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АҢДАТПА 

Бұл құжат «Панорама» геоақпараттық жүйесі («Панорама x64» ГАЖ) ПАРБ.00046-06 

бағдарламалық бұйымды орнату және теңшеу бойынша мәліметтерді қамтиды. 

«Панорама» геоақпараттық жүйесі («Панорама x64» ГАЖ) ПАРБ.00046-06 – сандық 

карталар мен қала жоспарларын құру және редакциялау, ЖҚЗ деректерін өңдеу, әртүрлі өлшеулер 

мен есептеулерді орындау, оверлейлік операциялар, 3D-модельдерді тұрғызу, растрлық деректерді 

өңдеу, графикалық құжаттарды электронды және баспа түрінде дайындау құралдары, сонымен 

қатар деректер базасымен жұмыс істеуге арналған құрал-саймандары бар әмбебап геоақпараттық 

жүйе. 
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1 БАҒДАРЛАМА ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР 

«Панорама» геоапппараттық жүйесі («Панорама x64» ГАЖ) ПАРБ.00046-06 (бұдан әрі мәтін 

бойынша – Панорама ГАЖ) бағдарламалық бұйымы – бұл кеңістіктік деректерді жинауға, 

кеңістіктік деректер базасын жүргізуге, сандық карталар мен жоспарларды құруға және жаңартуға, 

әртүрлі мақсаттағы ақпараттық жүйелерді құруға арналған әмбебап геоақпараттық жүйе.  

Панорама ГАЖ кеңістіктік деректерді өңдеудің желілік жүйесінің клиенті болып табылады. 

Кеңістіктік деректердің серверлері Сервер ГАЖ, OGC хаттамалары бойынша жұмыс істейтін 

кеңістіктік деректерді жариялау (GIS WebService) мен деректер базасы мониторингінің 

(PostgreSQL, MS SQL) web-сервистері болып табылады. 

 

 

1-сурет Бірнеше ашық тапсырмалары бар ГАЖ-дің жалпы көрінісі 

Панорама ГАЖ құрамына сандық топографиялық карталар мен қала жоспарларын құрудың 

және жаңартудың, ЖҚЗ деректерін өңдеудің, тақырыптық картографиялаудың және талдаудың, 

карталарды баспаға дайындаудың, масштабтары кішірек карталарды құруға арналған карталарды 

жалпылаудың, 3D-модельдерді тұрғызудың кәсіби құралдары, 3D-талдау кешені, геодезиялық 

және жерге орналастыру міндеттерінің кешені, геологиялық міндеттер кешені, навигациялық және 

басқа да көптеген міндеттер кіреді. 

Сандық векторлық карталардың деректер базасы иерархиялық құрылымға ие. Төменгі 

деңгейде картаның жеке объектілері туралы ақпарат сақталады. Объектілер топтарға, қабаттарға 

және карталардың парақтарына бірігуі мүмкін. Бір масштабтағы және түрдегі карталар 

парақтарының жиынтығы жұмыстар аймағын – сандық карталардың жеке деректер базасын 

құрайды. Жеке объектіні сипаттау метрикалық деректерден (жердегі координаттардан) және, ол 

арқылы сыртқы деректер базасымен логикалық байланыс жүзеге асырылатын объектінің бірегей 

сәйкестендіргішін қоса алғанда, семантикалық деректерден (объектінің қасиеттерінен) тұрады. 

Сандық векторлық карталардың жеке деректер базасының көлемі бірнеше терабайтты 

(Тбайт) құрауы мүмкін. Базаны жаңарту транзакцияларды орындау режимінде орындалады, бұл 

іркілістер кезінде қалпына келтіруді және кез келген қадамға артқа қайтаруды қамтамасыз етеді. 

Басқару жүйесі деректерді индекстеудің жоғары өнімді алгоритмін қолдайды, бұл стандартты 

техникалық құралдарда карталардың объектілерін іздеу мен бейнелеудің максималды 

жылдамдығын қамтамасыз етеді. 
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Сандық карталарды басқару интерфейсі жеке объектілердің немесе олардың берілген 

критерий бойынша таңдалған жиынтығының сипаттамасын сұратуға және өзгертуге, масштабты, 

бейнеленетін деректер құрамын және ұсыну нысанын өзгертумен бейнелеуге мүмкіндік береді. 

Жүйе пайдаланушылар үшін ашық болып табылады – әртүрлі алмасу форматтарына 

қуатталады, карталардың сыныптауыштарын, шартты белгілер кітапханаларын теңшеу 

қамтамасыз етіледі, әртүрлі координаттар жүйелері мен карталардың проекциялары қуатталады, 

көптеген бағдарламалар SDK жиынтығында бастапқы мәтіндерде ұсынылған. 

 

1.1 Бағдарламалық жасақтаманың құрылымы 

Панорама ГАЖ-дің базалық құрамына 100-ден астам әртүрлі қолданбалы тапсырмалар 

кіреді. Ең жиі пайдаланылатын қолданбалы қосымшалар «Тапсырмалар» мәзірінен шақырылады: 

 

 

2-сурет «Тапсырмалар» мәзірінің жалпы көрінісі 

«Тапсырмалар – Қосымшаларды іске қосу» мәзірінің тармағы арқылы тапсырмалар 

ағашынан қолданбалы тапсырманы орындау үшін шақыруға болады. 
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3-сурет Қолданбалы тапсырманы таңдау диалогының жалпы көрінісі 

Қолданбалы тапсырмалар ағашының құрамына Бағдарламашының нұсқаулығында 

сипатталған MAPAPI және PANAPI интерфейстерінің негізінде құрылған жаңа қолданбалы 

тапсырмалар қосылуы мүмкін. 

Жаңа қолданбалы тапсырмаларды немесе олардың бөлек режимдерін қосу үшін тағы бір 

тәсіл пайдаланушылар панельдерін теңшеуден тұрады. Пайдаланушының панелінде өз аты және 

MAPAPI және PANAPI қолданбалы интерфейстердің негізінде құрылған жаңа тапсырмаларды 

қамтитын DLL кітапханаларын қосу мүмкіндігімен, ГАЖ-дің базалық құрамына кіретін 

тапсырмалардан терілетін кез келген батырмалар құрамы болуы мүмкін. 

 

1.2 Бағдарламаның орындалу шарттары 

Аппараттық-бағдарламалық құралдардың құрамына ұсынылатын талаптар: 

- Intel Core i5 және одан жоғары процессор; 

- жедел жад: 8 Гбайт немесе одан жоғары; 
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- кеңістіктік деректерді өңдеуге арналған бір қатқал дискінің бір бөліміндегі бос орын: 1 

Тбайт және одан жоғары; 

- келесі параметрлермен жердің 3D-модельдерін тұрғызуға арналған бейнекарта: 1.4 

нұсқалы OpenGL қолдау, әмбебап конвейерлердің (SPU) саны – 640, жад көлемі – 2048 

Мбайт, жад шинасы – 128 бит, текстуралық блоктар (TMU) – 80, растрлеу блоктары 

(ROP) – 16, SPU-дің тезәрекеттігі – 1085 МГц, ядроның – 1020 МГц, жадтың – 5400 МГц; 

- қосымшаның жұмысы үшін қол жетімді USB-портының болуы; 

- экранның өлшемі 1080-ге 1920 нүктеден кем емес; 

- «тінтуір» манипуляторы; 

- пернетақта; 

- өнімділігі 100 Мбит/с және одан жоғары Ethernet желілік картасы; 

- операциялық жүйе: MS Windows 7 (64-разрядтық) және одан жоғары ОЖ. 

 

Панорама ГАЖ бағдарламалық жасақтамасының жұмысы үшін x64 платформасына арналған 

қорғаныс кілтінің драйверін орнату қажет. Осы қорғаныс кілтінің драйверін орнату мына бумада 

орналасқан: \Pnoramа13\WinKey64\. 

Кілттің драйверін орнату алдында жүйеде әлдеқашан орнатылған басқа нұсқалы Guardant 

драйверінің жоқтығына көз жеткізу керек. Егер көрсетілген драйвер жүйеде бар болса, оны 

деинсталляциялау, содан кейін өзекті нұсқалы кілттің драйверін орнату керек. 

XML (XmlCheck) туралығын тексеру бағдарламасының жұмысы үшін компьютерде 3.5 және 

одан жоғары нұсқалы MS NET Framework пакеті болуы керек. 

Есеп берулерді шығару үшін компьютерде MS Office 2003 SP3 және одан жоғары құрамына 

кіретін MS Word мәтіндік процессор немесе OpenOffice.org Writer кеңселік пакет болуы керек. 

Техникалық құралдардың құрамын таңдау үлкенірек көлемді деректерді ықтимал өңдеумен 

қамтамасыз етілген. Векторлық электрондық карта электрондық карталардың бірнеше мың 

парақтарын қамтуы мүмкін. Бір парақ 2 млрд. дейін объектілерді қамтуы мүмкін. Картада 

объектілердің 65 мың түрі болуы мүмкін. Объектілер, объектілердің 1000 қабаттан көп 

оқшаулауын есепке ала отырып, 255 қабатқа бірігуі мүмкін. Жеке парақтың өлшемі (жабылатын 

аумақтың ауданы) шектелмеген. 

Векторлық картаның көлемі бірнеше терабайтқа дейін жетуі мүмкін. 

Бір растрлық немесе матрицалық картаның көлемі 1 Тбайтқа дейін болуы мүмкін. 

 

1.3 Бағдарламалық жасақтаманың құрамы 

Панорама ГАЖ бағдарламалық жасақтамасының құрамына panorama64.exe модулі, DLL-

кітапханалар жиынтығы, HTML кеңейтумен жедел сыбыр файлдары кіреді. ГАЖ-ге қосылатын, 

жеке DLL түрінде іске асырылған тапсырмалар үшін тапсырмалар пиктограммаларын қамтитын 

ICO файлдары қосымша болады. ICO файлының аты тиісінше DLL файлымен сәйкес келеді. 

Бағдарламаның каталогтарының толық сипаттамасы 1-кестеде келтірілген. 

 

1-кесте Бағдарламаның каталогтарының ішіндегісі 

Каталогтың аты Сипаттамасы  

c:\Program Files\Panorama\Panorama13\ Бағдарламаның орындалатын модульдері (exe), 

динамикалық жүктелген кітапханалар (dll, iml64, 

bpl), тапсырмалардың пиктограммалары (ico), 

кадастрлық, навигациялық, топографиялық және 

басқа карталардың сандық сыныптауыштары (rsc), 

топографиялық карталардың жақтаудан тыс рәсімдеу 

қалыптары (frm, lbl), 3D-объектілердің модельдері 

(p3d), геопорталдарды ашу параметрлерінің 

файлдары (xml). 
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Каталогтың аты Сипаттамасы  

c:\Program Files\Panorama\Panorama13\ 

Documents\ 

Оқу материалдарын және қолданбалы 

технологиялардың сипаттамаларын қоса алғанда, 

ГАЖ пайдаланушылары мен қосымшаларды 

әзірлеушілерге арналған құжаттама (pdf). 

c:\Users\Public\Documents\Panorama\Help\ Жергілікті жедел сыбыр файлдары (HTML, zip). 

c:\Users\Public\Documents\Panorama\ 

Panorama13\Data\ 

Векторлық және растрлық карталардың (map, sit, 

sitx), бедердің модельдерінің (mtw, mtl), векторлық 

карталардың сыныптауыштарының (rsc) мысалдары. 

c:\Users\Public\Documents\Panorama\ Қолданбаны тапсырмаларды теңшеу файлдарының 

(ini, icr, iha, ilb, imb, imh, iss, ist, fromshp, process) 

мысалдары. 

c:\Users\Public\Documents\Panorama\ 

Topogen\ 

Жалпылау тапсырмаларын теңшеу файлдарының 

(ihs, ilg, irc, ism, ist, iun, ivh, ivr) мысалдары. 

 

Панорама ГАЖ пайдалануға тек тиісті бағдарламалық, технологиялық және пайдалану 

құжаттамасын білетін білікті қызметкерлер ғана жіберіледі. 
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2 БАҒДАРЛАМАНЫ ОРНАТУ 

Бағдарламаны орнату компакт-дискіде болуы немесе https://gisinfo.ru/download/download.htm 

сілтемесі бойынша серверден жүктелуі мүмкін. 

Бағдарламаны серверден жүктеу кезінде архивті (panorama13x64.zip) ашу керек. Архив 

орындалатын Setup.exe және readme.txt орнату модулін қамтиды. Readme.txt файлы бағдарлама 

туралы қысқаша анықтаманы және бағдарламаның өзгерістері туралы ақпаратты қамтиды. 

 

2.1 Жүйені орнату тәртібі 

Жұмысты бастау үшін Сізге келесі әрекеттерді орындау қажет: 

- Панорама ГАЖ-ді орнату; 

- лицензияның параметрлерін теңшеу. 

 

Орнату Setup.exe бағдарламасын іске қосу арқылы жүзеге асырылады. Орнату барысында 

электрондық кілттің драйвері орнатылады. 

Бағдарламаны жаңарту қажет болған кезде бағдарламаны деинсталляциялау (Іске қосу – 

Кәсіби Панорама ГАЖ – Жою), содан кейін орнатуды орындау керек. 

 

2.2 Лицензияның параметрлерін теңшеу тәртібі 

Бағдарламалық өнімге лицензияның келесідей түрлері болуы мүмкін: 

- бекітілген аппараттық лицензия (USB кілті); 

- қалқымалы аппараттық лицензия (USB кілті бар лицензиялар сервері); 

- тіркеу кілті бар бекітілген лицензия. 

 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Егер кілттің нөмірі 0-ді көрсетсе, онда таңдалған лицензияның типі 

(бекітілген, қалқымалы, тіркеу кілті) кілттің типіне (дербес USB, желілік USB, бағдарламалық) 

сәйкес келетініне көз жеткізу керек. 

Бекітілген аппараттық лицензия әр жұмыс орнында USB электрондық кілттің болуын 

болжайды. Әдепкі қалпы бойынша лицензияның нақ осындай түрі орнатылған және 

пайдаланушыға бағдарламамен жұмыс істеуді бастау үшін USB кілтін компьютерге жалғау, 

«Басты мәзір – Параметрлер – Лицензияның түрін теңшеу және Бекітілген аппараттық лицензия 

орнату» жеткілікті. 

Қалқымалы аппараттық лицензия жергілікті желіде бір USB кілттің және кезектеп қосу 

арқылы кез келген компьютердегі бағдарламалардың төленген көшірмелер санын бір уақытта 

орындауға мүмкіндік беретін жұмыс істеп тұрған лицензия серверінңғ болуы талап етеді. 

Тіркеу кілті бар бекітілген лицензия бағдарламаны электрондық пошта арқылы жіберілетін 

тіркеу деректерінің негізінде компьютердің параметрлерімен байланыстыруды болжайды. 

Лицензияның параметрлерін бағдарламаның басты мәзіріндегі «Параметрлер – Лицензияның 

түрін теңшеу» тармағының көмегімен іске қосылатын «Лицензияның түрін теңшеу» диалогында 

теңшеуге болады. 
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4-сурет Лицензияның параметрлерін теңшеу 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Тіркеу кілті лицензиясы бағдарламалық жасақтаманы кейіннен 

белсендіру үшін компьютердің компоненттерінің сериялық нөмірлері туралы ақпаратты 

пайдаланады. Байланыстыру ретінде аналық платаның параметрлері, қатқыл дискінің 

параметрлері, жедел жадының өлшемі және т.б. пайдаланылады. Тіркеу процесінде бағдарлама 

компьютердің орнатылған құрамдас бөлшектеріне және орнатылған ОЖ параметрлеріне 

бірмағыналы сәйкес келетін бақылау мәнін (panorama.reg) жасайды. Олар өзгерген кезде 

лицензияны (тіркеу кілтін) тіркеу процесінен қайтадан өту керек. 

 

2.3 USB кілтін орнату мен аппараттық лицензияның параметрлерін теңшеу тәртібі 

Электрондық кілт – бұл бағдарламалар мен деректерді рұқсат етілмеген пайдаланудан және 

таралымын көбейтуден қорғау үшін арналған құрылғы. 

Guardant USB-нің электрондық кілттері USB стандартын қолдайтын операциялық жүйелерде 

пайдаланылуы мүмкін. 

Guardant USB-нің кілттерін қосу және ажырату қосулы немесе өшірулі тұрған компьютерде 

жүзеге асырылуы мүмкін. 

USB кілтін портқа тек Guardant драйверін орнатқаннан кейін ғана жалғау керек. Егер кілт 

драйвер орнатылғанға дейін жалғанған болса және стандартты «MS Windows ОЖ-нің USB-

құрылғыларын орнату шебері» іске қосылған болса, онда кілтті порттан шығарып алып, 

«Шебердің» жұмысын тоқтату керек. 

Дала жағдайында жұмыс істеген кезде кілттің механикалық сыну тәуекелін төмендету үшін 

1,7 см-ге дейін өлшемі бар және компьютердің (ноутбуктың) корпусынан 7 мм-ге дейін шығып 

тұратын Guardant micro бағдарламаларының қорғаныс кілттерін қолдану мүмкін болады. 

Пайдаланатын кілттің типін бағдарламаның басты мәзіріндегі «Параметрлер – Лицензияның түрін 

теңшеу» тармағының көмегімен іске қосылатын «Лицензияның түрін теңшеу» диалогында 

орнатуға болады. 
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2.3.1 Guardant драйверін орнату 

Электрондық кілттің драйвері Панорама ГАЖ-ді орнатқан кезде автоматты түрде 

орнатылады. Драйверді жаңарту және кілтті ауыстыру қажет болған кезде келесі әрекеттерді 

орындаңыз: 

- орнатылған Панорама ГАЖ-дің ішкі каталогында орналастырылған Setup.exe 

драйверлерін орнату бағдарламасын (WinKey64 немесе WinKey64_ENG) іске қосыңыз; 

- пайда болған «Guardant драйверін орнату» диалогтық терезесінде «Драйверді орнату» 

батырмасын басыңыз; 

- қажет болған кезде операциялық жүйені қайта жүктеңіз. 

 

Электрондық қорғаныс кілтін жалғаудың және оның драйверін орнатудың дұрыстығын 

ГАЖ-ді іске қосқаннан кейін бағалауға болады. «Бағдарлама туралы» диалогта Guardant USB 

электрондық кілтімен ұсынылатын лицензияның нөмірі көрсетіледі. «Бағдарлама туралы» диалог 

бағдарламаның басты мәзірінің «Көмек – Бағдарлама туралы» тармағын орындау арқылы іске 

қосылады. 

 

 

5-сурет «Бағдарлама туралы» ақпараттық терезе 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Егер кілттің нөмірі 0-ді көрсетсе, онда таңдалған лицензияның типі 

(бекітілген, қалқымалы, тіркеу кілті) кілттің типіне (дербес USB, желілік USB, бағдарламалық) 

сәйкес келетініне көз жеткізу керек. 

 

2.3.2 Желілік кілтті орнату ерекшеліктері 

ГАЖ желілік кілттің көмегімен жергілікті желіде бір уақытта іске қосылған өзінің 

көшірмелерін бақылуды жүзеге асыра алады. Guardant Net желілік кілті кез келген жұмыс 

станциясына немесе серверге орнатылуы мүмкін. 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Клиенттік компьютердегі лицензияның түрін теңшеу Әкімшінің 

құқықтарымен орындалуы керек. 

Guardant кілттерімен қорғалған желілік қосымшаның қалыпты жұмысы үшін келесі 

файлдардың болуы талап етіледі: сервердің жағында glds.exe, grdsrv.ini, glds_log.txt (2-кестені 

қараңыз), қорғалған қосымшаның  (клиенттің) жағында: gnclient.ini. 
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2-кесте Желілік қорғаныс файлдарының сипаттамасы 

Файлдың 

аты 

Сипаттамасы  

glds.exe Желілік қорғаныс бағдарламасы (сервер). 

grdsrv.ini Сервер іске қосылған кезде автоматты түрде жасалатын сервердің теңшелімдер 

файлы. 

glds_log.txt Сервердегі оқиғалар хаттамаланатын; сервер іске қосылғаннан кейін автоматты 

түрде жасалатын журнал. 

gnclient.ini Клиенттің конфигурациялық файлы. Электрондық кілттің серверіне қорғалған 

қосымшаны теңшеуге мүмкіндік беретін параметрлерді қамтиды. Gnclient.ini 

конфигурациялық файлы қорғалған қосымшамен бір директорийде болады. 

Жұмыс теңшелімдері бар gnclient.ini конфигурациялық файлын Guardant Net 

серверін іске қосқаннан кейін алуға болады. 

 

Барлық теңшелімдер мен сервердің журналы %Program Data%\Guardant\GLDS бумасында 

сақталады. «Glds_log.txt» журналының мысалы 6-суретте келтірілген. 

 

 

6-сурет «Glds_log.txt» журналының мысалы 

Жұмысты бастау үшін электрондық кілтке қол жетімділік драйверін орнату керек (орнату 

бағдарламасы WinKey64 бумасында орналасқан). Содан кейін электрондық кілтті компьютердің 

USB портына жалғау керек. 

Guardant Net (6.3.1.713 нұсқасы, Панорама 12 және 13 үшін) сервері 

http://gisinfo.ru/download?id=221 сілтемесі бойынша сайттан жүктелуі керек. \NetKey6\ бумасында 

Guardant Net серверінің бағдарламалық жасақтамасы қамтылады. 

Сервер әдепкі қалпы бойынша теңшелінген параметрлерден іске қосылуы үшін 

\NetKey6\ProgramData\ бумасының ішіндегісін ұқсас MS Windows бумасына көшіріңіз. Мысалы, 

MS Windows 7 ОЖ үшін бұл C:\ProgramData\. Егер бұл бума жасырын болып табылса, онда MS 

Windows іздеу жолында %ProgramData% енгізіңіз де, енгізуді басыңыз. Талап етілетін бумасы бар 

өткізгіштің терезесі ашылуы керек. 

Компьютерге желілік кілтті орнатқаннан кейін Guardant Net серверін – glds.exe утилитасын 

іске қосу керек. Мұндай конфигурацияда сервер MS Windows ОЖ қызметі ретінде іске қосылады. 

Сервистің артықшылығы ол операциялық жүйе жүктелген уақытта автоматты түрде іске 

қосылатынан тұрады, оны іске қосу үшін компьютерде тіркеу процедурасын орындау қажет емес, 

және пайдаланушыға сервисті басқару бойынша MS Windows ОЖ-нің арнайы құралдары қол 

жетімді болады. 

Сервердің іске қосылу нұсқалары мен және оның параметрлері туралы толығырақ \NetKey6\ 

бумасында орналастырылған guardant_net6.pdf құжатында сипатталған. 
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Guardant Net сервисін кетіру үшін оны «-u» опциясы бар пәрмендік жолдан іске қосыңыз: 

glds.exe -u 

 

Guardant Net серверінің күйі мен белгілі бір компьютерде жұмыс істейтін Guardant желілік 

кілттері туралы өзекті ақпаратты алу үшін web-интерфейс пайдаланылады. Кілттің серверінің 

мониторингін немесе теңшелімін орындау үшін интернет-шолғышты іске қосыңыз және сервер 

мен кілт орнатылған компьютердің IP-мекенжайы мекенжай жолында мына форматта: 

http://<жол>:<порттың нөмірі> теріңіз, мысалы, http://192.168.0.1:3185 және енгізу пернесін 

басыңыз. Guardant Net сервисін әкімшілендіруге арналған стандартты порт – 3185. Осыдан кейін 

экранда Guardant Net сервері және ол ағымдағы сәтте қызмет көрсетіп отырған электрондық 

кілттер туралы ақпарат шығарылатын болады. Guardant Net серверінің мониторингі мен 

теңшелімінің сервисімен жұмыс істеу тәртібі guardant_net6.pdf құжатында сипатталған. 

Әкімшілендіру режимін белсендіру сервис құпиясөзді (әдепкі қалпы бойынша құпиясөз: admin) 

сұратады. 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Guardant Net сервері Guardant Net-тің электрондық кілті жалғанған 

тура сол компьютерге (жұмыс станциясына немесе серверге) жүктелуі керек. Әйтпеген жағдайда 

сервер (сондай-ақ Guardant Net клиенті де) кілт таба алмайды. 

Guardant Net сервері TCP/IP желілік хаттамаларын және кез келген NetBIOS интерфейстерін 

қолдайды. Жұмыс станцияларында ..\NetKey6\GLDS.exe бағдарламасына арналған 

..\ProgramData\Guardant\GLDS\grdsrv.ini желілік кілтін теңшеу файлында көрсетілген порттар 

ашық болуы керек. 

 

[HTTP_SERVER] 

PORT=3185 (tcp/udp) 

[SERVER] 

PORT=6001 (tcp/udp) 

MESSAGE_PORT=6002 (tcp) 

 

ГАЖ клиенттік компьютерлерге орнатылады. Бағдарламалар Guardant Net-тің желілік 

кілтімен жұмыс істеуі үшін пайдаланылатын лицензияның түрін теңшеу керек. ГАЖ іске 

қосылғаннан кейін «Лицензияның түрін теңшеу» диалогын шақырту керек. «Лицензияның түрін 

теңшеу» диалогына қол жетімділік «Параметрлер – Лицензияның түрін теңшеу» бағдарламасының 

басты мәзірінің көмегімен жүзеге асырылады. «Лицензияның түрін теңшеу» диалогының 

құралдарымен «Лицензияның түрі – Қалқымалы лицензия» тармағын таңдау және желілік кілт пен 

кілттің сервері орнатылған компьютердің IP-мекенжайын немесе хост атын көрсету керек. 

 



  

ПАРБ.00046-06 93 04 KZ 

     

Өзг. Парақ Құжат № Қолы Күні 
 

14 

 

7-сурет Желілік қорғаныс кілтіне қол жетімділікті теңшеу 

2.3.3 Пайдалану және сақтау ережелері 

Электрондық кілтті механикалық әсерлерден (құлаудан, сілкіністен, дірілден және т.б.), 

жоғары және төмен температуралардың әсерінен, агрессивті орталардан, жоғары кернеуден 

қорғаңыз; мұның бәрі оның бұзылуына әкелуі мүмкін. 

Электрондық кілтті компьютерге және перифериялық құрылғыны электрондық кілтке 

жалғаған кезде шамадан тыс күш салмаңыз. 

Электрондық кілтке (әсіресе оның жалғағыштарына) шаңның, кірдің, ылғалдың және т.б. 

тиюіне жол бермеңіз. Электрондық кілттің жалғағыштары бітелген кезде оларды тазарту үшін 

шаралар қолданыңыз. Корпус пен жалғағыштарды тазарту үшін құрғақ шүберекті пайдаланыңыз. 

Органикалық еріткіштерді пайдалануға рұқсат берілмейді. 

Электрондық кілтті бөлшектемеңіз. Бұл оның корпусының бұзылуына, сондай-ақ баспа 

монтажы элементтерінің бүлінуіне немесе бұзылуына және, оның салдарынан, сенімсіз жұмыс 

істеуіне немесе электрондық кілттің өзінің істен шығуына әкелуі мүмкін. 

 

2.3.4 Ақаулықтардың себептері және оларды жою тәсілдері 

Электрондық кілтті пайдаланумен байланысты ақаулықтардың себептері мен олардың жою 

тәсілдері 3 және 4 кестелерде келтірілген. 

 

3-кесте Электрондық кілттің ықтималды ақаулықтарының тізбесі 

Ықтимал себебі Жою тәсілі 

Guardant USB-нің электрондық кілті 

компьютердің USB портына қосылмаған. 

Guardant USB-нің электрондық кілті 

компьютердің USB портына қосылуын 

тексеріңіз. 

Компьютердің USB портына жалғанған 

Guardant USB электрондық кілтінің жарық 

диоды жанбайды. 

Кілтті басқа портқа немесе басқа компьютерге 

орнатыңыз. Егер ақаулық қайталанса, кілтті 

ауыстырыңыз (кілт ақаулы). 
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Ықтимал себебі Жою тәсілі 

Guardant USB-нің электрондық кілті басқа 

бағдарлама үшін арналған. 

Іске қосылған бағдарлама Guardant USB-нің 

электрондық кілтіне тағайындалу сәйкестігін 

тексеріңіз. Бағдарламаның атауы кілттегі 

жапсырмада көрсетілген. 

Guardant кілтінің драйвері орнатылмаған. 

«Іске қосу – Теңшеу – Басқару панелі – 

Guardant драйверлері» жазба белгісі жоқ. 

2.3.1-тармағына сәйкес Guardant кілтінің 

драйверін орнатыңыз. 

ГАЖ-ге кілттің тиісінше типі орнатылмаған. Бағдарламаның басты мәзіріндегі 

«Параметрлер – Лицензияның түрін теңшеу» 

тармағының көмегімен шақырылатын 

бағдарламаның «Лицензияның түрін теңшеу» 

диалогында кілттің тиісінше типін орнатыңыз. 

 
Компьютердің USB портына жалғанған 

жергілікті кілт үшін ГАЖ-де қалқымалы 

(желілік) лицензия орнатылған. 

Бағдарламаның басты мәзіріндегі 

«Параметрлер – Лицензияның түрін теңшеу» 

тармағының көмегімен шақырылатын 

бағдарламаның «Лицензияның түрін теңшеу» 

диалогында «Бекітілген лицензия» Лицензия 

түрін орнатыңыз. 

 
 

4-кесте Желілік электрондық кілттің ықтималды ақаулықтарының тізбесі 

Ықтимал себебі Жою тәсілі 

Guardant Net желілік кілті жергілікті желідегі 

компьютерлердің біреуіне қосылмаған. 

Guardant Net желілік кілтін кез келген жұмыс 

станциясының (компьютердің) USB портына 

немесе жергілікті желіге жалғанған сервердің 

USB портына салыңыз. 
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Ықтимал себебі Жою тәсілі 

USB портына Guardant Net-тің электрондық 

кілті жалғанған компьютер немесе сервер 

қосылмаған. 

USB портына Guardant Net-тің электрондық 

кілті жалғанған компьютердің немесе 

сервердің операциялық жүйесін қосыңыз және 

жүктеңіз. 

Жергілікті есептеу желісі жұмыс істемейді, 

жергілікті желідегі компьютерлер арасында 

байланыс жоқ.  

Жергілікті желінің ақаулықтарын жою үшін 

жүйелік әкімшіні шақырыңыз. 

Іске қосылған жұмыс станциясының 

(компьютердің) немесе сервердің USB 

портына жалғанған Guardant Net-тің 

электрондық кілтінің жарық диоды жанбайды. 

Кілт ақаулы. Кілтті ауыстырыңыз. 

Guardant желісінің драйвері USB портына 

Guardant Net-тің желілік электрондық кілті 

жалғанған компьютерде орнатылмаған. «Іске 

қосу – Теңшеу – Басқару панелі – Guardant 

драйверлері» жазба белгісі жоқ. 

2.3.2-тармағына сәйкес компьютерге-серверге 

Guardant кілтінің драйверін орнатыңыз. 

USB портына Guardant Net-тің желілік 

электрондық кілті жалғанған компьютерде 

Guardant Net серверінің бағдарламалық 

жасақтамасы іске қосылмаған. 

2.3.2-тармағының ұсынымдарына сәйкес, 

\NetKey6\ директорийін орнатылған 

бағдарламаның бумасынан USB портына 

Guardant Net-тің желілік электрондық кілті 

жалғанған компьютерге көшіріңіз және 

Guardant Net сервері – glds.exe утилитасын 

орындалуға іске қосыңыз. 

USB портына Guardant Net-тің желілік 

электрондық кілті жалғанған компьютердің 

операциялық жүйесінің іркілуі. 

USB портына Guardant Net-тің желілік 

электрондық кілті жалғанған компьютердің 

операциялық жүйесін қайта жүктеңіз және 

Guardant Net серверін орындалуға іске 

қосыңыз. 

Guardant Net-тің электрондық кілтімен 

ұсынылатын еркін лицензиялар таусылды. 

Қазіргі уақытта Guardant Net-тің электрондық 

кілтімен ұсынылатын барлық лицензиялар 

бұрын іске қосылған клиенттік 

бағдарламаларға таратылған. 2.3.2-тармағының 

ұсынымдарына сәйкес кілттің серверінің 

мониторингі немесе теңшелімі үшін жүйелік 

әкімшіні шақырыңыз. 

Guardant USB-нің желілік электрондық кілті 

басқа бағдарлама үшін арналған. 

Іске қосылған бағдарламаның Guardant Net 

кілтінің сатып алынған лицензиясына 

сәйкестігін тексеріңіз.  

Клиенттік компьютерде Guardant кілтінің 

драйвері орнатылмаған. «Іске қосу – Теңшеу – 

Басқару панелі – Guardant драйверлері» жазба 

белгісі жоқ. 

2.3.1-тармағына сәйкес клиенттік компьютерге 

Guardant кілтінің драйверін орнатыңыз. 
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Ықтимал себебі Жою тәсілі 

ГАЖ-де желілік кілт үшін бекітілген 

(жергілікті) лицензия орнатылған. 

Бағдарламаның басты мәзіріндегі 

«Параметрлер – Лицензияның түрін теңшеу» 

тармағы арқылы шақырылатын бағдарламаның 

«Лицензия түрін теңшеу» диалогында 

«Қалқымалы лицензия» деген «Лицензия 

түрін» орнатыңыз. 

 
ГАЖ-де USB портына Guardant Net-тің желілік 

электрондық кілті жалғанған компьютердің IP-

мекенжайы көрсетілмеген. 

Бағдарламаның басты мәзіріндегі 

«Параметрлер – Лицензияның түрін теңшеу» 

тармағы арқылы шақырылатын бағдарламаның 

«Лицензия түрін теңшеу» диалогында 

«Қалқымалы лицензия» деген «Лицензия 

түрін» орнатыңыз. 
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Ықтимал себебі Жою тәсілі 

Лицензияның түрін теңшегеннен немесе 

компьютердің IP-мекенжайын көрсеткеннен 

кейін «Орнату» батырмасы бойынша 

«Лицензияның түрін теңшеу» диалогын жабун 

кезінде бағдарлама келесі хабарламаны береді: 

«Unable to write to file gnclient.ini» немесе 

«Gnclient.ini файлына жазу мүмкін болмады». 

«Лицензияның түрін теңшеу» диалогында 

Guardant Net-тің желілік кілтімен ГАЖ 

жұмысын теңшеу операциялық жүйенің 

әкімшісінің құқықтарымен орындалады. 

..\NetKey6\GLDS.exe бағдарламасы үшін 

grdsrv.ini желілік кілтін теңшеу файлында 

көрсетілген порттарға қол жетімділік жоқ. 

..\NetKey6\GLDS.exe бағдарламасы үшін 

grdsrv.ini желілік кілтін теңшеу файлында 

көрсетілген порттарға қол жетімділікті 

ашыңыз: 

 [HTTP_SERVER] 

PORT=3185 (tcp/udp) 

[SERVER] 

PORT=6001 (tcp/udp) 

MESSAGE_PORT=6002 (tcp) 

 

2.4 Электрондық кілтті диагностикалау 

MS Windows ОЖ-дегі Guardant-тің электрондық кілтінің жұмысқа қабілеттілігін тексеру 

үшін Guardant-тің электрондық кілттерін табуға, олардың күйін тексеруге, олар жұмыс істейтін 

жүйе туралы диагностикалық ақпаратты жинауға арналған grddiag.exe диагностикалау утилитасы 

пайдаланылады. Алынған деректердің негізінде утилита техникалық қолдау қызметі үшін есеп 

беруді генерациялайды. 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Егер кілттің нөмірі 0-ді көрсетсе, онда таңдалған лицензияның типі 

(бекітілген, қалқымалы, тіркеу кілті) кілттің типіне (дербес USB, желілік USB, бағдарламалық) 

сәйкес келетініне көз жеткізу керек. 

Кілтті диагностикалау утилитасын іске қосу үшін: 

1) https://gisinfo.ru/download/?id=105-тен жүктеп, утилитаны іске қосу немесе 

бағдарламаның басты мәзіріндегі «Параметрлер – Лицензияның түрін теңшеу» тармағын 

таңдау керек. Утилита тек «Бекітілген аппараттық лицензия (USB кілті)» лицензия түрі 

үшін ғана жұмыс істейді. 
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8-сурет Кілтті диагностикалау бағдарламасын іске қосу 

2) Утилитаны іске қосқаннан кейін бірнеше секундтан соң терезеде осы компьютерде 

табылған барлық электрондық кілттердің тізімі бейнеленетін болады. 

 

 

9-сурет Guardant диагностикалау утилитасы 

3) Техникалық қолдауға арналған есеп беруді алу үшін «Толық есеп беру» батырмасын 

басып, алынған html парағының ішіндегісін таңдап, оны мәтіндік файлға немесе MS 

Word-қа сақтау (экранның скриншотын жасауға болады) және panorama@gisinfo.ru 

техникалық қолдау қызметіне жіберу керек. 

4) Сондай-ақ лицензия түрінің теңшелімдерінде  батырмасын басқан кезде лицензия 

туралы ақпаратты алуға болады. 
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10-сурет Лицензия туралы ақпарат 

2.5 Тіркеу кілті бар лицензияны теңшеу тәртібі 

Тіркеу кілті бойынша лицензиялаумен бағдарламаны алған кезде пайдаланушыға 

«EE5BC9CB-36AF-46FA-9F31-98ED799C465D» түріндегі 36 символдық сәйкестендіру нөмірі 

(электрондық пошта арқылы немесе қағаз нұсқасында) беріледі. Бағдарламаны белсендіру үшін 

келесі әрекеттерді орындау керек: 

1) Бағдарламаны іске қосу. 

2) Бағдарламаның басты мәзірінен «Параметрлер – Лицензияның түрін теңшеу» тармағын 

таңдау. 

 

 

11-сурет Лицензияның түрін теңшеу (тіркеу кілті) 
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3) Диалогта тіркеу кілті бойынша лицензияның түрін таңдау. 

4) Тіркеу батырмасын басу. Диалогта сәйкестендіру нөмірін және сіздің Email 

мекенжайыңызды енгізу, онған жауап ретінде белсендіру файлы жіберіледі. Тіркеу 

батырмасын басу және және тіркеу параметрлерін файлға сақтау. Алынған тіркеу файлын 

panorama@gisinfo.ru мекенжайына жіберу. 

5) Белсендіру файлын алғаннан кейін бағдарламаның басты мәзіріндегі «Параметрлер – 

Лицензияның түрін теңшеу» тармағын таңдау. 

6) Диалогта тіркеу кілті бойынша лицензияның түрін таңдау. 

7) Белсендіру батырмасын басу. Диалогта алынған белсендіру файлын таңдау. Белсендіру 

батырмасын басу. Сәтті белсендіру кезінде лицензияның нөмірі хабарланатын болады, ол 

техникалық қолдау қызметімен қарым-қатынас және бағдарламаны жаңарту үшін қажет 

болады (ол да бағдарлама туралы ақпарат диалогында көрсетіледі). 

 

2.6 Пәрмендік жолдың параметрлері 

Бағдарлама іске қосу кезінде пәрмендік жолдың параметрлерін қабылдай алады. Пәрмендік 

жолдың форматы: 

 

panorama64.exe [/U] [имя файла], 

 

мұндағы / U – кілт, одан кейін пайдаланушының аты, «#» символы және құпиясөз көрсетіледі. 

 

Ашылатын деректер ретінде жергілікті түрде немесе серверде орналасқан картаның немесе 

жобаның файлы (map, sit, sitx, mtw, rsw, mpt) көрсетілуі мүмкін. Бос орындарды қамтитын аттарды 

көрсеткен кезде толық атты тырнақшаларға орналастыру керек. Жергілікті деректерді ашумен 

бағдарламаны іске қосудың мысалы: 

c:\Program Files\Panorama\Panorama13\panorama64.exe" "c:\Users\Public\Documents\Panorama\ 

Panorama13\Data\Data.Mtl\geomon.mpt. 

 

Серверде орналасқан деректерді ашумен бағдарламаны іске қосудың мысалы: 

 

panorama64.exe /UUser2#2 "HOST#www.gisserver.ru#2047#ALIAS#Ногинск – карта", 

 

мұндағы:  

- User2 – пайдаланушының аты; 

- 2 – құпиясөз; 

- HOST – Сервер ГАЖ орнатылған хосттың мекенжайын анықтайтын негізгі аты 

«www.gisserver.ru)»; 

- 2047 – жалғауға арналған порттың нөмірі; 

- ALIAS – «Ногинск – карта)» картасының шартты атын анықтайтын кілттің аты. 

mailto:panorama@gisinfo.ru
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3 БАҒДАРЛАМАНЫ ТЕҢШЕУ 

Панорама ГАЖ бағдарламасының негізгі теңшелімдері «Параметрлер» бағдарламасының 

басты мәзірінде орындалады (12-суретті қараңыз). 

 

 

12-сурет Бағдарламаның негізгі параметрлерін теңшеу 

Пайдаланушы интерфейс тілін (Language) таңдай алады, интерфейстің батырмаларының 

өлшемін 75-тен 200%-ға дейін және бағдарламаның жұмыс каталогтарын теңшеуді орындай 

алады. 

 

 

13-сурет «Деректерді орналастыру» диалогы 

Әдепкі қалпы бойынша сыныптауыштардың жалпы бумасы бағдарламаның басты 

бумасымен сәйкес келеді. Картаны жасаған кезде таңдалған сыныптауыш автоматты түрде 

пайдаланушының бумасына көшірмесі жасалады. 

Пайдаланушы сыныптауыштардың жаңа жалпы бумасын таңдаған кезде жаңа карталарды 

жасағанда сыныптауыштарды көшіру орындалмайды. Жалпы бумада сыныптауышты редакциялау 

кезінде, егер карта бар бумада осындай атымен сыныптауыш (RSC файлы) болмаса, осы 

сыныптауышпен байланысты барлық карталарда өзгерістер орын алады. 
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Қолданымдағы карта сыныптауыштардың жалпы бумасынан сыныптауышпен байланысқан 

болу үшін RSC файлын карта бар бумадан, карта жабық болған кезде жою (жалпы бумаға орнын 

ауыстыру) қажет. 

Картаны ашқан кезде сыныптауыш алдымен карта бар бумадан, содан кейін 

сыныптауыштардың жалпы бумасынан (егер ол берліген болса), содан кейін орындалатын 

бағдарлама орналасқан бумадан ізделінеді. 

Карталардың жалпы бумасы пайдаланушы «Файл – Ашу» мәзір тармағын таңдаған кезде 

жүйені іске қосқанда ашылатын карталарды таңдау үшін пайдаланылады. 

Панорама ГАЖ бағдарламасының негізгі теңшелімдері Panorama64.ini файлында қамтылады. 

Panorama64.ini файлына жол пайдаланушыны ақпараттандыру үшін бейнеленеді, оны өзгерте 

алмайды. 

Сервер ГАЖ кэшіне арналған бума Сервер ГАЖ бағдарламасымен өзара әрекеттесу кезінде 

жүктелген деректерді және геопорталдарды бейнелеу кезінде жүктелген деректерді қамтиды (14-

суретті қараңыз). 

 

 

14-сурет Геопорталды таңдау 

Бағдарлама мен оның мүмкіндіктері туралы толық ақпарат «Көмек – Анықтаманы шақыру» 

көмек жүйесіне жүгіну кезінде алынуы мүмкін. Әдепкі қалпы бойынша http://help.gisserver.ru 

серверінде орналастырылған анықтаманың файлдарын ашу орындалады. Серверге қол жетімділік 

болмаған кезде «Көмек – Жергілікті анықтама» опциясын қосу керек. Анықтаманы бірінші рет 

ашқан кезде бірнеше мың файлдарды қамтитын интерфейстің ағымдағы тілі үшін көмек жүйесінің 

толық базасын қамтитын архивті ашу орындалады. Жергілікті анықтаманы дайындау 1-ден 5 

минутқа дейін уақытты алуы мүмкін. 
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ШАРТТЫ БЕЛГІЛЕРДІҢ, ТЕРМИНДЕРДІҢ ЖӘНЕ АНЫҚТАМАЛАРДЫҢ ТІЗБЕСІ 

ГАЖ - геоақпараттық жүйе 

ЖҚЗ  - Жерді қашықтықтан зондтау 

ОЖ - операциялық жүйе 

GIS - Geographic Information System (ГАЖ) 

HTTP - HyperText Transfer Protocol – «клиент-сервер» технологиясы 

негізінде ерікті деректерді берудің қолданбалы деңгей хаттамасы 

ISO - International Organization for Standardization – халықаралық 

стандарттардың әзірлеуін және стандарттау саласында 

ынтымақтастықты жүзеге асыратын халықаралық үкіметтік емес 

ұйым 

OGC - Open Geospatial Consortium – геокеңістіктік деректер мен 

сервистердің стандарттарын әзірлеу бойынша қызметті жүргізетін 

халықаралық коммерциялық емес ұйым 

SQL - Structured Query Language – тиісінше ДББЖ-мен басқарылатын ерікті 

реляциялық деректер базасында деректерді құру, өзгерту және 

басқару үшін қолданылатын бағдарламалау тілі. 

Атрибут - [ISO 19136: 2007] элементінде қамтылған ат-мән жұбы 

Атрибутивтік 

деректер 

- кеңістіктік объектілердің қасиеттерін сипаттайтын деректердің бөлігі 

(олардың кеңістіктік орналасуы туралы мәліметтерді қоспағанда) 

Деректер базасы - белгілі бір ережелерге сәйкес ұйымдастырылған және кейбір 

тақырыптық аймақтың өзекті күйін сипаттайтын және 

пайдаланушының ақпараттық қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін 

пайдаланылатын компьютердің жадында сақталатын деректер 

жиынтығы. Деректер базасының негізі деректер моделі болып 

табылады 

Базалық 

кеңістіктік 

объектілер 

- уақытта кеңістіктік жағдайының тұрақтылығымен ерекшеленетін 

және басқа кеңістіктегі объектілерді тұрғыландырудың негізі болып 

қызмет ететін жердің ең көп қолданылатын объектілері туралы 

сандық деректер 

Геожабын - берілген шартты белгілерде орындалған геокеңістіктік ақпараттың 

болу схемасы 

Геопортал - Интернетке ортасында орналастырылған кеңістіктік деректер мен 

геосервистердің таралған желілік ресурстарына қол жетімділік 

құралы 

Геосервис - геопорталдың пайдаланушысына ұсынылатын кеңістіктік деректерге 

қандай болса да әрекеттерді орындау мүмкіндігі 

Метадеректер - [ISO 19115: 2003] деректері туралы деректер, кеңістіктік деректердің 

мазмұнын, көлемін, кеңістіктегі жағдайын, сапасын және басқа да  

сипаттамаларын суреттейтін деректер 

Деректер моделі - деректер базасында проблемалық аймақтың құрылымының, күйінің 

және динамикасының деректерін ұсыну үшін түсініктемелер мен 

ережелердің бекітілген жүйесі 

Кеңістіктік 

деректер 

- жердің және онда орналасқан географиялық пен антропогендік 

объектілердің сандық деректері, оның ішінде координаттық-уақыт 

жүйесінде көрсетілген олардың орналасуы, пішіні және қасиеттері 

туралы мәліметтер 

Сервер 

(аппараттық) 

- белгілі бір сервистік функцияларды орындау үшін бөлінген 

компьютер 
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Сервер 

(бағдарламалық) 

- клиенттердің сұратуларын қабылдайтын бағдарламалық жасақтама 

Схема - [ISO 19136: 2007] аттарының бір мақсаттық кеңістігі шегіндегі 

схеманың компоненттер коллекциясы  

«Клиент-сервер» 

технологиясы  

- тапсырмалар немесе желілік жүктеме серверлер деп аталатын қызмет 

жеткізушілері және клиенттер деп аталатын қызмет тапсырушылары 

арасында бөлінетін есептеу немесе желілік архитектура 

GIS WebService - мына хаттамалар бойынша кеңістіктік деректерді жариялауға 

арналған web-сервис: Linux платформаларындағы OGC WMS, OGC 

WMTS, OGC WFS, OGC WFS-T, OGC WCS және Apache, IIS, ngnix 

және т.б. web-серверінің басқаруындағы MS Windows OЖ 

MS SQL Server - Microsoft объектілік-реляциялық ДББЖ 

Oracle Spatial - Oracle объектілік-реляциялық ДББЖ компоненті 

PostgreSQL - ерікті объектілік-реляциялық ДББЖ 

Web-браузер - web-беттермен жұмыс істеуге арналған қолданбалы бағдарламалық 

жасақтама 

Web-интерфейс - HTTP хаттамасы арқылы сервиспен немесе құрылғымен өзара 

әрекеттесу үшін пайдаланушылар интерфейсін ұсынатын web-беттер 

жиынтығы 

Web-сервер - клиенттерден HTTP-сұратуларды қабылдайтын және оларға 

кескінмен, файлмен, медиа-ағынмен немесе басқа деректермен 

HTTP-жауаптарды беретін сервер (аппараттық немесе 

бағдарламалық) 

Web-сервис - бағдарламалық web-сервер 

Web-бет - қол жетімділігі web-шолғыштың көмегімен жүзеге асырылатын  

құжат немесе ақпараттық ресурс 
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Өзгерістерді тіркеу парағы 

 

 

Өлш. 

Парақтар нөмірлері (беттер) 
 

Барлығы 

парақтар 

(беттер) 

құжатта 

 

 

№ 

құжат. 

 

Кіріс № 

сүйемел- 

деу 

құжаты 

және күні 

 

 

Қол. 

 

 

 

 

 

Өзгер

тілген 
 

 

 

ауыс

тыры

лған 

 

 

жа

ңа 

 

күші 

жойыл

ған 

 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 


