
 

2020 

  
 Т

ү
г.

 №
  

т
ө

с.
  

  
  
  

Қ
о

лт
. 

ж
ән

ек
ү

н
і 

  
  

  
  

  
Т

ү
г.

 №
 о

р
н
. 
  

  
  
  

Қ
о

с.
 т

ү
г.

 №
  

  
  

  
Қ

о
лт

. 
ж

ән
е 

к
ү

н
і 

 

             БЕКІТІЛДІ 

ПАРБ.00046-06 34 01 KZ-ЛУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БАҒДАРЛАМАЛЫҚ БҰЙЫМ 

 

«ПАНОРАМА» ГЕОАҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕСІ 

(«Панорама x64» ГАЖ) 

 

 

Оператордың нұсқаулығы 

 

ПАРБ.00046-06 34 01 KZ 

 

Парақ саны 171 



2 

ПАРБ.00046-06 34 01 KZ 
 

     

Өзг. Парақ Құжат № Қолы Күні 
 

 

АҢДАТПА 

Осы құжатта «Панорама» геоақпараттық жүйесі («Панорама x64» ГАЖ) бағдарламалық 

бұйымын қолдану жөніндегі оператордың нұсқаулығы келтірілген.  

ПАРБ.00046-06. 

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

карталар мен қала жоспарларын жасау және түзету, ЖҚЗ деректерін өңдеу, әртүрлі өлшемдер мен 

есептеулер, оверлейлік операциялар орындау, 3D-үлгілер құру, растрлы деректерді өңдеу 

құралдарына, графикалық құжаттарды электрондық және баспа түрде дайындау құралдарына, 

сондай-ақ дерекқорлармен жұмыс істеуге арналған құрал-саймандық құралдарға ие әмбебап 

геоақпараттық жүйе. 

Сандық векторлық карталардың дерекқоры иерархиялық құрылымға ие. Төменгі деңгейде 

картаның бөлек объектілері туралы ақпарат сақталады. Объектілер карталардың топтарына, 

қабаттарына және парақтарына біріктірілуі мүмкін. Бір масштабқа және түрге ие карта 

парақтарының жиынтығы жұмыстар аумағын - сандық карталардың бөлек дерекқорын жасайды. 

Бөлек объектінің сипаттамасы метрикалық деректерден (аймақтағы координаттар) және сыртқы 

дерекқорлармен логикалық байланыс жүргізілетін бірегей объектінің сәйкестендіргішін қоса 

алғанда, семантикалық деректерден (объектінің қасиеттерінен) тұрады. 

Сандық векторлық карталардың бөлек дерекқорының көлемі бірнеше терабайтты (Тбайт) 

құрауы мүмкін. Қорды жаңарту транзакцияларды орындау режимінде орындалады, бұл ақаулар 

кезінде қалпына келтіруді және кез келген қадамдар санына артқа шегінуді қамтамасыз етеді. 

Басқару жүйесі деректерді индекстеудің жоғары өнімді алгоритмін қолдайды, бұл стандартты 

техникалық құралдарда карта объектілерін іздеу және көрсетудің ең жоғары жылдамдығын 

қамтамасыз етеді. 

Сандық карталарды басқару интерфейсі белгіленген өлшемшарт бойынша таңдалған бөлек 

объектілердің немесе олардың жиынтығының сипаттамасын сұрауға және өзгертуге, масштабын, 

көрсетілетін деректер құрамын және ұсыну нысанын өзгерте отырып, карталарды көрсетуге 

мүмкіндік береді. 
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1 БАҒДАРЛАМАНЫҢ АРНАЛЫМЫ  

1.1 Жалпы мәлімет 

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

бұйымы (бұдан әрі мәтін бойынша - Панорама ГАЖ) - бұл кеңістіктік деректерді жинауға, 

кеңістіктік деректер қорын жүргізуге, сандық карталар мен жоспарларды жасауға және жаңартуға, 

әртүрлі арналымдағы ақпараттық жүйелерді жасауға арналған әмбебап геоақпараттық жүйе. 

Панорама ГАЖ кеңістіктік деректерді өңдеудің желілік жүйесінің клиенті болып табылады. 

ГАЖ Сервер, OGC протоколдары бойынша жұмыс істейтін кеңістіктік деректерді жариялаудың 

(GIS WebService) және дерекқорлар мониторингінің (PostgreSQL, MS SQL Server, Oracle Spatial) 

web-сервистері кеңістіктік деректердің серверлері болып табылады. 

 

 

1-сурет -   Бірнеше ашық тапсырмалары бар ГАЖ жалпы түрі 

Панорама ГАЖ құрамына сандық топографиялық карталар мен қала жоспарларын жасау 

және жаңартудың, ЖҚЗ деректерін өңдеудің, тақырыптық картографиялау мен талдаудың, 

карталарды басып шығаруға дайындаудың, барынша ұсақ масштабты карталарды жасау үшін 

карталарды генерализациялаудың, 3D-үлгілерді құрудың кәсіптік құралдары, 3D-талдау кешені, 

геодезиялық және жерге орналастыру тапсырмаларының кешені, геологиялық тапсырмалар 

кешені, навигациялық және басқа көптеген тапсырмалар кіреді. 

Сандық векторлық карталардың дерекқоры иерархиялық құрылымға ие. Төменгі деңгейде 

картаның бөлек объектілері туралы ақпарат сақталады. Объектілер карталардың топтарына, 

қабаттарына және парақтарына біріктірілуі мүмкін. Бір масштабқа және түрге ие карта 

парақтарының жиынтығы жұмыстар аумағын - сандық карталардың бөлек дерекқорын жасайды. 

Бөлек объектінің сипаттамасы метрикалық деректерден (аймақтағы координаттар) және сыртқы 

дерекқорлармен логикалық байланыс жүргізілетін бірегей объектінің сәйкестендіргішін қоса 

алғанда, семантикалық деректерден (объектінің қасиеттері) тұрады. 

Сандық векторлық карталардың бөлек дерекқорының көлемі бірнеше терабайтты (Тбайт) 

құрауы мүмкін. Қорды жаңарту транзакцияларды орындау режимінде орындалады, бұл ақаулар 

кезінде қалпына келтіруді және кез келген қадамдар санына артқа шегінуді қамтамасыз етеді. 

Басқару жүйесі деректерді индекстеудің жоғары өнімді алгоритмін қолдайды, бұл стандартты 
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техникалық құралдарда карта объектілерін іздеу және көрсетудің ең жоғары жылдамдығын 

қамтамасыз етеді. 

Сандық карталарды басқару интерфейсі белгіленген өлшемшарт бойынша таңдалған бөлек 

объектілердің немесе олардың жиынтығының сипаттамасын сұрауға және өзгертуге, масштабын, 

көрсетілетін деректер құрамын және ұсыну нысанын өзгерте отырып, карталарды көрсетуге 

мүмкіндік береді. 

Жүйе пайдаланушылар үшін ашық - алмасудың әртүрлі пішімдеріне қолдау көрсетіледі, 

карта жіктеуіштерін, шартты белгілердің кітапханаларын теңшеу қамтамасыз етіледі, әртүрлі 

координаттар мен карталар проекциясының жүйелеріне қолдау көрсетіледі, SDK жиынтығында 

бастапқы мәтіндерде көптеген бағдарламалар ұсынылған.  

 

1.2 Бағдарламалық жасақтаманың құрылымы 

Панорама ГАЖ базалық құрамына 100-ден астам әртүрлі қолданбалы міндеттер кіреді. 

Барынша жиі қолданылатын қолданбалы міндеттер «Міндеттер» мәзірінен шығарылады: 

- Карта редакторы; 

- Карта бойынша есеп айырысу; 

- Сұрыптау; 

- Карта төлқұжаты; 

- Навигатор; 

- 3D навигатор; 

- Карта легендасы; 

- Жіктеуіштің редакторы; 

- Геодезиялық түзеткіш; 

- GPS/ГЛОНАСС монитор; 

- Жолдар графы; 

- Координаттар жүйелері; 

- Растр редакторы; 

- Басылымға дайындау; 

- Қолданбалы міндеттері бар панельдерді теңшеу; 

- Қолданбаларды іске қосу. 

 

 

2-сурет -   «Міндеттер» мәзірінің жалпы түрі 

«Міндеттер - Қолданбаларды іске қосу» мәзірінің тармағы арқылы міндеттер шежіресінен 

қолданбалы міндетті орындауға шығаруға болады.  
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3-сурет -   Қолданбалы міндетті таңдау диалогының жалпы түрі 

Қолданбалы міндеттер шежіресінің құрамына Бағдарламашының нұсқаулығында 

сипатталған MAPAPI және PANAPI қолданбалы интерфейстері негізінде жасалған жаңа 

қолданбалы міндеттер қосылуы мүмкін.  

Жаңа қолданбалы міндеттерді немесе олардың бөлек режимдерін қосуға арналған басқа 

тәсілдің мәні - пайдаланушылық панельдерді теңшеу болып табылады. Пайдаланушы панелі өз 

атауы мен MAPAPI және PANAPI қолданбалы интерфейстері негізінде жасалған жаңа міндеттерді 

қамтитын DLL кітапханаларын қосу мүмкіндігімен ГАЖ базалық құрамына кіретін 

тапсырмалардан терілетін кез келген түймелер құрамына ие болуы мүмкін. 

 

 

4-сурет -   Қолданбалы міндеттері бар пайдаланушылық панельдерді теңшеу 
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5-сурет -   Пайдаланушылық міндеттер панелі 

1.3 Өңделетін кеңістіктік деректердің түрлері 

Панорама ГАЖ кеңістіктік деректердің әртүрлі түрлерін автоматтандырылған өңдеуді 

қамтамасыз етеді, атап айтқанда: 

- векторлық карталар және әртүрлі проекциялар мен координаттар жүйелеріндегі 

жоспарлар, соның ішінде теңіз карталары, радионавигациялық (әуе), навигациялық 

карталар және басқалары; 

- оптикалық ауқымдағы ғарыштық түсірілімдерді, мультиспектрлік түсірілімдерді, лазерлік 

сканирлеу деректерін, жаңғырықтама деректерін және басқаларды қоса алғанда, ЖҚЗ 

деректері; 

- тұрақты биіктік матрицалары, сапалы сипаттамалар (жабын) матрицалары, TIN-үлгілер; 

- 3D-үлгілер. 

 

 

6-сурет -   Панорама ГАЖ өңделетін деректердің түрлері 

Басқа ГАЖ-ден, сондай-ақ әртүрлі web-сервистерден алған геодеректерді өңдеуді 

автоматтандыру үшін, Панорама ГАЖ бірнеше ондаған әртүрлі деректердің пішімдерін, соның 

ішінде халықаралық стандарттар болып табылатын деректердің пішімдерін өңдеуге мүмкіндік 

береді. 

«Аэронавигациялық карталар жөніндегі нұсқаулық (Doc 8697-AN/889/2). Халықаралық 

азаматтық авиация ұйымы» құжатында келтірілген ICAO (International Civil Aviation Organization) 

ұсынымдарына сәйкес әзірленген аэронавигациялық ақпараттың жіктеуіштеріне қолдау 

көрсетіледі. 

Теңіз карталары S57\S52 стандарттарында IHO (International Hydrographic Organization) 

Халықаралық гидрографиялық ұйымының талаптарына сәйкес қалыптасады. 

 

"Панорама" ГАЖ 
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1.4 Сандық карталардың түрлері 

Панорама ГАЖ-де келесі карталардың түрлерін жасауға болады: 

- стандартты өлшемді халықаралық графтаудың номенклатуралық парақтарының немесе 

ерікті өлшемді парақтардың жиынтығынан құралған карта; 

- стандартты немесе ерікті өлшемді бір парақтан құралған карта; 

- объектілердің ағымдағы құрамына сәйкес өзгеретін ерікті шектерге ие (барлық әлем, 

өңір, жергілікті елді мекен) карта. 

 

 

7-сурет -   Көп парақты топографиялық картаның мысалы 

Картаның бір терезесінде әдетте аймақтың көп парақты картасы ашылады, ал оның үстінде 

ерікті шектері бар және әртүрлі тақырыптық ақпаратты қамтитын карталар ашылуы мүмкін. Ерікті 

шектері бар карталарды пайдаланушылық карталар деп атайды. Тақырыптық ақпарат ГАЖ 

қолдану саласына байланысты. Мысалы, коммуникациялардың күйі, демография, экономика, 

экология, әскери іс және тағы басқа. 
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8-сурет -   «Демография» пайдаланушылық картасының мысалы 

Аймақ картасы ретінде бір бірыңғай парақпен ұсынылған ерікті аумақтың картасы да 

қолданыла алады. Мысалы, облыстың картасы, өңірдің картасы, елдің картасы. 

Көп парақты карта бір парақта объектілерді сақтайтын картаға қарағанда тезірек көрсетіледі. 

Объектілерді парақтарға бөлу координаттар дәлдігіне, тартылған объектілердің (өзендер, жолдар) 

сипаттамаларын анықтауға, арнайы міндеттерді шешуге (көліктік, навигациялық) ықпал етпейді. 

Сандық карталармен алмасу үшін SXF, GML, MIF, SHP, DXF, KML, MP және басқа 

пішімдер қолданыла алады.  

SXF пішімінің техникалық сипаттамасы «Аймақ туралы сандық ақпараттық ашық пішімі 

(Код пішімі – SXF). Пішімнің құрылымы. 4.0 редакциясы» құжатында келтірілген. 

 

1.5 Сандық карталар деректерінің құрамы 

Сандық векторлық карталардың деректері келесі логикалық құрылымға ие: 

- карта парағы туралы төлқұжаттық деректер (масштабы, проекциясы, координаттар 

жүйесі, парақ бұрыштарының тікбұрышты және геодезиялық координаттары және тағы 

басқа); 

- карта объектілерінің метрикалық деректері (аймақтағы объектілердің координаттары); 

- карта объектілерінің семантикалық деректері (объектілердің әртүрлі қасиеттері). 

 

Сандық картаның объектісі - метрика мен семантиканың сандық деректерінің жиынтығы 

болып табылады. Картаның объектісіне аймақтағы нақты объект (көпір, өзен, ғимарат және т.б.), 

объектілер тобы (орам - үйлер тобы және т.б.) немесе объектінің бөлігі сәйкес келуі мүмкін. 

Күрделі конфигурацияның объектісі бірнеше объектілерге бөлінуі мүмкін, мысалы, ғимараттың 

кіреберісі, бөлек корпустар. Картаның кейбір объектілеріне түсіндіруші жазулар, горизонтальдар, 

километрлік тор және тағы басқасы сәйкес келмейді. 

Векторлық картаның кейбір объектілері оқшаулау қабаттары, сипаты және пайдаланушылар 

белгілейтін белгілер бойынша логикалық түрде біріктірілуі мүмкін.  
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Векторлық карталар объектілері түрлерінің, объектілердің семантикалық сипаттамаларының 

(қасиеттер, атрибуттар), объектілер бірігетін қабаттардың, картаны көрсету және басып шығару 

кезінде қолданылатын шартты белгілердің сипаттамасы картаның сандық жіктеуішінде сақталады. 

Сандық картада 255 қабатқа бірігуі және 65535 сипаттама түрлеріне ие болуы мүмкін ең көбі 

65535 объектілердің түрлері болуы мүмкін. 

Әдепкі векторлық карта тұрақты өлшемдері жоқ бір карта парағынан тұрады. Объектілерді 

қосу, көшіру немесе жою кезінде парақтың габариттері мен орналасуы автоматты түрде өзгереді. 

Картаның бір парағы 4 млрд. объектіні қамтуы мүмкін. Бірақ бір парақта объектілердің мұндай 

санын қолдану ұсынылмайды - объектілердің көп саны картаны көрсету жылдамдығын көп есе 

төмендетеді және осындай картада орындалатын көптеген есептік-талдау міндеттерінің жұмыс 

уақытын арттырады. Көп парақты картаның әрбір парағы физикалық түрде қалған парақтардан 

бөлек болуы арқасында, ол барлық көп парақты картаны қозғамай, өз бетінше жаңартылуы, 

көрсетілуі, түзетілуі және бір пайдаланушыдан екіншісіне жіберілуі мүмкін. Көп парақты карта 

мыңдаған парақтарды қамтуы және MAP, SIT немесе SITX пішімдерінде жазылуы мүмкін. 

МАР пішімді карта бір масштабтағы, проекциядағы, координаттар жүйесіндегі парақтарды 

қамтитын картаны сақтауға арналған. Картаның барлық парақтарына МАР пішімді бір файл-

төлқұжат жасалады. Төлқұжаттағы әрбір параққа бөлек жазба бар.  

Бөлек парақ туралы деректер келесі файлдарда сақталады: 

- метрика (объектілердің координаттары, DAT);  

- семантика (объектілердің сипаттамалары, SEM); 

- анықтама деректер (объектіні жылдам іздеуге немесе оны сипаттауға арналған индекстер, 

HDR); 

- графикалық деректер (графикалық объектілердің шартты белгілері, GRA). 

 

Бір көп парақты картаның деректер файлдары бір директорияда орналасуы тиіс. Бір 

директорияға бірнеше көп парақты карталарды орналастыру ұсынылмайды. 

Шартты белгілердің кітапханасы, объектілер кодтарының және олардың атауларының тізімі, 

қабаттар мен семантикалық сипаттамалардың сипаты RSC пішімді сандық жіктеуіште сақталады. 

Карталардың объектілері жіктеуішке байланысты болмауы мүмкін. Мұндай объектілер өзіндік 

графикалық сипаттамасына ие және графикалық деп аталады. Графикалық объектілерді қолдану 

DXF, MIF/MID пішімдерінен деректерді конверсиялауды жеңілдетеді. Атрибуттық деректер 

сыртқы реляциялық дерекқорда сақталуы мүмкін. Дерекқормен байланыс бірегей объектінің 

сәйкестендіргіші бойынша орындалады. 

SIT пішімді карта картаның бір парағын сақтауға арналған. Шартты белгілердің кітапханасы, 

объектілер кодтарының және олардың атауларының тізімі, қабаттар мен семантикалық 

сипаттамалардың сипаты RSC пішімді сандық жіктеуіште сақталады. Карта парағы туралы 

деректер келесі файлдарда сақталады: 

- карта төлқұжаты (SIT); 

- метрика (объектілердің координаттары, SDA); 

- семантика (объектілердің атрибуттары, SSE); 

- анықтамалық деректер (индекстік жазбалар, SHD); 

- графикалық деректер (графикалық объектілердің шартты белгілері, SGR). 

 

SITX пішімді карта бір файлда картаның бір парағын сақтауға арналған. Бұл ұйымның 

бөлімшелері арасында ақпаратпен алмасуды, оны есепке алуды және сақтық көшіріп алуды 

оңайлатады. SITX пішімді сақтау орнындағы картаның көлемі шектелмеген. Деректерді қорғау 

үшін пайдаланушы белгілейтін құпия сөздің негізінде қалыптасатын 256 биттік кілтпен 

шифрлауға қолдау көрсетіледі. Шартты белгілердің кітапханасы, объектілер кодтарының және 

олардың атауларының тізімі, қабаттар мен семантикалық сипаттамалардың сипаты RSC пішімді 

сандық жіктеуіште сақталады. 

SIT/SITX пішімді карталарды бір аумаққа біріктіру қажет болса МРТ жобасының файлы 

жасалады. МРТ файл ашық векторлық, растрлық және матрицалық деректердің тізімдерін 
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қамтитын мәтіндік файл болып табылады. Мұндай тәсіл әртүрлі масштабқа, проекцияларға және 

пішімдерге ие әртүрлі геокеңістіктік деректерді бір аумаққа біріктіруге мүмкіндік береді. Файлдың 

құрылымы толығырақ 1.11 тармақта сипатталған. 

Карта өз жіктеуіштері бар басқа векторлық карталармен, сондай-ақ растрлық және 

матрицалық карталармен бірге көрсетіле алады. Бірдей карта әртүрлі проекциялардың 

деректерімен бір уақытта бірлесуі және әртүрлі пайдаланушылармен реттелуі мүмкін. Әртүрлі 

пайдаланушыларда түзету нәтижелері бірдей болады. 

Көп парақты картаны қалыптастыру DIR пішімді файлды қолдана отырып SXF пішімінен 

деректерді импорттау кезінде орындалуы мүмкін (1-қосымшаны қараңыз). 

Карталарды жасау, жаңарту және тарату әртүрлі дереккөздердегі әртүрлі қызметтермен 

тәуелсіз түрде орындалуы мүмкін.  

Карталармен алмасу екілік немесе мәтіндік түрдегі SXF пішімде орындалуы мүмкін. 

 

1.6 Растрлық деректер 

Панорама ГАЖ әртүрлі ЖҚЗ деректерін көрсетуге және өңдеуге мүмкіндік береді. Мысалы, 

ғарыштық және әуе түсірілімінің оптикалық ауқымдағы деректері, мультиспектрлік түсірілімдер. 

Бұл деректер әртүрлі пішімдерден импортталуы мүмкін: GeoTIFF, JPEG, BMP және басқалар. 

GeoTIFF пішімі ГАЖ ішкі пішіміне түрлендірусіз көрсетіле алады. Қалған пішімдер бірнеше 

деңгейлерден тұратын тайлдық құрылымға ие және JPEG пен LZW алгоритмдері бойынша 

сығылуды қолдайтын RSW пішіміне түрлендіріледі. 

Бір растрлық суреттің өлшемі ең көбі 1 Тбайт. Бір уақытта векторлық карталармен бірге 

мыңдаған растрлар ашылуы мүмкін. 

 

1.7 Аймақ (жабын) туралы матрицалық деректер 

Панорама ГАЖ MTW, MTQ, MTL пішімдерінде келтірілген аймақ туралы матрицалық 

деректерді өңдейді. Көрсетілген пішімдердің файлдары матрицалық түрде аймақтың әртүрлі 

қасиеттерін ұсыну үшін SXF пішіміндегі деректерге толықтыру болып табылады. 

Аймақ қасиеттері матрицаларының келесі түрлері бар: 

- биіктіктер матрицасы; 

- сапа матрицасы; 

- қабаттар матрицасы. 

 

Биіктік матрицасы (MTW) векторлық картаның деректері бойынша құрылуы мүмкін. Олар 

аймақ бедерінің абсолютті биіктіктерін немесе объектілердің абсолютті және салыстырмалы 

биіктіктерінің сомасын қамтуы мүмкін. Биіктіктердің матрицалары "Биіктік матрицаларын және 

TIN-үлгілерді өңдеу. Пайдаланушы нұсқаулығы" құжатында сипатталған. 

Сапа матрицалары (MTQ) қажетті сипаттамалары бар карта объектілерінің белгіленген 

түрлерін іздеу арқылы алынуы мүмкін. Матрицада координаттары объектіге жататын ұяшықтар 

тиісті салмақ коэффициенттерімен толтырылады. Сапа матрицалары және биіктіктер матрицалары 

бірыңғай құрылымға ие. Сапа матрицасын жасау 4.2.1.5-тармақта сипатталған. 

MTW және MTQ пішімдері бірнеше деңгейден тұратын тайлдық құрылымға ие және 

тұпнұсқалық алгоритм бойынша деректерді сығуды қолдайды. Бір матрицаның көлемі 1 Тбайт 

болуы мүмкін. Бір мезгілде векторлық карталармен бірге мыңдаған матрицалар ашылуы мүмкін. 

Қабаттар матрицасы (MTL) геологиялық денелердің (жер қабығының қабаттары) тұрақты 

3D-үлгісі болып табылады және абсолютті биіктіктер мен қабаттар қуаттылығы мәндерінің 

тұрақты сілемдерін қамтиды. Қабаттар матрицалары «Қабаттар матрицаларын өңдеу. 

Пайдаланушының нұсқаулығы» құжатында сипатталған. 

 

1.8 Аймақ бедерінің TIN-үлгілер құрылымы 

Панорама ГАЖ TIN пішімінде келтірілген аймақ бедерінің TIN-үлгісін өңдейді. 
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TIN-үлгі көп қырлы жабын - төбелері бастапқы тірек нүктелер, сондай-ақ құрылымдық 

желілер мен толтыру алаңдарының метрика нүктелері болып келетін үшбұрыштардың тұрақсыз 

желісі болып табылады. 

TIN-үлгі «абсолютті биіктік» сипаттамасы немесе үш өлшемді метрикасы бар нүктелік, 

желілік және алаңдық объектілерді қамтитын триангуляция полигонының шегінде бастапқы 

векторлық картаның деректері бойынша құрылады.  

TIN-үлгілер толығырақ «Биіктіктер матрицалары мен TIN-үлгілерді өңдеу. 

Пайдаланушының нұсқаулығы» құжатында сипатталған. 

 

1.9 Аймақ жабынының MTD-үлгілерінің құрылымы 

Панорама ГАЖ MTD пішімінде келтірілген аймақ бедерінің MTD-үлгілерін өңдейді. 

Сандық тұрақсыз нүктелік MTD-үлгі немесе «нүктелер бұлты» шаршы пішінді аймақтың 

тұрақты көріністеріне жалғастыру арқылы топтастырылған нүктелік деректер болып табылады. 

Былайша айтқанда, MTD-үлгі - тұрақсыз орналасқан нүктелердің блоктарының жиынтығы. 

Үлгінің блоктық құрылымы әрбір нүктеге тиімді қолжетімділікті қамтамасыз етеді. 

MTD-үлгі әртүрлі көздерден алынатын нүктелік өлшемдердің деректері бойынша құрылады. 

Мұндай деректерге, мысалы, ауада лазерлік сканирлеу және Жерді қашықтан зондтау (ЖҚЗ) 

нәтижелері, жаңғырықтама әдісімен теңіз түбін сканирлеу нәтижелері, сондай-ақ арнайы 

әдістермен қалыптасқан басқа кез келген нүктелік өлшемдер жатады.  

 

1.10 Жергілікті координаттар жүйесі 

Жергілікті координаттар жүйесі (ЖКЖ) дегеніміз - Ресей Федерациясы субъектісінің 

аумағынан аспайтын шектелген аумаққа қатысты белгіленетін, координаттар санағының басталуы 

және координаттар білігінің бағыты геодезиялық және картографиялық жұмыстарды жүргізген 

кезде қолданылатын координаттар санағының басталуы мен бірыңғай мемлекеттік жүйенің (бұдан 

әрі - мемлекеттік координаттар жүйесі) координаттар біліктерінің бағытына қатысты жылжыған 

координаттардың шартты жүйесі. 

Жергілікті координаттар жүйесі инженерлік ізденістер, ғимараттар мен құрылымдарды құру 

және пайдалану, жерлерді межелеу, кадастрларды жүргізу және басқа арнайы жұмыстарды 

жүргізу кезінде геодезиялық және топографиялық жұмыстарды жүргізу үшін белгіленеді.  

Жергілікті координаттар жүйесін белгілеу кезінде, ауысу параметрлерін (кілттер) қолдана 

отырып жергілікті координаттар жүйесінен мемлекеттік координаттар жүйесіне ауысу мүмкіндігін 

қамтамасыз ету міндетті талап болып табылады. 

Егер картаны жасаған кезде «Ірі масштабты аймақ жоспары» типі белгіленсе, онда мұндай 

карта геодезиялық координаттарды көрсету мен енгізуді қолдамайды. Оны басқа проекциялардағы 

және координаттар жүйелеріндегі карталармен және навигациялық жабдықтан алынған 

деректермен қиыстыруға болмайды. Ірі масштабты жоспар түрінде әртүрлі масштабты қалалардың 

туристік жоспарлары, әртүрлі арналымдағы жер учаскелерінің жоспарлары, ғимараттардың 

қабатты жоспарлары және т.б. рәсімделуі мүмкін. 

«Аймақтың ірі масштабты жоспары» типі пайдаланушылардан проекцияның шынайы 

параметрлерін жасыру үшін қолданылуы мүмкін. Ірі масштабты жоспар объектілердің 

геодезиялық координаттары бар карталарды көпшілік мақұлдаған координаттар жүйесінен 

түрлендірудің жеті элементтерін қолдана отырып шартты жергілікті координаттар жүйесіне 

түрлендіру арқылы алынуы мүмкін. 

 



17 

ПАРБ.00046-06 34 01 KZ 
 

     

Өзг. Парақ Құжат № Қолы Күні 
 

 

 

9-сурет -   Жергілікті және мемлекеттік координаттар жүйесінің байланысы 

Түрлендіру «Геодезиялық карталарды түрлендіру» міндеті көмегімен орындалуы мүмкін. 

Егер мемлекеттік координаттар жүйесіндегі объектілердің геодезиялық координаттарын 

анықтайтын геодезиялық және навигациялық аспаптарды қолдана отырып катаны жаңартып тұру, 

ал есептерді жергілікті координаттар жүйесінде орындау қажет болса, онда жергілікті 

координаттар жүйесі әртүрлі карталардың типтері үшін виртуалды түрде белгіленуі мүмкін. 

Бұл үшін «Параметрлер - Жергілікті координаттар жүйесі - Жүйенің параметрлерін өзгерту» 

мәзірінде санақтың қандай базалық жүйесіне қатысты жергілікті жүйе жасалатынын көрсету 

қажет. СК42, СК95, СК63, UTM\WGS84 жүйелеріне қолдау көрсетіледі. СК63 қатысты жасалатын 

МСК үшін ауданның әріптік сәйкестендіргішін, сандық аймақ нөмірі мен СК63 және МСК 

белгіленген нүктелер координаттарының тізімдемесінен анықтауға болатын X және Y біліктері 

бойынша координаттардың жылжу нөмірін көрсету жеткілікті. МСК параметрлерін енгізген соң 

объектілердің координаттарын қарауға және түзетуге, МСК және картаның координаттар 

жүйесінде нүктелер координаттарының тізімдемелері бар есептерді қалыптастыруға болады. Бұл 

ретте алдын ала түрлендіру немесе карта координаттарын қайта санау керек емес. 

 

1.11 Карталарды теру жобасы 

Карта терезесінде аймақтың векторлық картасынан, пайдаланушылық карталардың ерікті 

санынан, растрлардан және матрицалардан тұратын әртүрлі деректердің жиынтығы ашылуы 

мүмкін. 

Пайдаланушы деректерді көрсету тәртібін, палитрасын, жарықтығын, контрасттылығын, 

көрсету белгісін (биіктік матрицасымен оны көрсетпей жұмыс істеуге болады), түзету белгісін 

және т.б. белгілей алады. 

Деректер мен олардың параметрлерінің тізімі МРТ кеңейтіміне ие жоба файлында сақталуы 

мүмкін. Жоба файлы мәтіндік болып табылады және INI-файлдардың құрылымына ие. Жобаның 

басты картасының жолы [MAP] бөлімінде «PATH=» жолағында (ANSI пішімінде) немесе 

«PATH%=%» (UTF-8 пішімінде) көрсетіледі. Басты карта векторлық, растрлық немесе 

матрицалық болуы мүмкін. Жобаны сақтау Файл мәзірі, "Сақтау тәсілі" тармағы арқылы 

орындалады. Жобаны ашу «Ашу» тармағы арқылы орындалады.  

Картаға енгізілген OLE-объектілер ОМР кеңейтіміне ие файлда сақталады. ОМР файлының 

атауы сақталатын жобаның атауы сияқты болуы тиіс. Егер ОМР файлы болмаса, онда ол 

автоматты түрде жобаны ашқан кезде жасалады. 

 

1.12 Көрерлік шектерін жасау және қолдану 

Сандық карталардың қағаз құжаттар алдындағы артықшылықтарының бірі - икемді көрсету 

жүйесі. Сандық карталар әртүрлі масштабтарда, түспен безендіруде, шартты белгілерде және т.б. 

ұсынылуы мүмкін.  

Алайда, ұлғайтылған шартты белгілер қолданылса (дисплейдің төмен ажыратымдылығы 

кезінде сөзсіз) немесе сурет сығымдалса (масштабтау кезінде), бөлек объектілер бір-бірін жабуы 

мүмкін, бұл картаны көзбен шолуды нашарлатады. 
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Сандық картаның оқылуын жақсарту үшін картаны генерализациялауды орындайтын 

шаралар кешені - объектілердің сыртқы түріне және құрамына автоматтандырылған әсер ету 

қолданылады. 

Генерализацияны орындау ережелерінің бірі - картаны көрсету масштабтарының ауқымында 

әрбір объектінің көрінуі болып табылады. 

Объект көрінетін көрсету масштабтары ауқымының төменгі және жоғарғы шектерінің 

жиынтығы объектінің көріну шектерін құрайды.  

Көрерлік шектері жұмыс аймағының сандық жіктеуішін жасаған кезде объекттің түрі (орман, 

көл, жаяужол және т.б.) үшін белгіленуі және электрондық карта редакторының құралдарымен 

нақты объекті үшін қайта анықталуы (қажет болса) мүмкін. 

Оператор белгілейтін көрерлік шектерімен қатар, Панорама ГАЖ бөлек объектілердің 

санаттарын автоматты генерализациялауды орындайды. Базалық масштабқа қатысты картаны 

сығымдаудың белгілігі кезеңдерінен бастап, тиісті қаріп көлеміне, желілік объектілерге және 

қалыңдығы біртіндеп азаятын алаңдық объектілердің сұлбасына және т.б. ие жазбалар 

көрсетілмейді. Жазбалар мен нүктелік объектілерді көрсетуді автоматты түрде сөндіру 

орындалатын ережелер оператор белгілейтін көрерлік шектерімен қарама-қайшы болуы мүмкін. 
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2 БАҒДАРЛАМАНЫ ОРЫНДАУ ШАРТТАРЫ 

2.1 Жалпы талаптар 

Аппараттық-бағдарламалық құралдардың құрамына ұсынылатын талаптар: 

- Intel Core i5 типті және одан жоғары процессор; 

- жедел жад: 8 Гбайт және жоғары; 

- кеңістіктік деректерді өңдеу үшін қатқыл дисктің бір бөліміндегі бос орын: 1 Тбайт және 

жоғары; 

- келесі параметрлері бар аймақтың 3D-үлгілерін құруға арналған бейнекарта: 1.4 

нұсқадағы OpenGL қолдау, әмбебап конвейерлер саны (SPU) – 640, жад көлемі – 2048 

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

блоктарының шинасы (ROP) – 16, SPU жылдам әрекеті – 1085 МГц, ядроның – 1020 МГц, 

жадтың – 5400 МГц; 

- экран көлемі кемінде 1080 нүктеге 1920; 

- «тінтуір» манипуляторы; 

- пернетақта; 

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

- операциялық жүйе; MS Windows 7 (64 разрядты) және одан жоғары. 

 

Есептерді шығару үшін компьютерде MS Office 2003 SP3 құрамына кіретін MS Word және 

одан жоғары мәтіндік процессордың немесе OpenOffice.org Writer кеңселік пакетінің болуы қажет. 

Техникалық құралдардың құрамын таңдау үлкен көлемді деректерді өңдеу мүмкіндігімен 

негізделген. Векторлық электрондық карта бірнеше мыңдаған электрондық карталардың 

парақтарын қамтуы мүмкін. Бір парақ ең көбі 4 млрд. объектілерді қамтуы мүмкін. Картада 

объектілердің 65 мың түрі болуы мүмкін. Объектілер 1000 қабаттан астам объектілерді 

оқшаулауды ескеріп, 255 қабатқа бірігуі мүмкін. Бөлек парақтың көлемі (жабылатын аумақтың 

ауданы) шектелмеген. 

Векторлық картаның көлемі бірнеше терабайтқа жетуі мүмкін.  

Бір растрлық немесе матрицалық картаның көлемі ең көбі 1 Тбайт. 

Панорама ГАЖ ANSI ISO/IEC 9899:1999(E) стандартының С++ тілінде және ANSI/X3-TR-

13:1994 стандартының Pascal тілінде жазылған. 

Панорама ГАЖ құрастыру үшін мыналар қолданылады:  

- «Embarcadero RAD Studio XE5» интеграцияланған әзірлеу ортасы; 

- Microsoft Visual Studio 2012; 

- «Smart Install Maker 5.02» инсталляторларды жасауға арналған бағдарламасы. 

 

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

жиынтығы және жедел көмексөз файлдары кіреді. Бөлек DLL түрінде іске асырылған ГАЖ 

қосылатын міндеттер үшін міндеттердің пиктограммаларын қамтитын ІСО файлдары қоса 

берілген. ІСО файлдың атауы DLL тиісті файлына сәйкес келеді.  

Оқу материалдары мен қолданбалы технологиялардың сипаттамасын қоса алғанда, ГАЖ 

пайдаланушыларына және қолданбалардың әзірлеушілеріне арналған құжаттама \Documents ішкі 

директориясында келтірілген. 

\DATA ішкі директориясында электрондық карталар мен жіктеуіштердің мысалдары 

келтірілген. 

Тиісті бағдарламалық, технологиялық және пайдаланушылық құжаттамамен танысқан білікті 

маман ғана Панорама ГАЖ жұмыс істей алады. 

«Бейнесабақтар», «Форумдар» беттеріне және көмек файлдарына (онлайн режимде) 

қолжетімділікті қамтамасыз ету үшін, компьютерде мына мекенжайларға қолжетімділік 

қамтамасыз етуілуі тиіс: 

https://gisinfo.ru/edu/edu_video.htm 
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http://gisweb.ru/forum/ 

http://help.gisserver.ru 

 

2.2 Сыртқы ақпараттық ресурстарды қолданудың шарттары 

Сыртқы ақпараттық ресурстарға қолжетімділікті қамтамасыз ету үін (геопорталдарға) 

компьютерде келесі мекенжайларға қолжетімділік қамтамасыз етілуі тиіс: 

 

Ресей тізілімі - Кадастрлық карта, округтер, аудандар ... http://pkk5.rosreestr.ru 

  

Украинаның кадастрлық картасы http://map.land.gov.ua 

Украинаның мемлекеттік геодезиялық желісі http://atu2.gki.com.ua 

Визиком – Украина картасы http://tms.visicom.ua 

  

КБ Панорама – Әлем картасы, Графтау 500000 … http://gisserver.info 

  

Викимапия – Карта, Бедер http://wikimapia.org 

  

Ресейдің ерекше қорғалатын табиғи аумақтары http://oopt.aari.ru 

  

РГИС МО – Аудандар мен округтердің, ұйымдардың 

шектері ... 

https://rgis.mosreg.ru 

  

Bing – Map http://r0.ortho.tiles.virtualearth.net 

Bing – Satellite http://ecn.t0.tiles.virtualearth.net 

  

eAtlas – Map, Hybrid, Satellite, Signes http://apieatlas.mos.ru 

  

ESRI – Map, Relief http://server.arcgisonline.com 

  

Flightradar24 – Aircraft https://data-live.flightradar24.com 

  

GenShtab – Map 250 m, Map 500 m, Map 1 km … http://188.95.188.28 

  

GeoHub – Map, Relief, Satellite, Scheme http://maps.geohub.net 

  

Google – Map http://mts0.google.com 

Google – Hybrid, Landscape, Signes, Traffic http://mt0.google.com 

Google – Satellite http://khms0.google.com 

  

KB Panorama – Map, Segmentation 500000 … http://gisserver.info 

  

Mail – Map, Satellite http://t0.maps.mail.ru 

Mail – Traffic http://jn0maps.mail.ru 

  

Maps for free – Relief http://www.maps-for-free.com 

  

Marshruti.ru – Interactive topographic maps http://maps.marshruty.ru 

  

NASA – Average temperatures http://gis.ncdc.noaa.gov 

  

Navitel – Map, Traffic http://m01.navitel.su 
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Nokia – Map, Satellite, Hybrid, Landscape http://1.maptile.lbs.ovi.com 

Nokia – Satellite Navteq http://stg.lbsp.navteq.com 

  

Open Street Map – Map http://a.tile.openstreetmap.org 

  

OSM – Satellite http://tile.osmosnimki.ru 

  

ProtectedPlanet – Map http://184.73.201.235 

  

Rosskosmos – Satellite http://www.gptl.ru 

  

VEGA – Forest, Weather, Wildfires http://pro-vega.ru 

  

Yahoo – Map http://us.maps1.yimg.com 

Yahoo – Satellite http://maps.yimg.com 

  

Yandex – Map, Hybrid http://vec01.maps.yandex.net 

Yandex – People map http://01.pvec.maps.yandex.net 

Yandex – Satellite http://sat01.maps.yandex.net 

Yandex – Traffic http://jgo.maps.yandex.net 

  

Yr.no – Weather http://public-wms.met.no 

  

ZuluGIS.ru – Map http://zs.zulugis.ru 

 

Бағдарламаны жаңарту шамасына қарай геопорталдардың тізімі жаңартылады. Таңдалған 

геопорталға қолжетімділік болмаса, параметрлерде көрсетілген мекенжайға қолжетімділікті 

қамтамасыз ету қажет. Геопорталдың параметрлеріне ауысу «Тізімнен геопорталды таңдау - 

Геопорталдарды теңшеу» басты панелінің түймесін басқан кезде орындалады. Таңдалған 

геопорталдың мекенжайы диалогтың жоғарғы жолағында келтірілген (10-суретті қараңыз). 

 

 

10-сурет -   «Кадастрлық карта» геопорталының параметрлері 



22 

ПАРБ.00046-06 34 01 KZ 
 

     

Өзг. Парақ Құжат № Қолы Күні 
 

 

3 БАҒДАРЛАМАНЫ ОРЫНДАУ 

3.1 Жүйені орнату тәртібі 

Жұмысты бастау үшін Сізге мыналарды орындау қажет: 

- Панорама ГАЖ инсталляциялау; 

- лицензия параметрлерін теңшеу. 

 

Инсталляция Setup.exe бағдарламасын іске қосу арқылы жүргізіледі.  

 

3.2 Тіркеу кілті бар лицензияны теңшеу тәртібі 

Тіркеу кілті бойынша лицензиялау арқылы бағдарламаны алған кезде, пайдаланушыға 

«EE5BC9CB-36AF-46FA-9F31-98ED799C465D» 36 таңбалы сәйкестендіру нөмірі ұсынылады 

(электрондық пошта арқылы немесе қағаз нұсқасында). Бағдарламаны іске қосу үшін келесі 

әрекеттерді орындау қажет: 

1) Бағдарламаны іске қосу. 

2) Бағдарламаның басты мәзірінің «Параметрлер - Лицензия түрін теңшеу» тармағын 

таңдау. 

3) Диалогта тіркеу кілті бойынша лицензия түрін таңдау. 

4) «Тіркелу» түймесін басу. Диалогта сәйкестендіру нөмірін және жауап ретінде іске қосу 

файлы жіберілетін Email мекенжайыңызды енгізіңіз. «Тіркелу» түймесін басыңыз және 

файлға тіркелу параметрлерін сақтаңыз. Алынған тіркелу файлын panorama@gisinfo.ru 

мекенжайына жіберу қажет. 

5) Іске қосу файлын алғаннан кейін бағдарламаның басты мәзірінің «Параметрлер - 

Лицензия түрін теңшеу» тармағын таңдаңыз. 

6) Диалогта тіркеу кілті бойынша лицензия түрін таңдау. 

7) «Іске қосу» түймесін басыңыз. Диалогта алған іске қосу файлын таңдаңыз. «Іске қосу» 

түймесін басыңыз. Сәтті іске қосу кезінде техникалық қолдау қызметімен қатынас жасау 

және бағдарламаны жаңарту үшін қажет болатын лицензия нөмірі хабарланады (ол 

бағдарлама туралы ақпарат диалогында көрсетіледі). 

 

3.3 Пәрмендік жолақтың параметрлері 

Бағдарлама іске қосқан кезде пәрмендік жолақтың параметрлерін қабылдай алады. 

Пәрмендік жолақтың параметрлері арқылы бағдарламаға ашылатын деректер жіберіледі.  

Пәрмендік жолақтың көмегімен жіберілетін параметрлердің мысалдары:  

panorama64.exe /uUser2#2 HOST#www.gisserver.ru#2047#ALIAS#Noginsk  

мұндағы:  

- «User2» – пайдаланушының аты 

- «2» – құпиясөз; 

- www.gisserver.ru – ГАЖ Сервер орнатылған хост мекенжайы; 

- 2047 – қосылуға арналған порт нөмірі; 

- Noginsk – карта алиасы (сәйкестендіргіші). 

 

Ашылатын деректер ретінде жергілікті түрде немесе серверде орналасқан жоба көрсетілуі 

мүмкін:  

panorama64.exe /uUser2#2 c:\data\myproject.mpt  

немесе  

panorama64.exe /uUser2#2 "HOST#www.gisserver.ru#2047#ALIAS#Project11". 

 

Пәрмендік жолақта келесі параметрлер белгіленуі мүмкін: 

- /e – Карта редакторы міндетін ашу (ашылатын картаны көрсете отырып); 

- /n – 3D навигатор міндетін ашу (ашылатын картаны көрсете отырып); 
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- /h – соңғы жұмыс сеансында ашық қалдырылған карталарды ашпаңыз; 

- /d – диагностикалық протоколды ашыңыз; 

- /1 – Жүйе өткізгішінде карталарды ашқан кезде ГАЖ екінші данасын іске қоспаңыз; 

- /a – карталар атласын ашыңыз (атлас жолы 'а' таңбасынан кейін көрсетіледі); 

- /u – клиентті ГАЖ Серверде тіркеңіз (тіркеу параметрлері 'u' таңбасынан кейін 

көрсетіледі). 
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4 ЖҮЙЕНІҢ ИНТЕРФЕЙСІ 

4.1 Жалпы мәлімет 

Бұл жағдайда Сізге жүйенің басты модулін - panorama64.exe іске қосу қажет. Бағдарламаны 

іске қосу Windows файлдар диспетчері немесе Windows жұмыс үстеліндегі бағдарламаның 

құлақшасы арқылы орындалуы мүмкін. 

Жүйе пернетақта мен тінтуір манипуляторы көмегімен басқарылады. Экран жұмыс 

аймағына, басқару панельдеріне (мәзір), индикация панельдеріне, хабарлар аумағына бөлінеді. 

Бағдарламаның жұмысы кезінде экранның хабарлар аумағында әрекетті таңдауды жеңілдететін 

пікірлер беріледі.  

Сіз, Панорама ГАЖ жұмысты аяқтаған кезде, барлық ашылған электрондық карталар 

жабылады. Карталардың түрлері, олардың экранда орналасуы және басқару панельдерінің 

орналасуы қызметтік файлдарға (INI) сақталады. 

Панорама ГАЖ-мен жұмысты аяқтау үшін келесі әрекеттердің біреуін орындаңыз: 

- басқару мәзірінің шығу түймесін басыңыз; 

- «Файл» мәзірінде «Шығу» пәрменін таңдаңыз; 

- «F10» немесе «ALT + F4» пәрменін басыңыз. 

 

4.1.1 Суретті көшіру 

Суретті көшіру үшін карта терезесінде тінтуірдің сол жақ түймесін басыңыз. Кейін түймесі 

басылған тінтуірді жылжытыңыз. Түймені босатсаңыз, карта жаңа жайғасымда қайта салынады. 

Басқа барлық жұмыс режимдерінде (картаны түзету, карта бойынша есеп айырысу және т.б.), 

сурет тінтуірдің сол жақ түймесі басылп терезенің шегінен тыс жылжуы кезінде, сондай-ақ 

тінтуірдің «Shift» түймесі басылған кратаның үстінде жылжуы кезінде орындалады. Картаның 

жылжу бағыты тінтуірдің қозғалуына қарама-қарсы. 

Пернетақтаның көмегімен картаның суретін жылжыту үшін «Ctrl» пернелерінің және 

көрсеткілері бар пернелердің немесе «PgUp», «PgDn», «Home», «End» пернелерінің тіркесімі 

қолданылады. 

 

4.1.2 Көрсеткішті жылжыту 

Көрсеткішті жылжыту тінтуірді қозғалту арқылы немесе меңзер картаның үстінде 

орналасқан кезде, тиісті көрсеткілері және «Shift» пен «Ctrl» пернелері бейнеленген пернетақта 

пернелерінің көмегімен орындалады.  

 

4.1.3 Карта объектісінің сипаттамасын сұрау 

Панорама ГАЖ-де электрондық векторлық картаның объектісінің сипаттамасын (қысқа 

анықтама ақпарат) сұрау мүмкіндігі бар. Бұны келесідей түрде жасауға болады: 

- қызықтыратын объект орналасқан электрондық картаны іске қосу; 

- меңзердің айқышын объектіге дәлдеп, тінтуірдің сол жақ түймесін немесе «Enter» 

пернесін басу. 

 

Бұдан кейін таңдалған объект туралы ақпарат орналасатын диалог терезесі ашылады. 

Электрондық карта көп қабатты құрылымға ие болғандықтан, айқышпен көрсетілген нүктеде 

бір уақытта бірнеше объектілер орналасуы мүмкін. Бірінші рет басқаннан кейін диалог терезесінде 

ең жоғарғы объект туралы ақпарат пайда болады. «Алға» және «Артқа» түймелерін басу арқылы 

тіке қабатталған жылжу мүмкіндігі бар. 
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11-сурет -   Карта объектісі туралы ақпарат 

Диалог картадағы меңзер айқышының астында орналасқан таңдалған объектілердің 

семантикасын, метрикасын, сыртқы түрін және көрерлік шектерін қарауға және түзетуге 

мүмкіндік береді. 

Объектінің (ішкі объектінің) метрикасын көрсету бірқатар статистикалық сипаттамаларды, 

сондай-ақ оның координаттары мен сызбанұсқалық көрсетілуін қамтиды.  

Объектінің (ішкі объектінің) келесі сипаттамалары көрсетіледі: 

- объектідегі ішкі объектілердің саны; 

- көрсетілетін ішкі объектінің нөмірі (объект 0 нөміріне ие); 

- объектідегі (ішкі объектідегі) нүктелер саны; 

- объектінің (ішкі объектінің) метрика нүктелерінің координаттары; 

- объектінің (ішкі объектінің) метрика нүктелері координаттарының үстелуі; 

- дирекциялық бұрыш және метрика кесіндісінің азимуты; 

- метрика кесіндісінің сол және оң бұрылатын бұрышы; 

- метрика кесіндісінің румбы. 

 

Метрика нүктелерінің координаттары әртүрлі бірліктерде көрсетуі және түзетуі мүмкін: 

- тікбұрышты координаттар жүйесінде метр түрінде; 

- тікбұрышты координаттар жүйесінде пиксель түрінде; 

- геодезиялық координаттар жүйесінде радиан түрінде; 

- геодезиялық координаттар жүйесінде градустарда; 

- геодезиялық координаттар жүйесінде градустарда, минуттарда, секундтарда; 

- WGS84 жүйесінде радиан түрінде; 

- WGS84 жүйесінде градустарда; 

- WGS84 жүйесінде градустарда, минуттарда, секундтарда. 

 

Бұрыш пен азимутты өзгерту арқылы объектінің координаттарын өзгерткен кезде ағымдағы 

нүктеден кейінгі нүктенің координаттары түзетіледі. 

Метриканың бірінші нүктесінің координаттарын бұл тәсілмен түзету мүмкін емес.  

Объектінің метрикасында биіктіктерді түзету үшін «Биіктік» режимін қосу қажет. 

 

4.1.4 Пернетақтамен жұмыс істеу 

1-кестеде жүйенің негізгі «ыстық пернелерінің» тізімі келтірілген. 
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1-кесте -  Пернетақтаның көмегімен орындалатын әрекеттер тізбесі 

Топ Пернелер үйлесімі Орындалатын әрекет 

Картаның суретін 

масштабтау 

Ctrl + «+» немесе «>» Суретті ұлғайту 

Ctrl + «–» немесе «<» Суретті азайту 

Ctrl + тінтуірдің 

доңғалағы 

Суретті азайту немесе ұлғайту 

= Бастапқы масштабта картаны көрсету 

Картаның суреті 

бойынша жылжу 

PgUp Қарау терезесін жоғары қарай «бетке» көшіру 

(терезе биіктігі) 

PgDn Терезені төмен қарай «бетке» көшіру 

Home Терезені сол жаққа «бетке» көшіру (терезенің ені) 

End Терезені оң жаққа «бетке» көшіру 

Ctrl + PgUp Қарау терезесін картаның жоғарғы шегіне көшіру 

Ctrl + PgDn Қарау терезесін төменгі картаның шегіне көшіру 

Ctrl + Home Қарау терезесін картаның сол жақ шегіне көшіру 

Ctrl + End Қарау терезесін картаның оң жақ шегіне көшіру 

Ctrl + жоғарғы көрсеткі Қарау терезесін жоғарғы жолаққа көшіру  

(терезе биіктігінің 5%) 

Ctrl + төменгі көрсеткі Экранды төменгі жолаққа көшіру 

Ctrl + сол жақ көрсеткі Экранды сол жақ бағанға көшіру  

(терезе енінің 5%) 

Ctrl + оң жақ көрсеткі Экранды оң жақ бағанға көшіру 

Shift + тінтуірді көшіру Экранды тінтуір меңзерінің жылжитын жағына 

көшіру 

Меңзерді көшіру Көрсеткілер Көрсеткіні карта бойынша бір пиксельге көшіру 

Shift + Көрсеткілер Карта бойынша меңзерді жылдам көшіру  

(8 пиксель) 

Басты мәзірмен 

жұмыс 

ALT, Ф, О Жаңа картаны ашу 

ALT, З, Е Карта редакторын қосу/сөндіру 

ALT, О, З Барлық карталарды жабу 

Түзету, іздеу, есеп 

айырысу және 

басқа 

операцияларды 

орындау 

Ctrl + ПКМ Ағымдағы операцияны болдырмау 

Ctrl + ЛКМ Операцияны аяқтау (орындау) 

Картаның 

объектісін таңдау 

Enter Меңзерге ең жақын объектіні таңдау. 

Қандай да бір операция қосылса, онда объект 

жанып-сөнеді 

Enter қайтадан басу Келесі объектіге көшу. Таңдауды аяқтау үшін 

«Ctrl + Enter» басу қажет 

Space (бос орын) Объектіні таңдаудың дииалогын шығару (объект 

жанып-сөнген мезетте) 

Ctrl + Enter Меңзерге ең жақын орналасқан объектіні дереу 

таңдау (жанып-сөнусіз немесе диалогсыз) 

Картаның 

объектілерін іздеу 

Ctrl + F Карта объектілерін іздеу/бөлектеу диалогын 

шығару 

Ctrl + L Соңғы табылған немесе таңдалған объектіден 

объектілерді іздеуді жалғастыру 
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4.2 «Файл» мәзірінің пәрмендері 

«Файл» мәзірінің тармағы әртүрлі көрініс пішімдеріндегі сандық деректерге қолжетімділікті 

қамтамасыз ететін пәрмендерді қамтиды. Пәрмендердің арналымы 2-кестеде келтірілген.  

 

2-кесте -  «Файл» мәзірінің пәрмендері 

Мәзір пәрмені Арналымы 

Жасау Картаны, жоспарды, пайдаланушылық картаны, жұмыстар аумағын, 

планшеттер жиынтығын, карта жіктеуішін, биіктіктер матрицасын, 

сапа матрицасын, қабаттар матрицасын, сапа растрын, TIN-үлгіні, 

MTD-үлгіні жасау үшін қолданылады. 

Ашу Векторлық, растрлық немесе матрицалық деректердің әрекеттегі 

файлын ашады. 

Жабу Электрондық картаны, растрды, матрицаны, пайдаланушылық 

картаны, қабаттар матрицасын, сапа матрицасын, TIN-үлгіні, MTD-

үлгіні жабады. 

Соңғы ашылған 

карталар 

Векторлық, растрлық немесе матрицалық деректердің бұрын ашылған 

файлдарын ашады. 

ГАЖ Сервер ГАЖ Сервер бағдарламасының құралдарымен қашықтағы қайнар 

көзде орналасқан деректерді ашады. 

Түсірілімдердің 

геопорталдары (WMS) 

WMS протоколы бойынша қашықтағы көзде орналасқан растрлық 

картаны ашады немесе қосады. 

Карталардың 

геопорталдары (WFS) 

WFS протоколы бойынша қашықтағы көзде орналасқан векторлық 

картаны ашады немесе қосады. 

Матрицалардың 

геопорталдары (WCS) 

WCS протоколы бойынша қашықтағы көзде орналасқан матрицаны 

ашады немесе қосады. 

Карталар атласы Атласты жасау, ашу, жабу үшін қолданылады. 

Карталар менеджері Жергілікті желідегі картографиялық деректер туралы ақпараттың 

үлкен көлемін сақтауға және қолдануға арналған. 

Қосу Белсенді векторлық картаға растрды, матрицаны, қабаттар 

матрицасын, пайдаланушылық картаны, сапа матрицасын, TIN-үлгіні, 

MTD-үлгіні, карта жобасын қосады. 

Директориядан қосу Белсенді векторлық картаға көрсетілген директорияда орналасқан 

барлық бір типті деректерді қосады. 

Жаңарту Белсенді картадағы деректерді қосады және жаңартады. 

Тізіммен жаңарту SXF, TXF, DIR, MAP, SIT немесе DIR пішімдерінен картаны жаңарту. 

Векторлық карталарды 

... импорттау 

Мына файлдарды жүктейді: SXF (SXF, TXF, DIR), Google Earth 

(KML),  

AutoCad (DXF), ArcView (SHP), MapInfo (MIF), S57 (030, 000),  

жолдар графы (GDF), MicroStation (DGN), OGC GML geoJSON, 

координаттар файлдары (CSV, XYH, TXT, DBF), MS Excel (XLS) 

файлдары, мекенжайлары бар DBF кестелері, геодезиялық 

аспаптардың файлдары (RAW, SDR, RPT, DAT, IDX, GSI, GRE, DC1, 

TXT). 

Навигациялық 

деректерді ... 

импорттау 

Мына файлдарды жүктейді: GPX, GPS/OziExplorer (WPT, RTE, PLT, 

EVT), GPS/NMEA/Magellan Explorist (UPT, RTE, LOG),  

GPS/NMEA (TXT), поляк пішімі (MP), ARINC-424. 

Растрлар мен 

матрицаларды ... 

импорттау 

BMP, TIFF, JPEG растрларын, GDAL (IMG, PNG, TIFF, JPEG) 

растрларын, биіктіктер матрицаларын (GRD, SRTM, GeoTIFF, IMG), 

сапа матрицаларын (TXT, XYZ, DBF), нүктелер бұлтын (TXT, LAS) 

жүктейді. 
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Мәзір пәрмені Арналымы 

Деректерді WEB ... 

импорттау 

Digital Globe серверінен растрларды жүктейді. 

Матрицаларды ... 

импорттау 

Биіктіктер матрицаларын жүктейді (GRD, SRTM, TXT, DBF, нүктелер 

бұлты). 

... экспорттау Мына файлдарға сақтайды: SXF (SXF, TXF, DIR), Google Earth (KML), 

AutoCad (DXF), ArcView (SHP), MapInfo (MIF), S57 (030, 000), 

ARINC-424, поляк пішімі (MP), жолдар графы (GDF), OGC GML 

geoJSON, дерек кестелері (DBF, XLS, CSV, TXT, HTML), 

биіктіктердің матрицалары (TXT, TIFF), векторлық графика (SVG, 

EMF, EPS), растрлық графика (BMP, TIFF, JPEG). 

Сақтау  Картаны сақтайды және дискте деректердің күйін келіседі. 

Сақтау тәсілі ... Көрсетілген пішімде электрондық картаны сақтайды (TXF, DIR, SXF, 

MPT, BMP, EMF, EPS, TIFF, RSW, JPEG, PDF). 

Есепті басып шығару Карталарды, мәтінді және OLE объектілерді қамтитын құжаттарды 

жасау және басып шығаруға арналған. 

Басып шығару MS Windows ОЖ орнатылған басып шығару құрылғысына растрлық-

векторлық картаны шығару, сондай-ақ одан әрі рәсімдеу және басып 

шығару үшін бөлек тізімдемеге картаның таңдалған үзіндісін (растр, 

матрица) сақтау үшін қолданылады. 

Шығу Бағдарламаның жұмысын аяқтайды. 

 

4.2.1 Картаны жасау 

4.2.1.1 Жаңа картаны жасау 

Жаңа картаны жасау үшін «Файл» мәзірінде «Жасау» тармағын, «Карта» тармақшасын 

таңдау қажет. 

Картаны жасау үшін картаның атын, ауданның атын, электрондық жіктеуіштің атын енгізу, 

картаның типін, проекциясын, эллипсоидті, биіктік жүйесі мен масштабын орнату, 

координаттарды сақтау түрін көрсету керек. Метр түрінде координаттарды сақтаған кезде 

координаттар дәлдігін орнатуға болады. 

Қажет болса «Тұрақты проекциялар», «Датум» және «Метадеректер» қойындыларында 

өрістерді толтыру керек. 

Жиегі бар картаны жасау үшін «Карта аумағын жиекпен шектеу» диалог элементін қосу 

қажет, бұл ретте «Картаның жиегі» қойындысы пайда болады.  

Жиек болған жағдайда координаттар өрістері (тікбұрышты немесе геодезиялық) міндетті 

түрде толтырылуы тиіс. Стандартты номенклатурасы бар топографиялық карталар үшін бұл 

деректер номенклатураны енгізгеннен кейін толтырылады. 

Жиектің координаттарын түзету үшін «Есептеу», «Қалпына келтіру» түймелерін қолдануға 

болады. Белгіленген тікбұрышты координаттар бойынша геодезиялық координаттарды есептеу 

үшін, «Геодезиялық» қойындысында және керісінше «Есептеу» түймесін басу қажет. «Қалпына 

келтіру» түймесін басу координаттардың өзгерістерін болдырмайды. 

«Картадан» түймесі көмегімен әрекеттегі картаны таңдап, одан проекция туралы деректерді 

көшіріп алып, қажетті өзгерістерді енгізу керек. 

«XML файлдан» түймесін басқан кезде XML файлынан тұрақты проекциялар мен 

датумдардың мәндерін салыстырып оқитын «XML файлдан санақ жүйесінің параметрлері» міндеті 

шығарылады. 

Бұдан әрі векторлық картаның төлқұжаты түзетілуі мүмкін. 

«EPSG файлдан» түймесі «EPSG дерекқорынан санақ жүйесінің параметрлері» міндетін 

шығаруға арналған. 

Бұдан әрі векторлық картаның төлқұжаты «Міндеттер» мәзірінің «Карта төлқұжаты» 

тармағы көмегімен түзетілуі мүмкін. 

mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Panorama/Panorama11/MapPasp.chm::/parametersxml.htm
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Panorama/Panorama11/MapPasp.chm::/parameters_epsg.htm
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Стандартты халықаралық графтауда СК-42, СК-95 немесе UTM координаттар жүйелеріндегі 

топографиялық деректерді жасау үшін карта номенклатурасын енгізу қажет. 

Топографиялық карталар номенклатурасы карта масштабына байланысты. Топографиялық 

карталарды графтау 2-қосымшада келтірілген.  

 

4.2.1.2 Жоспар жасау 

Жоспар (Ірі масштабты жоспар) - бұл әдеттегі электрондық карта, бірақ біраз оңайлатылған. 

Панорама ГАЖ-да карта дегеніміз - стандартты масштабы және атауы (номенклатурасы) бар 

стандартты проекциядағы, координаттар және биіктіктер жүйесіндегі кейбір ақпарат. Мысал 

ретінде топографиялық, шолу-географиялық, бланктік карталар және т.б. қолданыла алады. 

Мұндай картаның төлқұжатында барлық осы ақпарат және осы картаны сипаттайтын басқа 

көптеген қосымша мәліметтер бар. Егер Сіз әкімшілік ғимараттың қабатының электрондық 

жоспарын, Липецк облысының туристік сызбанұсқасын немесе жеке (жергілікті) координаттар 

жүйесі бар ірі масштабты кадастрлық жоспарды жасасаңыз, Сізге картаға қарағанда жоспарды 

жасау оңайырақ. Нәтижесінде, Сіз аз шығындармен (төлқұжат өрістерінің қатары автоматты түрде 

толтырылады) әдеттегі электрондық картаны аласыз. 

«Файл» мәзірінде «Жасау» тармағын, «Жоспар» тармақшасын таңдап жаңа жоспар (жаңа 

картаның-жоспардың төлқұжаты) жасауға болады. 

Жоспарды жасаған кезде ең бастысы координаттар жүйесін түсіну. Егер ірі масштабты 

кадастрлық жоспар жасалса, онда жиек бұрыштарының координаттарын бастапқы 

картматериалдан алған жөн. Қандай да бір координаттар жүйесіне бұрыштардың тікбұрышты 

координаттары белгілі, бастапқы материалда жиекпен шектелмеген белгілі бір сызбанұсқаны 

немесе жоспарды жасағыңыз келсе, онда Сізге векторланатын құжаттың жеке координаттар 

жүйесін енгізуге тура келеді. Бұл үшін Сізге бастапқы материалды сканрлеуге дейін келесі 

әрекеттерді орындау қажет: 

- Сіздің бастапқы материалды жиекпен шектеу (ең дұрысы тікбұрышты жиекпен); 

- осы жиектің төменгі сол жақ бұрышына (оңтүстік-батыс) 0,0 тең координаттар мәндерін 

белгілеңіз; 

- бастапқы материал суретінің масштабын анықтаңыз (шамамен); 

- тікбұрыш жақтарының ұзындығын өлшеу және алған нәтижелерді сурет масштабын 

ескеріп метрге айналдыру.  

 

Мысалы, егер масштаб 1:500 тең болса, ал тікбұрыш жақтарының ұзындығы 25 см (биіктігі) 

х 50 см (ені) тең болса, онда жоспар төлқұжатын жасаған кезде жиек бұрыштарының 

координаттарын енгізу қажет (3-кестені қараңыз).  

 

3-кесте -  1:500 масштабты жоспардың типтік жиегінің координаттары 

Жиек нүктесінің жайғасымы Х координатасы Y координатасы 

Оңтүстік-Батыс бұрыш 0.0 0.0 

Солтүстік-Батыс бұрыш 125.0 0.0 

Солтүстік-Шығыс бұрыш 125.0 250.0 

Оңтүстік-Шығыс бұрыш 0.0 250.0 

 

Жиек бұрыштарының координаттарынан басқа, жоспар төлқұжатын жасаған кезде сурет 

масштабының бөлгіш мәнін енгізіп (біздің жағдайда 500), жасалатын карта үшін базалық болып 

табылатын жіктеуішті көрсету керек. Егер жасалатын аумақ бірнеше парақтардан тұрса, онда 

алдымен бөлек парақтар жасалады, одан кейін олар жұмыстар аумағына біріктіріледі. 

 

4.2.1.3 Жұмыстар аймағын жасау 

Жұмыстар аймағын жасау «SXF пішімінен деректерді импорттау» диалогында орындалады. 
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Диалог SXF пішімінде таңдалған бастапқы файлдарды көп парақты картаға (МАР) немесе 

проекцияның ықтимал өзгерісі бар карталар жиынтығын (SIT, SITX) жүктеуге мүмкіндік береді. 

Міндетті іске қосқан кезде файлды ашудың диалог терезесінде SXF карталарының қажетті 

санын таңдау қажет. Проекциясы өзгерген деректер тізімін жүктеуді қамтамасыз ету үшін карта 

мен эллипсоидтің тиісті типін орнату керек. Егер бастапқы деректердің орналасу аумағы үш 

аймақтан көп орынға орналасса, «Цилиндрлік Меркатора» картасының типін және «WGS 84 

жүйесіндегі шар» эллипсоидін таңдаған жөн. 

Бағдарламаны орындау нәтижесі диалог терезесінде орнатылған МAP, SIT, SITX типтеріне 

байланысты парақтарды қамтитын МРТ картасы болып табылады. 

 

4.2.1.4 Биіктіктер матрицасын және тереңдіктер матрицасын жасау 

Биіктік матрицасын құру диалогын шығару мына тәсілмен орындалуы мүмкін:  

- «Файл» мәзірінің «Жасау - Матрицаны» тармағы арқылы;  

- «Картаның деректер тізімі» диалогында биіктіктер матрицасының әрекетсіз файлын 

қосқан кезде. 

 

Матрицаны құрған кезде карта объектілерінің және оған қосылған барлық пайдаланушылық 

карталардың ақпараты қолданылады. 

Матрицаға биіктік туралы ақпарат қапталған түрде жазып алынады, бұл файлдың өлшемін 

барынша азайтады. 

Биіктік матрицасы аумаққа, аумақта белгіленген аймақ теліміне немесе аумақтың 

белгіленген парақтарына құрылуы мүмкін. 

Матрицаны аумаққа құру үшін «Шығару аумағы» тобында «Барлық аумақ» режимін қосу 

керек. 

Матрицаны құру үшін белгіленген парақтарға «Парақтар бойынша» режимін қосу керек. 

Әдепкі түрде белгіленген парақтарға арналған матрицалардың аттары автоматты түрде карта 

файлдарының атына сәйкес белгіленеді, бірақ «Атты таңдау арқылы» қосылған режим кезінде 

сұратылуы мүмкін. 

Белгіленген тікбұрышты аймақ теліміне матрицаны құру үшін, «Шығару аумағы» тобында 

«Таңдау» түймесн басып, тінтуірдің сол жақ түймесін екі рет басу арқылы картадағы аймақ 

телімін таңдау қажет. Шығару аумағының шектерін өзгерту үшін - «Өзгерту» түймесін басыңыз 

және тінтуірмен өзгертіңіз. Өзгерту режимінің аяқталуы - тінтуірдің сол жақ түймесін екі рет басу. 

Картаның тұйықталған объектісімен шектелген аймақ теліміне матрицаны құру үшін, 

«Шығару аумағы» тобында «Объект бойынша» түймесін басып, тінтуірдің сол жақ түймесін екі 

рет басу арқылы картаның тұйықталған объектісін таңдау керек. 

Тұйықталған сұлбамен шектелген аймақтың теліміне матрицаны құру үшін, «Шығару 

аумағы» тобында «Сұлба бойынша» түймесін басып, тінтуірдің сол жақ түймесін басу арқылы 

сұлбаны белгілеу керек. Сұлбаны белгілеу режимінің аяқталуы - тінтуірдің сол жақ түймесін екі 

рет басу.  

Телімнің шекаралары «Координаттар» түймесін басқаннан кейін метрлерде «Оңтүстік, 

Солтүстік, Батыс, Шығыс» терезелерінде оның жақтарының координаттарымен де белгілене 

алады. Егер осы карта үшін тегіс тікбұрышты координаттарда геодезиялық координаттарға қарай 

және кері қарай қайта есептеуге қолдау көрсетілсе, онда телімнің шектері градус түрінде де 

белгілене алады. 

Қорытқы бедердің типі «Матрица типі» терезесінде белгіленеді. 

Бедердің абсолютті типін белгілеген жағдайда, матрица «абсолютті биіктік» сипаттамасына 

ие карта объектілерін, сондай-ақ метрикасы биіктіктерді қамтитын объектілерді қолдана отырып 

құрылады.  

Жиынтық типті белгілеген жағдайда, абсолютті бедерге «салыстырмалы биіктік» 

сипаттамасына ие объектілердің биіктігі қосылады. 
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Бедердің абсолютті немесе жиынтық типін белгілеген жағдайда, матрица «Абсолютті биіктігі 

бар объектілердің аймағымен шығару аумағын шектеу» режимінде құрылуы мүмкін. Абсолютті 

биіктігі бар объектілердің аймағы габариттері «абсолютті биіктік» сипаттамасына немесе 

үшөлшемді метрикаға ие карта объектілерінің габариттерімен анықталатын тікбұрышты аймақ 

саналады. Бұл режим абсолюттік биіктіктер туралы ақпаратпен қамтамасыз етілген теліммен 

матрицаны шектеуге мүмкіндік береді. 

Салыстырмалы бедер типін белгілеген жағдайда, объектілердің салыстырмалы биіктіктері 

нөлге тең абсолютті биіктікпен тегіс жабынға қосылады. 

«Жабынды құру әдісі» терезесінде карта объектілерін өңдеуден кейін биіктік мәндерін 

алмаған матрица элементтерін есептеу тәсілі белгіленеді. «Орташа интерполяцияға» негізделген 

әдістерін біреуін таңдаған кезде, бірінші (8 бағыт бойынша іздеу) қалғандарына қарағанда тезірек 

орындалатынын ескерген жөн, ал үшіншісі (жабынды тегістеу) анағұрлым тегіс жабынды 

қалыптастырады. Егер «Биіктік нүктелердің торы бойынша желілік интерполяция» әдісі таңдалса, 

онда шыңдары абсолюттік биіктікке ие нүктелік объектілер болып табылатын үшбұрыштар желісі 

құрылады, кейін осы үшбұрыштар желісі бойынша матрица элементтерінің биіктігі есептеледі. 

«Нөлдік биіктігі бар тегіс жабын» әдісі салыстырмалы биіктіктердің матрицасын жасауға 

арналған. Аймақ бедері жергілікті экстремумдар (шұңқыр, төбешік) аумақтарын қамтуы мүмкін. 

Картада мұндай облыстарға тұйықталған горизонтальдар сәйкес келеді. Егер тұйықталған 

горизонтальдің ішінде жергілікті экстремумға (биіктік белгісі, ГГС тармағы және т.с.с.) сәйкес 

келетін нүктелік объект болмаса, онда бұл аумақта жоғары тұйықталған горизонтальға ие тегіс 

жабын құрылады. «Экстремумдарды қалыптастыру» режимі бұл кемшілікті жоюға - тұйықталған 

горизонтальдың ішіне бедердің жергілікті экстремумына сәйкес келетін жабынды құруға 

мүмкіндік береді. 

Матрица жабынды құру әдісін - орташа интерполяцияны белгілеген жағдайда, 

«Экстремумдарды қалыптастыру» режимінде құрыла алады. 

«Жоғарғы нүктелер торы бойынша желілік интерполяцияны» белгілеген жағдайда, жабынды 

құру үшін «абсолютті биіктігі» немесе «метрикадағы биіктік мәні» сипаттамасына ие картаның 

нүктелік объектілері ғана қолданылады. Жоғарғы нүктелер саны кемінде үш.  

Матрица көлденең сызықтары арасында абсолюттік биіктігі бар нүктелік объектілердің 

топтары бар жерлерде жасалатын жабынның түрін жақсартуға мүмкіндік беретін «Биіктік 

нүктелердің торын құру» режимінде құрылуы мүмкін. Егер жабынды құру әдісі - орташа 

интерполяция болса, режим белгіленуі мүмкін. Егер режим белгіленсе, онда матрицаны құрған 

кезде келесі қосымша әрекеттер орындалады: 

- абсолютті биіктігі бар нүктелік объектілер бойынша триангуляция жасалады; 

- триангуляция қабырғалары (немесе қабырға бөліктерінің) сызықтық 3D-объектілерге 

түрлендіріледі (егер қабырға абсолюттік биіктігі бар объектілерді қиып өтпесе, онда ол 

түгелдей шығарылады, егер қиып өтсе, онда оның шыңымен және объектімен қиылысу 

нүктесімен шектелген қабырға бөлігі шығарылады); 

- қосымша 3D-объектілер (қабырға және қабырғаның бөлігі) матрицаға енгізіледі. 

 

«Нөлдік биіктігі бар тегіс жабын» әдісін белгілеген жағдайда салыстырмалы биіктік 

матрицасы құрылады. 

Матрица элементтеріне биіктіктерді енгізу режимі «Салған кездегі биіктік» терезесінде 

белгіленеді. 

Егер биіктік сипаттамалары бар карта объектілері арасындағы қашықтық матрица 

элементінің өлшемінен кем болса, онда объектілерді өңдеген кезде биіктіктерді салу, яғни екі 

немесе одан көп объектілердің бірдей қарапайым алаңға түсуі туындайды. Бұл жағдайда 

жасалатын матрицаның ішіндегісі «Салған кездегі биіктік» белгіленген режиміне байланысты. 

Егер «Салған кездегі биіктік - Орташа» режимі белгіленсе, онда қарапайым алаңның қорытқы 

биіктігі қолда бар биіктік мәнінің және өңделетін объектінің абсолюттік биіктігінің орташа 

арифметикалық мәні ретінде есептеледі. Егер «Салған кездегі биіктік - Ең жоғары» режимі 

белгіленсе, онда қарапайым алаңның қорытқы биіктігі осы алаңға түскен объектілердің ең жоғары 
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биіктігі болады. Егер «Салған кездегі биіктік - Ең төмен» режимі белгіленсе, онда қарапайым 

алаңның қорытқы биіктігі осы алаңға түскен объектілердің ең төмен биіктігі болады. Абсолюттік 

биіктігі бар нүктелік объектінің қарапайым алаңына түскен кезде, алаңның қорытқы биіктігі 

«Салған кездегі биіктігі» белгіленген режиміне қарамастан нүктелік объектінің биіктігі болады. 

«Салған кездегі биіктік» режимі элементке әрқашан ең жоғары салыстырмалы биіктік 

енгізілетін салыстырмалы биіктіктер матрицасына енгізуге ықпал етпейді. 

Карта объектілерінің үшөлшемді метрикасы «Объектілердің үшөлшемді метрикасындағы 

биіктіктерді қолдану» режимі белгіленсе, матрицаны құруға қатысады.  

«Үшөлшемді метрикасы бар алаңдық объектілердің ішіне жабынды құрастыру» режимі 

белгіленсе, онда үшөлшемді метрикасы бар алаңдық объектінің ішінде орналасқан элементтердің 

биіктіктері осы объектінің метрикасы бойынша есептеледі және матрицаға «Салған кездегі 

биіктік» режимінің мәніне қарамастан енгізіледі. «Үшөлшемді метрикасы бар алаңдық 

объектілердің ішіне жабынды құрастыру» режимі үшөлшемді метрикасы бар алаңдық объектінің 

жанында орналасқан объектілердің ықпалын (биіктіктерді салу) жоюға мүмкіндік береді. 

Матрицаны жасаған кезде биіктіктер матрицасын жасау үдерісіне қатысатын ауданның НЛ 

ақпаратының объектілік құрамын анықтайтын IMH кеңейтіміне ие қызметтік мәтіндік файл 

қолданыла алады. Қызметтік мәтіндік файлды теңшеу үшін «Сүзгіні теңшеу» (>>) түймесін басу 

керек. 

Егер қызметтік мәтіндік файл қолданылмаса, онда биіктік матрицасын жасау кезінде 

«абсолютті биіктік», «салыстырмалы биіктік» семантикалық сипаттамаларына ие объектілер, 

сондай-ақ үш өлшемді метрикаға ие объектілер қатысады. 

Жасалатын матрицаның сапасы биіктік сипаттамалары бар карта объектілерінің (абсолютті 

биіктік, үш өлшемді метрика) болуына, сондай-ақ кеңістіктік жайғасымы аймақ бедерінің 

ерекшелігін анықтайтын биіктік сипаттамалары жоқ гидрография объектілерінің болуына 

байланысты. 

Биіктік сипаттамалары жоқ гидрография объектілері «Ағын су желілері» және «Су 

жабындары» бөлімдерін теңшеу керек қызметтік мәтіндік файлдың көмегімен өңдеуге қосылады. 

Айнымалы биіктігі бар гидрографияның желілік объектісін өңдеген кезде (ағын су желілері: 

өзен, жылға және т.с.с.) матрицаға ағын судың өңделетін желісіне сәйкес келетін биіктіктің 

азаятын мәндері енгізіледі. Енгізілетін биіктіктердің мәндері және төмендеуі осы гидрография 

объектісі қиылысатын карта объектілерінің биіктіктеріне байланысты. Егер гидрографияның 

желілік объектісі биіктіктік сипаттамалары бар объектілермен қиылыспаса, онда ол өңделмейді. 

«Абсолютті биіктік» (судың беткі қабаты - көл, су қоймасы және т.б.) сипаттамалары жоқ 

тұрақты биіктікке ие гидрографияның алаңдық объектісін өңдеген кезде, матрицаға өңделетін су 

жабынына сәйкес келетін биіктіктің бірдей мәндері енгізіледі. Биіктік мәні картаның ең жақын 

қоршаған объектілерінің биіктігін ескеріп есептеледі. 

Егер матрицаны құруға арналған бастапқы карта s57navy.rsc жіктеуішіне ие теңіз картасы 

болып табылса, онда тереңдіктер матрицасын құру орындалады. 

SIT немесе SITX пішіміндегі теңіз карталарының бір немесе бірнеше парақтары тереңдіктер 

матрицасын құруға арналған бастапқы деректер болып табылады. Қорытқы матрица теңіз 

аумағында тереңдіктің теріс мәндерін немесе құрғақ жерде тереңдіктің (жалған код) болмау 

белгісін қамтиды. 

Егер бастапқы карта теңіз карталарының бірнеше парақтарын қамтыса, онда матрицаны 

жасау үдерісінің алдында теңіз карталарының парақтарын біріктіру орындалады. Біріктіру 

мақсаты - әртүрлі масштабтағы теңіз парақтарының объектілерін салусыз уақыт картасын 

қалыптастыру. Біріктірілген уақыттық картада салу аумақтарында анағұрлым толығырақ бастапқы 

теңіз картасы бар (анағұрлым ірі масштабты) объектілер қалады. Одан әрі біріктірілген карта 

бойынша тереңдіктер матрицасы құрылады. Егер «Біріктірілген картаны сақтау» режимі 

белгіленсе, онда біріктірілген карта бастапқы картаның тізімдемесінде united_marine.sitx атауымен 

сақталады. Бөлек құжатта ашылған сақталған карта тереңдіктердің жасалған матрицаларын 

түзетуді тексеру үшін, сондай-ақ біріктіру үдерісінсіз матрицаларды қайтадан құру үшін 

қолданыла алады. 
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Уақытша біріктірілген картаға бастапқы парақтардан тереңдіктер матрицасын құру үшін 

келесі объектілер көшіріледі: ИЗОБАТА (s57navy.rsc жіктеуішіндегі DEPCNT_L кілті), ТЕРЕҢДІК 

БЕЛГІСІ (SOUNDG_P кілті), ҚҰРҒАҚ ЖЕР АУМАҒЫ (LNDARE_S), АРАЛ (LNDARE_P), 

БАТЫП КЕТКЕН КЕМЕ (WRECKS_P1), ҚАУІП-ҚАТЕР (OBSTRN_S1), СУ АСТЫНДАҒЫ 

СУАЛЫП БАРА ЖАТҚАН ЖАРТАС (UWTROC_P). 

Одан әрі уақытша картаның объектілері бойынша тереңдіктер матрицасын құру орындалады. 

Матрицаны құру келесі кезеңдерді қамтиды: 

- матрицаны изобаталармен және құрғақ аумақтармен толтыру; 

- тереңдіктердің белгілерімен матрицаны толтыру; 

- интерполяция әдісімен толтырылмаған элементтерді есептеу; 

- матрицаны кедергілермен толтыру. 

 

Матрицаны жасау диалогында мына режимдерді белгілеу керек: «Объектілер метрикасынан 

биіктіктерді қолдану» (тереңдік белгілерін өңдеу үшін), Биіктік нүктелерін қосымша өңдеу — 

(Биіктік ықпалының сәулелерін құру», «Матрица типі - «Жиынтық биіктіктер» (кедергілерді өңдеу 

үшін), Салған кезде биіктігі - «Ең жоғары». 

Матрицаны құру барысында белгіленген параметрлер үшін тереңдіктер туралы жеткіліксіз 

ақпарат туралы хабар берілуі мүмкін. Бұл жағдайда элемент өлшемінің үлкен мәнін немесе 

жабындарды құрастыру әдісін - «Орташа интерполяцияны (16 бағыт бойынша іздеу)» немесе 

«Орташа интерполяцияны (жабынды тегістеу)» белгілеу керек. 

Изобаталарды өңдеу кезінде 174 коды бар семантика қолданылады (ИЗОБАТАНЫҢ МӘНІ). 

Семантик тереңдігін алу үшін 174 кері белгімен қолданылады. Тереңдік мәні изобатаның 

метрикасы өтетін матрица элементтеріне енгізіледі. 

Құрғақ жердің аумақтарын өңдеген кезде матрица элементтеріне бар болған кезде 

интерполяция әдісімен элементтердің мәнін есептеуді болдырмайтын арнайы белгі енгізіледі. 

Құрғақ жердің немесе аралдардың аумақтарына сәйкес келетін құрылған матрица элементтерінде 

тереңдік мәндері жоқ.  

ҚҰРЛЫҚ қабатының АРАЛ нүктелік объектісінің әсерін күшейту үшін, арнайы белгі 

матрицаның бір элементіне емес, төрт элементтен тұратын шаршы алаңға енгізіледі. Шаршы алаң 

метрика нүктесінің түсуінің бір элементін және жайғасымы түсу элементінің ішіндегі метрика 

нүктесінің жайғасымына байланысты таралудың үш элементінен тұрады. Таралу элементтері 

метрика нүктесіне ең жақын түсу элементінің бұрышын қоршайды. 

Тереңдіктердің белгілерін өңдеген кезде, тереңдік мәні метриканың үшінші 

координатасынан (Н) таңдалады. Таңдалатын мәннің таңбасы өзгермейді, яғни метриканың 

үшінші координатасының мәні теріс болуы тиіс. Тереңдіктердің белгілерінің ықпалын күшейту 

үшін, «Биіктік нүктелерін қосымша өңдеу» терезесінде «Биіктік ықпалының сәулелерін құру» 

режимін белгілеу ұсынылады. 

КЕДЕРГІ қабатының объектілерін өңдеген кезде (батып кеткен кеме, қауіп-қатер, су 

астындағы құрғайтын жартас) 179 коды бар семантика қолданылады (ТЕРЕҢДІК МӘНІ). 

Семантиктің тереңдігін алу үшін 179 кері таңбамен қолданылады. КЕДЕРГІ қабатының нүктелік 

объектісінің ықпалын күшейту үшін (батып кеткен кеме, су астындағы құрғайтын жартас) 

тереңдік матрицаның бір элементіне емес, төрт элементтердің шаршы алаңына енгізіледі. Шаршы 

алаң метрика нүктесінің түсуінің бір элементін және жайғасымы түсу элементінің ішіндегі 

метрика нүктесінің жайғасымына байланысты таралудың үш элементінен тұрады. Таралу 

элементтері метрика нүктесіне ең жақын түсу элементінің бұрышын қоршайды. 

Тереңдіктер матрицалары арнайы палитраны қолдана отырып көрсетіледі. Палитра 

тереңдіктердің 32 әркелкі ауқымдарына сәйкес келетін 32 түске ие. Алғашқы 16 ауқым 20 метрге 

дейінгі тереңдіктерді көрсетуге арналған (жағадағы аймақ) және 0.5, 1, 2 метр градациясына ие. 

Қалған ауқымдар 500 метрге дейінгі орташа тереңдікті (5,10,50,100 метр градациясы) және 12000 

метрге дейінгі терең судағы аймақтарды (500 метр және одан артық градациялар) көрсетуге 

арналған. 
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4.2.1.5 Сапа матрицасын жасау 

Сапа матрицасы MTW-файлмен немесе MTQ-файлмен ұсынылуы мүмкін. 

MTW-файлмен ұсынылған сапа матрицасын жасаған кезде объектілер сүзгісі - сапа 

матрицасын жасау үдерісіне қатысатын ауданның НЛ ақпаратының объектілік құрамын 

анықтайтын ІМН кеңейтіміне ие қызметтік мәтіндік файл қолданылуы тиіс. 

Қызметтік мәтіндік файлды теңшеу үшін Сүзгіні теңшеу (>>) түймесін басу және 

«Абсолютті биіктіктер» бөлімін теңшеу қажет. «Абсолюттік биіктіктер» бөлімінің Сипаттама 

коды тобында мәнері карта объектілерінің ақпаратынан таңдалатын семантикалық сипаттаманы 

белгілеу керек. «Абсолютті биіктіктер» бөлімінің объектілер тізімі өңдеуге қосылатын объектілер 

құрамын анықтайды. «Тізім объектілері» тобында «Өңдеу» режимін белгілеу керек. Жасалатын 

матрицаның сапасы осы объектілерді оқшаулау сипатына және олардың санына байланысты, 

себебі матрицаның толтырылмаған элементтерінің мәндері сызықтық интерполяция әдісімен 

анықталады. 

Сапа матрицасын жасауға арналған қызметтік мәтіндік файлдың мысалы (38 коды бар 

семантикалық сипаттама - тұрғындар саны): 

[MTRFILTER] 

WHAT_IS_IT=САПА МАТРИЦАСЫН ЖАСАҒАН КЕЗДЕ ӨҢДЕУГЕ ҚОСЫЛАТЫН 

ОБЪЕКТІЛЕР 

[ABSOLUTE_HEIGHT_OBJECTS] 

ABSOLUTE_HEIGHT_CODE=38 

CODES=INCLUDE 

COUNT=5 

COD1=41100000  S0041100000  ҚАЛАЛАР 

COD2=41200000  S0041200000  ҚАЛА ТИПІНДЕГІ КЕНТТЕР (ҚТК) 

COD3=42100000  S0042100000  АУЫЛ ТИПІНДЕГІ КЕНТТЕР 

COD4=43100000  S0043100000  САЯЖАЙ ТИПТІ КЕНТТЕР 

COD5=43200000  S0043200000  ҚТК САНАТ. ЖАТПАЙТЫН КЕНТТЕР 

[RELATIVE_HEIGHT_OBJECTS] 

RELATIVE_HEIGHT_CODE=1 

CODES=INCLUDE 

COUNT=0 

[HYDROGRAPHY_CONSTANT_HEIGHT_OBJECTS] 

COUNT=0 

[HYDROGRAPHY_VARIED_HEIGHT_OBJECTS] 

COUNT=0 

[ADDITIONAL] 

COUNT=0 

 

MTQ-файл ұсынған сапа матрицасын құру үдерісі былайша іске қосыла алады:  

- «Файл» мәзірінің «Жасау - Сапа матрицасы» тармағы арқылы; 

- «Карта бойынша есеп айырысу» міндетінің «Жабындармен операциялар» қосалқы 

панелінің «Сапа матрицасын жасау» түймесін басу арқылы; 

- «Электрондық картаның деректер тізімі» диалогында сапа матрицасының әрекетсіз 

файлын қосқан кезде. 

 

Сапа матрицасы векторлық карта объектілерінің ақпараты бойынша немесе MTD-үлгінің 

ақпараты бойынша құрылуы мүмкін. Жабынды үлгілеуге арналған бастапқы деректер - 

семантикасында немесе метрика биіктігінде үлгіленетін сипаттаманың мәні жазылған векторлық 

картаның объектілері немесе MTD-үлгісі нүктелерінің деректері болып табылады. 
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4.2.1.6 Сапа растрын құру 

4.2.1.6.1 Жалпы мәліметтер 

Сапа растры - аймақ объектілерінің қасиеттерін, белгіленген деңгейлер бойынша 

градациясының және растр элементтерін тиісті түспен толтырудың көмегімен алатын аймақтың 

растрлық үлгісі. Ең көп деңгейлер саны - 255, 1-255. 0-деңгейі деректердің жоқтығын білдіреді. 

Растрдың элементі жағының өлшемі растрды жасаған кезде белгіленетін аймақтың шарты 

теліміне (қарапайым телім) сәйкес келеді. 

Сапа растрының элементі тиісті қарапайым телімге түскен карта объектісі қасиеттерінің 

деңгейінің нөмірін қамтиды. 

Объект қасиеттерінің деңгей нөміріне сәйкестігі және деңгейдің түсі растрды жасаған кезде 

белгіленеді. 

Растрда объектілерді көрсеткен кезде оларды салу, яғни екі немесе одан артық объектілердің 

бірдей элементіне түсу туындауы мүмкін. Салған кезде әрбір кейінгі объектінің ақпараты алдыңғы 

объектінің ақпаратын алмастырады. Объектілерді өңдеу оларды көрсету тәртібінде орындалады. 

Басқа объектілердің үстінде көрсетілетін объект кейін өңделеді. 

 

4.2.1.6.2 Жасау диалогы 

Сапа растрын жасау диалогын шығару «Файл» мәзірінің «Жасау - Сапа растры» тармағы 

көмегімен орындалуы мүмкін.  

Растрды жасаған кезде карта объектілерінің және оған қосылған барлық пайдаланушылық 

карталардың ақпараты қолданылады. 

Растрды жасаған кезде растрды жасау үдерісіне қатысатын аудан ақпаратының объектілік 

құрамын анықтайтын қызметтік мәтіндік файл (MАP2RSW.INI), сондай-ақ карта объектілері 

көрсетілетін түстер қолданылады. 

MАP2RSW.INI қызметтік мәтіндік файлы Панорама ГАЖ жеткізу жиынығына кірмейді. 

Оны кез келген мәтіндік түзеткіште жасауға болады. Қызметтік мәтіндік файлдың құрылымы 

және мысалы 3-қосымшада келтірілген. 

Қызметтік мәтіндік файлдың атауы «Сүзгінің атауы» терезесінде белгіленеді. 

Растрдың элементі жағының өлшемі метр түрінде «Элементтің өлшемі» терезесінде 

белгіленетін аймақтың шаршы теліміне сәйкес келеді. 

Сапа растрын жасаған кезде «Сығылу» режимі белгілене алады, бұл ретте ақпарат қапталған 

түрде жазып алынады, бұл файлдың көлемін айтарлықтай азайтады. 

Сапа растры ауданға, ауданда белгіленген аймақтың теліміне немесе ауданның белгіленген 

парақтарына құрылуы мүмкін. 

Ауданға растрды құрастыру үшін «Шығару аумағы» тобында «Барлық аудан» режимін 

қосқан жөн. 

Растрларды құрастыру үшін белгіленген парақтарға «Парақтар бойынша» режимін қосқан 

жөн. Әдепкі түрде растрлардың атаулары белгіленген парақтарға автоматты түрде карта 

файлдарының атауларына сәйкес белгіленеді, бірақ «Атауды таңдау арқылы» қосулы режимі 

кезінде сұралуы да мүмкін. 

Аймақтың белгіленген теліміне растрды құрастыру үшін «Шығару аумағы» тобында 

«Таңдау» түймесін басып, тінтуірдің сол жақ түймесін екі рет басу арқылы картадағы аймақтың 

телімін таңдаңыз. Шығару аумағының шектерін өзгерту үшін - «Өзгерту» түймесін басыңыз және 

тінтуірмен өзгертіңіз. Өзгерту режимінің аяқталуы - тінтуірдің сол жақ түймесін екі рет басу. 

Телімнің шектері «Координаттар» түймесін басқаннан кейін «Оңтүстік, Солтүстік, Батыс, 

Шығыс» терезелерінде оның жақтарынан метрлерде координаттармен де белгілене алады. Егер 

осы карта үшін тегіс тікбұрышты координаттарда геодезиялық координаттарға қарай және кері 

қарай қайта есептеуге қолдау көрсетілсе, онда телімнің шектері градус түрінде де белгілене алады.  
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4.2.1.7 TIN-үлгіні құру 

4.2.1.7.1 Жалпы мәліметтер 

TIN-үлгі көп қырлы жабын - төбелері бастапқы тірек нүктелер, сондай-ақ құрылымдық 

желілер мен толтыру алаңдарының метрика нүктелері болып келетін үшбұрыштардың тұрақсыз 

желісі болып табылады. 

TIN-үлгі «абсолютті биіктік» сипаттамасы немесе үш өлшемді метрикасы бар нүктелік, 

желілік және алаңдық объектілерді қамтитын триангуляция полигонының шегінде бастапқы 

векторлық картаның деректері бойынша құрылады. TIN-үлгіні құру үшін кемінде төрт нүктелік 

объект керек. 

 

4.2.1.7.2 Жасау диалогы 

TIN-үлгіні құрастыру диалогын шығару былайша орындалуы мүмкін: 

- «Файл» мәзірінің «Жасау - TIN-үлгі» тармағы көмегімен; 

- «Файл» мәзірінің «Қосу - TIN-үлгі» тармағы көмегімен әрекетсіз файлды қосқан кезде; 

- «Электрондық картаның деректер тізімі» диалогында әрекетсіз файлды қосқан кезде. 

 

TIN-үлгіні құрастыру карта деректері мен оған қосылған барлық пайдаланушылық карталар 

бойынша орындалады. Жабынның TIN-үлгісі тірек нүктелерді, құрылымдық сызықтарды және 

тұрақты мәнмен толтыру алаңдарын қамтитын бастапқы векторлық картаның деректері бойынша 

құрылады. TIN-үлгіні құрастырған кезде «абсолюттік биіктігі» семантикалық сипаттамасы бар 

карта объектілері және үшөлшемді метрикасы бар объектілер қолданылады. 

TIN-үлгі ауданға немесе ауданға белгіленген аймақ теліміне құрылуы мүмкін. 

Ауданға TIN-үлгіні құрастыру үшін «Шығару ауданы» тобында «Барлық аудан» режимін 

қосу керек. 

Белгіленген тікбұрышты аймақ теліміне TIN-үлгіні құру үшін, «Шығару аумағы» тобында 

«Таңдау» түймесн басып, тінтуірдің сол жақ түймесін екі рет басу арқылы картадағы аймақ 

телімін таңдау қажет. Шығару аумағының шектерін өзгерту үшін - «Өзгерту» түймесін басыңыз 

және тінтуірмен өзгертіңіз. Өзгерту режимінің аяқталуы - тінтуірдің сол жақ түймесін екі рет басу. 

 

4.2.1.8 MTD-үлгіні құру 

4.2.1.8.1 Жалпы мәліметтер 

MTD-үлгі нүктелік өлшемдердің нәтижелерін - әуелік лазерлік сканирлеу, Жерді қашықтан 

зондтау (ЖҚЗ) және басқа деректерді өңдеуге арналған. MTD-үлгі кеңістіктік координаттарды (X, 

Y, Z) және нүктелердің басқа сипаттамаларын, мысалы, лазерлік сәулелену қарқындылығының 

мәндерін қамтитын сандық тұрақсыз нүктелік үлгі болып табылады. 

MTD-үлгі лазерлік сканирлеу және қашықтан зондтау деректері, сондай-ақ арнайы кешендер 

мен стереоаспаптардан алынған нүктелік өлшемдердің нәтижелері бойынша құрылуы мүмкін. 

 

4.2.1.8.2 Жасау диалогы 

MTD-үлгіні құрастыру диалогын шығару былайша орындалуы мүмкін: 

- «Файл» мәзірінің «Жасау - MTD-үлгі» тармағы көмегімен; 

- «Файл» мәзірінің «Қосу - MTD-үлгі» тармағы көмегімен әрекетсіз файды қосқан кезде; 

- «Электрондық картаның деректер тізімі» диалогында әрекетсіз файлды қосқан кезде. 

 

MTD-үлгіні құру координаттар мен нүкте кодтарын (X, Y, Z, C) қамтитын мәтіндік файлдың 

деректері бойынша орындалады. Бастапқы мәтіндік файлдың нүктелерінің кодтары MTD-үлгінің 

қабаттарына (жер, өсімдіктер, гидрография, құрылымдар және басқасы) сәйкес келеді. 

Жасалатын MTD-үлгінің проекция параметрлерін орнату үшін картадан «Картадағы 

төлқұжаттық деректер» түймесін басу арқылы картаны таңдау керек. 
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Бастапқы мәтіндік файлдағы нүктелердің координаттары тікбұрышты (метрлерде) немесе 

геодезиялық (градустарда немесе радиандарда) болуы мүмкін. Бастапқы деректердің пішімі 

«Пішім» терезесінде белгіленеді. Мәтіндік файлды таңдағаннан кейін бастапқы нүктелердің 

кодтары мен саны теңшеу терезесіне шығарылады. Одан кейін жасалатын MTD-үлгінің 

қабаттарына мәтіндік файлдағы кодтардың сәйкестігін теңшеу қажет. Қабаттың атауы мен түсін 

таңдау «Қабаттың атауы» және «Түсі» бағандарын екі рет басқан кезде орындалады. Егер 

бастапқы кодқа «Жүктелмейтін» қабатының атауы белгіленсе, онда осы коды бар нүктелер MTD-

үлгіні жасаған кезде өткізіледі. Егер бастапқы кодқа «Бедер» қабатының атауы белгіленсе, онда 

осы коды бар нүктелер биіктіктер матрицасы палитрасының түстерімен көрсетіледі. Теңшелімдер 

IMD кеңейтіміне ие файлда сақталады. Бастапқы мәтіндік файл тек қана нүктелерді 

координаттарын ғана қамтуы мүмкін, бұл ретте мұндай мәтіндік файлдың барлық нүктелері 

бедердің жабыны ретінде қарастырылады. 

 

4.2.2 Электрондық картаны ашу 

Электрондық картамен жұмыс істеу үшін, Сізге оны алдымен ашып, экранда көрсету керек. 

Бұдан кейін оны қарауға, түзетуге, рәсімдеуге және басып шығаруға болады. 

Әрекет ететін электрондық картаны ашу үшін, «Ашу» пәрменін қолданыңыз («Файл» мәзірі) 

немесе құралдар панелінің «Ашу» түймесін басыңыз. 

Сіз бірден бірнеше электрондық карталарды ашып, олар арасында жұмыс барысында ауыса 

аласыз. 

Файлды алмасу пішімінде ашқан кезде (SXF, TXT, DIR, PCX, BMP, TIFF және т.б.) 

Панорама ГАЖ пішіміне деректерді жүктеу орындалады. 

 

4.2.3 Карталар менеджері 

Карталар менеджері картографиялық деректер туралы ақпараттың үлкен көлемін қатқыл 

дискте сақтауға және қолдануға арналған. «Карталар менеджерінің» негізгі атқарымдары: 

- магниттік тасығыштағы картографиялық деректерді іздеу; 

- картографиялық деректер мен олар арасында дерекқордағы иерархиялық өзара байланыс 

туралы пайдаланушылық ақпаратты жүргізу; 

- TRE кеңейтіміне ие мәтіндік файлда сақталатын «Карта менеджері» деректерін 

дерекқордың пішіміне түрлендіру; 

- дерекқордағы картографиялық деректерді атрибуттары бойынша іздеу; 

- SXF пішімінің екілік деректері негізінде картографиялық ауданды жасау; 

- әртүрлі масштабтарда картографиялық деректерді визуализациялау; 

- карта туралы қажетті мәліметтерді алу; 

- ГАЖ ашық құжатына қажетті файлды ашу немесе қосу; 

- картографиялық деректерді сақтық көшіріп алу; 

- дерекқорда сақталатын картографиялық деректердің жалпы көлемі және саны туралы 

анықтама деректерді алу; 

- иерархиялық құрылым түрінде картографиялық деректердің құрамын басып шығару. 

 

Картографиялық деректер туралы ақпарат дерекқорда сақталады. «Карталар менеджерінде» 

ДҚ ішіндегісі шежіре түрінде келтірілген, онда шежіренің әрбір элементіне ДҚ-ғы жазба сәйкес 

келеді. ДҚ DBF, DBT, MDX пішіміндегі файлдар жиынтығы болып табылады. DBF файлдарында 

карталар файлының атауы және файлдар арасындағы иерархиялық байланысты құруға арналған 

деректер сақталады. MDX файлы - иерархия деңгейін қамтитын өріс бойынша индекстік файл. 

DBT файлдарында ДҚ әрбір жазбасына пайдаланушылық ақпарат келтірілген.  
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12-сурет -   Карталар менеджері 

Карталар шежіресі деректері бар файлдардың орналасуы туралы ақпаратты қамтиды. 

Файлды бірнеше тәсілмен ашуға болады: 

- карталар шежіресінің таңдалған торабын тінтуірмен екі рет шерту; 

- «Файл» мәзіріндегі «Құжатты ашу» тармағы арқылы; 

- мәнмәтіндік мәзірдегі «Құжатты ашу» тармағы арқылы; 

- «Құжатты ашу» панелінің түймесі арқылы. 

 

Белсенді құжатқа файлды қосу «Қосу» («Түзету» мәзірінде) тармағын таңдаған кезде немесе 

басқарушы түймелер панеліндегі тиісті түйме арқылы жүргізіледі. 

Бастапқы түрде (инсталляциядан кейін) «Менеджер» мысал ретінде инсталляцияға кіретін 

дерекқорға теңшелген. ДҚ ішіндегісінің негізінде шежіре түріндегі өзара байланысқан 

элементтердің иерархиялық құрылымы құрылады. Құрылым элементтерін келесі типтерге бөлуге 

болады: 

1) Тақырыптық бөлім - бұл жалпыланған карталар тобы. Оған қандай да бір сипаттамасы 

немесе географиялық жайғасымы бойынша жиналған шежіренің тораптар тобының 

жалпы атауын қамтитын шежіренің тарамдары жатады. Мысалы, «Мәскеу және Мәскеу 

облысы» тобына Мәскеу қаласы мен Мәскеу облысына жататын барлық карталар 

жиналуы мүмкін. 

2) Ішінара жолы бар тақырыптық бөлім - топтың атауынан және шаршы жақшаға алынған 

еншілес тораптардың бастапқы жолынан тұратын тақырыптық бөлімге ұқсас карталар 

тобы. Мысалы: «Мәскеу облысы [C:\Panorama\MosObl\]». Бөлімге Мәскеу облысына 

жататын және C:\Panorama\MosObl\ бастапқы жолымен орналасқан карталар 

жайғастырылған. 

3) Деректер файлы - әрбір карта туралы ақпаратты қамтитын шежіре торабы. Ол шаршы 

жақшаға алынған картаның аты мен қызметтік ақпаратты қамтиды. Қызметтік ақпарат 

дегеніміз - Сіздің компьютеріңіздегі картаға толықтай немесе ішінара жол (бұл ретте, 

толық жол басты тарамда көрсетілген бастапқы жолдан және таңдалған тораптың ішінара 

жолынан қалыптасады). SXF, TXF, SIT, MAP, RSW, RST, MTW, MTL, MTQ, MPT, RSC 
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кеңейтіміне ие файлдар карта файлдары болып табылады.  

4) Тораптар атауының мысалдары:  

- Подольск 1:100 000 [c:\Users\Public\Documents\Panorama\Panorama13\Data\Podolsk.map]; 

- Подольск 1:100 000 [Data\Podolsk.map]. 

5) Ерікті пішімді файл - бұл тораптың атауынан және ерікті пішімдегі файлға жолдан 

тұратын шежіренің торабы. Мысал: 

- Құжат [D:\TreeMap\Document.txt]. 

 

Пайдаланушы өзгертуі немесе жаңа «Шежіре» жасауы мүмкін. Параллельді түрде тиісті БҚ 

өзгертіледі.  

Жаңа шежіре жасалған кезде бірден жаңа ДҚ атауын көрсетіп, қалыптасатын шежіре туралы 

қандай да бір ақпаратты қамтуы тиіс (мысалы, файлға ішінара жол) Шежіренің бірінші элементін 

жасау ұсынылады.  

Карталар шежіресінің тораптарын жасау үшін «Файл - Карталар шежіресін жасау» мәзірінің 

тармағы қолданылады. 

Көшіріп алу, кесіп алу, енгізу және жою үшін («Түзету» мәзірі) шежіресінің тораптарын 

көптік бөлектеу мүмкіндігі көзделген. Тораптардың бірізділігін бөлектеу үшін бірінші және соңғы 

торапта «Shift» пернесімен бірге тінтуірді басу қажет. Бөлек тораптарды бөлектеу үшін, шежіренің 

таңдалған торабында «Ctrl» пернесімен бірге тінтуірді басыңыз. Егер оралған тораптың 

ішіндегісін бөлектеу қажет болса, онда торапты жайып, ішіндегісін бөлектеу керек. 

Шежіре тораптарының бірізділігін өзгерту үшін Торапты бір жерден басқа жерге сүйреу 

тәсілін қолдануға болады. Бұл үшін бір торапты бөлектеп, тораптағы тінтуірді ұстап тұрып, оны 

қалаған жеріңізге сүйреу қажет. Файлдарға жолы көрсетілген тораптарға сүйреуге болмайды.  

Шежірені түзету ыңғайлылығы үшін «Түзету» мәзірінің тармақтары тінтуірдің оң жақ 

түймесін басқан кезде мәнмәтіндік мәзірде қайталанады.  

Карталар «менеджерінде» шежіре тораптарын қалыптастыру арқылы деректерді автоматты 

түрде іздеу мүмкіндігі бар - «Карталар шежіресін автоматты түрде толтыру» («Файл» мәзірі) 

тармағы. Автоматты іздеуді ұйымдастыру іздеу жолын көрсету және «Іздеу» («Іздеу» мәзірі) 

қосалқы терезесінде карта типтерін таңдау арқылы жүргізіледі. 
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13-сурет -   Дисктердегі деректерді іздеу 

Карталар шежіресінің сыртқы түрін пайдаланушы теңшеуі мүмкін («Түр» мәзірі). 

«Орау/Жаю» тармақтарының біреуін таңдау еншілес тораптардың шежіресін орауға/жаюға 

мүмкіндік береді. Керісінше жағдайда бұны таңдалған торапты басу арқылы жасауға болады. 

Карталар шежіресі карта типтері бойынша жіктелген тізім түрінде келтірілуі мүмкін - «Типтер 

бойынша жиіктеу» («Түр» мәзірі) тармағы. Бұл жағдайда шежіремен жұмыс істеу сервисі 

шектелген (түзету түймелері қолжетімсіз).  

Жаңарту («Түр - Шежірені жаңарту» мәзірі) шежіреден әрекетсіз тізімдемелер мен 

файлдарды жоюды көздейді (бастапқы шежіреде олар  деп белгіленген). 

Сүзгі («Түр - Файлдар сүзгісі» мәзірі) шежірені қосалқы терезеде белгіленетін шарт бойынша 

сүзгілейді. Сүзгіленген шежіреде түзетуге тыйым салынған. Түзетуге рұқсат беру үшін «Сүзгі» 

түймесін сөндіру арқылы сүзгілеуден бас тарту қажет. 

«Менеджердің» пайдалану ыңғайлылығы үшін «Картаның қасиеттері» панелін көрсетуді 

сөндіру мүмкіндігі бар ««Толықтай қарау» тармағы «Түр» мәзірі). 

Карталар «менеджерінде» іздеу мүмкіндігі ұсынылған («Іздеу» мәзірі). Іздеу торап, 

семантика және координаттар бойынша жүргізіледі. Торап бойынша іздеу - тораптың атауы, 

файлдың атауы немесе ескертпесі бойынша іздеу. Семантика бойынша іздеу дегеніміз - мәнін 

көрсете отырып семантика өрістерінің біреуі бойынша (сипаттама коды, кілті, атауы) іздеу. 

Координаттар бойынша іздеу дегеніміз нүкте немесе алаң бойынша іздеу. Іздеу шарттарын 

қанағаттандыратын бөлектенген шежіренің торабы торап бойынша іздеу нәтижесі болып 

табылады. Семантика немесе координаттар бойынша іздеу нәтижесі картада объект болса, қызыл 

түспен іздеу объектісі бөлектенген картасы көрсетілген шежіренің торабы болып табылады. «Іздеу 

сүзгісі» түймесін басқан кезде, шежіре іздеу шарттарын қанағаттандыратын ДҚ жазбаларын ғана 

көрсетеді.  

Карталар «менеджерінде» «Сервис» мәзірінің келесі режимдері іске асырылған: 

1) Карталар шежіресінен пайдаланушының бумасына файлдарды «Сақтық көшіріп алу» 

режимі. Файлдардың көшірмелерін жасау үшін қосалқы терезеде файлдардың тізімін 

толтырып, көшіріп алуға арналған буман көрсету қажет. Файлдар тізімін таңдалған 

файлдарды шежіреден сүйреу,  түймесін басу немесе бөлектенген файлды тінтуірмен 
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екі рет шерту арқылы толтыруға болады. Файлдардың көп санын таңдау үшін «Ctrl» 

немесе «Shift» пернесімен (шежіре тораптарының жалпы тізімінен бірінші және ең соңғы 

файлды таңдау үшін) тінтуірді шерту қажет. Файлдардың кезекті көшірмелерін жасаған 

кезде екінші рет қолдануға болатын сақтық көшіріп алуға арналған деректерді INI типті 

мәтіндік файлға сақтауға болады. Бұл үшін «Сақтау» және «Ашу» түймелерін қолдануға 

болады. «Қосу» түймесі бойынша шежіреге қосылмаған көшіріп алуға арналған файлды 

таңдауға болады. «Жою», «Тазарту» түймелерін қолданып, файлдар тізімін түзетуге 

болады. Файлдар тізімін көшіріп алу «Көшіріп алу» түймесін басқан кезде басталады. 

2) Карталар типіне байланысты анықтамалық деректерді көлемі және саны бойынша алу.  

 

Карталар шежіресін басып шығару мәзірдің тиісті тармағын таңдаған кезде жүргізіледі. 

Мәзірдің негізгі тармақтарын қолдану ыңғайлылығы үшін «Өзгерту», «Қосу», «Жою», 

«Құжатты ашу», «Белсенді құжатқа қосу», «Көрсету», «Іздеу», «Шежіре бойынша іздеуді 

жалғастыру», «Объектіні бөлектеуді болдырмау», «Алдыңғы объект», «Келесі объект», «Файлдар 

сүзгісі», «Ауданды жасау» түймелерін қамтитын Басқарушы панель қалыптасқан. 

Карталар шежіресі торабының ішіндегісін «Жалпы», «Қарау», «Ауданды жасау» 

режимдерімен көрсететін «Картаның қасиеттері» панелі.  

Картаның жалпы қасиеттері торап туралы мәліметтерді (тораптың атауы, тораптың типі, 

файлға жол, ескертпе) және файл туралы мәліметтерді (картаның атауы, картаның типі, масштабы, 

парақтар саны, файлдың өлшемі, палитрасы, өзгерту күні) қамтиды. Торап туралы мәліметтерді 

өзгерту нәтижелерін сақтау «Өзгерістерді сақтау» түймесі бойынша жүргізіледі. 

«Қарау» режимін таңдаған кезде таңдалған карта жүктеледі. 

Картаның координаттары және көрсетудің ағымдағы масштабы алдыңғы панельге 

шығарылған. Картаны масштабтау «Shift + >« (суретті ұлғайту), «Shift + <« (суретті кішірейту) 

пернелерінің тіркесімі немесе қосылған түйме кезінде картаны масштабтау панелі түймелерінің 

көмегімен жүргізіледі: 

- «Картаны жақындату» түймесімен суретті ұлғайту, «Нүктеде масштабтау» қосулы 

түймесі кезінде тінтуірдің сол жақ түймесі; 

- «Картаны алшақтату» түймесімен суретті кішірейту; «Нүктеде масштабтау» қосулы 

түймесі кезінде тінтуірдің оң жақ түймесі; 

- «Бастапқы масштаб» түймесімен бастапқы масштаб; 

- терезедегі барлық карта. 

 

Картаның шежіре файлдары негізінде жұмыстар аумағын қалыптастыруға болады. Бұл үшін 

«Ауданды жасау» режимі қолданылады. Бетке көшу беттерді әдеттегі ауыстыру арқылы немесе 

«Файл» мәзірінде тиісті тармақты немесе панельдегі түймені таңдау арқылы жүргізіледі. 

Ауданды жасау үдерісі екі қосалқы шежірелер түрінде карталар шежіресін ұсынудан 

басталады:  

- жіктеуіштері бар шежіре; 

- SXF екілік файлдары және TXF мәтіндік файлдары бар шежіре.  

 

Жасау бетінің өрістерін толтыру қосалқы «Шежірелерден» таңдалған файлдарды сүйреу 

әдісімен немесе таңдалған файлды екі рет шерту арқылы жүргізіледі. Көптеген файлдарды таңдау 

мүмкіндігі көзделген. Бұл үшін «Shift» пернесімен бірге тінтуірді шерту арқылы SXF, TXF 

«Шежіресінен» бірінші және соңғы файл таңдалады. Таңдау нәтижесінде шежіредегі барлық 

таңдалған файлдар қызыл түспен бөлектенеді. «Қосу», «Жою», «Тазарту» түймелерін қолданып, 

ауданды жасау үшін деректерге ие файлдардың тізімін түзетуге болады. 

«Ауданның атауы» өрісін толтыру міндетті емес.  

Ауданды жасау нәтижелері ГАЖ-да ауданның ашылған картасы болып табылады. 

Жіктеуіштер үшін «Жіктеуіштің редакторын» жүктеу мүмкіндігі көзделген. Бұл үшін 

таңдалған файлды тінтуірмен екі рет басу немесе «Файл» мәзірінде немесе мәнмәтіндік мәзірде 

тиісті тармақты қолдану қажет. 
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Карталар «менеджерін» жапқан кезде мәтіндік файлдағы шежіренің соңғы нәтижелерін еске 

сақтау көзделген. Нәтижесінде карталар «Менеджерін» қайтадан іске қосқан кезде экранда 

шежірені қараудың соңғы түрі көрсетіледі. 

 

4.2.4 ГАЖ Сервер 

4.2.4.1 Жалпы мәліметтер 

Панорама ГАЖ ең алғашқы ГАЖ нұсқалары сияқты қарау және түзету үшін карталарға көп 

пайдаланушылық қолжетімділікті қамтамасыз етеді. Сонымен қатар, Панорама ГАЖ файл-сервер 

режимімен қатар, клиент-сервер режимінде де карталары ашуы мүмкін. 

Сервер ретінде картаға қолжетімділік үшін Сервер ГАЖ бағдарламасы қолданылады. 

Ол векторлық карталарға, растрларға және матрицаларға қашықтан қолжетімділік ұсынады. 

Серверге қосылу сокеттер механизмін қолдана отырып TCP\IP протоколы бойынша орнатылады. 

Клиент пен сервер арасында екілік деректер - объектілердің координаттары, атрибуттар, 

растрлар мен матрицалар деректерінің блоктары жіберіледі. Сондықтан қалыпты жұмыс үшін 

клиент пен сервердің жоғары жылдамдықты қосылымы, мысалы, Ethernet 100 Мбит\сек желісі 

бойынша қосылым керек. 

Серверде деректерді орналастыру заңсыз көшіріп алудан және өзгертуден деректерді 

қорғауды қамтамасыз етеді. Пайдаланушы жұмыс үшін шартты атаулары бойынша (алиас) 

деректерді таңдайды. Қолжетімді деректер тізімі әрбір пайдаланушы үшін жекеше: пайдаланушы 

аты және құпиясөзі бойынша қалыптасады. Векторлық карталар қарау үшін немесе қарау және 

түзету үшін ашылуы мүмкін. Растрлар және матрицалар қарау және есептеулерді орындау үшін 

ғана қолжетімді. Сонымен қатар, барлық деректер серверден алмасу пішімдеріне, алмасу буферіне 

немесе басқа карталарға көшіріп алу үшін жабылуы немесе ашылуы мүмкін. 

Пайдаланушылар тізімі, деректер тізімі және олардың қасиеттері серверде GISSERVER.XML 

параметрлер файлында сақталады. Параметрлердің файлын жасау және түзету сервердің 

әкімшісімен ГАЖ Әкімші арнайы бағдарламасы көмегімен орындалады. Құпия сөздер тізімі MD5 

алгоритмі бойынша шифрланған күйде параметрлер файлында сақталады. 

Сервердегі деректермен пайдаланушылардың барлық деректері \LOG\gisserver.log 

бағдарлама жұмысының мәтіндік протоколына хаттамаланады. \LOG бумасы ГАЖ Сервер 

бағдарламасы бар бумаға орналасады. 

Деректерге қолжетімділіктің ағымдағы күйі сервердің консолінде көрсетіледі. 

 

4.2.4.2 Жүйелік талаптар 

ГАЖ Сервер бағдарламасы MS Windows 7 (64 разрядты) және одан жоғары) жергілік желісі 

бар  кез келген компьютерге орнатылуы мүмкін. 

Әрбір клиентке жедел жадтың 1,5 Мбайты бөлінеді. Ашық векторлық карталар, растрлар мен 

матрицалардың саны бөлінетін жадтың көлеміне айтарлықтай әсер етпейді. 100 клиентті қосуға 

ГАЖ Сервер бағдарламасы орнатылған компютерде шамамен 1,5 Гигабайт жедел жад қажет. 

Қосылатын клиенттер саны шектелмеген. 

Жылдам әрекетті арттыру үшін көп процессорлық жүйелік тақталарды қолданған және 

деректерді әртүрлі физикалық дисктерге орналастырған жөн. 

Жіберілетін деректердің үлкен көлемдеріне байланысты (бір сурет немесе матрица 1 

Тбайтты құрауы мүмкін) сервер мен клиент арасында жоғары жылдамдықты қосылым болуы 

қажет. 

 

4.2.4.3 Қосылым параметрлері 

Серверге алғаш рет қосылған кезде, клиент бағдарламасында сервердің мекенжайын - 

хосттың атын немесе ГАЖ Сервер бағдарламасы іске қосылатын компьютердің ІР-мекенжайын 

енгізу қажет. Хост атауы ретінде жергілікті желідегі компьютердің атауы болуы мүмкін. 

Сервердің мекенжайынан басқа қосылуға арналған порттың нөмірі көрсетіледі. 
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Әдепкі түрде порт нөмірі 2047 тең. Компьютердің атауын жергілікті желідегі компьютерлер 

тізімі қалыптастыратын «Компьютерлерді шолу» диалогында таңдауға болады. Қашықтан қосылу 

үшін ІР-мекенжайды енгізу қажет. 

Басқа серверге қосылу үшін жаңа мекенжайды енгізу қажет. Бір сәтте бір серверге қосылуға 

болады. 

 

4.2.4.4 Пайдаланушыларды тіркеу 

Серверге қол жеткізу үшін пайдаланушы жұмыстың басында пайдаланушының аты мен 

құпиясөзді енгізуі тиіс. Бұдан кейін пайдаланушы «ГАЖ Серверден деректерді ашу» диалогында 

деректерді таңдай алады. Егер пайдаланушы тіркелуге дейін осы диалогтарға жүгінсе немесе ГАЖ 

жұмыстың соңғы сеансында ашылған карта серверінде ашуға тырысса, онда пайдаланушыны 

тіркеу диалогы автоматты түрде ашылады. Пайдаланушының құпиясөзі шифрланған күйде MD5 

алгоритмі бойынша сақталады және жіберіледі. Құпиясөз жоғалған жағдайда оны әкімші қайтадан 

белгілейді. 

 

4.2.4.5 Деректерге қолжетімділік 

Пайдаланушы бөлек терезеде векторлық карталарды, растрларды немесе матрицаларды 

ашуы немесе бұрын ашылған деректерге қосуы мүмкін. «ГАЖ Серверден деректерді ашу» 

диалогының тақырыпатында пайдаланушының аты көрсетіледі. Диалог үш қойындыны - карталар, 

растрлар мен матрицаларды қамтиды. Әрбір қойындыда тиісті деректердің тізімі келтірілген. 

Тізімнің әрбір элементі көрнекілік үшін қолжетімділік құқықтарын - оқу, түзету, көшіріп алуды 

көрсету үшін түрлі-түсті белгішеге ие. 

Қажетті элементті таңдаған кезде және «Ашу» түймесін басқан кезде ГАЖ-де таңдалған 

деректердің суретін қамтитын жаңа терезе пайда болады. Егер таңдалған деректер әлдеқашан 

ГАЖ-де ашылса, онда жаңа терезе ашылмайды. Егер деректерді ашқан кезде қате туындаса, онда 

экранға қате туралы хабар беріледі. 

Ашылған картаға деректерді қосу үшін, тізімдердің біреуінде қажетті элементті таңдап, 

«Қосу» түймесін басу қажет. Қосуға арналған карталар тізімінде пайдаланушылық карталар (SIT) 

ғана таңдалуы мүмкін. 

 

4.2.5 Дерекқордан картаны ашу 

4.2.5.1 ДҚБЖ басқарылатын кеңістіктік деректер қорларына қосылу 

Панорама ГАЖ кеңістіктік дерекқордың (ДҚ) ішіндегісіне қолжетімділікті қамтамасыз етеді. 

ДҚ-ға қосылу үшін кеңістіктік деректердің қорынан деректер көрсетілетін (кесте, көрініс немесе 

SQL-сұраудың нәтижесі) сандық векторлық карта параметрлерінің сипаттамасын қамтитын DBM 

пішімді файл қолданылады.  

DBM файлдарды сақтау, жасау және түзету үшін жүйе міндеттері файлдарының жалпы 

бумасында орналасқан («c:\Users\Public\Documents\Panorama\) DBMLIST.XML деп аталатын XML-

құжат жасалған. 

DBM сипатталған картаны ашу «Файл - DBM-картаны ашу» бағдарламасының басты 

мәзірінің тармағы арқылы немесе басты құралдар панеліндегі «DBM-картаны ашу» түймесі 

көмегімен жүргізіледі. 

dbmlist.xml жұмыс істеуге арналған құрал Дерекқордан картаны ашу диалогында келтірілген. 
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14-сурет -   «Дерекқордан картаны ашу» диалог түрі 

DBM файлдарын құралдар панеліндегі түймелерді қолданып тізімге қосуға, жоюға, жасауға 

және түзетуге болады. Ашу және Қосу түймелері тізімнен таңдалған dbm-файлда сипатталған 

картаны экранда ашу немесе оның ағымдағы картаға қосуға арналған. Диалогта көптеген 

файлдарды таңдау көзделген. 

DBM файлды жасау және түзету үшін Кеңістіктік дерекқорды ұсыну параметрлері диалогы 

қолданылады. 

 

 

15-сурет -   «Кеңістіктік дерекқорды ұсыну параметрлері» диалогы 
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Жаңа файлды жасаған кезде DBM атауына ие бумаға толық жолды көрсету керек, картаның 

сәйкестендіргіші автоматты түрде қалыптасады. Картаның атауы, шартты белгілерді көрсетудің 

базалық масштабы және координаттар жүйесін пайдаланушы енгізеді және міндетті түрде 

толтырылуы тиіс. Карта жіктеуішін пайдаланушы әрекеттегі жіктеуіштерден таңдайды және 

жалпы жіктеуіштер бумасында немесе түзетілетін DMB файл орналасқан бумада сақталады. 

Жіктеуішті ашқан кезде кілттер мен объектілердің кодтары тексеріледі. Расталмаған кодтар қызыл 

түспен көрсетіледі. 

Қосылымның атын таңдау немесе түзету кезінде көрсетілген дерекқорды ашу әрекеті 

жасалады, кейін көрсетілген кестелер мен өрістердің болуын тексеру жүргізіледі. Егер кестелер 

немесе өрістер табылмаса, онда тиісті атаулар қызыл түспен көрсетіледі. 

DBM әрбір картасы үшін дерекқордың кестесін көрсету немесе SQL сұраудың мәтінін енгізу 

қажет. Көрсетілген кесте бойынша немесе SQL сұрауды орындау нәтижесінде өрістердің тізімдері 

толтырылады. Өрістердің атауларын қолмен енгізуге болады. Карта объектісінің сыртқы түрі 

барлық кесте үшін бірыңғай болып белгіленуі немесе жіктеуіштің коды немесе кілті бойынша 

әрбір жазба үшін дербес түрде анықталуы мүмкін. Бұл мәндер жіктеуіштен - диалогтан таңдалады 

Объектінің таңдалған оқшауламасына сәйкес объектінің түрін таңдау. 

Картаның әрбір объектісіне семантиктер белгіленуі және бастапқы деректер жинағынан 

толтырылуы мүмкін. Бұл үшін семантикалардың бастапқы жинағының өрістері мен картадағы 

объектілер семантикасының сәйкестігін теңшеу қажет. Семантикалық сипаттамаларды таңдау 

үшін Семантиканы таңдау диалогының мүмкіндіктері қолданылады. Егер оператор Семантиканы 

салғастыру жалаушасын автоматты түрде өрістің атауы бойынша белгілесе, онда объектіні 

жасаған кезде оған өрістің атауы жіктеуіштегі семантика кілтіне сәйкес келетін сипаттамалар 

белгіленеді. 

ДҚ-дан деректердің іріктемесін алу үшін ДҚ кестелеріндегі барлық өзгерістердің фактілері 

тіркелетін бақылау журналындағы жазбалар есепке алынады. ДҚ бойынша картаны жаңарту 

кезінде барлық деректер жинағының жазбалары емес, соңғы жаңарту операциясының сәтінен 

бастап өзгерістерге ұшыраған жазбалар қолданылады. 

Дерекқорға қосылу параметрлерін орнату қосылу параметрлері диалогының өрістерімен 

жүргізіледі. 

 

 

16-сурет -   «Қосылым параметрлері» диалогының түрі 

Қосылым дерекқордың аты, хосттың аты және порттың нөмірі бойынша орындалады. ДҚБЖ 

қосылу үшін теңшелімдерде логинді және дерекқорға қолжетімділік құпия сөзін көрсету қажет. 

 

4.2.5.2 ДҚБЖ басқарылатын кеңістіктік дерекқорларға қосылған кезде бағдарламаны 

орындау шарттары 

Панорама ГАЖ OGC 06-103r4: «OpenGIS® Implementation Standard for Geographic 

information – Simple feature access – Part 1: Common architecture» стандартына сәйкес кеңістіктік 

деректерге қолжетімділік ұсынатын PostgreSQL және Oracle ДҚБЖ басқаруымен кеңістіктік 

дерекқорлармен жұмысты қолдайды. 
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Көрсетілген ДҚБЖ кеңістіктік деректері бар технологияны интеграцияланған қолдауға ие. 

PostgreSQL ДҚБЖ-де бұған PostGIS кеңейтімі арқылы, Oracle ДҚБЖ-де Oracle Spatial арқылы қол 

жеткізеді. Панорама ГАЖ Oracle ДҚБЖ басқаратын ArcSDE кеңістіктік деректерімен жұмысты 

қолдайды, ол үшін Oracle ДҚБЖ-де ArcSDE (st_shapelib.dll) кеңейтімі орнатылуы тиіс. 

Кеңістіктік дерекқорларға қол жеткізу үшін тиісті ДҚБЖ клиенттік кітапханаларының x64 

разрядты жиынтығы қажет. PostgreSQL клиенттік кітапханалары Панорама ГАЖ құрамына 

қосылған. Oracle дерекқорына қол жеткізу үшін Oracle Call Interface (OCI) жүйесін қосымша 

орнату керек. 

Панорама ГАЖ-де дерекқордағы кеңістіктік деректердің кестелеріндегі өзгерістерді 

қадағалау мүмкіндігін қамтамасыз ету үшін қосымша түрде өзгерістер журналының кестесі, 

сондай-ақ оны жүргізуге арналған атқарымдар мен триггерлер жиынтығы жасалуы тиіс. ДҚ-да 

журнал кестесінің болмауы осы дерекқормен жұмыс істеу үшін кедергі емес, бірақ бастапқы 

деректер жиынтығында өзгерістер болған жағдайда Панорама ГАЖ терезесінде картографиялық 

көріністі жаңарту мүмкіндігі болмайды. 

Оның атынан Панорама ГАЖ-де ДҚ-ға қосылу орындалатын пайдаланушы белгілі 

өкілеттіліктерге ие болуы тиіс: 

 картамен синхрондалған деректері бар барлық кестелерге оқу мен жазбаға арналған 

құқықтар қажет (SELECT, INSERT, UPDATE және DELETE);  

 өзгерістер журналының кестесіне - оқу үшін (SELECT). 

 

Координаттар жүйесі және ДҚ-ғы объектілердің кеңістіктік сипаттамасының проекция 

параметрлері ДҚ-да тиісінше тіркеліп, ДҚБЖ өз құралдарымен кэш-картаның координаттар 

жүйесіне және кері қарай түрлендіру мүмкіндігіне ие болуы тиіс. Кэш-картаның координаттар 

жүйесі EPSG коды бойынша DBM-файлдың теңшелімдеріне сәйкес орнатылады.  

OGC 06-103r4: «OpenGIS® Implementation Standard for Geographic information – Simple feature 

access – Part 1: Common architecture» стандарт геометриясының келесі типтеріне қолдау 

көрсетіледі: 

 Нүкте; 

 Желі; 

 Полигон; 

 Мультинүкте; 

 Мультижелі; 

 Мультиполигон. 

 

Деректер жиынтығының бастапқы кілті (немесе мәні жазбаның бірегей сәйкестендіргіші 

ретінде келтірілген басқа өріс) құрамдас бола алмайды және INTEGER типіне ие (бүтін 4 байтты) 

бір өрістен тұруы тиіс. 

Өзгерістер журналын қолдана отырып жаңартқан жағдайда, қосымша түре келесі шектеулер 

салынады: 

1) Деректердің жиынтықтарында (ДҚ кестелері) келесі атаулары бар өрістері болмауы тиіс 

(журналдың атауларына сәйкес келетін): 

 schemaname; 

 tablename; 

 idrecord; 

 changestype; 

 userid; 

 stamp; 

 sessionident. 

2) ДҚБЖ резервтелген сөздері немесе SQL терминдері болып келетін өрістердің атауларын 

қолдану ұсынылмайды. 
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4.2.5.2.1 Oracle ДҚБЖ-мен жұмыстың ерекшеліктері 

Oracle Spatial кеңістіктік деректерімен жұмыс істеу технологиясын қолдау интеграцияланған, 

Oracle Standard One төмен емес шығарылымдағы Oracle 11g және одан жоғары ДҚБЖ қолдануға 

жол беріледі. 

Кеңістіктік деректері бар кестелер тиісінше USER_SDO_GEOM_METADATA жүйесінде 

тіркелуі тиіс. 

Oracle ДҚБЖ-мен жұмыс істеген кезде картада, триггерлердің кестелеріне қосуға тыйым 

салынған жүйелік пайдаланушылардың сызбанұсқаларында (SYS және т.б.) көрсетілуі тиіс 

деректермен кестелерді қолдануға болмайды. 

Бағдарламаның жұмыс істеуі үшін, оның атынан Панорама ГАЖ-де ДҚ-ға қосылу 

орындалатын пайдаланушыға ДҚ кестелеріне келесі жүйелік көріністерін оқуға арналған 

қолжетімділік (SELECT) ұсынылуы тиіс: 

 ALL_TAB_COLUMNS; 

 USER_TABLES; 

 USER_SDO_GEOM_METADATA; 

 SDO_COORD_REF_SYS CRS; 

 SDO_COORD_AXES AXES; 

 SDO_UNITS_OF_MEASURE. 

 

Сондай-ақ, MDSYS.SDO_UTIL және MDSYS.SDO_CS пакеттерінен атқарымдарды 

орындауға арналған өкілеттіліктер керек. 

Oracle ДҚБЖ қосылу бойынша ескертпелер. 

Oracle ДҚ қосылу үшін Oracle call interface (OCI) кітапханалар жиынтығы қолданылады, бұл 

ретте Oracle терминологиясында «easy connect naming» 

(http://docs.oracle.com/cd/B12037_01/network.101/b10775/naming.htm#i498306) деп аталатын типпен 

қосылым орнатылады. 

Бұл тәсіл LISTNER және TNS жазуды талап етпейді, сервердің теңшелімдерінде мұндай 

қосылым типінің рұқсат етілгені жеткілікті (әдепкі түрде, ол қосылған). ДҚБЖ серверінде осы 

қосылым типін қосу Oracle Net Manager менеджері арқылы немесе sqlnet.ora файлында 

EZCONNECT – NAMES.DIRECTORY_PATH= (TNSNAMES, EZCONNECT) параметрін қолмен 

жазу арқылы орындалады.  

Қосылыс үшін хост мекенжайы, порт және ДҚ атауы ғана қолданылады. ДҚ атауы SID 

түрінде немесе SERVICE_NAME түрінде белгіленеді. Екі атау ДҚ жасаған кезде белгіленеді. 

«easy connect naming» типі – бұл SQL Developer жүйесіндегі «Basic» қосылысының аналогы. 

 

4.2.5.2.2 PostgreSQL ДҚБЖ-мен жұмыстың ерекшеліктері 

Міндетті түрде кеңістіктік деректерді сақтау мүмкіндігін қамтамасыз ететін және OGC (Open 

Geospatial Consortium) стандарттарын қолдайтын PostGIS кеңейтімі орнатылуы тиіс 9.1 және одан 

жоғары нұсқадағы PostgreSQL ДҚБЖ қолдануға жол беріледі. 

Бағдарламаның жұмысы үшін ДҚ келесі көріністерін оқуға (SELECT) қолжетімділік керек: 

 GEOMETRY_COLUMNS; 

 pg_tables; 

 information_schema.clumns. 

 

4.2.5.2.3 Oracle ДҚ-да ArcSDE геодеректер базаларымен жұмыстың ерекшеліктері 

ArcSDE геодеректер базасына қолжетімділік мүмкіндігін қамтамасыз ету үшін, Oracle БҚ-да 

келесі шарттар сақталуы қажет: 

1) Панорама ГАЖ бар ДК-де Oracle – Oracle Call Interface (OCI) ДҚБЖ қол жеткізу үшін 

кітапханалардың клиенттік жиынтығы орнатылуы тиіс. 

2) ArcSDE геодеректер қоры орналасатын Oracle дерекқоры белгілі талаптарға сай келуі тиіс: 

 дерекқор юникодты қолдануы тиіс; 
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 ArcSDE геодеректер қоры орналасатын Oracle дерекқорына сыртқы клиенттерге ArcSDE 

пішімінде кеңістіктік деректермен жұмыс істеуге мүмкіндік беретін сақталатын рәсімдері 

бар st_shapelib.dll кітапханасы қосылуы тиіс; 

 оның атынан Панорама ГАЖ-нен геодеректер базасына қосылу орындалатын ArcSDE 

геодеректер базасының SDE пайдаланушысына қажетті өкілеттіліктер тағайындалуы 

тиіс; 

 геодеректер базасының кестелеріне сыртқы клиенттер қосатын жазбалар үшін жаңа 

сәйкестендіргішті генерациялауға мүмкіндік беретін триггерлер қосылуы тиіс 

(триггерлерді жасау үшін бағдарламаның түпкі тізімдемесіндегі \setupdb\arcsde_oracle\ 

ішкі директориясында орналасқан make_triggers_for_objectid.sql sql-скриптін 

пайдалануға болады), 

 кеңістіктік деректері бар геодеректер базасының әрбір кестесі өрістердің қажетті 

минимумын - объектінің жазба сәйкестендіргіші мен кеңістіктік сипаттамасының өрісіне 

ие болуы тиіс; 

 кеңістіктік деректер бар кестелер тиісінше геодеректер қорында тіркеліп, EPSG 

кодтарының біреуіне сәйкес келетін SRID координаттар жүйесінің кодына ие болуы тиіс; 

 EPSG кодтарына сәйкес келмейтін SRID кодын қолданған кезде, бұл код ArcSDE 

геодеректер базасында дұрыс тіркеліп, тікелей Oracle ДҚ-да SQL-сұраудың деңгейінде 

ArcSDE кеңістіктік кеңейтімінің құралдарымен EPSG стандартты координаттар 

жүйелеріне осындай SRID-пен метриканы қайта есептеу мүмкіндігі қамтамасыз етілуі 

тиіс. 

 

4.2.5.3 Кеңістіктік ДҚ ұсыну параметрлерін теңшеу 

Дерекқорға қолжетімділік параметрлерін және кеңістіктік деректер бойынша 

картографиялық көріністі қалыптастыру теңшелімдерін сақтау үшін оның кестелеріндегі DBM-

файл (*.dbm) қолданылады. Осы файл XML-құрылымға ие және кеңістіктік ДҚ картографиялық 

көрінісін қалыптастыру бойынша барлық қажетті теңшелімдерді қамтиды. DBM-файлдың 

құрылымы 4-қосымшада келтірілген. 

DBM-файлдың параметрлерін теңшеу арнайы диалогтың көмегімен орындалады. 

Кеңістіктік ДҚ ұсыну параметрлері бірнеше бөлімдерге бөлінген. 

Ұсыну параметрлері 

Осы бөлім операторға кеңістіктік ДҚ ұсыну келтірілетін (барлық параметрлер толтыру үшін 

міндетті) картаның төлқұжаттық деректерін қамтиды: 

1) Карта сәйкестендіргіші - GUID (Globally Unique Identifier) пішіміндегі бірегей әріптік-

сандық тіркесім. Бұл сәйкестендіргіш әртүрлі DBM-карталарда қайталанбауы тиіс. Ол 

бірегей түрде кеңістіктік ДҚ көрінісін анықтайды, сондай-ақ осы кеңістіктік ДҚ үшін 

кэш-картаның базалық атауын қалыптастыру үшін қолданылады. Карта сәйкестендіргіші 

жаңа DBM-файлды жасаған кезде автоматты түрде қалыптасады. Егер картаның 

сәйкестендіргіші әртүрлі DBM-файлдарда сәйкес келсе (мысалы, DBM-файлды қолмен 

түзеткен кезде немесе DBM-файлдарды көшіріп алған кезде) кеңістіктік ДҚ деректерді 

жоғалтуға немесе зақымдауға әкелетін қақтығыстар болуы мүмкін. 

2) Картаның атауы - картографиялық көріністің қысқаша мағыналы атауы. 

3) Карта сәйкестендіргіші файлының атауы - кеңістіктік ДҚ картографиялық көрінісінің 

қалыптасуына негіз болатын RSC сандық жіктеуіші файлының жолы. 

4) Координаттар жүйесі/EPSG коды - картографиялық көріністі қалыптастырған кезде 

қолданылатын координаттар жүйесі мен проекцияның параметрлерін анықтайтын 

Internaltional Association of Oil and Gas Producers (бұрынғы European Petroleum Survey 

Group – EPSG) дерекқордағы код. Картографиялық көрініспен жұмыс істеген кезде қайта 

есептеуді барынша азайту үшін бастапқы дерекқор кестесінде немесе  EPSG: 4326 

(WGS84 – World Geodetic System 1984) координаттар сақталатын координаттар жүйесінің 

EPSG кодын көрсету ұсынылады. 
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5) Масштаб - картографиялық көріністің базалық масштабы. RSC сандық жіктеуішінде 

белгіленген шартты белгілерді визуализациялауға ықпал етеді. 

 

Дерекқорға қосылуды теңшеу 

Осы бөлімде талап етілетін ДҚ қосылу үшін жауапты теңшелімдер жиынтығының бірегей 

атауы көрсетіледі: 

1) ДҚБЖ - басқаруымен қажетті кеңістіктік ДҚ жұмыс істейтін дерекқорларды басқару 

жүйесінің типін көрсетеді. Бұл параметр ДҚ-мен жұмыс істеу үшін қолданылатын 

драйвердің типін анықтайды. 

2) Қосылым атауы - қажетті ДҚ қосылу үшін жауапты теңшелімдер жиынтығының бірегей 

атауы. ДҚ-ға қосылудың параметрлер жиынтығына сілтеме ретінде DBM-файлдың 

параметрлерін толтыру кезінде қолданылады (деректер кэшін орналастыру жолынан 

басқа барлық параметрлер толтыруға міндетті). 

3) Хосттың атауы - дерекқор серверінің желілік атауы немесе ІР-мекенжайы. 

4) Порт нөмірі - ДҚ-ға қосылуға рұқсат берілген дерекқордың серверіндегі ТСР-порт 

нөмірі. 

5) Логин - оның атынан кеңістіктік ДҚ қосылуға болатын ДҚ пайдаланушының аты. 

6) Құпиясөз - оның атынан кеңістіктік ДҚ қосылуға болатын ДҚ қосылымының құпия сөзі. 

7) Дерекқордың атауы - оған қосылу үшін ДҚ сәйкестендіргіші ретінде қолданылатын ДҚ 

серверіндегі ДҚ атауы. 

 

Деректерді іріктеу 

«Деректерді іріктеу» бөлімінде ДҚ-да кеңістіктік апараты бар деректер жинағына 

қолжетімділік тәсілін анықтайтын параметрлер келтірілген. ДҚ ақпаратына қолжетімділік екі 

тәсілдің біреуімен мүмкін: ДҚ кестесіне тура қолжетімділік, ерікті SQL-сұрауды орындау. ДҚ-да 

кері жазбаны орындау бірінші тәсіл кезінде ғана ықтимал. SQL-сұрауды қолданған кезде ДҚ-ға 

қолжетімділік оқуға ғана жүргізіледі. Кестенің аты немесе сұраудың мәтіні таңдалған тәсілге 

байланысты толтыруға міндетті болып табылады. 

1) Деректерді іріктеу типі - ДҚ-ғы кеңістіктік ақпараты бар деректер жинағына жүгінудің 

екі тәсілдерінің біреуін таңдау: ДҚ кестесіне тура қолжетімділік немесе ерікті SQL-

сұрауды орындау. 

2) Кестенің атауы - кеңістіктік деректер бойынша мәліметтерді қамтитын ДҚ-ғы кестенің 

атауын белгілейді. Кестеде кемінде бірегей сәйкестендіргіштің өрісі және метрика өрісі 

міндетті түрде болуы тиіс.  

3) SQL-сұрау - деректердің іріктемесін алуға арналған SQL-сұраудың мәтіні. Қорытқы 

деректер жиынтығы кемінде бірегей сәйкестендіргіштің өрісін және метрика өрісін 

қамтуы тиіс.  

4) Өзгерістер журналы - бұл операцияларды журналдар жүргізілетін ДҚ-ғы кестенің 

атауы. Осы журнал ашық деректер жинағындағы өзгерістерді қадағалау және 

картографиялық көріністі өзектендіру үшін қолданылады. Журналдың құрылымының 

және онымен жұмыс істеу логикасының сипаттамасы 4.2.5.9 – «Өзгерістер журналын 

қолданып, кеңістіктік дерекқордағы өзгерістерді қадағалау« бөлімінде келтірілген. 

Журналды қолдану ДҚ-ғы кеңістіктік деректердің кестесіне тура қолжетімділік кезінде 

ғана маңызды, ерікті SQL-сұрауды орындаған кезде ол қолданылмайды. 

5) Өзгерістер журналын сұрау кезеңі - журнал-кестені сұрау кезеңділігін анықтайтын 

секунд түріндегі уақыт аралығы. Егер өзгерістер журналы қолданылса, осы параметрдің 

маңызы бар. Параметр міндетті емес. Егер ол белгіленбесе, бірақ журнал қолданылса, 

параметр 5 секундқа тең болып қабылданады. 

6) Картаның өзектілік уақыты - ДҚ алған ақпарат өзекті болып саналатын секунд 

түріндегі уақыт кезеңі. Егер өзгерістер журналы қолданылмаса, осы параметрдің 

мағынасы бар. Бұл жағдайда, картографиялық көрініс ДҚ бастапқы жиынтығының 

ішіндегісін толықтай жаңарту арқылы өзектендіріледі. Картаның өзектілік уақыты 
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мұндай жаңартудың кезеңділігін анықтайды. Параметр міндетті емес. Егер ол 

белгіленбесе, бірақ керек болса, өзгерістер журналы қолданылмағандықтан, параметр 

1800 секундқа тең (30 минут) болып қабылданады. 

 

Сұрау нәтижесінің сипаттамасы 

«Сұрау нәтижесінің сипаттамасы» бөлімі кеңістіктің ДҚ деректер жиынтығында ақпаратты 

өңдеуді анықтайтын параметрлерді - деректер жинағы өрістерінің арналымын, олардың 

картографиялық көріністегі объектілер семантикасына сәйкестігін, объектілердің сыртқы түрін 

орнату тәсілін қамтиды. Бірегей сәйкестендіргіш пен метрика өрістерінің атауларын міндетті 

түрде толтыру керек. Картографиялық көріністе объектінің шартты түрін орнату нұсқаларының 

біреуі де көрсетілуі және теңшелуі тиіс (коды немесе объектінің кілті бойынша). 

1) Бірегей сәйкестендіргіштің өрісі - осы жинақтағы жазбаларды бірегей сәйкестендіру 

үшін жауапты, DBM-файл теңшелген кеңістіктік ДҚ деректер жинағындағы өрістің 

атауы. Кестелер үшін бастапқы кілт болуы тиіс. Егер кесте оқу үшін де, жазу үшін де 

қолданылса, онда бұл бастапқы кілт бүтін санды 4 байтты болуы тиіс. Параметр міндетті 

болып табылады. 

2) Метрика өрісі - GEOMETRY пішіміндегі кеңістіктік ақпарат сақталатын кеңістіктік ДҚ 

деректер жинағындағы өрістің атауы. Параметр міндетті болып табылады. 

3) Қолтаңба өрісі - қолтаңбаның мәтінін сақтауға арналған DBM-файл теңшелген 

кеңістіктік ДҚ деректер жинағындағы өрістің атауы. «Қолтаңба» типті объектілер үшін 

қолданылады, бұл объектіге белгіленген кодқа немесе RSC сандық жіктеуішіндегі кілтке 

арналған оқшауламаның қолжетімділігімен анықталады. ДҚ-да мұндай объектілер 

желілік немесе нүктелік метрикаға ие болуы мүмкін. Егер өріс көрсетілсе, бірақ деректер 

жиынтығының қандай да бір жазбасы үшін маңызды болмаса, онда кеңістіктік объект 

картографиялық көріністе желілік немесе нүктелік (метрика типіне сәйкес) ретінде, бірақ 

қолтаңба сияқты емес жазылады. Параметр міндетті болып табылмайды. 

4) Шартты белгіні орнату тәсілі - RSC сандық жіктеуішінде анықталған сыртқы түрдің 

кеңістіктік ДҚ деректер жиынтығының картографиялық көрінісіндегі объектілерді 

белгілеудің екі тәсілдерінің біреуін таңдау: кілті немесе коды және оқшауламасы 

бойынша. Осы екі тәсіл туралы толығырақ ақпаратты 4.2.5.8 – «Картадағы объектінің 

шартты белгісін басқару« бөлімінде қараңыз. 

5) Объект коды өрісінің атауы - RSC сандық жіктеуішіндегі артты белгі кодының мәніне 

сәйкес келетін мәнді сақтауға арналған, DBM-файл теңшелген кеңістіктік ДҚ деректер 

жиынтығындағы бүтін санды өрістің атауы. Шартты белгінің коды бойынша сыртқы 

түрді белгілеген кезде RSC жіктеуішінде деректер жиынтығындағы объектінің метрикасы 

анықтайтын оқшаулама ескеріледі. 

6) Әріптік-сандық кодтың белгісі - карта жіктеуішінде объектінің әріптік-сандық жіктеуіш 

коды ретінде «Объектінің коды» өрісінің мәнін қолдануды көрсететін жалау.  

7) Әдепкі объект кодының мәндері - деректер жиынтығында шартты белгі кодының өрісі 

болмаса немесе осы өрістегі мән болмаса объектілерге белгіленетін RSC жіктеуішіндегі 

шартты белгілер кодтарының мәндері. Объектілердің айтылмайтын кодтары объектінің 

әрбір оқшауламасы - полигон, желі, нүкте, қолтаңба үшін бөлек белгіленеді. Оқшаулама 

деректер жиынтығындағы объекті метрикасының сипаттамасына сүйеніп, сондай-ақ 

қолтаңба өрісін ескеріп анықталады. 

8) Объект кілті өрісінің атауы - RSC сандық жіктеуішіндегі шартты белгі кілтінің мәніне 

сәйкес келетін мәнді сақтауға арналған DBM-файл теңшелген кеңістіктік ДҚ деректер 

жиынтығындағы өрістің атауы. Кілт объектінің оқшауламасын анықтайды, сондықтан, 

егер кілт белгілеген оқшаулама деректер жиынтығындағы объектінің метрикасында 

анықталған оқшауламаға қайшы келсе, объектіге өрісте көрсетілген түрдің орнына 

жүйелік сыртқы түр (күлгін түсті) белгіленуі мүмкін.  
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9) Әдепкі объект кілтінің мәндері - деректер жиынтығында шартты белгі кілтінің өрісі 

болмаса немесе осы өрістегі мән болмаса объектіге белгіленетін RSC жіктеуішіндегі 

шартты белгі кілтінің мәні. 

 

4.2.5.4 Объектілердің кеңістіктің сипатының координаттар жүйесі 

ДҚБЖ басқаратын ДҚ орналастырылған кеңістіктік деректер SRID кодымен - ДҚ-ғы 

координаттар жүйесінің бірегей сәйкестендіргішімен анықталатын координаттар жүйесіне ие.  

Осы деректердің картографиялық көрінісінің координаттар жүйесі DBM файлының тиісті 

параметрінде белгіленетін EPSG кодымен анықталады. 

EPSG координаттар жүйесі болып табылатын, яғни Internaltional Association of Oil and Gas 

Producers (бұрынғы European Petroleum Survey Group) дерекқорында сипатталған координаттар 

жүйесіне арналған ДҚ-да, SRID коды EPSG кодына сәйкес келуі тиіс. 

ДҚ-дан ақпаратты оқыған кезде, EPSG кодымен DBM файлының параметрлерінде 

көрсетілген координаттар жүйесіне кеңістіктік деректерді түрлендіру орындалады. ДҚ-ға 

деректерді жазып алған кезде, тиісінше кері түрлендіру орындалады. Сақтау координаттарының 

жүйесінен (ДҚ-ға) картографиялық көріністің координаттар жүйесіне (DBM файлы бойынша) 

және кері қарай объектілердің метрикасын түрлендіру ДҚБЖ құралдарымен орындалады. 

Картографиялық көрініспен жұмыс істеген кезде қайта есептеуді барынша азайту 

мақсатымен DMB-файл теңшелімдерінде дерекқордың бастапқы кестесінде координаттар 

сақталатын координаттар жүйесінің EPSG кодын көрсету ұсынылады. Егер бастапқы кесте бір 

мезгілде әртүрлі координаттар жүйелеріндегі кеңістіктік деректерді қамтыса (бұл өте қолайсыз), 

EPSG: 4326 (WGS84 – World Geodetic System 1984) көрсеткен жөн. 

DBM файлдағы EPSG орнатылмаған коды әдепкі түрде EPSG: 4326 ретінде қабылданады. 

Егер ДҚ-да бастапқы кестенің кеңістіктік деректер өрісі үшін SRID коды анықталмаса және 

DBM файлында EPSG коды нөлге орнатылса, онда мұндай картмен жұмыс жеке координаттар 

жүйесіндегі ірі масштабты жоспармен сияқты жүргізіледі. Яғни, координаттар жергілікті 

координаттар жүйесінде метр түрінде сақталады деп саналады, дерекқор мен картографиялық 

көрініс арасында координаттарды түрлендіру орындалмайды. 

 

4.2.5.5 Кеңістіктік ДҚ-мен жұмыс кезіндегі шектеулер 

4.2.5.5.1 Деректерді түзету бойынша шектеулер 

DBM жүйесінде кеңістіктік ДҚ кестесі ретінде теңшелген деректер жиынтығы үшін тіпті 

Панорама ГАЖ-де карта редакторы қолжетімді болса да түзету орындалмауы мүмкін, себебі 

жазбаны шектеу ДҚ деңгейінде орнатылуы мүмкін. Түзету шектеулері ДҚБЖ сервері жағында 

әртүрлі себептер бойынша туындауы мүмкін: пайдаланушыдан қолжетімділік құқықтарының 

жеткіліксіздігі, мандаттық саясаттың шектеулері, триггерлік логика деңгейіндегі тыйымдар және 

т.б. 

ДҚ кестелері болып табылмайтын, ал SQL-сұрау бойынша ерікті іріктеме болып табылатын 

(<query type="query"> типіне ие – DBM файлының сипаттамасын қараңыз) деректер жиынтықтары 

кез келген жағдайда түзетуге қолжетімсіз болады.  

 

4.2.5.5.2 Өрістердің құрамы және олардың типі бойынша шектеулер 

Картографиялық көріністе пайдаланушыға DBM-файлда карта объектілерінің кестесі мен 

семантика сипаттамалар өрістерінің сәйкестігі түрінде анықталған кеңістіктік ДҚ бастапқы 

кестесінің өрістер құрамы ғана ұсынылуы мүмкін. Объектілердің семантикалық сипаттамаларын 

түзету де осы көлемде ғана қолжетімді. 

Карта жіктеуішінде баламасы жоқ деректердің ерекше типтегі өрістерімен жұмыс кезінде 

шектеулер туындауы мүмкін. Дұрыс жұмысқа сандық және жолақты өрістермен ғана кепілдік 

беріледі. 
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4.2.5.5.3 Объектілердің кеңістіктік сипаттамасының типтері бойынша шектеулер 

Геометрияның келесі түрлеріне ғана қолдау көрсетіледі: нүкте, желі, полигон, мультинүкте, 

мультижелі және мультиполигон. Бұл ретте мультинүкте сияқты геометрияны қолдану 

ұсынылмайды, себебі бұл тип үшін Панорама ГАЖ-де объектіні оқшаулаудың тікелей баламасы 

жоқ және мультинүктелер үшін нүктелік объектілердің жиынтықтары жасалады, бұл жылдам 

әрекетті төмендетіп, «ДҚ-ғы 1 жазба = 1 объект» сәйкестігінің тұтастығын бұзады. 

Картографиялық көріністе ДҚ кеңістіктік ақпаратын көрсетуді ұйымдастыру туралы толығырақ 

ақпарат төменгі бөлімде сипатталған. 

 

4.2.5.6 Картада объектінің координаттарын ұсынуды ұйымдастыру  

ДҚБЖ OGC (Open Geospatial Consortium) – OGC 06-103r4: «OpenGIS® Implementation 

Standard for Geographic information – Simple feature access – Part 1: Common architecture» 

стандартына сәйкес кеңістіктік деректерді сақтау мүмкіндігіне ие.  

ДҚ өрістерінде объектінің кеңістіктік сипаттамасын сақтау кеңістіктік объектілер типтерінің 

тізбесі мен олармен жұмыс істеуге арналған негізгі атқарымдар жиынтығын ғана анықтайтын 

OGC стандартымен ешқалай реттелмейді. Стандарт осындай өрістерде сақталатын стандартталған 

дерек түрінде міндетті түрде ұсынуды тапсырады және көріністің екі түрін - WKB (Well-known 

Binary Representation for Geometry) және WKT (Well-known Text Representation for Geometry) 

анықтайды. Бұл осы стандартты қолдайтын ДҚБЖ барлық әзірлеушілері өзіндік пішімдегі 

геодеректерді сақтауға құқылы екендігін білдіреді, бірақ стандартталған пішімде (WKB немесе 

WKT) осындай деректерге қолжетімділік мүмкіндігін қамтамасыз етуге міндетті. Өзіндік пішімді 

екілік деректер блогында кеңістіктік ақпаратты физикалық орналастыру WKB жүйесінен 

ерекшеленеді, әртүрлі ДҚБЖ-де ерекшеленеді және көбінесе құжатталмаған. Осыған байланысты, 

Панорама ГАЖ WKB стандарт арқылы ДҚ-ғы кеңістіктік деректерге стандартталған 

қолжетімділікті қолданады.  

ДҚ кестесінің әрбір жазбасы өрістер жиынтығымен ұсынылады. Келесі жалпыланған өріс 

типтері бар: 

 Бастапқы кілт - деректер жинағында (кестеде) жазбаны бірегей түрде сәйкестендіретін 

өріс; 

 Геодеректер өрісі; 

 Объект туралы атрибуттық ақпарат өрістері; 

 Картадағы объектінің сыртқы түрін анықтайтын өріс; 

 «Қолтаңба» типті объектілер үшін қолтаңбаның мәтінін қамтитын өріс. 

 

Кеңістіктік деректері бар ДҚ кестесінен ақпаратты айқындау үшін келесі сәйкестік 

келтірілген: 

 Геодеректер өрісі - Карта объектісінің метрикасы; 

 Атрибуттық өрістер - Карта объектісінің семантикасы. 

 

Бастапқы кілт 32798 қызметтік семантикасына («Объектінің сәйкестендіргіші») енгізіледі. 

Карта объектілерінің сыртқы түрі картада көрсетілетін барлық кесте үшін бірыңғай түрде 

белгіленуі немесе картаны шартты белгісінің сәйкестендіргішін қамтитын арнайы өрістің 

көмегімен дербес түрде әрбір жазба үшін анықталуы мүмкін. Картаның шартты белгісінің 

сәйкестендіргіші ретінде кілт (таңбалық код) немесе картаның сандық жіктеуішіндегі шартты 

белгінің бүтін санды коды көрсетіледі. 

Осылайша, картада көрсетілуі үшін ДҚ кестесіндегі міндетті өрістер төменде көрсетілген: 

 Бастапқы кілт; 

 Геодеректер өрісі. 

 

Карта объектісіне ДҚ бір нақты кестесіндегі бір нақты жазбаның бірегей сәйкестігі 

орнатылады. Бұл ретте, жазба бір емес, картадағы толық объектілер жиынтығымен ұсынылуы 
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мүмкін, бұл OGC 06-103r4: «OpenGIS® Implementation Standard for Geographic information – Simple 

feature access – Part 1: Common architecture» ДҚ-да объектілердің метрикасын ұсыну стандартының 

айрықшаламасымен негізделген. Бұл жағдайда «ДҚ кестесінің жазбасы  Картографиялық 

объект.» сәйкестігін «ДҚ кестесінің жазбасы  Картографиялық объектілердің жиынтығы» 

ретінде қарастырған жөн.  

OpenGIS айрықшаламасы кеңістіктік объектілерді анықтаудың екі стандартты тәсілін 

анықтайды: Well-Known Text (WKT) түрінде және Well-Known Binary (WKB) түрінде. WKT және 

WKB объект түрі туралы ақпаратты және объектіні құрайтын координаттарды қамтиды. 

Сонымен қатар, OpenGIS айрықшаламасы кеңістіктік деректерді сақтаудың ішкі пішімі 

координаттар жүйесінің сәйкестендіргішін (spatial referencing system identifier – SRID) қамтуды 

талап етеді. SRID объектіні дерекқорға қосу үшін қажет.  

Бағдарламалық құралдармен өңдеу тұрғысынан ең шапшаң түрі - WKB пішімінде кеңістіктік 

объектілерді анықтау. Дәл осы пішім ДҚ мен векторлық карта арасындағы өзара дерекпен 

алмасуды ұйымдастыру үшін қолданылады. 

 

 
NDR (B = 1) пішімінде геометриялық объектінің екілік көрінісі (WKB) 

2 LinearRings (NR = 2) ие Polygon (T = 3) типі әрбір LinearRings 3 нүктеден (NP = 3) тұрады 

17-сурет -   Геометриялық объектінің екілік көрінісі (WKB) 

WKB-көрініс белгілі пішімдегі байт жиынтығы түрінде геометриялық объектінің 

сипаттамасы болып табылады. Мұндай жиынтық тақырыпат бөлігінен және объект сұлбаларының 

координаттарын анықтайтын байт массивтерінен тұрады.  

Байт бірізділігі екі стандартты бинарлық кодтаманың біреуін қолданып ұсынылуы мүмкін. 

Геометрияның екі кодтамасы арасындағы айырмашылық - байттар бірізділігі XDR жүйесіндегі 

байттардың кері ретімен (Big Endian) және NDR жүйесіндегі байттардың тура ретімен (Little 

Endian) кодталады. 

Бағдарламадағы есептеу шығындарын азайту үшін NDR тура байттар реті бар WKB 

қолданылады. 

4-кестеде келтірілген объектілердің келесі оқшауламалары үшін  2 (2D), 3 (Z және M) және 4 

(ZM) өлшемді метрика геометриясына ие жұмысқа қолдау көрсетіледі.Ошибка! Источник 

ссылки не найден. 
 

4-кесте -  Бағдарлама қолдайтын ДҚ геометриясының типтері 

Геометрия типі 

WKB көрінісіндегі метрика 

өлшемділігінің кодтары Мысал 

2D Z M ZM 

Point 0001 1001 2001 3001 
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Геометрия типі 

WKB көрінісіндегі метрика 

өлшемділігінің кодтары Мысал 

2D Z M ZM 

LineString 0002 1002 2002 3002 

 

Polygon 0003 1003 2003 3003 

Әдеттегі 

 
Ішкі объектісі бар 

 

MultiPoint 0004 1004 2004 3004 

 

MultiLineString 0005 1005 2005 3005 

 

MultiPolygon 0006 1006 2006 3006 

Әдеттегі 

 
Ішкі объектілері бар 

 
 

ДҚ геометриясының әдеттегі типтері Панорама ГАЖ пішімді векторлық карталар 

объектілерінің оқшауламасымен келесі тәсілмен арақатынаста болады (5-кестені қараңыз). 

 

5-кесте -  Карта объектісі мен ДҚ геометрия типтерінің оқшаулама сипатының сәйкестігі 

ДҚ геометрия типі Сыртқы түрі 
Картаның объектісін 

оқшаулау 

Point 

 

Нүктелік объект 

LineString 

 

Желілік объект 

Polygon 

Әдеттегі 

 
Ішкі объектісі бар 

 

Полигон 

(с.і. ішкі объектілері бар 

полигон) 

 

Мультинүкте типті мульти-геометрияны қолдау векторлық карта жағында тікелей аналогы 

жоқ және объектілердің жиынтықтары есебінен қол жеткізіледі. Мульти-геометрияның 

құрамына кіретін әрбір қарапайым геометрия типіне картада тиісті оқшаулаудағы объект 
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жасалады. Осылайша, мульти-геометрия типіне ие дерекқор базасына картада бір емес, бірден 

бірнеше объект сәйкес келеді. Картадағы мұндай объектілер жиынтықтарға бірігеді, бұл одан әрі 

әрбір бөлек объект бойынша картада барлық жиынтықты, яғни мульти-геометрияның барлық 

құрауыштарын таңдауға мүмкіндік береді. Объектілер жиынтығын қолдау «Панорама» ГИС-

ядросы деңгейінде іске асырылған. Жоғарыда айтылғанның негізінде, мультинүкте типті 

геометрияны қолдану ұсынылмайды, себебі онымен жұмыс істеу үшін нүктелік объектілердің 

жиынтықтары жасалады, бұл жылдам әрекетті төмендетіп, «ДҚ-ғы 1 жазба = 1 объект» 

сәйкестігінің тұтастығын бұзады. 

 

6-кесте -  Жиынтықтардағы объектілер мен ДҚ мульти-геометрия типтерін оқшаулау 

сипатының сәйкестігі 

ДҚ геометрия типі Сыртқы түрі Картаның объектісін оқшаулау 

MultiPoint 

 

Нүктелік объектілер жиынтығы 

MultiLineString 

 

Ішкі объектілері бар желілік объект 

MultiPolygon 

Әдеттегі 

 
Ішкі объектілері бар 

 

Мультиполигон - бір және одан көп 

сыртқы сұлбалары бар алаңдық объект 

(негізгі сұлба да, сыртқы сұлбалар да ішкі 

объектілерге ие болуы мүмкін) 

 

4.2.5.7 Картада объектінің атрибуттарын ұсынуды ұйымдастыру 

Объектіні кеңістіктік сипаттаумен қатар, картаға оның бөлек атрибуттары да көшірілуі 

мүмкін. Объект туралы жазбаның атрибуттық ақпараты картаның тиісті объектісінің семантикасы 

түседі және картадағы объектінің шартты белгісін қалыптастырған кезде ескеріле алады. Объект 

туралы ақпаратты қамтитын ДҚ кестесінің белгілі атрибуттық өрістерін белгілеу және оларға сай 

келетін картографиялық объектінің семантикалық сипаттамаларын көрсету сервис әкімшісімен 

бағдарлама жұмысын теңшеу кезеңінде орындалады. 

Семантикалар әдеттегі немесе жіктеуіш-семантикалар (тізімдер) болуы мүмкін.  

Әдеттегі семантика оған жазылатын мәннің өзін қамтиды. Бұл мән карта объектілерінің 

сандық жіктеуішіндегі осы семантикалық сипаттама үшін анықталған деректер типіне сәйкес келуі 

тиіс. Семантикалар әртүрлі типте болуы мүмкін: таңбалық (жолақ), сандық, объектіге сілтеме 

және файлдың атауы және басқалар.  

«Сандық» типі бар семантикалар үшін айтылмайтын мәндер енгізіледі. Бұл айтылмайтын 

мәндер барлық объектілер үшін ортақ. Егер семантика объект үшін міндетті болса, ал мәні қандай 

да бір себептен болмаса, объект семантикасына әдепкі мән беріледі. Объектілер семантикасының 

мәндерін енгізген кезде, ықтимал мәндер аралығы ең аз және ең көп әдепкі мәндер бойынша 

орнатылады.  

Семантикалар үшін өлшем бірлігі белгіленуі мүмкін. Өлшем бірліктері атап айтқанда 

семантика мәндерінің қолтаңбалары үшін қолданылады. Семантика өрісі мәнінің өлшемі және 

дәлдігі семантика мәндерін пішімделген шығару үшін және дерекқормен ақпаратпен алмасу үшін 

қолданылады.  

Семантика-жіктеуіш (тізімі) жіктеуіштің код-типіне ие, бұл семантика мәндерінің таңбалық 

мәндер тіркелген бүтін сандар болып табылатындығын білдіреді. Мұндай семантика үшін сандық 

мәндердің таңбалық жолақтарға сәйкестігі көрсетілген тізім алдын ала толтырылады. Жіктеуіш-
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семантикада семантиканың ықтимал мәндер тізімінде анықталған жазбаның сандық коды 

сақталады. Тізімнің өзі карта объектілерінің сандық жіктеуішінде сақталады.  

Дерекқордағы ақпарат бойынша картаны жаңартқан кезде, бағдарлама автоматты түрде ДҚ 

кестесінің атрибуттық өрісіне қарай ұқсастырылған семантикалық сипаттаманың типін 

анықтайды. Егер семантика жіктеуіш-семантика болса, онда бағдарлама осы семантиканың 

ықтимал мәндер тізімінен жазба кодын таңдайды. ДҚ кестесінің атрибуттық өрісінің осы 

семантикасына сәйкес келетін мән бойынша таңдау жүргізіледі. Семантиканың ықтимал мәндер 

тізімінде жазбаны іздеу тізімдегі негізгі мәнмен де, осы тізімнің жолақтық мәндерімен де 

атрибуттық өрістің мәнінің сәйкес келуі бойынша жүргізіледі. Осылайша, жіктеуіш-семантикаға 

қарай ұқсастырылған ДҚ кестесінің өрістерінде семантиканың ұйғарынды мәндер тізіміндегі 

негізгі мәндер немесе осы мәндердің өздері (коды ашылған жолақтар) болуы мүмкін. 

 

 

18-сурет -   Жіктеуіш-семантика үшін мәндер тізімінің мысалы 

4.2.5.8 Картадағы объектінің шартты белгісін басқару 

Картадағы объектінің сыртқы түрі осы объектіге белгіленген шартты белгімен анықталады. 

Шартты белгілер векторлық картаның сандық жіктеуішінде келтірілген. 

Картада дерекқор объектісін визуализациялау үшін шартты белгіні келесі тәсілмен 

белгілеуге болады: 

 деректер жиынтығы үшін жалпы шартты белгіні белгілеу (ДҚ кестесі); 

 картографиялық объектінің жіктеуіш кодын қамтитын ДҚ кестесіндегі арнайы өрістің 

көмегімен деректер жинағынан (ДҚ кестесі) әрбір жазба үшін дербес шартты белгіні 

белгілеу. 

 

Шартты белгіні сәйкестендіру карта жіктеуішіндегі кілті бойынша немесе «объект коды + 

оқшаулау» тізбегі бойынша жүргізіледі. Оқшаулау - бұл кеңістіктік объектінің түрі: аудандық, 

желілік, нүктелік. Кілт шартты беогінің бір мағыналы анықтамасын береді - алдын ала белгіленген 

оқшауламасы бар белгілі объект. Объектінің коды әртүрлі оқшауламасы бар объектілерде 

қайталана алады: мысалы, бір мезгілде аудандық және желілік өзендер бір жіктеуіш кодта болуы 

мүмкін. Сонымен қатар, бір кодта объектілердің тұтас сериясы болуы мүмкін. 
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19-сурет -   Кілт бойынша шартты белгілерді сәйкестендіру 

Шартты белгі деректер жиынтығы үшін карта жіктеуіші объектісінің кілтін (19-суретті 

қараңызОшибка! Источник ссылки не найден.) немесе карта жіктеуіші объектісінің жіктеуіш 

кодын (20-суретті қараңыз) белгілеу арқылы белгіленеді. Код бойынша шартты белгіні анықтаған 

кезде объектіні оқшаулау (аудандық, желілік, нүктелік немесе қолтаңба) маңызды. Оқшаулау 

автоматты түрде объектінің кеңістіктік сипаттамасы бойынша анықталады. Жіктеуіш код ретінде 

әріптік-сандық код (21-суретті қараңыз) қолданылуы мүмкін. Әріптік-сандық код сандық кодтың 

аналогы болып табылады және объектіні оқшаулаумен бірге де қолданылады. 

Бұл ретте, «қолтаңба» типті объектілер желілік немесе нүктелік объектіні оқшаулауға сәйкес 

келетін кеңістіктік сипаттамаға ие болуы мүмкін. Сондықтан, «қолтаңба» типті объектілер үшін 

қолтаңба мәтінінің мәні бар өріс теңшелімдерінде белгілеу және осы өрісте мәннің болуына қарай 

шартты орындау қосымша анықтайтын фактор болып табылады.  

Жіктеуіш кілт немесе код түгел деректер жинағына да, әрбір жазба үшін бөлек түрде де 

белгіленуі мүмкін. Әрбір жазбаға бөлек белгілеу үшін жіктеуіш коды немесе кілті бар деректер 

жинағында бөлек өріс болуы тиіс. Кодтың немесе кілттің қолданатындығы теңшелімдерде 

анықталады. 
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20-сурет -   Жіктеуіш коды және оқшаулануы бойынша шартты белгілерді сәйкестендіру 

 

21-сурет -   Әріптік-сандық жіктеуіш коды және оқшаулануы бойынша шартты белгілерді 

сәйкестендіру 

Картадағы объектілердің сыртқы түріне ДҚ бастапқы кестесінің атрибуттық өрістерінен 

толтырылатын объекті семантикасының мәні де ықпал етуі мүмкін. Картадағы объектінің сыртқы 

түрін автоматты түрде өзгерту мүмкіндігі белгілі семантикалардың мәндерін өзгерткен кезде 

объектілердің сериясын қолдану есебінен қамтамасыз етіледі. 

Объектілердің сериясы бірдей оқшауланған (геометрия типі), бірақ сыртқы түрлері әртүрлі 

векторлық карта жіктеуішінің ішіндегі шартты белгілердің топтасуы болып табылады. Серияда 
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сериядағы қандай да бір шартты белгіні таңдау үшін жауапты бір немесе екі семантика белгіленеді 

және осы семантикалардың негізгі (шектік) мәндері анықталады. Осы семантикалардың мәндері 

сандық болуы тиіс (немесе жіктеуіштер-семантикалар қолданылуы тиіс). Белгіленген шектік шама 

арқылы түрге ықпал ететін семантика мәні ауысқан кезде, объект автоматты түрде осы шама үшін 

белгіленген шартты белгімен картада көрсетіледі. 

 

 

22-сурет -   Семантиканы өлшеген кезде шартты белгіні автоматты түрде ауыстыру 

Осылайша, бағдарлама теңшелімдерінде жиынтыққа арналған объектілердің бір сыртқы 

түрін көрсетуге, бірақ картадағы осы деректер жиынтығы үшін әртүрлі объектілерді 

визуализациялау мүмкіндігін қамтамасыз етуге болады. Бұл үшін объектілер сериясына кіретін 

шартты белгіні көрсету, атрибуттық өрістердің сыртқы түр үшін объектілер сериясында жауапты 

семантикаларға сәйкестігін белгілеу және карта жіктеуішінде объектілердің сериясын теңшеу 

керек. 

 

4.2.5.9 Өзгерістер журналын қолданып, кеңістіктік дерекқордағы өзгерістерді қадағалау 

ДҚ-ғы кеңістіктік ақпараттың картографиялық көрінісін қалыптастыру тиісті SQL-сұрау 

бойынша алынатын деректерді іріктеудің негізінде орындалады. Панорама ГАЖ-де деректердің 

іріктемесін алғаннан кейін, ДҚ-да ДҚБЖ басқа клиенттері жүргізетін деректердің әртүрлі 

өзгерістері туындай алады. ДҚ-ға сұрауды қайтадан орындап және түгел деректер жиынтығын 

алып, барынша өзекті іріктемені алуға болады. Алайда деректердің үлкен көлемдері кезінде бұл 

айтарлықтай ресурстар мен уақыт жұмсауды талап етпейді. Сондықтан ДҚ-ғы өзгерістерді 

тексеріп, тек қана өзгерген деректер құрамында шағын іріктемелерді қосымша түрде алған жөн. 

Осы мақсатта инкременттік өңдеу мүмкіндігі көзделген. Деректерді инкременттік өңдеу 

дерекқор бойынша картаны жаңарту үдерісінде барлық деректер жиынтығының жазбаларын емес, 

ДҚ-ғы ақпарат бойынша Панорама ГАЖ-де картографиялық көріністі жаңартудың алдыңғы 

операциясының сәтінен бастап қандай да бір өзгерістерге ұшыраған жазбалар ғана қолданады. 

Инкременттік өңдеу мүмкіндігін іске асыру үшін, дерекқорға қызметтік кесте - картаға 

енгізілуі тиіс ДҚ кестелеріндегі өзгерістердің барлық фактілері тіркелетін өзгерістер журналы 

қосылуы тиіс. Өзгерістердің фактілерін тіркеу осы кестелердің арнайы триггерлерімен жүргізіледі. 

Әрбір жазбаны жасау, өзгерту немесе жою фактісі операция коды мен оның жасалған 

уақытын көрсетіп өзгерітер журналына енгізіледі.  

сәйкестендіргіш типі сипаттама1 

PQ17 1 223 

RX10 4 122 

... ... ... 

 

кесте  
объектілердің сипаттамалары 

сәйкест-ш типі сипат-сы 
1 

PQ17 ұшақ 223 

RX10 автомобиль 122 

... ... ... 

 

картаның жіктеуіші 

объектілердің  
сериясы 

семантика түрі сипаттамасы 
 

Авиация 

223 

 

бір моторлы 

225 

 

реактивті 

Автокөлік 

154 

 

карбюраторлық 

122 

 

дизельдік 

 

типі сипаттамасы 

1 ұшақ 

2 тікұшақ 

3 велосипед 

4 автомобиль 

... ... 

 

код сипаттама 

223 бір моторлы 

225 реактивті 

154 карбюраторлық 

122 дизельдік 

... ... 
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Әрбір жазба өзгерістер журналында бір ғана рет көрсетіледі. Яғни, егер жазба өзгертілсе, 

одан кейін жойылса, онда журналда өзгерту фактісі бұдан кейін болған жою фактісіне 

ауыстырылады. 

Осылайша, өзгерістер журналындағы жазбалардың ең көп саны осы журналда өзгерістерін 

тіркейтін барлық кестелердің барлық жазбаларының жиынтық санына (жойылған жазбаларды қоса 

алғанда) тең болады. 

Панорама ГАЖ әрбір данасы сессияның бірегей сәйкестендіргішін ДҚ-да тіркеуді 

орындайды. Соның арқасында, Панорама ГАЖ бөлек данасына қосылған, өзгертілген немесе 

жойылған ДҚ жазбалары белгілі түрде өзгерістер журналында белгіленеді. Соның арқасында, 

Панорама ГАЖ әрбір данасы «өз» өзгерістерін тануы мүмкін. ДҚ-дан картаға өзгерістерді кейін 

көшірген кезде мұндай жазбалар өткізіледі. Бұл картадағы объектілерді қайтадан түзетуді 

болдырмауға мүмкіндік береді.  

Оны жүргізуге қажетті журнал мен ДҚ объектілерінің кестесін жасау үшін, инсталляция 

құрамына қолдау көрсетілетін әрбір ДҚБЖ үшін SQL-скрипт қосылған. Скрипттер setupdb ішкі 

директориясында, бағдарламаның түпкі тізімдемесінде орналасады. 

Әдепкі түрде скрипттер алдын ала анықталған атаулары бар журналдардың кестелерін 

жасайды және кеңістіктік деректерді сақтауға арналған өрістері бар барлық кестелерге 

өзгерістерді қадағалау үшін триггерлерді қосады.  

Қажет болса, скриптті кез келген тәсілмен өзгертуге болады, бірақ журналды жүргізу 

логикасын және оның құрылымын (өрістердің атаулары және олардың типтері) міндетті түрде 

сақтау керек. Яғни, барлық кестелерді емес, тек қана кеңістіктік деректері бар белгілі кестелерді 

журналдауды қолдану, мәнімен кестедегі жазбаны бірегей түрде сәйкестендіруге болатын 

бастапқы кілт өрісінің орнына кілт өрісін - кез келген өріске өзгерту үшін скриптті өзгертуге жол 

беріледі. 

Журнал кестелерінің алдын ала анықталған атаулары: 

 ДҚБЖ үшін PostgreSQL – pgis2map_dbchanges_log (public сызбанұсқасында жасалады);  

 Oracle ДҚБЖ үшін – ora2map_dbchanges_log (өзгерістерін қадағалап тұру керек, 

кеңістіктік деректері бар кестелер жиынтығы жасалатын пайдаланушының кестелік 

кеңістігінде жасалады). 

 

7-кесте -  ДҚ-ғы өзгерістер журналы кестесінің құрылымы 

Өрістің 

атауы 

Деректер 

типі 
Сипаттамасы 

schemaname name сызбанұсқаның атауы (пайдаланушының аты - Oracle үшін) 

tablename name кестенің атауы 

idrecord integer* кестедегі жазбаның бірегей сәйкестендіргіші 

changestype integer жазбаны түзету типі (1-INSERT, 2-UPDATE, 3-DELETE) 

userid text оператор (current_user()) 

stamp timestamp жазбаны өзгерту фактісінің уақыт таңбасы 

sessionident text сессияның сәйкестендіргіші (немесе қолданбаның)  

 

Өзгерістер журналын қолдана отырып жаңарту картада көрсетілуі тиіс кестелерге келесі 

шектеулер салады: 

1) Деректердің жиынтықтарында (ДҚ кестелері) келесі атаулары бар өрістері болмауы тиіс: 

 schemaname; 

 tablename; 

 changestype; 

 userid; 
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 stamp; 

 sessionident. 

2) Өзгерістерін журналда тіркейтін барлық кестелердің бастапқы кілттері өзгерістер 

журналының idrecord өрісінің типіне сәйкес келетін бір деректер типіне, яғни integer 

(бүтін 4 байтты) типіне ие болуы тиіс, бұл «Панорама» қатарының ГАЖ карталар 

пішіміндегі сәйкестендіргіштердің ерекшелігімен негізделген. 

 

DBM-картаны алғаш рет ашқан кезде, бағдарлама осы ДҚ картографиялық көрінісін 

толықтай қалыптастырады, яғни картаға DBM-файлдағы теңшелімдерде көрсетілген деректер 

жиынтығының барлық жазбалары енгізіледі. Одан кейін, ДҚ-да өзгерістер журналының кестесі 

бар болса, деректердің өзгерістерін қадағалау және өзгерген жазбалар бөлігінде ғана 

картографиялық көріністі өзектендіру жүргізіледі. 

 

4.2.6 Деректерді жүктеу 

4.2.6.1 SXF пішімінен векторлық деректерді жүктеу 

Электрондық картаны алу үшін, алмасу пішіміндегі аймақ туралы деректерді бағдарламаның 

ішкі пішіміне түрлендіру қажет. Деректерді жүктеу үшін SXF тиісті файлын таңдау керек. Бұл 

бағдарлама 4.0 редакциядағы SXF пішімін өңдейді. Түрлендіруді орындағаннан кейін бір параққа 

MAP, HDR, DAT, SEM файлдар тобын алады. Бұл рәсім үшін тиісті масштаб пен карталар типі 

үшін ресурстар файлының (RSC) болуы қажет.  

Егер SXF файлы мәтін түрінде келтірілсе, онда ол ТХТ (алмасу пішіміндегі мәтін түрі) 

кеңейтіміне ие. 

Егер кіріс файл ретінде нұсқаулар файлы (DIR) таңдалса, она жүктеу онда көрсетілген 

ресурстар файлына (RSC) және автоматты түрде жұмыстар аймағына бірігетін деректер файлының 

тізіміне (SXF, TXT және MAP) сәйкес жүргізіледі. Жұмыстар аймағы файлының атауы DIR 

файлының атауы сияқты, бірақ МАР кеңейтіміне ие болады. Жұмыстар аймағының атауы SXF 

бірінші файлының атына немесе DIR файлында белгіленген атқа сәйкес келеді. 

Жүктеу объектілердің толық құрамы бойынша немесе қабаттар тізбесі мен оператор 

көрсеткен белгілі объектілер тізбесі бойынша орындалады. 

Егер векторлық деректерді жүктеген кезде объектілердің белгілі санаттарын ғана іріктеу 

қажет болса, онда «Жүктеу» диалогында «Сүзгі» түймесі басылады. Бұл ретте «Картаның құрамы» 

диалогы шығарылады. 

Егер жүктелетін парақтар іргелес жерде (топографиялық карталар үшін) жатса, онда 

автоматты түрде нұсқаулар файлынан бірінші парақтың аймағына координаттарды қайта есептеу 

жүргізіледі. 

Бағдарламалардың жұмысында ақаулар туындаса, өңделе алмайтын жазбалар өткізіледі және 

келесі жазбаларды орындау әрекеті жасалады. Ақаулар туралы ақпарат жүйенің протоколына 

енгізіледі (LOG файлы). 

Деректерді жүктеген кезде жіктеуіште кіріс объектілердің кодтарының болуы және олардың 

семантикалық сипаттамасының іске жататындығы тексеріледі. 

Қате анықталған кезде қателер протоколында (LOG) хабар түзіледі. Жол бергісіз жіктеуіш 

коды бар объектілер жүктелгеннен кейін сұлба бойынша қызыл түсті сызықпен көрсетіледі. 

Семантикаға жүгінген кезде, объект үшін жол бергісіз сипаттамалардың атаулары «*» 

жұлдызшадан басталады. Жіктеуіште коды жоқ сипаттамалар үшін атауларының орнына код 

беріледі. 

 

4.2.6.2 Растрлық картаға графикалық пішімдердің файлдарын жүктеу 

Осы нұсқада BMP, PCX, TIFF, GeoTIFF, JPEG пішімді файлдарды жүктеуге қолдау 

көрсетіледі. 
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Бастапқы деректерге салынатын шектеулер: 

- BMP пішімді файлдарды жүктеу. Бастапқы файл BMP пішімді стандартты құрылымға ие 

болуы тиіс. Суреттің және түрлі-түсті кестенің (палитра) өлшемдеріне шектеулер 

салынбайды. 

- PCX пішімді файлдарды жүктеу. Бастапқы файл PCX пішімді стандартты құрылымға ие 

болуы тиіс. Сығылған суреті бар файлдар өңделеді. Суреттің және түрлі-түсті кестенің 

(палитра) өлшемдеріне шектеулер салынбайды. 

- TIFF пішімді файлдарды жүктеу. Бастапқы файл TIFF пішімді стандартты құрылымға (6.0 

нұсқа) ие болуы тиіс. PackBit суретін сығу алгоритміне қолдау көрсетіледі. Суретті сақтау 

тәсілдеріне, суреттің және түрлі-түсті суреттің (палитра) өлшеміне шектеулер 

салынбайды. 

- GeoTIFF файл 6.0 нұсқасындағы TIFF пішімінің құрылымына ие болуы тиіс. 

 

RSW пішімді файлды жасау және растрлық картаның құжатын ашу немесе векторлық 

картаның құжатына растрлық суретті қосу (жүктеуді шығару шарттарына байланысты) 

графикалық файлды жүктеу рәсімін орындау нәтижесі болып табылады. 

 

4.2.6.2.1 «Растрлық картаны жүктеу» диалогының жұмысын сипаттау 

Алдымен жүктелетін графикалық файлдың атын таңдап, RSW (*.RSW) пішімделетін 

файлының атауын көрсету қажет. 

Бастапқы және шығыс файлдардың атауларын өзгерту «...» түймелері көмегімен 

орындалады. 

Файлдардың атауларын қалыптастырғаннан кейін осы файлдар туралы анықтама ақпарат 

шығарылады (диалогтың сол жағында - жүктелетін графикалық файлдың сипаттамалары, ал 

диалогтың оң жағында - RSW жасалатын файлының сипаттамалары). 

 

 

23-сурет -   Растрларды импорттау 

Түзетілетін өрістер жасалатын растрлық картаны сипаттайды. Егер жүктеген кезде осы 

мәндерді орната алмасаңыз, онда оларды одан әрі өзгерту мүмкіндігі бар. Алынған растрлық 
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суреттердің сипаттамаларын өзгерту үшін (масштабы, ажыратымдылығы, тізбегі, палитрасы және 

т.б.) «Карта деректерінің тізімі - Растрлар» диалогының атқарымдарын пайдалану қажет. 

«RSW суретін сығу» өрісі растрлық картаны жүктеген кезде суретті сығу атқарымын қосуға 

арналған. Жасалатын растр үшін дискте бос орын жеткіліксіз, осы режимді қолдану ұсынылады. 

Растрлық картаны ашу үшін «Растрды оңтайландыру» диалогының «Декомпрессия» режимін 

қолданыңыз. 

 

4.2.6.2.2 Растрды теңшеу файлдарын қолдану 

Жұмыстар аймағында суретті автоматты түрде байланыстыру, элемент (пиксель) көлемін, 

аймақтағы метр түріндегі суретті белгілеу үшін теңшелімдер файлы (байланыстыру файлы) 

қолданылады. 

Осы нұсқада байланыстырудың келесі файлдары өңделеді: INI-файл (теңшелімдер файлы), 

TFW әлемдік файлдары (TIFF-файлдар үшін), JGW (JPEG-файлдар үшін) және басқалар. 

Растрды байланыстыру файлдын қолдану үшін, «Байланыстыру» өрісіндегі байланыстыру 

файлының типін таңдау және «Файл» түймесі көмегімен тиісті байланыстыру файлын ашу қажет. 

Бұл жағдайда растрлық карта теңшелімдер файлында аталған сипаттамалармен жасалады. 

Бірнеше графикалық файлдарды жүктеген кезде, диалог 24-суретте көрсетілген түрді 

қабылдайды. 

 

 

24-сурет -   Ағынмен растрларды импорттау 

GeoTIFF пішімді растрлық картаны жүктеген кезде диалог іске қосылады (25-суретті 

қараңыз). 
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25-сурет -   TIFF импорты 

Файлдың өлшемі, суреттің ені және биіктігі, түстер саны және палитра типі, пиксельдің 

көлемі, GeoTIFF бастапқы файлын және RSW қорытқы файлын сығу әдісі туралы анықтама 

ақпарат «Суреттің параметрлері» тобында көрсетіледі. 

 

4.2.7 Деректерді сақтау 

4.2.7.1 Алмасу пішімінде сақтау 

Электрондық карта SXF, TXF, MPT, BMP, EMF, EPS, TIFF, RSW, JPEG, PDF пішімдерінде 

сақталуы мүмкін. 

SXF алмасу пішімінде векторлық деректерді алу қажет болса, деректерді жүктеп шығару 

рәсімін қолданады. 

Бұл жағдай келесі жағдайларда туындайды: 

- басқа қолданбалармен дерекпен алмасу кезінде; 

- жіктеуішті түзету қажет болса (объектілер құрамын, объект түрлерінің семантика 

мәндеріне тәуелділігін және т.б. өзгерту). 

 

Жүктеп шығару рәсімі сандық деректерді толықтай және оқшауланудың бөлек қабаты мен 

сипаттары немесе бөлек объектілер бойынша беруге мүмкіндік береді. 

Егер векторлық деректерді жүктеп шығарған кезде объектілердің белгілі санаттарын ғана 

іріктеу қажет болса, онда «Сүзгі» түймесін басыңыз. Бұл ретте «Картаның құрамы» диалогы 

шығарылады. 

Жұмыстар аймағын жүктеп шығарған кезде жіктеуіш файлының және SXF жасалған 

файлдарының атауларын қамтитын DIR нұсқаулар файлы автоматты түрде қалыптасады. 

Бағдарламаның бұл нұсқасы 4.0 редакциядағы SXF пішімді қолданады. 

Бағдарламалардың жұмысында ақаулар туындаса, өңделе алмайтын жазбалар өткізіледі және 

келесі жазбаларды орындау әрекеті жасалады. Ақаулар туралы ақпарат жүйенің протоколына 

енгізіледі. 

Мәтін түрінде векторлық картаны сақтау аймақ туралы деректерді Панорама ГАЖ ішкі 

пішімінен мәтіндік SXF-файлға түрлендіру арқылы жүргізіледі.  
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Егер жұмыстар аймағы бірнеше парақтан тұрса, сақтау рәсімін орындау үшін картаның 

сақталатын парағының номенклатурасын және мәтіндік SXF-файлдың атауын таңдау қажет. 

Әдепкі түрде мәтіндік SXF-файлдың атауы автоматты түрде карта файлдарының атауларына 

сәйкес белгіленеді, бірақ «Жаңа файл» элементінде өзгертілуі мүмкін немесе «…» файлының 

атауын таңдау түймесінің көмегімен. 

BMP және EMF пішімдерінде кез келген құрамдағы, түрдегі және т.б. электрондық картаның 

кез келген үзіндісі сақталуы мүмкін. Одан әрі ол басқа қолданбаларда қолданылуы мүмкін. 

EMF пішіміндегі матрицалық және растрлық деректер растрлық түрде сақталады. 

Векторлық деректер растрлық түрде («Түр - Карта түрі» мәзіріндегі «Қалыпты» картасының 

түрі орнатылған кезде) немесе векторлық түрде (картаның принтерлік түрі орнатылған) болуы 

мүмкін. 

 

4.2.7.2 BMP, TIFF, RSW пішімді файлға растрлық картаны сақтау 

Режим BMP, TIFF, RSW пішімдерінің файлына картаның таңдалған үзіндісін сақтауға 

арналған. Кез келген құрамдағы, түрдегі және т.б. электрондық картаның кез келген үзіндісі 

сақталуы мүмкін. Одан әрі BMP, TIFF, RSW файлдары басқа қолданбаларда қолданылуы мүмкін. 

Картаның сақталатын үзіндісін таңдау және өзгерту үшін «Барлық аймақ», «Таңдау», 

«Өзгерту», «Объект бойынша» түймелері қолданылады. 

«Барлық аймақ» түймесі сақталатын аумақ ретінде барлық аймақты орнатады. 

Үзіндіні таңдау үшін «Таңдау» түймесін басып, екі нүктені таңдау арқылы картадағы 

аумақты белгілеу керек. Диалог қайтадан ашылады.  

«Өзгерту» түймесі таңдалған үзіндіні өзгертуге арналған. 

«Объект бойынша» түймесі таңдалған объектінің габариттері бойынша сақталатын аумақтың 

өлшемдерін орнатады. «Растрлар бойынша» түймесі барлық көрсетілетін растрлардың габариттері 

бойынша сақталатын аумақтың өлшемдерін орнатады. Бұл ретте растрдың жиектерін қолдану 

ескеріледі (растрды жиегі бойынша көрсету). 

Үзіндіні таңдау және өзгертуді көп рет жүргізуге болады.  

BMP, TIFF, RSW пішімдерінің файлына құжаттың үзіндісін көшірген кезде сақталатын 

суреттің келесі сипаттамаларын көрсету қажет: 

- масштаб («Масштаб» өрісі);  

- рұқсат беру қабілеті («Ажыратымдылығы» өрісі); 

- метр түріндегі элементтің өлшемі («Элементтің өлшемі» өрісі); 

- элементке бит саны («Пиксель биті» өрісі); 

- түрлі-түсті үлгінің типі (RGB, CMYK) – TIFF және BMP үшін. 

 

TIFF және BMP арналған түрлі-түсті үлгі типін таңдау пиксельге 32 бит режимінде мүмкін. 

TIFF-файлды қалыптастырған кезде CMYK түрлі-түсті үлгісі бар файл жасалады. Егер жасалатын 

файлдың кеңейтімі BMP болса, онда күңгірт палитрасы бар төрт ВМР файл қалыптасады (сұр 

түстің 256 градациясы). Қалыптасатын файлдар CMYK үлгісінің түсбөліну арналарына сәйкес 

келетін префикстерге ие. Мысалы Map.bmp файлының атауын таңдаған кезде Map-C.bmp, Map-

M.bmp, Map-Y.bmp, Map-K.bmp файлдары жасалады. 

TIFF-файлға құжаттың үзіндісін көшіріп алған кезде түрлендіру матрицасын TIFF 

тақырыпатына жазып алу мүмкіндігі туындайды. Бұл Intergraph жүйесіне растрлық суреттің 

байланысын автоматты түрде тануға мүмкіндік береді. TIFF түрлендіру матрицасын жазып алу 

үшін «IntergraphTIFF» диалогының элементінде құсбелгі қойыңыз. 

TIFF-файлға құжаттың үзіндісін көшіріп алған кезде PackBit суретін сығу әдісін қолдану 

мүмкіндігі бар. Сығылған TIFF-файлды алу үшін «PackBit сығу» диалогының элементінде 

құсбелгіні қойыңыз. 

Үзіндінің өлшемдері мен белгіленген параметрлер бойынша сақталатын файлдың өлшемі 

(«Файлдың өлшемі» өрісі) бағаланады. 

Суреттің параметрлерін сақтау үшін теңшелімдер файлы көзделген. 
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Растрлық картаға графикалық файлды жүктеген кезде жүктелетін суретті автоматты түрде 

байлау үшін осында жасалған теңшелімдер файлын қолдануға болады. 

Растрдың теңшелімдер файлын қолдану үшін «Параметрлердің файлы» ашылмалы тізімінде 

теңшелімдер файлының типін таңдаңыз және оның атауын «Параметрлер файлының атауы» 

өрісінде көрсетіңіз. 

Осы нұсқада параметрлердің келесі файлдары өңделеді: MapInfo (TAB) теңшелімдер файлы, 

әлемдік байланыстыру файлы (world file). 

Ғарыштық және аэрофототүсірілімдердің мозаикасын сақтау кезіндегі ұсынымдар: 

- растрлық картаның біртекті суретін алу үшін файлға сақтаудың алдында «Растрлық 

суреттің гистограммасы» режимін қолданыңыз; 

- дұрыс күңгірт палитрасы бар бірыңғай растрлық картаны алу үшін құжатқа кіретін 

карталар, матрицалар, пайдаланушылық карталар және басқа түрлі-түсті растрлар 

көрсетілмеуі тиіс. 

 

4.2.8 Картаны жаңарту 

Бұл рәсім SXF файлынан жаңа объектілерді қосу арқылы картаны жаңартуға мүмкіндік 

береді. Парақ номенклатурасының, масштабы мен карта типінің сәйкес келуі қосу өлшемшарты 

болып табылады. 

Егер SXF ішіндегі объектілер карта объектіінің нөмірімен сәйкес келетін бірегей нөмірге ие 

болса, онда мұндай объект ауыстырылады. Барлық қалған объектілер картаға қосылады. 

SXF файлы екілік (SXF) немесе мәтіндік (TXT) түрде болуы мүмкін. 

Егер ағымдағы картада SXF пішімді таңдалған файлға сәйкес келетін парақ болмаса, онда 

оны ішкі пішімге жүктеу (пішімдегі деректерді жүктеу) және жұмыстар аймағын кеңейту 

жүргізіледі. 

Растрлық деректерді жаңарту айырбастау пішімінен жүктеу ретінде орындалады (BMP, PCX, 

TIFF-файлдарды растрлық картаға жүктеу), бірақ растрлық сурет ағымдағы электрондық картаға 

қосылады. 

 

4.2.9 Картаны басып шығару 

4.2.9.1 Басып шығару құрылғысын дайындау 

Дайындау тәртібі: 

- басып шығару құрылғысын дайын күйге келтіру (құрылғыны электрлік желіге, жүйелік 

блокқа жалғау және құрылғыны қосу); 

- басып шығару құрылғысының драйверін орнату (Іске қосу - Теңшеу - Принтерлер - 

Принтерді орнату); 

- басып шығару құрылғысының драйверін алдын ала теңшеу (Іске қосу - Теңшеу - 

Принтерлер - Файл - Қасиеттері). 

 

4.2.9.2 Картаны басып шығаруға дайындау 

Дайындау тәртібі: 

- басып шығарған кезде объектілердің түрін теңшеу (Объектіні таңдау - Түрі - Принтерлік 

түрі); 

- суреттің құрамын орнату (Түрі - Суреттің құрамы). 

 

4.2.9.3 Басып шығару параметрлерін теңшеу 

Теңшеу тәртібі: 

- картаны басып шығару диалогын жүктеу (Файл - Басып шығару); 

- басып шығару құрылғысын таңдау және теңшеу (Теңшеу - Қасиеттер); 

- басып шығару құрылғысын калибрлеу; 

- басып шығару аумағын таңдау; 
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- басып шығару масштабын орнату; 

- қосымша басып шығару параметрлерін орнату. 

 

4.2.9.3.1 Басып шығару құрылғысын калибрлеу 

Калибрлеу суреттің нақты өлшемдерін теориялық өлшемдерге жақындату мақсатымен 

жүргізіледі. Нәтиже (калибрлеу коэффициенттері) INI-файлға жазып алынады және «Калибрлеуді 

ескеріп басып шығару» қосулы опциясы кезінде басып шығару диалогында қолданылуы мүмкін. 

Калибрлеу әрбір басып шығару құрылғысы үшін және ағымдағы ажыратымдылықта ғана 

орындалады. 

Сыналатын бетті басып шығарып калибрлеу: 

- калибрлеу тікбұрышының бастапқы габариттерін енгізу; 

- сыналатын бетті басып шығару; 

- тікбұрыштың нақты габариттерін және диагональдің ұзындығын (өлшеу дұрыстығын 

бақылау үшін) өлшеу және енгізу; 

- бақылау бетін басып шығару; 

- бақылау тікбұрышының габариттерін өлшеу; 

- калибрлеу коэффициенттерін орнату. 

 

Сыналатын бетті басып шығарусыз калибрлеу: 

- калибрлеу тікбұрышының бастапқы габариттерін енгізу; 

- калибрлеу коэффициенттерін енгізу; 

- бақылау бетін басып шығару; 

- бақылау тікбұрышының габариттерін өлшеу; 

- калибрлеу коэффициенттерін орнату. 

 

Бақылау тікбұрышын басып шығару және өлшеу міндетті болып табылмайды. Қызыл түсті 

жиекпен бөлектенген диалог өрістері пайда болса, оларды толтыру дұрыстығын тексеру қажет. 

Нақты өлшемдер бастапқы өлшемдерден ең көбі 5%-ға ерекшеленуі мүмкін. Диагональдің есептік 

және нақты ұзындықтары арасындағы айырмашылық өлшем дәлдігінен артық болмауы тиіс. 

 

4.2.9.3.2 Басып шығару аумағы 

Басып шығару аумағы ретінде барлық аудан немесе аймақ телімі таңдалуы мүмкін. Басып 

шығару аумағын таңдау үшін «Таңдау» түймесін басып, екі нүктені таңдау арқылы картадағы 

аумақты белгілеу керек. Диалог қайтадан ашылады (басып шығару аумағын көп рет таңдауға 

болады). Басып шығару аумағын бағалау және өзгерту үшін «Өзгерту» түймесін басу қажет. 

Аумақты өзгерту тінтуірмен жүргізіледі. Режимді аяқтау - «Бос орын», «Енгізу» түймесі немесе 

тінтуірдің сол жақ түймесін екі рет басу. «Терезе» түймесін басқан кезде басып шығару аумағы 

карта терезесі аумағының көлемі бойынша орнатылады. 

 

4.2.9.3.3 Басып шығару масштабын орнату 

Басып шығару масштабы беттегі суретті орналастырудың ағымдағы режиміне байланысты:  

- «Бет бойынша бөлу» - масштаб стандартты масштабтар тізімінен орнатылады; 

- «Бетке ұзарту» - масштаб автоматты түрде есептеледі және өзгертілмеуі тиіс. Бет 

бойынша бөлу беттердің өлшемдеріне, беттің орналасуының белгіленген бағдарына 

(кітап немесе альбом түрінде), сондай-ақ сол жақ және жоғарғы өрістерге сәйкес 

жүргізіледі; 

- «Беттің өлшемі бойынша» - масштаб стандартты масштабтар тізімінен орнатылады. 

Шығару аумағын таңдау және таңдалған аумақтың өлшемін өзгерту қолжетімсіз. 

«Өзгерту» түймесі бойынша таңдалған аумақтың жиегін көшіруге ғана жол беріледі. 
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4.2.9.3.4 Қосымша басып шығару параметрлерін орнату 

Келесі қосымша басып шығару параметрлері орнатылады. 

Шығару типі: 

- векторлық - векторлық ақпаратты ғана шығару; 

- растрлық - векторлық, растрлық және матрицалық ақпаратты шығару; 

- PostScript - векторлық ақпаратты баламалы шығару. PostScript драйвері-үйлесімді шығару 

(басып шығару) құрылғысы көмегімен PostScript-файлдарды жасауға арналған. 

 

Басып шығару бетінің бағдары: 

- кітап түрінде - беттің тіке орналасуы; 

- альбом түрінде - беттің көлденең орналасуы. 

 

Басып шығару бетінің өрістері беттің шетінен (сол жақта, үстіңгі жақта, оң жақта, астыңғы 

жақта) миллиметрде белгіленеді. 

Суреттің жылжуы бірінші (сол жақ жоғарғы) беттің сол жақ және жоғарғы өрістерінен 

миллиметрде белгіленеді. 

«Аумақтың жиегін басып шығару» режимі белгіленген басып шығару аумағының қара түсті 

сұлбасын басып шығаруға мүмкіндік береді (сызбанұсқада қызыл сызықпен бөлектенген); 

«Файлға басып шығару» режимі осы басып шығару құрылғысы қолдайтын тілде басып 

шығару файлын жасауға мүмкіндік береді. Алынған файл кейін DOS пәрмені арқылы басып 

шығару құрылғысына жіберілуі мүмкін: 

PRINT FILENAME.PRN /b LPT1:. 

 

4.2.9.4 Басып шығаруды іске қосу 

«Басып шығару» түймесін басу арқылы басып шығаруды іске қосу Бұл ретте картаны басып 

шығару диалогы жабылады, қандай деректердің қандай құрылғыға шығарылатыны туралы 

ақпаратты қамтитын басып шығару үдерісінің диалогы жүктеледі. «Үзу» түймесін басқан кезде 

үдерістің диалогында басып шығару үзіледі (кейбір кідіріспен). 

«Файлға басып шығару» режимінде шығарғаннан кейін алынған файл DOS пәрмені 

көмегімен басып шығарудың жергілікті құрылғысына жіберілуі мүмкін: 

COPY FILENAME.PRN /b LPT1 немесе желілік құрылғыға: 

COPY FILENAME.PRN /b \\IVANOV\HP2100 мұндағы: 

- IVANOV – компьютердің желілік атауы; 

- HP2100 – басып шығару құрылғысының желілік атауы; 

- «/b» – екілік шығыстың опциясы (графиканы кейбір басып шығару құрылғыларына 

шығару мәселелерін шешеді; опция болмаған жағдайда, графика PostScript тілінде 

мәтіндік пәрмендер түрінде басып шығарылуы мүмкін). 

 

Суретті параққа тікелей шығару үдерісі шығарылатын деректердің көлеміне, компьютердің 

жылдам жұмысына, принтердің типіне және басып шығару сапасына байланысты бірнеше 

секундтан ондаған минутқа дейін созылуы мүмкін. 

 

4.2.10 Басып шығарылатын үзіндіні бөлектеу  

Міндет электрондық картаның деректерін (векторлық, растрлық және матрицалық карталар) 

беттің белгіленген параметрлеріне сәйкес картаның таңдалған үзіндісі бойынша бөлектеуді және 

бөлектенген деректерді бөлек тізімдемеге орналастыруды орындайды. 

Міндетті орындау барысында негізгі құжаттың тізімдемесінде автоматты түрде Print.mpt 

жобасы жасалады және таңдалған үзінді бойынша кесіп алынған электрондық картаның деректер 

файлдарын қамтитын аттас ішкі тізімдеме (..\Print) қалыптасады. Орындалып болғаннан кейін 

Print.mpt жобасы автоматты түрде жаңа терезеде ашылады.  
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Принтерді және басып шығару парағының пішімін таңдау принтерді теңшеу диалогында 

(«Теңшеу» түймесі) орындалады. 

Жіктеуіш файлының атауы автоматты түрде толтырылады. Жіктеуіш Print.mpt жобасының 

Print.sit негізгі картасын жасау үшін қолданылады. Print.sit картасы таңдалған фрагменттің жиегін 

қамтиды. 

Таңдалған үзіндіні басып шығару үшін «Басып шығару» (Басты мәзір - Файл - Басып 

шығару) терезесін ашу қажет. 

 

4.3 «Түзету» мәзірінің пәрмендері 

«Түзету» мәзірінің пәрмендері алмасу буфері мен графикалық файлдар арқылы басқа 

қолданбаларға дерек беруді қамтамасыз етеді. 

Пәрмендердің арналымы 8-кестеде келтірілген. 

 

8-кесте -  «Түзету» мәзірінің пәрмендері 

Мәзір пәрмені Арналымы 

Болдырмау Соңғы орындалған пәрменді болдырмайды. 

Қалпына келтіру Алдыңғы әрекетті қалпына келтіреді (соңғы әрекетті қайталау). 

Көшіріп алу Құжаттың таңдалған үзіндісін алмасу буферіне көшіріп алады. 

Көшіріп алу орны EMF немесе BMP пішімді файлға құжаттың таңдалған үзіндісін 

көшіріп алады. 

Терезені көшіріп алу Ағымдағы терезенің ішіндегісін алмасу буферіне көшіріп алады. 

Терезені көшіріп алу 

орны 

Ағымдағы терезенің ішіндегісін EMF немесе BMP пішімді файлға 

сақтайды. 

Бөлектенген 

объектілерді көшіріп 

алу 

Бөлектенген объектілерді көшіріп алады. 

Картаның объектілерін 

енгізу 

Объектілерді енгізеді. 

Құжатты енгізу Құжатты картаға енгізеді. 

Метафайлды енгізу Метафайлды картаға енгізеді. 

Құжатты жою Құжатты картадан жояды. 

Барлығын жою Картадан барлық құжаттарды жояды. 

Құжатты кесіп алу Бөлектенген құжатты кесіп алып, алмасу буферіне орналастыру. 

Құжатты көшіріп алу Бөлектенген құжатты көшіріп алып, алмасу буферіне орналастыру. 

Буферден салу Картаға алмастыру буферінің ішіндегісін енгізу. 

 

4.4 «Түр» мәзірінің пәрмендері 

Мәзір ағымдағы ашық құжатты (картаны) қарауды басқаратын пәрмендерді қамтиды. 

Пәрмендердің арналымы 9-кестеде келтірілген. 

 

9-кесте -  «Түр» мәзірінің пәрмендері 

Мәзір пәрмені Арналымы 

Көрсету құрамы Белсенді векторлық картаның көрсетілетін объектілерінің құрамын 

таңдау 

Карта түрі Векторлық картаны көрсету түрін өзгерту: 

қалыпты, тораптары бар қалыпты, сызбанұсқалық, тораптары бар 

сызбанұсқалық, принтерлік растрлық, принтерлік векторлық, түстік үлгі 

(RGB, CMYK). 
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Мәзір пәрмені Арналымы 

Матрица түрі Матрицаны көрсету түрін өзгерту: түрлі-түсті, күңгірт, көлеңкелер ғана, 

көлеңкелер түрі (жоқ, бозғылт, әлсіз, орташа, күшті, терең). 

TIN-үлгілердің түрі TIN-үлгілерді көрсету түрін өзгерту: қалыпты, сызбанұсқалық. 

Растрлар тізімі Растрлық суреттердің параметрлерін өзгерту. 

Матрицалар тізімі Матрицалық суреттердің параметрлерін өзгерту. 

Үлгілер тізімі Үлгілер тізімін шығарады: TIN-үлгілер, MTD-үлгілер. 

Векторлық карталар 

тізімі 

Векторлық карталар тізімін шығарады. 

Геопорталдар тізімі Геопорталдар тізімін шығарады. 

Сыртқы ресурстар Ресурстарды қарау: Google Earth, Космоснимки.ру, Яндекс.карталар, 

OpenStreetMap.org. 

Растрдың пердешесі Растрды көрсету шектерін көшіру. 

Торды көрсету Торды көрсету. 

Тордың 

параметрлері 

Тордың параметрлерін өзгерту. 

Құжаттар тізімі Карталар оймасынқолдану. 

Құжаттарды көрсету Кіріктірілген құжаттарды көрсету. 

Кіріктірілген құжаттарды жасыру. 

Құжаттардың түрі Құжаттардың қалыпты немесе сызбанұсқалық түрін орнатады. 

 

4.4.1 Картаның көрсетілетін объектілерінің құрамын өзгерту 

«Картаның құрамы» диалогтық терезесі Панорама ГАЖ-да көрсеткен кезде объектілерді 

іріктеу өлшемшарттарын орнату үшін қолданылады. Оларға төмендегілер жатады:  

- картаның қабаттары және объектілердің типтері (оқшаулау); 

- объектілердің түрлері; 

- номенклатуралық парақтар тізімі; 

- объектілер нөмірлерінің ауқымы; 

- объектілердің семантикалық сипаттамалары; 

- өлшеу сипаттамалары. 

 

Карта қабаттарының, объект типтерінің, объект түрлерінің, семантикалық сипаттамалар мен 

олардың мәндерінің толық құрамы осы карта үшін белгіленген карта ресурстарының жіктеуішімен 

анықталады. 

 

4.4.1.1 Қабаттар мен типтер бойынша іріктеу 

Көрсетілетін қабаттар мен карта объектілері типтерінің тізбесін белгілеу үшін, «Картаның 

құрамы» диалог терезесінің «Қабаттар» қойындысын іске қосып, қабаттар тізіміндегі және 

объектілер типтерінің тізіміндегі жолақтардың көмескі жарығын қосу (немесе сөндіру) қажет. 

 

4.4.1.2 Объектілер бойынша іріктеу 

Объектілер түрлерін таңдау үшін «Картаның құрамы» диалогының «Объектілер» 

қойындысын таңдап, карта объектілерінің тізіміндегі жолақтың көмескі жарығын қосу (немесе 

сөндіру) қажет. 

 

4.4.1.3 Парақтар бойынша іріктеу 

Көрсетілетін номенклатуралық парақтар құрамын таңдау үшін «Картаның құрамы» 

диалогының «Парақтар» қойындысын іске қосып, жұмыстар аймағы картасының парақтар 

тізіміндегі қажетті жолақтардың көмескі жарығын қосу (немесе сөндіру) қажет. 
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4.4.1.4 Объектілердің нөмірлері бойынша іріктеу 

Көрсетілетін объектілердің нөмірлер ауқымын орнату үшін «карта құрамы» диалогының 

«Нөмірлер» қойындысын таңдап, «Нөмірлер ауқымы» түймесін басып, карта объектілері 

нөмірлерінің ең аз және ең көп мәндерін енгізу қажет.  

 

4.4.1.5 Семантикалар бойынша іріктеу 

Семантикалық сипаттамаларына байланысты карта объектілерін іріктеу өлшемшарттарын 

орнату үшін, «Картаның құрамы» диалогының «Семантика» қойындысын іске қосып, «Бөлек 

семантикалар» түймесін қосыңыз. 

Мысалы, абсолюттік биіктігінің мәні 100 метрден артық объектілерді көрсету керек болса, 

келесі түрге ие өрнекті қалыптастыру қажет:  

АБСОЛЮТТІК БИІКТІГІ > 100. 

Мұндай өрнектерді қалыптастыру үшін «Семантиканың атауы», «Шарт» және «Мән» үш 

бағаннан тұратын «Семантика» қойындысының объектілер сипаттамаларының кестесі 

қолданылады. 

Кестеге семантиканың атауларын қосу үшін «Қосу» түймесін басу немесе кестенің бірінші 

бос жолағында тінтуірдің сол жақ түймесін екі рет басу қажет. Жауап ретінде семантикалық 

сипаттаманың атауын таңдау жүргізілетін «Семантиканы таңдау» диалог терезесі ашылады. 

Тінтуірді екі рет басу немесе «Таңдау» түймесін басу арқылы семантикалар тізімінің жарық 

түсірілген жолағы «Семантика» қойындысының «Семантика атауы» бағанына енгізіледі. Бұл 

ретте, «Шарт» бағанына «=» белгісі, «Мән» бағанына егер мәндердің жіктеуіштері таңдалған 

сипаттама үшін орнатылса, мәндер жіктеуішінің бірінші мәні енгізіледі. 

Бұрын таңдалған семантика атауын өзгерту үшін, тиісті жолақты таңдап, «Ауыстыру» 

түймесін басу қажет немесе «Семантиканың атауы» бағанында тінтуірдің сол жақ түймесін екі рет 

басу керек. 

Семантикалық сипаттаманың мәндерін өзгерту үшін «Мән» бағанында тінтуірдің сол жақ 

түймесін екі рет басу қажет. Егер таңдалған семантика үшін семантикалық сипаттама мәндерінің 

жіктеуіші орнатылмаса, онда талап етілетін мән тікелей кестенің 3-бағанына енгізіледі. Түзетудің 

соңы - «Еnter» пернесін басу. Керісінше жағдайда, мән жіктеуіштің ықтимал мәндерінің тізімінен 

таңдалады. 

Іріктеу шарттарын өзгерту үшін, «Семантика» қойындысының сипаттамалар кестесінің 

«Шарт» бағанында тінтуірді екі рет басып, ықтимал шарттар тізімінен талап етілетін шарттарды 

таңдау қажет (10-кестені қараңыз). 

 

10-кесте -  Семантика бойынша іріктеу шарттарының түрлері 

Белгілеу Шарттың сипаттамасы 

= Семантикалық сипаттаманың мәні белгіленген мәнге тең 

!= Семантикалық сипаттаманың мәні белгіленген мәнге тең емес 

* Осы сипаттаманың кез келген мәніне жол беріледі 

х Осы сипаттама жоқ 

< Семантикалық сипаттаманың мәні белгіленген мәннен кем 

> Семантикалық сипаттаманың мәні белгіленген мәннен артық 

<= Семантикалық сипаттаманың мәні белгіленген мәннен артық емес 

>= Семантикалық сипаттаманың мәні белгіленген мәннен кем емес 

 

4.4.1.6 Өлшеулер бойынша іріктеу 

Кеңістіктік өлшемдері бойынша карта объектілерін іріктеу параметрлерін орнату үшін, 

«Картаның құрамы» диалогының «Өлшемдер» қойындысын іске қосыңыз және «Бөлек өлшемдер» 
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түймесін қосыңыз. Өлшемдер кестесіне өлшем түрін (ұзындығы, периметрі, алаңы), оның мәнін 

және қатынас операциясын (шарт) енгізу қажет, мысалы:  

1. ұзындығы (м) > 150. 

Объектіні өлшеудің жалғыз мәні және карта объектілерінің белгіленген кеңістіктік 

сипаттамасы орналасқан мәндер ауқымы ретінде белгіленуі мүмкін: 

1000 <= ауданы (ш. м) <= 5000. 

Керісінше жағдайда, қос теңсіздікті жазып алу үшін өлшеу кестесінің екі жолағы 

қолданылады: 

- ауданы (ш.м.) >= 1000; 

- ауданы (ш.м.) <= 5000. 

 

Бұл өлшемшарттар желілік және алаңдық объектілерді іріктеу кезінде ғана ескеріледі.  

Орындалған орнатуды еске сақтау «Картаның құрамы» терезесінің «Көрсету» түймесін 

басқан кезде орындалады.  

 

4.4.1.7 Құрамның үлгілері 

«Картаның құрамы» терезесінде объектілерді іріктеудің бірнеше үлгілерін (нұсқаларын) 

жасау құралы бар. Оны қолдану үшін, жоғарыда сипатталған тәсілмен объектілерді іріктеу 

өлшемшарттарын орнатып, «Үлгілер» қойындысын іске қосып,, «Жасау» түймесін басып, үлгінің 

атауын енгізіңіз. Жасалған үлгі осы жұмыстар аймағын көрсету үлгілерінің тізіміне енгізіледі. 

Қандай да бір үлгіні таңдап, оған сәйкес келетін картаны көрсету түрін орнатуға болады. Үлгілер 

тізімі ең көбі 256 үлгіні қамтуы мүмкін.  

Панорама ГАЖ жұмыс сеансын аяқтағаннан кейін көрсетуге арналған объектілерді іріктеу 

параметрлері сақталады және іске қосқан кезде қалпына келтіріледі. 

 

4.4.2 Көрсетілетін деректер түрін өзгерту 

Векторлық карта экранда бірнеше тәсілдермен көрсетілуі мүмкін:  

- қалыпты режимде; 

- сызбанұсқалық режимде; 

- принтерлік растрлық режимде; 

- принтерлік векторлық режимде. 

 

Қалыпты режимде картаның барлық объектілері сандық жіктеуіште сипатталған шартты 

белгілермен көрсетіледі. 

Сызбанұсқалық режимде объектілер сұлбалық сызықтар мен оңайлатылған белгілер түрінде 

көрсетіледі. Бұл метрикалық сипаттаманың сапасын бағалауға, алаңдық объектілердің астындағы 

растрдың үзінділерін ашуға, экранға шығаруды тездетуге мүмкіндік береді.  

Принтерлік растрлық режимде карта растрлық сыртқы құрылғыда картаның графикалық 

көшірмесін басып шығарудың растрлық типі кезінде алынатын түрде көрсетіледі. Осы басып 

шығару типі картаның векторлық объектілерін, растрлық және матрицалық деректерді толық 

көлемде көрсетуге мүмкіндік береді. 

Принтерлік векторлық режимде карта векторлық немесе растрлық сыртқы құрылғыда 

картаның графикалық көшірмесін басып шығарудың векторлық типі кезінде алынатын түрде 

көрсетіледі. Бұл басып шығару типі картаның векторлық объектілерін ғана көрсетуге мүмкіндік 

береді. 

 

4.4.3 Растрлық деректерді көрсету параметрлерін өзгерту 

Осы режимде растрлық суреттің файлдар тізімінің құрамын, сондай-ақ растрлық суреттер 

файлдарының тізіміндегі ағымдағы растрдың параметрлерін өзгертуге болады.  
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Файлдар тізімінде бөлектенген растрлық суреттің параметрлерін қарау үшін «Параметрлер» 

қойындысы, ал растрлық суретті қарау үшін - «Түр» қойындысы қолданылады. 

Растрлық суреттің параметрлерін өлшеу бойынша құралдарға қолжетімділік тінтуірдің оң 

жақ түймесін немесе «Қасиеттер» түймесін басу арқылы жүргізіледі. 

Пайдаланушы растрлық суреттің келесі қасиеттерін өзгерту мүмкіндігіне ие: 

- растрды көрсету шарттары; 

- палитрасы (растрдың түсін сөндіру және ауыстыру); 

- электрондық картаға қатысты растрлық суреттің жайғасымы; 

- масштабты қарау терезесіне қатысты растрдың ағымдағы жайғасымы; 

- рұқсат етуші қабілеті; 

- оңтайландыру (деректерді сығу); 

- растрлық суреттің түстілігін төмендету; 

- растрды бекітілген бұру. 

 

BMP, PCX, TIFF пішімдеріндегі файлдардың растрлар тізіміне қосқан кезде RSW пішіміне 

тиісті конвертер іске қосылады. Қосу барысында RSW (RST), BMP, PCX, TIFF пішімді файларды 

көптеген таңдау мүмкіндігі де іске асырылған. 

Растрлық картаны көрсету жылдамдығын оңтайландыру үшін оның азайтылған 

көшірмесімен растрдың суретін ауыстыру механизмі қолданылады. 

 

4.4.4 Матрицалық деректерді көрсету параметрлерін өзгерту 

Матрицалық картаны көрсеткен кезде, биіктігі бойынша ерекшеленетін аймақ телімдері 

әртүрлі түспен көрсетіледі. Матрицалық картаның суреті түрлі-түсті немесе күңгірт болуы мүмкін. 

Түрлі-түсті бейнені (матрица түрі – түрлі-түсті) алу үшін қою-жасыл (биіктігі ең төмен 

төңірек аумақтары) түстен қою-қоңыр (биіктігі ең жоғары төңірек аумақтары) түске дейінгі 

аралықтағы түрлі түстер қолданылады.  

Жартылай реңкті бейнені (матрица түрі – жартылай реңкті) алу үшін қара түстен (биіктігі ең 

төмен төңірек аумақтары) ақ түске дейінгі (биіктігі ең жоғары төңірек аумақтары) аралықтағы сұр 

түсті реңктер қолданылады. 

«Матрицалар тізімі» пәрмені матрицалық суреттің файлдар тізімінде бөлектенген матрица 

параметрлерін, сондай-ақ матрицалық сурет файлдарының тізімі құрамын өзгертеді. 

Пайдаланушының матрица көрінісін сөндіру және оның палитрасын өзгерту мүмкіндігі бар. 

Файлдар тізімінде бөлектенген матрицалық суреттің параметрлерін қарау үшін 

«Параметрлер» түймесі, ал матрицалық суретті қарау үшін - «Сурет» түймесі қолданылады. 

Матрицалық суреттің параметрлерін өзгерту бойынша құралдарға қолжетімділік тінтуірдің 

оң жақ түймесін немесе «Қасиеттер» түймесін басу арқылы жүргізіледі. 

Пайдаланушы матрицалық суреттің келесі қасиеттерін өзгерту мүмкіндігіне ие: 

- матрицаны көрсету шарттары;  

- матрицаның түрі (түрлі-түсті немесе күңгірт); 

- қарау терезесіне қатысты матрицаның ағымдағы жайғасымы. 

 

Матрицалық кескін файлдарының тізіміне қолданыста жоқ матрица файлы қосылған кезде, 

«Матрица жасау» диалогы шақырылады. 

 

4.4.5 Пайдаланушылық карталарды көрсету параметрлерін өзгерту 

Пайдаланушы карталарын ашу және жабу, сондай-ақ көрсету параметрлерін өзгерту «Түр» 

мәзірі тармағы арқылы шақырылатын «Векторлық карталар тізімі» диалогы арқылы орындалады. 

Пайдаланушылық картаның параметрлеріне қолжетімділік тінтуірдің оң жақ түймесін немесе 

«Қасиеттер» түймесін басу арқылы жүргізіледі. Пайдаланушы пайдаланушылық картаны 

көрсетуді сөндіру және көрсетілетін қабаттар мен объектілер құрамын өзгерту мүмкіндігіне ие. 

 



74 

ПАРБ.00046-06 34 01 KZ 
 

     

Өзг. Парақ Құжат № Қолы Күні 
 

 

4.4.6 Үлгілер тізімі 

Электрондық картаның (құжат) құрамына кіретін TIN-үлгілермен және MTD-үлгілермен 

жұмыс істеуге арналған.  

Бұл жерде құжатқа үлгіні қосуға, оны құжаттан жоюға («Файлды жоюмен» шатастырмаңыз), 

үлгі параметрлерін қарауға, сондай-ақ құжаттың құрамындағы үлгіні көрсетуді басқаруға болады. 

«Үлгілер» қойындысының көмегімен орындалған барлық теңшелімдер Панорама ГАЖ 

жұмысының кейінгі сеанстары үшін еске сақталады. 

«Үлгілер» қойындысындағы барлық айла-шарғылар файлы тізімде бөлектенген ағымдағы 

үлгімен жүргізіледі. Қойындының сол жақ терезесіне «Сурет» және «Параметрлер» 

радиотүймелерінің күйіне байланысты ағымдағы үлгінің немесе оның сипаттамасының суреті 

шығарылады.  

«Қосу» түймесі құжатқа TIN-үлгіні (TIN) немесе MTD-үлгіні (MTD) қосу үшін қолданылады.  

Қосылатын файлдарды топтық таңдау іске асырылған. Әрекетсіз файлдың атын белгілеген 

кезде «TIN-үлгіні жасау» немесе «Мәтіндік файлдағы MTD-үлгіні жүктеу» диалогы жүктеледі. 

Ағымдағы үлгіден құжатты жою үшін «Жабу» түймесі қолданылады. («Delete» пернесімен 

қосарланады). 

«Қасиеттер» түймесі ағымдағы үлгіні көрсету режимдері белгіленетін қалқымалы терезені 

іске қосады. 

Меңзер «Үлгілер» қойындысында болса, мәзір тінтуірдің оң жақ түймесін басқан кезде де 

іске қосылады.  

Үлгілер тобының жалпы көрсету режимдерін өзгерту үшін, оң жақ терезеде TIN-үлгі түйінін 

немесе MTD-үлгі түйінін бөлектеп, тінтуірдің оң жақ түймесін басу арқылы қалқымалы мәзірді 

белсендіріңіз. 

 

4.4.7 Растрға арналған пердеше 

Бұл режим, таңдалған растр кескінінің жиегін экрандағы тінтуірмен қозғалту ырғағымен 

қозғалуға арналған. Таңдалған растр фрагментінің кез келген шетін жылжыту үшін тінтуірдің сол 

жақ түймесін басып, оны жылжыту керек. Тінтуірмен бірге меңзерге жақын орналасқан және 

қозғалыс бағытына сәйкес келетін (тік немесе көлденең) кескін шеті қозғалады. Бұл, тоғыспалы 

кескіндер жиынтығының визуалды талдауын жеңілдетеді. 

Растрды таңдау, режимді іске қосқан кезде тиісті диалогта немесе оң жақ түйме бойынша 

мәзірі арқылы орындалады. 

Режимді іске қосу «Түрі - Растрдың пердешесі» басты мәзірі арқылы орындалады. 

 

4.4.8 Картадағы тор 

Бағдарлама картадағы торды құруды дайындауға арналған. 

Тордың қадамы ұсынылатын тізімнен таңдалады немесе пайдаланушы енгізуі мүмкін. 

Тордың параметрлері (айқыштың қалыңдығы және өлшемі) тиісті тізімдерде белгіленген, 

пайдаланушы тізімде ұсынылған қандай да бір мәнді белгілейді. 

 

4.4.9 Карта оймасын қолдану 

Төңірек картасының, пайдаланушы карталарының, растрлардың және матрицалардың 

(жұмыс ауданының) үстінде OLE-объектілер мен ойымдар көрсетілуі мүмкін. 

Ойым картаны, растрды немесе матрицаны ашық жұмыс ауданының үстіндегі иллюстрация 

түрінде көрсетуге арналған. Бұл дегеніміз, ойымдағы деректер ашық жұмыс ауданымен 

байланысы жоқ өз масштабы, проекциясы, координаттар жүйесі, жіктегішке ие болуы мүмкін. 

Жұмыс ауданындағы ойымның орналасуы, жиектеменің өлшемі мен түсі, фон түсі, 

масштабы, байлау тәсілі, көріну шекаралары және басқа да қасиеттері «Құжаттар тізімі» 

диалогында, «Ойым» қойындысында пайдаланушы тарапынан таңдалады. Диалог «Түрі – 

Құжаттар тізімі» мәзірі арқылы іске қосылады. 
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Ойым терезесінде, деректер толығымен немесе белгіленген фрагмент түрінде көрсетілуі 

мүмкін. Фрагмент орталығын таңдау, кескінді айналдыру сызғыштарының көмегімен диалогтың 

оң жағында орындалады. 

Деректер фрагмент түрінде көрсетілгенде, кескін масштабын көрсетуге болады. Деректерді 

толығымен көрсету кезінде, масштаб белгіленген жиектемеде барлық деректерді орналастыру 

есебімен динамикалық түрде анықталады. 

Ойымды жұмыс ауданы бойынша жылжыту үшін, ойымның үстінде тінтуірдің сол жақ 

түймесін басу керек. Рұқсат етілген іс-әрекеттер бойынша көмек сөздер жүгіргі пішінімен 

көрсетіледі. Ойым өлшемін жылжыту және өзгерту, тінтуірдің сол жақ түймесін басқан кезде 

орындалады. 

Ойым қасиеттерін диалогсыз өзгерту үшін, ойымның үстінде тінтуірдің оң жақ түймесін 

басып, қалқымалы мәзірдің тиісті тармағын таңдау керек. 

Кірістірілген фрагментті түзетуді аяқтау үшін, ашық карта шегінде (ойым редакторынан тыс) 

тінтуірдің сол жақ түймесін басу керек. 

Ойым сипаты жұмыс ауданының INI файлында сақталады. 

Ойым сипаты [INSET] секциясында жұмыс ауданының INI файлында сақталады. INI-файл 

жұмыс ауданының паспортымен (MAP, SIT, RSW немесе MTW) бірге сақталады және «INI» 

кеңейтімі қосылған паспорт сияқты атауға ие. 

 

[INSET] секциясы келесі негізгі өрістерді қамтиды: 

COUNT - ойым саны; 

PATHi - деректер жолы (MAP, SIT, RSW немесе MTW), 

  I — 1-ден COUNT мәніне дейінгі ойым нөмірі; 

NAMEi - ойымның шартты атауы (31 таңбаға дейін); 

PLACEi - байлау тәсілі (0 - толығымен көрсету, 1 - фрагмент); 

SCALEi - деректерді көрсету ауқымы; 

TOPi - көрінудің жоғарғы шекарасы (мысалы, 100 000); 

BOTTOMi - көрінудің төменгі шекарасы (мысалы, 25 000); 

VIEWi - көрсету белгісі (0 - жасыру, 1 - көрсету); 

FPXi - жиектеменің жоғарғы жағының Х координаты; 

FPYi - жиектеменің сол жағындағы Y координаты; 

SPXi - жиектеменің төменгі жағының Х координаты; 

SPYi - жиектеменің оң жағындағы Х координаты; 

FFXi - көрсетілген деректер координаттары жүйесіндегі Х ойым орталығының 

координаты; 

FFYi - көрсетілген деректер координаттары жүйесіндегі Ү ойым орталығының 

координаты; 

 

Мысал: 

[INSET]  

COUNT = 1 

PATHi   = C:\DATA\area/sit 

NAMEi = Айрық сызбасы 

PLACEi = 0 

TOPi     = 1 

BOTTOMi  = 40 000 000 

VIEWi  = 1   

FPXi    = 6169345 

FPYi    = 7424641 

SPXi    = 6166220 

SPYi    = 7429829 
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Жиектемедегі барлық деректерді көрсету үшін, фрагменттің масштабы мен орталығын 

көрсетпей-ақ қоюға да болады. 

 

4.4.9.1 Кірістірілген құжаттар тізімі (OLE-объектілер) 

«Құжаттар тізімі» диалогы, карта құжатының құрамына кіретін OLE-объектілер тізімін 

көрсетуге, сондай-ақ олардың қасиеттерін басқаруға арналған. 

 

 

26-сурет -   Деректер тізімі 

Диалогтың сол жақ бөлігінде OLE-объектілердің атаулары ағаш бұтақтары түрінде 

көрсетілген, ал оң жақ бөлігінде арнайы терезеде ағымдағы объект бейнеленеді. 

«Кескін» тобының «Қалыпты» және «Масштабталатын» радиотүймелері диалог терезесіндегі 

ағымдағы объект түріне ықпал етеді. 

OLE-объектілердің сипаттарына қолжетімділік, OLE-объектілер ағашы бойынша тінтуірдің 

оң жақ түймесін немесе «Қасиеттер» түймесін нұқу арқылы белсендірілетін қалқымалы мәзірдің 

көмегімен жүзеге асырылады. 

Қандай да бір OLE-объектілер көрсетілетін комбинациялар, көрсету сызбаларында сақталуы 

мүмкін. «Сақтау» түймесі көрсету сызбасын сақтауға, ал «Жою» түймесі – сызбаны жоюға 

арналған. 

«Қосу» түймесі, енгізу немесе байланыстыру әдісімен картаның құжатында жаңа OLE-

объектіні жасауға арналған. 

«Жою» түймесі, ағымдағы OLE-объектіні карта құжатынан жоюға арналған. 

Егер сипаттар өзгерсе (көріну, фон түсі, орналасу және көрсету тәсілі), OLE-объект қосылған 

немесе жойылған болса, онда карта құжатын жапқан кезде пайдаланушыға құжаттағы өзгерістерді 

сақтау туралы сұрақ қойылады. Жоқ деген жауап берілген жағдайда, OLE-объектіге қатысты 

өзгерістер сақталмайды. 

OLE-объектінің сипаттарын, OLE-объектіге тінтуірдің оң жақ түймесін басып, қалқымалы 

мәзірдің тиісті тармағын таңдау арқылы диалогсыз өзгертуге болады.  

 

4.5 «Іздеу» мәзірі пәрмендері 

Осы мәзір элементтерінің функциялары - кейбір іздеу параметрлерін қанағаттандыратын 

карта объектін табу. Пәрмендердің арналымы 11-кестеде келтірілген. 
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11-кесте -  «Іздеу» мәзірі пәрмендері 

Мәзір пәрмені Арналымы 

Іздеу және бөлектеу Іздеу параметрлерін алдын ала сұрай отырып, векторлық карта 

объектісін іздейді. 

Нысан бойынша іздеу Объектіні нысан бойынша іздейді. 

Аумақ бойынша іздеу Белгіленген аумақ бойынша іздейді. 

Атауы бойынша іздеу Атауы бойынша іздейді. 

Семантикадағы мекен-жай 

бойынша іздеу 

Мекен-жай сипаттамалары бойынша (көшенің атауы, үйдің, 

құрылыстың, корпустың нөмірі) объектілерді іздестіреді және 

қиылыстарды іздестіреді. 

Дерекқордан мекен-жай 

бойынша іздеу 

Пайдаланушы енгізген мекен-жайға сәйкес келетін координаттар 

картасында іздейді және көрсетеді. 

Үлгі бойынша іздеу Бұрын жасалған үлгі бойынша іздеу. 

Іздеуді жалғастыру Алдыңғы объект үшін белгіленген шарттар бойынша объектіні 

іздеуді жалғастырады. 

Аудан нүктесін іздеу Белгіленген аудан нүктесін іздеу. 

Карта парағын іздеу Карта парағын іздеу. 

Өз бетімен бөлектеу Картаның ерікті объектін бөлектейді. 

Түрі бойынша бөлектеу Объектілерді типі бойынша бөледі. 

Жиектеме бойынша 

бөлектеу 

Белгіленген жиектеме ішінде объектілерді бөлектейді. 

Бөлектеу параметрлері Жиектеме бойынша объектілерді бөлектеу өлшемшарттарын 

белгілейді. 

Объектілер тізімдері Бөлектеу үшін объектілер тізімдерін қалыптастыру және өңдеу. 

Кері бөлектеу Бөлектеу инверсиясы. 

Бөлектеуді алып тастау Бөлектеуді жояды. 

 

4.5.1 Картаның объектілерін іздеу 

«Карта объектілерін іздеу» диалогтық терезесі, карта объектілерін іздеу өлшемшарттарын 

орнату үшін Панорама ГАЖ-де пайдаланылады. Оларға төмендегілер жатады:  

- картаның қабаттары және объектілердің типтері (оқшаулау); 

- объектілердің түрлері; 

- номенклатуралық парақтар тізімі; 

- объектілер нөмірлерінің ауқымы; 

- объектілердің семантикалық сипаттамалары; 

- өлшеу сипаттамалары. 

 

Объектілерді іздеу құрамын теңшеудің жалпы тәртібі, көрсету құрамын теңшеуге ұқсас 

(4.4.1-т. қараңыз). Қосымша диалог келесі опциялармен іздеуге мүмкіндік береді: 

- Барлық карталар бойынша іздеу (әдепкі бойынша іздеу, карталар тізімінде таңдалған 

карта бойынша орындалады); 

- Тек көрінетін (әдепкі бойынша іздеу, картаның барлық объектілері бойынша, оның 

ішінде – көрсету құрамынан шығарылған объектілер бойынша орындалады). 

 

Іздеу құрамын теңшеп болғаннан кейін, «Іздеу» немесе «Бөлектеу» түймесін басу керек. 

«Іздеу» түймесін таңдау кезінде, белгіленген шарттарға сай келетін картаның бірінші объектісі 

ізделеді. Іздеп табылған объект, объектіні таңдау диалогында көрсетіледі. Келесі объектіге ауысу 

үшін «Алға» түймесін басу керек. «Бөлектеу» түймесін таңдау кезінде, белгіленген шарттарға сай 

келетін картаның барлық объектілері бөлектеледі. 
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Панорама ГАЖ жұмыс сеансы аяқталғаннан кейін, объектілерді іздеу үлгілері кезекті іске 

қосу кезінде сақталады және қалпына келтіріледі. 

 

4.5.2 Нысан бойынша карта объектілерін іздеу 

Нысан бойынша іздестіру кезінде карта объектілерін іріктеудің мынадай өлшемшарттарын 

белгілеу қажет: 

- карта қабаты; 

- объектінің түрі (локализация); 

- нысан түрі; 

- номенклатуралық парақ; 

- объектілер нөмірлерінің ауқымы немесе тізімі; 

- объектілердің семантикалық сипаттамасы. 

 

Жекелеген өлшемшарттарды нақтылау қажеттілігі болмаған жағдайда, іздеу: анықталмаған 

өлшемшарттардың барлық қолжетімді жиынтықтары бойынша – объектілердің барлық парақтары, 

қабаттары, типтері мен түрлері бойынша және семантикалық сипаттамаларды ескерместен 

орындалады.  

Семантикалық сипаттамаға байланысты карта объектілерін іріктеу өлшемшарттарын 

белгілеу үшін (мысалы, абсолюттік биіктік мәні 100 метрден асатын объектілерді табу), түр 

өрнегін қалыптастыру қажет:  

АБСОЛЮТТІ БИІКТІГІ > 100. 

 

Семантика атауын қосу үшін «Атау» терезесінде тінтуірдің сол жақ түймесін басу қажет. 

Жауап ретінде семантикалық сипаттаманың атауын таңдау жүргізілетін "Семантиканы таңдау" 

диалог терезесі ашылады. Тінтуірді екі рет басу немесе түймені басу арқылы семантикалар 

тізімінің жарықтандырылған жолағы «Семантика» тобының «Атау» терезесіне енгізіледі. Бұл 

ретте «Шарт» терезесіне «=» белгісі, «Мән» терезесіне – егер мәндер жіктегіштері таңдалған 

сипаттама үшін белгіленген болса, мәндер жіктегішінің бірінші мәні енгізіледі (12-кестені 

қараңыз). 

 

12-кесте -  Семантика бойынша іріктеу шарттарының түрлері 

Белгілеу Шарттың сипаттамасы 

= Семантикалық сипаттаманың мәні белгіленген мәнге тең 

!= Семантикалық сипаттаманың мәні белгіленген мәнге тең емес 

* Осы сипаттаманың кез келген мәніне жол беріледі 

х Осы сипаттама жоқ 

< Семантикалық сипаттаманың мәні белгіленген мәннен кем 

> Семантикалық сипаттаманың мәні белгіленген мәннен артық 

<= Семантикалық сипаттаманың мәні белгіленген мәннен артық емес 

>= Семантикалық сипаттаманың мәні белгіленген мәннен кем емес 

 

Семантикалық сипаттаманың мәнін түзету үшін «Мән» терезесінде тінтуірді екі рет басу 

керек. Егер таңдалған семантика үшін семантикалық сипаттама мәндерінің жіктегіші 

орнатылмаған болса, онда талап етілетін мән «Мән» терезесінде тікелей енгізіледі. Түзетудің соңы 

- «Еnter» пернесін басу. Әйтпесе, мән жіктегіштің ықтимал мәндерінің тізімінен таңдалады. 

Іздеу құрамын теңшеп болғаннан кейін, «Іздеу» немесе «Бөлектеу» түймесін басу керек. 

«Іздеу» түймесін таңдау кезінде, белгіленген шарттарға сай келетін картаның бірінші объектісі 

ізделеді. Іздеп табылған объект, объектіні таңдау диалогында көрсетіледі. Келесі объектіге ауысу 

үшін «Алға» түймесін басу керек. «Бөлектеу» түймесін таңдау кезінде, белгіленген шарттарға сай 

келетін картаның барлық объектілері бөлектеледі. 
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Теңшелімдер «Табу» не «Бөлектеу» түймесін басу кезінде, сондай-ақ Панорама ГАЖ жұмыс 

сеансы уақытында ғана сақталады. 

 

4.5.3 Аумақ бойынша карта объектілерін іздеу 

Карта нысандарын белгіленген аймақ бойынша іздеу үшін, іздеу аймағын таңдап, карта 

нысандарын іріктеу параметрлерін орнату керек. 

Іздеу аймағы карта объектісімен немесе картаның тікбұрышты фрагментімен белгіленеді. 

Объектінің сұлбасы бойынша іздеу аумағын орнату үшін «Аумақ» өрісінде «Объект» тармағын 

таңдау, «Таңдау» түймесін басу және картада объектіні таңдау қажет. Фрагмент бойынша іздеу 

аймағын орнату үшін «Ауқым» өрісінде «Фрагмент» тармағын таңдау, «Таңдау» түймесін басу 

және тінтуірдің сол жақ түймесін екі рет басу арқылы картада тікбұрышты аумақты таңдау қажет. 

Аумақты таңдау аяқталған соң, диалог, ізделетін объектілерді таңдау үшін қайта ашылады: 

- аумақ ішінде немесе сыртында іздеу шекаралары; 

- іздеу қашықтығы (аумақтан тыс іздеуде қолданылады); 

- объектілердің сүзгісі (объектілердің қабаттары, типтері мен түрлері, нөмірлері, 

семантикасы, өлшеулері, көрінуі бойынша іріктеу). 

 

Әдепкі түрде, объектілерді іздеу: объектілердің барлық қабаттары, типтері мен түрлері 

бойынша, сондай-ақ семантикалар мәндерін ескерместен орындалады. Іздеу құрамын теңшеу үшін 

«Сүзгі» тобында «Жекелеген объектілер» тармағын таңдап, «Орнату» түймесін басу қажет. 

Құрамды теңшеу тәртібі 4.4.1-т. сипатталған.  

Іздеу құрамын теңшеп болғаннан кейін, «Іздеу» немесе «Бөлектеу» түймесін басу керек. 

«Іздеу» түймесін таңдау кезінде, белгіленген шарттарға сай келетін картаның бірінші объектісі 

ізделеді. Іздеп табылған объект, объектіні таңдау диалогында көрсетіледі. Келесі объектіге ауысу 

үшін «Алға» түймесін басу керек. «Бөлектеу» түймесін таңдау кезінде, белгіленген шарттарға сай 

келетін картаның барлық объектілері бөлектеледі. 

 

4.5.4 Объектілерді атауы бойынша іздеу 

«Атау бойынша іздеу» диалогтық терезесі, объектілерді нақты семантика сипаттамасының 

мәні бойынша іздеу үшін Панорама ГАЖ-де қолданылады. 

Әдепкі түрде іздеу «Жеке мән (жазба мәтіні)» сипаттамасы бойынша орындалады. Басқа 

семантиканы таңдау үшін «Теңшеу» түймесін басу, нақты семантиканы таңдау керек. 

Семантиканы іздеу, семантика атауы немесе нөмірі (коды) бойынша орындалуы мүмкін. 

Семантиканы түзетілетін өрісте атауы бойынша іздеген кезде, семантиканың нақты атауын 

(мысалы, «Жол нөмірі» немесе «Нөмірі*») белгілеу қажет. Семантиканы түзетілетін өрісте 

семантика нөмірі (коды) бойынша іздеген кезде, семантиканың нақты нөмірін көрсету қажет. 

Таңдау аяқталғаннан кейін, «Таңдау» түймесін басу немесе таңдалған семантика бойынша 

тінтуірді екі рет басу керек. 

Объектіні іздеу орындалатын таңдалған семантиканың нақты мәнін белгілеу үшін «Атауы 

бойынша іздеу» диалогының «Атауы» өрісінде нақты мәнді енгізу (мысалы, «Мәскеу») немесе 

толтырылған тізімнен қажетті мәнді таңдау қажет. 

Түзетілетін «Атауы» және «Семантиканы табу» өрістерінде мәтін жолының толық немесе бір 

бөлігін енгізуге болады. Мәтін жолағының бір бөлігін енгізген кезде қызметтік таңбалар 

қолданылады:  

- «?» таңбасы көрсетілген жайғасымда кез келген таңбаның бар болуын білдіреді; 

- «*» таңбасы таңбалардың кез келген тіркесімін білдіреді. 

 

Қызметтік таңбаларды пайдалану мысалдары: 

- «Мәскеу» атауының орнына «мәс*» или «*кеу» мәндерін енгізуге болады;  

- «160» мәнінің орнына «16*» немесе «1?0» мәндерін енгізуге болады; 

- «Берёзовка» атауының орнына «Бер*» немесе «Бер?з*» мәндерін енгізуге болады. 
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Теңшелімдер «Табу» не «Бөлектеу» түймесін басу кезінде, сондай-ақ Панорама ГАЖ жұмыс 

сеансы уақытында ғана сақталады. 

 

4.5.5 Аудан нүктесін іздеу 

«Ауданның белгіленген нүктесіне жылжу» диалогының элементтерімен, ағымдағы нүктенің 

жаңа координаттарын үш тәсілдің бірімен орнатуға болады: 

1) «Координаттар бойынша» диалогының бетбелгісінде «Жаңа нүкте» терезесіне жаңа нүкте 

координаттарының мәндерін енгізуға болады. Бұл мәндер «Төменгі сол жақ бұрышы» 

және «Жоғарғы оң жақ бұрышы» терезелерінде көрсетілетін аудан шекарасында болуы 

тиіс. 

2) «Азимут бойынша» диалогының бетбелгісінде шынайы азимуттың жаңа мәнін (шынайы 

меридианның солтүстік бағыты мен жаңа нүктеге бағыт арасында өлшенетін бұрыш) 

енгізуге немесе бастапқы ағымдағы және белгіленетін нүктелер арасындағы қашықтықты 

өзгертуге болады. 

3) «Үстелу бойынша» диалогының бетбелгісінде бастапқы нүктенің және белгіленетін 

нүктенің координаттарының айырмашылығын өзгерту жолымен жаңа нүктенің күйін 

береді. 

 

Бетбелгілердің бірінде қандай да бір терезеде деректерді түзету, басқа бетбелгілердің 

құрамдас бөлігінің ішіндегісін синхронды түрде қайта санауға әкеледі.  

«Формат» терезесіндегі диалогтағы координаттар жүйесін ауыстыру, «Координаттарды 

көрсету пішімін өзгерту» түймесі қосылған кезде ғана электрондық карта координаттары жүйесін 

өзгертуге әкеп соғады. 

Жаңа нүкте үшін маркер экран ортасына орнатылады. 

 

4.5.6 Карта парағын іздеу 

Бұл режим көп парақты карта парағына жылдам өтуге арналған. Талап етілетін Параққа өту 

үшін, «Параққа өту» диалогында атау бойынша парақты таңдау және «Орындау» түймесін басу 

қажет. 

 

4.5.7 Объектілер тізімдері 

 

Нысандар тізімі карта объектілерін бөлу критерийлерін сақтауға арналған. 

Өлшемшарттар құжат карталарының барлық парақтары үшін сүзгішпен немесе 

объектілердің еркін жиынтығымен белгіленеді.  

Объектілер тізімдері OBS кеңейтімі бар файлда сақталады. Файл атауы негізгі құжат 

файлының аты бойынша қалыптасады және LOG ішкі директориясында орналасады. 

Тізімдер файлының деректері көптеген объектілер бойынша операцияларды орындау үшін 

пайдаланылуы мүмкін: бөлу, біріктіру, қиылысу, іздеу және басқалар. 

 

4.5.7.1 Объектілер тізімін жасау және түзету 

Объектілер тізімін жасау және түзету «Іздеу – Объектілер тізімдері» бас мәзірі тармағы 

арқылы шақырылатын «Объектілер тізімдері» диалогтық терезесінің «Түзету» бетбелгісінде 

орындалады. 

Объектілер тізімдері файлы осы құжат үшін объектілер тізімдеріне бірінші рет жүгінген 

кезде автоматты түрде жасалады. 

Файлдың мазмұны ағаш түрінде көрсетіледі, онда нөлдік деңгейлі түйіндер – объектілер 

тізімінің аттары болып табылады. Объектілер тізімінің атауын пайдаланушы жасаған кезде 

белгілейді. 
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Әрбір объектілер тізімі бір немесе бірнеше атаулы блоктан тұрады: осы құжаттың карта 

парағына бір блок. Блок атауы карта парағының атауы (номенклатурасы) бойынша автоматты 

түрде орнатылады. Блок, объектілердің сүзгісі немесе картаның жекелеген парағы үшін объектілер 

нөмірлерінің жиынтығы болып табылады. 

Бөлектелген блоктың ішіндегісі «Тізімде белгіленген» панелінде көрсетіледі. 

Объектілер тізімін түзету кезінде келесі операциялар қолданылады: 

1) Объектілер тізімін жасау: 

- Картада объектілерді бөлектеу. 

- «Қосу» түймесін басу. Ашылған «Объектілер тізімін құру» терезесінде тізімнің атауын 

көрсету, «Жасау» түймесін басу керек. Тізімдер ағашына көрсетілген атауы бар торап 

қосылады. 

2) Объектілер тізімін жою: 

- Объектілер тізімдері атаулары шежіресінің торабын бөлектеңіз. 

- «Жою» түймесін басу. Бөлектелген объектілер тізімі ағаштан және файлдан жойылады. 

3) Объектілер тізімін өзгерту: 

- Объектілер тізімдері атаулары шежіресінің торабын бөлектеңіз. 

- «Өзгерту» түймесін басу. Карта объектілері таңдалған объектілер тізіміне сай 

бөлектеледі. 

- Панорама ГАЖ тәсілдерінің кез келгенімен бөлектелген объектілердің құрамын өзгерту 

(қажет болған жағдайда), «Өзгерту» терезесін қалпына келтіру және «Өзгерту» түймесін 

басу. Таңдалған объектілер тізімі жаңартылады. 

4) Объектілер тізімі файлын сақтау: 

- «Сақтау» түймесін басқанда, объектілер тізімінде орындалған өзгерістер файлда 

сақталады. 

5) Объектілер тізімі бойынша карта объектілерін бөлектеу: 

- Объектілер тізімдері атаулары шежіресінің торабын бөлектеңіз. 

- «Бөлектеу» түймесін басу. Карта объектілері таңдалған объектілер тізіміне сай 

бөлектеледі. 

6) Барлық әрекеттерді болдырмау: 

- «Болдырмау» түймесін басқан кезде объектілер тізімдері файлының бастапқы күйі 

қалпына келтіріледі. 

 

4.5.7.2 «Объектілер тізімін жасау» диалогы 

«Объектілер тізімін жасау» диалогы, жасалатын объектілер тізімінің атауын көрсету үшін 

қолданылады. 

«Тізім атауын» түзету жолағында ұзындығы 32 таңбадан аспайтын тізім атауын енгізу қажет. 

 

4.5.7.3 Объектілердің тізімі бойынша іздеу 

«Объектілер тізімдері» диалог терезесінің «Іздеу» бетбелгісінде «1 тізім» бойынша «2 

тізімдегі» объектілер ізделеді. Іздеу режимдері 13-кестеде келтірілген. 

 

13-кесте -  Іздеу режимдері 

№ Режим Режимнің сипаты 

1  Қиылысатын объектілерді іздеу. 

2  Белгіленген қашықтықтағы объектілерді іздеу. 

3  «1 тізім» объектілерінде басталатын «2 тізім» объектілерін іздеу.  

«1 тізімнен» тек желілік және аудандық объектілер ғана таңдалады. 

4  «1 тізім» объектілерінде аяқталатын «2 тізім» объектілерін іздеу.  

«1 тізімнен» тек желілік және аудандық объектілер ғана таңдалады. 
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Іздеу үшін іздеу режимін (1-4) таңдау, іздеу үшін «Табу» түймесін немесе табылған 

объектілерді таңдау үшін «Бөлектеу» түймесін басу керек. 

Қиылысатын объектілерді іздеудің алдында (1-т.), қиылысу түрін таңдау қажет: 

1) «Қиылысу» – тізім объектілерінің метрикасы қиылысуының болуы; 

2) «Қиылысу және ішінде» – объектілердің сұлбалар ішінде қиылысуының болуы немесе 

орналасуы (тек тұйық объектілер үшін ғана); 

3) «Толығымен ішінде» – сұлбаның ішінде тұтас орналасқан объектілердің болуы (тек 

тұйық объектілер үшін ғана). 

 

Тізім объектілерін қашықтық бойынша іздеу үшін (2-т.), тиісті басқару элементтерінде 

қашықтықтың мәнін, оның өлшем бірліктерін және іздеу шартын белгілеу қажет («>», «<», «=» 

және т.б.). 

 

4.5.7.4 Объектілер тізімі бойынша тұрғызу 

Объектілер тізімі бойынша тұрғызу «Объектілер тізімдері» диалогының «Тұрғызу» 

бетбелгісінде орындалады. Тұрғызу үшін 1 немесе 2 режимді таңдау (14-кестені қараңыз), тізімнің 

атауын таңдау және «Орындау» түймесін басу қажет. 

 

14-кесте -  Тұрғызу режимдері 

№ Режим Режимнің сипаты 

1  

 

Таңдалған тізім объектілерінің айналасында аймақты құру 

2 

 

Тізімдерден объектілердің метрикаларын біріктіруді және қиылысуды құру 

 

4.5.8 Еркін аумақпен бөлектеу 

 

Бұл режим, карта объектілерін одан әрі өңдеу мақсатымен бөлектеуге 

(іріктеуге) арналған: бөлектелген объектілердің қасиеттерін көшіруге, 

жылжытуға, бұруға, жоюға және өзгертуге. 

Объектілерді іріктеу, тұйық сұлбамен шектелген аумақ бойынша орындалады. Сұлбаны салу 

бірнеше тәсілмен орындалады: тікбұрышты жиектеме, полигон және еркін аумақ (лассо). Қолдану 

әдісін таңдау автоматты түрде орындалады және пайдаланушының іс-әрекетіне байланысты 

болады. 

Аумақты салу аяқталғаннан кейін, бөлектелетін объектілердің ағымдағы құрамына және 

бөлектеу параметрлеріне сәйкес аумақтың ішінде немесе сыртында орналасқан карта объектілері 

автоматты түрде бөлектеледі. 

Бөлектеу құрамы мен параметрлерін теңшеу «Іздеу – Бөлектеу параметрлері» негізгі мәзірі 

режимінде орындалады.  

Объектілерді бөлектеудің белгіленген аумағы мен параметрлері объектілерді жүйелі таңдау 

үшін пайдаланылуы мүмкін. Ол үшін басты мәзірдің «Іздеу – іздеуді жалғастыру» тармағын 

орындау қажет. 

Бөлектелген объектілерді алып тастау, «Бөлектеуді алып тастау» басты панелі түймесін басу 

кезінде орындалады. 
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4.5.8.1 Полигонмен бөлектеу 

Полигон нүктелерін салу тінтуірдің сол жақ түймесін жай ғана басу арқылы орындалады. 

Режимді аяқтау үшін, тінтуірдің сол жақ түймесін екі рет басыңыз. 

 

4.5.8.2 Жиектеме бойынша бөлектеу  

Тікбұрышты жиектемені салуды іске қосу үшін, тінтуірдің сол жақ түймесін басып, оны 

ұстап тұрып, тінтуірді диагональ бойынша жылжыта бастау қажет. Тікбұрыш түрінде таңдау 

аумағы автоматты түрде қалыптасады. Режимді аяқтау үшін, тінтуір түймесін босатыңыз. 

 

4.5.8.3 Еркін аумақпен бөлектеу (лассо) 

«Лассо» салуды іске қосу үшін тінтуірдің сол жақ түймесін басып, оны ұстап тұрып, 

таңдалған аумақтың айналасында қозғалысты бастау қажет. Режимді аяқтау үшін, тінтуір түймесін 

босатыңыз. 

 

4.5.9 Объект ішінде бөлектеу 

 

Карта объектілерін объектінің сұлбасы бойынша бөлектеу үшін объектіні картада 

бөлектеу қажет. Бұл ретте, таңдалған объект сұлбасының ішінде объектілерді таңдау 

параметрлеріне сәйкес карта объектілері бөлектеледі. 

Объектілерді бөлектеу параметрлерін өзгерту (қабат, локализация, сипаттамалар, объектілер, 

карталар және т.б.) қалқымалы мәзірдің «Бөлектеу параметрлері» немесе басты мәзірдің «Іздеу – 

Параметрлер» тармағы арқылы орындалады. 

Бөлектелген объектілерді алып тастау, «Бөлектеуді алып тастау» басты панелі түймесін басу 

кезінде орындалады. 

 

4.5.10 Объектілерді еркін бөлектеу 

 

Осы режимнің көмегімен объектілер тізімін жасауға болады (объектілерді картадағы 

рет-ретімен таңдау арқылы бөлектеу), содан кейін топтық өңдеу операцияларын 

жүргізуге болады (жою, қайта кодтау, жылжыту, басқа картаға көшіру және т.б.). 

Объектіні таңдауды жылдамдату үшін «Ctrl» пернесі мен тінтуірдің сол жақ түймесі 

қолданылады. 

 

4.5.11 Объектілерді типі бойынша бөлектеу 

 

Осы режимнің көмегімен белгілі бір типті объектілерді (тип дегенде, объектінің ішкі 

коды түсініледі) бөлектеуге болады, содан кейін олармен топтық өңдеу (жою, қайта 

кодтау, жылжыту, басқа картаға көшіру және т.б.) операцияларын жүргізуге болады. 

Бұл үшін картада бір объектіні таңдау қажет. Бұл типтегі барлық объектілер автоматты түрде 

бөлектеледі. Сол типті объектіні қайта таңдағанда, осы типті барлық бөлектелген объектілердің 

күші жойылады. Әртүрлі объектілерді таңдағанда, бөлектелген объектілердің тізімі жинақталады. 

 

4.5.12 Бөлектеуді алып тастау 

 

Осы режимнің көмегімен объектілерді бөлектеу өшіріледі. 

 

4.5.13 Кері бөлектеу 

Осы режимнің көмегімен объектілерді бөлектеу инверсиясы орындалады. Бұл ретте, 

бөлектелген объектілер бөлектелмеген болып, бөлектелмеген объектілер бөлектеледі. 
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4.6 «Міндеттер» мәзірінің пәрмендері 

Бұл мәзір сандық деректерді арнайы өңдеуді қамтамасыз ететін бірқатар бағдарламалық 

құралдарды шақырудан тұрады. 

Пәрмендердің арналымы 15-кестеде келтірілген. 

 

15-кесте -  «Міндеттер» мәзірінің пәрмендері 

Мәзір пәрмені Арналымы 

Карта редакторы Векторлық картаны түзетеді. 

Карта бойынша 

есептеулер 

Векторлық карта бойынша есептейді. 

Жіктеу Деректерді жіктеуді (сығуды) орындайды. 

Карта төлқұжаты Белсенді карта паспортын қарап, түзетеді. 

Навигатор Электрондық картада бағдарлануды жеңілдетеді. 

3D Навигатор  Картаның үш өлшемді үлгісін құру және көрсету. 

Картаның легендасы Карта жіктегіші, биіктік матрицасы, қабат матрицасы және сапа 

матрицасы туралы ақпаратты қамтиды. 

Жіктегіш  

редакторы 

Жіктегіштерді (жалпы деректер, объектілер, қабаттар, семантика, 

қаріптер, палитралар) түзетеді.  

Геодезиялық редактор Топографиялық-геодезиялық іздестіру барысында алынған 

деректерді өңдеуге арналған аспаптар. 

GPS\ГЛОНАСС 

мониторы 

Компьютерге қосылған GPS/ГЛОНАСС қабылдағышымен өзара 

әрекеттесуге арналған. 

Жолдар графы Жолдар графын құру. 

Координаттар жүйелері Карта проекциясының түрін, проекция параметрлерін, эллипсоид пен 

датумды, жергілікті координаттар жүйесінің параметрлерін өзгертуге 

мүмкіндік береді. 

Растр редакторы Растрды түзетеді. 

Шығаруға дайындау Деректерді шығаруға дайындауға арналған аспаптар. 

Басты панель Пайдаланушы панелдерін қосады/өшіреді. 

Пайдаланушы 

панельдері 

Пайдаланушы панельдерін теңшейді. 

Қолданбаны іске қосу Панорама ГАЖ-нің жекелеген міндеттерін шақыруға мүмкіндік 

береді. 

 

4.6.1 3D Навигатор  

Үш өлшемді үлгіні көрсету рәсімі, таңдалған төңірек аймағының және онда орналасқан 

объектілердің жер бедерін сырттай шолып бағалауға арналған. 

Бағдарлама, OpenGL стандартты кітапханасын пайдалану арқылы жасалған. 

Карта құжатының ағымдағы белсенді терезесі үшін міндетті бірінші рет белсендіргеннен 

кейін, «3D Навигатор» терезесінде екі өлшемді карта аймағына сәйкес келетін тікбұрышты төңірек 

аймағының үш өлшемді үлгісі жасалады. 

«3D Навигатор» міндетінің жұмыс режимдерінің бірі - екі өлшемді карта терезесімен 

синхрондалған жұмыс. Бұл, екі карта (екі өлшемді және үш өлшемді) бойынша жылжу бір 

мезгілде орындалатынын білдіреді, бұл арада үш өлшемді үлгі екі өлшемді картаның терезе-

құжатындағы деректерді өзгерткенде қайта құрылады. Қажет болса, бұл жұмыс режимін 

«Параметрлер – 2D картасымен синхрондау» мәзірінде қосуға болады.  

«3D Навигатор», екі өлшемді картада көрсетілген ауданмен де, оның таңдалған кез келген 

фрагментімен де жұмыс істеуге мүмкіндік береді, бұл арада көрсетілетін аймақты таңдау «3D 

Навигатор»-мен тікелей жұмыс істеу барысында кез келген уақытта жүзеге асырылуы мүмкін. 
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Міндет терезесі, үлгіні көрсететін жұмыс аумағынан, сондай-ақ басқару мәзірінен және 

басқару панелінен тұрады. Басқару панелінің құрамы: 

- көрсету үлгісінің негізгі құрауыштары; 

- үлгі бағдарын басқару; 

- басқару мәзірі; 

- түрі; 

- үлгісі; 

- жылжыту; 

- жарықтандыру; 

- төңірек объектілерін көлемді түрде көрсету; 

- аспаптар сызғышы. 

 

4.6.1.1 Көрсету үлгісінің негізгі құрауыштары 

Объектіні үлгі бойынша жылжытқан кезде, хабарламалар жолағында объектінің төңіректегі 

жайғасымының нақты координаттары көрсетіледі. 

Бақылаушы, объектіден тиянақталған қашықтықта болады. Бақылаушыдан объектіге дейінгі 

қашықтықты «>» пернесін басу арқылы қысқартуға, «<» пернесін басу арқылы үлкейтуге болады. 

 

 

27-сурет -   3D-үлгіні басқару 

1 - бақылаушының жайғасымы, 2 - беттің кескіні, 3 - бақыланатын объект, 4 - бақыланатын 

объектінің жабын жазықтығына орналасуының проекциясы, 5 - жарықтандыру көзі. 

Үлгіні бұру, бақыланатын объектінің жабын жазықтығындағы жайғасымының проекциясына 

қатысты жүргізіледі. 

 

4.6.1.2 Үлгі бағдарын басқару 

28-суретте негізгі іс-қимылдарды басқару құралдары көрсетілген: үлгіні бұру, еңкейту және 

жылжыту. 

 

 

28-сурет -   Үлгі үшін басқару әрекеттері 

Суретте көрсетілген басқару пернелерінен басқа, үлгінің қозғалысын тінтуірдің дөңгелегі 

көмегімен басқаруға болады (бар болса). Дөңгелекті жай ғана айналдыру арқылы үлгі бойынша 
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алға және артқа жылжуға болады, ал «Shift» пернесін басып айналдыру пернетақтада 

көрсеткілерді (солға және оңға айналдыру) басуға ұқсас болады. 

Үлгіні көтеру биіктігін, бақылау бұрышын және үлгіні бұру бұрышын «3D Навигатор» 

терезесінің сол жағы мен төменгі жағында орналасқан «сырғақ» түріндегі басқару элементтерінің 

көмегімен өзгертуге болады. 

 

4.6.1.3 Басқару мәзірі 

Басқару мәзірінде келесі тармақтар бар:  

- Түрі;  

- Үлгісі; 

- Жылжыту; 

- Жарықтандыру; 

- Көмек. 

 

4.6.1.3.1 Түрі 

«Түрі» мәзірінде жабын бедерін (қаңқалы немесе карта кескіні) көрсету түрін таңдауға 

болады. 

Қаңқалы үлгі - жабынды тор түрінде көрсету.  

Картаның кескіні — үстіңгі бетіне екі өлшемді картаның кескіні қойылады. 

Үлгіні көрсету кезінде, объектілердің көрсетілуін қалыпты түрде, каркас түрінде белгілеуге 

немесе сөндіруге болады. Бұл арада, үлгіде көрсету тізіміндегі карта аумағын таңдау сәтінде 

болған және үш өлшемді кескіндері карта жіктегішінде белгіленген объектілер ғана көрсетілетін 

болады. 

Мәзірдің «Бедер» тармақшасында жабын бедерін масштабтауға болады. Бұл тармақ, 

биіктіктер матрицасының үлгісінде болған жағдайда жұмыс істейді. 

Мәзірдің «Толық көру алыстығы» тармақшасы таңдалған күйде, барлық объектілердің 

қадағалаушыдан алыс орналасқанына қарамастан, көрініп тұруына мүмкіндік береді. Осы 

тармақты сөндіру кезінде объектілердің көріну алыстығы азаяды, бірақ 3D үлгінің тез көрсетілуі 

артады. 

 

4.6.1.3.2 Үлгі 

«Үлгі» мәзірінің тиісті тармақтарын таңдау арқылы: 

- қадағалаушының үлгіге қатысты жайғасымын өзгертуге болады. Қадағалаушы үлгіге 

қатысты екі жайғасымда орналасуы мүмкін:  

- қадағалаушы бағдардан (қадағалау объектісінен) тиянақталған қашықтықта болған 

кезде, сырт жақтан қадағалау; 

- қадағалаушы үлгі бойынша қозғалып, ортада болған кезде. 

- төңіректің үш өлшемді үлгісін перспективада (бұрынғыша) немесе ортогональды 

проекцияда қарау түрін таңдау. Ортогональды проекция, карта объектілерінің үш 

өлшемді түрінің шынайы өлшемдеріне сәйкестігін қамтамасыз етеді. 

- үлгіні жаңарту режимін белгілеу: 

- көрсетілетін аумақты жаңарту — үш өлшемді үлгінің көрсетілетін аумағын 

жаңартуды қолмен қосу. 

- үлгіні жаңарту — ауданның барлық үш өлшемді үлгісін жаңартуды қолмен қосу. 

- автоматты түрде жаңарту – осы опция қосылған кезде 3D үлгі автоматты түрде 

жаңартылады. 

 

4.6.1.3.3 Міндеттер 

Осы мәзір тармағында төмендегілер бар: 

- қозғалмалы объектілердің сценарийлерін теңшеу және орындау құрал-саймандары; 
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- үш өлшемді карта редакторы құрал-саймандары; 

- 3D үлгіні көтеріп, еңкейтуді басқару элементтерін қамтитын сол жақ панельдің көрінуін 

белгілеу. 

 

Аталған құрал-саймандардың толық сипаты «Қолданбалы міндеттер. 3D үлгіні құру» 

ПАРБ.00046-06 98 07 KZ құжатында келтірілген. 

 

4.6.1.3.4 Параметрлер 

Осы мәзір тармағында төмендегілер бар: 

- Меңзер; 

- Компас; 

- Тор; 

- Өлшеу параметрлері; 

- Жарықтандыру; 

- Жабын фоны; 

- 2D картамен синхрондау; 

- Өлшемдер және масштаб; 

- Қозғалыс; 

- Анимация; 

- Күні және уақыты; 

- Тор параметрлері; 

- Қосалқы. 

 

Аталған параметрлердің толық сипаты «Қолданбалы міндеттер. 3D үлгіні құру» 

ПАРБ.00046-06 98 07 KZ құжатында келтірілген. 

 

4.6.1.3.5 Камера 

Осы мәзір тармағында виртуалды бейнекамераларды орнату және жабу құралдары бар. 

Орнату – үш өлшемді үлгідегі виртуалды бейнекамераны орнату үшін қолданылады. 

Режимді белсендіру кезінде, тінтуірді басу арқылы камераны орналастыру нүктесі мен қадағалау 

нүктесін таңдау керек. Бұл арада, үлгіде қадағалау аумағына сай келетін жартылай мөлдір шолу 

секторы көрсетіледі. Камераны орнатып болғаннан кейін, таңдалған шолу секторына сай келетін 

үш өлшемді үлгіге көріністі қамтитын камера терезесі ашылады. Камера терезесі, камера 

кескіндерін бейнеге жазу параметрлерін және бейнекамера жайғасымын қосымша теңшеуге 

мүмкіндік береді. 

Камера орнату режимі, бірден бастап онға дейінгі камераны орнатуға мүмкіндік береді. 

Камераның қажетті терезесіне көшу үшін, Төменгі панельдегі (төменгі оң жақта) орналасқан 

камера түймелері қолданылады. 

Камераның әрбір терезесі бөлек жабылуы мүмкін. «Барлық терезелерді жасыру» түймесін 

басу кезінде, камералардың барлық терезелері көрінбейтін болады. «Барлық терезелерді жабу» 

түймесін басу кезінде, камералардың барлық терезелері жабылып, камералардың орналасуы 

туралы ақпарат жойылатын болады. 

Үш өлшемді үлгінің басты терезесі жабылған кезде, камераның барлық ашық және 

жасырылған терезелері мен параметрлері сақталады. 

Камералармен жұмыс істеудің толығырақ сипаты «Қолданбалы міндеттер. 3D үлгіні құру» 

ПАРБ.00046-06 98 07 KZ құжатында келтірілген. 

 

4.6.1.4 Төңірек объектілерінің көлемді көрінісі 

Үш өлшемді үлгідегі объектілердің көлемді көрінісі, үш өлшемді үлгінің құрылуына себеп 

болған карта жіктегішінде белгіленеді. Үш өлшемді карта терезесінде объектіні таңдау, объектінің 
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үш өлшемді кескінінде немесе бедер жабынындағы объектінің кескінінде тінтуірдің сол жақ 

түймесін басу кезінде орындалады. Бұл арада, карта объекті туралы ақпаратты қамтитын 

«Объектіні таңдау» терезесі ашылады. 

«Объектіні таңдау» терезесінде тінтуірдің оң жақ түймесін басу кезінде қалқымалы мәзір 

ашылады. «Жіктегіш» мәзірінің тармағын таңдау кезінде, объектілердің үш өлшемді түрін 

өзгертуге мүмкіндік беретін жіктегіш редакторы ашылады. Өзгерістер сақталғаннан кейін, үш 

өлшемді карта объектілерінің түрі автоматты түрде жаңартылады. 

 

4.6.1.5 Құрал-саймандар қатары 

Құрал-саймандар қатары құрамында келесі перне топтары бар: 

- Үш өлшемді үлгіні көрсету аумағын таңдау;  

- Объектілер түрін жаңарту; 

- Масштабты өзгерту; 

- Сақтау — үлгінің ағымдағы теңшелімдерін қалпына келтіру; 

- Еркін ұшу; 

- Объект бойынша қозғалу; 

- Бейнежазба. 

 

4.6.1.5.1 Үш өлшемді үлгіні көрсету аумағын таңдау 

«3D Навигатор», екі өлшемді картада көрсетілетін барлық ауданмен де, оның таңдалған 

бөлшегімен де жұмыс істеуге мүмкіндік береді, бұл арада көрсетілетін аумақ тікелей «3D 

Навигатор»-мен жұмыс істеу барысында кез келген сәтте таңдалуы мүмкін. 

Аумақ  түймесін басу арқылы таңдалады (карта бойынша көрсетілетін аумақты таңдау), 

бұл арада міндет терезесі жабылады да, пайдаланушы екі өлшемді картада үш өлшемді үлгі 

салынатын төңіректің тікбұрышты аймағын таңдай алады.  

 (карта терезесінің өлшемі бойынша көрсету) түймесін басып, ағымдағы терезеде 

көрсетілген екі өлшемді картаның бөлшегі бойынша 3D үлгіні құруға болады. 

Үш өлшемді үлгіні барлық ауданға құру,  (барлық ауданды көрсету) пернесін басу 

кезінде жүзеге асырылады. 

 

4.6.1.5.2 BMP-файлға жазу 

Ағымдағы үш өлшемді кескін  (ВМР-файлға жазу) түймесін басу арқылы сақталады. 

Файл, ашық электрондық карта каталогына жазылып, автоматты түрде файл атауы ЖЖААКК-

ССММСС (жыл, ай, кұн - сағат, минут, секунд) пішімінде қалыптастырылады (жасау уақыты 

бойынша).  

 

4.6.1.5.3 Масштабты өзгерту 

Осы топтың  (үлгіні үлкейту) және  (үлгіні кішірейту) түймелері үлгінің 

масштабын өзгретуге мүмкіндік береді. 
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4.6.1.5.4 Үлгінің ағымдағы теңшелімдерін сақтау - қалпына келтіру 

Осы топтың  (үлгінің ағымдағы теңшелімдерін сақтау) және  (үлгінің сақталған 

теңшелімдерін қалпына келтіру) түймелері ағымдағы жұмыс сеансында үлгінің теңшелімдері мен 

кеңістіктегі жайғасымын сақтауға және қалпына келтіруге мүмкіндік береді. 

 

4.6.1.5.5 Еркін ұшу 

 (еркін ұшу) режимі, бақыланатын объектінің «сегіз» траекториясы бойынша автоматты 

қозғалысын белгілейді. Бұл кезде, үлгі бойынша жылжу түрінің өзгерісін қоспағанда, үлгінің 

барлық теңшелімдерін өзгерту мүмкіндігі қалады. 

 

4.6.1.5.6 Бейнежазба 

 (траектория бойынша бейнежазба) режимімен жұмыс, «Үш өлшемді үлгі бойынша 

қозғалыс бейнежазбасы» диалогындағы параметрлерді теңшеуден басталады. Бейнежазба, файлда 

TRA кеңейтімімен сақталатын белсенді үлгі бойынша белгіленген қозғалыс траекториясы 

бойынша жүзеге жазылады. Траектория файлында, үлгінің басқа теңшелімдері де сақталады. 

Белсенді деректер үшін кез келген траектория файлын таңдау немесе жаңасын жасау («Жасау» 

түймесі) мүмкіндігі бар. Жаңа траекторияны жасау кезінде, бақыланатын объекттің жайғасымы 

және ағымдағы үш өлшемді кескіннің теңшелімдері жазылады («Көрсету үлгісінің негізгі 

құрамдастары» бөлімін қараңыз). Жаңа траекторияның жасалуын «Escape» немесе «Enter» 

пернесін басу арқылы тоқтату. «Қарау» түймесі, таңдалған қозғалыс жылдамдығын ескере 

отырып, таңдалған траектория аймағы бойынша қозғалысты алдын ала қарауға арналған. 

«Жылдамдық» элементінің көмегімен, бастапқы траекторияға қатысты траектория бойынша 

қозғалыс жылдамдығы белгіленеді (10%-дан 100%-ға дейін). «Сырғақ» элементінің көмегімен, 

ағымдағы қозғалыс траекториясы бойынша қозғалысты қарауға және бейнежазба үшін барлық 

траекторияны немесе оның бөлігін таңдауға болады. Бейнежазбаның басы мен соңғы «Сырғақ» 

элементінің үстіндегі қалқымалы мәзірдің көмегімен белгіленуі мүмкін.  

Таңдап болғаннан кейін, тікелей жазбаға көшуге болады. Бұл үшін AVI-файл атауын таңдау 

түймесін басамыз (автоматты түрде құрастырылған файл атауын қалдыруға да болады). Содан 

кейін, бейнежазбаны сығатын тиісті пакетті, мысалы, MS Windows Media Video 9 пакетін таңдау 

керек, содан соң жазба басталады. Жазба «Escape», «Enter» пернелерін немесе  түймесін басу 

арқылы доғарылуы мүмкін. Жазылған бейнефайл  кіріктірілген плеерінің көмегімен 

ойнатылуы мүмкін. 

 

4.6.2 Шығаруға дайындау 

«Шығаруға дайындау» панелі карталарды көркемдеу, сызбаларды, атластарды дайындау 

және офсеттік баспа үшін картаның бөлінген кескіндерін қалыптастыру бойынша қойылатын 

талаптарды ескее отырып, басып шығарылған картаның көрнекілігін жақсартуға бағытталған 

міндеттерді шешуге арналған. 

 

4.6.2.1 Шартты белгілерді автоматты түрде салу жөніндегі міндеттер 

 

Шартты белгілерді желілік объектінің бойында қойып шығу. 
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Алаңдық объектіні шартты белгілермен толтыру. 

 

Объектілерді белгілермен толтыру. 

Шартты белгілерді автоматты түрде салу жөніндегі міндеттер, карта объектілері түріндегі 

шартты белгілерді жасау, содан соң картаның көрнекілігін жақсарту мақсатымен түзету (орнын 

ауыстыру, жою) үшін қолданылады. Қолдану мысалы, ЖЕКЕЛЕГЕН АҒАШТАР шартты 

белгілерін жолдың бойынша салу жөніндегі міндет болуы мүмкін. 

 

4.6.2.2 Объектілердің қиылысуын өңдеу 

 

Қиылысатын және тақалатын жерлерде бір типті объектілердің артық сұлбаларын 

жою (жасыру) үшін қолданылады. Қолдану мысалы, гидрография объектілерінің 

қиылыстарын өңдеу міндеті болуы мүмкін. 

 

4.6.2.3 Картаны арнайы жіктеу 

 

Картаны арнайы жіктеу. Карта объектілерін көрсету (басып шығару) тәртібін 

өзгертуге, мысалы, ТЕМІРЖОЛДАР желілік объекті үстіндегі ҚҰРЫЛЫС типті 

алаңдық объекті көрсетуге мүмкіндік береді. 

 

4.6.2.4 Объектінің бойындағы сызба масштабын өзгерту 

 

Кескіннің габариттерін кішірейту мақсатымен ұзаққа созылатын объектінің 

бойындағы масштабты өзгерту арқылы объектілердің сызбасын құрастыру. Қолдану 

мысалы, автобустың қозғалу бағдары бойындағы автобус аялдамалары сызбасын 

дайындау міндеті болуы мүмкін. 

 

4.6.2.5 Карта легендасын құрастыру 

 

Бұл міндет, бөлектелген объектілердің шартты белгілерін картаға салуға арналған. 

Іске қосудың алдында, картадағы объектілердің белгіленген жинағын бөлектеу керек. Тізімде 

құжаттың бір картасында ғана бөлектелген объектілер көрсетіледі. Бірден бірнеше картада 

бөлектелген объектілер, «Бастапқы карта» тізіміндегі картаны рет-ретімен таңдау арқылы өңделуі 

тиіс.  

Легенданы картаға салу үшін, аңыз элементтері орналасатын пайдаланушы картасын 

белгілеп, «Салу» түймесін басып, картадан элементтерді орналастыру бетінің жоғарғы сол жақ 

бұрышының координаттарын таңдау жеткілікті. Объектілерді картаға екі режимде салуға болады: 

«Барлық беттер» және «Таңдалатын кез келген бет» (қарау диалогында). Объектілер негізгі 

диалогта салынса, пайдаланушы картаға барлық элементтер салынбайынша ағымдағы беттің 

жоғарғы сол жақ бұрышының координаттарын рет-ретімен белгілеуі тиіс. Бұл уақытта, негізгі 

диалог, процестің аяқталуына дейін пиктограмма түрінде кішірейтіледі. Салу процесі, диалогты 

үлкейту және міндетті аяқтау арқылы тоқтатылуы мүмкін. Картаға бір рет салынған бет, екінші 

рет салынбайды. 

Шығыс пайдаланушы картасының жіктегіші бастапқы карта жіктегішінен ерекшеленуі 

мүмкін. Бұл жағдайда, кейбір объектілер шығыс картасының жіктегішінде жоқ болып, кейбір 

объектілер бастапқы объектілерден ерекшеленетін кескіндерге ие болуы мүмкін. Жоқ болған 

объектілер «*», ал басқа түрге ие объектілер «?» таңбасымен белгіленеді. Бастапқы деректер мен 
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шығыс деректер ерекшеленген жағдайда, тиісті жіктегішке ие жаңа шығыс картасын жасау 

ұсынылады. Жасаудан бас тартылған жағдайда, картаға шығыс жіктегішіндегі объектілер ғана 

салынады. 

Тікелей салудың алдында («Салу» түймесі), легенданың кескінін қараған («Қарау» түймесі) 

және қажет болса, элементтердің кескіндерін, олардың атауын және орналасуын түзетке дұрыс 

болады. Бұл үшін негізгі диалогқа оралып, параметрлерді өзгерту керек: элемент өлшемі 

(кескіннің өзін және оның атауын қамтиды), беттің өлшемі және беттің жиегінен шегініс, 

сұлбаның, фонның, жазбаның болуы. Жазба үшін қаріптің атауы Панорама ГАЖ-де орнатылған 

қаріптер тізімінен таңдалады және «Параметрлер» тармағының «Қаріптерді теңшеу» 

тармақшасында теңшеледі. 

Легендадағы беттер саны автоматты түрде есептеледі және объектілерге, беттің 

өлшемдеріне, жолақтар мен бағандардың санына байланысты болады. Элементтің өлшемі беттің 

өлшемінен асып кетсе (шегіністі қоса алғанда), онда беттің өлшемі автоматты түрде өзгертіледі. 

Қалауыңызға қарай, тізімде бөлектелген объектілермен ғана жұмыс істеуге болады. Бұл үшін 

«Тізімде бөлектелгендер» белгісін қою керек. 

 

4.6.2.6 Карта легендасын сақтау 

 

Рәсім, типтік көркемдеу легендаларын жасауға арналған, сонымен қатар алдағыда 

электрондық карта парақтарын жиектеменің артында көркемдеуді қалыптастыру 

үшін қолданылуы мүмкін.  

Электрондық картаның жиектеме артындағы көркемдеуін қалыптастыру кезінде легенда 

үлгітүрлерін қолдану дегеніміз — векторлық карта редакторының көмегімен жасалған 

(векторланған) және легенда үлгітүрі түрінде сақталған кескінді тираждау. 

Жиектеме артындағы көркемдеуді қалыптастыру кезінде легенда үлгітүрін қолдану үшін, 

көркемдеу үлгітүрі (тиісті .FRM файлы) легенда түріне сілтемені қамтуы керек. 

 

4.6.2.7 Жиектеме артындағы көркемдеудің стандартты макеттерін теңшеу 

 

Бұл міндет, бөлектелген объектілердің шартты белгілерін картаға салуға арналған. 

Рәсім, жиектеменің артындағы көркемдеуінің әрекеттегі макеттерінің стандартты (1:25 000, 

1:50 000, 1:100 000 және 1:200 000 топографиялық масштаб карталары парақтары жиектемелерін 

көркемдеудің белгіленген ережелеріне сәйкес) мәтін бөлігін жасауға және өзгеретін 

(картографияланатын жұмыс аумағына байланысты) мәтіндік бөлігін түзетуге арналған. 

Жиектеме артындағы көркемдеу макеттері FRM кеңейтіміне ие файлдарда бар. Файлдардың 

толық құрылымы «Қолданбалы міндеттер» ПАРБ.00046-06 98 10 KZ құжатында сипатталған.  

Жиектеме артындағы көркемдеу макеттерін жасау немесе түзету үшін келесі іс-әрекеттерді 

орындау керек. 

Рәсімделетін карта масштабын көрсету (тізімнен таңдау). 

«Жаңа» түймесін басыңыз. 

Өрістің өзгеретін мәтіндік бөлігін түзету: 

- координаттар жүйесі; 

- биіктіктер жүйесі;  

- аймақ; 

- ведомство; 

- карта парағының құпиялық белгісі; 

- төңірек жағдайы; 

- шифр; 

- шығыс материалдары. 
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Атап көрсетілген сипаттамалардың қандай да бірі жиектеме артындағы көркемдеуді жасау 

кезінде қалыптастырылуы тиіс болмаса, тиісті жолақта тазарту (мәтінді өшіру) керек. 

Содан соң, жасалатын көркемдеу элементтері тізбесін белгілеу керек («Құрамы» 

қойындысы). 

Легенда үлгітүрлеріне сілтемелер қосу (қажет болса) және көркемделетін парақтың 

жиектемесіне қатысты орналасуын көрсету керек. 

«Сақтау тәсілі ...» түймесін басыңыз. 

Жаңадан жасалған жиектеме артындағы көркемдеу макетін сақтау кезінде, оған белгіленген 

тізімге сәйкес белгіленген ережелерге сай келетін (карта масштабын жасау кезінде көрсетілгені 

үшін) тізбе мен геометриялық орналасу бойынша картаның парағын көркемдеу элементтері 

орналастырылады. 

Әрекеттегі жиектеменің артындағы көркемдеу макетін түзету үшін түзетілетін файлды 

жүктеу («Жүктеп алу» түймесі), өзгеретін мәтіндік бөлікті түзету керек. Сипаттамалардың қандай 

да бірі жиектеме артындағы көркемдеуді жасау кезінде қалыптастырылуы тиіс болмаса, тиісті 

жолақта тазарту (мәтінді өшіру) керек. 

Жолақ тасымалын белгілеу үшін өрістерді түзету кезінде «~~» екі таңбасын қою керек. 

Мысалы: 1:100 000 масштаб картасы бойынша құрастырылған. 

Содан соң, жасалатын көркемдеу элементтері тізбесін түзету («Құрамы» қойындысы), 

легенда үлгітүрлері және олардың көркемделетін парақтың жиектемесіне қатысты орналасуы 

тізбесін түзету (қажет болса), «Сақтау» немесе «Сақтау тәсілі ...» түймесін басу керек. 

 

4.6.2.8 Жиектеме артындағы көркемдеуді қалыптастыру 

 

Жиектеменің артындағы көркемдеуді қалыптастыру міндеті, карта парағы 

жиектемелері, көршілес карта парақтарын және түсіндірме жазбаларды орналастыру 

сызбасы түріндегі қосымша көркемдеу объектілерін жасауға арналған. 

 

 

29-сурет -   Жиектеме артындағы көркемдеуді жасау диалогы 

Жиектеме артындағы көркемдеу элементтерін жасау кезінде, қажет болғанда түзетілуі және 

толықтырылуы мүмкін болып табылатын ГАЖ жеткізу жиынтығына кіретін жиектеме артындағы 

көркемдеу үлгітүрлері және шартты белгілердің стандартты кітапханалары қолданылады. Алайда, 

жіктегішті және жиектеме артындағы көркемдеу үлгітүрін жасау кезінде кодтардың сәйкестігін 

сақтау керек. Яғни, көркемдеу үлгітүріне, тиісті жіктегіштегі жіктеу кодтарына ғана сілтемелер 
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келтірілуі тиіс. Жеткізілетін файл жұптары ГАЖ басты каталогында (орнату кезінде көрсетілген 

каталогта) орналасқан және көркемделетін карта масштабтарына сай келетін аттарға ие. Мысалы, 

1:50 000 номенклатуралық масштабтау парағын көркемдеу үшін FRM50000.RSC жіктегіші және 

50000.FRM көркемдеу үлгітүрі қолданылады. Рәсімді іске қосу сәтінде әдепкі түрде жіктегіш 

немесе көркемдеу үлгітүрі, сондай-ақ легенда жіктегіші де физикалық түрде жоқ болған жағдайда, 

тиісті жолақ қызыл түспен белгіленеді. Бұл жағдайда, шынында да бар болып табылатын 

файлдарды көрсету (таңдау) керек.  

Жиектеме артындағы көркемдеуді жасау нәтижесі, ауданды өңдеу протоколы (FRAME.LOG 

файлы) орналастырылатын FRAME каталогы болып табылады. Бұдан бөлек, әрбір рәсімделетін 

парақ үшін FRAME каталогында, рәсімделетін парақ номенклатурасына сай келетін атқа ие болып 

табылатын каталог қалыптастырылады (бұдан әрі — парақты рәсімдеу каталогы). Парақты 

рәсімдеу каталогында әрбір рәсімделетін парақ үшін келесіні қалыптастырады: 

- аударылған парақ картасы (SHEET.SIT); 

- жиектеме артындағы көркемдеу картасы (FRAME.SIT); 

- ағымдағы жиектеме артындағы рәсімдеу үлгітүріне сай типтік легендалардың қосымша 

карталары (L*_***.SIT). 

 

Жиектеме артындағы рәсімдеу картасы «Рәсімдеу» тобында көрсетілген жіктегіш бойынша 

жасалады. Жиектеме артындағы рәсімдеу картасының құрамы, жиектеме артындағы рәсімдеу 

үлгітүрінің (FRM) қамтуымен анықталады. FRM файлы, картаны рәсімдеу элементтерінің шартты 

сипатын қамтитын мәтіндік файл болып табылады. FRM файлы пішімінің сипаты «Қолданбалы 

міндеттер» ПАРБ.00046-06 98 10 KZ құжатында келтірілген. 

 

4.6.2.9 Матрица легендасын қалыптастыру 

 

Міндет, биіктіктер матрицасының немесе сапалар матрицасының легендасын 

қамтитын SIT пішімі картасын жасауға арналған. 

Биіктіктер матрицасы легендасы, ауқымдардың сандық шекараларын көрсете отырып, 

матрицаны көрсету кезінде қолданылатын түстік ауқымдар тізбесін білдіреді. Ауқымдардың саны 

биіктіктер матрицасы палитрасы түстерінің санына тең келеді. 

 

 

30-сурет -   Биіктіктер матрицасы легендасының мысалы 

Биіктіктер матрицасын көрсету үшін, әдепкі түрде 32 түстен құралған палитра қолданылады. 

Түстердің ең көп саны - 256, түстердің ең аз саны - 1. Палитрасы түрлі-түсті немесе жартылай 

реңді болуы мүмкін. 

Түрлі-түсті палитраның түстер жинағы картографияда жер бедерінің дәстүрлі кескініне сай 

келеді: ойпаттар қою жасыл түспен, таулар - қоңыр түспен белгіленеді. Жартылай реңді 

палитраның түстері, сұр түстің градацияларын білдіреді. 
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Биіктіктер матрицасы элементтер бойынша көрсетіледі. Матрица палитриасы түстерінің 

саны N мәніне тең келеді. Онда, матрица биіктіктерінің мәндеріне биіктіктер ауқымдарының N 

мәніне сай келтіріледі, олардың әрбірі палитрасы түсіне сай келеді. Көрсетілетін элементтің 

биіктігінің мәні белгілі бір ауқымға кіреді, оның нөмірі бойынша палитра түсі таңдалады. 

Бірнеше матрицаны бірге көрсету кезінде, ауқымдардың дәл сол N мәндері барлық 

көрсетілетін матрицалардың биіктіктерінің мәндеріне сай келеді, сондықтан матрицаны құжаттың 

терезесіне қосу кезінде, сондай-ақ матрицаны жабу кезінде ауқымдардың шекаралық мәндері де 

өзгеруі мүмкін. 

Биіктіктер матрицасын көрсету палитрасы «Түстер теңшелімі» басты панелі түймесінің 

(«Матрица» қойындысы) көмегімен өзгертілуі мүмкін. Барлық көрсетілетін матрицалардың жалпы 

ауқымы өзгертілуі мүмкін, бұл үшін осы қойындыдағы ауқым шекараларының қажетті мәндерін 

белгілеу керек. Бұл кезде «Тиянақталған ауқым» режимі қосылады. Осы режимде, белгіленген 

шекараларға кіретін биіктіктер көрсетілмейді. Белгіленген тиянақталған ауқымның күшін жою 

«Ысыру» түймесінің көмегімен жүзеге асырылады. 

Биіктіктер матрицасын көрсету палитрасы «Міндеттер» мәзірінің «Карта легендасы» 

тармағының «Матрица» қойындысының көмегімен де өзгертілуі мүмкін. Биіктіктер ауқымдары 

мен оларға сай келетін түстерді көрсететін терезеде, тінтуірдің сол жақ түймесін басу арқылы 

ауқымды таңдау керек. Содан кейін, тінтуірдің оң жақ түймесін басқаннан соң, «Түсті өзгерту» 

қалқымалы мәзір тармағын таңдау керек. 

Құжатта биіктіктер матрицалары (MTW) және сапа матрицалары (MTQ) таңдалған болса, 

онда шығыс матрицаларының типін таңдау үшін «Матрицалар типі» диалог элементін қолдану 

керек. 

 

 

31-сурет -   Матрица легендасын қалыптастыру 

Сапа матрицасының легендасы да, осы ауқымға сай келетін сапаның шекаралық мәндері 

көрсетілген ауқымдар тізбесі болып табылады. Легенда, әрбір сапа матрицасы үшін бөлек 

құрастырылады, себебі сапа матрицасының палитрасы MTQ файлында сақталады. Сапа 

матрицасының палитрасы әркелкі ауқымдарды қамтуы мүмкін (Geomon және Geomon 2 

матрицаларының легендалары). 
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32-сурет -   Сапа матрицасы легендаларының мысалдары 

MTW матрицалар типі белгіленген болса, онда қалыптастырылатын легенда биіктіктер 

матрицасы палитрасының ағымдағы теңшелімдеріне сай келеді және «Шығыс матрицалары» 

терезесінде белгіленген MTW файлдарының санына байланысты болмайды. 

MTQ матрицалар типі белгіленген болса, онда «Шығыс матрицалары» терезесінде 

белгіленген сапа матрицасының әрбіріү шін легенда жасалады. MTQ матрицалар типін белгілеу 

кезінде, өңделетін сапа матрицаларын таңдау үшін қолданылатын «Бәрін таңдау» және «Бәрін 

ысыру» түймелері қолжетімді. 

Қалыптастырылатын легенда картасындағы объектілердің орналасуы, картаның 

миллиметрлерінде белгіленетін «Легенда элементі өлшемдері» тобындағы параметрлердің 

мәндерімен белгіленеді. Легенда элементі матрица палитрасының бір түсіне сай келеді. Легенда 

элементі, палитра түсінің кескіні бар тікбұрышты және биіктіктің не сапаның тиісті мәндер 

ауқымының сандық шекараларын қамтиды. 

Қалыптастырылатын легенда картасының файл атауы «Шығыс картасы» тобындағы «...» 

түймесінің көмегімен белгіленуі мүмкін. 

 

4.6.2.10 Картаны баспа беттеріне бөлу 

 

Картаны әрбір парақтың жиектеме артындағы рәсімделген бөлек карталары түріндегі 

атлас парақтарына автоматты түрде бөлу үшін қолданылады. 

 

4.6.2.11 CMYK түс бөлінуі 

 

CMYK түстер үлгісін қолдану арқылы офсеттік баспа үшін картаның бөліктерге 

бөлінген кескіндерін қалыптастыру үшін қолданылады. 

 

4.6.3 Панельдерді теңшеу 

Панельдерді теңшеу диалогы пайдаланушы панельдерін (құрал-сайман сызғыштарын) жасау, 

сонымен қатар оларды пайдаланушының қажеттіліктеріне сай теңшеу үшін қолданылады. 

Осы диалогты шақыру үшін «Міндеттер» мәзірінің «Пайдаланушы панельдері» кіші 

мәзірінде «Теңшелім» пәрменін таңдау керек. 
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33-сурет -   Пайдаланушы панельдерін теңшеу 

«Міндеттер» тізімінде, теңшелім интерфейсін қолдайтын Панорама ГАЖ қолданбалары атап 

көрсетілген, бұл тізім «Қосу» және «Жою» түймелерінің көмегімен түзетілуі мүмкін. 

«Қолжетімді панельдер» және «Қолжетімді түймелер» тізімдері, «Міндеттер» тізімінде 

таңдалған қолданба тарапынан қолдау көрсетілетін осы панельдегі панельдер мен түймелердің 

тізбелерін қамтиды. «Пайдаланушы панельдері» және «Панель құрамы» тізімдеріне пайдаланушы 

тарапынан жасалған құрал-саймандар панельдері атап көрсетілген. Бұл тізімдер диалогтың оң 

жағында орналасқан түймелердің көмегімен теңшелуі мүмкін.  

 

16-кесте -  Басқару элементтері 

Диалог элементі Сипаттамасы 

Жасау Жаңа панельді жасау. 

Жою Ағымдағы панельді жою. 

Атауы Ағымдағы панельдің атауын өзгерту. 

Сақтау Панельдің құрамындағы ағымдағы өзгерістерді сақтау. 

    
Таңдалған түймені «Қолжетімді түймелер» тізімінен пайдаланушы 

панелінің құрамына қосу және таңдалған түймені пайдаланушы панелінің 

құрамынан алып тастау. 

    
Пайдаланушы панелінің құрамындағы түймені жоғары және төмен қарай 

көшіру. 

Бөлгіш Бөлгіштің пайдаланушы панелінің құрамына енгізу. 

 

4.6.4 Қолданбаларды іске қосу 

 

«Карта редакторы», «Карта бойынша есеп айырысу», «Сұрыптау», «Карта 

төлқұжаты», «Дерекқор» бағдарламаларының жұмысының сипаты 5-бөлімде 

келтірілген (Базалық қолданбалы міндеттер). Қосымша міндеттер «Міндеттер» 

мәзірінің «Қолданбаларды іске қосу» пәрменінің көмегімен орындалады. 
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34-сурет -   «Қолданбаларды іске қосу» диалогы 

Міндеттерді тізімге қосу және алып тастау «Қосу», «Жою» басқарушы түймелерінің 

көмегімен жүзеге асырылады. «Қосу» түймесін басу кезінде, міндеттер атауы тізімінде бос жолақ 

пайда болады, оған алдын ала тінтуір меңзерін дәлдеп, атауын енгізу керек. Модуль атауы 

диалогтың төменгі жолағында енгізіледі немесе файлдар тізімінен «...» түймесінің көмегімен 

таңдалады. Міндет «Орындау» түймесінің көмегімен іске қосылады.  

Міндет іске қосылған болса, шартты атауының жанында құсбелгі пайда болады. 

DLL модулі орналасқан директорияда дәл сондай атауға, бірақ ICO кеңейтіміне ие файл бар 

болса, шартты атаудың жанында осы міндетке сай келетін белгіше пайда болады. 

Қолданбалы міндеттердің екі типі бар:  

- электрондық картаны көрсете отырып (мысалы, конвертациялау, трансформациялау, 

сұрыптау, жаңарту және деректерді өңдеудің басқа да түрлері), оператордың 

(пайдаланушының) интерактивті жұмысынсыз ағынды режимде орындалатын міндеттер; 

- интерактивті міндеттер (мысалы, түзету, есептеу міндеттерін шешу, есептерді құрастыру, 

дерекқорлармен жұмыс істеу және басқасы). 

 

Қолданбалы міндеттер DLL пішіміндегі 64 разрядтық модульдер түрінде ұсынылуы тиіс. 

 

4.7 «Масштаб» мәзірі пәрмендері 

«Масштаб» мәзірінде цифрлық деректерді масштабтауды қамтамасыз ететін пәрмендер бар. 

Терезеде барлық бөлектелген объектілерді қамтитын картаның бөлшегін көрсетеді. 

Бұдан бөлек, карта кескінін масштабтау, пернетақтада «>», «<», «Ctrl+», «Ctrl-», «Ctrl» 

пернелерін басу кезінде және тінтуір доңғалағын оң жақ түйме бойынша мәзір арқылы қозғалту 

кезінде жүзеге асырылады. Пәрмендердің арналымы 17-кестеде келтірілген. 
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17-кесте -  «Масштаб» мәзірі пәрмендері 

Мәзір пәрмені Арналымы 

Суретті ұлғайту Белсенді векторлық карта кескіні масштабын үлкейту режимін қосады. 

Тінтуірдің сол жақ түймесін басу кезінде кескіннің масштабы 

үлкейтіледі. 

Суретті кішірейту Белсенді векторлық карта кескіні масштабын кішірейту режимін 

қосады. Тінтуірдің сол жақ түймесін басу кезінде кескіннің масштабы 

кішірейтіледі. 

Картаны терезенің 

биіктігіне сай 

орналастыру 

Картаны терезенің биіктігіне сай орналастырады. 

Картаны терезенің 

еніне сай орналастыру 

Картаны терезенің еніне сай орналастырады. 

Терезедегі барлық 

карта 

Масштабты өзгертеді, соның нәтижесінде барлық карта терезеде сыйып 

кетеді. 

Терезедегі барлық 

объект 

Масштабты өзгертеді, соның нәтижесінде барлық таңдалған объект 

терезеде сыйып кетеді. 

Терезедегі барлық 

бөлектелген 

объектілер 

Масштабты өзгертеді, соның нәтижесінде барлық бөлектелген 

объектілер терезеде сыйып кетеді. 

Бастапқы масштаб Белсенді векторлық карта үшін бастапқы материалдың масштабына сай 

келетін масштабты белгілейді. 

 

Масштабтау режимдерінің күшін жою үшін құрал-саймандар панеліндегі тиісті түймені басу 

керек. 

Көрсету масштабын келесі екі тәсілмен де өзгертуге болады: 

- «<» немесе «>» пернесін басу; 

- картаның қажетті нүктесінде тінтуір түймесін басып, қажетті әрекетті таңдау. 

 

4.8 «Параметрлер» мәзірі пәрмендері 

«Параметрлер» мәзірінде Панорама ГАЖ жұмысының ағымдағы сеансының теңшелімін 

қамтамасыз ететін пәрмендер бар. Ағымдағы сеанс теңшелімдері Панорама ГАЖ жабу кезінде 

сақталады. Пәрмендердің арналымы 18-кестеде келтірілген. 

 

18-кесте -  «Параметрлер» мәзірі пәрмендері 

Мәзір пәрмені Арналымы 

Меңзердің 

координаттар жүйесі  

Электрондық карта жүйесін белгілейді. 

Жергілікті 

координаттар жүйесі 

Бастапқы картаны көрсету және белгіленген мәндерді қолдану арқылы 

түзету мақсатымен, оның жергілікті координаттар жүйесінің 

параметрлерін өзгертуге мүмкіндік береді. 

Меңзердің жанындағы 

координаттар 

Электрондық карта жүйесін белгілейді. 

Проекцияның 

ағымдағы 

параметрлері 

Векторлық деректердің және растрлардың немесе матрицалардың 

кескіндерін проекциялардың түрлі параметрлерімен біріктіруге 

мүмкіндік береді. 

Ауданы мен 

ұзындығын нақтылау 

Дәлсіздікті барынша азайту мақсатымен ұзындық, қашықтық және 

ауданның нақтыланған мәндерін алу үшін. 

Түстерді теңшеу  Қызметтік палитраны, карта, растр, матрица палитрасын басқару. 

Экан параметрлері Экран диагоналінің дюйм түріндердегі өлшемін (төлқұжаттағы мәннен 



99 

ПАРБ.00046-06 34 01 KZ 
 

     

Өзг. Парақ Құжат № Қолы Күні 
 

 

Мәзір пәрмені Арналымы 

шамамен 1,5 дюймге аз) және кескінді үлкейтудің пайыз түріндегі 

коэффициентін енгізуге мүмкіндік береді. Экран параметрлерін 

белгілеу картаны барынша көрнекі етеді. 

Меңзер түрі Меңзердің түрін өзгертуге мүмкіндік береді (кішкентай айқыш, үлкен 

айқыш, нұсқар). 

Көмек сөзді көрсету Меңзер астында орналасқан объектінің атауы көрсетілген көмек сөздің 

көрсетілуін белгілеуге немесе сөндіруге мүмкіндік береді. 

Түймелер өлшемі Түймелер өлшемін базалық өлшемнен пайыз түрінде белгілеуге 

мүмкіндік береді. 

Объектілерді 

масштабтау 

Объектілерді масштабтау типін белгілеуге мүмкіндік береді 

(картографиялық, сызбалы). 

Объект нөмірінің түрі  Объект нөмірінің пішімін белгілеуге мүмкіндік береді (XXXXX / 

XXXXX немесе XXXXXXXXXX). 

Объектілерді бөлектеу  Объектілерді бөлектеу типін белгілеуге мүмкіндік береді (түспен 

немесе жанып-сөнумен). 

Сиректетіп бөлектеу Үлкен дерек көлемдерімен жұмысты тездетуге және картаның 

көрнекілігін сақтауға мүмкіндік береді. 

Соңғының жазбасын 

таңдау 

Карта объектілерін таңдау кезектілігін белгілейді — жазбалар ең соңғы 

кезекте 

Оң жақ түйме Оң жақ түймені қолдану тәсілін белгілеуге мүмкіндік береді 

(қалқымалы мәзір немесе операцияларды аяқтау). 

Меңзер доңғалағы Меңзер доңғалағын қолдану тәсілін белгілеуге мүмкіндік береді (орнын 

ауыстыру және масштабтау, тек қана масштабтау). 

Деректерді 

орналастыру 

Жіктегіштер каталогы мен карталар каталогына жолдарды теңшеуге 

мүмкіндік береді. 

Редактор 

параметрлері  

Карта редакторының параметрлерін орнатуға мүмкіндік береді. 

Лицензия түрін 

теңшеу 

Бағдарламаның қолданылатын лицензия түрін көрсетуге арналған 

(тиянақталған немесе ауыспалы). 

Тіл Қолданылатын тілді орнатуға мүмкіндік береді. 

Транзакциялар 

журналы 

Транзакциялар журналын жүргізуді орнатуға немесе болдырмауға 

мүмкіндік береді. 

Карталармен 

автономды жұмыс 

Картаға монополиялық қол жеткізу және жазбаларды буферлеу 

операцияларын қолдану арқылы карта объектілерінің көп санымен 

орындалатын түзету операцияларын жылдамдатуға мүмкіндік береді. 

Жаңарту кезеңі Карта суретін жаңарту мерзімділігін орнатуға мүмкіндік береді. 

 

4.8.1 Ұзындықты, қашықтықты және ауданды есептеу 

Қашықтықты, ұзындықты, ауданды және бұрыштық шамаларды есептеу үшін ГАЖ қолдану, 

өңделетін нүктелердің бір геодезиялық координаттары үшін кез келген проекцияларда бірдей 

болуы тиіс ең дәлме-дәл нәтижелерді алуға мүмкіндік береді. 

Топографиялық карталар, ұзындық бойынша шектелген аумақтағы сызықтық және 

бұрыштық шамалардың ең аз бұрмалануына ие. Топографиялық карталар, Universal Transverse 

Mercator (UTM) проекциясы сияқты формулалармен математикалық тұрғыдан сипатталатын 

Гаусс-Крюгер проекциясына ие. Проекциялардың формулалары МЕМСТ Р 51794 стандартында 

келтірілген. 

Шеткі нүктелердің белгілі геодезиялық координаттары бар кесіндінің ұзындығы мен 

азимутын анықтау үшін координаттарды топографиялық картадағы жазық тікбұрышты 

координаттарға алдын ала қайта есептеу қажет. Есептеу дәлдігіне, қайта есептеу үшін таңдалған 

өстік меридианның күйі айтарлықтай әсер етеді. Нүктелер өстік меридианнан алшақтағанда, 
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есептеу дәлсіздігі артады. Өстік меридианнан үш градусқа дейін алшақтау кезінде дәлсіздік 

1:1 500 – 1:2 000 болады. 

Бұрмалауларды азайту үшін, өстік меридианның күйі кесіндінің ортасында таңдалады, ал 

өстік меридиандағы масштабы (Scale Factor) 1-ге тең болып қабылданады. Осылайша, әрбір 

кесіндінің ұзындығы жеке проекцияда анықталады. Егер кесіндінің бойлығы бойынша бірнеше 

градусқа созылып жатқан болса, онда кесіндіні ортодромия сызығы бойынша бірнеше бөлікке – 

айналу бетіндегі ең қысқа қашықтықтың геодезиялық сызығына бөлу орынды болады. 

Осылайша, ұзындық, арақашықтық және азимуттар есептелуі мүмкін. Әрбір проекцияда 

дирекция бұрышының өз мәні болады, өйткені белгіленген проекциядағы тікбұрышты 

координаттар торының тік сызығына қатысты есептеледі. 

Ұзындығы бойынша 6 градус шегінде созылған объектінің ауданын есептеу, координаттарды 

объектінің габариттері ортасындағы өстік меридианмен топографиялық картаға қайта есептеу 

жолымен орындалады. 

Ұзындықтың, қашықтықтың және аудаңдардың нақтыланған мәндерін алу үшін 

«Параметрлер» мәзірінде «Ауданы мен ұзындығын нақтылау» тармағын таңдау қажет. Осыдан 

кейін «Карта бойынша есептеулер», «Карта редакторы», «Нысанды таңдау» диалогы және т.б. 

міндеттеріндегі есептеу нәтижелері нақтыланған мәндерді береді. Бұл тармақ орнатылмаса, онда 

есептеулер, қосымша түрлендірулерсіз объектілердің әрекеттегі координаттары бойынша 

орындалады. 

Объектілердің бейнеленетін жазық тікбұрышты және геодезиялық координаттары 

проекцияның ағымдағы параметрлеріне және координаттарды бейнелеудің таңдалған жүйесіне 

байланысты екенін ескеру қажет, ал мәндерді нақтылаусыз ұзындықтар мен аудандарды есептеу – 

карта паспортының параметрлеріне сәйкес сақталатын объектілердің координаттары бойынша 

орындалады. 

 

4.8.2 Палитраны басқару 

«Палитраны басқару» диалогы, картографиялық ақпаратты оңтайлы визуализациялау үшін 

құжаттың палитрасын, оның жарықтығын және кереғарлығын теңшеуге арналған. 

Оңтайлы теңшелімдер жасауға, келесі құрамдас бөліктерді өзгерту арқылы қол жеткізіледі: 

- қызметтік палитра; 

- карта палитрасы; 

- матрица палитрасы; 

- растр палитрасы. 

 

4.8.2.1 Қызметтік палитраны басқару  

Келесіні өзгертуге мүмкіндік береді: 

- карта фонының түсі; 

- бөлектелген объект түсі; 

- бөлектелген объектілер түсі; 

- таңдалған немесе белгіленген объектіні бөлектеу сызығының қалыңдығы. 

 

Түстерді өзгерту, қажетті режимге сәйкес келетін тікбұрышты аймаққа (карта фонының түсі, 

таңдалған объектінің түсі, белгіленген объектілердің түсі) тінтуірдің сол жақ түймесін басу 

арқылы жүзеге асырылады. Жоғарыда сипатталған тікбұрышты аумақты басқаннан кейін жаңа 

түсті көрсету қажет болған түстерді таңдаудың стандартты диалогы белсендіріледі. 

Таңдалған немесе белгіленген объект сызығының қалыңдығы қажетті саны бар жолақты 

бөлектегеннен кейін өзгереді. Сызық қалыңдығын өзгерту диапазоны: 1-ден 6-ға дейін. 

«Қызметтік палитраны басқару» бетбелгісінде «Ысыру» түймесі келесіні бастапқы күйге 

келтіреді: 

- карта фонының түсі; 

- бөлектелген объект түсі; 
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- бөлектелген объектілер түсі; 

- таңдалған немесе белгіленген объектінің таңдалған сызығының қалыңдығы; 

- карта палитрасы жарықтығы мен кереғарлығы мәндері; 

- карта палитрасы; 

- матрица палитрасы жарықтығы мен кереғарлығы мәндері; 

- матрица палитрасы; 

- растр палитрасы жарықтығы мен кереғарлығы мәндері; 

- растр палитрасы. 

 

«Иә» түймесін басу арқылы орындалған теңшелімдер расталғаннан кейін, барлық өзгерістер 

сақталады. Келесі сеанстарда Панорама ГАЖ карта, матрицалар мен растрлардың сақталған 

теңшелімдері және өзгертілген палитраларымен жүктеледі. 

 

4.8.2.2 Карта палитрасын басқару 

Палитраны теңшеуден бұрын, түзетілетін карта атауын орнатыңыз, себебі карта құжатына 

пайдаланушы карталары қосылуы мүмкін. Түзетілетін картаның атауы «Карта атауы» өрісіне 

басқан кезде ашылатын карталар тізімінен таңдалады. 

Таңдалған картаның палитрасы диалогтың сол жағында көрсетіледі. Түстер, палитраның 

тиісті элементіне тінтуірдің сол жақ түймесін басу арқылы ауыстырылады. Палитра элементін 

басқаннан кейін, жаңа түсті көрсету керек болған түстерді таңдаудың стандартты диалогы 

белсендіріледі. 

Жарықтық және кереғарлық сызғыштары таңдалған картаның палитрасын көрсету 

қарқындылығын өзгерту үшін қолданылады. Сырғытпаны солға немесе оңға қарай жылжыту 

арқылы жарықтық пен кереғарлықты азайтуға және ұлғайтуға болады. 

Палитра құрамындағы түрлі-түсті тікбұрышқа тінтуірдің сол жақ түймесін басқанда, түрлі-

түсті тікбұрыштың бастапқы түсін қалаған түрге өзгертуге болады. Жаңа түс стандартты «Түс 

таңдау» диалогын пайдалану арқылы таңдалады. 

«Карта палитрасын басқару» бетбелгісінде «Қалпына келтіру» түймесі келесіні қалпына 

келтіреді: 

- карта палитрасы жарықтығы мен кереғарлығы мәндері; 

- карта палитрасы. 

 

4.8.2.3 Матрица палитрасын басқару 

Матрица палитрасы диалогтың сол жағында көрсетіледі. Түстер, палитраның тиісті 

элементіне тінтуірдің сол жақ түймесін басу арқылы ауыстырылады. Палитра элементін басқаннан 

кейін, жаңа түсті көрсету керек болған түстерді таңдаудың стандартты диалогы белсендіріледі. 

Жарықтық пен кереғарлық сызғыштары матрица палитрасын көрсету қарқындылығын 

өзгерту үшін қолданылады. Сырғытпаны солға немесе оңға қарай жылжыту арқылы жарықтық пен 

кереғарлықты азайтуға және ұлғайтуға болады. 

Матрицаның көрсетілуі түрлі-түстен ақ-қара түске және керісінше ауысуы, сондай-ақ 

көлеңкелері бар матрицаның көрсетілуі мүмкін. 

Матрица палитрасын басқару диалогы, көрсетілетін биіктіктер ауқымын белгілеу 

мүмкіндігін және екі аралықты палитраны теңшеу құралын ұсынады. 

«Матрица палитрасын басқару» бетбелгісінде «Ысыру» түймесі келесіні қалпына келтіреді: 

- матрица палитрасы жарықтығы мен кереғарлығы мәндері; 

- түстер саны; 

- көрсетілетін биіктіктер ауқымы; 

- матрица палитрасы. 
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4.8.2.4 Растр палитрасын басқару 

Палитраны теңшеу алдында түзетілетін растр атауын орнатыңыз, себебі құжатқа бірнеше 

растр карталарын қосуға болады. Түзетілетін растр атауы «Растр атауы» өрісіне басқан кезде 

ашылатын растрлар тізімінен таңдалады. 

Таңдалған растр палитрасы диалогтың сол жағында көрсетіледі. Түстер, палитраның тиісті 

элементіне тінтуірдің сол жақ түймесін басу арқылы ауыстырылады. Палитра элементін басқаннан 

кейін, жаңа түсті көрсету керек болған түстерді таңдаудың стандартты диалогы белсендіріледі. 

Өзгертілген түстерді растағаннан кейін («Палитраны басқару» диалогының «Иә» түймесін 

басу арқылы) растр палитрасы жадта қалады, ал Панорама ГАЖ жұмысы аяқталған кезде 

өзгертілген палитра қызметтік файлда сақталады. Келесі сеанстарда Панорама ГАЖ сақталған 

теңшелімдер және өзгертілген палитрамен жүктеледі. Растр палитрасын бастапқы күйге қайтару 

үшін «Ысыру» түймесін басыңыз. 

Жарықтық пен кереғарлық сызғыштары таңдалған растр палитрасын көрсету 

қарқындылығын өзгерту үшін қолданылады. Сырғытпаны солға немесе оңға қарай жылжыту 

арқылы жарықтық пен кереғарлықты азайтуға және ұлғайтуға болады. 

«Растра палитрасын басқару» бетбелгісінде «Ысыру» түймесі келесіні қалпына келтіреді: 

- растр палитрасы жарықтығы мен кереғарлығы мәндері; 

- растр палитрасы (палитра қызметтік файлдан емес, растр файлынан жүктеледі). 

 

4.8.3 Кескін және масштабтау өлшемін теңшеу 

Электрондық карта түрлі масштабтарда көрсетілуі мүмкін. Ағымдағы сурет ауқымы 

бағдарлама терезесінің төменгі жағында көрсетіледі. 

Алайда, объектілердің көрінетін өлшемі, олардың арасындағы қашықтық, әріптердің биіктігі 

және т.б. – картаның қағаз кескініне сәйкес келмеуі мүмкін. Картаны әртүрлі мониторларда 

көрсеткенде – бұл сәйкессіздік өзгереді.  

Бұл, Windows жүйесінде дисплей пикселінің физикалық өлшемін анықтау құралы жоқ 

болып, баспа құрылғылары үшін мұндай мүмкіндік бар болғандықтан туындайды. Сондықтан, 

жүйеде «Экран параметрлері» диалогы қарастырылған, онда экран диагоналінің дюйм түріндегі 

өлшемін (төлқұжаттық мәннен шамамен 1,5 дюймге аз) және кескінді пайызбен ұлғайту 

коэффициентін енгізуге болады. Кескінді үлкейту картаны анағұрлым көрнекі етеді және 

монитордың төмен ажыратымдылығының орнын толтыруға мүмкіндік береді, бірақ көрінетін 

масштапты бұрмалайды. 

Кескін және масштабтау өлшемін теңшеу координаттарды анықтаудың, ұзындықты, ауданды 

және қашықтықты есептеудің дұрыстығына әсер етпейді. 

 

4.8.4 Карта терезелерін синхрондау 

Бір аумаққа төңірек туралы деректердің әр түрі (векторлық, матрицалық және растрлық) бір 

терезеде немесе түрлі терезелерде ашылуы мүмкін. 

Бір терезеде ашылған деректер, олардың координаттары мен пайдаланушы белгілеген 

шығару тәртібіне сәйкес автоматты түрде көрсетіледі. 

Әртүрлі терезелерде ашылған деректерді көрсету, деректер тоғыспалы төңірек аймақтарына 

қатысты болса, синхрондалуы мүмкін. Ол үшін «Параметрлер – Карта терезелерін синхрондау» 

мәзір тармағын таңдау керек. Содан кейін, терезедегі кез келген картаны жылжыту, басқа 

терезелерде кескіндерді жылжытуға себеп болады (егер олар ортақ аумаққа қатысты болса).  

Белсенді терезенің орталығы басқа терезелерде қиылысулар түрінде көрсетіледі. Егер 

қиылысу терезенің шетіне оның өлшемінің 1/3 бөлігінен жақын келсе, кескін қайтадан салынады.  

 

4.8.5 Жаңарту кезеңі 

Электрондық карта деректерін бірнеше пайдаланушы бір уақытта түзете алады. Карта 

деректерінің белгілі бір бөлігі картамен жұмысты жеделдету үшін компьютердің жедел жадында 



103 

ПАРБ.00046-06 34 01 KZ 
 

     

Өзг. Парақ Құжат № Қолы Күні 
 

 

орналасуы мүмкін. Барлық пайдаланушылар өз экрандарында түзету нәтижелерін көре алуы үшін, 

карта кескіні мерзімді түрде жаңартылады. Жаңарту кезеңінің бастапқы мәні 30 секундқа тең. 

Пайдаланушы осы мәнді ұлғайтуы немесе азайтуы мүмкін. 

Жаңарту кезеңі магниттік тасымалдағыштағы деректердің бүтіндігіне әсер етпейді. 

Файлдағы деректер кез келген пайдаланушы түзету операциясын аяқтағаннан кейін тікелей 

жаңартылады және олардың экранында да жаңартылады. Яғни, жаңарту кезеңі картаны 

түзетпейтін пайдаланушыларда кескінді мәжбүрлеп жаңарту үшін қажет. 

Жаңарту тек файл мен компьютер экранындағы деректер күйіндегі айырмашылық болған 

кезде ғана орындалады. 

 

4.9 «Терезе» мәзірінің пәрмендері 

«Терезе» мәзірінде экрандағы ашық терезелерді басқаруға арналған пәрмендер бар. Оның 

көмегімен, терезелерді реттеуге және бір терезеден екіншісіне өтуге болады. Пәрмендердің 

арналымы 19-кестеде келтірілген. 

 

19-кесте -  «Терезе» мәзірінің пәрмендері 

Мәзір пәрмені Арналымы 

Карта терезелерін 

синхрондау 

Картаны терезеде жылжыту, олар жалпы аумаққа қатысты болса, басқа 

терезелерде кескіндерді жылжытуға себеп болатын көрсету режимін 

орнатуға мүмкіндік береді. 

Каскад Ашық құжаттарды, әр құжаттың тақырып жолағы көрінетіндей етіп 

орналастырады. 

Мозаика Ашық құжаттарды, олардың барлығын көре алатындай етіп жанында 

орналастырады. 

Таңбашаларды 

орналастыру  

Құжаттардың барлық таңбашаларын жолақтарға орналастырады 

Бүкіл экранға Touch-панельдер арқылы немесе тінтуірдің көмегімен баяндамалар мен 

презентациялар өткізу барысында картаға графикалық объектілерді 

салуға арналған «Интерактивті тақта» режимін қосады. 

Атласты ашу Атласты ашады. 

Атласты жабу Атласты жабады. 

Картаға өту Картаға өтеді. 

Автоматты түрде өту Әртүрлі масштабтағы тоғыспалы карталар арасында ауысуды 

жеңілдетуге арналған. 

Терезені жабу Терезені жабады. 

Барлық терезелерді 

жабу 

Барлық ашық құжаттарды жабады. 

 

4.10 Карталар атласы 

Карталардың атласы, әртүрлі масштабы бар тоғыспалы карталардың арасында ауысуды 

жеңілдетуге арналған. 

Жасалатын немесе ашылатын атластың атауы «Карталар атласы» диалогында таңдалады. 

Содан кейін, оған «Қосу» түймесі арқылы жұмыс аудандарының аттары жазылады. Қосылатын 

жұмыс аудандары кез келген проекцияда геодезиялық координаттарды қолдауы тиіс. Жергілікті 

координаттар жүйесіндегі жұмыс аудандары немесе «орнатылмаған» карта түрі бар жұмыс 

аудандары атласқа қосылмауы тиіс. Ауданды атластан жою үшін «Жою» түймесі қолданылады. 

«Сақтау» түймесі атласты түзету нәтижелерін есте сақтауға мүмкіндік береді және оны белсенді 

етеді. 

Атлас – қызметтік семантикамен жұмыс аудандары парақтарының жиектемелерін қамтитын 

Меркатор проекциясындағы пайдаланушы картасы. 
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Картамен жұмыс істегенде, анағұрлым ірі немесе анағұрлым ұсақ масштабтары бар және дәл 

сол төңірек аймағына түсетін басқа картаға ауысуға болады. 

Басқа картаға өту үшін келесі «Терезе\Картаға өту» мәзірі тармақтарын пайдалануға болады: 

«Анағұрлым ұсақ масштабта», «Ең ұсақ», «Анағұрлым ірі масштабта», «Ең ірі», «Тізімнен 

таңдау». 

Өту, белсенді терезе орталығының геодезиялық координаттары бойынша орындалады. Бұл 

кезде, таңдалған картасы бар басқа терезе ашылады. Бұған дейін жұмыс істеген карта 

жабылмайды. Ауысу үшін тек атласқа енгізілген карталар ғана таңдалады. Панорама ГАЖ-мен 

жұмыс істеу барысында карталардың түрлі атластарын ашуға болады. 

 

4.11 «Көмек» мәзірінің пәрмендері 

«Көмек» мәзірінде «Анықтаманы шақырту», «Бағдарлама туралы», «Ыстық пернелер» 

тармақтары бар. 

«Анықтама шақырту» тармағы Панорама ГАЖ анықтама жүйесін шақырады. 

Анықтама жүйесін шақырудың басқа тәсілі – «F1» пернесін басу. 

«Бағдарлама туралы» тармағы Панорама ГАЖ туралы мынадай мәліметтерді қамтитын 

диалогты шақырады: 

- бағдарлама атауы; 

- бағдарлама нұсқасы; 

- электрондық қорғау кілтінің сериялық нөмірі; 

- бағдарламаны әзірлеушілердің пошталық мекенжайы; 

- бағдарламаның ағымдағы нұсқасы бар WEB-торап мекенжайы; 

- әзірлеушілердің электрондық пошта мекенжайы. 

 

«Ыстық пернелер» тармағын таңдау, пернетақтамен жұмыс істеу туралы ақпараты бар 

анықтама бөлімін шақырады. 

 

4.12 Геопорталдарды қосу 

4.12.1 Жалпы мәліметтер 

Геопорталдармен жұмыс істеу үшін интернетке қосылу қажет. Геопорталды қолда бар 

деректерге қосу кезінде деректерде геодезияны қолдайтын проекция параметрлері белгіленуі 

қажет. Мысалы, «Ірі масштабты жоспар» типті карта үшін геопорталды қосу мүмкін емес.  

Геопорталдарды қосу үшін wmslist_ru.xml және crsregister.xml файлдары болуы және 

қолжетімді болуы қажет. Біріншісінде геопорталдар тізімі және оларға қосылу параметрлері, 

екіншісінде GoogleMapsCompatible, Yandex және сияқты және басқа да геопорталдар мен 

проекциялардың қолдау көрсетілетін матрицаларының сипаты келтірілген. Пайдаланушы осы екі 

файлды да түзетуі және толықтыруы мүмкін. 

 

4.12.2 Геопорталды қосу кезіндегі негізгі мәселелер 

Егер деректер проекциясының параметрлері дұрыс белгіленбесе, онда бұл деректер 

геопорталмен көрсетілгенде біріктірілмейді. Мәселені шешу үшін карта төлқұжатын немесе 

матрица не растр проекциясының параметрлерін дұрыстап теңшеу қажет. 

Егер геопортал көрсетілмесе: 

- масштабты үлкейту немесе кішірейту түймелерін пайдаланып, кескінді масштабтап 

көріңіз; 

- «Деректер тізімі — Ауысу» деректеріне жылжыңыз; 

- градустағы ағымдағы координаталарды, олардың көрсетілетін аумаққа сай келеді ме 

екенін тексеріңіз, егер жоқ болса, онда карта төлқұжаты дұрыс теңшелмеген; 

- интернет желісіне қосылуды тексеру; 

- прокси серверін теңшеу (трафик сол арқылы жүрсе); 
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- бағдарламаны желіаралық экранның ерекшеліктерінің тізіміне қосу (егер бар болса); 

- Google геопорталы қосылса, ал аумақтың бір бөлігіне деректер көрсетілмейтін болса, 

теңшелімдер файлындағы суреттердің нұсқасын жаңарту қажет. 

Орнатылған_бағдарлама_жолы/wmslist_ru.xml (<Layer Name="Спутник" 

UnicId="GoogleSat">, строка google.com/kh/v=900 қабаты 900 орнына суреттердің 

ағымдағы нұсқасын қою арқылы). 

 

4.12.3 Геопорталды қосу 

Геопорталды «Геопорталдар тізімін жүргізу» басты панеліндегі түйме арқылы ашылатын 

геопорталдар мәзірі арқылы немесе «Геопорталға қосылу» басты панеліндегі түйме арқылы 

шақырылатын «WMS\WMTS сервисінде картаны ашу» диалогында сұрау параметрлерін енгізу 

арқылы немесе «Деректер тізімі» диалогы арқылы немесе «Карта легендасы» тапсырмасы арқылы 

немесе «Файл – Суреттер геопорталдары (WMS) – Картаны ашу (Картаны қосу)» бас мәзірі 

арқылы қосуға болады. 

ГАЖ геопорталдарға 35 сұрау пішімін, 9 стандартты халықаралық матрицаны, EPSG коды 

бойынша анықталған 5 000 проекцияны қолдайды. Стандартты мәзірге 39 геопортал, 151 деректер 

қабаты кіреді. Қолдау көрсетілетін сұрау пішімдерінің тізімі және геопортал мәзірінің құрамы 

wmslist_ru.xml теңшеу файлында келтірілген. 

Кейбір геопорталдарға қол жеткізу, белгілі бір ақпаратты қарау және жүктеу үшін нақты 

пайдаланушыға берілген пайдаланушының аты мен құпиясөзі немесе бірегей кілті негізінде 

жүзеге асырылуы мүмкін (мұндай сервистердің мысалдары Космоснимки мен Совзонд болып 

табылады).  

Мәзірге жаңа геопорталдар мен қабаттарды қосуға, сондай-ақ «Геопорталдарды теңшеу» 

түймесі арқылы қолданыстағы геопорталдар мен қабаттарды түзетуге болады. 

Кез келген геопортал үшін жарықтық, кереғарлық, түс гаммасы, көрсету тәртібі, мөлдір фон 

түсі теңшелуі мүмкін.  

Геопорталдардың деректері пайдаланушыға қажетті проекцияларда «Параметрлер – 

Проекцияның ағымдағы параметрлері» мәзірі тармағы арқылы көрсетілуі мүмкін. 
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35-сурет -   Геопорталдар 

Мәзірге кірмейтін еркін гепорталдардан жеке терезеде деректерді ашу, «WMS-серверден 

картаны ашу» түймесінің көмегімен жүзеге асырылуы мүмкін (36-суретті қараңыз). Қолданыстағы 

картаға еркін геопорталдардың деректерін қосу, «Деректер тізімі» диалогы арқылы жүзеге 

асырылуы мүмкін, онда «Геопорталдар» бетбелгісін таңдап, «Қосу» түймесін басу керек. 
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36-сурет -   Жаңа терезеде геопортал деректерін жүктеу 

Геопорталдан деректерді ашу үшін диалогта келесі әрекеттерді орындау керек: 

1) «Сервистің URL-мекенжайы» өрісіндегі диалогта сервердің URL-мекенжайын көрсету 

(мысалы, http://85.159.40.101/panorama/wms/default.aspx) немесе қол жетімді қызметтер 

тізімінен таңдау керек.  

2) «Қосылу» түймесін басыңыз. 

3) Қабатты көрсетіп, «Қосу» түймесін басу арқылы жүктеу үшін қажетті деректерді 

таңдаңыз. Қабатты жүктеуден алып тастау үшін, «Алып тастау» түймесін басу керек. 

4) Серверден кеңістіктік ақпаратты жүктеу және көрсету процесін іске қосу үшін «Ашу» 

(«Қосу» немесе «Орнату») түймесін басыңыз. 
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37-сурет -   OpenStreetMap геопорталынан алынған векторлық карта мен деректерді біріктіру 

Әртүрлі дерек түрлерін үйлестіруге болады: геопорталдар, векторлық деректер, матрицалық 

деректер, растрлық ақпарат. 

 

 

38-сурет -   Прокси-сервер параметрлері 

Прокси-сервер арқылы гепорталдармен жұмыс істеу үшін прокси-сервермен қосылу 

параметрлерін енгізу қажет: 

- теңшеу диалогында прокси-сервер мекенжайы мен портты көрсету керек; 

- қажет болса, пайдаланушының аты мен құпиясөзді көрсету керек;  

- прокси-сервердің параметрлерін сақтау үшін «Орнату» түймесін басыңыз. 
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39-сурет -   Геопорталдарды теңшеу 

Прокси-сервер параметрлерін теңшеу диалогын шақыру үшін «WMS\WMTS сервисінде 

картаны ашу» диалогында «Прокси-серверді пайдалану» өрісіне құсбелгі қою немесе 

«Геопорталдар тізімін жүргізу» басты панеліндегі түйме арқылы қалқымалы мәзірдегі 

«Геопорталдарды теңшеу» тармағын таңдау керек. 

 

4.12.4 WFS сервистерінен векторлық деректерді қосу 

WFS сервистерінен векторлық деректерді «Файл – Карталардың геопорталдары (WFS) – 

Картаны ашу (Картаны қосу)» мәзірі бөлімі арқылы қосуға болады. Кейбір сервистерге 

қолжетімділік, нақты бір пайдаланушыға белгілі бір ақпаратты қарау және жүктеу мақсатымен 

берілген бірегей кілттің негізінде жүзеге асырылуы мүмкін. 

Кез келген WFS сервисі үшін жарықтықты, кереғарлықты, түс гаммасын, қабаттарды көрсету 

тәртібін теңшеуге болады.  

WFS сервистеріндегі деректер пайдаланушыға қажетті проекцияларда «Параметрлер – 

Проекцияның ағымдағы параметрлері» мәзірі тармағы арқылы көрсетілуі мүмкін. 

Ерікті сервистерден жекелеген деректер терезесінде ашу, негізгі мәзірдегі түйменің 

көмегімен жүзеге асырылуы мүмкін. 
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40-сурет -   Векторлық деректерді жаңа терезеде жүктеу 

Сервистен деректерді ашу үшін, диалогта келесі іс-әрекеттерді орындау керек: 

1) Бағдарламаны іске қосу, «Сервистің URL-мекенжайы» өрісінде пайда болған диалогта 

сервистің URL-мекенжайын көрсету, мысалы, 

(http://gisserver.ru/Panorama/wfs/default.aspx).  

2) «Қосылу» түймесін басыңыз. 

3) Бір немесе бірнеше қабаттарды көрсету арқылы қажетті деректерді таңдау. 

4) Сервистен ақпарат алу процесін іске қосу үшін «Ашу» түймесін басыңыз. 

 

Әртүрлі дерек түрлерін үйлестіруге болады: геопорталдар, векторлық деректер, матрицалық 

деректер, растрлық ақпарат. 
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41-сурет -   WFS сервисінен векторлық картаны және VirtualEarth геопорталынан алынған 

деректерді біріктіру 

Сервистермен прокси-сервис арқылы жұмыс істеу үшін, прокси-сервермен байланысу 

параметрлерін енгізу керек: 

- теңшеу диалогында прокси-сервер мекенжайы мен портты көрсету керек; 

- қажет болса, пайдаланушының аты мен құпиясөзді көрсету керек;  

- прокси-сервердің параметрлерін сақтау үшін «Орнату» түймесін басыңыз. 

 

WFS-сервис клиентінің кірістірілген функциялары қашықтан қосылу, векторлық деректерді 

көрсету және түзету үшін қажет. WFS сервисіне қосылу, GML тілі үшін OGC 09-025r1 Web Feature 

Service және ISO/DIS 19142 стандарттары негізінде жүзеге асырылады. Сонымен қатар, 

гепорталдардың деректерімен, ГАЖ Серверлерінің деректерімен, жергілікті ашық деректермен 

бірге WFS-сервистерінің кез келген санынан алынған деректер ашық болуы мүмкін. WFS-

сервиспен жұмыс істеу жылдамдығын арттыру үшін клиентте деректерді кэштеуге қолдау 

көрсетіледі. 

Кеңістіктік деректер таңдалған қолданбалы сызбаға сәйкес GML пішімінде беріледі. Сандық 

топографиялық карталардың деректерімен алмасу үшін «GML пішіміндегі сандық топографиялық 

карталармен алмасу үшін деректер айрықшаламасы» құжатында сипатталған қолданбалы сызба 

қолданылуы мүмкін. Объектілерді жасау, жою немесе өзгерту операциялары транзакция 

режимінде орындалады. Бұл бағдарлама жұмысының сенімділігін арттырады, WFS-сервисіне 

бірнеше клиенттердің бір мезгілде қатынауы кезінде кез келген өзгерістердің күшін жоюды және 

деректерді дұрыс түзетуді қамтамасыз етеді. WFS-сервис клиентінің функциялары кез келген 

тұғырнамада әртүрлі өндірушілердің ГАЖ бірлескен жұмысы үшін пайдаланылуы мүмкін. WFS 

сервисіне қосылу, GML тілі үшін OGC 09-025r1 Web Feature Service және ISO/DIS 19142 

стандарттары негізінде жүзеге асырылады.  

 

4.12.5 WS сервистерінен деректердің геожабындарын (матрицалық) қосу 

WCS сервистерінен алынған матрицалық деректерді «Файл – Матрица геопорталдары (WCS) 

– Картаны ашу (Картаны қосу)» мәзірі бөлімі арқылы қосуға болады. Кейбір сервистерге 

қолжетімділік, нақты бір пайдаланушыға белгілі бір ақпаратты қарау және жүктеу мақсатымен 

берілген бірегей кілттің негізінде жүзеге асырылуы мүмкін. 

Кез келген WSS сервисі үшін жарықтықты, кереғарлықты, түс гаммасын, қабаттарды көрсету 

тәртібін теңшеуге болады.  

Ерікті сервистерден жекелеген деректер терезесінде ашу, негізгі мәзірдегі түйменің 

көмегімен жүзеге асырылуы мүмкін. 
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42-сурет -   Матрицалық деректерді жаңа терезеде жүктеу 

Сервистен деректерді ашу үшін, диалогта келесі іс-әрекеттерді орындау керек: 

1) Бағдарламаны іске қосу, «Сервистің URL-мекенжайы» өрісінде пайда болған диалогта 

сервистің URL-мекенжайын көрсету, мысалы, (http://sptialdb.net/wсs/wcs.aspx).  

2) «Қосылу» түймесін басыңыз. 

3) Қабатты көрсете отырып, қажетті деректерді таңдау. 

4) Сервистен ақпарат алу процесін іске қосу үшін «Ашу» түймесін басыңыз. 

 

Әртүрлі дерек түрлерін үйлестіруге болады: геопорталдар, векторлық деректер, матрицалық 

деректер, растрлық ақпарат. 

 

 

43-сурет -   WСS сервисінен алынған матрицалық деректердің векторлық картасын біріктіру  
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Сервистермен прокси-сервис арқылы жұмыс істеу үшін, прокси-сервермен байланысу 

параметрлерін енгізу керек: 

- теңшеу диалогында прокси-сервер мекенжайы мен портты көрсету керек; 

- қажет болса, пайдаланушының аты мен құпиясөзді көрсету керек;  

- прокси-сервердің параметрлерін сақтау үшін «Орнату» түймесін басыңыз. 

 

WСS-сервис клиентінің кірістірілген функциялары матрицалық деректерді қашықтан қосу, 

көрсету және пайдалану үшін қажет. WSS-сервисіне қосылу OGC 09-110r4 Web Coverage Service 

стандарттарының негізінде жүзеге асырылады. Сонымен қатар, гепорталдардың деректерімен, 

ГАЖ Серверлерінің деректерімен, жергілікті ашық деректермен бірге WCS-сервистерінің кез 

келген санынан алынған деректер ашық болуы мүмкін. WCS-сервиспен жұмыс істеу 

жылдамдығын арттыру үшін клиентте деректерді кэштеуге қолдау көрсетіледі. 

Кеңістіктік деректер OGC стандартына сәйкес XML пішімінде беріледі. WCS-сервис 

клиентінің функциялары кез келген тұғырнамада әртүрлі өндірушілердің ГАЖ бірлескен жұмысы 

үшін пайдаланылуы мүмкін. 

OGC WCS, WFS, WMS, WMTS және TMS хаттамаларын қолдау Панорама ГАЖ-не кез 

келген жұмыс орнынан түрлі аумақтарда талдау, үлгілеу және қолдану үшін қажетті карталарды, 

суреттерді және жабындарды қашықтан ашуға мүмкіндік береді. 

 

4.12.6 Wmslist_ru.xml геопортал файлын теңшеу 

Бұл файл (негізгі), орнатылатын қолданбамен бірге орналасқан (барлық пайдаланушылар 

үшін) және әрбір пайдаланушы үшін қосымша папкаға көшіріледі 

c:\Users\Пайдаланушы_аты\AppData\Roaming\Panorama\Panorama13\wmslist_ru.xml (қосымша). 

Негізгі файл өзгерген кезде басқа пайдаланушыларда да файлдар өзгереді. 

Жаңа геопорталды қосу үшін оны тізімге қосу жеткілікті. Бұл үшін мыналар қажет: 

- Геопорталдың мекенжайын таңдау, мысалы, http://www.ign.gob.gt/geoserver/ 

cartografia_basica/wms  

- Шолғышта сұрау салу жолына  ?service=wms&request=getcapabilities қосу арқылы сұрау 

салу 

- http://www.ign.gob.gt/geoserver/cartografia_basica/wms?service=wms&request=getcapabilities 

wmslist_ru.xml теңшелімдер файлын ашу. Жаңа торапты қосу. 

 

<Topic Link="wmslist\rosreestr.bmp" Name="Менің торабым">                         

                       <Layer Name="Менің геопорталым" UnicId="MY_UNIQID"> 

                               <ConnectedSting>                                      

 <URL><![CDATA[http://www.ign.gob.gt/geoserver/cartografia_basica/wms]]></URL> 

                                       <ID Number="1" Value="ALTimetria"/> 

                                       <Name Number="1" Value="Hipsometrico"/> 

                                       <ID Number="2" Value="Cabeceras Departamentales"/> 

                                       <Name Number="2" Value="Cabeceras Departamentales"/>                                 

        

                                       <Projection CRS="EPSG:3857"/> 

                               </ConnectedSting> 

                               <PortalStadndart>WMS</PortalStadndart> 

                               <Transparent>0xffffffff</Transparent> 

                               <ShowScale>1000000</ShowScale> 

                               <Point X="55.94448244" Y="38.21196422"/> 

                       </Layer> 

</Topic> 

 

Topic Link үшін, егер ол болса, суретті белгілеу. 

http://www.ign.gob.gt/geoserver/cartografia_basica/wms?service=wms&request=getcapabilities
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Topic Name үшін, тізімде көрсетілген қалтаның атауын көрсету. 

Layer Name үшін көрсетілетін атауды белгілеу. 

Layer UnicId үшін файлда қайталанбайтын бірегей сәйкестендіргішті береді. 

URL үшін байланыс мекенжайын белгілеу. 

Бір немесе бірнеше қосылатын қабаттарды белгілеу. getcapabilities сұрауына алынған xml 

файлының негізінде, ID үшін қабаттардың сәйкестендіргіштерін (Name өрісі файлында) және 

олардың Name аттарын (Title өрісінде) белгілеу. 

Projection үшін геопортал әдепкі қалпы бойынша ашылатын проекция кодын белгілеу. 

PortalStadndart үшін, деректерді сұрау стандартын, біздің жағдайда WMS көрсету. 

Қажет болса, мөлдірлік түсін орнату. 

Бірінші рет ашқанда ShowScale көрсету ауқымын орнату. 

WGS84-те градустарда ашылған кезде, экран орталығының нүктесін орнату. 

Теңшелімдер файлындағы өзгерістерді сақтау. 

 

IP – геопорталға қосылу жолағының URL-мекенжайы. 

ID1 – геопорталдағы қабат сәйкестендіргіші (бірегей болуы керек), қолмен белгіленуі 

мүмкін. 

Name1 – геоопорталдағы қабат аты, қолмен белгіленуі мүмкін. 

Projection немесе Matrix – геопортал проекциясының коды немесе матрица түрі. 

ApiKey – геопорталға қол жеткізу кілті. 

Autent – геопорталда пайдаланушыны авторизациялау параметрлері (Basic пайдаланушының 

аты: BASE64 кодтамасындағы құпия сөз). 

 

Геопорталдардың деректер түрі: 

WMS# – сурет. 

WMTS# – тайлдар. 

 

Type қосымша параметрі 

UTMS – деректер пішімі алынған кезде өзінің стандартты емес алгоритмін пайдаланады. 

NOCAP – геопорталға қосылған кезде Getcapabilities сұрауы еленбейді. 

TMS – GetCapabilities сұрауы кезінде деректер TMS қосылу стандарты бойынша беріледі. 

TMSGEO – геопорталдағы суреттер өлшемі 256х256 пиксельден аспауы керек және деректер 

WMS стандарты бойынша сұралады. 

Геопорталға тікелей сілтемені тек геопортал жарияланған сайттан ғана алуға болады. Ол 

үшін хром шолғышында F12 пернесін басу және өзгерістермен сілтемені көшіру, тайлдардың 

нөмірлерін тиісті айнымалыларға ауыстыру қажет. 

 

4.12.7 Crsregister.xml матрицасының геоқамту файлын теңшеу 

Бұл файлда, жарияланған матрицалар мен проекциялар тізімі бар. 

< SupportedMatrix > торабы пайдаланылатын матрицалардың тізімін анықтайды.  

Name – матрицаның бірегей атауы. 

EPSG – жарияланатын деректерді проекциялау. 

PointX, PointY – көрсетілген проекциядағы матрицаны байлау нүктесінің координаттары. 

ScaleDenominator – ағымдағы матрица үшін қолдау көрсетілетін масштабтар мен 

жақындаулар тізімі. 

TileSize – пикселдегі матрица үшін тайл өлшемі. Әдепкі қалпы бойынша, тайл өлшемі 

256х256 пиксель. 

GlobalCRS84Scale, GlobalCRS84Pixel, GoogleCRS84Quad, GoogleMapsCompatible 

матрицалары OGC WMTS стандарты үшін жалпы қабылданған болып табылады және олардың 

параметрлерін өзгерту ұсынылмайды, бүкіл Matrix торабын алып тастай отырып, оларды 

жарияланған матрицалар тізімінен алып тастауға болады. 

http://www.ign.gob.gt/geoserver/cartografia_basica/wms?service=wms&request=getcapabilities
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Барлық қалған матрицалар әкімші тарапынан белгіленуі мүмкін және олардың параметрлері 

оның қалауы бойынша таңдалады (соның ішінде ScaleDenominator масштабты коэффициентінің 

мәндері). 

 

4.13 Басты құралдар панелінің жекелеген режимдері 

4.13.1 Геопорталды тізімнен таңдау 

 

Бұл режим, құжат терезесіне танымал геопорталдарда орналасқан карта қосуға 

мүмкіндік береді: Росреестр, Космоснимки, OpenStreetMap, Yandex, Google және т.б. 

 

4.13.2 Объектілерді іздеу семантикасын түзету 

 

Бұл режим, картаның бөлектелген объектілерінің немесе жіктегіштегі белгіленген 

қабат объектілерінің семантикасын өзгерту үшін пайдаланылады. 

Режимді іске қосқаннан кейін, негізгі бөлігі кесте болып табылатын диалог пайда болады. 

Оның сол бөлігінде бірегей нөмірлері мен атаулары бар объектілер тізімі, оң жағында – кем 

дегенде бір объектіге тиесілі барлық семантикалық сипаттамалар тізімі келтірілген. 

Семантикалық сипаттамалардың мәндерін түзету, тінтуірді екі рет басу арқылы жүзеге 

асырылады. 

Бастапқыда, семантикалар сипаттама кодының өсуі бойынша жіктелген. 

Егер пайдаланушы кестенің тақырыпатына тінтуірдің оң жақ түймесін басатын болса, онда 

семантикалық сипаттамаларды атауы немесе коды бойынша жіктеу ұсынысы бар қалқымалы мәзір 

пайда болады. 

«Excel-ге» түймесі объектіге арналған ақпаратты MS Excel кестесіне жүктеп шығаруға 

арналған. 

 

4.13.3 Қашықтықты өлшеу 

 

Бұл режим, картада көрсетілген нүктелер арасындағы қашықтықты өлшеуге 

мүмкіндік береді. 

Егер карта проекциясы геодезиялық координаттарға қайта есептеуге мүмкіндік берсе, онда 

қашықтық ортодромия сызығы бойынша есептеледі, бастапқы және соңғы нүктеде азимут 

анықталады. 

Ортодромия - бұл жер бетіндегі екі нүктені қысқа қашықтық арқылы жалғайтын сызық 

картасындағы кескін. 

Ағымдағы координаттар жүйесіндегі нүктелердің координаттары және есептеу нәтижелері 

диалогқа шығарылады. 

 

4.13.4 Карта жайғасымын толтыру 

 

Бұл режим ағымдағы экран жайғасымын сақтайды. Бұл ретте, көрінетін бөліктің 

ағымдағы координаттары мен көрсету масштабы есте сақталады.  

Жаңа жайғасымды есте сақтаған кезде алдыңғысы жоғалады. 

 

4.13.5 Карта жайғасымын қалпына келтіру 

 

Бұл режим сақталған ағымдағы экран жайғасымына қайтаруды қамтамасыз етеді. Бұл 

ретте, көрінетін бөліктің ағымдағы координаттары мен көрсету ауқымы қалпына 

келтіріледі. 
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4.13.6 «Бұл не?» режимі 

 

Бұл режим, басты панельдің барлық түймелерін белсенді етуге, таңдалған түймені 

басқан кезде Панорама ГАЖ анықтамалық жүйесінің бөлімдерін қарауды шақыруға 

мүмкіндік береді. 
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5 БАЗАЛЫҚ ҚОЛДАНБАЛЫ МІНДЕТТЕР 

5.1 Векторлық карта редакторы 

Векторлық карта редакторы, Панорама ГАЖ құрамдас бөлігі болып табылады және 

векторлық деректерді құруға және түзетуге арналған. 

Векторлық карта редакторын белсендіру үшін «Міндеттер» мәзіріндегі «Карта редакторы» 

тармағын таңдау қажет. 

Векторлық карта редакторы, жүйенің басты терезесінің сол жағында бастау кезінде 

орналастырылатын қосымша басқару панелі арқылы басқарылады. 

Векторлық карта редакторын басқару панелі түзету режимдеріне немесе режим топтарына 

сәйкес келетін пернелер жиынтығы болып табылады. 

Түзету функциясын шақыру тиісті пернені басу арқылы жүзеге асырылады. 

Пернелердің арналымы, жүгіргі тиісті перненің үстінде болған кезде хабарлар жолағында 

түсіндіріледі. 

Егер оператор объектіні түзету процесін бастаған болса және оны аяқтамаса, онда бір 

функциядан екіншісіне өту бұғатталады.  

Орындалатын әрекет аяқталғаннан кейін (объектіні түзету аяқталғаннан кейін), енгізілген 

деректерді тиісті файлда сақтау орындалады. 

Жасау және түзету кезінде кескінді басқарудың барлық құралдары қол жетімді. 

Объектілердің түсі, ауқымы, құрамы, карта фоны және тағы басқалар кез келген уақытта объектіні 

түзетуге ыңғайлы болу үшін өзгертілуі мүмкін. 

Векторлық карта редакторы, карта объектілерін жасау және түзету режимдері бар панельдер 

жиынтығы болып табылады (20-кестені қараңыз). 

21-37 кестелерде векторлық карта редакторының функциясының қысқаша сипаттамасы 

келтірілген. Толығырақ сипаты келесі құжатта келтірілген: «Қолданбалы міндеттер. Векторлық 

карта редакторы» ПАРБ.00046-06 98 02 KZ. 

 

20-кесте -  Векторлық карта редакторының режим топтары 

 

Жасау Объектілерді жасаудың, көшірудің және көбейтудің негізгі 

режимдері (21-кестені қараңыз) 

 

Автопішіндер Кешенді сұлбалары бар объектілерді құрудың қосымша 

режимдері: үймелер, эстакадалар, сатылар, кварталдар, 

бергштрихтер (22-кестені қараңыз) 

 

Графикалық объектілер Қарапайым сызықтар, полигондар және жазбалар түрінде 

объектілерді құрудың қосымша режимдері (23-кестені 

қараңыз) 

 

Кесу және тігу Сызықты және аудандық объектілерді тігу және кесу 

режимдері (24-кестені қараңыз) 

 

Топология Көршілес объектілердің аймақтарын және олардың 

жекелеген нүктелерін келісу режимдері (25-кестені 

қараңыз) 
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Жою Объектілерді және олардың қосымша сұлбаларын жою 

режимдері (26-кестені қараңыз) 

 

Нүкте Объектілер сұлбасын құру, жылжыту, нүктелерін жою, 

бағытын ауыстыру, тегістеу және сүзу режимдері (27-

кестені қараңыз) 

 

Аймақ Объектінің сұлбасын жалғастыру, сұлбаның аймағын 

түзету және параллель тасымалдау, параллель сұлбаларды 

құру (28-кестені қараңыз) 

 

Өлшеулер Салынатын сұлбалардың ұзындығы мен ауданын өлшеу, 

карта объектілері арасындағы қашықтықты бағалау (29-

кестені қараңыз) 

 

Семантика Таңдалған объектілердің семантикасын қосу, көшіру және 

жою режимдері (30-кестені қараңыз) 

 

Биіктігі Объектілердің семантикасы мен метрикасындағы H 

координаттарын қосу және жою режимдері (31-кестені 

қараңыз) 

 

Мәтін Қарапайым және құрамдас жазбалардың мәтінін түзету 

режимдері, сызықтағы жазбаларды енгізу (32-кестені 

қараңыз) 

 

Бөлектелген Бөлінген объектілерді өңдеу режимдері: қиылыстарды 

іздеу, көріну шекарасын өзгерту, объектілерді тігу және 

бөлу, ішкі объектілерді құру және жою (33-кестені қараңыз) 

 

Туралау Бөлектелген объектілерді теңестіру режимдері: тігінен, 

көлденеңінен, сызыққа оңай жылжу және сызыққа 

бұрылыспен жылжу (34-кестені қараңыз) 

 

Объектілер жиынтығы Объектілер жиынтығын құру, бөлу және таңдау режимдері 

(35-кестені қараңыз) 

 

Макеттер Жасалатын объектілер үлгітүрлерінің жиынтығы 

(панельдері) (36-кестені қараңыз) 

 

Басты панель Басты панельде жекелеген панельдер (режим топтары) 

түймелері және карта редакторының қосымша режимдері 

бар (37-кестені қараңыз) 
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21-кесте -  «Жасау» режимдер тобы 

 

Объектіні жасау Карта объектісін жасау 

 

Түрі бойынша жасау Бұрыннан бар карта объектісінің түрі бар объектіні жасау 

 

Ішкі объектіні жасау Объектінің ішкі сұлбасын жасау 

 

Объектілердің 

қиылысуы 

Екі бастапқы объектінің қиылысуы болып табылатын 

объектіні құру 

 

Объектінің көшірмесі Карта объектісінің көшірмесін жасау 

 

Объектінің айналы 

көшірмесі 

Карта объектісінің айналы көшірмесін жасау 

 

Объектіні көбейту Бір типті объектілер массивін жасау 

 

Түрі өзгерген көшірме Объект типін (кодын) өзгертумен бірге объектілердің 

көшірмесін жасау 

 

Семантика бойынша 

сызық қолтаңбасы 

Объект семантикасынан мәтін бойынша сызық 

қолтаңбасын жасау 

 

Семантика бойынша 

объект қолтаңбасы 

(ерікті сұлба) 

Объектінің семантикасынан мәтін бойынша объектіге 

жазба жасау 

 

Семантика бойынша 

объект қолтаңбасы 

(тегістейтін сплайн) 

Тегістеуші сплайн нүктелерімен жазбаны орналастыру 

орнын белгілей отырып, объектінің семантикасынан мәтін 

бойынша объектіге жазба жасау. 

 

Басқа картаға көшірме Объектінің басқа (пайдаланушылық) картаға көшірмесі 



120 

ПАРБ.00046-06 34 01 KZ 
 

     

Өзг. Парақ Құжат № Қолы Күні 
 

 

 

Шартты объект 

бойынша жасау 

Карта объектісі ретінде басқа қосымшамен құрылған 

объектіні сақтау (кітапхана түрін таңдаумен)  

 

Сценарий бойынша 

жасау 

Таңдалған сценарий файлы бойынша объектілер 

жиынтығын жасау 

 

Аралас әдіс Сызық салудың аралас әдісі (сынған немесе тегістейтін 

сплайн) 

 

22-кесте -  «Автопішіндер» режимдер тобы 

 

Үйінді 

(пропорционалды) 

Штрихтарды пропорционалды түрде бөлумен үйінді жасау 

 

Үйінді 

(перпендикулярлы) 

Қалыпты (тік бұрышпен) штрихтарды бөліп таратумен 

үйінді жасау 

 

Эстакадалар ЭСТАКАДА типті объектіні жасау 

 

Баспалдақты безендіру БАСПАЛДАҚ типті объектіні безендіру 

 

Баспалдақ жасау БАСПАЛДАҚ типті объектіні жасау 

 

Ирек Ирек тәрізді объектіні жасау 

 

Кварталдар құрастыру Елді мекендерде кварталдар құрастыру 

 

Объект бойынша аймақ 

құру 

Сұлба өлшемі өзгертілген, таңдалған объектіге ұқсас 

объектіні жасау 

 

Нүктедегі бергштрих Көрсетілген нүктеде бергштрих жасау 
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Жұп бергштрихтер Тұйық көлденең сызықта жұп бергштрихтерін жасау 

 

Азимуттық шеңбер Азимуттық шеңберді құру параметрлері 

 

Кеңейетін аймақ «Кеңейетін аймақ» объектісін жасау 

 

23-кесте -  «Графикалық объектілер» режимдер тобы 

 

Сызық салу Пайдаланушы картасына сызық салу 

 

Полигон салу Полигонды пайдаланушы картасына салу 

 

Растрлық белгіні салу Пайдаланушы картасына растрлық белгіні салу 

 

Жазба салу Пайдаланушы картасына жазба салу 

 

Кескін бойынша 

бөлектеу 

Кескін бойынша графикалық объектілерді бөлектеу 

 

Графикалық объектінің 

суретін өзгерту 

Графикалық объект түрін немесе бөлектелген графикалық 

объектілер тобын өзгерту 

 

Графиканың көшірмесі Пайдаланушы картасының бір объектісінің графикалық 

сипаты элементтерін басқа объектіге көшіру 

 

Тізбектегі объектіні 

соңына жылжыту 

Картадағы объектіні визуалды түрде жақындату. 

Орындалғаннан кейін, таңдалған объектілер қалған 

объектілердің үстінде - «Бәрінен жоғары» көрсетіледі 

 

Тізбектегі объектіні 

басына жылжыту 

Картадағы объектіні визуалды түрде алшақтату. 

Орындалғаннан кейін, таңдалған объектілер басқа 

объектілердің үстінде «Барлығынан төмен» көрсетіледі 
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Объектіні жылжыту 

белгісін ысыру  

«Барлығынан жоғары» немесе «барлығынан төмен» 

объектіні көрсету белгісін ысыру және тәртіп — 

стандартты күйге қайтарылады 

 

24-кесте -  «Кесу және тігу» режимдер тобы 

 

Объектілерді тігу Картаның бір типті объектілерін тігу 

 

Ішкі объектіні көшіру 

арқылы жасау 

Қолданыстағы объект бойынша ішкі объектіні (ішкі 

сұлбаны) жасау 

 

Сызықтық объектіні 

кесу 

Сызықтық объектіні белгіленген нүктеде кесу 

 

Нүктеде кесу Қолданыстағы нүктеде сызықтық объектіні кесу 

 

Аудандық объектіні 

объектімен кесу 

Аудандық объектіні карта объектісімен кесу 

 

Объектіні сызықпен 

кесу 

Объектіні белгіленген сызықпен кесу 

 

Кесіп алу Объектілердің эталондық және түзетілетін тізімін 

пайдалана отырып, аудандық объектілерін кесу 

 

Ортақ шекара Ортақ сыртқы шекараны қалыптастыру 

 

25-кесте -  «Топология» режимдер тобы 

 

Аймақ көшірмесі Объект аймағы көшірмесі 

 

Қиылысу нүктелерін 

жасау 

Таңдалған объектілердің қиылысу нүктелерін жасау 
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Екі нүктені келісу Екі объектінің екі нүктесін келісу 

 

Бірнеше нүктені келісу Бірнеше объектінің бірнеше нүктесін келісу 

 

Объектілер жинағы Сызықтық объектілердің ұштарын келісу (жинақтау) 

 

Жиектеме бойынша 

объектілерді жинақтау 

Семантиканы бақылаумен бірге парақтар жиектемелері 

бойынша сызықтық объектілерді жинақтау 

 

Торап жасау Түзетілетін нүктені объект-көзге жылжыту, онда жауап 

нүктесін жасау 

 

Объектілерді келісу Таңдалған объектілерді келісу (тораптарды қалыптастыру) 

 

Нүктелерді келісу Таңдалған нысандардың жақын нүктелерін біріктіру 

 

Тізімдерді келісу Объектілердің эталондық және түзетілетін тізімін 

пайдалана отырып, жақын орналасқан нүктелерді біріктіру 

 

Ортақ нүктелер Метрикалық келісімділігін визуалды түрде бағалау үшін, 

екі сабақтас объектінің ортақ нүктелерін көрсету 

 

26-кесте -  «Жою» режимдер тобы 

 

Объектіні жою Таңдалған объектіні жою 

 

Ішкі объектіні жою Бір ішкі объектіні (ішкі сұлбасы) жою 

 

Барлық ішкі 

объектілерді жою 

Барлық ішкі объектілерді (ішкі сұлбаларды) жою 
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Сұлбаның ішінде 

объектіні кесіп алу 

Карта фрагментін кесіп алу - сұлба ішіндегі барлық 

объектілер мен объект бөліктерін жою 

 

Объектіні сұлбадан тыс 

кесіп алу 

Карта фрагментін кесіп алу - сыртқы сұлбадағы барлық 

объектілерді мен объектілер бөліктерін жою 

 

Бөлектелген 

объектілерді жою 

Таңдалған карта объектілерін жою 

 

Жойылғандарды 

қалпына келтіру 

Бұрын жойылған объектілерді қалпына келтіру 

 

27-кесте -  «Нүкте» режимдер тобы 

 

Нүктені түзету Объект нүктесін түзету 

 

Ортақ нүктелерді 

түзету 

Аралас объектілердің ортақ нүктелерін түзету 

 

Нүктені жою Объект нүктесін жою 

 

Нүктені жасау Объектіде нүкте жасау 

 

Объектінің тұйықталуы Сызықтық немесе аудандық объектінің бастапқы және 

соңғы нүктелерін біріктіру 

 

Бағытты өзгерту Объектіде цифрлау бағытын өзгерту 

 

Объектінің айналуы   Белгіленген нүкте айналасында объектіні айналдыру 

 

Объектілерді тегістеу Объектілер сұлбасына тегіс пішін беру 
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Келісілген тегістеу Көрші объектілермен ортақ нүктелерді сақтай отырып, бір 

немесе бірнеше нысанды тегістеу 

 

Объектіні сүзу Түзу бойымен орналасқан нысан нүктелерін жою 

 

Объектіні келісілген 

сүзу 

Объектінің метрика нүктелерін оның көршілес 

объектілермен топологиялық келісуін бұзбай сүзу 

 

Объектіні 

генерализациялау 

Режим объект нысанын жеңілдетеді 

 

Объектінің келісілген 

генерализациясы 

Режим көршілес объектілермен ортақ нүктелерді сақтай 

отырып, объект нысанын жеңілдетеді 

 

Нысандарды бұру және 

масштабтау 

Нысандарды бұру және масштабтау габариттік шеңбердің 

көмегімен жүзеге асырылады 

 

Векторлық нысанның 

айналуы 

Векторлық объектінің оның бірінші нүктесінің айналасына 

айналуы 

 

Векторлық объектінің 

еңіс бұрышы 

Көлденең оське қатысты векторлық объектінің көлбеу 

бұрышын өзгерту 

 

Ортогонализация  Нысанды тікбұрышты түрге келтіру 

 

Метриканың бірінші 

нүктесін орнату 

Нысан метрикасы нүктелерінің тәртібін өзгертеді 

 

28-кесте -  «Учаске» режимдер тобы 

 

Жалғасы Желілік объектіні цифрлау 

 

Учаскені өңдеу Үш нүктемен берілген желілік немесе алаңдық объектінің 

учаскесін түзету 
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Учаскені ауыстыру Үш нүктемен берілген объектінің учаскесін ауыстыру 

 

Изосызықтардың 

интерполяциясы 

Негізгі деңгейжиектердің бейнесі жоқ жерлерде екі 

қалыңдатылған деңгейжиектер арасында төрт негізгі 

оқшаулардан (деңгейжиектерден) тұратын жиынтықты 

құру 

 

Сызықтардың 

интерполяциясы 

Оқшаулардың бейнесі жоқ жерлерде екі горизонталь 

арасындағы оқшаулардың еркін санынан жиынтық құру 

 

Сұлбаларды өңдеу Режим карталарды жаңарту кезінде желілік және алаңдық 

нысандарды өңдеуге арналған. Объектіні редакциялау 

объектіде сары дөңгелекпен көрсетілетін объектінің көрші 

тораптар-нүктелерімен шектелген учаскелер бойынша 

орындалады 

 

29-кесте -  «Өлшеу» режимдер тобы 

 

Ұзындық пен 

қашықтықты өлшеу 

Еркін енгізілген сызықтардың ұзындығын және 

көрсетілген нүктелер арасындағы қашықтықты өлшеу 

 

Еркін полигондар 

алаңдарын өлшеу 

Режим еркін енгізілген полигондардың алаңдарын өлшеуге 

мүмкіндік береді 

 

Картада мм түрінде 

ұзындық пен 

алаңдарды өлшеу 

Өлшеулер палетканы өлшенетін объектіге салу жолымен 

жүргізіледі 

 

Жергілікті жердегі 

ұзындығы мен 

алаңдарын м түрінде 

өлшеу 

Өлшеулер палетканы өлшенетін объектіге салу жолымен 

жүргізіледі. 

 

30-кесте -  «Семантика» режимдер тобы 

 

Семантиканы қосу Аталған семантиканы барлық бөлектенген карта 

объектілеріне қосу 

 

Семантиканы жою Аталған семантиканы барлық бөлінген карта 

объектілерінен жою 

 

Семантика кодын 

өзгерту 

Картаның барлық бөлінген объектілеріндегі көрсетілген 

семантика мәнін өзгерту 
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Семантика коды Барлық бөлінген объектілер үшін көрсетілген 

семантикалық сипаттаманың берілген мәнін жаңасына 

ауыстыру 

 

Қайталау Объектінің семантикасы мәндерінің қайталануы 

 

Семантикалар тізімі Объектілерді іздеу семантикасын түзету 

 

Семантикаға биіктік 

қосу 

Объектілердің метрика нүктесінің биіктігі бар бірінші 

семантикаға абсолюттік биіктікті қосу 

 

Биіктікті метрикаға 

қосу 

Объектілердің семантикасынан метрикаға абсолюттік 

биіктікті қосу 

 

Семантика бойынша 

есептер 

Берілген формулалар бойынша бөлінген объектілердің 

семантикалық сипаттамаларының мәндерін есептеу 

 

Таңбалық семантика 

бойынша есептер 

Семантика мәні ретінде еркін мазмұнның таңбалық жолын 

алу және бөлінген объектілерге беру 

 

Семантика көшірмесі Картаның бір объектісінің барлық семантикалық 

сипаттамаларын басқа объектіге көшіру 

 

Объектінің 

семантикасы 

Көрсетілген объектінің семантика мәнін көрсету 

 

Семантиканың мәні Барлық нысандар үшін берілген семантика мәндерін 

көрсету 

 

31-кесте -  «Биіктік» режимдер тобы 

 

Биіктік көшірмесі Абсолюттік биіктік мәнінің көшірмесі 

 

Дәйекті көшірме Бірнеше объектіге абсолюттік биіктіктің бір мәнінің 

көшірмесі 
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Бейін бойынша биіктігі Абсолюттік биіктігі бар екі объектінің арасында профиль – 

сызықпен қиылысатын объектілердің семантикасына 

биіктікті қосу 

 

Биіктікті алып тастау Объектілердің метрикасынан биіктікті алып тастау 

 

Биіктікті қосу Объектілердің координаттарына биіктікті қосу 

 

LUA скрипті Lua тілінде скрипттерді енгізу және орындау 

 

32-кесте -  «Мәтін» режимдер тобы 

 

Мәтінді өңдеу Қолтаңба мәтінін өңдеу 

 

Құрамдық қолтаңба Бірнеше қолтаңба-объектілерінен құрамдас қолтаңба жасау 

 

Құрамдық қолтаңбаны 

өңдеу 

Құрамдас қолтаңба нүктесін жылжыту 

 

Семантика бойынша 

сызық қолтаңбасы 

Объект семантикасынан мәтін бойынша сызық 

қолтаңбасын жасау 

 

Семантика бойынша 

объект қолтаңбасы 

(ерікті сұлба) 

Объектінің семантикасынан алынған мәтіні бар еркін сұлба 

бойынша бағдарланған қолтаңбаны жасау 

 

Семантика бойынша 

объект қолтаңбасы 

(тегістейтін сплайн) 

Объектінің семантикасынан жасалған мәтінмен тегістейтін 

сплайн бойынша бағдарланған қолтаңбаны жасау 

 

Қолтаңбаны сызыққа 

кесу 

Картаның желілік объектісінің қолдарын қол қойылатын 

сызықпен қол қойылатын объектінің қол қою габариттері 

бойынша үзілуімен қоса атқару 

 

Қол қою бойынша қию Сызықтық объектіні қол қою габариттері бойынша кесу. 

Көрсетілген желілік объектінің метрикасы көрсетілген 

қолдың габариттеріне сәйкес кесіледі 

 

Таңдалған 

қолтаңбаның мәтінін 

өңдеу 

Таңдалған қолтаңбаның мәтінін өңдеу таңбаларды 

ауыстыруға, қосуға, жоюға, сондай-ақ қолтаңбаның мәтінін 

теңестіруге мүмкіндік береді 
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Қолтаңба мәтінін 

тегістеу 

Таңдалған қолтаңбаларды тізіммен көлденең немесе тігінен 

туралаудың ұсынылған тәсілдерінің бірімен тегістеу 

 

Қолтаңба мәтінін 

метрикадан 

семантикаға қосу 

Метрикадағы қолтаңба мәтінін ӨЗІНДІК АТАУЫ 

семантикасына қосу 

 

Тіркелімді орнату Бөлектенген қолтаңбалардың мәтініне тіркелімді орнату 

 

33-кесте -  «Бөлектенген» режимдер тобы 

 

Бөлінген нысандардың 

қиылысуы 

Ақпараттың топологиялылығын қамтамасыз ету 

мақсатында бөлінген объектілердің қиылысу нүктелерін 

құру 
5252.png5252

.png  

Бөлінген нысандардың 

көшірмесі 

Ортақ қасиеттермен біріктірілген бөлінген нысандардың 

пайдаланушылық картасына көшірме  

 

Көріну Бөлінген объектілер үшін сыныптауышындағы тиісті 

мәндерден ерекшеленетін көріну шекараларын орнату 

 

Қосалқы нысандарды 

жою 

Барлық бөлінген нысандарды жою 

 

Қосалқы нысандарды 

құру 

Бөлектенген нысандар бойынша таңдалған нысан үшін 

қосалқы нысандарды жасау 

 

Мультиполигон жасау Бөлінген объектілер бойынша мультиполигондар жасау 

 

Сызықты объектілерді 

бөлу 

Тұйық бөлінген объектілер тобының көрсетілген типтегі 

желілік объектілерді таратуы 

 

Мәтіндік файлға сақтау Бөлектенген нысандардың метрика нүктелерінің 

координаттарын мәтіндік файлға сақтау 

 

Бөлінген алаңдық 

объектілерді біріктіру 

Картаның бір бетінде орналасқан алаңдық және тұйық 

сызықты объектілерді біріктіру 

 

Бөлінген желілік 

объектілерді біріктіру 

Картаның бір парағында орналасқан тұйықталмаған 

желілік объектілерді біріктіру 
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Бөлінген нысандарды 

бұру 

Бөлінген нысандарды бұрылыспен екі нүкте бойынша 

байлау 

 

Метриканы сплайн 

түрінде көрсету 

Динамикалық сплайн – сынған сызық немесе жанып 

тұрған сплайн түрінде объектінің метрикасын көрсету 

тәсілін орнату 

 

Нысандар тобын бөлу Берілген жарықтық және мөлдірлік дәрежесі бар нысандар 

картасында реңктеу үшін нысандар тобын таңдау 

 

34-кесте -  «Бөлінген объектілерді теңестіру» режимдер тобы 

 

Солға тегістеу Объектілер көлденеңінен сол жағына қарай жылжиды, 

барлық объектілер көлемдерінің сол шектері сәйкес келеді 

 

Тігінен тегістеу Объектілер көлденеңінен жылжиды, әрбір объектінің 

габарит орталықтары барлық объектілердің жалпы 

габариттерінің ортасы арқылы өтетін бір тік сызықта 

жатыр 

 

Оңға тегістеу Объектілер көлденеңінен объектінің шеткі оң жағына 

қарай жылжиды, барлық объектілер көлемдерінің оң 

шекаралары сәйкес келеді 

 

Жоғары тегістеу Объектілер барлық объектілер габариттерінің жоғарғы 

шекаралары сәйкес келетін етіп, тігінен жоғары объектіге 

жылжиды 

 

Көлденең тегістеу Объектілер тігінен жылжиды, әрбір объектінің габарит 

орталықтары барлық объектілердің жалпы габариттерінің 

ортасы арқылы өтетін бір көлденең сызықта жатыр 

 

Төменге тегістеу Объектілер барлық объектілер көлемдерінің төменгі 

шектері сәйкес келеді 

 

Көлденең орналастыру Объектілер көршілес объектілердің габариттері 

арасындағы қашықтық тең болатындай етіп көлденеңінен 

ығыстырылады 

 

Тігінен орналастыру Объектілер көршілес объектілердің габариттері 

арасындағы қашықтық тең болатындай тігінен жылжиды 

 

Сызыққа қарай жылжу Сызық картада екі нүктемен көрсетіледі. Объектілер 

көрсетілген сызыққа қарай жылжып, осы сызыққа немесе 

оның жалғасына тиеді 

 

Сызыққа қарай 

бұрылып жылжу 

Сызық картада екі нүктемен көрсетіледі. Объектілер 

көрсетілген сызыққа қарай жылжып, осы сызыққа немесе 

оның жалғасына ең жақын орналасқан екі көршілес 

нүктемен тиетіндей бұрылады 
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Сызыққа қарай жылжу Сызық картада екі нүктемен көрсетіледі. Объектілер 

көрсетілген сызыққа қарай жылжып, осы сызыққа немесе 

оның жалғасына тиеді 

 

Сызыққа қарай 

бұрылып жылжу 

Сызық картада екі нүктемен көрсетіледі. Объектілер 

көрсетілген сызыққа қарай жылжып, осы сызыққа немесе 

оның жалғасына ең жақын орналасқан екі көршілес 

нүктемен тиетіндей бұрылады 

 

35-кесте -  «Объектілер жиынтығы» режимдер тобы 

 

Жиынтыққа қосу Объектіні жиынтыққа қосу (картаның бір парағына тиесілі 

логикалық байланысты объектілер жиынтығы) 

 

Жиынтықтан жою Жиынтықтан нысандарды жою 

 

Теруді бөлшектеу Объектілер жиынтығын бөлу-объектілер жиынтығына 

кіретін объектілер арасындағы байланыстарды бұзу 

 

Бөлінген объектілер 

жиынтығы 

Бөлінген объектілерді жиынтыққа орналастыру 

 

Жиынтықты бөлектеу Объектілер жиынтығын бөлектеу 

 

Ішкі топтармен бөлу Жалпы жиынтықты бөлектеу 

 

Объектілерді топқа 

байланыстыру 

Объектілерді семантика бойынша топқа байланыстыру 

 

36-кесте -  «Жасалатын карта объектілерінің макеттері» режимдер тобы 

Макеттер жиынтығы 

(сызғыштар) 

Макеттер жиынтықтары панельдің сол жақ екінші тобында (нөмірлері 

бар түймелер) көрсетілген. Ең жиі қолданылатын нысандардың 10 

макетін пайдалануға болады. Әрбір макеттер жинағы пайдаланушы 

анықтайтын аты бар және 24 макетке дейін болуы мүмкін. Кезекті 

макеттер жиынтығын қосу үшін «Сипаттар» түймесін басу керек 

(панельдің оң тобында, қара үшбұрыш белгісімен) 

Нысандардың 

макеттері (карта 

легендалары 

элементтері) 

Нысан макеттері панельдің сол тобында көрсетілген. Нысанның 

кезекті макетін қосу үшін бос (айқышпен белгіленген) батырмаға басу 

керек. Объектінің бұрын қосылған макетін таңдау шартты белгілер 

кітапханасынан (электрондық жіктегіш) жасалатын объектінің түрін 

іздеу және таңдауға тең. Объект макетінде объектінің өзі туралы, 

сондай-ақ оны құру тәсілі туралы мәліметтер (еркін сұлба, тікбұрыш, 

шеңбер және т. б.) сақталады. 

Жасалатын 

нысандардың 

Макеттерді баптау үшін «Сипаттар» түймесін басу керек (панельдің 

оң тобында, қара үшбұрыш белгісімен) 
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макеттерін теңшеу 

Нысанды жасау әдісін 

теңшеу 

Нысанды жасау әдісін баптау үшін нысанның орналасуын таңдап, 

панельдің оң тобында «Тәсілдер» түймесін басу керек. 

 

37-кесте -  Карта редакторының қосымша режимдері 

 

Нысанды жылжыту Таңдалған нысанның жоспарлы жағдайын өзгерту 

 

Нысандарды 

масштабтау және бұру 

Таңдалған объект немесе барлық бөлектелген объектілер 

немесе объектілер жиынтығы орналасатын габариттік 

шеңбердің көмегімен объектілерді масштабтау және бұру 

(егер «Жалпы параметрлерде» «Объектілер жиынтығымен 

жұмыс істеу» режимі қосылған болса) 

 

Бақылау нәтижелері Бақылау рәсімдерінің бірін орындағаннан кейін 

электрондық картаны бақылау нәтижелерін талдау 

 

Түрін өзгерту Карта нысанының түрін өзгерту 

 

Қалпына келтіру  Түзетілген нысанның алдыңғы күйін жүйелі қалпына 

келтіру (деректерді сұрыптау рәсімінен кейін қалпына 

келтіру мүмкін емес) 

 

Жылдам өңдеу Электрондық карта объектілерінің метрикалық 

сипаттамасын өңдеу 

 

Соңғы операцияны 

болдырмау 

Бір немесе барлық пайдаланушылар орындаған бір немесе 

бірнеше операциялардың транзакциялар тізімі арқылы 

жою 

 

Артқа қадам Соңғы орындалған операцияны жою 

 

Карта редакторының 

параметрлері 

Түзеткіштің параметрлері: «Басты панельдің құрамы», 

«Векторизатор», «Автофигуралар», «Басты панель», 

«Ыстық пернелер» 

 

5.1.1 Өңделетін карта нысаны 

5.1.1.1 Өңделетін карта нысанын таңдау 

Нысанды таңдау меңзер электрондық карта суретінің үстінде тұрған кезде тінтуірдің сол жақ 

түймесін немесе «Enter» пернесін басқанда орындалады. Таңдалған нысан туралы ақпарат 

«Нысанды таңдау» диалогында көрсетіледі. Егер диалогта «Таңдау» түймесін бассаңыз, таңдалған 

нысан картада қызыл түспен бекітіледі. 

Егер диалог терезесінде «Алға» түймесі белсенді болса, бұл көрсетілген нүктеде бірнеше 

нысан бар екенін білдіреді. Бірінші болып басқалардан жоғары орналасқан нысан ұсынылады. 

«Алға» (немесе «Артқа») түймесін басу арқылы көрсетілген нүктеде орналасқан объектілерді 

тізбектеп іріктеуге болады. 
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Осыдан кейін объект редакциялануы мүмкін, ол үшін есептеу операциялары және сыртқы 

деректер базасымен операциялар орындалуы мүмкін. 

Объектіні таңдау кезінде негізгі панельдің немесе қосымша тапсырмалар панельдерінің 

қандай да бір режимі іске қосылған болса, «Объектіні таңдау» диалогы пайда болмайды, ал 

көрсетілген нүктеде табылған бірінші объект жыпылықтай бастайды. Карта терезесінің 

тақырыбында осы нысан туралы қысқаша анықтамалық ақпарат пайда болады. 

Сол нүктедегі келесі объектіге ауысу үшін тінтуірдің сол жақ түймесін немесе «Enter» 

пернесін қайтадан басу қажет. Объектіні таңдауды растау үшін, тінтуірдің сол жақ түймесін екі 

рет басу немесе сол жақ түймені басып тұрып, оң жақ түймені басу немесе «Ctrl» пернесін басып 

тұрып, тінтуірдің сол жақ түймесін немесе «Enter» пернесін басу қажет. Тінтуірдің оң жақ 

түймесін немесе Escape пернесін басқанда – нысанды жыпылықтату (яғни таңдау процесі) 

тоқтатылады. 

Нысан жыпылықтаған кезде (қажет болса) бос орынды бассаңыз, «Нысанды таңдау» 

диалогына өтуге болады. 

Нысанды жылдам таңдау үшін пернетақтадағы «Ctrl» түймесін, содан кейін тінтуірдің сол 

жақ түймесін басу қажет. Нысан диалогты шақырусыз бөлінеді. 

 

5.1.1.2 Карта нысанын таңдауды болдырмау 

Объектіні таңдауды жою (қалпына келтіру) келесі тәсілдермен орындалады: 

- жаңа объектіні таңдау;  

- «Ctrl» пернесін және тінтуірдің оң түймесін басу;  

- тінтуірдің оң жақ түймесін басу арқылы пайда болатын қалқымалы мәзірдің тиісті 

тармағын таңдау. 

 

5.1.1.3 Карта объектісінің учаскесін таңдау 

Объект аймағын таңдау екі (сызықтық тұйықталмаған объект үшін) немесе үш (тұйық объект 

үшін) метрика нүктесін жүгіргі көмегімен тінтуірдің сол жақ түймесін басу арқылы орындалады. 

Объект учаскесін таңдау есеп айырысу операцияларын өңдеу немесе орындау үшін хабарлар 

жолағында төмендегілер көрсетілсе орындалуы мүмкін: Объектінің телімін таңдаңыз. 

 

5.1.1.4 Орындалатын операцияны аяқтау 

Орындалатын операцияны аяқтау, пернетақтада «Ctrl» және «Enter» пернелерін басу, «Ctrl» 

пернесі мен тінтуірдің сол жақ түймесі тіркесімін басу, тінтуірдің сол және оң жақ түймелерін 

бірге басу, сондай-ақ тінтуірдің сол жақ түймесін екі рет басу арқылы қамтамасыз етіледі. Кейбір 

әрекеттер тиісті диалогта «Иә» түймесін таңдаған кезде аяқталуы мүмкін.  

Егер жүйенің басты мәзірінде «Оң жақ түйме» параметрі үшін «Операцияларды аяқтау» 

режимі қосылған болса, қандай да бір режимді орындау барысында оң жақ түймені басу - 

орындалатын операцияның аяқталуына әкеледі. 

Жүйенің басты мәзірінде «Транзакциялар журналын жазу» режимі қосылған жағдайда, 

орындалған (аяқталған) операцияны «Бір қадам артқа» немесе «Соңғы операцияны болдырмау» 

пәрмендерін орындау арқылы жоюға болады.  

 

5.1.2 Карта объектісін жасау 

«Векторлық карта редакторы» функциясын пайдалана отырып, картаға шартты белгілер 

кітапханасында (электрондық жіктегіште) сипатталған жаңа объектіні немесе ерікті түрде 

сипатталған (графикалық) объектіні салуға болады. Бұл жағдайда сізде жаңа нысанды құрудың 

бірнеше жолы бар: 

1) Негізгі әдіс. «Түзеткіштің» панелін «Жасау» түймесін басу, кітапханадан тиісті нысанды 

таңдап, оны картаға салу. 

2) Алдын ала жасалған макеттер кестесінен нысанды таңдап, оны картаға қойыңыз 
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(Жасалатын нысандар түрлерінің макеттерін қараңыз). 

3) Егер мұндай түрдегі нысандар картада бұрыннан бар болса, онда бұрын салынған нысан 

түрін «артта қалдырып» жаңа нысанды жасауға болады. 

4) Картада бар объектінің (немесе объектілер тобының) толық көшірмесін жаңа орында 

орналастыра отырып жасау. 

5) Нысанды пайдаланушы картасынан жеке немесе топтық режимде жылжытыңыз (басқа 

картаға көшіруді қараңыз). 

6) «Есептерді орындау» тапсырмасын пайдалана отырып, карта объектісінің (немесе 

пайдаланушы картасының) айналасында берілген ені аймағын құру және оны карта 

объектісі ретінде сақтау. 

7) Картаның екі нысанын тігу арқылы нысанды жасау («Объектілерді тігу» қараңыз) 

8) Нысан құру - екі полигонның қиылысуы сияқты. 

9) Карта нысанының айналы көшірмесін жасау. 

10) Берілген бағыттарда нысанды көбейту. 

11) Объектіге оның семантикасынан алынған мәтінмен қол қою. 

12) Сценарий бойынша объектілер тобын құру. 

13) Әрекеттегі изосызықтарды интерполяциялау арқылы объектілерді құру. 

 

5.1.3 Карта нысанының нүктесін өңдеу 

Нысанның жеке нүктесін өңдеу (оның жоспарлы орналасуын өзгерту) тінтуірдің сол жақ 

түймесін басқан кезде көрсеткішті жылжыту арқылы орындалады. 

Нысан орналасуын өзгерту бағыты мен қадамы тінтуірдің сол жақ түймесі басылған сәттен 

бастап көрсеткіштің жылжуына сәйкес келеді. Берілген түйме кезінде көрсеткішті жылжыту 

нүктенің орналасуын өзгертуге әкелмейді. 

Нысан нүктесін тінтуірмен, тінтуір түймесін басқан кезде пернетақтадағы көрсеткілерді 

пайдалана отырып, өрескел позициялау ұсынылады. 

Объектіні сақтау орындалатын операция аяқталған кезде жүргізіледі. 

 

5.1.4 Карта объектісінің учаскесін өңдеу 

Бұл режим желілік немесе алаңдық объектінің картасында бар учаскені түзету үшін 

қолданылады. 

Объект аймағын түзету операциясын орындау үшін, түзетілетін сызықтық немесе аудандық 

объектіні таңдау, 3 нүкте бойынша түзетілетін аймақты таңдау және нүктелерді тізбектеп көрсету 

арқылы түзетілетін аймақтың жаңа сипатын енгізу қажет. 

Түзетудің аяқталуы – «Орындалатын операцияның аяқталуы». Түзетілген объектінің 

алдыңғы күйі, «Бір қадам артқа» немесе «Түзетілген объектіні қалпына келтіру» режимдерінің 

көмегімен кері қайтарылуы мүмкін. 

 

5.1.5 Карта объектісінің учаскесін ауыстыру 

Бұл режимді объектінің тұтас учаскесін (бірнеше ретпен орналасқан нүктелерді) параллель 

ауыстыру қажеттілігі болған жағдайда пайдаланған жөн. Объект учаскесін өңдеу операциясын 

орындау үшін өңделетін желілік немесе алаңдық объектіні таңдау және 3 нүкте бойынша 

өңделетін учаскені таңдау қажет. Содан кейін таңдалған учаскені ауыстырып, әрекетті аяқтау 

керек. Таңдалған учаскенің жоспарлы орналасуын өзгерту тінтуірдің сол жақ түймесін басқанда, 

көрсеткішті жұмыс өрісіне жылжыту арқылы орындалады. Нысанның орналасу орнын өзгерту 

бағыты мен қадамы тінтуірдің сол жақ түймесі басылған сәттен бастап тінтуірдің көрсеткішін 

жылжытуға сәйкес келеді. Берілген түйме кезінде көрсеткішті жылжыту объект учаскесі 

жағдайының өзгеруіне әкеп соқпайды. Тінтуірдің көмегімен, ал тінтуірдің түймесін басқан кезде 

пернетақтадағы көрсеткілердің көмегімен қатаң позициялауды орындау ұсынылады. 
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Түзетудің аяқталуы - Орындалатын әрекетті аяқтау. Түзетілген объектінің алдыңғы күйі, «Бір 

қадам артқа» немесе «Түзетілген объектіні қалпына келтіру» режимдерінің көмегімен кері 

қайтарылуы мүмкін. 

Сонымен қатар, осы режимнің көмегімен таңдалған аймақты сүзгілеуге немесе тегістеуге 

болады (объектіні таңдағаннан кейін тінтуірдің оң жақ түймесін басу арқылы қалқымалы мәзірдің 

тиісті тармағын таңдау керек).  

 

5.1.6 Карта нысанының семантикасын өңдеу 

Бұл режим картаның нақты объектісінің семантикасын өзгерту үшін қолданылады. Режим 

белсендірілгеннен кейін және түзетілетін объектіні таңдағаннан кейін, осы карта объектісіне 

тағайындалуы мүмкін барлық семантикалық сипаттамалар тізімімен немесе осы объектіге тиесілі 

сипаттамалар тізімімен бірге диалог пайда болады.  

Семантиканы сұрыптау атауы мен коды бойынша жүзеге асырылады. 

Семантика, егер семантикалық сипаттаманың маңызы болса, тағайындалған ағымдағы 

объект болып саналады. Әйтпесе, объектінің семантикасы қалыптаспайды.  

Қайталанатын семантикалар үшін тиісті «Қайталау» түймесі бар, оны басқан кезде тағы бір 

семантикалық сипаттама пайда болады.  

Семантикалық сипаттамалар мен оларға сәйкес келетін мәндерді буферге көшіруге және 

картаның басқа объектілеріне беру үшін сол жерден алуға болады. 

Көшіру үшін қажетті семантиканы «Shift» немесе «Ctrl» пернелерін ұстап тұру және қажетті 

семантикасы бар жолда тінтуір түймесін бір мезгілде басу арқылы таңдау керек. Бұл ретте осы 

семантика коды бар баған бөлінеді немесе алынып тасталады. Буферден семантик алу кезінде 

қайталанатын семантикаларға қамқорлық жасау керек, егер ондай болса («Қосу» немесе 

«Жаңарту» түймесін қосу). 

«Алға» және «Артқа» түймелері шектеулі аймаққа бір нысаннан екіншісіне жылжытуға 

мүмкіндік береді. 

 

5.1.7 Соңғы операцияны болдырмау 

Бұл режим картадағы соңғы жасалған жасау, өңдеу немесе жою операциясын жояды. 

Операцияларды жою соңғысынан бастап ретімен жүргізіледі (соңғысын жоймай, соңғысының 

алдындағы операцияны жоюға болмайды). Картада жасалған редакциялау операциялары туралы 

ақпарат транзакциялар журналында сақталады, сондықтан соңғы операцияны жою жүйе 

шыққаннан және қайта іске қосылғаннан кейін де мүмкін болады. Парақты сұрыптауды 

орындағанға дейін операцияларды жою мүмкін. Картаны өңдеу процесі, нәтижесінде бірден 

бірнеше нысан өзгереді (мәлімет, тігу, бөлінген объектілерге операциялар), бір операция болып 

табылады. Сондықтан оның күшін жою нәтижесінде осы операцияны орындау барысында 

редакциялауға ұшыраған барлық объектілер қалпына келтіріледі. 

 

5.2 Деректерді сұрыптау (сығу) 

Электрондық карта объектілерінің метрикалық немесе семантикалық сипатын өзгертетін 

қандай да бір рәсімдерді орындағаннан кейін (түзету, жаңарту, бақылау, деректерді жүктеу, 

сондай-ақ электрондық картада объектілерді көрсету тәртібі өзгертілген жағдайда ресурстарды 

түзету) – деректерді жіктеу рәсімін орындау ұсынылады.  

Жіктеу процедурасы метрика және семантика файлдарында объектілерді сипаттауды 

орналастыруды реттейді, бұл оларды одан әрі өңдеуді жеделдетеді және объектілерді көрсетудің 

дұрыс кезектілігін қамтамасыз етеді. Сонымен қатар, жасалатын файлдарда қашықтағы 

нысандардың метрикасы мен семантикасы және түзетілген нысандардың көшірмелері жоқ. 

Осылайша, деректерді қысу орындалады. 

Карта нысандарын сұрыптау деректерді сақтау дәлдігін өзгерте алады.  
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Картадағы әртүрлі топологиялық және оверлейлік операцияларды дұрыс орындау үшін 

(желі, аймақтар, қиылыстар мен бірлестіктер және т.б. құру) координаттардың ең жоғары 

дәлдігімен карталар жасау ұсынылады. Теңшелетін карталар әрқашан жоғары координаттар 

дәлдігіне ие. 

Жерге орналастыру құжаттамасын дұрыс қалыптастыру, ұзындығын, аудандарын, 

координаттар тізімін және т.б. есептеу үшін қосымша сақтау дәлдігін миллиметрмен немесе 

сантиметрмен белгілеу ұсынылады, бұл параметрлердің қосымша теңшелімдерінсіз барлық 

есептерде («Геодезиялық редактор», «Карта редакторы», «Карта бойынша есептеулер» және т.б.) 

есептеу нәтижелерінің біркелкілігін қамтамасыз етеді.  

Егер сұрыптау кезінде миллиметр немесе сантиметр координатының дәлдігі көрсетілсе, онда 

картаның деректер пішімі нұсқасының нөмірі өзгереді (пайдаланушы карталарында – өзгермейді). 

Мұндай карталар тек 9.15.3 және одан да көп жаңа бағдарламалар нұсқаларымен ашылуы мүмкін.  

Карта пішімінің бұрынғы нұсқасына қайтару үшін, координаталардың дәлдігін – микрондар 

(максимум) қойып, картаны қайта сұрыптау жеткілікті. SXF пішімі карта пішімінің барлық 

нұсқалары үшін ортақ. 

Егер «Сұрыпталмаған парақтарды сұрыптау» режимі қосылса, сұрыптау нысандар өңделетін 

парақтар үшін ғана орындалады. Бұл сұрыптау уақытын қысқартады. 

Егер «Өзгертілген нысандардың көшірмелерін жою» режимі қосылса, сұрыптаудан кейін 

бұрын жойылған немесе өзгертілген нысандарды қалпына келтіру мүмкін емес. Дискідегі деректер 

көлемі азаяды. 

Егер «Координаттардың ең жоғары дәлдігі» режимі қосылса, барлық нысандардың 

координаттары қос дәлдік пішіміне түрлендіріледі және барлық жаңа нысандар осы пішімде 

болады. Бұл, мысалы, аудандарды, оверлей операцияларын және т.б. есептеудің дәлдігіне 

қойылатын жоғары талаптары бар кадастрлық карталар үшін қажет. Бұл арада, координаттар 

файлының көлемі әдеттегіден екі есе үлкен болады. Теңшелетін карталар сұрыптау режиміне 

қарамастан екі дәлдік пішімінде ғана жасалады. 

Егер «Координаттардың қалыпты дәлдігі» режимі қосылса, онда барлық координаттар бір 

пішімге келтірілетін болады, бұл оверлей операцияларын дұрыс орындау және жалпы нүктелерді 

түзету үшін маңызды. Координаттар пішімі басқа карталардан объектілерді тасымалдау, SXF-тен 

жаңарту, объектілер тобын кесу сияқты және т.б. операциялары орындағаннан кейін әртүрлі 

болуы мүмкін. Бұл ретте 1:200 000 масштабтағы карталар үшін координаттарды сақтаудың дәлдігі 

бірнеше дециметрден кем болмайды (диалогтағы мән жоғары), ал мұндай карталарды жасау үшін 

бастапқы деректердің дәлдігі – 10 метрден кем болмайды. 

 

5.3 Карта бойынша есеп айырысулар 

«Карта бойынша есептеулер» міндеті Панорама ГАЖ-ның құрамдас бөлігі болып табылады 

және векторлық карта объектілерінің метрикалық және семантикалық ақпаратын пайдалануға 

негізделген есептеулерді орындау құралдарын, қашықтықты есептеу және координаттарды қайта 

есептеу құралдарын, объектілер айналасындағы аймақтарды тұрғызуды, сондай-ақ жабындардың 

үлгілерімен жұмыс істеу және желімен жұмыс істеу құралдарын ұсынады. 

 

5.3.1 Шешілетін міндеттердің мысалдары 

Мәскеу облысындағы жолдардың жалпы ұзындығы қандай? 

 

Шешу тәртібі: 

1) Мәскеу облысының барлық жолдарын бөлу. 

 1.1 «Облыс бойынша іздеу» диалогын ашу (Басты мәзір – «Облыс бойынша іздеу»). 

 1.2 Картада аймақты таңдау (Аймақ – Үзінді). 

 1.3 Түрі бойынша жеке нысандарды таңдау (Сүзгі – Орнату). 

 1.4 «Қабаттар» бетбелгісінде ЖОЛ ЖЕЛІСІ мен оқшаулау қабатын қосу (Түрлері) –  

 СЫЗЫҚТЫҚ. 
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 1.5 «Нысандар» бетбелгісінде автомобиль жол желісінің объектілерін қосу 

 (АВТОМАГИСТРАЛЬДАР, ТАС ЖОЛ және т. б.). 

 1.6 «Орнату» және «Таңдау» түймелерін басу. 

2) «Карта бойынша есептеу» панелінде «Бөлектелген объектілер статистикасы» түймесін 

(«Бөлектелген объектілермен жұмыс жасау» тобы) басыңыз. Диалог барлық бөлінген 

нысандардың тізімін, объектілер бойынша статистиканы, барлық бөлінген жолдардың 

саны мен жалпы ұзындығын (диалогтың төменгі бөлігінде) қамтиды. 

 

Серпухов ауданында халық саны 10 000-нан кем қанша елді мекен бар? 

 

Шешу тәртібі: 

1) Халықтың саны 10000-нан кем Серпухов ауданының елді мекендерін бөлу. 

1.1 «Облыс бойынша іздеу» диалогын ашу (басты мәзір – «Іздеу» - «Облыс бойынша 

іздеу»). 

1.2 Картада Серпухов ауданы (облыс – Объект) объектісі бойынша облысты таңдау. 

1.3 Түрі бойынша жеке нысандарды таңдау (Сүзгі – Орнату). 

1.4 «Қабаттар» бетбелгісінде ЕЛДІ МЕКЕНДЕР қабатын қосу. 

1.5 «Семантика» бетбелгісінде ТҰРҒЫНДАРДЫҢ САНЫ жеке семантикасын таңдау, 

шартты АЗ ( < ) орнату, мәні – 10 (мың). 

1.6 «Орнату» және «Таңдау» түймесін басу. 

2) «Карта бойынша есептеу» панелінде «Бөлектелген объектілер статистикасы» түймесін 

(«Бөлектелген объектілермен жұмыс жасау» тобы) басыңыз. Диалог барлық бөлінген 

объектілердің тізімін, объектілер бойынша статистиканы, барлық бөлінген елді 

мекендердің саны мен жалпы ауданын (диалогтың төменгі бөлігінде) қамтиды. 

 

Мәскеу-Санкт-Петербург федералдық трассасын қанша елді мекен кесіп өтеді? 

 

Шешу тәртібі (А нұсқасы): 

1) Картаның легендасын ашу (басты мәзір – Тапсырмалар – Карта легендасы).  

2) Тізімде ЕЛДІ МЕКЕНДЕР қабатын таңдап, «Түр бойынша нысандарды таңдау» түймесін 

басу керек. Мәртебе сызғышы табылған объектілердің саны туралы ақпаратты қамтиды. 

 

Ескертпе: 

Егер 1 шақырымға дейін трассаға жақын елді мекендерді табу қажет болса, онда Б нұсқасын 

пайдалануға болады. 

 

Шешу тәртібі (Б нұсқасы): 

1) «Облыс бойынша іздеу» диалогын ашу (басты мәзір – «Іздеу» - «Облыс бойынша іздеу»). 

2) Картада Мәскеу-Санкт-Петербург Федералдық трассасы (облыс – Объект) объектісі 

бойынша облысты таңдаңыз, қашықтық бойынша – 1 км. 

3) Түрі бойынша жеке нысандарды таңдау (Сүзгі – Орнату). 

4) «Қабаттар» бетбелгісінде ЕЛДІ МЕКЕНДЕР қабатын қосу. 

5) «Орнату» және «Бөлектеу» түймесін басу. Мәртебе сызғышы табылған объектілердің 

саны туралы ақпаратты қамтиды. 

 

5.3.2 Режимдердің қысқаша сипаттамасы 

«Карта бойынша есептеулер» міндетін белсендіру үшін «Міндеттер» мәзірінде «Карта 

бойынша есептеулер» тармағын таңдау қажет. 

Есептеу процесін басқару экранның оң жағында орналасқан қосымша панельмен 

орындалады. 
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Басқару панелі белгілі бір есеп режиміне немесе режим тобына сәйкес келетін пернелер 

жиынтығы болып табылады. 

Пернелердің арналымы, меңзер тиісті перненің үстінде болған кезде хабарлар жолағында 

түсіндіріледі. 

Есептеулерді орындау барысында барлық сурет басқару құралдары қол жетімді. Түс, ауқым, 

нысан құрамы, ағымдағы сурет фрагменті, карта фоны және басқа параметрлер кез келген уақытта 

қажет болған жағдайда өзгертілуі мүмкін.  

38-45 кестелерде «Карта бойынша есептер» есептерінің қысқаша сипаттамасы келтірілген. 

Толығырақ сипаты келесі құжатта келтірілген: «Қолданбалы міндеттер. Карта бойынша есеп 

айырысулар» ПАРБ.00046-06 98 03 KZ. 

 

38-кесте -  «Векторлық карта бойынша есептер» басты панелінің режимдері 

 

Векторлық карта бойынша есептер 

 

Аймақты құру Таңдалған нысанның айналасында берілген радиус 

аймағын құру. Құру нәтижесі алаңдық объект болып 

табылады 

 

Бөлінген объектілердің 

айналасындағы аймақ 

Бөлінген объектілердің айналасында берілген радиус 

аймағын құру. Құру нәтижесі алаңдық объект болып 

табылады 

 

Объектілердің қиылысуы. 

Қосалқы панель 

Таңдалған объектілер мен таңдалған тұйық карта 

объектісінің қиылысуын жасайтын режимдер тобы 

 

Бөлінген объектілермен 

жұмыс. Қосалқы панель 

Бөлінген объектілермен жұмыс істеуге мүмкіндік 

беретін режимдер тобы 

 

Аймақ объектісі туралы 

анықтама 

Жер объектісінің семантикалық сипаттамасының 

статистикасын көрсетеді 

 

Объектінің ауданы Алаңдық объектілер үшін. Қосалқы объектілердің 

алаңы бас объектінің алаңынан шегеріледі 

 

Алаң туралы анықтама Берілген үлгідегі алаңдық объектілер бойынша 

статистикалық анықтама 

 

Көпбұрыш алаңы Оператор салған көпбұрыш алаңын анықтау 

 

Ұзындығы мен қашықтығы. 

Қосалқы панель 

Ұзындық пен қашықтықты анықтауға мүмкіндік 

беретін режимдер тобы 

 

Ортодромияны құру (геоид 

бойынша қашықтық) 

Ортодромия сызығының ұзындығын құру және 

есептеу-қысқа қашықтық бойынша жер бетіндегі екі 

нүктені қосатын тегіс қисық. Карта геодезиялық 
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координаттарға қайта есептеу мүмкіндігін қолдауы тиіс 

 

Локсодромияны құру Локсодромия сызығының ұзындығын құру және 

есептеу-бір бұрышпен шынайы меридианды қиып 

өтетін тегіс қисық. Карта геодезиялық координаттарға 

қайта есептеу мүмкіндігін қолдауы тиіс 

 

Биіктік матрицасы 

бойынша есептеу және 

тұрғызу. Қосалқы панель 

Әртүрлі объектілерді есептеуге және құруға мүмкіндік 

беретін режимдер тобы 

 

Биіктік матрицаларын 

өңдеу. Қосалқы панель 

Биіктік матрицаларымен жұмыс істеуге мүмкіндік 

беретін режимдер тобы 

 

Координаттарды есептеу Картада немесе диалог терезесінде берілген нүктенің 

координаттарын басқа жүйенің және проекцияның 

координаттарына қайта есептеу. Карта геодезиялық 

координаттарға қайта есептеу мүмкіндігін қолдауы 

тиіс. Қайта есептеу нәтижелері диалог терезесінде 

көрсетіледі 

 

Координаттарды қайта 

есептеу 

Бастапқы мәтіндік файлда берілген нүктелердің 

координаттарын басқа жүйенің және проекцияның 

координаттарына қайта есептеу. Карта геодезиялық 

координаттарға қайта есептеу мүмкіндігін қолдауы 

тиіс. Қайта есептеу нәтижелері диалог терезесінде 

көрсетіледі және шығыс мәтін файлында сақталуы 

мүмкін 

 

Қабаттардың матрицасы. 

Қосалқы панель 

Қабаттардың матрицасы бойынша есептеулер мен 

құрылыстарды орындауға мүмкіндік беретін режимдер 

тобы 

 

Беттермен операциялар. 

Қосалқы панель 

Беттердің көмегімен түрлі операциялар мен 

құрылыстарды орындауға мүмкіндік беретін режимдер 

тобы 

 

Желімен жұмыс. Қосалқы 

панель 

Желі құруға, графтарды есептеуге мүмкіндік беретін 

режимдер тобы  

 

Нәтижені көрсету Есептеулер нәтижесімен терезені көрсету. Панелдегі 

немесе пернетақтадағы түймелердің көмегімен 

есептеулер нәтижесі бойынша есептеулер 

 

39-кесте -  «Бөлінген объектілермен жұмыс істеу» режимдер тобы 

 

Бөлінген объектілермен жұмыс 

 

Объектілер тізімдері Карта объектілерін бөлу критерийлерін сақтау 

 

Тізімдегі объектілермен 

жұмыс 

Тізім файлының объектілерімен жұмыс істеу, 

«Қиылысу» және «Қиылыстарды біріктіру» типтері 

бойынша объектілерді құру 
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Бос жерлерді анықтау 

 

Объектілермен толтырылмаған бос алаңдарды картада 

анықтау 

 

Бөлінген объектілердің 

статистикасы 

Объектілердің түрлері мен атаулары бойынша бөлінген 

объектілердің саны, олардың жалпы ұзындығы мен 

ауданы туралы ақпарат алу 

 

Бөлінген объектілердің 

семантика статистикасы 

Объектілер санын көрсету, орташа квадраттық 

ауытқудың семантикалық сипаттамасының ең жоғарғы, 

ең төменгі, орташа мәні 

 

Семантика мәнін есептеу Берілген нүктедегі сандық семантика мәнін есептеу 

 

Бөлінген нысандарды 

есепке жазу 

«Өзіндік атауы» семантикасы бар бөлінген объектілер 

бойынша есепті қалыптастыру 

 

Объектілерді өз атауы 

бойынша бөлу 

«Өз атауы» семантика мәні бойынша объектілерді 

картада бөлу 

 

Вороной диаграммасын 

құру 

Берілген түрдің сызықты немесе алаңдық 

объектілермен ұсынылған Вороной диаграммасын құру 

 

40-кесте -  «Ұзындығы мен қашықтығы» режимдер тобы  

 

Ұзындығы мен қашықтығы 

 

Объектінің ұзындығы 

(периметр) 

Желілік және алаңдық объектілердің ұзындығын 

(периметрін) анықтау 

 

Сынық ұзындығы Оператор салған сынған желінің ұзындығын анықтау 

 

Кесіндінің ұзындығы Сызықтық және алаңдық объектілер кесіндісінің 

ұзындығын анықтау 

 

Объектінің нүктесінен 

қашықтық 

Берілген нүктеден таңдалған нысанға дейінгі 

қашықтықты анықтау 

 

Векторлық карта 

объектілері арасындағы 

қашықтық 

Картаның екі нысаны арасындағы ең қысқа 

қашықтықты анықтау  

 

Екі нүкте үшін сызық 

ұзындығы 

Оператор салған желінің ұзындығын (көлденең, 

көлбеу, рельеф бойынша) анықтау 
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Нүктені басынан жою 

бойынша нысанның 

контурында іздеу 

 

Бастаудан алыстату бойынша нысанның контурында 

нүктені іздеу (желілік және алаңдық нысандар үшін) 

 

Нүкте, азимут және 

қашықтық бойынша іздеу 

Таңдалған нүкте координаттары, қашықтық және 

азимут бойынша картада нүктені анықтау 

 

Азимутты екі нүкте 

бойынша іздеу 

Картада көрсетілген нүктелер бойынша азимутты 

анықтау 

 

41-кесте -  «Биіктік матрицасымен жұмыс істеу» режимдер тобы 

 

Биіктік матрицасымен жұмыс 

 

Нүктедегі биіктіктің мәні Нүктедегі биіктік және сапа сипаттамаларының мәнін 

көрсету, нәтижелер кестесіне мәндерді шығару 

 

Биіктіктер матрицасы 

бойынша профиль 

(еркін желі бойынша) 

Тірек нүктелерімен берілетін берілген трасса бойынша 

биіктік матрицасын пайдалана отырып, бет профилін 

құру 

 

Биіктіктер матрицасы 

бойынша профиль 

(векторлық карта объектісі 

бойынша) 

Карта объектісінің контурымен берілген трассада 

(сынған сызық) бет профилін құру 

 

Нысан учаскесі бойынша 

бейін 

Карта объектісінің берілген учаскесі берілген трасса 

(сынған сызық) бойынша бет профилін үш нүкте 

бойынша, егер бұл алаңдық объект болса және 

сызықтық объект болса, екіден құру 

 

Объектінің салыстырмалы 

биіктігін ескеретін бейін 

Биіктік матрицасын пайдалана отырып, берілген сызық 

бойынша бет профилін құру 

 

Көріну аймағы (экраннан 

секторды енгізу) 

Растрлық кескін түріндегі биіктіктер матрицасындағы 

ақпараттың көмегімен картада көріну аймағын 

анықтау. Сектор экраннан іске қосылады 

 

Көріну аймағы 

(пернетақтадан сектор үшін 

деректерді енгізу) 

Растрлық кескін түріндегі биіктіктер матрицасындағы 

ақпараттың көмегімен картада көріну аймағын 

анықтау. Сектор үшін деректерді енгізу пернетақта 

арқылы жүзеге асырылады 

 

Үш өлшемді матрицаны 

көрсету 

Биіктіктердің ашық матрицаларымен анықталатын, 

берілген жер учаскесінің үш өлшемді бейнесін көрсету 

 

Жер бедерін есепке ала 

отырып объектінің 

ұзындығы 

Жер бедерін ескере отырып, объектінің ұзындығын 

анықтау (желілік және алаңдық объектілер үшін). Егер 

картаға биіктік матрицасы қосылған болса немесе 

объектінің нүктелері жергілікті координаталармен 

және биіктікпен сипатталатын болса, объектіні таңдау 
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мүмкін болады 

 

Жер бедерін есепке ала 

отырып объектінің ауданы 

Биіктіктер матрицасының немесе қабаттар 

матрицасының деректері бойынша көрсетілген 

аймақтың ауданын есептеу (барлық матрицалар, 

объект, тікбұрышты аймақ, еркін көпбұрыш) 

 

Су басу аймағы Биіктіктер матрицасынан алынған ақпараттың 

көмегімен картадағы су басу аймақтарын анықтау 

 

Құрғату аймағы Биіктіктер матрицасынан алынған ақпараттың 

көмегімен картада құрғату аймақтарын анықтау 

 

42-кесте -  «Биіктік матрицаларын өңдеу» режимдер тобы 

 

Биіктік матрицаларын өңдеу 

 

Биіктік матрицаларын 

теңестіру 

Бақылау режимінде немесе редакциялау режимінде 

матрицаларды жинақтау (жабу аймағында 

матрицалардың биіктігін тегістеу). Бақылау нәтижелері 

белгіленген хаттама файлында сақталады 

 

Биіктік матрицаларын 

салыстыру 

Екі бір типті матрицалардың биіктіктерінің әр түрлілігі 

матрицасын құру. Шығыс матрицасының элементіне 

екінші және бірінші матрицаның биіктігінің айырмасы 

(H2-H1) 

 

Биіктік матрицаларын 

біріктіру 

Матрицаларды берілген параметрлермен файлға 

біріктіру. Бірлестік аудан немесе таңдалған аймақ 

шегінде орындалады 

 

Биіктігі матрицаларын кесу Бір немесе бірнеше бастапқы матрицалардан 

матрицалық картаның жеке файлдарын алу. 

Матрицаларды кесу көрсетілген облыс бойынша 

немесе бөлінген объектілер бойынша орындалады 

 

43-кесте -  «Қабаттар матрицасы» режимдер тобы 

 

Қабаттар матрицасы 

 

Қабаттар матрицасына 

арналған сызық бойынша 

бейін 

Берілген контур бойынша қабаттар матрицасын немесе 

сапалар матрицасын пайдалана отырып, жергілікті 

жердің профилін құру 

 

Қабаттар матрицасына 

арналған нысан бойынша 

бейін 

Карта объектісінің контурымен берілген трассада 

(сынған сызық) жергілікті жердің бейінін салу 

 

Қабаттар матрицасына 

арналған объект учаскесі 

бойынша бейін 

Карта объектісінің берілген учаскесімен трассада 

(сынған сызық) бет профилін құру 
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Қабаттар матрицасының үш 

өлшемді бейнесі 

Қабаттардың ашық матрицаларымен анықталатын 

матрицаның берілген учаскесінің үш өлшемді бейнесін 

ұсыну 

 

Қабаттар матрицасы үшін 

профильді динамикалық 

құру 

Берілген контур бойынша бірнеше матрицалық 

қабаттар үшін профиль құру 

 

Қуат мәндерінің графигі Нүктеде қуат мәндерінің графигін құру 

 

Нүктедегі қуат мәні Қабаттардың қуаттары мәндерінің гистограммасын 

немесе нүктеде сапа мәндерін көрсету 

 

Растрлық сурет түріндегі 

сәйкестік аймақтары 

 

Матрица қабатымен логикалық операцияларды 

орындау және растрлық сурет түрінде карта аясында 

нәтижелерді көрсету 

 

Есептеулер бойынша 

сәйкестік аймақтары 

Растрлық немесе матрицалық бейнелер түрінде әртүрлі 

типтегі матрицалық деректермен (қабат матрицасы, 

биіктік, сапа) логикалық және арифметикалық 

операцияларды орындау  

 

Қабат матрицасы бойынша 

көлемі 

Қабаттар матрицасының немесе сапа матрицасының 

деректері бойынша көрсетілген аймақтың (барлық 

матрицалар, объект, тікбұрышты аймақ, еркін 

көпбұрыш) көлемін есептеу 

 

Қабаттар матрицасын жасау Векторлық карта, деректер қоры кестесі немесе 

мәтіндік файл деректері бойынша берілген аймаққа 

қабаттардың жаңа матрицасын жасау 

 

44-кесте -  «Беттермен операциялар» режимдер тобы 

 

Беттермен операциялар 

 

Қашықтықтың беті Берілген объектілер үшін сапаның матрицасы түрінде 

қашықтықтың бетін құру. Матрица элементіне 

элементтен ең жақын таңдалған объектіге дейінгі 

қашықтық енгізіледі 

 

Құны беті Сапаның матрицасы түрінде алаңдық объектілер үшін 

құн бетін құру. Матрица элементіне таңдалған алаңдық 

объектінің семантикасының мәні енгізіледі 

 

Еңістің беті Биіктік матрицасын пайдалана отырып, қасиеттер 

матрицасы түрінде еңістердің бетін құру. Сапаның 

матрицасының элементіне көршілес биіктік 

матрицасының арасындағы градустағы еңістің орташа 

немесе ең жоғарғы мәні енгізіледі 

 

Беткейлер растрасын құру Еңістің шекті мәнін пайдалана отырып, жер бедерінің 

бағдарлануын көрсететін қасиеттердің растрасын құру. 

Пайда болатын растр элементі оңтүстік, солтүстік, 

батыс, шығыс беткейіне немесе беткейдің болмауына 
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сәйкес келуі мүмкін 

 
 

Тығыздықтың беті Берілген объектілер үшін сапаның матрицасы түрінде 

тығыздықтың бетін құру. Матрицаның элементіне 

аудан бірлігіне (объектілердің саны, ауданы, 

ұзындығы, семантика мәні) есептеудің берілген түрі 

бойынша есептелген мән жазылады 

 

Изосызықтар бойынша 

бетті жасау 

Берілген семантикалық сипаттамасы бар сызықтық 

объектілер бойынша таңдалған аймаққа биіктік 

матрицасын немесе сапа матрицасын құру 

 

Беті бойынша изосызықты 

құру 

Таңдалған биіктік матрицасы немесе сапаның 

матрицасы бойынша изосызықты тұрғызу. Салынған 

изосызықтар теңшелетін картада сақталады 

 

Векторлық 

сипаттамалардың тұрақты 

торын құру 

Берілген түрдегі векторлық немесе нүктелік 

объектілермен ұсынылған векторлық сипаттамалардың 

тұрақты торын құру. Құру матрицалық деректерді – 

биіктік матрицаларын (MTW) немесе сапа 

матрицаларын (MTQ) қолдана отырып орындалады 

 

Жабын статистикасы Сапа матрицасының немесе биіктік матрицасының 

статистикалық сипаттамаларын есептеу (абсолюттік 

сома, оң және теріс мәндердің қосындысы, орташа, ең 

төменгі және ең жоғарғы мән). Тік өсі бойынша 

матрица палитрасындағы түстердің санына тең 

ауқымдар саны, ал көлденеңінен – осы ауқымдағы 

мәндердің саны байқалатын жабын гистограммасын 

құру 

 

Жер беті бойынша құнын 

есептеу 

Құн матрицасынан алынған ақпаратты пайдалана 

отырып, құн терминдеріндегі таңдалған желілік 

нысандардың ұзындығын есептеу (Құнның бетін 

қараңыз) Нәтижесі әрбір объектінің құны, атауы және 

коды туралы ақпараты бар объектілер тізімі болып 

табылады 

 

Сапа матрицасын құру Карта объектілерінің деректері бойынша немесе 

деректер қорының кестесінен алынған ақпарат 

бойынша берілген үлгілеуші параметр үшін сапа 

матрицасын жасау 

 

45-кесте -  «Желімен жұмыс» режимдер тобы 

 

Желімен жұмыс істеу 

 

Екі нүкте арасындағы ең аз 

жол 

Карта объектісі ретінде салынған жолды сақтау 

мүмкіндігімен желінің екі торабы арасындағы ең қысқа 

қашықтықты анықтау 

 

Алшақтық графы Көрсетілген желі торабынан анықталған шектерде 

орналасқан объектілер жиынтығын анықтау. Режим 

жұмысы нәтижесінде картада көрсетілген түйіннен 

төмен қашықтықта орналасқан қабырғалар бөлінеді 
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Бірнеше нүктелер 

арасындағы ең аз жол 

Картада көрсетілген нүктелер арасындағы ең аз жолды 

анықтау әрбір нүкте бір рет өтіп, бірінші нүктеге қайта 

оралу қажет болған жағдайда. Салынған жол карта 

нысаны ретінде сақталады 

 

Нүктелер арасындағы ең аз 

жол (файлдан нүктелерді 

таңдау) 

Мәтін файлында берілген нүктелер арасындағы ең аз 

жолды анықтау. Ең қысқа жолды іздеу нұсқалардың 

толық аралығымен орындалады, сондықтан өңделетін 

түйін саны 13 шектелген 

 

Желі құру «Графты құру» міндетін шақырудың алдында бастапқы 

картада желіні құруға қатысатын жолдар бөлінуі тиіс. 

Диалогты көрсету алдында диалог параметрлерін 

бастау үшін таңдалған нысандарды талдау жасалады. 

Таңдалған нысандарды талдау пайызы Панорама ГАЖ 

күй жолында көрсетіледі 

 

5.4 Растрлық карта редакторы 

Растрлық карта редакторын белсендіру үшін «Есептер» мәзіріндегі «Растр редакторы» 

тармағын таңдау қажет. 

Растрлық карта редакторы ГАЖ Панораманың құрамдас бөлігі болып табылады және 

растрлық суретті өңдеуге арналған. 

Растр картасының өңдеушісі қосымша аспаптар сызғышын пайдаланып басқарылады. 

Панельді ашу жүйенің басты терезесінің төменгі жағында орындалады. 

«Растрлық картаның редакторы» панелі әр түрлі режимдерге сәйкес келетін режимдер 

жиынтығы болып табылады. Режимдерді белгілеу тінтуір меңзері режимнің тиісті түймешігінің 

үстінде болған кезде хабарламалар жолында түсініктеме беріледі. 

 

46-кесте -  «Растрлық картаның редакторы» панелінің режимдері 

 

Өңделетін растрды таңдау Режим кейін өңделетін растрды таңдауға арналған.  

Әрқашан бір растр түзетіледі 

 

Келесі растр тізбегін 

ағымдағы растр ретінде 

орнату 

Тізбекте келесі растрды өңдеуге көшу орындалады. 

Әрқашан бір растр түзетіледі 

 

Тізбектегі алдыңғы растрды 

ағымдағы растр ретінде 

орнату 

Тізбектегі алдыңғы растрды өңдеуге көшу 

орындалады. 

Әрқашан бір растр түзетіледі 

 

Түрлі-түсті өшіргіш Режим таңдалған өлшем мен түс (қылқалам түсі) 

аймағын (нүктесін) өшіруге арналған 

 

Қарындаш Режим таңдалған өлшем мен түстің аймағын (нүктесін) 

еркін сызықта сурет салуға арналған 

 

Аумақты реңкпен толтыру Режим растр аймағына құюға арналған. Құю үшін 

қаламның түсі, тінтуірдің сол жақ түймесін басу немесе 

қылқалам (фон) түсі, оң жақ түймесін басу арқылы 

қолдануға болады 
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Полигон құю Режим полигонды қылқалам (фон) түсімен құюға 

арналған. Полигонды салу көрсетілген нүктелер 

бойынша орындалады 

 

Сызық Режим растрда тік сызықтарды қаламның түсімен 

құруға арналған. Сызықты құру екі көрсетілген нүкте 

бойынша орындалады 

 

Тіктөртбұрыш Режим тікбұрыштың шетінде таңдалған қалыңдықтағы 

қауырсын түсімен тұрғызуға арналған. 

Тіктөртбұрыштың құрылысы екі көрсетілген нүкте 

бойынша орындалады.  

Нүктелер ретімен, тінтуірдің сол жақ пернесін басу 

арқылы таңдалады 

 

Тікбұрыш құю Режим растрда құятын тіктөртбұрыш құруға арналған. 

Тіктөртбұрыштың сұлбасы таңдалған қалыңдықтағы 

қаламның түсімен, ал құйма – қылқалам түсімен 

жағылады 

 

Тікбұрышты аймаққа құю Пішім қылқалам түсімен растрдың тікбұрышты 

аймағын толтыруға арналған 

 

Шеңбер Режим растрда шеңберді қаламның түсімен құруға 

арналған. Шеңберді көрсетілген екі нүкте бойынша 

құру.  

Нүктелер, тінтуірдің сол жақ пернесін нұқу арқылы 

рет-ретімен таңдалады. Бірінші нүкте шеңбердің 

ортасына, ал екінші нүкте оның радиусын анықтайды 

 

Құйма шеңбері бар Режим растрда құйылатын шеңберді құруға арналған. 

Шеңбердің сұлбасы таңдалған қалыңдықтағы 

қаламның түсімен, ал құйма – қылқалам түсімен 

жағылады 

 

Аумақты реңкпен толтыру Режим растр аймағын толтыру үшін арналған, шеңбері 

шектеулі, қылқалам түсі 

 

Қалам мен қылқалам 

түстерін растрда таңдау 

Режим растрда бар қаламның түсі немесе қылқалам 
түсін таңдауға арналған.  
Түстерді таңдау растр аймағындағы тінтуір түймесін 
басқан кезде орындалады: сол жақ батырмамен 
қаламның түсі, оң жақ батырмамен – қылқалам түсі 
таңдалады 

 

Растрдың палитрасынан 

қалам мен қылқалам 

түстерін таңдау 

Режим растрдың палитрасынан қылқалам түсін немесе 
жаққыш түсін таңдауға арналған. Қалам түсімен 
қарындаш салады, сондай-ақ пішіндердің сұлбалары 
көрсетіледі. Қылқалам түсі өшіргішті өшіреді және 
пішіндерге құю жүргізіледі 

 

Сызықтың қалыңдығы «Сызықтың қалыңдығы» түймесі сызықтың ағымдағы 
өлшемін көрсетеді. 1-ден 10-ға дейінгі растрдың сызық 
қалыңдығының өзгеру диапазоны. 
«Түсті өшіргіш» режимі үшін сызықтың қалыңдығы 2 
есе артады 
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Желі қалыңдығын арттыру Режим сызылатын сызықтың қалыңдығын және 
жасалатын сұлбаның қалыңдығын арттыруға арналған. 
Қалыңдықтың өзгерісі, «Сызықтың қалыңдығы» 
түймесіндегі растр редакторының панелінде тіркеледі 

 

Желі қалыңдығын азайту Режим сызылатын сызықтың қалыңдығын және 
жасалатын сұлбаның қалыңдығын азайтуға арналған. 
Қалыңдықтың өзгерісі, «Сызықтың қалыңдығы» 
түймесіндегі растр редакторының панелінде тіркеледі 

 

Бір қадам артқа қайтару Режим суретті түзетуге байланысты соңғы операцияны 
орындау кезінде болған күйге растрды қалпына 
келтіруге мүмкіндік береді 

 

Маркер Режим шеңбердің ортасында қылқалам түсімен 
қиылысуды құруға арналған. Шеңберді көрсетілген екі 
нүкте бойынша құру.  
Нүктелер, тінтуірдің сол жақ пернесін нұқу арқылы 
рет-ретімен таңдалады. Бірінші нүкте қиылысты және 
шеңбер ортасын көрсетеді, ал екінші нүкте оның 
радиусын анықтайды 

 

Әрбір операция аяқталғаннан кейін тиісті RSW файлындағы өзгерістерді сақтау орындалады. 

Растрды өңдеу растр өлшемінде ғана орындалады. 

Растрлық кескінді түзету барысында келесі режимдер қолжетімді: оның растрды (палитра 

түстері, жарықтығы мен кереғарлығы, масштабы, ажыратымдылығы, растр байлауы және т.б.) 

және картаны басқару құралдарының барлығы. 

Әрқашан бір растр өңделеді. Өңделетін растрды өзгерту үшін «өңделетін растрды өзгерту» 

режимін пайдалану қажет. 

Мына растрларды түзетуге болмайды:  

- тек оқу үшін ашық; 

- сығу алгоритмдерін қолданумен оңтайландырылған. 

 

5.5 Дерекқор 

Пайдаланушы дерекқорын (ДҚ) басқару жүйесі, Панорама ГАЖ жүйесінің құрамдас бөлігі 

болып табылады және жергілікті не желілік дискідегі дерекқорлардың жекелеген кестелерінде 

сақталатын деректермен жұмыс істеуге арналған. DBase, MS SQL, MySQL, PostgreSQL, Oracle 

ДҚБЖ-мен жұмыс істейді. Сыртқы деректер қоры карта объектілері туралы атрибутивті ақпаратты 

оның семантикалық сипаттамаларына қосымша қамтуы мүмкін. 

Деректер базасы әртүрлі типтегі деректерді пайдаланушы жобаларды құру арқылы 

құрылымдауға, сақтауға және өңдеуге мүмкіндік береді. 

ДБ жобасы-деректердің жеке кестелерінің, оларды бейнелеу және редакциялау тәсілдерінің 

жиынтығы. ДБ жобасының мазмұны файлда сақталады: <жоба файлының аты>.dbx. 

Нақты электрондық карта үшін бірнеше ДБ жобалары жасалуы мүмкін. Нақты картамен бір 

уақытта бір ғана ДБ жобасы өңделуі мүмкін. ДБ жобасының негізі пайдаланушы қалыптастырған 

ДБ кестелерінің тізімі болып табылады. Пайдаланушы осы тізбеден кестелердің өзара 

байланысының сипатын өзі анықтайды (теңшейді), бағынышты және басқарушы кестелерді, 

байланыс жүргізілетін өрістерді көрсетеді. 

ДБ кестелерінің мазмұнын қарау және өңдеу үшін екі мүмкіндік бар:  

- деректерді стандартты кесте түрінде көрсететін «Стандартты нысанды» пайдалану 

арқылы. Стандартты пішінде кесте өрістерін өңдеу және іздеу атқарымдарын орындау 

құралдары бар;  

- әрбір кесте үшін визуалды компонент жиынтығын пайдалана отырып, ақпаратты 

бейнелеу және өңдеу тәртібін дербес анықтауға мүмкіндік беретін «Пайдаланушы 

нысанын» пайдалана отырып. 
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Деректер қорын басқару міндетін белсендіру үшін «База» мәзіріндегі «жоба әкімшісі» 

тармағын таңдау қажет. Дерекқор панельдің көмегімен басқарылады («Пәрмендер панелі / База» 

пәрмені), ол белсендірілгеннен кейін жүйенің басты терезесінің төменгі бөлігінде 

орналастырылады және «Пәрмендер панелі» деп аталады. «База» тапсырмасының жұмысын 

аяқтау үшін «база» мәзірінен «командалар панелін» белсендіру белгісін алып тастау қажет. 

Командалар панелі өлшемдерді өзгерте алады және кез келген орынға жылжытылуы мүмкін. 

Оның негізгі мақсаты – ДБ әкімшісіне қол жеткізу. 

 

47-кесте -  «База» тобының режимдері 

 

Жобаны жасау ДБ жаңа жобасын құру 

 

Жобаны ашу Әрекеттегі ДБ жобасын ашады 

 

Жобаны жабу ДБ ашық жобасын жабады 

 

Жобаны сақтау ДБ ашық жобасын сақтайды 

 

Кестені ашу ДБ кестесін ашады 

 

Жоба әкімшісі ДБ жоба әкімшісінің пішінін көрсету немесе жасыру 

 

Стандартты нысаны ДБ кестелерін өңдеудің стандартты пішінін көрсету 

немесе жасыру 

 

Объект үшін базадан 

деректер сұрату 

ДҚ-дан карта объектісі бойынша деректерді ашады 

 

5.6 Карта навигаторы 

Карта навигаторы-бұл электрондық картада бағдарлауды жеңілдететін көмекші терезе. Онда 

ағымдағы электрондық карта берілген (ағымдағы масштабқа тәуелсіз) масштабта көрсетіледі. 

Карта суретінің масштабын шарлау терезесінде тиісті түймелерді басу арқылы өзгертуге болады. 

Қаласаңыз, навигатор терезесінің өлшемін өзгертуге, сондай-ақ навигатордағы картаны көрсету 

ауқымының мәні бар қосымша ақпараттық сызғышты және функциялық түймелері бар панельді 

алып тастауға немесе жарықтандыруға болады. 

Навигатор екі режимде жұмыс істейді (карта көрінісінің ауқымына байланысты). 

Картаның бастапқы ауқымынан кішірек масштабта – «Навигатор» режимі белсендіріледі. 

Бұл режимде навигатор терезесінде карта фонында орналасқан жері мен картаны барлық картаға 

қатысты көрсету терезесінің өлшемін білдіретін тіктөртбұрыш көрсетіледі. Бұл ретте, шарлау 
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терезесіндегі тіктөртбұрыштың тиісті нүктесіне жылжып, картаның кез келген нүктесіне жылжуға 

болады. 

Картаның бастапқы масштабы үлкен болса, «Үлкейткіш әйнек» режимі белсендіріледі. Осы 

режимде шарлау терезесінде жылжитын карта аясында тиісті электрондық картадағы меңзердің 

ағымдағы орнын көрсететін айқыш көрсетіледі. 

Навигация режимінде сценарий жасау және пайдалану мүмкіндігі қарастырылған. Сценарий-

карта ережелерін экрандағы ретімен теру. Сценарийді 100-ге дейін есте сақтауға болады. 

Белгіленген нүктелер тізімінің жолына түсініктемелер енгізуге болады. Сценарийді дискіде NSC 

кеңейтімі бар файл ретінде сақтауға болады. Сценарий бойынша навигация алдын ала тіркелген 

нүктелерді тізбектеп аралықпен жүзеге асырылады. 

Навигаторды басқару панелінің атқарымдық түймелері келесі мақсатқа ие (солдан оңға 

қарай): 

- навигатор терезесінде көрсетілетін карта объектілерінің құрамын белгілеу; 

- сурет ауқымын 2 есе кішірейту; 

- сурет ауқымын 2 есе ұлғайту; 

- экран орнын бекіту (сценарийге нүкте қосу); 

- сценарийдің бірінші нүктесін белсендіру (шарлау терезесіндегі белсенді нүкте күлгін 

түспен бөлінеді); 

- алдыңғы сценарий нүктесін белсендіру; 

- келесі сценарий нүктесін белсендіру; 

- сценарийдің соңғы нүктесін белсендіру; 

- картаның ағымдағы сценарий нүктесіне өтуі; 

- сценарий файлын ашу; 

- сценарий файлын сақтау; 

- ағымдағы нүктені сценарийден жою; 

- сценарийден барлық нүктелерді жою (сценарийді тазалау); 

- анықтамалық жүйені белсендіру.  

 

5.7 Жіктеуіштің редакторы 

Цифрлық жіктегіш - бұл векторлық карта қабаттарын, объектілердің түрлері мен олардың 

шартты белгілерін, семантикалық сипаттамалардың түрлерін және олар қабылдайтын, цифрлық 

түрде берілген мәндерді сипаттау жиынтығы. 

Карта жіктеуіші сандық түрде RSC файлында сақталады. RSC файлы векторлық картасы бар 

бір директорияда, жіктегіштердің жалпы директориясында немесе қосымша директориясында 

орналасады. 

Жіктегіштердің жалпы директориясына жол қосымшаның INI-файлында [DATAPATH] 

бөлімінде «Rsc =» жолында белгіленеді. Бұл жағдайда әртүрлі директориялардағы бірнеше 

карталар бір жіктеуішті қолдануы мүмкін. Жіктеуіштегі кез келген өзгеріс барлық карталарда 

бейнеленеді. 

Жіктеуіштің редакторы қолданбалы есептер тізімінен, сондай-ақ «Карта легендасы» есептегі 

немесе «Нысанды таңдау» диалогындағы мәзірдің оң түймесі бойынша қалқымалы мәзір арқылы 

шақырылуы мүмкін. 

Сандық жіктегішті құру процесі дайындық жұмыстарынан басталады, олардың барысында 

жіктегіш құрылатын электрондық картаның түрін, базалық ауқымын және мақсатын, жасалатын 

шартты белгілердің тізбесін, олардың түрін, сипаттамаларының құрамын, қабаттарға бөлінуін, 

кодтау тәсілін және тағы басқаны анықтайды.  

Топографиялық ақпараттың стандартты жіктеуіштері бар: 1:500 – 1:10 000 масштабты 

карталар мен жоспарлар үшін және масштабты карталар үшін 1:25 000 – 1:1 000 000. Бұл 

жіктегіштер, объектілердің құрамын, оларға сәйкес келетін шартты белгілердің түрін, объектілерді 

кодтау тәсілін және олардың сипаттамаларын айқындау кезінде негіз ретінде пайдаланылуы 

мүмкін. Сандық карталар мен арнайы мақсаттағы жоспарларды (навигациялық, геологиялық, 
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жобалық, туристік және т.б.) жасаған кезде шартты белгілердің түрін анықтау үшін тиісті қағаз 

карталарын пайдалану ұсынылады. 

Дайындық жұмыстарын жүргізу нәтижесінде келесі мәліметтер жиналуы тиіс: 

1) картаның қабаттарын (сегменттерін) сипаттау үшін: 

- қабаттың атауы (32 таңбаға дейін), кез келген бірегей мәні; 

- кілт (16 таңба), кез келген бірегей мән; 

- қабаттың бірегей нөмірі (1-ден 256-ға дейін); 

- дисплейде, графиксалғышта және т.б. көрсеткен кездегі басымдық (0-ден 255-ке дейін - 

бірінші қабаты кейінгі болып жабылады). 

2) карта объектілерін сипаттау үшін: 

- объектінің атауы (32 таңбаға дейін); 

- кілт (32 таңбаға дейін), кез келген бірегей мән; 

- объектінің сыныптамалық коды (11 белгі); 

- оқшаулаудың сипаты (сызықтық, алаңдық, нүктелік, қолтаңба, векторлық, үлгі); 

- қабаттың нөмірі; 

- цифрлау бағыты; 

- масштабталу (объект түрінің масштабқа тәуелділігі); 

- объектінің көріну шекаралары (ауқымды қатарда); 

- міндетті семантикалық сипаттамалар тізімі; 

- рұқсат етілген семантикалық сипаттамалар тізімі; 

- объектінің көрінісінде мәні әсер ететін сипаттамалар тізімі және бір көрініс беретін 

мәндер ауқымы; 

- объектіге сәйкес келетін шартты белгілердің түрлері. 

3) семантикалық сипаттамаларды сипаттау үшін: 

- сипаттама атауы (32 таңбаға дейін); 

- кілт (16 таңбаға дейін); 

- сипаттаманың жіктеу коды (1-ден 65535-ке дейін); 

- мән түрі (таңбалық, сандық, мәндер жіктеуішінен коды және т. б.); 

- өлшем бірлігі (7 таңба); 

- сипаттаманың ең аз, ең көп және кішірейтілген мәндері - барлық объектілер үшін ортақ; 

- сипаттаманың қайталану белгісі (егер ол бір объект үшін бірнеше мән болуы мүмкін 

болса). 

4) семантикалық сипаттамалар мәндерінің жіктеуішін сипаттау үшін: 

- сипаттаманың жіктеу коды (1-ден 65535-ке дейін); 

- сипаттама мәнінің сыныптамалық коды (1-ден 65535-ке дейін)); 

- сипаттаманың мәні (32 таңбаға дейін). 

5) палитраны сипаттау үшін: 

- түстер; 

- палитралардың атаулары.  

6) қолданылатын қаріптерді сипаттау үшін: 

- қаріп атауы; 

- кодтық беттер. 
 

Карта жіктеуішін жасау және түзету тәртібі толығырақ «Қолданбалы міндеттер. Жіктеуіштің 

редакторы» ПАРБ.00046-06 98 01 KZ құжатында сипатталған. 

 

5.8 Мультиспектрлік суреттерді талдау 

Мультиспектрлік суреттерді талдау кешені динамикалық жүктелетін tiffprof.dll кітапханасы 

түрінде іске асырылды. 



151 

ПАРБ.00046-06 34 01 KZ 
 

     

Өзг. Парақ Құжат № Қолы Күні 
 

 

Мультиспектрлік суреттерді талдау міндетін іске қосу «Есептер – Қосымшаларды іске қосу – 

Растрларды трансформациялау және өңдеу – Мультиспектрлік суреттерді талдау» мәзірінен 

орындалады. 

 

 

44-сурет -   «Мультиспектрлік суреттерді талдау» міндетін іске қосу 

Тапсырманы іске қосқаннан кейін «Мультиспектрлік суреттерді талдау» панелі ашылады 

(48-кестені қараңыз). 

 

48-кесте -  «Мультиспектрлік суреттерді талдау» панелінің режимдері 

 
Мультиспектрлік сурет 

арналары 

Режим мультиспектрлік растрлық кескіндерді көрсетуді 

теңшеуге мүмкіндік береді 

 

Барлық растрдың 

гистограммасы бойынша 

бейнелеуді басқару 

Суреттің контрастын және жарықтығын реттеу режимі 

(барлық растр гистограммасы бойынша) 

 
Растр облысының 

гистограммасы бойынша 

бейнелеуді басқару 

Кескіннің контраст және жарықтығын реттеу режимі 

(растр аймағының гистограммасы бойынша) 

 
Суреттің спектрлік 

қасиеттері 

График түрінде түсірілімнің арналары бойынша 

статистиканы көрсету режимі 

 
Арналар бойынша 

жарықтықтар 

гистограммасы 

Нәтиженің дискреттілігін басқаратын әрбір арна бойынша 

жарықтық гистограммасын құру режимі 

 
Растрлардың 

панхроматикалық жолмен 

қосылуы 

Жоғары шешімді панхроматикалық растрды қолдану 

арқылы түсті растрдың кеңістікті ажыратуын арттырады 

 

Панорама ГАЖ-де мультиспектрлік суреттер растрлық карталарды ашудың стандартты 

диалогында TIFF файлдарынан жүктеледі. Әдетте жүктеу кезінде TIFF растрлары RSW ішкі растр 

пішіміне түрлендіріледі. Алайда, мультиспектрлік TIFF растрларды жүктеу басқаша орындалады. 

TIFF файлын таңдаған кезде автоматты түрде бұл мультиспектрлік растр болып табылады және 
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«Бастапқы суретті RSW файлына көшірмеу» ашу режимі қосылады. Нәтижесінде RSW файлы 

жасалады, бірақ ол сурет емес, бастапқы TIFF файлына сілтеме жасайды. Келесі ашылғанда, TIFF-

дан суретті автоматты түрде жүктеуге әкелетін құрылған RSW файлын таңдау керек. 

Егер мультиспектрлік сурет ортофотоплан болса (яғни ол координаттардың белгіленген 

картографиялық жүйесіне келтірілген болса), онда ол координаттар жүйесі және Жер бетіне 

байланыстыру туралы ақпаратты қамтиды. Бұл TIFF пішімді ішкі жиыны GEOTIFF деп аталады. 

GEOTIFF файлындағы координаттар жүйесі туралы ақпаратты суреттердің жеткізушісі дұрыс 

толтырған жағдайда, Панорама ГАЖ-да мұндай растрларды басқа координаттар жүйесінде 

жасалған кез келген карталармен (векторлық, растрлық, матрицалық) бірге көрсетуге болады. 

 

 

45-сурет -   GeoTIFF пішімінен мультиспектрлік суретті импорттау 
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46-сурет -   GeoTIFF пішімінен мультиспектрлік суреттің импорты нәтижесі 

5.8.1 Суреттің спектрлік қасиеттері 

«Суреттің спектрлік қасиеттері» режимі суреттің арналары бойынша статистиканы көрсетуге 

арналған. 

 

 

47-сурет -   «Суреттің спектрлік қасиеттері» диалогы 

Нәтиже кесте түрінде көрсетіледі, мұнда х осі бойынша арна нөмірі, Y осі бойынша – 

қарқындылық сомасы немесе орташа қарқындылық. Статистиканы Орындау түймесін басу арқылы 

есептеуге болады. 

Режим «Excel-де» түймені орындау кезінде кесте мен статистикалық деректерді MS Excel-де 

сақтауды жүзеге асырады. Объект бойынша статистиканы есептеу үшін, растрға алаңдық немесе 
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тұйықтаған желілік объекті бар векторлық карта қосылуы тиіс. «Сақтау тәсілі» түймесі, кескінді 

көрсетілген атаумен BMP, WMF, EMF файлдарында сақтауға арналған. 

 

5.8.2 Арналар бойынша жарықтықтар гистограммасы 

«Арналар бойынша жарықтық гистограммасы» режимінде, арналар бойынша 

мультиспектрлік сурет статистикасы шығарылады және әрбір арна бойынша нәтиженің 

дискреттілігін басқаратын жарықтықтар гистограммасы құрылады. Х осі бойынша түстің 

қарқындылығы (пиксельдің жарықтығы), Y осі бойынша – қарқындылықтың тиісті мәндерінің 

саны шығарылады. 

Қарқындылықтың «диапазоны» өрісі мәндер санын есептеу үшін топтар (сыныптар) санын 

анықтайтын санды қолданушыға енгізуге арналған. Барлық арналар үшін ең аз және ең көп 

қарқындылық мәні тиісті терезелерде көрсетіледі. 

Арналар тізімі бар кестеде әрбір арнаның көрінісі мен түсін басқаруға болады. Қандай да бір 

арнаның гистограммасында көрсетуді өшіру үшін арна нөміріне қарама-қарсы «құсбелгіні» өшіру 

керек. Арна түстері еркін көрсетілген. Арна түсін өзгерту үшін, арна түсімен терезеде тінтуір 

пернесін екі рет басу арқылы стандартты түсті таңдау диалогын шақыру керек. 

Гистограмманы «Орындау» түймесін басу арқылы құруға болады. 

Ауқым өзгергеннен кейін, арнаның көрсетілуін өшіргеннен немесе түстің өзгеруінен кейін 

«Орындау» түймесін басу керек. 

Режим «Excel» түймесі орындалған кезде MS Excel-де гистограмма мен статистикалық 

деректерді сақтауды жүзеге асырады. 

 

 

48-сурет -   «Жарықтар гистограммасы» диалогы 

Объект бойынша статистиканы есептеу үшін, растрға алаңдық немесе тұйықтаған желілік 

объекті бар векторлық карта қосылуы тиіс. 

«Сақтау тәсілі» түймесі, кескінді көрсетілген атаумен BMP, WMF, EMF файлдарында 

сақтауға арналған. 
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49-сурет -   «Көрсетілетін арналарды теңшеу» диалогы 

5.8.3 Мультиспектрлік сурет арналары 

«Мультиспектрлік сурет арналары» режимі мультиспектрлік растрлық кескіндерді көрсетуді 

теңшеуге мүмкіндік береді. Екі көрсету жолы бар: 

- RGB режимі; 

- вегетациялық индекс. 

 

RGB режимінде көк, жасыл және қызыл түстерге сәйкес келетін арналар нөмірлерін көрсету 

қажет. Арналар нөмірлерін камера өндірушісі көрсетеді. Кейде суретте қажетті сипаттамаларды 

бөлу үшін арналардың басқа комбинациясын таңдау пайдалы. Арналардың бірін қол жетімді 

арналар тізімінен «Жоқ» таңдау арқылы ажыратуға болады. 

NDVI вегетациялық индексі (Normalized Difference Vegetation Index) — өсімдіктердің 

нормаланған салыстырмалы индексі. Бұл өсімдік жамылғысын сандық бағалауды пайдаланатын 

міндеттерді шешу үшін фотосинтетикалық белсенді биомассаның санының көрсеткіші. 

NDVI вегетациялық индексі-бұл өсімдіктердің жай-күйін сипаттайтын әр түрлі спектрлік 

диапазондардағы жарықтық мәндері бойынша есептелетін көрсеткіш. Әдетте өсімдіктерді бағалау 

үшін қызыл және инфрақызыл арналарды пайдаланады, себебі осы диапазондарда хлорофиллмен 

жарықтың шағылысу ерекшеліктері.  

Есептелген индекс палитрадан түспен көрсетіледі. Алдын ала анықталған сұр немесе түсті 

палитраны пайдалануға немесе оны rsw файлынан немесе MTQ файлынан жүктеуге болады. 

Вегетациялық индекстің есептелген мәні 0-ден 255-ке дейінгі диапазонға вегетациялық 

индекстің рұқсат етілген мәндерінің сызықтық интерполяциясымен палитра индексіне қайта 

есептеледі (255 - алдын ала анықталған сұр және түрлі-түсті палитра түстерінің саны, жүктелетін 

палитра үшін түстердің саны ерекшеленуі мүмкін). Мысалы, NDVI үшін палитраның нөлдік түсі 1 

вегетациялық индекске, ал 255 түс – 1 вегетациялық индекске сәйкес келеді. Тек қана RVI үшін 

желілік емес түрлендіру қолданылады: 0 және 1 аралығындағы RVI 0 және 127 аралығындағы 

палитра түстерінің ауқымына сәйкес келеді, 1 және 255 аралығындағы RVI 127 және 255 

аралығындағы палитра түстерінің ауқымына сәйкес келеді. 

Ағымдағы параметрлері бар суретті басқа файлға сақтауға болады. RGB режимінде сурет 24 

бит (3 арнада 8 бит) түсті rsw файлына сақталады. 

Вегетациялық индекс палитраның ауқымына келтірмей, вегетациялық индекстің нақты мәні 

жазылатын MTQ қасиеттерінің матрицасында сақталады. Егер вегетациялық индексті RSW-да 

сақтау керек болса, онда көрсетілген арналарды теңшеу диалогын жапқаннан кейін, мұны RSW 

файлына («Файл – Сақтау тәсілі...» мәзірі) растрды сақтау кезінде жасауға болады.  

Барлық параметрлер өзгергеннен кейін бірден көрсету үшін қолданылады. Сондықтан 

«Жабу» түймесін басқан кезде диалогтың жабылуы болады. «Бас тарту» түймесін басқанда, 

диалогты іске қосу сәтіндегі параметрлерге қайтарумен жабылады. 

Егер бірнеше мультиспектрлік суреттер ашылса, онда оларды бірлесіп (әдепкі бойынша) 

бейнелеуді теңшеуге немесе «Мультиспектрлік сурет» тізімінде қажетті суретті таңдауға болады.  

Өсімдіктің вегетациялық белсенділігін бағалаудан басқа, алдын ала теңшелген палитрасы 

бар вегетациялық индекстерді көрсету мультиспектралық суреттің дешифрлеу қасиеттерін 
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жақсартуға мүмкіндік береді. Көрсету палитрасын теңшеу үшін, жабындардың әртүрлі типтері 

вегетациялық индекстің әртүрлі мәндеріне ие екендігінің фактісі қолданылады. Әр түрлі нысандар 

үшін NDVI вегетациялық индекс мәні 49-кестеде келтірілген. 

 

49-кесте -  Вегетациялық индекс мәні 

Объектінің түрі NDVI мәні 

Қалың өсімдіктер 

 

0,7 

 
Сиретілген өсімдіктер 

 

0,5 

 
Ашық топырақ 

 

0,025 

 
Бұлттар 

 

0 

 
Қар және мұз 

 

-0,05 

 
Су 

 

-0,25 

 
Жасанды материалдар (бетон, асфальт) 

 

-0,5 

 
 

Арналарды көрсетуді басқару диалогының стандартты түрлі-түсті палитрасы NDVI индексін 

көрсету үшін төрт типті объектілерді – өсімдік, топырақ, қар, суды ажырататындай етіп 

теңшелген. Белгілі бір материалдар мен төсеме бетінің типтерін зерттеу үшін индексті көрсету 

палитрасын өзгертуге болады. Бұл жағдайда суретте RGB немесе аралас бейнелеу режимінде 

көрінбейтін нысандарды табуға болады. 

RGB (50-суретті қараңыз) және NDVI (51-суретті қараңыз) режимдердегі кескіндер бойынша 

көрініп тұрғандай, теңшелген түрлі-түсті палитрасы бар NDVI индексін көрсету: өсімдіктер, 

гидрография, егістік және жасанды құрылыстар аумағын барынша сенімді түрде сәйкестендіруге 

мүмкіндік береді. 

 

 

50-сурет -   RGB режимінде түсірілімнің суреті 
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51-сурет -   NDVI режимінде суретті бейнелеу 

5.8.4 Растрлардың панхроматикалық жолмен қосылуы 

Диалог панхроматикалық растрларды пайдалана отырып, түсті растрлардың кеңістіктік 

ажыратымдылығын арттыруға мүмкіндік береді. Екі растрда бірдей координаттар жүйесі болуы 

және жабыны бар кеңістікте орналасуы тиіс.  

Пикселдердің жарықтығын қайта есептеу үшін үш тәсілдің бірі қолданылады: 

1) Арналарды орташаландыру, жаңа мән ретінде есептеледі: 

 
мұнда MSn – мультиспектрлік арнаның жаңа мәні, PAN – мультиспектрлік арнаның жаңа 

мәні, MSo – RGB арналардың ескі мәні. 

2) IHS (Intensity-Hue-Saturationtransformation) түрлендіру. RGB арналарының мәндері IHS 

түстік кеңістігіне қайта есептеледі. Жарықтық компоненті (Intensity) PAN арнасының 

мәнімен алмастырылады және RGB кеңістігіне қайта саналады. Есептер формулалар 

бойынша орындалады: 
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мұнда I – PAN арнасының мәнімен ауыстырылатын жарықтығы, v1 және v2 – тонның (Hue) 

және қанықтықтың (Saturation) компоненттері, R, G, Bo – арналардың ескі мәндері, R, G, Bn-

есептелген мәндер. 

3) Бровей түрлендіру (BroveyTransform, BT). Визуалды контрастты арттырады, бірақ 

спектрлік сипаттамаларды нашарлатады. Формула: 

 

 
мұндағы R, G, Bn – арналардың есептелген мәндері, R, G, Bo – арналардың ескі мәндері, – 

RGB арналардың орташа мәні. 
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6 ОПЕРАТОРҒА ХАБАРЛАМА 

Бағдарламаны орындау барысында операторға орындау қателері туралы хабарламалар 

берілуі мүмкін. Хабардың тақырыбында «Қателерді өңдеуші» жолы бар. Хабарлама мәтінінде қате 

сипаттамасы және өңделетін файлдың аты бар. Қателердің сипаттамасы 50-кестеде келтірілген. 

Хабарламаны алған кезде оператор қате себебін жойып (дискіде орын бөлу, файлдың дұрыс 

атауын көрсету, деректер жинақтаушысының жұмыс істеу қабілетін тексеру) және тапсырманы 

орындауды қайталауы тиіс. 

 

50-кесте -  Хабарламалар түрлері 

Хабарлама Себеп Жою тәсілі 

Файлды ашу 

қатесі 

Көрсетілген файл 

белгіленген каталогта 

табылмады. 

Файлдың дұрыс жолы мен атауын көрсету; 

ағымдағы пайдаланушыға файлға қатысты 

өкілеттіктер белгілеу. 

Файл табылмады Көрсетілген файл 

белгіленген каталогта 

табылмады. 

Файлдың дұрыс жолы мен атауын көрсету; 

ағымдағы пайдаланушыға файлға қатысты 

өкілеттіктер белгілеу. 

Файлды оқу 

қатесі 

Берілген файлды оқу 

кезінде қате пайда 

болды. 

Жүйелік әкімшіге жүгініңіз (деректер 

жинақтағышының жұмысқа қабілеттілігін тексеру 

қажет болуы мүмкін). 

Файл 

құрылымының 

қатесі 

Берілген файлдың 

құрылымы бағдарламада 

қабылданғанға сәйкес 

келмейді.  

Файл дұрыс 

көрсетілмеген болуы 

мүмкін. 

Дұрыс файлды таңдаңыз. 

Егер қате қайталанса, жүйелік әкімшіге 

хабарласыңыз (файл жүйесінде қателер мен 

вирустардың болуын тексеру қажет болуы 

мүмкін); файл жүйесінде қателер мен вирустар 

болмаса, әзірлеушіге хабарласыңыз. 

Файлды жасау 

қатесі 

Файлды жасау әрекеті 

қатемен аяқталды. 

Мүмкін, мұндай аты бар 

файл бар және басқа 

бағдарламада ашылған 

немесе мақсатты каталог 

жазу мүмкін емес. 

Басқа бағдарламадағы файлды жабу немесе 

мақсатты каталогқа жазу мүмкіндігін қамтамасыз 

ету. 

Файлды жазу 

қатесі 

Файлды жазу кезінде 

қате пайда болды. 

Деректер жинақтауышының мақсатты 

каталогында бос орынның бар болуын тексеріңіз. 

Егер бос орын көлемі жеткілікті болса, жүйелік 

әкімшіге хабарласыңыз (мақсатты каталогқа жазу 

мүмкіндігін қамтамасыз ету және деректер 

жинақтаушысының жұмыс қабілетін тексеру 

қажет болуы мүмкін). 

Файл үшін 

дискіде орын 

жоқ 

Мақсатты каталогта 

қажетті көлемде бос 

орын жоқ. 

Деректер жинақтауышының мақсатты 

каталогында бос орынның бар болуын тексеріңіз. 

Бағдарлама үшін қажетті бос орын болмаса, басқа 

мақсатты каталогты (басқа логикалық дискіде) 

таңдаңыз немесе жүйелік әкімшіге хабарласыңыз 

(дискіні «тазалау» қажет болуы мүмкін). 
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ШАРТТЫ БЕЛГІЛЕР, ТЕРМИНДЕР МЕН АНЫҚТАМАЛАР ТІЗБЕСІ 

ДБ - деректер қоры 

ГАЖ - географиялық ақпараттық жүйе 

ЖҚЗ - Жерді қашықтықтан зондтау 

ТСТ - тінтуірдің сол жақ түймесі 

НП - номенклатуралық парақ 

ОЖ - операциялық жүйе 

ТОТ - тінтуірдің оң жақ түймесі 

КЖ - координаттар жүйесі 

ДҚБЖ - деректер қорын басқару жүйесі (деректер қорын құру мен 

пайдалануды басқаруды қамтамасыз ететін жалпы және арнайы 

мақсаттағы бағдарламалық және лингвистикалық құралдардың 

жиынтығы)) 

3D - 3-dimensional-үш өлшемді өлшем (кеңістік, объект метрикасы), үш 

өлшемді модель (бет, объект, жер) 

CMYK - субстрактивтік түс моделіндегі түс көрінісі (көк, күлгін, сары, қара). 

CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, blacK) үлгісі офсетті басып шығаруға 

суреттерді дайындағанда қолданылады 

EPSG - European Petroleum Survey Group деректер базасы, координаталар 

жүйесі және датум параметрлері туралы деректер бар. Мысал:  

EPSG:3857 – координаттар жүйесінің коды WGS-84 / Pseudo-

Mercator 

GIS - Geographic Information System-географиялық ақпараттық жүйе 

GML - Geography Markup Language (географиялық белгілеу тілі) 

ICAO - International Civil Aviation Organization — азаматтық авиацияның 

халықаралық нормаларын белгілейтін және қауіпсіздік пен 

тиімділікті арттыру мақсатында оның дамуын үйлестіретін БҰҰ-ның 

мамандандырылған мекемесі 

ISO - International Organization for Standardization (стандарттау жөніндегі 

халықаралық ұйым) 

NDVI - Normalized Difference Vegetation Index(өсімдіктердің қалыпты 

салыстырмалы индексі). Келесі формула бойынша есептеледі: 

NDVI = (NIR-VIS) / (NIR+VIS) мұндағы, 

NearIR (NIR) – спектрдің жақын инфрақызыл аймағында көрініс 

VIS-спектрдің көрінетін аймағында көрініс 

OGC - Open Geospatial Consortium (геокеңістік стандарттар бойынша 

коммерциялық емес ұйым) 

RGB - аддитивті түс моделіндегі түс көрінісі (қызыл, жасыл, көк). RGB 

моделі (Red, Green, Blue) мониторда көрсету үшін қолданылады 

SQL - Structured Query Language - тиісті ДҚБЖ басқарылатын еркін 

реляциялық деректер базасында деректерді құру, түрлендіру және 

басқару үшін қолданылатын бағдарламалау тілі 

Атрибут - [ISO 19136:2007] элементінде бар «ат – мән» жұбы 

Атрибутивті 

деректер 

- әліпбилік-сандық түрде көрінетін кеңістіктік объектілердің сапалық 

немесе сандық сипаттамалары 

Дерекқор - белгілі бір ережелерге сәйкес ұйымдастырылған және компьютер 

жадында қолдау көрсетілетін, кейбір пәндік саланың өзекті 

жағдайын сипаттайтын және пайдаланушының ақпараттық 

қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін пайдаланылатын деректер 

жиынтығы. Деректер базасының негізі деректер моделі болып 

табылады 
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Геопортал - Интернет ортасында орналастырылған кеңістіктік деректер мен 

геосервистердің таратылған желілік ресурстарына қол жеткізу 

құралы 

ГАЖ Сервер - ГАЖ Панорама, ГАЖ Оператор және т.б. бағдарламаларын 

пайдаланушылардың кеңістіктік деректеріне қашықтықтан қол 

жеткізуді қамтамасыз ету бағдарламасы. 

Шектері - Кейбір мән шектеулері бар жиынтық [ISO 19136:2007] 

Бірыңғай 

электронды 

картографиялық 

негіз 

- басқа кеңістіктік деректерді бейнелеумен біріктіру немесе кеңістіктік 

деректерді құру үшін негіз (төсем) болып табылатын сандық 

картографиялық кескін 

Интернет - Дүниежүзілік жаһандық компьютерлік желі 

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

мазмұнын, көлемін, жағдайын, сапасын және басқа да 

сипаттамаларын сипаттайтын деректер 

Объектінің 

метрикасы 

- объектінің орналасқан жерін және жоспарлы кескіндерін 

сипаттайтын сандық карта объектісінің құрамындағы ақпараттың бір 

бөлігі 

Деректер моделі - деректер базасында проблемалық аймақтың құрылымын, жай-күйін 

және динамикасын ұсынуға арналған ұғымдар мен ережелердің 

тіркелген жүйесі 

Деректер жинағы - сәйкестендірілетін деректер жиынтығы [ISO 19115:2003] 

Кеңістіктік 

деректер 

- орналасқан жері, пішіні мен қасиеттері туралы мәліметтерді 

қамтитын, төңіректің және онда орналасқан географиялық және 

антропогендік объектілердің координаттық-уақытша жүйеде 

ұсынылған сандық деректері 

Кеңістіктік нысан - сәйкестендіргішті, объектінің орналасу сипатын, жайғасуын және 

оның атрибуттік деректерін көрсететін, нақты немесе виртуалды 

әлемнің материалдық немесе дерексіз объектісінің сандық үлгісі 

Объектінің 

семантикасы 

- объектінің атрибутивтік деректерін сипаттайтын сандық карта 

объектісінің құрамындағы ақпараттың бір бөлігі 

GIS WebService - Протоколдар бойынша кеңістіктік деректерді жариялауға арналған 

Web-сервис: Apache, IIS, ngnix және т.б. web-сервердің басқаруымен 

Linux және Windows тұғырнамаларында OGC WMS, OGC WMTS, 

OGC WFS, OGC WFS-T, OGC WCS 

MS SQL Server - Microsoft объектілі-реляциялық ДҚБЖ 

Oracle Spatial - Oracle объектілі-реляциялық ДҚБЖ компоненті 

PostgreSQL - еркін объектілі-реляциялық ДҚБЖ 
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1-ҚОСЫМША DIR ФАЙЛ ҚҰРЫЛЫМЫНЫҢ СИПАТТАМАСЫ 

DIR файлы векторлық карталар парақтарының тобын жұмыстың бірыңғай ауданына 

біріктіруге арналған. 

Онда аудан файлының аты, аудан атауы, аудан ресурстары файлының аты, SXF, TXT, MАР 

жүктелетін файлдардың аты көрсетіледі. 

DIR файлы келесі құрылымға ие. 

DIR  

NAME < аудан аты > 

< RSC ресурстар файлының аты > 

<деректер файлы атауы > 

......... 

......... 

......... 

<деректер файлы атауы >  

 

< Аудан аты > - ауданның аты символдық түрде 32 таңбаға дейін (өз ішінде бос орындар 

болуы мүмкін). Міндетті емес өріс болып табылады. Егер ол жоқ болса, ауданның аты SXF 

ауданның бірінші файлының атымен сәйкес келеді.  

< Аудан ресурстары файлының аты > - RSC форматындағы классификатор файлының аты. 

Міндетті өріс болып табылады. 

< Деректер файлының аты > - SXF (екілік немесе мәтіндік) немесе МАР пішіміндегі Файл 

атауы. Міндетті өріс болып табылады. 

Файлдың бірінші жолында DIR кілт сөзі болуы керек (бақылау үшін). Екінші жол – жіктегіш 

файлының аты. Мысалы, 50t05g.RSC. Келесі жолдар ерікті түрде SXF, TXT немесе MАР 

файлдарының тізімін қамтиды. Бір файл бір жолда орналасады. Егер файл атауларында файлдың 

толық жолы болмаса, онда олар DIR файлдары сияқты каталогта орналасуы керек. Егер файл 

атауы каталогтың аттарын қамтыса, бірақ құрылғы атауын қамтымаса, онда файл DIR файлын 

қамтитын каталогтың ішкі каталогында орналасады.   

Мысалы, DIR файлы С:\DATA директориясында орналасқан. SXF файлдың атауы 

\KALUGA\kaluga.sxf түріне ие. Сонда C:\DATA\KALUGA\kaluga.sxf толық жол болады. 

Файл аты толық жолды қамтуы мүмкін. Мысал: T:\Rostov\rostov.txt. 

Әртүрлі файлдар әртүрлі директорияларда орналасуы мүмкін. Жіктеуіштің (RSC) аты осы 

ережелер бойынша анықталады. 

Барлық деректер файлдарында бір түрдегі карталар және проекциялар (топографиялық, 

шолу-географиялық және т.б.) болуы тиіс. 

Егер топографиялық карталардың жұмыс ауданы бірнеше аймақта орналасқан болса, онда 

SXF файлдар тізіміндегі DIR файлында жұмыс ауданының ең үлкен бөлігін қамтитын аймақта 

орналасқан SXF файлы бірінші болып көрсетілуі тиіс. Басқа аймақтарда орналасқан SXF 

файлдары жұмыс ауданын қалыптастырған кезде SXF файлының тізіміндегі бірінші аймаққа 

түрлендіріледі. Мұндай тәсіл барлық аудан бойынша орташа координаттардың аз бұрмалануын 

қамтамасыз етеді. Тікбұрышты координаттар карталардың барлық парақтарына SXF файлының 

бірінші аймағында көрсетіледі. 
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2-ҚОСЫМША КҚО ГРАФТАУДЫҢ СИПАТТАМАСЫ 

Топографиялық карталар номенклатурасы карта масштабына байланысты. Келесі 

топокарталар бар: 

- 1:1 000 000; 

- 1:500 000; 

- 1:200 000; 

- 1:100 000; 

- 1:50 000; 

- 1:25 000; 

- 1:10 000; 

- 1:5 000. 

 

1:10 000 масштабқа дейінгі номенклатура коды келесідей:  

9. Z – 99 – 999 – 9 – 9 – 9 . Z 

1. 1 . 2 – 34 – 567 – 8 – 9 – 10 . 11 11  

  

Бөлгіш ретінде нүкте және сызықша белгілері қолданылады. 

1-таңба солтүстік немесе оңтүстік жартышарды білдіреді және мына мәнді қабылдайды: 

- 0-Солтүстік; 

- 1-Оңтүстік.  

 

2-таңбасы жер эллипсоидінің (A-дан U-ге дейінгі латын әріптері) сызығының белдеуін 

білдіреді. 

3,4 таңбалары меридианнан 180° басталатын жер эллипсоидінің телеграфтық аймақтарының 

нөмірлерін білдіреді. 1-ден 60-қа дейінгі мәндерді қабылдайды, шығыс бағытында ұлғаяды. 

5,6,7 таңбалары 1:100 000 масштабтағы карта парағының нөмірін білдіреді. 1:1 000 000 

масштабтағы карта парағын сызған кезде 1-ден 144-ке дейінгі мәндерді қабылдайды. 

1:200 000 масштабтағы карта парағы 1-ден 36-ға дейінгі мәндерді қабылдайды (тиісінше 5,6 

таңбалар). 

Егер 1:500 000 масштабтағы карта парағы 1-ден 4-ке дейінгі мәндерді (тиісінше 5 таңба) 

қабылдайды. 

8-таңба-1:50 000 масштабтағы карта парағының орны. 1:100 000 масштабтағы карта парағын 

сызған кезде 1-ден 4-ке дейінгі мәндерді қабылдайды. 

9-таңба-1:25 000 масштабтағы карта парағының орны. 1:50 000 масштабтағы карта парағын 

сызған кезде 1-ден 4-ке дейінгі мәндерді қабылдайды.  

10-таңба – масштаб картасының парағын графтау кезінде 1:10 000 масштабты карта 

парағының орны 1:25 000 масштабы 1 және 4 аралығындағы мәндерді қабылдайды 

11-таңбасы парақтың орналасуын білдіреді (A-дан D-ға дейінгі латын әріптері). 

 

Топографиялық карталар номенклатураларының мысалдары 51-кестеде келтірілген. 
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51-кесте -  ЦТК карталар парақтарының өлшемдері 

№ Масштабы 

Масштабт

ағы 

парақтар 

саны 

1:1 000 000 

Ішкі жақтаулар 

өлшемдері 

Номенклатурал

ар мысалдары 
Ескертпе паралле

льдер 

арасын

да  

мериди

аналар 

арасын

да 

 

1 1:1 000 000 1 4° 6° 0.A-01 

1.U-60 

0-Солтүстік жарты шар 

1-Оңтүстік жарты шар 

2 1:500 000 4 2° 3° F-48-1 

F-48-2 

F-48-3 

F-48-4 

1 (А) – солтүстік-батыс 

2 (Б) – солтүстік-шығыс 

3 (В) – оңтүстік-батыс 

4 (Г) – оңтүстік-шығыс 

3 1:200 000 36 40' 1° F-48-01 

F-48-06 

F-48-31 

F-48-36 

01 (I – - солтүстік-батыс 

06 (VI) - солтүстік-шығыс 

31 (XXXI) – - оңтүстік-

батыс 

36 (XXXVI) - Оңтүстік-

Шығыс 

4 1:100 000 144 20' 30' F-48-001 

F-48-012 

F-48-133 

F-48-144 

001-солтүстік-батыс 

012-солтүстік-шығыс 

133-оңтүстік-батыс 

144-Оңтүстік-Шығыс 

5 1:50 000 576 10' 15 ' F-48-001-1 

F-48-001-2 

F-48-001-3 

F-48-001-4 

1 (А) – солтүстік-батыс 

2 (Б) – солтүстік-шығыс 

3 (В) – оңтүстік-батыс 

4 (Г) – оңтүстік-шығыс 

6 1:25 000 2304 5' 7'30» F-48-001-1-1 

F-48-001-1-2 

F-48-001-1-3 

F-48-001-1-4 

1 (а) – солтүстік-батыс 

2 (б) – солтүстік-шығыс 

3 (в) – оңтүстік-батыс 

4 (г) – Оңтүстік-Шығыс 

7 1:10 000 9216 2'30" 3'45" F-48-001-1-1-1 

F-48-001-1-1-2 

F-48-001-1-1-3 

F-48-001-1-1-4 

1-солтүстік-батыс 

2-солтүстік-шығыс 

3-оңтүстік-батыс 

4-оңтүстік-шығыс 
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3-ҚОСЫМША ҚЫЗМЕТТІК МӘТІНДІК ФАЙЛ (INI ФАЙЛ) 

Қызметтік мәтіндік файл (INI-файл) сапа растрасын жасау процесіне қатысатын аудан 

ақпаратының Объектілік құрамын, сондай-ақ карта объектілері көрсетілетін түстерді анықтайды. 

Қызметтік мәтіндік файл келесі бөлімдерден тұрады: 

[SQUARE]; 

[LINE]; 

[POINT]; 

[VECTOR]; 

[PALETTE]. 

 

Бөлімнің басталу белгісі бірінші позициядағы «[» символы болып табылады.  «//» таңбалары 

пікірдің басы болып табылады. 

SQUARE, LINE, POINT, VECTOR бөлімдеріндегі әр жолда ауданның НЛ ақпаратында 

қамтылған жіктегіш кодтар, түстер индекстері және растрға енгізілетін аудандық, сызықтық, 

нүктелік және векторлық объектілердің атаулары келтірілген. 

PALETTE бөлімінде индекстер мен оларға сәйкес келетін түзілетін растр бояғыштарының 

түстері жолма-жол беріледі. 

Мәтін файлының мысалы: 
 

//       САПА РАСТЫН ЖАСАУҒА ҚАТЫСАТЫН  

//                АҚПАРАТТЫҢ ОБЪЕКТІЛІК ҚҰРАМЫ 

//----------------------------------------------------------------

----------------------- 

[SQUARE] 

31120000       1       // көл 

31410000       2       // өзен 

44200000      230      // берілмейтін құрылыс 

51140000       4       // эл-станция 

71111110      48       // орман 

71111100      48       // орман 

71122000      52       // техн.мәдениет 

71123000      64       // бақша 

[LINE] 

31410000       3      // өзен 

31430000       5      // арна 

31432000       5      // арық 

44200000     230      // құрылыс 

51320000       4      // лэп 

71111110      48      // орман 

[POINT] 

44100000       6      // көрнекті құрылыс 

44200000       7      // құрылыс 

53340000       6      // теле-мачта 

[VECTOR] 

44200000       7      // құрылыс 

62315000       6      // көпір 

[PALETTE] 

 

 1      0          0        170 

 2      0        191        239 

 3      0        126          0 

 4    113         0          56 



166 

ПАРБ.00046-06 34 01 KZ 
 

     

Өзг. Парақ Құжат № Қолы Күні 
 

 

 5     80          0         80 

 6     96          0          0 

 7    255        128         64 

 8      0          64       239 

 9    172          0         86 

10    255        255          0 

11    168         84          0 

12     32          1          0 

13     48          1         19 

14     64          1         20 

15     80          1          0 

16     96          1          0 

17    102          1         23 

18    128          1          0 

19    144          1         25 

20      0          2          0 

 

 

255   255        255        255 
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4-ҚОСЫМША DBМ ФАЙЛ ПІШІМІНІҢ СИПАТТАМАСЫ 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> 

 

  <!DOCTYPE dbm [ 

    <!ELEMENT dbm (guid, mapname, classifier, epsg, scale, dbconnection, query, fields)> 

 

    <!-- Карта төлқұжаты -->     

    <!ELEMENT guid (#PCDATA)> 

    <!ELEMENT mapname (#PCDATA)> 

    <!ELEMENT classifier (#PCDATA)> 

    <!ELEMENT epsg (#PCDATA)> 

    <!ELEMENT scale (#PCDATA)> 

     

    <!-- ДБ-мен қосылу (параметрлердің жергілікті сипаттамасы) --> 

    <!ELEMENT dbconnparam (host, port, database, authentication, user, password, encodepsw)> 

    <!ATTLIST dbconnparam  name CDATA #IMPLIED> 

    <!ATTLIST dbconnparam  dbms (postgres | oracle | mssql)  #REQUIRED> 

    <!ELEMENT host (#PCDATA)> 

    <!ELEMENT port (#PCDATA)> 

    <!ELEMENT database (#PCDATA)> 

    <!ELEMENT authentication (#PCDATA)> 

    <!ELEMENT user (#PCDATA)> 

    <!ELEMENT password (#PCDATA)> 

    <!ELEMENT encodepsw (#PCDATA)> 

 

    <!-- Сұрау салуды орындау тәртібін сипаттау --> 

    <!ELEMENT query ((tablename | sqltext), dblogname?)> 

    <!ATTLIST query type (query | table) #REQUIRED> 

    <!-- "table" немесе "query" мәніне байланысты, сәйкесінше tablename немесе sqltext іске 

қосылады --> 

    <!-- dblogname – ДБ-дағы өзгерістер журналының атауы --> 

    <!ELEMENT tablename (#PCDATA)> 

    <!ELEMENT dblogname (#PCDATA)> 

    <!ELEMENT sqltext (#PCDATA)> 

     

    <!-- Сұрау салу нәтижесі өрістерінің сипаты --> 

    <!ELEMENT fields (ident, geometry, (objcode | objkey), objtext?, semantics)>     

    <!ELEMENT ident EMPTY> 

    <!ATTLIST ident field CDATA #REQUIRED>   

    <!ELEMENT geometry EMPTY> 

    <!ATTLIST geometry field CDATA #REQUIRED>   

    <!-- objcode немесе objkey белгіленеді --> 

    <!ELEMENT objcode (line, point, square, text)> 

    <!ATTLIST objcode field CDATA #REQUIRED>   

    <!ELEMENT line (#PCDATA)> 

    <!ELEMENT point (#PCDATA)> 

    <!ELEMENT square (#PCDATA)> 

    <!ELEMENT text (#PCDATA)> 

    <!ELEMENT objkey EMPTY> 

    <!ATTLIST objkey  

       field CDATA #IMPLIED 
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       default CDATA #IMPLIED>  

    <!ELEMENT objtext EMPTY> 

    <!ATTLIST objtext field CDATA #REQUIRED>   

    <!ELEMENT semantics (semantic*)> 

    <!ATTLIST semantics  

       associate (true | false) "true">  

    <!ELEMENT semantic  EMPTY> 

    <!ATTLIST semantic  

       field CDATA #REQUIRED 

       key CDATA #REQUIRED>  

        

    <!-- DBM-карта деректерінің өзектілігі баптауларымен қызметтік секция --> 

    <!ELEMENT gswork (update?, lastupdate?, hash?)> 

        <!-- Авто жаңарту параметрлері --> 

        <!-- Интервал сек. түрінде қойылады.  --> 

        <!-- Егер 12 сағат аралығы және тәуліктің көп уақыты болса, онда жаңарту болады -->  

        <!-- time - >параметрімен берілген уақыттан кейін орындалады 

        <!-- Уақыт сағаттарда көрсетіледі --> 

    <!ELEMENT update EMPTY> 

    <!ATTLIST update  

       period CDATA #REQUIRED 

       time CDATA #IMPLIED>  

    <!-- соңғы жаңарту уақыты белгісі --> 

    <!ELEMENT lastupdate (#PCDATA)>        

    <!-- хэш барлық маңызды өрістер бойынша сома --> 

    <!ELEMENT hash (#PCDATA)>        

  ]> 

 

<dbm> 

 

    <!-- Карта төлқұжаты --> 

    < guid>жаһандық бірегей сәйкестендіргіш </guid> 

    <mapname>жеке карта атауы < /mapname> 

    <classifier>карта жіктеуіші файлының аты< / classifier> 

    <epsg>4326</epsg> 

    <scale>25000</scale> 

     

    <!-- ДБ-мен қосылу (параметрлердің жергілікті сипаттамасы) --> 

    <dbconnparam name = "Қосылым атауы" dbms="postgres"> 

        < host>ДБ IP мекенжайы немесе хост аты< / host> 

        <port>порт< / port> 

        <database>ДБ атауы< / database>--> 

        <authentication>password</authentication>         

        <user>пайдаланушы< / user> 

        <password>Құпия сөз</password> 

        <encodepsw>0</encodepsw> 

    </dbconnparam> 

 

    <!-- Сұрау салуды орындау тәртібін сипаттау --> 

    <query type="table"> 

        <!-- "table" немесе "query" мәніне байланысты, сәйкесінше tablename немесе sqltext іске 

қосылады --> 
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        <tablename>osm_layers.forest_kaluga</tablename> 

        <dblogname>public.pgis2map_dbchanges_log</dblogname> 

        <!-- <sqltext>SELECT * FROM osm_layers.forest_kaluga;</sqltext> --> 

    </query> 

 

    <!-- Сұрау салу нәтижесі өрістерінің сипаты --> 

    <fields> 

        <ident field="id"/> 

        <geometry field="the_geom"/> 

        <!-- objcode немесе objkey белгіленеді --> 

        <objcode  field="class_code_int"> 

           <line>1000000001</line> 

           <point>1000000002</point> 

           <square>1000000003</square> 

           <text>1000000004</text> 

        </objcode> 

        <!-- <objkey field="class_code_txt" default="forest"/> --> 

        <objtext field="label"/> 

        <semantics associate="true"> 

            <semantic field="type" key="highway"/> 

            <semantic field="typerus" key="name_ru"/> 

        </semantics> 

    </fields> 

  

  </dbm> 
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5-ҚОСЫМША DBМ ФАЙЛЫНЫҢ МЫСАЛЫ 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>  

<dbm> 

  <!--  Карта төлқұжаты  -->  

  <mapname>Елді мекендер (geosample)</mapname>  

  <classifier>geosample.rsc</classifier>  

  <epsg>4326</epsg>  

  <scale>25000</scale>  

  <guid>CBE14F8C-EE8D-4B41-B5D5-2008054321F1</guid>  

    <!-- ДБ-мен қосылу (параметрлердің жергілікті сипаттамасы) --> 

    <dbconnparam name = "БД geosample" dbms="postgres"> 

        <host>192.168.0.100</host> 

        <port>5432</port> 

        <database>geosample</database>--> 

        <authentication>password</authentication>         

        <user>User1</user> 

        <password>12345</password> 

        <encodepsw>0</encodepsw> 

    </dbconnparam> 

  <!-- Сұрау салуды орындау тәртібін сипаттау --> 

  <query type="table"> 

  <!-- Type "table" немесе "query" мәніне қарай tablename немесе sqltext торабы қолданылады -

->  

  <tablename>settlements</tablename>  

- <!-- <sqltext>SELECT "gid", "name", "index", "ocatd", ST_SetSRID(ST_Point("long", "lat"), 

ST_SRID("the_geom")) as the_geom from "settlements";</sqltext>   --> 

</query> 

  <!-- Сұраныс нәтижесінің өрістерін сипаттау -->  

   <fields> 

    <ident field="gid" />  

    <geometry field="the_geom" />  

  <!-- objcode немесе objkey белгіленеді -->  

     <objcode field=""> 

    <line>1000000001</line>  

    <point>8004001</point>  

   <square>8004001</square>  

    <text>8004001</text>  

  </objcode> 

  <!-- <objkey field="" default="soils"/> -->  

    <objtext field="" />  

     <semantics associate="false"> 

    <semantic field="name" key="NAME_R" />  

    <semantic field="index" key="ADDR_POSTC" />  

    <semantic field="ocatd" key="OKATO" />  

  </semantics> 

 </fields> 

</dbm> 
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Өзгертулерді 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 

 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 


