
Семинар 13. 1С:Кәсіпорын жүйесін SQL Server-мен байланыстыру. 

Мақсаты: деректермен жұмыс істеу үшін күрделі ленталы пішіндер жасауды үйрену 

"Студенты" кестесі үшін форманы жаңартамыз. Алдымен, пішін жоғарғы жағында орналасқан 

навигация тақтасының түймешіктерінің көшірмесін жасаймыз. "StudentsDB" жобасын ашыңыз 

және студенттер ( Form4) кестесінің пішінін көрсетіңіз. Пішін төменгі жағында 20.1 суретте 

көрсетілгендей жеті түймені орналастырыңыз.  

 

Сур 20.1 

Жасалған түймелердегі жазбалар ретінде ("Caption" қасиеті) :"Первая", "Предыдущая", 

"Добавить", "Последняя", "Следующая", "Удалить" и "Сохранить"  ( сурет. 20.2). 



 

Сур 20.2 

"Первая" батырмасы бойынша ЛКМ екі рет басыңыз және "Form4" формасының пайда болған 

терезесінде "Button1_Click" процедурасында  бірінші жазбасына өту үшін 

СтудентыBindingSource.MoveFirst() команданы теріңіз. ( сур. 20.3). 

 

Сур 20.3 

"Предыдущая" батырмасы бойынша ЛКМ екі рет басыңыз және "Form4" формасының пайда 

болған терезесінде "Button2_Click"  процедурасында  алдыңғы жазбасына өту үшін 

СтудентыBindingSource.MovePrevious() команданы теріңіз. ( сур. 20.4). 

 

Сур 20.4 

"Добавить" батырмасы бойынша ЛКМ екі рет басыңыз және "Form4" формасының пайда болған 

терезесінде "Button3_Click "  процедурасында  жаңа жазба қосу үшін 

СтудентыBindingSource.AddNew() " команданы теріңіз. ( сур. 20.5). 
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Сур 20.5 

"Последняя" батырмасы бойынша ЛКМ екі рет басыңыз және "Form4" формасының пайда болған 

терезесінде "Button4_Click "  процедурасында  соңғы жазбасына өту үшін 

СтудентыBindingSource.MoveLast() " команданы теріңіз. ( сур. 20.6). 

 

Сур 20.6 

"Следующая" батырмасы бойынша ЛКМ екі рет басыңыз және "Form4" формасының пайда 

болған терезесінде "Button5_Click "  процедурасында  келесі жазбаға өту үшін 

"СтудентыBindingSource.MoveNext()" команданы теріңіз. ( сур. 20.7). 

 

Сур 20.7 

"Удалить" батырмасы бойынша ЛКМ екі рет басыңыз және "Form4" формасының пайда болған 

терезесінде "Button6_Click "  процедурасында  жазбаны жою үшін 

""СтудентыBindingSource.RemoveCurrent()" команданы теріңіз. ( сур. 20.8). 

 

Сур 20.8 

"Сохранить" батырмасы бойынша ЛКМ екі рет басыңыз және "Button7_click" процедурасында 

пайда болған "Form4" нысаны кодының терезесінде Өзгерістерді сақтау үшін 20.9.суреттегі 

пәрменді теріңіз.  

 

Сур 20.9 

Соңғы процедураны толығырақ қарастырайық. Ол келесі командаларды қамтиды: 

 Me.Validate()- өріске енгізілген деректердің өрістің деректер түрлеріне сәйкестігін 

тексереді; 

 Me.СтудентыBindingSource.EndEdit()-  сервермен байланысты жабады; 

 Me.TableAdapterManager.UpdateAll(Me.StudentsDataSet) - серверде деректерді жаңартады. 

Құрылған түймелердің жұмысын тексеру үшін жобаны іске қосу үшін "Таблица "Студенты "" 

нысанын ашып, әрбір түймені басыңыз. 

Енді ақпаратты ыңғайлы енгізу үшін өрістерді көрсететін нысандарды өзгертіңіз. Алдымен 

"студенттер" кестесінің келесі өрістерін көрсететін мәтіндік енгізу өрістерін ( TextBox) жойыңыз: 

"Пол", "Родители", "Телефон", "Паспортные данные", "Номер зачетки", "Курс" және "мКод 

специальности". Аталған өрістерді жойғаннан кейін "Студенты" кестесін көрсететін форма 

келесі түрді қабылдайды ( сурет. 20.10): 
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Сур 20.10 

"Телефон", "Паспортные данные" және "Номер зачетки" өрістерін көрсету үшін маска ( 

MaskedTextBox) бойынша мәтіндік енгізу өрістерін қолданамыз. маска нысаны мәтіндік енгізу 

өрісі бойынша "Источники данных" терезесінде өрістерді көрсету үшін ашылмалы нысандар 

тізімінде жоқ, сондықтан Нысандар панелі ( Toolbox) арқылы деректерді жасап, оларды тиісті 

өрістерге қолмен қосамыз. Нысан тақтасында бетперде мәтін енгізу өрістерін жасау үшін келесі 

түйме пайдаланылады 

 

20.11. Суреттегі көрсетілгендей, "Телефон", "Паспортные данные" және "Номер зачетки" 

жазуларының оң жағында маска бойынша мәтіндік енгізу өрістерін жасаңыз.  



 

20.11 

Енді құрылған Нысандар енгізу маскасын баптаймыз. Сынақ нөмірін көрсететін объектіден 

бастайық. Нысанында таңдап тиісті өріс "Номер зачетки" мәтінді енгізу өрісін бойынша маска. 

Нысанмен Әрекеттер мәзірінде маска жасау үшін "Set Mask..." (Маска орнату...) тармағын 

таңдаңыз ( сурет. 20.12). 



 

Сур 20.12 

Ескерту: нысанның жоғарғы оң жақ бұрышында Әрекеттер мәзірін көрсету үшін   батырманы 

басу керек 

( сур. 20.12). 

"Set Mask..." тармағын таңдағаннан кейін экранда "Input Mask" маскасын жасау терезесі пайда 

болады (Маска енгізіңіз) ( сурет. 20.13). 
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Сур 20.13 

"Input Mask" терезесінде "Numeric (5-digits)" (сандық (5-Сан) маскасын таңдап, "Ok" 

батырмасын басыңыз ( сурет. 20.13). 

 

 

 

 

 

 

 

 


