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Сабақ 

№ 

Тақыр

ыпты 

оқыту

дың 

күнтіз

белік 

мерзі

мі 

Бөлім, тақырып атауы Сағатта

р саны 

Сабақ типі Үй 

тапсырмасы 

Ескер

ту 

1  CREDO топоплан жүйесінің 

жалпы жұмыс қағидалары 

және атқаратын 

мүмкіндіктері, интерфейсі 

2 Жаңа  

тақырыпты  

меңгеру 

CREDO 

бағдарламасы

мен жұмыс 

 

2  CREDO DAT, CREDO MYX, 

жобаларының TXT,DXF, 

PRX,TMD файлдарының 

импорты 

2 Аралас 

сабақ 

Интернет 

желісінен 

импорттық 

жоба 

қарастыру 

 

3  CREDO ТОПОПЛАН 

жүйесінің интерфейсімен 

танысу 

2 Тәжірибе 

сабақ 

Реферат жазу   

4  CREDO DAT жобасының 

импорты 

2 Тәжірибе 

сабақ сабақ 

Импорттық 

жобамен 

жұмыс 

 

5  Шартты белгілерді сызу 2 Тәжірибе 

сабақ сабақ 

CREDO 

бағдарламасы

мен жұмыс 

 

6  CREDO DAT жобасының 

стильдерімен жұмыс 

2 Тәжірибе 

сабақ 

Стиль түрлері 

жазу 

 

7  Жер бетінің үлгісін салудың 

жалпы қағидаттары 

2 Тәжірибе 

сабақ сабақ 

Сызба жасау   

8  Жер бедерінің нүктелері, 

құрылымдық сызықтары 

2 Тәжірибе 

сабақ сабақ 

Бағдарламада 

жерді 

бедерлеу 

 

9  Бейнелеу 

стильдері:горизонтальдар, 

жыралар 

2 Тәжірибе 

сабақ 

Конспект 

жазу 

 

10  Бергштрихтар мен 

горизонталь жазбалары 

2 Тәжірибе 

сабақ 

Глоссарий 

жазу 

 

11  Жер бедерінің құрылымдық 

сызықтарын жасау 

2 Тәжірибе 

сабақ 

Сызба жасау  

12  Жер бедерінің үлгісін жасау, 

редакциялау 

2 Тәжірибе 

сабақ 

Жер бедерінің 

үлгісін жасау 

 

13  Нүктелік, сызықтық, 

көлемдік  топографиялық 

нысаналарды жасау және 

редакциялау 

2 Тәжірибе 

сабақ 

Топографиял

ық нысаналар 

жасау 
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Сағаттың бөлінуі 

 

 

№ 

р/с 

Оқу уақытының 

бөлінісі 

Барлық 

сағат саны 

оның ішінде 

Теориялық 

сабақтар 

Практикалық және 

зертханалық 

сабақтар 

Курстық 

жоба/жұмыс 

1 Барлық сағат 80 30 50   

2 

Семестрге 

жоспарланған  38  6  32   

3 

Бұрын өткізілген 

сағат  42  24  18   

4 

Келесі оқу жылына 

қалған  -  - -    

 

 

 

 

 

 

14  Мәліметтер экспорты: PRX 

форматындағы, TXT 

форматындағы,  DXF 

форматындағы экспорт 

2 Тәжірибе 

сабақ 

Топографиял

ық нысаналар 

жасау 

 

15  Сызбаны редакциялау 2 Тәжірибе 

сабақ 

Жобаны 

редакциялау 

 

16  Жобалар жиынтығының 

карточкасын толтыру 

2 Тәжірибе 

сабақ 

CREDO 

бағдарламала

рындағы 

мүмкіндіктер

ді анықтау 

 

17  CREDO – ЗЕМПЛАН 

жүйесінің интерфейсімен 

танысу 

2 Тәжірибе 

сабақ 

Жобаны 

редакциялау 

 

18  Телім ауданын есептеу. 

Сызбалық және мәтіндік 

құжаттарды қалыптастыру 

2 Жаңа  

тақырыпты  

меңгеру 

Конспект 

жасау 

 

19  Сызбаға жазбалар, шартты 

белгілер, кестелерді шығару 

2 Тәжірибе 

сабақ 

Жобаны 

аяқтау 

 

  Барлығы 38    
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Дәрістік кешен (дәріс тезистері, иллюстрациялық және таратқыш материалдар, 

ұсынылған әдебиеттер тізімі) 

Лабораториялық-тәжірибелік сабақтар бойынша әдістемелік нұсқаулар 
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Еуразия аграрлық колледжі 

 

Сабақ жоспары 

 

Сабақтың тақырыбы: CREDO ТОПОПЛАН жүйесінің интерфейсімен танысу  

Модуль / пән атауы: Геодезиядағы ақпараттық технологиялар 

1.Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар:  ЖО - 316 

Сабақтың типі: Тәжірибелік сабақ №1 

2. Мақсаттар, міндеттер: CREDO ТОПОПЛАН жүйесінің План терезесімен жұмыс істеуге 

үйрету. Білімге деген ізденістерін жетілдіру, білімділіктерін арттыру.Білім алушыларға 

тақырыпты игерте алу, бағдарлама маңыздылығын арттыру.Студенттердің пәнге деген 

қызығушылығын арттыру; 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың 

тізімі CREDO топоплан жүйесі, интерфейс мүмкіндіктері 

3. Сабақтың жабдықталуы 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер: Әдістемелік 

нұсқаулар, таратпа материалдар 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: презентация  

4. Сабақтың барысы 

Ұйымдастыру кезеңі  

 Сәлемдесу 

 Сабақ тақырыбын хабарлау, сабақ мақсатының қойылуы 

Оқушылардың біліктілігі мен дағдысын тексеру Өткен тақырып бойынша қысқаша 

мәлімет беру. Пысықтау сұрақтарын жүргізу. 

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі   
    Интерфейс жүйенің ерекшелігіне сәйкес бейімделген стандартты Windows интерфейсіне 

негізделген. Интерфейсті баптау командалары мәзірге топтастырылған жұмыс ортасы, ол 

бағдарлама терезесінің оң жағында орналасқан. 

Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру  

Тұрақталған панельдерге ерекше назар аудару керек.Бұл панельдердің көрінуін, 

сондай-ақ құралдар тақталарын контекстік мәзірден басқаруға болады. Ол оң жақ пернені 

басу арқылы шақырылады негізгі мәзір мен құралдар тақталарының орналасқан жеріндегі 

тышқандар. Сондай-ақ, панельдердің көрінуін Жұмыс ортасы мәзірден орнатуға болады. 

Сабақтың қорытындысы  

 Сабақты қысқаша түйіндеу 

 Сабаққа қойылған бағаларды айту, келесі сабаққа бағдарлау. 

5. Сабақ бойынша рефлексия 

 Сабақ бойынша үйренгенім.. 

 Түсінгенім, ол... 

 

6. Үйге тапсырма Интернет желісінен CREDO топоплан бағдарламасының интефейсін 

құру видеосын қарастыру. 

 

Педагог ________ Рузиева Д.Р. 

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ________Мамбетов М.Б. 
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Тәжірибелік сабақ №1 

Тақырыбы: CREDO ТОПОПЛАН жүйесінің интерфейсімен танысу 

 

Жүйеде жұмыс жасамас бұрын, оның негізгі терезелерінің бірінің 

интерфейсімен – жоспарымен (План) қысқаша танысайық. 

Жоспар терезесіне өту үшін жаңа жобалар жиынтығын жасаңыз 

деректер (Данные) мәзірінде жобалар жиынтығын құру (Создать Набор 

Проектов) пәрмендері (<Ctrl + N>). 

Пәрменді шақырғаннан кейін бірден Сипаттарды орнату (Настройка Свойств 

Набора проектов)  диалогы ашылады. 

Оның көмегімен сіз бұрын өзгертілген және сақталған ресурстар ретінде 

жобалар жиынтығын қолдана аласыз.  

Егер сіз әдепкі жобалар жиынтығының сипаттарын қолдансаңыз, онда диалог 

жабу немесе бас тарту түймесін басуға болады. Егер сіз осы диалогты 

көрсетпеу үшін құсбелгіні қойсаңыз (жобалар жиынтығының келесі 

ашылуларында қасиеттерді таңдау мүмкін болмайды. Жұмыс барысында сіз 

жобалар жиынтығының қасиеттерін орнату диалогын пайдалануға оралуға 

болады. Ол үшін жүйені орнату/конфигурациялау пәрменінің параметрлерінің 

бірі қолданылады.  

ЖОСПАР ИНТЕРФЕЙСІМЕН ТАНЫСУ 

Интерфейс жүйенің ерекшелігіне сәйкес бейімделген стандартты Windows 

интерфейсіне негізделген. Интерфейсті баптау командалары мәзірге 

топтастырылған жұмыс ортасы, ол бағдарлама терезесінің оң жағында 

орналасқан. Әдепкі бойынша, жұмыс ортасы негізгі мәзірден командалармен 

және құралдар тақтасындағы құралдар тақталарын қолдана отырып жұмыс 

істейді (сурет. 3.4). Бірақ қаласаңыз, интерфейсті пәрмен таспасы түрінде 

теңшей аласыз. Мұны істеу үшін пәрмен таспасына қарама-қарсы құсбелгіні 

қойыңыз жұмыс ортасы мәзірінің командалары. 

Тұрақталған панельдерге ерекше назар аудару керек.Бұл панельдердің 

көрінуін, сондай-ақ құралдар тақталарын контекстік мәзірден басқаруға 

болады. Ол оң жақ пернені басу арқылы шақырылады негізгі мәзір мен 

құралдар тақталарының орналасқан жеріндегі тышқандар. Сондай-ақ, 

панельдердің көрінуін Жұмыс ортасы мәзірден орнатуға болады. 
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Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 

 

Сабақтың тақырыбы: CREDO DAT жобасының импорты  

Модуль / пән атауы: Геодезиядағы ақпараттық технологиялар 

1.Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар:  ЖО - 316 

Сабақтың типі: Тәжірибелік сабақ №2 

2. Мақсаттар, міндеттер: CREDO модульдері ақпарат беру форматтары бойынша бір-

бірімен байланысты және қойылған міндеттерге байланысты жұмыс орындарын құру 

кезінде жинақтармен біріктірілуін негіздеу.Білімге деген ізденістерін жетілдіру, 

білімділіктерін арттыру. Білім алушыларға тақырыпты игерте алу, бағдарлама 

маңыздылығын арттыру.Тақырыпты білім алушыға түсіндіре отырып, бойында патриоттық 

сезімді оята білу. 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың 

тізімі CREDO топоплан жүйесі, интерфейс мүмкіндіктері, жоба импорты 

3. Сабақтың жабдықталуы 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер: Әдістемелік 

нұсқаулар, таратпа материалдар 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: презентация 

4. Сабақтың барысы 

Ұйымдастыру кезеңі  

 Сәлемдесу 

 Сабақ тақырыбын хабарлау, сабақ мақсатының қойылуы 

Оқушылардың біліктілігі мен дағдысын тексеру Өткен тақырып бойынша қысқаша 

мәлімет беру. Пысықтау сұрақтарын жүргізу. 

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі   

    Тахеометриялық түсірілім жасалған  соң және тахеометрден алынған мәліметтер 

компьютерге мәтіндік файл түрінде беріледі. Әрі қарай, файлды камералық өңдеу үшін 

CREDO dat бағдарламасына импорттау керек. Бағдарлама жалпы станциялардың барлық 

түрлерінен файлдарды тани алады. 

Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру  

CREDO DAT қазірдің өзінде жалпы қабылданған шартты белгілерге сәйкес келетін 

жіктеуішті қамтиды. Әрбір топографиялық шартты белгі сандық кодқа сәйкес келеді, оның 

негізінде бағдарлама шартты белгіні көрсетеді. Сондай-ақ, сіз ұйымда қабылданған 

кодтарға сәйкес кодтауды теңшей аласыз.  

Сабақтың қорытындысы  

 Сабақты қысқаша түйіндеу 

 Сабаққа қойылған бағаларды айту, келесі сабаққа бағдарлау. 

5. Сабақ бойынша рефлексия 

 Бүгін сабақта менің түсінгенім.... 

 Мен үшін жаңалық болғаны.... 

 Бүгінгі сабақта маған ұнағаны,ұнамағаны 

6. Үйге тапсырма Бақылау сұрақтарына жауап жазу 

Педагог ________ Рузиева Д.Р. 
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Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ________Мамбетов М.Б. 

Тәжірибелік сабақ №2 

Тақырыбы: CREDO DAT жобасының импорты 

 

ДЕРЕКТЕРДІ ИМПОРТТАУ 

ЖЕР ҮСТІ ӨЛШЕМДЕРІНІҢ ИМПОРТЫ (ЭЛЕКТРОНДЫҚ ТІРКЕУШІЛЕР 

ФОРМАТТАРЫНДА) ФАЙЛДАРДЫ ИМПОРТТАУ КЕЗІНДЕГІ ІС-ҚИМЫЛ 

ТӘРТІБІ 

Бағдарлама өрісті өлшеу деректері бар және электронды Тіркеушілермен бірге жеткізілетін 

арнайы түрлендіргіш бағдарламалардың көмегімен дискіде алдын-ала жасалған файлдарды 

импорттауға мүмкіндік береді. 

Далалық өлшеулер мен бастапқы нүктелердің координаттарынан басқа, мұндай файлдарда 

құрылғының бағдарламалық жасақтамасымен есептелген алынатын нысандардың 

координаттары және тікелей өлшеулерге жатпайтын және әдетте импорт процесінде 

ескерілмейтін басқа ақпарат болуы мүмкін. Тахеометрлерден Күн жүйесіне деректерді 

импорттау жүйеден бөлек Орнатылатын жеке плагин модульдерінің көмегімен жүзеге 

асырылады. Плагинді орнатқаннан кейін жаңа формат автоматты түрде қолдау көрсетілетін 

деректер форматтарының тізіміне қосылады. 

Файлдарды импорттау үшін: 

* Файл/Импорт мәзірінен электрондық жалпы станция файлдары пәрменін таңдаңыз. 

* Құрылғы файлдарынан өлшемдерді импорттау диалогында пішім ашылмалы тізімінде 

файлға деректерді жазу форматын таңдаңыз. 

* Ашу диалогында қажетті файлды таңдаңыз. 

* Мәтіндік редактордағы Таңдалған файлды қарау және өңдеу үшін көру түймесін басыңыз. 

* Импорт параметрлерін теңшеу үшін Параметрлер түймесін басыңыз (импорт 

параметрлерінің жалпы параметрлерін қараңыз). 

* Файлдарды импорттау үшін Импорттау түймесін және импорттан бас тарту үшін 

Болдырмау түймесін басыңыз. 

ИМПОРТ ПАРАМЕТРЛЕРІНІҢ ЖАЛПЫ ПАРАМЕТРЛЕРІ 

Файлдарды импорттамас бұрын, импорттау параметрлерін реттеңіз. 

Параметрлер импортталған деректерді дұрыс түсіндіруге арналған, егер тиісті жазбалар 

импортталған файл форматында берілсе, олардың кейбіреулері ескерілмеуі мүмкін. 

Параметрлер файлды таңдау диалогындағы Параметрлер түймесін басқан кезде ашылатын 

диалог терезесінде орындалады. 

 

 

ЖАЛПЫ ПАРАМЕТРЛЕР 

Жалпы импорт параметрлері файлдағы деректерді дұрыс түсіндіруге мүмкіндік береді - 

мұндай ақпарат қолданбалы мағынаға ие және әдетте файлдың өзінде жоқ: 

* Өлшемдерді ӘШҚҚ журналына жіберу. Егер Иә мәні таңдалса, онда барлық өлшемдер 

Жоспарлы-биіктік негіздемесінің деректері ретінде түсіндіріледі және ШҚЖ өлшеу 

кестесіне орналастырылады. Бұл жағдайда элемент атаулары ерекше болуы керек (элемент 

параметрлерін қараңыз). 

Егер мән таңдалмаса, онда Жоспарлы-биіктік негіздемесінің тармақтарына тек келесілер 

жатқызылады: 

- Тұру пункттері (станциялар); 

- Екі және одан да көп станциялардан өлшеу жүргізілген пункттер; 

- Өлшеулері бірнеше қабылдаумен немесе жартылай қабылдаумен жүргізілген пункттер; 

- Қатты Дирекция бұрыштарына арналған тұру және бақылау пункттері; 

- ШҚЖ координаттарының түрлері анық белгіленген пункттер-бастапқы немесе алдын ала. 

 СПУТНИКТІК ӨЛШЕУЛЕР ИМПОРТЫ  
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Импорт кезінде импортталатын және есептелетін спутниктік өлшеулерді өңдеуден кейінгі 

нәтижелердің деректеріне векторлардың бастапқы және соңғы нүктелерінің навигациялық 

геодезиялық координаталары, X, Y, Z осьтері бойынша векторлардың кеңістіктік 

координаттарының өсуі (нүктелер бойынша деректер және координаталардың өсуі WGS 

координаттар жүйесінде болуы тиіс), жоғарыда аталған координаттар осьтері бойынша 

вектордың дәлдігін бағалаудың ковариациялық матрицасының диагональды элементтері 

және RMS мәні жатады. 

Өңдеуден кейінгі нәтижелер деректерін импорттау келесі жүйелерден жүзеге асырылады: 

Leica Geo Office, Pinnacle TM, Trimble geomatics Office (Trimble Business Center), Topcon 

Tools , Spectrum Survey. 

НИВЕЛИРЛІК ӨЛШЕМДЕР ИМПОРТЫ 

ИМПОРТ МОДУЛЬДЕРІ 

Бағдарламаға дискіде алдын-ала сақталған сандық деңгейлерден (ЦН) өлшеу файлдары 

импортталады. Күні ЦН – дан деректерді импорттау жеке модульдердің-плагиндердің 

көмегімен жүзеге асырылады, олар оны орнатқанға дейін немесе одан кейін бағдарламадан 

бөлек орнатылады. Әдепкі бойынша, импорттау модульдері жол бойында бөлек қалтаға 

орнатылады C:\Program Files\Credo\Plugins\CREDO DAT. Плагинді орнатқаннан кейін 

жаңа формат автоматты түрде қолдау көрсетілетін деректер форматтарының тізіміне 

қосылады. 

Қажетті орталық деректер орталығының деректерді импорттау модульдері (плагиндер) 

бағдарламамен бірге жеткізіледі, сонымен қатар компанияның веб-сайтында тегін жүктеуге 

болады: https://www.credo-dialogue.ru. 64 биттік нұсқаны пайдалану кезінде дұрыс жұмыс 

істеу үшін плагиндердің 64 биттік нұсқаларын жүктеу және орнату қажет. Әдепкі бойынша, 

импорттау модульдері жол бойында бөлек қалтаға орнатылады C:\Program 

Files\Credo\Plugins\НИВЕЛИР. 

Плагинді орнатуға PDF форматындағы құжат кіреді, ол осы форматты өлшеудің ЦН-мен 

оқудың ерекше ерекшеліктерін сипаттайды. Құжатты модульдің өзін орнату жолымен 

табуға болады (әдепкі бойынша ұсынылады C:\Program Files\Credo\Plugins\CREDO 

DAT). Пуск/Все программы/CREDO/Модули импорта арқылы ашуға болады. 

ИМПОРТ ТӘРТІБІ 

Өлшеу деректерін ЦН-мен импорттау үшін файл/Импорт мәзірінен сандық деңгей 

файлдары пәрменін таңдау керек, содан кейін деңгей өлшемдерін импорттау диалогында 

қажетті файлды (файлдар тобын) таңдау керек. 

Таңдалған файлды мәтіндік редакторда көруге және қажет болған жағдайда өңдеуге 

болады. 

Бағдарламаға бір уақытта импортталатын файлдардың саны мен мөлшері шектелмейді. 

Импорттау аяқталғаннан кейін кестеге деректерді беру сандық деңгейлердің деректері 

болып табылады. Қажет болса, импортталған деректерді түзетуге болады – нүктелердің 

атауларын, санақ түрлерін, бөлімдерде штативтерді біріктіруді және т. б. 
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Еуразия аграрлық колледжі 

 

Сабақ жоспары 

 

Сабақтың тақырыбы: Шартты белгілерді сызу 

Модуль / пән атауы: Геодезиядағы ақпараттық технологиялар 

1.Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар:  ЖО - 316 

Сабақтың типі: Тәжірибелік сабақ №3 

2. Мақсаттар, міндеттер: CREDO DAT, CREDO MYX, жобаларының шартты белгілерімен 

танысу және оларды бағдарламада сызып үйрену.Білімге деген ізденістерін жетілдіру, 

білімділіктерін арттыру. Білім алушыларға тақырыпты игерте алу, бағдарлама 

маңыздылығын арттыру.Студенттердің пәнге деген қызығушылығын арттыру; 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың 

тізімі Шартты белгілер, CREDO DAT, CREDO MYX жобалары 

3. Сабақтың жабдықталуы 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер: Әдістемелік 

нұсқаулар, таратпа материалдар 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: презентация 

4. Сабақтың барысы 

Ұйымдастыру кезеңі  

 Сәлемдесу 

 Сабақ тақырыбын хабарлау, сабақ мақсатының қойылуы 

Оқушылардың біліктілігі мен дағдысын тексеру Өткен тақырып бойынша қысқаша 

мәлімет беру. Пысықтау сұрақтарын жүргізу. 

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі   

    Модельдік элементтерді геометриялық белгілерге сәйкес нүктелік нысандарға, беттерге, 

маскаларға, аймақтарға, өлшемдерге және мәтін элементтеріне бөлуге болады. Бұл 

элементтер жеке қасиеттерге ие болуы мүмкін, сонымен қатар жалпы ресурстарға (сызық 

түрлері, люктер, классификатор объектілері) сілтеме жасай алады, олармен логикалық 

байланысты элементтер болуы мүмкін - қолтаңбалар, белгілер элементтері және т. б. 

Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру  

Маска-бұл бүкіл полилинияда немесе оның бір бөлігінде жасалған сызықтық объект. 

Маска белгілі бір функционалдылыққа және дисплей түріне ие. Полилиндер мен 

примитивтерден айырмашылығы, барлық маскалар жоба қабаттарында сақталады. 

Сабақтың қорытындысы  

 Сабақты қысқаша түйіндеу 

 Сабаққа қойылған бағаларды айту, келесі сабаққа бағдарлау. 

5. Сабақ бойынша рефлексия 

 Бүгін сабақта менің түсінгенім.... 

 Мен үшін жаңалық болғаны.... 

 Бүгінгі сабақта маған ұнағаны,ұнамағаны 

6. Үйге тапсырма CREDО DAT бағдарламасында импорттау жүйесін қолдану. 
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Педагог ________ Рузиева Д.Р. 

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ________Мамбетов М.Б. 

Тәжірибелік сабақ №3 

Тақырыбы: Шартты белгілер 
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Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 

 

Сабақтың тақырыбы: CREDO DAT жобасының стильдерімен жұмыс 

Модуль / пән атауы: Геодезиядағы ақпараттық технологиялар 

1.Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар:  ЖО - 316 

Сабақтың типі: Тәжірибелік сабақ №4 

2. Мақсаттар, міндеттер: Білімге деген ізденістерін жетілдіру, білімділіктерін арттыру.  

Білім алушыларға тақырыпты игерте алу, бағдарлама маңыздылығын арттыру.Білім 

алушылар бағалау жұмыстарын жүргізу кезінде алған білімдерін іс жүзінде қолдану, 

топтың өзіне шешім қабылдауы үшін жауапкершілік алуға тәрбиелеу. 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың 

тізімі CREDO DAT жобасының стильдері 

3. Сабақтың жабдықталуы 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер: Әдістемелік 

нұсқаулар, таратпа материалдар 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: презентация  

4. Сабақтың барысы 

Ұйымдастыру кезеңі  

 Сәлемдесу 

 Сабақ тақырыбын хабарлау, сабақ мақсатының қойылуы 

Оқушылардың біліктілігі мен дағдысын тексеру Өткен тақырып бойынша қысқаша 

мәлімет беру. Пысықтау сұрақтарын жүргізу. 

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі   
    Алмасу буферінің көмегімен әр түрлі күндер бағдарламасының жобалары арасында ғана 

емес, сонымен қатар ТРАНСКОР, ГНСС, НИВЕЛИР және 3D сканерлеу сияқты басқа 

қосымшалардың жобалары арасында да мәліметтер алмасуға болады.  

Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру  

Кестелік редакторларда деректерді импорттау немесе деректерді енгізу және өңдеу. Жүйе 

деректерді дайындау әдістерін біріктіруге мүмкіндік береді: мәтіндік файлдардан шаблон 

бойынша деректерді импорттау (мысалы, бастапқы нүктелердің координаттары), 

электрондық Тіркеуші файлдардан, GNSS-тен кейінгі файлдардан өлшемдерді импорттау, 

кестелік редакторлар арқылы деректерді енгізу және т. б. 

Сабақтың қорытындысы  

 Сабақты қысқаша түйіндеу 

 Сабаққа қойылған бағаларды айту, келесі сабаққа бағдарлау. 

5. Сабақ бойынша рефлексия 

 Бүгін сабақта менің түсінгенім.... 

 Мен үшін жаңалық болғаны.... 

 Бүгінгі сабақта маған ұнағаны,ұнамағаны 

6. Үйге тапсырма CREDO DAT бағдарламасында деректермен жұмыс, нәтижелерді 

ұсыну, деректермен алмасу, деректерді өңдеудің жалпы реттілігінің жолдарын қарастыру. 

Педагог ________ Рузиева Д.Р. 
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Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ________Мамбетов М.Б. 

 

Тәжірибелік сабақ №4 

Тақырыбы: CREDO DAT жобасының стильдерімен жұмыс 

 

ДЕРЕКТЕРМЕН ЖҰМЫС 

 

Стандартты өңдеу схемасы келесі қадамдарды қамтиды: 

* Кестелік редакторларда деректерді импорттау немесе деректерді енгізу және өңдеу. Жүйе 

деректерді дайындау әдістерін біріктіруге мүмкіндік береді: мәтіндік файлдардан шаблон 

бойынша деректерді импорттау (мысалы, бастапқы нүктелердің координаттары), 

электрондық Тіркеуші файлдардан, GNSS-тен кейінгі файлдардан өлшемдерді импорттау, 

кестелік редакторлар арқылы деректерді енгізу және т. б. 

* Өлшеулерді алдын ала өңдеу (алдын ала өңдеу). 

* Жоспарлы-биіктік негіздемелері пункттерінің координаттарын теңестіру. Теңдестіру 

параметрлерінің параметрлеріне және теңдеудің сапасына айтарлықтай әсер ететін 

өлшеулердің априорлық дәлдігіне ерекше назар аудару керек, әсіресе гетерогенді желілерді 

бірлесіп теңдестіру кезінде. 

* Жаңа жобаны құру немесе бар жобаны ашу. 

* Қажет болған жағдайда қызмет параметрлерін және жұмыс ортасының конфигурация 

параметрлерін нақтылау (терезелердің, жұмыс командаларының құрамы мен орналасуы, 

графикалық терезеде элементтердің көрсетілу параметрлері) 

* Жобаның қасиеттерін, яғни әрбір жеке жобаға тән параметрлерді баптау (ведомство мен 

ұйымның атауы, Геодезиялық жұмыстарды жүргізу кезінде пайдаланылатын координаттар 

мен биіктіктер жүйесінің сипаттамасы, стандартты жіктеуіштерді баптау, өлшем 

бірліктерін орнату, ескерілетін түзетулер, теңестіру параметрлері және басқа да ұқсас 

баптаулар). 

* Есептерді дайындау. Шаблон редакторы кәсіпорын стандарттарына сәйкес шығыс 

құжатының шаблонын жасауға мүмкіндік береді. 

* Сызбалар жасау. 

* Мәліметтерді КРЕДО, АЖЖ, ГАЖ жүйелеріне, мәтіндік файлдарға экспорттау. 

 

НӘТИЖЕЛЕРДІ ҰСЫНУ 

Бағдарламаның нәтижесі болуы мүмкін: 

* Тізімдемелер мен каталогтарды жасау, оларды қабылданған нысанда беру. Шығу 

құжаттарын ұлттық стандарттарға немесе кәсіпорын стандарттарына сәйкес, шаблон 

редакторын қолдана отырып, кез-келген тілге, соның ішінде еврей немесе араб тілдеріне 

теңшеу. 

* Кез келген масштабтағы сызбалар мен планшеттерді (1:500-1:5000), қабылданған немесе 

бапталатын шартты белгілердегі Жоспарлы биіктік негіздемесінің схемаларын жасау, сызба 

моделінде толық ресімдеу және графикалық Құжаттарды басып шығару. 

* Нәтижелерді жалпы форматтарға экспорттау: TopoXML, DXF (AutoCAD), MIF/MID 

(MapInfo), TOP/ABR алмасу форматтарына, сондай-ақ пайдаланушы теңшейтін мәтіндік 

форматтарға. 

* Деректерді сериялық порт арқылы тікелей электронды станцияларға экспорттау. 

* Нүкте координаттары мен тақырыптық объектілерді ТХТ форматына экспорттау. 

* Topoxml форматындағы тақырыптық нысандарды, беттерді және координаттар жүйесін 

экспорттау. 

ДЕРЕКТЕРМЕН АЛМАСУ 

 

Алмасу буферінің көмегімен әр түрлі күндер бағдарламасының жобалары арасында ғана 

емес, сонымен қатар ТРАНСКОР, ГНСС, НИВЕЛИР және 3D сканерлеу сияқты басқа 
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қосымшалардың жобалары арасында да мәліметтер алмасуға болады. Бұл жағдайда 

көшіру/қою "мен не көремін, содан кейін көшіремін"қағидаты бойынша жүзеге 

асырылатындығын есте ұстаған жөн. Алмасу буферінде көшіру кезінде кестеде 

көрсетілетін деректер сақталады. 

Сонымен қатар, алмасу буферінің көмегімен кез-келген кестенің деректерін word және 

Excel сияқты кейбір Microsoft кеңсе қосымшаларына құрылымдалған мәтін түрінде енгізуге 

болады. 

Бұл ретте: 

егер координаттар қандай да бір СК (аймақ) берілген болса, онда жобаларда белгіленген 

СК-ға назар аудару қажет; 

MS Word және Ехсеl-дегі 5-ші күндерден бастап, деректер көрінісі қосылған кесте 

бағандарынан беріледі. 

 

ДЕРЕКТЕРДІ ӨҢДЕУДІҢ ЖАЛПЫ РЕТТІЛІГІ 

 

Жүйеде деректерді өңдеудің стандартты схемасы келесі кезеңдерді қамтиды: 

* Жаңа жобаны құру немесе бар жобаны ашу. 

* Ведомство мен ұйымның атауын, Геодезиялық жұмыстарды жүргізу кезінде 

пайдаланылатын координаттар мен биіктіктер жүйесінің сипаттамасын, стандартты 

жіктеуіштерді икемдеуді, өлшем бірліктерін белгілеуді және басқа да осыған ұқсас 

баптауларды қамтитын бастапқы қондырғылар. 

* Кестелік редакторларда деректерді импорттау немесе деректерді енгізу және өңдеу. Жүйе 

деректерді дайындау әдістерін біріктіруге мүмкіндік береді: мәтіндік файлдардан шаблон 

бойынша деректерді импорттау (мысалы, бастапқы нүктелердің координаттары), 

электрондық Тіркеуші файлдардан өлшемдерді импорттау, кестелік редакторлар арқылы 

деректерді енгізу және т. б. 

* Өлшеулерді алдын-ала өңдеу, бұл теңдестіру алдындағы міндетті дайындық қадамы. Кез 

келген өзгерістер жобаны кезінде ескерілетін болады уравнивании, егер орындалған 

предобработка. 

* Жоспарлы-биіктік негіздемелері пункттерінің координаттарын теңестіру. Теңдестіру 

параметрлерінің параметрлеріне және теңдеудің сапасына айтарлықтай әсер ететін 

өлшеулердің априорлық дәлдігіне ерекше назар аудару керек, әсіресе гетерогенді желілерді 

бірлесіп теңдестіру кезінде. 
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Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 

 

Сабақтың тақырыбы: Жер бетінің үлгісін салудың жалпы қағидаттары 

Модуль / пән атауы: Геодезиядағы ақпараттық технологиялар 

1.Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар:  ЖО - 316 

Сабақтың типі: Тәжірибелік сабақ №5 

2. Мақсаттар, міндеттер: CREDO DAT бағдарламасында жер бетін салуды өңдеу, бетті 

құру технологиясымен танысу. Жер бетінің үлгісін салудың жалпы қағидаттарын білім 

алушыларға түсіндіру.Білім алушыларға тақырыпты игерте алу, бағдарлама маңыздылығын 

арттыру.Студенттердің пәнге деген қызығушылығын арттыру; 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың 

тізімі Жер бетінің үлгісі, рельефтік сандық модель, рельеф формалары 

3. Сабақтың жабдықталуы 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер: Әдістемелік 

нұсқаулар, таратпа материалдар 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: презентация 

4. Сабақтың барысы 

Ұйымдастыру кезеңі  

 Сәлемдесу 

 Сабақ тақырыбын хабарлау, сабақ мақсатының қойылуы 

Оқушылардың біліктілігі мен дағдысын тексеру Өткен тақырып бойынша қысқаша 

мәлімет беру. Пысықтау сұрақтарын жүргізу. 

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі   

    CREDO III жүйелерінде рельефтің сандық моделі Делон алгоритміне сәйкес салынған 

үшбұрышты беттердің реттелген жиынтығы болып табылады. Үшбұрышты беттердің 

шыңдары-XYZ координаттары бар рельефтік нүктелер. Олар триангуляция 

қабырғаларымен байланысқан. 

Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру  

Триангуляцияны құру кезінде модельдің сенімділігін едәуір арттыру үшін 

құрылымдық сызықтар (ҚС) қолданылады. CREDO III жүйелеріндегі беттің сандық 

модельдерінің бөліктері көлденең, жартастар, беткейлер немесе рельефтің басқа 

формалары түрінде ұсынылуы мүмкін. Сипаттамалық формаларды көрсету үшін бет 

стильдері жасалды. 

Сабақтың қорытындысы  

 Сабақты қысқаша түйіндеу 

 Сабаққа қойылған бағаларды айту, келесі сабаққа бағдарлау. 

5. Сабақ бойынша рефлексия 

 Сабақ бойынша түсініксіз кезеңдер 

 Жаңа сабақ ұнағаны 

 Бүгінгі өтілген сабақтағы мәліметтерді болашақта  қолданамын деп ойлайсызба? 
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6. Үйге тапсырма ҚҰРЫЛЫМДЫҚ СЫЗЫҚ (Структурная линия) құрылуы туралы 

ақпаратпен танысу. 

Педагог ________ Рузиева Д.Р. 

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ________Мамбетов М.Б. 

Тәжірибелік сабақ №5 

Тақырыбы: Жер бетінің үлгісін салудың жалпы қағидаттары 

 

CREDO III жүйелерінде рельефтің сандық моделі Делон алгоритміне сәйкес салынған 

үшбұрышты беттердің реттелген жиынтығы болып табылады. Үшбұрышты беттердің 

шыңдары-XYZ координаттары бар рельефтік нүктелер. Олар триангуляция 

қабырғаларымен байланысқан. 

Триангуляцияны құру кезінде модельдің сенімділігін едәуір арттыру үшін құрылымдық 

сызықтар (ҚС) қолданылады. CREDO III жүйелеріндегі беттің сандық модельдерінің 

бөліктері көлденең, жартастар, беткейлер немесе рельефтің басқа формалары түрінде 

ұсынылуы мүмкін. Сипаттамалық формаларды көрсету үшін бет стильдері жасалды. 

Бет стильдері бет стильдері қойындысындағы жоба сипаттары тілқатысу терезесінде 

топтастырылған. Бұл диалог белсенді жоба үшін негізгі орнату/Белсенді жоба мәзірінен 

немесе кез-келген таңдалған жоба үшін контекстік мәзірден бірдей атаумен ашылады. 

Әр стиль түсіру масштабын ескере отырып, дисплей түрін анықтайтын өзіндік параметрлер 

жиынтығына сәйкес келеді. Беттермен және оның негізгі элементтерімен жұмыс жасайтын 

барлық командалар (нүктелерден басқа) мәзірде шоғырланған беті 

БЕТТІ ӨҢДЕУ 

Беттерді өңдеуде екі түрлі әрекетті бөлуге болады: 

* нүктелерді қосу немесе алып тастау, құрылымдық сызықтарды пайдалану, нүкте 

белгілерін өзгерту, триангуляция жиектерінің орнын өзгерту нәтижесінде триангуляцияны 

өзгерту; 

* дисплей түрін өзгерту. Бұл жағдайда триангуляция өңделмейді, бірақ жеке бөлімдерде 

дисплей стилі өзгереді (үшбұрыштардың таңдалған тобы үшін): көлденеңдерді 

беткейлермен, жартастармен ауыстыру және, керісінше, қосымша және көмекші 

горизонттарды енгізу, рельеф қимасының қадамын немесе биіктігін өзгерту. Бұл 

нормативтік талаптарды ескере отырып, рельефті көрсетуге мүмкіндік береді. 

Үшбұрыштар топтарын қалыптастыру арқылы беттің тән аймақтарын бөліп, оларға жеке 

дисплей стилін беруге болады. Үшбұрыштар тобын таңдау үшін немесе, керісінше, 

топтарды бір бетке біріктіру үшін бет/ бетті өңдеу мәзірінде бірқатар командалар 

қарастырылған. Бұл мәзірдің тағы бірнеше командалары бетінің пішінін өзгертуге арналған 

(триангуляция). 

Бетті редакциялау командаларына Поверхность/Удалить поверхность  командалар тобы 

жатады. 

БЕТТІ ҚҰРУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ 

Жалпы жағдайда қолданыстағы рельефтің сандық моделін құру бойынша әрекеттер тізбегі 

келесідей: 

* горизонталь дисплейін бір уақытта баптай отырып, бастапқы деректер негізінде қабатта 

триангуляция (рельеф моделі) құру; 

* жасалған рельеф моделін визуалды бақылау және беттік элементтерді өңдеу (рельефтік 

нүктелер, құрылымдық сызықтар). Өңдеуден кейін бетті қайта құру, көлденең 

позицияларды өзгерту үшін триангуляция жиектерінің орнын өзгерту; 

* модельдеу нәтижелерін жобалау. Беттің жекелеген бөліктері үшін әр түрлі бейнелеу 

стильдерін қолдану (оқшаулағыш, жартастар, беткейлер және т.б.). Бергштрихтер мен 

көлденең жазуларды жасау. 

Үй жұмысы: ҚҰРЫЛЫМДЫҚ СЫЗЫҚ (Структурная линия) құрылуы туралы 

ақпарат 
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Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 

 

Сабақтың тақырыбы: Жер бедерінің нүктелері, құрылымдық сызықтары  

Модуль / пән атауы: Геодезиядағы ақпараттық технологиялар 

1.Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар:  ЖО - 316 

Сабақтың типі: Тәжірибелік сабақ №6 

2. Мақсаттар, міндеттер: CREDO DAT бағдарламасында құрылымдық сызықтарды 

кезеңдерге бөлу, құру командалармен таныстыру.Құрылымдық сызықтар үшін Credo III 

жүйелеріндегі ұғымдармен таныстыру.Білім алушыларға тақырыпты игерте алу, 

бағдарлама маңыздылығын арттыру.Студенттердің пәнге деген қызығушылығын арттыру; 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың 

тізімі Жер бедерінің нүктелері, құрылымдық сызықтар түсінігі,  

3. Сабақтың жабдықталуы 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер: Әдістемелік 

нұсқаулар, таратпа материалдар 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: презентация 

4. Сабақтың барысы 

Ұйымдастыру кезеңі  

 Сәлемдесу 

 Сабақ тақырыбын хабарлау, сабақ мақсатының қойылуы 

Оқушылардың біліктілігі мен дағдысын тексеру Өткен тақырып бойынша қысқаша 

мәлімет беру. Пысықтау сұрақтарын жүргізу. 

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі   
     Құрылымдық сызықтар үшін Credo III жүйелерінде дұрыстық ұғымы енгізілген. 

Егер құру кезінде ол басқа құрылымдық сызыққа тиіп немесе қиылысса немесе жоспарда 

өзімен бірге болса, ал профильде жанасу немесе қиылысу нүктелеріндегі белгілер сәйкес 

келмесе, құрылымдық сызық қате болады. 

Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру  

Қолданыстағы бедердің және жобалық беттердің (тальвегтердің, суайрықтардың, 

өзендердің, жолдардың, арықтардың, Аумақты жоспарлау учаскелерінің және т.б.) тән 

учаскелерін модельдеу үшін құрылымдық желілер арналған.  

Сабақтың қорытындысы  

 Сабақты қысқаша түйіндеу 

 Сабаққа қойылған бағаларды айту, келесі сабаққа бағдарлау. 

5. Сабақ бойынша рефлексия 

 Сабақ бойынша түсініксіз кезеңдер 

 Жаңа сабақ ұнағаны 

 Бүгінгі өтілген сабақтағы мәліметтерді болашақта  қолданамын деп ойлайсызба? 



23 

 

6. Үйге тапсырма CREDO DAT бағдарламасында көрсетілген нұсқаулық бойынша 

құрылымдық сызықтар құру. 

 

 

Педагог ________ Рузиева Д.Р. 

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ________Мамбетов М.Б. 

Тәжірибелік сабақ №6 

Тақырыбы: Жер бедерінің нүктелері, құрылымдық сызықтары 

 

Қолданыстағы бедердің және жобалық беттердің (тальвегтердің, суайрықтардың, 

өзендердің, жолдардың, арықтардың, Аумақты жоспарлау учаскелерінің және т.б.) тән 

учаскелерін модельдеу үшін құрылымдық желілер арналған. Құрылымдық сызықтар бет 

модельдерінің сенімділігі мен дәлдігін қамтамасыз етеді. Құрылымдық сызық-бұл үш 

өлшемді сызық, оның биіктік жағдайын анықтауға арналған профиль бар. 

Көбінесе объектінің немесе жер бетінің геометриялық қасиеттерін көрсету үшін жалғыз 

профиль жеткіліксіз. Мұндай жағдайлар қажет болған жағдайда тік немесе дерлік тік 

беттерді көрсету кезінде пайда болады: жартастар, тіреу қабырғалары, жол жиектерімен 

шектелген жолдың жиектері және т.б. мұндай жағдайларда бетінің сандық моделін құру 

кезінде белгісіздік пайда болады, оны қос Профильді құрылымдық сызықтарды қолдану 

арқылы шешуге болады. Осы профильдердің бірі – жоғарғы (мысалы, тіреу қабырғасының 

немесе жиегінің жоғарғы жиегінде) және екіншісі – төменгі (мысалы, сол қабырғаның 

немесе жол жамылғысы бар жиектің тік бетінің қиылысу сызығы бойынша) тік бөліктің 

бетін анықтайды. 

Құрылымдық сызықтар үшін Credo III жүйелерінде дұрыстық ұғымы енгізілген. Егер құру 

кезінде ол басқа құрылымдық сызыққа тиіп немесе қиылысса немесе жоспарда өзімен бірге 

болса, ал профильде жанасу немесе қиылысу нүктелеріндегі белгілер сәйкес келмесе, 

құрылымдық сызық қате болады. Екінші профиль олардың бірінде болған жағдайда, ҚС 

қиылысқан кезде, құрылымдық сызықтардың кез-келгені міндетті түрде дұрыс болмайды. 

Құрылымдық сызық (ҚС) Поверхность/ Структурная линия командалар көмегімен 

құрылады. 

ҚС құру процесін екі кезеңге бөлуге болады. Бірінші кезеңде құрылымдық сызықтың 

жоспарланған геометриясы анықталады (қолданыстағы полилиниялар немесе примитивтер 

көрсетіледі немесе жаңа элементтер жасалады), екінші кезеңде ҚС-ның биіктік жағдайы 

анықталады. 

Интерактивті құрылыс аяқталғаннан кейін ҚС параметрлері терезесі ашылады, онда сіз 

бірінші профильді құру әдісін анықтап, қажет болған жағдайда екінші профильді 
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тағайындауыңыз керек, сонымен қатар құрылымдық сызық бойымен бетті қайта құру үшін 

параметрді орнатуыңыз керек. 

Жүйеде бірінші профильді құрудың бірнеше әдісі бар, оны Первый профиль тобын Метод 

определения параметр өрісіндегі ашылмалы тізімнен таңдауға болады. Содан кейін 

таңдалған әдіс үшін бірінші профильді анықтау үшін арнайы параметрлер тізімі пайда 

болады. 

Жоспардағы ҚС өңдеу пәрмендері Поверхность/Редактировать структурную линию 

мәзірінде орналасқан. 

ҚС (сақтау қабаты, құру бағыты (инверсия)) және оның биіктік жағдайын (бірінші 

профильді қайта анықтау, Екінші Профильді өзгерту немесе тағайындау) өзгерту үшін 

Параметрлер пәрмені қолданылады . Жоспарланған жағдайды өзгерту үшін Изменить 

узлы и звенья пәрмені қолданылады. 

Сондай-ақ, сіз Объекты по линии, Объекты по контуру, Объекты по существующим, 

Редактирование объектов пәрмендері арқылы құрылымдық сызықты өзгертіп, жаңадан 

құрып, өңдей аласыз. Айырмашылық мынада, бұл командаларда ҚС-мен бірге жағдайдың 

басқа элементтерін бір уақытта өңдеуге болады. 

Поверхность/Работа с профилями Структурной линии жұмыс командасы бірінші және 

екінші профильдерді қарау, талдау, жобалау немесе өңдеу үшін Профиль терезеін терезесін 

ашады. 
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Еуразия аграрлық колледжі 

 

Сабақ жоспары 

Сабақтың тақырыбы: Бейнелеу стильдері:горизонтальдар, жыралар  

Модуль / пән атауы: Геодезиядағы ақпараттық технологиялар 

1.Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар:  ЖО - 316 

Сабақтың типі: Тәжірибелік сабақ №7 

2. Мақсаттар, міндеттер: Бейнелеу стиль түрлерінің түсінігін игеру.Бейнелеу 

стильдеріндегі қолданылатын әдіс тәсілдермен жұмыс жасау.Білім алушыларға тақырыпты 

игерте алу, бағдарлама маңыздылығын арттыру.Студенттердің пәнге деген 

қызығушылығын арттыру; 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың 

тізімі XML форматындағы файлдар,құсбелгілер орнату 

3. Сабақтың жабдықталуы 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер: Әдістемелік 

нұсқаулар, таратпа материалдар 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: презентация  

4. Сабақтың барысы 

Ұйымдастыру кезеңі  

 Сәлемдесу 

 Сабақ тақырыбын хабарлау, сабақ мақсатының қойылуы 

Оқушылардың біліктілігі мен дағдысын тексеру Өткен тақырып бойынша қысқаша 

мәлімет беру. Пысықтау сұрақтарын жүргізу. 

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі   

 Геодезиялық деректер кітапханасы диалогы болашақта жобаларда 

қолдануға болатын координаттар, эллипсоидтар және басқа ресурстар 

жүйелері үшін қажетті параметрлерді енгізуге мүмкіндік береді. 

Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру  

 Кітапхана деректерін импорттауға және экспорттауға болады, алмасу ретінде XML 

форматындағы файлдар қолданылады. Импорттау және экспорттау кезінде кітапхананың 

алмасу жүргізілетін бөлімдерін көрсетуге болады. Мұны істеу үшін қосымша диалогта 

XML файлын көрсеткеннен кейін қажетті бөлімдер үшін құсбелгілерді орнату. 

Сабақтың қорытындысы  

 Сабақты қысқаша түйіндеу 

 Сабаққа қойылған бағаларды айту, келесі сабаққа бағдарлау. 
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5. Сабақ бойынша рефлексия 

 Бүгін сабақта менің түсінгенім.... 

 Мен үшін жаңалық болғаны.... 

 Бүгінгі сабақта маған ұнағаны,ұнамағаны 

6. Үйге тапсырма Импорттау туралы деректер қарастыру. 

 

 

Педагог ________ Рузиева Д.Р. 

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ________Мамбетов М.Б. 

Тәжірибелік сабақ №7 

Тақырыбы: Бейнелеу стильдері:горизонтальдар, жыралар 

 

Барлық жобаларға ортақ деректер геодезиялық кітапхана деп аталатын жерде сақталады. 

Геодезиялық кітапхана қосымшаны бірінші рет орнатқан кезде бір рет жасалады. 

Кітапханамен жұмыс істеу үшін геодезиялық деректер кітапханасы диалогы арналған, оны 

команда ашады Геодезиялық кітапхана мәзірден Файл және бөлімдерді қамтиды: 

* Эллипсоидтар 

* Датумдар 

* Координаттар жүйесі 

* Биіктік жүйелері 

* Геоидтер 

* Координаталық түрлендіру 

* Картографиялық торлар 

* Далалық кодтау 

* Веб-карта серверлері 

Геодезиялық деректер кітапханасы диалогы болашақта жобаларда қолдануға болатын 

координаттар, эллипсоидтар және басқа ресурстар жүйелері үшін қажетті параметрлерді 

енгізуге мүмкіндік береді. 

Кітапхана деректерін импорттау және экспорттау 

Кітапхана деректерін импорттауға және экспорттауға болады, алмасу ретінде XML 

форматындағы файлдар қолданылады. 

Импорттау және экспорттау кезінде кітапхананың алмасу жүргізілетін бөлімдерін 

көрсетуге болады. Мұны істеу үшін қосымша диалогта XML файлын көрсеткеннен кейін 

қажетті бөлімдер үшін құсбелгілерді орнатыңыз. 

Импорттау кезінде қосымша диалогта импорт режимін нақтылауға болады (ауыстыру 

немесе қосу). Сондықтан, белгіленген режимге байланысты, импорттау кезінде 

кітапхананың барлық мазмұны немесе оның бөлігі ауыстырылады (мазмұнды тазарту) 

немесе пайдаланушы жасаған элементтерге қосымша элементтер қосылады (атын өзгерту 

арқылы қосыңыз). 

Диалог түймелері 

* Қалта жасау-элементтер тізімінде қалта жасау. 

* Жасау-кітапхана тізіміне жаңа элемент қосу. Жаңа элемент атауын енгізіп ,оның 

параметрлерін теңшеуге болады (Параметрлер терезесінде). 

* Жою-таңдалған элементті кітапхана тізімінен жою. 

* Кітапхана деректерін импорттау, экспорттау-импорттау немесе экспорттау (XML алмасу 

форматы). 

* Әдепкі қалпына келтіру - әдепкі параметр мәндерін қалпына келтіру (XML жеткізу 

файлынан импорттау), импорттау режимін орнату. Импорт туралы жоғарыдағы бөлімді 

қараңыз. 

* Жарайды-ағымдағы параметрлерді қолданыңыз және диалогты жабыңыз. 
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* Болдырмау-ағымдағы параметрлерді болдырмау және диалогты жабу. 

* Ағымдағы параметрлерді қолданыңыз, диалог жабылмайды. 

ЭЛЛИПСОИДТАР 

Бөлімде әр түрлі проекцияларда жазықтықтағы координаталар жүйесін сипаттау кезінде 

қолданылатын эллипсоид параметрлерінің кітапханасы өңделеді. Кітапханада жаңасын 

жасауға, сондай-ақ бар эллипсоидты жоюға немесе өңдеуге болады. 

Бағдарламада еркін атпен және екі параметрмен сипатталған биаксиалды эллипсоидтар 

қолданылады-жартылай осьтердің мәндері немесе жартылай осьтердің біреуінің мәні және 

қысу. 

Бар эллипсоидтың параметрлерін өзгерту үшін оның атын терезенің жоғарғы жағындағы 

тізімнен таңдау керек. Терезенің төменгі жағындағы өрістерде қажетті параметрлерді 

өңдеңіз. Өңдеуге болатын бес параметр (a, b, f, 1 / f, e) өзара байланысты, яғни олардың 

біреуі өзгерген кезде қалғандары автоматты түрде қайта есептеледі. 

Жаңа эллипсоид жасау үшін Жасау түймесін басыңыз. Эллипсоидтың атын көрсетіп, OK 

түймесін басыңыз. Осыдан кейін терезенің төменгі жағындағы өрістерде қажетті 

параметрлерді толтырыңыз (өңдеңіз) және ОК түймесін басыңыз. Өңделген 

(толықтырылған) эллипсоид ағымдағы жиынтыққа қосылады. 

Жою батырмасы ағымдағы жиынның тізімінде таңдалған эллипсоидты жояды. Болдырмау 

батырмасы аяқталған өңдеуді болдырмайды және диалогты жабады. Енгізілген өзгерістерді 

сақтау үшін Қолдану түймесін басыңыз. 

КООРДИНАТТАР ЖҮЙЕСІ 

Координаталар жүйесінің параметрлері түзетулерді есептеу кезінде және жоспарлы 

координаталарды ұсыну кезінде ескеріледі. Бұл бөлімде сіз жаңа координаттар жүйесін 

(СК) құра және өңдей аласыз, соның ішінде СК-ны жоя аласыз. 

Бағдарламада әртүрлі проекциялардың СК қолданылады (Жергілікті, Transverse Mercator, 

компьютерден Жергілікті, Lambert, Mercator, PseudoMercator, Orthographic, PROJ.4, 

композициялық).PROJ нұсқасын таңдағанда.4 EPSG мәліметтер базасының барлық 

проекциялары қол жетімді болады (проекция түрі proj өрісінде көрсетілген.4), проекция 

параметрлерінің тізімі проекция түріне байланысты динамикалық түрде қалыптасады. 
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Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 

 

Сабақтың тақырыбы: Бергштрихтар мен горизонталь жазбалары  

Модуль / пән атауы: Геодезиядағы ақпараттық технологиялар 

1.Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар:  ЖО - 316 

Сабақтың типі: Тәжірибелік сабақ №8 

2. Мақсаттар, міндеттер: Тәжірибеде Кредо саласында алған білімдерін пысықтау. 

Геодезиялық жұмыстарды орындау кезінде жауапкершілікті қалыптастыру үшін негіз 

қалау; Білім алушыларға тақырыпты игерте алу, бағдарлама маңыздылығын арттыру. 

Студенттердің пәнге деген қызығушылығын арттыру; 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың 

тізімі Бергштрих, горизонталь жазбалар 

3. Сабақтың жабдықталуы 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер: Әдістемелік 

нұсқаулар, таратпа материалдар 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: презентация 

4. Сабақтың барысы 

Ұйымдастыру кезеңі  

 Сәлемдесу 

 Сабақ тақырыбын хабарлау, сабақ мақсатының қойылуы 

Оқушылардың біліктілігі мен дағдысын тексеру Өткен тақырып бойынша қысқаша 

мәлімет беру. Пысықтау сұрақтарын жүргізу. 

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі   
Триангуляцияны қоюлау үшін беттің интерполяция түрін анықтайды. Триангуляцияның 

қоюлануын қосуға және өшіруге мүмкіндік береді. Параметр өшірілген кезде Делонаның 

классикалық триангуляциясы жасалады, қосылған кезде алынған беттің минималды 

қисықтық критерийі бойынша бүкіл аймақтың триангуляциясымен біркелкі толтырылуын 

қамтамасыз ететін қосымша нүктелер пайда болады. 

Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру  

 Триангуляция қабырғасының ұзындығы. Үшбұрыштарды қалыптастыру кезінде 

қабырғаның максималды ұзындығын анықтайды (беттің контурын салу кезінде 

қолданылады). 

Сабақтың қорытындысы  

 Сабақты қысқаша түйіндеу 
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 Сабаққа қойылған бағаларды айту, келесі сабаққа бағдарлау. 

5. Сабақ бойынша рефлексия 

 Бүгін сабақта менің түсінгенім.... 

 Мен үшін жаңалық болғаны.... 

 Бүгінгі сабақта маған ұнағаны,ұнамағаны 

6. Үйге тапсырма Картографиялық торларды құру 

 

Педагог ________ Рузиева Д.Р. 

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары ________Мамбетов М.Б. 

 

Тәжірибелік сабақ №8 

Тақырыбы: Бергштрихтар мен горизонталь жазбалары 

 

ЖОСПАР 

Бұл бөлімде сипаттарды баптау орындалады: 

* Жер бедерінің беті. 

Моделі: 

Интерполяция түрі. Триангуляцияны қоюлау үшін беттің интерполяция түрін анықтайды. 

Триангуляцияның қоюлануын қосуға және өшіруге мүмкіндік береді. Параметр өшірілген 

кезде Делонаның классикалық триангуляциясы жасалады, қосылған кезде алынған беттің 

минималды қисықтық критерийі бойынша бүкіл аймақтың триангуляциясымен біркелкі 

толтырылуын қамтамасыз ететін қосымша нүктелер пайда болады. 

Триангуляция қабырғасының ұзындығы. Үшбұрыштарды қалыптастыру кезінде 

қабырғаның максималды ұзындығын анықтайды (беттің контурын салу кезінде 

қолданылады). 

Жеңілдетілген сурет. Параметр қосылған кезде көлденең және бергстрихтердің 

қолтаңбаларын есептеу орындалмайды, бұл беттің тез қалпына келуін қамтамасыз етеді. 

Изолиниялар: 

Оқшаулау параметрлерін орнату: қадам, түрі, түсі және сызықтардың қалыңдығы. 

Қалыңдатылған изоляциялар: 

Қалыңдатылған оқшаулау параметрлерін орнату: сызықтардың көптігі, түрі және 

қалыңдығы. 

Градиент: 

Градиенттің мөлдірлігі параметрлерін баптау. 

Изолиний, бергстрих қолтаңбалары: жеңілдетілген сурет өшірілген кезде параметрлер 

топтары қол жетімді. Қол қою параметрлерін және бергстрих ұзындығын реттеуге 

мүмкіндік береді. 

КООРДИНАТАЛЫҚ ТОРЛАР 

Графикалық терезеде және шығарылатын сызбаларда фильтр орнатылған кезде 

координаталық сызықтардың қиылысуы (координаталық тор), сондай-ақ топографиялық 

жоспарлардың парақтарының (планшеттерінің) тік бұрышты графигі көрсетіледі. 

* Тор бөлімінде координаталық торлар тобында тор қадамын көрсетіңіз. Әдепкі бойынша, 

ағымдағы түсіру масштабына сәйкес келетін қадам ұсынылады. Қажет болса, қалған 

параметрлерді реттеп, ОК түймесін басыңыз. 

ПЛАНШЕТТІК ТОРЛАР 

Жұмыс терезесінде және жасалған графикалық құжаттарда сүзгі орнатылған кезде 

топографиялық жоспарлардың парақтарының (планшеттерінің) тік бұрышты графигі 

көрсетіледі. Масштабты қатардың белсенді планшеттік торы сурет салуға арналған 

планшеттерді анықтауға қызмет етеді. 

Планшеттік торларды жасау және өңдеу үшін: 
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* Файл мәзірінің жоба сипаттары пәрменін таңдаңыз. 

* Жоба сипаттары тілқатысу терезесінде планшеттік торлар бөлімін таңдаңыз. 

* Планшеттік торлар тобында өңдеу үшін бар торды таңдаңыз. 

- Кітапханаға жаңа планшет торын енгізу үшін жасау батырмасы қолданылады. Планшет 

торларының тізіміне жаңа тор қосылады. Жаңа планшет торының атын енгізіп, оның 

параметрлерін өңдеңіз. 

- Жою батырмасымен планшеттік торды кітапханадан жоюға болады . 

* Тор параметрлері тобында параметрлерді өңдеңіз: 

- Масштаб-график жасалатын масштаб. Ашылмалы тізімнен масштабты таңдаңыз. 

- Биіктігі мен ені мм-планшеттің өлшемдері миллиметрмен-биіктігі (раманың оңтүстігінен 

солтүстік жиегіне дейінгі өлшем) және ені (раманың батысынан Шығыс жиегіне дейінгі 

Өлшем). "Сұр" алаңда жергілікті жерде метрмен (футпен) тиісті өлшемдер пайда болады. 

- Басы-планшет жақтауларының торын сызу басталатын нүктенің N және E координаттары. 

КАРТОГРАФИЯЛЫҚ ТОРЛАР 

Кестелерде, ведомостарда, графикалық терезеде және шығарылатын сызбаларда фильтр 

орнатылған кезде ТМД елдерінде қабылданған СК42 (95) Парақ графигінде парақтардың 

шекаралары және топографиялық карталардың номенклатурасы көрсетіледі. Парақтар мен 

номенклатураның шекараларын көрсету функционалы жұмыс СК 3 немесе 6 градустық 

аймақтары бар Гаусс-Крюгер СК болып табылса және жергілікті координаттар жүйесі 

(СК63, МСК-хх және т.б.) үшін жұмыс істемесе ғана жұмыс істейді. 

Картографиялық торлар тізімінен торды таңдап, оны құсбелгімен белгілеңіз.Белсенді 

түймесін басыңыз. Сіз баптау түймесін басу арқылы карта торының параметрлерін өңдей 

аласыз. Геодезиялық деректер кітапханасы диалогы шақырылады 
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Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 

 

Сабақтың тақырыбы: Жер бедерінің құрылымдық сызықтарын жасау  

Модуль / пән атауы: Геодезиядағы ақпараттық технологиялар 

1.Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар:  ЖО - 316 

Сабақтың типі: Тәжірибелік сабақ №9 

2. Мақсаттар, міндеттер: Құрылымдық сызықтар рельефтің беткі модельдерінің 

сенімділігі мен дәлдігінің маңыздылығын анықтау.CRED DAT программасының негізгі 

функциялары,жүйе ерекшелігі, қолдану саласы туралы ақпаратпен таныстыру.Білім 

алушыларға тақырыпты игерте алу, бағдарлама маңыздылығын арттыру.Студенттердің 

пәнге деген қызығушылығын арттыру; 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың 

тізімі Құрылымдық сызық ұғымы,ТОПОПЛАН жүйесі 

3. Сабақтың жабдықталуы 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер: Әдістемелік 

нұсқаулар, таратпа материалдар 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: презентация 

4. Сабақтың барысы 

Ұйымдастыру кезеңі  

 Сәлемдесу 

 Сабақ тақырыбын хабарлау, сабақ мақсатының қойылуы 

Оқушылардың біліктілігі мен дағдысын тексеру.Өткен тақырып бойынша қысқаша 

мәлімет беру. Пысықтау сұрақтарын жүргізу. 

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі   
Құрылымдық сызықтар рельефтің беткі модельдерінің сенімділігі мен дәлдігін қамтамасыз 

ету үшін кеңінен қолданылады. CREDO III-де құрылымдық сызық ұғымы оның қасиеттері 

негізінде 3D полилиниясы ретінде едәуір кеңейтілген-ол әрқашан бойлық профильге ие 

және көбінесе сызықты емес. 

Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру  

 Құрылымдық сызық ұғымының мұндай кеңеюі табиғи және жасанды (жобалық) 

беттердің модельдерін бірыңғай әдістермен жасауға мүмкіндік береді. Сондықтан 
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пайдаланушы ТОПОПЛАН жүйесінде де, жол және бас жоспар жүйелерінде де осы 

әдістерді оңай меңгереді. 

Сабақтың қорытындысы  

 Сабақты қысқаша түйіндеу 

 Сабаққа қойылған бағаларды айту, келесі сабаққа бағдарлау. 

5. Сабақ бойынша рефлексия 

 Бүгін сабақта менің түсінгенім.... 

 Мен үшін жаңалық болғаны.... 

 Бүгінгі сабақта маған ұнағаны,ұнамағаны 

6. Үйге тапсырма Құрылымдық сызықтың профилін анықтау тәсілдері. 

 

Педагог  _________Рузиева Д.Р. 

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары _________Мамбетов М.Б. 

Тәжірибелік сабақ №9 

Тақырыбы: Жер бедерінің құрылымдық сызықтарын жасау 

 

Құрылымдық сызықтарды ескере отырып беттерді модельдеу. 

Жоғарыда айтылғандай, құрылымдық сызықтар рельефтің беткі модельдерінің сенімділігі 

мен дәлдігін қамтамасыз ету үшін кеңінен қолданылады. CREDO III-де құрылымдық сызық 

ұғымы оның қасиеттері негізінде 3D полилиниясы ретінде едәуір кеңейтілген-ол әрқашан 

бойлық профильге ие және көбінесе сызықты емес, өйткені оның құрамына екі проекцияда 

(жоспар мен профильде) қисық сызықты элементтер кіреді: шеңбер доғалары, клотоид, 

парабол, сплайндық сегменттер. 

Құрылымдық сызық ұғымының мұндай кеңеюі табиғи және жасанды (жобалық) 

беттердің модельдерін бірыңғай әдістермен жасауға мүмкіндік береді. Сондықтан 

пайдаланушы ТОПОПЛАН жүйесінде де, жол және бас жоспар жүйелерінде де осы 

әдістерді оңай меңгереді. Алайда, егер табиғи рельеф моделін құру кезінде құрылымдық 

полилиниялар көп жағдайда оны түзету үшін пайдаланылса, онда 3D объектілері мен 

дизайн беттерін жобалау кезінде олар маңызды рөл атқарады. Осыған байланысты, мұндай 

объектілерді жобалау кезінде құрылымдық сызықтардың жоспары мен профилін құрудың 

және өңдеудің әртүрлі әдістері қажет, өйткені олар объектілердің үш өлшемді жобаланған 

беттерінің жиектері ретінде қызмет етеді. 

Құрылымдық полилиниялар-бұл жер бетінің органикалық элементі, сондықтан Credo-да 

беттерді құру және өңдеу әдістерінің көпшілігі олардың қасиеттерін ескереді, атап 

айтқанда: 

* уақытша контурдың шекаралары, оның шегінде беті жасалады, көбінесе қолданыстағы 

құрылымдық сызықтар бойынша орнатылады; 

* контурдың ішінде немесе оның шекарасында орналасқан құрылымдық сызықтар 

рельефпен үйлесімді болуы керек; 

* бетті құру кезінде берілген қабаттың барлық құрылымдық сызықтары бір бетке 

жататындығы тексеріледі; 

• егер құрылымдық сызық жер бетінен кешірек салынса және оған жатпаса (толығымен 

немесе ішінара), онда қайта құру кезінде беті көтеріледі немесе оның деңгейіне түседі 

(әрине, құрылымдық сызықтар дұрыс болуы керек). 

Жоғарыда айтылғандай, cl көмегімен Credo-да беттерді құру және өңдеу әдістері 

қолданыстағы және жобалық беттер үшін бірдей. СЛ 3D объектілерінің жиектері ретінде 

қызмет етеді, олардың дизайны кезінде СЛ көбінесе олардың жоспары мен профилін құру 

және өңдеудің арнайы қарастырылған әдістері арқылы қайта құрылады. 

 

Құрылымдық 3D-полилиниялардың жоспары мен профилін құру және өңдеу әдістері 
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CREDO III құрылымдық 3D полилиниялардың жоспарын (көлденең проекцияларды) 

құрудың және өңдеудің барлық мүмкін әдістерін қолданады. 

Құрылымдық 3D полилиниясын жасауға болады: 

* бұрыннан бар полилинияда; 

* базалық геометриялық элементтер бойынша; 

* базалық геометрияны бір уақытта құрумен; 

* Профильді бір уақытта көшіре отырып, басқа қабаттан көшіру арқылы; 

* жер бетінің шекарасы учаскесі бойынша; 

* үшбұрыштар тобының шекарасы учаскесі бойынша; 

* екі беттің қиылысу сызығы ретінде. 

 

Барлық осы әдістер жоспар терезесінде бөлек командалар ретінде топтастырылған. 

Құрылымдық сызықты өңдеу әдістері де қол жетімді: кесу, біріктіру, басын немесе соңын 

өзгерту, профильді жою және өңдеу (төменде қараңыз). 

 

Құрылымдық сызықтың көлденең проекциясын құру әдісіне қарамастан (жоспарда) оның 

профилі міндетті түрде анықталады, алайда бұл әрдайым Профиль терезесінде жұмыс істеу 

қажеттілігін білдірмейді. Қарапайым жағдайларда профиль автоматты түрде анықталады. 

Сонымен қатар, сіз бүкіл Профильді немесе оның бөлімін жоспар терезесінен бірден өңдей 

аласыз (қайта анықтай аласыз). 

 

Құрылымдық сызықтың профилін келесідей анықтауға болады: 

* берілген биіктігі бар көлденең профиль (пайдаланушы биіктік белгісін орнатады); 

* бір сызықтан көлбеу профиль: 

- бастапқы нүктенің берілген биіктігі және сызықтың тұрақты еңісі бойынша; 

- бірінші және соңғы нүктенің берілген биіктігі бойынша (бұл жағдайда сызықтың еңісі 

автоматты түрде есептеледі); 

* құрылымдық сызық өтетін немесе оған жақын қабат нүктелерінің биіктіктерінің 

сызықтық интерполяциясы; 

* SL өтетін қабат нүктелерінің биіктіктерінің сплайн интерполяциясы. 

 

Профильді құру кезінде биіктік интерполяциясының ерекшеліктері бар: 

 

* беті салынбаған жерде профиль нүктелердің биіктігі бойынша автоматты түрде жасалады; 

* нүктелерден басқа, қабат үшбұрыштарының жиектерінің биіктігін ескеруге болады; 

* Автоматты интерполяция кезінде құрылған АЖ профилі құрылымдық сызықтың екі 

жағындағы әсер ету аймағының шекараларын анықтайтын белгілі бір (бағдарламалық түрде 

берілген) диапазонның ішіндегі нүктелермен анықталады. 

Жоғарыда сипатталған құрылымдық сызықтың бойлық профилін анықтау әдістері оны 

құрудың барлық мүмкін нұсқаларын ескереді және пайдаланушының жұмысын 

шектемейді. Сонымен, мысалы, егер: 

* АЖ профилін анықтаған кезде диапазонға (СЛ-дан екі жағындағы шекаралар) бір нүкте 

немесе үшбұрыштың бір шеті түспейді (беті жоқ), онда интерполяцияны қолдану мүмкін 

емес-басқа әдісті таңдау керек (тұрақты биіктігі бар, басында биіктіктен көлбеу немесе 

профильдің басында және соңында биіктігі бар), содан кейін қажет болған жағдайда 

профиль терезесінде SL профилін интерактивті түрде өңдеңіз; 

* барлық құрылымдық сызық бір үшбұрыштан өтеді (яғни беті бар), онда нүкте 

биіктіктерінің сплайн интерполяциясынан басқа барлық әдістерді қолдануға болады; 

* СЛ басында немесе соңында нүктелер мен жиектер жоқ, содан кейін Профильді 

интерполяциялауға болады, және бұл бөлімдер іргелес нүкте белгісімен көлденең болады 

және т. б. 
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Құрылымдық сызық профилін Профиль терезесінде немесе жоспар терезесінен өңдеуге 

болады: 

 

* Профиль терезесінде өңдеуді арнайы команда шақырады. Мұнда, сондай-ақ жоспар 

терезесінде, профиль полилиниясын интерактивті өңдеудің барлық әдістері қол жетімді; 

Мұнда сіз екінші профильді тағайындай және өңдей аласыз (оның функциялары туралы 

толығырақ төменде қараңыз); 

* жоспар терезесінен тек қолданыстағы құрылымдық сызықтардың, соның ішінде 

профильдері өңделген сызықтардың профилін өңдеуге болады (яғни, бұл бүкіл Профильді 

немесе оның бөлімін қайта анықтайды). Бұл үшін арнайы терезе жоспары командалары бар: 

- АЖ профилін профильге ауыстыру (белгілердің сызықтық интерполяциясымен, 

нүктелердің сплайн интерполяциясымен, тұрақты көлбеу (көлбеу немесе басталу, аяқталу 

белгілері бойынша)); 

- тұрақты биіктігін орнатыңыз (көлденең профиль); 

- басқа құрылымдық сызықтан жалтару арқылы жасаңыз (жаңа АЖ құру кезінде мұндай 

әдіс жоқ); 

- құрылымдық желі учаскелері үшін параметрлер бойынша (еңістер, еңістердің сынуы, 

белгілер, қашықтықтар) жасау (бұл әдіс базалық полилинияларды бір уақытта құра отырып, 

жаңа АЖ құру кезінде де қол жетімді). 
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Еуразия аграрлық колледжі 

 

Сабақ жоспары 

 

Сабақтың тақырыбы: Жер бедерінің үлгісін жасау, редакциялау 

Модуль / пән атауы: Геодезиядағы ақпараттық технологиялар 

1.Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар:  ЖО - 316 

Сабақтың типі: Тәжірибелік сабақ №10 

2. Мақсаттар, міндеттер: "Credo сызықтық ізденістер" жүйесінде бедердің цифрлық 

моделі арқылы жер бедерінің үлгісін жасау.Credo бағдарламасын зерттеп, талдау арқылы 

білімдерін арттыру.Абриспен танысып, цифрлық моделі арқылы  дамыту.Білім 

алушыларды қамқорлыққа, бір-бірін сыйлауға тәрбиелеу. 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың 

тізімі "Credo сызықтық ізденістер" жүйесі, Credo бағдарламасы 

3. Сабақтың жабдықталуы 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер: Әдістемелік 

нұсқаулар, таратпа материалдар 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: презентация 

4. Сабақтың барысы 

Ұйымдастыру кезеңі  

 Сәлемдесу 

 Сабақ тақырыбын хабарлау, сабақ мақсатының қойылуы 

Оқушылардың біліктілігі мен дағдысын тексеру.Өткен тақырып бойынша қысқаша 

мәлімет беру. Пысықтау сұрақтарын жүргізу. 

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі   
"Credo сызықтық ізденістер" жүйесінде бедердің цифрлық моделі Делоненің триангуляция 

алгоритмі бойынша құрылады. Модельдің сенімділігін арттыру үшін құрылымдық 

сызықтар қолданылады. Құрылымдық сызықтар-тальвегтер, су айдындары, беткейлердің 

жиектері мен табандары.  

Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру  
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 Абристе сіз тән құрылымдық сызықты - Томь ағысын көре аласыз. Құрылымдық сызық 

рельеф қабатында, пикеттер сақталатын жерде құрылуы керек. Оны жасау үшін біз 

қолданамыз: беті - құрылымдық сызық - элементтер құрумен. 

Сабақтың қорытындысы  

 Сабақты қысқаша түйіндеу 

 Сабаққа қойылған бағаларды айту, келесі сабаққа бағдарлау. 

5. Сабақ бойынша рефлексия 

 Бүгін сабақта менің түсінгенім.... 

 Мен үшін жаңалық болғаны.... 

 Бүгінгі сабақта маған ұнағаны,ұнамағаны 

6. Үйге тапсырма Бақылау сұрақтарымен жұмыс 

 

Педагог  _________Рузиева Д.Р. 

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары _________Мамбетов М.Б. 

 

Тәжірибелік сабақ №10 

Тақырыбы: Жер бедерінің үлгісін жасау, редакциялау 

"Credo сызықтық ізденістер" жүйесінде бедердің цифрлық моделі Делоненің триангуляция 

алгоритмі бойынша құрылады. Модельдің сенімділігін арттыру үшін құрылымдық 

сызықтар қолданылады. Құрылымдық сызықтар-тальвегтер, су айдындары, беткейлердің 

жиектері мен табандары.  

Абристе сіз тән құрылымдық сызықты - Томь ағысын көре аласыз. Құрылымдық сызық 

рельеф қабатында, пикеттер сақталатын жерде құрылуы керек. Оны жасау үшін біз 

қолданамыз: беті - құрылымдық сызық - элементтер құрумен. Паркирленген панельде 

құрылымдық желіні құру түрін таңдаған кезде Параметрлер терезесі автоматты түрде 

қосылады. Параметрлер терезесінің құралдар тақтасында жүгіргінің бірнеше түрін таңдауға 

болады: 

  
1. жаңа нүкте жасау үшін курсор; 

2. бар нүктені таңдауға арналған курсор; 

3. бар жолды таңдауға арналған курсор; 

4. полигонды таңдауға арналған курсор; 

5. бар мәтінді таңдауға арналған курсор 

Біз бар нүктелер бойынша құрылымдық сызық саламыз, сондықтан Параметрлер 

терезесінде бар нүктелерді түсіру үшін курсор түрін таңдаймыз:  Соңғы элементтегі 

LCM-ді екі рет басу құрылымдық сызықты аяқтауға мүмкіндік береді. Біз су ағысы 

бойымен өтетін құрылымдық сызық саламыз - Том өзенінің бойымен. Құрылымдық 



37 

 

сызықтың соңғы элементінде екі рет басу керек. Параметрлер терезесінде анықтау әдісі 

жолындағы сызықтық интерполяцияны таңдаңыз. 

 
Әрі қарай, Параметрлер терезесінің құралдар тақтасында құрылысты Қолдану түймесін 

басыңыз (әр құрылысты аяқтау үшін осы батырманы басу керек). Параметрлер терезесінің 

құралдар тақтасында құрылымдық сызық жасағаннан кейін әдісті Аяқтау түймесін басыңыз 

(Бұл батырманы құрылыс әдісінен шығу үшін құрылыс аяқталғаннан кейін әр рет басу 

керек). Құрылымдық сызықты өңдеу немесе жою үшін біз командаларды қолданамыз: беті 

- құрылымдық сызықты өңдеңіз. 

 
Жоспардың бөліктері арасында ыңғайлы қозғалыс тінтуір доңғалағының көмегімен жүзеге 

асырылады: оның айналуы жоспарды жақындатуға немесе алыстатуға мүмкіндік береді, сіз 

Маша дөңгелегін ұстап тұрып кескінді жылжытуға болады. 

Кірісеміз құру горизонталей: Беті Құру беті Құру қабатындағы. Параметрлер терезесіндегі 

панельдік панельде күріш сияқты мәндерді орнатыңыз. 14. Беті пикеттер мен құрылымдық 

сызықтар орналасқан қабатта салынуы керек. Параметрлер терезесінің басқару тақтасында 

бетті құру үшін бетті құру түймесін басу керек. Алынған бет 15-суретте көрсетілген. 

 15 сурет 

Беттің шеттерінде сіз қосымша үшбұрыштарды көре аласыз, олардың кейбір 

қабырғаларында интерполяция дұрыс емес. Мысал ретінде 701, 25 және 31 пикеттерден 

тұратын Үшбұрыш(сурет. 16). Бұл үшбұрыш артық, өйткені 701 және 31 нүктелер арасында 

интерполяциялау мүмкін емес. Сондай-ақ, 26, 27 және 28 пикеттерден құралған үшбұрышта 

26 және 28 нүктелер арасында интерполяциялау мүмкін емес (сурет. 16). Мұндай 
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үшбұрыштарды жою үшін " беті - бетін алып тастаңыз - үшбұрыштарды алып тастаңыз. 

Переключив жүгіргісі таңдау полигон (құралдар тақтасындағы Параметрлер мәзірінде) 

удаляем артық үшбұрыштар жиектеріне бетін-суретті қараңыз). 17 қосымша 

үшбұрыштарды алып тастағаннан кейін алынған бетті көрсетеді. 

16 сурет 

 17 сурет 

"Credo сызықтық зерттеулер" жүйесінде үшбұрыштарды жиектерді ауыстыру арқылы 

түзету мүмкіндігі бар: беті - бетті өңдеу - жиекті ауыстыру. Бұл операцияның мәні мынада: 

екі үшбұрыштан тұратын 24, 26, 27, 29 көпбұрышты алыңыз (сурет. 18). Бұл екі 

үшбұрыштың ортақ шеті 26-29. Қабырғаны лақтыру дегеніміз-көпбұрышта 26-29 емес, 24-

27 жиегін салу. Интерполяция жиектер бойымен жасалады, сондықтан жиектерді ауыстыру 

кезінде көлденең сызықтар өзгереді. Қабырғаларды ауыстыру рельефтің құрылысын 

қолмен реттеуге, салынған көлденең сызықтарды тегістеуге мүмкіндік береді. 

18 сурет 

Бергштрихтер мен көлденең жазуларды жасау үшін біз бетті - Бергштрихтер командасын 

және элементтерді құратын көлденең жазуларды қолданамыз. Әрі қарай, курсордың () 

тиісті түрін қолдана отырып, көлденең немесе бергстрихтің қолдарын қою керек сызықты 

көрсету керек. Параметрлер терезесінің негізгі мәзірінде сызық салуды аяқтау үшін 

құрылысты аяқтау түймесін басыңыз. Параметрлер терезесінде біз осы жолға не қою 

керектігін көрсетеміз: бергштрихтер, қолтаңбалар немесе екеуі де (сурет. 19). 
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19 сурет 

Бұл жерде рельефтің сандық моделін құру аяқталды. Триангуляция жиектері мен 

құрылымдық сызықтардың көрінуін өшіріңіз, өйткені бұл элементтерді дайын жоспарда 

көрсетудің қажеті жоқ. Алдымен Рельеф қабатын таңдау керек (яғни қабаттың атауын көк 

түспен бөлектеу керек), содан кейін құралдар тақтасындағы қабаттар терезесінде көріну 

сүзгілерін қосыңыз (сурет. 20), триангуляция жиектері мен құрылымдық сызықтарды 

ажыратыңыз. Қабаттар терезесінің құралдар тақтасындағы өзгерістерді растау үшін 

параметрлерді Қолдану түймесін басыңыз. 

20 сурет 
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Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 

Сабақтың тақырыбы: Нүктелік, сызықтық, көлемдік  топографиялық нысаналарды 

жасау және редакциялау  

Модуль / пән атауы: Геодезиядағы ақпараттық технологиялар 

1.Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар:  ЖО - 316 

Сабақтың типі: Тәжірибелік сабақ №11 

2. Мақсаттар, міндеттер: Топографиялық нысаналарды таныстыра отырып, студенттердің 

білімділік дағдыларын жетілдіру.Білім алушылардың оқуға деген ізденістерін жетілдіру, 

білімділіктерін арттыру.Білім алушыларға тақырыпты игерте алу, пән бойынша 

оқытылатын бағдарламалар бойынша тақырыптың маңыздылығын арттыру.Студенттердің 

пәнге деген қызығушылығын арттыру; 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың 

тізімі Топографиялық нысаналар 

3. Сабақтың жабдықталуы 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер: Әдістемелік 

нұсқаулар, таратпа материалдар 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: презентация 

4. Сабақтың барысы 

Ұйымдастыру кезеңі  

 Сәлемдесу 

 Сабақ тақырыбын хабарлау, сабақ мақсатының қойылуы 

Оқушылардың біліктілігі мен дағдысын тексеру.Өткен тақырып бойынша қысқаша 

мәлімет беру. Пысықтау сұрақтарын жүргізу. 

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі   
Құрылған нүктелік тақырыптық нысандар параметрлерін өңдеу нүктелік нысанды құру/ 

Өңдеу пәрменін немесе әмбебап өңдеу әдістерін қолдану арқылы жүзеге асырылады.  

"Credo сызықтық ізденістер" жүйесінде бедердің цифрлық моделі Делоненің триангуляция 

алгоритмі бойынша құрылады. Модельдің сенімділігін арттыру үшін құрылымдық 

сызықтар қолданылады. Құрылымдық сызықтар-тальвегтер, су айдындары, беткейлердің 

жиектері мен табандары.  
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Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру  

 Бір немесе бірнеше tto таңдағаннан кейін, жергілікті құралдар тақтасындағы тиісті 

түймені іске қосып, олардың параметрлерін өзгертуге, жылжытуға, бұруға, жоюға немесе 

сызық бойымен бағыттауға болады. 

Сабақтың қорытындысы  

 Сабақты қысқаша түйіндеу 

 Сабаққа қойылған бағаларды айту, келесі сабаққа бағдарлау. 

5. Сабақ бойынша рефлексия 

 Бүгін сабақта менің түсінгенім.... 

 Мен үшін жаңалық болғаны.... 

 Бүгінгі сабақта маған ұнағаны,ұнамағаны 

6. Үйге тапсырма Бақылау сұрақтарымен жұмыс 

Педагог  _________Рузиева Д.Р. 

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары _________Мамбетов М.Б. 

Тәжірибелік сабақ №11 

Тақырыбы: Нүктелік топографиялық нысаналарды жасау және редакциялау 

 

Жоспардың графикалық аймағындағы кез-келген нысанды таңдағаннан кейін, 

Параметрлер терезесінде олар туралы ақпарат көрсетіледі және сол 

команданың панельдерінде өңдеу әдістері  ашылады. Әдістер жиынтығы 

таңдалған элементтердің түрі мен санына байланысты. Басқаша айтқанда , 

өңдеу режимінде, егер басқа команда таңдалмаса, нысандарды өңдеу 

пәрменінің барлық әдістері әрқашан ашық болады. Мысалы, НҮКТЕЛІК 

ТАҚЫРЫПТЫҚ НЫСАНДАР таңдағаннан кейін өңдеу режимінде әдістер 

жиынтығы қалай көрінетінін көрсетеміз. 

Нүктелік тақырыптық нысандар өңдеу әдістері төменгі құралдар тақтасында 

қол жетімді, жоғарыда-элементтерді түрлендіру әдістерінің жиынтығы, одан 

да жоғары – жобалар мен қабаттарды басқару командалары 

Түрлендіру әдістерінің жиынтығына келесі командаларыны кіреді: жылжыту, 

бұру, симметриялы түрде жылжыту, масштабтау, тангенс бойынша жылжыту, 

екі нүктеге біріктіру, биіктікті өзгерту, қабатқа жылжыту және жою. 

(Переместить, Повернуть, Симметрично переместить, Масштабировать, 

Переместить по касательной, Совместить по двум точкам, Изменить высоты, 

Переместить в слой и Удалить.) 

Басқару топтары негізінен жобалармен және қабаттармен жұмыс жасауда 

таныс. Бұл командалардың түсіндірме атаулары және интуитивті 

функционалдығы бар. Әрі қарай, жағдай нысандарын құру және өңдеу үшін 

жеке командалардың мүмкіндіктері мен параметрлерімен толығырақ 

танысайық. 
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Тақырыптық нысандарды құрудың негізгі принциптерімен, олардың 

параметрлерімен толығырақ танысайық. 

Нүктелік тақырыптық нысандар құру/ нүктелік нысан мәзір командаларының 

көмегімен жасалады. 

 

 

Жоспардың графикалық аймағындағы байланыстыру нүктесін анықтау 

командасын шақырғаннан кейін (еркін жерде көрсету, арнайы кестелерге 

мәндерді енгізу немесе бар нүктелер мен сызықтарды түсіру) Параметрлер 

терезесіндегі НҮКТЕЛІК ТАҚЫРЫПТЫҚ НЫСАНДАР сипаттамаларын 

нақтылау қажет: классификатор объектісін таңдау; қимадағы "қиылыстардың" 

биіктік жағдайын анықтайтын нүктелі объектінің белгісін қою; семантиканы 

енгізу және т. Б 

Құрылған НҮКТЕЛІК ТАҚЫРЫПТЫҚ НЫСАНДАР параметрлерін өңдеу 

нүктелік нысанды құру/ Өңдеу пәрменін немесе әмбебап өңдеу әдістерін 

қолдану арқылы жүзеге асырылады. Бір немесе бірнеше tto таңдағаннан кейін, 

жергілікті құралдар тақтасындағы тиісті түймені іске қосып, олардың 

параметрлерін өзгертуге, жылжытуға, бұруға, жоюға немесе сызық бойымен 

бағыттауға болады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методы преобразов а ния   

Команды управл е ния   

Методы редактирования   

Рис.  7 . 1   
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Еуразия аграрлық колледжі 

 

Сабақ жоспары 

 

Сабақтың тақырыбы: Мәліметтер экспорты: PRX форматындағы, TXT форматындағы,  

DXF форматындағы экспорт  

Модуль / пән атауы: Геодезиядағы ақпараттық технологиялар 

1.Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар:  ЖО - 316 

Сабақтың типі: Тәжірибелік сабақ №12 

2. Мақсаттар, міндеттер: Модельдік элементтерді геометриялық белгілерге сәйкес 

нүктелік нысандарға, беттерге, маскаларға, аймақтарға, өлшемдерге және мәтін 

элементтеріне бөлінетіндігін түсіндіру.Білім алушыларға тақырыпты игерте алу, 

геодезиядағы ақпараттық технологиялар пәнінде жалпы оқытылатын бағдарламалар 

бойынша тақырыптың маңыздылығын арттыру.Студенттердің пәнге деген 

қызығушылығын арттыру; 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың 

тізімі Cызықтық топографиялық нысаналар,  

3. Сабақтың жабдықталуы 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер: Әдістемелік 

нұсқаулар, таратпа материалдар 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: презентация 

4. Сабақтың барысы 

Ұйымдастыру кезеңі  

 Сәлемдесу 

 Сабақ тақырыбын хабарлау, сабақ мақсатының қойылуы 
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Оқушылардың біліктілігі мен дағдысын тексеру.Өткен тақырып бойынша қысқаша 

мәлімет беру. Пысықтау сұрақтарын жүргізу. 

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі   

CREDO III платформасында Маска түрлерінің саны өте көп, олардың кейбіреулері 

жоспарда жасалған профильдерге, сондай-ақ әртүрлі деректері бар жобалар жиынтығына 

ие болуы мүмкін. 

Аймақ дегеніміз-бір немесе бірнеше полилиниялар құрған жабық цикл ішіндегі аймақ.  
Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру  

 Қолтаңбалар оларға қатысты элементтердің қасиеттерін көрсетеді. Мысалы, 

тақырыптық объектілердің жазбаларында олардың геометриялық және семантикалық 

қасиеттерін көрсетуге болады.    

Сабақтың қорытындысы  

 Сабақты қысқаша түйіндеу 

 Сабаққа қойылған бағаларды айту, келесі сабаққа бағдарлау. 

5. Сабақ бойынша рефлексия 

 Бүгін сабақта менің түсінгенім.... 

 Мен үшін жаңалық болғаны.... 

 Бүгінгі сабақта маған ұнағаны,ұнамағаны 

6. Үйге тапсырма Бақылау сұрақтарымен жұмыс 

Педагог  _________Рузиева Д.Р. 

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары _________Мамбетов М.Б. 

Тәжірибелік сабақ №12 

Тақырыбы: Сызықтық топографиялық нысаналарды жасау және редакциялау 

 

Сызық бойындағы Нысандар  командасы кез-келген конфигурацияның сызығын бір 

құрылымдағы әртүрлі әдістердің комбинацияларын қолдана отырып алуға мүмкіндік 

береді. Сызықты құру үшін курсор қолданылады, ол бір уақытта кездейсоқ жерде жаңа 

түйіндер жасауға немесе бар нүктелер мен сызықтарды түсіруге мүмкіндік береді. 

Осы команданың көмегімен сіз сызықты ғана емес, сонымен қатар нүктелік және аудандық 

нысандарды жасай аласыз.Сызықтық топографиялық нысандар, графикалық Маска (ГМ), 

құрылымдық сызық (ҚС), аймақ, алаңдық тақырыптық объект, Нүктелік тақырыптық 

нысандар, нүктелер құру және құрылымдық сызық құрудың салдары ретінде бетті қайта 

құру көзделген. 

Нүктелік тақырыптық нысандар мен нүктелер үшін бірдей құру параметрлері жүзеге 

асырылады: сызықтың барлық түйіндерінде, қиылыстарда, көрсетілген еннің дәлізінен 

нүктелер мен Нүктелік тақырыптық нысандар сызығына түсіру және қосымша баптау 

бойынша – берілген қадаммен/санмен немесе сызықтың жуықтауымен. 

4 түйіннен тұратын масканы салған жағдайда (міндетті түрде жабық емес) екі диагональды 

масканы (СТН және ГМ) жасау қол жетімді болады. 

Желідегі объектілер командасының жеке әдістері мен параметрлеріне толығырақ 

тоқталайық. 

Осы пәрменді таңдағаннан кейін сызық құру әдістерімен жергілікті құралдар тақтасы, 

сондай-ақ соңғы түйіннің параметрлер тобы ашылады (сурет. 7.7) таңдалған әдіс үшін. 
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Құру кезінде Параметрлер терезесінде соңғы түйіннің және сызықтың соңғы сілтемесінің 

әртүрлі сипаттамалары көрсетіледі. Олар геометрияға және байланыс жасау әдісіне 

байланысты. Назар аударыңыз, графикалық аймақтағы әр басқаннан кейін фокус автоматты 

түрде параметрлер терезесіне ауысады – сілтеменің ұзындығын, орнын ауыстыруды және 

т. б. көрсетуге болады. 

Егер қолданыстағы сызық пайдаланылса, онда Параметрлер терезесінде таңдалған жолға 

жаңа сызық түйінін байланыстыратын параметрлер тобы пайда болады – сіз түйіннің орнын 

тек сызық сілтемесі бойынша ғана емес, сонымен қатар сызық салу кезінде қалыпты солға 

(минус мәні) немесе оңға шегіністі орната аласыз (сурет. 7.8). 

 
Кез-келген сызықты салумен қатар, сіз оған екі жақты сызықтар жасай аласыз, яғни.бір 

құрылыста берілген қадам мен саны бар бірнеше параллель сызықтар жасаңыз. Қос 

станцияда объектілерді құру кезінде дәл осындай мүмкіндік қарастырылған және визуалды 

жабық сызықтардан салынған қос станцияны жабу немесе ашу параметрі қосылды 

(сурет.7.9). 

 
 

 

Қасбеттік түсірілім кезінде объектілерді құру үшін басында және соңында қосымша 

сілтемелер параметрлері тобы жасалады, бұл жасалған сызықтың шеткі түйіндеріндегі бар 

сілтемелерге қалыпты берілген ұзындық түрінде сілтемелерді автоматты түрде аяқтауға 

мүмкіндік береді. Мұнда сіз құрылған сызыққа түскен бар нүктелер мен ТТО қолдарының 

орналасуын өзгерте аласыз (сурет. 7.10). 

Рис.  7.7   

Рис.  7 .9   
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Құрылыс әдістері сынған сызықты кез-келген сыну бұрыштары бар түзу сегменттермен 

(<L> түймесі), түзу сыну бұрыштары бар сегменттермен (<O> түймесі), түйіндердегі жалпы 

тангенс шеңбері доғаларымен (<A> түймесі), 3 нүктедегі шеңбер доғаларымен ( <C>), 

түйіндердегі жалпы тангенс доғаларымен (<S> түймесі), бар элементтер сегменттерімен 

(батырма ), бар сызықтардан екі жақты сегменттермен жасауға мүмкіндік береді.  

(батырма ), кестедегі түзу сызықтар (батырма ). 

Бір әдіспен екіншісіне ауысқан кезде құрылыс жалғасады, яғни.сіз әдістер арасында 

ауысып, сызықты әртүрлі жолдармен тарта аласыз. 

Жолдың құрылысы <End> құрудың соңғы элементі батырмасының көмегімен немесе соңғы 

құрылыс түйінін қайта басып алу арқылы аяқталады. Егер біз бастапқы құрастыру түйінін 

соңғы түйін ретінде алсақ, желі автоматты түрде жабылады. 

Параметрлер терезесінің түс фонын жүйені/ көріністі орнату/ теңшеу параметрлерінде 

өшіруге болады. 

Параметрлер терезесінде элементтерді таңдау үшін Параметрлер пайда болады, олар сызық 

бойымен ғана емес, сонымен қатар сызық жабық болса, контур ішінде де жасалады (сурет. 

7.11). 

 
 

Параметр мәнді орнату кезінде параметрлерді мұра етіңіз (сурет. 7.11) сапқа тұру арнайы 

режимде жұмыс істей алады: қолданыстағы элементтерде желінің бастапқы немесе соңғы 

тораптары жасалған жағдайда, осы элементтердің параметрлері құрылатын сызыққа 

(бейіннен басқа) беріледі. Бастапқы түйінге басымдық беріледі, егер оның астында бар 

элементтер болмаса, онда соңғы түйіннің астындағы элементтердің параметрлері мұра 

болады. 

Бұл режим ұзын нысандардың құрылысын тоқтатуға және жаңартуға немесе бірдей 

элементтермен қаныққан жоспарларды құруды жеңілдетуге мүмкіндік береді 

Мұрагерлік режимі өшірілген кезде, салынған желіде бұрын жасалған және осы қабаттың 

артында сақталған элементтер мен олардың параметрлері жасалады. 

Параметр жоқ параметрімен нысанды таңдауды растау Классификатордан нысандарды 

таңдауды әрдайым қайталамай, алдыңғы құрылыста қалай тағайындауға мүмкіндік береді. 

Рис.  7 .11   
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Төменде, Параметрлер терезесінде таңдалған типтегі нысандар үшін объектілердің 

қасиеттерін толығымен анықтайтын әртүрлі параметрлері бар параметрлер топтары 

жасалады. 

Мысалы, егер сіз SL құруды таңдасаңыз, онда құрылымдық сызық тобында бір немесе екі 

SL профилін құру үшін барлық параметрлерді ғана емес, сонымен қатар қажет болған 

жағдайда осы SL бойымен бетті қайта құруға болады (сурет. 7.12). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Еуразия аграрлық колледжі 

 

Сабақ жоспары 

Сабақтың тақырыбы: Сызбаны редакциялау  

Модуль / пән атауы: Геодезиядағы ақпараттық технологиялар 

1.Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар:  ЖО - 316 

Сабақтың типі: Тәжірибелік сабақ №13 

2. Мақсаттар, міндеттер: Сызықтық топографиялық нысаналарды жасау жұмыстары 

бойынша білімдерін арттыру.Білім алушыларға тақырыпты игерте алу, геодезиядағы 

ақпараттық технологиялар пәнінде жалпы оқытылатын бағдарламалар бойынша 

тақырыптың маңыздылығын арттыру.Студенттердің пәнге деген қызығушылығын арттыру; 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың 

тізімі Параметрлер терезесі, нүктелік тақырыптық нысаналар, сызықтық түйіндер  

3. Сабақтың жабдықталуы 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер: Әдістемелік 

нұсқаулар, таратпа материалдар 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: презентация 

4. Сабақтың барысы 

Рис.  7 .12   
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Ұйымдастыру кезеңі  

 Сәлемдесу 

 Сабақ тақырыбын хабарлау, сабақ мақсатының қойылуы 

Оқушылардың біліктілігі мен дағдысын тексеру.Өткен тақырып бойынша қысқаша 

мәлімет беру. Пысықтау сұрақтарын жүргізу. 

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі   
Нүктелік тақырыптық нысандар мен нүктелер үшін бірдей құру параметрлері жүзеге 

асырылады: сызықтың барлық түйіндерінде, қиылыстарда, көрсетілген еннің дәлізінен 

нүктелер мен Нүктелік тақырыптық нысандар сызығына түсіру және қосымша баптау 

бойынша – берілген қадаммен/санмен немесе сызықтың жуықтауымен. 
Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру  

 Құру кезінде Параметрлер терезесінде соңғы түйіннің және сызықтың соңғы 

сілтемесінің әртүрлі сипаттамалары көрсетіледі. Олар геометрияға және байланыс жасау 

әдісіне байланысты. Назар аударыңыз, графикалық аймақтағы әр басқаннан кейін фокус 

автоматты түрде параметрлер терезесіне ауысады – сілтеменің ұзындығын, орнын 

ауыстыруды және т. б. көрсетуге болады. 

Сабақтың қорытындысы  

 Сабақты қысқаша түйіндеу 

 Сабаққа қойылған бағаларды айту, келесі сабаққа бағдарлау. 

5. Сабақ бойынша рефлексия 

 Бүгін сабақта менің түсінгенім.... 

 Мен үшін жаңалық болғаны.... 

 Бүгінгі сабақта маған ұнағаны,ұнамағаны 

6. Үйге тапсырма Бақылау сұрақтарымен жұмыс 

 

Педагог  _________Рузиева Д.Р. 

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары _________Мамбетов М.Б. 

 

Тәжірибелік сабақ №13 

Тақырыбы: Көлемдік топографиялық нысаналарды жасау және редакциялау  

 

Көлдің су бетін құру және ғимарат салу мысалында аудандық нысандармен танысайық. 

14. Су бетін жасаңыз. Біздің мысалда ТҚҰ шекарасы құрылымдық сызықтың көмегімен 

анықталған, сондықтан сіз бірден аудандық объектіні құруға кірісе аласыз. Біздің мысалда 

су қоймасының бетінде үшбұрыштар тобы құрылды (6-тараудың жаттығуын қараңыз), ол 

су қоймасының шекарасына дәл сәйкес келеді. 

Сондықтан, біз объектіні құру әдісімен контур бойынша құру командасын/объектілерді 

қолдана отырып, ТҚҰ құра аламыз.  

15. Үшбұрыштар тобын көрсетіңіз. Параметрлер терезесінде алаң нысанын теңшеуді 

көрсетіңіз - жасаңыз және ашылған терезеде классификатор нысанын таңдаңыз – су беті 

(топоплан\Гидрография және ГТС\Гидрография қалтасы). Параметрлерде келесі 

параметрлерді орнатыңыз: 

- Сақтау қабаты параметрі үшін аудан нысаны тобында классификатор объектісінен 

құсбелгіні қойыңыз. Жүйе жобада Гидрография деп аталатын қабат жоқ екендігі туралы 

хабарлама береді. Қабаттың жасалуын растаңыз. Бұл жағдайда қабат автоматты түрде 

жасалады және онда PTO сақталады. 

- Аудан объектісі/семантикалық қасиеттер тобына-oz атауын енгізіңіз. Рославль. 
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- Нысанға қол қою тобында (құру параметрі Иә болуы керек) атауды Орнатыңыз_4 – жасау, 

ал Тереңдік_2 – жасау емес. 

- Тінтуір дөңгелегі меңзердің көрінісін "нүктенің көрсетілуіне" өзгертіңіз және қол қою 

арқылы қолтаңбаның орнын өңдеңіз 

 
- Әдепкі бойынша, құру және сызықтық нысан параметрлерде тағайындалады. 

Классификатордың нысанын өзгерту қалады. Ол үшін топта сызықтық 

объект/классификатор нысаны, мысалы, "жағалау сызықтары" атауын теруді бастаңыз және 

<Enter>түймесін басыңыз. Ашылмалы тізімде енгізілген мәнге сәйкес келетін барлық 

жіктеуіш нысандары пайда болады. Тізімнен таңдаңыз-жағалау сызықтары анықталған 

және тұрақты. - сақтау қабаты өрісінде классификатор объектісінен мән белгіленуі керек 

 

 

Алаң объектілерін желі бойынша объектілер командасы да құра алады. Бірақ бұл жағдайда 

сызық жабық болуы керек. PTO ғимаратын құру мысалында әрекеттер тізбегін 

қарастырыңыз 

 
16. Сызық бойынша құру/Нысандар командасын шақырыңыз және Параметрлер 

терезесінде тікелей ортогональды әдісті таңдаңыз . Бұрын салынған С1, с2, с3 ситуациялық 

нүктелерін және тағы да с1 нүктесін басып алыңыз. 

С1 нүктесін басып алғаннан кейін жүйе ғимараттың төртінші нүктесін автоматты түрде 

аяқтайды. Сур. 7.20 

управляю  точк  ( рис718.  

Рис.  7 . 1
8 

  

Рис.  7 . 19   
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Құрылысты аяқтау үшін Параметрлер терезесіндегі "құрылыстың соңғы элементі "немесе" 

end " пернесін басыңыз. 

 17. ТҚҰ және ТҚҰ құру баптаулары алдыңғы жаттығулардың Параметрлер терезесінде 

қалды. Алаңдық объект тобында "тұрғын емес.."және <Enter > түймесін басыңыз. 

Ашылмалы тізімнен нысанды таңдаңыз-тұрғын емес отқа төзімді. Жаңадан салынған ТҚҰ 

үшін келесі параметрлерді орнатыңыз: 

Сақтау қабаты параметрі үшін классификатор объектісінен орнатыңыз. Назар аударыңыз, 

қабат жасалмайды, өйткені бұл жобада осы атаумен қабат бар. 

- Семантикалық қасиеттер тобында қабаттылық – 2 енгізіңіз. - Нысанға қол қою тобында_3 

қабатын орнатыңыз-жасаңыз, қалғандары – жасамаңыз. 

- Басқару нүктелерін қолдана отырып, графикалық терезеде қолтаңбаның орнын өңдеңіз.  

- Сол сияқты, сызықтық объект тобында классификатор нысанын ғимарат құрылымын 

орнатыңыз, сақтау қабаты параметрі үшін классификатор объектісінен орнатыңыз. 

- Ғимараттың соқыр аймағын жасаңыз. Құрылыс әдісінен шықпай, қосымша нысандар 

тобында оң жақтағы құсбелгіні қойып, оң жақтағы параметрлерді көрсетіңіз-0,50 м Қадам, 

саны - 1. Нәтижесінде ғимараттан алыс жерде тағы бір сызықтық нысан салынады. 

 

 
 

 

 Құрылыстың нәтижесі суретті қараңыз. 7.20. 

18. Гидрография қабатында сақталған су беті жобаның барлық басқа деректерін 

қамтығандықтан, қабаттарды салу тәртібін өзгерту керек. Ол үшін қабаттар терезесінде 

қойындыға өтіңіз 

Тапсырыс, қабатты таңдаңыз 

 

Еуразия аграрлық колледжі 

 

Сабақ жоспары 

Сабақтың тақырыбы: Жобалар жиынтығының карточкасын толтыру 

Модуль / пән атауы: Геодезиядағы ақпараттық технологиялар 

1.Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар:  ЖО - 316 

Сабақтың типі: Тәжірибелік сабақ №14 

2. Мақсаттар, міндеттер: Торлардың жобалары мен бағандары, торларды толтыру 

принциптерімен таныстыру.Білім алушыларға тақырыпты игерте алу, геодезиядағы 

ақпараттық технологиялар пәнінде жалпы оқытылатын бағдарламалар бойынша 

тақырыптың маңыздылығын арттыру.Студенттердің пәнге деген қызығушылығын арттыру; 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың 

тізімі Cызықтық топографиялық нысаналар,  

3. Сабақтың жабдықталуы 
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3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер: Әдістемелік 

нұсқаулар, таратпа материалдар 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: презентация 

4. Сабақтың барысы 

Ұйымдастыру кезеңі  

 Сәлемдесу 

 Сабақ тақырыбын хабарлау, сабақ мақсатының қойылуы 

Оқушылардың біліктілігі мен дағдысын тексеру.Өткен тақырып бойынша қысқаша 

мәлімет беру. Пысықтау сұрақтарын жүргізу. 

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі   
Профильдің қажетті түрін құру тізімі профильдің белгілі бір түріне сәйкес келетін 

командалардың бірін іске қосу кезінде пайда болады. 

Таңдалған әдіске қарамастан, профиль екі кезеңде жасалады. Бірінші кезеңде геометрия 

жасалады, екіншісінде профильдің жеке қасиеттері Параметрлер терезесінде орнатылады. 
Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру  

 Профильді құру құрылысты немесе авто қолдануды қолдану командасымен аяқталады. 

Құрылған профиль автоматты түрде қатаң анықталған қабатта сақталады. Қалған 

профильдер үшін осы тізімдегі әдістер Таңдалған профиль түрінің ерекшелігіне сәйкес 

топтастырылған. 

Сабақтың қорытындысы  

 Сабақты қысқаша түйіндеу 

 Сабаққа қойылған бағаларды айту, келесі сабаққа бағдарлау. 

5. Сабақ бойынша рефлексия 

 Бүгін сабақта менің түсінгенім.... 

 Мен үшін жаңалық болғаны.... 

 Бүгінгі сабақта маған ұнағаны,ұнамағаны 

6. Үйге тапсырма Бақылау сұрақтарымен жұмыс 

 

Педагог  _________Рузиева Д.Р. 

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары _________Мамбетов М.Б. 

 

Тәжірибелік сабақ №14 

Тақырыбы: Қолтаңбаларды жасау және редакциялау 

 
Модельдік элементтерді геометриялық белгілерге сәйкес нүктелік 

нысандарға, беттерге, маскаларға, аймақтарға, өлшемдерге және 

мәтін элементтеріне бөлуге болады. Бұл элементтер жеке 
қасиеттерге ие болуы мүмкін, сонымен қатар жалпы ресурстарға 

(сызық түрлері, люктер, классификатор объектілері) сілтеме жасай 

алады, олармен логикалық байланысты элементтер болуы мүмкін - 
қолтаңбалар, белгілер элементтері және т. б. 

Маска-бұл бүкіл полилинияда немесе оның бір бөлігінде жасалған 

сызықтық объект. Маска белгілі бір функционалдылыққа және 
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дисплей түріне ие. Полилиндер мен примитивтерден 

айырмашылығы, барлық маскалар жоба қабаттарында сақталады. 
CREDO III платформасында Маска түрлерінің саны өте көп, 

олардың кейбіреулері жоспарда жасалған профильдерге, сондай-ақ 

әртүрлі деректері бар жобалар жиынтығына ие болуы мүмкін. 
Аймақ дегеніміз-бір немесе бірнеше полилиниялар құрған жабық 

цикл ішіндегі аймақ. Өңірлерге өңірлердің өзі және алаңдық 

тақырыптық объектілер жатады. 
Маскалар мен аймақтарды салу бұрыннан бар көмекші элементтерді 

қолдана отырып немесе бір уақытта полилинияларды құрумен 

жүзеге асырылуы мүмкін. 
Өлшем түрі Өлшем мәнерлері қойындысындағы жоба сипатының 

диалог терезесінде анықталады. Диалог белсенді орнату мәзірінің 
пәрменін немесе таңдалған жобаның мәтінмәндік мәзірінің жоба 

сипаттар командасын қолдана отырып ашылады. Өлшемді құру 

немесе өңдеу кезінде оның кейбір параметрлерін өзгертуге болады. 
Өлшемдермен жұмыс істеу үшін өлшемдер мәзірінде жиналған 

өлшемдерді жасау, өңдеу, жою командалары қарастырылған (сурет. 

4.2). 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Мәтін элементтері деп бір жолды және көп жолды мәтіндер мен 
әртүрлі қолтаңбалар түсініледі. Мәтіндерде мән жасау және өңдеу 

кезінде тікелей орнатылады. Содан кейін күріш. 4.2 мәтіннің түрі де 
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анықталады: бір немесе көп жолды. Мәтінді құру және өңдеу үшін 

құру/Мәтін мәзірінің командалары қолданылады. 
Қолтаңбалар оларға қатысты элементтердің қасиеттерін көрсетеді. 

Мысалы, тақырыптық объектілердің жазбаларында олардың 

геометриялық және семантикалық қасиеттерін көрсетуге болады. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Еуразия аграрлық колледжі 

 

Сабақ жоспары 

 

Сабақтың тақырыбы: CREDO – ЗЕМПЛАН жүйесінің интерфейсімен танысу  

Модуль / пән атауы: Геодезиядағы ақпараттық технологиялар 

1.Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар:  ЖО - 316 

Сабақтың типі: Тәжірибелік сабақ №15 

2. Мақсаттар, міндеттер: Жоба ұғымы және жобалар жиынтығымен танысып, зерттеу. 

Білім алушыларға тақырыпты игерте алу, геодезиядағы ақпараттық технологиялар пәнінде 

жалпы оқытылатын бағдарламалар бойынша тақырыптың маңыздылығын 

арттыру.Студенттердің пәнге деген қызығушылығын арттыру; 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың 

тізімі CREDO – ЗЕМПЛАН жүйесі 

3. Сабақтың жабдықталуы 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер: Әдістемелік 

нұсқаулар, таратпа материалдар 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: презентация 

4. Сабақтың барысы 
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Ұйымдастыру кезеңі  

 Сәлемдесу 

 Сабақ тақырыбын хабарлау, сабақ мақсатының қойылуы 

Оқушылардың біліктілігі мен дағдысын тексеру.Өткен тақырып бойынша қысқаша 

мәлімет беру. Пысықтау сұрақтарын жүргізу. 

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі   
Жоба жүйеде деректерді сақтаудың негізгі бірлігі болып табылады. Жобаны 

сақталады: 

- қабаттардың құрылымы мен қасиеттері; 

- пайдаланушы жасаған элементтер; 

- бірдей элементтер үшін бірдей параметрлер тобы: Өлшем стильдері, бет стильдері, нүкте 

жазуларының қасиеттері. 
Жаңа материалдарды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру  

 Жобаны тінтуірдің сол жақ батырмасын екі рет басу арқылы белсенді түрде орнатуға 

болады. Бұл жағдайда қабаттар ағашында бірінші болып орналасқан қабат белсенді болады. 

Сабақтың қорытындысы  

 Сабақты қысқаша түйіндеу 

 Сабаққа қойылған бағаларды айту, келесі сабаққа бағдарлау. 

5. Сабақ бойынша рефлексия 

 Бүгін сабақта менің түсінгенім.... 

 Мен үшін жаңалық болғаны.... 

 Бүгінгі сабақта маған ұнағаны,ұнамағаны 

6. Үйге тапсырма Бақылау сұрақтарымен жұмыс 

 

Педагог  _________Рузиева Д.Р. 

Дир.ҒӘЖЖ орынбасары _________Мамбетов М.Б. 

 

 

 

Тәжірибелік сабақ №15 

Тақырыбы: Көлемді қою 

 

Профильдің қажетті түрін құру тізімі профильдің белгілі бір түріне сәйкес келетін 

командалардың бірін іске қосу кезінде пайда болады. 

Таңдалған әдіске қарамастан, профиль екі кезеңде жасалады. Бірінші кезеңде геометрия 

жасалады, екіншісінде профильдің жеке қасиеттері Параметрлер терезесінде орнатылады. 

Профильді құру құрылысты немесе авто қолдануды қолдану командасымен аяқталады. 

Құрылған профиль автоматты түрде қатаң анықталған қабатта сақталады. Профильдің басы 

мен соңынан шығатын Маска бөліктері автоматты түрде кесіліп, жойылады. 

Профильдердің барлық түрлерін жасау кезінде барлық құру командаларында Параметрлер 

терезесінде ағымдағы профиль тобы бар 
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8,8 сурет 

 

 

 

 

Бұл топ бар 

Профильді 

өңдеуге арналған 

параметрлерді 

реттейді. Бұл 

параметрлер сізге 

бүкіл Профильді немесе жаңа профильмен қабаттасатын бөлікті жоюға, басқа қабатқа 

жылжытуға, бар қабатта қалдыруға мүмкіндік береді. Барлық жағдайларда қолданыстағы 

профиль маңызды болмайды. Өңдеу әдістерінің тізімі (сурет. 8.8) ол арналған профиль 

түріне байланысты. Мысалы, объектінің профилі және LTO көмекші профилі үшін, бірінші 

және екінші профильдер үшін бірдей және кең әдістер жиынтығы қарастырылған. 

 

Қалған профильдер үшін осы тізімдегі әдістер Таңдалған профиль түрінің ерекшелігіне 

сәйкес топтастырылған. 

Басып шығару үшін өңдеу кезінде әдіс шақырылған түрдегі нақты профильдер ғана қол 

жетімді. Маңызды емес профильдерді тек графикалық масканы жою пәрмені арқылы жоюға 

болады (құру мәзірі/масканы өңдеу/жою). 

Маска жасау командаларына ұқсас барлық редакциялау командаларында ағымдағы 

профильдің параметрлер тобы бар. 

ТОРЛАРДЫҢ ЖОБАЛАРЫ МЕН БАҒАНДАРЫ 

Профиль торларының жобалары (сурет. 8.9) профильдер жиынтығына бірінші рет жүгінген 

кезде автоматты түрде құрылады. Бұл жобалардың құрамына әдепкі бойынша тек 

бекітілген қабаттар кіреді, олардың әрқайсысында қатаң анықталған деректер сақталады. 

Тор жобаларының әр қабаты тор терезесіндегі жеке графикке сәйкес келеді. 

Рис. 8.7   
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Тор жобасының графигі-қабат элементтерін көрсетуге арналған арнайы шағын терез 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,9 сурет  

ТОПОПЛАН 

жүйесінде тек 

ақпараттық 

бағандар ғана 

болады. 

Ақпараттық 

бағандар күріш 

арқасында өз 

атауын алды. 8.9 

олар әртүрлі элементтер туралы деректерді көрсетеді. Нәтижесінде, бұл графиктерді олар 

көрсететін элементтер болған кезде ғана толтыруға болады. Жарқын мысал-профиль 

торларының графигі. Профильдің өзі тиісті терезеде сызық болып табылады және оның 

параметрлерінің мәндері (сипаттамалық нүктелердегі белгілер, олардың арасындағы 

қашықтық, сегменттердің сипаттамалары және т.б.) арнайы бағандарда көрсетіледі. 

 

 

 

 

 

ТОРЛАРДЫ ТОЛТЫРУ ПРИНЦИПТЕРІ 

Сіз кез-келген тор графигімен жұмысты көптеген жолдармен бастай аласыз. 

1. Осы бағаннан тұратын жобаны іске қосыңыз, содан кейін Негізгі мәзірден тиісті пәрменді 

таңдаңыз. 2. Осы тор жобасына арналған контекстік мәзірден пәрменді таңдаңыз (бұл 

жағдайда курсор жобалар терезесіндегі тор атауында болуы керек). 

3. Осы бағанға арналған мәтінмәндік мәзірден пәрменді таңдаңыз, ол тінтуірдің оң жақ 

батырмасын басу арқылы шақырылады (курсор таңдалған бағанның өрісінде болуы керек). 

4. Пәрменді таңдаңыз тор графигімен жұмыс (өңдеу мәзірі), содан кейін курсормен қажетті 

бағанды көрсетіңіз. Таңдалған бағанға арналған параметрлер терезесі бірден ашылады және 

сіз деректерді енгізе немесе өңдей аласыз. Егер график ақпараттық болса, онда орнату 

батырмасы белсенді, ал егер ол жұмыс істесе, онда нүкте немесе интервал параметрлері 

болады. 

5. Торлармен жұмыс істеу режимі пәрменімен орнатылған торлармен жұмыс істеу режимі 

ретінде пайдалану 

(Орнату мәзірі/қолданбаның фондық режимі). Егер басқа команда таңдалмаса, ол 

автоматты түрде графиктермен жұмыс тобын бастайды. Сондықтан, әртүрлі торлармен ұзақ 
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уақыт жұмыс істеген кезде, тор графигімен жұмыс жасау пәрменін бірнеше рет іске 

қосудың орнына, фондық режимді қолданған жөн. 

 

Естеріңізге сала кетейік, кез – келген әдіспен жұмыс түрі маңызды-тек ақпарат алу үшін 

пайдалануға болатын жобалардың болуына байланысты, яғни редакциялау үшін мұндай 

жобалардың бағандарын таңдау мүмкін болмайды. 

Пәрменді шақырғаннан кейін, барлық графиктер үшін Параметрлер терезесінің жергілікті 

құралдар тақтасында орналасқан арнайы әдістер қол жетімді болады. Олардың көмегімен 

бағандар толтырылады және өңделеді. Әдістер бір құралдар тақтасында 

топтастырылғанына қарамастан, олар бір-біріне тәуелді емес және олармен жұмыс жасау 

кезінде келесі ерекшеліктерді ескеру қажет: 

* бір әдіспен екіншісіне ауысу кезінде өзгерістерді автоматты түрде қолдану орын алады; 

* интерактивті әрекеттерді орындау кезінде сіз осы әрекеттерді аяқтағаннан кейін ғана 

басқа әдісті таңдай аласыз. 

Торлардың барлық дерлік бағандарында орнату пәрмені бар.  

Оның көмегімен әр бағанның бейнелеу түрі (тор бағанының биіктігі мен фоны белгіленеді) 

және көбінесе құру параметрлері мен бағанда жасалған элементтер түрі жеке теңшеледі.  

Кейбір графиктер немесе элементтер үшін мәтіннің көрінісін теңшеу мүмкіндігі бар. Бірақ 

шрифт өлшемі теңшелмейтінін есте ұстаған жөн. 

Қаріп мөлшері мынадай параметрлер өзгерген кезде автоматты түрде қайта есептеледі: 

бағанның биіктігі, мән пішімі, ұсыну дәлдігі, бағанның шекарасынан шегініс.  

Торлардың көптеген жобаларына және оларды құрайтын қабаттарға қарамастан, 

командалар тобын бөлуге болады. Себебі ТОПОПЛАН жүйесінде тек торлардың 

ақпараттық графиктері бар, олар үшін бұл командалар: курсор бойынша элемент құру,- 

элементтерді параметрлер бойынша құру, элемент қолтаңбасын жылжыту, элементті жою 

және барлық қабат деректерін жою. 
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Білім алушылардың білім деңгейін бақылау мен бағалауға арналған 

материалдар 
 

«Геодезиядағы ақпараттық технологиялар» 

 

             ___________________1511000 - «Жерге орналастыру»___________                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алматы  2021 

 

1 НҰСҚА 

 

1.ГАЖ — бұл ...             

A.деректерді карталарда ғана жаңалаумен айналысады 

B.картографияда, кадастрда, ресурстарды басқаруда құжаттарды   реттеумен 

айналысады  

C.деректерді пландарда ғана жаңалаумен айналысады 

D.кеңістіктік-үйлестіруші деректерді жинауды, сақтауды фотоға түсіруді жүргізеді  
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E.кеңістіктік-үйлестіруші деректерді жинауды, сақтауды, өңдеуді жүргізумен 

айналысады 

2.ГАЖ ...           құрылды.       

A.1960 жылдардың аяғында 

B.1960 жылдардың басында 

C.1960 жылдардың ортасында 

D.1935 жылдардың басында 

E.1960 жылдардың шегінде 

3.ГАЖ-дың функциялары қандай:  

A.картографиялық және тақырыптық ақпараттарды жинауды жүргізу; 

B.мәліметтерді есептеуді жүргізу; 

C.маркшейдрлік жұмыстарды жүргізіп, жаңалықты жүргізу; 

D.маркшейдрлік жұмыстарды жасап, оқиды  

E.маркшейдрлік жұмыстарды жасамайды 

      4.ГАЖ-ды пайдалану мақсаттары:   

A.құрылыстағы бөлшектік реттіліктерді жасау, механикалық, жасампаздық жолдарды 

жасау болып табылады 

B.кез- келген міндеттерді шешуде қолдану іс-шаралары болып табылады 

C.талдау, модельдеу, басқару, болжам жасамайды 

D..кез- келген міндеттерді шешуде қолдану іс-шаралары болып табылмайды  

E.талдау, модельдеу, басқару, болжам жасау, картаға түсіру, тұтынушыларға қызмет 

көрсету болып табылады 

5.Геоақпараттық жүйелердің ерекшеліктері:  

A.Жайлылығы мен жоғарылығы болмайды  

B.Арзандығы;  

C.Тұрақтылығы мен жайлылығы; жоғарылығы. 

D.Пайдалану қолайлылығы; 

E.кеңдігі мен шектігі  

      6.ГАЖ мына мәселелерді шешудің ақпараттың негізі болып табылады:  

A.аумақтың экологиялық, әлеуметтік-экономикалық, табиғи-ресурстық жағдайларын 

зерттеу және олардың экономикалық бағасын шығару; 

B.жерді түсіру мен өңдеумен жұмыс жасау; 

C.бағдарламалардың жетістіктерін жүргізу; 

D.барлық мәліметтер мен кедергілер;  

E.әлеуметтік-экономикалық, табиғи-ресурстық жағдайларын зерттеу;  

7.Геоақпараттардың тұрақты пайдаланушыларына мыналарды жатқызуға болады:  

A.бухгалтерлер мен  іс жүргізушілер, жергілікті елді реттеуші орындар;  

B.басқарушы және орындаушы өкіметтің қалалық құрылымдары, пайдаланушы 

мекемелер, әлеуметтік-экономикалық және техникалық қадағалау инспекциялары; 

C.мәдени ұйымдар мен қосалқы шаруалар жиіліктерінің мекемелері; 

D.техникалық қадағалау инспекциялары мен рельефтері;  

E.пайдаланушы мекемелер мен жергілікті қажеттіліктер;   

8.ГАЖ-ң ақпараттық құралдар түрлері:   

A.орталықтандырылған серверден, жеке немесе үстел үстіндегі байланысқан 

компьютер желісі; 

B.теодолит, нивелир, сызғышты құралдар; 

C.тақырыптық карталар мен шартты белгілер;  

D.бастапқы жерлердің деректері;  

E.теодолит, нивелир мен рейкалар;  

9.Графикалық деректер қорындағы деректер түрлері:  

A.негіздік және мәтіндік 

B.атрибутивті және келісімді 
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C.графикалық және метрикалық  

D.жылжымалы және парадаксты 

E.графикалық және парасаттылық  

10.ГАЖ-дың деректер қорын басқарудың метрикалық және атрибутивті ақпараттар 

үшін неше жүйесі бар — 

A.үш; 

B.екі;  

C.төрт; 

D.бес;  

E.алты;  

11.ГАЖ-дың негізгі құрамды бөліктері:  

A.енгізу және жөндеу   

B.шығару және өндіру 

C.енгізу және шығару 

D.өшіру және сөндіру 

E.бекіту және шығару 

12.Енгізу жүйесінің қызметі —  

A.бұл деректердің алынуына жауап беруші бағдарламалы блок;  

B.бұл жарлықтарды енгізу блогы; 

C.дерек көздері бейнелерді енгізу блогы; 

D.қажеттіліктер мен себептер;  

E.беріктілік пен жебептіліктер;  

13.ГАЖ-бен жүзеге асырылатын операциялар 

A.Деректерді құру; Деректерді көзбен шолу  және өлшеу 

B.Деректерді енгізу, Деректерді жасыру: Деректерді құру; Деректерді көзбен шолу   

C.Деректерді енгізу, Деректерді тасымалдау; Деректерді жаңалау; Деректерді көзбен 

шолу   

D.Деректерді енгізу, Деректерді басқару, Деректерге сұраныс пен талдау жасау, 

Деректерді көзбен шолу   

E.иерархиялық, желілі және реляциялы деректерді құру 

14.ГАЖ үшін ақпараттардың басты қанша типі бар:   

A.бөлінбейді 

B.бір типі ( кеңістіктік ) 

C.үш типі (кеңістіктік пен атрибутивті, жылжымалық ) 

D.екі типі (кеңістіктік пен атрибутивті) 

E.бөлінеді  

15.ДҚБЖ-да қолданылатын деректер моделінің үш түрін ата:  

A.иерархиялық, желілі және реляциялы (кестелік) 

B.иерархиялық, желілі және фаляциялы (кестелік) 

C.иерархиялық, желілі және каляциялы (кестелік) 

D.иерархиялық, гелілі және фаляциялы (кестелік) 

E.иерархиялық, желілі және сапаляциялы (кестелік) 

16.ГАЖ-дың ақпараттарын шығару жүйесіне жатады:  

A.сыртқы жүйелер, монитор, сканер, клавиатура 

B.плоттер, монитор, қағаздық карталар; 

C.монитор,плоттер,принтер, сыртқы жүйелер; 

D.принтер, сыртқы жүйелер; 

E.плоттер, монитор; 

17.Атрибуттар — бұл ... 

A.деректер қорындағы сандық немесе кестелік сипаттамалар 

B.деректер қорындағы ақшалық немесе суреттік сипаттамалар 

C.деректер қорындағы сандық немесе таңбалық сипаттамалар 
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D.деректер қорындағы сандық немесе белгілік сипаттамалар 

E.белгілік немесе деректер қорындағы сандық сипаттамалар 

     18.Топологиялық модельдерге жатады:  

A." + " қосу және " х " көбейту сияқты арифметикалық таңбалар;  

B.барлық жауаптар дұрыс 

C.төртбұрыш, үшбұрыш, дөңгелек 

D.үшбұрыш, дөңгелек 

E. көпбұрыш 

19.ДҚБЖ-ның құрамды бөліктерінің үш құрам бөлігін ата:  

A.командалық ауыздық, командаларды өңдеу жарғысы, пайдаланушы интерфейсі; 

B.командалық тіл, компиляторлы жады, компасты аспап;  

C.командалық тіл, түсіндіруші жүйе немесе командаларды өңдеу компиляторы, 

пайдаланушы интерфейсі;  

D.командалық тіл, компиляторлы жады, компасты аспап; 

E.компиляторлы жады, командаларды өңдеу жарғысы; 

20.ДҚБЖ-да қолданылатын деректер моделінің үш түрін ата:  

A.капенсарентті, манеит, басперлі 

B.иерархиялық, желілі және фаляциялы (кестелік) 

C.иерархиялық, желілі және каляциялы (кестелік) 

D.кароляциялы немесе лекерлі, бестік  

E.иерархиялық, желілі және реляциялы (кестелік) 

21.Мәтіндік команданы машинаға түсінікті кодқа айналдыру үшін келесі 

бағдарламалар қолданылады:   

A.интерпраскаторлар мен компиляциялар;   

B.интерпретаторлар мен компиляторлар;   

C.интерпретаторлар мен компастар;   

D.интерпретаторлар мен бестигтер;  

E.интерпретаторлар  мен дегрлер;  

22.Деректердің реляциялы модельдер концепциясы алғаш рет қай жылы  шықты:  

A.1965 жыл 

B.1970 жыл 

C.1960 жыл  

D.1950жыл 

E.1958 жыл 

23.Реляциялық деректер моделінің артықшылығы:  

A.пайдаланушыға қарапайым, деректер тәуелсіздігін қамтамасыз етеді; 

B.пайдаланушыға арзан, қолжетімді; 

C.пайдаланушыға деректерді өзі жеткізіп отырады, басқару қиын емес;   

D.пайдаланушыға мәліметтерді жібере алады;  

E.пайдаланушығадеректерді жібермейді;  

24.Деректер қорында сақталған ГАЖ объектілерінің модельдерін – не деп атайды...  

A.карталар моделі 

B.пландар моделі 

C.деректер моделі  

D.парктер моделі 

E.даптер моделі 

25.ГАЖ-дағы бейнеленген деректерді қандай аспектілерді ескеріп қарастыруға 

болады:  

A.Жазықтықтық, уақыттық, тақырыптық  

B.тақырыптық, салалы 

C.Кеңістіктік, уақыттық, тақырыптық  

D.деректер,  тақырыптық 



62 

 

E.тақырыптық, деректер 

 

2 НҰСҚА 

 

 

1 .Орналасу орнын анықтау үшін қандай деректер класы қолданылады —  

A.атрибуттар 

B.координаталар 

C.векторлар  

D.настерлер 

E.модельдер 

2 .Уақыт параметрлері мен тақырыптық бағыттылығын анықтау үшін қандай деректер 

класы қолданылады —  

A.атрибуттар  

B.векторлар 

C.координаталар  

D.хордалар 

E.мегерлер 

3 .ГАЖ-дағы деректер қорының көзбен шолу негізін құрайды:  

A.секрециялы және растрлы модельдер құрайды. 

B.векторлы және кадастрлы модельдер құрайды. 

C.секрециялы құрайды 

D.векторлы модельдерді құрайды.  

E.векторлы және растрлы модельдер құрайды. 

4 .CREDO кешенінің функционалды мүмкіндіктері:  

A.геодезиялық жұмыстардың түрлі кезеңдерін орындау; 

B.әртүрдегі электронды геодезиялық аспаптардың түрлі әдістерімен алынған, 

геодезиялық ақпараттарымен өңдеу және жинау;  

C.жауаптың барлығы дұрыс  

D.геодезиялық жұмыстардың түрлі кезеңдерін орындау; 

E.әртүрдегі электронды геодезиялық аспаптардың түрлі әдістерімен алынған, 

геодезиялық ақпараттарымен өңдеу және жинау;   

5.CREDO DAT -     ...  бағдарлама  

A.инженерлік – геодезиялық жұмыстарды камеральды өңдеу жүйесінен құралған. 

B.геоақпараттық жүйелердің форматына мәліметтерді экспорттау жүйесінен құралған. 

C.жергілікті жердің сандық моделінің жүйесінен құралған. 

D.геоақпараттық жүйелердің форматына мәліметтерді экспорттау  мен импорттау 

жүйесінен құралған. 

E.экспорттау  мен импорттау жүйесінен құрылған.  

6.CREDO DAT бағдарламасының жұмыс нәтижелері:  

A.өлшеу каталогі мен ведомосы, координаталар мен белгілер;, сызбалар мен 

планшеттер,  

B.журналдық карталар, сызбалар 

C.кестелер мен жадылық жастықшалар  

D.кестелер мен тазалық жастықшалар 

E.журналдық карталар, пландар мен сызбалар 

7.CREDO TER — бағдарламасының мақсаты:  

A.негізгі хабарламалармен жұмыс жүргізу; 

B.геоақпараттық мәліметтердің қандай түрімен болса да жұмыс жүргізе алу 

ерекшелігімен айқындалады;  

C.алаңдық және желілі ізденістердің нәтижелерін өңдеу, инженерлік мақсаттағы 

жергілікті жердің сандық моделін жасау әрі редакциялау,  
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D.алаңдық және желілі ізденістердің нәтижелерін өңдеу, бөлу 

E.негізгі хабарламалармен жұмыс жүргізумен қатар, нарықтандыру; 

8.CREDO TER — бағдарламасының қолданылу саласы:  

A.құжаттамаларды даярлау, торлар мен кестелерді құру, 

B.алаңдық және желілі ізденістер; жерге орналастыру жұмыстары,  

C.дұрыс жауап жоқ 

D.алаңдық және желілі ізденістер; 

E.жерге орналастыру жұмыстары; 

9.ArcGIS Desktop — өзара байланысқан базалы үш қосымшадан тұрады, олар: 

A.ArcMap, ArcCfg және ArcTox. 

B.ArcMap, ArcCatalog және ArcToolbox. 

C.ArcMap, ArcClog және ArcTolb. 

D.ArcMap, МАР 

E.ArcMap, АПРРР 

10.Растрлы форматқа, жатады:  

A.PCX, TIFF, GIF, RLE, RLC 

B.ЖДЛО; лнекс 

C.GETo ,FAS   

D.ГНЕКСА 

E.FIFA, GAD,  

11.Нүктелі объектіге не жатады? 

A.бір нүкте координатасын көрсетеді;   

B.сандық карта объектісі;  

C.полигон, координаталар   

D.керілік есептемелер;  

E.сандық карта объектісі мен реттілігі;  

12 .CREDO TER...   бағдарламасы. 

A.Автомобильді жолдарды жоспарлаудың жүйесінің. 

B.Геоақпараттық жүйелердің форматына мәліметтерді экспорттау жүйесінің. 

C.жергілікті жердің сандық моделінің  

D.Жекеленген жол белгілірін жобалауды ғана қарастырады  

E.Жекеленген жолдарды ғана жобалайды 

13.TRANSFORM —   ... бағдарламасы. 

A.Геоақпараттық жүйелердің форматына мәліметтерді экспорттау. 

B.Жекеленген жол белгілірін жобалау.  

C.трансформациялаудың бағдарламасы және растрлы картматериалдардың 

координатты байланысуы. 

D.сандық карта объектісі мен реттілігінің байланысуы  

E.Жекеленген жолдарды ғана жобалар байланысы  

14 .CREDO DAT бағдарламасының қолданылу саласы:  

A.сызықтық және аудандық инженерлік іздеулер; құрылысты геодезиялық қамтамасыз 

ету;  

B.регистраторлық жұмыстар тізгіні;  

C.бағдарламаны мүлде қолданбау, реттеу жұмыстарын жүргізу;  

D.беттік перделердің жылжуы 

E.аудандық инженерлік іздеулер; 

15.Векторлы модельдерге не жатады? 

A.беттер мен  шарттар; 

B.сандық карта объектісі;  

C.Су айдыны, жер бөліктері;  

D.нүкте, сызық және полигон;  

E.кедірлі- бұдырлықтар; 
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16.Деректерді енгізу дегеніміз не? 

A.деректерді тасымалдаушыдан сол деректерді оқу және негізгі жадқа тізбектеп жазу 

операциясы 

B.деректерді есептеу жүйесінің жадында, деректер қорында немесе сыртқы 

тасымалдағышта орналастыру 

C.деректерді сандық картографиялық ақпараттардың файлдарына орналастыру 

құрылымы, оларды көрсету түрі мен дәлдігін бейнелеу 

D.жер объектілерінің бедерден бөлек жоспарлы және биік жағдайы туралы 

деректерден құралған жердің сандық картографиялық модел 

E.жердің объектісі мен оның сипаттамалары туралы ақпараттан құралған сандық 

картографиялық модель 

17.Компьютерден қағазға немесе пленкаға шығарылатын ақпаратты атаңыз...  

A.Астыртын көшірме 

B.Жұмсақ көшірме 

C.Жақсы көшірме 

D.Беттік көшірме 

E.Қатты көшірме  

18 .Пиксельдің (ұяшық) анықтамасын беріңіз —  

A.метрикалық сипаттамасы бір нүктенің координатасымен берілетін сандық карта 

B.кеңістіктің екі өлшемдік элементі 

C.сандық картаны құру процесінде қолдау көрсететін және қолданылған алғашқы 

картографиялық материалдар 

D.сандық картографиялық ақпараттарды элементтері картографиялық бейне 

E.сандық карта объектілерін нақты топтар бойынша біріктіретін құрылымдық бірлік 

19 .Сканердің атқаратын қызметі  — ... 

A.бейнені компьютерге берілген рұқсатпен растрлы форматта автоматты түрде 

енгізеді, сол бейнені аналогты-сандық түрлендіретін құрылғы 

B.интегралды фотосурет объектілерінің сандық бейнелеріне объект бейнесінің 

жарықтығымен (фототүсі) келісе отырып, түстерді автоматты түрде беретін құрылғы 

C.жер бетін геометриялық қатынаста толық зерттеумен және осы бетті жазықтықта 

топографиялық карта мен жоспар түрінде бейнелеу тәсілдерін өңдеумен айналысатын 

құрылғы 

D.деректердің қорек көзі қабылдағышы болып табылатын, пайдаланушының оны 

өңдеу құрылғысымен әрекетін қамтамасыз ететін құрылғы 

E.мазмұны нақты түрдегі және масштабтағы карта мазмұнына сәйкес келетін құрылғы 

20 .Картография саласындағы топография сөзінің мазмұны қандай — ... 

A.жер бетін геометриялық қатынаста толық зерттеумен және осы бетті жазықтықта 

топографиялық карта мен жоспар түрінде бейнелеу тәсілдерін өңдеумен айналысатын 

ғылыми пән. 

B.сызықтық объектілердің байланыстылығымен және өзара орналасуымен 

анықталатын сипаттайтын ғылыми пән 

C.мазмұны нақты түрдегі және масштабтағы карта мазмұнына сәйкес келетін, арнайы 

шартты белгілер жүйесіндегі ақпараттардың бейнелеу құралдарын экранда көзбен 

шолу үшін дайындалған ғылыми пән 

D.жердің электрондық карта объектісін бейнелеуге арналған картографиялық шартты 

белгілер жиынының ғылыми пәні 

E.ақпараттардың бейнелеу құралдарын экранда көзбен шолу үшін дайындалған немесе 

көзбен шолуға арналған сандық картографиялық ғылыми пән. 

21 .Топологиялық сипаттама (ГАЖ объектілерінің) дегеніміз не?  

A.Бұл – арнайы шартты белгілер жүйесіндегі ақпараттардың бейнелеу құралдарын 

экранда көзбен шолу үшін дайындалған сипаттама 
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B.Бұл – мазмұны нақты түрдегі және масштабтағы карта мазмұнына сәйкес келетін 

сипаттама 

C.Бұл – машиналық тасымалдағышта сақталатын ақпараттар үлесінің сипаттамасы  

D.Бұл - сызықтық объектілердің байланыстылығымен және өзара орналасуымен 

анықталатын сипаттама 

E.Бұл - жердің электрондық карта объектісін бейнелеуге арналған сипаттама 

22.Растрдың мазмұнын анықта  

A.бейнелеу элементтерінің тік бұрыш матрицасы бар оптикалық тор. 

B.ақпараттарды элементтері картографиялық бейне түстерінің кодтары болып 

табылатын оптикалық тор. 

C.картографиялық ақпараттар элементтерін құрайтын оптикалық тор. 

D.сандық картаны құру бойынша операциялар жөніндегі оптикалық тор. 

E.жартылай түсті кескінді полиграфиялық жаңғырту үшін қолданылатын мөлдір 

немесе мөлдір емес элементтері бар оптикалық тор.  

23 .Жердің үшөлшемді электрондық моделі дегеніміз не?   

A.берілген бақылау шарттарына сәйкес үшөлшемді координата жүйесінде және 

арнайы шартты белгілер жүйесінде құрылған жердің көрнекі, әрі өлшенетін 

электрондық моделі. 

B.жер объектілерінің бедерден бөлек жоспарлы және биік жағдайы туралы 

деректерден құралған жердің сандық картографиялық моделі. 

C.берілген жер бедерінің сырттан бөлек жоспарлы және биік жағдайы туралы 

деректерден құралған жердің сандық картографиялық моделі. 

D.жер кеңістіктерінің бедерден бөлек жоспарлы және биік жағдайы туралы 

деректерден құралған жердің сандық картографиялық моделі. 

E.берілген жер шарттарының бедерден бөлек жоспарлы және биік жағдайы туралы 

деректерден құралған жердің сандық картографиялық моделі. 

24 .CREDO TER — бағдарламасының қолданылу саласы:  

A.құжаттамаларды даярлау, торлар мен кестелерді құру, 

B.алаңдық және желілі ізденістер; жерге орналастыру жұмыстары,  

C.дұрыс жауап жоқ 

D.алаңдық және желілі ізденістер; 

E.жерге орналастыру жұмыстары; 

25 .CREDO DAT бағдарламасының жұмыс нәтижелері:  

A.өлшеу каталогі мен ведомосы, координаталар мен белгілер; сызбалар мен 

планшеттер,  

B.журналдық карталар, сызбалар 

C.кестелер мен жадылық жастықшалар  

D.кестелер мен тазалық жастықшалар 

E.журналдық карталар, пландар мен сызбалар 

 

3 НҰСҚА 

 

1.CREDO DAT бағдарламасының жұмыс нәтижелері:  

A.журналдық карталар, сызбалар 

B.өлшеу каталогі мен ведомосы, координаталар мен белгілер;, сызбалар мен 

планшеттер,  

C.кестелер мен жадылық жастықшалар  

D.кестелер мен тазалық жастықшалар 

E.журналдық карталар, пландар мен сызбалар 

2.Компьютерден қағазға немесе пленкаға шығарылатын ақпаратты атаңыз...  

A.Беттік көшірме 

B.Жұмсақ көшірме 
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C.Жақсы көшірме 

D.Қатты көшірме  

E.Астыртын көшірме 

3.ГАЖ — бұл ... 

A.кеңістіктік-үйлестіруші деректерді жинауды, сақтауды, өңдеуді жүргізумен 

айналысады 

B.деректерді карталарда ғана жаңалаумен айналысады 

C.картографияда, кадастрда, ресурстарды басқаруда құжаттарды   реттеумен 

айналысады  

D.деректерді пландарда ғана жаңалаумен айналысады 

E.кеңістіктік-үйлестіруші деректерді жинауды, сақтауды фотоға түсіруді жүргізеді 

4.ГАЖ-бен жүзеге асырылатын операциялар 

A.Деректерді енгізу, Деректерді тасымалдау; Деректерді жаңалау; Деректерді көзбен 

шолу   

B.Деректерді енгізу, Деректерді жасыру: Деректерді құру; Деректерді көзбен шолу   

C.Деректерді енгізу, Деректерді басқару, Деректерге сұраныс пен талдау жасау, 

Деректерді көзбен шолу   

D.Деректерді құру; Деректерді көзбен шолу  және өлшеу  

E.иерархиялық, желілі және реляциялы деректерді құру 

5.ГАЖ ...           құрылды. 

A.1960 жылдардың басында 

B.1960 жылдардың ортасында 

C.1960 жылдардың аяғында 

D.1935 жылдардың басында 

E.1960 жылдардың шегінде 

6.Мәтіндік команданы машинаға түсінікті кодқа айналдыру үшін келесі бағдарламалар 

қолданылады:   

A.интерпретаторлар мен компиляторлар;   

B.интерпраскаторлар мен компиляциялар;   

C.интерпретаторлар мен компастар;   

D.интерпретаторлар мен бестигтер;  

E.интерпретаторлар  мен дегрлер; 

7.Нүктелі объектіге не жатады?   

A.керілік есептемелер;    

B.сандық карта объектісі;  

C.полигон, координаталар   

D.бір нүкте координатасын көрсетеді;   

E.сандық карта объектісі мен реттілігі; 

8.ГАЖ мына мәселелерді шешудің ақпараттың негізі болып табылады: 

A.аумақтың экологиялық, әлеуметтік-экономикалық, табиғи-ресурстық жағдайларын 

зерттеу және олардың экономикалық бағасын шығару; 

B.жерді түсіру мен өңдеумен жұмыс жасау; 

C.бағдарламалардың жетістіктерін жүргізу; 

D.барлық мәліметтер мен кедергілер;  

E.әлеуметтік-экономикалық, табиғи-ресурстық жағдайларын зерттеу;  

9.ГАЖ-дағы бейнеленген деректерді қандай аспектілерді ескеріп қарастыруға болады: 

A.Жазықтықтық, уақыттық, тақырыптық  

B.тақырыптық, салалы 

C.Кеңістіктік, уақыттық, тақырыптық  

D.деректер,  тақырыптық 

E.тақырыптық, деректер 

10.ДҚБЖ-да қолданылатын деректер моделінің үш түрін ата:  
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A.иерархиялық, желілі және реляциялы (кестелік) 

B.иерархиялық, желілі және фаляциялы (кестелік) 

C.иерархиялық, желілі және каляциялы (кестелік) 

D.иерархиялық, гелілі және фаляциялы (кестелік) 

E.иерархиялық, желілі және сапаляциялы (кестелік) 

11.CREDO TER — бағдарламасының мақсаты:  

A.негізгі хабарламалармен жұмыс жүргізу; 

B.геоақпараттық мәліметтердің қандай түрімен болса да жұмыс жүргізе алу 

ерекшелігімен айқындалады;  

C.алаңдық және желілі ізденістердің нәтижелерін өңдеу, инженерлік мақсаттағы 

жергілікті жердің сандық моделін жасау әрі редакциялау,  

D.алаңдық және желілі ізденістердің нәтижелерін өңдеу, бөлу 

E.негізгі хабарламалармен жұмыс жүргізумен қатар, нарықтандыру; 

12.Енгізу жүйесінің қызметі —  

A.беріктілік пен жебептіліктер; 

B.бұл жарлықтарды енгізу блогы; 

C.дерек көздері бейнелерді енгізу блогы; 

D.қажеттіліктер мен себептер;  

E.бұл деректердің алынуына жауап беруші бағдарламалы блок;  

13.ГАЖ-дың деректер қорын басқарудың метрикалық және атрибутивті ақпараттар 

үшін неше жүйесі бар — 

A.алты; 

B.үш; 

C.төрт; 

D.бес;  

E.екі;  

14.Топологиялық сипаттама (ГАЖ объектілерінің) дегеніміз не?  

A.Бұл - сызықтық объектілердің байланыстылығымен және өзара орналасуымен 

анықталатын сипаттама 

B.Бұл – мазмұны нақты түрдегі және масштабтағы карта мазмұнына сәйкес келетін 

сипаттама 

C.Бұл – машиналық тасымалдағышта сақталатын ақпараттар үлесінің сипаттамасы  

D.Бұл – арнайы шартты белгілер жүйесіндегі ақпараттардың бейнелеу құралдарын 

экранда көзбен шолу үшін дайындалған сипаттама 

E.Бұл - жердің электрондық карта объектісін бейнелеуге арналған сипаттама 

15.Деректердің реляциялы модельдер концепциясы алғаш рет қай жылы  шықты:  

A.1960 жыл 

B.1970 жыл 

C.1950 жыл  

D.1965 жыл 

E.1958 жыл 

16.Сканердің атқаратын қызметі  — ... 

A.бейнені компьютерге берілген рұқсатпен растрлы форматта автоматты түрде 

енгізеді, сол бейнені аналогты-сандық түрлендіретін құрылғы 

B.интегралды фотосурет объектілерінің сандық бейнелеріне объект бейнесінің 

жарықтығымен (фототүсі) келісе отырып, түстерді автоматты түрде беретін құрылғы 

C.жер бетін геометриялық қатынаста толық зерттеумен және осы бетті жазықтықта 

топографиялық карта мен жоспар түрінде бейнелеу тәсілдерін өңдеумен айналысатын 

құрылғы 

D.деректердің қорек көзі қабылдағышы болып табылатын, пайдаланушының оны 

өңдеу құрылғысымен әрекетін қамтамасыз ететін құрылғы 

E.мазмұны нақты түрдегі және масштабтағы карта мазмұнына сәйкес келетін құрылғы 
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17.ГАЖ-дың ақпараттарын шығару жүйесіне жатады:  

A.сыртқы жүйелер, монитор, сканер, клавиатура 

B.плоттер, монитор, қағаздық карталар; 

C.монитор,плоттер,принтер, сыртқы жүйелер; 

D.принтер, сыртқы жүйелер; 

E.плоттер, монитор; 

18.Растрлы форматқа, жатады:  

A.ЖДЛО; лнекс 

B.FIFA, GAD,  

C.GETo ,FAS   

D.ГНЕКСА 

E.PCX, TIFF, GIF, RLE, RLC 

19.ДҚБЖ-да қолданылатын деректер моделінің үш түрін ата:  

A.иерархиялық, желілі және фаляциялы (кестелік) 

B.иерархиялық, желілі және реляциялы (кестелік) 

C.иерархиялық, желілі және каляциялы (кестелік) 

D.кароляциялы немесе лекерлі, бестік  

E.капенсарентті, манеит, басперлі 

20.Растрдың мазмұнын анықта  

A.жартылай түсті кескінді полиграфиялық жаңғырту үшін қолданылатын мөлдір 

немесе мөлдір емес элементтері бар оптикалық тор.  

B.ақпараттарды элементтері картографиялық бейне түстерінің кодтары болып 

табылатын оптикалық тор. 

C.картографиялық ақпараттар элементтерін құрайтын оптикалық тор. 

D.сандық картаны құру бойынша операциялар жөніндегі оптикалық тор. 

E.бейнелеу элементтерінің тік бұрыш матрицасы бар оптикалық тор. 

21.ГАЖ-ды пайдалану мақсаттары:  

A.талдау, модельдеу, басқару, болжам жасамайды 

B.құрылыстағы бөлшектік реттіліктерді жасау, механикалық, жасампаздық жолдарды 

жасау болып табылады 

C.кез- келген міндеттерді шешуде қолдану іс-шаралары болып табылады 

D.талдау, модельдеу, басқару, болжам жасау, картаға түсіру, тұтынушыларға қызмет 

көрсету болып табылады 

E.кез- келген міндеттерді шешуде қолдану іс-шаралары болып табылмайды 

22.CREDO TER — бағдарламасының қолданылу саласы:  

A.құжаттамаларды даярлау, торлар мен кестелерді құру, 

B.алаңдық және желілі ізденістер; жерге орналастыру жұмыстары,  

C.дұрыс жауап жоқ 

D.алаңдық және желілі ізденістер; 

E.жерге орналастыру жұмыстары; 

23.ГАЖ-ң ақпараттық құралдар түрлері:  

A.тақырыптық карталар мен шартты белгілер; 

B.теодолит, нивелир, сызғышты құралдар; 

C.орталықтандырылған серверден, жеке немесе үстел үстіндегі байланысқан 

компьютер желісі; 

D.бастапқы жерлердің деректері;  

E.теодолит, нивелир мен рейкалар; 

24.Деректер қорында сақталған ГАЖ объектілерінің модельдерін – не деп атайды... 

A.парктер моделі 

B.пландар моделі 

C.деректер моделі  

D.карталар моделі 
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E.адаптер моделі 

25.Жердің үшөлшемді электрондық моделі дегеніміз не?   

A.берілген бақылау шарттарына сәйкес үшөлшемді координата жүйесінде және 

арнайы шартты белгілер жүйесінде құрылған жердің көрнекі, әрі өлшенетін 

электрондық моделі. 

B.жер объектілерінің бедерден бөлек жоспарлы және биік жағдайы туралы 

деректерден құралған жердің сандық картографиялық моделі. 

C.берілген жер бедерінің сырттан бөлек жоспарлы және биік жағдайы туралы 

деректерден құралған жердің сандық картографиялық моделі. 

D.жер кеңістіктерінің бедерден бөлек жоспарлы және биік жағдайы туралы 

деректерден құралған жердің сандық картографиялық моделі. 

E.берілген жер шарттарының бедерден бөлек жоспарлы және биік жағдайы туралы 

деректерден құралған жердің сандық картографиялық моделі. 

 

4 НҰСҚА 

 

1.CREDO DAT бағдарламасының қолданылу саласы:  

A.сызықтық және аудандық инженерлік іздеулер; құрылысты геодезиялық қамтамасыз 

ету;  

B.регистраторлық жұмыстар тізгіні;  

C.бағдарламаны мүлде қолданбау, реттеу жұмыстарын жүргізу;  

D.беттік перделердің жылжуы 

E.аудандық инженерлік іздеулер; 

2.Пиксельдің (ұяшық) анықтамасын беріңіз —  

A.растрлы модельдің минимальды элементі, кеңістіктің екі өлшемдік элементі 

B.метрикалық сипаттамасы бір нүктенің координатасымен берілетін сандық карта 

C.сандық картаны құру процесінде қолдау көрсететін және қолданылған алғашқы 

картографиялық материалдар 

D.сандық картографиялық ақпараттарды элементтері картографиялық бейне 

E.сандық карта объектілерін нақты топтар бойынша біріктіретін құрылымдық бірлік 

3.Атрибуттар — бұл ... 

A.белгілік немесе деректер қорындағы сандық сипаттамалар 

B.деректер қорындағы ақшалық немесе суреттік сипаттамалар 

C.деректер қорындағы сандық немесе кестелік сипаттамалар 

D.деректер қорындағы сандық немесе белгілік сипаттамалар 

E.деректер қорындағы сандық немесе таңбалық сипаттамалар 

4.Картография саласындағы топография сөзінің мазмұны қандай — ... 

A.жер бетін геометриялық қатынаста толық зерттеумен және осы бетті жазықтықта 

топографиялық карта мен жоспар түрінде бейнелеу тәсілдерін өңдеумен айналысатын 

ғылыми пән. 

B.сызықтық объектілердің байланыстылығымен және өзара орналасуымен 

анықталатын сипаттайтын ғылыми пән 

C.мазмұны нақты түрдегі және масштабтағы карта мазмұнына сәйкес келетін, арнайы 

шартты белгілер жүйесіндегі ақпараттардың бейнелеу құралдарын экранда көзбен 

шолу үшін дайындалған ғылыми пән 

D.жердің электрондық карта объектісін бейнелеуге арналған картографиялық шартты 

белгілер жиынының ғылыми пәні 

E.ақпараттардың бейнелеу құралдарын экранда көзбен шолу үшін дайындалған немесе 

көзбен шолуға арналған сандық картографиялық ғылыми пән. 

5.Орналасу орнын анықтау үшін қандай деректер класы қолданылады —  

A.атрибуттар 

B.координаталар 
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C.векторлар  

D.настерлер 

E.модельдер 

6.Графикалық деректер қорындағы деректер түрлері: 

A.жылжымалы және парадаксты 

B.атрибутивті және келісімді 

C.негіздік және мәтіндік  

D.графикалық және метрикалық  

E.графикалық және парасаттылық  

7.Деректерді енгізу дегеніміз не?  

A.деректерді есептеу жүйесінің жадында, деректер қорында немесе сыртқы 

тасымалдағышта орналастыру 

B.деректерді тасымалдаушыдан сол деректерді оқу және негізгі жадқа тізбектеп жазу 

операциясы 

C.деректерді сандық картографиялық ақпараттардың файлдарына орналастыру 

құрылымы, оларды көрсету түрі мен дәлдігін бейнелеу 

D.жер объектілерінің бедерден бөлек жоспарлы және биік жағдайы туралы 

деректерден құралған жердің сандық картографиялық модел 

E.жердің объектісі мен оның сипаттамалары туралы ақпараттан құралған сандық 

картографиялық модель 

8.CREDO TER...   бағдарламасы. 

A.Автомобильді жолдарды жоспарлаудың жүйесінің. 

B.Геоақпараттық жүйелердің форматына мәліметтерді экспорттау жүйесінің. 

C.жергілікті жердің сандық моделінің  

D.Жекеленген жол белгілірін жобалауды ғана қарастырады  

E.Жекеленген жолдарды ғана жобалайды 

9.Геоақпараттардың тұрақты пайдаланушыларына мыналарды жатқызуға болады: 

A.техникалық қадағалау инспекциялары мен рельефтері; 

B.бухгалтерлер мен  іс жүргізушілер, жергілікті елді реттеуші орындар; 

C.мәдени ұйымдар мен қосалқы шаруалар жиіліктерінің мекемелері; 

D.басқарушы және орындаушы өкіметтің қалалық құрылымдары, пайдаланушы 

мекемелер, әлеуметтік-экономикалық және техникалық қадағалау инспекциялары; 

E.пайдаланушы мекемелер мен жергілікті қажеттіліктер;   

10.ГАЖ-дағы деректер қорының көзбен шолу негізін құрайды:  

A.секрециялы және растрлы модельдер құрайды. 

B.векторлы және кадастрлы модельдер құрайды. 

C.векторлы және растрлы модельдер құрайды. 

D.векторлы модельдерді құрайды.  

E.секрециялы құрайды 

11.ГАЖ-дың функциялары қандай:  

A.картографиялық және тақырыптық ақпараттарды жинауды жүргізу; 

B.мәліметтерді есептеуді жүргізу; 

C.маркшейдрлік жұмыстарды жүргізіп, жаңалықты жүргізу; 

D.маркшейдрлік жұмыстарды жасап, оқиды  

E.маркшейдрлік жұмыстарды жасамайды 

12.CREDO DAT -     ...  бағдарлама 

A.экспорттау  мен импорттау жүйесінен құрылған. 

B.геоақпараттық жүйелердің форматына мәліметтерді экспорттау жүйесінен құралған. 

C.жергілікті жердің сандық моделінің жүйесінен құралған. 

D.геоақпараттық жүйелердің форматына мәліметтерді экспорттау  мен импорттау 

жүйесінен құралған. 

E.инженерлік – геодезиялық жұмыстарды камеральды өңдеу жүйесінен құралған. 
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13.TRANSFORM —   ... бағдарламасы.  

A.Геоақпараттық жүйелердің форматына мәліметтерді экспорттау. 

B.Жекеленген жол белгілірін жобалау.  

C.трансформациялаудың бағдарламасы және растрлы картматериалдардың 

координатты байланысуы. 

D.сандық карта объектісі мен реттілігінің байланысуы  

E.Жекеленген жолдарды ғана жобалар байланысы  

14.Уақыт параметрлері мен тақырыптық бағыттылығын анықтау үшін қандай деректер 

класы қолданылады —  

A.мегерлер 

B.векторлар 

C.координаталар  

D.хордалар 

E.атрибуттар  

15.ДҚБЖ-ның құрамды бөліктерінің үш құрам бөлігін ата:  

A.командалық ауыздық, командаларды өңдеу жарғысы, пайдаланушы интерфейсі; 

B.командалық тіл, компиляторлы жады, компасты аспап;  

C.командалық тіл, түсіндіруші жүйе немесе командаларды өңдеу компиляторы, 

пайдаланушы интерфейсі;  

D.командалық тіл, компиляторлы жады, компасты аспап; 

E.компиляторлы жады, командаларды өңдеу жарғысы; 

16.ArcGIS Desktop — өзара байланысқан базалы үш қосымшадан тұрады, олар:  

A.ArcMap, ArcCfg және ArcTox. 

B.ArcMap, ArcCatalog және ArcToolbox. 

C.ArcMap, ArcClog және ArcTolb. 

D.ArcMap, МАР 

E.ArcMap, АПРРР 

17.Деректердің реляциялы модельдер концепциясы алғаш рет қай жылы  шықты:  

A.1950 жыл 

B.1970 жыл 

C.1960 жыл  

D.1965 жыл 

E.1958 жыл 

18.Векторлы модельдерге не жатады?  

A.кедірлі- бұдырлықтар; 

B.сандық карта объектісі;  

C.Су айдыны, жер бөліктері;  

D.беттер мен  шарттар;  

E.нүкте, сызық және полигон;  

 

19.Реляциялық деректер моделінің артықшылығы: 

A.пайдаланушыға қарапайым, деректер тәуелсіздігін қамтамасыз етеді; 

B.пайдаланушыға арзан, қолжетімді; 

C.пайдаланушыға деректерді өзі жеткізіп отырады, басқару қиын емес;   

D.пайдаланушыға мәліметтерді жібере алады;  

E.пайдаланушығадеректерді жібермейді; 

20.Геоақпараттық жүйелердің ерекшеліктері: 

A.Арзандығы; 

B.Пайдалану қолайлылығы; 

C.Тұрақтылығы мен жайлылығы; жоғарылығы. 

D.Жайлылығы мен жоғарылығы болмайды  

E.кеңдігі мен шектігі  
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21.ГАЖ үшін ақпараттардың басты қанша типі бар:  

A.бөлінеді 

B.бір типі ( кеңістіктік ) 

C.үш типі (кеңістіктік пен атрибутивті, жылжымалық ) 

D.бөлінбейді  

E.екі типі (кеңістіктік пен атрибутивті) 

22.CREDO кешенінің функционалды мүмкіндіктері: 

A.жауаптың барлығы дұрыс 

B.геодезиялық жұмыстардың түрлі кезеңдерін орындау;  

C.әртүрдегі электронды геодезиялық аспаптардың түрлі әдістерімен алынған, 

геодезиялық ақпараттарымен өңдеу және жинау;  

D.геодезиялық жұмыстардың түрлі кезеңдерін орындау; 

E.әртүрдегі электронды геодезиялық аспаптардың түрлі әдістерімен алынған, 

геодезиялық ақпараттарымен өңдеу және жинау;   

23.ГАЖ-дың негізгі құрамды бөліктері: 

A.өшіру және сөндіру 

B.шығару және өндіру 

C.енгізу және жөндеу 

D.енгізу және шығару  

E.бекіту және шығару 

24.Уақыт параметрлері мен тақырыптық бағыттылығын анықтау үшін қандай деректер 

класы қолданылады —  

A.векторлар 

B.атрибуттар  

C.координаталар  

D.хордалар 

E.мегерлер 

25.Сканердің атқаратын қызметі  — ... 

A.бейнені компьютерге берілген рұқсатпен растрлы форматта автоматты түрде 

енгізеді, сол бейнені аналогты-сандық түрлендіретін құрылғы 

B.интегралды фотосурет объектілерінің сандық бейнелеріне объект бейнесінің 

жарықтығымен (фототүсі) келісе отырып, түстерді автоматты түрде беретін құрылғы 

C.жер бетін геометриялық қатынаста толық зерттеумен және осы бетті жазықтықта 

топографиялық карта мен жоспар түрінде бейнелеу тәсілдерін өңдеумен айналысатын 

құрылғы 

D.деректердің қорек көзі қабылдағышы болып табылатын, пайдаланушының оны 

өңдеу құрылғысымен әрекетін қамтамасыз ететін құрылғы 

E.мазмұны нақты түрдегі және масштабтағы карта мазмұнына сәйкес келетін құрылғы 
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