайда уақытқа сілтемесі бар деректер элементтері деректердің бір 

жиынтығына немесе түрлі деректер жиынтығына уақытша қайшылық келеді немесе қабаттасады. 
Атап айтқанда, нақты тұжырымдар деректер жиынтығының элементтеріне негізделген, мысалы, 
себеп-салдарға байланысты болғанда, мұндай сәйкессіздік өте маңызды болып табылады [7]. Ондай 
сәйкессіздіктер жекеленген немесе толық болуы мүмкін. 2-кестеде уақыттық қайшылық 

жағдайынының  туындауының мысалдары келтірілген. 
  
2-кесте. Уақыттық қайшылықтар 

 
Қайшылықты жағдайлар 

Ішінара 
 

Екі сәйкес келмейтін оқиғаның уақыт интервалдарының  
ішінара жабылуы 

Толық 
 

Екі сәйкес келмейтін оқиғаның уақыт интервалы 
сәйкес келу немесе қанағаттандыруды тежеу 

Ауытқымалы мән Уақыт қатарларының деректерінің ауытқуы 

Контекстік Уақыт қатарының деректері берілген контексте аномалды жағдайы бар  

 
Келісілмеген екі оқиғаның уақытша интервалдары ішінара жабылса  уақытша ішінара 

сәйкессіздік пайда болады. Келісілмеген екі оқиғаның уақытша интервалдары сәйкес немесе тежеуді 
қанағаттандырса, онда толық сәйкессіздік пайда болады. 

Кеңістіктік қайшылық геометриялық қасиеттермен және әр түрлі кеңістіктік қатынастарымен 
деректер жинағында кеңістіктік шектеулерді бұзған кезде пайда болады. Объектіні агрегаттау қандай 

да бір бірегей шектеулерден шыққан кезде бірнеше объектілердің арнайы өлшемі берілсе, онда 
деректерді интеграциялау жобасында жүзеге асуы мүмкін [6].  3-кестеде кеңістіктік қайшылықтардың 
туындайтын жағдайларына мысалдар  қарастырылған [8]. 

 

3-кесте. Кеңістіктік қайшылық 
 

Қайшылықты жағдайлар 

Геометриялық орналасуы  Қайшылықты геометриялық тұрған жері бар кеңістіктік қайшылық  

Геометриялық форма Қайшылықты геометриялық формасы бар кеңістіктік қайшылық 

Топологиялық    Топологиялық шектеулерді бұзушылық 

Қашықтық   Қашықтық қасиеттерінің бұзылуы 

Масштабтау    
 

Әртүрлі масштабтағы түрлі геометриялық бейнелердің кеңістіктік 
ерекшелігі 

Семантикалық шектеу Шектеу тұтастығының мағыналық бұзылуы 

Құрылымдық шектеу  

 

Геометриялық примитивтердің шектелуінің құрылымдық 

тұтастығын бұзу 

Интеграциялаудың туындауы 

 

Әр түрлі көздерден бірдей кеңістіктік объектінің әртүрлі 

көріністері, нәтижесінде объектілерде ерекше геометриялық 
көрініс болуы керек деген шектеулер бұзылады. 

 
Мәтіндік деректер көзінен алынған ақпараттарды агрегаттаудан да қайшылықтар туындауы мүмкін. 

Сонымен қатар, құрылымдалмаған мәтіндік деректер асимметриялы, антонимге, сәйкессіз мәндерге және 
сәйкессіздіктерге қатысты семантикалық және синтаксистік өлшемдермен берілетін қасиеттердің 
нысандарын көрсете алады. Қайшылықтар деректер терминдерінде, семантика терминдерінде және оларды 
құрылымдық ұсыну терминдері туындауы мүмкін [7]. Сондықтан деректердегі мәтіндік қайшылықтар 

мәселелерін талқылау кезінде тілдің семантикасы маңызды. Онтологияларға негізделген семантикалық 
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ережелерді құру мүмкіндігі қайшылықтарды анықтауда негізгі қадамы болуы мүмкін және олар 
қарастырылып отырған тұжырымдарды бағалауға және тексеруге мүмкіндік береді. Бұл мәселені шешудегі 
ең маңызды мәселелердің бірі қолда бар ақпаратты салмақтап, қайшылықты құндылықтар арасында ең 

жақсы деректер мәнін табуға болады.  
Қайшылықтарды жою үшін көптеген тәсілдер әзірленді. [7] авторлары шешімдер мен стратегияларды 

қабылдау, стратегиялардағы конфликтерді жою әдістерін жіктеген. 

Біріншісі деректер жиынында кездесетін қайшылықтардың нұсқасын деректерді айқындайды және 
мәніне немесе метадеректеріне байланысты түпкілікті мән ретінде тағайындайды. Соңғысы деректер 
жинынтығындағы мәндерді агрегаттау жолымен қайшылықтарды шешеді. Бұл стратегияның түрі мәндерге 
жатпайтын нәтижелерді таңдайды. Олардың арасындағы негізгі алғышарттардың бірі шешім қабылдау 

стратегиясы жағдайында тізбектің бақылануымен тұжырымдалады. 

Үлкен деректердегі қайшылықтарды анықтау мен жоюға қолданылатын әдістер  
Деректерді тазалау кезеңінде «дұрыс» деректерден сәйкес келетін ережелер немесе үлгілер қоры 

құрылады. Белгілі үлгі немесе ережеге сәйкес келмейтіндердің барлығы қайшылық немесе қате болып 

саналады. Деректердің үздіксіз өзгерісі жағдайында, деректердегі барлық мүмкін қателіктер мен 
қайшылықтар үшін үлгілер мен ережелер жасау мүмкін емес. 

Барлық теңдестірілген қателерді жоя алмаймыз. Деректердің өзін өшіру арқылы ғана жоюға болатын 
қайшылықтар бар. Сондықтан, көп жағдайда деректерді мүлдем жоғалтқанша, оны «өңделмеген» түрде 

пайдалану туралы шешім қабылдаған жөн. 
Қателерді жоюдан бас тарту. Үлкен деректерді талдаудағы маңызды фактор экономикалық 

тиімділік. Кейбір табылған қателерді жою процесі аса қиын. Егер қайшылықтарды жоюға кеткен шығындар 

алынған пайдадан көп болса, онда тазалаудан бас тарту шешімі қабылданады. 
Үлкен көлемді деректердегі машиналық оқыту әдісінің қозғаушы күші оның интеллектуалды 

автоматтандыру қабілеттілігі болады. Сонымен қатар, бұл  адамдар немесе дәстүрлі әдістер арқылы 
талдаумен салыстырғанда жасырын үлгілерді  нарық тенденциясы мен клиент қалауымен белгілі бір уақыт 

аралығында анықтауды жеңілдетеді.  Нақты бір мәселені шешіп, деректерді өңдеуде машиналық оқытуды 
пайдалану үшін әртүрлі әдістердің мықты және әлсіз жақтарын түсіну керек. 1-суретте қайшылықты 
анықтауға қолданылатын тәсілдер жіктелуі қарастырылды. 

1-сурет. Әр түрлі тәсілдер негізінде қайшылықтарды анықтау әдістерінің жіктелуі 

Тәсілдер 

Модель 

статистикалық

параметрлік

параметрлік емес

Жуықтық негізі

салыстырмалы 
тығыздық

Қашықтық

Классификациялау

SVM

Баес желісі

Ережеге 
негізделген

Болжам жасау Басқалары

кластерлеу

анық емес логика

эвристикалық

гибридті
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Деректерді тазалау бағдарламаларының өздері де қате тудыру көздері болуы мүмкін. Мысалы, 

деректерді тазалау бағдарламасы бір жазбаны түзете келе оны басқа жазбаның көшірмесі немесе 
қарама-қайшылығына айналдыруы мүмкін. Мұндай жағдай бағдарлама жеткіліксіз мәндердің 

орнына, белгілі бір ережеге сәйкес таңдалатын (мысалы, бағана бойынша орташа мән) мәнді қойған 

кезде туындауы мүкін. Кейде деректерді тазалау процедурасы жағдайды одан бетер қиындатып 
жібереді. Егер OLTP-жүйесінің операторы кішігірім қателер туғызса, тазалау алгоритмі «жоқ» қатені 

түзету мақсатында бірмезгілде мыңдаған жазбаларды түрлендіруі мүмкін [8]. 

Семантикалық жақын ақпараттардағы қайшылықтарды шешу мүмкіндігі мен нұсқалары туралы 

шешімді Мамдани алгоритмін немесе нейронды желілерді пайдаланып, айқын емес қорытындылар 
әдісінің негізінде қабылдауға болады [3-8]. 

Үлкен деректер шеңберінде көбінесе машиналық оқыту әдісі мен желілік теория әдістері 

талқыланады. Талдау, бағалау және деректерді алу үшін Байес желісін қолданамыз. Деректер 
қайшылығы және осы мәселені шешуге арналған әдістерге басты назар аударылған. Машиналық 

оқытудың жалпы үш негізгі тәсілі бар: оқытушы көмегімен оқыту; оқытушы көмегінсіз оқыту; 

жартылай бақылаумен оқыту.  .  

Оқытушы көмегімен оқыту - бұл мақсатты айнымалы мәнді шешуге бағытталған машиналық 
оқытудың ең көп тараған түрі [9].  Оқытушы көмегімен оқыту көбінесе жіктеу және болжау жасау 

есептері үшін қолданады. 4-кестеде машиналық оқыту әдістерінің негізгі алгоритмдеріне қысқаша 

сипаттамалар берілген. 
 

4-кесте. Машиналық оқыту әдістеріне сипаттама 

 
№ Әдіс атауына түсінік Графикалық түрде берілуі Сипаттамасы 

1  Аңғал Байес жіктелуі – 
қарапайым, бірақ өте тиімді 

алгоритм.  

 

 

Модель екі ықтималдық 
типпінен тұрады: 1. Әр 

класстың ықтималдылығы; 2. х 

тің әрбір мәніндегі әрбір класс 

үшін шартты ықтималдылық 

2 Сызықтық регрессия – 

машиналық оқытудағы және 

статистикадағы аса  

танымал және түсінікті 

алгоритмдердің бірі  

 

Сызықтық регрессия-кіріс х 

және шығыс у арасындағы 

байланысты нақты теңдеу 

түрінде көрсетеді. берілген  

3 Логистикалық регрессия – 

статистикадан тұру 

машиналық оқытуға келген 

алгоритмдердің бірі. Оны 

бинарлық жіктеуге есептері 

үшін қолданған жақсы.   

 

Кіріс айнымалылар үшін 

коэффициенттер мәндерін табу 

бұл жерде логистикалық 

регрессия сызықтыққа ұқсас 

боп келеді.  

4 Егер класстар екіден артық 

болса, онда LDA (Linear 

discriminant analysis) 

алгоритмін қолданады. LDA 

алгоритмі әрбір классқа 
есептелген деректердің 

статистикалық  қасиеттеріне 

ие. 

 
 

Әрбір кіріс айнымалысы үшін: 

әр класс үшін орташа мәні, 

барлық класс бойынша 

дисперсияны есептеу қамтиды 
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5 Шешімдер бұтағы 

құрылымдық деректер мен 

алгоритмдер бойынша 

белгілі екілік бұтағы ретінде 

ұсынуға болады. Әрбір 

торап кіріс айнымалысы мен 

осы айнымалыны бөлу 
нүктесін білдіреді.  

 
 

Жапырақтық тораптар -болжам 

үшін қолданылатын шығыс 

айнымалылары.  

Бұтақтар тез оқытылады және 

болжам жасайды. 

 

6 K жақын көршілер әдісі өте 

қарапайым және өте тиімді 

алгоритм.  

 
 

kNN деректерді сақтау үшін 

көп орын талап еткенімен 

болжамды тез жасайды. 

Сонымен қатар уақыт 

ағынымен болжамның нақты 

болуын қалдыру үшін 

оқытылатын деректерді 
жаңарту  отыру қажет. 

7 Векторлық кванттау желісі 

LVQ (Learning vector 

quantization) векторлар коды 

жиынтығын ұсынады.  

 
 

KNN алгоритмі сияқты  

оқытудан кейін векторлар 

болжам жасауға қолданады. 

Деректердің жаңа көшірмесі 

мен векторлар коды 
арасындағы аралықты есептеу 

арқылы алгоритм ең жақын 

көршіні табу. 

8 Тірек векторлар әдісі 

машиналық оқыту-дағы 

көпшілікке мәлім және 

талқылауға түсетін  

алгоритмдерінің бірі. 

Гипержазықтық кіріс 

айнымалыларын кеңістікте 

бөлетін сызық. 

 

0 мен 1 класстары бойынша ең 

тиімді қалыпта кеңістікте кіріс 

айнымалы-ларын бөлу тірек 

векторлар әдісінде 

гипержазықтық таңдалады. 

9 Кездейсоқ орман -  

машиналық оқытудың ең 

танымал және тиімді 

алгоритмі. Оны бэггинг деп 

атауға да болады. 

 

Кездейсоқ орман алгоритмінде 

оқыту мәліметтерінен алынған 

барлық үлгілер үшін шешім 

ағаштары жасалады. Егер 

шешімдер бұтағы жақсы 

нәтиже берсе осыны одан да 

жақсырақ ету үшін бэггингті 

қолданады.  
 

10 Бустинг – бұл ансамбльдік 

алгоритмдер топтамасы, 

оның мәні бірнеше 

әлсіздерге негізделген күшті 

классификатор құру  

 
 

Барлық ағаштар салынғаннан 

кейін жаңа мәліметтер үшін 

болжамдар жасалады және әр 

ағаштың тиімділігі оның 

жаттығу деректерінде 

қаншалықты дәл болғанына 

байланысты анықталады. 
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5-кесте. Қайшылықты анықтаудағы қолданылатын машиналық оқыту  әдістерінің 

мысалдары 

 
Оқыту әдістері Әдістер Қолданбалы мәнмәтін 

Басқарылатын Марковтың жарысын 

моделі 

(Hidden Markov Model 

HMM) [10] 

  Басқарылатын статистикалық марковтық модель, онда 

модельденген жүйе Марковтік  

жасырын күй процесі болып саналады: қайшылықтарды 

анықтау үшін қолданылады[11, 12]. 

Тірек векторлар әдісі 

(Support Vector Machine 

(SVM)) [13] 

Деректер нүктелерінің кеңістіктегі көрінісі жекелеген 

санаттар олардың нақты бөлінуіне бөлінетін етіп 

көрсетілген: аномалияларды анықтау үшін SVM-дің арнайы 

класы, атап айтқанда бір SVMs (OCSVMs) кеңінен 

қолданылды [14]. 

Гаусстық регрессия 
(GR) [15] 

Регрессиялық және ықтималды жіктеуді шешуге арналған 
жалпы басқарылатын оқыту әдісі 

мәселелері: [16, 17] -де бейнеден қайшылықтарды анықтау 

үшін қолданылады. 

Нейрондық желілер 

(Convolutional Neural 

Networks CNN) [18] 

Әдетте көрнекі бейнелерді талдауда қолданылатын терең 

нейрондық желілер класы: оның мағыналық деңгей 

функцияларын кірістен шығаруда қолдануға болатындығына 

байланысты, ол көптеген қосымшаларда танымал болды, 

соның ішінде қайшылықтарды анықтау [19, 20]. 

Ұзақ мерзімді қысқа 

мерзімді есте сақтау 

(LSTM) сети [21] 

Уақыттық қатарлар қосымшаларында қолданылатын 

қайталанатын  рекуррентті нейрондық желілердің (RNN) 

ерекше түрі:  [22,  20,] Ол қайшылықтарды анықтауға 

пайдаланылды. 

Жылдам аймаққа 

негізделген -CNN 
(Быстрый 

R-CNN) [24] 

Кәдімгі CNN-ге сәйкес жіктелген нысанда тиімді жұмыс 

істейтін нейрондық терең нейрондық желілердің (DNN) 
жоғарырақ вариациясы: [25] -де ауытқуларды анықтау үшін 

қолданылады. 

Бақылаусыз Жасырын таратылған  

Дирихле 

(LDA) [26] 

Құжаттардағы тақырыптардың негізгі бөлінуін алу үшін 

статистикалық талдауды қолдану тақырыптық моделі. 

Видеодағы визуалды сөздерді моделдеу үшін 

ауытқушылықты анықтау қолданылады [27]. 

Ықтималды латентті 

семантикалық талдау 

(pLSA) [28] 

 Ықтималдық құрылымында бірлескен пайда болуы туралы 

ақпарат ұсынудың үлгісі: ауытқушылықтарды анықтау үшін 

қолданылады [29] 

Дирихленің иерархиялық 

процессі 

(HDP) [30] 

Деректерді кластерлеу үшін LDA негізінде құрылған 

параметрлі емес Байес тәсілі: деректерді модельдеуде 

қайшылықты анықтауда  қолданылады [31]. 

Фишер әдісі [32] Екі нысанның ұқсастығын өлшеу функциясы әр объект үшін 

өлшемдер жиынтығы мен статистикалық модельге 

негізделген: ол траекторияның көрінісін алу үшін 

қолданылады [33]. 

Негізгі компоненттерді 

талдау 

(PCA) [34] 

Бақылау жиынтығын түрлендірудің ортогональды 

түрлендірудің статистикалық процедурасы, мүмкін, 

корреляцияланған  емес айнымалыларды сызықтық 

реттелмеген айнымалы шамалардың жиынтығына 

айналдырады: өлшемін азайту  үшін қолданылады [35]. 

Гибридті HDP + HMM Гибридті модель: MIL көмегімен аномалияларды анықтау 

үшін [36] ішінде ішкі траекторияларды көрсету үшін 

қолданылады 

GAN-LSTM [35] Гибридті модель: [20] пайдаланылған матчта жаттығуға 

қажет жалған жақтаулар екі бағытты Conv-LSTM көмегімен 

жасалады [35] 

CNN-LSTM  Гибридті модель: CNN-LSTM көмегімен болжауға 

негізделген аномалияны анықтау 
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Қорытынды. Үлкен деректерді өңдеу арқылы қажетті ақпаратты алу процессі бірнеше 

кезеңнен тұратындығы белгілі. Солардың бірі қайшылықты деректерді анықтап оларды жою 
әдістерінің алатын орны мол. Қазіргі уақыттағы замануи технологияларды қолдана отырып 

тиімділігін арттыру алға қойған мақсаттардың бірі. Мақалада үлкен деректерде кездесетін 

қайшылықты деректерді анықтап, оларды жою әрекеттеріне тоқталамыз.   
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Касымова Д.Т., Ахмедиярова А.Т., Шаяхметова А.С., Тұрдалыұлы М.  

Анализ методов выявления и устранения противоречий в больших данных 

Резюме. В статье анализируются конфликты, связанные с обработкой больших объемов данных и 

методы, используемые для их разрешения. Сложной задачей является выявление противоречивых данных 

между большими данными. Проанализированы подходы к выявлению и устранению противоречивых данных. 

Рассматривались использование методов машинного обучения при работе с противоречивыми данными.  
Ключевые слова: большие данные, противоречие, временное противоречие, пространственное 

противоречие. 
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Abstract: Over the past few years, a short word with great potential - "nano" quickly entered the world 

consciousness. The article deals with the study of the problem in the development of nanotechnology in mechanical 

engineering. Nanotechnology is now in the early stages of development, as the main discoveries predicted in this area 
have not made yet. However, the ongoing research is already given practical results. The use of advanced scientific 
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МАШИНА ЖАСАУДАҒЫ НАНОТЕХНОЛОГИЯНЫҢ  

ДАМУЫ МЕН МӘСЕЛЕСІН ЗЕРТТЕУ 

 
Андатпа: Соңғы бірнеше жылда үлкен әлеуеті бар қысқа сөз - "нано" әлемдік санаға тез кірді. Мақалада 

машина жасау саласындағы нанотехнологияларды дамыту кедергілерін зерттеу қарастырылған. 

Нанотехнология қазір дамудың бастапқы сатысында тұр, себебі бұл салада болжанатын негізгі ашылулар әлі 

жасалған жоқ. Дегенмен, жүргізілген зерттеулер қажетті практикалық нәтижелер берді.  

Нанотехнологияда озық ғылыми нәтижелерді пайдалану оны жоғары технологияларға жатқызуға 

мүмкіндік береді. 

Кілтік сөздер: нанотехнология, ғылым, техника, наноэлектроника, наноматериалдар, 

нанотехнологияларды дамытудың кейбір мәселелері.  

 
Нанотехнология - бұл электроникада, оптикада, энергетикада, машина жасауда немесе 

биофизикада, биоинженерияда және медицинада болсын, Органикалық емес және органикалық 
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