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NAS RK is pleased to announce that News of NAS RK. Series physico-mathematical journal
has been accepted for indexing in the Emerging Sources Citation Index, a new edition of Web of
Science. Content in this index is under consideration by Clarivate Analytics to be accepted in the
Science Citation Index Expanded, the Social Sciences Citation Index, and the Arts & Humanities
Citation Index. The quality and depth of content Web of Science offers to researchers, authors,
publishers, and institutions sets it apart from other research databases. The inclusion of News of
NAS RK. Series of chemistry and technologies in the Emerging Sources Citation Index demonstrates
our dedication to providing the most relevant and influential content of chemical sciences to our
community.
Қазақстан Республикасы ¥лттық ғылым академиясы «ҚР ¥ҒА Хабарлары. Физикалықматематикалық сериясы» ғылыми журналының Web of Science-тің жаңаланған нусқасы
Emerging Sources Citation Index-me индекстелуге қабылданганын хабарлайды. Бұл
индекстелу барысында Clarivate Analytics компаниясы журналды одан әрі the Science Citation
Index Expanded, the Social Sciences Citation Index және the Arts & Humanities Citation lndex-ке
қабылдау мәселесін қарастыруда. Webof Science зерттеушілер, авторлар, баспашылар
мен мекемелерге контент тереңдігі мен сапасын усынады. ҚР ¥ҒА Хабарлары. Химия
жэне технология сериясы Emerging Sources Citation lndex-ке енуі біздің қоғамдастық үшін ең
өзекті және беделді химиялық ғылымдар бойынша контентке адалдыгымызды білдіреді.
HAH PK сообщает, что научный журнал «Известия HAH PK. Серия физико-математическая» был принят для индексирования в Emerging Sources Citation Index, обновленной версии
Web of Science. Содержание в этом индексировании находится в стадии рассмотрения
компанией Clarivate Analytics для дальнейшего принятия журнала в the Science Citation
Index Expanded, the Social Sciences Citation Index и the Arts & Humanities Citation Index. Web
of Science предлагает качество и глубину контента для исследователей, авторов,
издателей и учреждений. Вклю-чение Известия HAH PK в Emerging Sources Citation Index
демонстрирует нашу приверженность к наиболее актуальному и влиятельному контенту
по химическим наукам для нашего сообщества.
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ЛОГИСТИКА ЖӘНЕ КӨЛІК АКАДЕМИЯСЫНЫҢ МЫСАЛЫНДА ПЕРСОНАЛДЫ
БАСҚАРУ КЕЗІНДЕГІ ДЕРЕКТЕРДІ ТАЛДАУ АЛГОРИТМІ

Аннотация. Бұл мақалада басқару процесінде ақпараттық технологияларды енгізу қажеттілігі
талданады, ақпараттық жүйелердің негізгі функциялары, сондай-ақ персоналды басқару жүйесінде
қолданылатын ақпараттық технологиялардың құрылымы сипатталады. Олардың көмегімен
персоналды басқару мәселелерін логистика және көлік академиясы мысалында шешуге болатын
технологиялар қарастырылады. Қазіргі заманауи қоғамда ақпарат прогрестің жаңа қозғалтқышына
айналуда.
Қазіргі уақытта басқару сапасын жақсарту үшін құжаттамамен жұмыс істеу жүйесін
жетілдіруге көбірек көңіл бөлу қажет, өйткені персоналды басқару процесі ақпарат көздерімен
жұмыс істеуге негізделген, оның тасымалдаушысы бір немесе басқа формада.
Заманауи әлемде іс-шаралар тиімділігін арттыру, құжаттармен жұмыс жасаудың ақпараттық
жүйесін жетілдіру, басқарушылық құрамның өнімділігі мен тиімділігін арттыру үшін ақпараттық
технологиялар мен Python бағдарламалық қамтамасыздандыру жүйесі енгізілуде, бұл көптеген
мәселелерді шешуге мүмкіндік береді.
Түйін сөздер: персоналды басқару, деректер базасы, Python, ақпараттар технологиясы,
автоматтандырылған басқару жүйелері.
Негізгі жағдайлар. Жалпы жағдайда көлік академиясы жүйесі – бұл персоналдардың,
көлік құралдары мен жабдықтардың жиынтығы, көлік инфрақұрылымының элементтері және
тасымалдау субъектілерінің инфрақұрылымы, оның ішінде тауарлар мен жолаушылардың тиімді
қозғалысына бағытталған басқару жүйесі [1]. Логистика өте тез қарқынды, әрі маңызды болып келе
жатқан әлемдегі салалардың бірі. Осыған орай, деректер базасы көбейіп, оны анализдеу және үлкен
массивтерді интерпретациялауға – машиналық оқыту алгоритмі көмекке келеді. Машиналық оқыту
алгоритмдерінің мақсаты - бұрын анықталған тенденциялар мен қасиеттерге негізделген болжамдар
жасау. Машиналық оқыту алгоритмдерін қолдана отырып, адамды осы процестерге қатыстырмайақ, үлкен деректер базасын талдауға болады. Басқаша айтатын болсақ, машиналық оқыту - бұл үлкен
деректерді талдауды ағынға енгізу тәсілі. Осы технологияның көмегімен компьютерді белгілі бір
заңылықтарды анықтауға үйретуге болады, оларды өңдеп, ол белгілі бір әрекеттерді орындай алады.
Персоналдар базасын қадағалау және олардың трафик ағындарын талдау, осы міндеттерді бірдей
математикалық аппараттың көмегімен шешуге жаңа мүмкіндіктер беретені талас тудырмайтын
мәселелер болып табылады.
Кіріспе. Логистика және көлік академиясының мысалында персоналды басқару кезіндегі
деректерді талдау ең күрделі сонымен бірге жұмыс істейтін механизмдердің бірі болып табылады.
Бұл мәселелерді шешу үшін түбегейлі ғылыми әзірлемелер мен шешімдер қажет. Көлік және
логистика қызметтерін басқарып, шешу үшін: персоналды басқаруда ақпараттық жол, яғни
интеллектуалды ақпараттық технологиялардың траспорттық басқаруда қолданылуы маңызды.
Персоналды басқару кезіндегі деректерді талдау алгоритмі мен әдістемесін құрып автоматтандыру,
уақыт пен жұмыс өнімділігін арттыруға мүмкіндік береді.
6

Series physico-mathematical. 3. 2021

ISSN 1991-346X

Қарқынды дамып келе жатқан қазіргі қоғам ақпараттық дәуірге көшумен, ақпараттық
технологиялар мен виртуалды коммуникациялардың дамуымен де сипатталады.
Қазіргі кезде үлкен ауқымды көлік академиялары мен логистика саласы, өз істерінде өте үлкен
деректер базасымен, аналитикасын зерттеумен өзекті. Егер осыған назар аударсақ, есептеу
құралдары мен қолданушылар, яғни персоналдар деректерінің көлемі миллион мэйнфреймдерден,
миллиардқа өскен. Ақпараттық технологиялар деректер базасымен бір бірімен тығыз байланыс
орнатқан. Осы мәселелерді шешу үшін, программалық және техникалық қамтамасыз етіп, оңай әрі
инфрақұрылымданатын, жинау, өндіру, анализдеу секілді деректер базасының этаптарын орындау
реттілігін сақтау керек [2].
Логистикада ақпараттық технологияларды енгізу мен қолданудың өзектілігі өңделетін
мәліметтер көлемінің үнемі өсуіне байланысты. Кәдімгі, дәстүрлі әдістер енді мәліметтер ағынынан
қажетті ақпаратты бөліп алып, оны кәсіпорынды басқару үшін қолдана алмайды. Басқарудағы
анықтаушы факторлар - деректерді өңдеу және қажетті ақпаратты алу жылдамдығы. Ақпарат
айналымы кәсіпорынды басқару тиімділігіне, оның қаржылық жетістігіне көбірек әсер етуде.
Ақпарат «стратегиялық шикізат» деп аталады. Батыстың дамыған елдерінде ақпарат шығындары
энергия шығындарынан асып түседі. Ақпаратты сақтау және деректерді зияткерлік өңдеу
тұжырымдамалары негізінде құрылған заманауи ақпараттық технологиялар еңбек өнімділігін едәуір
арттырады.
Бүгінгі күні персоналдарды басқаруда ақапараттық технологиялардың қолданылуыжұмыстың эффективтілігін қамтамасыз етеді. Практикада көргеніміздей, бір кадрге
автоматтандырылған жүйелердің көмегімен 100-ден аса персоналды басқаруға болады.
Компьютерлік технологияларды қолдану аясында қысқа мерзімде әр түрлі заңдатылған құжаттар
аясында деректер базасын алуға мүмкіндік береді [3].
Әдістеме. Әр ғасырда, онжылдықта және жыл сайын адамзат жинақтаған ақпарат көлемі
артып, оның адам өміріндегі рөлі де артып келеді. Сонымен бірге объектінің, процестің немесе
құбылыстың күйі туралы жаңа сападағы ақпарат алу үшін деректерді (бастапқы ақпаратты) жинау,
өңдеу, жинақтау және беру құралдары мен әдістерінің жиынтығын қолданатын процестер.
(ақпараттық өнім) ақпараттық технологиялар дамыды.
Персоналдарды басқару кезіндегі деректердің ауысуын болжау үшін Python-да машиналық
оқытуды қолдануға негізделген. Мұны оқу алгоритмдерінің кең спектрін қамтамасыз ететін Scikitlearn кітапханасының көмегімен жасауға болады. Деректерді тазарту, жетіспейтін деректерді
толтыру, болжау және кластер құру, деректер моделін дайындау және есептер шығару үшін Power
BI-де Python Query Editor қолданамыз. Осылайша, біз машинаны үйренудің әдеттегі қадамдарын
Power BI сұраныстар редакторында тікелей орындай аламыз:
• Деректерді алдын-ала өңдеу;
• Машиналық оқыту;
• Болжам нәтижелерін сақтау.
Логистикалық регрессия әдісі қызметкерлерді жіктеу және шығару ықтималдығын болжау
үшін қолданылады. Біздің болжайтынымыз - персоналдардың саны. Параметрлердің арасында,
мысалы, қанағаттану деңгейі, жұмыскердің жұмысын бағалау, жұмыскердің аяқтаған жобалар саны,
оның компаниядағы жұмыс кезеңі, өзі жұмыс жасаған бөлім және т.б. элементерді қолдануға
негізделген.
Біздің мақсатымыз - машиналық оқыту моделін құру, оның көмегімен біз бастапқы
деректердің қолданыстағы жиынтығындағы заңдылықтарды анықтай аламыз және ықтималдықты
сипаттайтын бастапқы деректеріміздің жаңа бағандарына жазылатын болжам ала аламыз:
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1-сурет. Машиналық оқытуға арналған кіріс деректер
Бастапқы мәліметтер жиынтығы csv файлында қамтылған, ол Python сценарийімен өңделеді.
Осы сценарийдің құрамдас бөліктерін қарастырайық.
1. Қажетті тәуелділіктерді жүктеу:
import pandas as pd
import numpy as np
from sklearn.preprocessing import LabelEncoder, StandardScaler
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
2. Бастапқы мәліметтер жиынтығын жүктеу - csv файлынан мәліметтер жиынтығы:
dataset = pd.read_csv('hr_data.csv')

2-сурет. Сценарийдің бірінші бөлігінің нәтижелеріне мәліметтер жиынтығы жүктелді
Деректер түпнұсқалық жиынтықта алдын ала өңдеу:
y = dataset['left']
features = ['satisfaction_level', 'last_evaluation', 'number_project',
'average_montly_hours', 'time_spend_company', 'Work_accident',
'promotion_last_5years', 'Departments', 'salary']
X=dataset[features]
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3-сурет. Деректерді алдын-ала өңдеуге арналған Python сценарийінің бөлігі X деректер
жиектемесіндегі мәліметтер әртүрлі масштабтарға ие болғандықтан, оларды жалпы базаға келтіру
керек, сценарийдің осы сатысында жасалады.
Нәтижелері. Енді Power BI-де бастапқы деректер жиынтығын өңдеу үшін Python сценарийін
қолдану қажет [5-7]. Бұл үшін:
1. CSV файлынан шикі деректерді Power BI Desktop-қа жүктейміз.
2. Қуат сұраулары редакторында трансформация қойындысынан Python компиляцияға
іске қосу батырмасын басыңыз.
3. Біз қолданған барлық Python кодын Power BI редакторына салып, тек деректер
жиынтығын жүктеу кезеңінен басқа, себебі ол Power BI-ге жүктелген.
4. Орындау үшін сценарийді іске қостық.

5-сурет. Python кодын Power BI-де орындау үшін дайындау
Компиляция жұмысын аяқтағаннан кейін, Power BI деректер үлгісіндегі бастапқы кестеден
жаңартылған деректерді қамтитын жаңа нәтижелер кестесін жасайды. Ол келесі 6-суреттер
көрсетілген:

6-сурет. Python кодындағы нәтижесі
Қорытынды. Бұл жұмыста Python программалық бағдарламалау тілінде персоналдарды
басқару кезіндегі деректерді талдау, оларды сұрыптау, жаңа деректерді тез алуға болатыны
көрсетілді. Персоналдарды басқару кезіндегі деректердің ауысуын болжау үшін Python-да
машиналық оқытуды қолдануға негізделіп, мұны оқу алгоритмдерінің кең спектрін қамтамасыз
ететін Scikit-learn кітапханасының көмегімен жасадық. Деректерді тазарту, жетіспейтін деректерді
толтыру, болжау және кластер құру, деректер моделін дайындау және есептер шығару үшін Power
BI-де Python Query Editor қолданылды.
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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА АНАЛИЗА ДАННЫХ В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ
НА ПРИМЕРЕ ЛОГИСТИКИ И АКАДЕМИИ ТРАНСПОРТА
Аннотация: в данной статье проанализирована необходимость внедрения информационных
технологий в процессе управления, описаны основные функции информационных систем, а также
структура информационных технологий, применяемых в системе управления персоналом.
Рассматриваются технологии, с помощью которых могут быть решены вопросы управления
персоналом на примере логистики и Академии транспорта. В современном обществе информация
становится новым двигателем прогресса.
В настоящее время для повышения качества управления стало необходимым уделять все
больше внимания совершенствованию систем работы с документацией, так как управленческий
процесс базируется на работе с информационными источниками, носителем которой является в той
или иной форме.
В современном мире для повышения эффективности деятельности, улучшения
информационной системы работы с документами, повышения производительности и эффективности
труда управленческого аппарата, активно внедряются информационные технологии и программное
обеспечение Python, позволяющее решить многие проблемы.
Ключевые слова: управление персонала, база данных, Python, информационные технологии,
автоматизированные системы управления.
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DEVELOPMENT OF ALGORITHMS OF DATA ANALYSIS IN PERSONNEL MANAGEMENT
ON THE EXAMPLE OF THE LOGISTICS AND TRANSPORT ACADEMY
Annotation: this article analyzes the need to implement information technologies in the management
process, describes the main functions of information systems, as well as the structure of information
technologies used in the personnel management system. The technologies are considered, with the help of
which the issues of personnel management can be solved on the example of logistics and the academy of
transport. In modern society, information is becoming a new engine of progress.
At present, in order to improve the quality of management, it has become necessary to pay more and
more attention to improving systems for working with documentation, since the management process is
based on working with information sources, the carrier of which is in one form or another.
In the modern world, information technologies and Python software are being actively introduced to
improve the efficiency of activities, improve the information system for working with documents, increase
the productivity and efficiency of the management staff, which allows to solve many problems.
Key words: personnel management, data analysis, Python, information technology, automation
system control
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published
lecture
or
academic
thesis
or
as
an
electronic
preprint,
see http://www.elsevier.com/postingpolicy), that it is not under consideration for publication elsewhere,
that its publication is approved by all authors and tacitly or explicitly by the responsible authorities where
the work was carried out, and that, if accepted, it will not be published elsewhere in the same form, in
English or in any other language, including electronically without the written consent of the copyrightholder. In particular, translations into English of papers already published in another language are not
accepted.
No other forms of scientific misconduct are allowed, such as plagiarism, falsification, fraudulent data,
incorrect interpretation of other works, incorrect citations, etc. The National Academy of Sciences of the
Republic of Kazakhstan follows the Code of Conduct of the Committee on Publication Ethics (COPE), and
follows
the
COPE
Flowcharts
for
Resolving
Cases
of
Suspected
Misconduct
(http://publicationethics.org/files/u2/New_Code.pdf). To verify originality, your article may be checked
by the Cross Check originality detection service http://www.elsevier.com/editors/plagdetect.
The authors are obliged to participate in peer review process and be ready to provide corrections,
clarifications, retractions and apologies when needed. All authors of a paper should have significantly
contributed to the research.
The reviewers should provide objective judgments and should point out relevant published works which
are not yet cited. Reviewed articles should be treated confidentially. The reviewers will be chosen in such a
way that there is no conflict of interests with respect to the research, the authors and/or the research funders.
The editors have complete responsibility and authority to reject or accept a paper, and they will only
accept a paper when reasonably certain. They will preserve anonymity of reviewers and promote publication
of corrections, clarifications, retractions and apologies when needed. The acceptance of a paper
automatically implies the copyright transfer to the National Academy of Sciences of the Republic of
Kazakhstan.
The Editorial Board of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan will monitor
and safeguard publishing ethics.
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