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Диплом жетекшісі: Асет А. 
 

Сумен жабдықтау жүйелерін автоматтандыру – бұл сумен жабдықтау жүйелерінің әртүрлі 

нысандардағы технологиялық процестерді бақылап, басқаратын арнайы техникалық құралдарды, 

құрылғыларды, құрылғылар мен жүйелерді қолдану. 

Автоматика құралдары сумен жабдықтау нысандарындағы жүйелерін пайдалану процесінде 

туындайтын төмендегідей әртүрлі міндеттерді шешеді: 

‒ Белгілі бір деңгейде әр түрлі технологиялық параметрлердің сақталуы қамтамасыз етіледі 

мысалы сандық (қысым, шығын, деңгей, температура және т.б.) және сапалық (рН, хлордың қалдық 

концентрациясы, сілтілік, лайлану, түс және т.б.); 

‒ Сорғы қондырғылары көрсетілген технологиялық параметрлерге жеткенде қосылады және 

ажыратылады (резервуарлардағы су деңгейлері, құбырдағы қысым және шығын және т.б.); 

‒ Сорғы агрегаттарын іске қосу және тоқтату, сүзгілерді немесе айналмалы торларды және өзге 

де құрылғылар мен механизмдерді жуу кезінде операциялардың берілген бірізділігі сақталады (іске 

қосқыштар мен ажыратқыштарды қосу және ажырату, ысырмалар(задвижка) мен бекітпелерді 

(затвор) ашу және жабу, мойынтіректерге салқындатқыш суды беру және т.б.); 

‒ Апаттық жағдай туындаған немесе жабдық істен шыққан кезде зақымдалған қондырғылар 

өшіріліп, резервтік қондырғылар қосылады; 

‒ Су тұтыну немесе резервуарлардағы су деңгейі өзгерген кезде жұмыс істейтін сорғылардың 

саны өзгереді және оларды беру реттеледі; 

‒ Құбыр жүйесіндегі қажетті қысым және резервуарлардағы су деңгейі сақталады; 

‒ Қосалқы құрылғылар, механизмдер мен жүйелер (техникалық су сорғылары, дренаждық 

сорғылар, жылыту және желдету, жарықтандыру жүйелері және т.б.) қосылады немесе ажыратылады; 

‒ Реагенттерді мөлшерлеу жүзеге асырылады (коагулянт, хлор және т.б.). 

Сумен жабдықтау жүйелерін диспетчерлеу – жалпы технологиялық процеспен байланысты сумен 

жабдықтаудың аумақтық ажыратылған нысандарын орталықтандырылған бақылау және басқару. 

Диспетчерлеу жүйесі су тарту, су тазарту, су беру және тұтынушылар арасында суды бөлу жүйелері 

үшін қарастырылуы тиіс. 

Автоматтандырылмаған нысандарды (кіші сорғы станциялары мен кезекші құрамы бар тазарту 

құрылғылары) диспетчерлеу телефон байланысын қолдану арқылы жүзеге асырылуы мүмкін[1]. 

Ірі және автоматтандырылған нысандарды диспетчерлеу, әдетте, телемеханика құралдарымен 

жүзеге асырылады. Телемеханика (ТМ) жүйелері орындалатын функциялардың сипаты бойынша 

телесигнализация (ТС), телеөлшеу (ТӨ) және телебасқару (ТБ) болып бөлінеді. Телесигнализация 

жүйелері (ТС) диспетчерлік пунктке (ДП) жабдықтар мен жүйелердің жағдайы мен күйі туралы 

сигналдарды береді: агрегат жұмыс істейді немесе жұмыс істемейді, ысырма жабық немесе ашық, 

сүзгі жұмыс істеп тұр немесе жууда, немесе ол жұмыс істемейтін күйде (жөндеуде) болады[2]. 

Телеөлшеу жүйелері ДП-ға өлшенетін параметрлер туралы ақпаратты береді: сорғы станцияларының 

коллекторындағы қысым, су құбырлары мен магистральдардағы судың шығыны, резервуарлардағы 

судың деңгейі, судың лайлылығы немесе түсі, коагулянт пен хлор мөлшері және т. б. Телебасқару 

жүйелері диспетчерлік пункттен нысандарғы (сорғы станциялары, тазарту құрылыстары) командалар 

береді: сорғы агрегатын тоқтату немесе іске қосу, ысырманы ашу немесе жабу, сүзгіні жууға қосу 

және т.б. 

Сумен жабдықтау нысандарында ақпарат жинау және оны ДП-ға беру үшін, сондай-ақ ДП 

командасы бар нысандарға беру үшін бақылау пункттері (БП) жабдықталады. Ақпаратты беру 

байланыс арналары арқылы жүзеге асырылады. Байланыс арналары арнайы бақылау кабельдері, 

телефон сымдарының жұптары, сондай-ақ радиоарналар болуы мүмкін. Көп сымды байланыс арнасы 

әрбір басқару нысандарын (сорғы агрегатын, ысырманы) басқару органымен (батырма, кілт) немесе 

ақпаратты қабылдайтын құрылғымен (табло, сигналдық шам, өлшеу аспабы) байланыстырады. Көп 

сымды байланыс жүйесі үнемді емес, диспетчерлік пункттен қысқа қашықтықта орналасқан басқару 

нысандарының саны аз болған кезде қолданылады. 

mailto:m.muratbek@aues.kz
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1-сурет. Жеке үйді сумен жабдықтаудың автоматтандырылған жүйесі 

 

Диспетчерлік пункттен едәуір қашықтықта орналасқан басқару нысандарының саны көп болған 

кезде, сымдар немесе телефон жұптары арқылы жүзеге асырылатын ақпаратты берудің аз сымды 

жүйесін пайдаланған жөн. Бұл жағдайда телемеханика жүйесі сигналдарды бөлуге арналған құрыл-

ғылармен жабдықталған (кодтағыш(шифратор) мен декодерлері, сүзгілер, сигнал таратқыштар). 

Ұқсас құрылғылар радиоарналарды пайдалану кезінде қажет. Қазіргі уақытта микропроцессорлық 

және компьютерлік техника автоматтандыру және диспетчерлеу жүйелерінде кеңінен қолданылады, 

бұл диспетчерлеу жабдықтарының санын едәуір азайтуға мүмкіндік береді (таратушы, түрлендіргіш 

және сигналдық құрылғылар, соның ішінде көлемді мнемосхемалар, табло және т.б.), бұл диспетчер-

лік пункттердің ауданын азайтады. Микропроцессорлар мен компьютерлерді қолдану жеке нысан-

дардың жұмыс режимдерін өзгерту және басқару жүйелерінің құрылымын қайта бағдарламалау 

арқылы жаңа нысандарды пайдалануға беру кезінде басқару жүйелерінің жоғары икемділігін қам-

тамасыз етеді, басқару жүйелерінің сенімділігі мен басқару жылдамдығын арттырады, нысанның 

схемаларын және технологиялық процестер параметрлерін неғұрлым анық визуализациялауды қам-

тамасыз етеді[3]. 

Автоматтандыру және диспетчерлеу жүйелерін құру кезінде сатылы иерархия сақталады: 

‒ жергілікті маңызы бар автоматтандыру жүйелері және жекелеген механизмдер мен құрыл-

ғыларды автоматтандыру схемалары (дренаждық сорғылар, айналатын торлар, желдету, жылыту 

және т.б.) жергілікті, бір-бірінен және жалпы маңызы бар жүйелерден тәуелсіз ретінде құрылады. 

Жекелеген жағдайларда жергілікті жүйелерден неғұрлым жоғары деңгейдегі автоматтандыру жүйе-

леріне ақпараттық сигналдар беріледі; 

‒ жалпы сумен жабдықтау процесіне әсер ететін негізгі сорғы қондырғыларын, тазарту қон-

дырғыларын және басқа нысандарды 

‒ автоматтандыру жүйелері дербес жұмыс істейтін жергілікті жүйелер ретінде салынады, бірақ 

сонымен бірге олар кәсіпорынның технологиялық үдеріс автоматтандырылған басқару жүйесіне 

кіреді (TҮ AБЖ), мысалы, су құбыры станциясы. 

 

 
 

2-сурет. Ақылды үйдегі сумен жабдықтау және ағызуға арналған бергіштердің (датчик) апаттық жабу клапандарының 

функционалді сұлбасы 
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ТҮ АБЖ кәсіпорынның оңтайлы жұмыс режимін қамтамасыз ететін автоматтандырудың ең 

жоғары кезеңін білдіреді. ТҮ АБЖ құрамына кіретін жергілікті автоматтандыру жүйелері ТҮ АБЖ-ға 

қажетті ақпараттық сигналдарды береді және ТП АБЖ-дан тиісті командаларды алады. 

Командалар белгілі бір техникалық параметрлер (реагент мөлшерлері, қысым, деңгей және т.б.) 

немесе әртүрлі агрегаттарды немесе механизмдерді (негізгі сорғыларды, ысырмаларды және бекіт-пелерді 

және т. б.) қосу/өшіру, сондай-ақ белгілі бір әрекет бағдарламаларын қосу (сүзгілерді, айналмалы 

торларды жуу және т. б.) командалары түрінде берілуі мүмкін. Қаланың ТҮ АБЖ (өнеркәсіптік 

кәсіпорын) құрамы бірнеше су құбыры станцияларынан, реттеуші тораптардан, айдау станцияларынан, су 

құбырларының, магистральдар мен су құбыры желілерінің күрделі жүйесінен тұратын, құрамына су 

құбыры станцияларының және басқа да су арналары кәсіпорындарының ТҮ АБЖ кіретін ірі сумен 

жабдықтау жүйесінен құрылады. Сумен жабдықтау ТҮ АБЖ-диспетчер арнайы техникалық құралдардың 

көмегімен сумен жабдықтау процесін басқаруды жүзеге асыратын жүйе. ТҮ АБЖ жұмыс істеу 

жағдайында нақты сумен жабдықтау жүйесінің ерекшелігіне байланысты бір, екі немесе үш сатылы 

басқару жүйесі бар диспетчерлік қызмет құрылады. Сумен жабдықтау жүйелерін автоматтандыру және 

диспетчерлеуде Күшейткіштерге талдау жасау үшін жұмыс алаңына Vissim’бағдарламасында талдау 

жасаймыз, мұнда step генератор блогы баспалдақтық дабыл (Blocks – Signal Producer – step), күшейткіш 

(Blocks – Arithmetic – gain), осциллограф (Blocks – Signal Consumer – Plot) сурет 3; 

Күшейткіш буынның өтпелі функциясы берліс коэффицентіне тәуелді 

 

h(t) = k·10(t)                                                           (1.1) 
 

Беріліс функциясы оның беріліс коэффициентіне тең 
 

W(p) = k                                                          (1.2) 
 

мұнда k – буынның күшейткіш коэффициенті. 

Типтік буындардың күшейткіш коэффициенті мөлшермен және мөлшерсіз болуы мүмкін. 

Модел түрі ұқыпты болу үшін, менюде Түр пункт Блоктар параметрін таңдау керек.  

3-суреттің төменгі бөлігінде Vissim панелі, моделдеудің негізгі параметрлері көрсетілген. 

‒ (Blks) блоктар саны – 5; 

– Rng моделдеу уақыты менюде таңдалады Симуляция пункт Реттеу симуляция басы от -0.5 сек 2 

сек дейін өзгереді. Бұл осциллограмманың көрнекілігін жоғарылату үшін, уақыт осінің бөлігін солға 

қарай нөлге дейін және зерттеу функциясын жүргізу үшін жасалады; 

– Step моделдеу қадамы (сол жерде Time Step) 0.01 сек тең таңдалған; 

– Т – ағымдағы уақыт, шынайы уақытта моделдеудің пайдалылық параметрі (қажет еткенде 

өзгерту... ағымдағы жай-күйден); 

– RK2 – интеграциялау Рунге-Кутты 2 рет тәсілімен жүргізіледі. 

Күшейткіш коэффициентін өзгертіңіз. Ол үшін блокты екі рет басыңыз және Properties диалогтық 

терезеде күшейткіш коэффициентінің мағынасын беру керек. Мағына берудің нұсқауларын 3.1 

кестесінен көру керек. 
 

 
 

3-сурет. Күшейткіш буын 
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Интегратор ол шығыс сигналы уақыт бойынша кіріс сигналының интегралына пропорционал 

буын:  

h(t)= 
t

tx
T

0

)(
1

                                        (1.3) 

Интератордың беріліс функциясы:  
 

W(p)=
p

k

pT


1
              (1.4) 

 

мұнда T [сек] – интегратордың тұрақты уақыты, k = 1/Т [1/сек] – интегратордың күшейту коэф-

фициенті.  

Vissim (Blocks – Integration – Integrator) интегралынан тактілі екенін тексеру. Ол үшін (1.1) 

формуласымен интегратордың ауыспалы функциясының мағынасын түрлі уақытта есептеу, оларды 

бірнеше қадам алшақтата отырып және Paint бағдарламасында осциллограмма түсіріліміне нүктелер 

қою 3– сурет, 1 кесте (көк график) 

Одан басқа бірліктен өзгеше баспалдақ мөлшерін беру және тіп-тік интеграл шығу дабылы 

баспалдақ мөлшерінің өзгерісіне пропорционалды екеніне көз жеткізу. Егер нүктелер экспериментал-

ды сызыққа ауыспалы функция формуласымен есептеліп жатса, онда зерттеліп жатқан құрылғы – 

интегратор 1.2 кесте, 3– сурет (қызғылт график);  
1-кесте  

 

 

 

 

y(t)=








0,0

0,

t

tt
       (1.5) 

 

2-кесте  

 

 

 

y(t)=








0,0

0,5.1

t

tt
      (1.6) 

 

Vissim бір уақытта бірнеше интегралды тұрақты уақытта зерттеуге мүмкіндік береді. 4-суретінде 

көрсетілгендей интегралдарды зерттеу үшін виртуалды стенд құру; 
 

 
 

4-сурет. Тактылы интегратордың суреті 

t 0 0.5 1 1.5 2 

y(t) 0 0.5 1 1.5 2 

t 0 0.5 1 1.5 2 

y(t) 0 0.75 1.5 2.25 3 
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Vissim интегралы оның тұрақты уақытын өзгертуге мүмкіндік бермейді. Ол үшін (Blocks – 

Arithmetic – gain) күшейткіші қолданылған, тұрақты уақытқа кері пропорционалды (1.2 формуласын 

қарау). Интегралдың тұрақты уақытының өзгеруіне көз жеткізіңіз, сонымен бірге (Blocks – Arithmetic 

– gain) күшейткішін қосып, оның күшейту коэффициентін өзгертеміз. 

 

 
 

5-сурет. Бірнеше интегралдың графигі көрсетілген сурет 

 

Апериодикалық буынның моделін беріңіз және интегратордан, сумматордан, күшейткіштен құ-

растырып (6-суретке қараңыз) Коэффициенттерді есептеуде мына теңдеулерді пайдаланамыз 

 

1

2

k

k
k  , 

1

1

k
T  , 

1
1

1
)(

1

1

2







Tp

k

k
p

k

k

pW                                          (1.10) 

 

 
 

6-сурет. Апериодикалық буынның моделінің суреті 

 

Ол үшін осциллограммаларды шығу белгісімен салыстыра моделдердің біреуіне кіші констан-

таны қосуға болады, мысалы 0.9, сонда осциллограммалар параллель болады, біреуі екіншісін 

жаппайды.  
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7-сурет. Апериодикалық буынның эквивалентті моделі 

 

Жедел басқарудың жоғарғы иерархиялық сатысы қаланың (өнеркәсіптік нысандардың) су арнасы 

басқармасының орталық диспетчерлік пункті (ОДП) болып табылады. Осы деңгейдегі ОДП су 

қабылдағыштарды, сорғы станцияларын, тазарту құрылыстарын, су таратқыштарды, резервуарларды, 

реттеуші тораптарды, магистральдарды және тарату желілерін қоса алғанда, бүкіл сумен жабдықтау 

жүйесінің технологиялық процесінің барысын бақылауға және жедел басқаруға арналады [4]. 

Басқарудың келесі сатысы-су құбыры-кәріз шаруашылығы кәсіпорнының ОДП (су құбыры 

станциясы, артезиан ұңғымаларының бұтасы, аумақтық су құбыры сорғы станцияларының каскады 

және т.б.). Кәсіпорынның ОДП су құбыры станциясы құрылыстарының технологиялық процесін 

бақылауға және басқаруға арналады (су тарту, сорғы станциялары, су тартқыштар, тазарту және осы 

кәсіпорынның басқа да құрылыстары) [5]. 

Басқарудың төменгі сатысы – цехтар мен жекелеген өндірістердің МДП, нақты нысандардың 

технологиялық процестерін бақылауға және жедел басқаруға арналған: бірінші көтеру сорғы 

станциялары, екінші көтеру, тазарту қондырғылары, сүзгі ғимараттары және басқалар. 

Басқарудың төменгі сатысы жеке құрылыстар мен процестерді басқаруға арналған жедел пункт 

(ЖП) болып табылады. ЖП бақылау аспаптарымен, қашықтықтан басқару және сигнал беру аппара-

турасымен, байланыс құралдарымен жабдықталады [6]. ББ-дағы ақпарат технологиялық датчиктер-

ден, іске қосу аппаратурасының блок-контактілерінен келіп түседі және бақылау қалқандарында 

немесе компьютер экрандарында көрсетіледі. Байланыс арналары бойынша ЖП-дан алынған ақпарат 

МДП-ға және ОД-Пға беріледі, онда ол тиісті түрде өңделеді және жоғары тұрған диспетчердің сумен 

жабдықтаудың технологиялық процесін басқару жөніндегі шешімдерді қабылдауы үшін негіз болады. 

Сумен жабдықтауды автоматты басқару жүйесі барлық маңызды процестерді басқарады. Төтенше 

жағдай болған жағдайда, ол авариялық учаскенің орналасқан жерін дәл көрсетеді. Штаттық режимде 

жұмыс істей отырып, ол үнемі түрлі деректерді жинайды және талдайды және одан әрі әрекет ету – 

ауыстыру, жөндеу, сапаны жақсарту, бұзушылықтарды жою бойынша ұсынымдар береді. Сондықтан 

ақылды датчиктерді жұмыс күйінде ұстау жеке үйді сумен жабдықтаудың қауіпсіз және үнемді 

пайдаланылуын ұзартуға мүмкіндік береді [7]. 

 

Автоматтандырылған басқару жүйесін енгізудің әсері 

Кәсіпорында АБЖ енгізілгеннен кейін кезекші қызметкерлер саны қысқартылды. Жұмыс тәртібі 

сапалы өзгерді – сорғылардың барлық жұмыс режимдерін және барлық датчиктердің параметрлерін 

нақты уақыт режимінде бақылау, артезиан ұңғымаларының өнімділігін бақылау мүмкіндігі пайда 

болды, артезиан ұңғымаларынан алынған суды жедел есепке алу да жүзеге асырылады. 

 

Қорытынды 

 

Сумен жабдықтау жүйелерін автоматтандыру және диспетчерлеу: 

‒ басқару жүйесінің сенімділігі мен басқару жеделдігін арттырады; 
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‒ нысандар схемалары мен технологиялық процестердің параметрлерін неғұрлым нақты визуа-

лизациялауды қамтамасыз етеді. 

Микропроцессорлар мен компьютерлерді қолдану жекелеген нысандардың жұмыс режимдерін 

өзгерту және жаңа нысандарды пайдалануға беру кезінде басқару жүйелерінің жоғары икемділігін 

қамтамасыз етеді. VisSime-дегі қолданылып апериодикалық буынның ауыспалы нүктелерін тауып 

және оларды эксперименталды ауыспалы функциямен салыстырылды. 
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ҮЙДІ СУМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДІҢ ЗАМАНАУИ  

АВТОМАТТАНДЫРУ ЖҮЙЕСІНЕ ТАЛДАУ ЖАСАУ 

 

Манасова А.Н., Асет А., Орманбекова А.А., Исаходжа М., 
Ғ. Даукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс университеті, 

e-mail: a.manassova@aues.kz 

Диплом жетекшісі: Асет А 

 

Сумен қамтамасыз етудің ақылды жүйесі дегеніміз не және қалай жұмыс істейді? Үйді сумен 

қамтамасыз етудің интелектуалды, автоматтандырылған жүйесі – бұл көрсетілген параметрлерге 

сәйкес жұмыс істейтін датчиктер, сенсорлар және басқа да ақылды жабдықтардың жиынтығы. Оның 

негізгі міндеттерінің ішінде мыналар ерекшеленеді: 

‒ Судың үйге келуін басқару. 

‒ Суды тазалау, жұмсарту, стерильдеу. 

‒ Су қорының деңгейін бақылау. 

‒ Сантехникалық қондырғылар, кір жуғыш машиналар, ыдыс жуғыштар және т.б. тұрмыстық 

техниканың қауіпсіздігі үшін қысым параметрлерін реттеу. 

‒ Құбырлардың ағуын анықтау және уақтылы жою. 

‒ Сорғы жүйелерін авариялық ажырату және крандарды жабу. 

‒ Пайдаланушыға дыбыстық-жарықтық сигналдармен және SМS-хабарламалармен, интернет 

арқылы смартфонға жүйеде болған оқиғалар туралы хабарлау. 

‒ Су шығынының мониторингі. 

Үйге су беруді «Ақылды үй» жүйесінің құрамында заманауи жайластыру жеке су құбырының 

барлық маңызды параметрлерін үйлесімді, қауіпсіз, тиімді басқаруға және оларға бақылау (мони-

торинг) жүргізуге мүмкіндік береді [1]. 

Автоматиканың сумен қамтамасыз етудегі қажеттілігіне тоқталсақ сумен қамтамасыз ету және су 

бұру саласындағы ақылды шешімдер тұрмыстық жайлылықты арттырады, қауіпсіздікті күшейтеді 

және келесі бірқатар өзекті мәселелерді шешуге мүмкіндік береді: 

1. Орналасқан жеріне, айрықтың, қабаттың қашықтығына қарамастан барлық қабылдағыштарға 

суды біркелкі жеткізу. 

2. Қазандықтарда, бассейнде, саунада берілген температураға дейін жылыту және температураны 

сақтау. 

3. Қосалқы сыйымдылықта, жылытқыштарда, бассейнде деңгейді бақылау. 

4. Бөлме өсімдіктерін, көгалдарды, жылыжайларды, бақшаны, бақша ағаштарын суару. 

5. Ваннаны қажетті уақытта және берілген температураға дейін су қызған кезде толтыру. 

6. Су тазарту сүзгілерінің жарамдылығын бақылау. 

7. Жоспарлы техникалық қарау, қызмет көрсету іс-шаралары туралы хабарлау. 

8. Ағып кету, құбырдың бұзылуы, су басу сияқты ТЖ өршітпеу үшін сумен жабдықтауды 

автоматты түрде өшіру. 

9. Үй иелеріне жүйеде болған оқиғалар туралы, оның үстіне қашықтықтан электронды түрде 

хабарлау. 

 
 

1-сурет. Ұялы телефондар арқылы құрылғыларды қашықтан басқару 

mailto:a.manassova@aues.kz
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Заманауи автоматтандырылған сумен қамтамасыз ету технологияларының артықшылықтарына 

тоқталсақ пәтердегі немесе үйдегі сумен қамтамасыз етудің заманауи схемалары стандартты 

пайдаланылатын сумен қамтамасыз етуге қарағанда жақсырақ.  

 
1-кесте 

Автоматтандырылған және ақылды жүйелер су жеткізіліміндегі ақаулардың, төтенше жағдайлардың  

және кестеде келтірілген басқа да факторлардың алдын алу көрсетілген кесте 

 
Қасиеті/оқиға Қарапайым су құбыры Сумен қамтамасыз етудің ақылды жүйесі 

Кез-келген үй-жайдағы судың ағуы Бөлменің үлкен аумағы суға батқан 

жағдайда реакция көрсетеді. 

Датчиктердің көмегімен жүйе серпіліс 

пайда болғаннан кейін бірден судың 

берілуін тоқтатады. 

Резервуарлар мен ағындардағы 

судың сапасын бақылау 

Интуитивтілікті басшылыққа алу 

немесе үнемі талдау үшін сынамалар 

алынып отырылуы керек. 

Датчиктер сүзгілердің күйін бақылайды, 

сонымен қатар резервуарларды автоматты 

түрде қорлармен бірге жаңартады. 

Қашықтықтан жүйенің негізгі 

тораптарының жай-күйі туралы 

ақпаратты беру 

Мүмкін емес. Негізгі бағдарламамен датчиктердің 

көрсеткіштері жазылады және SMS немесе 

интернет арқылы пайдаланушыға кез-

келген қашықтықта беріледі. 

Жинақтаушы резервуарларды 

толтыруды бақылау 

Пайдаланушы жүзеге асырады – 

уақытты жұмсау керек. 

Автоматты сумен қамтамасыз ету жүйесі 

резервуарды арнайы датчиктің көмегімен 

қажетті деңгейге өздігінен жинайды, иесі 

болмаса да, оны төмендеткен кезде 

бақылайды және толықтырады. 

ТЖ кезінде сорғыларды ажырату Үй йесіне не болғанын түсіну үшін 

уақыт қажет, содан кейін одан әрі 

әрекет ету туралы шешім қабылдау 

керек. 

Апат болған кезде басқару сенсоры 

автоматты түрде сорғыны өшіруге сигнал 

жібереді. 

Жұмыс қабілеттілігін тексеру Пайдаланушы оқиғаның қажеттілігін 

ұмытып кетуі мүмкін, бұл өз 

кезегінде түйіндер мен 

агрегаттардың бұзылуына әкеледі. 

Смарт-датчиктер жабдықтың жай-күйін 

бақылайды. Қажет болған жағдайда 

немесе кесте бойынша қызмет көрсету 

немесе жөндеу туралы хабарлама береді. 

Шығындарды үнемдеу Үй иесінің қалауы бойынша. Ақылды есептегіштер сенсорлармен 

әрекеттескенде су мен энергияны 

тұтынуды қажетті мөлшерге дейін азай-

тады, шығындарды болдырмайды. 

 

Үйдегі сумен қамтамасыз етудің заманауи автоматтандырылған жүйелеріндегі тербелмелі буынға 

талдау жасауда ең алдымен Тербелмелі буынның моделін құру және оның уақытша сипатын зерттеу 

Тербелмелі буын аталған буындарға тән қасиетпен қатар (күшейткіштік мүмкіндік, жинақтау, 

инерциылылық), басқа қарапайым буындарда жоқ қасиет тербелмелікке ие. Оның бұл мүмкіндігі 

белгілі бір T және δ параметрлердің үйлестіруінде жаңа стационарлық мағынаға әсер етумен 

анықталып немесе әсер етуді алып тастағанада бастапқы күйге түседі. Мұндай жағдай тербелмелі 

буында жинақталған элементтердің болуын, бір бірімен әр түрлі энергия алмасу мүмкіндігімен 

(потенциалды және кинетикалық, электрлік және магнитік және т.б.) қолдану, энергияны ыдыратумен 

айқындалады [7]. Егер өшу үлкен мөлшерде немесе жинақталған элементтерде энергияның бір түрі 

болса, мысалы бұл екі электрлік конденсаторлар, онда буында тербеліс болмайды, оны сонымен 

қатар апериодикалық деп те атайды[6]. 

Тербелмелі буынның шығу белгісі y(t) кіру белгісі x(t) дифференциалды теңдеумен байланысты: 

 

kxY
dt

dY
T

dt

Yd
T  2

2

2
2

     (1.1) 

 

Оның берілу функциясы мына түрден тұрады:  
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Ауыспалы функция тең 
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Мұнад үш параметр k – күшейткіш коэффициенті, T – тұрақты уақыт және и δ өшу декременті 

(мөлшерсіз, 0-ден бастап шексіз өзгере алады) 
Ò

21 



  – өшу тербелісінің жиілігі (рад/с), 

)arccos(   – бастапқы фаза. 

δ ≥ 1 жүйедегі үйкеліс, энергияны ыдырату, көп мөлшерде және ауыспалы функцияның 

тербелмелілігі жойылады, функция монотонды болып 2-тәртіппен апериодикалық болып табылады. 

Т тербелмелі буынның тұрақты уақыты, Ткол тербелмелі кезеңіне тең емес, ол кезеңмен байла-

нысты, бірақ одан аз мөлшерде. 

 

21

2








T
Têîë

      (1.4) 

 

δ < 0.5 – өшу тербелісінің кезеңі шамамен Ткол ≈ 2 π Т тең. 

Тербелістің (δ < 0.5) ауыспалы сипаттамасын тербелмелі буынның мөлшермен параметрін 

бағалауға болады: 

– тербелістің тежелу дәрежесі k буынның күшейткіш коэффициентіне тең; 

– тұрақты уақыт мөлшермен Т≈Ткол/2π тең 

– декремент өшуі мөлшермен δ≈3Т/Тпер тең 

Тпер ауыспалы үрдістің ұзақтығы, уақыт аралығын анықтайды, ауыспалы функция он бес 

пайыздық коридорға түседі. 

δ=0 болғанжа ауыспалы функция тұрақты амплитудамен тербелістің гармониялық сөніп 

қалмауын көрсетеді, бұл тербелмелі буын консерваторлыққа жатады; 

δ < 0 болғанда ажыраған тербелмелі үрдісті аламыз; 

0<δ < 1 қосылған тербелмелі үрдіс, бұл жағдайда тербелмелі буын жылдамдатқыш болып 

табылады; 

 

 
 

2-сурет. Тербелмелі буынның моделі 
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3-сурет. Тербелмелі буынның эквивалентті моделі 

 

Ақылды жүйені дербес ұйымдастыруда сумен қамтамасыз етудің заманауи ақылды жүйесі өз 

қолдарымен жабдықтау үшін қол жетімді [4]. Жабдық келесі алгоритм бойынша орналастырудың 

тиісті кезеңінде орнатылады: 

1. Ұңғымаларды, құдықтарды жайластыру кезінде сорғы жабдықтарын орнату. 

2. Сүзгі жабдығының сенсорларын монтаждау. 

3. Жер асты коммуникациялары үшін қыздыру кабелі бар термодатчиктерді төсеу. 

4. Қысым ыдыстарына батырылатын датчиктерді орнату. 

5. Сантехниканы байланыссыз баптау. 

6. Қысымды бақылау датчиктерін орнату. 

7. Термодатчиктері бар су жылытқыштарды монтаждау. 

8. Сумен қамтамасыз ету жүйесін жабдықтау кезінде ағып кету датчиктерін тарату. 

Сумен қамтамасыз ету жүйелерін өз қолдарымен ұйымдастырудың ережелері мен талаптары 

Ақылды үйдегі сумен қамтамасыз ету жүйесі келесі критерийлерге сәйкес келуі керек: 

‒ Ыстық және суық су құбырлары сынған жағдайда апаттық өшіру жүйесімен жабдықталуы 

керек. 

‒ Су құбырының барлық жүйесі ағып кету сигнализациясы жұмыс істеу үшін ағу датчиктерімен 

жабдықталуы тиіс. 

‒ Жабдықтарды, құбырларды, аспаптарды, смарт-сенсорларды монтаждау нұсқаулыққа сәйкес 

кәсіби түрде жүргізілуі тиіс. 

‒ Жүйенің тораптары мен агрегаттарына пайдаланудың барлық мерзімі ішінде жеңіл қызмет 

көрсетілуі тиіс[5]. 

‒ Тұрмыстық аспаптар, сантехника және құбырлар ластанған судан, ағынның өзгеруінен және су 

соққысынан сенімді қорғалуы тиіс[6]. 

‒ Жабдықты орнату интерьердің ерекшеліктерін ескеруі және бөлменің стилін бұзбауы керек. 

 

Қорытынды 

 

Сумен қамтамасыз етудің ақылды жүйесі төтенше жағдайда үй иелері болмаған кезде төтенше 

жағдайдың дамуына жол бермейді, сонымен қатар оларды ұялы телефонға немесе интернет арқылы 

болған жағдай туралы хабардар етеді. Бұдан басқа, барлық апаттық жағдайдағы қызметтер автоматты 

қоңырау функциясы арқылы пайдаланушы дерекқорға енгізген барлық қажетті телефон нөмірлері 

бойынша хабардар ету сияқты өзекті мәселелерге талдау жасалынып, Үйдегі сумен қамтамасыз 

етудің заманауи автоматтандырылған жүйелеріндегі тербелмелі буынға талдау жасауда ең алдымен 

Тербелмелі буынның моделін құру және оның уақыт бойынша сипаттамасына талдау жасалынды.  
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Жаһандану дәуіріндегі бәсекелестікке төтеп бере алатын, ғаламдық талаптарға сай мамандарды 

даярлау студенттердің оқу үлгерімін бақылаумен ғана емес, олардың физикалық жағдайы мен 

денсаулық көрсеткіштерін де үнемі назарда ұстап отыруды қажет ететін күрделі үдеріс. Қазіргі 

таңдағы технологиялық прогресстің арқасында бұл үдерісті оңтайландырудың түрлі тәсілдері бар. 

Мәселен, студенттердің денсаулығы мен физикалық жағдайының көрсеткіштерін талдаудың 

автоматтандырылған жүйесін құру.  

Студенттердің денсаулығы мен физикалық жағдайының көрсеткіштерін талдаудың автомат-

тандырылған жүйесін жасау үдерісі келесі кезеңдерді қамтиды: 

 жобаға арналған материалдарды жинау және талдау, талаптарды қалыптастыру, жобалау 

объектісін зерттеу;  

 жүйені жасауға арналған оңтайлы технологияны таңдау;  

 жүйенің алгоритмін құру; 

 жүйенің блок – сызбасын жасау; 

 мәліметтер базасын әзірлеу; 

 дайын болған жүйені сынақтан өткізу. 

Қарастырылып отырған жүйенің негізгі артықшылықтары:  

 деректерді өңдеу және аналитикалық көрсеткіштерді есептеу жылдамдығын арттыру;  

 тексерілушілер мен диагностика орталығы арасындағы оңтайландырылған қарым – қатынас;  

 деректерді өңдеуге жұмсалатын уақыттық шығындар көрсеткішін төмендету;  

 студенттердің денсаулығына қатысты деректерді сенімді серверде сақтау мүмкіндігі. 

Қорыта келгенде айтарым, бұл жүйе – студенттердің физикалық жағдайы мен денсаулығын 

бақылау және диагностикалау үдерістерін автоматтандыруға арналған. Студенттердің физикалық 

жағдайы мен денсаулық көрсеткіштерін бағалаудың автоматтандырылған жүйесі ауқымды 

ақпараттарды өңдеу кезінде уақыттық жоғалтуларды азайтуға мүмкіндік береді және оны талдау 

сапасын едәуір арттырады. 

 
  

mailto:Batylqyzy@gmail.com


«Фараби әлемі» атты студенттер мен жас ғалымдардың халықаралық ғылыми конференция материалдары 

   

17 

ОПТИКАЛЫҚ ТАЛШЫҚТЫ СОЗУ ПРОЦЕСІНІҢ  

АВТОМАТТАНДЫРЫЛҒАН БАСҚАРУ ЖҮЙЕСІ 

 

Абдрахманов Д., 
әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, 

e-mail: Abrakhmanov.daulet@gmail.com 

Диплом жетекшісі: Тергеусизова А.С., аға оқытушы 

 

Жаңа технологиялардың қарқынды дамуы байланыс арналары талшықты-оптикалық байланыс 

желілерін (ТОБЖ) бағыттаушы жүйелер ретінде пайдаланылатын жалпы телекоммуникациялық 

ортаны пайдалана отырып, ақпараттың әртүрлі түрлерін беру үшін мүмкіндіктер ашты. ТОБЖ 

артықшылықтары кең Өткізу жолағы және оптикалық талшықтағы жарық сигналының аз сөнуі болып 

табылады, бұл ұзындығы 100 км және одан да көп ретрансляциясыз желілердің учаскелерін салуға 

мүмкіндік береді. Ретрансляцияны пайдаланбай учаскенің максималды рұқсат етілген ұзындығы 

талшықтың негізгі сипаттамасымен — ыдырау коэффициентімен және хроматикалық дисперсия 

коэффициентімен анықталады. Қажетті сипаттамалары бар оптикалық талшықтарды тарту жоғары 

технологиялар класына жатады, олар әр тартылатын дайындаманың, преформаның қасиеттерінен 

туындайтын бірқатар талаптарға сәйкес келеді. 

Талшықты созуды автоматты басқару жүйесін құру, өз кезегінде, басқарылатын объектінің тиісті 

модельдерін құруды талап етеді. Басқару объектісі ретінде оптикалық талшықты тарту аймағы 

қарастырылады, онда берілген кернеу мен тартылатын талшықтың диаметрі қалыптасады. 

Аналитикалық сипаттамалардан және эксперименттік зерттеулерден көрініп отырғандай, сорғыштың 

кернеуі беткі кернеумен және тартылу аймағында пайда болған балқытылған тамшының пішінімен 

анықталады. Балқытылған тамшының пішіні пештің температурасына және сору жылдамдығына 

байланысты, көбінесе оптикалық талшықтың сапасын анықтайды.  

 Дипломдық жұмыстың мақсаты– SCADA технологиясы бойынша оптикалық талшықты созу 

процесін автоматтандыру және осы технологиялық процесте жылу әсерінің көзі мен созу 

жылдамдығын басқарып автоматтандыру. 

Қойылған мақсатқа жету үшін жұмыста келесі міндеттер шешіледі: 

1. Оптикалық талшықты созудың технологиялық процесін сәйкестендіру әдістерін таңдау және 

зерттеу. 

2. Эксперименттік мәліметтерге сәйкес зерттелетін технологиялық объектіні анықтау кезінде 

эксперименттің оңтайлы параметрлерін анықтау. 

3. Оптикалық талшықты тартудың технологиялық процесін басқару алгоритмдерін синтездеу. 

4. Оптикалық талшықты автоматты созу процесін компьютерлік модельдеу. 

Қорыта келе, шығарылатын оптикалық талшықтың кернеуін автоматты басқару жүйесінің 

құрылымдық моделі сорғыш жылдамдығының, преформаның берілу жылдамдығының және оның 

диаметрінің әсерін ескере отырып жасалған. Реттегіштің оңтайлы баптауларының бейімделген 

басқару алгоритмін құруға мүмкіндік беретін күй кеңістігіндегі тартылатын талшықтың керілуін 

басқару жүйесінің басқару объектісінің параметрлеріне тәуелділігі алынды. SCADA технологиясы 

бойынша автоматтандырдым. 
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HRM-HUMAN RESOURCES MANAGEMENT  

АВТОМАТТЫ БАСҚАРУ ЖҮЙЕСІН ҚҰРУ 

 

Айтақынова Ұ., 
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, 

e-mail: Aitakynova17@gmail.com 

Диплом жетекшісі: Тергеусизова А.С., аға оқытушы. 

 

Басқару тәжірибесінде "адами ресурстар" термині жақында қолданыла бастады, бірақ тиімді 

менеджерлер отандық кәсіпорындар үшін дәстүрлі Кадрлық функциядан өзгеше адами ресурстарды 

басқару әдістемесін игеруге тырысады. Ақпараттық технологиялар қазіргі әлемде маңызды рөл 

атқарады. Оларды қолдану бизнесті дамыту мен оңтайландырудың жаңа мүмкіндіктерін ұсынады, 

өткізу нарықтарының кеңеюіне, еңбек өнімділігіне, ресурстарды тиімді пайдалануға, бизнесті басқару 

мен қызмет көрсету сапасын арттыруға ықпал етеді.  

Жобаның негізгі мақсаты адами ресурстарды сапалы және толық функционалды басқаруды 

қамтамасыз ететін адами ресурстарды басқаруды автоматтандыру тұжырымдамасын жасау. Деректер 

қорын басқару, жұмыс орнын автоматтандыру, ақпараттарды сақтау және оларды жүктеп алу 

мәселелерін іске асыратын бағдарлама құру. Қосымша құру арқылы персоналды басқару, 

мамандарды іздеу, қызметкерлерді қабылдау жұмысының тиімділігін арттыруға, қызмет көрсетудің 

сапалы жаңа деңгейіне көшуге ықпал ететін автоматтандырылған ақпараттық жүйені және жұмыс 

берушілер мен ізденушілер порталының автоматтандырылған ақпараттық жүйесін жобалау болып 

табылады. 

Жобада қойылған мақсатқа жету үшін келесі міндеттер шешіледі: 

‒ Адам ресурстарын басқару технологиясы қарастырылады және автоматтандыруға жататын 

операциялар мен функциялар анықталады; 

‒ Жаңа технологияларға инвестиция салу және персоналды басқару саласында бар сервистерді 

жетілдіру, жаңаларын әзірлеу. 

‒ Жұмыс ізденушілер мен жұмыс берушілердің процесін жеңілдетіп, сандық түрге келтіру. 

‒ Мәліметтер базасын жобалау құралдарын таңдау; 

‒ Қолданушының жеке кабинетін автоматтандыру; 

‒ Онлайн нәтижелерді талдау. 

 Қорыта келгенде – жобада толық функционалды, жоғары технологиялық және тиімді жүйені 

құруға мүмкіндік беретін принциптер жасалды; қосымша жүйенің ақпараттық-функционалдық 

құрылымы жобаланды; жүйемен шешілетін міндеттер тұжырымдалды; Веб– қосымша құрылды 

адами ресурстарды басқару мәселесіне қарай. Қосымша жасау кезінде Нtml, СSS, РНР, JS, МуSQL 

тілдері қолданылды. Бұл жүйе жұмыс берушілер мен ізденушілер порталының автоматтандырылған 

ақпараттық жүйесін жобалауға арналған. Уақытты, жолды және қаражатты үнемдеу астарында 

қолданушыға функциялары ыңғайлы әрі түсінікті қосымша жасалды. 
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ТЕГІС БЕТТЕРДІ БОЯУҒА АРНАЛҒАН АВТОМАТТАНДЫРЫЛҒАН РОБОТ 

 

Айталиева Ж.А., 
әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, 

e-mail: alibi.gulsim@gmail.com  

Диплом жетекшісі: Нугманова С.А, аға оқытушы 

 

Роботты тегістегіштер бояуға дейін бір нәрсені тегістеуге көмектеседі немесе өндірістің даму 

кезеңін бекітеді. Сіздің әрлеу қажеттіліктеріңіз қандай болмасын, физикалық жұмысшылардың 

дағдылары мен күнделікті істері енді алаңдаушылық тудырмайды. Бұл автоматтандыру жүйелері 

сіздің өндірістік желіңізде керемет сенімділік пен максималды жан-жақтылықты тудыруы мүмкін. 

Тегістеуіш пен тегіс бетті бояғыштың арасындағы айырмашылық тек итергіш шпиндельге киетін 

саптама түріне байланысты. Кейбір тегістеу роботтары қажет болған жағдайда абразивті материалды 

автоматты түрде ауыстырып, ескі қағазды шамамен 15-30 секундта жаңасына ауыстыра алады. Со-

нымен қатар, автоматтандырылған тегістеу немесе бояу жүйелері қолмен тегістеуге қарағанда уақыт-

тың шамамен 30% үнемдейді. 

Автоматтандырылған бояу жүйесін біріктірудің тағы бір үлкен артықшылығы-олар әртүрлі 

пішіндермен, өлшемдермен немесе материалдармен жұмыс істей алады. Сонымен қатар, тегістеуді 

автоматтандыру жүйелері роботты дайындаманы тегістеу кезінде адам сияқты қозғалыстарды 

орындау үшін бағдарламалау арқылы жұмысты аяқтайды. Қолмен тегістеу шектеулерге, 

қиындықтарға және қауіптерге байланысты, бұл процесті ұзақ және қымбатқа түсіреді. Ерітінділерді 

тегістеу кезінде роботтар тәулігіне 24 сағат жұмыс істей алады. 

Роботты автоматтандыру клиенттердің тілектерін қанағаттандыру үшін үнемі бейімделіп, тез да-

мып келеді. Тегістеу жүйелерінде бұл жетістіктер роботты тегістеу жүйесін сіздің беткі әрлеу 

қажеттіліктеріңіз үшін одан да сенімді етеді. 

Бағдарламалық жасақтама мен жабдықты жаңарту бояу процесін едәуір жақсартады. Роботтар 

қазір сенсорлық жүйелермен жабдықталған, олар пішінге, мөлшерге немесе материалға қарамастан 

барлық позицияларда келісімшарттық қысымды ұстап тұруға көмектеседі. Бұл сенсорлар мен бағдар-

ламалық жасақтама қолмен тегістегіштерге қарағанда байланыс қысымын дәлірек реттей алады. Ро-

бот бағдарламалаудың қажеттілігіне немесе таңдауына байланысты әртүрлі байланыс қысымымен 

немесе жою жылдамдығымен құмға бағдарламалануы мүмкін. 

Әрбір өндіруші роботтарға қоршаған ортаны және жұмыс бөлшектерін сезінуге және көруге 

көмектесуге тырысады. Тегістеу немес бояу сияқты кез-келген әрлеу жұмыстары үшін роботтың ви-

зуалды және қуатты басқару технологиялары арқылы көру және сезіну қабілеті роботтардың техни-

калық мүмкіндіктерін арттырады және оларды қолданудың жалпы экономикасын жақсартады. Бұл 

керемет мүмкіндіктер сонымен қатар әртүрлі беттерге, бөлшектердің өзгеруіне, өлшемдеріне, орнала-

суына және материалдардың консистенциясына оңай бейімделуді қамтамасыз етеді. 
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АЛКОГОЛЬСІЗ СУСЫНДАР ӨНДІРУ ПРОЦЕСІН АВТОМАТТАНДЫРУ 

 

Қожамжаров М.Т.,  
әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, 

e-mail: qozhamzharov@mail.ru 

Диплом жетекшісі: Нугманова С.А., аға оқытушы 

 

Қазіргі заманғы алкогольсіз сусын өндірушілер тұтынушылар мен сатушылардың әрдайым 

өзгеріп отыратын қажеттіліктерін қанағаттандыру, мемлекеттік реттеу, тиімділік және кеңейту 

секілді бірқатар көптеген проблемаларға тап болады. Көптеген алкогольсіз сусындар шығаратын 

компаниялар сонымен қатар жеткізушіден тұтынушыға жеткізу тізбегін бақылау, түгендеу дәлдігі 

және сәйкестік сияқты мәселелермен күресуде. Бұл проблемалар сусындар шығаратын компа-

нияларды сапалы сусындар шығару деп аталатын сіздің негізгі компетенцияңызға басты назар 

аударуын қиындатуы мүмкін. Ескірген құралдар мен процестер өнімділікті төмендетіп, кірістеріңізді 

шектеген кезде, өндіріс цехын сандық түрлендірудің уақыты келеді. Бәсекеге қабілетті болу үшін 

шағын және орта алкогольсіз сусындар шығаратын компаниялар зауыттарын қайта құру үшін 

өндірісті автоматтандыру жүйесін жаңартуы қажет болуы мүмкін. Онлайн-датчиктер, робототехника, 

компьютерлік көру жүйелері және басқа да автоматтандырылған өңдеу жүйелері негізгі өндірістік 

компоненттерді, шикізат пен ингредиенттерден бастап, оларды өңдеуге, буып-түюге, таратуға және 

тапсырыс берушіге уақтылы жеткізуге дейін автоматты жүйеге қосады. 

PMMI қаптама жасау және қайта өңдеу технологиялары қауымдастығы дайындаған тамақ өнер-

кәсібіндегі үрдістерді зерттеу туралы есепке сәйкес, өндірушілер робототехника мен автоматтан-

дыруды уақыт өте келе барынша кеңірек қолданады деп күтеді. Есеп аясында жүргізілген сауал-

намаға қатысушылардың жартысына жуығы алдағы жылдарда автоматтандыруды жақсарту үшін 

күрделі жабдықтардың қымбаттауын күтетіндерін айтты. 

Біз өндіріс циклінің әр кезеңін нақты уақыт режимінде көру сіздің бизнесіңіз бен өндірістік 

процестеріңізді неғұрлым кең көлемде үлкен пайда алу үшін қалай автоматтандыруға болатынын 

қарастыруымыз қажет. 
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Роботтар динамикасы саласында көптеген зерттеулер ХХ ғасырдың екінші жартысында бас-

талды. Механизмдердің динамикасы саласында робототехника қауымдастығы әсіресе есептеу 

тиімділігі мәселесіне назар аударды. Шын мәнінде, механизмдердің кең класына қолданылатын 

динамикадағы көптеген тиімді алгоритмдерді робототехника зерттеушілері жасаған. Есептеу 

тиімділігі жоғары жылдамдықта жұмыс істейтін күрделі механизмдерді модельдеу және басқару үшін 

әлі де маңызды болса да, динамика мәселесінің басқа аспектілері де маңызды [1]. Алгоритмдерді 

әзірлеу мен іске асырудың қарапайымдылығы үшін ықшам теңдеулер жиынтығымен тұжырымдау 

керек. Екінші жағынан, осы теңдеулер мен рекурсивті жиын арасында нақты байланыс болуы керек, 

одан ең үлкен есептеу тиімділігі алынады [2]. Алынған теңдеулердің құрылымы оларға символдық 

түрлендірулерді қолдануға мүмкіндік береді, динамика теңдеулерін автоматты түрде шығару үшін 

MatLab бағдарлама пакеті қолданылады. Matlab үшін роботты модельдеудің жаңа құралдары 

ұсынылған. Бұл құралдар жиынтығының негізгі мақсаты роботты басқаруды жобалауға қажетті 

барлық жалпы теңдеулерді құру болып табылады. Ол сериялық роботтың динамикалық теңдеулерін 

жабық түрде есептей алады. Құралдар жиынтығы робот динамикасының ең танымал матрицалары 

үшін кодтар жасайды. Бұл жұмыстың мақсаты poбoттаpдың динамикалық тeңдeyлepiн MatLab 

нeгiзiндe автoматты түpдe шығаpyдың экcпepимeнттiк зepттeyлepi қарастыру болып табылады. 

Негізгі үлес роботты модельдеу процесін автоматтандыру және жеңілдету болып табылады, бұл 

роботты дұрыс жобалау және басқару үшін маңызды [3]. Сонымен қатар, қарапайым графикалық 

интерфейс және жеңілдетілген модельдер роботтарды тез прототиптеуге және модельдеуге, сонымен 

қатар дизайн/валидацияны басқаруға мүмкіндік береді. 
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Дипломдық жұмыстың өзектілігі.Су ресурстарын кешенді басқарудың маңызды құралы – 

автоматтандыру және қадағалауды басқару және мәліметтерді жинау (SCADA) жүйесіне негізделген 

су ресурстарын бөлуді автоматтандыру болып табылады.Бұл жүйе судың таралуын бақылаудың 

сапасын, икемділігі мен сенімділігін арттыруға, сондай-ақ су ресурстарының өнімсіз шығынын 

төмендетуге мүмкіндік береді. 

Дипломдық жұмыстың мақсаты – басқарудың автоматтандырылған жүйесін және судың 

таралуын жедел бақылау, сонымен қатар тұтынушыларды қажетті мөлшерде және қажетті мерзімде 

сумен қамтамасыз ететін пилоттық каналдарда суды бөлудің автоматтандырылған реттеу және жедел 

басқару жүйесін енгізу, су алу орындарын, жанама ағынды, тепе-теңдікті бақылау жүйесін, өлшеу 

станциялары және су алу құрылыстарын құру. 

Бұл автоматтандыру мен бақылаудың міндеті – басқару жүйесін құру және арнаның жұмысын 

бақылау болып табылады. Бұл міндеттер нәтижесінде:  

‒ суды пайдалану жоспарын іске асырудың шынайылығын арттыру; 

‒ сумен жабдықтаудың тұрақтылығы мен біртектілігіне кепілдік беретін және өнімсіз 

шығындарды болдырмайтын, суды тұрақты, тең, әділ бөлу үшін жағдайлар жасау сияқты нәтижелер-

ге қол жеткізе аламыз. 

Көрсетілген мақсатқа қол жеткізуді "SCADA" жүйесін қолдану арқылы жүзеге асыру болжанып 

отыр.Бас және тораптық құрылыстарда, баланстық гидропостарда және барлық объектілерді 

диспетчерлеуде басқару, телекоммуникациялық байланыстарды құру және компьютерлендіруді алу, 

өңдеужәне сақтау, сондай-ақ жүргізілетін баланстық учаскелер бойынша мониторингті қолдану 

арқылы жүзеге асырылады.  

Қорытынды. Дипломдық жұмыста көрстеліген каналдардағы суды таратуды автоматтандыру 

және бақылау жүйесі келесідей мүмкіндектерді береді: 

‒ су ресурстарын өлшеу мен есепке алудың заманауи техникалық құралдарын қолдану есебінен 

судың деңгейін, шығынын және минералдануын өлшеу, сондай-ақ гидротехникалық құрылыстардың 

бекітпелерін ашу дәлдігін арттыру (шығын бойынша өлшеу қателігін 5-10% – дан 2-3% – ға дейін 

төмендету);%); 

‒  компьютерлердегі су деңгейлері мен шығындарының өлшеу мәндерін үздіксіз жинау, сақтау 

және өңдеу арқылы ақпараттық қолдауды жақсарту; 

‒  су ресурстарын басқарудың жеделдігі мен дәлдігін арттыру технологиялық процесс туралы 

ақпаратты алу және өңдеу жылдамдығы және шешім қабылдау; 

‒  су ресурстарының өнімсіз шығындарын төмендету; 

‒ басқару жүйесі жабдықтарының және гидротехникалық құрылыстардың ақауларын дер кезінде 

анықтау және жою. 
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В настоящее время существует множество протезов, более или менее похожих на настоящие 

руки, которые могут выполнять почти половину функций настоящих, но большинство людей не 

могут позволить себе по причине дороговизны устройств. Таким образом, цель исследования – 

создание прототипа роботизированной руки, которая может быть изготовлена по невысокой цене, 

используя новую технологию 3D-печати, и движения будет осуществляться по мышечным сигналам, 

а также внедрение и разработка систем управления. 

Робототехника в протезировании, одна из областей, в которых произошли более многообе-

щающие изменения во взаимосвязи между инженерией и здоровьем. Эта область привлекает к себе 

все большее внимание с годами. С этой целью на 3D-принтере напечатали все составные части руки. 

Этот процесс сводит к минимуму затраты на получение продукта, доступного для всех, включая 

развивающиеся страны. Затем компоненты были собраны, и была реализована система управления, 

чтобы человеческая рука могла выполнять типичные человеческие действия, такие как захват и 

указание. 

Основным моментом исследования является выполнение движения, оно будет перемещаться с 

помощью сигналов, считываемых от мыщц руки электродами, усиливаемых электронным устрой-

ством, и интерпретируемым контроллером Arduino UNO. Arduino будет перемещать угловые серво-

приводы, каждый из которых тянет за веревочки, прикрепленные к руке, чтобы пальцы сжимались 

или растягивались в зависимости от силы, которую вы прикладываете к руке. Дизайн руки был 

выбран проектом Inmoov. «Inmoov» – это робот с открытым исходным кодом, напечатанный на 3D-

принтере в натуральную величину, было решено взять только правую руку из этого проекта, чтобы 

установить руку на предплечье человека и нести на ней сервоприводы, электронику и питание. 

Учитывая все собранные научно-исследовательские данные и результаты в данном направлений 

ожидается что, будет разработана и реализована система управления, основанная на контроллере Ar-

duino и датчиков мыщц EMG (electromyography sensor), для достижения желаемых результатов: 

управление независимым движением каждого пальца и даже поворотного запястья.  
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Қазіргі уақытта дамыған автомобиль нарығы жағдайында Қазақстанда автомобильдер            

сатумен айналысатын ұйымдардың ақпараттық қызметінің рөлі тез артып келеді. Бұл аталған 

ұйымдардың мамандарының сауаттылығын арттыруға көмектеседі. Сонымен қатар, автомобиль сату 

ұйымы жүзеге асыратын ақпараттық белсенділік деңгейі оның имиджінің қалыптасуына едәуір әсер 

етеді және бәсекеге қабілеттілікті арттырудың бір құралы болып табылады. 

Статистиканы ескере отырып, көптеген автосалондар тек бір маркадағы автомобильдерді сатудан 

тиімді емес. Өз сайттарында көптеген автосалондар өз қызметтерінің табыстылығын арттыру мақ-

сатында сатылымға әртүрлі маркалы автомобильдерді біріктіре бастады. Бұл тенденция автоса-

лондарда ақпараттандыру процестерін дамытуды, сату менеджерлерінің жұмыс орындарын авто-

маттандыруды қажет етеді. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың қарқынды дамуына 

байланысты қолданыстағы әзірлемелер тез ескіреді. 

Бұл жүйеде қоғамды ақпараттандыру процесінің бір жағы ‒ прототипті жобалау технология-лары 

мен 1С: Кәсіпорынның ДҚБЖ қолданумен автосалонның офис менеджері үшін автоматтан-дырылған 

жұмыс орнын құру қарастырылған.  

Зерттеу тақырыбының өзектілігі мен автоматтандыру процесінің негізгі артықшылықтары: 

1. қажетті жад көлемін азайту; 

2. мәліметтерді өңдеу уақытын қысқарту; 

3. ақпаратты жаңарту кезінде құжаттардың көшірмелерін азайту; 

Автоматтандыру процесін басқару бөлімінде жүзеге асырудың нәтижесі кеңсе менеджер-лерінің 

қызметтік міндеттерін орындау уақытының қысқаруы және олардың орындалу сапасының артуы 

болуы керек. 
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Введение 
 

Электроэнергетические системы представляют собой один из наиболее важной инфраструктуры s 
современного общества. Электросеть определяется как совокупность всего аппарата проводов и машин, 
которые соединяют производство электроэнергии с потребителями. Это одна из самых крупных и 
сложных инфраструктур, которая имеет решающее значение для функционирования общества и других 
инфраструктур. Энергосистемы работают последние около 100 лет на одних и тех же фундаментальных 
принципах. Энергетическая система была основана на фундаментальном принципе, то есть поддержании 
баланса спроса и предложения при всех рабочих условиях и наличии количества генерируемой 
мощности, равной мощности, потребляемой нагрузками [1]. Несмотря на то, что генерация управляема, а 
нагрузки в определенной степени предсказуемы, обычная энергосистема имеет очень ограниченную 
автоматизацию из-за отсутствия данных со стороны потребителя, что может помочь в управлении и 
снижении энергопотребления. Потребность в устойчивом потреблении и технологиях, способствующих 
этому, становится очевидной при рассмотрении растущего спроса на электроэнергию, который, как 
ожидается, удвоится к 2030 году. Более того, эта современная сеточная система будет распределенной, 
интерактивной и самовосстанавливающейся. Обзор технологий беспроводной связи для интеллек-
туальных сетей был представлен в [2], в котором излагается и сравнивается большинство методов 
беспроводной связи, полезных для интеллектуальных сетей. Эти методы включают методы, подходящие 
для домашних сетей, таких как ZigBee, Bluetooth, Wi-Fi, 6LoWPAN и Z-Wave. 

В работе [3] даны профили нагрузки отдельных основных бытовых приборов и возможности ис-
пользования их реакции на спрос. Выбранная техника: стиральная машина, сушилка для белья, кон-
диционер, электрический водонагреватель, электрическая духовка, посудомоечная машина и холо-
дильник. Применение интеллектуальных розеток на основе силовой электроники с распределением 
постоянного тока в управлении энергопотреблением умных зданий описано в [6]. Нагрузкам назнача-
ется приоритет, и они используются для автоматического отключения нагрузки, если это необходимо 
для управления энергопотреблением. 

 
Заключение 
В данной статье предлагается система интеллектуальной розетки, состоящая из беспроводной 

сенсорной сети, соединенной с мобильным и веб приложением. Предлагаемая система позволяет 
персональным потребителям в режиме реального времени получать информацию о потреблении 
энергии. Это также облегчает управление этим потреблением, позволяя конечным пользователям 
включать или выключать нагрузки, подключенные к системе интеллектуальной розетки. В документе 
также изучается воспринимаемая полезность и удовлетворенность системой с использованием 
расширенной модели успеха информационной системы, которая объединяет экологические проблемы 
в качестве ключевого фактора. Мы пришли к выводу, что экологические соображения положительно 
влияют на восприятие полезности и удовлетворенности системой. Это говорит о том, что широкое 
распространение предлагаемой нами системы интеллектуальных розеток, вероятно, снизит 
потребление энергии на душу населения в РК, которое является одним из высоких в мире. 
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Өнеркәсіпте ауа қысымын тұрақты бақылауды қажет ететін бірқатар жұмыс орталары бар, 

мысалы, калибрлеу және калибрлеу зертханалары. Бөлшектерден бөтен бөлшектерді шығару үшін 

онда артық қысым үнемі сақталады. Есіктер қысқа уақытқа ашылған кезде қажет емес бактериялар 

мен бөлшектер бөлмеге енбеуі үшін қажет. Бұл қағида әдетте таза бөлмелерде қолданылады. Олар 

өнеркәсіптің әртүрлі салаларында қолданылады: 

‒ Зерттеу жұмысы 

‒ Тағам өнеркәсібі 

‒ Косметикалық өнеркәсіп 

‒ және тағы басқалар 

Ылғал өлшегіші бар сандық барометр үйдегі ауа қысымын қарапайым үздіксіз бақылауды 

қамтамасыз етеді. 

Егер тегіс және тиімді жұмыс ауа қысымына байланысты болса, оны үнемі қадағалап отыру 

керек, және артық күш жұмсамай. Өлшеу құрылғысын бір рет орнату жеткілікті болуы керек, 

сондықтан қажетті деректерді кез-келген уақытта оқуға болады.  

 Цифрлық барометр – қарапайым барометрдің сызықты мәндерін электр сигналына түрлендіріп, 

дисплейде немесе экранда датчик арқылы өлшенген мәнді көрсететін заманауи электронды аспап. 

Цифрлық барометр жеке реттеуді қажет етпейді. Ол ауа қысымын және температура мен ылғалдылық 

сияқты басқа деректерді автоматты түрде өлшейді. Нәтижесінде мұндай құрылғы таза бөлмелерден 

басқа көптеген басқа жұмыс жағдайларында пайдалы болуы мүмкін. 

Цифрлық барометрді labview негізінде жобалау және құру үшін келесі шарттар қолданылуы 

керек: 

– атмосфералық қысымды өлшеу бірліктері: мм рт. (мм), гектопаскаль (гПа) немесе миллибар 

(мб); 

– цифрлық барометрді түзету арқылы дәл баптау мүмкіндігі теңіз деңгейінен биіктікке дейін  

(-300 ден 3800 м дейін). 

– тіркеу уақыты мен күнін көрсете отырып, атмосфералық қысымның максималды және 

минималды мәндерін есте сақтау; 

– ай және жыл); 

– атмосфералық қысымның өзгеру графиктерін құру (15-ке) сағатына мин; тәулігіне, айына 

максималды немесе минималды мәндер); 

– атмосфералық қысымның төмендеуі және / немесе жоғарылауы кезінде дыбыстық сигнал беру 

(қысымның өзгеру жылдамдығы реттеледі). 
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Сатуды автоматтандыру – бұл сіздің бизнесіңізді жаңа деңгейге көтеруге көмектесетін шешім. 

Қазіргі таңда технологияның қарқынды дамуымен автоматтандыру біздің өміріміздің бір бөлігіне 

айналды. Сауда-саттық әдетте ең көп таралған және қиыншылығыда жеткілікті сала болып табылады. 

Оның ішінде автодүкендегі автобөлшектер бағыты көп шығын және жұмыс күшін талап етеді. Яғни, 

сатып алушыға тез, әрі сапалы қызмет көрсету басты міндет деп есептеймін. Осы мәселені оңтайлы 

атқару үшін дүкендегі қызметті автоматтандыру керекпіз. Қоймадағы тауар қалдығын есептеу, 

қызметкерлер жайлы мәлімет, түскен табыс пен шығынды есептеу, осының барлығы автоматтандыру 

арқылы жүзеге асады. Қосалқы бөлшектермен және жиынтықтауыштармен жабдықтау автомобиль 

өнеркәсібі кәсіпорындарының маңызды бөлігі болып табылады. Аталған мәселелерді жоғары тиімді 

шешу қазіргі кезде негізгі өндірістік қызмет толықтай автоматтандырылған жағдайда ғана мүмкін 

болады, бұл тек қорларды оңтайландыруға ғана емес, сонымен қатар қосалқы бөлшектерді сақтауға 

кететін шығындарды азайтуға, сондай-ақ соңғы пайдаланушыларға қызмет көрсетуді жеделдетуге 

мүмкіндік береді.. Статистикалық ақпаратты жинауды және өңдеуді қамтамасыз ететін қалыптасқан 

ақпараттық жүйе болмаған жағдайда, қазіргі жағдайда компоненттерді жеткізу үшін бәсекеге 

қабілетті желіні ұйымдастыру іс жүзінде мүмкін емес. Осы диссертация тақырыбының өзектілігі 

дилерлік желі кәсіпорындарының бейімделгіш баға саясатын қалыптастыру мүмкіндігімен және 

автокөліктің қосалқы бөлшектеріне нарықтың болжамды қажеттіліктерін алу мүмкіндігімен 

анықталады. [1]. 

Сатуды есепке алуды автоматтандыру: ол қандай мүмкіндіктер береді? Бизнестің өсуімен және 

ассортименттің кеңеюімен жұмыс істеу қиынға соғады: мәліметтер көлемі артып, жетіспеушілік 

пайда болады, кейбір тауарлар талап етілмейді, ал кейбіреулері, керісінше, апатты түрде жетіспейді. 

Тіпті қарапайым түгендеулер жүргізу бір-екі күнге созылуы мүмкін, сауданың толық тоқтауы, 

дүкеннің жабылуы. Осындай қиындықтар болдырмау үшін Аавтоматтандырылған Ақпараттық 

Жүйелер (ААҚ) программалық жүйесін қолданамыз [2] . 

Автоматтандырылған Ақпараттық Жүйе (ААЖ) – ақпаратты сақтаумен, берумен және өңдеумен 

байланысты қызметті автоматтандыруға арналған бағдарламалық-аппараттық құралдар жиынтығы. 

ААЖ-ді құрудың және дамытудың басты себебі – жүйеге арналған объектінің күйі мен динамикасы 

туралы ақпараттың есебін жүргізу қажеттілігі. Жүйе құрған ақпараттың негізінде әр деңгейдегі 

менеджерлер ағымдағы мәселелерді шешу мақсатында бақылау әрекеттері туралы шешім қабылдап 

отырады [3]. 
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Искусственный интеллект – его развитие ускорилось в последние годы благодаря тому, что чело-

вечество имеет в своем распоряжении новые и лучшие технологические возможности. Однако работа 

над искусственным интеллектом ведется уже давно. Они начались в первой половине прошлого века. 

Нам может показаться, что развитие искусственного интеллекта только начинается, но на самом деле 

оно уже окружает нас. Устройства, использующие системы на основе искусственного интеллекта, 

расположены у нас дома или в карманах – речь идет о современных телефонах. Согласно первона-

чально предложенному определению, искусственный интеллект будет машинами, которые могут 

отображать явления, аналогичные человеческому интеллекту. Хотя это звучит довольно сложно, этот 

аспект можно объяснить относительно легко. Что ж, в «типичном» программировании информацион-

ные системы несколько закодированы, как они должны реагировать на соответствующие задачи. 

Например, нажатие соответствующей иконки на экране компьютера приведет к запуску нужной нам 

программы. Так создаются машины, которые должны работать строго определенным образом. В ис-

кусственном интеллекте есть много разных проблем, таких как нейронные сети, робототехника и да-

же искусственная жизнь. Хотя иногда мы совершенно не осознаем этого, мы ежедневно используем 

искусственный интеллект. Появляется все больше и больше сообщений о возможностях использова-

ния искусственного интеллекта. В качестве примера одного из наиболее интересных можно привести 

тот факт, что в последнее время появилась информация о том, что ученые разработали систему, кото-

рая – после анализа только одной фотографии человеческого лица – могла бы указать, какую сексу-

альную ориентацию имеет человек [1]. 

Искусственный интеллект: какие возможности он дает? 

До недавнего времени автомобили, которые сами – без водителя – безопасно ездили по дорогам, 

можно было увидеть только в научно-фантастических фильмах о далеком будущем. В настоящее 

время, в принципе, первые такие транспортные средства уже появляются, но прежде чем они станут 

широко доступными, вероятно, потребуется некоторое время. Однако противники искусственного 

интеллекта выступают против тех, кто говорит, что да – искусственный интеллект может в некоторых 

отношениях превосходить человеческие возможности, но ему всегда будет не хватать того, чем люди 

определено обладают. Сознание – это фактор, по которому не хватает даже самых умных машин [2]. 

 
Список использованной литературы: 

 
1. Бекарыс Ж. «Искусственный интеллект,» Google, Алматы, 2020. 
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АҚПАРАТТЫ СЫМСЫЗ ТАРАТУ МҮМКІНДІГІ БАР ЦИФРЛЫҚ ТЕРМОМЕТРДІ 

LABVIEW НЕГІЗІНДЕ ЖОБАЛАУ ЖӘНЕ ҚҰРУ 

 

Болтабоева А.К., 
әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, 

e-mail: asiya322m@gmail.com 

Ғылыми жетекшісі: Абдрешева Самал Бексултановна 

 

Жылуды өлшеудегі негізгі қателік температураны өлшеу қателігімен анықталады. Осыған 

байланысты температураны өлшеу әдістері мен құралдарына ерекше назар аударылады. Электрондық 

температураны өлшеу құралдарын жасаушылар алған нәтижелерге талдау жасауға мүмкіндік берді . 

Электрондық термометрлердің нақты жобалық шешімдері үшін датчиктердің физикалық параметр-

лерінің тәуелділігін қажетті және жеткілікті дәлдікпен сипаттайтын оңтайлы математикалық 

модельдерді жасау үшін температура датчиктерінің физикалық параметрлерінің температуралық 

тәуелділіктерін математикалық модельдеу қажеттілігі туралы. Сондай-ақ, электронды термометр-

лерде жасалған математикалық модельдерді жүзеге асыратын тиісті аппараттық және бағдарламалық 

құралдарды жасау қажет. Бұдан басқа, бақылау жүйелері үшін температураны өлшеудің дәлдігі 

жоғары электрондық құралдарын әзірлеу кезінде мынадай міндеттерді кешенді шешу талап етіледі: 

температура датчиктерінің тұрақтылығы жоғары қазіргі заманғы, оның ішінде зияткерлік құралдарды 

әзірлеу; сымсыз интерфейсі бар құралдарды қоса алғанда, температураны өлшеудің дәлдігі жоғары 

құралдары үшін бірегей схемотехникалық және конструкторлық шешімдер әзірлеу; өлшенген 

сигналды температураға түрлендіру операцияларының жоғары жылдамдығын қамтамасыз ететін 

және электрондық термометрлердің сервистік мүмкіндіктерін жүзеге асыратын аппараттық және 

бағдарламалық құралдарды әзірлеу. 

Температура датчиктерінің термометриялық параметрлерінің тәуелділігін қажетті және жет-

кілікті дәлдікпен сипаттайтын математикалық модельдерді жасау, алынған математикалық 

модельдерді температураны электронды өлшеу құралдарында жүзеге асыратын аппараттық және 

бағдарламалық құралдарды жасау, оларды жасау және зерттеу жүргізу; 

Бұл тақтадан деректерді оқуға, мәнді Цельсий градустан Фаренгейтке түрлендіреді және екі 

мәнді де көрсетеді. LabVIEW бастапқыда бағдарламашылар үшін емес, инженерлер үшін жасалған. 

Сондықтан, бұл орта мүмкіндігінше интуитивті түрде жасалады. Сондықтан оны игеру жылдамдығы 

таңқаларлық. LabVIEW – бұл графикалық бағдарламалау тілі, сондықтан синтаксисті тексеруге, 

қателер мен терулерді іздеуге уақыт жұмсаудың қажеті жоқ. LabVIEW "нысандармен" (терминалдар, 

тораптар, функциялар және т.б.) жұмыс істейді. Қазір көптеген танымал деректерді жинау тақ-

таларын өндірушілер, машиналарды көру камералары, өнеркәсіптік жабдықтар LabVIEW-де көптеген 

мысалдармен бірге кітапханалардың дайын жиынтығымен бірге келеді. Бұл қысқа мерзімде 

жабдықты бастауға және оны өз міндеттеріне бейімдеуге мүмкіндік береді. LabVIEW параллель 

ағындармен өте оңай жұмыс істейді, оларды жасау және басқару өте оңай, бұл үлкен жобаларда өте 

маңызды. LabVIEW кішкентай қарапайым қосымшаларды да, көптеген сенсорлары мен күрделі 

интерфейсі бар үлкен жобаларды да жасауға мүмкіндік береді. 
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АВТОМАТТАНДЫРЫЛҒАН ЖҮЙЕСІН ТАЛДАУ 

 

Аузбаева А.М.,  
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Ғылыми жетекшісі: Касимов А.О., аға оқытушы 

 

Бұл жұмыста біз микроэлектромеханикалық жүйелердің (MEMS) қажеттілік негіздемесін анық-

таймыз және ол жүйелердің түрлерін қарастырып, микро МЕМS түрін 3D принтер көмегімен макро 

түрін жасаймыз. Микроэлектромеханикалық жүйелер немесе MEMS – бұл микро өңдеу әдістерін 

қолдана отырып жасалған миниатюралық механикалық және электромеханикалық элементтер (яғни 

құрылғылар мен құрылымдар) ретінде анықталатын технологиялар болып табылады. Басқаша айт-

қанда, микроэлектромеханикалық жүйелер (MEMS) – бұл механикалық және электрлік компонент-

терді біріктіре алатын өте кішкентай құрылғылар немесе құрылғылар тобы.  

MEMS жүйелерінің артықшылығы өте көп, оларды жұмыс барысында да талдайтын боламыз, 

мысалы оның сенімділігі, қол жетімді бағада болуы және қолданудағы ыңғайлылығы т.с.с.  

Жұмыс барысында MEMS гироскопының макеті құрастырылып, оның компоненттеріне және 

жұмыс жасау принципіне түрлі талдаулар жасалады. 

 
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 

 
1. Сысоева С. Ключевые сегменты рынка МЭМС-компонентов. Акселерометры // Компоненты и технологии. 2010. № 3. 

2. MEMS digital-to-acoustic transducer with error cancellation. US Patent 7,215,527. Neumann Jr., et al. Carnegie Mellon 

University. May 8, 2007. 

3. i-us.ru 

4. МЭМС ‒ www.sysoeva.com/mems.htm 
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ЖЫЛУМЕН ЖАБДЫҚТАУДЫҢ АВТОМАТТАНДЫРЫЛҒАН ЖҮЙЕСІ 
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Ғылыми жетекшісі: Тергеусизова А.С. 

 

Тұрғын және қоғамдық ғимараттарды жылумен жабдықтау деп жылыту, желдету және ыстық 

сумен жабдықтау мақсатында жылуды беру және бөлу түсініледі. Жылумен жабдықтау жүйелерін 

автоматтандыру деп жылумен жабдықтау жүйелеріндегі технологиялық процестерді басқару үшін 

автоматты құрылғылар кешенін пайдалану түсініледі. 

Жылумен жабдықтау жүйелерін автоматтандыру параметрлерді реттеуді, жабдықтар мен агре-

гаттардың жұмысын басқаруды, оларды қорғау мен бұғаттауды, параметрлерді бақылау мен өлшеуді, 

босатылатын және тұтынылатын ресурстардың шығынын есепке алуды қамтиды. 

Гидравликалық жұмыс режимдерін реттеудің, жабдықты басқарудың және жылу желілері мен 

тұтынушыларды қорғаудың әртүрлі сатыларында жылу беруді реттеуді автоматтандыру бойынша 

техникалық шешімдер жылу пункттерін, сорғы станцияларын автоматтандырумен және жылу 

желілерін қорғаумен байланысты. Орталық реттеу сатысы үшін жылуды босатудың ұтымды режимін 

жылу көзінің типін, жылу жүктемесінің түрін және жылуды жылытуға жіберуді реттеуді автомат-

тандырумен жылу пункттерінің қамтылу дәрежесін ескере отырып таңдайды. Жылу көздеріндегі 

ресурстарды үнемдеу үшін температураның түзетілген кестесіне сәйкес орталық реттеу кеңінен 

қолданылады, ал жылу пункттерінде ыстық сумен жабдықтау су жылытқышын қосу схемасы 

таңдалады. Бұл жағдайда жылу пункттерінің жалпы жылу жүктемесі жылытылатын ғимараттардың 

құрылыс конструкцияларының жылу жинақтау қабілетіне байланысты теңестіріледі. 

Жылыту жүйесі ғимараттың ішкі контурының су температурасының микропроцессорлық 

реттегішімен, температура датчиктерімен және электр жетегі бар реттеуші клапанмен жабдықталған. 

Сыртқы ауа температурасына байланысты реттеуші құрылғы жылу желісінен тікелей құбырға 

орнатылған электр жетегі бар басқару клапанын басқара отырып, жылу кестесіне сәйкес ғимаратты 

жылытуға қажетті температураны қамтамасыз етеді. Жылу желісіне қайтарылатын кері судың 

максималды температурасын шектеу үшін микропроцессорлық реттегішке жылу желісіне кері су 

құбырында орнатылған температура датчигінен сигнал енгізу қарастырылған. Микропроцессорлық 

реттегіш жылу жүйесін аяздан қорғайды. Тұрақты қысым айырмашылығын ұстап тұру үшін 

температураны басқару клапанында қысым айырмашылығын реттегіш қарастырылған. 

Жылумен жабдықтаудың автоматтандырылған жүйесі шешетін негізгі мәселелер: 

‒ жылыту қазандығының жұмысын бақылау; 

‒ өмір сүру үшін қолайлы жағдайларды қамтамасыз ету; 

‒ отынды үнемдеу және жабдықты оңтайлы режимде пайдалану. 
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ФАКТОРЛАРЫНЫҢ ӘСЕРІН ТАЛДАУДЫҢ АВТОМАТТАНДЫРЫЛҒАН ЖҮЙЕСІН ҚҰРУ 
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Диплом жетекшісі: Қарымсақова Д.Т.,аға оқытушы. 

 

Экологиялық жағдайдың нашарлауына байланысты экологиялық факторлардың әсерінен қор-

шаған ортаның ластануының халықтың денсаулық жағдайына әсер ету көрсеткіштерін талдау бүгінгі 

күннің өзекті болып табылады. Осыған байланысты студент жастар ерекше алаңдаушылық туғызады, 

өйткені бір жағынан, бұл ұрпағымыздың денінің сау болуы – болашақтың кепілі, екінші жағынан, 

ұзақ оқу процесіне тартылған ұлдар мен қыздардың денсаулығының жай – күйіне байланысты 

олардың әрі қарайғы жұмысының тиімділігі жоғары болуы қажет.  

Ауру – зерттелетін жас топтарының денсаулық жағдайын бағалау критерийлерінің бірі. Сон-

дықтан студенттер арасында кең таралған ауру түрлеріне анықтауға талдау жүргізіледі және қандай 

экологиялық факторларға байланысты пайда болуы анықталады. Осы мақсатта, оқушылардың 

денсаулық көрсеткіштеріне қоршаған ортаның әртүрлі факторларының әсерін талдаудың автомат-

тандырылған жүйесін құру қолға алынды. 

Оқушылардың денсаулық көрсеткіштеріне қоршаған ортаның әртүрлі факторларының әсерін 

талдаудың автоматтандырылған жүйесін құру келесі ретпен іске асырылады: 

 ең алдымен, жобаға қажетті деректерді жинақтау және талдау; 

 автоматтандырылған жүйені құруға арналған технологиялық ортаны таңдау; 

 жүйенің алгоритмін құру; 

 студенттердің аурушаңдық құрылымы жасау; 

 мәліметтер базасын құру; 

 талдау нәтижелерін алу және құрылған жүйені сынақтан өткізу. 

Қолға алынып отырған жүйенің негізгі өзгешеліктері мынадай: 

 медицина қызметкерлеріне аурудың ошағының негізгі көздерін аз уақыт аралығында талдауға 

мүмкіндік беру; 

 деректерді жинақтау, өңдеу және сараптау жылдамдығын арттыру; 

 автоматтандырылған жүйеде оқушылардың жеке басына қатысты ақпараттарды сенімді сақтау. 

Жалпы қорыта айтқанда, қоршаған ортаның экологиялық факторлардың оқушалардың денсау-

лығына әсерін анықтай отырып, бұл ошақ көздерін жоюға атсалысу. Бұл жолда, қажетті мәліметтер 

талдауын аз уақыт аралығында қолжетімді болуына және талдау жүргізу сапасын жақсарту. 
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Ғылыми жетекшісі: Балбаев Ғ.Қ., PhD., доцент 

 

Компьютерлік көруді дамыту мен енгізудің алғашқы әрекеттері ХХ ғасырдың 60-жылдарының 

басына жатады. Тарихи тұрғыдан алғанда, компьютерлік көру алгоритмдері өндірісте аз мөлшерде 

енгізілді және қолданылды, өйткені бұл жүйелер қымбат болды. Алайда, бүгінгі таңда электронды 

жүйелерде шығындарды азайту, өнімділікті арттыру және энергияны тұтынуды азайту арқылы осы 

шығындарды оңтайландыруға қол жеткізілді, компьютерлік көру жүйелерін өндірістің әртүрлі 

салаларында және адамдардың өмірінде кеңінен таратуға жол ашылды. 

Сондай-ақ, соңғы жылдары ғана процессорлардың есептеу қуаты мен жылдамдығының, жад 

көлемінің артуына, ажыратымдылық қабілетінің артуына, байланыс арналарының өткізу қабілет-

тілігінің және камералардың басқа параметрлерінің дамуына, сондай-ақ машиналық және терең 

оқыту (Machine/Deep Learning), жасанды интеллект сияқты технологиялардың пайда болуына бай-

ланысты AI (Artificial Intelligence) компьютерлік және машиналық көру технологиялары (Computer/ 

Machine Vision) өнеркәсіптің әртүрлі салаларында және адамдардың күнделікті өмірінде көбірек 

қолданыс таба бастады. 

Бұл жұмыста QVGA бейне пішімін (320 × 240) қолданамыз, сондықтан камераға қажетті 

ажыратымдылықты орнатуымыз керек. Мұны келесі пәрменмен жасауға болады: 

 

setResolution(); 

 

Бұл жұмыста монохромды суреттермен жұмыс жасаймыз, сондықтан регистрлерде команда 

көмегімен тиісті мәндерді орнату қажет: 
 

setColor(); 

 

Келесі функцияның көмегімен біз регистрге қажетті он алтылық мәнді жазамыз. Егер осыдан 

кейін сіз шифрланған суреттерді алсаңыз, ұсынылған командадағы екінші параметрді 10-дан 9/11/12-

ге өзгертуге тырысуға болады. Бірақ көп жағдайда 10 параметрі өте жақсы жұмыс істейді, сондықтан 

оны өзгерту қажет болмайды. 
 

writeReg(0x11, 10); 

 

Біз қолданатын келесі функция кескін рұқсатын алуға арналған-бұл жобада біз 320 x 240 пиксель 

ажыратымдылығын қолданамыз. 

 

captureImg(320, 240); 

 

Сондай-ақ, бағдарламада камерадан деректерді алу үшін I2C протоколын конфигурациялауға 

арналған функциялар бар. Олар осы Хаттама (Read) бойынша байланысты инициализациялауды, 

мекенжайды орнатуды, деректерді беруді және оқуды қамтиды. Бұл туралы толығырақ Arduino-да 

I2C интерфейсін пайдалану туралы мақалада оқуға болады. 

Суреттерді оқу үшін Serial Port Reader бағдарламасын қалай пайдалануға болады, Serial Port 

Reader бағдарламасында интуитивті пайдаланушы интерфейсі бар және оны келесі сілтемеден жүк-

теуге болады. Ол суреттерді base64 форматында түсіреді, содан кейін оларды декодтайды экранда 

кескін қалыптастыру үшін. Осы бағдарламамен жұмыс істеу үшін келесі қадамдар тізбегін 

орындаңыз. 

 
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 

 
1. Hiroyuki Arai., Kazuyuki Iso., Akira Kojima., Hitoshi Nakazawa, and Hideki Koike., «Toward Intelligent Video 

Surveillance». NTT Technical Review, Nov. 2007, Vol. 5, No. 11 
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СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ОЗОНИРОВАНИЕМ ВОЗДУХА 

 

Сеитқадыр А.Ә., 
Казахский национальный университет имени аль-Фараби, 

e-mail: alina-_kz@mail.ru 

Научный руководитель: Тергеусизова А.С. 

 

Озон, являясь газом с уникальными бактерицидными свойствами и обладая высоким окисли-

тельным потенциалом, нашел разнообразное и обширное применение в различных областях жизнеде-

ятельности человека и в различных отраслях производства. Это обусловлено участием озона во мно-

гих биохимических процессах, являющихся основой обмена веществ и энергий в сельскохозяйствен-

ных биологических объектах. Итогом такого применения озоновоздушной смеси, является повыше-

ние производительности, снижение энергоемкости, снижение бактериологического и вирусного угне-

тения, повышение урожайности, продуктивности и сохранности сельскохозяйственной продукции. 

Одним из новых направлений хранения плодов, овощей, зерна и технических культур является при-

менение озона. В связи с разнообразными областями использования озона особую актуальность при-

обретают задачи разработки научно-обоснованной технологии применения электроозонирования при 

хранении сельскохозяйственной продукции. 

Целью работы является исследовать и разработать автоматизированную установку с мониторин-

гом и оперативным управлением озонированием воздуха для повышения сроков хранения сельскохо-

зяйственной продукции в закрытых помещениях на основе усовершенствованной конструкции озона-

тора. Объектом исследования является установленные режимы озонирования воздуха для обеспече-

ния процессов сохранности сельскохозяйственной продукции в системе «озонатор-овощехра-

нилище», являющейся основой автоматизированной установки. 

Для решения поставленных задач в работе используются методы измерения электрических и не-

электрических величин, математического и физического моделирования, теории автоматического 

управления, а также методы системного анализа, планирования и обработки полученных результатов. 

Материалом исследование послужили научные работы и разработанная математическая модель 

ионизационных процессов в коронном разряде и расчетные значения зависимости плотности озона в 

зоне коронного разряда от величины разрядного тока и конфигурации коронирующего электрода. 

В результате проведенных исследований найдены условия усиления тока, позволяющие получить 

озон из неосушенного воздуха с энергетическим выходом 40 – 50 граммов на кВт·час, что позволяет 

упростить конструкцию озонатора и получить малые удельные энергозатраты на 1г. озона. 

Разработан, изложен и испытан озонатор высоковольтных импульсов ОВИ-1 работающий в ко-

ронно-барьерном разряде с более высоким достоинством. 

Разработана система автоматического регулирования концентрации озона в рабочем помещении.  

В заключении по результатам представленных и обсуждённых научных исследований сформули-

рованы основные выводы работы. Выполнена оценка структуры и параметров адаптивной прогнози-

рующей модели ТП озонирования при использовании активной идентификации. Произведена оценка 

адекватности адаптивной прогнозирующей модели и нестационарного динамического технологи-

ческого процесса озонирования. По предложенной технологической схеме озонирования проведены 

опытные испытания в производственных условиях. 
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Озон бірегей бактерицидтік қасиеттері бар және жоғары тотығу потенциалы бар газ бола отырып, 

адам өмірінің әртүрлі салаларында және өндірістің әртүрлі салаларында әртүрлі және кең қолданыс 

тапты. Бұл озонның ауылшаруашылық биологиялық нысандардағы зат алмасу мен энергияның негізі 

болып табылатын көптеген биохимиялық процестерге қатысуына байланысты. Озон-ауа қоспасын 

осындай қолданудың нәтижесі өнімділіктің жоғарылауы, энергия сыйымдылығының төмендеуі, бак-

териологиялық және вирустық тежелудің төмендеуі, ауылшаруашылық өнімдерінің өнімділігі, 

өнімділігі мен қауіпсіздігінің жоғарылауы болып табылады. Жемістерді, көкөністерді, дәндер мен 

техникалық дақылдарды сақтаудың жаңа бағыттарының бірі-озонды қолдану. Озонды қолданудың әр 

түрлі салаларына байланысты ауылшаруашылық өнімдерін сақтау кезінде электрмен жабдықтауды 

қолданудың ғылыми негізделген технологиясын жасау міндеттері ерекше өзекті болып табылады. 

Зерттеу мақсаты: Озонатордың жетілдірілген дизайны негізінде жабық үй-жайларда ауылша-

руашылық өнімдерін сақтау мерзімін арттыру үшін ауаны озондауды бақылау және жедел басқару 

арқылы автоматтандырылған қондырғыны зерттеңіз және жасаңыз. 

Автоматтандырылған қондырғының негізі болып табылатын "озонатор – көкөніс қоймасы" жүй-

есінде ауыл шаруашылығы өнімінің сақталу процестерін қамтамасыз ету үшін ауаны озондау режим-

дері. 

Зерттеу әдіcі: Тапсырмаларды шешу үшін жұмыста электрлік және электрлік емес шамаларды 

өлшеу әдістері, Математикалық және физикалық модельдеу, автоматты басқару теориясы, сонымен 

қатар нәтижелерді жүйелік талдау, жоспарлау және өңдеу әдістері қолданылады. 

Зерттеу материалы: Ғылыми жұмыстар мен корона разрядындағы иондану процестерінің да-

мыған математикалық моделі және Корона разряд аймағындағы озон тығыздығының разряд тогы мен 

корона электродының конфигурациясына тәуелділігінің есептелген мәндері болды. 

Жүргізілген зерттеулер нәтижесінде кВт•сағатына 40-50 грамм энергия шығымы бар кептірілме-

ген ауадан озон алуға мүмкіндік беретін токтың күшеюі жағдайлары табылды, бұл озонатордың ди-

зайнын жеңілдетуге және 1 г – ға аз энергия шығынын алуға мүмкіндік береді.озон. 

Коронна-тосқауыл разряды жоғары абыроймен жұмыс істейтін ОВИ-1 жоғары вольтты импуль-

стар озонаторы әзірленді, баяндалды және сыналды. 

Жұмыс үй-жайындағы озон концентрациясын автоматты реттеу жүйесі әзірленді. 

Ұсынылған және талқыланған ғылыми зерттеулердің нәтижелері бойынша қорытындыда жұмы-

стың негізгі тұжырымдары тұжырымдалған. Белсенді сәйкестендіруді пайдалану кезінде ТП озон-

даудың адаптивті болжамды моделінің құрылымы мен параметрлерін бағалау жүргізілді. Бейімдел-

гіш болжамды модельдің және озондаудың стационарлық емес динамикалық технологиялық про-

цесінің барабарлығы бағаланды. Озондаудың ұсынылған технологиялық схемасы бойынша өндірістік 

жағдайларда тәжірибелік сынақтар жүргізілді. 
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Ozone, being a gas with unique bactericidal properties and possessing a high oxidizing potential, has 

found a diverse and extensive application in various areas of human activity and in various industries. This is 

due to the participation of ozone in many biochemical processes that are the basis of metabolism of sub-

stances and energy in agricultural biological objects. The result of such application of ozone-air mixture is 

increased productivity, reduced energy consumption, reduced bacteriological and viral suppression, in-

creased yield, productivity and preservation of agricultural products. One of the new directions of storage of 

fruits, vegetables, grains and industrial crops is the use of ozone. Due to the various applications of ozone, 

the development of science-based technology of application of electro-ozonation during the storage of agri-

cultural products is of particular relevance. 

Purpose of research: To study and develop an automated unit with monitoring and operational control 

of air ozonation to increase the shelf life of agricultural products in enclosed spaces on the basis of an im-

proved ozonator design. 

Object of research. Modes of air ozonation to ensure the preservation of agricultural products in the sys-

tem "ozonator – vegetable storehouse", which is the basis of an automated unit. 

Materials and methods of research: To solve the tasks set, we use methods of measuring electrical and 

non-electrical quantities, mathematical and physical modeling, the theory of automatic control, as well as 

methods of system analysis, planning and processing of the obtained results. 

The research material is the research work and the developed mathematical model of ionization process-

es in corona discharge and calculated values of dependence of ozone density in the corona discharge zone on 

the discharge current value and the corona discharge electrode configuration. 

As a result of the performed studies, the conditions of current amplification that allow obtaining ozone 

from not dried air with the energy yield of 40-50 grams per kWh, which makes it possible to simplify the 

ozonator design and obtain low specific power inputs per 1 g of ozone, were found. 

OVI-1 high-voltage pulse ozonator operating in corona-barrier discharge with a higher dignity is devel-

oped, stated and tested. 

A system for automatic regulation of ozone concentration in the working room was developed.  

In the conclusion on the results of the presented and discussed scientific research the main conclusions 

of the work are formulated. The structure and parameters of the adaptive predictive model of TP ozonation 

were evaluated using active identification. The evaluation of the adequacy of the adaptive forecasting model 

and the non-stationary dynamic technological process of ozonation was performed. According to the pro-

posed technological scheme of ozonation, pilot tests were conducted in production conditions. 
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Тұрлығұл Н.Қ., 
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Ғылыми жетекшісі: Тергеусизова А.С. 

 

Жылу энергиясын бақылау мен есепке алудың автоматтандырылған жүйелері тұтынушы мен 

жеткізуші ұйым арасындағы қаржылық есептеулерде қолданылатын негізгі көрсеткіштерді өлшеуге 

және есепке алуға арналған. Қосымша параметрлер тұтынушыға көрсетілетін қызметтердің сапасын, 

ал жабдықтаушы ұйым үшін жабдықтың тиімділігін сипаттайды.  

Жылу энергиясын бақылау мен есепке алудың автоматтандырылған жүйелерінде қолданылатын 

барлық техникалық құралдар келесі санаттарға бөлінеді:  

 Төмен деңгейлі жабдықтар: Жүйенің жоғары деңгейлі жабдықтары. Жүйенің төменгі деңгейінің 

техникалық құралдары. 

Төменгі деңгейдің техникалық құралдарына мыналар жатады: Ультрадыбыстық шығын 

өлшегіштер (түрі – US-800); Температура датчиктері (түрі – METRAN KTSP 206); Қысым датчиктері 

(METRAN 55 типі); TEKON-19 жылу калькуляторына негізделген толық есептегіш шкаф. 

Жүйенің жоғарғы деңгейінің техникалық құралдары. Жүйенің жоғарғы деңгейінің техникалық 

құралдарына мыналар жатады: Жылу энергиясын бақылау мен есепке алудың автоматтандырылған 

жүйелері сервер; Уақытты синхрондау жабдығы (GPS қабылдағышы); Байланыс жабдықтары; 

Жүйені пайдаланушылардың жұмыс станциялары. 

Жүйе құрылымының сипаттамасы. Әр павильонда ағын, температура және қысым датчиктеріне 

қосылған толық өлшеу шкафы бар. Жылу энергиясын бақылау мен есепке алудың автоматтан-

дырылған жүйелердің екінші деңгейі DELTA. Өлшеу нәтижелері мен өлшеу құралдарының күйі 

туралы ақпаратты жинау бірінші деңгейлі TEKON контроллерлерінен берілген циклділік; 

 Қажетті қосымша есептеулерді орындау; Ескерту және апаттық дабылды қалыптастыру; 

Жиналған ақпаратты Жылу энергиясын бақылау мен есепке алудың автоматтандырылған жүйелері 

жүйесінің архивтік базасында сақтау; Ұстауды есепке алу параметрлерінің ағымдағы мәндерін 

мнемикалық диаграммалар мен графиктер түрінде нақты уақыт режимінде көрсету; Есеп беру 

парақтарын автоматты және қол режимінде басып шығару; Сыртқы ұйымдарға жылуды есептеу 

туралы мәліметтерді беру; Жылу энергиясын бақылау мен есепке алудың автоматтандырылған 

жүйелері құрылғыларында біркелкі уақытты сақтау. 

Есептеу пункттерінен ақпарат жинауды ұйымдастыру. Есепке алу орталықтары мен Жылу 

энергиясын бақылау мен есепке алудың автоматтандырылған жүйелерінің сервері арасындағы 

байланысты ұйымдастыру үшін GPRS технологиясына «Қорғалған деректерді беру (APN)» қызметі 

қолданылады. Бұл қызметті пайдалану кезінде байланыс операторы арнайы кіру нүктесін ұйым-

дастырады тұтынушының SIM карталарына байланған статикалық IP мекенжайлардың жабық пулы. 

Осы пулға кіретін SIM карталар GPRS қосылымын іске қосқаннан кейін виртуалды жергілікті желіге 

енеді, оның ішінде TCP-IP отбасының хаттамалары арқылы ақпарат алмасуға болады. Мұндай кіру 

нүктесінің Интернетке қосылуы өшірілген, бұл кіру нүктесінің абоненттері арасындағы байланыс 

сенімділігі мен қауіпсіздігін арттырады. Сонымен қатар, VPN каналы арқылы Жылу энергиясын 

бақылау мен есепке алудың автоматтандырылған жүйелері жүйесінің серверіне осы кіру нүктесіне 

кіру ұйымдастырылған. 

Жылу энергиясын бақылау мен есепке алудың автоматтандырылған жүйелері серверімен 

байланыс арнасын ұйымдастыру үшін TEKON K-105 GSM / GPRS контроллері толығымен өлшеу 

шкафының әр түйініне орнатылған.Жылу өлшеу жүйелері келесі міндеттерді шешеді: жылу көз-

дерінен аралас жылу-электр станциялары, орталықтандырылған жылу орталықтарынан, қазандықтар 

жеткізілетін жылу энергиясын бақылау; 

Автоматтандырылған энергияны есепке алу жүйелері: Деректерді қолмен жинау және оқуды 

синхрондау кезіндегі қателіктерді азайту арқылы есепке алудың дәлдігін арттыру; Объектілердің 

қалдықтарын бақылауға байланысты электр энергиясының ысыраптары мен ұрлануын азайту; 

Энергия шығынын талдау арқылы өндірістік процестерді оңтайландыру және бақылау; Электр энер-

гиясын тұтыну туралы жедел және сенімді ақпарат алуына байланысты кәсіпорынның экономикалық 

бөлімдері ақпараттарды өңдеуге шығындарды азайту. 

 Автоматтандырылған энергияны есепке алу жүйесін енгізудің экономикалық тиімділігі әрбір 

нақты кәсіпорынның немесе бөлімшенің ерекшеліктеріне және, әрине, алынған ақпарат негізінде 
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қабылданатын шараларға байланысты. Өндірістің энергия сыйымдылығы неғұрлым жоғары болса, 

есепке алынбаған шығындар соғұрлым көп болады, демек, автоматтандырылған есептеу жүйесін 

енгізуден алынған жалпы нәтиже неғұрлым нақты болады. 

Энергия есебінің түрлері. Коммерциялық – шоттар есептегіштің деректері негізінде төленеді; 

Техникалық – бақылау пункттерінде орнатылған есептегіш құралдарының көрсеткіштері бойынша, 

артық шығындарға кінәлі тұтынушы немесе апат орны анықталады. 

Энергияны тұтыну үшін коммерциялық есепке алу жүйелерін, әсіресе ірі кәсіпорындарда 

енгізудің басты артықшылығы – желілерді жөндеу мен қызмет көрсету уақытының қысқаруы. 

Ғимараттарға ыстық сумен бірге жеткізілетін жылу энергиясы су немесе электр энергиясынан 

кем емес маңызды энергия көзі болып табылады, сондықтан оның тұтынылуын есепке алу мен 

бақылау төлемдерді айтарлықтай үнемдеуге көмектеседі. Өндірістік ғимараттарда олар жылу 

өлшегіштер желісіне негізделген өлшеу арнасындағы температура мен қысымды басқаратын 

көпарналы автоматтандырылған өлшеу жүйелері болып табылады. Есептегіштермен жинақталған 

мәліметтер негізінде компания жылу шығынын үнемдеу бойынша шараларды жүзеге асырады, 

сонымен қатар салқындатқыш температурасының белгіленген стандарттарға сәйкестігін бақылайды. 
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Ғылыми технологиялық жетістіктер басқару теориясына айтарлықтай әсер етеді. Таратылған 

ақпараттық технологиялар, басқару қызметінде қазіргі заманғы дамытудағы маңызды фактор болып 

табылады [1]. Таратылған басқаруды жүзеге асыратын тәсілдердің бірі – желілік жүйелер мен 

технологиялар. Осындай технологиялар мен жүйелердің бірі – «Интернет заттар технологиясы». Бұл 

технологияның жаһандық технологиялық дамудың жаңа кезеңі ретінде пайда болуы қоғамның 

барлық салаларында ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың қарқынды енгізілуімен бай-

ланысты [2]. Бұл технология, ең алдымен, Интернет-технологияларды, микроэлектроника мен бағдар-

ламалық жасақтама жетістіктерін жаппай қолдануға негізделген, жедел дамып келе жатқан сандық 

экономикада көрінеді [2]. Заттар интернеті және оларға негізделген шешімдер жиі «smart» (ақылды) 

деп аталады [3]. Бүгінде олар ақылды өндіріс, ақылды энергетика, ақылды ауыл шаруашылығы, 

ақылды логистика, ақылды көлік, ақылды үй, ақылды қала, ақылды денсаулық сияқты салаларда 

кеңінен ұсынылған және бұл тізім тек жаңа нарық сегменттерін қамтитыны және өсетіні анық. 

Заттар интернетін қолданған кезде келесі аспектілерді ажыратуға болады: жүйелік, жобалық, 

ақпараттық, басқарушылық, интеллектуалды. Жүйелік аспект жүйені, технологияны немесе процесті 

жүйелік тұрғыдан қарастыруға мүмкіндік береді. Осы тұрғыдан алғанда, IoT – бұл үлестірілген 

жүйелер проблемаларымен сипатталатын үлестірілген жүйе. Дизайн аспектісі IoT схемасын ақпа-

раттық құрылым ретінде қарастыруға мүмкіндік береді.  

Бұл IoT ақылды технологиясының типтік мысалдары: экологиялық мониторинг; Инфрақұры-

лымды басқару; Өндіріс; Энергия менеджменті; Үйдегі энергия түрлерін басқару; Медицина және 

денсаулық сақтау; Құрылыс және үйді автоматтандыру.  

Заттар Интернеті – басқарылатын объектіде датчиктер мен физикалық құрылғыларды үлестіруге 

негізделген желіні басқарудың жаңа технологиясы. Заттар Интернетінде басқа басқару жүйелерінде 

жоқ бірнеше принципиалды жаңа технологиялық шешімдер бар. Ең алдымен, бұл трафикке және желі 

түйіндеріне жүктеуге байланысты басқару ағындарын қайта конфигурациялау мүмкіндігі.  
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Бұл жұмыста біз ағынды суларды тазарту жүйесінің құрылымдық және технологиялық ерекше-

ліктерін ескеруге мүмкіндік беретін автоматты басқару жүйесінің объектісі ретінде биореактордың 

жалпыланған математикалық моделін жасаймыз. Өндірістік кәсіпорындардың экологиялық қауіп-

сіздігін қамтамасыз етудің негізгі технологиясы ретінде ағынды суларды тазарту өндірістік кешенде 

де, сонымен қатар тұрақты тұрмыстық тазарту құралдарында да кеңінен қолданылады. Бұндай 

жағдайларда анаэробты биореакторларды қолданудың тиімділігі өте жоғары. Өйткені, олардың 

жұмысы оңтайлы температура режимін орнату үшін қолданылатын биогазды шығарумен іске 

асырылады. Биореактордағы заттардың таралуы мен түрлену процестерінің математикалық сипаты 

масса алмасу теңдеулеріне, атап айтқанда конвективті диффузия теңдеулеріне негізделген. Ағынды 

судың ластануының анаэробты ыдырау процесстері екі түрде жүзеге асырылады: олар метаногенез 

және қышқылгенез (кислотогенез). Қышқылгенез (кислотогенез) кезінде глюкозаның жалпыланған 

концентрациясымен көрінетін бастапқы ластанған микроорганизмдер ацетатқа, яғни сірке қыш-

қылына жалпыланған концентрациямен айналады. Ал метаногенез әдісі кезінде сірке қышықылынан 

метан концентрациясы бар биогаз түзіледі.  

 Жұмыс барысында жасалған биореактор жұмысының негізгі математикалық сипаттамасы 

ағынды суларды тазартудың құрылымдық және технологиялық ерекшеліктерін көрсете алады. Бұл 

сипаттамаларды бекітілген массасы бар анаэробты биореактордың жалпы моделі ретінде қарастыра 

аламыз. 
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TIA PORTAL КОМПЛЕКСІНІҢ СТАНДАРТТЫ PID_COMPACT ФУНКЦИОНАЛДЫ  

БЛОГЫ АРҚЫЛЫ РОБАСТТЫ КОНТРОЛЛЕРДІ ЗЕРТТЕУ 

 

Нурхан Н.Ғ.,  
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Ғылыми жетекшісі: Балбаев Ғ.Қ., PhD., доцент 

 

Қазіргі таңда толық емес немесе белгісіз математикалық модельді, белгісіз параметрлері мен 

құрылымы бар өнеркәсіптік кешеннің технологиялық объектілерін бақылау және реттеу міндетін 

шешу тәсілі басқарудың классикалық теориясын пайдалану негізді болып табылмайды, робастты 

басқару тәсілі мен робастты контроллерді зерттеу арқылы өтеді. Робастты контроллер жүйе туралы 

жалпы ақпаратсыз нақты автоматты объектілердің технологиялық кешенін басқарады: жүйе түрлі 

белгісіз сыртқы және ішкі жағдайлардың туындауы жағдайында жұмыс істейтін, өзгерістерді 

тудыратын әсерлер объект туралы априорлық ақпараттың белгісіздіктері немесе дәлсіздіктері болған 

жағдайда. 

Робасттық жүйелер, робасттық реттегіш термині ПИД-реттегішті де, автоқұрылысты да, мате-

матикалық модель анықталған және объектінің толық емес немесе белгісіз математикалық моделі 

жағдайында жұмыс істеуге мүмкіндік беретін бейімделу жүйелерін де біріктіреді.  

Бұл жұмыста математикалық тұжырымдарды зерттеу есептерінің шешімін іздеуде робастты 

контроллерлерді құру мәселелері қаралды. SIMATIC S7 – 1200 және Simatic S7-1500 СПЛК негі-

зіндегі TIA Portal бағдарламалық кешенінің CONT_C және PID_Compact функционалдық блоктарын 

қолдана отырып, ПИД реттеуішінің робасттылық қасиеттері зерттелді [1]. 

Функционалды блокпен жұмыс істеу үшін SIMATIC S7-1212с контроллерін қосу арқылы 

контроллердің конфигурациясын жасау керек, бұл әмбебап мақсаттағы модульдік бағдарламаланатын 

контроллер; CPU және SM 1234 аналогтық сигнал модулі. Сондай-ақ, технологиялық объектіге 

басқару және бұзушы әсер ету бойынша реттеушінің робастылығын тексеру үшін қосымша жабдық 

конфигурацияланды. CPU-ға қосымша HMI панелі KTP600 Basic 64 панелі және PC станциясы 

қосылған. Құрылғылар арасындағы байланыс PROFIBUS DP және/немесе PROFINET IO желілері 

негізінде жүзеге асырылды [2]. 

ПИД реттеуіш PID_Compact шығыс сигналын анықтау үшін келесі формуламен сипатталады: 

 

 𝑦 = 𝐾𝑝 ∗ [(b ∗ w − x) +
1

𝑇𝑖∗𝑆
∗ (𝑤 − 𝑥) +

𝑇𝑝∗𝑆

𝑎∗𝑇𝑝∗𝑆+1
∗ (𝑐 ∗ 𝑤 − 𝑥)]  

 

Робастты контроллер негізінде жүйені іске асыру әзірленді және PID_Compact функционалдық 

блогының сенімділік дәрежесін зерттеу бойынша эксперименттер сериясы зерттелді. Эксперименттік 

кешен әртүрлі стандартты емес күрделі технологиялық жағдайларды модельдеу үшін реттелетін 

технологиялық объектіде көптеген ауытқу әкелетін әсерлер жасайды.  
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 Қазipгi заманғы ақпаpаттық тeлeөлшeyшi жүйeлepдe, датчиктepдeн алынған өлшeнeтiн ақпа-

pаттаpды қабылдаyшы жақта oның қалпына кeлтipiлyiн бepiлгeн дәлдiктe opындайтындай түpде, 

oлаpдың тағайындалyына тәуeлciз, үлкeн қашықтықтаpға жiбepeдi. Бipақ, көптeгeн жағдайлаpда 

ақпаpаттық тeлeөлшeу жүйeлерiндe күpдeлi кoмминикациялық құpылғылаpды қолдану тиiмсiз. Бұл 

кіші құнымeн, үлкен ceнiмдiлiкпeн, бөлшeктepiнiң бip peттi пайдаланылyымeн, кoнcтpyкцияcының 

қаpапайымдылығымeн жәнe т.б. шаpтталyы мүмкiн. Coндықтан, бұл диплoмдық жoбаның мақcаты 

ақпаpаттық тeлeөлшeу жүйeciнiң бөгeттұpақтылығын, аппаpатypалық қиындылығын аpттыpмай-ақ 

жoғарылататын, ақпаpатты жiбеpy-қабылдаy тәciлдеpiн жаcаy бoлып табылады. Мақcатқа жeтy үшiн 

көптеген талаптаp қойылды: 

 – баcқаpушы құрылғыны (микpoконтрoллeрдi) таңдау; 

 – бipiншi peттi түpлeндipгiштeрдi (датчиктеpді) таңдаy; 

 – байланыc каналын таңдаy; 

 – бағдаpламалық қамтамаcыздандыруды жәнe бағдаpламалаy тiлiн таңдаy. 

 Бipiншi бөлiм тeлeөлшeу жүйeлeрiн талдаyға, жүйeлepдiң құpылy құpылымы жәнe клаccифи-

кацияcына, алмаcy пpoтoкoлдаpы жәнe олаpдың бағдаpламалық opындалyын қocа жiбeрy канал-

даpына аpналған. 

 Eкiншi бөлiмдe микpoкoнтpoллepдi, қыcым, тeмпepатypа датчиктеpiн жәнe oлаpдың жұмыc 

іcтеyiнiң тoлық пpинциптiк cипаттамаcымeн ESP8266 микpocхeмаcының нeгiзiндeгi Wi-Fi мoдyльдi 

таңдаyды жүзеге аcыpады жәнe жoғаpыда көpceтiлгeн бақыланатын паpамeтpлeрдi тeлeөлшeу 

cхeмаcын жаcаyға аpналады. 

 Бағдаpламалық қамтамаcыздандыpy бөлiмiндe, РНР бағдаpламалаy тiлiн қoлдана, cеpвepдiң 

мәлiмeттeр базаcына жiбepy мүмкiндiгi баp, мәлiмeттepдi қабылдаy жәнe өңдey бағдаpламаcын 

жаcаyға аpналады. 

 Төpтiншi жәнe бeciншi бөлiмдeрдe, eңбeктi қoрғаy бoйынша ұйымдаcтыpyшылық-тeхникалық ic-

шаpалаp жәнe өндipicкe жүйeнi eнгiзyдiң тeхника-экoнoмикалық эффeктивтiлiктi eceптey opындалып 

қаpаcтыpылды. 

 Тeлeөлшey туралы ғылым peтiндe oйлап көретін бoлcақ, oнда oл баcқаpылып oтыpған oбъeкт 

туралы мағлұматы баp, кoдталған элeктpлiк cигналды нeмece pадиo cигналдаpды бeлгiлi бip аpнайы 

аpна аpқылы жiбеpiп қана қoймай, oны қашықтықтан баcқаpып бақылап oтыpyға мүмкіндік бepeдi. 

Тeлeөлшeyлiк баcқаpyдың ныcандаpы peтiндe биoлoгиялық жүйeлep, тeхнoлoгиялық пpoцeccтeр мeн 

құpылғылаp, машиналаpды жатқызyға бoлады. Тeлeөлшeу әдicтepi энepгoжүйeлepдiң ныcандаpын, 

газ құбыpлаpын, атoмдық элeктpocтанциялаpын жәнe химиялық кәciпoрындаpының тeлeөлшeулepiн 

жүpгiзy үшiн қoлданылады. 

 Қашықтықта баcқаpy дeп, cыpттай қатынаc аpналаpы аpқылы баcқаpy кoмандаcын нeмece 

бақылаy ақпаpатын бeлгiлi бip қашықтыққа жiбepyдi айтамыз. Қашықтықта ақпарат алмаcy пpoцеcci, 

бeлгiлi бip ныcанның аpнайы бip қатынаc мүшeciнe жалғану аpқылы icкe аcады. 
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Технологиялық процестерді автоматтандыру қазіргі әлемде өте маңызды рөл атқарады, өйткені 

ол еңбек өнімділігі мен еңбек жағдайларын жақсарту факторларының бірі болып табылады. Тиім-

ділікті арттыру әдістеріне өндірісті оңтайландыру және модернизациялау, өндірістік шығындарды 

азайту, энергия шығынын үнемдеу, өлшеу құрылғыларынан ақпарат алу сапасы мен жылдамдығын 

арттыру жатады. Барлық қолданыстағы техникалық нысандар белгілі бір дәрежеде автоматтандыру 

құралдарымен жабдықтауға тырысады. Бірақ тиімді автоматтандырылған жүйені құру өте қиын. 

Өндірісті автоматтандырудың арқасында технологиялық процестер қызмет көрсететін персо-

налдың қатысуынсыз жүзеге асырылуы мүмкін. Бастапқыда өндірісті автоматтандыру тек ішінара 

жүзеге асырылды, бірақ қазіргі қоғамда оны қолдану барған сайын маңызды болып келеді және 

негізгі және көмекші операцияларға бөлінеді. Өндірісті толық автоматтандыру кезінде оператор тек 

жабдықтың жұмысын бақылап, жабдықты баптап, реттеуі керек. 

Қазіргі қоғамда автоматтандыру мүмкіндіктері үнемі өсуде. Көбінесе олардың міндеті процес-

тердің тиімділігін арттыру және қондырғылардың жұмыс режимдерін оңтайландыру үшін жұмыс 

жағдайлары өзгерген кезде жабдықты орнату. Қызметкерлердің тікелей қатысуынсыз жұмыс істейтін 

аппараттар, кешендер, цехтар мен кәсіпорындардың саны өсуде. 

Автоматтандыру түрлеріне мыналар жатады: 

1. Ішінара автоматтандыру, қажет болған жағдайда бір-бірімен байланысты емес жеке процес-

терді автоматтандыру. 

2. Кешенді автоматтандыру өзара келісілген және белгілі бір бағдарлама бойынша орындалатын 

технологиялық процестің барлық операцияларын автоматтандырудан тұрады. 

3. Толық автоматтандыру жабдықтың оңтайлы жұмыс режимдерін таңдаумен негізгі және 

қосалқы процестерді автоматтандырумен байланысты. 

Мақаланың мақсаты мұнай-газ саласындағы объектілердің SCADA-Simatic WinCC жүйесі негі-

зінде бағдарламаланатын жергілікті контроллерді пайдалана отырып, газ компрессорлық сорғы 

станциясын басқарудың автоматтандырылған жүйесін әзірлеу. 

Компрессорлық цехтың технологиялық орамасы мыналарға арналған: 

‒ компрессорлық станцияға магистральдық құбырдан технологиялық газды қабылдауға; 

‒ шаң тұтқыштар мен сүзгі-сепараторлардағы технологиялық газды механикалық қоспалардан 

және тамшы ылғалдан тазартуға; 

‒ газ айдау агрегаттарын жүктеу схемасын кейіннен сығу және реттеу үшін ағындарды бөлуге; 

‒ газды ауамен салқындату аппаратына сығымдалғаннан кейін газды салқындатуға; 

‒ газды магистральдық құбырға қайтаруға; 

‒ компрессорлық станцияны айналып өтіп, магистральдық құбыр арқылы газдың транзиттік 

өтуіне; 

‒ қажет болған жағдайда компрессорлық цехтың барлық технологиялық газ құбырларынан білте 

крандары арқылы атмосфераға газ шығаруға. 
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РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ  

ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО МОНИТОРИНГА ГОРНЫХ ЛЕДНИКОВ 

 

Тюлюбаев Д.М., Оспан Ә.Ғ., 
Казахский национальный университет имени аль-Фараби 

e-mail:doni99.99@inbox.ru 

Научный руководитель: старший преподователь Карымсакова Д.Т., darikosh81@mail.ru 

 

Современное континентальное оледенение Земли состоит округлённо из 198 тыс. отдельных лед-

ников общей площадью 726 800±34 000 км2. Регулярный мониторинг их динамики необходим, если 

не для всей генеральной совокупности, то, по крайней мере, для репрезентативных региональных вы-

борок ледников в наиболее крупных речных бассейнах. В связи с этим рассмотренные в работе воз-

можности и методы определения ELA – линии равновесия объёмов аккумуляции и абляции, состав-

ляющих годового баланса массы и альбедо, служат реальной основой для автоматизированного мо-

ниторинга ряда основных параметров оледенения. 

Цель исследовательской работы – создать автоматическую систему мониторинга горных 

ледников путем данных дистанционного зондирования Земли. 

Исходя из цели работы, сформированы следующие задачи исследования: 

1) Найти и собрать данные о глобальных и региональных изменениях размеров оледенения с 

помощью многоспектральных изображений высокогорных территорий, получаемые передовым 

космическим радиометром теплового излучения и отражения (ASTER) на борту спутника Terra и 

серии спутников LANDSAT 7 ETM+. 

2) Визуализировать собранные данные в ряд ГИС-совместимый формат: шейпфайл ESRI, 

пригодный для просмотра в Google Earth Engine. 

3) Показать динамику изменении размеров горных ледников. 

Актуальность темы в том, что ледники отступают по всему миру и что их упадок оказывает 

серьезное воздействие на многие общества. Знание распределения ледников и количественная оценка 

изменений ледников имеют решающее значение для оценки воздействия сокращения ледников на 

трансграничный гидрологический цикл и связанные с ним вопросы, такие как ирригация, 

производство энергии и предотвращение стихийных бедствий. Поэтому мониторинг ледников имеет 

жизненно важное значение для разработки устойчивых стратегий адаптации в регионах с 

оледеневшими горами. 
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РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ОБРАБОТКИ КЛИМАТИЧЕСКИХ ДАННЫХ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ  

 

Абилов А.Н., Оспан Ә.Ғ., 
Казахский национальный университет имени аль-Фараби 

e-mail: aan_99@mail.ru 

Научный руководитель: Қарымсақова Д., ст. преподователь 

 

Изменения климата, происходящие в последние десятилетия, привели к быстрому развитию тех-

нологий их мониторинга и моделирования. Накопленные архивы метеорологической и климатиче-

ской информации, полученной в результате наземных наблюдений, дистанционного зондирования 

земли, работы различных климатических и метеорологических моделей, открывают перед исследова-

телями широкие возможности для изучения сложных механизмов изменения климата. В свою оче-

редь, растет число различных методов обработки таких архивов данных, которые учитывают особен-

ности используемого материала и позволяют более детально изучить закономерности наблюдаемых 

климатических изменений [1]. 

В прогнозировании погоды и климата преобладает высокая размерность, взаимодействие на мно-

гих различных пространственных и временных масштабах и хаотическая динамика. Это делает мно-

гие задачи в этой области довольно сложными, а также современные численные модели– несмотря на 

их огромные вычислительные затраты – недостаточны для многих приложений. Поэтому для реше-

ния этих проблем привлекательно использовать появляющиеся новые технологии, такие как искус-

ственный интеллект. 

Актуальность темы в том, что климатические данные почти всегда постигают разобщенность, 

которая рассматривается как смещение и может возникать из-за многих факторов, таких как источ-

ник этих данных (поверхность суши, поверхность моря, спутники) или способы и условия записи 

данных. Поэтому, усилия по решению проблем, вызванных таким смещением, привели к разработке 

многих методов обнаружения смещения, а также многих методов коррекции данных[2]. 

Прогнозирование погоды является важным приложением в метеорологии и является одной из 

самых сложных научно-технических проблем во всем мире. В данной работе мы исследуем исполь-

зование методов интеллектуального анализа данных для прогнозирования максимальной температу-

ры, осадков, испарения и скорости ветра. Подходы к прогнозированию погоды оспариваются слож-

ными погодными явлениями с ограниченными наблюдениями и прошлыми данными. Погодные яв-

ления имеют множество параметров, которые невозможно перечислить и измерить. Растущее разви-

тие коммуникационных систем позволило экспертным системам прогнозирования погоды интегри-

ровать и совместно использовать ресурсы, и таким образом появилась гибридная система. Несмотря 

на эти улучшения в прогнозе погоды, эти экспертные системы не могут быть полностью надежными, 

поскольку прогноз погоды является основной проблемой. [3] 
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ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯСЫН ЕСЕПКЕ АЛУДЫҢ  

АВТОМАТТАНДЫРЫЛҒАН ЖҮЙЕСІН ЖАСАУ 

 

Аманбай А.Н., 
әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, 

e-mail: ardak.batyrbaeva@bk.ru 

Ғылыми жетекшісі: Абдилдаева А., PhD 

 

Электр энергиясын есепке алудың дамыған жүйесі кәсіпорындарға энергияны тұтынуды және 

электр желілеріндегі ысыраптарды оңай бақылауға мүмкіндік береді.Оның көмегімен ағымдағы 

тұтыну туралы деректер алуға, санауыш топтар арқылы тұтынуды есептеуге және қолданылмаған 

электр энергиясын анықтауға болады. Кәсіпорында осы бағдарламаны енгізу ұйымдастырушылық 

шығындар мен адам факторы есебінен энергия ресурстарын тиімсіз пайдалану мәселелерін шешуге 

мүмкіндік береді. Бұл мониторингтың объективті және тиімді құралы болып табылады. Жүйенің 

мақсаты: 

‒ ақпаратты қабылдау процессін автоматтандыру; 

‒ кәсіпорын мамандарының жұмыс үдерісін қолдау үшін ақпараттарды уақтылы беруі; 

‒ бірыңғай дерекқорда түрлі есепке алу құралдарын біріктіру мүмкіндігі. 

Жоғарыда айтылғандарға сүйене отырып, құрылатын жүйеге келесі талаптар қойылады: 

1. Кеңейту – бұл жүйені одан әрі дамыту және жетілдіру мүмкіндігі; 

2. Жылдамдылық – қысқа уақыт ішінде өңдеу мүмкіндігі, үлкен деректер жиынтығы; 

3. Эффективтілік – жүйе нақты уақытта жұмыс істей алуы; 

4. Интерфейс белгілі бір жабдыққа, бағдарламалық жасақтамаға, физикалық кеңістікте болмауы 

керек. 

Қорыта келгенде, бұндай есептеу жүйесін пайдалану келесідей жетіктікке жеткізеді: 

‒ электр энергиясының және шығындардың сапасын бақылау;  

‒ электр энергиясын есепке алудың дәлдігін арттыру; 

‒ деректерді жинау және өңдеуді автоматтандыру; 

‒ кәсіпорынның энергия үнемдеуін қамтамасыз ету;  

‒ тұтынылатын электр энергиясына жыл сайынғы шығындарды орташа есеппен 20%-ға, 

өтемділік мерзімі 2-3 тоқсанға дейін қысқартады. 
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МАГИСТРАЛЬДЫҚ ГАЗ ҚҰБЫРЫНЫҢ ЖЕЛІЛІК БӨЛІГІН АВТОМАТТАНДЫРУ 

 

Жаксылыкова А.Ж., 
әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, 

e-mail: zhaqash567@gmail.com 

Ғылыми жетекшісі: Нугманова С.А. 

 

Газ өнеркәсібінің даму ауқымы ірі ғылыми және техникалық міндеттер қояды. Олардың негіз-

гілерін былайша тұжырымдауға болады: 1) компрессорлық станциялардың, атап айтқанда, сығымдау 

агрегаттары мен олардың жетектерінің сенімділігімен байланысты газ көлігінің сенім-ділігін 

арттыру; 2) газ құбырларын оңтайлы пайдалануға және сығымдау агрегаттарының режимдерін 

оңтайландыруға байланысты газ көлігінің үнемділігін арттыру; 3) компрессорлық станциялар мен 

магистральдық газ құбырларын автоматтандыру. 

Магистральдық және таратушы газ құбырларын пайдалану кезінде диспетчерлік басқаруды 

телемеханизациялау газ құбырларының барлық құрылыстарының жұмысын автоматты бақылауды 

және басқаруды қамтамасыз етеді, газ құбырларының өткізу қабілетін арттыруға ықпал етеді, газ 

тасымалдау қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. 

Өз кезегінде газды тасымалдаудың сенімділігі мен үнемділігі көбінесе автоматтандыру деңгейіне 

байланысты. Қазіргі заманғы автоматика және автоматтандырылған жүйелер сығымдау қондыр-

ғыларының және тұтастай алғанда бүкіл газ құбырының оңтайлы режимдерін сақтай алады, апатсыз 

жұмысты қамтамасыз етеді, кейде қиын географиялық және климаттық жағдайларда станцияларға 

қызмет көрсетуді жеңілдетеді. 

Біздің елде газды едәуір қашықтыққа жеткізу үлкен диаметрлі магистральдық газ құбырлары 

арқылы жүзеге асырылады, бұл құрылымдардың күрделі жүйесі, соның ішінде желілік құрылымдар, 

компрессорлық және газ тарату станциялары, газ дайындау қондырғылары, лупингтер, шүмектер, 

шамдар, конденсат жинақтары, байланыс желілері және газды ұзақ қашықтыққа жеткізуге арналған. 

Қойылған мәселелерді шешу үшін, біріншіден, компрессорлық машиналар мен олардың жетек-

терінің, сондай-ақ газ құбыры тораптары мен газ реттеу станцияларының конструкциясын жақсарту; 

екіншіден, автоматты жүйелерді жетілдіру қажет. Бұл екі жол, жалпы айтқанда, өзара байланысты. 

Сонымен, жаңа автоматтандыру жүйелері кейде машиналардың дизайнын өзгертуді және жетілдіруді 

қажет етеді, ал жаңа, жетілдірілген дизайн түйіндері басқару жүйелерін жеңілдетеді. 
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ИШАРАТ ТІЛІН СӨЗДЕРГЕ ТҮРЛЕНДІРУ ДЕШИФРАТОРЫН ҚҰРУ 

 

Аманална А.Б., 
әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті 

e-mail: amanalinaa@mail.ru 

Ғылыми жетекшісі: Хайруллина А.  

 

Ишарат тілі мүмкінділігі шектеулі адамдар үшін ең маңызды қарым-қатынас түрі болып табы-

лады [1]. Мұндағы негізгі әрекет қол қимылына негізделген. Қол қимылы адамдардың бір-бірімен 

байланысы мен қарым-қатынасының ең кең таралған және табиғи тәсілі болды. Қол қимылы қол 

қалыптары мен қолдың динамикалық қозғалыстарын қамтитын адамдар арасындағы өзара әрекет-

тесудің экспрессивті құралдарын ұсынады. Қолдың орналасуы – бұл саусақтардың статикалық кон-

фигурациясы, ал қолдың динамикалық қозғалысы саусақ қимылымен немесе саусақтың қимылынсыз 

да жүзеге асатын қол қимылынан тұрады. Кез-келген ишарат тілін алып қарамасақ та, таралу 

көрсеткіші әртүрлі. Яғни, географиялық және мәдени сипаттарға байланысты кейбір ишарат белгілері 

мағыналары жағынан айырмашылыққа тап болып жатады. Сондай-ақ, сұхбаттасушылар бір-бірін 

түсіну үшін, сұхбаттасушылардың барлығы сол ымдау тілінде сөйлеуі маңызды [2]. Ақпараттың 

жетіспеушілігіне немесе ымдау тілінің жеткіліксіз болуына байланысты оны жақсарту өте маңызды, 

бұл топқа ана тілінде, яғни ымдау тілінде ақпаратқа қол жеткізуге мүмкіндік береді. Бұндай қиын-

дақтардан ішінара құтылу үшін адамдар арасында делдал қажет– ишарат тілін мәтінге айналдыра 

алатын қимылды тану жүйесі. 

Жұмыстың мақсаты: OpenCV-Python қолдана отырып, дешифратор құру. 

Құрылғылар мен әдістер: Машиналық оқыту негізінде элементтердің класстеризациясы қолда-

нылды, OpenCV-Python программалау ортасы пайдаланылды 

Күтілетін нәтижелер: Зерттеу нәтижесінде игарат тілін сөздік мәтінге аударатын дешифратордың 

жұмыс схемасы жасалды. 

Таңдалып отырған тақырыптың өзектілігі: Қимылдар әрқашан адамдардың өзара әрекеттесуінің 

ажырамас бөлігі болды. Бірақ қимылдар көптеген жағдайларда компьютермен өзара әрекеттесудің 

ыңғайлы құралы болып табылады. Мұндай жағдайлардың мысалдары келесідей болады: 

‒ ойын-сауық бағдарламалары мен жүйелерін басқару; 

‒ стерильділік талаптар кезінде медициналық жабдықты басқару, оны оператор мен құрылғы 

арасындағы тактильді байланысты барынша азайту; 

‒ компьютерлік тінтуір сияқты стандартты екі өлшемді манипуляторларды қолдану кезінде қол 

жетімділігі шектеулі күрделі үш өлшемді деректерді визуализациялау және модельдеу;  

‒ құлағы нашар еститін адамдар тілін компьютерлік тану. 

 
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 

 
1. Дактильный алфавит [Электронный ресурс]. – URL  https://signlang.ru/studyrsl/daktil/ (дата обращения: 09.03.21) 
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ҚОЙМА ЖӘНЕ САУДА ОПЕРАЦИЯЛАРЫН ЕСЕПКЕ АЛУ ЖҮЙЕСІН  

АВТОМАТТАНДЫРУ СТАТИСТИКАСЫ МЕН МОДЕЛІ 

 

Сеилхан Ш.И., 
әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, 

e-mail: sholpan.seilkhan@mail.ru 

Ғылыми жетекшісі: Тюлепбердинова Г.А., ф.-м.ғ.к. 

 

Жұмыстың мақсаты – сауда және қойма операцияларын есепке алу жұйесін автоматтандыруға 

мүмкіндік беретін бағдарламалық жасақтаманы және оның моделі мен статистикасын құру. Бүгінгі 

таңда сауда және қойма операцияларын есепке алудың автоматтандырылған жүйелерінсіз үздіксіз әрі 

сапалы жұмыс істейтін кәсіпорын (зауыт, өнеркәсіптік компания, фабрика, дүкен және т.б.) жоқтың 

қасы.Кәсіпорынға ақпаратты өңдеу мен сақтаудың жаңа технологияларын енгізу еңбек өнімділігінің 

артуына алып келеді. Сауда және қоймалық есепке алуды жүзеге асыру үшін компьютерлер мен ма-

мандандырылған бағдарламаларды қолданудың келесідей артықшылықтары бар: 

‒ шешім қабылдау процесін жақсарту;  

‒ ақпаратты өңдеу уақытын азайту;  

‒ пайдаланылатын ақпарат көлемін арттыру;  

‒ уақытты қажет ететін және ұзақ мерзімді операцияларды жою;  

‒ ақпараттың сенімділігі мен қауіпсіздігін қамтамасыз ету. 

Сауда және қоймалық есепке алудың автоматтандырылған құралдарын қолдану еңбек тиімділігін 

арттыруға және оның жүктемесін кеміте отырып, қызметкерлерге жүктемені азайтуға мүмкіндік бе-

реді. 

Автоматтандырылған сауданың артықшылықтары мен мүмкіндіктері: 

‒ дүкенді қашықтан басқару (ұялы телефон немесе планшет арқылы тәулік бойы кез келген 

жерден түсімді бақылау); 

‒ кассадан тауар мен ақшаны ұрлау мүмкіндігін болдырмау (қоймадағы ақша мен тауардың 

қалдығын дереу бақылау); 

‒ сатудың ыңғайлы статистикасын жүргізу және сол арқылы қалдық позициялардан тез арылып, 

ассортиментті түзету мүмкіндігі; 

‒ клиенттерге қызмет көрсету жеделдігін арттыру; 

‒ дисконттық жүйелерді енгізу мүмкіндігі; 

‒ әр түрлі төлем әдістерін қабылдау арқылы сатып алушылардың санын арттыру. 

Соңғы жылдары сауда және қойма операцияларын өңдеудің жаңа түрі пайда болды, онда ақпа-

ратты жергілікті өңдеу қарастырылған. Таратылған басқару идеясын жүзеге асыру үшін кәсіби дербес 

компьютерлер негізінде басқарудың әр деңгейі үшін автоматтандырылған жұмыс орындарын құру 

қажет. Жұмыс станциясының мәнін талдай отырып, мамандар оларды көбінесе мамандардың жұмыс 

орындарында орналасқан және олардың жұмысын автоматтандыруға арналған кәсіби бағытталған 

шағын есептеу жүйелері ретінде анықтайды. Әрбір басқару объектісі үшін олардың функционалдық 

мақсатына сәйкес келетін автоматтандырылған жұмыс орындарын қамтамасыз ету қажет. Жұмыс 

станцияларын құру жүйелілік, икемділік, тұрақтылық, тиімділік принциптеріне негізделуі қажет. 

 
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 
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3. Хлусов В.П. "Маркетинг негіздері". – М., 1997 ж.  

4. Бағаны қалыптастыру. / Под ред. проф. И. К. Салимжанова. Оқу құралы. Мәскеу. Фистантинформы 1996.  

5. Чубаков Г. Н. "Кәсіпорынның маркетингтік саясатындағы баға стратегиясы", М. Инерра – М., 2002. 

6. Дипломдық жобалардың экономикалық негіздемесі. Әдістемелік нұсқаулар. – СПб.: СЗПИ -1993. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПЛАТЕЖНЫХ УСЛУГ 

И ЗАПРАВКА БЕНЗОБАКОВ НА ОСНОВЕ GSM СВЯЗИ 

 

Еркенғали Ж.А. 
КазНУ им. аль-Фараби, Алматы 

e-mail: sakypbekova.meruyert@gmail.com 

Научный руководитель: Сакыпбекова М.Ж., старший преподаватель. 

 

В настоящее время автоматизация касается всех сфер для уменьшения затрат рабочей силы и 

времени, чтобы облегчить повседневную жизнь. Количество транспортных средств увеличилось, и 

пропорционально потребность в топливе также быстро растет. Даже при том, что там больше бензи-

новых колонок, мы требуем большей эффективности, меньших затрат времени и меньшей рабочей 

силы. Чтобы преодолеть эти проблемы, мы разрабатываем бесконтактную оплату с использованием 

GSM. Эта система может быть реализована в каждой бензоколонке, и потребность в рабочей силе 

будет уменьшена. 

В этой работе каждая транзакция фиксируется автоматически и может отслеживать транзакции 

из удаленного места через Интернет в любой точке мира. Эта система управления также помогает 

заправочным станциям стать быстрее и может уменьшить количество злоупотреблений в сделках. 

Новая технология отвечает этим требованиям, обеспечивая основу для развития кооперативного 

взаимодействия. Таким образом, GSM является примером новой технологии, которая обеспечит 

основу для обеспечения безопасности распределения продукции и хранения данных с исполь-

зованием базы данных. Он будет подключен к одному из языков программирования. 

В мире электроники важно разработать новую технологию, позволяющую обеспечить безопасное 

распределение топлива и ведение учета того же топлива с разрешения пользователя. Общий центра-

лизованный доступ ко всем этим видам деятельности обеспечивает правильный подход к безопасно-

сти и экономическим потребностям отраслей, поскольку сама отрасль может контролировать распре-

деление, а также вести учет одного и того же топлива с тысяч километров, сидя в офисе. Этот проект 

может быть реализован для использования распределения топлива в больших масштабах для дости-

жения различных целей отраслей промышленности и является гибкой системой. 

 
Список использованной литературы: 
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МАШИНАЛЫҚ КӨРУ АРҚЫЛЫ ЖОЛ ТӨСЕМІНІҢ САПАСЫН БАҚЫЛАУДЫ 

АВТОМАТТАНДЫРУ 

 

Тулеуов Д.У.,  
әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, 

e-mail: dastan.tuleuov@bk.ru 

Ғылыми жетекшісі: Нугманова С., п.ғ.к.., аға оқытушы 

 

Республикалық автомобиль жолдарының эксплутациялық жағдайын бақылау жол сипаттама-

ларының және ауыспалы параметрлерінің нормативтік талаптарына сәйкестік дәрежесін бағалауда 

негізделген. Сонымен қатар, жолдардың техникалық жағдайы көбінесе оларды күтіп ұстау шара-

ларына байланысты болып келеді: 

‒ қажетті шараларды дұрыс таңдау 

‒ олардың мазмұны мен уақыты бойынша орындау. 

Қазақстанда жыл сайын жалпыға ортақ пайдаланылатын республикалық жолдар желілеріне 

визуалды және аспаптық зерттеулер жүзеге асырылады. Визуалды тексеру геометриялық пара-

метрлерді өлшеу (автомобиль жолдарының ені, жол жабынының бөліктері, жиектері, еңістері) және 

жол жабынының беткі ақаулары мен жол төсемінің құрылымын зерттеуді қамтиды.  

Бұл жобада жол бетіндегі ақауларды анықтау және жабын құрылымын анықтау үшін жолды 

лазерлік сканерлеу жүйелерін қолданатын боламыз. Сканерлеу жүйесі жоғары жылдамдықты опти-

калық камералар мен сызықты лазерлік проекторларды қолдануға негізделген, сондай-ақ жол про-

филінің екі өлшемді және үш өлшемді бейнесін алуға мүмкіндік береді. Сканерлеу тәулік уақыты мен 

жол төсемінің типіне қарамастан, жылдамдығы 100 км/сағ дейін және жол жабынының максималды 

ені 4 метрге дейінгі қамту арқылы жүзеге асырылуы мүмкін. Алынған деректерді өңдеу, жабынның 

бетіндегі жарықтарды, жол белгілерін, жолтабан мен шұңқырларды, жабынның микротекстурасын 

танитын арнайы бағдарламалық жасақтамамен жүзеге асырылады. Осы бағдарлама арқылы жол 

төсемінің сапасын автоматты түрде анықтауға болады. 

Қорытындылай келе, барлық әлем бойынша жол төсемдерін сақтауға және қалпына келтіруге 

миллиондаған доллар инвестицияланғаны байқалды. Бұл шығындарды жол ақауларын визуалды 

анықтауды автоматтандыру арқылы азайтуға болады. Осылайша, бұл адам жұмыс күшін азайтуға 

көмектеседі және жаңа жұмыс орындарын ашуға мүмкіндік береді. 

 
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 
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3 (52). – С. 136–145.  
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5G ҰЯЛЫ ЖЕЛІСІНІҢ МАҢЫЗДЫ ЖАҚТАРЫ 

 

Қалдықұл Ару Алматқызы, 
МКҚК «Алматы мемлекеттік бизнес колледжі», 

e-mail: raushanjarmuhambetova@mail.ru 

Ғылыми жетекшісі: Жармухамбетова Раушан Асыгатовна 

 

Жеке компьютерлер индустриясы немесе басқа да сол сияқты техника жасаушы ұйымдарға 

қарағанда, ұялы байланыс желісінде келесі ұрпаққа көшуі өте айрықша көрініс болып табылады. 

Ұялы байланыс әлемінде барлығы айқын: 1G (бірінші ұрпақ) – бұл аналогты байланыс (NMT 

стандарты). 2G – бұл цифрлық байланысты арна коммутация ұрпағы (GSM мен СDMA стандарты). 

Үшінші ұрпақ – 3G (UMTS стандарты) арна коммутациясымен бірге, дестелік мәліметті таратуды 

қарастырады. Ұялы байланыстың үшінші ұрпағы 3G ілгерлік нышаны деп айтуға болады. Сіздер мен 

біздің көз алдымызда таң қаларлық құбылыстар болуда: ұялы байланыстың келесі ұрпағы алға 

басуда, атаулы 4G. Егер де осылай ары қарай жалғаса берсе, 3G желісі толықтай таралмай, оның 

орнын 4G басады. 

5G жаңа буынды телекоммуникациялық стандарт болып табылады. Мамандардың деректеріне 

қарағанда, 5G стандарты LTE (4G) жүйесімен салыстырғанда мәліметтерді жіберу өткізу жылдам-

дығын еселеп арттыратын болады. 

5G желілер мен алдыңғы желілер арасындағы негізгі айырмашылықтар қандай?  

Бірінші және ең айқын айырмашылық, жылдамдықтың артуы, кешіктіруді қысқарту, желілік 

қуатының айтарлықтай өсуі болып табылады. Сарапшылардың болжамы бойынша, 5G ұялы желінің 

4G LTE заманауи желісіне қарағанда 1000 есе артық, секундына 800 мегабайт жылдамдыққа жетуі 

мүмкін. Бұндай жылдамдықпен смартфон мен планшетке фильм жүктеу бірнеше секунд алады және 

Ultra HD форматтағы видеоларды ойланбай қарауға болады. Ол интернетке соңғы кездері өсіп келе 

жатқан сұранысты қанағаттандыру үшін қажет. 

Екінші айырмашылығы бастысы базалық станция емес, абонент болып табылатын желілік үлгіге 

көшу. Қолданыстағы желілерде абонент желіге қатысты әрекет жасайды, ол сигнал тым әлсіз болса, 

сигнал бар жерге ауысуы керек. 5G ұялы желілерінде нақты жағдайларда клиенттердің қажетті-

ліктеріне қарай, радиациялық үлгісін өзгертуге қабілетті ақылды антенналар қолданылады. Мысалы, 

кез келген уақытта сол жерде бір ақ ұялы сигнал болатын болса, тар жолақты арна арқылы деректерді 

беру жылдамдығын арттыруға мүмкіндік береді. 

Үшінші айырмашылығы миллиметрлік толқындарға көшу болып табылады. Спектрлік ресурс 

шектеулі және дәстүрлі ұялы байланыс жолақтарына қажетті жиілікті табу өте қиын. Әрине, деректер 

қарқының айтарлықтай арттыру үшін көп, үлкен жиілік ауқымдарын талап етеді. Бұл жағдайдан 

шығу логикалық жолдан ондаған ГГц аймаққа жылжыту болып табылады. Білетініміздей жұмыс 

жиілігін арттыру кезінде байланыс қащықтығы төмендейді. Сондықтан, үшінші айырмашылығы біз 

жоғары жылдамдықты деректерді беру үшін сұраныс бар жерлерде 5G ұялы желілері пайдаланы-

латын болады деп қорытынды жасауға болады. Суретте көрсетілгендей толық қамту болмайтының 

болжауға болады. 

Төртінші айырмашылық MIMO сияқты технологияны қамтамасыз ету болып табылады. Оның 

мәні таратқыш және қабылдағыш жағына бірнеше антенналар орнатылып пайдалануда жатыр. Бұл 

технология 5G ұялы желілерінде пайда болды. LTE MIMO желілерде қабылдау режимі 2x2, яғни, 

екеуі қабылдағын, ал екеуі таратқыш антенналар болып табылады. Бұл технологияның негізгі 

артықшылығы 2x2 режимінде деректер екі тәуелсіз арналар арқылы жылдамдығы екі есе дерлік 

көбейеді. Қазіргі уақытта, 4x4 режимін қолданыла алатын смартфондар бар. Өкінішке орай, антен-

налар санын шексіз көбейту смартфондардың шағын мөлшеріне байланысты мүмкін емес болып 

табылады. Тағы бір мәселе әр антеннадан қызмет көрсету дабылдарын беруге қажеттілігі техно-

логияның тиімділігін төмендетеді. 

Бесінші айырмашылығы device-to-device (құрылғыдан-құрылғыға) технологиясының іске асы-

руын тоқтату керек. Бұл технологияның негізі абоненттер бір-бірімен өте жақын қашықтықта ұялы 

деректер байланысы болады. Сонын салдарынан желі ішіндегі жылдамдық төмендейді, яғни өте 

жақын орналасқан абонентер бір-бірімен ұялы деректер байланысы арқылы интернетті қолдануды 

шектеп, сигналдық трафик төмендету керек.  

Қазақстанда 5G ұялы желілердің керектігінің негізгі мақсаты мен талабы келесілер:  

– төмен бағамен мәліметтер тарату; 

– мәлімет тарату жылдамдығын жоғарлату; 

mailto:raushanjarmuhambetova@mail.ru
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– тиімді бағамен кең спектролы қызмет көрсету; 

– жүйелердің пайдалануын жоғарлатуын көбейту. 

Күн сайын желіге қосылған құрылғылар саны өсуде. Бұл ұялы желілерде деректерді тарату мен 

алудың негізінде пайда болған дүрлікпе. 

Бірақ ең басты мақсат – мәлімет таратудың жылдамдығын жоғарлату, басқаларының шешімі 

осыған тікелей байланысты. 5G ұялы желілердің пайдалану жоғары жылдамдықты ұялы байланысты 

жасауға мүмкіндік береді. 

Қазіргі таңда ALTEL 4G абоненттік база қызметі 100 мың тұтынушыға жетті деп «Казахтелеком» 

АҚ басқарушы төрағасы Куанышбек Есекеев атап өтті. «Төртінші ұрпақ желісі максималды тарату 

жылдамдығы 100 Мбит/с қамтамасыз етеді, бұрынғы ұрпақта болмаған жаңа сервистік жұмыстарды 

жасауға үлес қосады деп атап өтті. 

Әрине, ұялы интернет қызметінің 5G ұрпағын толық қолданысқа енгізу үшін әлі де біршама 

зерттеу жұмыстарын өткізу керек болады. Осыған байланысты арнайы жобамен жұмыс істеп жатқан 

инженерлердің арқасында біз жақын болашақта көлемді ақпаратты бірнеше секундтың ішінде 

көшіріп алуға қол жеткізетін боламыз. 

 
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 

 
1. http://www.aipet.kz/student/diplom/2014/frts/tks/tks_kz/26.pdf 

2. http://static.kcell.kz/files/vox_journal/kz/is15_2010.pdf 
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ҚАНТ ДИАБЕТІ БАР ПАЦИЕНТТЕРДІ БАҚЫЛАУ ЖӘНЕ ОҢАЛТУДЫҢ 

ЖЕКЕБАҒДАРЛАМАСЫ ҮШІН IOT ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫН ЖӘНЕ МАШИНАЛЫҚ 

ОҚЫТУДЫ ҚОЛДАНУ 

 

Жолдас Нұрасыл Айдосұлы,  
ҚазҰУ, Ақпараттық технологиялар факультеті, «Жасанды интеллект және BigData»  

кафедрасының докторанты, zh.nurassyl@gmail.com 

Ғылыми жетекшісі: Мансурова Мадина Есимхановна, ф.-м.ғ.к., доцент 

 

Денсаулық сақтау саласы үнемі дамып келеді және көптеген зерттеу мүмкіндіктерін ұсынады. 

Бұл саланың дамуы заттар интернетінің (IoT) технологияларын және қосымшаларын қолдану арқылы 

жүзеге асырылуда. Олар ақпараттық және коммуникациялық технологияларды, сенсорларды, үлкен 

деректерді, машиналық оқыту әдістерін және жасанды интеллектті біріктіреді. Жаңа технологиялар 

негізінен созылмалы аурумен ауыратын пациенттерді үнемі бақылау үшін қолданылады. 

Созылмалы аурулар ұзақ мерзімді емдеуді қажет етеді. Созылмалы аурулары бар пациенттер 

әдетте ауруханада күнделікті бақылау үшін ұзақ уақыт өткізеді. Кейбір жиі кездесетін созылмалы 

аурулар жүрек ауруы, қатерлі ісік немесе қант диабеті болуы мүмкін. Тиісті емделусіз қант диабеті 

науқастың өмір сүру сапасын едәуір төмендетеді. 

Қант диабеті – бұл ұйқы безінің дисфункциясымен байланысты созылмалы ауру, бұл орган 

инсулиннің дұрыс деңгейін шығармаған кезде (1 типті қант диабеті) немесе организм инсулинді 

дұрыс пайдаланбаған жағдайда пайда болады (2 типті қант диабеті). Денеде инсулиннің болмауы 

немесе жеткіліксіз өндірісі бета жасушаларын бақылаудың жоқтығының нәтижесі болып табылады. 

Қандағы қанттың жоғары немесе төмен болуы көз, жүйке және қан тамырлары сияқты көптеген 

органдардың бұзылуына және зақымдалуына алып келуі мүмкін. Демек, қант диабетімен ауыратын 

пациенттің денсаулығының нашарлауына жол бермеу үшін тұрақты және күнделікті бақылау қажет. 

Глюкоза деңгейінің үздіксіз мониторингі пациенттің метаболикалық бақылауын жақсартуға 

мүмкіндік береді. Интеллектуалды алгоритмдерді қолдану арқылы қандағы қант деңгейлерін талдауға 

болады. 

Қант диабеті бар пациенттерді оңалтудың жеке бағдарламасы – физикалық белсенділік пен 

жаттығулар. Физикалық белсенділік энергияны тұтынуды арттыратын кез келген қозғалыс ретінде 

анықталады, ал жаттығу физикалық белсенділіктің есептелген немесе құрылымдалған түрі болып 

табылады. Қант диабетімен ауыратын пациенттерге физикалық белсенділік пен жаттығулар қандағы 

глюкоза деңгейін бақылаудың және денсаулықты жақсартудың бөлігі ретінде ұсынылуы керек. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ РАБОТЫ С БОЛЬШИМИ ДАННЫМИ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ DATA MINING 

 

Туганбай А.С. 
Казахский национальный университет имени аль-Фараби, tuganbay97@bk.ru 

Научный руководитель: Джомартова Ш.А., д.т.н., доцент 

 

Методика DataMining в Казахстанской IT – сфере подразумевает интеллектуальный анализ дан-

ных. Сам метод заключается в извлечении информационных гранул из больших баз данных. Зару-

бежные авторы трактуют интеллектуальный анализ данных, как наиболее общую методологию, кото-

рая предлагает предварительную обработку, анализ и последующую обработку данных. Даннаямето-

дологиясвязанаспонятиями Data Mining или Knowledge Discovery in Databases&Data Mining 

(KDD&DM). Все перечисленные методы применяются в качестве инструментов автомати-

зированного анализа данных, имеющих большой объем и сложную структуру для извлечения 

полезной информации с целью ее дальнейшего применения [1].  

Целью настоящей работы является определение методов DataMining для решения задачи сегмен-

тации клиентов в различных видах деятельности. Актуальность работы связана с тем, что при совре-

менном высоком уровне цифровизации экономики во многих сферах деятельности необходимо про-

водить процессы сегментации клиентов. Так как данные имеют большой объем и сложную структуру, 

DataMining являются инструментом, позволяющим автоматизировать процессы сегментации, что в 

конечном итоге приводит к повышению эффективности процессов, получению полезной информации 

наиболее доступным методом. 

Применение методов DataMining позволяет компаниям получать преимущества в конкурентной 

борьбе, так как наиболее доступным способом получать информацию как о клиентах, так и о их по-

ведении. Кроме информации о клиентах, такой как платежеспособность, доход, с помощью 

DataMining можно собирать историю о покупках клиентов, о их поведении на сайтах, об интересе к 

тому или иному товару. Все это дает компаниям, пользующимся данным методом, прогнозировать 

поведение клиентов и развивать свою деятельность [2].  

В работе рассмотрены методы DataMining, применяющиеся для решения таких задач по сегмен-

тации, как задачи дескриптивного и прогностического анализа для извлечения полезной информации. 

Показано, что методы DataMining, являясь ядром интеллектуального анализа данных, помогают ре-

шить вопросы автоматизированного анализа больших данных.Также показаны примеры использова-

ния инструментов DataMining в различных сферах деятельности: образовании, банковской и коммер-

ческой деятельности. Методы DataMining также применяются в биржевой торговле, в работе страхо-

вых компаний, в CRM, в государственных услугах, исследованиях и многих других сферах. Изучение 

методов применения DataMining позволяет лучше понять возможности их на практике и с их помо-

щью решать наиболее критичные вопросы в деловой и социальной практике [3].  
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АНАЛИЗ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ НЕЛИНЕЙНЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ  
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Настоящая работа посвящена анализу математической модели систем управления турбиной и 

исследованию устойчивости нелинейной модели. 

При исследовании нелинейных систем управления энергетических турбин особое значение име-

ют математические методы. Они составляют основу аналитических методов и становятся составной 

частью экспериментальных исследований. При этом непременное условие успеха — построение ма-

тематических моделей, корректно отражающих динамические свойства элементов [1,2]. Математиче-

ская модель позволяет определить количественные показатели качества управления турбинами, что 

является ответственной задачей. Знания этих показателей необходимы при эксплуатировании суще-

ствующих систем управления турбиной, которыми они оснащены, а также при разработке новых си-

стем управления.  Математическое моделирование в исследованиях систем управления турбинами 

основано на методах теории автоматического управления [3]. Если в начале развития систем регули-

рования турбин ограничивались изучением устойчивости и быстродействия линейной модели, в 

дальнейшем все большее распространение получил анализ нелинейных моделей. Это связано глав-

ным образом с усложнением требований, предъявляемых к качеству функционирования систем 

управления турбинами [4].  

Динамика системы регулирования турбины описывается нелинейной системой из четырех диф-

ференциальных уравнений, описываемые математическую модель турбины, работающей на конден-

сационном режиме 

Для исследования устойчивости использована функция Ляпунова. Нелинейность системы диф-

ференциальных уравнений определяется нелинейностью характеристики F(z) управляющего устрой-

ства. Здесь z описывает сигнал обратной связи, а нелинейность характеристики объясняется природой 

используемого сервопривода или управляющего устройства. Рассмотрена полученная система не-

прямого управления, так как в характере воздействия сигнала обратной связи на объект управления 

косвенное – через производные. 
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СЕКЦИЯ 2 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КОМПЬЮТЕРНЫХ НАУК  

И КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНЖЕНЕРИИ  
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КОМПЬЮТЕРЛІК ЖЕЛІЛЕРДІҢ ТИІМДІЛІГІН  

АРТТЫРУ ЖОЛДАРЫ ЖӘНЕ АДРЕСТЕУ ТӘСІЛДЕРІ 

 

Сарсенбаева А.С.,  
әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті,  

«Информатика» кафедрасы, 4 курс 

Ғылыми жетекшісі: Черикбаева Л.Ш. 

 

Қазіргі таңда пандемияға байланысты көптеген кәсіпорындар мен компаниялар онлайн жұмыс 

жасауға көшті, сондықтан да алшақтан жұмыс жасау жаңа тенденцияға айналып, қолданыс ауқымы 

кеңейді. Осыған орай интернет желісіне деген сұраныс көбейіп, қолданушылар саны арта түсткені белгілі. 

Сондықтан да желі қолданушылары, сәйкесінше желідегі құрылғылар санына байланысты, сол қол-

данушылар және құрылғылар арасында желілік байланысты тиімді орнату мәселесі туын-дайды. 

Айтылған себептерді негізге ала отырып, жұмыстың мақсатына – құрылғылардың қолданыс 

ыңғайлығы үшін желі адресін тиімді түрде үлестіріп, жергілікті желі жобасын құру алынды .  

Компьютерлік желі ‒ барлық құрылғылардың бір-бірімен өзара әрекеттесуіне мүмкіндік беретін, 

желілер арқылы байланысқан құрылғылардың тобы. Қазіргі таңда қай салада болмасын, өнеркәсіпте, 

тұрмыстық жағдайда, оқу салаларында желілік құрылғылармен жұмыс жасалынады. Құрылғылар кез-

келген заманауи жұмыс орнының ажырамас атрибуты болғандықтан, олардың арасындығы байла-

нысты дұрыс жүзеге асыру – болашақта орнауы мүмкін көптеген қателіктердің алдын алады. 

Бұл жұмыста «Қарасай аудандық орталық ауруханасы» іші құрылысын бақылау арқылы құ-

рылған – желілік байланыстың тиімді жобасы құрылды. Ең алдымен, жобаның физикалық жоспары 

құрылып, құрылғылар саны есептелініп алынған болатын. Жобалау нысаны екі қабаттан тұратын 

болғандықтан, екі ішкі желіге бөлу ұйымдастырылды. Жүктелген тапсырма бойынша адресі 

192.168.1.0/24 болатын желі беріліп, бірінші ішкі желіде – құрылғылар санына байланысты, 45-тен 

кем емес, ал екіншісінде – 22-ден кем емес түйін санын үлестіру тапсырылды. Келесі кезекте желі-

лерді тиімді үлестіру үшін – адрестеу арқылы желіні үлестірудің үш тәсілі қолданылып, салыс-

тырылды. 

Жұмыс жасалу барысында, ішкі желіге адрестер үлестіруде – адрестерді теңдей екіге бөлу тәсілі 

қолданылды. Бұл тәсіл нәтижесінде бірінші желіде 104, екіншісінде 81 адрес саны артылып қалды. 

Екінші әдісте 2𝑛 ≥ K формуласы арқылы есептеу жүзеге асырылды. Бұл тәсілде де бірінші тәсіл 

секілді 104 және 81 адрес артылып қалынған болатын. Келесі, үшінші тәсілде, түйін санына 

байланысты, масканың түйін идентификаторы бөлігіндегі биттерін жылжыту тәсілі қолданылды. 

Соңғы қарастырылған әдісте бірінші желіде 17, ал екінші желіде 8 ғана адрес артылып қалынды. 

Нәтижелерді салыстыра келе қосалқы адрестердің артық болуы тиімсіз болып саналатындықтан, 

жоба құру барысында соңғы қарастырылған адрестеу тәсілін қолдандық. 

Келесі кезекте, алынған нәтижелерді пайдалана отырып, жұлдызша топологиясы арқылы, желілік 

байланыс орнатылды. Жоба нәтижесінде түйіндерге адрестер беріліп, құрылғылар арасында тұрақты 

түрде байланыс жүріп тұрды. Бұл жоба өз кезегінде, құрылғылар арасында желілік байланыстың 

тиімді түрде орнауын жүзеге асырды. 

 
Пайдаланылған әдебиет: 

 

1. Оқулық: Компьютерлік желілер – УДК 004(075.32) ББК 32.973 я 722 К 53 Авторы: Бернхард Хаузер.  
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МЕДИЦИНА ЕСЕБІН ШЕШУГЕ АРНАЛҒАН  

БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ЖАСАҚТАМА ӘЗІРЛЕУ 

 

Арыстан Н.Р.,  
әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті 

«Информатика» кафедрасы, 4 курс 

Ғылыми жетекшісі: Мукимбеков М.Ж. 

 

Биология есебін шешуге арналған бағдарламалық жасақтама әзірлеу яңни осыган сәйкес мен 

пневмония ауруын қарастырам деп шештім. Бұл жұмыста қазіргі таңда әлемге айгілі пневмония 

дертін қарастырдым. Нейрондық желілерді қолдана отырып көптеген жолдармен анықтайтын жасақ-

тама әзірлеуге болады. Сондай бағдарламалардың бірі өкпе суреттері арқылы нейрондық желілерді 

қолдана отырып ол адамда пневмония түрлерін болжау. Нейрондық желілер болжау, жіктеу немесе 

бақылау мәселелерін шешу қажет болған жағдайда жүзеге асырылады. 

Пневмония немесе өкпенің қабынуы – тыныс алу жүйесінен туындайтын ең қауіпті және ауыр 

жағдайының болуы. Бұл аурудың белгілерін айтатын болсақ.Олар ентігу, жөтел (қақырықпен), тез-тез 

тыныс алу, қанның оттегімен қанықтылығының төмендеуі. 

Бұл ауру жалпы ең нашар зардаптарға әкеледі және адам өліп кеттуіде мүмкін . 

Жұмыс барысында мен Python тілін пайдалана отырып жасадым. Осы бағдарламалар арқылы 

адам өмірін анақұрлым тезірек сақтап қалуымызға болады деген мақсата орындап жатырмын деп 

айта аламын.Сондықтан да келешекте бұл бағдарлама өз орнын абден табуға және де мүмкіншілігі 

мен сұранысы алда болады. 

  
Пайдаланылған әдебиет: 

 
1. Круглов В.В., Борисов В.В. Искусственные нейронные сети. Теория и практика. – 2-ое издание. – М.: – Телеком, 

2002. – 382 с. 
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ТАБИҒИ РЕЗЕРВУАРДЫҢ ГЕОФИЗИКАЛЫҚ ДЕРЕКТЕРІН АНЫҚТАЙТЫН 

БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ЖАСАҚТАМА ӘЗІРЛЕУ 

 

Ахмет Н.Н., 
әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, 

«Информатика» кафедрасы, 4 курс, 

Ғылыми жетекшісі: Мукимбеков М.Ж. 

 

Мен бұл жұмыста әлемде ең көп сатылатын шикізат мұнай болғандықтан, оның резервуарларын 

анықтадым. Қазіргі таңда нейрондық желілерді қолдана отырып көптеген бағдарламалар және 

құрылғылар дайындауға болады. Мендегі жұмыстың басты мақсаты жердің кеуектілігі мен қойнау-

лылығына байланысты мұнай резервуарларын анықтайтын бағдарлама құру. 

Табиғи резервуар-бұл мұнай, газ және су үшін табиғи резервуар, оның формасы оны құрайтын 

тау жыныстарының-коллекторлардың нашар өткізгіш жыныстармен қатынасына байланысты. Мұнай 

– көмірсутектер қоспасы болып табылатын, жанатын майлы сұйықтық; қызыл-қоңыр, кейде қара 

түске жақын, немесе әлсіз жасыл-сары, тіпті түссіз түрі де кездеседі; өзіндік иісі бар; Менің 

бағдарламам Python тілінде машиналық оқыту негізінде жасалды. Осы бағдарламаның арқасында біз 

мұнайдың бар немесе жоқ екенін анықтайтын боламыз.Мен жасаған машиналық оқыту негізінде 

мендегі нәтиженің дәлдігі 91%-ға жетті. 

   
Пайдаланылған әдебиет: 

 
1. Круглов В.В., Борисов В.В. Искусственные нейронные сети. Теория и практика. – 2-ое издание. – М.: Телеком, 2002. 

– 382 с. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ ОБНАРУЖЕНИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ  

АВТОМАТИЗИРОВАННОМУ СБОРУ ИНФОРМАЦИИ С ВЕБ-РЕСУРСОВ 

 

Бобровский П.А. 

 

В настоящее время, индустрия электронной коммерции продолжает стремительно развиваться. В 

Республике Казахстан, согласно результатам одного исследования, которое проводилось компанией 

«PwC Kazakhstan» совместно с ассоциацией «Цифровой Казахстан», объем розничной электронной 

коммерции составил 382 млрд тенге за первые 9 месяцев 2020 года, к примеру, в 2019 году в анало-

гичный период он составил 198 млрд тенге. Важно отметить и повышение средней стоимости чека в 

тенге на 63%, также количество электронных транзакций повысилось на 18%. Из этого исследования 

можно сделать немаловажный вывод: доля электронной коммерции в нашей стране, да и во всем ми-

ре, растет с каждым годом. Таким образом, в сеть Интернет попадает информация, имеющая высо-

кую значимость, персональные данные и коммерческие тайны многих компаний. 

Для сбора информации с веб-ресурсов используются специальные веб-роботы. Стоит отметить, 

что не все веб-роботы используются для кражи информации, к примеру, существуют веб-роботы, ис-

пользующиеся поисковыми сервисами, различными компаниями с целью маркетинговых исследова-

ний и анализа информации с веб– ресурсов. Однако, существуют и вредоносные веб-роботы, которые 

могут также представлять угрозу безопасности информации, размещенной на веб-ресурсе, оказывать 

влияние на производительность веб-ресурса, портить различные статистики, которые используются 

для правильного кеширования страниц веб-ресурса и маркетинговых исследований, также использо-

ваться для кражи информации. 

Все вышеперечисленные тенденции приводят к возникновению все большего числа угроз, пред-

ставляющих опасность для веб-ресурсов. Впоследствии, они становятся главной целью огромного 

количества различных атак, начиная от отказа в обслуживании (DDoS атака), и заканчивая автомати-

зированной кражей информации. Из-за этого возникает острая необходимость в разработке ориги-

нальных подходов к защите, либо же усовершенствованию уже существующих методов. 

Подводя итог всему вышенаписанному, можно заключить, что исследование методов обнаруже-

ния и противодействия автоматизированному сбору информации с веб-ресурсов является одной из 

наиболее актуальных задач на сегодняшний день, т.к. постоянно создаются, совершенствуются и 

применяются новые методы кражи важной информации, что может стать огромным и непоправимым 

ударом не только для компаний, но и для простых людей. 

 
Список использованной литературы: 

  

1. Цифровая экономика: особенности и тенденции развития // Наука и инновации, No. 157, 2016. 
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АДАМНЫҢ ЖЕКЕ БАСЫН ТАНУ АЛГОРИТМДЕРІН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ 

 

Жасұзақ М.С., 
әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің магистранты, 

 mr.muhaa@gmail.com 

Ғылыми жетекшісі: Иманкулов Т.С.,  

PhD доктор 

 

Қазіргі таңда адамның жүрісі – бұл әртүрлі жағдайларда адамды анықтауға болатын ең көп 

таралған биометриялық көрсеткіштердің бірі. Қолды, аяқты, иықты және басқа да буындарды 

анықтау арқылы адамның жүрісін тану қазіргі уақытта бейнебақылау жүйелерін қолдануға болатын 

әртүрлі салаларда сұранысқа ие. Әр түрлі жерлердегі бейнебақылау камераларының негізгі 

міндеттерінің бірі – қауіпсіздікті қамтамасыз ету немесе қылмыскерлерді анықтау. Алайда, адамды 

камерада анықтау үшін оның бетін нақты көру керек, себебі оны пішіні немесе киімі арқылы тану өте 

қиын болады. Адамды жүрісі арқылы танудың басты артықшылығының бірі – оның бет-әлпетіне 

назар аудармай анықтай алу. Компьютерлік көру әдістерінің арқасында бүгінгі таңда адамды 

биометриялық сипаттамалары бойынша қолдана отырып бейнебақылау арқылы анықтаудың көптеген 

жолдары бар. Қазіргі уақытта коронавируспен (COVID-19) әлемдегі қиын жағдай бет-әлпетті тану 

қылмыспен күресу үшін өте маңызды емес екенін көрсетеді, өйткені адамдар қоғамдық орындарда 

бетперде кию керек. Осыған байланысты Қытайда көпшілік орындарда ұрлық пен тонау жиілеп кетті. 

Оның басты себептерінің бірі – қылмыскерлердің қарапайым халықпен бірге көпшілік орындарда 

бетперде киіп, өздерінің қылмыстық әрекеттерін іске асырып, бетперде кигендіктерінен оларды тану 

қыйындап кетті. Сондықтан адамның жеке басын жүрісі арқылы тану бүкіл әлемде өзекті 

мәселелердің бірі болып табылады. Осымен байланысты видеобейнелер мен кескіндерді талдау 

арқылы жүзеге асатын көптеген әдістері мен классикалық алгоритмдері бар. Алайда, барлық осы 

әдістер адамның тану дәлдігіне әсер ететін көптеген жағдайларды қажет етеді және бағдарламалық 

жасақтама арқылы адамды анықтау мәселесі әлі де нақты шешілмеген. Көптеген әдістер шектеулі. 

Мысалы, олардың көпшілігі мәліметтер базасында қол жетімді жағдайларда ғана жұмыс істейді және 

олардың басты кемшілігі – оларды нақты өмірде қолдану қиын. Адамның жүрісін әртүрлі тану 

жүйелерінде жүзеге асырылатын және әр адамға сәйкес келетін ерекше функциялары бар құрал 

ретінде қарастырсақ болады. Бұл жұмыста адамның жүрісін танудың заманауи әдістері 

қарастырылған. Талдау салыстырмалы есептің әртүрлі тұжырымдары үшін, сондай-ақ жоспарланған 

бірқатар тапсырмалар үшін, жүру проблемасын анықтаудың дәлдігін жақсарту және оңтайландыру 

үшін жүргізіледі.  
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КОНЦЕПЦИЯ, МЕТОДЫ И ПРЕИМУЩЕСТВА ГОЛОСОВОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ 

ЛИЧНОСТИ ДИКТОРА 

  

Рудаков В.П.,  
АУЭС, v.rudakov@aues.kz 

 

Автором проводилось исследование в направлении голосовой идентификации и обработки 

цифрового образа личности, в результате которого была создана система, включающая в себя функ-

ции идентификации диктора, а также определения личности нескольких разных дикторов во время 

записи по заранее записанным голосовым профилям. Было проведено исследование методов голосо-

вой идентификации. На данный момент времени подобные исследования очень важны в нахождении 

новых методов защиты информации и улучшения тех методов, которые уже используются на  

практике. 

На основе записи голоса одного или нескольких дикторов, длительностью не менее 20 секунд, 

создаётся профиль данного диктора, с которым, в последствии, сравнивается речь выступающих дик-

торов, и, в зависимости от распознанного программой профиля, запись ведётся в отдельно-

записываемые wav-файлы каждого диктора. 

Профиль диктора создаётся на основе характеристик его голоса, таких как: ритм голоса (ров-

ный или колеблющийся), громкость голоса, длина фраз, наличие колебаний громкости и высоты го-

лоса и мягкость голоса (грубый или мягкий). Совокупность данных голосовых характеристик дают 

программе примерное представление образа диктора и способность отличать один голосовой про-

филь от другого. Данная программа может быть использована для стенографии в голосовом фор-

мате при выступлении нескольких дикторов, тем самым автоматизируя процесс стенографии. 

Проводились исследования и на каждой из стадий проектирования создаваемой программы, что 

помогло изучить существующие методы цифровой обработки записи голоса и создать свой метод, 

основанный на рассмотрении звукового файла как набора частот разной длины волны. 

Потенциал снижения вероятности ошибки при идентификации по голосу неограничен из-за 

возможности использования более длинных записей голоса диктора, а также увеличения мощности 

устройства, на котором обрабатывается голос. В свою очередь, идентификация по фиксированным 

параметрам (к примеру, биометрия) не обладает подобным потенциалом. Исследования в этом 

направлении помогли более детально рассмотреть эту тему и найти преимущества идентификации 

личности по голосу перед другими видами биометрии. 
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БІЛІМ АЛУШЫНЫҢ АҚПАРАТТЫҚ-ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫ  

ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ 

 

Сейсенбекова П.Б. 

әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің  

PhD докторанты, ms.perizat@mail.ru 

Ғылыми жетекшісі: Шаяхметова А.С., PhD доктор, aқпараттық  

және есептеуіш технологиялар институтының аға ғылыми қызметкері 

 

Елбасы: «Болашақ жастардың қолында» екенін жиі айтады. Сондықтан цифрлық Қазақстанға қол 

жеткізу үшін жастарға артар үміт зор. Қазақстан 2018-2022 жылдары «Цифрлы Қазақстан» бағдар-

ламасын іске асырады. Осы бағдарламада айтылған мәселелердің бірі еліміздің кез-келген мұғалімі 

ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласындағы білімді ғана біліп қана қоймай, қазіргі 

уақытта өзінің кәсіби қызметінде цифрлық технологияларды кеңінен пайдаланатын кәсіби маман 

болуы тиіс. Сондықтан білім беруді жаңа сатыға көтеру үшін тек білім мазмұны мен оқыту әдістерін 

ғана емес, ақпараттық технологияларды кеңінен пайдалану арқылы оқытуды ұйымдастыру форма-

ларын да жетілдіру керек.  

Біздің алға қойған мақсатымыз Қазақстан 2018-2022 жылдары «Цифрлы Қазақстан» бағдарла-

масын іске асыруына аз да болса өз үлесімізді білім беру саласы бойынша қосу арқылы болашақ 

информатика мұғалімдерінің ақпараттық-интеллектуалды құзіреттілігін қалыптастыру.  

Т.Е.Матвеева өз еңбегінде ең алғаш болып ақпараттық-интеллектуалды құзырлық ұғымына 

анықтама бере отырып, мектеп оқушыларының ақпараттық-интеллектуалды құзыреттілігін қалыптас-

тыруды қамтамасыз ететін дамып келе жатқан білім беру жүйесін теориялық және эксперименттік 

негіздеген. 

Ақпараттық-интеллектуалды құзыреттілік – оқу-танымдық іс-әрекеттегі мәселелер мен міндет-

терді табысты шешу үшін алынған ақпаратты тиімді пайдалану. 

Білім алушылардың ақпараттық-интеллектуалды құзыреттілігін қалыптастыру мақсатында біз 

білім беруді 3 кезеңге бөліп қарастырдық.  

Бірінші кезең «Білім» «Мен не үшін және қалай істейтінімді білемін» 
Білім алушылардың «Білім» кезеңінде ақпараттық-интеллектуалды құзыреттілігін қалыптастыру 

үшін келесі: білімнің ұтқырлығы, икемділік әдісі және сыни ойлау критерийлерін қарастырдық. Бұл 

кезең дәріс және семинар сабақтарды қамтиды. 

Екінші кезең «Дағды» (Мен жасай аламын) 
«Интеллектуалды іс-әрекеттің» екіінші кезеңінде ситуациялық тапсырманы орындау үшін 

студенттер орындау деңгейін ақпараттық, импровизациялық, эвристикалық деп бөліп, ақпараттық 

деңгейге зертханалық жұмысты, импровизациялық деңгейге студенттің оқытушымен өзіндік жұмы-

сын және эвристикалық деңгейге студенттің өзіндік жұмысын орындауын қарастырдық. Әрекет 

әдісін студенттер қалауы бойынша жеке немесе ұжымдық деп таңдайды және ситуациялық тапсыр-

маны орындау үшін өзін-өзі ұйымдастырады. Өзін-өзі ұйымдастыру мыналарды қамтиды: жоспарлау, 

іске асыру және шешім нұсқасын ұсыну. 

Үшінші кезең «Жоба» (Мен жасай алатын жобалар)  
Тақырыпты игеру және оны зерттеу шеңберінде ситуациялық тапсырманы орындау бойынша 

болашақта жасалатын жобаларын ұсыну.  
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АДАМНЫҢ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ТИПІН ӘЛЕУМЕТТІК  

ЖЕЛІЛЕРДЕГІ МӘТІН НЕГІЗІНДЕ АНЫҚТАУ 

 

Суннатилла Ә.З., 
 әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Алматы, Қазақстан 

asel.sunna@mail.ru  

 

Бұл жұмыста адамның әулеметтік желілеріндегі жариялаған тексті негізінде психологиялық 

типін Myers-Briggs Type Index классификациясы бойынша анықтайтын машиналық оқыту әдістерін 

қолданып классификатор жасауға бағытталған. Жұмыс тұлға типін анықтау тапсырмасын машиналық 

оқытуды пайдалану арқылы автоматтандыруды жүзеге асыруды көздейді. MBTI тұлға индикаторы 

арқылы жеке тұлғаның ерекшеліктерін анықтауға түсініктеме келтірілген. Машиналық оқытудың 

логистикалық регрессия, кездейсоқ орман және анықтамалық вектор әдістері қолданылды. Осыған 

ұқсас жұмыстарға әдеби талдау жасалған.  

Жеке тұлғаны білу және түсіну арқылы көптеген артықшылықтарға қол жеткізуге болады. 

Технологияның қарқынды өсуімен бірге жеке тұлғаны білу автоматты түрде жүзеге асады. 

Психологиялық зерттеулер жеке тұлғаның кейбір ерекшеліктерінің лингвистикалық мінез-құлықпен 

өзара байланысын көрсетеді. Әлеуметтік желілердің қолданысына сүйене отырып, адамдардың 

жариялаған жаңалықтарына байланысты жеке тұлғаны болжау мүмкін болды. Көптеген зерттеулер 

қазіргі кезде әлеуметтік медиадан жеке тұлғаны болжауда осындай әдістер қолданған.  

Әр адамның әр түрлі хоббиі, қызығушылығы, жеке тұлғасы және ерекше адам ретінде 

қалыптастыратын басқа да нәрселер бар. Осы айырмашылықтардың ішінен оларды әртүрлі топтарға 

жіктеу немесе топтау мүмкіндігі туады, осылайша жарнаманың тиімділігін арттыру, маркетингтің 

басқа мақсаттары, жұмыс нәтижелерін өлшеу және басқа функцияларды жақсарту үшін қолдануға 

болады. Қазіргі уақытта адамдардың барлығы дерлік әлеуметтік медианы пайдаланады. Сонымен 

қатар, олар әлеуметтік желілерде қызығушылығымен немесе хоббиімен байланысты нәрселер 

жариялайды, бұл ақпарат кейінірек олардың жеке тұлғалық қасиеттерін білуге мүмкіндік береді. 

Сонымен қатар, егер психологиялық мінез-құлық әлеуметтік медиада белсенді адам үшін дәл және 

анық болса, онда адам интернетте ештене орналастырмаса да, оның парақшасындағы негізгі 

ақпаратқа ғана сүйеніп, оның ұнататын өнімдер мен қызметтеріне болжау жасауға мүмкіндік береді, 

бұл маркетинг және басқа да мақсаттар үшін өте тиімді. 

MBTI – Myers-Briggs индикаторы Катарин Кук Бриггс және оның қызы Изабел Бриггс Майерс 

әзірлеген Карл Юнгтің психологиялық типтер теориясына негізделген жеке тұлға көрсеткіші. Бүгінгі 

күні бұл жеке адамдар мен ұйымдар өздерін жақсы түсіну үшін немесе жұмыс орнының динамикасын 

оңтайландыру үшін қолданылатын жалпы құрал болып табылады. 
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АҚЫЛДЫ ҚАЛАЛАРДАҒЫ ЖОЛ ҚОЗҒАЛЫСЫН БАҚЫЛАУДЫҢ ЖЕЛІЛІК 

ТОМОГРАФИЯЛЫҚ ТӘСІЛІ 

 

Болатов А.Б., 
 әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Алматы, Қазақстан 

bolatov.adil97@gmail.com  

 

“Ақылды қаланың” парадигмасы үнемі дамып келеді, соның ішінде кең таралған бақылау құрыл-

ғыларының болуына байланысты қолданылатын қала активтерін тиімді басқаруға арналған иннова-

циялық қосымшалардың арқасында. Smart City Council мәліметтері бойынша жол қозғалысын тиімді 

бақылау көлік ағынын, жол құрылысын және жалпы қаланы жоспарлауды оңтайландыру арқылы 

қалалардағы өмір сүру деңгейін және тұрақтылықты арттырудың негізгі факторы болып табылады.  

Желілік томографияға негізделген-желінің ішкі күйін бағалаудың тиімді теориялық құралы, тек 

өлшеулерге негізделген. Бұл құрылым дәстүрлі түрде компьютерлік желілер контекстінде зерттелді, 

бірақ ол басқа контексттерге, соның ішінде автомобиль трафигін бағалауға да қатысты болды. 

Мониторлардың шектеулі саны желінің шетіндегі түйіндерге қосылады, осылайша олар желілік 

жолдардың өлшеулерін жинау үшін зонд пакеттерімен алмасады. Мониторлар анықталатын сілте-

мелер санын барынша көбейту үшін стратегиялық түрде орналастырылуы керек, яғни бірегей шешім 

бар сілтемелер саны. 

Жол қозғалысын бақылаудың жаңа тәсілін жасау үшін желілік томографияны қолданамыз. Каме-

ралар бірнеше таңдалған жол қиылыстарына статикалық түрде орналастырылған деп болжаймыз, 

сондықтан олар желілік томография терминологиясында монитор рөлін атқарады. Сол сияқты, 

камера жұптары арасындағы жолдарды кесіп өтетін автомобильдер – бұл зондтау пакеттері. Бақы-

ланатын қиылыстардың әрқайсысында автомобиль нөмірлерінің суреттері түсіріліп, соңынан аяғына 

дейін тиісті қозғалыс уақытын анықтау үшін талдау үшін орталықтандырылған Жол қозғалысын 

басқару орталығына жіберіледі. Бастапқыда тек аяғына дейін жүру уақыты жиналған Жол қозға-

лысын басқару орталығы енді барлық жеке жол учаскелеріндегі қозғалыс жағдайларын анықтау үшін 

оңтайландыру мәселесін құрастырады және шешеді. 

Желілік томографияны автомобиль қозғалысына қолдану оңай емес және бірқатар мәселелерді 

шешу қажет. Атап айтқанда, байланыс желілерінде зондтау пакеттері алдын ала белгіленген жолмен 

жүреді деп болжанады. Алдын ала анықталған жолдар толығымен тәуелсіз және кез-келген жұп 

камера арасындағы бірнеше жолмен жүре алатын көлік құралдарына жарамсыз болып көрінеді. 

Сонымен қатар, өтпелі қозғалыстың соңына дейін жүру уақытына елеусіз шу әсер етеді, бұл 

сызықтық жүйені мүмкін етпеуі мүмкін. Осы мәселелерді шешу үшін біз камераларды орналастыру 

шығындарын азайту кезінде максималды қамту мен минималды қателікке қол жеткізу барысында 

камераларды орналастыру. Сонымен қатар, сызықтық жүйені шешу үшін өлшеу қатесін азайту үшін 

сызықтық оңтайландыру мәселесін тұжырымдаймыз. 
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АҚПАРАТТЫ СЫМСЫЗ ТАРАТУ МҮМКІНДІГІ БАР ЦИФРЛЫҚ ТЕРМОМЕТРДІ 

LABVIEW НЕГІЗІНДЕ ЖОБАЛАУ ЖӘНЕ ҚҰРУ 

 

Болтабоева А.К., 
әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Алматы 

Ғылыми жетекшісі: Абдрешева Самал Бексултановна 

 

Жылуды өлшеудегі негізгі қателік температураны өлшеу қателігімен анықталады. Осыған 

байланысты температураны өлшеу әдістері мен құралдарына ерекше назар аударылады. Электрондық 

температураны өлшеу құралдарын жасаушылар алған нәтижелерге талдау жасауға мүмкіндік берді . 

Электрондық термометрлердің нақты жобалық шешімдері үшін датчиктердің физикалық параметр-

лерінің тәуелділігін қажетті және жеткілікті дәлдікпен сипаттайтын оңтайлы математикалық модель-

дерді жасау үшін температура датчиктерінің физикалық параметрлерінің температуралық тәуелді-

ліктерін математикалық модельдеу қажеттілігі туралы. Сондай-ақ, электронды термометрлерде 

жасалған математикалық модельдерді жүзеге асыратын тиісті аппараттық және бағдарламалық 

құралдарды жасау қажет. Бұдан басқа, бақылау жүйелері үшін температураны өлшеудің дәлдігі 

жоғары электрондық құралдарын әзірлеу кезінде мынадай міндеттерді кешенді шешу талап етіледі: 

температура датчиктерінің тұрақтылығы жоғары қазіргі заманғы, оның ішінде зияткерлік құралдарды 

әзірлеу; сымсыз интерфейсі бар құралдарды қоса алғанда, температураны өлшеудің дәлдігі жоғары 

құралдары үшін бірегей схемотехникалық және конструкторлық шешімдер әзірлеу; өлшенген 

сигналды температураға түрлендіру операцияларының жоғары жылдамдығын қамтамасыз ететін 

және электрондық термометрлердің сервистік мүмкіндіктерін жүзеге асыратын аппараттық және 

бағдарламалық құралдарды әзірлеу. 

Температура датчиктерінің термометриялық параметрлерінің тәуелділігін қажетті және жет-

кілікті дәлдікпен сипаттайтын математикалық модельдерді жасау, алынған математикалық модель-

дерді температураны электронды өлшеу құралдарында жүзеге асыратын аппараттық және бағдар-

ламалық құралдарды жасау, оларды жасау және зерттеу жүргізу; 

Бұл тақтадан деректерді оқуға, мәнді Цельсий градустан Фаренгейтке түрлендіреді және екі 

мәнді де көрсетеді. LabVIEW бастапқыда бағдарламашылар үшін емес, инженерлер үшін жасалған. 

Сондықтан, бұл орта мүмкіндігінше интуитивті түрде жасалады. Сондықтан оны игеру жылдамдығы 

таңқаларлық. LabVIEW – бұл графикалық бағдарламалау тілі, сондықтан синтаксисті тексеруге, 

қателер мен терулерді іздеуге уақыт жұмсаудың қажеті жоқ. LabVIEW "нысандармен" (терминалдар, 

тораптар, функциялар және т.б.) жұмыс істейді. Қазір көптеген танымал деректерді жинау тақта-

ларын өндірушілер, машиналарды көру камералары, өнеркәсіптік жабдықтар LabVIEW-де көптеген 

мысалдармен бірге кітапханалардың дайын жиынтығымен бірге келеді. Бұл қысқа мерзімде 

жабдықты бастауға және оны өз міндеттеріне бейімдеуге мүмкіндік береді. LabVIEW параллель 

ағындармен өте оңай жұмыс істейді, оларды жасау және басқару өте оңай, бұл үлкен жобаларда өте 

маңызды. LabVIEW кішкентай қарапайым қосымшаларды да, көптеген сенсорлары мен күрделі 

интерфейсі бар үлкен жобаларды да жасауға мүмкіндік береді. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА МОДЕЛЕЙ И МЕТОДОВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ  

МОДУЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ 

 

Тен В.В. 

 

В современном мире передача информации является основным процессом. По подсчетам ученых, 

в 2020 году среднестатистический пользователь создает 1,7 Мб информации в секунду, а к 2025 году 

объем данных в облачных хранилищах достигнет отметки 100 зеттабайт ‒ это около 50% всех циф-

ровых данных в мире. Поэтому изучение систем обработки данных является актуальной проблемой в 

сфере IT технологий.  

Система обработки данных – это некий комплекс, который включает в себя методы, средства 

сбора и обработки электронной информации. Помимо обработки данных, такие системы выполняют 

функцию хранения информации в специальных базах, поэтому их также называют системы обработ-

ки и хранения данных.  

Основные задачи систем обработки и хранения данных: 

1. Сбор данных (производится либо в автоматическом или ручном режиме); 

2. Обработка информации; 

3. Контроль доступа к информации; 

4. Передача или обмен данными (может производится, как в файловом варианте следующего 

формата: txt, xml, mxl, json и т.д. либо через веб-сервисы, http-сервисы или o-Data).  

Система обработки и хранения данных автоматизирует бизнес-процессы предприятия, а также 

обеспечивает сохранность информации, имеющей коммерческую ценность. 
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СЕКЦИЯ 3 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ  

И ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ 
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ЗАЩИТА ДАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В ОБЛАЧНЫХ СИСТЕМАХ 

 

Абдалы Ш.А., Капалова Н.А. 

 

Пользовательские файлы отправляются в облачные хранилища без первоначального шифро-

вания, то есть в исходном виде. В этом случае хранение личной информации в облачной среде будет 

безопасно, поскольку провайдер, предоставляющий облачную инфраструктуру, получит возможность 

обрабатывать эти данные. Чтобы этого избежать, все личные данные должны быть зашифрованы 

перед отправкой в облако. Но в этом случае облачные вычисления не могут выполнять произвольные 

операции с зашифрованными данными. Эту проблему можно решить с помощью криптографических 

алгоритмов. Такое решение может быть достигнуто путем гомоморфного шифрования. Гомоморфное 

шифрование позволяет производить вычисление над зашифрованной информации, не зная закрытого 

ключа. Гомоморфное шифрование может быть математически показано, что HE (A) и HE(B) 

выполняют операцию HE (C (A, B)), где C – может быть одним из операторов сложения, умножения 

или Xor. 

Двухслойное шифрование является одним из лучших способов защиты, данных в облачных 

вычислениях. Примером этого можно привести модель защиты данных с помощью двухслойного 

шифрования с использованием алгоритмов AES и Rabbit. Сначала выполняется шифрование 

алгоритмом Rabbit, а затем, соответственно, выполняется алгоритм AES. Алгоритм Rabbit относится 

к типу потокового шифрования и предназначен для высокой производительности при реализации 

программного обеспечения. Этот алгоритм работает на основе блока 64 или 128 бит, полученного на 

основе генерации. А выбор алгоритма AES заключается в его работе на итеративной основе, которая, 

в свою очередь, алгоритмически сложна чем схема Фейштеля в DES, а также содержит 128/192/256-

битные ключи. 
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ЖАРТЫЛАЙ ҚҰРЫЛЫМДЫ МӘЛІМЕТТЕРДЕГІ ҚАЗАҚ ТІЛІНІҢ ДҰРЫС ЕМЕС 

СӨЗДЕРІН АНЫҚТАУ МОДЕЛІН ЗЕРТТЕУ ЖӘНЕ ӘЗІРЛЕУ 

  

Рахимова Д.Р., Абдразах Ы.Қ. 

 

Интернетте және әлеуметтік желілерде табиғи тілдердегі ақпарат көлемінің қарқынды өсуіне 

байланысты компьютерлік лингвистика саласындағы зерттеулер өзекті болып табылады. Қазіргі уа-

қытта адамдар мен машиналар табиғи тілде жасаған ақпарат санының өсуі байқалады [1]. Ақпараттық 

іздеу жүйелері, орфографияны тексеру сияқты модульдер табиғи тілдердегі мәтіндерді талдайды, 

өңдейді. Осылайша, мәтіндерді автоматты өңдеу жүйелерінің ауқымы кең және әр түрлі міндеттерді 

қамтиды. Мәтіндердегі және оның ішіндегі сөздердегі қателерді іздеп, дұрыс емес сөздерді анықтау 

және түзету міндеті табиғи тілді өңдеудің ең негізгі есептерінің бірі болып табылады. 

Бұл жұмыста жартылай құрылымды мәліметтерге (ЖҚМ), табиғи тілдердегі дұрыс емес сөздерді 

анықтаудың әдістері мен технологияларына шолу жасалынды. Дұрыс емес сөздерді анықтайтын 

технологияларға салыстырмалы талдау жасалды. 

Жалпы, ЖҚМ – реляциялық мәліметтер қорының модельдеріндегі кестелер мен қатынастардың 

қатаң құрылымына сәйкес келмейтін мәліметтер. ЖҚМ бар жүйелерден ақпаратты алу және талдау 

тұрғысынан өте тартымды, өйткені бұл жүйелердегі ақпарат нақты, осы уақытта пайда болады. 

Дегенмен, Интернеттегі мәтін көбінесе тілдің жалпы қабылданған нормаларынан ерекшеленеді. Онда 

қателер, сөздердің қасақана бұрмалануы, қателіктер болады [2]. Осындай қатерліктерге ие сөздерді, 

яғни дұрыс емес сөздерді анықтап, оны дұрыстау арқылы қажетті мәліметтерді өңдеу және талдауға 

болады. 

Сонымен қатар, аталған жұмыста қазақ тілінің дұрыс емес сөздерін анықтау моделі жобаланды, 

қазақ тіліндегі корпус жинақталған, корпусқа әртүрлі статистикалық мәліметтер жасалынды, дұрыс 

сөздер сөздігі құрылды, тәжірибе жүргізілді. 

 
Пaйдaлaнылғaн әдeбиeттep тiзiмi: 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКОГО АЛГОРИТМА В ЗАДАЧЕ ДИНАМИЧЕСКОГО 

УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСАМИ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ 

 

Адилжанова С.А. 

 

По мере роста количества и сложности успешно реализованных кибератак на различные инфор-

мационно-коммуникационные системы возрастает потребность в качественно новых процедурах 

формирования состава комплексов защиты информации и кибербезопасности на всех контурах 

защиты ИКС. Заметим, что перманентная задача по формированию эффективных контуров кибер-

безопасности ИКС породила множество исследований, посвященных вопросам оптимизации состава 

средств защиты информации. Эти исследования, прежде всего, призваны ответить на вопросы, 

связанные с решение многокритериальных оптимизационных задач, которые обладают такими 

свойствами, как: сложная конфигурация допустимой области применения отдельных СЗИ. Более 

того, в реальных задачах построения эффективных многоконтурных систем КрБ решения редко 

принято оценивать по единственному критерию. Поэтому, в подобных задачах, важно не только 

находить допустимые парето-оптимальные решения, но и аппроксимировать множество полученных 

вариантов, для того чтобы предложить лицу, принимающему решение (ЛПР) объективный выбор 

СЗИ по соответствующим контурам КрБ ИКС. Решение вышеописанных задач построения много-

контурных систем защиты информации в условиях роста количества попыток деструктивных 

воздействий на ИКС требует применения не только классических процедур оптимизации, но и более 

универсальных методов, например, генетических алгоритмов (ГА), доказавших свою эффективность 

при решении многих сложных задач. 

Генетические алгоритмы, применяемые в ходе решения многокритериальных оптимизационных 

задач, являются вариантами эволюционных методов поиска. И исследованиям в этой области за 

последние несколько лет посвящено достаточно большое количество работ.  

Все выше сказанное и предопределило релевантность исследования, направленного на развитие 

ГА для вычислительного ядра СППР в задачах оптимизации выбора СЗИ и КрБ для ИКС различных 

объектов информатизации.  
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ДАУЫСТЫ ТАНУ ЖҮЙЕСІ 

 

Ақылбекқызы Г., Жексенбаева А.Ж.,  

Ысмағұл М.С., Бейбітхан Е.Б. 

 

Егер ХХ ғасыр урбанизация және технологияның даму ғасыры болып есептелсе, ХХІ ғасырды 

ақпараттық технологиялардың дамыған ғасыры деп нық сеніммен айта аламыз.  

Жыл өткен сайын әртүрлі жаңа және адам өмірін жеңілдететін, өнімділікті арттыратын ақпа-

раттық технологиялар пайда болуда. Әр түрлі ақпараттық құрылғылардың пайда болуымен, компью-

терлік технологиялардың кеңінен енгізілуімен хатшылар мен жеке көмекшілерді алмастыратын 

жоғары деңгейдегі зияткерлік бағдарламалық өнімдер жарық көрді. 

Осы бағыттағы жаңа технологияның бірі – «дауысты тану» жүйесі. Дауысты тану – бұл адам-

ның дауысын декодтау мүмкіндігі бар компьютерлік бағдарламалық жасақтама немесе аппараттық 

құрал. Дауысты тану әдетте құрылғыны басқару, командаларды орындау немесе жазу үшін пер-

нетақтаны, тінтуірді қолданбай немесе кез-келген батырманы баспай, тек сөйлеу арқылы жүзеге 

асады. 

Зерттеу жұмысының өзектілігі – ғылым мен техниканың дамуы адам мен машинаның өзара 

әрекеттесу құралдарының эволюциялсымен тығыз байланысты. Қазіргі әлемде адам-машина өзара 

әрекеттестігінде сөйлеу интерфейсі барған сайын танымалдылыққа ие болуда. Бұл сөйлеудің адам 

үшін ең табиғи қарым-қатынас құралы болып табылатынына негізделеді. Адам-машина интер-

фейсіндегі сөйлеуде аса маңызды құраушы ретінде сөйлеуді автоматты тану жүйесі танылады. 

Зерттеу жұмыcының мaқcaты – дауысты тану, дауыстық командаларды орындайтын программа 

құрып, нәтиже көрсету. Қазақша айтылым кезіндегі кіріккен сөйлеуді танудың дәлдігін арттыруды 

қамтамасыз ететін әдістер, алгоритмдер мен бағдарламалық құралдар дайындау және оны жылдам 

әрекет жасайтын, практикалық міндеттерде жеткілікті қолданылатын жүйеде жүзеге асыру. Зерттеу 

жұмысының қадамдары: 

‒ Жүйенің бағдарламалау тілін және қосымшасын таңдап, жұмысты жүйелеу 

‒ Дауыстық командаларды орындайтын программа құру 

‒ Дауыстық командаларды жүзеге асыру 

Қорытындылай келе, бұл зерттеу жұмысында кіріккен сөйлеуді толассыз тану жүйелерінің өзекті 

есептері қарастырыла отырып, орындалған жұмыс нәтижесінде алынған алгоритмдер мен модельдер 

қазақ тіліндегі дауысты тану жүйесінің сапасын арттыруға мүмкіндік береді. 
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ЭКСТРЕМИСТІК ТОПТАРДЫ АНЫҚТАУ ЖӘНЕ ТАЛДАУ 

 

Байдулла А.М., Мусиралиева Ш.Ж., Болатбек М.А. 

 

Қазақстандағы Ақпараттық Қауіпсіздік тұрғысындағы маңызды мәселелердің бірі-экстремистік 

топтарды анықтау болып табылады. Экстремизм-бұл жалпы қабылданған ережелерді, нормаларды, 

заңдарды елемеу ғана емес, сонымен бірге теріс әлеуметтік құбылыс.Заманауи экстремизм-ең жой-

қын құбылыстардың бірі. Бүгінгі таңда мемлекеттің барлық сегменттерінде жүргізіліп жатқан қажетті 

көптеген реформалар үшін экстремизм жетістікке жету жолында айтарлықтай қауіп төндіреді. 

Веб-технологиялардың кеңінен таралуы экстремистік қылмыстарды жасау тәсілдерінің айтар-

лықтай өзгеруіне алғышарттар жасайды. Ғаламдық Интернет желісінің, әлеуметтік, жергілікті және 

файл алмасу компьютерлік желілерінің әлеуеті мен коммуникациялық мүмкіндіктерін экстремизм 

идеологтары өз идеяларын танымал ету, жаңа жақтастарды тарту, деструктивті күштерді қаржылық 

қолдауды ұйымдастыру үшін ақпараттық алаң ретінде пайдаланады.Ақпараттық технологиялар мен 

экстремизм арасындағы қарым-қатынас екі жақты. Бір жағынан, ақпараттық технологиялар терро-

ристердің заңсыз әрекеттері үшін мүмкіндіктерді айтарлықтай кеңейтеді. Екінші жағынан, қазіргі 

заманғы ақпараттық технологиялар дәстүрлі әдістермен ұтымды үйлесімде терроризмнің өзімен 

күресудің тиімді құралы бола алады. 

Экстремистік топтармен күресу үшін деректерді жинау,талдау,шешім қабылдау технологиялары 

қолданылады. 

Деректерді жинау технологиялары негізінен сенсорларды, сенсорлық желілерді енгізу және 

көптеген түрлі көздерден ақпаратты біріктіру технологияларымен ұсынылған.  

Деректерді талдау және шешім қабылдау технологияларына: шешім қабылдаушылардың өзара 

әрекеттесу технологиялары, шешімдерді таңдау және негіздеу, мәтіндерді талдау, болжамды модель-

деу, табиғи тілді өңдеу. Осы технологиялардың көмегімен сіз террористердің іс-әрекеті үлгілерінің 

модельдерін жасай аласыз және олардың арасындағы объектілер мен байланыстарды үлкен деректер 

массивінен алып, экстремисттердің ықтимал әрекеттері мен қарсы стратегияларын тексере аласыз, 

көптеген мультимедиялық деректерді, көптілді сөйлеу мен мәтінді іздей және қолдана аласыз, 

терроризмге қарсы іс-қимылдың ықтимал шешімдері мен болжамды стратегияларын таңдай аласыз. 

Шешімдерді таңдау және негіздеу, сондай-ақ шешім қабылдаушылардың өзара іс-қимылын қол-

дау технологиялары: шешімдер қабылдаудың оңтайландыру әдістері және білімге және логикалық 

қорытындыға негізделген әдістер негізінде міндеттерді шешуге; террористердің ықтимал немесе 

күтілетін іс-қимылдарын ұсыну элементтерін айла-шарғы жасауға; әртүрлі көздерден келіп түскен 

кіріс деректерін ситуациялық ақпаратқа және ситуациялық ақпаратты операциялық білімге айнал-

дыруға мүмкіндік береді. 

Берілген мақала Қазақстан Республикасының цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш 

өнеркәсібі министрлігінің тапсырысы бойынша ғарыштық қызмет және ақпараттық қауіпсіздік 

саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер бағытындағы "Мәтіндегі экстремистік бағытты анықтау 

үшін веб-ресурстардағы семантикалық талдау модельдерін, алгоритмдерін құрастыру және кибер-

криминалистика құрал-жабдықтарын әзірлеу" жобасы аясында жазылды, ЖТН AP06851248. 

 
Пайдаланылған әдебиеттер: 

 

1. Threat Modeling: Designing for Security 

2. The Practice of Network Security Monitoring: Understanding Incident Detection and response 
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ANOMALY DETECTION IN THE BITCOIN ECOSYSTEM NETWORK 

 

Baisholan N., Turdalyuly M. 
Supervisor: Mussa Turdalyuly, Ph.D. 

 

Bitcoin is the first and the most valuable digital cryptocurrency invented by blockchain technology that 

records all transactions in a distributed public ledger. The price of bitcoin has exploded in recent years, in 

March 2018 the price for 1 bitcoin was $11,504 and in March 2021 reached $56,000 according 

to blockchain.com [1]. This innovative payment method allows to carry out all transactions in this network 

with the highest level of anonymity, as the user in this network is known only by his address and it cannot be 

linked with his real identity. In addition, one user may have multiple addresses and spread the crypto among 

them. All those increasing transactions can cause anomalies in the blockchain network.  

A research aim is to detect anomaly users in the blockchain ecosystem who relate to criminal actions, 

such as money laundering and financing forensic transactions. The real identity of the criminals can be found 

with detailed analysis of blockchain data, as the whole history of transactions is available on the public ledg-

er. Therefore, to achieve our aim, we will use the modern methods of clustering, flow analysis and Graph 

theory. Related research works had been done in support of our study [2,3,4]. The results of these works 

prove the importance of the chosen research area.  
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Р2Р ЭЛЕКТРОНДЫҚ ТӨЛЕМ ЖҮЙЕСІНДЕ ПАЙДАЛАНУШЫЛАРДЫҢ 

ҚҰПИЯЛЫЛЫҒЫН САҚТАУ 

 

Бекетова А., Кубаев К.Е. 

 

Р2Р электронды төлем жүйесі кейбір қорғаныс қасиеттеріне ие болуы керек, атап айтқанда, қол 

жетімділік, авторизация, тұтастық, теріске шығару, аутентификация және құпиялылық. Қазіргі уа-

қытта электронды төлемдердегі қауіпсіздік мәселелері, қазіргі Интернеттегі қауіпсіздік мәселелеріне 

қарағанда өте көп талап етіледі. 

Биткойн экожүйесі анонимді және бақыланбайды деп болжанады. Алайда, Биткойн іс жүзінде 

әлсіз анонимділікті ұсынады. Пайдаланушылар үшін құпиялылық мәселелерін Биткойн жүйесінің 

жалған аты көтереді.  

Көптеген зерттеулер көрсеткендей, Bitcoin пайдаланушы мекен-жайы мен нақты тұлға арасын-

дағы байланыс транзакцияны талдаудан алынуы мүмкін, бірнеше шабуыл режимдеріне атап өтсек: 

1) заңды тұлғаларға нақты шабуыл – пайдаланушының жеке ақпаратын ашатын банк немесе 

биржа. Пайдаланушыларға Биткойн көмегімен физикалық тауарларды сатып алу немесе биткойнды 

фиаттық ақшаға айырбастау керек. Бұл жағдайда пайдаланушының мекен-жайын, байланыс ақпа-

ратын және шынайы тұлғасын білу қажет. 

2) жалпы сауда паттернері – Биткойнның кейбір сауда петтернері пайдаланушылардың құпия-

лығын ашуына әкеп соғады.  

3) дақты шабуыл – бір битокин пайда болған сәттен бастап барлық тиісті транзакция туралы ақ-

парат пен мекен-жайлар сыртқы әлемде белгілі болуы мүмкін. Бұл мекенжайлар жоғары корреляция 

қасиетіне ие және шабуылдаушы тиісті талдау арқылы пайдаланушы туралы толық ақпаратты ала 

алады. 

4) желілік деңгейдегі шабуыл – Биткойн желілік деңгейге қарағанда қолданбалы деңгейде құпия-

лылықты сақтай алады, ал шабуылшыларға желілік деңгейде шабуыл жасау оңай болып табылады 

[1]. 

Бұл жұмыста Биткойнның криптовалюта транзакцияларында пайдаланушылардың жеке басын 

және транзакциялық сәйкестігін сақтауға назар аударылды. Ұсынылған схема теориялық тұрғыдан 

талданып және бағаланып, Bitcoin транзакцияларында пайдаланушылардың құпиялылығын сақтау 

үшін олардың қауіпсіздігі мен сенімділігін дәлелдеді. Биткойнның қазіргі архитектурасына ешқандай 

өзгеріс енгізбестен сәйкес келетінін көрсетеді[2]. 

 
Әдебиеттер тізімі: 
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Tutorials (2018). 
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ВЕБ-РЕСУРСТАРДАҒЫ ЭКСТРЕМИСТІК МӘТІНДЕРДІ АНЫҚТАУДІҢ  

СЕМАНТИКАЛЫҚ ҮЛГІЛЕРІН ҚҰРУ ЖӘНЕ ЗЕРТТЕУ 

 

Мусиралиева Ш.Ж., Болатбек М.А. 

 

Қазіргі таңда түрлі экстремистік ұйымдар интернет желісіндегі ресурстарды ұтымды пайдала-

нуда. Экстремистік қозғалыстар мен топтардың идеологтары Интернетті және компьютерлік комму-

никация мүмкіндіктерін қолдана отырып, азаматтардың және ең алдымен жастардың санасына бел-

сенді әсер етеді. Экстремистер бүгінде өздерінің қылмыстық іс-әрекеттерінде Интернеттің шексіз 

мүмкіндіктерін белсенді пайдаланады. 

Экстремистік ұйымдардың насихат жүргізу барысындағы іс-қимылдарына төтеп беру үшін 

оларды тиімді түрде анықтау алгоритмдерін құру қажет. Өкінішке орай, нарықта мұндай сипаттағы 

отандық өнімдер жоқ.  

Шетелдік басылымдарда экстремистік ұйымдарды анықтаудың бірнеше әдіс-тәсілдері ұсыны-

лады. Бастапқыда қарапайым сентимент талдау арқылы анықталған болса, соңғы жылдары терең 

оқыту әдістері ұтымды пайдаланылуда. Орын алған экстремистік іс-әрекеттердің бұрыннан тіркеуде 

тұрған ұйымдар арқылы орындалғаны белгілі болған зерттеу жұмыстары бар, бұл тіркеуде тұрған 

ұйымдарды үнемі бақылап отыру арқылы экстремистік іс-әрекеттердің жолын кесуге болатындығын 

көрсетеді.  

Машиналық оқыту әдістерінің ішінде аңқау Байес әдісі, логистикалық регрессия, кездейсоқ 

орман, тірек векторлар әдісі жоғары дәлдікті көрсетеді [1]. Қазіргі таңда веб-ресурстардағы қазақ 

тіліндегі экстремистік насихаттаушы топтардың мәтіндерін анықтауда терең оқыту әдістерінің 

пайдаланылуы зерттелу үстінде. Атап айтатын болсақ, LSTM әдісіне түрлі белгілерді беру арқылы 

жіктеу дәлдігінің қалай өзгеретіндігі тексерілу үстінде. Белгілер қатарына биргамдар, кілттік сөздерді 

беріледі. Сонымен қатар, қазақ тіліне арналған сентимент талдау алгоритмдерін экстремистік мәтін-

дерді анықтауда қалай қолданылатындығы зерттелу үстінде [2]. Алгоритмдер, патенттер түріндегі 

қолданбалы нәтижелерді ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, интернет-экстремизммен күрес 

жөніндегі уәкілетті органдар пайдалануы мүмкін. 

Берілген мақала Қазақстан Республикасының цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш 

өнеркәсібі министрлігінің тапсырысы бойынша ғарыштық қызмет және ақпараттық қауіпсіздік 

саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер бағытындағы "Мәтіндегі экстремистік бағытты анықтау 

үшін веб-ресурстардағы семантикалық талдау модельдерін, алгоритмдерін құрастыру және кибер-

криминалистика құрал-жабдықтарын әзірлеу" жобасы аясында жазылды, ЖТН AP06851248. 
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АҚПАРАТТЫ СЫМСЫЗ ТАРАТУ МҮМКІНДІГІ БАР ЦИФРЛЫҚ ТЕРМОМЕТРДІ 

LABVIEW НЕГІЗІНДЕ ЖОБАЛАУ ЖӘНЕ ҚҰРУ 

  

Болтабоева А.К., Абдрешева С.Б. 

 

Жылуды өлшеудегі негізгі қателік температураны өлшеу қателігімен анықталады. Осыған бай-

ланысты температураны өлшеу әдістері мен құралдарына ерекше назар аударылады. Электрондық 

температураны өлшеу құралдарын жасаушылар алған нәтижелерге талдау жасауға мүмкіндік берді . 

Сондай-ақ, электронды термометрлерде жасалған математикалық модельдерді жүзеге асыратын 

тиісті аппараттық және бағдарламалық құралдарды жасау қажет. Бұдан басқа, бақылау жүйелері үшін 

температураны өлшеудің дәлдігі жоғары электрондық құралдарын әзірлеу кезінде мынадай міндет-

терді кешенді шешу талап етіледі: температура датчиктерінің тұрақтылығы жоғары қазіргі заманғы, 

оның ішінде зияткерлік құралдарды әзірлеу; сымсыз интерфейсі бар құралдарды қоса алғанда, 

температураны өлшеудің дәлдігі жоғары құралдары үшін бірегей схемотехникалық және конструк-

торлық шешімдер әзірлеу; өлшенген сигналды температураға түрлендіру операцияларының жоғары 

жылдамдығын қамтамасыз ететін және электрондық термометрлердің сервистік мүмкіндіктерін 

жүзеге асыратын аппараттық және бағдарламалық құралдарды әзірлеу. 

Температура датчиктерінің термометриялық параметрлерінің тәуелділігін қажетті және жеткі-

лікті дәлдікпен сипаттайтын математикалық модельдерді жасау, алынған математикалық модельдерді 

температураны электронды өлшеу құралдарында жүзеге асыратын аппараттық және бағдарламалық 

құралдарды жасау, оларды жасау, зерттеу жүргізу; 

Бұл тақтадан деректерді оқуға, мәнді Цельсий градустан Фаренгейтке түрлендіреді және екі 

мәнді де көрсетеді. LabVIEW бастапқыда бағдарламашылар үшін емес, инженерлер үшін жасалған. 

Сондықтан, бұл орта мүмкіндігінше интуитивті түрде жасалады. Сондықтан оны игеру жылдамдығы 

таңқаларлық. LabVIEW – бұл графикалық бағдарламалау тілі, сондықтан синтаксисті тексеруге, қате-

лер мен терулерді іздеуге уақыт жұмсаудың қажеті жоқ. LabVIEW "нысандармен" (терминалдар, 

тораптар, функциялар және т.б.) жұмыс істейді. Қазір көптеген танымал деректерді жинау тақта-

ларын өндірушілер, машиналарды көру камералары, өнеркәсіптік жабдықтар LabVIEW-де көптеген 

мысалдармен бірге кітапханалардың дайын жиынтығымен бірге келеді. Бұл қысқа мерзімде 

жабдықты бастауға және оны өз міндеттеріне бейімдеуге мүмкіндік береді. LabVIEW параллель 

ағындармен өте оңай жұмыс істейді, оларды жасау және басқару өте оңай, бұл үлкен жобаларда өте 

маңызды. LabVIEW кішкентай қарапайым қосымшаларды да, көптеген сенсорлары мен күрделі 

интерфейсі бар үлкен жобаларды да жасауға мүмкіндік береді. 

 
Пайдаланылған әдебиеттер: 
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АДАМНЫҢ ПСИХОЭМОЦИОНАЛДЫ ЖАҒДАЙЫН ТАЛДАУ 

 

Амиргалиев Е.Н., Букенова И.Н., 
Халықаралық ақпараттық технологиялар университеті, Алматы 

 

Машиналық көру және компьютерлік технологиялар саласындағы заманауи әзірлемелер компью-

тердегі бейне кескіндерді өңдеу арқылы қозғалыс белсенділігінің параметрлерін анықтауға, сондай-ақ 

адамның мінез-құлқын көп өлшемді талдау мен болжауға мүмкіндік береді.  

Адам өз денесінде белгілі бір тербелістерге ие және осы спектрдің формасы психоэмоционалды 

күйдің немесе басқа ақпарат арнасында эмоционалды стресстің пайда болуы туралы ақпараттың 

белгілерінің бірі болып табылады. 

Агрессивтілік мәселесі, оның ішінде балалардың агрессивтілігі ұзақ уақыттан бері психолог-

тардың назарын аударып келеді. Агрессивтіліктің ең көне психологиялық теорияларының бірі – 

психоаналитикалық – агрессияны әлеуметтену кезінде қоғамда қолайлы шығу арналары мен білдіру 

тәсілдерін табатын адамдағы табиғи инстинкттердің бір түрі ретінде түсіндіреді. 

Егер біз бейнебақылау есептерінде баладан апта бойы күн сайын жүйелі түрде "агрессияны" 

байқасақ, онда біз жасөспірімге қауіп төніп тұрғанын түсінеміз. Ертең немесе келесі күні белгілі бір 

оқиға болуы мүмкін, ол шыдамның шегі болып, психиканың жарылып, тұрақты күйден шығуына 

себеп болады. Агрессия мен қайғының сыртқы әлемі, әдетте, оқиғалар болғаннан кейін ашылады: 

суицид немесе соған әрекет. Тіпті ата-ана да баласына осындай жағдай болып жатқанын байқамай 

қалуы мүмкін. 

Танудың күрделі жүйесін құру зерттелетін объектілер туралы барлық қол жетімді ақпаратты 

алдын-ала талдауды қажет етеді. Тану міндеттерінің әртүрлілігі мен күрделілігі шешуге бір әмбебап 

көзқарасты жүзеге асыруға мүмкіндік бермейді. Әр түрлі процестердегі үлгіні тану максималды 

нәтижеге қол жеткізуге мүмкіндік береді. 

Осылайша, үлгіні танудың қазіргі қолданыстағы әдістері көптеген мәселелерді шеше алады және 

шектеу факторларына байланысты (даму бюджеті, кескінді танудың жылдамдығы мен дәлдігі) 

бағдарламалау тіліне сәйкес әдісті табуға болады.  
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АЛГОРИТМ БЛОЧНОГО СИММЕТРИЧНОГО ШИФРОВАНИЯ QALQAN 

 

Сейлова Н.А., Кунгожин А.М., Ибраев Р.Б., 

Итемиров Р.С., Оспанов Ж.Ж., Кияшко И.В. 

 

Алгоритм блочного симметричного шифрования Qalqan разработан в 2020 году Научно-исследо-

вательской лабораторией информационной безопасности при Satbayev University в рамках грантового 

финансирования Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышлен-

ности Республики Казахстан. 

Алгоритм блочного симметричного шифрования Qalqan выдвигается в качестве национального 

стандарта шифрования. 

 

Основные параметры 

1. Размер блока – 128 бит. Самый распространённый на данный момент для удобства встраи-

вания в функционирующие системы защиты информации. 

2. Размер ключа – минимум 256 бит. Возможно увеличение размера ключа. 

3. Низкие требования к памяти, единственная таблица подстановки. 

 

Криптографическая стойкость 

1. Минимум двукратный (по раундам) запас стойкости к дифференциальному и линейному 

анализу. 

2. Разная архитектура раундового преобразования и развертки раундовых ключей. 

3. Максимально независимые раундовые ключи. 

4. Высокоэффективные раундовые преобразования с точки зрения рассеивания и перемеши-

вания. 

5. Наложение ключа путём сложения и вычитания по модулю вместо исключающего ИЛИ 

(XOR). 

6. Входное и выходное отбеливание. 

7. Использование хорошо изученных криптографических примитивов. 

8. Простая для анализа структура раунда и алгоритма. 

 

Эксплуатационные параметры 

1. Архитектура – SP-сеть. 

2. Простота программной и аппаратной реализации. 

3. Быстродействие на уровне AES-256 при аналогичной длине ключа. 

4. Преимущественно простые байт-ориентированные операции (без умножений, операций в 

поле и других тяжёлых в реализации и исполнении). 

5. Разворачивание ключей «на лету». 

 

Реализация 

Выбрана архитектура Square как наиболее удобная для реализации высокоэффективной переме-

шивающей функции. 

Сгенерирован нелинейный узел, реализованный в виде байтовой таблицы подстановок, по пара-

метрам близкий к оптимальным: абсолютный максимум таблицы линейных аппроксимаций составля-

ет 32, XOR-профиль 4-гладкий, алгебраическая степень полинома Жегалкина координатной булевой 

функции равна 7, нелинейность – 112. 

Разработана линейная функция, по быстродействию не уступающая аналогичным преобразова-

ниям алгоритма AES, но с более выраженным лавинным эффектом; в то же время, по перемешива-

нию она незначительно уступает линейной функции алгоритма Кузнечик при гораздо лучшей произ-

водительности. 

Разворачивание раундовых ключей происходит на базе комбинирующего генератора, составлен-

ного из двух байтовых регистров сдвига со сложной обратной связью, в которой задействована та же 

таблица подстановки, что и в основном преобразовании алгоритма. 
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безопасности и криптологии ЕНУ им. Л.Н.Гумилева 

 

Currently, the most popular and promising scheme for constructing cryptographic hash functions is the 

“Sponge" scheme ("cryptographic sponge”) [1], [2]. According to this scheme, the Keccak algorithm [3] was 

designed, which became the winner of the SHA-3 competition. The "Sponge" scheme is a simple iterative 

scheme for constructing a cryptographic hash function based on some internal function f, which is a fixed-

length transformation or permutation that operates with a fixed number of b bits that make up the so-called 

internal state S. And b = r + c. The value of r is called the bitrate, and the value of c is called the capacity. 

The internal state of S is first initialized to some fixed value. Then, after the corresponding padding and divi-

sion of the message into r-bit fragments, all the r-bit fragments of the message are simply and iteratively pro-

cessed by bitwise adding them to the r bits of the internal state, and then applying the b-bit function f. After 

all message blocks are processed by this "absorbing" process, r bits of the final hash value are sequentially 

output by extracting r bits from the internal state and then applying the function f to it (the "squeezing" pro-

cess). 

To date, many algorithms have already been developed using this scheme. Various modifications of the 

scheme have also been developed. Modifications use different methods of padding, implement many differ-

ent state initialization options, and apply many different transformations and permutations as internal func-

tions. The classic "Sponge" scheme and most of its modifications assume only one internal function. The 

internal function is the main and important component of the “Sponge" scheme, which is a fixed-length 

transformation or permutation that operates with a fixed number of bits that make up the internal state of the 

function [4,5,6]. 
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This article is devoted to the study of a method of storing data in cloud storages using secret sharing 

technology. Various researchers [1-10] have proposed methods for storing and safely processing data in the 

cloud. 

As part of this work, we will assume that client i wants to store his data (files, drawings, photographs, 

etc.) in outsourcing, that is, in the cloud storage. At the same time, the data themselves are not secrets from 

the server, therefore, to exchange information between clients and the server, standard protocols for secure 

information exchange can be used. The problem lies in the fact that the cloud storage (server) is not trusted 

in the sense that it is possible for intruders on the server side, such as information substitution, corruption of 

data content, etc. In addition, suppose that the server itself does not violate the interaction protocol and does 

not leak information at the time of transmission and exchange of information with clients. But storing the 

data itself in the cloud can be unsafe, so the original data, after being transferred to the server, must be kept 

encrypted using standard symmetric encryption algorithms, for example, GOST, AES, etc. Thus, for each 

client and server, the task is to generate a shared secret key that will be used by the server as a data encryp-

tion key. In such a model, the server is interested in «forgetting» this public key, but to be able to recover 

this key to decrypt the data only with the participation of the client who owns the data. 
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S-boxes (substitution block, s-box, substitution box) are one of the main components that determine the 

nonlinearity of the encryption transformation and the level of security of modern symmetric cryptographic 

algorithms [1-10]. When designing many symmetric block encryption algorithms, S-blocks are often chosen 

for the purpose of implementing confusion in the cipher. Thus, the cryptographic security of ciphers strongly 

depends on the cryptographic properties of S-boxes. S-boxes are substitutions that map an n-bit input block 

to an m-bit output block. Widely used in block ciphers and the most interesting subclass of substitutions are 

bijective (also called permutations). To protect cryptographic algorithms from various types of attacks, S-

boxes must meet a number of criteria. Due to the large number of existing criteria, their inconsistency or par-

tial interdependence, it is problematic to form an S-box that has all the known specified properties. There-

fore, in practice, S-boxes are used that meet the main criteria essential for a particular symmetric algorithm. 

Such S-boxes are usually called optimal. 

Thus, the current issue is the analysis of the existing criteria for S-boxes and a reasonable choice of the 

necessary set of criteria for specific cryptographic algorithms or classes of cryptographic algorithms; search 

and develop theoretically based effective practical methods for obtaining optimal S-boxes that provide high 

indicators of security in symmetric cryptographic algorithms. The analysis of the criteria and methods will 

make it possible to build the most efficient algorithm for generating optimal S-boxes. 
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ТЕРЕҢ ОҚЫТУ НЕГІЗІНДЕ ЖОЛ БЕТІНІҢ САПАСЫН АНЫҚТАУ ЖҮЙЕСІН ӘЗІРЛЕУ 

 

Есентай Ж.Б., Омаров Б.С. 

 

Ақпараттық технологиялардың (АТ) қарқынды дамуы тиімді ақпараттық жүйелер құру үшін 

көпөлшемді деректерді жинауға және сақтауға мүмкіндік берді [1]. Кескінді өңдеу әдістерін қолдана 

отырып, жолдың зақымдануын анықтау бойынша зерттеулер белсенді түрде жүргізілуде, нәтижесінде 

анықтау дәлдігі айтарлықтай жоғары болады. Жолдың беткі қабатын тексеруге арналған техникалар 

әдетте сканерлермен, арнайы датчиктермен жабдықталады. Алайда мұндай техникалық құралдар өте 

қымбат [2]. 

Бұл жұмыстың негізгі мақсаты терең оқыту әдісін жан-жақты зерттеп және оның негізінде жол 

бетінің сапасын анықтайтын арнайы ақпаратты жүйені әзірлеу. 

Бұл зерттеуде терең оқыту негізінде жол бетінің қазіргі уақыттағы жағдайын, сапасын анықтауға 

көмек беретін ақпараттық жүйені құру қарастырылған. Алынған бейнедегі жол беті қателіктері 8 

санатқа бөлу қарастырылған. Жүйе алдымен кескіндердің көмегімен жаттығу жүргізеді. Бұл деректер 

жиынтығы GRDDC 2020 бағдарламасынан алынған [3]. Жапония елінде түсірілген кескіндер 26000 

дананы құрайды.  

Бұл жұмыс келесідей үлес қосады. Біріншіден, ол жапон жол сапасын анықтау әдісін қолданудың 

ыңғайлылығын бағалайды, сол арқылы уақыт тиімділігін және зерттеу дәлдігін ұсынады. Екіншіден, 

жол сапасына жауапты мемлекеттік органдарға жол сапасын тексеруге қолдануға келетін қосымша 

құрал ретінде ұсынылады, осылайша ол автомобиль жолдарының жағдайын жақсы деңгейде ұстап 

тұруға көмектеседі. Сонымен, осы жүйе барлық деректерді салыстырмалы түрде минималды 

шығындар мен жол зақымдануын автоматты түрде анықтау және жіктеу үшін біріктіруге арналған. 
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BLOCKCHAIN ТЕХНОЛОГИЯСЫН ҚОЛДАНА ОТЫРЫП ҚАУІПСІЗ ХАТТАМАЛАУ 

 

Әтен А.Ж., Нарбаева С.М. 

 

Үлкен деректер дәуірінің дамуымен деректердің алмасуы барған сайын танымал және маңызды 

болып келеді, бұл ресурстарды бөлуді оңтайландыруға және ақпаратты пайдалануды жақсартуға 

мүмкіндік береді. Бірақ деректермен алмасудың кеңеюімен жеке өмірді қорғау мәселесін шешу 

қажет. Интеллектуалды технологиялар өте тез дамып келуіне байланысты ақпараттық қауіпсіздікке 

деген қажеттілік үнемі артып келеді. Осыған байланысты, Blockchaіn технологиясы сұранысқа ие 

болуда, бізге ақпараттық қауіпсіздік пен тұтастықты сақтауға мүмкіндік береді. 

Қазіргі заманауи порталдарда интеллектуалды басқару жүйелері басым және мұндай жүйелер 

үшін деректер қауіпсіздігі соңғы орында емес, яғни блокчейн қауіпсіздікке қатысты өзекті болып 

табылады. Белгілі бір ережелерге сәйкес құрылған үздіксіз тізбек жүйені пайдалану кезінде тиімді 

жұмыс істеуді қамтамасыз етеді [1,2]. Егер бірыңғай серверде орналасқан дерекқорды кез-келген 

қорғаныс құралдарын пайдалану жағдайында шартты түрде бұзуға болатын болса, онда бұл 

әдістердің ешқайсысы блокчейндермен жұмыс істемейді. Басқаша айтқанда, оларда бұзылатын 

ештеңе жоқ. Белгілі бір пайдаланушылардың жеке кілттерін ұрлауға тырысудың жалғыз мүмкіндігі 

болады. 

Блокчейн – бұл мемлекеттік реттеу саласын, тұтастай алғанда Мемлекет саласын, қаржы саласын 

бір салаға айналдыру мүмкіндігі бар технология [3,4]. Осы тұжырымда blockchain технологиясын 

зерттеудің негізгі нәтижесі жатыр.  

Мақалада Вlockchain технологиясын зерттеуге және Python бағдарламалау тілінде осы 

технологиямен жұмыс істеуге арналған қосымшаны жасауға арналған. Python бағдарламалау тілінде 

әзірленген бағдарламалық қамтамасыз істеуде блокчейнмен жұмыс жасау үшін әртүрлі әдістер, 

класстар және қауіпсіз хаттамалау жасалды. Транзакцияларды қосу, "Pow" алгоритмін қосу 

мүмкіндігі іске асырылды ("жұмысты дәлелдеу" алгоритмі). 
  

Пайдаланылған әдебиеттер: 

 

1. НатаниэльПоппер. Цифровое золото. Невероятная история биткойна, или О том, как идеалисты и бизнесмены 

изобретают деньги заново, Вильямс, 2016, 386с. 

2. Артем Генкин, Алексей Михеев, Блокчейн. Как это работает и что ждет нас завтра, Альпина Паблишер, 2018, 592с. 

3. Blockchain Revolution: How the Technology Behind Bitcoin Is Changing Money, Business, and the World. ДонТапскотт, 

АлексТапскотт, ЭКСМО, 2017. 

4. The Age of Cryptocurrency: How Bitcoinand the Blockchain Are Challenging the Global Economic Order. ПолВинья, 

МайклКейси, Манн, Иванов и Фербер, 2017. 

 

 

 

  



«Фараби әлемі» атты студенттер мен жас ғалымдардың халықаралық ғылыми конференция материалдары 

   

87 

ҚАУІПСІЗ ЭЛЕКТРОНДЫҚ ҚҰЖАТ АЙНАЛЫМ ЖҮЙЕСІН ҚҰРУ 
 

Жанабылева М.С., Бегимбаева Е.Е. 

 

Қазіргі уақытта кез келген кәсіпорынның жұмысы электрондық құжат айналымының дұрыс бо-

луынсыз мүмкін емес. Электрондық құжат айналымын қорғау жүйелерінің нарығы соңғы жылдары IT 

индустриясының ең дамып келе жатқан салаларының бірі. Олардың көмегімен коммерциялық 

компаниялар мен өнеркәсіптік кәсіпорындар қызметінің тиімділігін арттырады. Басқарушылық өзара 

әрекеттесу процесінде құжат әртүрлі күйлерден өтеді, физикалық тұрғыдан қозғала алады, онымен 

тиісті менеджерлер мен мамандар, сондай-ақ көмекші персонал орындайтын әртүрлі жұмыстар мен 

операциялар жасалады. Осыған байланысты "құжат айналымы" ұғымы пайда болды, ол құжаттармен 

жұмыс процесін динамикада сипаттайды. Мысалы, құжат айналымы кейде құжаттармен жұмыс істеу 

процесін ғана емес, сонымен бірге айналыстағы құжаттар жиынтығын да түсінеді [1]. Кәсіпорында 

электрондық құжат айналымын енгізудің өз кемшіліктері бар. Олар шағын бизнеске электрондық 

құжат айналымы жүйесі негізінде сауданы, қойма операцияларын және басқаруды толық ауқымды 

автоматтандыруды енгізуге мүмкіндік бермейді. Ал кемшіліктеріне төмендегілер жатады:белгісіз 

зиянды кодпен дерекқорды зақымдау ықтималдығы. Бірақ желіге қосылмаған құрылғыларда 

ақпаратты үнемі резервтеу бұл кемшілікті шешуі мүмкін; 40+ жас санатындағы қызметкерлерді өзара 

іс-қимылдың цифрлық нысанына бейімдеудің қиындығы; Жоғары құны. Бағасы шағын кәсіпорындар 

үшін электрондық құжат айналымы 1000-10000 доллар аралығында болады.Кез келген басқа 

ақпараттық жүйе сияқты электрондық құжат айналымы жүйесі үшін негізгі қатерлер мыналар болып 

табылады: 

 ақпараттың тұтастығына қауіп төндіреді-ақпараттың бүлінуі, бұрмалануы немесе жойылуы; 

 ақпаратқа қолжетімділік қаупі – пайдаланушылардың қателері, сыртқы желілік шабуылдар, 

зиянды БҚ; 

 құпиялылық қаупі-ақпаратты ұрлау, өңдеу бағыттарын ауыстыру, ақпаратқа рұқсатсыз қол 

жеткізу. 

 ЭҚА-да ақпаратты қорғау стандартты қамтамасыз ету құралдарына мыналар жатады [2]: 1. Жүйе 

пайдаланушысының аутентификациясы (аутентификация деңгейлерінің саны). 2. Электрондық қол-

таңбаны қолдау. 3. Деректерді шифрлау. 4. Жүйеде пайдаланушылардың жұмысын тіркеу және 

тексеру. 
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ТҮРКІ ТІЛДЕРІН ПОСТРЕДАКЦИЯЛАУДЫ ЖАҚСАРТУ ҮШІН НЕЙРОНДЫҚ 

МАШИНАЛЫҚ АУДАРМА МОДЕЛІН ӘЗІРЛЕУ 

  

Жунусова А.Ж. 

 

Қазіргі дамыған технология заманында барлық тілде ақпараттар жиынытолы. Ақпараттар көзі 

көбі әлемдік тіл ағылшын тілінде көп екені мәлім. Ақпараттарды игеру, түсіну ағылшын тілінде 

сөйлемейтін түркі тілдес халыққа қиын соғатыны мәлім. Бұл ақпараттарды аудару аудармашылардың 

барлық уақытын аударуға жұмсаса да үлгермейтіні анық. Ғылыми ортада машиналық аударма 20 

ғасырдың басынан бастап зерттеле бастады. Алғашқы аударма жүйелері қарапайым болды, сон-

дықтан аудармада әр түрлі грамматикалық және семантикалық қателер жиі кездесетін. 

Бірақ, машиналық аударма аударылған мәтінде әлі де морфологиялық, синтаксистік қателер 

көптеп кездесуде. Сол үшін аударуды жақсартатын ғалымдар әр түрлі әдістер қарастыруда және 

сөздікті байытып, жаңартып тұрады. Осы машина аудармасынан кейін, сапаны жақсарту үшін 

қосымша постредактрлеу процесі жүреді. Соңғы алатын нәтижие оңды болуы үшін, постредактрлеуге 

әр түрлі әдістер қарастырылады. 

Бастапқыда машиналық аударма жүйесін жасау үшін статистикалық тәсіл таңдалды. Бұл түркі 

тілдес тілдердің (қазақ, түрік, өзбек,татар, ұйғыр) тілінің морфологиялық анализаторын құрудың 

модельдердің татар морфологиясының күрделілігіне тәуелділігін төмендетуге және статистикалық 

модельдерді оқытуға қажетті параллель түркі тілдес тілдер – ағылшын сөйлемдерін жинауға арналған 

басым міндеттерін анықтады.  

Қазіргі кезде бір тілден екінші тілге аударуда нейрондық машиналық аудармасы кең қолда-

нылуда. Олар статискалық машиналық аудармаларға қарағанда әлдеқайда жоғары деңгейде аударады. 

Алайда түркі тілдес тілдерге аударғанда көп қателіктер кетіп жатыр. Өйткені, түркі тілдес тілдерің 

өзіндік тілдік ерекшеліктеріне байланысты. Ғылыми жұмыста қаіргі онлайн машиналық аудар-

малардың аударманы жақсарту үшін OpenNMT ашық код жүйесі қолданылады. Эксперименттік 

нәтижие қазақ-ағылшын параллель сөйлемдер корпусын оқыту нәтижиесінде алынды. Аудару қателік 

саны жақсарғанын көруге болады.  
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КРИПТОГРАФИЯЛЫҚ ШИФРДЫҢ ТҰРАҚТЫЛЫҒЫН АНЫҚТАУДАҒЫ 

КРИПТОАНАЛИЗДЕ ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫҢ ҚОЛДАНЫЛУЫ 

 

Жүнүсбаева С.Ж., Алимжанова Ж.М. 

 

Қазіргі уақытта ақпараттық ресурстарды қорғау мәселесі маңызды бола түсуде. Бұл жұмыс крип-

тографиялық жүйелерді зерттеудің ерекше және даулы тәсілдеріне арналған. Жақында криптоло-

гияның барлық мәселелері бойынша ашық жұмыстар санының күрт өсуі байқалды. Ұзақ уақыт бойы 

пайда болған және жақында пайда болған криптоалгоритмдер үшін криптоанализ жүргізу өте 

маңызды, өйткені бұл криптоалгоритмнің тұрақты емес екенін уақытында айтуға және оны жақ-

сартуға мүмкіндік береді. Тұрақсыз криптоалгоритмдерді анықтау үшін криптоанализдің бұрыннан 

белгілі әдістерін үнемі жетілдіріп, жаңаларын табу керек.  

Зерттеу криптоанализдің заманауи әдістеріне шолу жасайды, атап айтқанда генетикалық алго-

ритмдерді шифрлау алгоритмдерін тану құралы ретінде пайдалану. Кванттық криптоанализ алгоритмі 

де талданды [1-4]. Олардың есептеу күрделілігі ұқсас классикалық алгоритмдердің есептеу күрде-

лілігімен салыстырылды. Кванттық компьютердің практикалық мысалдары пайда болған кезде 

асимметриялық шифрлаудың заманауи жүйелері жетілдіруді және модификацияны қажет етеді деген 

қорытындыға келдік [5]. Машиналық оқытудың соңғы жетістіктерін, сонымен қатар Шор алгоритмі 

мен генетикалық алгоритмді зерттей отырып, біз криптоанализге арналған генетикалық алгоритмді 

зерттеуді жалғастырамыз деген қорытындыға келдік. Сонымен қатар, Гровер алгоритмін зерттеу 

жүргізілді және осы алгоритм бойынша жұмыс жүргізілді, өйткені қазіргі уақытта кванттық ком-

пьютер криптоанализ үшін тек теориялық тұрғыдан дайын.  

Жұмыс нәтижесі алдағы міндеттерді анықтау барысында SWOT-талдау жасалды және талдау 

негізінде біз келесі қорытындыға келдік: зерттелетін криптографиялық шифрлардың әрекетін анық-

тап, тұрақтылыққа баға беретін, генетикалық алгоритм негізінде бағдарлама құру. 
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БАНК СЕКТОРЫНЫҢ ҚАУІПСІЗДІГІН АРТТЫРУ МӘСЕЛЕРІ МЕН ҚАРЖЫЛЫҚ 

АЛАЯҚТЫҚТАРДЫ АЗАЙТУ ШЕШІМДЕРІНІҢ МАҢЫЗЫ 

 

Жұмаханов М.Б., Тойбаева Ш.Д. 

 

Қаржылық қауіпсіздік – бұл қаржы-банк жүйесінің жағдайы, онда мемлекет белгілі бір шектерде 

Мемлекеттік мекемелердің, шаруашылық жүргізуші субъектілердің, нарықтық институттардың 

жұмыс істеуінің жалпы экономикалық жағдайларына кепілдік бере алады. 

Банк жүйесі бүгінде елдің қаржы жүйесінің негізгі компоненттерінің бірі болып табылады, 

өйткені дәл осы банк секторы ресурстарды қаржы секторынан нақты секторға, салалар мен эконо-

мика салалары арасында қайта бөледі, бос ақша қаражатын жинақтайды және оларды инвести-

цияларға айналдырады, мемлекеттік ішкі және сыртқы борышқа, елдің мемлекеттік бюджетіне 

қызмет көрсету бойынша операцияларды жүзеге асырады. 

Банк жүйесінің тұрақтылығы мен қауіпсіздігі белгілі бір өлшемдер мен параметрлермен, сандық 

және сапалық сипатталады. Біріншісі-банк жүйесінің құрылымы, несие және банк секторындағы 

ұйымдардың саны. Бүгінгі таңда Қазақстанда екі деңгейлі банк жүйесі жұмыс істейді: бірінші деңгей-

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі немесе Орталық банк, екінші деңгей – коммерциялық 

банктер. 

Осыған қарамастан, банк саласындағы көптеген қызметкерлердің қашықтан жұмыс істеуге ауы-

суына байланысты, басқа салалардағы сияқты, әртүрлі ақпаратқа қол жеткізуді бақылау және қол-

данбалы деңгейдегі мақсатты шабуылдардан қорғау шешімдері сұранысқа ие болды, деп атап өтті 

банк саласындағы көптеген менеджерлер. 

Жоғарыда айтылғандардың негізінде банк секторының кез келген қауіпсіздігі Қазақстан Рес-

публикасының Ұлттық Банкі тарапынан үнемі қорғалатынын атап өткен жөн. Банк жүйесінің қар-

жылық қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында Ұлттық банк "банк секторының қаржылық тұрақ-

тылығын арттыру Бағдарламасын" қабылдады. 
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ТЕСТИРОВАНИЕ НА ПРОНИКНОВЕНИЕ 

 

Зиро А.А., Тойбаева Ш.Д. 

 

Тестирование на проникновение позволяет имитировать реальные действия атакующего для об-

хода действующих механизмов безопасности в системе, приложении или сети.  

Тестирование на проникновение определяет: 

1. Насколько исследуемое предприятие может справиться с реальными возможными атаками. 

2. Определить уровень сложности, в результате которого злоумышленник преодолеет для ком-

прометации системы. 

3. Дополнительные контрмеры, которые минимизируют риски, в случае успешной эксплуатации 

уязвимости. 

4. Определять способность защитных механизмов предприятия обнаруживать подобные атаки и 

реагировать на них. 

Результаты, полученные в ходе тестирования на проникновение, являются важными показателя-

ми в ходе оценки защищенности исследуемого ресурса предприятия, следует не забывать, что данная 

техника является трудоемкой и влечет за собой различные риски, так как в ходе проведения тестиро-

вания на проникновение есть вероятность повредить или вывести из строя систему. Следовательно 

тестирование на проникновение проводиться только после тщательного планирования, уведомления 

и согласования подразделений, участвующих в нем. 

По мимо всего тестирование на проникновение включает в себя нетехнические атаки, а именно 

проникновение на территорию в обход пропускного режима, физическое «врезание» в сеть, кражу 

оборудования и так далее. Также данное тестирование может включать в себя различные методы со-

циальной инженерии, к примеру представление специалистом технической поддержки сотруднику 

предприятия и запрашивание пароля. 

Аудит информационной безопасности на основе тестирования на проникновение состоит из трёх 

фаз: 

1. Планирование. На данном этапе идет сбор информации об организации. 

2. Проведение работ. На данном этапе происходит поиск наибольшего числа уязвимостей в ис-

следуемом объекте, а также производятся эксплуатация обнаруженных уязвимостей в информацион-

ной системе. 

3. Заключительный этап. Аудитором производится анализ обнаруженных уязвимостей, выявле-

ние причин их возникновения, составляются подробные рекомендации для их устранения и подго-

тавливается отчет о проделанной работе и найденных уязвимостях. 
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MODELS AND METHODS OF SOCIAL NETWORK ANALYSIS 

 

Medetbek Zh., Ziyat B., Shalabaev K. 
Ғылыми жетекшісі: Мусиралиева Ш.Ж., ф-м.ғ.к., доцент м.а. 

 

One of the results of human interaction through social networks is the receipt of a huge amount of in-

formation in various formats: texts, pictures, audio, video, etc. In order to draw certain conclusions about the 

processes taking place in society, predict the behavior of its participants, model social interaction, it is neces-

sary to carry out analysis of information existing in social networks. Therefore, the creation of new and the 

integration of already created methods and models for the analysis of computer social networks is of interest 

for research. There are four main areas of research in this analysis: structural, resource, normative and dy-

namic [1]. 

In the structural approach, all network participants are considered as vertices of the graph, which affect 

the configuration of the edges and other network participants. The main attention is paid to the geometric 

shape of the network and the intensity of interactions (the weight of the edges), therefore, such characteris-

tics as the mutual arrangement of vertices, centrality, and transitivity of interactions are investigated. Meth-

ods of statistical analysis, definitions of communities, classification algorithms are used. The behavior of 

vertices in the process of clustering and typical temporal characteristics of social networks are studied. Great 

importance is attached to the definition of communities in social networks. [2]. 

The parameters of social networks (diameter, number of participants, average path length, etc.) can be 

estimated using ontologies [3]. The types of network elements are analyzed: people, objects (photos, videos, 

messages) and interactions (knows, reports, comments, etc.). The ontology FOAF (Friend of a friend) is then 

applied to identify the members of the social network and the content they add to the network. This ontology 

describes people, their activity and relationships to other people and objects. 

Visualization helps to naturally bring together information about networks and make it easier to under-

stand. 
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THE PROBLEM OF THE DEVELOPMENT OF CREATIVE  

ABILITIES OF STUDENTS WITH DISABILITIES 

 

Ibraimkulov A., Yerimbetova A.S. 

 

In the modern world, the problem of integrating people with disabilities into society and adapting to it is 

very acute. According to the World Disability Report, about 15% of the world's population has some form of 

disability [1]. 

Currently, 139,887 people in Kazakhstan are persons with special educational needs. Among them, 

37,970 are preschoolers, 95,497 are students in secondary educational institutions, 2,900 are those who re-

ceive TVE, and 3,520 are enrolled in higher educational institutions [2]. 

In the process of teaching computer science, in the classroom and extracurricular, it is necessary to cre-

ate an atmosphere of creative search that helps the student to reveal his abilities as fully as possible. The 

main task of a computer science teacher in teaching hard of hearing children is to reveal the individuality of a 

child, help it to manifest itself, develop, gain selectivity and resistance to social influences. 

The main directions of development of creative abilities of students with hearing impairment are: 

1. Development of creative imagination. To do this, it is necessary to include in the learning process the 

basics of computer graphics, including 3D modeling, and increase creativity. 

2. Development of the qualities of thinking, namely, systemic thinking, as well as algorithmic thinking. 

For the development of algorithmic thinking in a student, it is important to teach the basics of programming. 

Because it is programming that develops computational thinking, helps solve problems, make decisions and 

analyze them. Supports and stimulates creative thinking. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММНОГО СРЕДСТВА КРИПТОГРАФИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ 

ИНФОРМАЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ АЛГОРИТМА – КАНДИДАТА НА НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

СТАНДАРТ ШИФРОВАНИЯ «QALQAN» 

 

Сейлова Н.А., Кунгожин А.М., Ибраев Р.Б., 

Итемиров Р.С., Оспанов Ж.Ж., Кияшко И.В. 

 

Алгоритм блочного симметричного шифрования Qalqan разработан в 2020 году Научно-иссле-

довательской лабораторией информационной безопасности при Satbayev University в рамках гран-

тового финансирования Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической про-

мышленности Республики Казахстан. 

Алгоритм блочного симметричного шифрования Qalqan выдвигается в качестве национального 

стандарта шифрования. 

 

Основные параметры 

4. Размер блока – 128 бит. Самый распространённый на данный момент для удобства встраи-

вания в функционирующие системы защиты информации. 

5. Размер ключа – минимум 256 бит. Возможно увеличение размера ключа. 

6. Низкие требования к памяти, единственная таблица подстановки. 

 

Криптографическая стойкость 

9. Минимум двукратный (по раундам) запас стойкости к дифференциальному и линейному 

анализу. 

10. Разная архитектура раундового преобразования и развертки раундовых ключей. 

11. Максимально независимые раундовые ключи. 

12. Высокоэффективные раундовые преобразования с точки зрения рассеивания и перемеши-

вания. 

13. Наложение ключа путём сложения и вычитания по модулю вместо исключающего ИЛИ 

(XOR). 

14. Входное и выходное отбеливание. 

15. Использование хорошо изученных криптографических примитивов. 

16. Простая для анализа структура раунда и алгоритма. 

 

Эксплуатационные параметры 

6. Архитектура – SP-сеть. 

7. Простота программной и аппаратной реализации. 

8. Быстродействие на уровне AES-256 при аналогичной длине ключа. 

9. Преимущественно простые байт-ориентированные операции (без умножений, операций в 

поле и других тяжёлых в реализации и исполнении). 

10. Разворачивание ключей «на лету». 

 

Реализация 

Выбрана архитектура Square как наиболее удобная для реализации высокоэффективной переме-

шивающей функции. 

Сгенерирован нелинейный узел, реализованный в виде байтовой таблицы подстановок, по пара-

метрам близкий к оптимальным: абсолютный максимум таблицы линейных аппроксимаций состав-

ляет 32, XOR-профиль 4-гладкий, алгебраическая степень полинома Жегалкина координатной 

булевой функции равна 7, нелинейность – 112. 

Разработана линейная функция, по быстродействию не уступающая аналогичным преобразова-

ниям алгоритма AES, но с более выраженным лавинным эффектом; в то же время, по перемешива-

нию она незначительно уступает линейной функции алгоритма Кузнечик при гораздо лучшей произ-

водительности. 

Разворачивание раундовых ключей происходит на базе комбинирующего генератора, составлен-

ного из двух байтовых регистров сдвига со сложной обратной связью, в которой задействована та же 

таблица подстановки, что и в основном преобразовании алгоритма. 
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ФОРМИРОВАНИЕ УЛУЧШЕННОГО АЛГОРИТМА ЭЛЕКТРОННО-ЦИФРОВОЙ  

ПОДПИСИ НА ОСНОВЕ ЭЛЛИПТИЧЕСКИХ КРИВЫХ 

 

Ілесова Б.Е., Дуйсебекова К.С. 

 

Электронно-цифровая подпись направлена на улучшение защищенности конфиденциальной ин-

формации пользователей. В данной статье рассматривается подход формирования и верификации 

электронной подписи с применением точек эллиптической кривой, позволяющей как усилить це-

лостность и конфиденциальность информации, так и ускорить процесс генерации самой подписи. 

Усовершенствование методов цифровой подписи документов на основе задач нахождения 

дискретных логарифмов точек элиптических кривых с функциональностью схем RSA. В частности 

большое внимание уделяется схеме ECDSMR на основе эллиптических кривых. В данном разделе 

дается описание математической модели модифицированной цифровой подписи. Формирование 

эллиптической кривой выполняется с помощью метода умножений необходимых параметров: 

размера поля, типа кривой и ее свойств. Данная кривая  F p
E определена над полем F p

со 

значениями параметра p в виде простых чисел  6,5,3,23p . Перед формирование нового метода 

цифровой подписи требуется определить значения хэш-функции и симметричных алгоритмов шиф-

рования. 

Сообщение  , которое необходимо подписать, обычно разбивается на две части: c , являю-

щуюся конфиденциальной, и p , которую можно оставить в открытой форме. Длина обоих частей 

определяется пользователем. Точка эллиптической кривой вычисляется с помощью выражения 

PkR    

 Симметричный ключ шифрования находится по формуле 2mod
l

xRK  .  Далее формируем 

вектор 2
128

modRy
V  .   

Применяем алгоритм AES для векторов K  и V . Получаем первый параметр цифровой подписи 

)(
,

cr AES VK
 . Затем вычисляем хэш-функцию  prSHAh || .   

Второй параметр цифровой подписи формируется с помощью выражения 

 

modq
khxs    q  – порядок множества точек на кривой  F p

E . 

 

Цифровая подпись полностью образуется парой чисел (r,s). Подписанное сообщение 

отправляется по сети. Указанный двухэтапный метод направлен на усиление криптографической 

стойкости конфиденциальной информации. 
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ЗЕРГЕРЛІК ДҮКЕНГЕ АРНАЛҒАН ИНТЕРНЕТ ДҮКЕН ӨҢДЕУ ЖӘНЕ ЕНГІЗУ 

 

Кайргазина Д.Б., Айтуганова Ж.Т. 

 

Бизнесте және күнделікті өмірде интернеттің қарқынды дамуы байланысты жаңа технологиялар 

мен коммуникацияларды қолдану электронды сауда сияқты жаңа экономикалық құбылыстардың 

пайда болуына әкелді. 

Электрондық коммерциялық жүйе дегеніміз – бұл модульдік құрылымға ие және белгілі бір 

типтегі тауарларды электронды төлем құралдары арқылы сату процедураларын орындауға мүмкіндік 

беретін жүйе. Электрондық коммерциялық жүйелер жұмысының бағыты желідегі операцияларды 

және жеткізушілермен, тұтынушылармен ақпарат алмасуды қолдауды, маркетингтік зерттеулерді, 

статистикалық бақылауды, құжаттарды басқаруды және т.б. қамтиды. 

Электрондық сауданың көмегімен іскери процестердің көпшілігі оларды электронды түрде 

жүргізу арқылы жеделдетіледі, өйткені ақпарат әрбір сатыда қағазға көшіру кезеңін айналып өтіп, 

алушыға тікелей беріледі. 

Бұл жобаның мақсаты – сатушыға Интернетте тауарларға ақпарат орналастыруға және сатып 

алушылардан тапсырыс қабылдауға мүмкіндік беретін зергерлік дүкенінде тауарларды сатуға 

арналған интернет-дүкен болып табылатын веб-сайтты құру. Сатып алушылар сәйкесінше каталогты 

қарап, сатып алуды жүзеге асыра алады, оны жеткізу пошта жүйесі арқылы немесе курьер арқылы 

жүзеге асырылады. 

Барлық интернет-дүкендер әлеуетті сатып алушыға бір-бірінен тек ассортименті мен дизайнының 

кеңдігімен ерекшеленетін жалпыға бірдей функциялар жиынтығын ұсынады. Негізгі артықшылығы – 

әлеуетті сатып алушының ыңғайлылығына барынша бағытталған интернет-дүкен функцияларын 

сапалы орындау. 

Осылайша, ұқсас интернет-дүкендерден асып түсу үшін және сатып алушылардың интернет-

дүкенінің веб-сайтына қойылатын талаптары негізінде дамуда басты назар пайдаланушы 

интерфейсінің ыңғайлылығына, тауарлар туралы кең көлемді ақпарат берілуіне аударылуы керек, 

сондай-ақ ыңғайлы төлем әдістерінің қол жетімді болуы керек. 
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MULTICLASS SENTIMENT ANALYSIS WITH MACHINE LEARNING ALGORITHMS 

 

Karyukin V.I. 

 

Annotation. The volume of social media data on the Internet is constantly growing. It creates a substan-

tial research field for data analysts. As relatively few works paid attention to sentiment analysis [1] in the 

Russian and Kazakh languages, this work analyzes news posts in the Kazakhstan media space. Collected da-

tasets include texts labeled according to three sentiment classes: positive, negative, and neutral. Texts are 

classified with seven machine learning (ML) algorithms: naïve Bayes, Support vector machine, Logistic re-

gression, K-nearest neighbors, Decision tree, Random forest, and XGBoost. 

 

Existing approaches of sentiment analysis 

There are several approaches to sentiment analysis: 

‒ Lexicon-based [2] 

‒ Machine learning-based 

‒ Deep learning-based [3] 

The lexicon-based approach relies on assigning sentiment categories to words. Words are usually la-

beled in two categories (positive and negative) or three categories (positive, neutral, and negative).  

The machine learning-based approach uses machine learning algorithms to classify texts labeled in 

sentiment categories. It is a complicated, time-consuming, and error-prone method, which requires carefully 

designed guidelines.  

The deep learning-based approach uses such neural networks as feedforward neural networks, recur-

rent neural networks (RNN), and convolutional neural networks (CNN). 

In this work, the machine learning-based approach, which is computationally fast and shows good clas-

sification results, is implemented. 
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ОНЛАЙН КУРСТАРЫН ЖАСАУ БІЛІМ БЕРУ САПАСЫН  

АРТТЫРУДЫҢ ТИІМДІ ҚҰРАЛЫ РЕТІНДЕ 

 

Бөрібаев Б.Б., Кенесова Н.А., 
Жетекшісі: Бөрібаев Б.Б. – т.ғ.к. доцент, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 

 

Қазіргі карантин жағдайындағы оқыту электрондық оқытудың, қашықтан білім беру технологияла-

рының, электрондық білім беру ресурстарының және басқа да аспектілердің рөлі мен орнын анықтай 

отырып, білім беру процесін ақпараттандыруды дамытуға тағы бір серпін берді. Жаппай ашық онлайн 

курсы (ЖАОК) – бұл географиялық тұрғыдан қашықта орналасқан студенттердің көп бөлігін қамтуға 

арналған оқыту бағдарламасы. Бұл бағдарлама бүкіл әлемдегі миллиондаған адамдар үшін жүздеген 

мемлекеттік және жеке университеттерде оқуға мүмкіндік беру үшін ақысыз негізде және ресми 

талаптарсыз үлкен интернет-массаларға арналған. ЖАОК-тың басқа оқыту ресурстарынан өзгеше екенін 

айтуға мүмкіндік беретін бірсыпыра сипаттамалары бар, олар [1]: ашықтық сипаты; университет 

деңгейіне сәйкестігі; қысқаша электрондық бейнелердің болуы; автоматтандырылған тестілеу жүйесінің 

болуы; сертификаттар беру мүмкіндігі және т.б.  

Қазіргі таңда ЖАОК дамып жатқанының айқын дәлелі ретінде келесідей мәліметтер келтіруге 

болады:  

‒  ЖАОК-тың жаһандық нарығы 2020 жылы 6845,4 миллион долларға бағаланды және 2026 жылға 

қарай 18925,18 миллион долларға жететіні туралы болжам жаслып отыр. Ал оның орташа жылдық өсу 

қарқыны 2021 жылдан 2026 жылға дейін 18,13% құрайды деп күтілуде. ЖАОК-тың қолжетімділігі 

қарқынды түрде кеңейіп келеді. Оңтүстік Калифорния университетінің мәліметі бойынша, қазіргі уақытта 

оқу орны осындай курстардан жылына шамамен 114 миллион доллар табыс табады екен [1]. 

‒ ЖАОК әсіресе Азия елдерінде жоғары қарқынмен даму үстінде, оның ішінде Қазақстан да бар, оған 

дәлел – еліміздегі ЖОО-лар ішінен ЖАОК енгізу мен пайдалану тұрғысынан жетекші оқу орны Әл-

Фараби атындағы ҚазҰУ болып табылады [2]. 2011 жылы корей қоры (Korea Foundation) онлайн дәрістер 

арқылы шетелде корейтануды дамыту мақсатында бастама көтерген KF Global e-School жобасын іске 

қосты. Қазіргі уақытта жобаға 29 елден 79 университет, оның ішіне Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ да 

тартылған. Қазіргі кездегі қатысушылар 120-дан астам корей профессорлары мен 3000 шетелдік 

студенттерді қамтып отыр. 2012-2016 жылдар аралығында ҚазҰУ студенттері Ханъянг университетінің, 

Хангук шет тілдер университетінің, Йонсей университетінің жетекші профессорларынан 11 курстан дәріс 

алды [3].  

2016 ж. әл-Фараби ат. ҚазҰУ ЖАОК құру аймағындағы бірінші Қазақстандық ұлттық платформасын 

құрудың бастаушысы ретінде Қазақстанның Білім және ғылым министрлігінің қолдауына ие болды. Қазіргі 

кезде ЖАОК ұлттық платформасын құру өзгерістерге ашық болуға, адами капиталдың сапасын жақсартуға 

нақты үлес қосатыны талас тудырмайды. Біз жеделдетілген режимде өзгеріп жатқан әлемдік білім беру 

ортасындамыз, сондықтан мемлекеттің жалпы және білім беру жүйесінің жаһандық трендтерге ден қою 

фактісі қазақстандық университеттерге бәсекеге қабілетті болуға және білім беру қызметтерінің әлемдік 

нарығында өзін танытуға мүмкіндік береді. 
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ҚАЗАҚСТАННЫҢ СЕЙСМИКАЛЫҚ ҚАУІПТІЛІГІН  

БАҚЫЛАЙТЫН АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕНІ ӘЗІРЛЕУ 

 

Тұрарбек Ә.Т., Коспай Д.К., Сейілхан Б.Д., Даржанов Н.А. 

 

Жер сілкінісінің салдары адамзатқа үлкен соққы беріп, ғимараттар қирап, адамдар өліміне алып 

келетіндіктен, мұндай салдардың алдын алу үшін жер сілкіністері мен сейсмикалық қауіпті жерлерді 

анықтау маңызды болып табылады. Жер сілкіністерді зерттеу нәтижесінде сейсмикалық белсең- 

діліктің өзгеріп тұруын бақылау бүкіл әлем үшін өте өзекті. Сейсмикалық қауіп – жер сілкінісі 

анықталған шектен асып кететін Жер қозғалысының белгілі бір аймақта болу ықтималдығы [1].  

Қазақстанда сейсмикалық қауіпті территориялардың бар болуы, сейсмикалық белсеңділікті 

бақылау мақсатында жаңа ақпараттық технологияларды қолданылуына түрткі болады [2,3]. Соңғы 

жылдары болып жатқан жер сілкінстері Қазақстанның жалпы сейсмологиялық аудандастыру 

картасына сәйкес болмайтыны байқалып отыр, яғни сеймикалық қауіпті емес аудандарда да жер 

сілкінісі болып жатыр. Қазақстанның ең қатты жер сілкіністері Қазақстанның онтүстік шығысында, 

яғни Күнгей Алатау, Қырғыстан шекарасында, Іле Алатауда болып тұрады. Болашақ жер сілкінісін 

тарихи және аспаптық мәліметтермен болжау үшін сараптамалық жүйелердің әртүрлі тәсілдері, 

соның ішінде анық емес, ережеге негізделген, нейро-анық емес және машиналық терең оқыту әдістері 

қолданылады [4]. Дегенмен, жер сілкісін нақты болжамдайтын әдіс болмағандықтан. Болжам жүргізу 

үшін ғалымдар бірнеше әдістерді бір уақытта қолданады.  

Жұмыстың мақсаты жер сілкінісі болған мекендерді көрсету, сейсмикалық қауіпті аймақтарды 

белгілеу, жер сілкінісін бақылау және т.б. Ақпараттық жүйенің құрамына МҚ – мәліметтер қоры, 

ГАЖ – геоақпараттық жүйе және клиенттік қосымша кіреді, ол МҚ мен ГАЖ сұраныстар жасау үшін 

қолданылады. Бұл жүйеде сейсмикалық карта еңгізіліп, МҚ арқылы статистика талдау жасалады, 

аймақтар бойынша қай жер өте қауіпті екені анықталады.  
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ЭФФЕКТИВНОЕ ЧАСТИЧНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ ДАННЫХ В БЕЗОПАСНОМ  

ОБЛАЧНОМ ХРАНИЛИЩЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БЛОЧНОГО ШИФРОВАНИЯ 

 

Кульжанова А.А., Рахимова Д.Р. 

 

Облачные хранилища данных становятся всё более популярны. Популярными примерами таких 

хранилищ являются Google Drive, Dropbox, iCloud и другие. Облачные вычисления используются как 

услуги доступные через Интернет. При хранении файлов в облаке в зашифрованном виде появляется 

проблема частичного обновления данных. Например, если в большом файле добавлена или удалена 

одна строка текста, то зашифрованный файл будет изменен полностью. При этом необходимо опре-

делять одинаковые блоки без возможности расшифровки данных. Например, если два разных пользо-

вателя отправили один и тот же файл, то не имеет смысла хранить обе копии. В данном случае про-

блема усложняется тем, что если файлы зашифрованы разными ключами, то и зашифрованные вер-

сии будут отличаться. 

Возникает проблема безопасности хранения файлов, например, цель защитить данные при помощи 

характеристики всего одного облака; безопасность файлов после истечения срока аренды облачного 

хранилища; гарантия целостности данных со стороны поставщика услуг облачного хранилища и др.  

Как итог работы, мы имеем программу для шифрования и дешифрования файлов c исполь-

зованием AES 256. Здесь реализуется так называемое нулевое заполнения с целью избежания байтов 

с нулевым значением из нашего файла. Алгоритм позволяет самим задать любой ключ, ключ уже 

имеет свой размер. Можно зашифровать и расшифровать файл и хранить файл и ключ как в облаке, 

так и на устройстве. 
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ОНЛАЙН ОРТАДА ЭКСТРЕМИЗМНІҢ  

ЛИНГВИСТИКАЛЫҚ МАРКЕРЛЕРІН АНЫҚТАУ 

 

Маден М.Т., Мусиралиева Ш.Ж., Болатбек М.А. 

 

Экстремизм – пайда болуы, таралуы қоғам мен мемлекеттің өзіндік объективтік және субъектив-

тік жағдайларына байланысты болатын күрделі құбылыс.  

Цифрлық дамыған заманда интернетке қол жетімділік желіде келген ақпаратты, мысалы осы 

экстермизмдік мәліметтерді, көпшілікке лезде таратуына мүмкіндік береді. Желіде ауқымды көлем-

дегі ақпарат болғандықтан, аналитиктер экстремистік сайттарға мониторинг жүргізуде, экстремизм-

нің лингвистикалық маркелерін анықтауда компьютерлік құралдарға сүйенеді. Интернеттегі экстре-

мисттік мазмұнды анықтау идеясы оның алдын алуға көмектеседі деп саналады.  

Лингвистикалық маркер – экстремистік іс-әрекетті жоспарлайтын субъектінің көзқарасын, пси-

хикалық қатынасын білдіретін лингвистикалық өрнектер. Оның айрықша белгілері әлеуметтік желі-

дегі жазбаша қарым-қатынасында кездеседі. Кілттерді табу, олардың мағынасын анықтау қарастырып 

отырған мәселенің моделі туралы түсінік береді.  

Онлайн ортадағы мәтіндік экстремизмді анықтауда мүмкіндік беретін лингвистикалық мар-

керлер: 

– лингвистикалық ақпараттың ағып кету маркерлері. Экстремистік іс-әрекет жасау ниетінің 

ағынында ашық түрде немесе эвфемизм арқылы зорлық-зомбылықты сөздермен бірге ниетті біл-

діретін көмекші етістіктер («...барғалы жатырмын», «...бара....») бар екендігі байқалады. Бұл жағдай-

да лемматизация әдісі қолданылады. 

– лингвистикалық фиксация маркерлері. Бұл жерде адамдар, ұйымдар сияқты аталған құры-

лымдарға қатысты кілт сөздердің салыстырмалы жиілігін есептеуді қолданады. 

– лингвистикалық идентификация маркерлері. Мұнда көбіне жіктеу есімдіктері («мен», «біз») 

кездесіп жатады. 

 Әрбір маркерге жеке қарау үлкен көлемдегі жалған көрініске әкеледі. Дәлдікті көтеруде мар-

керлерді бірге ұстай отырып ұсынылған маркерлерге негізделген «трангуляция» процесін пайдалану 

жөн. Мысалы, бір маркердің нәтижесіндегі веб-сайттан бірнеше маркерлердің негізінде анықталған 

веб-сайт қызығушылықты арттырары анық.  

Экстремизмнің алдын алу құралдары басқа тілдерде дамығанымен, қазақ тілідегі мәліметтер 

онлайн ортада көбейгені анық. Сол себепті қазақ тіліндегі экстремистік көзқарастағы бақылап, алдын 

алуда алдымен лингвистикалық маркерлерін осы әдістерге сүйене отырып анықтау қажет.  

Берілген мақала Қазақстан Республикасының цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш 

өнеркәсібі министрлігінің тапсырысы бойынша ғарыштық қызмет және ақпараттық қауіпсіздік 

саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер бағытындағы "Мәтіндегі экстремистік бағытты анықтау 

үшін веб-ресурстардағы семантикалық талдау модельдерін, алгоритмдерін құрастыру және кибер-

криминалистика құрал-жабдықтарын әзірлеу" жобасы аясында жазылды, ЖТН AP06851248. 
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«BRAIN NETWORK» МОДЕЛЬДЕРІМЕН ДЕРЕКТЕРІН ӨҢДЕУ ӘДІСТЕРІН 

ЗЕРТТЕУ ЖӘНЕ ТАЛДАУ 

 

Манасбай Е.Қ., Қалижанова А.У. 

 

Адамның миына байланысты аурулардың диагнозын анықтау кезінде қазіргі уақытта мәселелерді 

шешуге белгіленген, мидың бейнелеуі, бағыттары мен нақты әдісін артықшылықтары мен кемші-

ліктері тізілген әдістердің даму перспективалары әдістерін зерттеу, моделдеу және деректерді өңдеу 

әдістеріне зерттеу жүргізілді.  

Функционалды магнитті-резонансты томография арқылы түрлі физикалық факторлардың 

(мысалы, дене қозғалысы) ықпалымен және патологиялық күйлерде мидың нормалды функционалуы 

барысында белгілі бір облысының белсенділігін анықтауға мүмкіндік алдық. Бұл әдіс ми қанағымы 

мен нейрондар белсенділігі өзара байланысқанға негізделеді. Ми облысы белсенді болған кезде, бұл 

аймаққа қанның құйылуы артады [1]. 

Компьютерлік томография арқылы объектінің ішкі құрылымын бұзбай қабат-деңгейдегі зерттеу 

әдісі жүргізілді. Бұл әдіс рентген сәулесінің әртүрлі ұлпалардың тығыздығы бойынша төмендеуіндегі 

айырмашылықты өлшеу және комплексті өңдеуге негізделді [2]. 

 
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 
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АВТОМОБИЛЬДЕРДІ ЖАСАУҒА АРНАЛҒАН АВТОБӨЛШЕКТЕРДІ  

ТАҢДАУ ПРОЦЕСІН АВТОМАТТАНДЫРУ БАҒДАРЛАМАСЫН ҚҰРУ 

 

Менлібекова Д.Б., Айтуганова Ж.Т. 

 

Қазіргі уақытта дамыған капиталистік елдердегі автоматтандырылған кәсіпорындардың көпшілігі 

"қатал" сипатқа ие, яғни олар бірдей бөлшектерді үлкен көлемде өндіруге бағытталған. Қатаң авто-

матты желілер бұйымдар номенклатурасының өзгеруіне жол бермейді. Сондықтан автоматтанды-

рылған жүйелердің икемділігін арттыруға мүмкіндік беретін машиналар тобынан тұратын 

"секциялық" желілер жиі кездеседі. 

Қазіргі заманғы өнеркәсіптік өндірісті автоматтандырудың ерекшелігі-белгілі бір өнімді шы-

ғаруға оңай қайта құрылатын икемді өндірістік жүйелерді құру болып табылады.  

Икемді өндіріс жүйесін жаңа бөлшектер мен бұйымдарды өндіру үшін тез қайта бағдарламалауға 

болады. Ол бірнеше қарапайым механикалық желілерді алмастыра алады, бұл аз инвестициялар мен 

өндіріс орындарына байланысты үлкен үнемдеуге мүмкіндік береді. 

Автомобиль өндірісін автоматтандырудың жаңа кезеңі микропроцессорлар мен роботтарды 

қолданумен қатар, компьютерлердің көмегімен автоматты жобалау және өндіріс жүйелерін енгізуге 

негізделген.  

Ерте ме, кеш пе, әр автокөлік иесі өз көлігі үшін жаңа автомобиль бөлшектерін таңдау проб-

лемасына тап болады. Автомобильдің маркасы мен мәртебесіне қарамастан, ол бөлшектермен сипат-

талуы мүмкін, бұл қосалқы бөлшектерді сатып алу қажеттілігін анықтайды немесе шығын эле-

менттерін ауыстырудың стандартты қажеттілігі туындайды. Нарықтағы автомобиль өнімдерінің 

ассортименті қаншалықты үлкен, тіпті тәжірибелі автокөлік иелері үшін өз машиналарына қандай 

қосалқы бөлшектерді алу керектігін анықтау қиынға соғады. Сол себептен, қазіргі дамыған тех-

нологиялармен байланысты, адамға ыңғайлы болу үшін, өзінің керекті моделін таңдау арқылы, 

автобөлшекті тез іздеуге және оны жөндеуге мүмкіндігі болады. 

 
Пайдаланылған әдебиеттер: 
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МЕДИЦИНАЛЫҚ ЗЕРТХАНАЛАР ЖЕЛІСІНІҢ АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕСІН ӘЗІРЛЕУ 

 

Менлібекова Э.Б., Айтуганова Ж.Т. 

 

Зертханалық ақпараттық жүйе – бұл тестілеу нәтижелері негізінде сенімді ақпарат алуға және 

уақытылы басқарушылық шешімдер қабылдау үшін оны пайдалану үшін осы ақпаратты басқаруды 

оңтайландыруға арналған ақпараттық технология. 

Қазіргі жағдайда ақпаратты өңдеудің маңызды техникалық құралы дербес компьютер болып 

табылады. Қазіргі заманғы ақпараттық жүйелердің көпшілігі ақпаратты емес, деректерді түрлен-

діреді. Демек, оларды көбінесе мәліметтерді өңдеу жүйелері деп атайды. 

Клиникалық зертханалық диагностика халыққа медициналық көмек көрсетудің ұйымдық 

жүйесінің негізгі құрамдас бөліктерінің бірі болып табылады. Оның үлесіне барлық "диагностикалық 

мәліметтердің" 90%-ға дейін келеді, ал диагнозды нақтылау, дифференциалды диагностика және т.б. 

кезінде ол көбінесе барлық диагностикалық міндеттерді орындайды. 

Медициналық ақпараттық жүйелер денсаулық сақтау ұйымдарының бизнес-процестерін цифр-

ландыруды және электронды денсаулық паспортын құруға қажетті ақпараттарды жинауды қамта-

масыз етеді. Осы уақытқа дейін халықты цифрлық дағдыларға үйрету үшін 546 цифрлық сауаттылық 

бекеттері құрылды. Бүгінгі күні мобильді қосымшаны пайдаланушылардың саны 1 951 338 немесе 

тіркелген халықтың 10,8% құрайды. Аймақтық деңгейде 10,2 миллион электронды денсаулық 

паспорты жасалды және медициналық ақпараттық жүйелерге толтырылды. 

Республиканың денсаулық сақтау жүйесінде жүзеге асырылатын іс әрекеттер практикалық меди-

цинаның негізгі проблемасы ретінде жүйенің барлық деңгейлерін ақпараттық қамтамасыз ету проб-

лемасын бірінші позицияға ұсынады. Бұл проблеманың маңызы әсіресе шұғыл медицина жүйесінде 

өзекті болып келеді.  

Қазіргі қоғамда медицинаны автоматтандыру – үдерісі сөзсіз. Медициналық ақпараттың үлкен 

көлемі, қатаң есептілік және оны стандарттау, қызмет көрсету сапасына қойылатын жоғары талаптар 

– осының барлығы деректерді автоматты өңдеу және электрондық сақтау қажеттілігіне алып келеді. 

Кешенді медициналық ақпараттық жүйенің басты артықшылығы – емдеу профилактилық мекеме-

лердің тиімділігін арттыру болып табылады. 
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АЛГОРИТМ СТОХАСТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ДИНАМИКИ ОБЪЕМОВ 

ДЕПОЗИТОВ «ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» 

 

Мұнтұрған С.М., Нарбаева С.М. 

 

В работе рассматривается стохастическая модель банковских депозитов дляпостроения прогно-

зов ожидаемых значений объемов финансовых ресурсов депозитнойприроды, аккумулируемых на 

основе средств значительного числа вкладчиков (однотипных счетов). В ее основе лежит гипотеза о 

возможности описания процессов, ведущих к изменению количества счетов, и числа операций с ними 

с помощью случайных величин, распределенных по закону Пуассона, а коэффициентов 

относительногоизменения счетов в ходе отдельной операции – с помощью случайных величин, 

имеющих логарифмически нормальное распределение [1]. 

Рассмотрена вероятностная модель поведения реального вкладчика денег в банк после внесения 

им начальной суммы х0. Происходят периодические притоки и оттоки наэтот счет, среди них – с за-

данной вероятностью – возникает ситуация закрытия счета в результате полного изъятия денег 

вкладчиком или в результате не поступления на счет денег из места работы (или премии). Эти собы-

тия описываются схемой Бернулли, дающейбиномиальную случайную величину В: n,p (бином 

(п,р)=В), которая интерпретируется какцелое число успехов в n испытаниях Бернулли с вероятностью 

успеха в каждом испытании р и вероятностью неудачи q=1-р. Здесь мы используем распределение 

Пуассона [2,3], так как оно является предельным случаем биномиального распределения иприменимо 

в случаях, когда количество событий приближается к бесконечности, авероятность р наступления 

события, ведущего к ликвидации счета – к нулю иматематическое ожидание 𝜆 = 𝑛𝑝 – константа. 

Функция вероятности Пуассона имеет вид 𝑃(𝑥) = 𝜆𝑥𝑒(−𝜆)/𝑥! 
Итак, после вычисления в пакете «анализ данных» EXCEL, показано, что насколько выгодно 

банку хранить на картсчетах деньги работников предприятий и работающих пенсионеров [4]. 

Разработанная простая стохастическая модель, учитывающая неопределенность поведения 

вкладчика, оказалась адекватной реально наблюдаемой динамике депозитов "до востребования». На 

основе этой модели можно, по-видимому, давать приемлемые по точности и достоверности прогнозы 

общего объема депозитов данного типа. 
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АУТЕНТИФИКАЦИЯҒА НЕГІЗДЕЛГЕН ЭЛЕКТРОНДЫҚ ҚҰЖАТ АЙНАЛЫМ ЖҮЙЕСІН 

ҚОРҒАУ ҮШІН НЕЙРОНДЫҚ ЖЕЛІ АЛГОРИТМДЕР ӘДІСІНІҢ МАҢЫЗЫ 

 

Мұратбек М.Б., Тойбаева Ш.Д. 

 

Қазіргі ақпараттық қоғамның тенденциялары мемлекеттердің сандық экономикаға көшуімен 

байланысты. Бұл құжат айналымының барлық сегменттерін цифрлық ортаға ауысуына әкеледі. Құжат 

айналымының формасына қарамастан, оның өмірлік циклінің барлық кезеңдерінде ақпараттық 

қауіпсіздікке қауіп-қатерлер бар. EY-дің ақпараттық қауіпсіздігі бойынша жүргізілген халықаралық 

зерттеулерге сәйкес, киберқауіпсіздікке шығындар өсіп келеді. Бырақ соның өзінде ол жеткіліксіз. 

Сауалнамаға қатысқан ұйымдардың 70%-ы ғана киберқауіпсіздік жүйесінің жай-күйі туралы толық 

ақпаратқа ие немесе сол бойынша жұмыс істеуде. Дегенмен, 77% ұйымдар қорғаныстың шектеулі 

мөлшерін ғана пайдаланады, ал 87% киберқауіптерге төзімділіктің қажетті деңгейін қамтамасыз ету 

үшін жеткілікті қаражат бөлмейді. McAfee компаниясы жаңа есебін жариялады. Есепке сәйкес, 

киберқылмыс әлемдік экономикаға триллион доллардан астам шығын әкелді. 2018 салыстырғанда 

бұл көрсеткіш 50%-дан астамға өсті. 2020 жылға арналған InfoWatch мәліметтеріне сәйкес, Қазақ-

станның коммерциялық компаниялары мен мемлекеттік секторы ресейлік ұйымдарға қарағанда 

хакерлік шабуылдар салдарынан 1,5 есе жиі зардап шегеді. Жыл сайын инциденттер саны көбеюде, 

оның маңызды бөлігі құжат айналым жүйелерімен байланысты. 

Электрондық құжаттарды қорғаудың дәстүрлі әдістері – шифрлау және электронды қолтаңба 

(ЭҚ). Алайда, «адами факторға» байланысты кілт-парольдер дұрыс сақталмауы мүмкін. Бұл мәселе-

лерді, кілт-парольдерді адамның биометриялық параметрлерімен, яғни статикалық биометриялық 

кескіндерге (БК) байланыстыру арқылы шешуге тырысуда. Ашық БК-ді қолданудың түбегейлі 

проблемасы олардың құпия емес екендігінде. Аутентификаторды құпия динамикалық (өзгеретін) БК-

дер негізінде құрған жөн. Қазіргі уақытта биометриялық аутентификацияның көп факторлы әдістерін, 

сондай-ақ биометриялық активациясы бар электронды қолтаңба құралдарын жасаудың өзектілігін 

Ұлттық технологиялық бастама (ҰТБ) тікелей растады.  
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ИНФЕКЦИЯЛЫҚ АУРУЛАРДЫҢ ТАРАЛУЫН  

ТАЛДАЙТЫН АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕНІ ҚҰРУ 

 

Тұрарбек Ә.Т., Мұхамметәлиева А.М.,  

Өлмесбек А.А., Тастанбек Ш.А. 

 

Жаңадан туындайтын инфекциялық ауруларды бақылау халық денсаулығына тиетін қауіп-

қатерді анықтау үшін өте маңызды. Жаңа инфекциялардың пайда болуы мен таралуы халықтың 

тығыздығы, саяхат, сауда сияқты климаттың өзгеруі, ауылшаруашылық тәжірибесі факторларына 

байланысты. Ақпараттық технологиялар инфекцияны бақылаудың тиімділігін арттыруға мүмкіндік 

береді. Нақты уақыттағы мәліметтер негізінде жұмыс істейтін көптеген онлайн бақылау жүйелері 

инфекциялық аурулардың алдын алу үшін заманауи технологиялар мен деректер көздерін қолдана 

отырып жасалынған. Әлемде бар ақпараттық жүйелер қатарына GHPIN, MediSys, WebGis [1], 

Қазақстандық Saqbol жүйесін қарастыруға болады. Бұл жүйелер жергілікті жерлердегі негізгі 

ақпаратты уақтылы алып, эпидемиологиялық жағдайдағы ақпаратты жинау және талдау, жедел 

шешім қабылдауға және инфекциялық ауруларға байланысты төтенше жағдайларға жауап беруге 

көмектеседі. Сонымен қатар, олар денсаулық сақтау мекемесіне ортақ электрондық деректер көздерін 

пайдалану, деректерді жинауды жеңілдетеді [2].  

Жыл сайын бүкіл әлемде адамдардың денсаулығына қауіп төндіретін жаңа инфекциялық аурулар 

пайда болып тұрады [3]. Инфекциялық аурудың пайда болуы мен таралуы кенеттен болады. Оған 

мысал ретінде 1 жыл бұрын пайда болған Covid-19 инфекциясын ала алмыз. Бұл инфекциялық ауру, 

үлкен жылдамдықпен бүкіл әлемге таралып, пандемия ретінде қарастырылды. Дегенмен, эпиде- 

миологиялық ақпаратты жинау және талдау үшін ыңғайлы құрал қажет екеніне бірден дәлел болды. 

Сол үшін инфекциялық аурудың салдарын болдырмас үшін олармен күресу үшін таралу көзін 

анықтауға және жедел әрекет етуге ерекше назар аударылды. Ол инфекциялық ауруларды болжау 

тәсілдерінің көмегімен жүзеге асырылады. Тәсілдерді атап айтатын болсақ, математикалық 

модельдеу [4], SIR моделі, оңтайландыру, калибрлеу [5] секілді және т.б.әдістер.  

Инфекциялық аурулардың көбеюі жаңа технологиялар мен іздеу, есеп беру және әрекет ету 

жүйелеріне жүгінуге әкелді. Бұл жұмыста, біз Covid-19 инфекциясына байланысты Analysis Services 

технологияясының көмегімен талдау жұмыстарын жүргіздік. Талдауда Италия, АҚШ және Қазақстан 

елдері бойынша статистика шығарылып, салыстыру жұмыстары жүргізілді. Талдау нәтижесі – 

аурудың қандай деңгейде, қанша уақытқа созылатындығын, аймаққа таралуынан кейін, оның қандай 

деңгейде және қанша адамға жұғу мүмкіндігін болжам жасап, нақты мәліметтермен салыстыра 

алдық. 
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ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ КРИПТОСИСТЕМ  

С ПОМОЩЬЮ ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ  

 

Назарбаев Д.А., Алимжанова Ж.М. 

 

Применение динамических систем в настоящее время актуально во многих областях научного 

исследования, где используются временные параметры различных процессов. С помощью данных 

динамических моделей мы можем предугадать поведение процессов или явлений. В данной работе выбор 

динамических моделей, обуславливается тем, что модели, обладающие временными параметрами, имеют 

богатую историческую, исследовательскую научную базу и является отдельной научной отраслью 

прикладной математики, над которой трудились выдающиеся математики прошлого столетия.  

Динамические системы данной категории обладают некоторыми важными свойствами, из-за ко-

торых они широко применимы. Одним из важнейших свойств является устойчивость процессов от 

различных внешних возмущений. Под устойчивостью мы понимаем постоянство фундамента струк-

туры и базовых выполняемых функций в промежуток времени при некоторых сравнениях на измене-

ние окружающих условий.  

В докладе производится обзор динамических моделей, а также рассматриваются некоторые ас-

пекты динамачиских моделей для оценки устойчивости криптосистем. Одним из основных харак-

теристик динамических моделей при анализе криптосистем, является выявления периодичности 

кодируемой информации. В работе рассматривается проектируемая динамическая система для созда-

ния условий оценки устойчивости криптосистем с целью определения уязвимостей и достаточности 

мер для обеспечения должного уровня защищенности информации. Подобные оценки используются 

при криптоанализе общего состояния защищенности криптосистем с целью принятия управленческих 

решений в процессе проработки технических решений и выборе криптографических алгоритмов с 

учетом оценки рисков. 
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СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОЙ ЦИФРОВОЙ ПОДПИСИ  

В ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ 

 

Нурманов А.Б., Бегимбаева Е.Е. 

 

Сегодня для передачи документов по сети используются их цифровые копии. Однако такой спо-

соб вызывает вопросы связанные с проверкой целостности и аутентичности. 

Цифровая подпись — это математический метод, используемый для проверки подлинности и це-

лостности сообщения, программного обеспечения или цифрового документа. Она предназначена для 

решения проблемы подделки и выдачи себя за другое лицо в цифровых коммуникациях. Наличие 

правильной подписи позволяет получателю удостовериться, в том, что сообщение было составлено и 

отправлено проверенным лицом и не было модифицировано во время передачи [1]. 

Чтобы убедиться в том, что документ подписывается правильно, личность конечного пользовате-

ля проверяется с помощью множественной аутентификации, такой как PIN-код, пароль или токен-

код, генерируемый на основе случайной последовательности. После подтверждения личности подпи-

савший получает сертификат, подтверждающий его личность и предоставляющий ему пару ключей: 

закрытый ключ (известен только автору) и открытый ключ. Эти ключи необходимы для подписи до-

кумента и подтверждения личности автора. После выдачи сертификата из документа создается уни-

кальный математический код, который затем шифруется закрытым ключом и может быть расшифро-

ван только с помощью соответствующего открытого ключа. Затем этот документ, вместе с зашифро-

ванным математическим кодом, отправляется получателю [2]. 

Появление электронного правительства и электронных услуг изменило способ работы государ-

ственных агентств и органов местного самоуправления. Они определяют использование новых ком-

муникационных технологий и информационных приложений центральной и местной публичной ад-

министрацией с целью упорядочения деятельности административного аппарата и повышения каче-

ства государственных услуг. 

Цифровые подписи были введены для полной замены традиционных подписей и, как следствие, 

для удаления бумаги из повседневных процессов, таких как подписание контрактов, интеграция но-

вых клиентов или юридическая регистрация. Конечная причина, по которой компании интегрируют 

цифровые подписи ‒ это возможность проводить бизнес-транзакции любого типа в любом месте и в 

любое время на любом устройстве [3]. 

 
Список использованных источников: 

 
1. Digital signature // https://searchsecurity.techtarget.com/definition/digital-signature. 

2. An Introduction to Digital Signatures for the AEC Industry https://www.globalsign.com/en/resources/digital-signatures-for-

aec-guide.pdf. 

3. Electronic and Digital Signatures//https://www.mnhs.org/preserve/records ElectronicandDigitalSignatures-v5-

march2012_000.pdf. 

 

  



«Фараби әлемі» атты студенттер мен жас ғалымдардың халықаралық ғылыми конференция материалдары 

   

110 

ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРНЫНЫҢ «ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСЫ»  

БӨЛІМІНЕ АРНАЛҒАН АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕНІ ӘЗІРЛЕУ 

 

Омар А.Б., Айтуганова Ж.Т. 

  

Жұмыстың мақсаты ЖОО-ның ПОҚ-ның ғылыми-зерттеу жұмыстары бойынша мәліметтерді 

жинақтауға және өңдеуге мүмкіндік беретін автоматтандырылған ақпараттық жүйені (ААЖ) әзірлеу 

болып табылады. Аталған ақпараттық жүйені (АЖ) жоғары оқу орнының профессор-оқытушылар 

құрамының ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерін есепке алу, бақылау және талдау 

мақсатында жеке қызметкерлер, кафедралар мен факультеттер бойынша есептерді қалыптастыру 

үшін пайдалану көзделген. Бұл жүйені енгізу аталған бөлім жұмыстарын жеңілдетуге, университет 

бойынша мәліметтерді топтау және ғылыми еңбектер бойынша есептеуді цифрландыруға, және 

университеттің ғылым бойынша өсімін бақылауға көмектеседі. 

Пәндік саланы талдау ЖОО-ның ғылыми-зерттеу жұмыстарының көрсеткіштерінің бірі студент-

тер, оқытушылар, жас ғалымдар арасындағы ҒЗЖ бойынша жыл сайынғы конкурстардың нәти-

желері болып табылатындығын көрсетті. Қолда бар бағдарламалық өнімдерді зерттеу бағдарла-

малық қамтамасыз ету нарығында қойылатын талаптарды қанағаттандыратын осы функцияны орын-

дау үшін кешенді мамандандырылған бағдарламалық құрал ұсынылмайтынын анықтады. Зерттел-

ген арнайы әдебиеттер оқу, үйрену негізінде жүйенің негізгі талаптары мен сипаттамалары 

қалыптастырылды, техникалық тапсырма әзірленді. Сонымен қатар PHP-тілін тереңірек меңгеруге 

мүмкіндік болды. 

Әзірленген ақпараттық жүйе үш модульден тұрады, олардың әрқайсысының клиенттік және 

серверлік бөлігі бар, оларға қол жеткізу жергілікті немесе глобальдық желі арқылы жүргізіледі. 

Клиенттік бөлім ғылыми қызметтің нәтижелерін көрсете отырып, тиісті конкурсқа қатысуға өтінімді 

ресімдеуге мүмкіндік береді, серверлік бөлім рейтингті және ЖОО бойынша қорытынды есепті құру 

үшін ақпарат жинауды ұйымдастырады. 

Ақпараттық жүйені енгізу ғылыми бөлім қызметкерлерінің қызметін оңтайландыруға, ЖОО-ның 

ПОҚ ҒЗЖ бойынша мәліметтерді жинау және есептерді қалыптастыру процесін автоматтандыруға, 

сондай-ақ ЖОО-ның ғылыми-зерттеу қызметінің даму динамикасын бағалауға мүмкіндік береді. 

 
Пайдаланылған әдебиеттер: 

 

1. Целых, А.Н. Адаптивные информационные системы для поддержки принятия решений : монография / А.Н. Целых, 

Л.А. Целых, С.А. Барковский; Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону; Таганрог: Издательство Южного 

федерального университета, 2018. – 231 с.  

2. Астапчук, В. А. Архитектура корпоративных информационных систем/АстапчукВ.А., ТерещенкоП.В. – Новоси-

бирск : НГТУ, 2015. – 75 с. 
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СЕТЕВЫЕ СКАНЕРЫ ДЛЯ БЕЗОПАСНОЙ ТОПОЛОГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Ордабаева Г.К., Зуева Е.А. 

 

На сегодняшний день безопасность сетевой топологии предприятия является актуальной. Для 

решения данной задачи используются следующие методы: 

– анализ политики безопасности организации; 

– анализ документации по информационной безопасности; 

– соответствие нормативных документов; 

– механизмы безопасности организационного уровня; 

– сканирование внутренних ресурсов; 

– анализ сетевого трафика [1]. 

Эксперт по безопасности Брюс Шнайер, рассматривая вопросы кибербезопасности призывает 

лидеров и потребителей принимать самые эффективные решения в области безопасности [2]. 

Определение уязвимости системы является основным фактором защиты от угроз безопасности. 

Рассмотрим некоторые сетевые сканеры: 

– Nmap – популярный сканер сети открытых портов, которая помогает определить подклю-

ченные устройства к сети, посмотреть какое программное обеспечение и операционная система на 

них установлено; 

– Nessus – используется для определения текущего состояния инфраструктуры и мобильных 

устройств. По окончании сканирования выдается отчет об определенных уязвимостей; 

– Rapid7 Nexpose – определяет наличие ошибок конфигураций, вредоносных кодов и предостав-

ляет рекомендации по устранению; 

– OpenVAS – предназначен для мониторинга сети на наличие проблем с безопасностью и кон-

троля их устранения; 

– Wireshark – утилита, которая используется для анализа сетевого трафика. С помощью утилиты 

возможен просмотр содержимого пакета на всех уровнях; 

– tcpdump – используется для перехвата и анализа сетевых пакетов, также для просмотра всех 

входящих и исходящих пакетов [3]. 

Использование сетевых сканеров позволяет: 

– определить недостатки серверов, системы защиты и их устранение; 

– проведение дополнительных мер по защите сети. 

 
Литература 
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО СРЕДСТВА  

КРИПТОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ «QALQAN-DS» 

 

Сейлова Н.А., Кунгожин А.М., Ибраев Р.Б., 

Итемиров Р.С., Оспанов Ж.Ж., Кияшко И.В. 

 

В настоящее время на рынке Казахстана представлены программные СКЗИ реализующие обще-

известные алгоритмы шифрования такие как ГОСТ 28147-89, МАГМА, AES 3DES и другие.  

Алгоритм «Qalqan» разрабатывается Научно-исследовательской лабораторией информационной 

безопасности в рамках целевого грантового финансирования МЦРИАП на 2020-2021 годы. Для де-

монстрации эксплуатационных и криптографических характеристик разработано программное СКЗИ 

«Qalqan-DS».  

«Qalqan-DS» является программным СКЗИ, предназначенным для зашифрования и расшифрова-

ния файлов и текстовых сообщений, с возможностью их набора непосредственно в программной сре-

де СКЗИ. Программное СКЗИ реализовано на языке программирования C++ в среде разработке Qt 

Creator и является кроссплатформенным приложением. 

В программном СКЗИ «Qalqan-DS» реализованы основные режимы работы блочных шифров 

(ECB, CBC, CFB, OFB, GCM). Имеется возможность вычисления ХЭШ значения от зашифрованных 

файлов с использованием алгоритма «Qalqan». 

 
Литература: 
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Лондон, Токио: CRC Press, 1997. 780 с. 
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ӘЛЕУМЕТТІК ЖЕЛІДЕГІ ЭКСТРЕМИСТІК БАҒЫТТАҒЫ ҚОЛДАНУШЫЛАР 

АРАСЫНДАҒЫ ТОПТЫҚ БАЙЛАНЫСТАРДЫ АНЫҚТАУ 

 

Р.Қ. Оспанов,  

Гүлшат Байспай, Ерұлан Абайұлы, Мейірлан Айдын 

 

Интернеттегі әлеуметтік медиа платформалар күнделікті өміріміздің ажырамас бөлігіне айналды. 

Оларды жеке тұлғалар мен заңды компаниялар ғана емес, сонымен қатар белсенділер мен кибер-

қылмыскерлер сияқты бірнеше ұйымдасқан топтар да қолданады. Өз кезегінде олар әлеуметтік 

желілерді өз идеяларын айту және тарату үшін пайдаланады. Бұл, мысалы, құқық қорғау органдары 

үшін, тың ақпаратты жинаудың жаңа қайнар көзі болып табылады, өйткені бұл оларға бұрын жабық, 

жасырын топтардың әрекетіне ішкі жағынан қарауға мүмкіндік береді.  

Интернеттегі деректер көзін пайдаланудың негізгі мүмкіндіктерінің бірі – әлеуметтік желілердегі 

жалпыға ортақ хабарларды осындай топтардағы негізгі пайдаланушыларды анықтау үшін пайдалану 

[1]. Бұл күдікті топтардағы ықпалды адамдарды іздеуді немесе жауап алуды қалайтын құқық қорғау 

органдары үшін әсіресе маңызды және бүгінгі күні өзекті [2]. 

Зерттеу жұмысының мақсаты – әлеуметтік желілердегі криминалдық ақпаратты тарату торап-

тарын сәйкестендіру әдісін құру. Осы мақсатқа жету үшін әлеуметтік желілерді талдау әдісін қол-

данылды. 

Зерттеулер саясаткерлердің, танымал адамдардың және бұқаралық ақпарат құралдарының парақ-

шаларындағы жалған аккаунттардың күдікті әрекеттері туралы хабарлайды [3]. Зерттеу нәтижелеріне 

сәйкес жалған профильдерді әлеуметтік боттар немесе қылмыскерлер жалған жаңалықтарды наси-

хаттау, этникалық араздықты қоздыру немесе басқа ақпаратты тарату үшін қолдана алады [4]. 

Ақпараттық қауіпсіздік және құпиялылық – бұл әлеуметтік желі қолданушыларының негізгі талапта-

рының бірі, осы талаптарды сақтау және орындау желінің тұрақтылығын, сонымен қатар әлеуметтік 

желіге деген сенімділікті арттырады.  

2012 жылы Facebook өз платформасында теріс қолданушылықты байқады, соның ішінде жалған 

жаңалықтар, жек көретін сөздер, сенсация мен поляризация және басқалары болды. [5] Бұл құбылыс 

осындай әрекеттерді анықтаудың және олардың алдын-алудың жаңа әдістерінің қажеттілігі туралы 

сұрақ туғызды. 

Facebook 2018 жылдың бірінші тоқсанындағы есебін алғаш рет 2017 жылдың қазан айынан 

бастап 2018 жылдың наурызына дейінгі аралықта қоғамдастық стандарттарын орындау үшін 

қолданылатын ішкі нұсқаулықтарын көрсетті. 

Берілген мақала Қазақстан Республикасының цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш 

өнеркәсібі министрлігінің тапсырысы бойынша ғарыштық қызмет және ақпараттық қауіпсіздік 

саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер бағытындағы "Мәтіндегі экстремистік бағытты анықтау 

үшін веб-ресурстардағы семантикалық талдау модельдерін, алгоритмдерін құрастыру және кибер-

криминалистика құрал-жабдықтарын әзірлеу" жобасы аясында жазылды, ЖТН AP06851248. 
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АҒЫЛШЫН-ҚАЗАҚ ЖӘНЕ ОРЫС-ҚАЗАҚ АУДАРМАҒА АРНАЛҒАН МАШИНАЛЫҚ 

ОҚЫТУҒА НЕГІЗДЕЛГЕН POST-EDITING МОДЕЛІН ӘЗІРЛЕУ ЖӘНЕ ЗЕРТТЕУ 

 

        Сағат К.Қ., Жақыпбаева К.Ә., Рахимова Д.Р.  

 

Бұл жұмыста ағылшын-қазақ және орыс-қазақ аудармаға арналған машиналық оқытуға негіз-

делген post-editing моделі зерттеліп, архитектурасы әзірленген. Аудармада кететін қателіктер анық-

талып, қазақ тіліне және кері аудару кезіндегі машиналық аударманың онлайн жүйелерінің, яғни 

google аударма, яндекс аударма, sozdik.kz, webtran.ru кемшіліктері мен артықшылықтары анық-

талады. [1] Машиналық аударма нәтижесінде әрдайым белгілі бір қателіктер орын алады, оларды 

post-editing арқылы шешуге болатыны көрсетілген. 

Жалпы, машиналық аударма – бір табиғи тілдегі мәтінді басқа тілдегі мазмұны бойынша экви-

валентті мәтінге айналдыру үшін компьютерде орындалатын іс-әрекет, әрекеттің нәтижесі. [4] Ал, 

post-editing – адам еңбегін қолданып, машиналық аударма нәтижесін жақсарту процесі. [5] Осы 

машиналық аударманы өңдеу процесін жүзеге асыратын адам– рost-editor деп аталады.  

 Сонымен қатар, аталған жұмыста ағылшын-қазақ және орыс-қазақ аудармаға арналған post-

editing моделі құрылып, параллельді, екі тілді корпус жинақталған. Дайындалған корпусқа әртүрлі 

статистикалық мәліметтер жасалынып, аудармада кететін қайшылықтар мен ерекшеліктер қарас-

тырылады. Машиналық оқыту кезіндегі нәтижелер мен тестілеу мәліметтері топтастырылады. 
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ҚАЗАҚ ТІЛІ ҮШІН МАШИНАЛЫҚ АУДАРМА  

ЖҮЙЕЛЕРІНІҢ АУДАРУ САПАСЫН САЛЫСТЫРУ 

 

Рахимова Д.Р., Тұрарбек Ә.Т., Карюкин В.И.,  

Карибаева А.С., Тұрғанбаева Ә.О. 

 

Қазақстанның әлемдік қауымдастыққа белсенді интеграциялануына байланысты қазақ тілі үшін 

машиналық аударма мәселесі өте өзекті болып табылады. Статистикалық машиналық аударма және 

грамматикалық ережелерге негізделген машиналық аударма сияқты әр түрлі машиналық аударма 

технологиялары табиғи тілдер үшін машиналық аударманың сапасын жеткілікті деңгейге жеткізе 

алмады. Заманауи әлем мен біздің болашағымыз қолданбалы интеллектуалды жүйелерге толық 

тәуелді, өйткені күн сайын жаңа технологиялар дамып келеді. Интеллектуалды жүйелердің 

міндеттерінің бірі – бір табиғи тілден екінші тілге машиналық аударма. Машиналық аударма тілдік 

айырмашылықтарға қарамастан адамдарға байланыс жасауға мүмкіндік береді, өйткені ол тілдік 

тосқауылды жояды және қарым-қатынас үшін жаңа тілдерді ашады. Аударманың бұл түрі сізге хатта 

не жазылғанын немесе әңгімелесушінің не айтқанын тез түсіну қажет болғанда көмектесе алады. 

Әрине, мұндай аударманың сапасы өте төмен (кейбір тілдер үшін), бірақ көп жағдайда негізгі 

мағынаны түсінуге мүмкіндік береді [1]. 

Машиналық аударма кезінде әрдайым белгілі бір қателіктер туындайды, оларды пост-редак-

циялау арқылы жоюға болады. Пост-редакциялау – машиналық аудармадан кейін адамның мәтінді 

өңдеуі [2]. Машиналық аударма жүйелерінің жұмысын талдауда әр түрлі параметрлер: аударманың 

лексикалық, грамматикалық және стилистикалық дұрыстығы, орфографиялық қателер, контекстің 

тарылуы және мағынаның бұрмалануы салыстырылды.  

Аударманың сапасы мен өңдеуден кейінгі талап етілетін көлемді бағалау үшін ең танымал сегіз 

онлайн-электронды аудармашының аудармаларын салыстыру бойынша эксперимент жүргізілді. 

Зерттеу нәтижесінде әртүрлі қателіктер анықталып, талқыланды. Егер авторлар ұсынған аударма 

қателіктерінің жіктелуін қарастыратын болсақ [3], қазақ тілі үшін динамикалық жіктеуді қолдану 

жеткіліксіздігі туралы, аударма қателіктерінің статикалық [4] жіктеуін қолдану қажет деп айтылады. 

Бұл жұмыс AR08052421 жобасы аясында, ҚР Білім және ғылым министрлігінің қолдауымен 

жүзеге асырылды.  
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АВТОМАТТАНДЫРЫЛҒАН АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕНІҢ 

 ҚОЛ ЖЕТІМДІЛІКТІ ШЕКТЕУ ЖҮЙЕСІН 

 ЖОБАЛАУ ЖӘНЕ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ 

 

Тұрғанбай А.Н., Бегимбаева Е.Е. 

 

Басқарудың заманауи автоматтандырылған ақпараттық жүйелерін (ААЖ) құру ақпараттық қауіп-

сіздікті қамтамасыз ету проблемасымен тығыз байланысты. Зерттеу ұйымдары ұсынатын ақпараттық 

жүйелердің қауіпсіздігін бұзу статистикасына сәйкес мұндай бұзушылықтар санының экспонен-

циалды өсуі байқалады. ААЖ қауіпсіздігінің бұзылуына әкеп соққан осалдықтардың пайда болуының 

негізгі себебі жүйенің өмірлік циклінің бастапқы кезеңдерінде жіберілген қателіктерге байланысты 

кіруді бақылау және басқару жүйелерінің сапасыздығы болып табылады [1]. 

ААЖ-ға қол жетімділікті шектеу саясатын құрудағы және сүйемелдеудегі анықталған пробле-

малар қол жетімділікті шектеу саясатының өмірлік циклінің барлық кезеңдерінде қол жетімділікті 

шектеуді басқару процестерін ішінара немесе толық автоматтандыруға мүмкіндік беретін жаңа 

модельдердің, әдістер мен алгоритмдердің дамуын жандандырады. Пайдаланушылардың ресурстарға 

қол жетімділігін саралауды басқару процестерін автоматтандыру қол жетімділікті шектеуді басқару 

жүйесінің жылдамдығы мен өнімділігін арттырады және әкімшілік қателіктердің ықтималдығын 

азайту арқылы ақпараттық қауіпсіздік тәуекелдерін азайтады. Бұл жағдайда автоматтандыру 

мүмкіндігі қол жетімділікті шектеу саясатын құру тәсілдеріне негізделеді, бұл неғұрлым сенімді және 

болжамды әзірлеуге мүмкіндік береді [2]. 

ААЖ бірнеше ақпараттық жүйелерді біріктіру негізінде құрылған жағдайда, әрқайсысы – қол 

жетімділікті шектеу саясатымен – барлық ішкі жүйелердің үздіксіз жұмыс режимі жағдайында 

қолданыстағы саясатты біріктіру міндеті қойылады. Бұл жағдайда ақпараттық қауіпсіздік тұрғысынан 

да, уақыт пен адами ресурстар тұрғысынан да біріктіру процесінің тиімділігі мәселесі өткір тұр. Қол 

жетімділікті шектеудің біріктірілген саясаттарының шектеулерін ескеруге мүмкіндік беретін 

шешімдерді қолдау алгоритмдерін қолдану өзекті болып көрінеді. 

ААЖ-ға қол жетімділікті шектеу саясатын құру және қолдау кезінде туындайтын өзекті мәсе-

лелердің жоғарыда келтірілген тізімі пайдаланушылар мен ақпараттық ресурстар туралы үлкен кө-

лемде мәліметтерді өңдеу жағдайында қол жетімділікті шектеуді басқарудың жаңа ғылыми негіз-

делген модельдерін, әдістері мен алгоритмдерін жасау қажеттілігін анықтайды. 
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ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ЖОБАЛАРДЫ ТАҢДАУ  

КЕЗІНДЕГІ МАҚСАТТАР ИЕРАРХИЯСЫН ҚҰРУ 

 

Қартбаев Т.С., Тұрғынбаева А.А. 

 

«Мақсаттар иерархиясының графы» білімдерді ұсыну моделіндегі білімдердің ерекшеліктерін 

қарастырамыз. Осы модель шеңберінде сараптамалық бағалау жолымен желі типтес бағдарлы 

графпен берілген мақсаттар иерархиясы немесе білімдер қоры (БҚ) және модельдер қоры (МҚ) 

құрылады. Графтың төбелері БҚ және МҚ мақсаттары немесе объектілері болып табылады. Доғалар 

бір мақсаттардың жетістігінің басқаларының жетістігіне әсер етеді: нысаналардан шығып, нысанадан 

жоғары кіретін доғалар (қабырғалар). Мақсаттары сандық және сапалық болуы мүмкін [1].  

Мақсаттар иерархиясын құру кезінде мақсаттар иерархиясын құратын, тиісті ішінара әсер ету 

коэффициенттерін анықтайтын және инвестициялық жобалардың салыстырмалы тиімділігін баға-

лайды. Алдымен мәселенің басты мақсаты мен оған жетудің мүмкін болатын нұсқалары (жобалар) 

тұжырымдалады. Яғни, ақыр соңында бағаланады. Одан кейін: «жоғарыдан төменге» және «төменнен 

жоғарыға» мақсаттар иерархиясының графы тұрғызылады. «Жоғарыдан төменге» сатысы әрбір 

мақсатты қосалқы мақсаттарға немесе жобаларға ретпен декомпозициялауда негізделеді, оларға жету 

осы мақсатқа немесе жобаға жетуге әсер етеді. Басты мақсаты оған әсер ететін аса қарапайым 

құраушы мақсаттарына декомпозициялауға тиесілі. Жоғарыдан төменге» сатысы әрбір жоба мен 

әрбір мақсат үшін жетуіне осы мақсатқа немесе жобаға жету әсер ететін барлық жоғары тұрған 

мақсаттарын анықтауда негізделген. Жоғарыда айтылғандай, сарапшылар желі типті бағдарланған 

графын белгілей отырып мақсаттар иерархиясын құрады [2]. Оның төбелері мақсаттардың тұжырым-

дамаларымен белгіленген. Бір төбеден басқасына (мақсатқа) баратын доғаның болуы бір мақсаттың 

басқасына жетуіне әсерінің болуын білдіреді. Мақсаттар иерархиясын құрудың сипат-талған үдерісі 

нәтижесінде, оны белгілейтін тиісті граф біржақты байланысты болып табылады, себебі, графтың 

кез-келген төбесінен басты мақсатын белгілейтін биікке шығар жол болады.  

«Мақсаттар иерархиясының графы» білімін беру моделінде білімдердің ішкі түсіндірілуінің 

қалай ескерілгенін анықтаймыз. Сарапшылар иерархияның мақсаттарын анықтау және сәйкестендіру 

үдерісінде негізінен, оларды тұжырымдаудың дәлдігіне және біржақтылығына сүйенеді.  
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ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕГІ ОҢ ҚАНАТТЫ ЭКСТРЕМИЗМДІ АНЫҚТАУ ҮШІН  

ВЕБ-КОНТЕНТТІ ЖИНАУҒА АРНАЛҒАН БАҒДАРЛАМАЛЫҚ МОДУЛЬ ӘЗІРЛЕУ 

 

Шәріпбекова С.Е., Мусиралиева Ш.Ж.,  

Болатбек М.А. 

 

Веб-сайттарға парсинг жасау – бұл веб-парақтардан деректерді немесе ақпараттарды шығарудың 

автоматтандырылған процесі. Қажетті деректерді шығарғаннан кейін оларды іздеуге, қайта өңдеуге, 

көшіруге және т.б. болады. 

Қaзiргi уaқыттa ұйымдaсқaн тeррористiк топтaрдың экстрeмистiк идeология, нaсихaт жәнe 

тeррористік aктілeр құрбaндaрының сaны өсyдe. Интернет желісі мен ақпараттық технологиялардың 

қарқынды дамуы ұлттық қауіпсіздік саласына айтарлықтай қауіп төндіреді. Себебі соңғы онжылдық 

ішінде белгілі экстремистік ұйымдар өз қызметтерін Интернет кеңістігінде белсенді жүргізетін 

болған. Мұндaй құрылымдaр үшiн aқпaрaт aлмaсудың, тaңдaудың жәнe жылжытyдың нeгізгi құрaл-

дaры интeрнeт болып кeлeдi, сонымeн қaтaр вeб-рeсурстaр, әлeумeттiк жeлiлeр бoлып тaбылaды. 

Oсығaн бaйлaнысты интeрнeт жeлiсiндe тeррористiк жәнe экстрeмистiк aқпaрaтты құрaтын жәнe 

тaрaтaтын жeкe пaйдaлaнушылaрдaн, топтaрдaн жәнe интeрнeт-қaуымдaстықтaрдaн қaуіп-қaтeрді 

болжaу жәнe мониторинг, қaрым-қaтынaс тaқырыбын aнықтaу қaжeт. 

Интeрнeттeгі көпшіліккe қол жeтімді aқпaрaтты тaлдaудағы нeгізгі міндeттeрдің бірі тeррористік 

сaйттaр мeн тeррористік хaбaрлaмaлaрды aнықтaу болып тaбылaды. 

Көптеген мемлекеттер оң қанатты зорлық-зомбылықтан туындайтын қауіптің артып келе 

жатқанын бағалайды. Сонымен қатар, ұлттық заңнамаға сәйкес терроризмге жатқызылған оңшыл 

шабуылдардың саны салыстырмалы түрде аз болып қалады.  

Бұл экстремистік сипаттағы зорлық-зомбылықтың таралуын немесе билік органдарының хабар-

дарлығын арттыруды білдіреді. 2019 жылы Еуропадағы оңшыл экстремистер бірқатар зорлық-зом-

былық шабуылдары үшін жауап берді. Бірқатар қылмыскерлер 2019 жылғы 15 наурызда 

Кристчерчтегі (Жаңа Зеландия) шабуылдарға сілтеме жасап, оң қанатты шабуылдардың халықаралық 

деңгейде жұмылдырушы әсерін көрсетті. Оңшыл террористер мен экстремистер, ең алдымен, өз 

қоғамдастығын құру және сүйемелдеу және қоңырауларды тарату үшін онлайн-платформалар арқы-

лы желілік байланысты қолданады. Сол себепті экстремизмнің аталған түріне қарсы қызмет ретінде 

аталған экстремизм түрін анықтау үшін веб-контентті жинауға арналған бағдарламалық модуль 

әзірлеу қазіргі таңда өзекті мәселе болып табылады.  

Берілген мақала Қазақстан Республикасының цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш 

өнеркәсібі министрлігінің тапсырысы бойынша ғарыштық қызмет және ақпараттық қауіпсіздік 

саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер бағытындағы "Мәтіндегі экстремистік бағытты анықтау 

үшін веб-ресурстардағы семантикалық талдау модельдерін, алгоритмдерін құрастыру және кибер-

криминалистика құрал-жабдықтарын әзірлеу" жобасы аясында жазылды, ЖТН AP06851248. 
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ӘЛЕУМЕТТІК ЖЕЛІЛЕРДЕГІ ҚАУІПСІЗДІК ПЕН КОНФИДЕНЦИАЛДЫҚТЫ  

МАШИНАЛЫҚ ОҚЫТУ ТӘСІЛДЕРІН ҚОЛДАНУ АРҚЫЛЫ ТАЛДАУ 

 

Ынтықбай Б.Н.,  

Мусиралиева Ш.Ж., Болатбек М.А. 

 

Қазіргі уақытта әлеуметтік желілер адам өмірінің ажырамас бөлігіне айналды десек те болады, 

оның дәлелі ретінде әлеуметтік желілердің белсенді қолданушыларының миллиардтан асатынын 

айтуға болады. Қазір әлемде 4,2 млрд әлеуметтік желі пайдаланушылары бар. Олардың жыл сайынғы 

өсімі орташа есеппен 13%-ды құрайды және де 2021 жылғы дерекке қарағанда, әлем тұрғындарының 

53,6%-ы әлеуметтік желі қолданушысы болып табылады. Олардың ең танымалдары: Facebook, 

YouTube, Twitter, Reddit, Instagram, Telegram Vk, Ask.fm, Pinterest, LinkedIn, Google+ және т.б. [1]. 

Әлеуметтік желілердің кеңінен қолданылуы ыңғайлылықпен қатар әлеуметтік желілерден келетін 

қауіпті де тудырады. Соның бірқатары: 

1. Әлеуметтік инженерия – киберқылмыскерлер арасында ең танымал тактика. Әлеуметтік желі-

лер шабуылдаушыларға мүліктік және моральдық зиян келтіру үшін пайдаланылуы мүмкін құпия 

ақпаратты табу. 

2. Достар. "Достар" тізіміне енгендерге сенім әрқашан кездейсоқ адамдарға қарағанда жоғары.  

3. Веб-шабуыл. Әлеуметтік медиа веб-қосымшалар болғандықтан, хакерлер оларды браузер-

лердегі осалдықтарға шабуыл жасау үшін қолдану.  

4. Әлеуметтік желілерде нәсілдік, ұлттық немесе діни алауыздықты қоздыру, тоталитарлық 

секталарды насихаттау. 

5. Терроризмді насихаттау және көпшілікке тарату.  

6. Кәмелетке толмағандарды жыныстық мақсаттарға тарту.  

Әлеуметтік желілерді талдаудың көптеген бағыттары бар, олардың арасында төрт негізгісін атап 

көрсетуге болады [2]. Олар: құрылымдық, ресурстық, нормативтік және динамикалық. Құрылымдық 

талдауда басты назар желінің формасы мен өзара әрекеттесудің қарқындылығына аударылады; ре-

сурстық талдау кезінде әр желі қатысушысы ресурстар көзі ретінде және қатысушылардың көмегімен 

белгілі бір мақсатқа жету мүмкіндігі ретінде қарастырылады және деректер талданады.  

Машиналық оқыту алгоритмдерін әлеуметтік желілерді талдауда қолданудың басты себебі 

әлеуметтік желідегі мәліметтердің құрылымсыздығына байланысты, кейбір деректерді сұрыптау, 

мәліметтер базасына кіру, бірақ деректердің көпшілігі атап айтқанда, қолданушының жазбалары 

құрылымдалмаған және мұқият талдауды қажет етеді [3].  

Берілген мақала Қазақстан Республикасының цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш 

өнеркәсібі министрлігінің тапсырысы бойынша ғарыштық қызмет және ақпараттық қауіпсіздік 

саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер бағытындағы "Мәтіндегі экстремистік бағытты анықтау 

үшін веб-ресурстардағы семантикалық талдау модельдерін, алгоритмдерін құрастыру және кибер-

криминалистика құрал-жабдықтарын әзірлеу" жобасы аясында жазылды, ЖТН AP06851248. 
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ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕГІ МӘТІНДЕРДІҢ КІЛТ СӨЗДЕРІН БӨЛІП  

АЛУ ТӘСІЛДЕРІН ЗЕРТТЕУ ЖӘНЕ АЛГОРИТМІН ҚҰРУ 

 

Рахимова Д.Р., Тұрғанбаева А.О., Сатыбалдиев А. 

 

Түйінді сөз тағайындау тәсілдерін шамамен екі санатқа бөлуге болады: кілт сөзді тағайындау 

және кілт сөзді шығару [1, 2, 3, 4]. Екеуі де бір мәселе айналасында - ең жақсы кілт сөзді таңдау. 

Құжатта кездесетін сөздерді неғұрлым репрезентативті сөздерді анықтау мақсатында, әдетте дерек 

көзінің қасиеттерін (яғни жиілігін, ұзындығын) зерттеу арқылы талдайды [5]. Ping-I және Shi-Jen 

ұсыныстарына сәйкес, кілт сөздерді автоматты түрде шығарудың қолданыстағы әдістерін [6] 

статистикалық тәсілдер және машиналық оқыту тәсілдері деп бөлуге болады. 

Сонымен қатар, Zahang және басқалардың авторлары ұсынған төрт санатқа тоқталу қажет [6]:  

1) қарапайым статистикалық тәсілдер; 2) лингвистикалық тәсілдер; 3) машиналық оқыту тәсілдері;  

4) басқа тәсілдер. 

Қарапайым статистикалық тәсілдерге оқу мәліметтерін қажет етпейтін қарапайым әдістер 

жатады. Сонымен қатар, әдістер тіл мен доменге тәуелді емес. Құжаттан алынған сөз статистикасы 

кілт сөздерді анықтау үшін пайдаланылуы мүмкін: n-грамматикалық статистика, сөз жиілігі, TF-IDF, 

сөздердің сәйкестігі, PAT ағашы (Patricia ағашы; суффикс ағашы немесе позиция ағашы) және т.б. 

Минус - денсаулық және медицина сияқты кейбір кәсіби мәтіндерде ең маңызды кілт сөздер бір 

мақалаға бір рет қана шығуы мүмкін. Статистикалық қуатталған модельдерді қолдану байқаусызда 

бұл сөздерді сүзіп тастауы мүмкін [6]. 

Кілт сөздерді шығарудың және мәтіндерді семантикалық талдаудың әдістері мен заманауи 

тәсілдері зерттелді. Кілт сөздер мен сөз тіркестерін шығарудың өзгертілген тәсілі әзірленді. Жасалған 

алгоритм қазақ тілінің мәтіндік корпусында тексерілді. Кілт сөздерді анықтаудағы тәжірибелік 

тәжірибелердің дәлдігі 92% дейін жетеді. Болашақта әзірленген тәсіл қазақ тіліндегі мәтінді 

қорытындылау және мәтінді семантикалық талдау мәселесін шешуге қолданылады. 
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