
Зертханалық жұмыс 10. Жобаны құру. Жобаға деректер файлын қосу 

Мақсаты: 

1. Жобаларды жасауды үйрену. 

2. Жобаға деректер файлдарын қосуды үйрену 

Енді "Microsoft Visual Studio 2008" - де біздің ДҚ  пайдаланушы интерфейсін құруды қарастырайық. 

"Microsoft Visual Studio 2008" бағдарламасында жаңа жобаны жасамас бұрын "Microsoft SQL Server 

Browser" (SQL серверлер шолушысы) үшінші тарап қосымшаларына "Microsoft SQL Server 

2008"қатынауын қамтамасыз ететін сервисті іске қосу қажет. Бұл сервисті іске қосу үшін "Microsoft 

SQL Server 2008" құрамына кіретін "SQL Server Configuration Manager"утилитасын іске қосу қажет. 

Осы утилитаны бастау үшін, "Пуск" Программы/Microsoft SQL Server 2008/Configuration Tools/ 

SQL Server Configuration Manager" суреттегі сияқты тармағын таңдаңыз. 16.1. суреттегідей. 

 

Сур 16.1 

SQL серверінің параметрлер менеджерінің терезесі пайда болады ( сурет. 16.2): 

 

Сур 16.2  
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SQL серверін баптау менеджері терезесінің оң жағында, "Microsoft SQL Server 2008" сервистер 

тізімінде "SQL Server Browser" сервисін бөлектеңіз, содан кейін құралдар тақтасында "Start 

Service" (сервисті Бастау)  түймешігін басыңыз. 

(сур. 16.2). Жоғарыда көрсетілген қызмет іске қосылғаннан кейін SQL серверінің параметрлер 

менеджерінің терезесін жабуға болады. 

Енді біздің "Students" ДҚ пайдаланушылық интерфейсін құруға "Microsoft Visual Studio 

2008"бағдарламасына көшеміз. Бастау үшін жаңа жоба жасау қажет. Ол үшін ""Пуск" мәзіріндегі 

пункт "Программы/ Microsoft Visual Studio 2008/ Microsoft Visual Studio 2008 тармағын таңдап, 

"Microsoft Visual Studio 2008" іске қосыңыз ( сурет. 16.3). 

 

Сур 16.3 

"Microsoft Visual Studio 2008 (Start Page)" бастапқы беті бар терезе пайда болады ( сурет. 16.4). 

 

Сур 16.4 

"Recent Projects" (соңғы жобалар) саласындағы бастапқы бетте жаңа жобаны жасау үшін "Create: 

Project..." сілтемесі бойынша ЛКМ басу қажет (Создать: проект…) ( сурет. 16.4). Жасалатын жоба 
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түрін және қолданылатын "New Project" (жаңа жоба) бағдарламалау тілін таңдау терезесі пайда 

болады ( сурет. 16.5). 

 

Сур 16.5 

Project types " жобасының түрлері біздің жағдайда жоба ретінде "Visual Basic\Windows" 

таңдаңыз, ал жоба үлгісі ретінде (Templates аймағы:) "Windows Forms Application" (Windows 

қосымшасы) таңдаңыз. Жобаның атауы ретінде (Name енгізу өрісі:) "StudentsDB" орнатыңыз және 

"Ok" батырмасын басыңыз ( сурет. 16.5). 

"Microsoft Visual Basic 2008" тілін әзірлеудің стандартты терезесі пайда болады ( сурет. 16.6). 
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Сур 16.6 

"Microsoft Visual Basic 2008" тілін әзірлеу терезесі мынадай құрылымға ие ( сурет. 16.6.): 

1. Оконное меню-  құрамында жұмыс ортасын басқару үшін толық командалар жиынтығы 

бар; 

2. Панель инструментов -  өңдеу ортасының ең жиі қолданылатын пәрмендері бар түймелер 

бар; 

3. Панель объектов (Toolbox) -  әр түрлі нысандарды (басқару элементтерін) жасау үшін 

класс түймелері бар; 

4. Обозреватель проекта/Источники данных (Solution Explorer/Data Sources) -  осы 

панельдің төменгі бөлігінде белсендірілген вкладкаға байланысты жобаның шолушысы 

немесе жобаға қосылған деректер көздерін көрсетеді. Жоба шолушысы (Solution Explorer) 

жобаға кіретін барлық файлдарды көрсетеді және олардың арасында ауысуға мүмкіндік 

береді. Деректер көздері-деректер базасы, қызметтер немесе деректер жобаға түсетін 

объектілер; 

5. Панель свойств (Properties)- таңдалған нысанның сипаттарын көрсетеді және өзгертеді; 

6. Рабочая область -аймақтың жоғарғы бөлігінде орналасқан таңдалған вкладкаға 

байланысты пішін дизайнының аймағын, пішін кодын немесе Бастапқы бетті көрсетеді. 

Жаңа жоба құрылғаннан кейін "Microsoft SQL Server 2008" ДҚ-да бұрын құрылған жобаға 

"Students"ДҚ қосу қажет. Data\Add New DataSource ... " тармағын таңдаңыз. Жаңа "Data Source 

Configuration Wizard" деректер көзіне қосылу шеберінің терезесі пайда болады ( сурет. 16.7). 
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Сур 16.7 

Бұл терезеде үш дерек көздерінің бірін таңдауға болады ( Choose a Data Source Type ): 

 БД ( Database ); 
 Служба ( Service ); 
 Объект ( Object ). 

Біз жобамызды "Students" ДҚ-ға қосатындықтан, ДҚ ( Database ) нұсқасын таңдаймыз және "Next" 

(бұдан әрі) батырмасын басамыз. ДҚ байланысын таңдау терезесі пайда болады ( Choose Your 

Data Connection ) ( сурет. 16.8). 



 

Сур 16.8 

ДҚ қосылымды таңдау терезесінде жаңа қосылым жасау үшін "New Connection..."түймесін 

басыңыз. Жаңа "Add Connection" байланысын қосу терезесі пайда болады ( сурет. 16.9). 



 

Сур 16.9 

"Add Connection" терезесінде "Server Name" (Сервер атауы) ашылмалы тізімінен SQL серверді 

орнатқанда орнатылған сервер атауын таңдаңыз. Серверге ( Logon to the server ) кіру үшін логин 

мен құпия сөз ретінде "Use Windows Authentication" (Windows тіркелгісінің логин мен құпия сөзін 

пайдалану) таңдаңыз. "Select or enter a database name:" (ДҚ атауын таңдаңыз немесе енгізіңіз ) 

ашылмалы тізімінен қосу үшін ДҚ ретінде "Students" ДҚ таңдаңыз (сурет. 16.9). 

Құрылған қосылыстың жұмыс қабілеттілігін тексеру үшін "Test Connection"түймешігін басыңыз. 

"Test connection succeeded" (сурет. 16.10) қосылыс жұмысқа қабілетті екенін айтады. 

 

Сур 16.10 



Суреттегі терезені жабыңыз. 16.10, содан кейін жаңа "Add Connection" қосылымын қосу 

терезесінде ( сурет. 16.9) "Ok"түймешігін басыңыз. ДҚ ( Choose Your Data Connection) қосылымды 

таңдау терезесіне оралу орын алады. Терезенің төменгі жағындағы " + "белгісін басу арқылы 

жасалған" Connectionstring " қосылу жолын қараңыз (сурет. 16.11). 

 

Сур 16.11 

ДҚ байланысын таңдау терезесінде (Choose Your Data Connection) "Next" (далее) түймешігін 

басыңыз. "Save the Connection String to the Application Configuration File" қосылым жолын сақтау 

туралы сұрайтын терезе пайда болады (Сохранить строку подключения в файл настроек 

приложения) ( сурет. 16.12). 



 

Сур 16.12 

Қосылым жолын сақтау үшін "Yes, save the connection as:" (иә, қосылымды былай сақтау) 

параметрін қосып, "Next"түймесін басыңыз. 

Қосылған ДҚ объектілерін таңдау терезесі пайда болады ( Choose Your Database Objects) ( сурет. 

16.13). 



 

Сур 16.13 

Суретте көрсетілгендей барлық нысандарды таңдаңыз. 16.13 және "Finish" (Дайын) түймешігін 

басыңыз. Қосылу аяқталды. 

Деректер көзін көру үшін "Microsoft Visual Basic 2008" тілін әзірлеу терезесінде "Data Sources" 

қойындысын басыңыз ( сурет. 16.6 тармақ 4). "Data Sources" вкладкасының түрі бар ( сурет. 16.14): 



 

Сур 16.14 

Бұл жерде біз ДҚ-ның жаңа жобаға қосылуын қарастыруды аяқтаймыз. Әзірлеу  ортасының 

терезесін жабыңыз. Жаңа "Save Project" жобасын сақтау терезесі пайда болады ( сурет. 16.15). 

 

Сур 16.15 

Бұл терезеде "Name:" (аты) енгізу өрісінде "StudentsDB"жобасының атауын орнатыңыз. "Location:" 

өрісінде (орналасуы:) "Browse..." (таңдау) түймесін басу арқылы жаңа жоба сақталатын папканы 

орнатыңыз. Жобаның аты мен орналасқан жері анықталғаннан кейін "Save" (Сақтау) түймешігін 

басыңыз. 
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