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Курстық жҧмыстың жеке бөлiмдерi бойынша ҧсыныстар
Курстық жҧмыстың мақсаты болып жетінші семестрде пәннің теориялык
материялын бекіту және алынған білімді, өзіндік еңдеу кезінде орындауга
жіберуден және программалык кұжаттауда колдану.
Кiрiспе - бұл кiрiспе жұмыстың бiр бөлiгi. Онда мақсаттар және жұмыстың
есептерiн шағылысады, логика оны құрастыруы ашылады, аралық пәндiк
байланыстар, сонымен бiрге келешек мамандығы бар байланыстарды белгi қояды.
Курстық жұмысты бiрiншi бөлiм зерттеудiң есептiң қойылуын болады.
Ең алдымен - бұл жедел есептiң қойылуы, оның негiзiнде математикалық
қойылу құрастырады. Сонымен бiрге бастапқы деректер және олардың (кесте)
өзгерiсiнiң шектерiн талданады.
Курстық жұмыстар екiншi бөлiмде МЕСТ-қа сәйкес пiсiп жететiн есептiң
шешiмiнiң алгоритмын блок-схема өндейдi.
Үшiншi бөлiмде программалық өнiмге көрiнедi, шешiмнiң бақылау
вариантының есептеуi және оның верификациялары өндiрiп алады. Бөлiм мәлiмет
негiзiнде игерiлген бағдарламасы iскер болған және барлық талаптарға сәйкес
келетiн туралы қисынды қорытындыны сайланады.
Ерекше iлтипат Запасоволардың толықтыруын мерзiммен және тауарлардың
екi түрiндегi сұранысының қарқынының аралығында тәуелдiлiктердiң зерттеуiнiң
сұрағына бiлдiредi.
Үшiншi бөлiмнiң қорытындысы - қорытындылар. Оларды түсiнiктi сипаттауы,
қысқа да дәлелдеуi керек.
Курстық жҧмыс келесi бөлiмдер болуы керек:
1. (1-шi қосымша) сыртқы парақ;
2. мазмұн;
3. курстық жұмыс негiзде орындалатын тапсырма
(2-шi қосымша);
4. пәндiк облыстың сипаттамасы;
5. есептiң алгоритмын сипаттама;
6. қолданылатын әдебиеттiң тiзiмi;
7. қосымшалар;
Қосымшалар қосуы керек:
• бағдарламалардың листингтерi;
• деректер қоры құрылымдар басып шығаруды;
• бақылау мысалының мәлiметiнiң есептiң шешiмдерi
нәтижелердiң басып шығаруын.
Курстық жұмыста студент тапсырманың кұрылымдық мәнін құрастыруды,
пайдаланған интернеттегі клиент-серверлік архитектурасын пайдалану талдауды
білетінін көрсете білуі керек, және Java-Script, VB-script технологияларда курстық
жобаны орындауға жіберуді және кұжаттандыруы керек.
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