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5 

КІРІСПЕ 

 

Ақпаратты алу, беру, өңдеу және сақтау кез-келген басқару жүйесінің негізі болып 

табылады. Басқару жүйесінің жұмыс принципі үлкен массалардың қозғалысы мен әрекеті 

немесе энергияның көп мөлшерін беру және түрлендіру ақпаратты тасымалдайтын 

энергияның аз мөлшерін қолдану арқылы басқарылады. 

Кез-келген ақпарат беру үшін тиісті түрде «кодталған» болуы керек, яғни. арнайы 

белгілер мен сигналдар тіліне аударылуы тиіс. 

Ақпараттық жүйелерге негізделген міндеттердің бірі - берілген ақпаратты таңбалардың 

минималды санын пайдалану арқылы беруге мүмкіндік беретін кодтаудың ең үнемді әдістерін 

табу. Бұл міндет байланыс желісіне кедергі болмаған кезде де, болған кезде де шешіледі. 

Ақпараттық жүйелерге негізделген тағы бір міндет: ақпарат көзі байланыс желісі 

бойынша ақпаратты қабылдағышқа үздіксіз жібереді. Барлық кіріс ақпаратын беру үшін 

байланыс желісінің өткізу қабілеттілігі қандай болуы керек. 

Ақпараттық жүйелерге негізделген бірқатар тапсырмалар ақпаратты сақтауға арналған 

сақтау құрылғыларының көлемін анықтауға жатады. 

Осындай мәселелерді шешу үшін ақпарат көлемін, байланыс желісінің өткізу 

қабілеттілігін және олардың кедергіге сезімталдығын өлшеуді үйрену керек. 

Ұсынылып отырған оқу-әдістемелік құрал ақпараттық жүйелер негіздерінің маңызды 

салыстырмалы тәуелсіз бөлімдерінің біріне, ақпараттың мазмұндық аспектісін - процестердің 

ықтимал модельдерін талдауды және оларды анықтау және бағалау әдістерінің негізінде 

қалыптастыруды, сондай-ақ динамикалық жүйелерді басқарудың статистикалық синтезіне 

арналған. 

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар бағытында оқыған студенттерге қазіргі 

уақытта ықтималдықтар теориялары, дискретті математика және оңтайлы статистикалық 

шешімдер бойынша жалпы теориялық және арнайы дайындық курстарын оқуға көп уақыт 

бөлінген. Бұл негізделген, өйткені динамикалық жүйелер теориясы жұмыс пен тиімділікті 

талдауда, сондай-ақ нақты режимдерді, бұзылулар мен кедергілерді ескере отырып, осы 

жүйелерді синтездеу әдістерінде неғұрлым толық және терең көзқарастар бағытында дамиды. 

Бірінші бөлімде жүйелер теориясының негіздері, ақпарат көлемін бағалау әдістері мен 

модельдері, ақпараттың берілуі туралы жалпы ақпарат, Шеннонның барлық байланыс 

арналары үшін кодтау теоремалары, деректерді сығымдау және ақпаратты ұсыну дәрістер 

жиынтығы қарастырылған. 

Екінші бөлімде есептерді шешу мысалдары және практикалық жұмыстарды орындауға 

арналған тапсырмалар тізімі келтірілген. 

Үшінші бөлім оқытушымен бірге оқитын өздік жұмысты орындауға арналған 

тапсырмалар тізіміне арналған. 

Төртінші бөлімде модульдер бойынша бақылауды және аралық аттестаттауды 

жүргізуге арналған сұрақтар тізімі және кілттерді көрсете отырып, өзін-өзі бақылауға арналған 

тест тапсырмалары келтірілген. 

Сондай-ақ, ақпараттық жүйелер негізінде негізгі терминдер мен ұғымдарды өз бетінше 

зерттеу үшін глоссарий құрастырылды. 

  



 

6 

1 БӨЛІМ. ДӘРІС КЕШЕНІ 
 

№ 1 дәріс. Жүйелер теориясының негіздері. 

Негізгі ұғымдар 

Ақпараттық жүйе әдетте мәтіндік және / немесе нақты ақпаратты жинауға, сақтауға, 

іздеуге және өңдеуге бағытталған қолданбалы бағдарламалық ішкі жүйені білдіреді. 

Ақпараттық жүйелердің басым көпшілігі пайдаланушымен диалог режимінде жұмыс істейді. 

Жалпы жағдайда ақпараттық жүйені құрайтын типтік бағдарламалық компоненттер 

мыналарды қамтиды: 

– диалогтық енгізу-шығару; 

– диалог логикасы; 

– деректерді өңдеудің қолданбалы логикасы; 

– деректерді басқару логикасы; 

– файлдарды және (немесе) дерекқорларды басқару операциялары. 

Корпоративтік ақпараттық жүйе (КАЖ) бағдарламалық жасақтама орнатылған және 

конфигурацияланған мамандандырылған бағдарламалық жасақтама мен компьютерлік 

аппараттық платформаның жиынтығын атаймыз. 

Корпоративтік ақпараттық жүйелердің дамуына әсер ететін факторлар 

Соңғы уақытта көптеген менеджерлер қазіргі жағдайда бизнесті сәтті басқарудың 

қажетті құралы ретінде кәсіпорында корпоративті ақпараттық жүйені құрудың маңыздылығын 

нақты түсіне бастады. 

Корпоративтік ақпараттық жүйелердің дамуына айтарлықтай әсер ететін үш маңызды 

фактор бар: 

– кәсіпорынды басқару әдістерін дамыту; 

– компьютерлік жүйелердің жалпы мүмкіндіктері мен өнімділігін дамыту; 

– ақпараттық жүйе элементтерін техникалық және бағдарламалық іске асыру тәсілдерін 

дамыту. 

Осы факторларды толығырақ қарастырыңыз. 

Кәсіпорынды басқару әдістемелерін дамыту 

Кәсіпорынды басқару теориясы зерттеу және жетілдіру үшін өте кең пән болып 

табылады. Бұл әлемдік нарықтағы жағдайдың тұрақты өзгеруінің кең спектріне байланысты. 

Бәсекелестіктің өсіп келе жатқан деңгейі компания басшыларын нарықтағы қатысуын 

сақтаудың және өз қызметінің рентабельділігін сақтаудың жаңа әдістерін іздеуге мәжбүр 

етеді. Мұндай әдістер әртараптандыру, орталықсыздандыру, сапаны басқару және тағы 

басқалар болуы мүмкін. Қазіргі заманғы ақпараттық жүйе менеджмент теориясы мен 

тәжірибесіндегі барлық жаңалықтарға сәйкес келуі керек. Әрине, бұл ең маңызды фактор, 

өйткені функционалдылық талаптарына сәйкес келмейтін техникалық дамыған жүйені құру 

мағынасы жоқ. 

Компьютерлік жүйелердің жалпы мүмкіндіктері мен өнімділігін дамыту 

Компьютерлік жүйелердің қуаты мен өнімділігін арттырудағы Прогресс, желілік 

технологиялар мен деректерді беру жүйелерінің дамуы, компьютерлік техниканы әртүрлі 

жабдықтармен интеграциялаудың кең мүмкіндіктері ақпараттық жүйелердің өнімділігі мен 

олардың функционалдығын үнемі арттыруға мүмкіндік береді. 

Ақпараттық жүйелер элементтерін техникалық және бағдарламалық іске асыру 

тәсілдерін дамыту 

Ақпараттық жүйелердің аппараттық бөлігінің дамуымен қатар, соңғы жылдары 

ақпараттық жүйелерді бағдарламалық-технологиялық іске асырудың жаңа, ыңғайлы және 

әмбебап әдістерін үнемі іздестіру жүргізілуде. Соңғы жылдары ақпараттық жүйелердің 

дамуына үлкен әсер еткен ең маңызды үш жаңалықты бөліп көрсетуге болады: 

– бағдарламалаудың жаңа тәсілі: 90-шы жылдардың басынан бастап объектіге 

бағытталған бағдарламалау іс жүзінде модульді ығыстырды; осы уақытқа дейін объектілік 

модельдерді құру әдістері үнемі жетілдіріліп келеді. Объектіге бағытталған бағдарламалау 

технологияларын енгізудің арқасында күрделі ақпараттық жүйелерді әзірлеу мерзімі едәуір 
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қысқарады, оларды қолдау және дамыту жеңілдетіледі; 

– желілік технологиялардың дамуына байланысты жергілікті ақпараттық жүйелер 

барлық жерде клиент-серверлік және көп деңгейлі енгізулермен алмастырылады; 

– интернеттің дамуы қашықтағы бөлімшелермен жұмыс істеуге үлкен мүмкіндіктер 

әкелді, электрондық коммерцияның, интернет арқылы клиенттерге қызмет көрсетудің және 

тағы басқалардың кең перспективаларын ашты. Сонымен қатар, интернет-технологияларды 

кәсіпорынның интранеттерінде (интранет технологиялары деп аталатын) қолдану белгілі бір 

артықшылықтар береді. 

Негізгі әдебиеттер: [4,5,6]. 

Қосымша әдебиеттер: [1,2,4]. 

Бақылау сұрақтары: 

1. АЖ құрамына қандай бағдарламалық компоненттер кіреді? Оларды тізімдеңіз. 

2. Корпоративтік АЖ дегеніміз не? 

3. Корпоративтік IP-ге әсер ететін ең маңызды үш факторды атаңыз. 

4. АЖ өмірлік циклдерінің қанша моделі бар? Олардың жұмыс істеу принциптерін сипаттаңыз. 

 
№ 2 дәріс. Ақпараттық жүйелер 

Норберт Винердің анықтамасы бойынша, кибернетика-жануар мен машинадағы басқару 

және байланыс туралы ғылым. Қазіргі уақытта кибернетика деп техникалық, биологиялық 

және әлеуметтік объектілер мен жүйелердегі ақпаратты басқару мен алудың, сақтаудың, қайта 

құрудың және пайдаланудың жалпы заңдарын қалыптастыру мен практикалық пайдаланумен 

байланысты теориялық білім мен қолданбалы зерттеулер, әзірлемелер саласын қамтитын 

ғылыми бағытты түсінеді. 

Кибернетиканың негізгі бөлімдерінің қатарына жатады: 

– жалпы алғанда кибернетика үшін бірыңғай ғылыми идеялар мен техникалық басқару 

жүйелерінің әдістері негізінде әзірлеуге және зерттеуге бағытталған және әртүрлі техникалық 

объектілерді, процестер мен өндірістерді кешенді автоматтандыру міндеттерін шешу үшін 

негізгі ғылыми база болып табылатын техникалық кибернетика; 

– ақпаратты қалыптастыру, беру, сақтау, алу және жіктеу әдістері мен құралдарын 

математикалық сипаттаумен және бағалаумен айналысатын ақпарат теориясы; 

– жүйелік талдау әдістері мен тұжырымдамалары негізінде әртүрлі физикалық табиғаттың 

күрделі жүйелерін зерттеуге және жобалауға бағытталған жүйе технигі; 

– математикалық модельдерді (автоматтар деп аталатын) зерттейтін автоматтар 

теориясын, дискретті ақпаратты дискретті уақытша тактілермен қайта өңдейтін нақты бар 

техникалық және басқа құрылғылар мен жүйелердің математикалық модельдерін (автоматтар 

деп аталатын) зерттейді. 

Жүйе ұғымы 

Кез келген қызмет саласында (адам-табиғат, адам-техника, адам-адам), әдетте 

жүйелермен немесе жүйелік объектілермен жұмыс. «Жүйе» түсінігі көптеген ғылыми 

пәндерде, ең алдымен «жүйелік талдау», «жүйелердің жалпы теориясы», «системотехника» 

сияқты пәндерде негіз қалаушы болып табылады. Олар кибернетикадағы зерттеулер мен 

әзірлемелердің негізгі объектілері болып табылады.  

Жүйелердің үлкен әртүрлілігі «жүйе» ұғымын қатаң анықтағанда (дефиницияда) 

туындайтын қиындықтарды тудырады. Бір жағынан, ол жүйелік объектіні (жүйені) жүйеден 

ажыратуға, ал екінші жағынан жүйені қалай салуға немесе оны қоршаған ортадан бөлуге, оның 

нысаналы мақсатын көрсетуге мүмкіндік беруі тиіс. Осыған байланысты қазіргі уақытта оның 

мақсатын, нақты іске асырылуын, және белгілі бір мақсаттағы жүйелердің жеке түрлеріне 

бағдарланған мыңдаған жүйесін қамтымайтын жүйенің ондаған анықтамалары бар. 

Жүйелердің барлық белгілі анықтамаларын шартты түрде бірнеше түрге бөлуге болады: 

дескриптивті (сипаттама), конструктивтік, теориялық-формальды, математикалық.  

Жүйелердің дескрипторлы анықтамалары «жүйе дегеніміз не» интуитивті ұғымға 

негізделеді және олар туралы әр түрлі объектілерді салыстыруға негізделген 
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көзқарастарымызды іс жүзінде көрсетеді. Бұл тәсіл, мысалы, келесі анықтамалардың негізінде 

жатыр: 

– жүйе-белгілі бір тұтастықты, бірлікті құрайтын бір-бірімен қарым-қатынаста және 

байланыста болатын элементтер жиынтығы; 

– жүйе-қасиеттері осы объектілер арасындағы қатынаспен анықталатын объектілер 

жиынтығы. 

Жақын, шын мәнінде, жүйені анықтау жүйені өзара әрекеттесетін элементтер кешені 

ретінде немесе бір-бірімен және ортамен белгілі бір қатынастарда болатын элементтер 

жиынтығы ретінде анықтаған Людвиг фон Берталанфи, сондай-ақ жүйені көптеген заттар, 

қасиеттер және қатынастар ретінде сипаттайтын А.И. Уемов жүйелер теориясының негізін 

қалаушылардың бірі берді. 

Жүйеге кіретін нысандар жүйе элементтері немесе кіші жүйелер деп аталады. Бұл ретте 

жүйе элементі жүйенің қарапайым бөлігі болып табылады, оның ішкі құрылымы осы қарау 

шеңберінде дербес мүдделі емес. Егер де элементтің өзі егжей-тегжейлі зерттеу кезінде жүйе 

ретінде қарастырылса, онда жүйенің мұндай элементі оны кіші жүйе деп атайды. 

Робототехникалық кешен, мысалы, машина, автоматты манипулятор, олар өздері жүйелер 

болып табылады. 

Жоғарыда келтірілген анықтамалар бір-бірімен белгілі бір қатынастарда болатын 

бірнеше элементтерді (кіші жүйелерді) жүйеде біріктіру фактісін көрсетеді. Мысалы, толық 

негізі бар жүйе теледидар, металл кесетін білдік деп атауға болады. Олардың қасиеттері мен 

мүмкіндіктері оларға кіретін элементтердің құрамымен, соңғылардың өзара байланысымен 

анықталады. Жүйелерге, әрине, күн жүйесі; сайлау кампанияларындағы дауыстарды санау 

жүйесі; дыбыстардың ноталық жүйесі; Жоғары мектептегі білімді бағалаудың балдық жүйесі; 

зейнетақымен қамсыздандырудың мемлекеттік жүйесі және өзінің құрамы мен физикалық 

табиғаты жағынан әртүрлі басқа да көптеген жүйелер жатады. 

Жүйенің құрылымдық анықтамалары функционалдық-мақсатты тәсілге негізделеді 

және жүйенің құрылу стратегиясы қандай екенін көрсетеді. Бұл ретте қоршаған әлем жүйесі 

(ол үшін сыртқы орта) бір-бірімен белгілі бір қарым-қатынаста болатын көптеген объектілер, 

жүйелер де бар. Осы әлемге кіретін кез келген жүйе оның қандай да бір қажеттіліктерін 

қанағаттандыру көзі ретінде қажет. Қандай да бір қанағаттанғысыз қажеттілік (проблемалық 

жағдай) туындаған кезде жүйелер құруға кіріседі (бұл жерде ең алдымен адамдар жасайтын 

техникалық, өндірістік, әлеуметтік және басқа да жасанды физикалық және дерексіз жүйелер 

бар). 

Жаңа жүйені құрудың бірінші кезеңі оның мақсатын (қажетті қажеттіліктің ақпараттық 

бейнесін) айқындау болады. Екінші кезеңде жүйенің қойылған мақсатқа қол жеткізуін 

қамтамасыз ететін функцияларын анықтайды. Содан кейін одан талап етілетін функцияларды 

іске асыруды қамтамасыз ететін жүйенің құрылымы әзірленеді. 

Құрылымды функционалдық элементтер мен олардың арасындағы ішкі 

байланыстардың жиынтығы ретінде анықтайды. Бұл жиынтыққа жүйенің өміршеңдігін 

арттыру мақсатында істен шыққан элементтердің орнын толтыруға қажеттілігін қамтамасыз 

ететін элементтер мен байланыстар да, сондай-ақ қажет болған жағдайда жүйенің дамуын 

қамтамасыз ететін және оның жұмыс істеу барысында жүйеге енгізілетін элементтер де кіруі 

мүмкін. 

Жүйенің шекарасы мен оған сыртқы әлем сызылғаннан кейін құрылатын жүйе мен ол 

үшін сыртқы орта арасындағы байланыс анықталады. Соңғысы осы жүйенің алдына қойылған 

мақсаттарды тікелей қамтамасыз ететіндерден басқа, барлық элементтер мен олардан 

құрылған басқа жүйелердің жиынтығын білдіреді.  

Жүйенің өзара әрекеттесуі және ол үшін сыртқы орта 2.1-суретте көрсетілген. 
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2.1 сурет – Жүйе мен сыртқы ортаның өзара іс-қимылы 

 

Бұл өзара іс - қимыл екі байланыс түрімен сипатталады – жүйе мен сыртқы орта үшін 

кіріс және шығыс (қысқартылған-кіріс және шығыс). Сол және басқа да материалдық, 

энергетикалық және/немесе ақпараттық ағындар (үздіксіз немесе уақыт бойынша дискретті) 

болып табылады. 

Кибернетикада, әдетте, бұл 2.1-суретте көрсетілгеннен гөрі, жүйелер мен сыртқы 

ортаның өзара қарым-қатынасын барынша жеңілдетеді, атап айтқанда, суретте 

көрсетілгендей. 2.2. 

 
2.2 сурет – Жүйені көрсету 

 

Егер жүйенің құрамы мен ішкі байланыстары, сондай-ақ оның элементтерінің 

қасиеттері белгісіз болса, онда жүйені «қара жәшік» ретінде анықтайды. Кибернетикадағы 

соңғысы деп ішкі құрылысы туралы ештеңе белгісіз объектіні және құрылысы мен жұмыс 

істеуі туралы ақпаратты осы объектінің кіру-шығу байланыстарын талдай отырып, ішінара 

алуға болатын объектіні түсіну қабылданған. Бұл ретте жүйенің кіруі мен шығуы, әдетте, екі 

жақты табиғатқа ие. Атап айтқанда, жүйенің кіруіне оның алдына қойылған мақсаттарға 

сәйкес оның жұмыс істеуі үшін қажетті материалдық, энергетикалық және/немесе ақпараттық 

ағындар ғана емес, сондай-ақ жүйенің алға қойылған мақсаттарды іске асыруын іс жүзінде 

қиындататын осындай сыртқы ортадан түседі. Олардың біріншісі әдетте жүйе ресурстары деп 

аталады, ал екіншісі – кедергілер. Соңғылары жүйенің мақсатына қатысты индифферентті 

(немқұрайлы) сипатта болуы мүмкін, сондай-ақ жүйенің өз мақсатын орындауға кедергі жасау 

үшін сыртқы ортаның бір бөлігі тарапынан мақсатты түрде ұйымдастырылған болуы мүмкін. 

Жүйенің шығуы (оның соңғы өнімдері) сыртқы ортаның қоршаған жүйесі үшін 

пайдалы, сондай-ақ ол үшін жағымсыз болуы мүмкін. 

Жоғарыда айтылғандардан тізбек анық көрінеді: проблемалық жағдай – мақсат – 

функция (қажет болған жағдайда оның декомпозициясымен) – жүйенің құрылымы. Осы 

жерден, мысалы, келесі құрылымдық анықтама шығады: жүйе-белгілі бір уақыт аралығы 

шеңберінде белгілі бір мақсатқа сәйкес ортадан бөлінетін функционалдық элементтер мен 

олардың арасындағы қатынастардың ақырғы жиыны. 

Негізгі әдебиеттер: [1,2,3]. 

Қосымша әдебиеттер: [1,3,6]. 

Бақылау сұрақтары: 

1. Техникалық кибернетика дегеніміз не? 

2. Ақпарат теориясы нені білдіреді? 

3. Жүйенің дескрипторлық анықтамалары неге негізделген? 

4. Жүйе мен сыртқы ортаның өзара әрекеттесу схемасын сипаттаңыз. 

 
№ 3 дәріс. Ақпарат мөлшерін бағалау әдістері мен модельдері. 

Математикалық модельдерді жазудың типтік нысандарын кейіннен қарастырылып 

отырған жүйеге қолданылатын талдау немесе синтездің стандартты тәсілдерін, сондай-ақ осы 

мақсаттар үшін құрылған ЭЕМ-ге арналған қолданбалы бағдарламалар алгоритмдері мен 
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пакеттерін пайдалану оңай болуы үшін пайдалануға ұмтылады. 

Математикалық модельдердің формаларын типизациялау қазіргі уақытта, әдетте, 

күрделі жүйелердің ММ-ін ықшам келтіруге мүмкіндік беретін векторлық-матрицалық 

есептеу элементтерін пайдалана отырып жүргізіледі. Осы мақсатта жүйеге барлық кірулер екі 

векторға біріктіріледі: пайдалы кіріс векторы және ашушы кіріс векторы. Жүйенің пайдалы 

шығуының барлық жиынтығы жүйенің шығуының бірыңғай векторына біріктіріледі, ал ішкі 

айнымалы жүйенің жиынтығы үшін ішкі айнымалы векторы енгізіледі. Сыртқы ортаға 

сипатталатын жүйенің зиянды әсерлерін көрсету қажет болған жағдайда осы әсерлер үшін 

жалпы векторлық белгі енгізіледі. Автоматтандыру және басқару жүйелері үшін осы 

векторлардың элементтері көбінесе заттық сандардың өрісінде анықталады, бірақ олар 

кешенді сандардың өрісінде, мысалы, айнымалы токтың электр жүйелеріндегі процестерді 

сипаттаған жағдайда немесе бүтін сандардың өрісінде белгілі болуы мүмкін. Қажет болған 

жағдайда осындай тәсілмен сипатталатын жүйенің жекелеген кіші жүйелері үшін кіріс, шығыс 

және ішкі айнымалылардың жиыны сипатталады. Сондай-ақ, статикалық жай-күйін 

сипаттайтын модельдер де, жүйедегі динамикалық процестердің модельдері де типтеледі. 

Жүйелері үшін қарастырылатын сынып үшін қарапайым жүйелер) пайдаланылады 

бірнеше типтік нысандары. Олармен танысу мақсатында қарастырылып отырған жүйенің y 

басқарушысын және қоздырушы кіріс пен Шығысты, тиісінше u, f, y арқылы, ал ішкі 

айнымалыларды – z арқылы белгілейміз. 

Осы кластың жүйелері үшін математикалық модельдердің ең көп қолданылатын типтік 

формаларын қарастырайық. 

1. «Кіру-шығу» нысаны» 

«Кіріс-шығыс» нысаны жүйенің кіріс-шығыс бейнеленуін анықтайды: :(u,f)y немесе 

осындай бейнелеудің жеке жағдайларының бірі, атап айтқанда :u→y немесе f:fy. Төменде 

КШ нысаны («кіру-шығу» сөзінен). Ағылшын тіліндегі ғылыми жарияланымдарда бұл форма 

жиі қысқартылған деп аталады, атап айтқанда IO-форма (ағылшын сөзінен "Input-Output" 

аббревиатурасы). 

Қарапайым желілік немесе алдын ала линеаризацияланған жүйе үшін жүйенің 

статикасын сипаттайтын математикалық модель, бұл жағдайда: 

y=Du+Gf.                                                              (3.1) 

Бейсызық жүйе үшін бейсызық түрі бар: 

y=(u,f).                                                                 (3.2) 

Осы теңдеулерді нақты сандар өрісінде анықталған координаттық айнымалылары бар 

қарапайым жүйелердегі статикалық режимдерді сипаттаған жағдайда, (3.1) және (3.2) yRr, 

uRm, fRq, а D, G – өлшем матрицалары, сәйкесінше r×m және r×q деп ойлауға болады. 

Осылайша, КШ-форманың моделі u, f және y кірісіндегі элементтердің еркін саны бар 

жүйелерді сипаттай алады. 

Мұндай түрдегі жүйенің математикалық моделін алу үшін іс жүзінде y шығысын u және 

f кіріс сигналдарының функциясы ретінде көрсету қажет, бұл ретте z барлық ішкі 

айнымалыларын қоспағанда. Егер мұндай көрініс қиын болса, жүйе статикасының 

математикалық моделі түрінде жазуды қалайды: 

g(u, f, z, y)=0,                                            (3.3) 

бұл теңдеулердің сол жақ бөлігі кіріс, ішкі және шығыс айнымалы жүйелерінен вектор-

функцияны білдіреді. 

Теңдеулер жүйесін толық жазу ұсынылған алгоритмдердің көпшілігін алгебралық және 

трансценденттік теңдеулер жүйесін сандық әдістермен шешуге мүмкіндік береді. 

«Кіру-шығу» түріндегі желілік немесе алдын ала линеаризацияланған қарапайым 

үздіксіз стационарлық жүйелер динамикасының математикалық модельдері әдетте «кіру-

шығу» түрінде ұсынылады: 

A(p)y(t)=B(p)u(t)+C(p)f(t).                                   (3.4) 

Мұнда y∈Rr, жүйесінің шығысы, u∈Rm пайдалы кірісі, реніш f∈Rq, p – уақыт бойынша 

дифференциалдау операторы, яғни p=d/dt, ал полиномиальды матрицалар A(p), B(p), C(p) 
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жоғарыда көрсетілген өлшемдік векторларға сәйкес келетін, яғни r×r, r×m, r×q. 

Бұл ретте көрсетілген матрицалардың әрқайсысының полиномиалдығы оның 

элементтерінің кем дегенде біреуінің полиномиалдық түрі бар дегенді білдіреді. Мысалы, A 

матрицасында оның ij элементі жалпы жағдайда түр болуы мүмкін: 

𝑎𝑖𝑗(𝑝) = 𝑎𝑖𝑗
0 + 𝑎𝑖𝑗

1 𝑝 + 𝑎𝑖𝑝
2 𝑝2 + ⋯ + 𝑎𝑖𝑗

𝑘 𝑝𝑘, 

мұнда 𝑎𝑖𝑗
𝜇

, мұнда 𝜇 = 0, 𝑘̅̅ ̅̅̅ – тұрақты коэффициенттер, олардың бір бөлігі нөлге тең болуы 

мүмкін. 

Егер жүйе үздіксіз, сызықты және стационарлық болмаса,онда A, B, C в 

матрицаларының ең болмағанда біреуі p уақыты бойынша дифференциалдау символының 

функциясы ғана емес, t уақытының өзі де, не олардың біреуі p функциясы болып табылады, ал 

қандай да бір екіншісі t функциясы болып табылады. Сондықтан көрсетілген типті 

стационарлы емес жүйе үшін жалпы жағдайда теңдеудің орнына (3.4) түрдің «кіріс-шығыс» 

түріндегі векторлық-матрицалық теңдеу алынады: 

A(p,t)y(t)=B(p,t)u(t)+C(p,t)f(t)                          (3.5) 

(3.4) және (3.5) y шығуы айқын емес формада кіретінін атап өткен жөн, сондықтан бұл 

нысан y(t) тікелей анықтау үшін емес, сипаттамалар жүйесін талдау және синтездеу 

мәселелерін шешу үшін басқа маңызды есептерді алу үшін, атап айтқанда беріліс 

функциялары мен беріліс матрицаларын анықтау үшін ыңғайлы. Сызықтық жүйелер 

теориясында бұл іргелі сипаттамалар қатаң анықталатын болады. 

Сондай - ақ, күрделі үздіксіз желілік емес BB жүйелерінің динамикасына қатысты-

форма оның аз тиімділігіне байланысты салыстырмалы түрде сирек қолданылады. Мұндай 

жағдайларда ол мұндай жүйенің моделі түрінде ұсынылған кезде ғана қолданылады: 

A(p,t)y(t)=(p,t,u(t),f(t)).                                                  (3.6) 

2. Реттелген канондық форма 

Кейбір жағдайларда u, f кірістерінің көпөлшемді векторларында, y шығу және ішкі 

аралық айнымалы z∈Rk жүйенің математикалық модельдерін түрдің реттелген каноникалық 

түріне келтіру мүмкін: 

A(p,t)g(t)=B(p,t)u(t)+C(p,t)f(t).                                        (3.7) 

Оның түр моделінен айырмашылығы (3.5) мұнда g векторына z жүйесінің ішкі 

айнымалыларының (координаталарының) барлық жиынтығын және, мүмкін, y бөлігінің 

немесе барлық шығыс координаттарын қосады. Егер y шығу векторының барлық 

айнымалылары g-ға кірсе, онда бұл жағдай математикалық тұрғыдан ең қарапайым (бұл 

модель жүйенің кіру-шығу көріністерін анықтау үшін өте ыңғайлы).  

Егер g в (3.7) векторы тек ішкі z айнымалыларын қамтыса, онда жүйедегі процестерді 

толық сипаттау үшін бұл векторлық-матрицалық теңдеу қарастырылып отырған жүйе сыныбы 

үшін жүйе түрі түрінде болатын Шығыс теңдеуімен толықтырылуы тиіс: 

y(t)=C(p,t)z(t)+D(p,t)u(t)+G(p,t)f(t)                        (3.8) 

Соңғы теңдеу жүйенің шығуының ішкі және кіріс айнымалыларымен байланысын 

көрсетеді. Егер қарастырылып отырған жүйе тұрақты болса, онда векторлық-матрицалық 

теңдеулер жүйесіндегі барлық матрицалар (3.5), (3.7) t уақытына тәуелді болмайды, ал в (3.6) 

t вектор функциясына анық тәуелді болмайды ϕ(•). 

Негізгі әдебиеттер: [4,5,6]. 

Қосымша әдебиеттер: [1,2,4]. 

Бақылау сұрақтары: 

1. Математикалық модельдердің формаларын теру қалай жүзеге асырылады? 

2. "Кіріс-шығыс" нысаны нені анықтайды? 

3. Жүйенің статикасын сипаттайтын формуланың жалпы сызықтық көрінісін беріңіз. 

4. "Кіріс-шығыс"түрінде векторлық-матрицалық теңдеудің мысалын келтіріңіз. 

 
№ 4 дәріс. Датчиктер 

Автоматтандырылған басқаруды кеңінен енгізу байланыс, телемеханика және 

компьютерлік технологияны пайдаланбай мүмкін емес. 
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Технологияны, өндірістік процестерді және ұлттық экономиканың салаларын 

автоматтандырылған басқару процесінде басқару жүйелерінің жеке байланыстары, адам мен 

технология мен жеке адамдар арасында қарқынды ақпарат алмасу жүреді. 

Электрондық компьютерлерді кешенді автоматтандыру және жетілдіру ақпараттың 

көлемі мен берілу жылдамдығының күрт артуымен, сонымен бірге оның сенімділігіне 

қойылатын талаптардың жоғарылауымен бірге жүреді. 

Қазіргі заманғы техникалық жүйелердің алуан түрлілігінен ақпаратты беруге, 

түрлендіруге және сақтауға арналған ақпараттық жүйелер деп аталатын жүйелердің ерекше 

тобын бөлуге болады (Байланыс, локация, навигация, теледидар жүйелері, электронды есептеу 

және ақпараттық-өлшеу техникасы, автоматтандырылған басқару және бақылау жүйелері 

және т.б.). 

Ақпараттық жүйелер энергетикалық құрылғылар мен жүйелерден (қозғалтқыштар, 

электр генераторлары, электр желілері) айтарлықтай ерекшеленеді, олардың жұмыс істеу 

негізі энергияны беру және түрлендіру процестері болып табылады. 

Ақпараттық жүйенің жұмыс сапасының басты критерийі-бұл энергия 

қондырғыларының тиімділігі емес, рұқсат етілген бұрмаланулар мен шығындар кезінде 

ақпараттың максималды мөлшерін уақыт бірлігіне беру, жинақтау немесе түрлендіру 

мүмкіндігі. 

Ақпараттық жүйелерде энергетикалық күйлер екінші ретті рөл атқарады, ал 

энергияның өзі көлік құралы ретінде қолданылатын сигналдың сипаттамасы болып табылады. 

Ақпараттық жүйе-объектіні басқару үшін қажетті ақпаратты жинау, сақтау, жаңарту, 

беру, өңдеу және беру жүйесі. 

Ақпараттық жүйенің міндеттері: 

1. Жүйе ішінде, сондай-ақ одан тыс жерлерде болып жатқан оқиғалар туралы 

ақпаратпен қамтамасыз ету. 

2. Шешім ережелері туралы ақпаратпен қамтамасыз ету. 

3. Объектінің ортасы туралы деректерді тіркеу, талдау және бағалау. 

4. Басқарылатын процестердің барысын бақылау, басқарылатын жүйенің нақты күйі 

туралы деректерді алу, талдау және бағалау. 

5. Деректерді енгізуді және деректерді өңдеуді қамтамасыз ету. 

6. Өңделген деректерден шешім қабылдау үшін қажетті нысанда және қажетті көлемде 

ақпарат алу. 

7. Шешім қабылдау үшін әкімшілік және мотивациялық ақпарат алу. 

8. Қабылданған шешімдердің орындалуын бақылау. 

Ақпараттық жүйелер дамыған сайын ғылыми пәндердің тиісті саралануы орын алды. 

Ақпараттық жүйелердің жекелеген түрлерінің теориясы мен синтезі мәселелерімен 

айналысатын автоматты басқару теориясы, автоматты басқару теориясы, радиобайланыс және 

сымды байланыс, телемеханика, бағдарламалау және т.б. пайда болды және дамуда. Бұл 

жүйелердің теориясы мен практикасының одан әрі дамуы оларды құру теориясында жалпы 

негіздерді қалыптастырды, олар жалпы теориялық пәнге – кибернетикаға әкелді. 

Кибернетика-бұл машиналарда, тірі организмдерде және олардың бірлестіктерінде 

ақпаратты қабылдау, сақтау, өңдеу және пайдалану әдістері туралы ғылым. Ол тірі 

организмдер де, кейбір машиналар да ақпаратты беру, түрлендіру және пайдалану 

процестеріне негізделген мақсатты әрекеттерді орындайтын жалпы заңдар мен қағидаларды 

белгілейді. Егер жалпы кибернетиканың негізгі міндеті әртүрлі сипаттағы ақпараттық 

процестерді және олардың алгоритмдерін талдау болса, онда техникалық кибернетика осы 

алгоритмдерді жүзеге асыра алатын ақпараттық құрылғыларды синтездеумен айналысады. 

Техникалық кибернетика үш бағытты қамтиды: 

– ақпаратты алу, түрлендіру, жинақтау және беру процестерін зерттейтін ақпарат 

теориясы; 

– берілген алгоритмдерге сәйкес ақпаратты түрлендіру әдістерімен айналысатын 

логикалық және есептеуіш машиналар теориясы; 
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– мақсатты әрекеттерді орындау үшін ақпаратты пайдалану әдістерін зерттейтін 

автоматты реттеу теориясы. 

Ақпарат теориясының пайда болуы мен дамуы ХХ ғасырдың бірінші жартысындағы 

байланыс техникасының қарқынды дамуымен байланысты. Байланыс жүйелерінің негізгі 

сипаттамаларын ғылыми негіздеу және хабарламаларды беру сапасын сандық бағалау 

әрекеттері жасалған жұмыстар пайда бола бастады. 

1928 жылы американдық ғалым Р. Хартли кейінірек "Хартли өлшемі"деп аталатын 

ақпарат мөлшерін бағалаудың логарифмдік шарасын ұсынды. В.А. Котельников өзінің әйгілі 

"эфирдің өткізу қабілеті туралы" еңбегінде алғаш рет шектеулі спектрлі сигналды дискретті 

ұсыну теоремасын және байланыс арналарының өткізу қабілетін бағалау бойынша бірқатар 

практикалық ұсыныстарды тұжырымдады. Ақпарат теориясын дамытудағы келесі ірі қадам 

ықтимал шуылға қарсы тұру бойынша В.А. Котельниковтың (1946) және ақпарат теориясы 

бойынша К. Шеннонның (1948) іргелі еңбектерімен байланысты. Бұл еңбектерде қазіргі 

ақпарат теориясының негізгі ережелері мен теоремалары тұжырымдалған. Ақпарат 

теориясының одан әрі дамуы А. А. Харкевич, В. И. Сифоров, а. н. Железнов, Р. М. Фано және 

басқа да көптеген ғалымдардың еңбектерімен байланысты. Ақпарат теориясының дамуына 

математиктер айтарлықтай үлес қосты-А. Н. Колмогоров, Н. Винер, а. я. Хинчин және т. б. 

Қазіргі уақытта математикалық аппараты Ықтималдық теориясы және математикалық 

статистика болып табылатын ақпарат теориясы қатаң және әмбебап ғылымға айналды. 

Ақпарат теориясының негізгі ұғымдары мен анықтамалары 

Өндірістік процестер, сондай-ақ тірі табиғат процестері ақпаратты алумен, берумен, 

түрлендірумен, жинақтаумен және сақтаумен байланысты. Ақпараттың түрлі анықтамалары 

бар. Әдетте ақпарат деп Қоршаған орта туралы, онымен өзара іс-қимыл нәтижесінде алынған 

жаңа мәліметтерді, оған бейімделуді және бейімделу процесінде оның қасиеттерінің өзгеруін 

түсінеді. Ақпарат-сақтау, беру және түрлендіру объектісі болып табылатын мәліметтер. 

Ақпарат-ең алдымен пайдаланылуы тиіс мәліметтер. 

Ақпараттық жүйенің негізгі ұғымдары мен анықтамаларын қарастырайық (4.1 сурет). 

Ақпаратты беру жүйесі ақпараттық жүйе ретінде мынадай блоктарды қамтиды: 

ақпаратты жіберуші, байланыс желісі, алушы. 

Ақпарат жүйеге хабарлама түрінде келіп түседі. Хабарлама – белгілі бір нысанда 

көрсетілген және одан әрі түрлендіруге жататын ақпарат, яғни хабарлама – ақпаратты ұсыну 

нысаны (жеделхаттың мәтіні, оратордың сөзі, құралдың көрсеткіші). 

Хабарлама оны тиісті мекенжайға жіберу үшін алдын ала сигналға түрлендірілуі тиіс. 

Сигнал-бұл материалдық хабар тасымалдаушысы. Сигналдарды тарату құрылғысынан 

қабылдаушы құрылғыға беретін физикалық ортаны байланыс желісі деп атайды. 

Сигналдардың ықтимал түрлері-электрлік, электромагниттік, Жарық, механикалық, 

ультрадыбыстық сигналдар. Хабарламаларды жіберу үшін пайдаланылатын байланыс желісі 

бойынша тиімді таратуға қабілетті тасымалдаушы қолдану қажет. (Сымдық желі - тұрақты ток 

және тұрақты емес токтар және т.б.). 

 
4.1 сурет – Ақпарат беру жүйесі 
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Хабарлардың байланыс желісі арқылы өтуге ыңғайлы сигналдарға түрлендіру хабар 

беруші байланыс құрылғысымен жүзеге асырылады. 

Хабарлама-ақпаратты қамтитын белгілердің немесе бастапқы сигналдардың 

жиынтығы. Ақпарат көзі хабар – жиынтығы ақпарат көзі және алғашқы түрлендіргіштің тетік, 

адам – оператордың және т.б. 

Хабарларды сигналға түрлендіру барысында хабарларды кодтау жүреді. Кең мағынада 

кодтау – хабарларды сигналға түрлендіру, ал тар мағынада – белгілі бір таңбалар тіркесімі 

түрінде дискретті хабарламаларды сигналдармен көрсету. Нақты байланыс желілері бойынша 

беру үшін (немесе есте сақтау жүйелерінде сақтау үшін) ыңғайлы сигналдарға 

хабарламаларды түрлендіру жүзеге асырылады. 

Беру кезінде таңдалған тасымалдағыштың бір немесе бірнеше параметрлеріне әсер ету, 

оны берілетін ақпаратқа сәйкес өзгерту жүзеге асырылады. Бұл процесс модуляция деп 

аталады, модельдеуші параметрлер ақпараттық деп аталады. 

Сигналдарға берілгенде кедергілер әсер етеді. Бөгеуілдер деп кез келген кедергі сыртқы 

қозу әсерлері (атмосфералық және өнеркәсіптік кедергілер; бөгде көздердің әсері), сондай-ақ 

қабылданған сигналды берілетін сигналдан кездейсоқ ажыратуды тудыратын аппаратураның 

өзінде сигналдардың бұрмалануы (аппараттық кедергілер) түсініледі. Бөгеуілдің әсер ету әсері 

байланыс желілерінің сипаттамаларының эквивалентті өзгеруін ескеруге тырысады. 

Қабылдағышта кері операция – демодуляция және декодтау жүзеге асырылады, яғни 

берілген хабарламаның қабылданған сигналы бойынша қалпына келтіру. 

Негізгі әдебиеттер: [6]. 

Қосымша әдебиеттер: [4,6]. 

Бақылау сұрақтары: 

1. АЖ энергетикалық құрылғылар мен жүйелерден айтарлықтай ерекшеленеді? 

2. Ақпараттық жүйенің тапсырмаларын тізімдеңіз. 

3. Сигнал дегеніміз не? 

4. Бұл білдіреді кедергі? 

 
№ 5 дәріс. Сигналдардың сипаттамасы. 

Ақпарат теориясының маңызды мәселесі ақпараттың саны мен сапасын анықтау болып 

табылады. 

Өлшеудің ақпараттық шаралары ақпарат теориясындағы үш негізгі бағытқа жауап 

береді: 

1. Құрылымдық теория массивтердің дискретті құрылысын және оларды ақпараттық 

элементтерді (кванттарды) қарапайым есептеумен немесе ақпарат массивтерін қарапайым 

кодтауды болжайтын комбинаторлық әдіспен өлшеуді қарастырады. 

2. Статистикалық теория энтропияның пайда болу ықтималдығын, демек, қандай да бір 

хабарламалардың ақпараттылығын ескеретін белгісіздік шаралары ретінде түсінігін 

басқарады. 

3. Семантикалық теория ақпараттың орындылығын, пайдалылығын немесе мәнін 

ескереді. 

Ақпаратты өлшеудің құрылымдық шаралары 

Геометриялық өлшем 

Ақпарат санын геометриялық әдіспен анықтау сызықтың ұзындығын, ауданын немесе 

осы ақпараттық кешеннің геометриялық моделінің көлемін дискретті бірлік-квант түрінде 

өлшеуге негізделеді. Ақпараттық элементтер деп бөлінбейтін бөліктер-нақты ақпараттық 

кешендердің дискретті модельдерінде ақпарат кванттары, сондай-ақ сандық жүйелердегі 

алфавит элементтері түсініледі. 

Геометриялық әдіспен әлеуетті, яғни құрылымдық габариттер түріндегі ақпараттың 

барынша ықтимал саны анықталады. Бұл ақпараттық жүйенің зерттелетін бөлігінің 

ақпараттық сыйымдылығы толық түсініледі. Ақпараттық сыйымдылық барлық өлшемдер 

бойынша дискретті мәндердің сомасы бойынша есептеледі.  
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Ақпарат ХТN толық кешенімен көрсетілсін. Егер дискретті есептеулер x, Т және N 

осьтері бойынша жүзеге асырылса, тиісінше х, t, n, температура интервалы арқылы жүзеге 

асырылса, онда үздіксіз координаттар саны бар элементтерге (кванттар) ыдырайды: 

𝑚𝑋 =
𝑋

∆𝑋
,  𝑚𝑇 =

𝑇

∆𝑇
, 𝑚𝑁 =

𝑁

∆𝑁.
                        (5.1) 

Сонда геометриялық әдіспен анықталған ХТN толық кешеніндегі ақпарат саны 

кванттарда тең: 

𝑀 = 𝑚𝑋 ∙ 𝑚𝑇 ∙ 𝑚𝑁 .                                          (5.2) 

Комбинаторлық шара 

Комбинаторлық шамаға әр түрлі комбинациялардың көмегімен ақпаратты беру 

мүмкіндігін бағалау қажет болған кезде қолданған жөн. Бұл ақпаратты кодтаудың бір түрі. 

Комбинаторлық шамадағы ақпарат Саны элементтер комбинациясының саны ретінде 

есептеледі, яғни бағалауға әлеуетті құрылымдық әр түрлі ақпараттық кешендердің 

комбинациясы жатады.  

Комбинаторикада элементтердің әртүрлі үйлесімдері қарастырылады. 

h элементтерінің l бойынша үйлесімі элементтер құрамымен ерекшеленеді, олардың 

мүмкін саны тең: 

𝑄 = (ℎ𝑙) =
ℎ!

𝑙!(ℎ−𝑙)!
=

ℎ(ℎ−1)…(ℎ−𝑙+1)

1∙2…𝑙
.             (5.3) 

l бойынша h элементтерінен қайталанулармен үйлесімдер де элементтер құрамымен 

ерекшеленеді, бірақ олардың элементтері l есеге дейін қайталануы мүмкін. 

𝑄 = (ℎ𝑙)повт =
(ℎ+1−1)!

𝑙!(ℎ−1)!
                                    (5.4) 

h элементтерін ауыстыру олардың тәртібімен ерекшеленеді. h элементтерінің мүмкін 

орын ауыстырулар саны тең: 

Q=h!                                                               (5.5) 

Элементтерді қайталаумен ауыстыру, және элементтердің біреуі  бір рет қайталанады, 

 екінші рет ақырында, соңғы рет  санмен сипатталады: 

𝑄 =
(𝛼+𝛽+⋯+𝛾)!

𝛼!𝛽!…𝛾!
.                                             (5.6) 

l бойынша h элементтерін орналастыру элементтердің құрамымен және олардың 

тәртібімен ерекшеленеді. l бойынша h элементтерінен орналастырудың мүмкін саны 

𝑄 = (ℎ𝑙) =
ℎ!

(ℎ−𝑙)!
= ℎ(ℎ − 1)(ℎ − 2) … (ℎ − (𝑙 + 1)) …    (5.7) 

Қайталануы бар h элементтерінен l бойынша ықтимал орналастыру саны 

𝑄 = (ℎ𝑙)повт = ℎ𝑙                                                 (5.8) 

Комбинаторлық шараны қолдану кезінде Q ақпаратының ықтимал саны 

қосындылармен сәйкес келеді, яғни комбинаторлық шамада Q ақпаратының санын анықтау 

кванттарды қарапайым есептеу емес (геометриялық Өлшем), мүмкін болатын немесе шын 

мәнінде бар комбинациялардың санын анықтау, яғни құрылымдық әртүрлілікті бағалау болып 

табылады. 

Негізгі әдебиеттер: [4,5,6]. 

Қосымша әдебиеттер: [1,2,4]. 

Бақылау сұрақтары: 

1. Ақпарат теориясындағы маңызды мәселе неде? 

2. Ақпараттық сыйымдылық қалай есептеледі? 

3. Қандай жағдайларда комбинаторлық шараға жүгінген жөн? 

4. Комбинаторика формулаларын келтіріңіз. 

 
№ 6 дәріс. Сигналдарды іріктеу және кванттау 

«Сигнал» ұғымының бір мәнді түсіндірмесі бар. Кең түсіндірудегі сигнал деп 

ақпараттың материалдық тасымалдаушысы түсінеді, ол табиғи немесе белгілі бір мақсаттар 

үшін арнайы құрылған болуы мүмкін. Тар мағынадағы сигнал, яғни сигнал-ақпараттық жүйеде 

хабар беру үшін арнайы құрылатын ақпараттың материалдық тасымалдаушысы. Ақпарат 
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тасығыш ретінде әртүрлі табиғаттың ауытқуы қолданылады. Тербелістер бөлінеді: 

детерминирленген және кездейсоқ. 

Детерминирленген тербелістер кез келген уақытта дәл анықталған. 

Кездейсоқ тербелістер мәндерін болжау мүмкін емес параметрлер болуы мүмкін. 

Сигнал кездейсоқ тербеліс болып табылады және оның аналитикалық үлгісі кездейсоқ 

процесс болуы мүмкін. 

Бірақ детерминирленген сигналдардың модельдерін зерттеу көптеген себептер 

бойынша қажет: 

1) кездейсоқ процесс детерминирленген функциялар жиынтығымен ұсынылуы мүмкін; 

2) детерминирленген сигналдар ақпараттық техника объектілерін өлшеу, баптау, реттеу 

мақсатында арнайы жасалады. 

Сигналдар (әдетте электр) олардың бір немесе бірнеше параметрлеріне белгілі бір әсер 

ету (модуляция) кезінде ғана ақпарат тасушылар болып табылады. Мұндай параметрлер 

ақпараттық немесе кодтық деп аталады. Сигналдар өз құрылымы бойынша бөлінеді: үздіксіз 

және дискретті. Үздіксіз сигналдар кейбір уақыт кесіндісінде және оның ең жоғары және ең аз 

шамаларын шектейтін диапазонда (үздіксіз сигналдардың мысалдары: тұрақты ток және 

кернеу, токтың гармоникалық тербелістері) мәндердің үздіксіз жиынын қабылдайды. Бірінші 

жағдайда сигналдың ақпараттық параметрі тек ток шамасы немесе кернеу болуы мүмкін, 

екінші жағдайда – тербеліс амплитудасы, жиілігі немесе фазасы болуы мүмкін. Үздіксіз 

сигнал, әдетте, үздіксіз хабар беру үшін (сөйлеу, музыка, теледидар бейнесі) қызмет етеді. 

Үздіксіз хабарлар электрлік үздіксіз сигналдарға түрлендіреді. Мысалы, егер хабар ретінде сөз 

болса, онда микрофон Ауа ортасының дыбыстық тербелістерін электрлік тербелістерге 

түрлендіреді. Электр сигналдары қабылдау орнына беріледі немесе оларды жоғары жиілікті 

тербелісті модуляция үшін пайдаланады.  

Дискретті деп белгілі бір уақыт интервалында және шамалар диапазонында мәндердің 

соңғы жиынтығын қабылдайтын сигнал деп аталады. Дискретті сигналдың көмегімен 

дискретті және үздіксіз хабар беріледі. Дискретті хабарлар-бұл жеке таңбалардың (әріптердің) 

соңғы тізбегі. Кезектілік ұзақтығы шектеулі. Мысал: жеделхат. 

Деректерді беру және телеметрия кезінде телеграфияда дискретті хабарлар 

қолданылады. Дискретті хабарды жіберу үшін, яғни оны сигналға түрлендіру үшін, 

хабарламаны кодтау әрекетін орындау қажет.  

Беру үшін үздіксіз хабарламалар дискретті әдістермен үздіксіз сигналдар көмегімен 

операцияларды дискреттеу уақыт бойынша кванттау деңгейі бойынша преобразуют в 

дискретті, олар содан кейін береді дискретті әдістермен. Дискретті сигналдар жекелеген 

қарапайым элементтер (сәлемдемелер) немесе осындай элементтердің жиынтығы түрінде 

ұсынылуы мүмкін. 

Мұндай элементтер болуы мүмкін: 

1) бірполярлы кернеу импульстері; 

2) синусоидалы өзгеретін кернеу (белгілі бір ұзақтықтағы ток); 

3) кернеу импульстерінің периодтық тізбегі (белгілі бір ұзақтықтағы токтар); 

4) үзіліс (кернеудің болмауы). 

Әрбір элементке (посылка) өзінің сапалық белгілері (посылка белгілері) тән. Осы 

белгілердің бірі немесе бірнешеуі хабар беру үшін пайдаланылуы мүмкін. 

Бірполярлы импульстер үшін импульстердің шамасы, ұзақтығы және уақытша 

жағдайы, гармоникалық тербелістер үшін – амплитудасы, тербелістің жиілігі мен фазасы, 

посылканың ұзақтығы және уақытша жағдайы сапалы белгілер болып табылады. Импульстің 

кезеңдік реттілігі үшін сапалы белгілер амплитудасы, ұзақтығы, полярлығы, жүру жиілігі және 

импульс фазасы, посылканың ұзақтығы және уақытша жағдайы болып табылады. 

Посылкаларды бөлудің келесі тәсілдерін қолданады: 

1) полярлық бөлу; 

2) амплитудалық бөлу: аралас посылкалар амплитуданың әртүрлі мағыналарына ие; 

3) синусоидалды тербеліс түріндегі сәлемдемелер үшін қолданылатын фазалық бөлу; 



 

17 

4) сәлемдемелер бір-бірінен уақытша интервалмен бөлінген уақытша бөлу; 

5) шектес сәлемдемелер бір-бірінен жиілікпен ерекшеленетін жиіліктік бөлу; 

6) сигнал жіберу әртүрлі байланыс арналары бойынша бір мезгілде берілетін жай бөлу. 

Ақпараттық кодтық белгілері бар хабар сигналының жіберілімдері Белсенді деп 

аталады,ал мұндай белгілері жоқ және сәлемдемелерді бөлу үшін қызмет етуші деп аталады. 

Байланыс жүйесі арқылы нақты сигналдардың өтуін зерттеу тапсырмаларын 

жеңілдететін сигналдың түсінігін табу қажет. 

Осы мақсатта күрделі сигналдар базистік қарапайым сигналдардың жиынтығымен 

ұсынылады. Содан кейін u(t) күрделі сигналын k(t):аппараттық базистік функциялардың 

өлшенген сомасы түрінде ұсынуға болады): 

𝑢(𝑡) = ∑ 𝐶𝑘𝑘(𝑡)𝑘                                                   (6.1) 

Егер базис ретінде ортогоналды функциялар таңдалады, яғни 0(t),1(t),…,n(t) [ta,tb] 

кесіндідегі, барлығы үшін 𝑘 = 0, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅; 𝑗 = 0, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅; k=j, -ден басқа, барлық адамдар үшін: 

∫ 𝑘(𝑡)𝑗(𝑡)𝑑𝑡 = 0.
𝑡𝑏

𝑡𝑎
                                            (6.2) 

Бұл функциялар жүйесі ортонормдалған болады, егер барлық 𝑗 = 0, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅ қатынасы әділ 

болса: 

∫ 𝑗
2(𝑡)𝑑𝑡 = 1.

𝑡𝑏

𝑡𝑎
                                                      (6.3) 

u(t) сигналын ұсынған кезде Ск коэффициенттерін ортонормаланған функциялардың 

жиынтығымен анықтаймыз (6.1).  

Теңдеудің оң және сол бөліктерін (6.1) j(t) көбейтеміз және [t1,t2] интервалында 

интегралдаймыз, мұнда [t1,t2][ta, tb] 

∫ 𝑢(𝑡) ∙ 𝑗(𝑡)𝑑𝑡
𝑡2

𝑡1
= ∑ 𝐶𝑘 ∙ ∫ 𝑗(𝑡) ∙ 𝑘(𝑡)𝑑𝑡.

𝑡2

𝑡1
𝑘      (6.4) 

Әділдікке байланысты (6.2) өрнектің оң бөлігіндегі барлық интегралдар (6.4) kj 

кезінде нөлге тең болады.  

(6.3) сәйкес k=j кезінде интеграл бірлікке тең. 

𝐶𝑘 = ∫ 𝑢(𝑡)

𝑡2

𝑡1

𝑗(𝑡)𝑑𝑡. 

Негізгі әдебиеттер: [4,5,6]. 

Қосымша әдебиеттер: [1,2,4]. 

Бақылау сұрақтары: 

1. Бұл білдіреді ауытқуы? 

2. Қандай ауытқулар болуы мүмкін? 

3. Дискретті сигнал деп нені атайды? 

4. Сәлемдемелерді бөлу әдістерін атаңыз. 

 
№ 7 дәріс. Сигналдарды модуляциялау 

Аналогтық сигнал – белгілі бір шектерде кез келген мәндерді қабылдай алатын сигнал 

(мысалы, датчиктің шығысындағы кернеу ең азынан максималға дейін өзгеруі мүмкін).  

Дискретті сигнал-бұл тек екі мәнді қабылдай алатын сигнал және осы мәндерден кейбір 

ауытқулар рұқсат етілген.  

Сандық сигнал-дискретті сигналдармен ұсынылатын сигнал амплитудасына 

пропорционалды сан. 

Сигналдарды цифрлық ұсынуға барлық жерде ауысу аналогтық (аналогтық 

құрылғылардың алдында) салыстырғанда цифрлық сигналдардың келесі 

артықшылықтарымен байланысты. 

1. Сигналдардың барлық түрлерін ұсынуды біріздендіру. Бұл деректерді өңдеуді, беруді 

және сақтауды біріздендіруге мүмкіндік береді, сондай-ақ әртүрлі хабарлармен: телефон, 

факсимильдік, теледидарлық, деректерді беру үшін бір байланыс арнасын пайдалануға 

мүмкіндік береді.  
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2. Цифрлық беру, коммутация, деректерді өңдеу және сақтау аппаратурасы аналогтық 

элементтер алдында келесі артықшылықтары бар дискретті элементтер технологиясы 

бойынша орындалады: 

а) цифрлық құрылғыларда импульсті Ри және орташа Рср қуаттың Pи=Pср қатынасы 

арқылы байланысты, мұндағы γ - ұңғымалық. 

Үлкен ұңғымаларда импульстегі қуаттың орташа мәнінен айтарлықтай асып кетуін 

алуға болады. Бұл жеке сандық элементтердің массогабарит көрсеткіштерін жақсартуға 

көмектеседі; 

б) дискретті құрылғыларда транзисторлар кілттік режимде жұмыс істейді (қосылған-

сөндірілген), онда оларға шашырайтын қуат барынша аз. Бұл қуат көзінің қуатын пайдалану 

коэффициентін арттырады; 

в) дискретті құрылғылардың қасиеттері аз дәрежеде қолданылатын элементтердің 

сипаттамаларының тұрақсыздығына байланысты, бұл құрылғыны арзандатады; 

г) цифрлық құрылғылар деректерді өңдеу, беру және сақтау трактілерінде бір типті 

элементтерді қолданумен сипатталады. Осыған байланысты жоғары сенімділікті, шағын 

көлемді және салыстырмалы арзандықты қамтамасыз ететін интегралды технология бойынша 

оларды дайындау жеңілдетіледі; 

д) дискретті сигналдарға аз кедергілер әсер етеді, өйткені олар тек екі рұқсат етілген 

мәндерге ие (ал элементтер – екі күй). Егер "0" сигналының және "1"сигналының рұқсат 

етілген мәндерінің аймағынан шықпаса, рұқсат етілген мәндерден аздаған ауытқулар сандық 

сигналды бұрмаламайды.  

3. Сандық беріліс беру және қабылдау шынайылығын бақылау үшін арнайы енгізілетін 

артық (бөгеуілге төзімді кодтар) пайдалануға және бұл бақылауды автоматты түрде жүзеге 

асыруға мүмкіндік береді. 

Деректерді өңдеудің заманауи құралдары (микропроцессорлар, микроконтроллерлер, 

дербес компьютерлер) цифрлық технология бойынша орындалады. Датчиктерден сигналдар, 

әдетте, аналогтық сигналдарды цифрлық сигналға түрлендіру қажет. Жалпы жағдайда аналды-

цифрлық түрлендіру рәсімі екі кезеңнен тұрады (7.1-сурет): 

– уақыт бойынша дискреттеу; 

– деңгей бойынша кванттау. 

 

 
 

7.1 сурет – Аналогтық сигналды сандық сигналға түрлендіру схемасы 

 

Дискретизация астында (ағылш. discretisation) сигналы уақыт бойынша түсінеді 

сигналды түрлендіру үздіксіз уақыт сигнал, берілген жекелеген мәндері-да дискретті 

моменттері уақыт (сурет 7.2, б). 
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7.2 сурет –: а)- аналогтық сигнал; б) – уақыт бойынша Дискреттік сигнал амплитудасы 

бойынша аналогтық сигнал; в) – уақыт бойынша Дискреттік және амплитудасы бойынша 

квантелген сигнал (тордағы көлденең сызықтар-квантлеу деңгейлері; вертикаль – санауды 

алу сәттері) 
 

Уақыт бойынша дискретизация біркелкі және біркелкі болмауы мүмкін. Аналогтық 

сигналдың біркелкі дискреттеу кезінде есептеу арасындағы аралық өзгеріссіз (T=const). 

Бірқалыпты дискретизация қарапайым алгоритммен сипатталады, онда есептеу уақытын 

тіркеудің қажеті жоқ. 

Алайда, есептеу арасындағы интервалдың дискреттелетін сигналдың сипаттамаларына 

сәйкес келмеуінен соңғысының априордан ауытқуы кезінде не санаудың едәуір артық болуы 

не қалпына келтірудің талап етілетін дәлдігі үшін санаудың жеткіліксіз саны болуы мүмкін. 

Сигналдың уақыт бойынша біркелкі емес дискретизациясы кезінде есептеу арасындағы 

интервал кездейсоқ заң бойынша немесе сигналдың сипаттамаларын ескере отырып 

(адаптивті дискретизация) өзгереді. Біртекті емес дискретизация күрделі алгоритмдермен 

және дискретизация және қалпына келтіру құрылғыларымен сипатталады. Есептеу уақытын 

беру және сақтау қажеттігіне байланысты деректер көлемі шамалы қысқарады. Техникалық 

жүйелерде адаптивті дискретизация іс жүзінде қолданылмайды және әрі қарай оқу құралында 

қаралмайды. 

Квантование (ағылш . quantization) амплитуд бойынша мәндердің үздіксіз шкаласы бар 

кейбір шаманың мәндердің дискретті шкаласы бар шамаға түрлендірілуін түсінеді. Ол үшін 

шкала деп аталатын сигнал мәндерінің барлық диапазоны кванттау деңгейіне бөлінеді. 

Кванттау процесі кез келген жылдам мәнді кванттаудың соңғы деңгейлерінің бірімен 

ауыстыруға әкеледі. Дискреттеу және кванттау операцияларын жүргізу нәтижесінде сигнал 

түрі 7.2 в суретте келтірілген. Кванттау деңгейлерінің нөмірленуін жүргізуге және оларды 

екілік есептеу жүйесінде көрсетуге болады. Әрбір кванттық сигнал мәні екілік кодпен беріледі. 

Осылайша, уақыт бойынша дискреттеу, амплитуда бойынша кванттау және 

квантталған дискретті деңгейлерді кодтау нәтижесінде N-разрядты кодтық комбинациялар 

тізбегін аламыз. 

Аналогтық сигнал мәндерінің үздіксіз бірізділігін дискретті мәндердің соңғы санымен 

алмастыруға және оларды берілген кодта ұсынуға мүмкіндік беретін құрылғылар аналогты-

цифрлық түрлендіргіштердің (АЦТ, ағылш. ADC). 
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Басқару жүйелерінде кері түрлендіруді жүзеге асыратын құрылғылар қажет (уақыт 

бойынша дискретті сигналды амплитудалық бойынша Аналогты сигналға түрлендіру және 

уақыт бойынша үздіксіз сигнал). Мұндай құрылғылар сандық-аналогтық түрлендіргіш (САТ, 

ағылш. DAC). Деңгей бойынша кванттау қадамын және уақыт бойынша дискреттеу аралығын 

қалай таңдайтынын қарастырайық. 

Негізгі әдебиеттер: [4,5,6]. 

Қосымша әдебиеттер: [1,2,4]. 

Бақылау сұрақтары: 

1. Аналогтық сигнал дегеніміз не? Мысал келтір. 

2. Сандық сигнал дегеніміз не? Мысал келтір. 

3. Аналогтық сигналды сандық сигналға түрлендіру принципін сипаттаңыз. 

4. Уақыт бойынша дискреттеу қандай болуы мүмкін? 

 
№ 8 дәріс. Ақпарат беру туралы жалпы мәліметтер 

Модуляция ұғымы радиобайланыс техникасында пайда болды. Тербелістердің 

модуляциясы – осы сигналдардың жиілігімен салыстырғанда төмен жиіліктегі 

тасымалданатын сигнал заңы бойынша сигнал сипаттамаларының өзгеруі (гармоникалық, 

тікбұрышты импульстер реттілігі). 

Модуляция кезінде параметрлерді өзгертетін сигналды кері шығару операциясы 

демодуляция деп аталады. Ақпарат беретін сигнал модуляция деп аталады. Гармоникалық 

тербелісті тасымалдаушы ретінде пайдаланғанда үш параметрді өзгертуге болады: амплитуд, 

фаза, жиілік. Бұл жағдайда модуляцияның негізгі түрлері: 

АМ-амплитудалық модуляция (AM-amplitude modulation); 

ЖМ-жиілік модуляциясы (FM-frequency modulation); 

FM-фазалық модуляция (PM – phase modulation). 

Жиілік және фазовую модуляцию деп атайды, сондай-ақ бұрыштық модуляцией. 

Барлық аталған модуляция түрлері аналогтық (үздіксіз) деп аталады. Сапалы демодуляция 

үшін басты талап: көтергіш гармоникалық сигнал жиілігі модуляциялаушы сигнал жиілігінің 

көп болуы тиіс. 8.1-суретте аналогтық модуляция кезінде сигналдардың уақытша 

диаграммалары келтірілген. 

Қазіргі заманғы ақпарат беру жүйелерінде квадраттық модуляция таралды. 

Сигналдардың квадраттық көрінісі оларды сипаттаудың ыңғайлы және жеткілікті әмбебап 

құралы болып табылады. Квадраттық көрініс екі ортогональды құрауыштардың сызықты 

комбинациясымен – синусоидальды және косинусоидальды тербеліс түрінде болады. 

Квадраттық амплитудалық модуляция қолданғанда (КАМ, QAM – Quadrature Amplitude 

Modulation) берілетін сигнал синусоидалы амплитудасының бір мезгілде өзгерістерімен 

кодталады және бір-біріне қатысты фаза бойынша /2-ге ығысқан тербелістің косинусоидалы 

компоненті. Қорытынды сигнал осы тербелістерді қосу нәтижесінде қалыптасады. 

QAM қолдану кодталған бит санын арттыруға мүмкіндік береді және бұл кезде 

кедергіге төзімділікті айтарлықтай арттыруға мүмкіндік береді. Қазіргі уақытта ақпараттық 

биттердің бір бөлектеп интервалында кодталған саны 8...9 – ға, ал сигналдық кеңістіктегі 

сигнал позицияларының саны 256...512-ға жетуі мүмкін модуляция тәсілдері қолданылады. 

QPSK квадраттық фазалық модуляциясы байланыс жүйелерінде белгілі және кеңінен 

қолданылады. 

Тасушы ретінде тікбұрышты импульстер реттілігін қолданғанда модуляция 

параметрлерімен мыналар болуы мүмкін: импульс амплитудасы, импульс жиілігі, импульс 

ұзақтығы немесе кідіріс, импульс фазасы, кодтық посылкадағы импульс саны, кодтық 

посылкадағы импульс және кідіріс комбинациясы. Бұл жағдайда импульстік тізбектің 

модуляциясының келесі түрлерін ажыратады (импульстік модуляция): 

АИМ-амплитудалық-импульстік модуляция (PAM – pulse-amplitude modulation); 

ЖИМ-жиілік-импульстік модуляция (PFM – pulse-frequency modulation); 

ЕИМ-ендік-импульстік модуляция (PDM – pulse-duration modulation); 
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ФИМ-фазо-импульстік модуляция (PPM – pulse-phase modulation); 

ЕИМ-есептеу-импульстік модуляция (PNM – pulse-namber modulation); 

КИМ-кодо-импульстік модуляция (PCM – pulse-code modulation). 

Айта кету керек, ЕИМ және ФИМ уақыт жеке жағдайлар-импульстік модуляция ЖИМ 

(PTM – pulse-time modulation). Модулируемым параметрі да ЕИМ қызмет етеді импульс ені, 

ал ФИМ – уақыт арасындағы бірінші (тірек) және екінші (ақпараттық) импульстармен. 

 
8.1 сурет-сигналдардың уақытша диаграммалары: а) модуляциялаушы сызықтық-өспелі 

сигнал; б) тасымалдаушы сигнал – гармоникалық тербеліс; в) АМ-сигнал; г) ЖМ-сигнал 
 

Формальды КИМ модуляцияның жеке түрі ретінде қарастыруға болмайды, бірақ бұл 

термин қолданылады. Бұл модуляция кезінде модуляциялаушы сигналға баламалы код 

қалыптасады. СИМ кезінде модуляциялық сигналдың амплитудасы туралы ақпарат кодтық 

посылкада импульс санымен беріледі. Сондықтан КИМ ЕИМ осы оқулықта қаралмайды.  

8.2-суретте импульстік-модуляцияланған сигналдардың уақытша диаграммалары 

келтірілген. 

 
8.2 сурет – импульсті модуляция кезіндегі сигналдардың уақытша диаграммалары: а) 

сызықтық-өспелі модуляциялық сигнал; б) модуляцияланатын сигнал – тікбұрышты 

импульстер тізбегі; в) АИМ-сигнал; г) ЖИМ-сигнал; д) ФИМ-сигнал 
 

Қазіргі уақытта аналогтық байланыс желілері бойынша берілетін ақпараттың барлық 
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үлкен бөлігі цифрлық түрде ұсынылады, яғни аналогтық модуляциялаушы сигнал емес, екілік 

сандардың тізбегі беріледі. Бұл жағдайда тасымалдаушы сигналдың модуляциясы екілік 

модуляция сигналымен манипуляция (дискретті модуляция) деп аталады. Амплитудалық Амн, 

жиіліктік ЕМн және фазалық ФМн манипуляция бар. 8.3 суретте көрсетілген манипуляция 

түрлері үшін уақытша диаграммалар келтірілген. 

 
Сурет 8.3-уақытша диаграммалар: а) амплитудалық, б) жиіліктік және в) берілетін Код үшін 

фазалық манипуляция 10011011 (көрнекілік үшін салмақ түсіретін сигналдың жиілігі 

азайған) 
 

Амн кезінде "1" символына тактілік уақыт ішінде тербелістің берілуі, "0" символына – 

тербелістің болмауы сәйкес келеді. ЕМн кезінде "1" символына f1 жиілігімен тербелістің 

берілуі, "0" символына – f2 жиілігімен сәйкес келеді. Мысалы, HART хаттамасында логикалық 

"0 "2200 Гц жиіліктегі гармониялық сигнал, логикалық" 1 " – 1200 Гц беріледі. 

Фазалық манипуляция берілетін сигналдың логикалық "1" күйінен логикалық "0" жай-

күйіне ауысуы кезінде және керісінше алып жүретін сигнал фазасы 180° - ге ауысуымен 

сипатталады. Фазалық манипуляция код беру үшін GPS қолданылады. 

Негізгі әдебиеттер: [4,5,6]. 

Қосымша әдебиеттер: [1,2,4]. 

Бақылау сұрақтары: 

1. Сигналды демодуляциялау деп нені атайды? 

2. Модельдеу сигналы деп нені атайды? 

3. Гармоникалық тербеліспен қандай үш параметрді өзгертуге болады? 

4. 8.1-суретте, 8.2-суретте және 8.3-суретте келтірілген сигналдардың уақыт диаграммаларын 

сипаттаңыз. 

 
№ 9 дәріс. Физикалық байланыс желілерінің түрлері 

Байланыс «арна» және «желі» ұғымдарын ажыратады. 

Байланыс желісі сигналдар берілетін физикалық орта болып табылады. 

Байланыс арнасы-көптеген кіріс және шығыс құрылғылары бар сигнал қозғалысының 

трактісі. Байланыс арнасы әртүрлі учаскелерде әртүрлі байланыс желілерін пайдалана алады. 

Мысалы, интернет үйден шетелдік сайтқа шыққан кезде, атап айтқанда, телефон желісі, одан 

кейін радиолиния, оптикалық желі пайдаланылады. Сонымен қатар, бір физикалық байланыс 

желісінде бірнеше арналарды ұйымдастыруға болады. 

Ақпаратты беруді ұйымдастыру кезінде бірқатар міндеттерді шешу қажет. 

1. Байланыс желісінің ең қолайлы түрін таңдау. 

2. Байланыс желісін тиімді пайдалануды қамтамасыз ету. Бұл үшін қажет: 



 

23 

– мүмкін болған жағдайда көп арналы деректерді беруді ұйымдастыру 

(мультиплексирлеу); 

– дерек көзінен түсетін деректерді тиімді кодтауды қолдану (деректерді қысу). 

3. Берілген деректердің қажетті кедергіден қорғалуын қамтамасыз ету. 

4. Берілетін деректердің рұқсатсыз қол жеткізуден қорғалуын қамтамасыз ету. 

Деректерді беру режимдері 

Цифрлық хабарлар тізбекті және параллель-тізбекті (параллельді) нысанда берілуі 

мүмкін. 

Ретті формада деректерді беру бір ғана арна бойынша жүзеге асырылады, бірақ 

арналардың жалпы саны көп болуы мүмкін. Бұл жағдайда қосымша арналар арқылы 

синхрондау және басқару сигналдары беріледі. Әр түрлі кодтарды екілік тізбектер үшін 

пайдаланған кезде тізбекті арна бойынша деректерді беру мысалдары 9.1-суретте келтірілген. 

 
9.1 сурет-Тізбекті арнаға ақпарат берудің уақытша диаграммалары 

 

Амплитудалық, жиіліктік және фазалық манипуляцияларды пайдалана отырып, 

тізбекті арна бойынша деректерді берудің уақытша диаграммалары 8.3-суретте келтірілген 

дәрістер 8. 

Параллель формада деректерді беру m бит бар кванттармен жүйелі түрде орындалады. 

Әрбір квант бір уақытта m арналары бойынша беріледі; m шамасы интерфейстің ені деп 

аталады және әдетте байтқа сәйкес келеді немесе еселік. Ең көп таралған параллель 

интерфейстер, онда m=8 немесе m=16 (Ішкі интерфейстер үшін интерфейс ені әлдеқайда көп 

болуы мүмкін). 

Интерфейс ортасының параметрлерін, яғни оның арналарын және қабылдау-тарату 

аппаратурасын шашырату әр түрлі желілер бойынша берілетін сигналдардың үнсіз 

бұрмалануын және кідіруін тудырады Л1 – Лm. Бұл ПРД таратқышпен бір мезгілде берілген 

сигналдарды Л1 – Лm арналарында ПРМ қабылдағышы бір мезгілде қабылдамайды дегенді 

білдіреді, ал осы аралықтағы (t1, t2) (сурет 9.4). Мұндай құбылыс ақпараттың ауытқуы деп 

аталады. (t1, t2) интервалда қабылдағыш кез келген {xi} кодтық комбинациясын қабылдай 

алады, мұнда i=(1,...,m), ПРД құрылғысымен берілетін {bi} комбинациясынан ерекшеленетін. 

Параллель интерфейстерде қате кодтық комбинацияны қабылдау мүмкіндігін болдырмау үшін 

қосымша стробирлеу арнасы енгізіледі. Ол бойынша берілетін STR табыттарының сигналы tstr 

сәтінде ПРМ, қабылдағышына ПРМ шығуында {bi} күйін орнатудың аяқталуына сәйкес 

келетін, яғни tstr > t2 шарты орындалған сәтте келіп түсуі тиіс. Бұл ретте Л1 – Лm арналарында 

ақпараттық сигналдарды беру сәтіне қатысты кідіріспен STR сигналын беру қажет: 

 
мұнда ti, tj – i және j арналары бойынша қабылдағышқа сигналдардың түсуінің ең ерте және ең 

кеш сәттері, сәйкесінше оларды таратқышпен бір мезгілде берген кезде; ∆tij – Л1-Лm арналары 
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бойынша сигналдардың түсу сәттерінің мүмкін болатын шашырауы, ал TSTR-табыт арнасы 

бойынша. 

Уақыт диаграммасының шартты нысанын пайдалану неғұрлым ыңғайлы, онда арналар 

бойынша сигналдарды параллель жіберу бір кең жолақты белгіленген, оның қиылысатын 

бөлігі қиғаш (t1, t2) аралығына сәйкес келеді, табыт қиғаш аралығының аяқталу сәтінде арнайы 

формадағы сигнал түрінде көрсетіледі. 

Компьютерлік электрониканың қазіргі заманғы нарығының маңызды тенденциялары 

деп екеу айтуға болады: барлық параллельді шиналарды тізбекті шиналарға ауыстыру және 

сымсыз қосылыстарға көшу. Под натиском практичных тізбекті интерфейстер USB/FireWire 

нарығын іс жүзінде жоғалып кетті параллельді интерфейс LPT, тиімді, тізбектелген 

интерфейстер Serial ATA (SATA) және Serial Attached SCSI (SAS) ығыстырды параллельді 

интерфейстер ATA және SCSI. PCI параллельді шинасы PCI-Express тізбекті шинімен 

ығыстырылған.  

Бар үш режимі деректерді беру бойынша қандай да бір арнасы айқындайтын бағыт 

сигнал беру: симплекс, полудуплекс және дуплекс, соңғысы жиі атайды Full Duplex. 

 
 

Бұл жағдайда, деректер тек бір бағытта ғана арнаға беріледі. 

Жартылай кешенді режимде бір уақыт аралығы ішінде деректер бір бағытта, ал екіншісі 

ішінде – кері бағытта беріледі. Дуплекстік режимде деректер бір уақытта екі бағытта да 

беріледі. 

Негізгі әдебиеттер: [4,5,6]. 

Қосымша әдебиеттер: [1,2,4]. 

Бақылау сұрақтары: 

1. Ақпарат беруді ұйымдастыру кезінде қандай міндеттерді шешу қажет? Оларды тізімдеңіз. 

2. Сандық хабарларды қалай жіберуге болады? 

3. Сериялық арна арқылы деректерді берудің уақыт диаграммаларын сипаттаңыз. 

4. Деректер қандай режимде тек бір бағытта беріледі? 

 
№ 10 дәріс. Мультиплекстеу 

Тапсырманы қою 

n ақпарат көздерінің (датчиктердің, абоненттердің) бар, олардың сигналдарын n 

ақпарат қабылдағыштарына беру қажет. Ең қарапайым шешім: әрбір сигнал көзі үшін өз 

байланыс желісін пайдалану. Бұл әрбір арнаға жеке байланыс желісі бөлінген кезде кеңістікті 

бөлу деп аталады. 10.1 суретте мұндай жүйе келтірілген. 
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10.1 сурет–кеңістіктік бөлумен Көп арналы жүйе: X1 – Хn–арна сигналының көзі (датчик, 

абонент); Пх1 – Пхn–арналар сигналдарының қабылдағыштары; ЛС1-ЛСn-арналар байланыс 

желілері 
 

Егер Өткізу жолағы, пайдалану уақыты, динамикалық диапазон бойынша байланыс 

желісінің мүмкіндіктері толық пайдаланылса, мұндай схеманың мағынасы бар. Бірақ көбінесе 

бір ақпарат көзі үшін байланыс желісінің мүмкіндіктері толығымен пайдаланылмайды. 

Байланыс желілерін үнемді пайдалану үшін көптеген пайдаланушылардың бір байланыс 

желісін пайдалану мүмкіндігін ұйымдастыру қажет. Ол үшін әрбір көздің сигналы бір 

байланыс желісі арқылы беріле отырып, өзінің қабылдағышына кіре алуы қажет. Мұндай 

рәсім байланыс желілерін бөлу деп аталады. Әр түрлі көздерден сигналдар бір байланыс желісі 

арқылы берілгендіктен, көп арналы хабар тарату байланыс желілерін нығыздау 

(мультиплексирлеу) деп аталады. 

Байланыс желілерін бөлудің келесі әдістері бар: жиіліктік, уақытша, кодтық, 

дифференциалдық, фазалық, деңгей бойынша, формасы бойынша, құрамдастырылған. Осыған 

байланысты, мүмкіндіктері шектеулі саны бойынша арналарын у дифференциалдық, фазалық 

деңгейі бойынша, нысан бойынша біз тек фазалық бөлу және бөлу нысан бойынша кеңінен 

таралған. 

Жиіліктік бөлу 

(FDMA – Frequency Division Multiple Access) әртүрлі арналар үшін байланыс желісін 

өткізу жолағында Δf1, Δf2, ..., Δfn жиілік жолақтарының қиылыспайтын учаскелері бөлінеді 

(10.2 сурет). 

 

 
 

10.2 сурет – Жиіліктік бөлу кезінде жиілік шкаласы бойынша арналарды бөлу 
 

Тиісті арналар сигналдарының спектрлері Δfk шектеріне салынуы тиіс. Байланыс 

желісін өткізу жолағы ΔFл=Fв-Fн мүмкін арналар санын анықтайды. Арналардың бір-біріне 

паразиттік әсерін азайту үшін арнаға бөлінген жиілік жолақтары арасында бос жиілік 

жолақтары қалдырылады. 10.3 суретте жиіліктік бөлумен көп арналы жүйенің құрылымдық 

сұлбасы келтірілген. 
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10.3 сурет – жиіліктік бөлумен көп арналы жүйенің құрылымдық сұлбасы: X1÷Xn-сигнал 

көздері; U1(t)÷Un(t) – байланыс желісі бойынша тиісті қабылдағыштарға беруге қажетті 

сигналдар Пх1÷Пхn; М-модуляторлар; f1÷fn жиіліктері бар гармоникалық сигналдардың G-

генераторлары; БЖ-байланыс желісі; өткізгіш жолақтары бар ЖС-жолақты сүзгілер Δf1÷Δfn; 

С-сигналдарды араластырғыш; ДМ-демодуляторлар 
 

Төмен жиілікті Uk(t) сигнал көздерінен (датчиктерден) Xk сигналдары модуляторларда 

f1, f2, ..., fn көтеру жиіліктері бар амплитуд немесе жиілігі бойынша модуляциялайды. 

Сигналдар шығу модуляторларды бар спектрлер Δf1, Δf2, ..., Δfn, ереже, олардың 

шкаласы жиілік анықталады көтергіш жиілігі f1, f2, ..., fn, ал ені тәуелді ені спектрін сигналдар 

датчиктер. Тарату бөлігінің жолақтық сүзгілері өз арналарының жиілік жолақтарын шектейді. 

Араластырғышта барлық сигналдар араласады және байланыс желісіне түседі. Қабылдау 

жағында байланыс желісінен сигнал жолақтық сүзгілерге түседі, олардың әрқайсысының 

таратушы жағында сүзгі жолағына тең өткізу жолағы бар. Сүзгінің шығу сигналы демодулятор 

арқылы демодуляцияланады. Демодулятордың шығуында датчиктен берілген Uk сигналын 

аламыз. Uk сигналы қабылдағышқа түседі. 

Жиіліктік бөлінісі бар жүйелердің үлкен артықшылығы әр түрлі арналарға жататын 

сигналдарды бір уақытта беру мүмкіндігі, ең арзан іске асыру болып табылады. 

Кемшіліктерге жатады: 

1. Сигналдардың спектрлерінің жабылуына байланысты арналардың салыстырмалы 

үлкен өзара әсері, жолақтық сүзгілердің идеалдығы және айқас модуляция салдарынан 

паразиттік жиіліктердің болуы. 

2. Әрбір пайдаланушының арнаның барлық өткізу жолағын толық пайдаланбауы.  

3. Арналардың аз саны. Арна аралық әсерді азайту үшін арнаны өткізу жолағының оң 

және сол жағында қорғаныс жолақтары бөлінеді, бұл әрбір арнаға талап етілетін жиілік 

жолағын арттырады. 

Мұндай бөлу NMT (Nordic Mobile Telephone) стандарттарында – Еуропаның ұялы 

аналогтық байланысқа арналған стандартында қолданылады. 

Негізгі әдебиеттер: [4,5,6]. 

Қосымша әдебиеттер: [1,2,4]. 

Бақылау сұрақтары: 

1. Байланыс желілерін бөлудің қандай әдістерін білесіз? Оларды тізімдеңіз. 

2. Жиілікті бөлу кезінде жиілік шкаласы бойынша арналардың таралуын сипаттаңыз? 

3. Сигналдардың спектрлері қандай шектерге сәйкес келуі керек? 

4. Жиілікті бөлгіш жүйелер үшін қандай артықшылық бар? 

 
№ 11 дәріс. Байланыс арнасы бойынша ақпарат беру. Шеннонның барлық байланыс 

арналары үшін кодтау теоремалары. 

Деректерді сақтау және беру ақпараттық процеске қатысушылардың шығындарын 

талап етеді. Бұл шығындар әдетте корпоративтік пайдаланушылар үшін де, жеке тұлғалар 
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үшін де өте маңызды шамаларды құрайды. Осыған байланысты, деректерді сақтау 

құрылғыларында ұзақ уақытқа орналастыру немесе оларды байланыс арналары арқылы 

жіберу алдында деректер көлемін азайту (деректерді қысу) қажеттілігі үнемі туындайды. 

Тиісінше, сығылған бастапқы деректерді қалпына келтіру қажеттілігі бар. 

Есептеу техникасы мен байланыс жүйелерінде деректерді сығу (сондай-ақ деректерді 

мұрағаттау терминдері қолданылады, қысу дайын құжаттарға қолданылады; осы 

операцияларды орындайтын бағдарламалық құралдар, мысалы, WinZip, WinRAR, WinArj, 

PKZIP мұрағаторлары деп аталады.EXE, RAR.EXE, ARJ.EXE; пайдаланылады және 

синонимдер сөздер қысу буып-түю, компрессия) – бұл процесі кодтау деректерді болатындай 

көлемі занимаемый алынған кодымен есте сақтау құрылғыларында, еді, мүмкіндігінше аз. 

Бұл ретте сығу процесі толық немесе ішінара қайтымды болуы тиіс, яғни Сығылған 

деректерден деректер жинағын қалпына келтіруге мүмкіндік беретін декодтау (тарқату, 

разархивация) деп аталатын кері рәсім болуы тиіс. 

Мұндай анықтама қысу деп деректерді түрлендірудің келесі процедураларын түсінеді: 

сандық деректерді қысу, реттелетін ысыраптармен сандық деректерді қысу, кіріс аналогтық 

сигналдың үнемді көрінісін алу. 

Сандық деректерді қысу кезінде сандық деректердің бастапқы массиві (бастапқы хабар) 

кодталған деректердің ең аз көлемін алу үшін ұсынылады. Сығу толық қайтымды болуы тиіс, 

яғни бастапқы деректер массивінің дәл көшірмесін сығылған деректерден қалпына келтіруге 

мүмкіндік беретін рәсім болуы тиіс. Осы ерекшелікті атап өте отырып, мұндай процесс жиі 

қысумен қайтатын шығынсыз қысу деп аталады. Бастапқы деректер қандай да бір екілік 

кодпен ұсынылады: мәтін символдарының кодтары, процессор командалары, растрлық сурет 

нүктелерінің жарықтығы, аналогтық сигналдың амплитудасы, деректердің басқа 

фрагменттеріне сілтемелер. 

Реттелетін шығындармен сандық деректерді қысу кезінде сандық деректерді үнемді 

ұсыну қамтамасыз етіледі, бірақ қысу процедурасы толығымен қайтымды болып табылмайды, 

яғни тарқату барлық жағдайларда деректердің бастапқы массивін жеке битке дейін қалпына 

келтіруге мүмкіндік бермейді. Әдетте, жоғалтулар тарылған хабарламаны одан әрі пайдалану 

кезінде маңызды емес деректер бөлігінде ғана жол беріледі. Жалпы жағдайда деректер 

ысыраптарының "мәнділігін" бағалау мүмкін емес екені анық, сондықтан ысыраптармен 

қысуға кейбір жоғалтуларға жол беретін деректер үшін ғана жол беріледі. Әдетте бұл өзінің 

табиғаты бойынша аналогтық деректер, мысалы, сандық суреттер немесе дыбыс: сандық 

суреттер, бейнелер, дыбыс жазбалары. 

Бірақ, оны мәтіндік құжаттарға, деректер қорына және бағдарламалық кодқа қолдануға 

болмайды, ал шығынсыз қысуды кез келген деректер типтеріне қолдануға болады. 

Аналогтық сигналдың үнемді сандық көрсетілімін алған кезде сығу үздіксіз сигналды 

оңтайлы квантациялаумен, оны қалпына келтіру кезінде берілген дәлдікті қамтамасыз етумен 

қамтамасыз етіледі. 

Сығу әдістері сәйкес алгоритмдермен жүзеге асырылады. Алгоритмдерді 

бағдарламалық және аппараттық іске асыру болуы мүмкін. 

Қысу бағдарламасы белгілі бір деректер жиынтығын жинастыруға арналған 

бағдарламалық өнім деп аталады. 

Архиваторлар көптеген файлдарды жалғыз файлға (архивке) орналастыруға мүмкіндік 

беретін бағдарламалар деп аталады. 

Сығу және тарату алгоритмінің аппараттық іске асырылуы кодекстер деп аталады. 

Кодек-сығу және тарқату алгоритмін іске асыратын арнайы аппараттық-бағдарламалық құрал. 

Деректерді қысу алгоритмдерінің сипаттамалары 

Әр түрлі қысу алгоритмдерін салыстыру және оларды жүзеге асыру кезінде тиімділікті 

сандық бағалау мәселелері туындайды. Қысу алгоритмдерінің бағдарламалық және 

аппараттық іске асырылуын бағалау критерийлері ретінде келесі сандық көрсеткіштерді 

қолданады. 

Lисх бастапқы деректер көлемінің Lсж сығылған деректер көлеміне қатынасын 
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сипаттайтын r қысу коэффициенті: 

 
Деректер көлемінің салыстырмалы азаюын сипаттайтын R қысу дәрежесі: 

 
R қысу коэффициенті және r қысу дәрежесі тиімділіктің бір өлшемін сипаттайды, бірақ 

санның әр түрлі тәртібін береді. Мысалы, бастапқы деректер көлемі 100 кбайтқа тең, осы 

деректер мұрағатшысы сығылған көлемі 10 кбайтқа тең. Бұл жағдайда 10 Кбайт. 

 
Жарнамалық пайымдауларға байланысты қысу дәрежесін жиі пайдаланады, кейде тіпті 

қысу дәрежесі % - да өлшенетінін көрсетпестен. 

Vc қысу жылдамдығы мынадай формула бойынша анықталады 

 
tсж – бастапқы деректерді қысу уақыты. 

Vр тарқату жылдамдығы мынадай формула бойынша анықталады: 

 
мұнда tр – бастапқы деректерді тарқату уақыты. 

Қысу және тарату уақыты пайдаланылатын аппараттық құралдардың өнімділігіне 

байланысты. Сондықтан алгоритмдерді жүзеге асыру жылдамдығын салыстыру кезінде 

тестілеу үшін пайдаланылған жабдық көрсетілуі тиіс.  

Қысу алгоритмінің маңызды сипаттамасы-бастапқы деректерді тарату уақытына η– 

қысу уақытының қатынасы: 

 
Кейбір алгоритмдер (мысалы, фракталды сурет қысу алгоритмі) өте үлкен қысу 

коэффициентін қамтамасыз етеді, бірақ суретті қысуға көп уақыт жұмсайды. Алайда, 

сығылған суреттерді тарқату өте жылдам жүзеге асырылады, яғни алгоритм жоғары 

симметриялы емес. Мұндай алгоритмді суреттерді мұрағаттау үшін қолдану орынды, өйткені 

бұл жағдайда қысу бір рет жүзеге асырылады, ал бірнеше рет пайдалану кезінде жеткілікті тез 

орындалады. Осылайша, симметриялық алгоритмді қолдану саласын көрсетеді.  

Internet-те қолдану үшін қысу алгоритмдерінің маңызды сипаттамасы кескіннің 

масштабталуы болып табылады. Суреттерді масштабтау сурет өлшемін белсенді қолданба 

терезесінің өлшеміне дейін өзгерту жеңілдігін, тек файлдың басы арқылы кесілген (төмен 

ажыратымдылықты) көрсету мүмкіндігін білдіреді. Бұл мүмкіндік әртүрлі желілік 

қосымшалар үшін өзекті, онда бейнелерді қайта жүктеу өте көп уақыт алуы мүмкін және 

файлдың басталуын алып, preview дұрыс көрсетуі қажет. 

Негізгі әдебиеттер: [4,5,6]. 

Қосымша әдебиеттер: [1,2,4]. 

Бақылау сұрақтары: 

1. Сығымдау арқылы қандай процедуралар түсініледі? 

2. Бұл деп аталады кодеком? 

3. Сығымдау коэффициентін қандай формула анықтайды? Формуланы беріңіз. 

4. Сығымдау жылдамдығын қандай формула анықтайды? Формуланы беріңіз. 
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№ 12 дәріс. Деректерді қысу 

Кедергі дискретті арна 

Бөгеуілдері бар дискретті арна егер xi сигналы берілсе, yj сигналы не қабылданатын 

p(yj/xi) шартты ықтималдығымен сипатталады, яғни матрицамен 

 
Кедергілері бар дискретті арнаның бірнеше модельдері бар. 

Кедергілері бар дискретті арнаның өткізу қабілеті 

Бөгеуілдері бар дискретті арнаның қарапайым моделі-бөгеуілдері бар екілік симметриялы 

арна. Бұл арнада m=2, яғни екі символ-сигнал қолданылады, бұл сигналдың әр қайсысының 

кедергілерінің әсерінен кері жіберу кезінде p айналу ықтималдығы бірдей. Мұндай арнаның 

өткізу қабілеті тең: 

 
мұндағы υx – элементарлық сигналдардың арнасы бойынша берудің шекті жылдамдығы. 

Әдебиетте кедергілері бар дискретті арналардың күрделі үлгілерінің өткізу қабілеті 

үшін өрнектер келтірілген. 

Үшін дискретті арнаның нашар Клод Шенноном тұжырымдалған туралы теорема 

кодтау. 

Кедергілері бар дискретті арна үшін кодтау туралы Шеннон теоремасы 

Егер ақпарат көзі H(z) энтропиясы болса, ал байланыс арнасы C өткізу қабілетіне ие 

болса, онда: 

1) көзмен өндірілетін хабарламалар әрқашан олардың берілу жылдамдығы қандай да 

бір жағдайға жақын болатындай етіп кодтауға болады, және әрбір берілген таңбаны 

анықтаудағы қателіктердің ықтималдығы кез келген берілген саннан кем болуы үшін; 

2) υzmax жоғары жылдамдықпен және қатенің аз ықтималдығымен жіберуді жүргізуге 

мүмкіндік беретін кодтау әдісі жоқ. 

Осылайша, егер көзден ақпарат ағыны келіп түссе υzH(z) ≤ С, онда қатенің аз 

ықтималдығы бар барлық ақпаратты беруге мүмкіндік беретін арнайы код әзірленуі мүмкін. 

Теорема осы кодты қалай құру туралы сұраққа жауап бермейді. Нақты қолдану шарттары үшін 

қолайлы кодты құру міндеті әрбір жағдайда жеке шешіледі. 

Бөгеуілдері бар үздіксіз арна 

Егер арна үздіксіз сигналдарды беру үшін пайдаланылса, онда ол үздіксіз деп аталады. 

Бұл арнаның өткізу қабілетінің формуласы кез келген арнаның өткізу қабілетін бөгеуілмен 

бағалау үшін пайдаланылуы мүмкін. 

Клод Элвуд Шеннонмен «ақ» Гаус шуының әсер етуі жағдайында арнаның өткізу 

қабілетінің формуласы алынды: 

 
мұндағы B – пайдаланылатын байланыс желісінің жиілік жолағының ені, Гц; 

               В=fгран верх – fгран нижн; 

               fгран жоғарғы – байланыс арнасын өткізу жолағының жоғарғы шекаралық жиілігі; 

              fгран төменгі – байланыс арнасын өткізу жолағының төменгі шекаралық жиілігі; 

             S – сигнал қуаты; 

             N – кедергі қуаты; 

             S/N жергілікті желілерді жобалау үшін тиісті анықтамалар бойынша үй-жайдың 

санатына байланысты таңдалады. 

Беру мен қабылдаудың дұрыстығын арттыру әдістері 

Әр түрлі факторлардың әсерінен деректерді беру және сақтау жүйелерінде (бірінші 

кезекте байланыс арнасында қолданылатын кедергілер) хабарламаларды қабылдау 
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қателіктермен жүреді, яғни мысалы, "1" символының орнына "0" символы қабылданады және 

керісінше. Сонымен қатар деректерді беру және сақтаудың заманауи жүйелеріне берілетін 

деректердің дұрыстығы бойынша жоғары талаптар қойылады. Мысалы, ХҚКТС және МОС 

халықаралық ұйымдарының стандарттарында деректерді беру кезіндегі қателіктердің 

ықтималдығы бірлі-жарым элементке 10-6-дан аспауы тиіс екендігі анықталған. Іс жүзінде 

деректерді беру кезінде қателіктің ықтималдығы одан да аз – 10-9 талап етіледі. 

Сондықтан бұл міндет ақпаратты беру кезінде аса маңызды міндеттердің бірі болып 

табылады. Шынайылықтың артуы сыйлықпен берілмейді. Ол белгілі бір артықтылықты 

енгізумен, яғни сигнал көлемінің ұлғаюымен байланысты. Егер арнаның сыйымдылығы бұл 

мүмкіндік берсе, онда қабылдаудың дұрыстығын арттыратын шаралар қабылдануы мүмкін. 

Ең көп таралған әдістер бұдан әрі қарастырылды. 

1. Сигнал қуатын арттыру. 

Сигнал қуатын арттыру пайдалы сигналдың бөгеуілден асып кетуіне әкеледі және 

пайдалы сигналды бөгеуілден сенімді ажыратуға мүмкіндік береді. Әдіс түрлі жолдармен 

жүзеге асырылады. Мысалы, сигналдарды беру кезінде үлкен амплитуданы пайдалану, 

сигналдарды беру үшін дифференциалды жұптарды пайдалану, кедергілер аз орталарды 

пайдалану (мысалы, оптоталшықты кабель), өнеркәсіптік және табиғи кедергілердің деңгейі 

аз басқа жиіліктік аймаққа көшу. 

2. Бөгеуілге төзімді модуляция түрлерін қолдану. 

Үлкен бөгетке жекелеген түрлерін модуляция арқылы қол жеткізіледі, не арқасында 

аясын кеңейту, модулируемого сигнал, не уақытын көбейту арқылы беру. Ең үлкен бөгеуілге 

төзімді жиіліктік-импульстік модуляция бар екені белгілі. 

3. Бөгеуілге төзімді кодтауды қолдану. 

Бөгеуілге төзімді кодтау кодқа қосымша бақылау таңбаларын қосумен байланысты. 

Қосымша таңбалар қабылдау жағында қатені анықтауға немесе анықтауға және түзетуге 

мүмкіндік береді. Бірақ қосымша символдарды енгізу не беру уақытын ұлғайтады, не бір 

символға уақытты азайтуды талап етеді, бұл талап етілетін байланыс желісін өткізу жолағын 

кеңейтуге әкеледі. 

4. Бөгеуілге төзімді қабылдау әдістерін қолдану. 

Қағаз тасушы сигналдарды тарату барысында Ux(t) сигналына Uξ(t) кедергі қосылады 

және соңында Uy(t)=Ux(t)+Uξ(t).сигналы қабылданады. Қабылдау жағында тапсырма 

қабылданған сигналда uy(t) Ux(t) пайдалы сигналы бар ма, немесе Uy(t) шу ғана екенін анықтау 

болып табылады. Бұл тапсырманы сигналдарды анықтау міндеті деп атайды. Ол нақты шешім 

жоқ, себебі әрдайым шудың үлкен көбеюі пайдалы сигналмен теңестіріледі. Қатенің 

ықтималдығын азайту үшін Ux(t)/ Uξ(t) арақатынасын арттыратын Uy(t) сигналын түрлендіреді. 

Мұндай түрлендіру сүзу деп аталады. Сүзгілеудің негізгі міндеті-кедергілерді азайту, 

пайдалы сигналды арттыру. 

Түрлі сүзу әдістері белгілі: 

а) жиіліктік сүзу; 

б) жинақтау әдісі; 

в) сүзудің корреляциялық әдісі (уақытша сүзу). 

5. Кері байланысы бар арналарды қолдану. 

Егер тарату және қабылдау пункттері арасында қосымша арнаны қолдану мүмкіндігі 

болса немесе мұндай бар болса, онда кері байланыс арнасын ұйымдастыруға болады. 

Кері байланыс арнасын пайдаланудың 2 нұсқасы белгілі. 

1. Ақпараттық кері байланысы бар жүйелер. Бұл жағдайда кері байланыс арнасы 

бойынша барлық берілген пакет оны таратушы тарапқа бақылау мақсатында беріледі. Егер 

тарату жағында пакет сәйкес келсе, онда деректер дұрыс. Нұсқаның кемшіліктері: уақыт 2 есе 

артады; қымбат. Бірақ мұндай жүйелер өте жоғары беріліс шынайылығын қамтамасыз етеді. 

2. Кері байланысты басқару жүйелері немесе қайта сұратылған жүйелер. 

Ұйымдастырады пакеті, онда пайдаланылады помехоустойчивое кодтау (тек анықтаса, 

қателер, бірақ түзетеді). Бөгеуілге төзімді код бойынша қабылдау жағында қате анықталады. 
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Егер қате болса, онда кері байланыс арнасы бойынша қате туралы хабарлама жіберіледі 

және пакетті жіберуді қайталауды өтінеміз, яғни к Егер пакетті қайта жіберу қажеттілігі болса, 

жіберу жүргізіледі.ері байланыс арнасы бойынша тек "қайталау" немесе "қабылдауды 

растау"сигналы жүреді. 

Негізгі әдебиеттер: [4,5,6]. 

Қосымша әдебиеттер: [1,2,4]. 

Бақылау сұрақтары: 

1. Арнаның өткізу қабілеті қандай? Формуланы беріңіз. 

2. Арнайы код не үшін жасалады? 

3. Қандай жағдайларда арна үздіксіз деп аталады? 

4. Беру мен қабылдаудың сенімділігін арттыру әдістерін атаңыз. 
 

№ 13 дәріс. Кедергілері бар арна бойынша ақпарат беру. 

Ақпараттық процесс-ақпаратты қабылдау, жинау, өңдеу және беру, жинақтау және 

сақтау процесі. Ақпараттық процесс ақпараттық жүйе (АЖ) болған жағдайда ғана жүргізілуі 

мүмкін. Ақпараттық жүйелер және кез келген облыстан міндеттерді шешу кезінде барлық осы 

процестерді қамтамасыз етеді. 

Ақпаратты қабылдау 

Ақпаратты қабылдау – сыртқы әлемнен техникалық жүйеге түсетін мәліметтерді одан 

әрі пайдалануға жарамды нысанға түрлендіру процесі. Ақпаратты қабылдау арқасында 

жүйенің сыртқы ортамен байланысы қамтамасыз етіледі. Ақпаратты қабылдау жүйесі 

бағдарламалық және техникалық құралдардың күрделі кешені болып табылады. Қабылдау 

жүйелерін дамыту үшін келіп түсетін ақпаратты өңдеудің бірнеше кезеңдерін бөліп көрсетуге 

болады: кіріс деректерін осы жүйе үшін стандартты түрге келтіру үшін алдын ала өңдеу, келіп 

түсетін ақпаратта семантикалық және прагматикалық маңызы бар ақпараттық бірліктерді 

бөлу, объектілер мен жағдайларды тану, әлемнің ішкі моделін түзету. Жалпы ақпараттық жүйе 

тұрғысынан қабылдау жүйесі сырттан жиналатын ақпаратты бастапқы өңдеуді жүзеге 

асырады. Өз кезегінде қабылдау жүйесі үшін ақпаратты бастапқы өңдеу ақпаратты жинау 

жүйесін жүргізеді. Ақпараттық процестердің үш түрі бар: сақтау, беру, өңдеу. 13.1-суретте 

ақпараттық процестердің жалпыланған құрылымы көрсетілген. 

 
13.1 сурет – Ақпараттық үдерістердің құрылымы 

 

Ақпаратты сақтау: 

– ақпарат тасығыштар; 

– жад түрлері; 

– ақпарат қоймасы; 

– ақпарат қоймаларының негізгі қасиеттері. 



 

32 

Ақпаратты сақтаумен келесі ұғымдар байланысты: ақпарат тасымалдаушы (жады), ішкі 

жады, сыртқы жады, ақпарат қоймасы. 

Ақпарат тасымалдаушы – бұл ақпаратты тікелей сақтайтын физикалық орта. Адам 

жадын жедел жад деп атауға болады. Білім алған білімді адам бірден шығарады. Өз 

жадымызды біз әлі ішкі жад деп атауға болады,өйткені оның тасушысы – ми-біздің ішімізде. 

Ақпарат тасымалдаушылардың барлық басқа түрлерін сыртқы деп атауға болады 

(адамға қатысты): ағаш, папирус, қағаз және т.б. Ақпарат қоймасы-ұзақ уақыт сақтауға және 

тұрақты пайдалануға арналған (мысалы, құжаттар мұрағаттары, кітапханалар, картотекалар) 

сыртқы тасымалдағыштардағы белгілі бір түрде ұйымдастырылған ақпарат. Қойманың негізгі 

ақпараттық бірлігі белгілі бір физикалық құжат болып табылады: сауалнама, кітап және т.б. 

Қойманы ұйымдастыру деп белгілі бір құрылымның болуы, яғни сақтаудағы құжаттардың 

олармен жұмыс істеу ыңғайлылығы үшін ретке келтірілуі, жіктелуі түсініледі. 

Ақпарат қоймасының негізгі қасиеттері: сақталатын ақпараттың көлемі, сақтаудың 

сенімділігі, қол жеткізу уақыты (яғни қажетті мәліметтерді іздеу уақыты), ақпаратты 

қорғаудың болуы. Компьютерлік жады құрылғыларында сақталатын ақпаратты деректер деп 

атауға болады. Компьютердің сыртқы жады құрылғыларында ұйымдастырылған деректер 

қоймасы деректер базасы мен банктері деп аталады. 

Ақпаратты өңдеу: 

- ақпаратты өңдеу процесінің жалпы схемасы; 

- өңдеу есебін қою; 

- өңдеу Орындаушы; 

- өңдеу алгоритмі; 

- ақпаратты өңдеудің типтік есептері. 

Ақпаратты өңдеу схемасы: 

Бастапқы ақпарат – өңдеу орындаушысы-қорытынды ақпарат. 

Ақпаратты өңдеу процесінде алдын ала дәстүрлі түрде қойылуы мүмкін кейбір 

ақпараттық тапсырма шешіледі: кейбір бастапқы деректер жинағы берілген, кейбір 

нәтижелерді алу талап етіледі. Бастапқы деректерден нәтижеге өту процесінің өзі және өңдеу 

процесі бар. Объектіні немесе өңдеуді жүзеге асыратын субъект өңдеуді орындаушы деп 

аталады. 

Ақпаратты өңдеуді табысты орындау үшін орындаушыға (адамға немесе құрылғыға) 

өңдеу алгоритмі, яғни қажетті нәтижеге қол жеткізу үшін орындалатын әрекеттердің реті 

белгілі болуы тиіс. 

Ақпаратты өңдеудің екі түрі бар. Өңдеудің бірінші түрі: жаңа ақпаратты, білімнің жаңа 

мазмұнын алумен байланысты өңдеу (математикалық есептерді шешу, жағдайды талдау және 

т.б.). Өңдеудің екінші түрі: форманың өзгеруіне байланысты, бірақ мазмұнын өзгертпейтін 

өңдеу (мысалы, мәтінді бір тілден екінші тілге аудару). 

Ақпаратты өңдеудің маңызды түрі кодтау – ақпаратты сақтау, беру, өңдеу үшін 

ыңғайлы символдық нысанға түрлендіру болып табылады. Кодтау ақпаратпен жұмыс істеудің 

техникалық құралдарында (телеграф, радио, компьютерлер) белсенді қолданылады. 

Ақпаратты өңдеудің басқа түрі-деректерді құрылымдау (белгілі бір тәртіпті ақпарат 

қоймасына енгізу, жіктеу, деректерді каталогтау). 

Ақпаратты өңдеудің тағы бір түрі – белгілі бір іздеу шарттарын қанағаттандыратын 

қажетті деректерді кейбір ақпарат қоймасында іздеу. Іздеу алгоритмі ақпаратты ұйымдастыру 

тәсіліне байланысты. 

Негізгі әдебиеттер: [4,5,6]. 

Қосымша әдебиеттер: [1,2,4]. 

Бақылау сұрақтары: 

1. Қанша ақпараттық процестер бар? 

2. Ақпараттық процестердің жалпыланған құрылымын сипаттаңыз. 

3. Ақпарат тасымалдаушысы дегеніміз не? 

4. Іздеу алгоритмі неге байланысты? 
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№ 14 дәріс. Шуылға қарсы кодтау 

Сандарды компьютерлік кодтау 

Компьютер жадында сандарды ұсынудың екі негізгі форматы бар. Олардың бірі бүтін 

сандарды кодтау үшін қолданылады, екіншісі (өзгермелі нүктелі пішімдегі санның көрінісі деп 

аталады) нақты сандардың кейбір ішкі жинағын тапсыру үшін қолданылады. 

ЭЕМ жадында ұсынылған бүтін сандардың жиыны шектеулі. Мәндер ауқымы 

сандарды орналастыру үшін қолданылатын жад аймағының өлшеміне байланысты. k-биттік 

ұяшықта бүтін сандардың 2k әр түрлі мәндері сақталуы мүмкін. k-биттік машиналық сөзде 

сақталған N оң санның ішкі көрінісін алу үшін қажет: 

) N санын екілік санау жүйесіне аудару; 

2) алынған нәтижені сол жағынан k разрядына дейін білмейтін нөлдермен толықтыру. 

Мысалы, біз 2-ші байталы ұяшықта 1607 бүтін санның ішкі көрінісін аламыз. Санды 

екілік жүйеге аударамыз: 160710=110010001112. Ұяшықтағы бұл санның ішкі көрінісі 

келесідей болады: 0000 0110 0100 0111. 

Бүтін теріс санның ішкі көрінісін жазу үшін (-N) қажет: 

1) n оң санның ішкі көрінісін алу; 

2) бұл санның кері коды 0-ге және 1-ге 0-ге ауыстырумен; 

3) алынған санға 1 қосу керек. 

Мысалы, біз жалпы теріс санның ішкі көрінісін аламыз -1607. Алдыңғы мысалдың 

нәтижесін қолданамыз және оң санның ішкі көрінісін жазыңыз 1607: 0000 0110 0100 0111. 

Инвертлеу арқылы кері кодты аламыз: 1111 1001 1011 1000. Бірлікті қосамыз: 1111 1001 1011 

1001 – бұл санның ішкі екілік көрінісі-1607. Өзгермелі нүктесі бар пішім р заттық санның 

көрінісін m мантиссаның туындысы түрінде N есептеу жүйесінің негізіне p-ның кейбір бүтін 

дәрежесіндегі N есептеу жүйесінің негізіне қолданады, оны рет деп атайды: R=m * np. 

Өзгермелі нүктесі бар формада сандарды ұсыну бірқалыпты емес. Мысалы, келесі теңдіктер 

әділ: 12.345=0.0012345x104=1234.5x10-2=0.12345x102. 

Көбінесе ЭЕМ-де өзгермелі нүктелі формада санның қалыпты көрінісі қолданылады. 

Бұл көріністе Мантисса шартты қанағаттандыруы тиіс: 0.1p<=m<1p. Әйтпесе, мантисса 1-ден 

аз және бірінші маңызды сан нөл емес (p – есептеу жүйесінің негізі). 

Компьютер жадында мантисс тек маңызды сандар (0 бүтін және үтір сақталмайды) бар 

бүтін сан ретінде ұсынылады, сондықтан 12.345 саны үшін мантиссаны сақтау үшін бөлінген 

жад ұяшығында 12345 саны сақталады. Бастапқы санды бір мәнді қалпына келтіру үшін оның 

тәртібін ғана сақтау қалады, бұл мысалда – 2. 

Екілік есептеу жүйесі (екілік код) – ақпаратты ұсыну үшін бит тізбектері 

пайдаланылатын код. Бүтін сандарды ұсыну үшін қолданылады: 

– тікелей код-белгі оң нөлмен және теріс бірліктермен кодталады. 510= 0 000101; -510= 

1 000101; 

– оң сандар үшін кері код (немесе қосымша-бірлікке дейін толықтырылған) тікелей 

кодпен сәйкес келеді, ал теріс сандар үшін таңбадан басқа әрбір биттің тиісті тікелей 

жолдануынан алынады: -5=1 111010. Егер кері кодта сандарды қосу кезінде нәтиженің 

ұзындығы тізбектің стандартты ұзындығынан асып кетсе, онда үлкен разрядты кіші разрядқа 

циклдық тасымалдау жүреді, мысалы: (+5)+(-3)=0000101+1111100=1 "0000001"= 

"0000010"=210. 

Көбейту және бөлу үшін кері код тура емес ыңғайлы. Негізінен кері код қосымша алу 

үшін қажет. 

Оң сандар үшін қосымша код (немесе екіге дейін қосымша) тура сәйкес келеді, ал теріс 

сандар үшін кері кодынан 1 қосу арқылы алынады. Мысалы: -5=1 111011. 

Қосымша кодтың артықшылығы кері кодтың алдында жиынтықты оңайлату болып 

табылады, өйткені үлкен разрядты кіші разрядты циклдық тасымалдау қажеттілігі 

туындамайды. 

Мәтінді компьютерлік кодтау 

Мәтін жазу кезінде қолданылатын көптеген таңбалар әліпби деп аталады. Әліпбидегі 
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таңбалар саны оның қуаты деп аталады. Компьютерде мәтіндік ақпаратты ұсыну үшін 256 

таңбаның қуаты бар алфавит қолданылады. Мұндай алфавиттің бір символы 8 бит ақпарат, 

өйткені 28=256. Бірақ 8 бит бір байтты құрайды, демек, әрбір символдың екілік коды ЭЕМ 

жадының 1 байтын алады.  

Мұндай алфавиттің барлық символдары 0-ден 255-ке дейін нөмірленген, ал әрбір 

нөмірге 00000000-ден 1111111111-ге дейін 8-биттік екілік код сәйкес келеді. Бұл код екілік 

есептеу жүйесіндегі символдың реттік нөмірі. ЭЕМ-нің әртүрлі типтері мен операциялық 

жүйелер үшін код кестесінде алфавит символдарын орналастыру тәртібімен ерекшеленетін 

кодтаудың әртүрлі кестелері қолданылады. Дербес компьютерлердегі халықаралық стандарт 

аталған ASCII кодтау кестесі болып табылады.  

Алфавитті тізбекті кодтау принципі ASCII код кестесінде латын әріптері (бас және 

кіші) алфавиттік тәртіппен орналасуында болып табылады. Сандар орналасуы мәндердің өсуі 

бойынша реттелген. Бұл кестеде тек алғашқы 128 таңба ғана стандартты болып табылады, яғни 

нөлден бастап (екілік код 00000000) 127 (01111111) дейін нөмірлері бар символдар. Мұнда 

латын әліпбиінің әріптері, сандар, тыныс белгілері, жақшалар және басқа да символдар кіреді. 

Қалған 128 кодтар 128 (екілік коды 10000000) және 255 (11111111) ұштарынан бастап ұлттық 

алфавиттердің әріптерін, псевдографияның символдарын және ғылыми символдарды кодтау 

үшін пайдаланылады. Қазір орыс әріптері үшін бірнеше түрлі кодтар бар (КОИ-8, СР-1251, 

СР-866, MAC, ISO), бір кодтауда жасалған мәтіндер басқа кодтауда дұрыс көрсетілмеуі 

мүмкін. Мұндай мәселе бір кодтаудан екіншісіне арнайы мәтін аудару бағдарламаларының 

көмегімен шешіледі. Балама кодтау Windows ОЖ үшін келмеді. Орыс әріптерін кестедегі 

псевдографияның орнына жылжытуға тура келді және Windows 1251 (Win-1251) кодтамасын 

алды. 

Ұзақ уақыт бойы "байт" және "символ" ұғымдары синонимдер болды. Алайда, соңында, 

256 түрлі таңба көп емес екені анық болды. Математиктерге формулаларда арнайы 

математикалық белгілерді қолдану қажет, аудармашылар әр түрлі алфавиттердегі таңбаларды 

кездестіруге болатын мәтіндерді жасауы қажет, экономистерге валюта символдары қажет ( $ 

,£,¥). Бұл мәселені шешу үшін әмбебап мәтіндік ақпаратты кодтау жүйесі әзірленді – Unicode. 

Бұл кодтауда әрбір таңба үшін Бір емес, екі байт, яғни он алты бит беріледі. Осылайша, 65536 

(216) түрлі кодтар бар. Бұл латын әліпбиіне, кириллицасына, ивритіне, африка және азия 

тілдеріне, түрлі мамандандырылған символдарға жетеді: математикалық, экономикалық, 

техникалық және тағы басқалар. Unicode басты кемшілігі-бұл кодтаудағы барлық мәтіндер екі 

есе ұзын болады. Қазіргі уақытта ASCII және Unicode стандарттары бейбіт өмір сүруде. 

Компьютерлік кодтау графикасы 

Компьютердің көмегімен жасалатын, өңделетін немесе көрінетін суреттерді екі үлкен 

бөлікке – растрлық және векторлық кестеге бөлуге болады. Графикалық ақпаратты растрлық 

тәсілмен ұсыну үшін нүктелік тәсіл қолданылады. Бірінші кезеңде тік және көлденең 

сызықтармен суретті бөліседі. Элементтер (пиксельдер) көп болған сайын, сурет туралы 

ақпарат дәлірек беріледі. Физикадан белгілі болғандай, кез келген түс қызыл, жасыл және көк 

түстердің әр түрлі жарықтығы түрінде ұсынылуы мүмкін. Сондықтан әрбір пиксельді көрсету 

үшін әрбір үш түстің жарықтығы туралы ақпаратты кодтау керек. Бейне жадыда экранға 

шығатын сурет туралы екілік ақпарат бар. Осылайша, растрлық бейнелер пикселдер деп 

аталатын нүктелердің бір қабатты торы (pixel, ағылш. picture element), ал пиксель коды оның 

түсі туралы ақпаратты қамтиды. 

Ақ-қара сурет үшін (жартылай реңсіз) пиксель тек екі мәнді қабылдай алады: ақ және қара 

(жарық емес), ал оны кодтау үшін бір жад биттері жеткілікті: 1 - ақ, 0 – қара. Түсті дисплейдегі 

пиксель түрлі түсті болуы мүмкін, сондықтан пиксельге бір бит жеткіліксіз. 4 түсті бейнені 

кодтау үшін пиксельге екі бит қажет, себебі екі бит 4 түрлі күй қабылдай алады. Мысалы, 

түстерді кодтаудың мұндай нұсқасы қолданылуы мүмкін: 00 – қара, 10 – жасыл, 01 – қызыл, 

11 – қоңыр. 

RGB-мониторларда түстердің барлық алуан түрлілігі базалық түстердің: қызыл Rred), 

жасыл (Green), көк (blue), олардан 8 негізгі комбинацияны алуға болады: 
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R G B түсі 

0 0 0 қара 

0 0 1 көк 

0 1 0 жасыл 

0 1 1 көгілдір 
 

R G B түсі 

1 0 0 қызыл 

1 0 1 күлгін 

1 1 0 сары 

1 1 1 ақ 

Әрине, егер базалық түстердің жарықтық қарқындылығын (жарықтығын) басқару 

мүмкіндігі болса, онда әртүрлі реңктерді тудыратын олардың үйлесімдерінің әр түрлі 

нұсқаларының саны артады. Әртүрлі түстердің саны – K және кодтау үшін биттер саны-N 

өзара қарапайым формуламен байланысты: 2N=K. 

Векторлық кескіндеме геометриялық примитивтерден тұрады: сызық, тіктөртбұрыш, 

шеңбер және т.б. Векторлық бейненің әрбір элементі арнайы тілдің (сызықтардың, 

доғалардың, шеңберлердің және т.б. математикалық теңдеулері) көмегімен сипатталатын 

объект болып табылады. Күрделі объектілер (сынған сызықтар, әртүрлі геометриялық 

фигуралар) қарапайым графикалық объектілердің жиынтығы түрінде ұсынылады. 

Векторлық бейненің объектілері, растрлік графиктен айырмашылығы, өз өлшемдерін 

сапасын жоғалтпай өзгерте алады(растрлық бейнені үлкейте отырып, түйіршіктілік артады). 

Негізгі әдебиеттер: [4,5,6]. 

Қосымша әдебиеттер: [1,2,4]. 

Бақылау сұрақтары: 

1. Екілік сандық жүйе дегеніміз не және ол не үшін арналған? 

2. Тікелей кодты қалай алуға болады? 

3. Кері кодты қалай алуға болады? 

4. Юникодтың басты кемшілігі неде? 

5. Түстердің барлық түрлерін RGB мониторларындағы негізгі түстердің үйлесімі арқылы 

тізімдеңіз. 

 
№ 15 дәріс. Ақпарат ұсыну 

Әлемдік экономиканың қазіргі дамуының ең тән ерекшелігі – техника мен технология 

саласындағы зор табыстар мен жетістіктер, ғылымды қажетсінетін өндірістерді дамыту. 

Ғылым мен технологияларды дамытудың жоғары қарқыны, ал оларды өндіріске және 

қоғамдық өмірге енгізудің ең басты ауқымы мен қарқыны ғылыми-техникалық революцияны 

табиғи процеске айналдырды, ол тұрақты болды. Коммуникацияның дамуы мен білім 

деңгейінің өсуі арқасында "ноу-хау" қазір өнертабыстан кейін бірден жалпыадамзаттық 

игілікке айналады. Нарықтың серпінді дамуы, оның инфрақұрылымының күрделенуі 

жағдайында ақпарат дәстүрлі материалдық және энергетикалық сияқты стратегиялық ресурс 

болады. 

Ескі шындық "алтынға ие адам әлемді иеленеді"деп айтты. Бүгінгі күні бұл ақпаратты 

білетін адам әлеммен бірдей емес. Бірақ нақты билік ақпараттың өзі емес, оны шығарып алу, 

жинау, талдау және пайдамен қолдану қабілетін береді. Бұл бизнес үшін маңызды деректерді 

барынша пайда алу мақсатында пайдалану қажет дегенді білдіреді. Егер нәтижесінде алынған 

артықшылықтар үлкен болса, онда бұл мұндай ақпаратты кәсіпорынның негізгі бизнес-

активтерінің бірі деп есептеуге барлық негіз береді. Егер компания осы мүмкіндіктерді 

елемейтін болса, онда ол нарықтың жиегіне тез шығуға тәуекел етеді. 

Деректер мен ақпаратты жасауға, сақтауға, өңдеуге, ақпаратты ұсынудың тиімді 
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тәсілдерін қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін заманауи технологиялар бәсекеге 

қабілеттіліктің маңызды факторы және қоғамдық өмірдің барлық салаларын басқарудың 

тиімділігін арттыру құралы болды. Ақпараттандыру деңгейі бүгінде кез келген кәсіпорынның 

табысты дамуының басты факторларының бірі болып табылады. 

Кез келген деңгейдегі менеджер шешімдерді қабылдау кезінде басқару мәні туралы 

оған қол жетімді ақпаратқа ғана негізделеді, сондықтан осы ақпараттың адекваттылығы, 

толықтығы, шынайылығы, уақтылығы, қарама-қайшы еместігі және т.б. сияқты сапалық 

сипаттамаларына оның жұмысының тиімділігі тікелей байланысты. Қазіргі жағдайда 

ақпараттық технологиялар мен жүйелер компаниялардың стратегиялық мақсаттарына қол 

жеткізуде де үлкен рөл атқарады және атқаратын болады. Бұл ақпараттық жүйелер мен 

олардың функцияларына жаңа талаптар. Олар тек кәсіпорын ішінде бөлімдер мен соңғы 

пайдаланушылар үшін ақпаратты өңдеуді қамтамасыз ететін құрал бола алмайды. Енді олар 

бизнеске нарықтағы бәсекелестік артықшылығын қамтамасыз ететін ақпаратқа негізделген 

жаңа өнімдер мен қызметтерді беруге тиіс. 

Кәсіпорында қолданылатын ақпараттық технологиялар менеджерлердің іскерлік 

шешімдерін іске асыруды қолдайды. Алайда, өз кезегінде жаңа жүйелер мен технологиялар 

бизнесті жүргізудің өзіндік ерекше шарттарын білдіреді, компаниялар өзгертеді. Және осы 

салада қандай кеңесшілерді тартпаса да, түпкілікті шешімдерді оған жеке қабылдау қажет. 

Менеджер ақпараттық технологиялардың әлеуетті артықшылықтарынан барынша пайда ала 

білуі тиіс. Ол компанияда ақпараттық технологияларды қолдану және дамыту процесіне 

жалпы басшылықты жүзеге асыру және осы салада ресурстардың қосымша шығындары 

немесе бөгде мамандардың көмегі қажет болғанда түсіну үшін жеткілікті білімге ие болуға 

міндетті. 

Бұл курстың негізгі мақсаты-ақпарат, оны сақтау әдістері, өңдеу және беру, қазіргі 

заманғы ақпараттық технологиялар мен жүйелер, олардың даму тарихы, қоғам мен бизнеске 

әсері, оларды кәсіпорын қызметінде қолдану әдістері туралы жалпы жүйелік түсінік беру. 

Курста қарастырылатын тақырыптардың әрқайсысы бизнесті және ақпараттық менеджментті 

басқаруда қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды қолданудың үлкен және өзіндік пәндік 

саласы болып табылатындықтан, курстың әртүрлі тақырыптарын тиісті пәндерге кіріспе 

ретінде қарастыруға болады. 

Ақпараттық технологияларды дамыту 

Ақпараттық технологиялар (АТ) қоғамның ақпараттық ресурстарын пайдалану 

процесінің аса маңызды құрамдас бөлігі болып табылады. Қазіргі уақытта ақпараттық 

технологиялар бірнеше эволюциялық кезеңдерден өтті, олардың ауысуы негізінен техникалық 

прогреспен, деректерді іздеу мен өңдеудің жаңа технологиялық құралдарының пайда 

болуымен анықталды. Уақыт бойынша соңғы кезең, жиі жаңа деп аталатын, бизнестегі 

стратегиялық артықшылықтарды құруға техникалық құралдарды дамытудан ақпараттық 

технологиялардың бағыттылығының өзгеруімен сипатталады. 

Ақпараттық технологияларды жылдам дамытудың алғышарттары 

Соңғы уақытқа дейін ақпарат компания үшін маңызды актив болып саналмады. 

Ұйымның қызметін басқару процесі үлкен дәрежеде менеджерлердің күш-жігерін үйлестіру 

және деректерді талдау үдерісінсіз компаниялардың бірінші тұлғаларының дербес ықпалына 

байланысты болды. Іскерлік шешімдерді компанияның бірінші тұлғалары көбінесе тәжірибе 

мен интуиция негізінде, тек аз ғана жағдайларда – шешімдердің нұсқаларын және олардың 

жүзеге асырылу ықтималдығын бағалауды қамтитын арнайы дайындалған ақпараттың 

негізінде қабылдады. Тек қуатты компаниялар ғана шешім қабылдау үшін материал 

дайындаған аналитикалық орталықтар болуы мүмкін. Есептеу техникасын дамыту Бизнестің 

қоршаған ортасын түбегейлі өзгертті. 15.1-суретте компьютерлік және телекоммуникациялық 

технологияларға негізделген ақпараттық технологияларды дамытудың басты алғышарттары 

көрсетілген. 
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15.1 сурет– Ақпараттық технологияларды дамытудың алғышарттары 

 

Индустрияландыру экономикаларының жаһандану және интеграцияланған дамуы 

бизнестің мүмкіндіктерін едәуір кеңейтеді. Ақпараттық технологиялар мен ақпараттық 

жүйелер (АТ/АЖ) елдер мен континенттер ауқымында сауда жүргізу және кәсіпорындарға 

басшылық ету қажеттілігін қанағаттандыратын ұтқыр қол жеткізу мен талдамалық қуатты 

қамтамасыз етеді. Бұл ұлттық және өңірлік фирмаларға қауіп төндіреді: жаһандық байланыс 

және басқару жүйесі тұтынушыға ұсыныстар, сапа және бағалар туралы ақпарат жеткізеді 

және желіге кіру мүмкіндігі бар кез келген жерде тәулігіне 24 сағат ішінде мәмілелер мен 

тапсырыстар жасауға мүмкіндік береді. 

15.1-кестеде ХХ ғасырдың соңына қарай іскерлік ортаны қайтымсыз өзгерткен негізгі 

факторлар келтірілген. 
 

15.1 – кесте-Іскерлік ортаны өзгерткен негізгі факторлар 

Жаһандану Индустриялық экономиканы 

түрлендіру 

Кәсіпорынды қайта құру 

Жаһандық ауқымдағы 

басқару және бақылау. 

Әлемдік нарықтардағы 

бәсекелестік және өзара іс-

қимыл. Ақпаратты 

жеткізудің жаһандық 

жүйелері. Бөлінген топтық 

жұмыс. Халықаралық 

келісімдер мен 

стандарттар. 

Білім мен ақпаратқа 

негізделген экономика. 

Ақпараттың стратегиялық 

құндылықтары. Білім өнімділік 

пен сапа негізі ретінде. Жаңа 

өнімдер мен қызметтер. 

Оңтайлы шешім қабылдау 

жылдамдығына негізделген 

бәсекелестік. Персоналдың 

білім базасын кеңейту. 

Бейресми мақсаттар мен 

міндеттемелер. 

Орталықсыздандыру және 

икемділік. Жергілікті тәуелсіздік. 

Өкілеттіктерді кеңейту. 

Ақпараттық маркетинг есебінен 

мәмілелер құнын төмендету. 

Фокусты технологиядан 

тұтынушыға ауыстыру. 

 

Осылайша, әлемдік нарық ашық болып, бірде-бір фирма өзін қауіпсіз сезінуі мүмкін 

емес. Бұл нарықтың тиімді қатысушысы болу үшін компаниялар қуатты ақпараттық қолдауды 

және заманауи байланыс жүйелерін қажет етеді. 

Ақпараттық технологияларды дамыту кезеңдері 

Компьютерлерді пайдалана отырып, ақпараттық технологиялардың дамуын жіктеудің 

бірнеше мүмкіндіктері бар, олар кезеңдерге бөлудің әр түрлі сапалық белгілерімен 

анықталады. Ақпараттық технологияларды қолданудың негізгі мақсаты корпоративтік және 

дербес ақпараттық қажеттіліктерді қанағаттандыру болып табылады. Төменде бірнеше 
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осындай жіктелімдер бар. 

Қоғамды ақпараттандыру жолында тұрған мәселелер. 

90-жылдардың басынан басталған қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды 

дамытудың қазіргі кезеңі үлкен АЖ, жергілікті, өңірлік және жаһандық желілерді құрумен 

сипатталады. Бұл кезеңнің мәселелері өте көп. Ең маңызды оның ішінде болып табылады: 

– компьютерлік әзірлемелер мен телекоммуникациялар үшін келісімдер жасау және 

стандарттарды, хаттамаларды белгілеу; 

– бөлінген АЖ әзірлеу қажеттілігі; 

– стратегиялық ақпаратқа қол жеткізуді ұйымдастыру; 

– корпоративтік ақпаратты қорғау мен қауіпсіздікті ұйымдастыру. 

Ақпаратты өңдеу есептері мен процестері. 

Қазіргі кезеңде ақпаратты өңдеу міндеттері стратегиялық міндеттерді шешуге және 

процестерді басқарудың ақпараттық жүйелерін іске асыруға бағытталған ақпараттық 

технологияларды құрудан және іскерлік шешім қабылдауды қолдаудан тұрады. Компьютерлік 

технологияларды қолданудың артықшылықтары. 

Қазіргі кезеңде компьютерлік технологияларды қолданудың артықшылықтары дербес 

компьютерлердің пайда болуымен байланысты. АЖ құру тәсілі өзгерді-бағдар өзі 

қабылдайтын шешімдерді қолдау үшін жеке пайдаланушы жағына қарай жылжиды. 

Пайдаланушы жүргізілетін әзірлеуге мүдделі, әзірлеушімен байланыс орнатады, мамандардың 

екі тобының өзара түсіністігі туындайды. Бұл кезеңде бірінші кезеңге тән, сондай-ақ жергілікті 

міндеттерді шешуге және пайдаланушының жұмыс орнында жергілікті деректер қорымен 

жұмыс істеуге негізделген орталықсыздандырылған деректерді орталықтандырылған өңдеу 

пайдаланылады. Қазіргі кезеңде компьютерлік технологияларды қолданудың 

артықшылықтары олар бизнесте ойнайтын рөлге байланысты және телекоммуникациялық 

технологиялардың жетістіктеріне және ақпаратты үлестірілген өңдеуге негізделген. 

Қазіргі кезеңде компьютерлік технологияларды қолданудың артықшылықтары олар 

бизнесте ойнайтын рөлге байланысты және телекоммуникациялық технологиялардың 

жетістіктеріне және ақпаратты үлестірілген өңдеуге негізделген. АЖ деректерді өңдеу 

тиімділігін арттыру және басқарушыға көмек көрсету ғана емес, тиімділігі жоғары өндірісті 

құру мақсаты бар. Қолданылатын ақпараттық технологиялар компанияға бәсекелестік күресте 

төтеп беруге және артықшылық алуға көмектесуі тиіс. 

Аспаптық технологиялық құралдар. 

Ат дамуының қазіргі кезеңінің негізгі аспаптық технологиялық құралдары 

"Internet/Intranet (жаңа)" технологиялар болды. Ғылымның, техника мен бизнестің әртүрлі 

салаларында таратылған жүйелер, жаһандық, өңірлік және жергілікті компьютерлік желілер 

кеңінен қолданылады. Электрондық коммерция дамуда. Микропроцессорлық базаға ауысуына 

байланысты техникалық байланыс құралдары, тұрмыстық, мәдени және өзге де мақсаттағы 

құралдар айтарлықтай өзгеріске ұшырайды. 

Ақпараттық технологиялардың даму үрдістері 

Ұйымға дәстүрлі тәсілдегенде, мамандандырылған функциялар іске эстафетада сияқты 

екіншісінен кейін бір іске қосылғанда жоғары тиімділікке қол жеткізбейді. Сыртқы 

өзгерістерге ден қоюдың жылдамдығы түрлі мамандандырылған бөлімдер мен қызметтер 

арасында тұрақты ынтымақтастықты талап етеді. Ақпарат алмасып, үнемі сөйлесе отырып, 

олар тез, келісілген және бір мезгілде әр түрлі бағыттарда әрекет ете алады.  

Ақпараттық технологиялар осындай үйлестірілген процесс жағдайында өте пайдалы. 

Ақпараттық технологияларды қолдану басқару стилін және бизнес-үдерістердің өзін түбегейлі 

өзгертуге және Компания қызметінің негізгі көрсеткіштерін айтарлықтай жақсартуға 

мүмкіндік береді (15.2 сурет). Бизнесті жүргізудің бұрынғы ережелері тез ескіреді. Осы 

өзгерістердің маңыздылығын "көруге" мүмкіндігі жоқ компаниялар қатты артта қалуды 

тәуекел етеді (15.2-кесте). 
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15.2 сурет – Заманауи компанияда бизнесті жүргізу стилін өзгерту 

 

15.2 – кесте – Компаниялардың жұмыс ережелерін өзгертетін Ақпараттық 

технологиялар 
Бұрынғы ереже Жаңа ереже Технология 

Ақпарат бір жерде, бір уақытта 

пайда болуы мүмкін 

Ақпарат кез келген жерде, кез 

келген уақытта пайда болуы 

және қажет болуы мүмкін 

Таратылған деректер қорлары 

мен қоймалары, іздеу жүйелері, 

берілген деректерді іздеу 

технологиялары 

Күрделі жұмысты бағалау 

бойынша жағдайларды 

орындай алады тек сарапшылар 

Сарапшы жұмысын жалпы 

бейінді маман орындай алады 

Сараптамалық жүйелер 

Орталықтандыру мен 

орталықсыздандыру арасында 

таңдау қажет 

Басқару мен өндірісті 

ұйымдастырудың екі түрінің 

үйлесімінен бір мезгілде 

артықшылық алуға болады 

Топтарда бөлінген жұмыс, 

телекоммуникация және 

желілер 

Барлық шешімдерді тек жоғары 

басшылар мен жауапты 

менеджерлер қабылдайды 

Шешім қабылдау өз жұмыс 

учаскесіне жауап беретін әрбір 

қызметкердің жұмыс бөлігіне 

айналады 

Шешім қабылдауды қолдау 

құралдары, БІЛІМ базалары 

мен қоймаларына қол жеткізу, 

білім жүйесі 

Ақпаратты іздеу, алу, талдау, 

сақтау және беру үшін арнайы 

жабдықталған үй-жайлар талап 

етіледі 

Мамандар олар орналасқан 

жерден ақпарат жібере алады 

және ала алады 

Интернет / Интранет 

технологиялар, оптоталшықты 

және спутниктік байланыс 

жүйелері, мобильді жүйелер 

Сатып алушымен ең жақсы 

байланыс – жеке байланыс 

Әлеуетті сатып алушымен ең 

жақсы байланыс-сатып 

алушының ерекшеліктерін 

тиімді зерттеу 

Интерактивті өзара іс-қимыл, 

деректер қоры, сұрау және 

қалауларды анықтау жүйелері 

Кейбір мәнді табу үшін, ол 

қайда екенін білу керек 

Олар қайда екенін өздері 

айтады 

Іздеу жүйелері. Мобильді 

агенттік жүйелер 

Бұрғылау жоспарлары форс-

мажор қысымымен қайта 

қаралмайды немесе қайта 

қаралмайды 

Жоспарлар жедел, 

қажеттілігіне қарай және 

тұтынушының талаптарына 

барабар түрде қайта қаралады 

және түзетіледі 

Сараптамалық жүйелер, 

тәуекелдерді икемді жоспарлау 

және басқару жүйелері, жоғары 

өнімді ЭЕМ 

Негізгі әдебиеттер: [4,5,6]. 

Қосымша әдебиеттер: [1,2,4]. 

Бақылау сұрақтары: 

1. Ақпараттық технологиялар кәсіпорында нені қолдайды? 

2. Бұл пәннің негізгі мақсаты қандай? 

3. Ақпараттық технологиялардың қарқынды дамуының алғышарттарын сипаттаңыз. 

4. Қазіргі кезеңде компьютерлік технологияны қолданудың артықшылықтарын атаңыз. 

5. Компаниялардың жұмыс ережелерінің өзгеруіне әсер ететін ақпараттық технологияларға 

мысал келтіріңіз. 
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2 БӨЛІМ. ТӘЖІРИБЕЛІК САБАҚТАРДЫ ОРЫНДАУҒА АРНАЛҒАН 

ТАПСЫРМАЛАР 
 

Практикалық сабақ 1. Ақпараттық модельді әзірлеу әдістемесі мен технологиясы 

Қысқаша теориялық материал 

Ақпараттық жүйелерді құру әдістемесі ақпараттық жүйені құру процесін 

ұйымдастырудан және жүйенің өзіне де, даму процесінің сипаттамаларына да қойылатын 

талаптардың орындалуына кепілдік беру үшін осы процесті басқаруды қамтамасыз етуден 

тұрады. 

Корпоративті ақпараттық жүйелерді құру әдістемесі негізгі міндеттерін шешуші (тиісті 

құралдар жиынтығын қолдана отырып) мыналар болып табылады: 

– кәсіпорынның мақсаттары мен міндеттеріне жауап беретін және іскерлік процестерді 

автоматтандыруға қойылатын талаптарға сәйкес келетін ақпараттық жүйелерді құруды 

қамтамасыз етеді; 

– алдын ала келісілген бюджет шеңберінде берілген уақыт ішінде берілген 

параметрлері бар жүйені құру кепілдігі; 

– кәсіпорынның өзгеретін жұмыс жағдайларына сәйкестігін қамтамасыз ету үшін 

жүйені қолдау, өзгерту және кеңейту қарапайымдылығы; 

– ашықтық, тасымалдану және ауқымдылық талаптарына жауап беретін корпоративтік 

ақпараттық жүйелерді құруды қамтамасыз ету; 

– кәсіпорында бұрын әзірленген және қолданылатын ақпараттық технологиялар 

құралдары (бағдарламалық қамтамасыз ету, деректер базасы, есептеу техникасы, 

телекоммуникация құралдары) құрылатын жүйеде пайдалану мүмкіндігі. 

Әдістемелер, технологиялар және жобалаудың аспаптық құралдары (CASE-құралдар) 

кез келген ақпараттық жүйе жобасының негізін құрайды. Әдістеме ақпараттық жүйелердің 

өмірлік циклі процестерінің орындалуын қамтамасыз ететін нақты технологиялар мен оларды 

қолдайтын стандарттар, әдістер мен құралдар арқылы жүзеге асырылады. 

Жобалау технологиясының негізгі мазмұны технологиялық операциялардың реттілігін 

сипаттаудан, осы немесе басқа операцияның орындалуына байланысты шарттарынан және 

операцияларды сипаттаудан тұратын технологиялық нұсқаулықтарын құрайды. 

Жобалау технологиясын үш компоненттің жиынтығы ретінде ұсынуға болады: 

– жобалаудың технологиялық операцияларын орындаудың берілген бірізділігі; 

– технологиялық операцияларды орындау нәтижелерін бағалау үшін қолданылатын 

өлшемдер мен ережелер; 

– жобаланатын жүйені сипаттау үшін пайдаланылатын графикалық және мәтіндік 

құралдар (нотациялар). 

Әрбір технологиялық операция мынадай материалдық және ақпараттық ресурстармен 

қамтамасыз етілуі тиіс: 

– стандартты түрде ұсынылған алдыңғы операцияда алынған деректер (немесе 

бастапқы деректер); 

– әдістемелік материалдармен, нұсқаулықтармен, нормативтермен және 

стандарттармен; 

– бағдарламалық және техникалық құралдармен; 

– орындаушылар. 

Операцияны орындау нәтижелері келесі технологиялық операцияны орындау кезінде 

(олар бастапқы деректер ретінде пайдаланылады), олардың адекватты қабылдауын 

қамтамасыз ететін қандай да бір стандартты түрде ұсынылуы тиіс. 
 

1 тапсырма. Теориялық материалдармен танысады. 

2 тапсырма. Оқытушымен жүйе үшін ақпараттық модельді анықтау. 

3 тапсырма. Объект туралы ақпарат жинау және техникалық тапсырма әзірлеу. 

4 тапсырма. Ақпараттық модельді әзірлеу процесін таңдау. 

5 тапсырма. МЕСТ 34.602-89 қолдана отырып, жалпы талаптарды анықтау. 
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6 тапсырма. Ақпараттық модельдің өмірлік циклінің әрбір кезеңін сипаттау. 

8 тапсырма. Тапсырмаларды орындау, компьютерде көрсету. 

Ұсынылатын әдебиеттер: [1,2,3], қос. [6]. 
 

Практикалық сабақ 2. Қарапайым комбинаторика 

Қысқаша теориялық материал 

Комбинаториканың негізгі ережелері 

Комбинаториканың барлық міндеттерін төменде қарастырылған үш негізгі ереженің 

көмегімен шешуге болады, ал комбинаториканың барлық негізгі формулалары осы 

ережелерден алынады. 

Қосынды ережесі: Егер кейбір А нысанын объектілер жиынтығынан m тәсілімен, ал 

басқа нысанды b – n тәсілімен таңдауға болатын болса, онда A немесе B екеуін де M+N 

тәсілдермен таңдауға болады. 

Өнім ережесі: Егер А нысанын объектілер жиынтығынан m тәсілдерімен таңдауға 

болатын болса және әрбір осындай таңдаудан кейін в нысанын N тәсілдермен таңдауға 

болатын болса, онда көрсетілген ретпен объектілер жұбын (A, B) таңдауға болады. 

Мысал 1. Қыздың кездейсоқ киімі блузка, юбка және аяқ киімнен тұрады, ал кешкі 

көйлек, орамал және аяқ киім. Гардеробта 4 блузка, 5 юбка және 3 аяқ киім бар; 2 көйлек, 1 

орамал. Назар аударыңыз: қыз күнделікті киімнің қанша түрін кие алады? Егер кешкі көйлекті 

орамалсыз киюге болатын болса, қыздың неше киімі бар? 

Шешімі. Көбейту принципі бойынша біз қыздың күнделікті киімдерінің 453=60 түрін 

аламыз. Сол сияқты, кешкі көйлектердің түрлері – 223=12 (кешкі көйлекті орамалсыз киюге 

болады). Осылайша, қосымша Ережеге сәйкес, біз қыздың киімдерінің жалпы саны 60+12=72 

екенін аламыз. 

Қосу және алып тастау формуласы 

K жартылай қиылысатын нысандар жиынтығы болсын; k-е жиынтығы белгілі бір ак 

қасиеті бар және Nk өлшемі бар нысандарды біріктіреді. Кем дегенде бір қасиеті Nany бар 

объектілерінің жалпы санын анықтау мәселесін шешу үшін 𝑎1 … 𝑎𝑛 көрсетілген жиындарды 

біріктірудің нақты қуатын анықтайтын қосу және алып тастау формуласы қолданылады. 

𝑁𝑎𝑛𝑦 = 𝑁1 + 𝑁2 + ⋯ + 𝑁𝑘 − 𝑁𝑎1+𝑎2
− ⋯ − 𝑁𝑎1+𝑎𝑛

− ⋯ − 𝑁𝑎𝑛−1+𝑎𝑛
+ 𝑁𝑎1+𝑎2+𝑎3

+ ⋯

+ 𝑁𝑎𝑛−2+𝑎𝑛−1+𝑎𝑛
+ ⋯ + (−1)𝑛−1𝑁𝑎1+𝑎2+⋯+𝑎𝑛

. 

Мысал 2. Л.Б. Гончаров атындағы ҚазАЖИ автомобиль жолдары факультетінің 

студенттері C++ (шығарылымнан 30 адам), Паскаль (20 адам) бағдарламалау тілдерін білетін, 

бір уақытта екі тілге (20 адам) бөлінеді. 

ҚазАЖИ түлектерінің қанша саны жоғарыда айтылғандардан кем дегенде бір 

бағдарламалау тілін жеткілікті біледі? 

Шешімі. Қосу және алып тастау формуласына сәйкес бітірушілердің көрсетілген саны 

N=30+20-20=30. 

Комбинаториканың негізгі формулалары 

Қарастырылған ережелерінен санау комбинаторикасының негізгі формулалары 

алынады. 

Орналастыру 

Сонымен, x=x1, x2, ..., xn n элементтерінен тұратын X жиынтығын қарастырыңыз. Осы 

жиынтықтан k элементтерінен Y әр түрлі реттелген жиындарды таңдаймыз. Бұл жағдайда k 

элементтері бойынша X жиынының n элементтерінің орналасуы кез-келген реттелген жиын 

(𝑥𝑖1
, 𝑥𝑖2

, … , 𝑥𝑖𝑘
) деп аталады. Сонымен қатар, егер X-тен Y жиынының элементтерін таңдау 

қайтаруымен жүрсе (яғни X жиынының әр элементін бірнеше рет таңдауға болады), онда 

орналастыру саны 𝐴𝑛
𝑘  (қайталанатын орналастыру саны) ретінде белгіленеді және келесі 

формула бойынша анықталады: 𝐴𝑛
𝑘 = 𝑛𝑘. 

Егер таңдауы қайтарусыз болып жасалса, яғни X жиынының әр элементін тек бір рет 

таңдауға болады, содан кейін n-ден k-ге дейінгі орналастыру саны 𝐴𝑛
𝑘  (қайталанбайтын 
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орналастыру саны) арқылы белгіленеді және теңдікпен анықталады: 

𝐴𝑛
𝑘 =

𝑛!

(𝑛 − 𝑘)!
. 

Мысал 3. Алты сан берілген: 1,2,3,4,5,6. Олардан қанша үш таңбалы сандарды құруға 

болатынын анықтаңыз? 

Шешімі. Егер сандар қайталанатын болса, онда үш таңбалы сандардың саны 𝐴6
3 = 63 =

216. Егер болса-онда 𝐴6
3 =

6!

3!
= 6 ∙ 5 ∙ 4 = 120. 

Қайта орнату 

n=k кезінде орналастырудың ерекше жағдайы n элементтерінен барлық пермутациялар 

саны n элементтерінен пермутация деп аталады: 

𝐴𝑛
𝑛 = 𝑃𝑛 = 𝑛! 

Мысал 4. Кітап сөресінде 30 кітап тұр, оның ішінде 27 түрлі автор және бір автордан 

үш кітап. Бұл кітаптарды сөреге бір автордың кітаптары жақын болатындай етіп қоюға қанша 

жол бар? 

Шешімі. Бір кітап үшін бір автордың үш кітабын қарастырамыз; бұл жағдайда 

пермутация саны P28 ретінде анықталады. Бұл жағдайда үш кітапты P3-ті бір-бірімен өзгертуге 

болады. Осылайша, өнім ережесі бойынша біз P28P3=28!3!тең әдістердің қажетті санын 

аламыз. 

Сондай-ақ, қайталанатын пермутация деп аталатын ұғым бар. Бірінші типтегі n1 

элементтерінен, екінші типтегі n2 элементтерінен осындай ауысулармен .... k типті nk 

элементтері деп аталады осы элементтердің барлық комбинациясы, олардың әрқайсысында i 

типтегі ni элементтері бар. Комбинациялар бір-бірінен тек элементтердің реті бойынша 

ерекшеленеді. 

Қайталанатын пермутациялар саны P(n1, n2,, nk) және мынадай формула бойынша 

айқындалады. 
 

1 тапсырма. Теориялық материалдармен танысады. 

2 тапсырма. № 1 практикалық жұмыс негізінде әзірленетін ақпараттық модельде 

қолданылатын әдістерді сипаттау. 

3 тапсырма. Ақпараттық модель үшін деректер базасын әзірлеу. Кесте арасында 

реляцияны орнату. 

4 тапсырма. Ақпараттық модельді талдау және синтездеу. 

5 тапсырма. Алгоритмді құру (блок-схемалар). 

6 тапсырма. Жүйенің бағдарламалық интерфейсін әзірлеу және қосымшаны ретке 

келтіру. 

7 тапсырма. Дискретизация жиілігі 16 кГц және 32 биттік ажыратымдылықпен екі 

арналы (стерео) дыбыс жазу жүргізіледі. Жазу 12 минутқа созылады, оның нәтижелері файлға 

жазылады, деректерді сығу жүргізілмейді. Алынған файлдың көлемін мегабайтпен анықтаңыз. 

Тапсырма 8. Тапсырмаларды орындау, компьютерде көрсету. 

Ұсынылатын әдебиеттер: [3,4,5], қос. [1,5]. 
 

Практикалық сабақ 3. Ақпарат теориясының есептеріндегі ықтималдық теориясының 

элементтері 

Қысқаша теориялық материал 

А оқиғасы B1, B2, ..., Bn оқиғаларының толық тобын құрайтын сәйкес келмейтін 

оқиғалардың (гипотезалардың) біреуі пайда болған жағдайда ғана пайда болуы мүмкін. Егер 

А оқиғасы бұрын болған болса, онда гипотезалардың ықтималдығын Байес формуласы 

бойынша қайта бағалауға болады: 

𝑃𝐴(𝐵𝑖) =
𝑃(𝐵𝑖) ∙ 𝑃𝐵𝑖

(𝐴)

∑ 𝑃(𝐵𝑖) ∙ 𝑃𝐵𝑖
(𝐴)𝑛

𝑖=1

, 𝑖 = 1,2, … , 𝑛 

мұндағы P(Bi) – оқиғаның ықтималдығы 𝐵𝑖, 𝑃𝐵𝑖
(𝐴) - оқиғаның шартты ықтималдығы A, Bi 
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оқиғасы болған жағдайда есептелген; 𝑃𝐴(𝐵𝑖) ∙ 𝑃𝐵𝑖
(𝐴) – А оқиғасының ықтималдығы; PA (Bi) – 

А оқиғасы болған жағдайда есептелген Bi оқиғасының шартты ықтималдығы. 

Бейес формулалары A оқиғасы пайда болған сынақ нәтижесі белгілі болғаннан кейін 

гипотезалардың ықтималдығын қайта бағалауға мүмкіндік береді. 

Мәселені шешудің мысалы 

Міндет: Өнім екі тауар сарапшысының бірімен стандартқа тексеріледі. Өнімнің бірінші 

сатушыға түсу ықтималдығы – 0,55, ал екіншісіне-0,45. Стандартты өнімнің стандартты 

бірінші сатушы ретінде танылу ықтималдығы – 0,9, ал екіншісі-0,98. Тексеру кезінде 

стандартты өнім стандартты деп танылды. Табу ықтималдығы, бұл оның тексерді екінші 

тауартанушы. 

Берілді: Шешім 

P(B1)=0,5 

P(B2)=0,45 

PB1(A)=0,9 

PB2(A)=0,98 

n=2 

𝑃𝐴(𝐵2) =? 

B1 – өнімді алғашқы сатушы тексерді 

B2 – өнімді алғашқы тауар өндіруші тексерді 

A – тексеру кезінде стандартты өнім стандартты деп танылды 

𝑃𝐴(𝐵2) =
𝑃(𝐵𝑖) ∙ 𝑃𝐵𝑖

(𝐴)

∑ 𝑃(𝐵𝑖) ∙ 𝑃𝐵𝑖
(𝐴)𝑛

𝑖=1

=
0,45 ∙ 0,98

0,55 ∙ 0,9 + 0,45 ∙ 0,98
≈ 0,4712 

Жауабы бар 𝑃𝐴(𝐵2) = 0,4712. 
Егер N тәуелсіз сынақтар жасалса, олардың әрқайсысында A оқиғасының пайда болу 

ықтималдығы бірдей және p-ге тең болса, онда A оқиғасының Осы n сынақтарда m рет пайда 

болу ықтималдығы Бернулли формуласымен көрсетіледі: 

𝑃𝑛(𝑚) = 𝐶𝑘
𝑛 ∙ 𝑝𝑚 ∙ 𝑞𝑛−𝑚, 𝑞 − 1 − 𝑝 

мұндағы p – "сәттілік" ықтималдығы, q – "сәтсіздік" ықтималдығы, m – нәтижелер саны, n – 

тәуелсіз сынақтар саны. 

m0 саны n сынақтарда а оқиғасының ең ықтимал саны деп аталады және p қатарының 

бүтін бөлігіне (n+1)p тең, ал жалпы алғанда ең үлкен мәнге екі сан арқылы қол жеткізіледі: 

𝑚1 = (𝑛 + 1) ∙ 𝑝 − 1�́�𝑚2 = (𝑛 + 1) ∙ 𝑝. 
Егер 𝑝 ≠ 0�́�𝑝 ≠ 1болса, онда m0 санын Қос теңсіздіктен анықтауға болады: 𝑛 ∙ 𝑝 − 𝑞 ≤

𝑚0 ≤ 𝑛 ∙ 𝑝 + 𝑝. 
Мәселені шешудің мысалы 

Міндет: Ойын сүйегі 6 рет лақтырылады. "Алты" дәл 3 рет құлап кету ықтималдығын 

табыңыз. 

Берілді: Шешім 

m=3 

n=6 

𝑃6(3) =? 

1. "Сәттілік" ықтималдығын табыңыз: 

𝑝 =
1

6
 (6 мүмкін нәтиженің біреуі), содан кейін 

𝑞 =
5

6
 −  "сәтсіздік" ықтималдығы» 

2. Ықтималдылықты есептеңіз: 

𝑃6(3) = С6
3 (

1

6
)

3

(
5

6
)

3

 

Жауабы бар: 𝑃6(3) = 0,053. 
 

1 тапсырма. Теориялық материалдармен танысады. 

2 тапсырма. Оқытушының тапсырмасының нұсқасын алу. 

3 тапсырма. Математикалық үлгісін құрыңыз міндеттері сәйкес заңнама. 

4 тапсырма. Тапсырманы MS Excel көмегімен шешу шешім іздеу. 

5 тапсырма. ADSL байланысы арқылы деректерді беру жылдамдығы 256000 бит / сек. 

Осы байланыс арқылы файлды беру 2 минутты алды. Килобайттағы файл өлшемін анықтаңыз. 

6 тапсырма. 64 таңбалы алфавитте жазылған хабарламада 20 таңба бар. Ол қандай 

ақпарат береді? 

7 тапсырма. Растрлық графикалық файлда 800х600 нүкте көлеміндегі 2 түсті 

градациясы бар (қара және ақ) қара-ақ сурет бар. Нүктелердің түсін кодтау үшін қажетті файл 
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өлшемін байттағы дискідегі пішім, авторлық құқық, қысу әдістері және т.б. туралы қызметтік 

ақпаратты ескерместен анықтаңыз. 

8 тапсырма. Тапсырмаларды орындау, компьютерде көрсету. 

Ұсынылатын әдебиеттер: [3,4,5], қос. [1,5]. 
 

Практикалық сабақ 4. Үздіксіз хабарлардың энтропиясы 

Қысқаша теориялық материал 

Үздіксіз хабарламаларды беру кезінде берілген s(t) сигналдары белгілі бір жиынтыққа 

жататын уақыт функциялары болып табылады, ал қабылданған x(t) сигналдары олардың 

бұрмаланған нұсқалары болады. Барлық нақты сигналдарда спектрлер бар, олардың негізгі 

энергиясы F шектеулі жолағында шоғырланған. Котельников теоремасына сәйкес мұндай 

сигналдар ∆𝑡 =
1

2𝐹
 аралықтары арқылы таңдалған сілтеме нүктелеріндегі мәндерімен 

анықталады. Арнада сигналға кедергілер қойылады, нәтижесінде анықтамалық нүктелердегі 

ажыратылатын сигнал деңгейлерінің саны ақырлы болады. Демек, үздіксіз сигнал мәндерінің 

жиынтығы белгілі бір дискретті ақырғы популяцияға тең. Бұл дискретті хабарламалар үшін 

алынған нәтижелерге сүйене отырып, үздіксіз хабарламаларды беру кезінде қажетті ақпарат 

мөлшерін және арнаның өткізу қабілеттілігін анықтауға мүмкіндік береді. 

Алдымен берілген sj сигналына қатысты xj сигналының бір санағында болатын ақпарат 

мөлшерін анықтаймыз. Мұны коэффициент негізінде жасауға болады, егер соңғы 

ықтималдықта тиісті ықтималдық тығыздығы арқылы білдірілсе және s0 шегі алынса 

𝐽(𝑠𝑖, 𝑥𝑗) = lim
∆𝑠→0

𝑙𝑜𝑔
𝑝(𝑠𝑖 𝑥𝑗⁄ )∆𝑠

𝑝(𝑠𝑖)∆𝑠
= 𝑙𝑜𝑔

𝑝(𝑠𝑖 𝑥𝑗⁄ )

𝑝(𝑠𝑖)
 

Үздіксіз сигналдың бір санындағы ақпараттың орташа мөлшері өрнекті барлық s және 

x мәндері бойынша орташа есеппен анықталады: 

𝐽(̅𝑠, 𝑥) = ∬ 𝑝(𝑠, 𝑥)𝐽(𝑠, 𝑥)𝑑𝑠𝑑𝑥 = ∬ 𝑝(𝑠, 𝑥)𝑙𝑜𝑔
𝑝(𝑠 𝑥⁄ )

𝑝(𝑠)
𝑠𝑥

𝑑𝑠𝑑𝑥

𝑠𝑥

 

мұндағы p(s, x) – ықтималдықтың бірлескен тығыздығы, ал S және X – мүмкін s және x 

мәндерінің аудандары. 

Өрнекті 𝐽(̅𝑠, 𝑥) = 𝐻(𝑠) − 𝐻(𝑠, 𝑥) айырмасы ретінде елестетуге болады),  

мұндағы 𝐻(𝑠) = ∬ 𝑝(𝑠, 𝑥)𝑙𝑜𝑔𝑝(𝑠)𝑑𝑠𝑑𝑥 = ∫ 𝑝(𝑠)𝑙𝑜𝑔𝑝(𝑠)𝑑𝑠
𝑠𝑠𝑥

. 

H(s) шамасы сигналдардың ақпараттық қасиеттерін сипаттайды және жазу нысаны 

бойынша дискретті хабарламалардың энтропиясына ұқсас. Өрнекке p(s) ықтималдылықтың 

дифференциалды таралуы кіретіндіктен, H(s) s сигналының дифференциалды энтропиясы деп 

аталады. H(s/x) өрнегі s сигналының шартты дифференциалды энтропиясын білдіреді: 

𝐻(𝑠 𝑥⁄ ) = − ∫ ∫ 𝑝(𝑠, 𝑥) log 𝑝(𝑠 𝑥⁄ )𝑑𝑠𝑑𝑥
𝑥𝑠

 . 

Конденсаторы ретінде-бұл дискретті арна, өрнек жазуға болады басқа нысанда 

𝐽(̅𝑠, 𝑥) = 𝐻(𝑠) − 𝐻(𝑠, 𝑥) где 𝐻(𝑥) = ∫ 𝑝(𝑥)𝑙𝑜𝑔𝑝(𝑥)𝑑𝑥
𝑥

 – дифференциалды энтропия сигнал x 

және 𝐻(𝑠 𝑥⁄ ) = − ∫ ∫ 𝑝(𝑠, 𝑥) log 𝑝(𝑥)𝑑𝑠𝑑𝑥
𝑥𝑠

 – шартты дифференциалдық энтропия сигнал х, 

ол сонымен қатар энтропией шу. 

Үздіксіз таралу энтропиясының көптеген қасиеттері дискретті таралу энтропиясының 

қасиеттеріне ұқсас. Егер s үздіксіз сигналы 𝑠1 ≤ 𝑠 ≤ 𝑠2, аралығымен шектелсе, онда H(s) 

энтропиясы максималды және 𝑙𝑜𝑔(𝑠2 − 𝑠1) тең болады, егер s сигналы 𝑝(𝑠) =
1

𝑠2−𝑠1
. 

Егер үздіксіз сигналдың орташа квадраттық мәні шектеулі болса ∫ 𝑝(𝑠)𝑑𝑠 = 𝜎2∞

−∞
, 

содан кейін энтропия, қалыпты үлестірудегі максимум, 𝑝(𝑠) =
1

√2𝜋𝜎
𝑒𝑥𝑝 (−

𝑠2

2𝜎2)  және тең: 



 

45 

𝐻(𝑠)𝑚𝑎𝑥
∫ 𝑝(𝑠)𝑙𝑜𝑔

1

𝑝(𝑠)
𝑑𝑠 =

∞

−∞

= ∫ 𝑝(𝑠)𝑙𝑜𝑔(√2𝜋𝜎)𝑑𝑠

∞

−∞

+ ∫ 𝑝(𝑠)
𝑠2𝑙𝑜𝑔𝑒

2𝜎2
𝑑𝑠 = 𝑙𝑜𝑔(√2𝜋𝜎) +

𝜎

2𝜎2

2

𝑙𝑜𝑔𝑒 = 𝑙𝑜𝑔(√2𝜋𝑒𝜎)

∞

−∞

. 

Дискретті сигналдардың энтропиясынан айырмашылығы, дифференциалды 

энтропияның мөлшері үздіксіз сигналдың өлшеміне байланысты екенін атап өткен жөн. Осы 

себепті, бұл ақпарат көлемінің өлшемі емес, бірақ ол көзге тән белгісіздік дәрежесін 

сипаттайды. Тек дифференциалдық энтропия айырмасы немесе 𝐽(̅𝑠, 𝑥) орташа ақпаратты 

сандық түрде анықтайды. 
 

1 тапсырма. Есептер мысалымен және материалмен танысу. 

2 тапсырма. Оқытушының тапсырмасының нұсқасын алу. 

3 тапсырма. Шешім ағашының әдісін пайдалана отырып, MS Excel нұсқасына сәйкес 

тапсырманы шешу. 

4 тапсырма. {p1,p2,x3,x4} ықтималдылықты бөлу арқылы берілген дереккөздің {x1, 

x2,p3,p4} хабарламалары сөздермен кодталған: {00},{01},{10}, {11} тиісінше. Код сөзінің 

екінші позициясында бірлік пайда болған жағдайда, код сөзінің бірінші позициясында 

бірліктің пайда болу ықтималдығын табу қажет; код сөзінің бірінші позициясында нөл пайда 

болған жағдайда код сөзінің екінші позициясында нөл пайда болу ықтималдығы; код сөзінің 

бірінші позициясында нөл пайда болған жағдайда x2 хабарламасының пайда болу 

ықтималдығы. Бастапқы деректер: 

P1=0,2+0,05N; 

P2=0,3-0,005N; 

P3=0,1-0,01N; 

P3=0,4-0,01N. 

5 тапсырма. Екілік кодтың кез-келген позициясына "0" (импульстің болмауы) және "1" 

(импульс) бірдей ықтималдығы берілуі мүмкін. Кедергілер "1" - ді "0" - ге 0,02 

ықтималдылықпен және "0" - ді "1" - ге 0,04 ықтималдылықпен түрлендіреді. Кодтың белгілі 

бір позициясынан "0" қабылдау ықтималдығын табыңыз. Егер "0" қабылданса, "0"берілу 

ықтималдығын анықтаңыз. 

6 тапсырма. Шу әсерінен екілік байланыс жүйесінде кіріс таңбаларының әрқайсысы 

өзінің мәнін ықтималдылықпен тәуелсіз түрде өзгертеді (1-q). Төрт статистикалық тәуелсіз 

хабарлама X1={0.0}; x2={0.1}; x3={1.0}; x4={1.1} код векторлары түрінде бірдей 

ықтималдылықпен жүйе арқылы берілуі мүмкін. Шығу кезінде сигналдар жазылады: y1 = 

{0,0}; y2={0,1}; y3={1,0}; y4={1,1}. Px кіріс алфавитінің және y Py Шығыс алфавитінің 

ықтималдық үлестірімін анықтаңыз. 

7 тапсырма. Байланыс желісі бойынша ықтималдылығы р1=0,6; р0=0,4 1,0 сигналдары 

жіберіледі. Егер 1 сигналы жіберілсе, онда R11 = 0,9 ықтималдығымен; r10 = 0,1 1,0 

сигналдары қабылданады. Егер 0 сигналы жіберілсе, онда R01 = 0,3 ықтималдығымен; r00=0,7 

1,0 сигналдары қабылданады. 1 сигналының қабылдану ықтималдығы қандай? 

8 тапсырма. Тапсырмаларды орындау, компьютерде көрсету. 

Ұсынылатын әдебиеттер: [4,5,6,7], қос. [1,2,4,7]. 
 

Практикалық сабақ 5. Шартты энтропия және өзара ақпарат 

Қысқаша теориялық материал 

Өзара ақпарат 

Өзара ақпарат-бір кездейсоқ шаманың екіншісіне қатысты бір кездейсоқ шамадағы 

ақпарат мөлшерін сипаттайтын екі кездейсоқ шаманың статистикалық функциясы. 
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Өзара ақпарат энтропия және екі кездейсоқ шаманың шартты энтропиясы арқылы 

анықталады: I(X;Y)=H(X)-H(X\Y)=H(X)+H(Y)-H(X,Y). 

Өзара ақпараттың қасиеттері 

Өзара ақпарат-кездейсоқ шамалардың симметриялы функциясы:  

Өзара ақпарат теріс емес және аргументтердің ақпараттық энтропиясынан аспайды: 0 ≤
𝐼(𝑋; 𝑌) ≤ 𝑚𝑖𝑛[𝐻𝑋), 𝐻(𝑌)]. 

Атап айтқанда, тәуелсіз кездейсоқ шамалар үшін өзара ақпарат нөлге тең: 𝐼(𝑋; 𝑌) =
𝐻(𝑋) − 𝐻(𝑋|𝑌) = 𝐻(𝑋) − 𝐻(𝑋) = 0. 

Егер бір кездейсоқ шама (мысалы, X) басқа кездейсоқ шаманың детерминистік 

функциясы болса (Y), өзара ақпарат энтропияға тең: (𝑋; 𝑌) = 𝐻(𝑋) − 𝐻(𝑋|𝑌) = 𝐻(𝑋) − 0 =
𝐻(𝑋). 

Шартты және салыстырмалы өзара ақпарат 

Шартты өзара ақпарат-үш кездейсоқ шаманың статистикалық функциясы, үшінші 

шаманың берілген мәні жағдайында бір кездейсоқ шамада екіншісіне қатысты ақпараттың 

мөлшерін сипаттайды: 𝐼(𝑋; 𝑌|𝑍 = 𝑧) = 𝐻(𝑋|𝑍 = 𝑧) − 𝐻(𝑋|𝑌, 𝑍 = 𝑧). 

Салыстырмалы өзара ақпарат-үшінші кездейсоқ шамаға берілген жағдайда бір 

кездейсоқ шамада басқасына қатысты бір кездейсоқ шамада қамтылған ақпарат мөлшерін 

сипаттайтын үш кездейсоқ шаманың статистикалық функциясы: 𝐼(𝑋; 𝑌|𝑍) = 𝐻(𝑋|𝑍) −
𝐻(𝑋|𝑌, 𝑍) = 𝐻(𝑋|𝑍) + 𝐻(𝑌|𝑍) − −𝐻(𝑋, 𝑌|𝑍). 

Қасиеттері: 

– болып табылады симметричными функциялары: 

𝐼(𝑋; 𝑌|𝑍) = 𝐼(𝑌; 𝑋|𝑍); 

𝐼(𝑋; 𝑌|𝑍 = 𝑧) = 𝐼(𝑌; 𝑋|𝑍 = 𝑧); 

– теңсіздіктерді қанағаттандырады: 

0 ≤ 𝐼(𝑋; 𝑌|𝑍) ≤ 𝑚𝑖𝑛[𝐻(𝑋|𝑍), 𝐻(𝑌|𝑍)]; 
0 ≤ 𝐼(𝑋; 𝑌|𝑍 = 𝑧) ≤ 𝑚𝑖𝑛[𝐻(𝑋|𝑍 = 𝑧), 𝐻(𝑌|𝑍 = 𝑧)]. 

Үш кездейсоқ шаманың өзара ақпараты 

Үш кездейсоқ шаманың өзара ақпараты да анықталады: 

I(X;Y;Z)=I(X;Y)-I(X;Y|Z) 

Кездейсоқ үш шаманың өзара ақпараты теріс болуы мүмкін. Үш биттің (x,y,z) 

қатарлары xyz=0 қосындысы сияқты біркелкі таралуын қарастырыңыз. Кездейсоқ 

шамаларды X,Y,Z сәйкесінше x,y, z биттерінің мәні ретінде анықтаймыз. Сонда 𝐼(𝑋; 𝑌) =
𝐻(𝑋) + 𝐻(𝑋|𝑌) = 1 − 1 = 0, бірақ бұл жағдайда I(X;Y|Z)=H(X|Z)-H(X|Y,Z)=1+0=1, сондықтан 

I(X;Y;Z)=-1. 
 

1 тапсырма. Энтропияның барлық қасиеттері туралы материалды оқып үйрену. 

2 тапсырма. Оқытушыдан тапсырмалар нұсқаларын алу. 

3 тапсырма. Байланыс желісі бойынша ықтималдылығы р1=0,6; р0=0,4 1,0 сигналдары 

жіберіледі. Егер 1 сигналы жіберілсе, онда R11 = 0,9 ықтималдығымен; r10=0,1 1,0 сигналдары 

қабылданады. Егер 0 сигналы жіберілсе, онда R01 = 0,3 ықтималдығымен; r00=0,7 1,0 

сигналдары қабылданады. 0 сигналының қабылдану ықтималдығы қандай? 

4 тапсырма. Хабарлама көзі алфавиттен таңбаларды шығарады a{ai}, i=1÷4, 

ықтималдығы p1=0,2; p2=0,3; p3=0,4; p4=0,1. Ақпараттың мөлшері мен артықтығын табыңыз. 

5 тапсырма. Күйі экспоненциалды таралуы бар x жүйесінің толық энтропиясын 

анықтаңыз. 

6 тапсырма. Өлшенетін u кернеуі кездейсоқ түрде U1:=-5volt-дан U2: - 5volt-қа дейін 

тең ықтималдықпен бөлінеді. Вольтметрдің кездейсоқ қателігі Δ орташа квадраттық ауытқу 

кезінде Δ:=200mv әр өлшеу нәтижесі үшін қалыпты үлестірімге ие (мысалы, Up:=2volt) 
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Орташа алғанда бір өлшемге алынған ақпарат мөлшерін табу қажет. 
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7 тапсырма. MS Excel-де есептерді шешу. 

8 тапсырма. Тапсырмаларды орындау, компьютерде көрсету. 

Ұсынылатын әдебиеттер: [4,5,6,7], қос. [1,2,4,7]. 
 

Практикалық сабақ 6. Күрделі жүйенің энтропиясы 

Қысқаша теориялық материал 

Іс жүзінде екі немесе одан да көп қарапайым жүйелерді біріктіру арқылы алынған 

күрделі жүйе үшін энтропияны анықтау қажет. 

x1, ..., xn; y1, ..., ym күйлері бар екі X және Y жүйелерін біріктіру күрделі жүйені білдіреді 

(X, Y), оның күйлері (xi, yj) xi, yj жүйелерінің X және Y күйлерінің барлық мүмкін 

комбинациясы болып табылады. 

Жүйенің мүмкін күйлерінің саны (X, Y) nxm екені анық. Pij жүйесінің (X, Y) күйде болу 

ықтималдығын белгілеңіз (xi, yj): 

𝑃𝑖𝑗 = 𝑃((𝑋~𝑥𝑖)(𝑌~𝑦𝑖)). 

Pij ықтималдығы кесте (матрица) түрінде ыңғайлы 

 

 

  

 

 

   

 

 

   

 

 

     

   

 

 

Күрделі жүйенің энтропиясын табыңыз. Анықтама бойынша, бұл оның барлық мүмкін 

күйлерінің ықтималдық көбейтіндісінің қосындысына кері белгісі бар логарифмдерге тең: 

(𝑋, 𝑌) = − ∑ ∑ 𝑃𝑖𝑗𝑙𝑜𝑔𝑃𝑖𝑗

𝑚

𝑗=1

𝑚

𝑖=1

 

немесе басқа белгілерде: 

𝐻(𝑋, 𝑌) = ∑ ∑(𝑃𝑖𝑗)

𝑚

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

 

Күрделі жүйенің энтропиясын қарапайым энтропия сияқты математикалық күту 

түрінде де жазуға болады: 

𝐻(𝑋, 𝑌) = 𝑀[−𝑙𝑜𝑔𝑃(𝑋, 𝑌)] 
мұндағы logP (X,Y) – кездейсоқ шама ретінде қарастырылатын жүйенің күй ықтималдығының 

логарифмі (күй функциясы). 

X және Y жүйелері тәуелсіз делік, яғни олардың күйлерін бір-біріне тәуелсіз 

қабылдайды және осы болжамда күрделі жүйенің энтропиясын есептейміз. Тәуелсіз оқиғалар 

үшін ықтималдылықты көбейту теоремасы бойынша 

P(X,Y)=P(X)P(Y), 

қайдан 

logP(X,Y)=logP(X)+logP(Y). 

Формулаға ауыстыру арқылы біз аламыз 

H(X,Y)=M[-logP(X)-logP(Y), 

немесе 

H(X,Y)=H(X)+H(Y) 

яғни, тәуелсіз жүйелерді біріктірген кезде олардың энтропиялары қосылады. 

Дәлелденген позиция энтропияны қосу теоремасы деп аталады. 

Энтропияны қосу теоремасын тәуелсіз жүйелердің еркін санына оңай жалпылауға 

болады: 
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𝐻(𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋5) = ∑ 𝐻(𝑋𝑘)

5

𝑘=1

 

Егер біріктірілген жүйелер тәуелді болса, қарапайым энтропияны қосу мүмкін емес. 

Бұл жағдайда күрделі жүйенің энтропиясы оның құрамдас бөліктерінің энтропиясының 

қосындысынан аз болады. Тәуелді элементтерден тұратын жүйенің энтропиясын табу үшін 

шартты энтропияның жаңа тұжырымдамасын енгізу керек. 
 

1 тапсырма. Теориялық материалдармен танысады. 

2 тапсырма. Оқытушыдан тапсырмалар нұсқаларын алу. 

3 тапсырма. Кездейсоқ сигнал Y(t)=X(t)+ ∆ (T) тіркеу құрылғысының кірісіне түседі, 

мұнда пайдалы сигнал x(t) және кедергі ω(t) − тәуелсіз кездейсоқ процестер нөлдік орташа 

мәнмен және квадраттық ауытқулармен x:=0,5 вольт және ω:=0,1 вольт. Талап етіледі анықтау: 

а) x(T) пайдалы сигнал x(t) іске асыру туралы y(t) сигналының y(t) тіркелген іске 

асыруында қамтылған I(y,x) ақпарат саны); 

б) пайдалы x(t) процесі туралы Y(t) процесін тіркеу кезінде алынатын I(Y,X) толық 

орташа өзара ақпарат. 

4 тапсырма. Кедергілермен екілік симметриялы байланыс арнасы арқылы екі сигнал 

беріледі X1 және x2 априорлық ықтималдығы бар p (x1)=3/4 және P(x2)=1/4. Кедергілердің 

болуына байланысты сигналдардың әрқайсысын дұрыс қабылдау мүмкіндігі 7/8 дейін азаяды. 

Талап етіледі анықтау: 

1) сигналдар көзінің шығуындағы I(X) толық ақпарат; 

2) өзара жеке ақпарат I(y2,x2) байланыс арнасының шығуы мен кіруінде бір-біріне 

қатысты екі кездейсоқ сигнал (яғни қабылдағыштың y2 хабарламасындағы x2 сигнал туралы 

ақпарат мөлшері); 

3) y2 хабарламасын қабылдаған жағдайда бастапқы x2 хабарламасындағы I(x2/y2) 

шартты жеке ақпарат; 

4) барлық жіберілетін х(x1,x2) хабарламаларға қатысты қабылданған y2 

хабарламасындағы I (y2, X) ақпараттың орташа саны); 

5) қабылдағыштың хабарламаларындағы I(Y,X) өзара ақпараттың орташа мөлшері x 

дереккөз хабарламалары туралы. 

5 тапсырма. Жадсыз дискретті симметриялы арнаның кірісіне екілік таңбалар түседі 

x1=0 және x2=1 априорлық ықтималдығы бар p(x1)=0,85 және p(x2)=0,15. Мұндай арнадағы 

p(yj/xi) өтпелі Ықтималдықтар қатынасы арқылы анықталады , мұндағы p=0,05 – қате 

ықтималдығы. Барлық кейінгі ықтималдылықты анықтаңыз. 

6 тапсырма. Байланыс арнасы арқылы ансамбльден хабарлама жіберіледі 
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X . Арнадағы хабарламаның бір элементін берудің 

орташа ұзақтығы=0,44 мс. Арнада шу жоқ. Арнаның өткізу қабілеттілігін және ақпарат беру 

жылдамдығын анықтаңыз. 

7 тапсырма. MS Excel-де есептерді шешу. 

8 тапсырма. Тапсырмаларды орындау, компьютерде көрсету. 

Ұсынылатын әдебиеттер: [4,5,6,7], қос. [1,2,4,7]. 
 

Практикалық сабақ 7. Ақпаратты анықтау 

Қысқаша теориялық материал 

Ақпарат ұғымын түсіну қиын және әдетте информатиканың кіріспе курстарында 

анықталмайды, бастапқы негізгі ұғым ретінде қабылданады, интуитивті түрде түсініледі. 

Көбінесе бұл ұғым "хабарлама"ұғымымен дұрыс емес түрде анықталады. 

"Ақпарат" ұғымы әртүрлі пәндік салаларда әртүрлі түсіндірмелерге ие. Мысалы, 

ақпаратты келесідей түсінуге болады: 

– абстракция, қарастырылатын жүйенің абстрактілі моделі (математикада); 

– басқару сигналдары, қарастырылып отырған жүйенің бейімделуі (кибернетикада); 
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– қарастырылып отырған жүйедегі хаос өлшемі (термодинамикада); 

– қарастырылып отырған жүйеде таңдау ықтималдығы (ықтималдық теориясында); 

– қарастырылып отырған жүйеде (биологияда) әртүрліліктің өлшемі және т.б. 

"Алфавит" ("алфавиттік", формальды тәсіл) ұғымына негізделген информатиканың осы 

іргелі тұжырымдамасын қарастырыңыз. Алфавиттің ресми анықтамасын береміз. 

Алфавит – әр түрлі белгілердің, таңбалардың соңғы жиынтығы, олар үшін 

байланыстыру операциясы анықталады (символды символға немесе таңбалар тізбегіне тіркеу, 

қосу); оның көмегімен таңбалар мен сөздерді байланыстырудың белгілі бір ережелеріне сәйкес 

сіз осы алфавитте (осы алфавиттен жоғары) сөздерді (таңбалар тізбегі) және сөз тіркестерін 

(сөздер тізбегі) ала аласыз. 

Х алфавитінің кез-келген элементі Х әрпі немесе белгісі деп аталады, мұндағы xX. 

Белгі ұғымы ол белгілейтін нәрсемен тығыз байланысты ("мағынасы бар"), оларды бірге 

элементтер жұбы ретінде қарастыруға болады (x, y), мұндағы x – белгінің өзі, ал y – осы 

белгімен белгіленеді. 

Мысал. Алфавиттің мысалдары: он саннан тұратын жиын, орыс тілінің көптеген 

белгілері, Морзе кодындағы нүкте мен сызықша және т.б. Сандар алфавитінде 5 белгісі "бес 

элемент санында болу"ұғымымен байланысты. 

Алфавит әріптерінің соңғы тізбегі алфавиттегі (немесе алфавиттен жоғары) сөз деп 

аталады. 

Х алфавитінің үстіндегі p |p| кейбір сөздердің ұзындығы оның құраушы әріптерінің 

саны деп аталады. 

Нөлдік ұзындығы бар сөз ( жол белгісімен белгіленеді) бос сөз деп аталады: ||=0. 

X алфавитінің үстіндегі көптеген сөздерді S(X) арқылы белгілеп, алфавиттің сөздік 

қорын (сөздігін) (алфавиттің үстінде) x деп атаймыз. 

Соңғы алфавиттен айырмашылығы, лексика шексіз болуы мүмкін. 

Берілген алфавиттің үстіндегі сөздер деп аталатын хабарламаларды анықтайды. 

Мысал. Кириллица алфавитінің сөздері – "Ақпараттану", "инто", "ИИИ", "и". Ондық 

сандар мен арифметикалық амалдар алфавитінің үстіндегі сөздер– "1256", "23+78", "35-6+89", 

"4". Морзе алфавитінің үстіндегі сөздер – ".», «. . –», «– – – ». 

Алфавитте әріптердің реті анықталуы керек ("алдыңғы элемент – кейінгі элемент" 

сияқты), яғни кез-келген алфавиттің реттелген түрі X = {x1, x2, ..., xn} болады. 

Осылайша, алфавит лексикографиялық (алфавиттік) ретке келтіру мәселесін немесе 

алфавитте анықталған тәртіпке сәйкес (яғни алфавит таңбалары бойынша) осы алфавиттің 

үстінен сөздерді орналастыру мәселесін шешуге мүмкіндік беруі керек. 

Ақпарат – бұл біздің білімімізді көрсететін, жеткізетін және арттыратын 

хабарламалардың реттелген тізбегі. 
 

1 тапсырма. Теориялық материалдармен танысады. 

2 тапсырма. Оқытушының тапсырмасының нұсқасын алу. 

3 тапсырма. Mat Lab бағдарламасында тапсырманы орындау. 

4 тапсырма. Дереккөз ықтималдығы бар үш хабарламаны шығарады: p1=0,1; p2=0,2; 

p=0,7. Хабарламалар тәуелсіз және таңбалардың ұзақтығы 1 мс болатын біркелкі екілік кодпен 

(m=2) беріледі. Байланыс арнасы арқылы ақпаратты кедергісіз беру жылдамдығын анықтаңыз. 

5 тапсырма. Дискретті хабарлама көзінің энтропиясы әрқашан оң болады. 

Дифференциалды энтропия өз кезегінде теріс болуы мүмкін. Екі үздіксіз жүйенің толық өзара 

ақпараты теріс болуы мүмкін бе? 

6 тапсырма. Оқытушы минутына орта есеппен қырық алты әріптен тұратын сөздерді 

айтады. Оны дискретті хабарламалардың көзі ретінде қарастыра отырып, оның жұмысын 

анықтаңыз. Қарапайым болу үшін алфавиттің барлық әріптері бірдей және статистикалық 

тұрғыдан тәуелсіз деп қабылдаңыз. 

7 тапсырма. Егер пайдалы сигналдың орташа қуаты S болса, байланыс арнасының 

өткізу қабілеттілігін анықтаңыз, арнаның жиілік диапазоны F, ал кедергілер t0 температурасы 
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бар қабылдағыштың жылу шуы болып табылады. Өткізу қабілетінің F жиілік жолағына 

тәуелділігінің (сапалы) графигін құру. 

8 тапсырма. Тапсырмаларды орындау, компьютерде көрсету. 

Ұсынылатын әдебиеттер: [4,5,6,7], қос. [1,2,4,7]. 
 

Практикалық сабақ 8. Деректерді сығу алгоритмдерін зерттеу 

Қысқаша теориялық материал 

Қолданыстағы деректерді сығу алгоритмдерін екі үлкен сыныпқа бөлуге болады – 

жоғалған және жоқ. Жоғалған алгоритмдер әдетте кескіндер мен аудионы қысу үшін 

қолданылады. Бұл алгоритмдер сапаны селективті жоғалту арқылы үлкен қысу деңгейіне қол 

жеткізуге мүмкіндік береді. Алайда, анықтама бойынша бастапқы деректерді сығылған 

нәтижеден қалпына келтіру мүмкін емес. 

Жоғалтпай сығу алгоритмдері деректердің көлемін азайту үшін қолданылады және 

сығылғанға дейін деректерді дәл қалпына келтіруге болатындай жұмыс істейді. Олар 

коммуникацияларда, мұрағатшыларда және аудио және графикалық ақпаратты сығудың 

кейбір алгоритмдерінде қолданылады. Сығымдау алгоритмдерінің негізгі қағидасы кездейсоқ 

емес деректері бар кез-келген файлда ақпарат ішінара қайталанатындығына негізделген. 

Статистикалық математикалық модельдерді қолдана отырып, таңбалардың белгілі бір 

комбинациясын қайталау ықтималдығын анықтауға болады. Осыдан кейін сіз таңдалған сөз 

тіркестерін білдіретін кодтарды жасай аласыз және жиі қайталанатын сөз тіркестеріне ең 

қысқа кодтарды тағайындай аласыз. Ол үшін әртүрлі әдістер қолданылады, мысалы, 

энтропиялық кодтау, қайталауды кодтау және сөздік көмегімен қысу. Олардың көмегімен 8 

биттік таңбаны немесе бүкіл жолды бірнеше битпен алмастыруға болады, осылайша артық 

ақпаратты жояды. 

LZ77 және LZ78 алгоритмдері өте танымал болды және deflate, LZMA және LZX осы 

күнге дейін өмір сүрген жетілдірушілердің толқынын тудырды. Көптеген танымал 

Алгоритмдер LZ77-ге негізделген, өйткені LZ78 туындысы Lzw алгоритмін 1984 жылы Unisys 

патенттеген, содан кейін олар барлығын және барлығын, соның ішінде GIF кескіндерін де 

қолдана бастады. Осы уақытта UNIX LZC деп аталатын LZW алгоритмінің нұсқасын 

қолданды және құқықтарға байланысты оларды қолдануды азайтуға тура келді. DEFLATE 

(gzip) алгоритміне және Барроуз – Уилер, BWT (bzip2) түрлендіруге артықшылық берілді. Бұл 

жақсы болды, өйткені бұл алгоритмдер әрдайым LZW қысуынан асып түседі. 

2003 жылға қарай патенттің мерзімі аяқталды, бірақ пойыз кетіп қалды және LZW 

алгоритмі тек GIF файлдарында сақталды. LZ77 негізіндегі алгоритмдер басым. 

1993 жылы патенттердің тағы бір шайқасы болды – Stac Electronics компаниясы өзі 

жасаған lzs алгоритмін Microsoft MS-DOS 6.0-мен бірге келетін дискілерді сығу 

бағдарламасында қолданған кезде. Stac Electronics сотқа берді және олар істі жеңіп алды, 

нәтижесінде олар 100 миллионнан астам доллар алды. 

Әрине, құдай оны біледі, бірақ PAQ алгоритмі өте жақсы қысу коэффициентінің 

арқасында танымал бола бастайды (бірақ ол өте баяу жұмыс істейді). Бірақ компьютерлердің 

жылдамдығын арттыру арқылы жұмыс жылдамдығы аз болады. 
 

1 тапсырма. Теориялық материалмен танысу. 

2 тапсырма. Оқытушының тапсырмасының нұсқасын алу. 

3 тапсырма. Тапсырманы орындау, Mat Lab бағдарламасында уақытша сигнал 

диаграммаларын алу. 

4 тапсырма. Егер сигнал деңгейінің саны 16 болса, амплитудалық-импульстік 

модуляциясы бар арнаның өткізу қабілетін табыңыз, бастапқы сигналдың жиілік жолағы – F, 

U(t) сигналы диапазонда біркелкі бөлінеді (−UM,+UM); бұл жағдайда көрші деңгейге өту 

мүмкіндігін білдіретін бұрмалану ықтималдығы 5% құрайды. 

5 тапсырма. S сигналы арнаның кірісіне 0,6 ықтималдылықпен беріледі және кірісте 

0,4 ықтималдылықпен болмайды. Кіріс сигналы арнаның шығысында 0,8 ықтималдығымен 

ойнатылады және 0,2 ықтималдығымен жоғалады. Кіріс сигнал болмаған кезде жалған сигнал 



 

51 

болуы мүмкін s шығу кезінде 0,3 ықтималдығы бар. Арна диаграммасы суретте көрсетілген. 

 
Тіркелген шығыс үшін кіріс сигналы туралы ақпараттың орташа мөлшерін анықтаңыз. 

6 тапсырма. Суретте әлсіз ажыратымдылығы бар арна диаграммасы көрсетілген. Арна 

арқылы берілетін ақпарат мөлшерін анықтаңыз. 

 
7 тапсырма. Арна диаграммасын әлсіз ажыратымдылықпен және түсініксіздікпен 

құрыңыз. Оның өткізу қабілетін анықтаңыз. 

8 тапсырма. Тапсырмаларды орындау, компьютерде көрсету. 

Ұсынылатын әдебиеттер: [4,5,6,7], доп. [1,2,4,7]. 
 

Практикалық сабақ 9. Байланыс арнасы бойынша ақпарат беру 

Қысқаша теориялық материал 

Деректерді беру (деректер алмасу, сандық беру, сандық байланыс) – деректерді беру 

арнасы бойынша электр байланысы құралдарымен нүктеден нүктеге немесе нүктеден бірнеше 

нүктеге сигналдар түрінде, әдетте, есептеу техникасы құралдарымен кейіннен өңдеу үшін 

деректерді физикалық беру (сандық бит ағыны). Мұндай арналардың мысалдары мыс сымдар, 

ТОБЖ, сымсыз деректер арналары немесе сақтау құрылғысы болуы мүмкін. 

Аналогтық байланыс үнемі өзгеріп тұратын сандық сигналды беру болса да, сандық 

байланыс-бұл хабарламаларды үздіксіз беру. Хабарламалар-бұл сызықтық кодты білдіретін 

импульстар тізбегі (өткізу қабілеттілігінде) немесе сандық модуляция әдісін қолдана отырып, 

үздіксіз өзгеретін толқын пішінінің жиынтығымен шектеледі. Модуляцияның бұл әдісі және 

оған сәйкес демодуляция модем жабдығымен жүзеге асырылады. 

Берілетін деректер деректер көзінен, мысалы, компьютерден немесе пернетақтадан 

келетін сандық хабарламалар болуы мүмкін. Бұл аналогтық сигнал – Телефон қоңырауы 

немесе импульсті кодтайтын модуляцияны (PCM) немесе көзді кодтаудың жетілдірілген 

схемаларын (Аналогты-сандық түрлендіру және деректерді қысу) қолдана отырып, бит 

ағынына цифрландырылған бейне сигнал болуы мүмкін. Көзді кодтау және декодтау кодекпен 

немесе кодтау жабдығымен жүзеге асырылады. 

Сериялық және параллель беріліс 

Телекоммуникацияда сериялық беріліс дегеніміз-таңбаны немесе басқа деректер 

нысанын білдіретін сигнал элементтерін беру тізбегі. Сандық сериялық беріліс дегеніміз-

биттерді бір сым, жиілік немесе оптикалық жолмен жіберу. Бұл сигналды аз өңдеуді қажет 

ететіндіктен және параллель беріліске қарағанда қате ықтималдығы аз болғандықтан, әр жол 

үшін деректерді беру жылдамдығы тезірек болуы мүмкін. Бұл механизмді алыс 

қашықтықтарда қолдануға болады, өйткені бақылау цифры немесе Паритет биті оңай берілуі 

мүмкін. 

Телекоммуникациядағы параллель беріліс дегеніміз-бір таңбаның немесе басқа 

деректер объектісінің сигнал элементтерін бір уақытта беру. Сандық байланыста параллель 

беріліс дегеніміз-сигналдың тиісті элементтерін екі немесе одан да көп жолдар арқылы бір 

уақытта беру. Көптеген электр сымдарын қолдана отырып, бір уақытта бірнеше битті беруге 

болады, бұл сериялық беріліске қарағанда жоғары жылдамдыққа қол жеткізуге мүмкіндік 

береді. Бұл әдіс компьютерде қолданылады, мысалы, ішкі деректер шиналарында, кейде 

принтерлер сияқты сыртқы құрылғыларда. Мұндағы басты мәселе - "қиғаш", өйткені 
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параллель берілістегі сымдар сәл өзгеше қасиеттерге ие (арнайы емес), сондықтан кейбір 

биттер басқаларға қарағанда ертерек келуі мүмкін, Бұл хабарламаны зақымдауы мүмкін. 

Паритет биті қателерді азайтуға көмектеседі. Алайда, параллель деректерді беру кезіндегі 

электр сымы үлкен қашықтықта аз сенімді, өйткені беріліс әлдеқайда жоғары ықтималдықпен 

бұзылады. 

Деректерді беру желісі-барлық соңғы құрылғылар арасында хабар алмасуды 

қамтамасыз ететін деректерді беру арналарымен және коммутациялық құрылғылармен (желі 

тораптарымен) біріктірілген байланыстың үш және одан да көп соңғы құрылғыларының 

(терминалдарының) жиынтығы. 
 

1 тапсырма. Теориялық материалмен танысу. 

2 тапсырма. Оқытушының тапсырмасының нұсқасын алу. 

3 тапсырма. Код шифраторы мен дешифратордың функционалды сұлбасын құру. 

4 тапсырма. Екілік симметриялы арнаның өткізу қабілеттілігін анықтаңыз (суретті 

қараңыз). C=f(p) графигін құрыңыз. 

 
5 тапсырма. Басқару пунктінің телебасқарылатын зымыранмен радиотехникалық 

байланыс арнасы арқылы ақпарат берудің ең жоғары мүмкін жылдамдығын анықтаңыз. 

Байланыс арнасының өткізу қабілеті - 3 МГц, ал зымыранды нысанаға бағыттау процесінде 

сигнал-шудың ең аз қатынасы-3. 

6 тапсырма. Теледидардың қара-ақ кескінін беру арнасының өткізу қабілетін 5 

элементпен анықтаңыз, секундына 25 кадр және PIN=15 қатынасы үшін 8 тең дәрежелі 

жарықтылық градациясы, егер кескін "ақ шудың"ең хаотикалық көрінісін ала алатын болса. 

7 тапсырма. Тапсырмаларды орындау, компьютерде көрсету. 

Ұсынылатын әдебиеттер: [4,5,6,7], қос. [1,2,4,7]. 
 

Практикалық сабақ 10. Хабарламалар теориясының негіздері 

Қысқаша теориялық материал 

Хабарламалардың әртүрлі көздерін және әртүрлі байланыс арналарын салыстыру үшін 

хабарламадағы және сигналмен тасымалданатын ақпаратты бағалауға мүмкіндік беретін 

белгілі бір сандық шараны енгізу қажет. Ақпаратты сандық анықтаудың қатаң әдістерін Клод 

Шеннон 1948 жылы ұсынған және байланыс теориясының, информатиканың және ғылым мен 

техниканың бірқатар салаларының математикалық негізі болып табылатын ақпарат 

теориясының құрылысына әкелді. 

Алдымен осы теорияның негізгі идеяларын хабарламалар тізбегін шығаратын дискретті 

көзге қатысты қарастырайық. Бұл ақпарат көзі А (а∈А). ансамблінен хабарлама жіберсін. 

Келесі табиғи талаптарға сүйене отырып, осы хабарламада қамтылған ақпарат мөлшерінің 

анықтамасын табамыз: 

1. Ақпарат мөлшері аддитивті шама болуы керек, яғни екі тәуелсіз хабарламада ол 

олардың әрқайсысындағы ақпарат мөлшерінің қосындысына тең болуы керек. 

2. Сенімді оқиға туралы хабарламадағы ақпарат мөлшері нөлге тең. 

3. Ақпараттың саны хабарламаның сапалы мазмұнына, атап айтқанда, оның 

маңыздылық дәрежесіне байланысты болмауы тиіс. Алушы үшін, оны берудің ықтимал 

салдары, эмоционалды бояу және т.б. 

Бірінші талап соншалықты табиғи, ол қосымша негіздемелерді қажет етпейді. Біз 

олардың біреуін қабылдау екіншісінің қабылдауына әсер етпейтін тәуелсіз хабарламалар 

туралы айтып отырғанымызды атап өтеміз. Екінші талапты түсіну оңай, өйткені сенімді оқиға 

туралы хабарлама біздің білімімізде ештеңені өзгерте алмайды. Үшінші талап соншалықты 

айқын көрінбеуі мүмкін. Алайда, бұл жеткілікті жалпы теорияны құру үшін әртүрлі маңызды 

емес бөлшектерден абстракциялау қажеттілігімен негізделген. Ұқсастық ретінде әртүрлі 
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заттардан тұратын денелердің массасын басқаша анықтасаңыз, ғылыми механиканы құру 

мүмкін емес деп айтуға болады. 

Сонымен, хабарламадағы ақпарат мөлшерін анықтау үшін А ансамблінің а 

хабарламасын ең жалпы түрде сипаттайтын параметрге ғана сүйену керек. Мұндай параметр, 

мүмкін, P(a) көзі осы хабарламаны жібереді. Демек, хабарламада қамтылған i(a) ақпарат 

мөлшері, а, Р(а) функциясы болуы керек. 

Алғашқы екі талапты ескере отырып, қажетті анықтаманы одан әрі нақтылау қиын 

емес. a1 және a2 екі тәуелсіз хабарлама болсын. Дереккөздің осы екі хабарламаны (бірінен соң 

бірі) жіберу ықтималдығы, Р(a1,a2)=р(a1)Р(a2), ал олардағы ақпарат аддитивті шартты 

қанағаттандыруы керек, яғни i(a1, a2)=i(a1)+ i(a2). Сондықтан екі аргументті көбейту кезінде 

функцияның мәндері қосылатын қасиеті бар p ықтималдығынан функцияны табу керек. 

Мұндай жалғыз функция-логарифмдік функция i(a)=k logP (a), мұндағы k – кез-келген 

тұрақты, ал логарифм кез-келген негізде алынады. Ақпарат мөлшерін осындай анықтау 

кезінде екінші талап та орындалатынын ескеріңіз – P(а)=1i(a)=klog 1=0. 

k коэффициенті мен логарифм негізін таңдауға келетін болсақ, олар тек 

ыңғайлылықпен анықталады. Логарифм негізінің өзгеруін коэффициенттің өзгеруіне де 

азайтуға болатындығын ескеріңіз, өйткені k1logmP(a)=k2lognP(a)logmn=k2logn P(a), сондықтан 

логарифм негізін n-ден m-ге ауыстыру коэффициентті logmn-ге көбейтуге дейін азаяды. 

Сондықтан бір негізден екіншісіне ауысу тек ақпарат санының бірлігін өзгертуді білдіреді. 

Ақпарат мөлшерін теріс емес санмен өлшеу үшін біз әрқашан k=-1 таңдаймыз, өйткені 

P(a)≤1 және logP(a) ≤0 (егер логарифмнің негізі бірліктен үлкен болса). Сондықтан 

𝑖(𝑎) = −𝑙𝑜𝑔𝑃(𝑎) = 𝑙𝑜𝑔
1

𝑃(𝑎)
. 

Логарифмнің негізі көбінесе тең таңдалады. 

Бұл жағдайда алынған ақпарат бірлігі екілік бірлік немесе бит деп аталады. Бұл 0,5 

ықтималдығымен болатын оқиға туралы хабарламадағы ақпарат мөлшеріне тең, яғни бірдей 

ықтималдықпен болуы немесе болмауы мүмкін. Мұндай қондырғы іс жүзінде есептеу және 

байланыста екілік кодтарды кеңінен қолдануға байланысты ең ыңғайлы. Теориялық 

зерттеулерде кейде табиғи логарифм қолданылады, ақпаратты табиғи бірліктерде өлшейді. 

Log2e≈1,443 есе табиғи бірлік екілік бірліктен үлкен. Біз негізінен екілік бірліктерді 

қолданамыз және болашақта log екілік логарифмді білдіреді. 

Сонымен, хабарламадағы ақпарат мөлшері неғұрлым көп болса, соғұрлым аз болады 

немесе басқаша, ол күтпеген жерден болады. 

Егер дереккөз бір-біріне тәуелді хабарламалардың тізбегін жеткізсе, онда алдыңғы 

хабарламаларды алу келесі хабарламалардың ықтималдығын, демек, ондағы ақпарат 

мөлшерін өзгерте алады. Ол алдыңғы белгілі аn-1, аn-2 кезінде осы ап хабарламасын берудің 

шартты ықтималдығы бойынша анықталуы тиіс: 

𝑖(𝑎𝑛|𝑎𝑛−1, 𝑎𝑛−2) = 𝑙𝑜𝑔
1

𝑃(𝑎𝑛|𝑎𝑛−1,𝑎𝑛−2,… )
. 

Жоғарыда анықталған ақпарат мөлшері кездейсоқ мән болып табылады, өйткені 

хабарламалардың өзі кездейсоқ. Оның ықтималдылықты бөлу осы ансамбльдегі 

хабарламалардың ықтималдылығын бөлу арқылы анықталады. Хабарламалардың бүкіл 

ансамблін (немесе көзін) сипаттау үшін энтропия деп аталатын және Н(А) деп белгіленген 

ақпарат мөлшерін математикалық күту қолданылады): 

𝐻(𝐴) = 𝑀 {𝑙𝑜𝑔
1

𝑃(𝑎)
}. 

Мұнда математикалық күту, әдеттегідей, бүкіл ансамбльдегі хабарламалардың орташа 

мәнін білдіреді. Бұл жағдайда әртүрлі хабарламалар арасындағы барлық ықтималды 

байланыстар ескерілуі керек. 

Дереккөздің энтропиясы неғұрлым көп болса, оған жіберілетін хабарламалардың 

күтпегендігі соғұрлым жоғары болады, яғни күтілетін хабарлама неғұрлым белгісіз болады. 

Сондықтан энтропияны көбінесе хабарламалардың белгісіздігінің өлшемі деп атайды. Бұл 

хабарлама жіберілгенге дейін бар белгісіздікті білдіреді. Хабарламаны қабылдағаннан кейін 



 

54 

(егер ол дұрыс қабылданса), кез-келген белгісіздік жойылады. Бұл ақпараттың мөлшерін 

белгісіздікті азайту шарасы ретінде түсіндіруге мүмкіндік береді. Энтропияны ақпарат көзі 

берген хабарламалардың алуан түрлілігі ретінде де сипаттауға болады. 

Энтропия-бұл көздің негізгі сипаттамасы. Ол неғұрлым жоғары болса, хабарламаны 

есте сақтау (жазу) немесе оны байланыс арнасы арқылы беру соғұрлым қиын болады. 

Осылайша, мысалы, бұдан әрі көптеген жағдайларда хабарламаны беру үшін қажетті энергия 

шығыны оның энтропиясына пропорционалды екендігі көрсетіледі. 
 

1 тапсырма. Теориялық материалмен танысу. 

2 тапсырма. Оқытушының тапсырмасының нұсқасын алу. 

3 тапсырма. Дискретті байланыс арнасының өнімділігін анықтау. 

4 тапсырма. Үздіксіз байланыс арнасының өнімділігін анықтау. 

5 тапсырма. Арна матрицасында сипатталған байланыс арнасының өткізу қабілеті 

қандай: 

𝑃(𝑋, 𝑌) = |
0,1 0 0
0,1 0,3 0
0 0,1 0,4

| 

егер хабарлама көзінің шығуында таңбалар секундына 100 таңбамен шығарылатыны 

белгілі болса? 

6 тапсырма. Шеннон – Фано және Хаффман кодтарымен A1, A2, A3, A4, A5 бес 

әріптен тұратын алфавитті кодтаңыз, олардың пайда болу ықтималдығы P=0,4; 0,3; 0,15; 0,1; 

0,05. 

7 тапсырма. Шеннон – Фано екілік кодымен хабарлар ансамблін кодтаңыз X=x1, x2,.... 

х8, егер барлық кодталған хабарламалар бірдей болса. Алынған кодтың оңтайлы сипатын 

көрсетіңіз. 

8 тапсырма. Тапсырмаларды орындау, компьютерде көрсету. 

Ұсынылатын әдебиеттер: [4,5,6,7], қос. [1,2,4,7]. 
 

Практикалық сабақ 11. Тиімді кодтау 

Қысқаша теориялық материал 

Тиімді кодтау оларды қайта кодтау арқылы дереккөз шығаратын хабарламаларды 

неғұрлым ықшам жазу мәселесін шешеді. Ол Rar, Zip және т.б. сияқты барлық 

мұрағатшыларда қолданылады. Бұл мұрағатшылардың ерекшелігі-олар ақпаратты 

салыстырмалы түрде аз мөлшерде (2-3, max 4 есе) сығуға мүмкіндік береді, бірақ сығылған 

ақпарат "бит-бит"толық қалпына келтіріледі. Егер "бит в бит" ақпаратын қалпына келтіру 

қажет болмаса, онда ондаған рет сығуға қол жеткізу үшін қайта кодтаудың басқа әдістері 

қолданылады. Олар дереккөздің хабарлама жасау заңдылықтарын зерттеуге, көздің 

қасиеттерін зерттеуге және тұтынушы үшін бастапқы ақпаратты сақтау қаншалықты қажет 

екенін түсінуге негізделген. Мысалы, сөйлеуді беру кезінде сіз оны "битке" жібере алмайсыз, 

бірақ дауыстық хабарламаны алушы адамның есту аппаратының осы өзгерістерге сезімтал 

еместігіне байланысты байқамайтын бұрмалануларға жол бере аласыз. Бұл жағдайда 

сөйлеудің анықтығы, дауысты тану және оның эмоционалды бояуы сақталады. Бұл 

қасиеттердің ішінара жоғалуы оның қысылуын арттырады. Тиімді кодтау – бұл "бит-

бит"ақпаратын қысу және қалпына келтіру екенін тағы бір рет атап өтеміз. 

Кодтау-сөздің кең мағынасында-бұл хабарламаларды берілген арна арқылы беруге 

ыңғайлы түрде ұсыну. 

Кодтаудың кері әрекеті декодтау деп аталады. 

Ақпаратты беру жүйесінің жалпы схемасын қарастыруға қайта оралайық. 

 



 

55 

X хабарламасына ақпарат көзінің (АИ) шығуында белгілі бір сигнал сәйкес келуі керек. 

Уақытты шексіз көбейту кезінде хабарламалар саны шексіздікке ұмтылғандықтан, әр 

хабарлама үшін өз сигналыңызды жасау мүмкін емес екені анық. 

Дискретті хабарламалар әріптерден тұрады, ал үздіксіз хабарламалар әр сілтеме кезінде 

сандар тізбегімен ұсынылуы мүмкін болғандықтан, бастапқы алфавиттің жеке әріптеріне 

сәйкес келетін үлгілі сигналдардың соңғы санын алудың негізгі мүмкіндігі бар. 

Алфавиттің үлкен көлемімен олар таңбалар деп аталатын әріптердің аз саны бар басқа 

алфавиттегі әріптерді ұсынуға жүгінеді. Бұл операцияны белгілеу үшін дәл сол термин 

қолданылады – кодтау, қазір тар мағынада түсініледі. Таңбалар алфавиті әріптер алфавитінен 

кіші болғандықтан, әр әріп кодтық комбинация деп аталатын кейбір таңбалар тізбегіне сәйкес 

келеді. Код комбинациясындағы таңбалар саны оның мәні деп аталады. 
 

1 тапсырма. Теориялық материалдармен танысады. 

2 тапсырма. Мұрағатшыларды: WinZip, WinRAR, WinArj, PKZIP пайдалана отырып, 

деректерді сығуды жүргізу.EXE, RAR.EXE, ARJ.EXE. 

3 тапсырма. Сығу коэффициентін, сығу дәрежесін, сығу жылдамдығын, тарқату 

жылдамдығын есептеу.  

4 тапсырма. Хаффман кодтық ағашын салу 

5 тапсырма. Таңбалар тізбегін қысу үшін RLE әдісін қолдану. 

6 тапсырма. Арифметикалық қысу әдісін қолдана отырып, символдар тізбегін қысу. 

7 тапсырма. Тапсырмаларды орындау, компьютерде көрсету. 

Ұсынылатын әдебиеттер: [4,5,6,7], қос. [1,2,4,7]. 
 

Практикалық сабақ 12. Сөздікке бағытталған кодтау әдістері 

Қысқаша теориялық материал 

Шеннон-Фэно, Хаффман және арифметикалық кодтау әдістері жалпылама 

статистикалық әдістер деп аталады. Сөздік алгоритмдер табиғатта практикалық. Олардың 

статистикалық артықшылықтардан жиі артықшылығы теориялық тұрғыдан әртүрлі 

ұзындықтағы таңбалар тізбегін кодтауға мүмкіндік беретіндігімен түсіндіріледі. Зиянды 

статистикалық алгоритмдерді осындай тізбектер үшін де қолдануға болады, бірақ бұл 

жағдайда оларды жүзеге асыру өте ресурстарды қажет етеді. 

LZ77 алгоритмі 1977 жылы жарық көрді. Израиль математиктері Якоб Зив (Ziv) және 

Авраам Лемпель (Lempel) жасаған. Көптеген ақпаратты сығу бағдарламалары LZ77 

модификациясын қолданады. LZ алгоритмдерінің танымал болуының себептерінің бірі-

олардың жоғары қысу тиімділігі бар ерекше қарапайымдылығы. 

LZ77-дің негізгі идеясы-хабарламадағы кейбір таңбалар жолының екінші және кейінгі 

кездесулері оның бірінші кездесуіне сілтемелермен ауыстырылады. 

LZ77 хабарламаның бұрын қаралған бөлігін сөздік ретінде пайдаланады. Сығуға қол 

жеткізу үшін ол хабарламаның келесі үзіндісін сөздіктің мазмұнына сілтемемен ауыстыруға 

тырысады. 

LZ77 хабарлама бойынша екі тең емес бөлікке бөлінген "жылжымалы" терезені 

пайдаланады. Біріншісі, өлшемі үлкен, хабарламаның бұрын қаралған бөлігін қамтиды. 

Екіншісі, әлдеқайда аз, кіріс ағынының әлі кодталмаған таңбалары бар буфер. Әдетте 

терезенің өлшемі бірнеше килобайт, ал буфердің өлшемі жүз байттан аспайды. Алгоритм 

сөздікте (терезенің көп бөлігінде) буфердің мазмұнына сәйкес келетін фрагментті табуға 

тырысады. 

LZ77 алгоритмі үш элементтен тұратын кодтарды береді: 

– сөздікте буфер мазмұнының басталуына сәйкес келетін ішкі жолдың басталуына 

қатысты орын ауыстыру; 

– бұл ішкі жолдың ұзындығы; 

– ішкі жолдан кейінгі буфердің бірінші символы. 

Мысал. Терезенің өлшемі – 20 таңба, сөздік – 12 таңба, буфер – 8. " ПРОГРАММНЫЕ 

ПРОДУКТЫ ФИРМЫ MICROSOFT" хабары кодталады. Сөздік толы болсын. Содан кейін 
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онда " ПРОГРАММНЫЕ" жолы, ал буферде " ПРОДУКТЫ " жолы болады. Сөздікке қарап, 

алгоритм сәйкес келетін жол "ПРО" болатынын анықтайды, сөздікте ол 0 ығысуымен 

орналасқан және ұзындығы 3 таңбадан тұрады, ал буфердегі келесі таңба "Д" болады. 

Осылайша, шығу коды үштік <0,3,'d'>болады. Осыдан кейін алгоритм терезенің барлық 

мазмұнын сәйкес келетін +1 жолақтың ұзындығына солға жылжытады және бір уақытта кіріс 

ағынынан буферге бірдей таңбаларды оқиды. Сөздікте " РАММНЫЕ ПРОД", буферде – 

"УКТИ ФИР" жолын аламыз. Бұл жағдайда сәйкес келетін ішкі жолдарды анықтау мүмкін 

болмайды және алгоритм <0,0,'У'> кодын береді, содан кейін ол терезені бір таңбаға 

жылжытады. Содан кейін сөздікте " АММНЫЕ ПРОДУ ", ал буферде " КТЫ ФИР " және т.б. 

болады. 

LZ77 кодтарын декодтау оларды алу оңайырақ, өйткені сөздікте іздеудің қажеті жоқ. 

LZ77 кемшіліктері: 

– сөздік көлемінің өсуімен кодер алгоритмінің жылдамдығы пропорционалды түрде 

баяулайды; 

– жалғыз таңбаларды кодтау өте тиімсіз. 

Бір таңбаны кодтауды олар үшін сөздікке қажетсіз сілтемеден бас тарту арқылы тиімді 

етуге болады. Сонымен қатар, қысу коэффициентін жоғарылату үшін LZ77-нің кейбір 

модификациялары қатар жүретін бірдей таңбаларды кодтау мүмкіндігін қосады. 
 

1 тапсырма. Теориялық материалдармен танысады. 

2 тапсырма. Анықтықты тексеру үшін кодты құру. 

3 тапсырма. Берілген немесе табылған m үшін k бақылау таңбаларының санын 

анықтау. 

4 тапсырма. Кодтық топта бақылау символдарының орнын анықтау және бақылау 

символдарының өрнегін құру. 

5 тапсырма. Формулалар бойынша бақылау разрядтарының мәнін есептеу. 

6 тапсырма. Байланыс арнасы арқылы ықтималдығы тең хабарламалар жіберіледі: p 

(x1)=0,1; p(x2)=0,2; p(x3)=0,3; p(x4)=0,4. Байланыс арнасындағы ақпараттың жоғалуын 

анықтайтын арна матрицасы: 

 























99,001,000

01,098,001,00

002,097,001,0

0001,099,0

/ XYP  

Анықтау: 

1) H(X) ақпарат көзінің энтропиясы; 

2) H(Y) ақпарат қабылдағыштың шартсыз энтропиясы; 

3) жалпы шартты энтропия H (Y / X); 

4) егер бастапқы алфавиттің бір таңбасын беру уақыты t=0,1 мс болса, ақпаратты беру 

жылдамдығы; 

5) алфавиттің 500 таңбасын беру кезінде байланыс арнасындағы ақпараттың жоғалуы; 

6) қабылданған ақпараттың орташа саны; 

7) байланыс арнасының өткізу қабілеті. 

7 тапсырма. Тапсырмаларды орындау, компьютерде көрсету. 

Ұсынылатын әдебиеттер: [4,5,6,7], қос. [1,2,4,7]. 
 

Практикалық сабақ 13. Кедергілермен байланыс желісінің математикалық 

сипаттамасы 

Қысқаша теориялық материал 

Сыртқы кедергілерді антенна пайдалы сигналмен бірге қабылдайды және жасайды: 

а) атмосферада, ионосферада және ғарыш кеңістігінде болатын электромагниттік 

процестермен; 

б) электр қондырғыларымен және көрші ж/станциялармен; 



 

57 

в) әдейі кедергі жасау құралдарымен. 

Ішкі кедергілер радиобайланыс жүйесінің әртүрлі элементтерінде (шамдар мен 

жартылай өткізгіш аспаптардың тербелмелі шулары, қоректендіруші кернеулердің 

тұрақсыздығы және т.б.) локализацияланған. Қабылдағыш құрылғының ішкі кедергілерінің 

сипаттамалары әдетте оның кірісіне қайта есептеледі. 

Ішкі және сыртқы кедергілер аддитивті болып табылады, мұнда ПрУ кірісінде сигнал 

мынадай түрде беріледі: x (t)=S(t)+n(t), мұндағы S(t) – берілетін сигнал, n(t) – кедергі. 

Аддитивті кедергілер: тербелмелі, импульсті және синусоидалы. 

А. Флуктуациялық кедергілерге (ФК) қабылдағыштың шуы және сигнал тарату 

ортасының шуы жатады. ПУ кірісіндегі олардың спектрі, әдетте, ПУ өткізу қабілеттілігіне 

қарағанда кеңірек. ФК ықтималдығының тығыздығы көбінесе қалыпты болып табылады. Көп 

жағдайда ол аддитивті БГШ ретінде қабылданады. 

Б. Импульстік кедергі-бұл бір радио импульстардың периодты емес тізбегі және 

атмосфералық және өнеркәсіптік кедергі көздерімен жасалады. (кейбір жағдайларда бөгде 

байланыс арналары). 

С. Синусоидальды кедергілер (СК) – спектр бойынша шоғырланған кедергілер 

(олардың спектрінің ені қабылдау жолының өткізу жолағымен салыстырғанда аз). СК көздері: 

– қасақана кедергі станциялары; 

– жоғары жиілікті сигнал генераторлары; 

– анықтамалық жиіліктер радиостанциялары. Синусоидалы қабылдағыштың ішіндегі 

аралас кедергілерді қамтиды. 

Байланыс желілеріндегі сигналдардың бұрмалануы 

Жергілікті желідегі сигналдардың бұрмалануы сигнал таралатын физикалық ортаның 

берілу коэффициентінің хаотикалық өзгеруіне байланысты. Коэффициенттің өзгеруі қабылдау 

нүктесінде амплитуда мен фазаның ауытқуларында көрінеді. Қысқа толқындар (ҚТ) мен 

ультра қысқа толқындарда (УҚТ) жиілік диапазондарында сигналдардың радиациясының көп 

болуына байланысты тербелістер түрінде бұрмаланулар пайда болады. Әдетте мұндай 

бұрмаланулар мультипликативті кедергі деп аталады. Бұл жағдайда радиосигнал x(t)=m(t) * 

S(t) көбейтіндісі, берілетін S(t) сигналы және кедергі m(t) түрінде беріледі. 

Жалпы жағдайда пайдалы сигналға аддитивті және мультипликативті кедергі әсер 

етеді. 

Сөйлеу хабарламалары және оларды түрлендіру әдістері 

Сөйлеу-бұл бір-бірінен кейінгі дыбыстардан құралған үздіксіз стационарлық емес 

кездейсоқ процесс. 

Сөйлеу дыбыстары ауа ағынының өкпеден вокалдық сымдар, ауыз қуысы және мұрын 

арқылы өтуі нәтижесінде пайда болады. Сөйлеу процесінің спектрлік тығыздығы S(t), 

эксперименталды түрде анықталған. Ол 500 Гц жиіліктегі максималды мәнге жетеді. 0,5 

деңгейіндегі спектрдің ені қызметтік байланыс үшін шамамен 3 КГц (DF=3400-3100) құрайды. 

Көркем бағдарламалардың (ҚТ) радиохабар таратуында – 50-4500 Гц, ТЛФ спектрінің УҚТ 

КС – 30-10000 Гц. 

Сөйлеуді берудің мүмкін жолдары: 

– сөйлеу сигналын тікелей беру; 

– сөйлеу сигналын алдын-ала түрлендірумен беру. 

Сөйлеу хабарламасын тікелей беру аналогтық, импульстік және сандық арналар 

арқылы жүзеге асырылуы мүмкін. Аналогтық КС - де сигнал гармоникалық тербеліс болып 

табылады, оның параметрлерінің бірі (амплитудасы, жиілігі, фазасы) сөйлеу хабарламасының 

Заңына сәйкес өзгереді. Сөйлеу процесінің заңына сәйкес импульстік КЖС арқылы сөйлеу 

хабарламаларын беру кезінде радио импульстарының параметрлері өзгереді (амплитудасы, 

ұзақтығы және пайда болу уақыты). Сандық КЖ-да үздіксіз сөйлеу хабарламалары сандық 

сигналдар арқылы беріледі. 

Сөйлеу сигналын алдын ала түрлендіре отырып беру физикалық шектеулері, атап 

айтқанда өткізу жолағының аздығы (ақпаратты беру жылдамдығы) бар байланыс арналары 
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бойынша жүзеге асырылады. Ол үшін аналогтық сигнал негізінен екі жолмен бұрмаланады: 

– тікелей қысу арқылы (амплитудасы, жиілігі немесе дыбыстардың берілу ұзақтығы 

бойынша қысу); 

– функционалды түрлендіру әдістері негізінде, содан кейін қабылдау жағында қалпына 

келтіріледі. Соңғы тәсіл заманауи ұялы байланыс желілерінде кеңінен қолданылады. 
 

1 тапсырма. Теориялық материалдармен танысады. 

2 тапсырма. Оқытушының тапсырмасының нұсқасын алу. 

3 тапсырма. Графикалық ақпаратты өңдеу және файлға түрлендіру. 

4 тапсырма. Мәтіндік ақпаратты өңдеу және файлға түрлендіру. 

5 тапсырма. Кестелік ақпаратты өңдеу және файлға түрлендіру. 

6 тапсырма. Дыбыстық ақпаратты өңдеу және файлға түрлендіру. 

7 тапсырма. Тапсырмаларды орындау, компьютерде көрсету. 

Ұсынылатын әдебиеттер: [4,5,6,7], қос. [1,2,4,7]. 

 

Практикалық сабақ 14. Кодтық қашықтықты анықтау. Хамминг коды 

Қысқаша теориялық материал 

Кодтың маңызды параметрлерінің бірі-кодтық қашықтық. Кодтың маңызды 

параметрлерінің бірі-кодтық қашықтық. Кодтық қашықтық немесе жай V кодтық қашықтық 

дегеніміз-екі түрлі кодтық сөздер арасындағы ең аз қашықтық, яғни. 

dV=mind(x,y),x≠y и x,yÎV. 

V екілік коды үшін қашықтық Хамминг қашықтығын білдіреді. 

Теорема 1.1. V коды t немесе одан аз қателердің барлық комбинацияларын түзетеді, 

егер кодтық қашықтық 2t +1-ден кем болмаса, яғни dV ≥ 2t +1. 

Теореманың дәлелі әр код сөзінің айналасында радиусы t болатын сфералардың 

құрылысына негізделген. Әрбір t еселігінің қатесі түзетілуі үшін, мұндай қате бар сөз тек бір 

код сөзінің айналасында сипатталған сфера ішінде болуы керек. Осылайша, екі сфераның 

центрлері арасындағы қашықтық, яғни әр түрлі кодтық сөздер кемінде 2t+1болуы керек. 

Теорема 1.2. V коды t немесе одан аз қателердің барлық комбинацияларын анықтайды, 

егер кодтық қашықтық t+1-ден кем болмаса, яғни dV≥t +1. 

 
Сурет. Орталықтары кодтық сөздер болып табылатын салалар 

 

t жиілігінің әр қатесін анықтау үшін мұндай қате бар сөз кодтық болмауы керек, яғни 

кез-келген әр түрлі кодтық сөздер арасындағы қашықтық үлкен болуы керек t барлық екі 

еселенген қателерді анықтайды. 

4 қашықтықтағы код барлық 3 немесе одан аз еселік қателерді анықтайды; дегенмен, 

мұндай код тек бір қатені түзетеді. 

Нақты кодты құру міндеті, яғни сөздердің ұзындығы жүздеген таңбаларға жететін код, 

берілген кодтық қашықтықпен, тіпті заманауи компьютерлік технологияны қолдана отырып, 

толық сұрыптау арқылы шешілмейді. Кодтау теориясы осындай кодтарды құру әдістерін 

ұсынады. 
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Мысал. Мысал ретінде 5 ақпараттық таңбадан тұратын және бір қатені түзететін 

ұзындығы 3 кодтық сөзбен код құруға тырысамыз. Үш ақпараттық таңба болғандықтан, 

әртүрлі кодтық сөздер 23=8 болуы керек. 1.1 теоремасына сәйкес екі түрлі кодтық сөздер 

арасындағы қашықтық кемінде 2×1+1=3 болуы керек. V кодына 00000 сөзін қосыңыз. Содан 

кейін барлық басқа кодтық сөздердің салмағы кемінде 3 болады. V кодына кез-келген салмақ 

3 сөзін қосқаннан кейін кодқа ешқандай салмақ 3 сөзін қосу мүмкін емес, өйткені кез-келген 

салмақ 3 сөзінің арасындағы қашықтық 2-ге тең. Дәл сол себепті 11111 салмағының 5 сөзі V 

кодына да жатпайды. 4 салмағы 5 сөз қалады, олар 8 кодтық сөзге ие бола алмайды. 
 

1 тапсырма. Алынбалы тасымалдауышта файлға немесе каталогқа кіру құқығын 

анықтау. 

2 тапсырма. FAT32 түбірлік каталогын сипаттап, NTFS томының жүктеу секторын 

алынбалы тасымалдаушыда анықтаңыз. 

3 тапсырма. Файлдық жүйе ext2fs және ext3fs негізгі сипаттамалары мен 

мүмкіндіктерін зерттеңіз. 

4 тапсырма. Виртуалды дискіні жасап, оны виртуалды машинаға қосыңыз. 

5 тапсырма. Файлдық жүйе ext2fs mke2fs 3с <құрылғы>командасымен жасаңыз. 

6 тапсырма. Файлдық жүйе ext2fs-дан ext3fs-ке өту алгоритмі мен құралдарын 

зерттеңіз және іс жүзінде ұғыныңыз. 

7 тапсырма. Acronics бағдарламасы дискінің бөлімдерін құру және өңдеу 

командаларын оқып, іс жүзінде оқып шығыңыз. 

8 тапсырма. Тапсырмаларды орындау, компьютерде көрсету. 

Ұсынылатын әдебиеттер: [4,5,6,7], қос. [1,2,4,7]. 

 

Практикалық сабақ 15. Циклдік кодтар 

Қысқаша теориялық материал 

Бір, бірнеше қателер мен қателер жиынтығын анықтайтын тиімді кодтардың қатарына 

циклдік кодтар жатады (CRC – Cyclic Redundance Code). Олар өте сенімді және блоктық 

синхрондау кезінде қолданылуы мүмкін, мысалы, тақ санды таңдау қиын болады. 

Циклдік кодтаудың бір нұсқасы-бастапқы кодты генеративті көпмүшеге көбейту g (x), 

ал декодтау g(x) бөлу. Егер бөлудің қалған бөлігі нөлге тең болмаса, онда қате пайда болды. 

Қате туралы сигнал таратқышқа түседі, бұл қайта беруді тудырады. 

Генеративті көпмүшелік-бұл Xn-1 Саны ашылатын қарапайым факторлардың біреуінің 

екілік бейнесі, мұндағы Xn  n – разрядтағы бірлікті білдіреді, n код тобының биттерінің санына 

тең. Сонымен, егер n=10 және X=2 болса, онда Xn-1=1023=11*93, ал егер g(X)=11 немесе 1011 

екілік кодында болса, онда осы генеративті көпмүшені құрайтын код тобындағы Ai*g(x) 

сандарының циклдік кодтарының мысалдарын келесі кестеде көруге болады. 

Саны Циклдік код Саны Циклдік код 

0 0000000000. 13 0010001111 

1 0000001011 14 0010011010 

2 0000010110 15 0010100101 

3 0000100001 16 0011000110 

5 0000110111 18 0011000110 

6 0001000010 19 0011010001 

..... ........ ....... ....... 
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Тәжірибеде кеңінен қолданылатын циклдік кодтың негізгі нұсқасы алдыңғы нұсқадан 

ерекшеленеді, өйткені генеративті көпмүшеге бөлу әрекеті келесі алгоритммен 

ауыстырылады: 1) оң жақтағы бастапқы кодталған A санына нөлдер қосылады, мұндағы К-

бірлікке азайтылған түзуші көпмүшедегі биттер саны; 2) алынған а*(2К) санының үстінен О 

операциясы жасалады, ол бөлінуден ерекшеленеді, өйткені операцияның әр қадамында 

шегерудің орнына "алып тастау немесе жою" таңқаларлық операциясы жасалады»; 3) алынған 

қалдық-бұл CRC-кодталған С-да оң жақтан нөлге тең болатын артық к-биттік код, яғни. 

С= А*(2К)+В. 

Қабылдау соңында C кодының үстінде о операциясы орындалады. Егер қалдық нөлге 

тең болмаса, онда беру кезінде қате пайда болды және А кодын қайта беру қажет. 

Мысал. А = 1001 1101 болсын, көпмүшені құрайды 11001. 

K = 4 болғандықтан, А*(2K)=100111010000. Циклдік кодты есептеу операциясының 

орындалуы суретте көрсетілген. 

 
Сурет. Циклдік кодты алу мысалы 

 

Қалыптастыру полиномдарының жалпы қабылданған белгісі келесі мысалды береді: 

g(X)=X16+X12+X5+1, 

бұл 1 0001 0000 0010 0001 кодына тең. Бұл көпмүшелік V. 42 хаттамасында екі артық байттары 

бар 240 биттік кодтық топтарды кодтау үшін қолданылады. Бұл хаттамада төрт артық байт 

үшін көпмүшені құруға болады 

g(X)=X32+X26+X23+X22+X 6+X12+X11+X10+X8+X7+X5 +X4+X2+1. 
 

1 тапсырма. Теориялық материалдармен танысады. 

2 тапсырма. Қатты диск құрылымын зерттеу үшін утилиту бағдарламасын жүктеу. 

3 тапсырма. ДК-де логикалық дискілердің барлық секторлары мен кластерлерін 

тексеру. Оқытушыға көрсету. 

4 тапсырма. Алмалы-салмалы тасығыштағы барлық секторлар мен кластерлерді 

тексеру. Оқытушыға көрсету. 

5 тапсырма. Утилиту бағдарламасын пайдалана отырып, алынбалы тасымалдауышта 

ақпаратты жою және қалпына келтіру. Оқытушыға көрсету. 

6 тапсырма. Хабарламалардың статистикалық схемасы бар 

𝑁 = |
𝐴 𝐵 𝐶

0,7 0,2 0,1
| 

Шеннон – Фано әдісі бойынша жеке әріптер мен екі әріптен тұратын комбинацияларды 

кодтаңыз, кодтарды олардың үнемділігі (бір таңбаға келетін ақпарат мөлшері) және 

артықтығы бойынша салыстырыңыз. 

7 тапсырма. Ақпарат көзі R=1000 таңба / с жылдамдықпен хабарлама береді. Алфавит 

XYZ үш таңбадан (әріптерден) тұрады, олардың пайда болу статистикасы 0,7; 0,2; 0,1. Ақпарат 

көзінің таңбаларын c=1250 бит/с өткізу қабілеті бар байланыс арнасы арқылы хабарлардың 

кідіріссіз өтуін қамтамасыз ететіндей етіп кодтаңыз. 

8 тапсырма. Тапсырмаларды орындау, компьютерде көрсету. 

Ұсынылатын әдебиеттер: [4,5,6,7], қос. [1,2,4,7]. 
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3 БӨЛІМ. БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫҢ ОҚЫТУШЫМЕН БІРГЕ ОРЫНДАЙТЫН 

ӨЗІНДІК ЖҰМЫСТАРЫ БОЙЫНША ТАПСЫРМАЛАР 
 

Тақырып 1. Негізгі ұғымдар мен анықтамалар. 

Тапсырма 1. Ақпараттық жүйелердің схемалық жіктелуін жасаңыз. 

Тапсырма 2. АЖ-дің әр класы үшін сипаттаманы сипаттаңыз. 

Тапсырма 3. Ақпаратты беру жүйесі және қолданбалы ақпарат теориясының 

постулаттары. 

Тапсырма 4. Анықтама беру: ақпарат және ақпараттық процестер. 

Тапсырма 5. Ақпаратты берудің бір арналы жүйесінің жұмыс принципін сипаттаңыз. 

Тапсырма 6. Қолданбалы ақпарат теориясының барлық постулаттарын тізімдеңіз және 

сипаттаңыз. 

Тапсырма 7. Егер көзі M=10 негізі бар кодпен кодталған секундына екі белгі 

жылдамдығымен сигналдар шығарса және жалған қабылдау ықтималдығы p=0,3 болса, 

симметриялы арнаның өткізу қабілеті қандай? 

Тапсырма 8. Тапсырмаларды орындау, компьютерде көрсету. 

БОӨЖ бақылау нысаны: семинар, компьютерлерде жеке және кіші топпен жұмыс. 

БОӨЖ орындауға арналған әдістемелік ұсынымдар: тапсырмалар аудиторияда MS 

Office көмегімен компьютерлерде орындалады. 

Ұсынылатын әдебиеттер: [1,2,3,4,5,6,7], доп. [1,2,3,4,5,6,7]. 
 

Тақырып 2. Жүйелік тәсіл және жүйелік талдау. 

Тапсырма 1. Ақпараттық жүйенің моделіне жүйелік талдау жүргізу. 

Тапсырма 2. Ақпараттық жүйе моделінің негізгі сипаттамаларын сипаттаңыз. 

Тапсырма 3. Хабарламалардың статистикалық схемасы бар 𝑁 = |
𝐴 𝐵 𝐶

0,7 0,2 0,1
|. 

Шеннон-Фано әдісі бойынша жеке әріптер мен екі әріптік комбинацияларды кодтаңыз, 

кодтарды олардың үнемділігі (бір таңбаға келетін ақпарат мөлшері) және артықтығы бойынша 

салыстырыңыз. 

Тапсырма 4. Келесі статистикалық схемамен x таңбаларының жиынтығы берілген: 
𝑋

𝑃
|

𝑥1 𝑥2 𝑥3 𝑥4 𝑥5 𝑥6 𝑥7 𝑥8 𝑥9

0,20 0,15 0,15 0,2 0,10 0,10 0,08 0,06 0,04
. 

Хаффман әдісі бойынша екілік кодты кодтаңыз және H(X) хабарының энтропиясын 

және Код сөзінің орташа ұзындығын есептеңіз. 

Тапсырма 5. Ақпарат мөлшерін өлшеу бірліктері. 

Тапсырма 6. Ақпарат теориясының есептеріндегі ықтималдық теориясының 

элементтері. 

Тапсырма 7. Шеннонның ақпараттық өлшемі. 

Тапсырма 8. Тапсырмаларды орындау, компьютерде көрсету. 

БОӨЖ бақылау нысаны: семинар, компьютерлерде жеке және кіші топпен жұмыс. 

БОӨЖ орындауға арналған әдістемелік ұсынымдар: тапсырмалар аудиторияда MS 

Office көмегімен компьютерлерде орындалады. 

Ұсынылатын әдебиеттер: [1,2,3,4,5,6,7], доп. [1,2,3,4,5,6,7]. 
 

Тақыырып 3. Ақпараттық жүйелерді модельдеу. 

Тапсырма 1. Марков процестерін қолдана отырып компьютерлік модельдеуді жүргізу. 

Тапсырма 2. Үздіксіз Марков тізбегін және дискретті тізбекті құрыңыз. 

Тапсырма 3. Егер алфавиттегі әріптер саны 32 болса және барлық хабарламалар бірдей 

болса, 5 әріптен тұратын ақпарат пен хабарламаның энтропиясын анықтаңыз. 

Тапсырма 4. Ақпарат мөлшерін бағалау. 

Тапсырма 5. Байланыс арналары бойынша деректерді беру. 

Тапсырма 6. Егер сигнал деңгейінің саны 16 болса, амплитудалық-импульстік 

модуляциясы бар арнаның өткізу қабілетін табыңыз, бастапқы сигналдың жиілік жолағы F, 

U(t) сигналы диапазонда біркелкі бөлінеді (−UM,+UM); бұл жағдайда көрші деңгейге өту 
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мүмкіндігін білдіретін бұрмалану ықтималдығы 5% құрайды. 

Тапсырма 7. Дискретті байланыс арналарының өткізу қабілеті. 

Тапсырма 8. Тапсырмаларды орындау, компьютерде көрсету. 

БОӨЖ бақылау нысаны: семинар, компьютерлерде жеке және кіші топпен жұмыс. 

БОӨЖ орындауға арналған әдістемелік ұсынымдар: тапсырмалар аудиторияда MS 

Office көмегімен компьютерлерде орындалады. 

Ұсынылатын әдебиеттер: [1,2,3,4,5,6,7], доп. [1,2,3,4,5,6,7]. 
 

Тақырып 4. Әмбебап модельдеу тілі. 

Тапсырма 1. Бағдарламалармен танысыңыз: BpWin және ERWin. 

Тапсырма 2. UML-де модельдеу жүргізу: 

а) Марковтың үздіксіз тізбегінің диаграммасын құрыңыз. 

б) Марковтың дискретті тізбегінің диаграммасын құрыңыз. 

Тапсырмаларды орындау, компьютерде көрсету. 

Тапсырма 3. Үздіксіз байланыс арналарының өткізу қабілеті. 

Тапсырма 4. Шуылға төзімділік және өткізу қабілеті. 

Тапсырма 5. Кодтау әдістері. 

Тапсырма 6. Lz77 және LZ78 алгоритмдерін қолдана отырып, жолдарды кодтаңыз: 

"КазАДИ-ең жақсы институты!"және" Қазади алға-алға!». 

Тапсырма 7. Используя RLE и дифференциальное кодирование сжать полученные 

данные. 

Тапсырма 8. Тапсырмаларды орындау, компьютерде көрсету. 

БОӨЖ бақылау нысаны: семинар, компьютерлерде жеке және кіші топпен жұмыс. 

БОӨЖ орындауға арналған әдістемелік ұсынымдар: тапсырмалар аудиторияда MS 

Office көмегімен компьютерлерде орындалады. 

Ұсынылатын әдебиеттер: [1,2,3,4,5,6,7], доп. [1,2,3,4,5,6,7]. 
 

Тақырып 5. Ақпараттық жүйелердің теориялық-бірнеше сипаттамасы. 

Тапсырма 1. Ақпаратты қысу. 

Тапсырма 2. Сығымдау коэффициентін ASCII таңбалар тізбегінің арифметикалық 

әдісімен табыңыз (яғни, әр таңбаның ұзындығы 8 бит), ол: abaaa. 

Тапсырма 3. Сандар үшін Фибоначчи кодтарын беріңіз 131; 148; 87; 17; 33. 

Тапсырма 4. Физикалық эксперименттің математикалық моделі. 

Тапсырма 5. 5 сынақ тізбегінен эксперимент жүргізу-бақылау және өлшеу сериялары. 

Тапсырма 6. Үлгі нүктелерінің берілген ықтималдығы бойынша оқиғалардың 

ықтималдығын есептеңіз. 

Тапсырма 7. Ақпараттық-өлшеу жүйесінде бастапқы түрлендіру кезінде алынған 

үлгілердің тізбегін қысыңыз. 0,4 ең жоғары қатемен ақпаратты жоғалтумен сығуға жол 

беріледі. Үлгілер тізбегі келесідей: 10,1; 12,5; 11,9; 11,5; 11,7; 12; 12,1; 11,8; 11,4; 11,2; 10,9. 

Тапсырма 8. Тапсырмаларды орындау, компьютерде көрсету. 

БОӨЖ бақылау нысаны: пікірталас, жеке және топтық жобаларды әзірлеу. 

БОӨЖ орындауға арналған әдістемелік ұсынымдар: тапсырмалар аудиторияда MS 

Office көмегімен компьютерлерде орындалады. 

Ұсынылатын әдебиеттер: [1,2,3,4,5,6,7], доп. [1,2,3,4,5,6,7]. 
 

Тақырып 6. Көздің энтропиясын есептеу. 

Тапсырма 1. Дискретті және үздіксіз кездейсоқ шамалардың энтропиясы. 

Тапсырма 2. Энтропиялық сипаттамаларды бағалау. 

Тапсырма 3. Мысалмен ақпараттың төрт түрін шешіңіз және дәлелдеңіз. 

Тапсырма 4. Ақпаратты бастапқы қабылдау және түрлендіру. 

Тапсырма 5. Ақпарат сенсорының жұмыс сапасының негізгі көрсеткіштерін 

сипаттаңыз. 

Тапсырма 6. ASCII таңбаларының реттілігін адаптивті сығуды орындағаннан кейін 
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Хаффман кодтарының тізбегін келтіріңіз: abaaabbb. 

Тапсырма 7. Уақыт бойынша үздіксіз хабарламаны кванттау. 

Тапсырма 8. Тапсырмаларды орындау, компьютерде көрсету. 

БОӨЖ бақылау нысаны: семинар, компьютерлерде жеке және кіші топпен жұмыс. 

БОӨЖ орындауға арналған әдістемелік ұсынымдар: тапсырмалар аудиторияда MS 

Office көмегімен компьютерлерде орындалады. 

Ұсынылатын әдебиеттер: [1,2,3,4,5,6,7], доп. [1,2,3,4,5,6,7]. 
 

Тақырып 7. Байланыс арнасындағы шығындарды анықтау. 

Тапсырма 1. Дискретті хабарламаның жеке элементін беру кезіндегі ақпарат мөлшері. 

Тапсырма 2. Ақпараттың жеке қасиетін анықтаңыз және барлық қасиеттерді 

сипаттаңыз. 

Тапсырма 3. Дискретті хабарламаның кез-келген элементіндегі ақпараттың орташа 

мөлшерін есептеңіз. 

Тапсырма 4. Үздіксіз көзден хабарлама жіберу кезінде ақпарат мөлшерін есептеңіз. 

Тапсырма 5. Дискретті кездейсоқ шаманың энтропиясы. 

Тапсырма 6. Үздіксіз кездейсоқ шаманың энтропиясы. 

Тапсырма 7. Үздіксіз гаусс байланыс арнасы арқылы берілу жылдамдығы және өткізу 

қабілеті. 

Тапсырма 8. Тапсырмаларды орындау, компьютерде көрсету. 

БОӨЖ бақылау нысаны: семинар, компьютерлерде жеке және кіші топпен жұмыс. 

БОӨЖ орындауға арналған әдістемелік ұсынымдар: тапсырмалар аудиторияда MS 

Office көмегімен компьютерлерде орындалады. 

Ұсынылатын әдебиеттер: [1,2,3,4,5,6,7], доп. [1,2,3,4,5,6,7]. 
 

Тақырып 8. Шу арнасындағы беріліс жылдамдығы мен өткізу қабілетін есептеу. 

Тапсырма 1. Үздіксіз гаусс байланыс арнасы үшін беріліс жылдамдығының сызбасын 

құрыңыз. 

Тапсырма 2. Үздіксіз гаусс байланыс арнасының өткізу қабілетін құрыңыз. 

Тапсырма 3. Үздіксіз арнаны үш параметр бойынша сипаттаңыз. 

Тапсырма 4. Дискретті арналардың модельдері. 

Тапсырма 5. Симметриялы екілік арнаның сызбасын жасаңыз. 

Тапсырма 6. Өшірумен екілік арнаның сызбасын жасаңыз. 

Тапсырма 7. Техникалық және ақпараттық жылдамдықты анықтаңыз. 

Тапсырма 8. Тапсырмаларды орындау, компьютерде көрсету. 

БОӨЖ бақылау нысаны: семинар, компьютерлерде жеке және кіші топпен жұмыс. 

БОӨЖ орындауға арналған әдістемелік ұсынымдар: тапсырмалар аудиторияда MS 

Office көмегімен компьютерлерде орындалады. 

Ұсынылатын әдебиеттер: [1,2,3,4,5,6,7], доп. [1,2,3,4,5,6,7]. 
 

Тақырып 9. Сигнал бұрмалануының ұңғымаға тәуелділігін талдау. 

Тапсырма 1. Эффективное кодирование сообщений. 

Тапсырма 2. Екі таңбалы ансамбль үшін тиімді кодты жасаңыз: 

𝑍 = [
𝑧1 𝑧2

0,9 0,1]. 

Бір белгіге энтропия мен таңбалардың орташа санын есептеңіз. 

Тапсырма 3. Төрт хабарламаның ықтималдығы анықталды: p1=0,4: p2=0,3; p3=0,2; 

p4=0,1. Шеннон-Фано және Хаффман әдістерін қолдана отырып, тиімді кодтарды құрыңыз. 

Тапсырма 4. Хаффман коды. 

Тапсырма 5. Хаффман кодын құрудың біріктірілген әдісі. 

Тапсырма 6. Код ағашын құрыңыз. Тармақтау әр әріптің ықтималдығына жеткенше 

жалғасады. 

Тапсырма 7. Кодтық ағашты жоғарыдан төменге жылжыту, әр әріп үшін оған сәйкес 

Код комбинациясын жазыңыз. 
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Тапсырма 8. Тапсырмаларды орындау, компьютерде көрсету. 

БОӨЖ бақылау нысаны: семинар, компьютерлерде жеке және кіші топпен жұмыс. 

БОӨЖ орындауға арналған әдістемелік ұсынымдар: тапсырмалар аудиторияда MS 

Office көмегімен компьютерлерде орындалады. 

Ұсынылатын әдебиеттер: [1,2,3,4,5,6,7], доп. [1,2,3,4,5,6,7]. 
 

Тақыырып 10. Шеннон-Фано әдісі бойынша тиімді кодтарды құру. 

Тапсырма 1. Деректерді сығу әдістері. 

Тапсырма 2. Мұрағатшылардың қызметтік бағдарламаларын қолдана отырып 

құжаттаманы қысыңыз: WinZip, WinRAR, Backup. 

Тапсырма 3. Анықтаңыз: ақпаратты сығу коэффициенті, ақпаратты сығу 

коэффициенті, ақпаратты сығу жылдамдығы және ақпаратты ашу жылдамдығы. 

Тапсырма 4. Динамикалық кестелерді қолдана отырып, ақпаратты қысыңыз. 

Тапсырма 5. Хаффман әдісін қолдана отырып, ансамбльді 8 таңбадан кодтап, кесте 

жасаңыз: x1, x2, x3,..., x8 ықтималдықпен p1=0,22; p2=0,20; p3=0,16; p4=0,16; p5=0,10; p6=0,10; 

p7=0,04; p8=0,02. Көмекші бағандар: x1,1(0,22); x1,2(0,22); x1,3(0,26); x1,4(0,32); x1,5(0,42); 

x1,6(0,58); x1,7(1); x2,1(0,20); x2,2(0,20); x2,3(0,23); x2,4(0,26); x2,5(0,32); x2,6(0,42); 

x3,1(0,16); x3,2(0,16); x3,3(0,20); x3,4(0,22); x3,5(0,26); x4,1(0,16); x4,2(0,16); x4,3(0,16); 

x4,4(0,20); X5,1(0,10); X5,2(0,10); X5,3(0,16); X6,1(0,10); x7,1(0,06). Жаңа комбинация x1 = 01; 

x2=00; x3=111; x4=110; x5=100; x6=1011; x7=10101; x8=10100. 

Тапсырма 6. Data Mining Міндеттері. 

Тапсырма 7. Жіктеу және кластерлеу. 

Тапсырма 8. Тапсырмаларды орындау, компьютерде көрсету. 

БОӨЖ бақылау нысаны: семинар, компьютерлерде жеке және кіші топпен жұмыс. 

БОӨЖ орындауға арналған әдістемелік ұсынымдар: тапсырмалар аудиторияда MS 

Office көмегімен компьютерлерде орындалады. 

Ұсынылатын әдебиеттер: [1,2,3,4,5,6,7], доп. [1,2,3,4,5,6,7]. 
 

Тақырып 11. Хаффман әдісі бойынша тиімді кодтарды құру. 

Тапсырма 1. Қолдау векторлық әдісі, "жақын көрші" әдісі және Байес 

классификациясы. 

Тапсырма 2. Екі жиынды бөлетін жазықтықты табыңыз (тірек векторлары әдісі). 

Тапсырма 3. F(x) функциясы арқылы жіктеу функциялары тобын сипаттаңыз, SVM 

моделін құрыңыз. 

Тапсырма 4. "Жақын көрші" әдісін қолдана отырып, жаңа жазба үшін болжам жасаңыз. 

Тапсырма 5. "Алыс көрші" әдісін қолдана отырып, жаңасына болжам жасаңыз. 

Тапсырма 6. Мамандықтың кез келген пәні бойынша кластерлеуді жүргізу. 

Тапсырма 7. Туристік агенттіктің клиенттері туралы мәліметтер базасын жасаңыз (жас 

және бір айдағы табыс). Жарнамалық материалдың екі түрі бар: 1 класс (қымбат) және 2 класс 

(арзан). Жаңа клиент қай сыныпқа жататынын және жарнамалық материалдардың екі түрінің 

қайсысын жіберу керектігін анықтаңыз. 

Тапсырма 8. Тапсырмаларды орындау, компьютерде көрсету. 

БОӨЖ бақылау нысаны: пікірталас, жеке және топтық жобаларды әзірлеу. 

БОӨЖ орындауға арналған әдістемелік ұсынымдар: тапсырмалар аудиторияда MS 

Office көмегімен компьютерлерде орындалады. 

Ұсынылатын әдебиеттер: [1,2,3,4,5,6,7], доп. [1,2,3,4,5,6,7]. 
 

Тақырып 12. Шуылға қарсы кодтардың түзету мүмкіндіктерін анықтау. 

Тапсырма 1. Жіктеу және болжау әдістері. 

Тапсырма 2. Нейрондық желілер. 

Тапсырма 3. Клиенттер туралы ақпаратты қамтитын мәліметтер базасын жасаңыз. 

Тапсырма 4. Деректер негізінде клиент несиені қайтармау қаупі бар-жоғына жауап 

бере алатын модель құрыңыз. 
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Тапсырма 5. Deductor (Base Group) аналитикалық пакетінде мәселелерді шешіңіз. 

Тапсырма 6. Деректерді сақтау технологиялары. 

Тапсырма 7. Деректерді өндіру технологиялары. 

Тапсырма 8. Тапсырмаларды орындау, компьютерде көрсету. 

БОӨЖ бақылау нысаны: семинар, компьютерлерде жеке және кіші топпен жұмыс. 

БОӨЖ орындауға арналған әдістемелік ұсынымдар: тапсырмалар аудиторияда MS 

Office көмегімен компьютерлерде орындалады. 

Ұсынылатын әдебиеттер: [8,9,10,11], доп. [7,8,9,10]. 
 

Тақырып 13. Сызықтық топтық кодтарды құру. 

Тапсырма 1. Хаффман әдісін қолдана отырып,8 таңбадан тұратын ансамбльді 

кодтап,кесте жасаңыз: x1, x2,x3,..., x8 ықтималдығы p1=0,22; p2=0,20; p3=0,16; p4=0,16; 

p5=0,10; p6=0,10; p7=0,04; p8=0,02. Көмекші бағандар: x1,1(0,22); x1,2(0,22); x1,3(0,26); 

x1,4(0,32); x1,5(0,42); x1,6(0,58); x1,7(1); x2,1(0,20); x2,2(0,20); x2,3(0,23); x2,4(0,26); 

x2,5(0,32); x2,6(0,42); x3,1(0,16); x3,2(0,16); x3,3(0,20); x3,4(0,22); x3,5(0,26); x4,1(0,16); 

x4,2(0,16); x4,3(0,16); x4,4(0,20); X5,1(0,10); X5,2(0,10); X5,3(0,16); X6,1(0,10); x7,1(0,06). 

Жаңа комбинация x1 = 01; x2=00; x3=111; x4=110; x5=100; x6=1011; x7=10101; x8=10100. 

Тапсырма 2. Код ағашын құрыңыз. Тармақтау ықтималдыққа жеткенше жалғасады. 

Тапсырма 3. Таңдау бағдарламалық қамтамасыз ету құру үшін ДҚ. 

Тапсырма 4. Деректер қоймасы үшін архитектураны таңдаңыз. 

Тапсырма 5. Деректер қоймасының архитектурасы үшін тұжырымдамалық схема 

жасаңыз. 

Тапсырма 6. Деректер қоймасының компоненттерін сипаттаңыз. 

Тапсырма 7. Деректерді сақтау технологиясын қолдану саласы. 

Тапсырма 8. Тапсырмаларды орындау, компьютерде көрсету. 

БОӨЖ бақылау нысаны: семинар, компьютерлерде жеке және кіші топпен жұмыс. 

БОӨЖ орындауға арналған әдістемелік ұсынымдар: тапсырмалар аудиторияда MS 

Office көмегімен компьютерлерде орындалады. 

Ұсынылатын әдебиеттер: [1,2,3,4,5,6,7], доп. [1,2,3,4,5,6,7]. 
 

Тақырып 14. Әр түрлі тәсілдерді қолдана отырып жүйені сипаттау. 

Тапсырма 1. Екі жиынды бөлетін жазықтықты табыңыз (тірек векторлары әдісі). 

Тапсырма 2. F(x) функциясы арқылы жіктеу функциялары тобын сипаттаңыз, SVM 

моделін құрыңыз. 

Тапсырма 3. Санақ теоремасын (Котельников) тұжырымдап, түсіндіріңіз. Сигнал 

көлеміне қандай параметрлер әсер етеді? 

Тапсырма 4. Дискретті арна үшін өткізу қабілеттілігінің өрнегін кедергісіз және 

кедергісіз беріңіз. 

Тапсырма 5. Мұрағатшының анықтамасын беріңіз. Жалпы мұрағатшыларға мысалдар 

келтіріңіз. 

Тапсырма 6. Префикс коды туралы түсінік қалыптастырыңыз. Неліктен деректерді 

сығу кезінде префикс коды пайда болуы керек? 

Тапсырма 7. Хаффман Алгоритмі. Арифметикалық кодтау алгоритмі. 

Тапсырма 8. Тапсырмаларды орындау, компьютерде көрсету. 

БОӨЖ бақылау нысаны: семинар, компьютерлерде жеке және кіші топпен жұмыс. 

БОӨЖ орындауға арналған әдістемелік ұсынымдар: тапсырмалар аудиторияда MS 

Office көмегімен компьютерлерде орындалады. 

Ұсынылатын әдебиеттер: [1,2,3,4,5,6,7], доп. [1,2,3,4,5,6,7]. 
 

Тақырып 15. Файлдық жүйелерді зерттеу. 

Тапсырма 1. Deductor жүйесін пайдаланушылар санаттары. 

Тапсырма 2. OLAP жүйесінің деректер моделі. 

Тапсырма 3. FAT32-де жұмыс дискісін дефрагментациялау. 
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Тапсырма 4. FAT32-де жүйелік дискіні дефрагментациялау. 

Тапсырма 5. NTFS-де жұмыс дискісін дефрагментациялау. 

Тапсырма 6. NTFS-те жүйелік дискіні дефрагментациялау. 

Тапсырма 7. Acronics бағдарламасында файлдық жүйені талдаңыз. 

Тапсырма 8. Тапсырмаларды орындау, компьютерде көрсету. 

БОӨЖ бақылау нысаны: семинар, компьютерлерде жеке және кіші топпен жұмыс. 

БОӨЖ орындауға арналған әдістемелік ұсынымдар: тапсырмалар аудиторияда MS 

Office көмегімен компьютерлерде орындалады. 

Ұсынылатын әдебиеттер: [1,2,3,4,5,6,7], доп. [1,2,3,4,5,6,7]. 
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4 БӨЛІМ. ОҚУ ҮЛГЕРІМІН БАҚЫЛАУ БОЙЫНША МАТЕРИАЛДАР 
 

4.1. Модульдер бойынша бақылау және аралық аттестаттау жүргізу үшін сұрақтар 

тізбесі 
 

1 Модуль бойынша бақылау жүргізу үшін сұрақтар: 

2. Ақпараттық жүйенің негізгі анықтамалары мен ұғымдарын беріңіз. 

3. Ақпарат түсінігін түсіндірудегі принциптік айырмашылықтардың мәнін түсіндіріңіз. 

4. Сигнал мен хабарды анықтаңыз. 

5. Байланыс желісі мен арнасы арасындағы айырмашылық неде? 

6. Ақпарат санының құрылымдық шараларын атаңыз. 

Әр түрлі құрылымдық шаралармен ақпарат санын есептеу формулаларын келтіріңіз. 

7. Шеннон бойынша ақпарат санын есептеу формуласын келтіріңіз. 

8. Хартли және Шеннон бойынша бит салыстыру. 

9. Қандай бит саны нибблға тең? 

10. Халықаралық жүйеде қабылданған бірліктерден деректерді өлшеу бірліктеріндегі екілік 

ірілендіруші префикстер немен ерекшеленеді? 

11. Энтропия дегеніміз не? 

12. Дискретті жүйелер үшін энтропияның негізгі қасиеттерін сипаттаңыз. 

13. Энтропия ең жоғарғы (ең төменгі) мәнге ие болғанда көрсетіңіз. 

14. Тәуелсіз және тәуелді жүйелер жағдайында екі жүйенің бірігуінің энтропиясын білдіріңіз. 

15. Хартли мен Шеннон бойынша ақпарат санының айырмашылығы неде? 

2 Модуль бойынша бақылау жүргізу үшін сұрақтар: 

1. Энтропия ұғымын анықтаңыз. 

2. Ансамбль энтропиясының негізгі қасиеттерін атаңыз. 

3. Ақпарат теориясында шартты энтропия ұғымы қайда қолданылады? 

4. Өзара тәуелді таңбалардың ортақ пайда болу мүмкіндігін анықтаңыз. 

5. Арна матрицасының құрамын және оның қасиеттерін анықтаңыз.  

6. Детерминирленген сигнал деп не түсінеді? 

7. Детерминирленген сигналдардың математикалық көріністерінің түрлерін атаңыз. 

8. Функциялар жүйесінің ортонормалылық және ортогональдік шарттарын жазыңыз. 

9. Неге детерминирленген сигналдардың модельдерін зерттеу қажет? 

10. Сигнал берудің уақытша формасын сипаттаңыз. 

11. «Модуляция» функциясын анықтаңыз. 

12. Модуляцияның бастапқы мақсатын көрсетіңіз. 

13. Сізге белгілі үздіксіз модуляция түрлерін атаңыз. 

14. Сізге белгілі манипуляция түрлерін атаңыз. 

15. Гармоникалық модуляция сигналы кезінде АМ сигналының уақытша диаграммаларын 

келтіріңіз. 

Аралық аттестаттауға дайындық сұрақтары: 

1. «Ақпаратқа» анықтама беріңіз. 

2. Деректер ақпараттан немен ерекшеленеді? 

3. Автоматтандырылған басқару жүйесінде ақпарат қандай кезеңдерден өтеді? Әр кезеңді 

қысқаша сипаттаңыз! 

4. Деректер не арқылы беріледі? 

5. Ақпарат теориясының негізгі міндеттері қандай? 

6. Семиотикадағы ақпаратты өлшеудің негізгі түрлерін келтіріңіз. 

7. Семантикалық әдіс кезінде ақпаратты Өлшеу мәні неде? 

8. Ақпарат мазмұнының мәні неде? 

9. Ақпараттың мазмұны қалай анықталады? 

10. Ақпараттың орындылығы түсінігі және оның физикалық мәні. 

11. Амплитуда спектрін және фазалар спектрін анықтаңыз. 

12. Айырмашылық спектрлерін мерзімді және непериодического сигналдарды? 
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13. Спектрдің практикалық еніне анықтама беріңіз. 

14. Сигналдың ұзақтығы мен оның спектрінің ені арасындағы қандай тәуелділік? 

15. Кездейсоқ процестің анықтамасын беріңіз.  

16. Ақпаратты дискретті және сандық берудің артықшылықтарын сипаттаңыз.  

17. Дискреттеу тапсырмасының жалпы қойылымын келтіріңіз. 

18. Сигналды қалпына келтірудің интерполяциялық және экстраполяциялық тәсілдерін 

салыстырыңыз. 

19. Сигналды қалпына келтірудің орташа квадраттық өлшемі деп нені түсінеді? 

20. Котельников теоремасын құрастырыңыз. 

21. Кодтық комбинацияның орташа ұзындығы қандай шекке дейін азайтылуы мүмкін? 

22. Оңтайлы кодтарды құру шарттарын атаңыз. 

23. Кодтаудың негізгі теоремаларын құрастырыңыз. 

24. Тиімді кодтар мен оларды қолдану мақсатын атаңыз. 

25. Блокты кодтауды қолдану себептерін атаңыз. 

26. Сығылған деректерге бейімделу мүмкіндігі бойынша сығу әдістерінің жіктелуін, 

деректерді кодтау және декодтау операцияларының симметриялығын, ақпаратты бұрмалау 

мүмкіндігін орындаңыз. 

27. RLE-кодтау алгоритмін сипаттаңыз. 

28. Бүтін сандарды ұсынумен деректерді қысу алгоритмін сипаттаңыз. 

29. Мұндай қысудың адаптивті нұсқасының мысалын келтіріңіз. 

30. Қысудың арифметикалық әдісін сипаттаңыз. 
 

4.2. Кілттері көрсетілген өзін-өзі бақылауға арналған тест тапсырмалары 
 

1. Ақпараттық процесс орта мен: 

A) есептеу жүйесі 

B) жұмысты ұйымдастыру  

C) білім беру  

D) нақты әлемнің кейбір бөлігі 

E) жеке және заңды тұлғалардың 
 

2. Ақпарат санын анықтауға болады: 

A) жаңа 

B) бір объектінің сипаттамасы  

C) шарасы ретінде белгісіздік азайту  

D) сигналды алу нәтижесінде  

E) логарифмирленетін өрнекті бөле отырып 
 

3. Ақпарат көзінен қабылдағышқа ақпарат беру кезінде қаралатын мәліметтер: 

A) құжатталған 

B) әлеуметтік 

C) берілген 

D) алынған 

E) кіріс 
 

4. Статикалық сигналдар: 

A) электрмагниттік өріс жағдайының өзгеруі 

B) жарық және радиосигналдар 

C) Қазақстан Республикасы 

D) физикалық объектілердің тұрақты жай-күйі 

E) күш өрістерінің динамикалық жағдайы 
 

5. Ақпараттық шаралар қандай аспектілерде қарастырылады: 

A) статистикалық 
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B) білім беру 

C) құрылымдық және статистикалық 

D) статистикалық және семантикалық 

E) білім беру 
 

6. Соңғы тұтынушының ақпаратты қабылдауы, деп аталатын әртүрлі кедергілердің 

болуына байланысты қиындауы мүмкін: 

A) сыртқы 

B) ақпараттық жүйе 

C) сандық сигналмен 

D) кодтау 

E) ақпараттық шуылмен 
 

7. Екілік есептеу жүйесінде қанша сандар (және қандай) қолданамыз: 

A) 2(0,1) 

B) 2(1,2) 

C) 3(0,1,2) 

D) 3(1,2,3) 

E) 4 (0,1,2,3) 
 

8. Хабарламадағы деректер көлемі таңбалар санымен өлшенеді және өлшенеді 

A) 16-бағандар 

B) е-нат 

C) 12-град 

D) с-сат  

E) 10-дит 
 

9. Қандай теория ақпараттың мақсаттылығын, құндылығын, пайдалылығын және 

мәнін ескереді: 

A) білім беру 

B) статистикалық 

C) орта 

D) динамикалық 

E) үздіксіз 
 

10. Жүйелер сияқты модельдер болуы мүмкін: 

A) термодинамикалық 

B) статистикалық, динамикалық емес 

C) статистикалық, белгісіз 

D) вероятностными, детерминированными 

E) бір-бірімен 
 

11. Тұтынушы үшін ақпараттың құндылық дәрежесін белгілейді: 

A) жаңа 

B) жалпы 

C) ақпараттық сүзгі 

D) жаңа 

E) логикалық сүзгі 
 

12. Ақпарат теориясы тұрғысынан ақпарат дегеніміз не?: 

A) нақты әлемнің көрінісі 

B) біздің сана-сезімнің көрінісі 

C) бір немесе бірнеше белгілер мен сигналдар түрінде берілетін бір нәрсе туралы мәліметтер 

D) белгісіздікті өлшеу өлшемі 

E) байланыс желісі бойынша берілетін басқару сигналы 
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13. Ақпаратты өлшеудің үш негізгі теориясы бар: 

A) құрылымдық, синтаксистік, семантикалық 

B) құрылымдық, статистикалық, семантикалық 

C) білім беру 

D) статистикалық, динамикалық 

E) статистикалық, логикалық 
 

14. Қандай теория ақпарат массивтерінің дискретті құрылысын және ақпараттық 

элементтерді (кванттарды) қарапайым есептеумен өлшеуді қарастырады): 

A) білім беру 

B) статистикалық 

C) орта 

D) динамикалық 

E) үздіксіз 
 

15. Білдіруге жататын широтно-импульсті модуляция: 

A) и=и-х(t) + и0 

B) һ = һ0 + х(t) һ 

C) U = U0 + Uх(t) 

D) һ =  һ- х(t) + һ0  

Е) һ = һ0 + һ  х(t) 
 

16. Кодтау дегеніміз не: 

A) АЖ атаулары үшін қолданылатын сандық және әріптік белгілер 

B) санауышты атрибуттар үшін орнату 

C) негізгі атрибуттарды анықтау 

D) ДҚ жазбаларын шифрлеу 

E) сандарды жазу 
 

17. Өткізу қабілеті – ақпаратты берудің ең жоғары жылдамдығы, мынадай формула бойынша 

анықталады: 

A) Cmax=Hmax/ф, ф-уақыт 

D) Cmax=H/ф 

C) C= ф/Hmax 

D)Cmax=Hmax/p 

E) Cmax=Hmax 
 

18. Биттердегі энтропияны бағалау үшін Шеннон формуласын көрсету: 

A) Н=∑ рi ln pi 

B) H=-log pi 

C) Н=-∑ pi log2 pi 

D) Н=1/2∑ pi ln pi 

E) H=log2N 
 

19. Екі статистикалық байланысты X және Y ансамбльдерінің бірігуін матрицалардың қайсысы 

толық сипаттайды: 

A) P(X,Y) 

B) P(X/Y) 

C) P(Y/X) 

D) P(Y) 

E) P(X) 
 

20. Деректерді беру жылдамдығын өлшеу бірлігі: 

A) бит/с 

B) 1/с 
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C) с 

D) с/2 

E) с/бит 
 

Дұрыс жауаптар кестесі 
 

Сұрақ нөмірі Дұрыс жауап Сұрақ нөмірі Дұрыс жауап 

1 A 11 D 

2 C 12 C 

3 C 13 B 

4 D 14 A 

5 D 15 A 

6 E 16 A 

7 A 17 A 

8 E 18 C 

9 C 19 A 

10 D 20 A 
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ГЛОССАРИЙ 
 

Ақпараттану – ақпараттың жалпы қасиеттерін, үрдістерін, оны өңдеу әдістері мен 

құралдарын зерттейтін іргелі табиғи ғылым (анықтау А. П. Ершовтың және Б. Н. Наумова: 

жинау, сақтау, түрлендіру, ауыстыру, беру). 

Ақпаратты қабылдағыш – бұл хабарламаны қабылдауға және оны дұрыс түсіндіруге 

қабілетті субъект немесе объект. 

Ақпарат көзі – бұл ақпаратты тудыратын және оны хабарлама түрінде ұсынатын субъект 

немесе объект. 

Ақпараттың материалдық тасымалдаушысы – ақпаратты ұсыну немесе беру үшін қызмет 

ететін материалдық объект немесе орта 

Ақпараттық процесс – бұл ақпарат немесе оны ұсынатын хабар мазмұнының уақыты 

ағымында өзгеріс. 

Ақпарат (статистикалық анықтама) – бір мәнді емес нәтижемен кейбір тәжірибенің 

белгісіздігін төмендететін хабарламаның мазмұны; онымен байланысты энтропияның кемуі 

ақпараттың сандық өлшемі болып табылады. 

Ақырғы автомат – жүйесі <X, Y, Q, Ψ, Θ>, онда X және Y болып табылады түпкі кіру және 

шығу алфавитами, Q - соңғы көптеген ішкі жағдайлар, Ψ(х,q) - функциясы өтуілер және Θ(x, 

q) - функциясы шығу. 

Алгоритм (катаң емес анықтамасы) - бұл қарапайым (қарапайым) іс-әрекеттердің нақты 

белгілі бір (бір мәнді) тізбегі. 

Алгоритм – кез келген соңғы алфавит бойынша ақпаратты (деректерді) түрлендіру 

ережелерінің кез келген соңғы жүйесі (В.М. Глушковты анықтау). 

Алгоритм құрылымдық, егер ол стандартты функционалдық блокта ұсынылуы мүмкін. 

Алгоритмнің күрделілігі уақытша – бұл n сөзінің әрбір кіріс ұзындығына сәйкес 

максималды уақыт қоятын функция (ұзындығы N барлық нақты бір типті есептер үшін). 

Алгоритмді орындаушы – алгоритмнің сипаттамасын дұрыс түсіндіре алатын және онда бар 

әрекеттер тізімін орындай алатын субъект немесе құрылғы. 

Алфавит – олардың жүру тәртібі белгіленген белгілер жиынтығы (лексикографиялық тәртіп). 

Бағдарлама – «компьютер» орындаушының ақпаратты өңдеу бойынша іс-қимыл реттілігі. 

Бағдарламалық объект – бұл олардың өзгеру мүмкіндігін анықтайтын кейбір деректер 

жиынтығы мен процедуралар жиынтығы. 

Белгі – дискретті сигналдарды көрсету үшін қолданылатын бір-бірінен ерекшеленетін кейбір 

соңғы жиын элементі. 

Белгілер жиынтығы – олардың жүру тәртібі белгіленген белгілер жиынтығы. 

Бит – тәжірибенің екі ықтимал тепе-теңдік нәтижесіндегі энтропияның өлшем бірлігі. 

Бома-Джакопини теоремасы: кез келген алгоритм құрылымға біріктірілуі мүмкін. 

Декодтау – кері кодтау операциясы, яғни кодтардың алынған реттілігі бойынша бастапқы 

алфавитте ақпаратты қалпына келтіру. 

Деректер – белгілі бір нысанда ұсынылған және одан әрі пайдалануға арналған қандай да бір 

жүйені, құбылысты, процесті немесе объектіні сипаттайтын мәліметтер. 

Деректер құрылымы – біріктірілетін жеке деректер тізбесі, олардың сипаттамалары, сондай-

ақ олардың арасындағы байланыс ерекшеліктері құрайды. 

Дискретті құрылғылар – ішкі күйлердің, кіріс және шығыс сигналдарының көптеген 

дискретті, сондай-ақ кіріс сигналдары түсетін, ішкі күйлер өзгеретін және шығыс сигналдары 

берілетін көптеген уақыт сәттері бар. 

Дискретті сигнал – оның параметрі кейбір интервал шегінде мәндердің соңғы санын 

қабылдай алады. 

Еркін кіру мүмкіндігі бар есте сақтау құрылғылары – олар сақталған ұяшықтың 

мекенжайы бойынша деректерге кіру жүзеге асырылатын. 

Есептеу жүйесінің үнемділігі – бұл жүйеде белгілі бір сандар санының көмегімен жазуға 

болатын сандар саны. 
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Жіктеу – бұл бір типті объектілерді бөлінген қасиеттерге (белгілерге, санаттарға, сыныптарға) 

сәйкес бөлу. 

Жүйе – өзара әрекеттесетін компоненттердің жиынтығы, олардың әрқайсысы жеке-жеке 

жүйенің қасиеттеріне ие емес, бірақ оның ажырамас бөлігі болып табылады. 

Имитациялық модельдеу – зерттелетін прототип оны имитатормен - табиғи немесе 

ақпараттық модельмен ауыстыратын және прототип ерекшеліктері туралы ақпарат алу 

мақсатында эксперименттер жүргізілетін зерттеу әдісі. 

Қара жәшік – бұл құрылымы пайдаланушыға белгісіз жүйе, бірақ оның белгілі бір сыртқы 

әсерлерге реакциясы белгілі. 

Класс – бір немесе бірнеше бірдей атрибуттарға ие көптеген объектілер; бұл атрибуттар класс 

қасиеттерінің өрісі деп аталады. 

Код – (1) белгілердің немесе олардың бір алфавитінің белгілеріне немесе олардың басқа 

алфавитінің үйлесімділігіне сәйкестігін сипаттайтын ереже. (2) таңбаларды немесе олардың 

бастапқы алфавит тіркестерін көрсету үшін пайдаланылатын екінші алфавит белгілері. 

Кодта – бастапқы алфавит арқылы берілген ақпаратты кодтардың бірізділігіне аудару. 

Кодтың артықтығы салыстырмалы – хабарды сенімді (қатесіз) беруді (сақтауды) 

қамтамасыз ету үшін қанша рет ұзарту қажет екенін көрсететін сипаттама. 

Котельников теоремасы (есептеу теоремасы): үздіксіз сигналды сигналда бар ең жоғары 

жиілік кезеңінің аз немесе тең бірдей уақыт аралықтары арқылы өлшеудің немесе осы 

сигналдың шамасын есептеудің реттілігі бойынша толық көрсетуге және дәл қайта жасауға 

болады. 

Құжат – кейбір бағдарламаны орындау нәтижесінде қалыптасқан өнім. 

Логикалық жазба – мағыналық аяқталуы бар қарапайым деректердің атаулы жиынтығы. 

Массив – біртекті деректердің реттелген сызықтық жиынтығы. 

Математикалық модель – бұл еркін табиғаттың көптеген элементтері. 

Машиналық сөз – (1) компьютердің құрылғылары мен жадында біртұтас ретінде өңделетін 

екілік элементтердің жиынтығы; (2) компьютер жадының бір ұяшығында қамтылған деректер. 

Модель – бұл прототиптің осы міндеті үшін маңызды қасиеттерін көрсететін құрамдас 

бөліктердің (элементтердің) және олардың арасындағы байланыстардың бірігуі. 

Модельдеу – прототиптің қарапайым нұсқасын құру, оның құрылымы мен мінез-құлқын 

сипаттаудың дәлдігін осы міндет үшін қамтамасыз етеді. 

Объект – күрделі бірлестіктің қарапайым құрамдас бөлігі, келесі қасиеттерге ие: 

– осы міндет шеңберінде оның ішкі құрылымы жоқ және біртұтас ретінде 

қарастырылады; 

– сыртқы әсерлердің нәтижесінде өзгеретін қасиеттер жиынтығы (атрибуттар) бар; 

– ол сәйкестендірілген, яғни аты (атауы) бар. 

Өткізу жолағының ені – сигналдарды беру үшін осы байланыс арнасында қолданылатын 

жиілік аралығы. 

Позициялық есептеу жүйесі – сандағы әрбір санның мәні оның басқа сандардағы орнымен 

(позициясымен) анықталатын сандар. 

Санау жүйесі – бұл арнайы таңбалар-сандар жиынтығы арқылы сандарды жазу ережесі. 

Сигнал – ақпаратты ұсыну үшін пайдаланылатын материалдық тасығыштың сипаттамасын 

өзгерту. 

Сигнал үздіксіз – (аналогтық) - оның параметрі кез келген мәнді кейбір аралықтың шегінде 

қабылдай алады. 

Синтез – (1) жүйені тұтастай зерттеу (зерттеу) әдісі (яғни олардың өзара байланысындағы 

компоненттер), талдау нәтижесінде алынған деректерді бірыңғай тұтас жүйеге жинақтау; (2) 

олардың өзара байланысын айқындайтын заңдар негізінде жекелеген компоненттерді қосу 

жолымен жүйені құру. 

Сипат (атрибут) – шара белгіленген объектінің сапасы. 

Схема – бұл базистік элементтердің комбинациясы,онда бір элементтердің шығулары 

басқалардың кіруіне қосылады. 
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Сызықтың тезисі: алгоритмдік (немесе машинно) есептелетін ішінара сандық 

функциялардың класы барлық ішінара рекурсивті функциялардың сыныбымен сәйкес келеді. 

Сыртқы есте сақтау құрылғылары (СЕСҚ) – материалдық тасығыштағы деректерді сақтау 

және оқуға байланысты операцияларды орындайтын құрылғылар. 

Талдау – жүйенің жекелеген компоненттерін бөлуге және олардың қасиеттері мен 

байланыстарын қарауға негізделген зерттеу әдісі. 

Тексерілетін модель – оны пайдалану нәтижесі прототиппен (салыстыруға) сәйкес келуі 

мүмкін. 

Теорема Шеннонның (бірінші): тарату кедергілері болмаған кезде, кодталатын алфавиттің 

бір белгісіне келетін код белгілерінің орташа саны бастапқы және екінші әліпби белгісіне 

орташа ақпаратқа қатынасына қаншалықты жақын болатын хабарды кодтаудың мұндай 

нұсқасы әрқашан мүмкін болады. 

Теорема Шеннонның (екінші): егер тарату жылдамдығы арнаның өткізу қабілеттілігінен 

аспайтын болса, ақпаратты шуылмен арна арқылы беру кезінде әрқашан кодтау тәсілі бар. 

Тьюринг тезисі: кез келген алгоритм тьюрингтік функционалды схема арқылы берілуі мүмкін 

және Тьюрингтің тиісті машинасында жүзеге асырылады. 

Файл – бір тұтас ретінде қарастырылатын және ақпаратты сақтау жүйесінде сипаттамасы бар 

физикалық жазбалардың белгілі бір түрде ресімделген жиынтығы. 

Фано шарты: егер кодтардың ешқайсысы қандай да бір ұзын кодтың басталуымен сәйкес 

келмесе, біркелкі емес код декодталуы мүмкін. 

Физикалық жазба – тасығыштың жұмыс істеуінің физикалық принциптеріне сәйкес 

логикалық жазбаны құрайтын деректер орналастырылатын тасығыштың үстіңгі бетінің 

элементі. 

Формальды грамматика – формальды алфавит символдарының соңғы тізбектерін 

сипаттайтын ережелер жүйесі. 

Формальды жүйе – бұл бастапқы объектілерді сипаттау және бастапқы және салынған жаңа 

компоненттерді құру ережелері арқылы көптеген дискретті компоненттерді беретін 

математикалық модель. 

Формальды орындаушы – алгоритмнің нұсқауларын қабылдауға және талдауға, оған сәйкес 

өзінің жай-күйін өзгертуге қабілетті, сондай-ақ ақпаратты қадамдық өңдеуді жүргізуге 

қабілетті орындау тетігі бар субъект немесе құрылғы. 

Функционалдық блок – қарапайым әрекет ретінде ұйымдастырылған алгоритмнің бір бөлігі, 

яғни бір кіріс (орындау бір әрекеттен басталады) және бір шығу. 

Хабар – сигналдар тізбегі. 

Хабарламаны түсіндіру ережесі – хабар мен ондағы ақпарат арасындағы сәйкестікті 

белгілейтін ара қатынас (заң). 

Шеннон хабарламалар – әрбір жеке белгінің пайда болу ықтималдығы уақытпен 

өзгертілмейтін 

Энтропия – кездейсоқ оқиғалар, оның барлық ықтимал нәтижелерінің орташа белгісіздігіне 

тең болатын тәжірибенің белгісіздік шарасы. 

  



 

75 

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 
 

Негізгі әдебиеттер 
 

1. Нурпеисова Т.Б., Кайдаш И.Н. Информационно-коммуникационные технологии. – Алматы: 

Бастау, 2017. – 544 с. 

2. Королева Н.В., Кайдаш И.Н. Информатика. – Алматы: Бастау, 2012. – 504 с. 

3. Городецкий А.Я. Информационные системы. Вероятностные модели и статистические 

решения. Учеб.пособие. – СПб: Изд-во СПбГПУ, 2013. – 326 c. 

4. Айтчанов Б.Х., Яскевич Т.В. Теория информации: Учебное пособие. – Алматы: КазНТУ, 

2014.-139 с. 

5. Чикрин Д.Е. Теория информации и кодирования: курс лекций / Д.Е. Чикрин. – Казань: 

Казанский университет, 2013. – 116 с. 

6. Осокин А.Н. Теория информации: учебное пособие /А.Н. Осокин, А.Н. Мальчуков; Томский 

политехнический университет. -Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 

2014. – 208 с. 

7. Спицын В.Г. Представление знаний в информационных системах. – Томск: Изд-во Томского 

политехнического университета, 2018. – 160 с. 
 

Қосымша әдебиеттер 
 

1. Блинков Ю.В. Основы теории информационных процессов и систем: учебное пособие. – 

Пенза: ПГУАС, 2011. – 184 с. 

2. Горячева Т.И., Милов В.Р. Теория информации в системах связи: учебное пособие /Т.И. 

Горячева, В.Р. Милов; Нижегород. гос. техн. ун-т им. Р.Е. Алексеева. –Нижний Новгород, 

2014. -247 с. 

3. Гаспариан М.С., Лихачева Г.Н. Информационные системы и технологии: учебно-

методический комплекс. – М.: Издат. центр ЕАОИ, 2008. – 384 с. 

4. Сергиенко А.Б. Цифровая обработка сигналов. Учебник. – СПб.: Питер, 2012 – 608 с. 

5. Медведев Г.А. Теория вероятностей и математическая статистика для экономистов. – М.: 

Издательство Юрапт, 2016. – 284 с. 

6. Клаус Ш. Төртінші индустриялық революция. – Астана: Дәуір, 2018.- 198 б. 

7. Чудинов И.Л. Информационные системы и технологии. – Томск: Изд-во Томского 

политехнического университета, 2018 г. – 145 с. 



 

 

 

 

 

 

Шакенова Ж.Н., Нурпеисова Т.Б., Канибекова М.Ә. 

 

 

АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕЛЕРДІҢ НЕГІЗДЕРІ 
 

 

Оқу-әдістемелік құрал 

 

6B06106 – «Ақпараттық жүйелер» мамандығы үшін 

(бакалавриат) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Басуға 22.12.2020 жыл қол қойылды 

№ 1 қағаз типографиялық. Формат 60х84 1/16 

Көлемі 4,7 б.т. Таралымы 5 дана 

Л. Б. Гончаров атындағы ҚазАЖИ баспа бөлімі 

050061, г. Алматы, Райымбек даңғылы, 415 B 


