
Жүйелік программалау және 

қосымшаларды баптау 



Сұраныс– бұл деректер

қорынан деректерді алу тәсілі.

Негізгі түсініктері:

• деректер көзі;

• сұраныс құрылымы;

• сұраныс нәтижесін өңдеу. 



Деректер көзі

Кестелер негізгі деректер көзі болып табылады. Кез-

келген кесте өрістер жиынтығынан тұрады. Кестелер

виртуалды және виртуалды емес (нақты) болып бөлінеді:

• виртуалды кестелер деректер қорында «сақталмайды».

Жүйе виртуалды кестеге қойылған сұранысты орындау

үшін нақты кестедегі деректерді автоматты түрде

алады.

• нақты кестелер деректер қорында «сақталады».

Мәндері әр түрлі өрістер ретінде есептелінетін өрісі

бар кестелер қолданылады.



Кестелердің жеке ішкі класы объектілер

кестесін құрайды. Бұл кестелер жүйе

объектісінің (анықтамалықтар, құжаттар

және т.б.) күйін сақтау үшін арналған.

Мұндай кестеде «Сілтеме» (деректері

кестенің ағымдағы жазбасынан тұратын

объектке сілтеме) өрісі болады.



Сұраныс құрылымы (сұраныс сипаттамасы)

Сұранысты орындау үшін сұраныс мәтінін

құру қажет. Сұраныс мәтіні – сұраныстың

орындалуына сәйкес орындалатын нұсқаулық.

Сұраныс мәтінін құру үшін арнайы

сұраныстар тілі қолданылады. Ол сұраныс

құрылымын анықтайды.



Сұраныстар тілі - программистерге

арналған 1С:Кәсіпорын жүйесі

механизмінің негізі. Сұраныстар

тілінің мәтіні латынша да,

кириллицамен де жазуға болады.



Сұраныс мәтіні төмендегідей секциялардан

тұрады:

• сұраныс сипаттамасы;

• сұраныстарды біріктіру;

• нәтижелерді реттеу немеме автореттеу;

• нәтижелер сипаттамасы.

Аталған секциялардың ішіндегі міндетті

орындалатыны – сұраныс сипаттамасы.



Сұраныс сипаттамасы секциясының

құрылымы:

Таңдау (выбрать) [Алғашқы <Саны>]

<Таңдау өрістерінің тізімі>

[<Деректер көзінің тізімі>]

[<Таңдау шарты>]



Запрос = Новый Запрос; 
Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ 
| Номенклатура.Ссылка
|ИЗ 
| Справочник.Номенклатура КАК 
Номенклатура";



Сұраныс нәтижесін өңдеу

Нәтиженің бірнеше типі бар:

• элементтер (сұраныс нәтижесін таңдауда

топтастырулар мен жеке жазбалардың қорытынды

өрістері алынады)

• иерархия (сұраныс нәтижесін таңдауда топтастырулар

мен жеке жазбалардың қорытынды өрістерінің

иерархиясы алынады)



Уақытша кестелерді қолдану сұраныстардың

орындалу жылдамдығын арттырады.

Уақытша кестелерді қолдану мүмкіндігі

анықталады:

• «УақытшаКестеМенеджері» объектісімен;

• «Сұраныс» объектісінің

«УақытшаКестеМенеджері» қасиетімен;

• уақытша кестемен жұмыс кезіндегі

сұраныстар тілінің кеңейтілуімен.



Уақытша кестелермен жұмыстың

сұраныс мәтінінде келесі түйінді сөздерді

қолдануға болады:

• ррналастыру (поместить)

• бойынша индекстеу (индексировать по)

• жою (уничтожить)



Уақытша кестелерге арналған

деректер көзі ретінде қолдануға болады:

• мәндер кестесін

• кестелік бөлігін

• сұраныс нәтижесін.

Барлық уақытша кестелерді жою үшін

Жабу() функциясы қолданылады.


