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Қайғылы жағдайға әкелген көлбеу қабат бойындағы кернеудің қауіпті концентра-
циясының жинақталу орындары көрсетіледі. Эпьюралық диаграммалар кернеудің бұзылуға 
бейім кернеудің қауіпті концентрациясының басқа бөлімдерін көрсетеді.  

Түйін сөздер: беткей, жер, қабаттар, химиялық процестер, анизотропия, модель, 
көшкін. 
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RECONSTRUCTION ON THE VOLTAGE  
OF THE PRE-SLIDING STATE OF THE TRAGICHOUS  

MOUNTAIN SLOPE LANDSCAPE «AK KAIN» 
 

Annotation. The method of reconstruction and investigation of the pre-landslide condition 
of the tragic landslide «Ak-Kain» of the Northern Tien Shan is proposed. A model and a finite ele-
ment algorithm for studying the stress–strain state (VAT) of soil sediments of an obliquely layered 
structure are briefly presented.  

The established zones and places of accumulation of dangerous stress concentrations along 
the inclined layer that led to the tragedy are shown. The plots show the found other areas of haz-
ardous stress concentrations prone to destruction. 

Keywords: slope, earth, layers, chemical processes, anisotropy, model, landslide. 
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ҒЫЛЫМИ-БІЛІМ БЕРУ ҚЫЗМЕТІН ҚОЛДАЙТЫН  
ИНТЕГРАЦИЯЛАНҒАН ТАРАТЫЛҒАН  

АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕЛЕРДІ ҚҰРУ 
 
Аңдатпа. Мақала ғылыми-білім беру қызметін қолдайтын таратылған ақпараттық 

жүйелердің ашық семантикалық кеңістікте интеграцияланатын ақпараттық жүйелерді 
құру үшін модельдер, әдістер жасау технологиясын әзірлеуге арналған. Жүйені құрудың 
мақсаты зерттеуші-ғалымдардың ақпараттық қажеттілігінің екі типін қанағаттандыру 
болып табылады: қажетті ғылыми ақпарат көздері туралы ақпаратқа қажеттілік және 
ең қажетті ғылыми ақпаратқа қажеттілік. Концептуальді модельді өңдеу DELOS DLRM 
және OAIS RM модельдеріне негізделген.  

Түйін сөздер: таратылған ақпараттық жүйелер, концептуальды модель, интегра-
ция, онтология, метадеректерді алу, мәліметтер қоры, Z39.50, LDAP, OAI-PMH. 

 
Кіріспе 
Ұйымның ақпараттық ресурстарын дамыту масқатынада таратылған 

ақпараттық жүйелерге қол жетімділікті қамтамасыз ететін бірыңғай ақпараттық 
жүйеге интеграциялауға алып келеді. Ақпараттық ресустардың таралуына қо-
сымша талаптар қойылады, атап айтатын болсақ: 

 Ақпараттық ресурстардың таралуы және дербестігі жағдайында жүйе-
лердің жұмыс жасау қабілеті; 

 Интероперабельділікті қамтамасыз ету, әртүрлі қосымшадағы ақпарат-
тық ресурстарды қайта қолдану; 

 Жүйелердің өзара әрекеттесетін компоненттердің әрекеттесуін интегра-
циялау мүмкіндігі; 
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 Ескі жүйелердің өзара интеграциясын сақтай отырып, жаңа талаптарға 
және технологияларға жауап беретін жаңа жүйелерге көшуі; 

 Жүйелердің өмірлік циклін қамтамасз ету.  
Ғылыми-білім беру қызметін қолдайтын таратылған ақпараттық жүйелер 

әртүрлі ақпараттар жүйесімен жұмыс жасай алады. Ғылыми-білім беру қызме-
тін қолдайтын таратылған ақпараттық жүйесін құрудың негізгі мақсаты – ғы-
лыми ортада ақпарат алмасу қарқынын жылдамдату және сапасын арттыру 
болып табылады. Ақпараттық жүйенің бірыңғай интеграциялануы және ақпа-
раттық ресурстарды жүйелеу жұмыстарын кәсіби салаларға бөлу өзекті мәсе-
ленің бірі. Бұл ғылыми мақалалар, ғылыми құжаттар, электронды коллекциялар, 
онтологиялық сипаттамалар, деректер жиынтығы, логикалық сипаттамалар 
және т.б. болуы мүмкін. Ақпараттық ресурстар арасындағы семантикалық 
байланыстар олардың құндылығын арттырады және ақпаратты іздеуге және 
сәйкестендіруге қосымша мүмкіндіктер береді. [2, 90 б.] 

Ашық семантикалық кеңістікке интеграцияланған мәліметтер – бұл 
белгілі бір пәндік аймақ туралы білім жиынтығы. Сонымен бірге ресурстарды 
пайдалану ресурстардың нақты көшірмелерін алу және оларды белгілі бір 
зерттеу ортасының ерекшеліктеріне сәйкес түрлендіру ережелерін анықтау 
мәселелерімен қатар жүреді. Бұл мәселелер талап етілетін білімді қажет ететін 
ресурстарды таратудың тиісті механизмдерінің болмауынан, сонымен қатар 
ресурстарды файлдар, электрондық кестелер, мәліметтер қоры, электронды 
құжаттар, каталогтар және басқалар түрінде ұсыну мен сақтау тәсілдерінің 
біртектілігінің болмауынан туындайды.  Көбінесе анықталған мәселелер әр 
жеке жағдайда жеке шешіледі. 

Мұндай жағдайда ғылыми зерттеулер нәтижелерімен алмасу процесін 
біріздендіретін таратылған ақпараттық жүйелерді даярлау зерттеушілердің ай-
мақтық және ұйымдық тұрғыдан бөлінген топтарының тиімді өзара іс-
қимылына ықпал ететін болады, бұл осы жұмыстың тұтастай маңыздылығын 
көрсетеді.  

Мәліметтерді ашық семантикалық кеңістікке интеграциялай отырып, ғы-
лыми зерттеулерді қолдау үшін таратылған ақпараттық жүйелердің прототипін 
құру технологиясын жасау келесі мәселелерді шешуге қол жеткізіледі: 

 Ақпараттық ресурстарды сақтау жүйесінің концептуальді моделін құру; 
 Ғылыми-ақпараттық процессті мәліметтерді идентификациялап және 

байланыстыру алгоритмдерін қоса отырып, автоматтандыру алгоритмдерін 
жасау және принциптерін зерттеу, атап айтқанда: ақпараттық жүйелердің ны-
сандар арасындағы қатынастардың сипаттамасы; 

 Таратылған ақпарттық жүйелердің пәндік аймақтың онтологиялық мо-
делін қолдану арқылы интеграциялау процесінде құжаттардан метадеректерді 
шығаруды өңдеу. 

Дайындалатын таратылған ақпарттық жүйелердің ақпараттық моделі көп 
деңгейлі болуы керек және келесі компоненттерден тұруы керек: деректер қоры 
(репозиторий), метадеректер сервері, қосымшалар сервері (диспетчер), ресур-
старды жүйелеуге арналған бақыланатын жіктеуіш сөздіктерді қолдау жүйесі. 
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 Жүйелердің өмірлік циклін қамтамасз ету.  
Ғылыми-білім беру қызметін қолдайтын таратылған ақпараттық жүйелер 

әртүрлі ақпараттар жүйесімен жұмыс жасай алады. Ғылыми-білім беру қызме-
тін қолдайтын таратылған ақпараттық жүйесін құрудың негізгі мақсаты – ғы-
лыми ортада ақпарат алмасу қарқынын жылдамдату және сапасын арттыру 
болып табылады. Ақпараттық жүйенің бірыңғай интеграциялануы және ақпа-
раттық ресурстарды жүйелеу жұмыстарын кәсіби салаларға бөлу өзекті мәсе-
ленің бірі. Бұл ғылыми мақалалар, ғылыми құжаттар, электронды коллекциялар, 
онтологиялық сипаттамалар, деректер жиынтығы, логикалық сипаттамалар 
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байланыстар олардың құндылығын арттырады және ақпаратты іздеуге және 
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Ашық семантикалық кеңістікке интеграцияланған мәліметтер – бұл 
белгілі бір пәндік аймақ туралы білім жиынтығы. Сонымен бірге ресурстарды 
пайдалану ресурстардың нақты көшірмелерін алу және оларды белгілі бір 
зерттеу ортасының ерекшеліктеріне сәйкес түрлендіру ережелерін анықтау 
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біртектілігінің болмауынан туындайды.  Көбінесе анықталған мәселелер әр 
жеке жағдайда жеке шешіледі. 

Мұндай жағдайда ғылыми зерттеулер нәтижелерімен алмасу процесін 
біріздендіретін таратылған ақпараттық жүйелерді даярлау зерттеушілердің ай-
мақтық және ұйымдық тұрғыдан бөлінген топтарының тиімді өзара іс-
қимылына ықпал ететін болады, бұл осы жұмыстың тұтастай маңыздылығын 
көрсетеді.  

Мәліметтерді ашық семантикалық кеңістікке интеграциялай отырып, ғы-
лыми зерттеулерді қолдау үшін таратылған ақпараттық жүйелердің прототипін 
құру технологиясын жасау келесі мәселелерді шешуге қол жеткізіледі: 

 Ақпараттық ресурстарды сақтау жүйесінің концептуальді моделін құру; 
 Ғылыми-ақпараттық процессті мәліметтерді идентификациялап және 

байланыстыру алгоритмдерін қоса отырып, автоматтандыру алгоритмдерін 
жасау және принциптерін зерттеу, атап айтқанда: ақпараттық жүйелердің ны-
сандар арасындағы қатынастардың сипаттамасы; 

 Таратылған ақпарттық жүйелердің пәндік аймақтың онтологиялық мо-
делін қолдану арқылы интеграциялау процесінде құжаттардан метадеректерді 
шығаруды өңдеу. 

Дайындалатын таратылған ақпарттық жүйелердің ақпараттық моделі көп 
деңгейлі болуы керек және келесі компоненттерден тұруы керек: деректер қоры 
(репозиторий), метадеректер сервері, қосымшалар сервері (диспетчер), ресур-
старды жүйелеуге арналған бақыланатын жіктеуіш сөздіктерді қолдау жүйесі. 

QazBSQA Хабаршысы. Гуманитарлық және жаратылыстану ғылымдары. Экономика. №4 (82), 2021   
 

153 

Метадеректер серверінің ақпараттары бойынша жүйенің стандартты қызметін 
қолдауды қамтамасыздандыратын мәліметтер сақталатын мәліметтер қорының 
жүйесі мен мәліметтердің қызметтік қорын жүргізу жүйелерінің динамикалық 
генерациясы жүзеге асырылады.  

Бағдарлама сервері пайдаланушы қызметтерін қолдауға және алгоритм-
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- Ресурстың сипаттамасына сәйкес ұйымдастырылған. Ресурс күрделі жә-

не құрылымды болуы мүмкін, өйткені ол өз кезегінде аз ресурстардан тұруы 
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ақпараттық нысандар болып табылады, олар ақпараттық нысандарды модель-
деудің барлық аспектілерін және оларға қызмет көрсету құралдарын мұра етеді, 
мысалы, олар аннотациялануы мүмкін. 

Ақпараттық нысандар ғылыми ақпараттық кеңістіктің жарияланым, құ-
жат, тұлға, сөздік мақала, функция және пайдаланушы сияқты негізгі нысан-
дарын, сондай-ақ олардың арасындағы байланыстарды сипаттайды. 

Интеграцияланған ақпараттық жүйелерді жасау кезінде келесі фактіні 
ақылға қонымды түсіну: құжат мәтініндегі және метадеректеріндегі нысандар 
арасындағы қатынастар жиынтығы ақпараттық жүйенің онтологиясында сипат-
талған. Атап айтқанда, келесі маңызды ескертпе шығады: бұл жүйенің ішіндегі 
факт ретінде қарастырылатын нәрсені анықтайтын интеграцияланған ақпарат-
тық жүйелер онтологиясы, себебі ол ақпараттық жүйенің мәндері арасындағы 
қатынастардың сипаттамасын белгілейді.  

Ақпараттық жүйенің негізін немесе ядросын ақпараттық жүйелер жүйе-
лейтін базалық нысандар құрайды. Әрбір базалық нысанда өзінің атрибуттар 
жиынтығы бар. Негізгі нысандардың даналары бір субъект ішінде де, қалған 
барлық нысандармен де аталған қатынастармен байланысты болуы мүмкін. 

Электронды кітапханалар – бұл электронды құжаттарды желілер арқылы 
деректерді беру, жинақтау, сақтауға, өңдеуге, таратуға, талдауға, сондай-ақ 
іздестіру жұмыстарын ұйымдастыруға мүмкіндік беретін таратылған ақпарат-
тық жүйелер каталогы.  

Электрондық коллекциялар – бұл ақпаратты сақтау мен алмасудың жаңа 
түрі болып табылады.  

Коллекция дегеніміз – семантикалық негізде біріктірілген және құрылы-
мы бірдей құжаттар жиынтығы. Жинақ – мазмұны бірдей тақырыптық бағытқа 
ие, белгіленген құрылымы бар көптеген құжаттар. Құжаттармен жұмысты біріз-
дендіру тұрғысынан біз ақпараттық жүйені коллекциялар жиынтығы түрінде 
ұсынамыз. 

 
Материалдар мен әдістер  
Ғылыми-ақпараттық үрдісті автоматтандыру алгоритмдерін жасау және 

зерттеу қағидалары. Болжамды зерттеу ғылыми зерттеулер нәтижелерімен – 
ғылымды қажет ететін ресурстармен алмасу процесін біріздендіретін ақпарат-
тық жүйе (АЖ) моделін дайындауға бағытталған. Зерттеу нәтижесі зерттеу 
нәтижелерімен алмасу процесін біріздендіретін деректерді байланыстыруды ес-
кере отырып, ғылыми қызметті қолдаудың таратылған интерграцияланған ақ-
параттық жүйелердің (ИАЖ) прототипін жасауға болады. 

Таратылған ақпарттық жүйелер моделі келесі нысандармен жұмыс іс-
тейді: Құзыреттер, оқу курстары, ұйымдар, деректер қоймасы, конференциялар, 
тұлғалар, жарияланымдар, ғылыми жобалар, гранттар. Қазіргі кездегі негізгі 
нысандар Құжаттар мен мәліметтер болып табылады.  

Модель келесі қызметтерді қамтамасыз етуі қажет: 
Тіркеу, атау, аннотациялау рәсімдерін және форматты анықтауды қамти-

тын ресурстарды жариялау.  
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Ресурстарды аналитикалық өңдеу. 
Динамикалық құрылымдау функциясын қоса жарияланған ресурстарға 

қол жеткізу.  
Автоматтандырлыған функциялау үшін ресурстарды бақылау және олар-

дың метасипаттамаларын жаңарту функциясы, пайдаланушыларға жаңа ресурс-
тардың пайда болуы және барларын жаңарту туралы хабарлау функциялары, 
диспетчерлеу функциясы қажет.  

Қазіргі таңда таратылған ақпарттық жүйелерді құрудың негізгі үш техно-
логиялық «киттер»: бұл WWW технологиялары, LDAP каталог моделі және 
z39.50 протокол моделі [4] болып табылады. Бұл технологиялық компоненттер 
таратылған ақпараттық жүйенің негізгі функцияларын орындайды. Z39.50 
стандарты бұл үшін барлық қажетті компоненттерден тұратынын белгілейміз. 
Басқа бірде-бір стандарт (бұл халықаралық стандарт, ал ұсыныс емес) мәлімет-
тер қорына желілік қол жетімділікті реттейтін және ақпаратты іздеу үшін де, 
оны сақтау орындарынан алу және пайдаланушыға қажетті форматта беру үшін 
нақты сызбанұсқалар мен мәліметтер құрылымдарынан абстракциялауды ретт-
ейтін қажетті ережелердің толық жиынтығын қамтымайды. Басқару қызметін 
жүзеге асыру үшін (таратылған ақпаратқа қол жеткізуді басқару және тара-
тылған ақпаратты басқару) LDAP хаттамасының моделіне негізделген техноло-
гиялар ең қолайлы, себебі қазіргі таңда LDAP негізінде таратылған ақпараттық 
жүйелердегі пайдаланушыларды сәйкестендіруді, аутентификациялауды және 
авторизациялауды қоса алғанда, ақпараттық ресурстарға «бірыңғай кіру нүк-
тесі» технологиясын ұйымдастыру оңай. Бұл ретте LDAP каталогтардың бар-
лық элементтерін жаһандық сәйкестендіру аясында ақпаратты (каталог ағашта-
рын) үлестірілген сақтау идеологиясына негізделгені, оның ішінде әртүрлі сер-
верлер арасында мәліметтерді репликациялау тетіктері мен рәсімдерінің 
айқындамалары қамтылғандығы және қолданбалы және жүйелік бағдарламалық 
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Ресей Ғылым академиясының есептеуіш технологиялары институтының 
Сібір филиалының Z39.50 хаттамасына және Zthes модификацияланған дерек-
тер схемасына сәйкес информатика бойынша көптілді тезаурус, атап айтқанда, 
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Тезаурусты жүзеге асыратын жасалған компоненттер web-формалар ар-
қылы жүйеге тезаурус терминдерін қарауға, өңдеуге және қосуға, сондай-ақ, 
жазбаларды SKOS, MARC, MODS [7] мәліметтер схемаларына түрлендіруге 
болатын XML, RDF, DTD файлдары түрінде импорттауға және экспорттауға 
мүмкіндік береді. 

Біз ақпараттық технологиялармен байланысты таңдалған, өте тар пәндік 
салада ақпаратты жіктеу мәселесін қарастырдық. 

Айта кететін жай, ғылыми-білім беру ақпараттық жүйелерін құру бары-
сында құжаттардың библиографиялық белгілері әдеттегіден әлдеқайда маңызды 
емес, фасет мәндерін құрайтын библиографиялық метадеректердің көптеген 
мағыналарының жиынтығы, әдетте, кеңірек болады. Сонымен, ғылыми-білім 
беру жүйелері тұрғысынан бір құжаттың әртүрлі қайта басылуына (стерео-
типтік қайта басып шығаруға) сілтемелерді балама деп санаған жөн. 

Құжаттарды сипаттайтын негізгі терминдер, сонымен қатар аталған тақы-
рып бойынша мәтіндерді жіктеу үшін олардың маңыздылығын көрсететін сал-
мақтарды салыстыруға болады. Мысалы, ИT-технологиялар бойынша «инфор-
матика» сөзінің маңыздылығы, себебі ол осы тақырып бойынша барлық дерлік 
құжаттарда кездеседі. Негізгі терминдердің маңыздылығын анықтау үшін 
аталған тақырып мәтінінде терминдердің маңыздылығын бағалайтын мысалы, 
TF-IDF өлшемін қолдануға болады.  

Егер құжатты сипаттайтын терминдер көптеген синонимдерге немесе 
әртүрлі ассоциативті байланыстарға ие болса, құжат мәтініне ғана назар аудара 
отырып, негізгі терминдерді таңдау дұрыс шешім болмауы мүмкін. Ғылыми 
терминдер бір-бірімен күрделі қарым-қатынаста болуы, неғұрлым тар немесе 
кеңірек ұғымдарды білдіруі, ұқсастық, қарама-қайшылық немесе басқа ассоци-
ациялармен байланысты болуы мүмкін. Осыны ескеру үшін әр тілде арнайы 
тұжырымдамалық анықтамалықтар (тезаурус) жасау қажет [8]. 
  

Нәтижелер және талқылау 
Ақпараттық қоймасы ретінде DSpace жүйесі таңдалды. Жүйе пайда-

ланушылар туралы ақпаратты сақтау, авторизацияны қолдайды және осы ақпа-
ратқа топтар, желілік мекен-жайлар бойынша және LDAP хаттамасының не-
гізінде қол жеткізуді ажыратады, бұл АЖ құру кезінде қолданушыларды аутен-
тификациялаудың бұрыннан бар жүйесін пайдалануға (өз бетінше әзірлемеуге) 
мүмкіндік береді және метадеректерге еркін қол жеткізуді қалдырып, жария 
және қызметтік ресурстарды оңай саралауға мүмкіндік береді. Мәліметтердің 
провайдерлердің болуы OAI-PMH, Z39.50 және SRW/SRU протоколдары үшін 
DSpace негізінде құрылған мәліметтер қоймасымен әртүрлі ақпараттық жүйе 
өзара әрекеттесу үшін бағдарламалық интерфейсті жасауға мүмкіндік береді.  

Linked Open Data кеңістігімен интеграция аталған тапсырманы әмбебап 
шешімдерінің ішінде біреуі болып табылады.  Linked Open Data пәндік аймақта 
өз ішінде неғұрлым көбірек ақпарат біріктіру үшін жасалған. Осылай осы 
кеңістікте мәліметтер жариялау арқылы біз бір жағынан барлық ақпараттарға 
қол жеткіземіз, ал екінші жағынан өз ақпараттарымызға қол жеткізе аламыз. 
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Жасалған жүйе модульді болуы, қолданыстағы автоматтандырылған 
жүйелермен масштабталатын және үйлесімді қосымша функционалдылықты 
арттыру мүмкіндігін қолдау керек. Жүргізілген салыстырудың нәтижесінде 
бағдарламалық қосымшаларды дайындаудың келесі технологиялары, тілдері 
мен құралдары ең жақсы болады деген қорытынды жасалды:  

XSLT (XML/XSL-технология). Ерекшелігі – мәліметтерді олардың ви-
зуалды көрінісінен бөлу мүмкіндігі. Мәліметтерді ұсыну үшін XML фай-
лындағы құжатты ұсынудың XSLT шаблонына сілтеме жасау жеткілікті, ол 
каскадты стиль кестелерінен (CSS) айырмашылығы, сүзгілерді, сұрыптауды, 
шарттарды және циклдерді қоса алғанда, мәліметтерді ұсынудың бай функцио-
налдығын қамтамасыз етеді. 

- SOAP. Аталған технология қолданыстағы веб-протоколдардың үстіне 
таратылған қосымшалар арасында құрылымдалған ақпарат алмасуға арналған. 
Ол кез келген платформада және кез келген тілде жазылған кез келген түрдегі 
нысандарға өзара әрекеттесу үшін мүмкіндік береді».  

- WSDL. веб-сервисті, оның мекен жайын, хаттамасын, қолданылатын 
порттың нөмірін, сұраныс форматын және басқа көптеген нақты сипаттауға ар-
налған технология.  

- UDDI. веб-сервисті индекстейтін стандарт. Провайдерлер веб-сервисті 
өзі тіркей алатын, ал дайындаушылар – оны таба алатын бизнес-реестрді 
анықтау. 

- Z39.50 хаттаманың ерекшелігі «жүйенің күйін сақтау және әрбір жағ-
дайға тиісті сәйкестендіргіш беру мүмкіндігі» болып табылады. Бұл «уақытты 
үнемдеуге» мүмкіндік береді, яғни кез-келген уақытта сізге бұрын дайындалған 
белгілі бір іздеу нүктесіне оралуға болады.  

- HTML5. Онда іздеу жүйелерімен өзара әрекеттесішу сайттарды жеңілде-
тетін жаңа элементтер мен атрибуттар енгізілген.  

Ajax – сервермен асинохронды өзара қарым-қатынас технологиясы. Осы 
технологияның арқасында серверге сұрақ жіберіп және парақты фондық ре-
жимде қайта жүктемей одан жауаптар алуға, қарқынды интерактивті веб-қо-
сымшалар құруға болады. 

- PHP + ZendFramework, бағдарламалық архитектура «Модель-Вид-
Контроллер» (Model-View-Controller). Өңдеу және қолдау процесі қосымшаны 
олардың әрқайсысын модификациялау басқаларына минималды әсер ететіндей 
етіп жоғарыдағы үш компонентке бөлуден тұрады. 

Библиографиялық ақпараттар көмегімен алмаcуға болатын әртүрлі прото-
колдар бар. Ең таралған және және қолданыстағы барлық дерлік АБИС Z39.50 
және OAI-PMH (Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting) прото-
колдары болып табылады. 

Жоғарыда көрсетілген және көптеген басқада технология қолдана отырып 
өңделген ZooSPACE технологиялық платоформасы, Есептеу технологиялары ин-
ституты Сібір бөлімшесі Ресей Ғылым академиясы сатысында жетілдіріліп жа-
тыр.   



QazBSQA Хабаршысы. Гуманитарлық және жаратылыстану ғылымдары. Экономика. №4 (82), 2021   
 

158 

ZooSPACE платформасы осы ресурстарға қол жетімділікті ұйымдастыру-
дың бірыңғай саясатына негізделген әр түрлі ДҚБЖ басқаратын гетерогенді 
ақпараттық ресурстарды біріктіретін таратылатын ақпараттық жүйелерді құруға 
бағытталған. 

ZooSPACE бағдарламалық компоненттер серверлердің әртүрлі таратылған 
жүйе торабында шоғырланған бағдарламалы-аппараттық платформаларында 
қызмет етеді.  

[9] жұмыста іздеудің адаптивті моделі өңделген және жүзеге асырылған 
және Z39.50 и SRU (1,2 сурет) протоколы үшін ZooSPACE-W кіші жүйесінде 
ақпараттар ұсынылған. Адаптация WEB-сервер жағында Explain ақпараты 
негізінде ақпараттық көздердің тізімін таңдағаннан кейін болады. 

ZooSPACE-W кіші жүйесі ZooSPACE таратылған жүйесіндегі ақпаратқа 
қол жеткізу үшін әкімшілік және қолданушы веб-интерфейстерді ұсынуға ар-
налған 

Web-сервердің келесі қызметтері HTTP-Z39.50/SRW/SRU шлюзіне талап-
тарына сәйкес құрылымдалған: 

- ZooSPACE мәліметтеріне қол жеткізу үшін қолданатын графикалық 
және әкімшілік Web-интерфейстерді ұсыну [10]; 

- LDAP арқылы қолданушылардың аутентификациясы; 
- ZooSPACE өзекті серверларымен өзара әрекеттесу. 

 
 

1-Cурет – Explain статистикалық ақпаратының генерациясы [автор материалы] 
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Web-интерфейстерді құрылымдау және мәліметтерді ішкі өңдеу үшін 
ZooSPACE-W кіші жүйесінің әрбір сервері қажетті функционалдылықты іске 
асыратын бағдарламалық қамтылымның бірдей жиынтығын сақтайды. 
ZooSPACE-W кіші жүйесінде бірнеше серверлердің болуы серверлердің қол 
жетімділік деңгейін жоғарылатады және әртүрлі тораптар арасындағы трафикті 
азайтады. Осының әсерінен клиент кез-келген серверге функционалдығын 
жоғалтпай қол жеткізе алады [11].  

Explain жазбаларын алуға сұрау салуды қалыптастыру кезінде мәліметтер 
қорындағы жазбалардың ағымдағы саны және оларға қол жеткізу тәсілдері 
жөнінде ақпарат мүлдем жоқ. Оны пайдалану үшін сұрау қалыптастыру кезінде 
1-суретте көрсетілген алгоритмге сәйкес осы ақпаратқа тиісті деректер провай-
дері шақырылады. 

  

 
 

2-Сурет – Explain динамикалық ақпаратының генерациясы [автор материалы] 
 
Бұл жүйе сандық контентті басқарудың үлкен мүмкіндіктеріне ие және 

жоғарыда аталған талаптарды толығымен қанағаттандырады: ашық код, әр 
түрлі ресурстармен жұмыс, LDAP интеграциясы, басқа жүйелермен мәліметтер 
алмасу үшін OAI протоколдарын қолдау, метадеректер мен толық мәтіндерді 
іздеу, кең таралуы және еркін таралуы [12]. 
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Қорытынды  
Сандық репозиторияның (мәліметтер қоры) ақпараттық жүйеге интегра-

циялау процесі ақпараттық ресурстарды сақтауға арналған көптеген жүйелер 
қолдайтын OAI-PMH хаттамасына сәйкес метадеректерді біріктіру және тарату 
моделіне негізделген. Бағдарламалық қамтамасыз етудің салыстырмалы сарап-
тамасы репозиторийлерді әзірлеу үшін Dublin Core схемасына және оның 
кеңейтімдеріне негізделген метадеректер саясаты қол жетімді DSpace бағдар-
ламалық жасақтамасын қолданудың артықшылықтарын көрсетті. DSpace 
кітапханалық салалары үшін стандартты OAI-PMH, OpenURL және SWORD 
хаттамаларымен жұмыс істейді.  

Құжаттарды рубрикациялау (классификациялау) міндеті, яғни құжатты 
бір немесе бірнеше тақырыпқа жатқызу қолжетімді толық мәтінді ақпарат 
көлемінің өсуіне байланысты өте өзекті болып табылады.  

Жарияланымды айдарлар бойынша бөлу міндеті жақындықтың белгілі бір 
өлшеміне сүйене отырып, кластерлердің біріне сыныптың ең жақын данасын 
анықтау міндетіне дейін азаяды. Жұмыста тезаурусты қолданып, құжаттарды 
автоматты түрде айдарлау технологиясы сипатталады.    

Алгоритмдерді тестілеу Ресей Ғылым академиясының Сібір бөлімінің 
Есептеу технологиялары институтында дайындалған «электрондық кітапхана-
ларды басқару жүйесі» электрондық мәліметтер қорында өткізілді, онда жария-
ланымдар мен тақырыптық кластары жинағы бар. 
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Annotation. The article is devoted to the development of the fundamental foundations of the 
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the development of both national and international information infrastructure. Information systems 
that support scientific research operate with various types of information. 

Keywords: distributed information systems, conceptual model, integration, ontology, 
metadata extraction, data warehouse, Z39. 50, LDAP, OAI-PMH. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


