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Упражнение 3: 

Създаване на нов проект и свързването му с базата от данни  

1. Създаване на нов проект 

Създайте нов проект на Turbo C++ с име MMBD.bdsproj и главна форма с име MainForm и име на 

модула, в който се съдържа Main.cpp. 

Компилирайте приложението. 

Отидете в папката с проектните файлов и намерете папката с име Debug_Build (създава се от средата 

само след компилация). В нея поставете файла с базата от данни mmdb.mdb, която можете да 

изтеглите от сайта на курса. 

2. Добавяне на модул за връзка с базата от данни 

След това добавете нов модул, който да съдържа конекция към създадената вече база от данни с 

име mmbd.mdb. Това се осъществява от менюто File -> New -> Other и от категорията C++ Builder Files 

се избира Data Module и се натиска върху бутона OK. Съхранете новата форма под наименованието 

DataModule.cpp. 

 

От палитрата с компоненти изберете секцията dbGo и към модула за данните добавете компонента 

TADOConnection. 
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3. Определяне на свойства и работа със събития 

3.1 Модул за данни dmConn 

Първо трябва да определите характеристиките на модула на данни. Това става от Object Inspector и 

неговата страница Properties. 

 

3.2 Контрол за връзка с база от данни TADOConnection Conn 

TADOConnection капсулира връзката към обект от тип ADO. ADO е съкращение от ActiveX Data Objects 

и представлява интерфейс на Microsoft от високо ниво на достъп до данните. Тази технология е 

имплементирана в OLE DB технологията на Microsoft за достъп до данни от релационна или 

нерелационна база от данни, освен това потребителски бизнес обекти, електронни съобщения и т.н. 

ADO технологията позволява по лесен и интуитивен начин за работа с SQL Server или MS Access, тъй 

като драйверите на Microsoft за собствените бази от данни при същата операционна система, са по-

качествени от средните OLE DB доставчици (providers).  

ADO компонентите са достъпни в библиотеката dbGo от Tool Palette (палитрата с компоненти). Трите 

основни компонента са ADOConnection (за връзка към базата от данни), ADOCommand (за 

изпълняване на SQL команди) и ADODataSet (за изпълняване на заявки, които връщат набор от 

резултат). Следват стандартните компоненти за работа с таблици, заявки и съхранени процедури, 

който съответно са ADOTable, ADOQuery и ADOStoreProc. Последния компонент е RDSConnection за 

достъпване на данни и отдалечени многослойни приложения.  

И така TADOConnection се използва за връзка към хранилище на данни от тип ADO. Една конекция от 

тип TADOCоnnection може да се използва от всички компоненти и техните команди от библиотеката 
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dbGo. TADOConnection позволява лесното управление на атрибутите и условията за връзка с 

хранилището на данни. 

За да настроите връзката към базата от данни, трябва да щракнете двукратно върху компонента Conn 

от тип TADOConnection. Ще се стартира диалоговия прозорец за настройване на конекцията. 

Изберете „Use Connection String“, което означава, че създадете конекция, която ще управлявате 

програмно, чрез средата. И след това щракнете върху бутона Build. 

 

Ще се стартира диалоговия прозорец за създаване на конекцията. 

 

След това натиснете бутона Next, за да продължите. 
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След това трябва отново да потвърдите избраната конекция, като натиснете бутона OK, на формата 

Sourcе of Connection. 

След приключване на тази дейност, свойствата на контрола Conn от тип TADOConnection трябва да 

изглеждат по следния начин (като при вас пътя до базата може да е различен): 
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3.3 Управление на събитията свързани с модула за управление на връзката на базата от 

данни TdmConn dmConn 

Събитията от страницата Events на Object Inspector, които трябва да се обработят са OnCreate и 

OnDestroy. 

 

Събитието OnCreate се генерира, когато се създава формата. В този случай е при създаване на самото 

приложение. 

Сорсът му е следния: 

 
Събитието OnDestroy се генерира, когато се премахва формата от паметта. 

Сорсът му е следния: 
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