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KA3AKCTAH PECIIYEJIP,IKACbI BIJIIM )I{EHE trbIJIbIM MI4HI4CTPJII|I

Cer6aes ynvrnepczreri

[u n.norvr4br K ?r(yM brcKa
Peuensuq

Einiu €uyrubr: Cagyeea AuAa

Ta4upu6u : "Onrzra" ee6-4ocbrMrrracbrH r(ypy

,,{unnou xqMbrcbrHAa orrrrrKa rayaprrapbrHbrr{ AaMyAbrr{ o:exririri, orrrrlKa
HapbrFbrHAarbr rosir4ipiK caHbrHbrrl 6encen4i ecyi, AepeKrep4i ecenrce any yruin
aKrraparrbl( rexHonorrl.f,napArr enrigy, coHbrMeH Karap 6yrinri rcyni enerrpoHAbr(
KoMMeprlur eq re3 AaMbrn KeJre )Kar(aH Hapbr( cerMeHTrepiniq 6ipi 6onuu
ra6ura4u, coHAbIKTaH Aa ocbr )K+Mrrc 6aprrcbrHAa (apacrbrpbrJrraH ourzrca se6-

KocbrMrxacbrH r(ypy ryp€rJrbr rueniu Ka6rrlAanAu.
,{znnovr4u4 xo6a ripicne4en, 3 6oniunen, (opbrrbrHAbr, KoJrAaHbrnraH

eAe6zerrep risiuineH xreHe KocbrMrxaAaH TypaAbr.

Kipicne4e se6 (ocbrMrrraHbr AaMbrryAbrr{ Ma4carrapbr, AunnoMAbrK
)Klvblcrblq nerisri rr,rin4emepi rypanrr afirrrnran. Eipiurui 6erivrAe nenAix afiua4rrr
Tan4ay )KeHe eceuriq 4ofirrnrrurr, 6ar4apnarr,ranay rini Kapacrr-rpbrJrFaH. Erinrui
5o;rinr,qe AepeKTep 6asacunuq SHszranrr4 rvro4eni, naerii,remep SasacrtHrrq
ynriciniq cy-n6acsI )KacaJrraH x{eHe yfirrivrHuq Synrquxnapbr ranAaHran. Yurinrui
6onivrle )K€rIIrIbI 6ar4apnarraa cvrnarrarrraH. ,.{uunorra4rrK xo6a x{oFaprbr rbrJrbrMr,r

TexHLrK€Lrbr( Aerlrefi4e opuuAanraH.

.{nunovr4uq x}Mbrcra eneyri rentuinirrep aHbrKranMaAbr. Eenrini 6ip
ceMaHTHKanbIK )I{eHe crr4rrtrcrkrKarrbr4 AercisAirrep cn r(Tbr rrraFbrH reuurinirrep,
conAafi-aK eprypni e4e6zerKe AereH cimerr,renep a3. Araitga, 6yir revluinirrep
opbrHAaJrarbrH xS4brcrapAbrH )Kannu geqrefi in rovrenAeruefi Ai.

.{unnorra4u4 xg\dbrc A4naparrrr4 xyfienep MaMaHAbrFbrHbrH 6iripy
)KS\4brcrapuna 4oftrrJrarbrH TaJrarrrapra cefirec.

I(opuruu gwr'afi KeJre, Ca4yena AnAanrrr{ AlrrrnoMAbr( )K}MbrcbrHa
( 34 ) AereH 6ara 6epyre xeHe oHbrrl opbrHAayrrrbrcbrHa

58070300 - <A4uaparrblK xyfienep>> MaMaHAbrrrr 6ofirrnrua 6araranp 6inirrinirin
6epyre 6oraAu Aerr ecenrefirvrin.

Peqensenr
Marracrp,craprrruir.MeHeA)Kep JA o5. Un W< VlcaxauC.[.



KA3AKCTAHPEcTIvEilffi 
fitr+i",J,FrEIrIIMntoHEtrbIrIbIM

COTEAEB YnueePcnreri

fsr.nrrun xcerenruiniq crrn uircipi

Xun.nonaAuK xo6ara

Calvesa Anla

Ta4rrprr6rt : " Oulura" se6 - KocbIMIrracbIH Iqtpy

fiannoN,r.4blK )KlMbIc ripicne4eu' 3 6oliN'[ren' KopbITbIHAbI' I(oJIAaHbInraH

eAesuerrep ri:ilaiHeH xceHe (ocbIMIrIaAaH rYpaAbI'

Kipicueae MeceJIeHirI uar{rrgAbIJIbIFbI, No6anblq MaKcaTbI )KeHe KOJIAaHbIJITaH

4ypanAap KbrcKarrra rearipinreH. Eyn AIIIIJIOMA6IK xqMblcTa O[TtIKaTAyapnapbIHrIII

AaMy oserririri, orlrr{Ka HapblrbrHAarbl resin4ipirc caHlHr]1 U^:1r::.T^t-,1-lLt:

a.p.*r.pli ecerrKe ury yuriH aKlapaTTbl( TexHoJlor.vlflnapI.br eHfl3y XtalIJIbI

Marepuan4aP 6ePilreH. ,
ca.4yena AuAa .qr4rrnoMAbl( XYMbIc OpbIHAay 6aprrcuHga 03 6errinirc

r<opcerin , egeSueTTepMeH XYMbIc icrereH. ,{raunovr4rry XS\iIbIc "A4napamlt4

Nyfie'ep,,uauau4'."i""rrt 6iripy )I.yMblcraprtna 
^ofirtJlarblH 

raJlarlrapra ceftrec'

K,oprrrrrnArrnafi KeJre, c3lye"u AzAanrr AunnoM,{rrK xOGacbIH (OpFayra

xi6epyre 6onagrt.

Frurrvru )KereKlul:
T brMAapbIHbIr{ Maf ucTpl,TbIOTOp

Tay6an,4rr H.X.
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flporoxon aHaJII{3a Orqera no4o6ran

3aBeAyrou{ero raQegp ofi / H aqanbHr.rKa cTpyKTypr{oro noAp a3AeJIeHI.Is

3anegyrorqrafi ra$e4pofi / naqanrsux crpyKrypHoro noApa3Ae'reHufl

flonsuu oTqeroM nog,o6ur, xoroprrfi 6rrl creuepr4poBaH cncreuofi
nJrarr4ara B orr.{ouleHuu pa6orrr:

3arrBrffer, qro o3HaKoMuncn(-acr) c

Bbrfl B.[eHI4ff I.r npeAorBpaqeHHs

Anrop: Ca4yeea Au4a

Hass aHLIe : " O ITI-IKa " ee 6-Ko crtlulruacblH KYpy

Koop4unarop : Hypcynran Tay6an4rr

Kor$SnqueHr nogo6un 1:9

Koe$$uquenr no4o6u s 226,7

Tpeeora:49

flocne aHa.rrra oTqeTa no4o6nn 3aBeAyrcrqufi xaSegpofi / naqaabunK cTpyKTypHoro

noApa3Ae,ileHHtl KOHcTaTI{pyeT cJreAyloqee:

nJrarflara. B ceqgu c qeM, pa6ora flprcHaercfl caMocrorrelsuofi 14 AonycKaercfi K 3aql4Te;

I o6napSaxeHHbre B pa6ore 3auMcrBoBaHuq He o6nagaror npI,I3HaKaMI4 daaruata, Ho I'Ix qpe3MepHoe

KorrnqecrBo Bbr3brBaer coMHeHr4rr B orHoilIeHl,Ifi IleHHocrI'I pa6oru no cyqecrBy I4 orcyrcrBl4eM

caMocrosre.[bHocrtr ee aBTopa. B cessu c qeM, pa6ora Ao/txHa 6rtrr sHosu orpeAaKTl4poBaHa c qenbrc

orpaHuqeHr4x 3auMcrBonaurafr ;

0 o6HapyxeHHbre B pa6ore 3ar4McrBoBaHr4q flB.nnlorcn ne4o6pocoBecrHblMn u o6la4arcr npIsHaKaMI4

Martrara, vrry4 B nefi co4epxarcq [peAHaMepeHHbIe I4cKilKeHI4rI TeKcra, yxa3blBarcIql4e Ha nonbITKI4

coKpbrrr4fl ue4o6pocoeecrHbrx 3ar{McrBoBanrzfi. B cBfl3t4 c ueu, pa6ora He AonycKaercfl K 3aII{I4Te.

06ocHoeaHue:

VoOrupln*eHHbre e pa6ore 3ar4McrBoBaHr.rs sB.nslorcn,qo6pocoBecrHblMn lt He o6na,qalor npLBHaKaMH

A/ilrtkl

Ilodnucu zaeedynu4eeo xaQedpoil I,{ara 1,6$. A
HeLtenbHuKe cmpyKmypHoeo nodp azd en euun



OXOgqarenbH0e peUeHIIe B OTHOIUeHUU AOnyCKa K 3aIqHTe' BKJrIoqafl O6OCnOsaHHe:

,{ara UNI'W [lodnucu zaeedyrou4eeo xahedooil I v*vv

HauanbHuKa cmpyKmypHoeo nodpazdeneuuun /W''14



flp oroxon aHaJII€a Or.rera no4o 6ua Hayunrtvl pyKoBoAure/IeM

3asgnsm, qro fl o3HaKouunca(-acs) c flolHrtna orqeroM no4o6na, xoropufi 6rtl creueplapoBaH Cucreuoil

BbrflB/reHus I{ npeAorBpail{eHl4q n.llaruara B or]Io[leHl u pa6orul:

Anrop: Ca,qyeea Anga

HassaHne: "OrruKa" ee6-KocrnulluacblH KYpy

Koop4unarop : HypcylraH Tay6al4ul

KorS{r.rquenr no4o6un 1:9

KorQft uquenr no4o6u s 2'.6,7

Tpenora:49

Ilocne aHaJrr{3a Orq era no4o6un KoHcrarupylo cJleAyloqee :

I o6napyxeHHbre n pa6ore 3anMcrBoBaHr.rfl f,B.rtflrorcff 4o6pocoaecrHblMl4 14 He o6narqaror

rrpu3HaKaMr4 nJraruara. B cessz c qeM, [pr43Haio pa6ory caMocroqrelrnoff I,I AonycKa]o ee K

3aIr{14re;

n o6napyxeHHbre e pa6ore 3ar,rMcrBoBaHr4q He o6la4arcr npLBHaKaMH IIJIarI4ara, Ho ux qpe3MepHoe

KotrnqecrBo Bbr3brBaer coMHeHHfl B orHorrIeHuu I{eHHocrI,I pa6oru no cyqecrBy pr

orcyrcrBr4eM caMocroflTeJrbHocrpr ee aBTopa. B cegsu c qeM, pa6ora Ao/DKHa 6rtru eHoer

orpeAaKTI,Ip O BaHa C qenblo orpaHl4qeHl'tq 3al,IMcrBo sanuil;

n o6napyxeHHbre e pa6ore 3ar4McrBoBaHr.rfl flBrfllorcq ne,qo6poconecrHblMll 14 o6na4aror

rrpl€HaKaMu n"rrarr4ara, vnr4 e Hei coAep)Karcs npeAHaMepeHHble I,lcKilKeHIlR reKcra,

yKa3brBalou{}re Ha rronbrrKu coKpbrrt4fl ne4o6poconecrHblx ganN{creoeaHl4fi. B csqsu c qeM,

He AonycKalo pa6ory K 3alqure.
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АҢДАТПА 

 

Дипломдық жұмыс тақырыбы: "оптика" web қосымшасын құру. 

Ақпараттық портал - нақты уақыт режимінде жаңартылатын түрлі 

ресурстар мен қызметтердің көп деңгейлі интеграциясы ретінде 

ұйымдастырылған үлкен веб-сайт. Ақпараттық портал, әдетте, бірегей болып 

табылады және көптеген жүктемелерге арналған.  

Ақпараттық порталдың негізгі міндеті - пайдаланушыларға белгілі бір 

тақырып бойынша қажетті ақпаратты табуға көмектесу. Арнайы 

функциялардың болуына байланысты, веб-сайтта бар барлық деректер 

порталмен жұмыс істеуді мүмкіндігінше тиімді әрі ыңғайлы етеді. 

Дипломдық жұмыс мақсаты:  "оптика" web қосымшасын құру. 

Қойылған мақсатқа жету үшін келесі міндеттер орындалуы тиіс: 

 оптика негізгі ұғымын қарастыру; 

 веб технологияларын зерттеу; 

 веб қосымша жүйесін қамтамасыздандыру. 

Осы мақсатқа сәйкес "оптика" web қосымшасы жасалуда. 

Зерттеу объектісі. PHP тілінде жазылған "оптика" web қосымшасы. 

Мәселені талдау дәрежесі. Дипломдық жұмыс тақырыбын зерттеу 

барысында отандық және шетелдік ғылыми еңбектері мен оқулықтар, 

электронды басылымдардағы ғылыми мақалалар қолданылды. 

Зерттеу тәжірибесі: Салыстырмалық, аналитикалық, логикалық, 

құрылымдық жүйе, функционалдық жүйе, жалпылау тәжірибесі. 

  



АННОТАЦИЯ 

 

Тема дипломного проекта: Разработка web приложения «оптика». 

Информационный портал - это веб-сайт, организованный как 

многоуровневая интеграция различных ресурсов и сервисов в режиме 

реального времени. Информационный портал обычно уникален и 

предназначен для многих загрузок. 

Основная задача информационного портала - помочь пользователям 

найти нужную информацию по определенной теме. Благодаря наличию 

специальных функций любые имеющиеся на сайте данные позволяют 

максимально эффективно работать с порталом. 

Целью дипломного проекта является создание веб-приложения 

«Оптика». 

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: 

-  рассмотреть основную концепцию оптики; 

-  исследование веб-технологий; 

-  разработка веб-приложения. 

Для этого разрабатывается веб-приложение «Оптика». 

Объект исследования. Веб-приложение "оптика" написанное на PHP. 

Степень анализа проблемы. При изучении темы дипломного проекта, 

отечественных и зарубежных научных работ и учебников использовались 

научные статьи в электронных изданиях. 

Опыт исследования: относительная, аналитическая, логическая, 

структурная система, функциональная система, опыт обобщения. 

  



ANNOTATION 

 

The name of the graduation project: Development of web application 

«optica» 

An information portal is a website organized as a multi-level integration of 

various resources and services in real time. The information portal is usually 

unique and designed for many downloads. 

The main task of the information portal is to help users find the necessary 

information on a specific topic. Due to the presence of special functions, any data 

available on the site allows you to work with the portal as efficiently as possible. 

The aim of the graduation project is to create a web application «Optics». 

To achieve this goal it is necessary to solve the following tasks: 

- to consider the basic concept of optics; 

- research of web technologies; 

- web application development. 

For this, the web application «Optics» is being developed. 

Object of study. Web application «optics» written in PHP. 

The degree of analysis of the problem. When studying the topic of the 

graduation project, domestic and foreign scientific works and textbooks, scientific 

articles were used in electronic editions. 

Research experience: relative, analytical, logical, structural system, 

functional system, generalization experience. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЖАЗБА ЖӘНЕ ҚЫСҚАРТУЛАР 

 

CSS - каскадты стиль кестелері - каскадты стиль кестелері - белгілеу 

тілін пайдаланып жазылған құжаттың көрінісін сипаттауға арналған ресми 

тіл. 

HTML - HyperText таңбалау тілі - гиппер мәтінді белгілеу тілі. Бұл 

тілде шолғышта қандай мәтін және басқа элементтер (суреттер, кестелер, 

пішіндер) және бетте көрсетілетіні туралы айтылады. 

XML - Extensible Markup Language - кеңейтілетін белгілеу тілі. 

PHP - гипертекстің пропроцессоры - «PHP: гипертекст препроцессоры» 

- бұл веб-қосымшаларды әзірлеу үшін қарқынды пайдаланылатын жалпы 

мақсаттағы сценарий тілі. Apache - Тегін веб-сервер. 

MySQL - тегін дерекқорды басқару жүйесі (DBMS). IBM PC - IBM 

шығарған жаппай дербес компьютер. 

ДК - Дербес компьютер 
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КІРІСПЕ 

 

Ақпараттық жүйе - бұл пайдаланушылардың ақпараттық қажеттіліктерін 

қанағаттандыру үшін есептегіш және байланыс жабдығын, бағдарламалық 

жасақтаманы және ақпараттық ресурстарды қамтитын кешен. 

Оптика тауарларының дамудың өзектілігі негізінен оптика нарығындағы 

жағдайға байланысты: көзілдірік санының белсенді өсуі байқалады, ол 

бәсекелестіктің өсу себептерінің бірі болды. Оптика дүкендері бәсекелестікке 

қабілетті және максималды пайдаға қол жеткізу үшін тұтынушыларды тарту 

үшін үлкен күш жұмсау керек. Осы мақсаттарға жетудің бір жолы - деректерді 

есепке алу үшін ақпараттық технологияларды енгізу. 

Бүгінгі күні электрондық коммерция ең тез дамып келе жатқан нарық 

сегменттерінің бірі болып табылады. Сондықтан, осы жұмыс барысында 

қарастырылған оптика веб-қосымшасын құру туралы шешім қабылданды. 

Веб қосымшаны дамытудың мақсаттары: 

 оптика тауарларын ұйымдастыру және оның ауқымы туралы  

ақпаратпен қамтамасыз ету; 

 оптика өнімді толтыра алуы және қызметкерлердің бұйрығын  

өңдей алуы; 

Дипломдық жұмыстың негізгі міндеттері: 

 пәндік саланы зерттеу; 

 қолданыстағы шешімдерді талдау және қажеттіліктерді негіздеу; 

 тапсырыс берушінің талаптарын жинау; 

 техникалық ерекшеліктерді әзірлеу; 

 дерекқордың құрылымын дамыту; 

 ақпараттық жүйенің пайдаланушылық интерфейсінің прототипін  

жасау; 

 интернет-технологиялар негізінде ақпараттық жүйенің деректер  

базасын және пайдаланушылық интерфейсін енгізу. 

Интернеттің қарқынды дамуы, коммерциялық қызметтегі және күнделікті 

өмірдегі жаңа технологиялар мен коммуникацияларды қолдану электрондық 

коммерция сияқты жаңа экономикалық құбылыстардың пайда болуына әкелді. 

Электрондық коммерция жүйесі - модульдік құрылымы бар және белгілі 

бір тауарлар түрлері. Электрондық коммерция жүйелерінің жұмыс істеу саласы 

он-лайн операциялар мен жабдықтаушылармен және тұтынушылармен ақпарат 

алмасуды қолдау, маркетингтік зерттеулер, статистикалық мониторинг, жұмыс 

үрдісін ұйымдастыру және т.б. қамтиды. 
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1 ПӘНДІК АЙМАҚТЫ ТАЛДАУ ЖӘНЕ ЕСЕПТІҢ ҚОЙЫЛЫМЫ 

 

1.1 Пәндік саланың сипаттамасы 

 

Оптика саласындағы қызметті автоматтандыру және тұтынушылармен 

мен  жеткізушілермен өзара әрекеттесу үшін, сондай-ақ ішкі процестерде 

ақпараттық технологияларды пайдалану, оптикалық индустрияны дамыту 

факторларының бірі болып табылады. Оптика желілерінің саны өсуімен 

көрсетілген бәсекелестіктің артуы, оптика дүкендерінің жұмыс істеуі 

ақпараттық технология сияқты құрал болмайынша тиімді болмайды. 

Веб қосымша енгізу жұмыстың жылдамдығын арттыруға көмектеседі 

және, ең бастысы, үнемі бәсекелестік жағдайында оптика дүкендерінің аман 

қалуға мүмкіндік беретін пайданы ұлғайтады. Сонымен қатар, қазіргі уақытта 

ақпараттың жеткілікті үлкен бөлігі электронды түрде сақталады, ол оның 

мобильділігін, қолжетімділігін және бұқаралық сипатын қамтамасыз етеді. 

Оптика - көзілдірікпен қамтамасыз ететін оптикалық мекеме ғана емес, 

сонымен қатар көптеген жеткізушілермен байланыстар орнатып, сияқты белгілі 

бір өнімнің түрлі аспектілерін басқаратын күрделі есеп құрылымы бар 

коммерциялық кәсіпорын. 

Күннен күнге компьютер таң қалдырып, баспа машинасын ауыстырды. 

Дегенмен, қазіргі заманғы ақпараттық технологиялар, әсіресе оптика саласы 

үшін ұсынылатын мүмкіндіктердің барлығын бағалаған жоқ. 

Оптикалық заттарды анықтау, таңдау, тауарларды ресімдеу, алу және 

алдын ала сатуды дайындау, тізбекті есепке алуды, жүргізу, тауарлық-

материалдық қорларды басқару, бір оптикалық тізбектегі тауарлардың оңтайлы 

қозғалысы, тұтынушыларға көзілдірік заттарды тарату - бұның әрқайсысы 

күрделі бизнес-процесс. Сонымен қатар, бұл процестер оптика жүйелеріне 

тығыз байланысты және бір мезгілде дерлік орын алады. Оларды 

автоматтандыру үшін компьютерлік бағдарламалар бірқатар артықшылықтары 

бар оптикалық веб қосымша жүйелерімен қамтамасыз етеді. 

Кез-келген коммерциялық кәсіпорын үшін негізгі есеп операциялары 

тауарлардың түсімдері мен тұтынуы болып табылады. Оптика бизнесінің 

табысты автоматтандыруының негізгі шарты - бүкіл дистрибьютор желісінде 

бірыңғай есебін қолдау. Бұл икемді баға белгілеуге және жеңілдіктерге 

(жеткізушілерді қоса алғанда, жеткізілім шарттарын, өнім топтарын, 

маусымдықты және т.б.), ақаулы тауарын бақылауына, сапа сертификаттарын 

есепке алуға және басқа да көптеген маңызды функцияларға мүмкіндік береді.  

Оптика веб қосымша жүйесі келесі модульдерді пайдаланады: 

 бастапқы құжаттарды қалыптастыру; 

 жергілікті және аймақтық заңдарға сәйкес баға белгілеу; 

 коммерциялық жабдықтарды қолдау; 

 тауарлардың мерекесі; 

 жинақталған дерекқор бойынша есеп беру және талдау. 

Жүйелердің пайдаланушылары: 
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 әкімші; 

 оптика дүкендерінің иелері. 

Осылайша, автоматтандырудың нәтижесінде оптикада ауқым туралы, 

тауарлардың қол жетімділігі және бағалары туралы заманауи ақпаратты 

қамтитын электрондық деректер қоймасы бар. Бұл деректер оптика веб-

қосымшасын жобалау үшін пайдаланылады. 

Ақпараттық технологиялар оптикалық кәсібінінің ажырамас бөлігі болып 

табылады: ірі айналымы бар ұйымдар компьютерлік басқару кешендерінсіз 

жұмыс істей алмайды. 

Автоматтандыру жүйелеріне жоғары сұраныс жасайды: бүгінгі күні 

оптика дүкендерін автоматтандыру бойынша көптеген бағдарламалар бар. 

Олардың әртүрлілігімен мұндай бағдарламаларды екі топқа бөлуге болады. 

Бірінші топ мамандандырылған бағдарламалар болып табылады, олардың 

функциялары жеткілікті. Оларды таңдау менеджердің құны, ұйымның 

қызметтері ауқымымен анықталады. Мұндай бағдарламалардың негізгі 

ерекшеліктері: 

 электрондық шот-фактураларды алу; 

 бағаны басқару; 

 тауарлардың автоматты түрде бағалануы; 

 аса маңызды және маңызды оптикалық заттарға баға бақылауы; 

 қабылданбаған тауарлар топтамасын іздеу; 

 ақауларды есептеу; 

 маркетингтік науқандарды ұйымдастыру және т.б. 

Осылайша, нарықта ұсынылған шешімдер оптиканың саласындағы ішкі 

бизнес-процестерін ұйымдастыру және жеткізушілермен өзара іс-қимыл жасау 

үшін тікелей функционалдылықты ұсынады. Әрбір оптика тізбегі өз 

аймақтарындағы маркетингтік үрдістерден кейін клиенттермен жеке-жеке 

қарым-қатынасты ұйымдастырады және жергілікті ерекшеліктерге сәйкес 

бағдарламалық жасақтаманы нақтылауды сұрайды. Әдеттегідей, бұл үшін 

интернет желісінде ақпараттық қызметтер жасалады. Осындай қызметтің дамуы 

осы дипломдық жұмыста сипатталған. 

Соңғы жылдардағы оптика бизнесі ең тиімді болып саналады. Оптика 

дүкендерінің саны артуы қаншалықты тартымды екенін көрсетеді. Олар үлкен 

және кішкентай, тәуелсіз немесе ірі оптика тізбектеріне бөлініп отырады. Әрбір 

сауда орталығында оптика дүкені бар, кейде тіпті бірнеше және әр түрлі болып 

келеді. Көптеген тұтынушылар да оптика сыртқы және ішкі жағынан қалай 

көрінетініне байланысты болады.  

Оптика бизнесі қарқынды дамып келеді. RMBC зерттеу компаниясы 2007 

жылы Қазақстанда дайын оптикалық формалардың бөлшек сауда нарығының 

көлемі өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 21% -ға өсті және 

көтерме бағамен 4,5 млрд. долларға дейін және бөлшек бағамен 5,86 млрд 

долларға жетті деген табыс зерттеулерін жүргізді.  

Оптика дүкендерінің саны жыл сайынғы өсімі 12-17% құрайды. Қазіргі 

кезде Қазақстанда 60 мыңнан астам оптикалық кәсіпорын жұмыс істейді, оның 
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мыңнан астамы мемлекеттік және муниципалды оптика мекемелердің үлесі өте 

жоғары болып отыр.  

Оптикалық бөлшек сатудағы өзгерістер бізді есірткі саудасына жаңа 

тәсілдердерді ашып берді. Ең алдымен, бұл оптикадағы экономикалық 

міндеттердің өзгеруіне байланысты. Оптика нарығы қаныққан, ал есірткі 

сатылымы мерзімсіз өсуі мүмкін емес. Бүгінгі таңда оптика компаниялардың 

бәсекеге қабілеттілігін менеджер күнделікті тәжірибеде (маркетинг, жарнама, 

ақпараттық сүйемелдеу және т.б.) басқару мен басқарудың тиімді формаларын 

қолдану қабілетін анықтайды. Бірінші және бірінші кезектегі міндет пайда табу 

болып табылады, өйткені қазіргі заманғы оптика коммерциялық кәсіпорын 

болып табылады. Екіншіден, халық үшін тиімді оптикалық көмекті 

ұйымдастыруға байланысты әлеуметтік маңызы жоқ. Басқару стратегиясы 

сандық көрсеткіштерге негізделуі керек. 

 

1.2 Оптика веб-қосымшасына қойылатын негізгі талаптары 

 

Әзірленетін оптика веб-қосымшасы келесі талаптарға сай болуы керек: 

 әлеуетті сатып алушыны тауар туралы толық ақпаратпен қамтамасыз  

ету: атауы, бағасы, сипаттамасы, шығарылған жылы; 

 кеңейтілген іздестіру жүйесінің болуы; 

 cөзді немесе бөлімді енгізу арқылы санат бойынша және атау  

бойынша толығымен іздеу; 

 өнімдерді тапсырыс берудің ыңғайлы және жылдам жүйесі болуы  

керек; 

 өнімдерге төлеудің бірнеше түрлі жолдары болуы керек; 

 тұрақты клиенттер үшін жеңілдік жүйесі болуы керек; 

 тапсырыс тарихын көру және ағымдық прогресті қадағалау  

мүмкіндігі; 

 тапсырыс берушінің құпиялылығын және тапсырыс ақпаратының  

болуын қамтамасыз ету; 

 өнім туралы ақпаратты қосу, жою және өңдеу мүмкіндігі; 

 тапсырысты қарастыру және олардың жетістіктерін өзгерту  

мүмкіндігі.  

Веб-сайтты құру үшін келесі құралдарды қолдануға болады: 

 белгілеу тілдері: HTML, XHTML, XML, CSS және т.б. Бұл веб- 

беттерді жасау кезінде айналып өтуге болмайтын жалғыз санат. HTML 

мазмұны мен дизайны үшін жауапты болса, ағымдық үрдіс веб-беттегі 

семантиканы және стильдеу үшін CSS-ні (X)HTML және XML-ні дұрыс 

пайдалану болып табылады. 

 сервер тарапынан, браузердің өзінде және дисплейден шығатын  

белсенді сценарийлік тілдер: JavaScript, Jscript, VBScript. 

 серверде орындалатын серверлік сценарий тілдері және нәтиже  
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соңғы бетті жасайды және келушіні шолғышқа береді: PHP, Perl, ASP, JSP, 

Parser, ColdFusion және тағы басқалар. Шын мәнінде YASS арнайы серверлерсіз 

жұмыс істемейді, мысалы, Apache және IIS. Көбінесе олар дерекқорлармен 

бірлесе жұмыс істейді - SQL тілінің вариациясын қолдана отырып, бастапқы 

мәтіндік ақпараттың (MySQL, PostgreSQL, SQLite, Oracle, MSSQL, Firebird 

және т.б.) бастапқы реттелген массивтері. 

Веб-қосымшасын келесі әрекеттерді қолдана отырып оңтайландыруға 

болады: 

 сайт беттеріндегі мәтіндердің әлеуетті клиенттердің сұрауларымен 

сәйкестігін бақылау; 

 аймақ бойынша сұрау статистикасын іздеу арқылы қалаңыздағы  

немесе аймақтағы іздеу сұрауының танымалдығын көру мүмкіндігі. 

 берілген қызметтерді сипаттайтын бірнеше негізгі тіркестерді  

таңдауы. 

Түсті таңдау сайтты құру кезіндегі маңызды рөл атқарады. Кірушілердің 

оны қабылдауына тікелей байланысты болады. Жалпы алғанда сайттың 

қабылдауын, сондай-ақ адамның психологиялық және физиологиялық жай-

күйін және оқуға қабілеттілігін, түсі көңіл-күй мен әл-ауқатқа да әсер етеді. 

Сондықтан веб-сайтты құру кезінде өте маңызды: 

 сайттың негізінде жасалған корпоративтік сәйкестілік ерекшеліктері; 

 адамдардың түс спектрін қабылдауының физиологиялық және  

психологиялық сипаттамалары. 

 монитордың алдында ұзақ уақыт бойы отырғанда, адам шаршайды,  

сондықтан сайттың түсі гамма ешқашан тітіркендірмеуі керек, керісінше, жеңіл 

болуы керек, мысалы, әуе ретінде, көзіңізді қиындатпауы керек. Тек осылай 

ғана адамға қажетті ақпаратқа шатаспайды. Пайдаланушы сайтты ұнатуы керек, 

ол оған рахат пен жағымды әсер алу керек. 

 сайттың дизайны оның тақырыбына сәйкес келуі керек. Сайттың  

тақырыбына сәйкес келуімен қатар, түс схемасы адамның психологиялық 

реакциясына түс әсерінің негізгі заңдарын бұзбау үшін және тұрақты үйлесімді 

түстердің комбинацияларына сәйкес келуі тиіс. Әрине, түстердің қабылдануы 

жалпы сыртқы жағдайға байланысты субъективті болып табылады. 

Пайдалануға және қызмет көрсетуге қойылатын талаптар: 

 аппараттық құралдың бұзылуы кезінде жүйені қалпына келтіру үшін  

қызмет ұйымымен келісім жасалуы керек. 

Оптика жүйесін автоматтандыру үшін бағдарламалық жасақтама жүйесін 

таңдағанда келесі факторларды бағалау қажет: 

 функционалдық. Бағдарламалық қамтамасыз етудің көмегімен  

бірқатар функциялар мен әрекеттерді орындау қажет. Мысалға, ассортимент 

желісін басқару, позицияларды енгізу және шығару, өмірлік циклді қолдау, баға 

белгілеу, тауарлардың негізгі топтары, топтары мен кіші топтары үшін баға 

беру, есеп саясатын жүргізу. Тапсырыстар, серіктестермен және клиенттермен 

қарым-қатынас, сондай-ақ оптика жүйесінің жалпы ұйымдастырылуы; 

 жұмыстың өнімділігі. Сауда автоматтандыру жүйесін жүргізу кезінде  
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көптеген дерекқорлар қалыптасады, сондықтан сапалы ақпараттың үлкен 

көлемін тез өңдей алатын жүйе қажет. Бұл жағдайда бағдарлама мен 

дерекқорды басқару жүйелері жазылған платформаға байланысты, өйткені бұл 

сипаттамалар жүйенің өнімділігін анықтайды. 

 пайдаланудың қарапайымдылығы. Бағдарламалық жасақтамасы  

қаншалықты әдемі болса да, адамдардың оны қолданатындығын ұмытпаңыз. 

Бұдан басқа, сауда саласында жұмыс істейтін қызметкерлер программалық 

қамтамасыз етушілікке ие емес. Оптика дүкенінің қызметкерлері 

автоматтандырылған жүйемен жұмыс істеуді үйренгенше, озық 

технологиялардан оң нәтиже мен артықшылықтар болмайды; 

 сауда автоматтандыруға арналған бағдарламалық қамтамасыз етуді  

таңдағанда, пайдаланудың қарапайымдылығына және жүйелік әкімшілігіне 

ерекше назар аудару қажет; 

 техникалық қолдаудың болуы. Әрбір бағдарламалық жүйе тұрақты  

жаңартулар мен толықтыруларға мұқтаж, ағымдағы жүйе кәсіпорынның 

талаптарына жауап беруден бас тартуы мүмкін. Сондықтан, бағдарламалық 

қамтамасыз етуді таңдаған кезде, өзіңізді басқаруға мүмкіндік болатын 

нұсқаларға назар аударуыңыз қажет. Кейбір өндірушілер арнайы 

бағдарламаларды қабылдауға компания бағдарламашыларын ұсынады, содан 

кейін олар қолданыстағы жүйені өз бетінше ұстай алады; 

 сауда құрылымын желісіне қолдау көрсету. Бұл опция бірнеше  

дүкендері бар компаниялар үшін пайдалы немесе қосымша филиалдар енгізуді 

жоспарлайды. Осылайша, дүкендер желісін басқару әлдеқайда тиімді және 

үнемді болады; 

 кәсіпорынның мақсаттары мен міндеттеріне бейімделу мүмкіндігі.  

Кейбір басқару бағдарламалық қамтамасыз ету жүйелері бұл мәселеде қосымша 

уақытты талап етеді, бұл көп уақыт пен нақты дағдыларды талап етеді. Тағы 

қымбат жобалар жетекші компаниялар тәжірибесі негізінде сарапшылар 

әзірлеген өз бизнес-сценарийлерін ұсынады; 

 жобаның құны. Әрине, көптеген компаниялар үшін бұл фактор  

маңызды болады. Бөлшек бағдарламалық құралдарды автоматтандыру жүйесі 

мүлдем басқаша. Авторлық жобалар, жеке ерекшеліктерін ескере отырып, 

ондаған және жүздеген мың долларға бағалануы мүмкін. Дегенмен, кішігірім 

дүкен немесе жергілікті бөлшек желісі болса, әдеттегі бағдарламаларға сай 

болуы қажет. 

Кейбір авторлардың пікірінше, оптика компьютерлендіру міндеті төрт 

негізгі кезеңге бөлінуі мүмкін: 

 қажетті компьютерлік техника мен жергілікті желіні сатып алу және  

орнату; 

 компьютерлік бағдарламаларды енгізу; 

 компьютерлік бағдарламаларды енгізу және бағдарламалармен  

жұмыс істеуді үйрету;  

бағдарламалық-аппараттық кешенді пайдалану.  
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2 ДЕРЕКТЕР БАЗАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫН ҚҰРУ 

 

2.1 Дерекқор ұғымына жалпы шолу 

 

ДК-нің маңызды қосымшаларының бірі адам қызметінің түрлі 

салаларында қолданылады. Мысалы: банк, көлік, ғылым, сауда, медицина, 

экономика және т.б. 

Қолданыстағы заманауи ақпараттық жүйелер деректерді сақтау мен 

өңдеудің үлкен көлемімен, тұтынушылардың әртүрлі талаптарын 

қанағаттандыру қажеттілігімен және күрделі ұйыммен сипатталады. 

Автоматтандырылған ақпараттық жүйе деректерді жинауды, 

манипуляциялауды және өңдеуді, бағдарламалық қамтамасыз етуді және 

қолдау қызметкерлерін жүзеге асырады, сондай-ақ деректерді өңдеуге арналған 

техникалық құралдарды қамтиды. 

Сөздің кең мағынасында дерекқор - кез келген пәндік облыста нақты 

әлемдік нысандар туралы ақпарат жинағы. 

Дерекқорды жасаған кезде пайдаланушы белгілі бір сипаттамалар туралы 

ақпаратты ұйымдастыруды және сипаттамалардың кез-келген комбинациясын 

жылдам таңдауды қалайды. Сондықтан дұрыс деректер үлгісін таңдауыңыз 

қажет. Деректер моделі - бұл оның байланыстары, қасиеттері, объектілері, 

сондай-ақ олардың өзара іс-қимылымен көрінетін нақты әлемнің қабылдаудың 

негізгі санаттарының ресми түрде ұсынылуы. 

Дерекқор - бұл бірдей қасиеттері бар тәртіптерге ие объектілер тобы 

туралы ақпаратты сақтауға мүмкіндік беретін ақпараттық модель. 

Дерекқордағы деректер реттелген тәртіпте сақталады. 

 

2.2 Дерекқорды басқару жүйесі және оның негізгі функциялары 

 

ДББЖ - көптеген пайдаланушылармен дерекқорды енгізу, жасау және 

ортақ пайдалану үшін арналған бағдарламалық жасақтама мен тіл 

құралдарының жинағы. 

ДББЖ мынадай функцияларды орындайды. 

қойманы басқару. Бұл мүмкіндік пайдаланушыларға ақпаратты сақтау, 

жаңарту және жою сияқты деректер операцияларын орындауға мүмкіндік 

береді. Сыртқы жадтың қажетті құрылымын кеңсе мақсаттары үшін де, 

дерекқорға қатысты деректерді сақтау үшін де ұсыну. 

Жад буферлерін басқару. Дерекқорды басқару жүйесі үлкен деректер 

базасымен жұмыс істейді. Деректер элементіне қол жетімді болғанда ол сыртқы 

жадымен алмастырылады, бүкіл жүйе сыртқы жад құрылғысының 

жылдамдығымен жұмыс істейді. Буферизация - жылдамдығын арттырудың 

негізгі жолы. Кеңейтілген дерекқорды басқару жүйелері аралық буферлердің 

өздерінің жиынтығын өздерінің ауыстыру буферімен қолдайды. Аралықтарды 

басқарғанда, дәйекті тіркеуді, үндестіруді және буферизация алгоритмдерін 

қолдану және дамыту қажет. ДББЖ-нің жеке бағыты бар, ол бүкіл дерекқордың 
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тұрақты болуына бағытталған. Бұл бағыт болашақта компьютердің жадысы 

соншалықты үлкен болуы мүмкін деп болжайды, бұл буферлинг туралы 

алаңдамауға мүмкіндік береді. Бірақ әзірге бұл жұмыстар зерттеу сатысында 

тұр. 

Дерекқорды басқару. Дерекқорды басқару жүйесі әр дерек 

бағдарламасында күрделі қарым-қатынастарды кодтауды болдырмауға 

көмектесетін қажетті деректер құрылымдарын және олардың қарым-

қатынастарын іздеу үшін деректер сөздігі деп аталатын арнайы жүйелік 

каталогты пайдаланады, себебі кез келген бағдарламалар дерекқорды басқару 

жүйесі арқылы деректерге қол жеткізеді. 

Деректер сөздігі дерекқордағы деректерді сипаттайтын ақпараттың 

репозиторийі болып табылады. Каталогтың пайдаланушылары да, ДББЖ 

функциялары үшін де қол жетімді деп есептеледі. 

Деректер сөздігі келесі ақпаратты қамтиды: сілтеме аттары,  тұтастығын, 

өлшемдерін, атауларын, деректер элементтерінің түрлерін сақтауға арналған 

деректер шектеулерін енгізу, деректерге рұқсат берілген пайдаланушылар 

аттары, сыртқы, тұжырымдамалық және ішкі схемалар мен олардың арасында 

көрсету, статистика. 

Дерекқорды басқару жүйесі деректерді абстракциямен қамтамасыз етеді 

және осылайша деректерге тәуелділікті және жүйеде құрылымдық тәуелділікті 

жояды. 

Мәмілелерді басқару. Мәміле дерекқордағы операциялар тізбегі болып 

табылады, ол дерекқорды басқару жүйесін бір бірлік ретінде қарастырады. 

Дерекқорды басқару жүйесі сыртқы жадта жасаған дерекқор өзгерістерін 

жазады немесе осы өзгерістердің біреуі дерекқор күйінде мүлдем 

көрсетілмейді. Деректер базасының логикалық тұтастығын алу үшін 

транзакциялар қажет. 

Қарапайым транзакциялар кез-келген нысан туралы дерекқорда 

ақпаратты жаңарту, қосу немесе жоюға қызмет етеді. Күрделі операция дереу 

дерекқорда бірнеше өзгерістерді енгізу қажет болғанда жасалады. Мәмілені 

баптандыруды бағдарлама немесе жеке пайдаланушы шақырады. 

Барлық транзакциялар дерекқордың толық күйінен басталады және 

аяқталғаннан кейін бұл күйді қалдырады, бұл дерекқорға қатысты 

пайдаланушы әрекеті ретінде мәміленің тұжырымдамасын пайдалануға 

ыңғайлы етеді. 

Дерекқорды басқару жүйелерінің негізгі талаптарының бірі сыртқы 

жадыдағы ақпараттың тұтастығы болып табылады. Деректер базасын басқару 

жүйесінде бағдарламалық жасақтама немесе аппараттық қамтамасыз етуді 

бұзудан кейін дерекқордың соңғы дәйекті күйін қалпына келтіру мүмкіндігі 

болғанда сақтаудың сенімділігі болып табылады. 

Әдетте аппараттық ақаулықтардың екі түрін қарастырыңыз: сырттағы 

жад құрылғысындағы деректердің жоғалуын және жұмсақ ақауларын 

сипаттайтын қатты қателер, бұл компьютердің күтпеген тоқтауы. 
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Дерекқорда сенімді деректерді сақтауды және артық деректерді сақтау 

қажет, бірақ қалпына келтіру үшін қауіпсіз сақталуы керек. 

Қажетті ақпаратты сақтаудың кең таралған әдісі дерекқордың өзгеруін 

тіркеу болып табылады. 

Журнал - дерекқорды басқару жүйесіндегі пайдаланушыларға қол 

жетпейтін дерекқордың ерекше бөлігі, дерекқордың басындағы өзгерістер 

туралы жазбалар мұқият сақталады. 

Қауіпсіздікті басқару. Дерекқорды басқару жүйесі қауіпсіздік жүйесін 

қалыптастырады, пайдаланушыларды қорғауды және дерекқордағы ақпараттың 

құпиялылығын қамтамасыз етеді. 

Қауіпсіздік ережелері пайдаланушыға деректерге қол жетімді болатын 

операцияларды, сондай-ақ, пайдаланушыға қандай деректер элементтеріне қол 

жеткізе алатындығын, көп пайдаланушы жүйелерінде бұл мүмкіндік бірнеше 

қолданушыға бір уақытта деректерге кіруге мүмкіндік береді. 

Деректер базасының тілдерін жүргізу. Дерекқормен жұмыс істеу үшін 

дерекқор тілдері деп аталатын арнайы тілдер қолданылады. Деректер базасын 

басқару жүйелері бірыңғай интеграцияланған тілге қолдау көрсетеді, 

дерекқормен жұмыс істеудің барлық қажетті құралдарына ие және деректер 

базасымен негізгі интерфейсті қамтамасыз етеді. Қазіргі уақытта стандартты тіл 

- SQL. Ол екі негізгі құрамдас бөлікке ие: деректерді манипуляциялау тілі және 

деректерді сипаттау тілі. SQL деректерді басқаруға және салыстырмалы 

дерекқор схемасын анықтауға мүмкіндік береді. 

 

2.3 ДҚБЖ құрылымы 

 

ДББЖ ыңғайлылығы және пайдаланудың қарапайымдылығы бағытында 

дамып келеді. 

ДББЖ - жүйелік бағдарламалық қамтамасыз етудің файлдық жүйелерінің 

мүмкіндіктерін кеңейтетін жүйелік функцияларды орындау және нақты 

тапсырмаларды орындауға арналған бағдарламалық жасақтама. 

ДББЖ мынадай функцияларды жүзеге асырады: 

- деректерді ұйымдастыру моделінің (иерархиялық, желілік, реляциялық) 

үлгілері арқылы қамтамасыз етілген логикалық деректер құрылымын қолдау 

және ұйымдастыру; 

- сыртқы жадыдағы деректердің физикалық құрылымын ұйымдастыру 

және сақтау, соның ішінде деректер базасының файлдарын ішкі құрылымын 

сақтау және ұйымдастыру, сондай-ақ деректерге жүйелі және тиімді қол 

жеткізу үшін арнайы құрылымдарды (индекстер, беттер) сақтау және құру; 

Мәмілелер деп аталатын процестерді жүзеге асыру арқылы жүзеге 

асырылатын операциялық және сыртқы жадыдағы деректерге және оларды 

өңдеуге қол жеткізуді ұйымдастырады. 

Қазіргі заманғы презентацияда ДББЖ құрылымында келесі 

функционалдық блоктары бөлінеді. 
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Процессорды қолдау және дерекқор құрылымының сипаттамасы. Бұл 

процессор деректерді ұйымдастырудың үлгісін жүзеге асырады, ал дизайнер өз 

қаражаты арқылы тақырыптық инфрақұрылым схемасына сәйкес келетін 

логикалық деректер базасының құрылымын қалыптастырады, ішкі дерекқор 

схемасын құруға және қызмет көрсетуге кепілдік береді. Процессор деректер 

базасының құрылымын логикалық дерекқор құрылымын және аудармаларды 

(аудармаларды) ішкі дерекқор схемасына (физикалық деректер 

құрылымдарына) орнатуды қамтамасыз етеді. 

Дерекқор сұрау процессоры. Процессор туындаған сұрауларды деректерді 

өңдеу тілінде түсіндіреді және процессормен бірге дерекқор құрылымын 

сипаттайды және сақтайды, сұрауларды орындайды. 

Интерфейстік деректерді енгізу ДББЖ. Оның функциясы - ақпараттық 

жүйедегі ақпаратты енгізудің ақпараттық тілін енгізу, ақпараттық жүйедегі 

ақпаратты сипаттау құралдары мен ақпараттық жүйеге ақпарат енгізу. 

Сұрау интерфейсі. Сұрау интерфейсі пайдаланушылардың ақпараттық 

қажеттіліктерін білдіретін стандартты типтік сұрауларда ақпараттық жүйені 

қолдану үшін тұжырымдамалық үлгісін ұсынады. 

Мәмілелерді бақылау мониторинг функциялары - ортақ деректер 

бойынша пайдаланушы транзакцияларын бірлескен жүзеге асыруды 

ұйымдастыру және деректердің тұтастығын қамтамасыз ету. 

Интерфейсті шығару туралы ақпарат. Сұрау процессоры сұрауды 

орындаудың нәтижесін ақпаратты беру интерфейсіне жібереді, ол осы 

нәтижелерді пайдаланушыны беру және қабылдау үшін ыңғайлы пішінге 

аударады. 

Есеп генераторы. Есептерді қалыптастыру үшін арнайы шығарылым 

нысандары жатады. Есептер дерекқордан мәтіндік құжаттарды ресімдеу үшін 

ақпаратты іріктеу мен іздеу нәтижелерін ұсынады. 

Заманауи ДҚБЖ-нің функционалдық компоненттері бар: 

- деректер қорының файл құрылымын түзету және жасау, экрандағы 

деректерді көрсету және жаңарту; 

- жаңартылған деректер мен үлгілерді жасау және сұрастыру; 

- экранды енгізу-шығару формаларын әзірлеу; 

Ақпаратты ұсыну және басып шығару үшін бланкілерді әзірлеу; 

- есептілік нысандарын әзірлеу және оларды басып шығару; 

- қосымшаларды әзірлеу. 

 

2.4 ДҚБЖ артықшылығы мен кемшіліктері 

 

ДББЖ файлдық жүйелермен және кемшіліктермен салыстырғанда 

артықшылығы бар. 

Артықшылықтары: 

 деректердің артық болуын бақылау; 

 деректердің дәйектілігі; 

 деректерді бөлісу; 
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 деректер тұтастығын сақтау; 

 қауіпсіздікті арттыру; 

 стандарттарды қолдану; 

 жүйенің ауқымы артуымен тиімділік артып отырады; 

 қарама-қайшы талаптарға ымыраға келу мүмкіндігі; 

 деректердің қолжетімділігін және қолжетімділігін арттыру; 

 өнімділікті жақсарту; 

 деректер тәуелсіздігі есебінен жүйеге қызмет көрсетуді жеңілдету; 

 жылдамдықты басқаруды жақсарту; 

 кеңейтілген резервтік көшіру және резервтік қызмет көрсету. 

Кемшіліктері: 

 күрделілік; 

 бағдарламалық қамтамасыз ету мөлшері; 

 ДҚБЖ құны; 

 жабдықтарға қосымша шығындар; 

 өтінішті қайта өңдеу шығындары; 

 өнімділік.  

 

2.5 Деректер базасының физикалық моделін әзірлеу 

 

Әрбір дерекқор, ең алдымен, белгілі бір тақырып аймағына арналған 

деректерді көрсету үшін жасақталған. Тақырып аумағы кез келген қатысты 

нысандар туралы ақпаратты көрсетеді. Әрбір объекті күрделі құрылымы болуы 

жәнеде белгілі бір қасиеттермен сипатталуы мүмкін, бұл қасиеттер сандық 

түрде көрсетіледі, яғни осы субъектінің басқа объектілерімен байланыс сипаты 

болып табылады. Барлық осы қасиеттер, әдетте, дерекқорда объектінің 

атрибуттарының анықтамасы арқылы көрсетіледі. 

Деректер базасында көрсетілген барлық деректердің құрылымы ДБ 

маңызды элементі болуы керек, себебі ол тақырыптық аймақты көрсетеді. 

Деректердің барлық қасиеттердің құрылымы арасындағы барлық логикалық 

байланыстар айқындайды. Бұл құрылым тұжырымдамалық схема, жалпы схема 

немесе схема деп аталады.  

ДБ-ге енгізілген барлық деректер белгілі бір объектілер туралы нақты 

физикалық деректер ретінде сақталады. 

Деректерді тиімді өңдеу үшін түпнұсқалық схема бірнеше кішірек 

бөліктерге бөлінеді. Әрбір бөлік түпнұсқа сызбаның белгілі бір мағынасын 

қамтиды. Бұл бөліктерде жеке ішкі схемалар арасындағы байланыс үшін 

пайдаланылатын бірдей өрістер (ұқсас атаумен және деректермен) болуы керек. 

Деректер құрылымы ресми түрде сипатталуы керек. Логикалық және 

физикалық дерекқор құрылымдарының сипаттамалары дерекқорды қамтитын 

ақпаратты алу үшін пайдаланушы талаптарын өңдеп, дерекқорды басқаруға 

арналған бағдарламалық жасақтама арқылы пайдаланылады. Дерекқордың 

жалпы логикалық құрылымының сипаттамасы схема деп аталады. Бұл кейде 
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жалпы деректер моделі, тұжырымдамалық үлгі немесе тұжырымдамалық схема 

деп аталады. Схема - пайдаланылатын деректер түрлерінің кестесі. Ол 

объектілердің атауларын және олардың атрибуттарын қамтиды және 

арасындағы қарым-қатынасты анықтайды. Схема деректер элементінің 

мәндерін орналастыруға болатын құрылым. Диаграммалар мен жазбалардың 

кескіндері әр бір деректер элементінің барлық мәндерін анықтайды. Термин 

схемасы дерекқорда сақталған барлық деректер элементтері мен жазу 

түрлерінің толық кестесін анықтау үшін пайдаланылады. Бағдарламада 

пайдаланатын деректер сипаттамасын анықтайды. Көптеген әр түрлі ішкі 

схемалар бір схема негізінде жасалуы мүмкін. 

Қолданбалы бағдарлама немесе пайдаланушы дерекқор схемасы туралы 

толық білуі міндетті емес, себебі ол әдетте өте күрделі болып келеді. Кейде 

мұндай хабардарлықтың жетіспеушілігі қауіпсіздікке байланысты болады. 

Бағдарламашы немесе пайдаланушы оған қажет арнайы бағдарламалар мен 

жазбалармен ғана айналысуы керек. 

Дерекқорды басқару бағдарламалары схемада сипатталған деректерге 

негізделіп, қосымша айналымға сәйкес келетін деректерді автоматты түрде 

шығарып, бағдарлама бағдарламасына жібереді. Схемалар мен ішкі схемалар 

физикалық сақтау әдістерін көрсетпейді. Көрсетілген логикалық құрылым үшін 

деректерді физикалық ұйымдастырудың әртүрлі формалары мүмкін екенін 

көрсетуге болады. Сонымен, деректер сипаттамасының үш түрлі түрі бар: 

Қосалқы дисктер - бұл бір немесе бірнеше бағдарлама қажеттіліктеріне 

бағытталған деректердің бір бөлігін сипаттайтын кесте. Бағдарламаларда 

қолданылған - пайдаланушы сұраулары. 

Дерекқордың немесе схеманың логикалық құрылымының жаһандық 

сипаттамасы - бүкіл дерекқорды логикалық түрде сипаттайтын кесте. Бұл 

деректер әкімшісінің немесе бүкіл дерекқормен жұмыс істейтін жүйе 

талдаушыларының деректерін көрсетеді. 

Дерекқорды физикалық ұйымдастырудың сипаттамасы - сақтау 

құралдарындағы деректердің физикалық орналасу кестесі болып табылады. 

Деректердің бұл идеясы жүйенің тиімділігі, медиа туралы деректердің 

орналасуы, оларды индекстеу немесе іздеу, сондай-ақ деректерді қысу әдістерін 

қолданумен байланысты жүйелерді әзірлеу үшін қажет. 

Реляциялық деректер үлгісінде кестелер арнайы стандарт бойынша 

байланысты: бастысы және бағынышты. Сілтеме үшін, байланысты кестелер 

байланыстырылған бірдей бағандарға ие болуы керек. Сол кесте бір қатысты 

бағанға және басқа кестедігі қатысты бағанға бағынышты болуы мүмкін. 

Деректерді кестелік түрде көрсету деректердің логикасына ғана қатысты, 

физикалық тұрғыдан олар басқа қағидаттарға сәйкес орналастырылуы мүмкін.  

Әрбір дерекқор кестесінде жазбаны бірегей түрде анықтайтын кестенің 

бір немесе бірнеше өрістерін білдіретін бастапқы кілттер болуы керек. Кестенің 

бастапқы кілтінің мәні бірегей болуы керек. 
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Кейде арнайы құрылған өріс индексі деп аталатын бастапқы кілт ретінде 

таңдалады, ол автоматты түрде қалыптасады, әдетте бұл рекордтық реттік 

нөмір болып саналады. 

Бастапқы кілт арнайы жазбаға қол жеткізуге мүмкіндік береді (ол нақты 

жазбаны бірегей түрде анықтайды). Сонымен қатар, бастапқы кілт кестелер 

арасында байланыс орнату үшін пайдаланылады. 

Қосымша кілттер деректерді іздестіру үшін пайдаланылады, олар 

деректерге жиі ізделетін атрибуттар үшін өрістерге орнатылады. 

Қосалқы кілттердің мәні бірегей болмауы мүмкін және нақты жазбаларды 

бірегей анықтау үшін пайдаланылмайды. Олар қайталама кілттің мәнімен 

жазбалар үшін арнайы іздеу шарттарын қанағаттандыратын жазбаларды іздеу 

үшін пайдаланылады. 

Қолданбаның табиғаты бойынша ДҚБЖ жеке, көп ойыншы және арнайы 

бөлінген. 

Жеке ДББЖ жергілікті компьютерде жұмыс істейтін жергілікті 

дерекқорларды жасауға мүмкіндік береді. Парадокс, dBase, FoxPro және т.б. 

жеке ДББЖ-ға жатқызылуы мүмкін. 

DBMSs клиенттік-серверлік сәулетінде жұмыс істейтін ақпараттық 

жүйелерді жасауға мүмкіндік береді. Oracle, Informix, SyBase, Interbase, DB2 

бірнеше қолданушы DBMS-ке аударылуы мүмкін. 

Деректерді өңдеу технологиясы бойынша ДББЖ орталықтандырылған 

және бөлінген. 

Орталықтандырылған дерекқор бірыңғай есептеуіш жүйесінің жадында 

сақталады. Егер бұл есептеу жүйесі компьютерлік желінің құрамдас бөлігі 

болса, онда мұндай дерекқорға, яғни осы желідегі әртүрлі компьютерлердің 

пайдаланушылары тарапынан қол жетімділікке қол жеткізуге болады. 

Бөлінген дерекқор компьютерлік желінің түрлі компьютерлерінде 

сақталған бірнеше, мүмкін қиылысатын немесе тіпті қайталанатын 

бөлшектерден тұрады. Ваннаның мұндай деректер базасымен жұмыс істеуді 

таратылған дерекқорды басқару жүйесі арқылы жүзеге асырылады. 

Қазіргі ДҚБЖ тілдік құралдарының құрылымы мыналарды қамтиды: 

• логикалық деректер құрылымын сипаттауға арналған деректер 

сипаттамасының тілі; 

Деректерді енгізу, өзгерту, іріктеу бойынша негізгі операцияларды жүзеге 

асыратын деректерді манипуляциялау тілі; 

• деректер базасының құрылымы мен деректерді басқаруды басқаратын, 

сондай-ақ қашықтағы дерекқорларға қол жеткізудің стандартты құралы болып 

табылатын құрылымдық сұрау тілі (SQL құрылымдық сұрау тілі); 

• сұрау үлгісі үлгісі (QBE - мысалы бойынша сұрау), дерекқор 

сұрауларының визуалды дизайнымен қамтамасыз етеді. 

Қолданбалы бағдарламалар немесе бағдарламалар дерекқордағы 

деректерді өңдеу үшін пайдаланылады. Пайдаланушы дерекқорды басқарады 

және дерекқор бағдарламалары деп аталатын қосымшалар көмегімен 

деректермен жұмыс істейді. 
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Желілік қатынасы бар орталықтандырылған деректер базасы ұқсас 

жүйелердің әртүрлі сәулетін білдіреді: 

• файл - сервер; 

• клиент - сервер; 

Файл - сервер. Сервер ретінде бір компьютер желісін таңдаңыз. 

Пайдаланушы дерекқордың жергілікті көшірмесімен жұмыс істейді, оның 

деректері әр кестемен кез-келген кестеге жаңартылады. Бұл жағдайда серверден 

деректерді сұрайтын барлық кестенің жаңа көшірмесі жіберіледі. Осылайша, 

егер пайдаланушыға бірнеше кесте жазбалары қажет болса, онда бүкіл кесте 

серверден желі арқылы жіберіледі. Көптеген артық ақпарат желісінде 

айналымның нәтижесінде желідегі жүктеме күрт артуда, бұл оның 

жылдамдығын және тұтастай алғанда ақпараттық жүйенің өнімділігін 

төмендетеді. 

Клиент - сервер. Бұл архитектурада деректерді сақтаудан басқа, 

орталықтандырылған дерекқор пайдаланушы сұрауларын өңдей алады және тек 

пайдаланушы сұраған деректерді жіберуі керек. Бұл желідегі жүктемені 

азайтады, себебі қажетті ақпарат желі арқылы айналып шығады. 

Деректерді басқарудың үздік әдісін іздестіру деректер жүйелеріндегі 

негізгі мәселелерді шешудің бірнеше тәсілдерін анықтады. Зерттеудің нәтижесі 

түрлі дерекқор модельдерін жасау болды. 

Дерекқор үлгісі деректер құрылымын және дерекқордағы олардың 

арасындағы қатынастарды көрсету үшін пайдаланылатын логикалық 

конструкциялар жинағы. Деректер базасының үлгілерін екі санатқа бөлуге 

болады: тұжырымдамалық модельдер мен іске асыру модельдері. 

Концептуалды (тұжырымдамалық) модель деректерді ұсынудың 

логикалық сипатына бағытталған. Сондықтан, тұжырымдамалық модель 

деректер базасында ұсынылғанға емес, оның қалай ұсынылғанына баса назар 

аударады. Концептуалды модельдерде субъект-қатынас моделі (ER үлгісі) және 

нысанға бағытталған модель бар. 

Концепциялық модельден айырмашылығы, іске асыру үлгісі деректер 

базасында деректерді ұсыну немесе деректерді құрылымдауды модельдеу 

туралы түсінік алу үшін қалай жасайтынына баса назар аударады. Дерекқорды 

енгізу модельдері иерархиялық модельді, желілік модельді, реляциялық 

модельді және нысанға бағытталған модельді қамтиды. 

Дерекқор әзірлеушілері дерекқорды жобалау үшін негіз ретінде 

концептуалдық модельді қабылдайды. Тұжырымдамалық модель деректер 

арасындағы қатынастарды сипаттау үшін үш түрлі қарым-қатынасты 

пайдаланады: біреуден көпке, көптеген-көпке және бір-біріне. Дерекқор 

дизайнерлері әдетте бұл үшін қысқартуларды пайдаланады: 1: M, M: N және 1:1 

Тәжірибе көрсеткендей, әрбір деректер үлгісінің құрылымы туралы 

негізгі түсініктерді зерттеу қазіргі заманғы дерекқорларды басқарудың жобалау 

әдістері мен проблемаларын жақсы түсінуге мүмкіндік береді. Шындығында, 

көптеген «жаңа» деректер базасының тұжырымдамалары кейбір «ескі» идеялар 

мен құрылымдарға ұқсас. Мысалы, иерархиялық дерекқор үлгісінің кейбір 
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тұжырымдамалары мен нысанға бағытталған құрылымды енгізу арасындағы 

күмәнсіз ұқсастықтарды табуға болады. 

Қазіргі заманғы ақпарат тиімді ақпаратсыз басқару мүмкін емес. Шынайы 

әлемді қабылдау әртүрлі, бірақ кейде өзара байланысты құбылыстармен қатар 

болуы мүмкін. Ұзақ уақыт бойы адамдар бұл құбылыстарды сипаттауға 

тырысты (тіпті түсінбесе де). Мұндай сипаттама деректер деп аталады. Бүгінгі 

күні бағдарламалардың маңызды санаты деректер қорларына негізделген 

ақпаратты өңдеу жүйелері болып табылады. 

Ақпараттық жүйенің деректерінен көбінесе кез келген кәсіпорынның 

немесе мекеменің тиімділігіне байланысты. Мұндай жүйе:  жалпы және / 

немесе егжей-тегжейлі орындау есептерін алуды қамтамасыз етеді; негізгі 

индикаторлардағы үрдістерді оңай анықтауға мүмкіндік береді; · Уақыт өте 

маңызды, маңызды кешіктірусіз ақпарат алуды қамтамасыз ету; · Дәл және 

толық деректерді талдауды орындаңыз. 

Дипломдық жұмыстың мақсаты - «Оптика» пәндік саласын талдау, 

аталған пәндік облыста білім беру деректер базасын жобалау және енгізу. 

Деректер базасын енгізу үшін ДББЖ ретінде MySQL түріндегі жұмыс үстелі 

реляциялық дерекқоры жүйесі пайдаланылды. Бұл ДҚБЖ өзіңіздің жеке 

деректер базасын құруға ғана емес, жай және күрделі қосымшаларды әзірлеуге 

мүмкіндік беретін қарапайым графикалық интерфейске ие. 

Дерекқор - тапсырыс берушінің тапсырыстарын бақылау немесе дыбыс 

жазбаларының жинағын сақтау сияқты белгілі бір тақырыпқа немесе 

тапсырмаға қатысты ақпарат жинағы. Кез келген ақпараттық жүйенің мақсаты - 

нақты объектілер туралы деректерді өңдеу. Егер дерекқор компьютерде 

сақталмаса немесе оның бөліктері компьютерде сақталса, онда сіз пайдаланушы 

өз бетімен үйлестіруі және ұйымдастыруы қажет басқа да бірнеше көздерден 

ақпаратты қадағалауыңыз керек. 

Дерекқорды құру кезінде пайдаланушы әртүрлі сипаттамалар бойынша 

ақпаратты ұйымдастыруға тырысады және сипаттамалардың ерікті 

комбинациясымен үлгіні жылдам шығарады. Бұл деректер құрылымдалған 

жағдайда ғана жасалуы мүмкін. Құрылымдау - деректерді қалай ұсыну туралы 

келісімдерді енгізу. Құрылыссыз деректер, мысалы, мәтіндік файлда жазылады. 

Дерекқор пайдаланушылары тұтынушы немесе деректер көзі ретінде әрекет 

ететін әр түрлі қолданбалы бағдарламалар, бағдарламалық жасақтама жүйелері, 

сондай-ақ домендік сарапшылар болуы мүмкін. 

Қазіргі заманғы деректер базасында деректер базасын құру, оны қолдауға 

және оған қол жеткізуді қамтамасыз ету орталықтандырылған түрде жүзеге 

асырылады арнайы бағдарламалық қамтамасыз ету - деректер базасын басқару 

жүйесі. Деректер базасын басқару, жасау және пайдалану үшін ДББЖ 

қолданылады. ДББЖ деректерге кез-келген қолданушыларға, соның ішінде іс 

жүзінде жоқ және (немесе) төмендегілер туралы білгісі келмейтіндерге қол 

жеткізуді қамтамасыз етуі тиіс:  

деректер жадысында физикалық орналастыру және олардың 

сипаттамалары;  
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Сұралған деректерді іздеу тетіктері;  

Бір мезгілде бірнеше пайдаланушылар (бағдарлама бағдарламалары) 

бірдей деректерді сұрағанда пайда болатын мәселелер;  

Қате жаңартулардан және (немесе) рұқсатсыз кіруден деректерді 

қорғауды қамтамасыз ету жолдары; 

MySQL дерекқорды енгізу үшін дерекқор ретінде пайдаланылды. MySQL 

- жоғарыда аталған функцияларды орындау үшін барлық қажетті құралдарға ие 

жұмыс үстелі қатынастық дерекқор жүйесі. MySQL деректер базасын басқару 

жүйесі - жұмыс үстеліндегі DBMS тобының ең танымал қосымшаларының бірі. 

MySQL-тың барлық нұсқалары деректерді енгізуді және өңдеуді, деректерді 

іздеуді және кестелер, графиктер және есептер түрінде ақпаратты беруді 

айтарлықтай жеңілдететін арсенал құралдарында бар. MySQL нұсқасынан 

бастап, Internet Explorer шолғышын пайдаланатын пайдаланушыға көрінетін 

деректерге кіретін веб-беттер бар. 

Сонымен қатар, MySQL қосымша кесте мен кестелерді басқа жұмыс 

үстелі және сервер дерекқорларынан қолданбаға қажетті ақпаратты сақтау үшін 

пайдалануға мүмкіндік береді. Сыртқы кестелерді қосу арқылы MySQL 

пайдаланушысы MySQL кестелері секілді осы кестелердегі дерекқорлармен 

жұмыс істейді. Сонымен қатар, басқа пайдаланушылар осы деректермен жұмыс 

істеуді жалғастыра алады, олар жасалды. MySQL-дың артықшылығы оның 

қарапайым және күрделі қосымшаларды әзірлеуге мүмкіндік беретін 

қарапайым графикалық интерфейске ие екендігі. Басқа жұмыс үстелінің 

DBMSs-інен өзгеше, MySQL барлық деректерді бір файлда сақтайды, бірақ ол 

оларды әртүрлі кестелерге бөледі. 

Зерттеу аймағы - басқаруды ұйымдастыру және сайып келгенде 

автоматтандыру мақсатында зерттелетін нақты әлемнің бөлігі. Сабақ алаңы 

фрагменттер жиынтығымен ұсынылған, мысалы, кәсіпорын - семинарлар, = 

басқару, бухгалтерлік есеп және т.б. Тақырыптың әрбір бөлімі объектілерді 

пайдаланатын әртүрлі нысандар мен процестермен сипатталады, сондай-ақ 

тақырып аймағында әртүрлі көріністермен сипатталатын пайдаланушылардың 

жиынтығы. Дипломдық жұмыста оптика дүкенінің дерекқорын құру міндеті 

қойылған. Сондықтан оны жүзеге асыру барысында осы тақырып бойынша 

зерттеу жүргізілді. 

Осы дипломдық жұмысының пәндік саладағы білім берудің дерекқорын 

жасау және дамыту жүзеге асырылуда. Демек, алынған деректер базасы 

берілген тақырып аймағының бүкіл бизнес логикасын көрсетпейді, бірақ тек өз 

бөлігіне ғана шектелмейді. «Оптика» пәнінің саласы деректер үлгісі ретінде 

сипатталуы мүмкін. Деректер үлгісі деректерді сақтау ортасының 

параметрлеріне толығымен тәуелсіз адам оқитын кейбір тұжырымдардағы 

нақты әлемді көрсетеді. Мұндай үлгілердің құрылысына көптеген тәсілдер бар: 

графикалық модельдер, семантикалық желілер, субъект-қатынас моделі және 

т.б. Зерттеу тақырыбын сипаттау үшін «субъект-қатынас» деректер үлгісін 

пайдаланады. Ұйым басқа объектілерден ерекшеленетін қандай да бір түрде 

анықталуы мүмкін объект болып табылады.  
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Әрекет - бұл бірнеше субъектілер арасында орнатылған қауымдастық. 

Әрекеттер жиынтығы n (және n 2-ден кем емес) арасындағы қатынастар, 

олардың әрқайсысы белгілі бір жиынтыққа жатады. N = 2 жағдайда, яғни, 

облигация екі бірлікті біріктіргенде, екілік деп аталады. Әрине, n-ary 

қатынастар жиынтығы (n> 2) әрдайым екілік сандар жиынтығымен 

алмастырыла алады, алайда олардың біріншісі доменнің семантикасын жақсы 

көрсетеді. Басқа субъектімен байланыстар жиынтығы арқылы 

байланыстырылуы мүмкін субъектілердің саны қосылым дәрежесі деп аталады. 

Дәрежелерді қарау, әсіресе екілік қосылымдар үшін пайдалы. Екілік 

қатынастардың келесі дәрежелері болуы мүмкін: · Біреуіне (1: 1 деп 

белгіленген). 

Бұл дегеніміз, мұндай қарым-қатынаста бір ролі бар субъект әрқашан 

басқа рөлмен біреуден көп емес. · 

Біреуден көп (1: n). Бұл жағдайда бір ролі бар субъектілер басқа рөлі бар 

кез-келген сандаға сәйкес келуі мүмкін. 

Көптеген (n: 1). Бұл қатынас 1: n картаға ұқсас. 

Көптеген адамдарға (n: n). Бұл жағдайда байланысқан субъектілердің 

әрқайсысы кез-келген даналармен ұсынылуы мүмкін. 

Параметрлермен сұраулар. Параметрлері бар сұрау - бұл орындалғанда, 

өз диалогтық терезесінде деректерді енгізу үшін шақыруды көрсетеді. Бірнеше 

деректер бірлігін енгізуді сұрайтын сұрауды жасай аласыз. 

Сұраулар талдауды жеңілдететін құрылымдағы деректерді есептеу және 

ұсыну үшін пайдаланылады. Кросс-сұраулар сомасы, орташа мәндері, 

мәндердің санын есептейді немесе басқа статистикалық есептеулерді 

орындайды, содан кейін нәтижелер екі кесте үшін топтастырылған, олардың 

біреуі баған тақырыптарын және басқа жол тақырыптарын анықтайды. 

Өзгерістер туралы сұраулар. 

Өзгерту туралы сұрау - бір операцияда бірнеше жазбаны өзгерткен немесе 

ауыстыратын сұрау. Өзгерту сұрауларының төрт түрі бар. 

 жазбаны жою үшін. 

 жазбаны жаңартқанда. 

 жазбаларды қосу. 

 кесте жасау. 

Деректер базасы жергілікті бағдарламаға бөлінеді (клиенттің 

компьютерінде, бағдарлама жұмыс істейтін жерде) және қашықтағы (серверде 

орнатылған - қашықтағы компьютерде). Дерекқордың екінші түрін белгілеу 

үшін, клиент-сервер немесе желілік дерекқор атаулары пайдаланылады, себебі 

деректерді өңдеу бағдарламасы клиентте орналасқан және деректер серверде. 

Клиент-сервер дерекқоры болған жағдайда, деректер серверде сақталады. 

Клиент бағдарламасы деректерді арнайы SQL тілінде немесе оның 

кеңейтілімінде - Transact-SQL немесе PL / SQL) пайдалана отырып, деректерге 

қол жеткізеді. Бағдарлама қажетті деректерді ғана алып, серверге өзгертілген 

деректерді қотарады. Желілік дерекқорлар серверде де сақталады, бірақ әрбір 

клиент деректердің жеке көшірмесін алады. Бұл жағдайда екі негізгі 
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кемшіліктер бар: желіге үлкен жүктеме және тұтастығын қамтамасыз етудің 

кешенді процедурасы [8, p. 366] Деректерді ұйымдастырудың түріне қарай 

деректер базасында деректерді ұсынудың келесі негізгі үлгілері бөлінеді: 

 - иерархиялық; 

 - желі; 

 - қарым-қатынас; 

 -объективті бағдарланған. 

 Реляциялық деректер базасында «біздің қазіргі уақытта ең кең тараған, 

деректер кестелерде жинақталады, ол өз кезегінде бағандар мен жолдарды 

қиылысатын ұяшықтардан тұрады. Мұндай дерекқорларға арналған сұраулар 

келесі сұрауда қайта қатыса алатын кестені қайтарады. Кейбір кестелердегі 

деректер, әдетте, басқа кестелердегі деректермен байланыстырылады, 

«реляциялық» атауынан шыққан. Реляциялық дерекқордың ерекшеліктерін 

қысқаша түрде тұжырымдай аласыз: -дера бағандар мен жолдардан тұратын 

кестелерде сақталады; - әрбір баған мен жолдың қиылысында бір ғана мән бар; 

- Әрбір бағанда өзінің атауы бар, өз атауы бар және бір бағандағы барлық 

мәндер бірдей түрге ие; - Колумбалар кездейсоқ тәртіпте орналастырылған 

жолдарға қарағанда, кестені жасаған кезде орнатылатын белгілі бір тәртіппен 

орналастырылады. Кестеде бір жол болмауы керек, бірақ кем дегенде бір баған 

болуы керек; - деректер базасына сұраулар нәтижелерді кестелер пішініне 

қайтарады, олар да сұраулар объектісі ретінде әрекет ете алады. Бұл жағдайда, 

дерекқор бір кестеден тұруы мүмкін, бірақ әдеттегі дерекқор өзара байланысты 

кестелер жиынтығынан тұрады. Кестелер арасындағы қатынастарды 

ұйымдастыру кестелерді байланыстыру немесе байланыстыру деп аталады. 

Кестелерді байланыстыру үшін сілтеме өрістері пайдаланылады (кейде «сәйкес 

өрістер» термині пайдаланылады). Өрістер индекстелуі керек. Сілтемелердің 

келесі түрлері бар: 

- бір-бірімен қарым-қатынас; 

- бір-көп қатынастар; 

- көптеген қатынастар; 

- көптеген-көп қатынастар. 

Көптеген қатынастар көп жағдайда жиі пайдаланылады, яғни төменгі 

бағандағы негізгі кестенің бір жазбасы бірнеше жазбаларға, соның ішінде 

біреуіне сәйкес келуі мүмкін дегенді білдіреді. 

ДББЖ - дерекқорды көптеген пайдаланушылар (бағдарлама 

бағдарламалары) жасау, қолдау және пайдалану үшін жасалған 

интеграцияланған деректер жиынтығын қолдау үшін бағдарламалық пакет. 

ДББЖ ерекшеліктері: 

 жаңа деректер базасын құру; 

 айырбастау деректері; 

 деректерді толықтыруға; 

 іздеу; 

 деректер базасындағы құпия ақпарат; - жаңартылған деректерді дискке  

жазу; 
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 сұрауларға деректер мен жауаптарды басып шығару. 

 

 
 

2.1 – сурет. Деректер базасының ER моделі 
 

1 - кесте.  Admin 

Индекстер Өріс атауы Деректер түрі 

* uname varchar( 50 ) 

* Password varchar( 100 ) 

Сыртқы кілттер 

 fk_admin_contact ( uname ) ref contact (name) 

 

2 - кесте. Contact 

Индекстер Өріс атауы Деректер түрі 

* name varchar( 50 ) 

* email varchar( 100 ) 

* msg varchar( 200 ) 

 

3 - кесте. Medicine 

Индекстер Өріс атауы Деректер түрі 

* pid int AUTOINCREMENT 

* medicine_name varchar( 100 ) 

* quantity varchar( 10 ) 

file:///C:/Users/user/Desktop/Aida.html%23contact
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* price varchar( 10 ) 

* cid Int 

* image varchar( 300 ) 

* expdate Date 

* batchno varchar( 50 ) 

Индекстер 

 pk_medicine ON pid 

Сыртқы кілттер 

 fk_medicine_pharmacy_registration ( cid ) 

ref pharmacy_registration (cid) 

 

 

4 - кесте. Pharmacy 

Индекстер Өріс атауы Деректер түрі 

* cid varchar( 100 ) 

* username varchar( 100 ) 

*1 password varchar( 200 ) 

* flag varchar( 100 ) 

Индекстер 

1 unq_pharmacy_password ON password 

 

5 - кесте. pharmacy_registration 

Индекстер Өріс атауы Деректер түрі 

* cid int AUTOINCREMENT 

* ownername varchar( 100 ) 

* lno varchar( 100 ) 

* Gender varchar( 10 ) 

* pharmacy_name varchar( 100 ) 

* preg_date Date 

* email varchar( 100 ) 

* Address varchar( 100 ) 

* city varchar( 50 ) 

* state varchar( 100 ) 

* mno varchar( 100 ) 

Индекстер 

 pk_pharmacy_registration ON cid 

 idx_pharmacy_registration_preg_date ON preg_date 

Сыртқы кілттер 

  

file:///C:/Users/user/Desktop/Aida.html%23pharmacy_registration
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3 БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ЖАСАҚТАМАНЫ ҚҰРУ 

 

3.1 Бағдарламалау тілдерін таңдау негіздемесі 

 

РНР-бұл Web –серверге жіберілетін скриптердің көмегімен Web-

беттерінің динамикалық генерациясына қажетті бағдарламалау тілі. Сіз бетті 

РНР және HTML-дің көмегімен ашасыз. Сайтты пайдаланушы бетті ашқанда, 

сервер html-код қосылған РНР операторларын орындайды және нәтижені 

пайдаланушының браузеріне жібереді. Бұл әрекет дәл осылай ASP және Cold 

Fusion-ның көмегімен жасалады. Дегенмен ASP және Cold Fusionға қарағанда, 

РНР ашық бастапқы кодты өнім болып табылады және платформалы тәуелсіз. 

РНР Windows NT және Unix-тің көптеген версияларында жұмыс жасайды. Ол 

Аpache –дегі модуль ретінде жіберіле береді. Егер жіберілу Apache модулі 

түрінде болса РНР оңай және жылдам жұмыс жасайды. Бұл кезде процессті 

жасауға байланысты туындайтын қосымша шығындар болмайды. Сондықтан 

нәтижесі тез шығады және сервердегі сақтаудағы шығынды азайтатын mod 

_perl-ді орнатудың қажеттілігі болмайды. 

Құжат бетіндегі әртүрлі операциялардан басқа сіз РНР көмегімен НТТР-

тақырыптарды қалыптастырып HTTP орната аласыз. Сонымен қатар 

аутенфификацияны басқарып пайдаланушыны басқа бетке бағыттай аласыз. 

РНР берілгендер қорына енуге үлкен мүмкіндіктер ашады. Бұл сізге PDF 

құжаттарды инерациялаудан, ХМL-дегі грамматикалық талдауды жасауға 

мүмкіндік береді. 

РНР операторлары сіздің бетіңізге Web-беттерді қойып береді, сондықтан 

арнайы ортада жүзеге асырудың қажеттілігі туындамайды. Сіз РНР-кодының 

блогын <?php тегінен бастап, оны ?> тегімен аяқтайсыз. Бұл тегтердің 

арасындағылардың барлығы РНР код ретінде интерпритацияланады. РНР 

тілінің синтаксисі Си және Рerl синтаксисіне ұқсас келеді сіз ауспалыларды 

оларды пайдаланудан бұрын жарияламауыңыз керек. Массивтермен Хэмтер 

оңай жүзеге асырылады. Дегенмен РНР Apache құрылған жағдайда бәрінен 

жылдам жұмыс жасайды. РНР Web – сайтында оны Microsoft ІІS және Netscape 

Enterprise Server орналастырудың реті бар. Егер сізде РНР ді орнатуға 

бағдарламалық қамтамасыз етудің көшірмесі жоқ болса, оны сізге ресми Web –

сайттан ала аласыз. Ол жерден сіз РНР дің барлық ерекшелігі мен қызмет 

бейнеленген түсіндірілген жетекшілікті таба аласыз. 

Соңғы он бес жылдары интернеттiң қиял-ғажайып дамуы және 

адамдардың арасындағы қарым-қатынастың жаңа әдiстерiн белгiледi. Бұл 

құбылыстың алдыңғы өлкелерiне (WWW ) World Wide Webде болады. 

Рнр тарихы 1995 жылдан тәуелсiз бағдарламашы (Rasmus Lerdorf ) 

Расмус Лердорф сайтта оның онлайндық резюмесін оқып шыққан келушiлердің 

саның есептеуге арналған Perl/CGI нiң сценариын жазудан басталады. Оның 

сценариы екi есептi шештi : келушiнiң деректерінің тiркелуі және келушiлердiң 

санын - web бетке шығару. WWW дамыту әлi тек қана басталды, бұл есептердi 

шешуге арналған ешқандай да арнайы құралдар болмады, сондықтан авторға 



29 
 

көп сұрақтар лап берді. Лердорф (Рнр) Personal Home Page немесе (гипермәтiн 

процессоры ) Hypertext Processor аталған өз құрал-сайманын тарата бастады. 

Лердорфаның Рнр құрал-сайманының шулы жетiстiгi Рнрдың 

кеңейтулерiн өңдеуге әкеп соқты. Кеңейтулердің бірі HTML формада енгiзiлген 

мәлiметтердi символдық айнымалыларға түрлендiрдi, осыдан оларды басқа 

жүйелерге шығаруға мүмкiндiк берген. Қойылған мақсатқа қол жеткiзу үшiн 

Лердорф өңдеулерді жасауды ендiгәрi Perl ден С-ге өтуге шештi. Сол кездегі 

Рнрдың құрал-сайманының кеңейтуi 2.0-шi Рнр пайда болуына, немесе 

(Personal Home Page Form Interpretator ) PHP-FIнi келтiрдi. Дүние жүзiнен 

бағдарламашылар 2.0 версияны жетiлдiруге қатысты. Жаңа РНР версиясы 

ерекше мәлiмдiлiкпен пайдаланды, және өңдеушiлердiң негiзгi командасы 

жақында іріктелді. Олар HTML-ға программалық кодтың енгiзуiнің бастапқы 

тұжырымдамасын тiкелей сақтады және Рнр-дiң 3.0-шi версиясының пайда 

болуына келтiрген лексикалық талдаудың механизмін қайтадан жазды. 

РНР 4 бұл қозғалыста жұмыс жасаушы ретінде 2000 жылы жарыққа 

шықты. Өндірісті жоғарылатуда қосымша ретінде РНР 4 тің мүмкіндіктері зор 

еді. РНР 4-тің шығуымен ол интернет доменінің 20 пайыздан көбінде 

қолданыла бастады. 

Оптика веб қосымшасы бірнеше бөлімдерден тұрады: сауда алаңы, қойма, 

оның ішінде директордың кеңсесі.  

 

3.2 Жалпы мағлұматтар 

 

Қарастырылып отырған  оптика веб-қосымшасы PHP бағдарламалау 

ортасында құрылды. PHP көп терезелік жүйе болып табылады. Қолданушылық 

интерфейс программалаушымен байланысты құруды қамтамасыз етеді және 

әртүрлі қолданбалы басқару элементтері бар бірнеше терезелерден  тұрады. 

Құрылған оптика веб-қосымшасы оптика тауарларды есепке алу жұмысын 

жеңілдетеді. 

 

3.3 Функционалдық тағайындалуы 

 

Бағдарлама көмегімен қолданушы мәліметтерге қатынаудың жолын 

қысқартады. Осы мүмкіндікті тиімді пайдалану үшін алдымен кестемізді дұрыс 

құруымыз керек. Кестеміз дұрыс құрылмаса кейінгі жұмысымызда қиындыққа 

ұшырауымыз әбден мүмкін. 

 

Келесі 3.1 - суретте бағдарламаның негізгі терезесі келтірілген. 
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3.1-сурет –  Веб қосымшаның негізгі беті 

 
 

 

3.2-сурет –  Веб қосымшаның кіріспе беті 
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3.3-сурет –  Веб қосымшаның «Предметы» бөлімі 

 

 
 

3.4-сурет –  Веб қосымшаның «Предметы» қосу бөлімі 
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3.5-сурет –  Веб қосымшаның «Категория» бөлімі 

 
 

 
 

3.6-сурет –  Веб қосымшаның «Склад» бөлімі 
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3.7-сурет –  Веб қосымшаның «редактировать профиль» бөлімі 

 

 
 

3.8-сурет –  Веб қосымшаның «контакты» бөлімі 

 

 
 

 
 

3.9-сурет –  Веб қосымшаның «көзілдірік іздеу» бөлімі 

 
 

 
 

3.10-сурет –  Веб қосымшаның «оптика дүкенінің иесі» бөлімі 
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3.11-сурет –  Веб қосымшаның «админ» бөлімі 

 

 
 

3.12-сурет –  Веб қосымшаның «көзілдірік тізімі» бөлімі 

 

3. Бағдарламаның негізгі физикалық құрылымы 
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3.16-сурет. Бағдарламаның негізгі физикалық құрылымы 

 

Controllers  – веб қосымшаның негізгі файлы  

models − веб қосымшаның өнімдерді көрсететін файлы 

libraries − веб қосымшаның кіру кезіндегі аутентификиядан сәтті өткен 

файлы  

logs − веб қосымшаның қате хабарламарын көрсететін файл 

libraries – веб қосымшаның арнайы кітапханалардың орналасатын файлы 

 

 Қажетті техникалық жабдықтар. «Оптика веб-қосымшасын» үшін Intel 

Core i5 2.2 GHz / RAM 1024 Mb / HDD 160 Gb/ VideoCard 384 Mb / HP Compaq 

6510b ноутбугын қолдандым.  

 

Шақыру және жүктеу. Оптика веб-қосымшасын WAMP серверде  ашу 

үшін Пуск → WAMP64 ашамыз. Содан кейін WAMP сервердің localhost бетін 

ашып, «http://localhost/aida/index.php» жолды енгіземіз. 

 

         Кіріс мәліметтер. Веб қосымшаның кіріс мәліметтері арқылы 

бағдарламаға пайдалунышың іздеу сөздерін енгіземіз. 

 

Шығыс мәліметтер. Веб қосымшаның шығыс мәліметтері арқылы 

мәліметтерді беру, нәтиже ретінде алуға болады. 
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ҚОРЫТЫНДЫ 

 

Оптикада ақпараттық технологияларды енгізу арқасында келесі 

нәтижелерге қол жеткізілді: 

 процестерді автоматтандыру арқылы, бағалы қызметкерлер күнделікті  

жұмыстардан босатылады, бұл кадрлық мәселені шешуге көмектеседі және 

қызметкерлерді көтеру қажеттілігін жояды. 

 оптика автоматтандыру шығындардың азаюына және  

айналымның ұлғаюына, сатылымдардың өсуіне және компаниялардың 

пайдасына әкеледі. 

 айналым 30-40% артады. 

 оптика заттардың ауқымы кеңеюде. 

 есепке алу құнын төмендету, желілік есепке алу жұмыстарын  

жеңілдетеді. 

 басқарудың тиісті шешімдерін қабылдау үшін бизнестің ағымдағы  

жағдайы туралы жедел және сенімді ақпарат алу. 

 компаниядағы барлық негізгі үрдістер мен айналымның  

айқындылығына байланысты оптика тізбегіндегі теріс пайдаланушылыққа 

қарсы күрес әлдеқайда оңайырақ болады. 

 ақпараттық жүйелер тауарларды сатып алу мен бөлуді жоспарлау  

процесін жеңілдетуге көмектеседі. 

Дипломдық жұмысты әзірлеу кезінде қандай процесті автоматтандыру 

керектігін шешу қажет болды. Таңдау жобасының толықтығы мен 

айқындылығына, сондай-ақ клиенттік қосымшаның көрінуіне байланысты 

болады. Пәндік аумақты талдау кезінде автоматтандырылған жағдайда - 

«Оптика қызметкеріне оптикалық тауарларды қабылдауды және оны ресімдеуді 

тіркеуді» ескере отырып, негізгі процесс анықталды, кейінірек ол 5 процесте 

бөлінді: 

 оптика қызметкеріне рұқсат беру; 

 алынған құжаттарды түзету; 

 құжаттардың алынуы; 

 есептерді қалыптастыру; 

 қажетті есепті көрсету немесе басып шығару. 

Дипломдық жұмысты әзірлеу кезінде оптика саласындағы барлық 

процестер автоматтандырылды. Кез-келген процесті автоматтандырудан бас 

тартқаныңызда, негізгі құжатты - қаржыландыруға арналған өтінімді 

қалыптастыру мүмкін емес. Барлық үдерістерді автоматтандыру дамыған 

жүйені толығымен және толық орындады. Бұдан басқа, әзірлеу құралдарын 

дұрыс таңдау қысқа мерзімде толық жүйені құруға мүмкіндік береді. 
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Қосымша А 

 

<!doctype html> 

<html lang=''> 

<head> 

<meta charset='utf-8'> 

<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"> 

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> 

<title>Главная</title> 

<?php 

include("header.php"); 

?> 

<marquee behavior="alternate" bgcolor="#333333" ><h1><font 

color="#FFFFFF">Веб-приложение "Оптика"</font></h1></marquee> 

<hr noshade="noshade"> 

<?php  

include("css_slider.php"); 

?> 

<br> 

<br> 

<div> 

<h2> 

<b>Заметка: </b> Регистрация только для аптек, у которых нет аккаунта на 

нашем сайте.<a href="regi.php" style="decoration:none;"> Присоединяйтесь к 

нам.</a><br> Клиенты ищут очки для зрения без регистрации. 

</h2> 

</div> 

</body> 

</html> 

<html> 

<head> 

<title>login</title> 

</head> 

<body> 

<?php 

include("dbcon.php"); 

$username and $password  

$username=$_POST['username'];  

$password=$_POST['pass']; 

// To protect MySQL injection (more detail about MySQL injection) 

$username = stripslashes($username); 

$password = stripslashes($password); 

$username = mysql_real_escape_string($username); 

$password = mysql_real_escape_string($password); 
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Қосымша А жалғасы 

 

$sq="SELECT * FROM pharmacy WHERE username='$username' and 

password='$password' and flag='Allow'"; 

$res=mysql_query($sq); 

$rows=mysql_fetch_array($res); 

$cid=$rows[0]; 

$sql="SELECT * FROM pharmacy_registration WHERE cid='$cid'"; 

$result=mysql_query($sql); 

// Mysql_num_row is counting table row 

$count=mysql_num_rows($result); 

// If result matched $username and $password, table row must be 1 row 

if ($count==1) 

{  

$id="select cid,pharmacy_name from pharmacy_registration  where cid='$cid'"; 

$iid=mysql_query($id); 

$row=mysql_fetch_array($iid); 

$n=$row[0]; 

$pname=$row[1]; 

session_start(); 

$_SESSION['id']=$row['cid']; 

$_SESSION['name']=$row['pharmacy_name']; 

?> 

<script> 

document.location.href="profile.php?cid=<?php echo $n; ?> & name=<?php echo 

$pname; ?>"; 

</script 

<?php 

} 

else  

{ 

?> 

<script> 

alert("Неверное имя пользователя или пароль!"); 

document.location="pharmacylogin.php"; 

</script> 

<?php 

} 

?> 

</body> 

</html> 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> 
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Қосымша А жалғасы 

 

<html> 

<head> 

<title>Связаться с нами</title> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"/> 

<meta name="description" content="PHP/MySQL Contact Form with jQuery" /> 

<meta name="keywords" content="contact form, php, mysql, jquery" /> 

<link rel="stylesheet" href="css/sty.css" type="text/css" media="screen"/> 

<style> 

a.back{ 

width:184px; 

height:32px; 

position:absolute; 

bottom:10px; 

left:10px; 

background:transparent url(back.png) no-repeat top left; 

} 

a.switchstyle{ 

width:184px; 

height:32px; 

position:absolute; 

top:10px; 

left:10px; 

background:transparent url(switchstyle.png) no-repeat top left; 

} 

</style> 

<script type="text/javascript"> 

function myfun() 

{ 

var name=document.getElementById("name").value; 

var email=document.getElementById("email").value; 

var msg=document.getElementById("message").value; 

 

var count=0; 

 

if(name=="") 

{ 

alert("пожалуйста, введите имя"); 

count=count+1; 

} 

 

else if(email=="") 

{ 
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Қосымша А жалғасы 

 

alert("пожалуйста, введите ваш E-mail ID"); 

count=count+1; 

} 

 

else if(msg=="") 

{ 

alert("пожалуйста, введите ваше сообщение"); 

count=count+1; 

} 

if(count>0) 

return false; 

else 

return true; 

} 

</script> 

<?php  

include("header.php"); 

?> 

</head> 

<body> 

<div id="contact"> 

<h1>Связаться с нами</h1> 

<form id="ContactForm" action="contactdb.php" method="post" onsubmit="return 

myfun(this);"> 

<p> 

<label>Имя</label> 

<input id="name" name="name" class="inplaceError" maxlength="120" type="text" 

autocomplete="off"/> 

<span class="error" style="display:none;"></span> 

</p> 

<p> 

<label>Эл. адрес</label> 

<input id="email" name="email" class="inplaceError" maxlength="120" type="text" 

autocomplete="off"/> 

<span class="error" style="display:none;"></span> 

</p> 

<p> 

<label>Ваше сообщение<br /> <span>Разрешено 300 символов</span></label> 

<textarea id="message" name="message" class="inplaceError" cols="6" rows="5" 

autocomplete="off"></textarea> 

<span class="error" style="display:none;"></span> 

</p> 
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<p class="submit"> 

<input id="send" type="submit" value="Отправить" placeholder="Отправить"/> 

<span id="loader" class="loader" style="display:none;"></span> 

<span id="success_message" class="success"></span> 

</p> 

<input id="newcontact" name="newcontact" type="hidden" value="1"></input> 

</form> 

</div> 

</body> 

</html> 
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