
Конфигуратор режимі. 1С:Кәсіпорын 

жүйесінде анықтамалықтарды құру 

негіздері. 



Конфигуратор режимінде 1C-ті  іске қосу



Жұмыс Конфигурацияны ашудан басталады: 



Конфигурациялық объектілер ағашы -ол

программист жұмыс істейтін негізгі құрал. Онда

конфигурация құрылымы жайлы ақпарат беріледі.

Конфигурациялық объектілер -

конфигурацияланатын конструктордың негізгі

бөлігі болып табылады. Бір типті объектілер

әртүрлі қасиеттермен ерекшеленеді. Объектілер

қандай да бір нақты объектінің аналогы болып

табылады.



Конфигурациялық объектілер ағашының Жалпы

бөлімі ішкі жүйелерді (подсистемы) құруға

мүмкіндік береді.



Жоғары деңгейлі ішкі жүйелер (подсистемы) негізгі

интерфейс элементтері болып табылады.

Бұл 1С: Кәсіпорын режимінде көрсетілген ішкі

жүйелер терезесіне ұқсайды.



Әр конфигурация объектісі бір немесе бірнеше

ішкі жүйеге қосылуы мүмкін, оның ішінде ол

көрсетіледі.

Шағын жүйелер қолданбалы шешімдер

құрылымын анықтайды, қолданушылар интерфейсін

ұйымдастырады, әртүрлі құжаттарды,

анықтамалықтарды және есептерді логикалық түрде

байланыстырылған бөлімдерде сұрыптауға мүмкіндік

береді, онда қолданушыға оларды табу және олармен

жұмыс істеу ыңғайлы болады. Сонымен қатар, әрбір

нақты пайдаланушы жұмыс барысында қажет ететін

бөлімдерді ғана көреді.



Конфигурацияның командалық интерфейсін ашып,

ашылған терезеде құрылған ішкі жүйелердің тізімін көресіз.

Осы тізімдегі бөлімдердің тәртібін өзгерту үшін Жоғары

(Вверх), Төмен (Вниз) түймешіктері пайдаланылады.



Анықтамалық объектілерімен жұмыс.  Жаңа 

элементті қосу командасы.

Анықтамалық объектісінің конфигурациясы деректер

тізімдерімен жұмыс істеуге арналған. Әдетте, кез-келген

компанияның жұмысында қызметкерлердің, өнімдердің,

тұтынушылардың, жеткізушілердің және т.б. тізімдер

пайдаланылады. Осы тізімдердің қасиеттері мен құрылымы

Анықтамалық объектілерде сипатталады, оның негізінде

платформа осы анықтамалықтағы ақпаратты сақтау үшін

дерекқорда кестелер жасайды.



Анықтамалық объектісінің конфигурациясы



Анықтамалық элементтерден тұрады.

Мысалы, қызметкерлердің анықтамалығы үшін

қызметкер, ал өнім элементі үшін

анықтамалығы өнім болып табылады.

Қолданушы жұмыс үдерісінде анықтамалыққа

жаңа элементтерді қосады: жаңа қызметкерлер,

жаңа өнім, клиент. Дерекқорда әрбір

анықтамалықтың жазбасы осы анықтамалықтан

ақпаратты сақтайтын негізгі кестеде бөлек

жазба болып табылады.



Анықтамалықтың әрбір элементі, әдетте,

бұл элементті сипаттайтын ақпаратты

толығырақ көрсетеді. Мысалы, Өнімдер

анықтамалығы барлық элементтері үшін

өндіруші туралы, сақтау мерзімі және т.б.

туралы қосымша ақпаратты қамтуы мүмкін.

Осындай ақпараттың жиынтығы барлық

жиынтық элементтерін, конфигурация

объектілері туралы мәліметтерді сипаттау үшін

пайдаланылады.



Анықтамалық Формасы

Анықтамалықты басқаша ыңғайлы түрде

көрсетуге болады- тізім, ағаш және т.б. Ол

үшін Форма конфигурациясы

пайдаланылады.

Форма деректерді ыңғайлы, көрнекі

көрсету және енгізу үшін қызмет етеді.





Кестелік бөлігі бар анықтамалық
Кестелік бөлігі бар анықтамалықта қызметкердің аты-

жөні ғана емес, оның өткен жұмыстары туралы ақпарат

сақталады. Бұл ақпарат құрылымы бойынша біркелкі, бірақ

саны бойынша әртүрлі, сондықтан оны сақтау үшін

анықтамалықтың кестелік бөлігін қолданамыз.

Жаңа конфигурация нысанын Сотрудники деп аталатын

анықтамалық қосылады. Представление объекта –

Сотрудник. Тізімді көрсету толтырылмайды, ал

Расширенное представление списка – Список

сотрудников. Далее әрі Подсистемы бетбелгісіне басып,

ОказаниеУслуг және РасчетЗарплаты белгілеуге болады.


