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,   ,  

1. -жай идеал   -тұтастылық облысы; 

2. - максималды идеал  – өріс. 

  -ның максимальды идеалы, онда    -ң максимал идеалы. 
- максималды идеал . 
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Компьютерлік техниканың даму сатысының алғашқы сатысында кез 

келген қолданбалы программа арнаулы мəліметтерді жинақтаумен қатар жүрді, 
сондықтан оның көлемі үлкен жұмысты жылдам жүргізуге кері əсерін тигізді. 
70-жылдарда ЭЕМ-нің жүйелік дамуына байланысты жағдай жақсара бастады. 
ЭЕМ-да шешілетін есептердің жалпы ортақ мақсаты болды. Бұл мақсатқа жету 
үшін алғашқы мəліметтерді жинақтап енгізу қажет. Пəндік облыстың дамуы 
жəне жұмысқа араласуына байланысты бұл деректер ішкі структурасы 
анықталмаған өзара байланыстылық қасиеті жоқ қажетсіз ақпараттың жиынын 
туындатады. Сол алғашқы мəліметтерді сипаттау, сақтау, өңдеудің жалпы 
ережелеріне сəйкестендіріп жүйелі түрге келтірілген, құрылымы нақты 
анықталған ақпараттық массив құрса, оны мəліметтер қоры немесе мəліметтер 
базасы деп атайды. 

Кез келген МҚБЖ мəліметтермен төрт қарапайым операция орындауға 
мүмкіндік береді: 

– кестеге бір немесе бірнеше жазбаны қосу; 
– кестеден бір немесе бірнеше жазбаны жою; 
– кейбір өрістердің бір немесе бірнеше жазбаларындағы мəндерді 

жаңарту; 
– берілген шартты қанағаттандыратын бір немесе бірнеше жазбаларды 

табу [1]. 
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МҚБЖ-ның тағы бір функциясы – мəліметтерді басқару. Мəліметтерді 
басқару ретінде, əдетте, мəліметтерді рұқсат етілмей қол жетуден қорғау, 
мəліметтермен жұмыс режимін көп рет пайдалануды қолдау жəне 
мəліметтердің тұтастығы мен үйлесімділігін қамтамасыз ету түсініледі. 

Ақпараттың өте алкен көлемін өңдеу жəне іздеуге арналған мəліметтер 
қорын басқару жүйесі деп аталатын арнайы программалар болады. 
Солардыңбірі – Microsoft Office Access программасы. 

Ол Wіndows операциялық жүйесінде шағын МҚ құрудың ең қуатты, 
жылдам өңдеуші программаларының бірі болып табылады. Mіcrosoft Access 
программасы көп қолданатын МҚ құру үшін жобаланған. Мəліметтер қорында 
файлдар-желілер ресурстары болып саналады. Mіcrosoft Access-тің құрылымы 
(бір файлда) кесте, форма, сұраныс, есеп,модуль, макрос байланыстарын бір 
файлда сақтауға болады [2]. 

Берілген мақалада «Əсемдік салоны» мəліметтер қорын жобалау болып 
табылады. Қазіргі кезде салондардың түрлері өте көп. Олардың əр қайсысын 
алсақ бір-бірінен өзгеше болып келеді. Программаны қамтамасыздандыру 
əдісімен жалпы жағдайда, белгілі бір деңгейде программа жүйесінің 
құрылымдалған сипаты түсіндіріледі. Əрбір модель жүйенің нақты аспектісін 
анықтайды. Осы бағдарламаға қатысты графикалық модельдер, əртүрлі 
компоненттер жобалау, сипаттау, құралдарын ұсынады.  

«Əсемдік салоны» мəліметтер қоры бірнеше кестелерден, сұраныстарда, 
формалардан, есептерден, модульдерден құралған. «Батырмалы форма» бетінде 
іздеу, форма, кесте, отчет жəне шығу батырмалары орналасқан. Оларды шерту 
арқылы сəйкесінше формаларға туге болады. 

 

 
 

Сурет 1 – «Əсемдік салоны» мəліметтер қорының бастапқы беті 
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Мəліметтер қорын құру барысында Microsoft Access мүмкіндіктерінің 
шектеусіз көп екеніне көз жеткіздік. Оны құру да көптеген МҚБЖ бойынша 
білімді керек еткені сөзсіз. Бірақ нəтижесі айтарлықтай жоғары жəне қандай да 
болмасын кез-келген саланы қамтитыны, сапалы өнім алуға болатыны айқын. 
Ол мəліметтерді енгізіп, тиімді əрі жеңіл пайдалануға арналған. 

Қорыта келгенде Microsoft Access мəліметтер қоры – бұл көптеген 
мəліметтер қорын жеңілдетуге мүмкіндік жасайды. Сондай-ақ бұл ыңғайлы 
жəне тиімді программа болып табылады. Тек мəліметтер қорларын құру 
жүйелерімен жұмыс істеуді толық меңгергенде ғана біз аз уақытта тиімді жүйе 
жасап шығара аламыз. «Əсемдік салоны» мəліметтер қоры кез келген əсемдік 
салонна пайдалануға, оны өзгертуге болады. 
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Здоровье – это главная человеческая ценность, сохранение и 

приумножение которой является первейшей обязанностью граждан, особенно 
трудоспособной части населения 1, с. 24-25 . В настоящее время 
общепризнанным является определение физического развития как одного из 
ведущих показателей здоровья. Физическое развитие – это комплекс 
морфофункциональных свойств организма, который в конечном итоге 
определяет запас его физических сил [2, с. 27-35].  

Изучение морфофункциональных особенностей людей, относящихся к 
разным этносам и проживающих в различных климато-географических 
условиях, диктуется необходимостью корректировки показателей, которые 
созданы и рекомендованы в качестве нормативно-возрастных. Изучение 
особенностей организма разных этносов позволит оценить степень влияния 
климато-географических и социально-экономических условий проживания на 
морфо-психофункциональные особенности организма [3, с. 91-95]. 


