
Семинар 15. 1С:Кәсіпорын жүйесінде ақпараттық жүйенің жобасы 

бойынша жүйені құру және тестілеу.  

Мақсаты: кестелік формалар жасауды үйрену 

Енді деректерді көрсету үшін кестелік формалар жасауға өтіңіз. Бұл тарауда деректерді фильтрлеу 

және сұрыптау мәселелері қозғалады, сондай-ақ кестедегі ақпаратты іздеу іске асырылады.  

"Студенты"кестесін көрсететін форма мысалында кестелік форма құруды қарастырайық. Жобаға 

жаңа форма қосып, келесі нысандарды орналастырыңыз: 

• төрт жазу ( Label ), 

• бес түйме ( Button ), 

• ашылмалы тізім ( ComboBox ), 

• мәтін енгізу өрісі ( TextBox ), 

• топтық жақтау ( GroupBox ), 

• тізім ( ListBox ), 

• екі қосқыш ( RadioButton ). 

Нысандарды 22.1 суретте көрсетілгендей орналастырыңыз. 

 

Сур.22.1 

"Студенты"кестесінен деректерді ( DataGridView ) көрсету үшін кесте формасына қосамыз. Ол 

үшін "Источники данных" панелінде (Data Sources),  түймесін басыңыз , "студенттер" 

кестесінің оң жағында орналасқан. Пайда болған нысандар тізімінде барлық кестені көрсету үшін 

"DataGridView" таңдаңыз (сурет. 22.2). 
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Сур 22.2 

"Студенты" кестесін "Источники данныхі" панелінен формаға сүйреңіз. Форма келесі түрді 

қабылдайды ( сурет. 22.3): 

 

Сур 22.3 

"Студенты"кестесіне қосылған мәліметтерді көрсетуге арналған кесте формада пайда болғанына 

назар аударыңыз.  Сондай-ақ, байланыс нысандары мен навигация панелі пайда болды ( сурет. 

22.4). 

 

Сур.22.4 

Енді нысандардың сипаттарын баптауға өтіңіз. Форма сипаттарын баптаудан бастайық. Форма 

сипаттарын келесідей орнатыңыз: 

 FormBorderStyle (Стиль границы формы): Fixed3D; 

 MaximizeBox (Кнопка развертывания формы во весь экран): False; 

 MinimizeBox (Кнопка свертывания формы на панель задач): False; 

 Text (Текст надписи в заголовке формы): Таблица "Студенты" (Табличный вид). 

Жазулардың сипаттарын орнатыңыз (Label1, Label2, Label3 және Label4 ) : 
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 AutoSize (Авторазмер): False; 

 Text (Текст надписи): "Таблица "Студенты" (Табличный вид)", "Поле для сортировки", 

"ФИО:" и "Критерий" (Соответственно для Label1, Label2, Label3 и Label4).  

Label1 жазу үшін орнатыңыз: 

 Font (Шрифт): Microsoft Sans Serif, размер 14; 

 ForeColor (Цвет текста): Темно синий; 

 TextAlign (Выравнивание текста): MiddleCenter. 

""Сортировать", "Фильтровать", "Показать все", "Найти" және "Закрыть" (сәйкес Button1, 

Button2, Button3, Button4 және Button5 түймелері үшін) батырмаларында жазуларды орнатыңыз. 
Сұрыптауды өрісті таңдап алмай тұрып сұрыптамауы  үшін, алдымен "Сұрыптау" (Button1) 

батырмасын бұғаттаймыз.  

Топтау жиегінде тақырыпты (Text қасиетін) "Сортировка" тең етіп орнатыңыз. 

(RadioButton1 және RadioButton2 нысандары ) қосқыштарда "Сортировка по 

возрастанию" және "Сортировка по убыванию",сияқты жазуларды орнатыңыз, ал " 

Сортировка по возрастанию " (RadioButton1) қосқышында Checked (Включен)) True 

(Истина) тең қасиетін орнатыңыз. 

Тізімді ( ListBox1 ) 22.5 суретте көрсетілген мәндермен толтырыңыз, содан кейін 

"Ok"түймешігін басыңыз. 

 

Сур.22.5 

Кестені кодтар өрістерін жою арқылы деректерді көрсету үшін баптаймыз. Кестені 

формада бөлектеңіз және кестенің жоғарғы оң жақ бұрышындағы  батырманы басу 

арқылы ЛКМ басу арқылы оның Әрекеттер мәзірін көрсетіңіз. Әрекеттер мәзірінде "Edit 

columns" тармағын таңдаңыз…" ( сур. 22.6). 
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Сур 22.6 

"Edit Columns" кесте өрістерінің сипаттарын орнату терезесі пайда болады ( сурет. 22.7). 

 

Сур 22.7 

"Edit Columns" терезесінде өрістер тізімінен " Код студента " және " Код специальности 

" өрістерін оларды бөліп, "Remove" (Жою) батырмасын басу арқылы жою қажет. Өрістер 

тізімі 22.7суретте көрсетілген көріністі қабылдайды.. Өрістерді өңдеу терезесін жабу және 

Өзгерістерді сақтау үшін "Ok"түймешігін басыңыз.  

Студенттер кестесіндегі студенттердің аттарымен ашылмалы тізімді толтырыңыз. 

Ашылмалы тізімнің Әрекеттер мәзірін көрсетіңіз. "Use Data Bound Items"параметрін 

қосыңыз. "DataSource" тең " Other Data Sources\Project Data 



Sources\StudentsDataSet\Студенты " параметрін, ал "Display Member" тең " ФИО " 

параметрін орнатыңыз. Қалған параметрлерді өзгеріссіз қалдырыңыз ( сурет. 22.8). 

 

Сур.22.8 

Ашылмалы тізімнің әрекет терезесін жабыңыз. Көрінбейтін Нысандар панелінде 

ашылмалы тізімді толтыруға арналған " СтудентыBindingSource1 қосымша байланыс 

нысаны пайда болады ( сурет. 22.9). 

 

Сур 22.9 

Объектілердің жоғарыда аталған барлық сипаттарын баптағаннан кейін жаңа форма келесі 

түрді қабылдайды ( сурет. 22.10): 
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Сур 22.10 

Осымен  элементтердің сипаттарын баптауды аяқтаймыз және элементтердің оқиғаларын 

өңдеушілер(обработчиков)  кодын жазуға көшеміз. 

Кодпен жұмыс істеуді тізім тармағын ( ListBox1) таңдағанда, " Сортировать " 

батырмасын бұғаттаудан шығару үшін код жазудан бастаймыз.Оқиға процедурасын жасау 

үшін, тізім бойынша ЛКМ екі рет басыңыз. Тізім тармағын ( 

ListBox1_SelectedIndexChanged) таңдағанда болатын оқиғаны өңдеу процедурасы пайда 

болады. Процедурада " Сортировать " (Button1): Button1 түймесі құлпын ашу 

командасын теріңіз.Enabled = True ( сурет. 22.11).  

 

Сур 22.11 

Енді " Сортировать "батырмасын басқан кезде таңдалған өріске және сұрыптау тәртібіне 

байланысты біздің кестемізді сұрыптайтын кодты жасауға көшеміз. " Сортировать " 

батырмасы бойынша ЛКМ екі рет басыңыз. "Button1_Click" процедурасы пайда болады. 

Процедурада суреттегі кодты теріңіз. 22.12.   
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Сур 22.12 

Кодты толығырақ қарастырайық: 

  Dim Col As System.Windows.Forms.DataGridViewColumn командасы таңдалған кесте 

бағанының атауын сақтау үшін Col  айнымалысын жасайды ; 

 Содан кейін select Case...End Select ( ListBox1) таңдалған тізім пунктінің нөміріне 
байланысты таңдалған кесте бағанының атауын Col айнымалысына беретін блогы 

керек.SelectedIndex ). Егер тізімнің бірінші тармағы таңдалса, Col айнымалысына 

datagridviewtextboxcolumn2 бағаны жазылады, екінші болса - 
DataGridViewTextBoxColumn3 және т.б. Тізім тармақтарын нөмірлеу нөлден басталады, 

ал бағандарды нөмірлеу бірліктен басталады. Бірінші " ФИО " бағанасы 

DataGridViewTextBoxColumn2 деп аталады, өйткені DataGridViewTextBoxColumn1 

атауы жол тақырыптарының бағанына ие; 
 If...EndIf блогы келесі әрекетті орындайды: егер Сортировка по возрастанию" 

(RadioButton1) қосқышы қосылған болса, онда кестені Col айнымалысына берілген өріс 

бойынша өсу бойынша сұрыптау ( СтудентыDataGridView.Sort (Col, 

System.ComponentModel.ListSortDirection. Ascending) ), әйтпесе кему ( 

СтудентыDataGridView.Sort (Col, System. ComponentModel.ListSortDirection. 

Descending) ). 

"Фильтровать" (Button2). батырмасын басу оқиғасын өңдеушінің кодын қарастырайық. " 

Фильтровать " батырмасы бойынша екі рет басыңыз және ""Button2_Click " оқиғасын өңдеу 

процедурасында код теріңіз: Студенттерbindingsource.Filter = " аты=' " & ComboBox1.Text & "'" ( 

сурет. 22.13). 

 

Сур 22.13 
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Ескерту: тудентыBindingSource  нысанында Filter ( сурет. 22.13) фильтрлеу шартын анықтайтын 

мәтіндік қасиеті бар. фильтрлеу  шарты синтаксисі бар: "<Имя поля><Оператор>'<Значение>'". 
".Біздің жағдайда " ФИО " өрісінің мәні ашылмалы тізімде ( ComboBox1) таңдалған мәнге 

теңестіріледі.Text ) ( сурет. 22.13).  

Енді жазбаларды фильтрлеуді тоқтататын " Показать все " батырмасына өтіңіз. Жоғарыда аталған 

батырманы екі рет басыңыз. Button3_Click процедурасы пайда болады. Пайда болған процедурада 

СтудентыBindingSource.Filter = "" командасын теріңіз ( сурет. 22.14). 

 

Сур 22.14 

Егер "Filter" қасиетіне бос жолдың ( " ) мәнін қойсаңыз, оның әрекеті тоқтатылады ( сурет. 22.14). 

Бұдан әрі кестедегі ақпаратты іздеуді іске асыруды қарастырайық. "Найти"түймешігін екі 

рет басыңыз. Пайда болған өңдеу процедурасында "Button4_Click" батырмасын басу 

арқылы келесі кодты теріңіз (сурет. 22.15). 

 

Сур 22.15 

Жоғарыда келтірілген процедураның кодын толығырақ қарастырайық. Бұл процедура екі бөліктен 

тұрады: 

• Бірінші блок For i=0 ... .Next i. кестенің барлық ұяшықтарын таңдап, мәтіннің ақ түсі мен қара 

түсін орнатады. Яғни, алдыңғы іздеу нәтижелерін жояды; 

• Екінші блок For i=0 ... .Next i. кестенің барлық ұяшықтарын таңдап  және егер онда,енгізу өрісіне 

( TextBox1 енгізілген мәтін болса), оларға көгілдір фонның түсі және мәтіннің түсі көк болады.  

Соңында " "Закрыть" " батырмасының кодын қарастырайық. ЛКМ екі рет басыңыз және пайда 
болған "Button5_Click" процедурасында "Me.Close ()", жоғарыда қарастырылатын нысанды 

жабады (сурет. 22.16). 

 

Сур.22.16 
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Соңында " Студенты " кестесін көрсететін ленталық формада тиісті кестелік форманы көрсету 

үшін батырманы жасаймыз. " Студенты " (Form4) кестесі үшін ленталық пішінді ашыңыз және 

оған суреттегі көрсетілгендей жаңа түймені қойыңыз. 22.17.   

 

Сур 22.17 

Жаңа түймеге (Text сипаты) " Таблица "ретінде жазуды орнатыңыз. Форма келесі түрді 

қабылдайды ( сурет. 22.18): 



 

Сур.22.18 

" Таблица " батырмасына бұрын жасалған кестелік нысанды ( Form6) қосамыз. Ол үшін " 

Таблица " батырмасы бойынша ЛКМ екі рет басыңыз және пайда болған "Button8_Click" 

процедурасында "Form6.Show" командасын теріңіз ( сур. 22.19). 

 

Сур 22.19 

Енді жасалған кестелік форманың жұмысқа қабілеттілігін тексереміз. Жобаны іске қосыңыз және 
басты кнопкалық формада "Таблица "Студенты"" "батырмасын басыңыз. " Студенты "кестесін 

көрсететін ленталық формада" Таблица "батырмасын басыңыз. Жаңа кестелік форма пайда 

болады ( сурет. 22.20). 

http://www.intuit.ru/EDI/08_08_16_6/1470608450-20082/tutorial/525/objects/22/files/11-19.jpg


 

Сур 22.20 

Тиісті түймелерді басу арқылы кестедегі жазбаларды іздеу, сүзу және сұрыптау қалай жұмыс 

істейтінін тексеріңіз. Жұмыс істеуді тексергеннен кейін, даму ортасына оралу нысандарын жай 

ғана барлық нысандарды жабыңыз. 

Жоғарыда сипатталған барлық іс-әрекеттерді жүргізгеннен кейін жоба шолушысы панелі ( Solution 

Explorer ) келесі түрді қабылдайтынын атап өткім келеді ( сурет. 22.21): 

 

Сур 22.21 
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Осыған орай біз деректермен жұмыс істеу үшін формалармен жұмыс істеуді аяқтаймыз және 

есептерге көшеміз. 

 

 

 


