
Зертханалық жұмыс 13. Деректермен жұмыс істеу үшін күрделі ленталы формаларды жасау 

(жалғасы) 

Мақсаты: деректермен жұмыс істеу үшін күрделі ленталы формаларды жасауды үйрену 

Маска бойынша  мәтін енгізу өрісі үшін " Паспортные данные " өрісі үшін масканы 20.14. суреттегі 

сияқты орнатыңыз.  

 

Сур 20.14 

Ескерту: төлқұжат деректері төрт сан, сызықша, алты сан сияқты көрсетілгенін ескеріңіз. Яғни 

"Mask" (Маска) алаңында "0000-000000"қою керек. "0" белгісі санды білдіреді. "Preview" (алдын 

ала қарау) өрісінде пішіндегі маска бойынша мәтіндік енгізу өрісінің түрі көрсетіледі. 

Масканы анықтағаннан кейін " Паспортные данные " өрісі үшін "Input Mask" терезесінде 

"Ok"түймесін басыңыз. 

Енді "Телефон" өрісін көрсететін маска арқылы мәтінді енгізу өрісіне арналған маска орнатамыз. 

Масканы 20.15 суреттегі сияқты орнатыңыз. 



 

Сур 20.15 

Енді біз жасалған мәтін енгізу өрістерін маска арқылы тиісті өрістерге қосу керек. Ол үшін " 

Источники данных " (Data Sources) панелінен " Номер зачетки " өрісін " Номер зачетки 

"жазуының оң жағында орналасқан маска бойынша енгізудің мәтіндік өрісіне сүйреңіз. " 

Паспортные данные " және "Телефон" өрістері үшін дәл осы операцияны маска арқылы тиісті 

мәтін енгізу өрістеріне апарып, орындаңыз.  

 Біз осымен маска бойынша мәтіндік енгізу өрісімен жұмыс істеуді аяқтаймыз және сандық 

есептеуіш (numericupdown нысаны) көмегімен "Курс" өрісін бейнелеуге көшеміз. Ол үшін, " 

Источники данных " панелінде "Курс" өрісінің оң жағында орналасқан түймені басыңыз және 

ашылмалы тізімнен осы өрісті "NumericUpDown" ретінде көрсету үшін нысанды таңдаңыз (сурет. 

20.16). 

 

Сур 20.16 

Содан кейін өрісті "Курс"жазуының оң жағына орналастырып тінтуірмен формаға апарыңыз. 

Ескерту: "Курс" өрісін сүйреп апарғаннан кейін сол жағында тағы бір "Курс"жазуы пайда болады. 

Оны ЛКМ басып, пернетақтадағы "Delete" түймесін басу арқылы жойыңыз. 



" Пол " және " Родители " өрістерін ашылмалы тізімдер түрінде көрсетеміз (ComboBox объекты). 

Ол үшін " Источники данных " панелінде "Пол" өрісінің оң жағында орналасқан түймені басыңыз 

және ашылмалы тізімнен осы өрісті "ComboBox" ретінде көрсету үшін нысанды таңдаңыз ( сурет. 

20.17). 

 

20.17 сурет 

Осындай операцияны " Родители "өрісімен жасаңыз. Содан кейін тиісті жазбаларға қарама-қарсы 

орналасқан өрісті формаға апарыңыз. Артық жазуларды жойыңыз. 

Енді ашылмалы тізімдерді толтырамыз. Сипаттар тақтасында (Properties ) "" Пол " өрісін 

көрсететін ашылмалы тізімді таңдаңыз және Items" сипатындағы (тізім элементтері) түймесін 

басыңыз. "String Collection Editor" (жол коллекцияларының редакторы) ( сурет. 20.18). 

 

Сур 20.18 

Пайда болған терезеде жеке жолдарда ашылмалы тізімнің элементтерін теріңіз: "Мужской" және 

"Женский" ( сурет. 20.18). Содан кейін "Ok"түймешігін басыңыз. 

"Родители" өрісін көрсететін ашылмалы тізім үшін ұқсас операцияны тек тізім тармақтары ретінде 

"Отец и Мать", "Мать", "Отец" және "Нет" деп қойыңыз ( сурет. 20.19) 



 

Сур 20.19 

Қорытындыда "Код специальности" өрісінің орнына берілген кодқа сәйкес келетін мамандықты 

ашылма тізімнің көмегімен көрсетеміз. Бұл ретте түсуші тізімнің өзі "Специальности" кестесінен 

мамандықтармен толтырылып, мамандықты таңдаған кезде оның коды "Студенты" кестесінің 

"Код специальности"өрісіне автоматты түрде қойылады. 

"Код специальности" жазуының оң жағына қандай да бір өрістерге қосылмаған тізімді қойыңыз. 

Нысандар тақтасында ашылмалы тізімді жасау үшін келесі  түймені пайдаланыңыз 

 

Ашылмалы тізім құрылғаннан кейін оны "Студенты" кестесінен "Код специальности" өрісіне 

қосады және тізімді "Студенты" кестесінен Наименование специальности" өрісінің мәндерімен 

толтыруды баптаймыз. Ол үшін жаңадан жасалған ашылмалы тізімді таңдап, Әрекеттер мәзірін 

(меню действий )көрсетіңіз және Әрекеттер мәзірінде "Use data bound items" (тізімнің 

деректерімен байланысты элементтерін пайдалану) параметрін қосыңыз ( сурет. 20.20). 

 

Сур 20.20 

"Use data bound items" опциясының астында келесі параметрлер бар: 

 Data Source (Источник данных) - кестені немесе сұраныс тізімін анықтайды; 

 Display Member (Член отображения) - тізім толтырылатын мәндер өрісін анықтайды; 



 Value Member (Член значений) - ашылмалы тізіммен байланысты өрістің мәндерін 

анықтайды; 

 Selected Value (Выбранное значение) - ашылмалы тізіммен байланысты өрісті анықтайды. 

Параметрлерді өзгерту үшін   араметр өрісінің ішіндегі батырмасын басу керек. 

Деректер көзін таңдаудың ағаш тәрізді құрылымы пайда болады ( сурет. 20.21). 

 

Сур 20.21 

Біздің жағдайда жоғарыда аталған параметрлерді келесідей белгілейміз: 

 " DataSource " параметрін " "Other Data Sources\Project Data 

Sources\StudentsDataSet\Специальности"ретінде орнатыңыз; 

 DataMember" параметрін "Наименование специальности" ретінде орнатыңыз. 

 "Value Member" параметрін  "Код специальности" ретінде орнатыңыз. 

 "Selected Value" параметрін  "СтудентыBindingSource\Код специальности"ретінде 

орнатыңыз. 

Жоғарыда аталған барлық параметрлерді жасағаннан кейін ашылмалы тізімнің әрекет панельі 

келесі көріністе қабылдайды ( сурет. 20.22): 

 
Сур 20.22 

Өңдеу ортасының төменгі бөлігінде орналасқан көрінбейтін объектілер панелінде екі жаңа объект 

пайда болды: "СпециальностиBindingSource" және "СпециальностиTableAdapter" ( сурет. 20.23). 



 

 Сур. 20.23 

Бұл нысандар ашылмалы тізімді "Специальности" кестесінің "Наименование 

специальности"өрісінің мәндерімен толтыруға арналған.  

Жоғарыда аталған барлық әрекеттерден кейін "Студенты" кестесін көрсететін форма 20.24 суретте 

көрсетілген түрді қабылдайды. 

 

Сур. 20.24 

"Студенты" кестесін көрсететін форманың жұмысын тексереміз. Жобаны іске қосыңыз және басты 

кнопкалық формада "Таблица "Студенты"" батырмасын басыңыз. Келесі түрі бар форма пайда 

болады (сурет. 20.25):  
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Сур.20.25 

Біз бұл  жұмысты "Студенты" кестесін көрсететін формамен аяқтаймыз және есептелетін өрістерді 

жүзеге асыруға көшеміз. Ол үшін "Оценки" (Form5) кестесін көрсететін форманы қарастырайық. 

Орта Үш өрістің негізінде "Средний балл"өрісін есептеуді қарастырайық: 

Өңдеу ортасының жұмыс аймағының жоғарғы бөлігіндегі вкладкасы бойынша ЛКМ басу арқылы 

"Оценки" кестесіне арналған форманы көрсетіңіз. "Средний балл" өрісінің оң жағында формаға 

батырманы қойыңыз (сурет. 20.26). 



 

Сур 20.26 

"Вычислить" ретінде қайта құрылған түймедегі "Text" қасиетін орнатыңыз ( сурет. 20.27). 

 



Сур 20.27 

Енді "Вычислить" батырмасы бойынша ЛКМ екі рет басыңыз және "Button1_Click" 

процедурасының пайда болған кодында 20.28суреттегі орташа бағаны есептейтін кодты теріңіз. 

 

Сур 20.28 

Енді "Средний балл"өрісін есептеу үшін біздің қайта құрылған түймеіміздің қалай жұмыс істейтінін 

тексереміз. Жобаны іске қосыңыз және  басты кнопкалық формада "Оценки"кестесі"батырмасын 

басыңыз. "Оценки" кестесін көрсететін форма пайда болады, формада " Вычислить"батырмасын 

басыңыз. Бағалау бойынша орташа балл есептеледі. Егер форманың құралдар тақтасында  

Сақтау батырмасын бассаңыз, онда орташа балл "Оценки" кестесіне сақталады"(сурет 20.29) 

 

Сур 20.29 

Осыған орай біз ленталық формаларды қарауды аяқтаймыз және кестелік формаларды қарауға 

көшеміз. 
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