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КІРІСПЕ 

 

Компьютерлер есептеу тапсырмаларын шешу үшін құрылған, алайда 

уақыт өткен сайын олар құжат айналым жүйесін, нақтырақ айтқанда оның 

құрамындағы ақпаратты құрастыру үшін жиі-жиі пайдаланыла бастады. 

Мұндай жүйелерді, әдетте, ақпараттық деп атайды. Мысал ретінде кәсіпорын 

жұмысшыларының жұмыс істелген уақытын есепке алу мен еңбекпен табылған 

төлемін есептеу жүйесін, қоймадағы өнімдерді есепке алу жүйесін, 

кітапханадағы кітаптарды есепке алу жүйесін, т.б келтіруге болады. Жоғарыда 

аталған барлық жүйелер келесі ерекшеліктерге ие: 

 оларды жұмыспен қамтамасыз ету үшін салыстырмалы төмен есептеу 

қуаттары қажет; 

 олар пайдаланатын деректер күрделі құрылымға ие; 

 жүйенің жүйелі іске қосуларының  арасындағы деректерді сақтау 

құралдары керек. 

Басқаша айтқанда, ақпараттық жүйе ЭЕМ жадысында бірыңғай сақтау 

орны – деректер қорын пайдаланумен сыртқы әлемнің динамикалы 

жаңғырмалы үлгіні құруды талап етеді. Ары қарай талқылау үшін бізге пәндік 

аймақ түсінігін енгізу керек: 

Пәндік аймақ – басқару мен ақыр аяғында, автоматтандыруды 

ұйымдастыру мақсатымен үйренуге тиісті шынайы әлемнің бөлігі. Пәндік 

аймақ үзінділердің (фрагменттердің) жиынымен ұсынылады, мысалы, 

кәсіпорын – цехтармен, дирекциямен, бухгалтериямен, т.б. Пәндік аймақтың әр 

үзіндісі объектілерді пайдаланатын объектілер мен үрдістердің жиынымен, 

сондай-ақ пәндік аймаққа әртүрлі көзқараспен сипатталатын 

пайдаланушылардың жиынымен сипатталады. 

"Динамикалы жаңғырмалы" сөзтіркесі деректер қорының пәндік 

аймақтың ағымдағы жағдайына сәйкестігі қайта-қайта емес, нақты уақыт 

режимінде қамтамасыз етілетіндігін білдіреді. Мұның барысында сол бұрынғы 

деректер пайдаланушылардың әртүрлі топтарының қажеттіліктеріне сәйкес 

әртүрлі ұсынылған болуы мүмкін. 

Деректер қорының айқын сипаты деп деректер олардың сипатымен бірге 

сақталып, ал қолданбалық бағдарламаларда деректердің сипаты 

болмайтындығын есептеу керек. Пайдаланушының бағдарламаларынан тәуелсіз 

деректер, әдетте, метадеректер деп аталады. Заманауи жүйелердің қатарында 

пайдаланушылар, бейнелеу пішімі, деректерге жүгіну статистикасы туралы 

ақпаратты құрайтын метадеректер және басқа да мәліметтер деректер қорының 

сөздігінде сақталады. 

Осылайша, деректер қорын басқару жүйесі (ДҚБЖ) – ақпараттық 

жүйенің басты компоненті. Ақпараттық жүйені құру мен басқару үшін 

алгоритмдік тілдегі бағдарламаны әзірлеу үшін транслятордың қажеттігі 

сияқты  дәрежеде ДҚБЖ керек. ДҚБЖ-нің негізгі функциялары: 

 сыртқы жадыдағы (дискілердегі) деректерді басқару; 

 жедел жадыдағы деректерді басқару; 
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 өзгерістерді журналдау және шалысулардан соң деректер қорын қайта 

қалпына келтіру; 

 ДҚ тілдерін қолдау (деректерді анықтау тілі, деректерге өзгерту 

(манипулияциялау) тілі). 

Алғашқы деректер қоры мен ДҚБЖ құру тек сыртқы жадының 

айтарлықтай арзан және өндірістік құрылғыларының пайда болуымен мүмкін 

болды, 60-шы жылдардың екінші жартысында пайда болған қатқыл дискілер 

(винчестерлер) қандай болды. 70-ші жылдары деректер қорын құрудың 

теориялық сұрақтарын қарқынды дайындау жүрді. Нәтижесінде 80-ші 

жылдардың басында нарықта ақпараттық жүйелерді жобалау мен 

құрастырудың күшті аспаптық құралдары пайда болды. Алайда, ақпараттық 

технологиялардың дамуы 90-шы жылдары деректерді өңдеу мен ұсынуға жаңа, 

молырақ талаптардың пайда болуына алып келді. Осылайша, деректер қоры 

теориясының әсерлі жетістіктері болса да, аяқталудан әлі алыс. 

Сенімділіктің үлкен дәрежесімен ең болмағанда қандай болмасын 

пайдалы жұмысты орындауға арналған қосымшалардың көпшілігі 

құрылымдалған ақпараттың сол немесе басқа бейнеде немесе басқаша 

айтқанда, ретке келтірілген деректерді пайдаланатындығын бекітуге болады. 

Мұндай деректермен болуы мүмкін, мысалы, сол немесе басқа тауарға 

тапсырыстар тізімі, ұсынылған немесе төленген есептер тізімі немесе сіздің 

таныстарыңыздың телефон нөмірлерінің тізімі. Сіздің қалаңыздағы автобустар 

қозғалысының әдеттегі кестесі – бұл да ретке келтірілген деректердің мысалы. 

Ақпараттарды компьютерлік өңдеу барысында қандай да бір бейнеде 

ретке келтірілген деректерді деректер қорында – ерекше файлдарда сақтау 

қабылданған, арнайы бағдарламалық құралдармен бірге пайдалану 

пайдаланушыға қажетті ақпаратты қарап шығу сияқты, қажеттілігіне қарай оған 

өзгертуге да мүмкіндік береді, мысалы, қосуға, өзгертуге, көшіруге, жоюға, 

сұрыптауға, т.б. 

Осылайша, келесі түрде деректер қорына қарапайым анықтама беруге 

болады. Деректер қоры – бұл сол немесе басқа тәсілмен ұйымдастырылған 

ақпараттар жинағы. Мүмкін, деректер қорының ең ескірген мысалдарының бірі 

сіздің таныстарыңыздың телефондарының қойын дәптері болуы мүмкін. 

Бәлкім, сізде бұл пайдалы зат қазір бар немесе бір кездері болған шығар. Сіздің 

қойын дәптеріңізде алфавит тәртібімен көрсетілген телефондар мен телефон 

нөмірлері иелері тегтерінің бұл тізімі өз алдына, жалпы айтқанда, индекстелген 

деректер қорын ұсынады. Индексті пайдалану – бұл жағдайда тегтер (немесе 

аттар) сізге талап етілетін телефон нөмірін айтарлықтай жылдам іздеуге 

мүмкіндік береді. 
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1. SQL ҚҰРЫЛЫМДЫҚ СҰРАНЫСТАР ТІЛІНЕ КІРІСПЕ 

 

1.1. Негізгі түсініктер 

 

Кез келген кәсіптік жұмыс ақпаратпен, оны жинау, сақтау, таңдаумен 

байланысты. Күнделікті өмірдің бөлмес бөлігі болып деректер қорын атауға 

болады, оларды қолдау үшін кейбір ұйымдастыру әдісі немесе тетігі керек. 

Сондай тетік деректер қорын басқару жүйесі (ДҚБЖ) деп аталады. 

Дерекқор (ДҚ) – ұйымның ақпараттық қажеттіліктерін қанағаттандыру 

үшін арналған, бірлесіп қолданылатын логикалық түрде байланысқан деректер 

жиыны (және олардың сипаттамасы). 

ДҚБЖ (деректер қорын басқару жүйесі) – бағдарламалық қамтама. Оның 

көмгімен пайдаланушылар деректер қорын анықтай алады, құра алады және 

қолдай алады, сонымен қатар оған бақыланатын қол жеткізе алады.  

 

1.2. Реляциялық дерекқорлар 

 

Негізгі ақпарат ағындарын басқару реляциялық дерекқорды басқару 

жүйесі көмегімен орындалады. Реляциялық дерекқорды басқару жүйесі өзінің 

бастамасын дәстүрлі дерекқорды басқару жүйесінен алады. Реляциялық 

дерекқорды басқару жүйесінің және клиент-серверлік технологияларының 

бірігуі заманауи кәсіпорындарға меншікті деректерді табысты басқаруға 

мүмкіндік береді.  

Реляциялық ДҚ қатынастардың математикалық теориясына негізделген 

қуатты теориялық іргетасына ие. Реляциялық дерекқор теориясының пайда 

болуы бірқатар сұраныстар тілдерін құруға себеп болды, оларды екі класқа 

болуге болады:  

 алгебралық тілдер, қатынастарға қолданатын мамандандырылған 

оператор құралдарымен сұраныстарды білдіру мүмкіндігін береді;  

 предикаттарды есептеу тілдері, берілген бар қатынастар жинағынан  

жаңа қатынасты анықтайтын өрнекті жазу үшін ережелер жиыны. Демек, 

предикаттар есептеуі дерекқорда бар қатынастардан сұранысқа жауап ретінде 

қатынасты анықтау үшін арналған әдіс. 

Реляциялық үлгіде ақиқат өмірдің объектілері және олардың арасындағы 

өзарабайланыстар бір бірімен байланысқан кестелер (қатынастар) жиыны 

көмегімен көрсетіледі.  

ДҚБЖ функцияларын ақпаратты бір немесе бірнеше кестелерден таңдау 

кезінде де (сұраныс орындалады) оның нәтижесі кесте түрінде беріледі. Осыған 

қоса, басқа сұраныс нәтижесін қолданып сұраныс орындауға болады. 

ДҚ әр кестесі жолдар және бағандар жиыны. Бұл жерде жолдар 

(жазбалар) объектің түріне, нақты оқиғаға немесе құбылысқа, ал бағандар 

(өрістер) – объект, оқиға, құбылыс атрибуттарына (белгісіне, сипаттамасына, 

параметрлеріне) сәйкес келеді. 
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Әр ДҚ кестесінде алғашқы кілт болу тиісті. Алғашқы кілт деп объектің 

немесе жазбаның әр экземплярын бірмәнді идентификациялайтын өрісті немесе 

өрістер жиынын атайды. ДҚ кестесінде алғашқы кілттің мәні бірегей болу 

керек, басқаша айтқанда кестеде алғашқы кілттің мәні бірдей екі немесе одан 

көп жазбалар болмау керек. Ол минималды жеткілікті болу керек, ол деген, 

кілттің ішінде егер өрісті жойса кілттің бірегейлігіне әсер етпейтін өрістер 

болмау керек. 

 

1.3 Дерекқор кестелері арасындағы реляциялық байланыстар 

 

Ақиқат өмірдің объектілері арасындағы байланыстар деректер 

құрылымында өз бейнесін табуы мүмкін, тұспалдануы да, басқаша айтқанда 

формалды емес түрде болуы мүмкін.  

Дерекқордың екі немесе одан көп кестелер арасында бағынушылық 

қатынастары болуы мүмкін, олар басты (ата-аналық деп аталуы мүмкін) 

кестенің әр жазбасына бағыныңқы (еншілес деп аталуы мүмкін) кестеде бір 

немесе бірнеше жазба болуы мүмкіндігін анықтайды.  

Дерекқор кестелері арасында үш түрлі байланыстар болуы мүмкін: 

- «көпке-бір»; 

- «бірге-бір»; 

- «көпке-көп». 

«Көпке-бір» қатынасы 
«Көпке-бір» қатынасы, егер ата-аналық кестенің бір жазбасына еншілес 

кестенің бірнеше жазбасы сәйкес келгенде болады. «Көпке-бір» байланысын 

кей кезде «бірге-көп» байланысы деп атайды. Екі жағдайда да кесте арасындағы 

байланыс болмысы өзгермейді. Реляциялық дерекқорлар үшін «көпке-бір» 

байланысы ең көп таралған. Ол сондай-ақ иерархиялық деректер құрылымын 

модельдеуге мүмкіндік береді. 

«Бірге-бір» қатынасы 

«Бірге-бір» қатынасы, егер бас кестенің бір жазбасына еншілес кестенің 

бір жазбасы сәйкес келгенде болады. Бұл қатынас «көпке-бір» қатынасынан 

сирек кездеседі. Оны ДҚ кестесі екінші дәрежелі ақпараттан «үлкейіп кетпесін» 

деп қолданады. Бірақ, бірнеше кестеден байланысқан ақпаратты оқу үшін 

бірқатар оқу операцияларын өткізу керек, ал деректер бір кестеде сақталса бір 

оқу операциясын орындау қажет.  

«Көпке-көп» қатынасы 

«Көпке-көп» қатынасы келесі жағдайларда қолданылады: 

 бас кестедегі бір жазбаға еншілік кестенің бірнеше жазбасы сәйкес 

келеді; 

 еншілес кестедегі бір жазбаға ата-аналық кестенің бірнеше жазбасы 

сәйкес келеді; 

 Реляциялық дерекқорда кез келген «көпке-көп» байланысын 

қосымша кестелерді қосу көмегімен «көпке-бір» байланысына (бір немесе 

бірнеше) ауыстыру керек. 
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1.4. SQL тілінің стандарты және жүзеге асуы 

 

Деректер көлемінің артуы, оларды сақтау және өңдеу қажеттілігі әртүрлі 

компьютерлік жүйелерде қолдана алатын деректер қорының стандартты тілінің 

пайда болуына әкелді. Шынымен де, оның көмегімен деректердің қай ортада 

болмасын, желілік жұмыс бекеті болсын, дербес компьютер болсын 

барлығында да жұмыс істеуге мүмкіндік береді.  

Деректердің реляциялық үлгісінің құрылуы нәтижесінде пайда болған 

тілдердің бірі SQL тілі (Structured Query Language), осы тіл деректер қорын 

басқарудың стандартты тіліне айналды және кең таралды. SQL тіліне стандарт 

1986 жылы Стандарттардың Америкалық Ұлттық Институтымен (ANSI) 

шығарылды, ал 1987 жылы Стандарттардың Халықаралық Ұйымы (ISO) оны 

халықаралық ретінде қабылдады.  Қазіргі стандарт  SQL/92 деген атпен әйгілі.  

Кез-келген стандартарды қолданумен көптеген артықшылықтар мен 

анықталған кемшіліктер байланысты. Стандарттар ең алдымен сәйкес 

индустрияны дамуын анықталған бағытқа жол сілтейді: SQL тілінің 

жағдайында қатаң негізді құрайтын қағидаттардың болуы соңында оның 

әртүрлі жүзеге асырулардың сәйкестігіне әкеледі және бағдарламалық қамтама 

мен деректер қорын жылжымалы қолдануын жоғарылатуға, сонымен қатар 

деректер қоры әкімшіліктері жұмысының әмбебаптылығына алып келеді. Басқа 

жағынан, стандарттарды нақты бір жүзеге асырудың функционалды 

мүмкіндіктерін және икемділігін шектейді. SQL тілінің жүзеге асырылуы 

дегеніміз сәйкес өндірушінің SQL бағдарламалық өнімін айтады. 

Функционалдық мүмкіндіктерін арттыру үшін көптеген өндірушілер, 

қабылдаған стандартты ұстанады, стандартты SQL тіліне түрлі кеңейтулер 

қосады. Стандарттар SQL кез келген аяқталған жүзеге асыруынан анықталған 

сипаттамалардың болуын талап етеді және жалпы негізгі тенденцияларды 

айқындайды. Олар барлық бәсекелес жүзеге асыру нұсқалары арасында 

сәйкестікке әкеледі, сонымен қатар, заманауи бағдарламалық қамтама 

нарығында SQL бағдарламалаушылардың және реляциялық ДҚ 

пайдаланушылардың мәндігін жоғарылатады. 

Тілдің нақты жүзеге асыруларында бір-бірінен айырмашылықтары 

болады. Пайдаланушылар жұмысының орындалуына ыңғайлы болуы үшін, 

өндірушілер жүзеге асыру нұсқалары заманауи ANSI стандарттарына сәйкес 

болуына кепілдік беруі керек. Осыған қарамастан, SQL тілінің жүзеге асыру 

нұсқасы деректер қоры серверінің талаптарын қанағаттандыратын 

жаңартулардан тұрады. SQL тілінің енгізілген жаңартулары мен кеңеймелері 

стандартты пакетке қосылған және қолданысқа дайын қосымша командалар 

мен опциялар болып табылады.  

Қазіргі кезде, SQL тілі, дербес компьютерден бастап мейнфреймдерге 

дейінгі әртүрлі есептеу платформаларына арналып жасалған әртүрлі деректер 

қорын басқару жүйесімен (ДҚБЖ) қолданылады.  

Деректер қорын басқару жүйесі, реляциялық деректер қоры пайда 

болмастан бұрын, файлдардың логикалық жазбалары ретінде берілетін 
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деректермен жұмыс істейтін операциялар арқылы құрылатын болған. Мұндай 

ДҚБЖ-мен жұмыс істеу пайдаланушының деректер туралы ақпараттың 

барлығын білу керектігін талап етті, мысалы, қандай деректер қажет, керек 

деректер қай папкада орналасқан, оларды қалай алуға болады, т.б.  

Қарастырып отырған SQL тілі бір-бірімен логикалық түрде байланысқан 

кестелер – қатынастар жиыны ретінде берілген деректермен операцияларға 

бағытталған. Оның құрылымының ең негізгі ерекшелігі − басты назар өңдеу 

процедурасына емес, соңғы деректердің өңдеудің нәтижесіне аударылады. SQL 

тілі деректердің, индекстердің қай жерде сақталғанын және нәтижені алу үшін 

қандай ең тиімді операциялар тізбегін қолдану керек екенін өзі анықтайды, 

сондықтан бұл ерекшеліктерді сұраныстарға жазу міндетті емес.  

 

1.5. Клиент-сервер технологиясына кіріспе 

 

Ақпараттық қызметтердің нарығының кеңеюі нәтижесінде бағдарламалық 

қамтама өндірушілері көлемді және интеллектуалды бағдарламалық кешендерді 

өндіре бастады. Көптеген ұйымдар мен басқа қолданушылар алған өнімдерін 

өздерінің ЭЕМ-деріне орната алмаған болатын. Ақпарат алмасу және оның 

таралуы үшін ЭЕМ желілері құрылды, бағдарламалар мен деректер арнайы 

файлдық серверлерде орнатыла бастады.  

Файлдық серверлермен жұмыс істейтін ДҚБЖ арқасында, көптеген 

пайдаланушы бір деректер қорына қол жеткізе алады. Алайда, мұндай жұмыста 

бағдарламалардан немесе терминалдардан сұраныстар сол жерде өңделеді, 

сондықтан ең қарапайым сұранысты жүзеге асыру үшін файлдық серверден оқу 

қажет немесе файлдық серверге бүтін файлдарды жазуды, ал ол жүйенің жұмыс 

істеуіне кедергі жасайды және желіні қатты жүктейді. Айтылған кемшіліктерді 

жою үшін клиент-сервер технологиясы ұсынылған болатын және де сервер 

ортақ тілі ретінде SQL тілі таңдалған болатын.  

Клиент-сервер технологиясы деп бір жүйе құратын бағдарламалық 

компоненттердің қарым-қатынас құруын айтады. Аты айтып тұрғандай, белгілі 

бір ресурсты талап ететін клиенттік процесс пен сол ресурстарды беретін 

серверлік процестен тұрады. Олардың бір компьютерде орналасуы міндетті 

емес. Әдетте, серверді жергілікті жүйенің бір түйініне, ал клиентті қалған 

түйіндерге орналастыру қабылданған.  

Деректер қорының контекстінде, деректер қорының қосымшалары 

орындалатын жұмыс бекеті ретінде, клиент қолданушы интерфейсі және 

қосымшаның логикасын басқарады. Клиент қолданушыдан сұранысты алып, 

синтаксисті тексереді және сұранысты генерациялайды. Сосын хабарды 

серверге жібереді, жауаптың келуін күтеді және қолданушыға жіберу үшін 

алынған деректерді пішіндейді. Сервер сұранысты қабылдап алып оны өңдейді, 

сосын нәтижені қайта клиентке жібереді. Мұндай өңдеу клиенттің құқығын 

тексереді, тұтастықтың талаптары, сұраныстың орындалуын және деректерді 

жаңартуды қамтамасыз етеді. Бұлардан өзге, қалпына келтіру мен қатарлас 

басқаруға да болады.  
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Клиент-сервер сәулетінде келесі артықшылықтары бар:  

 дайын ДҚ-на кеңірек қол жеткізуді қамтамасыз етеді; 

 жүйенің жалпы өнімділігі артады: клиент пен сервер әртүрлі 

компьютерлерде орналасқандықтан, олардың процессорлары қосымшаны қатар 

орындай алады. Егер сервері бар компьютерде тек деректер қорымен жұмыс 

орындалса, онда оның өнімділігін баптау жеңілдейді; 

 аппараттық қамтаманың бағасы төмендейді: барынша қуатты өнімділік 

тек сервер орналасқан компьютерде болса жеткілікті, себебі басты ДҚ және 

сұраныстар осы компьютерде өңделеді; 

 коммуникациялық шығындар азаяды: қосымшалар операцияның 

бөлігін клиенттік компьютерлерде орындайды және желі арқылы тек деректер 

қорына сұраныстар жіберіледі, ол желі арқылы жіберетін деректердің көлемін 

азайтады; 

 деректердің қарама-қайшылықсыздық деңгейі жоғарылайды. Барлық 

шектеулер серверде анықталады және тексеріледі, сондықтан ол деректер 

тұтастығын тексеруді өзі басқара алады. Әр қосымшаға өзінің тексеруін 

жүргізу қажеттілігі жоқ; 

 клиент-сервер сәулеті табиғи ашық жүйелер сәулетіне айқындалады. 

Клиент-сервер екідеңгейлік сәулетінің ары қарай кеңеюі бұрынғы 

«қалың» (интеллектуалды) клиент функционалды бөлігін екіге бөлуді ұсынады. 

Үшдеңгейлі клиент-сервер сәулетінде «жұқа» (интеллектуалды емес) клиент 

жұмыс бекетінде тек пайдаланушы интерфейсін басқаруды, ал деректерді 

өңдеудің орта деңгейі қосымшаның барлық қалған логикасын басқарады. 

Үшінші деңгей – деректер қоры сервері. Бұл үшдеңгейлі сәулет кейбір орталар 

үшін ыңғайлы болып табылады – мысалы, клиент ретінде Web-браузер болатын  

internet және intranet желілері үшін. 

 

1.6. SQL командаларының типтері 

 

SQL-де деректерді кесте түріне бағытталған операциялар концепциясын 

жүзеге асыруы көп емес сөйлемдер жинағы бар компактілі тілді құруға 

мүмкіндік берді. SQL тілін деректерге сұраныстарды орындау үшін, сонымен 

қатар қолданбалы бағдарламаларды құру үшін қолданады. 

SQL тілі командаларының негізгі категориясы әртүрлі функцияларды 

орындауға арналған, соның ішінді ДҚ объектілерін қайта құру және оларды 

басқару, кестелерге алғашқы деректерді жүктеу, ақпаратты жаңарту, жою, 

деректер қорына сұраныстарды жүзеге асыру және оны жалпы әкімшілеу.  

SQL тілі командаларының негізгі категориялары:  

 DDL – деректерді анықтау тілі; 

 DML –деректерді өзгерту тілі; 

 DQL – сұраныстар тілі; 

 DCL – деректерді басқару тілі; 

 Деректерді әкімшілеу командалары; 

 Транзакцияларды басқару командалары; 
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Деректер қорының құрылымын анықтау (DDL) 

Деректерді анықтау тілі (Data Definition Language, DDL) ДҚ-ның 

объектілерінің құрылымын өзгертуге және құруға мүмкіндік береді, мысалы, 

кестені құру және жою. DDL тілінің негізгі командалары: CREATE TABLE, 

ALTER TABLE, DROP TABLE, CREATE INDEX, ALTER INDEX, DROP 

INDEX. 

Деректерді өзгерту (DML) 

Деректерді өзгерту тілі (Data Manipulation Language, DML) ақпаратты 

реляциялық деректер қорының объектілері ішінде өзгерту үшін қолданылады. 

Негізгі үш командасы бар: INSERT, UPDATE, DELETE. 

Деректерді таңдау (DQL) 

DQL сұраныстар тілі тек бір Select командасынан тұрса да реляциялық 

деректер қорымен жұмыс істейтін пайдаланушыларға ең танымал. Select 

командасы өзінің көптеген опцияларымен және ұсыныстарымен реляциялық 

ДҚ-на сұраныстарды рәсімдеу үшін қолданады.  

Деректерді басқару тілі (DCL - Data Control Language) 

Деректерді басқару командалары ДҚ ішінде сақталған ақпаратқа 

қолжетімдікті басқару үшін қолданылады. Олар деректерге қол жеткізумен 

байланысты объектілерді құру үшін және де пайдаланушылар арасында 

басымдылықты орнату үшін қолданылады. Деректерді басқару командалары 

келесілер: GRANT, REVOKE. 

Деректерді әкімшілеу командалары 

Деректерді әкімшілеу командалары арқылы пайдаланушы орындалып 

жатқан әрекеттерді бақылайды, деректер қорының операцияларын талдайды. 

Деректерді әкімшілеуді деректер қорын әкімшілеумен шатастырмау керек. 

Деректер қорын әкімшілеу командалардың барлық деңгейлерін қолданады және 

деректер қорын жалпы басқарады. 

Транзакцияларды басқару командалары 

Деректер қорының транзакциясын басқаруға мүмкіндік беретін келесі 

командалар бар: COMMIT, ROLLBACK, SAVEPOINT, SET TRANSACTION. 

 

1.7. SQL тілінің артықшылықтары 

 

SQL тілі көптеген ДҚБЖ-нің негізі болып табылады. Ол физикалық 

құрылымдауға және деректерді дискіге жазуға, деректерді дискіден оқуға жауап 

береді, пайдаланушылардың қосымшаларынан және ДҚБЖ басқа 

компоненттерінен SQL-сұраныстарын қабылдауға мүмкіндік береді. Сонымен, 

SQL – реляциялық деректер қорында бар ақпаратқа, пайдаланушыларға, 

бағдарламаларға және есептеу жүйелерге қол жеткізуді қамтамасыз ететін 

құаутты құрал.  

SQL тілінің негізгі артықшылықтары келесіде:  

 стандарттылығы – SQL тілін бағдарламаларда қолдану халықаралық 

ұйымдарда стандартталған; 
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 нақты ДҚБЖ-ден тәуелсіздік – реляциялық ДҚ бір ДҚБЖ басқаға 

минималды өзгерістермен ауыстыруға болатындықтан, барлық ДҚБЖ кең 

тараған SQL тілі қолданады; 

 бір есептеу жүйесінен екінші есептеу жүйесіне ауыстыру мүмкіндігі – 

ДҚБЖ әртүрлі есептеу жүйелеріне бағытталу мүмкін, бірақ SQL көмегімен 

құрылған қосымшаларды жергілікті ДҚ, сондай-ақ ірі көппайдаланушы 

жүйелерінде де қолданады;  

 тілдің реляциялық негізі – SQL реляциялық ДҚ тілі болып табылады, 

сондықтан ол деректерді көрсетудің реляциялық үлгісі кең тараған кезде жиі 

қолданыла бастады. Деректердің кестелік құрылымы түсінікті, сондықтан SQL 

оқуға қарапайым; 

 интерактивті сұраныстарды құру мүмкіндігі – SQL пайдаланушыларға 

деректерге жылдам қол жеткізуге мүмкіндік береді, сол кезде интерактивті 

режимде қиын бағдарлама жазбай-ақ қысқа уақыт ішінде сұраныстардың 

нәтижесін алуға болады;    

 ДҚ-на бағдарламалық қол жеткізу мүмкіндігі – SQL тілін дерекқорға 

қатынас құратын қосымшаларда қолдану жеңіл. SQL-де бір оператор 

интерактивті және бағдарламалық қол жеткізуге қолданылады, сондықтан ДҚ 

қатынас құруды талап ететін бағдарлама бөліктерін интерактивті режимде 

қарастырып, тексеріп болған соң бағдарламаға енгізуге болады;   

 деректерді бірнеше түрлермен көрсетуді қамтамасыз ету – SQL 

көмегімен деректерді көрсетудің әртүрлі жолдарын қамту үшін қолданушы 

әртүрлі көрсетімде көруге мүмкіндік беретін деректердің құрылымын 

қолдануға болады. ДҚ әртүрлі бөлігінің деректерін бір қарапайым кесте түрінде 

жинақтауға болады. Бұл деген бөлек пайдаланушылардың нақты талаптарына 

сәйкес ДҚ баптауға болады және ДҚ қорғауын нығайтады; 

 ДҚ құрылымын кеңейту және динамикалық өзгерту мүмкіндігі – SQL 

тілі ДҚ құрылымын өзгертуге мүмкіндік береді, сол арқылы пәндік аймақтың 

өзгеріп отыратын талаптарына ДҚ иілгіштігін қамтамасыз етеді; 

 клиент-сервер сәулетін қолдау – SQL клиент-сервер платформасында 

қосымшаның жүзеге асыруының ең жақсы құралы. SQL тілі 

пайдаланушылармен жұмыс жасайтын клиенттік жүйе мен дерекқорды 

басқаратын серверлік жүйе арасында байланыстырушы болады, сонымен 

әрқайсысына өз функцияларын орындауға мүмкіндік береді.  

Деректер қорымен жұмыс істейтін кез-келген тіл пайдаланушыларға 

келесі мүмкіндіктерді беру керек: 

 кестелер мен деректер қорын олардың толық сипаттамасымен құру; 

 деректерді басқарудың негізгі операцияларын орындау керек, жиі 

қолданылатындары: өзгерту, деректерді қосу және деректерді кестеден жою; 

 деректерді түрлендіретін қарапайым және күрделі сұраныстарды 

орындау. 

Осыдан басқа, деректер қорымен жұмыс істейтін тіл пайдаланушы 

жағынан минималды жұмыспен жоғарыда көрсетілген барлық есептерді 

орындау керек, ал оның командаларының синтаксисі мен құрылымы –
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қолдануға және түсінуге жеткілікті қарапайым және жеңіл. Тіл әмбебап болуы 

керек, ол деген кейбір қабылданған стандартқа сай, яғни бір ДҚБЖ-нен екінші 

ДҚБЖ-не өткен кезде командалардың бір синтаксисін және құрылымын 

қолдануға мүмкіндік береді. SQL тілі осы талаптардың бәріне сәйкес келеді.  

SQL тілі трансформатталатын бағыты бар тіл мысалы болып табылады 

немесе кіріс деректерді талап қойылған шығыс түріне түрлендіру мақсатымен 

кестелермен жұмыс атқарушы тіл. Ол деректерді анықтау және өзгерту 

командаларынан тұрады, оның құрамында қадамдарды басқару сияқты 

командалар мүлдем жоқ. Ондай есептеулер бағдарламалау тілі немесе 

тапсырмаларды басқарумен, немесе интерактивті пайдаланушы орындайтын іс-

әрекеттер нәтижесінде шешілуі керек. Есептеу үрдісінде ұйымдастыру 

бойынша аяқталмай қалғандықтан, SQL тілін екі тәсілмен қолдануға болады. 

Біріншісі, терминалға қолданушы SQL операторларын енгізумен байланысты 

интерактивті жұмысты қарастырады. Екіншісі, процедуралық тілде 

бағдарламаға SQL-операторларын енгізуден тұрады. SQL тілі үйренуге өте 

жеңіл. Бұл процедуралық тіл болмағандықтан, ақпаратты қалай алуға 

болатындығы жөнінде емес, ақпаратты қандай жолмен алу керектігі жазылу 

керек. Басқаша айтқанда, SQL тілі деректерге қол жетудің тәсілдерін көрсетуді 

талап етпейді. Көптеген заманауи тілдер сияқты ол операторлардың еркін 

жазбасын қолдайды. Енгізу барысында бөлек элементтер экранның бекітілген 

позициясына байланысы жоқ. SQL тілін мамандардың кең шеңбері қолдана 

алады, сонымен қатар деректер қорының әкімшілері, қоданбалы 

бағдарламалаушылар және де басқа көптеген нақты қолданушылар.  

SQL тілі – өте кең ауқымды қолданысқа ие, деректер қорымен жұмыс 

істейтін бірінші және жалғыз стандартты тіл. ДҚБЖ ең үлкен өндірушілері 

қазіргі кезде SQL тілін немесе SQL интерфейсін қолдана отырып, өзінің 

өнімдерін шығарып жатыр. Оған қолданушы жағынан да, өндіруші жағынан да 

өте үлкен инвестициялар салынып жатыр. Ол қосымшаның сәулетінің бір бөлігі 

болды, көптеген және өте үлкен ұйымдардың стратегиялық таңдауы болып 

табылады.  

SQL тілі басқа да стандарттарда пайдаланады, сонымен қатар анықтау 

құралы ретінде басқа стандарттарды құру үшін ықпалын тигізіп отыр (мысалы, 

Remote Data Access, RDA стандарты). Тілді құру теориялық негізді жасап 

шығару ғана емес, ұтымды ойластырылған техникалық шешімдерді дайындауға 

да көмегін тигізді. Бұл әсіресе сұраныстарды оңтайландыру, деректерді тарату 

әдістерін және қорғау құралдарын жүзеге асыруда орнын тапты. Жаңа 

нарықтарға арналған тілдің мамандандырылған жүзеге асырулары пайда бола 

бастады: транзакцияларды өңдеуді басқару жүйелері (OnLine Transaction 

Processing, OLTP) және жедел, аналитикалық өңдеу жүйелері немесе 

шешімдерді қабылдауды қолдау жүйелері (OnLine Analytical Processing, OLAP). 

Таратылған өңдеуді қолдау, объектке-бағытталған бағдарламалау, 

пайдаланушыларды кеңейту және мультимедиа кіретін стандартты кеңейтудің 

алдағы жоспары белгілі. 

 



15 
 

1.8. SQL-операторларын жазу 

 

SQL тілін жақсы меңгеру үшін тілдің конструкцияларының пішіндерін 

анықтау үшін SQL операторларының және нотацияларының құрылымы туралы 

қысқаша сипаттама беру керек. SQL операторлары қосалқыланған сөздерден 

және қолданушы анықтайтын сөздерден тұрады. Қосалқыланған сөздер SQL 

тілінің тұрақты бөлігі болып табылады және бекітілген мәннен тұрады. Олар 

қалай орнатылған болса, сондай түрде жазылуы керек, бөліктерді бір жолдан 

екіншісіне ауыстыруға болмайды. Пайдаланушымен анықталатын сөздер 

(синтаксистік ережелерге сәйкес) өзімен беріледі және идентификатор немесе 

деректер қорының түрлі объектілері болып табылады. Сөздер операторда 

белгіленген синтаксистік ережелерге сәйкес орнатылады.  

SQL тілінің идентификаторлары деректер қорында объектерді белгілеу 

үшін арналған, олар деректер қорында кестелердің көрсетілімдердің, 

бағандардың және басқа объектілердің аттары болып табылады. 

Пайдаланушымен құрылатын SQL тіліндегі идентификаторларында 

қолданатын символар, символдар жинағы ретінде анықталуы керек. SQL 

стандарты үнсіздік бойынша қолданатын симводар жинағын береді, оған латын 

алфавитінің жолдық және жазбалық әріптері (A-Z, a-z), сандар (0-9) және астын 

сызу (_) кіреді. Идентификатор пішініне келесі шектеулер қойылады: 

 идентификатор ұзындығы 128 символдан аспау керек; 

 идентификатор әріптен басталуы керек; 

 идентификаторда бос орын болмау керек. 

<идентификатор>::=<әріп> 

 {<әріп>|<сан>}[,...n] 

Тілдің көптеген компоненттеріне регистрге әсері жоқ. SQL тілінде еркін 

пішін болғандықтан, SQL операторларының кейбіреулері және олардың 

кезектілігі отступтар мен теңестіру қолданғанда оқуға ыңғайлырақ болады.  

SQL тілі жазбалауға берілген терминдер тілі метатіл деп аталады. Әдетте, 

ситаксистік анықтамаларды Бэкус-Науэр өрнегі (БНФ) деп аталатын 

металингвистикалық сиволиканың көмегімен беріледі. Жазбалық әріптер 

қосалқыланған сөздерді жазу үшін қолданады және көрсетілу бойынша 

операторларда жазылуы керек. Жолдық әріптер пайдаланушымен анықталатын 

сөздерді жазу үшін қолданылады. БНФ нотациясында қолданылатын символдар 

және олардың белгіленуі 1.1-кестеде көрсетілген.  

 

1.1-кесте 

 Символдарының белгіленуі 

 

Символ Белгіленуі 

::= Анықтама бойынша тең 

| Келтірілген бірнеше мәндердің ішінен біреуін таңдау қажет 

<…> Метатіл көмегімен сипатталған тіл құрылымы 

{…} Тізімде келтірілген конструкцияладың міндетті түрде біреуін таңдау 
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[…] Тізімде келтірілген құрылымдардың біреуін таңдау мүмкіндігі 

[,…n] Құрылымдардың нөлден бастап бірнеше рет қайталау мүмкіндігі 

 

1.9. Оқуға арналған деректер қорын сипаттау 

 

Ары қарай мысал ретінде тауарларды тұрақты клиенттерге жеткізу 

үрдісін сипаттайтын кішігірім деректер қоры қолданылады. Дерекқорды құру 

кезінде қазақ тілінде ақпаратты енгізуге мүмкіндік жоқ, сондықтан бәрін орыс 

тілінде енгіземіз. 

Пәндік аймақтан сараптау жүргізу арқылы болмыстың екі түрін 

анықтауға болады – ТОВАР және КЛИЕНТ, олар бір-бірімен "көпке-көп" 

қатынасымен байланысқан, себебі әр сатып алушы көптеген тауар түрлерін 

сатып ала алады, ал бір тауар көптеген клиенттермен сатып алынады. Алайда, 

реляциялық үлгі "көпке-көп" қатынасын бірнеше "бірге-көп" қатынасына 

ауыстыруды талап етеді. Тауар саудасының үрдісін анықтайтын болмыстың 

тағы бір түрін қосамыз – СДЕЛКА.  

Объектілер арсындағы байланыстарды орнатайық. Бір клиент бірнеше 

тауарды сатып ала алады, сондықтан КЛИЕНТ пен СДЕЛКА объектілерінің 

арасында "бірге-көп" байланысы бар. Тауардың әрбір атауы келісімдерде көп 

қолданыла алады, нәтижесінде ТОВАР мен СДЕЛКА арасында "бірге-көп" 

байланысы орнатылады.  

Атрибуттарды анықтап, оларды болмыстармен және қатынастармен 

байланыстырамыз. ТОВАР объектісіне аты, типі, бағасы, сұрыпы сияқты 

сипаттамалар жатады. КЛИЕНТ объектісіне – аты, әкесінің аты, тегі, фирмасы, 

қаласы, телефон нөмірі. СДЕЛКА болмыс типіне мерзім және сатылған 

тауардың саны сияқты сипаттамалар жатады. 

Деректер қорын құрудың маңызды қадамы, болмыстың әрбір 

экземплярын бірмәнді анықтайтын, басқаша айтқанда алғашқы кілтті табатын 

атрибуттарды анықтау болып табылады. 

ТОВАР кестесі үшін тауар аты алғашқы кілт бола алмайды себебі әртүрлі 

типті тауарлардың аты бірдей болуы мүмкін, сондықтан КодТовара алғашқы 

кілтін еңгіземіз, оны мысалы тауар артикулы деп түсүнуге болады. Сол сияқты 

Аты, Фирмасы және де Қаласы да КЛИЕНТ кестесінде алғашқы кілт бола 

алмайды. Алғашқы кілт ретінде КодКлиента береміз, яғни бұл өрісте клиенттің 

паспорт нөмірін ИИН немесе әр клиентті бірмәнді анықтайтын кез келген 

атрибутты жазамыз. СДЕЛКА кестесіне алғашқы кілт болып КодСделки өрісі 

жарияланады, ол өріс мерзімді сатып алушыны және деректердің басқа 

элементтерін бірмәнді анықтайды. Алғашқы кілт ретінде бір емес бірнеше 

өрістерді таңдауға болады, бірақ тіл құрылымын көрсету үшін қарапайым 

алғашқы кілттермен шектелеміз.  

Кестелер арасында байланыстарды орнатамыз. Бір сатып алушы бірнеше 

тауарды сатып ала алады. Сондықтан, КЛИЕНТ пен СДЕЛКА кестелері 

арасында КодКлиента өрісі бойынша "бірге-көп" байланысы бар.  
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Әрбір клиент бірнеше тауар сатып ала алады. Сондықтан, ТОВАР мен 

СДЕЛКА кестесі арасында КодТовара өрісі бойынша "бірге-көп" байланысы 

бар.  

Енді деректер қорындағы кестелер арасында байланыстарды құру керек. 

Ол үшін бастапқы кестедегі («бір» жағындағы кестеден) алғашқы кілттердің 

көшірмесін бағыныңқы кестелерге («көп» жағындағы кестеге) орналастырамыз. 

ТОВАР мен СДЕЛКА кестесі арасына байланыс орнату үшін ТОВАР 

кестесіндегі КодТовара өрісінің көшірмесін СДЕЛКА кестесіне 

орналастырамыз. КЛИЕНТ пен СДЕЛКА кестелері арасында байланыс орнату 

үшін КЛИЕНТ кестесіндегі КодКлиента өрісінің көшірмесін СДЕЛКА 

кестесіне орналастырамыз. СДЕЛКА кестесі үшін КодКлиента мен КодТовара 

өрісі сыртқы (бөтен) кілт болып табылады. Нәтижесінде келесі дерекқор 

құрылымын аламыз: 

 

 
 

1.1-сурет. Деректер қорының құрылымының мысалы 

 

Бақылау сұрақтары 

 

1. Дерекқор деген не? Дерекқорды басқару жүйесі деген не? 

2. Реляциялық дерекқор теориясына түсінік беріңіз. 

3. Дерекқор кестелері арасындағы реляциялық байланыстар. 

4. Клиент-сервер технологиясының артықшылықтары. 

5. SQL тілі командаларының қандай категориялары бар? 

6. INSERT, UPDATE, DELETE командалары қандай категорияға жатады? 

7. SQL тілінің негізгі артықшылықтары. 

8. Идентификатор деген не және SQL тілінде не үшін қолданылады? 

9. Идентификатор пішініне қандай шектеулер қойылады? 
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2. ДЕРЕКТЕР ҚҰРЫЛЫМЫН АНЫҚТАУ 

 

2.1. Стандартпен анықталған SQL тілінің деректер типтері 

 

Деректер – әртүрлі типтердің бірі ретінде деректер қорында сақталатын 

ақпараттар жиынтығы. Кестенің нақты бағанында сақталатын деректер үшін 

деректер типі көмегімен негізгі ережелер қойылады, соның ішінде оларға 

берілетін жады көлемі.  

SQL тілінде стандартпен анықталған алты скалярлы деректер типтері бар. 

Олардың қысқаша сипаттамасы 2.1-кестесінде келтірілген. 

 

2.1-кесте 

 Деректер типтерінің қысқаша сипаттамасы 

 

Деректер типі Жариялануы 

Символдық CHAR | VARCHAR 

Биттік BIT | BIT VARYING 

Нақты сандар NUMERIC | DECIMAL | INTEGER | SMALLINT 

Бүтін сндар  FLOAT | REAL | DOUBLE PRECISION 

Мерзім/уақыт DATE | TIME | TIMESTAMP 

Арақашықтық INTERVAL 

 

Символдық деректер  

Символдық деректер ДҚБЖ құрушыларымен анықталған символдар 

жиынының ішіне кіретін символдардың тізбектілігінен тұрады. Символдар 

жиыны SQL тілінің түріне байланысты болғандықтан, символдық типтің 

құрамына кіретін символдар тізімі оның нақты жүзеге асырылуына байланысты 

болады. Көбінесе ASCII және EBCDIC символдар жиыны қолданады. 

Символдық типтің деректерін анықтау үшін келесі пішін қолданылады: 

<символдық_тип>::= 

{ CHARACTER [ VARYING][ұзындығы] | [CHAR |  

VARCHAR] [ұзындығы]} 

Символдық типті деректері бар бағанды анықтағанда ұзындық параметрі 

бағанға енгізілетін деректердің максималды ұзындығын көрсету үшін 

қолданылады (үнсіз келесім бойынша 1 мәні қабылданады). Символдық жол 

бекітілген немесе айнымалы (VARYING) ұзындықты болып анықтала алады. 

Егер жол бекітілген ұзындықты болып анықталса, онда оған символдардың аз 

саны енгізілсе қалған мәндер оң жағынан бастап бос орындармен толтырылады. 

Егер жол айнымалы ұзындық болып анықталса, онда оған символдардың аз 

саны енгізілгенде деректер қорында енгізілген символдар ғана сақталады, бұл 

әдіс сыртқы жадыны үнемделуіне алып келеді.  

 

Биттік деректер 
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Деректердің биттік типі биттік жолдарды анықтау үшін қолданылады, 

яғни екілік сандардың жинағы, оның әрқайсысы не 0, не 1 мәнін қабылдайды. 

Биттік типтің деректері келесі пішінмен анықталады: 

<биттік_тип>::= 

BIT [VARYING][ұзындығы] 

 

Нақты сандар  

Деректердің нақты сандар типі нақты көрсетілімі бар, нақты сандарды 

анықтау үшін қолданады. Басқаша айтқанда, сандар сан белгілерінен, міндетті 

емес ондық нүктеден және міндетті емес белгі символынан тұрады. Нақты 

сандық типті деректер нақтылықпен және бөлшек жағының ұзындығымен 

анықталады. Нақтылық санның мәнді ондық сан белгілер көлемін береді, оған 

бүтін және бөлшек жақтарының ұзындығы, ондық нүктені есепке алмай кіреді. 

Масштаб санның бөлшек ондық разрядтар көлемін көрсетеді.  

<бекітілген_тип>::= 

{NUMERIC[нақтылық[,масштаб]]|{DECIMAL|DEC} 

 [нақтылық[, масштаб]] 

| {INTEGER |INT}| SMALLINT} 

 

NUMERIC және DECIMAL  типтері ондық пішіндегі сандарды сақтау 

үшін қолданылады. Үнсіз бойынша санның бүтін бөлігі нөлге тең, ал үнсіз 

қабылданатын нақтылық жүзеге асыруына байланысты. INTEGER ( INT ) типі 

үлкен оң және теріс бүтін сандарды сақтау үшін қолданылады. SMALLINT типі 

кішкентай оң және теріс бүтін сандарды сақтау үшін қолданылады, ондай 

жағдайда сырқы жады үнемделеді.  

 

Дөңгелектелген сандар  

Дөңгелектелген сандар типі компьютерде нақты көрсетуге болмайтын 

деректерді сипаттау үшін қолданады, мысалы нақты сандарды. Дөңгелектелген 

сандар немесе жылжымалы үтірлі сандар ғылыми түрде онның дәрежесіне 

көбейтілген мантисса көмегімен жазылатын сан ретінде жазылады, мысалы: 

10Е3, +5.2Е6,-0.2Е-4 . Айғақ типті деректерді анықтау үшін келесі пішінді 

қолданады:  

<айғақ_тип>::= 

{ FLOAT [нақтылық]| REAL | 

 DOUBLE PRECISION} 

Нақтылық параметрі мантиссаның маңызы бар санын береді. REAL және 

DOUBLE PRECISION типтерінің нақтылығы жүзеге асыруға тәуелді.  

 

Мерзім және уақыт   

«Мерзім/уақыт» деректер типі белгілі бір орнатылған нақтылықпен уақыт 

мезгілін анықтау үшін қолданылады. SQL стандарты келесі пішінді қолдайды:  

<мерзім/уақыт_типі>::= 

{DATE | TIME[нақтылық][WITH TIME ZONE]|  
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   TIMESTAMP[нақтылық][WITH TIME ZONE]} 

Деректердің DATE типі YEAR(жыл), MОNTH(ай) және DAY(күн) 

өрістерінен тұратын күнтізбелік мерзімді сақтау үшін қолданылады. 

Деректердің TIME типі – HOUR(сағат), MINUTE(минуттар) және 

SECOND(секундтар) өрістерінен тұратын уақыт кезеңін сақтау үшін 

қолданылады. TIMESTAMP – мерзім мен уақытты қатар сақтау үшін 

қолданылады. Нақтылық параметрі SECОND өрісіде мәнді сақтау нақтылығын 

анықтау үшін бөлшекті ондық белгілер санын береді. Егер ол параметр 

берілмесе, онда үнсіз бойынша TIME типі бағандар үшін оның мәні 0-ге тең 

(тұтас секундтар сақталады), TIMESTAMP типті өрісте оның мәні 6-ға тең 

(уақыт кесіндері миллисекунд нақтылығымен сақталады) болып қабылданады. 

WITH TIME ZONE кілттік сөзінің болуы TIMEZONE HOUR және TIMEZONE 

MINUTE өрістерінің қолданылуын анықтайды, сол арқылы әмбебап 

координаттық уақытқа (Гринвич бойынша) қатынасты зоналық уақыттың 

жылжу сағаты мен минуттары беріледі.  

INTERVAL типінің деректері уақыттың периодтарын көрсету үшін 

қолданылады.  

 

Домен түсінігі 

Домен – бір немесе бірнеше атрибуттардың мүмкінді мәндер жиыны. 

Егер дерекқордың бір немесе бірнеше кестелерінде бір сиапттамаларға ие 

бағандар болса, онда сондай баған типін және оның тәртібін домен арқылы 

сипаттауға болады, ал содан кейін әр бірдей бағанға сәйкестікке домен атын 

қоюға болады. Домен атрибутқа меншіктеуге болатын барлық потенциалдық 

мәндерді анықтайды. 

SQL стандарты доменді келесі оператормен анықтауға мүмкіндік береді:  

<доменді_анықтау>::= 

 CREATE DOMAIN домен_аты [AS] 

  деректер_типі 

 [ DEFAULT мәні] 

 [ CHECK (рұқсат_етілген_мәндер)] 

Құрылып жатқан әр доменге ат, деректер типі, үнсіз бойынша мәні және 

рұқсат етілген мәндер жиыны беріледі. Келтірілген пішін толық емес екенін 

айта кету керек. Енді кесте құру кезінде деректер типінің орнына домен атын 

көрсетуге болады.  

Дерекқордан домендерді жою келесі опертордың көмегімен жүзеге 

асырылады:  

DROP DOMAIN домен_аты [ RESTRICT |CASCADE] 

CASCADE кілттік сөзі көрсетілген жағдайда жойылатын домен көмегімен 

құрылған кестенің кез келген бағандары автоматты түрде өзгертіледі және 

жойылатын домен анықтамасында берілген типті деректерді сақтайтын болып 

сипатталады.  

SQL Server ортасында доменнің альтернативасы болып пайдаланушы 

деректер типі табылады.  
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2.2. SQL Serverде қолданылатын деректердің типтері  

 

2.2.1. Деректердің жүйелік типтері 

 

Кестені құрудың негізгі сәттерінің бірі өрістің типтерін анықтау болып 

табылады. Кестенің өрісінің типі осы өріске енгізілетін ақпараттың типін 

анықтайды. SQL Server-дегі деректер типінің түсінігі заманауи бағдарламалау 

тіліндегі деректер типімен сәйкес. SQL Server деректер типінің көптеген түрін 

қолдайды: мәтіндік, сандық, екілік (2.2-кесте). 

 

2.2-кесте 

 SQL Server деректер типінің түрлері 

 

image smalldatetime bit binary 

text real decimal char 

uniqueidentifier money numeric timestamp 

tinyint datetime smallmoney nvarchar 

smallint float varbinary nchar 

int ntext varchar sysname 

 

SQL Server-дің деректер типінің қысқаша сипаттамасы:  

Символдық ақпараттарды сақтау үшін деректердің символдық типін 

қолданады, оларға CHAR (ұзындық), VARCHAR (ұзындық), NCHAR 

(ұзындық), NVARCHAR (ұзындық) жатады. Соңғы екеуі Unicode символдарын 

сақтау үшін қолданылады. Ұзындықтың максималды мәні 8000 белгімен 

шектелген (4000 – Unicode символдары үшін).  

Үлкен көлемді символдық деректерді (2 Гб дейін) сақтау TEXT және 

NTEXT мәтіндік типтер көмегімен жүзеге асырылады.  

Деректердің бүтін санды типтеріне INT (INTEGER), SMALLINT,  

TINYINT,  BIGINT жатады. Бүтін типті деректерді сақтау үшін 4 байт 

(диапазоны 2
31

-ден  2
31

-1-ге дейін), 2 байт (диапазоны 2
15

-тен  2
15

-1-ге дейін), 1 

байт (0-ден 255-ке дейін) немесе 8 байт (диапазоны 2
63

-нен 2
63

-1-ке дейін) 

қолданылады. Бүтін санды типтің объектілері мен өрнектерін кез келген 

математикалық операцияларда қолданыла алады.  

Ондық нүктесі бар сандар бүтін емес сандар деп аталады. Бүтін емес 

сандар екіге бөлінеді – ондық және жуықталған. 

Деректердің ондық типіне DECIMAL [(нақтылық [,масштаб])]  немесе 

DEC және NUMERIC [(нақтылық [,масштаб])] типтері жатады.  DECIMAL және 

NUMERIC деректер типі жылжымалы үтірлі санның нақтылық пішіннің өзіндік 

анықтауға мүмкіндік береді. Нақтылық параметрі осы еңгізілетін деректердің 

максималды сандар санын (үтірдің алдында және артындағы сандар 

қосындысы), ал масштаб параметрі – үтірден кейінгі максималды сандар 

көлемін көрсетеді. Әдеттегі режимде сервер DECIMAL және NUMERIC (2-ден 
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17 байтқа дейін) типтерінде қолданатын 28 символға дейін енгізуге рұқсат 

береді.   

Жуықталған типке FLOAT (нақтылық 15 санға дейін, 8 байт) және REAL 

(нақтылық 7 санға дейін, 4 байт) жатады. Бұл типтер жылжымалы үтірлі 

пішінінде деректерді көрсетеді. Басқаша айтқанда сандарды көрсету үшін 

мантисса мен реті қолданылады. Бұл есептеулердің нақтылығын мәннің 

үлкендігіне тәуелсіз бірдей болатынын қамтамасыз етеді.  

Мерзім мен уақыт туралы ақпаратты сақтау үшін DATETIME және 

SMALLDATETIME сияқты деректер типтері қолданылады. Мерзім мен 

уақытты көрсету үшін 8 және 4 байтты қолданады. 

MONEY және SMALLMONEY деректер типі ақшалық типтегі деректерді 

сақтауға мүмкіндік береді; олар мәндердің нақтылығын үтірден кейін 4 белгіге 

дейін қаматамасыз етеді, және 8 бен 4 байтты қолданады.  

BIT деректер типі бір битті сақтауға мүмкіндік береді, ол 0 немесе 1 мәнін 

қабылдайды.  

SQL Server ортасында бір қатар арнайы типтер жүзеге асырылған.  

TIMESTAMP деректер типі дерекқор ішінде жолдың версиясын өзгерту 

индикаторы ретінде қолданылады.  

UNIQUEIDENTIFIER деректер типі глобалдық бірегей идентификациялау 

нөмірлерді сақтау үшін қолданылады. 

 SYSNAME деректер типі объектілердің идентификаторлары үшін 

арналған. 

 SQL_VARIANT деректер типі TEXT, NTEXT, IMAGE және 

TIMESTAMP типтерінен басқа SQL Server қолдайтын барлық типті деректерді 

сақтауға мүмкіндік береді.  

TABLE деректер типі уақытша кесте сияқты, келесі өңдеуге арналған 

жолдар жиынын сақтауды қамтамасыз етеді. TABLE деректер типі тек қана 

локальді айнымалыларды және пайдаланушының функциясы қайтаратын мәнін 

анықтау үшін қолданылады.  

CURSOR деректер типі меңзер сияқты объектілермен жұмыс істеу үшін 

керек, айнымалы мен сақталатын процедураларға қажет. SQL Server меңзерлері 

клиент пен сервер арасындағы ақпарат алмасу тетігін көрсетеді. Меңзер 

клиенттік қосымшаларға толық емес деректер жинағымен, яғни бір немесе 

бірнеше жолдармен жұмыс істеуге мүмкіндік береді.  

 

2.2.2 Деректердің пайдаланушы типін құру 

 

SQL Server жүйесінде пайдаланушылардың деректер типін қолдау бар. 

Олар кейбір ерекше немесt жиі қолданатын пішінді анықтау кезінде қолдану 

мүмкін.  

Пайдаланушылардың деректер типін құру келесі жүйелік процедураны 

орындаумен орындалады: 

sp_addtype [@typename=]type,[@phystype=]  

 system_data_type 
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    [,[@nulltype=]’null_type’] 

system_data_type деректер типі 2.3-кестесінен таңдалып алынады.  

 

2.3-кесте 

 System_data_type деректер типі 

 
Image smalldatetime decimal bit 

Text real ‘decimal[(p[,s])]’ ‘binary(n)’ 

uniqueidentifier datetime numeric ‘char(n)’ 

Smallint float ‘numeric[(p[,s])]’ ‘nvarchar(n)’ 

Int ‘float(n)’ ‘varbinary(n)’  

 ntext ‘varchar(n)’ ‘nchar(n)’ 

 

2.1-мысал. bir пайдаланушылардың деректер типін құру. 

EXEC sp_addtype bir, DATETIME, 'NULL'  

немесе 

EXEC sp_addtype bir, DATETIME, ‘NOT NULL’ 

2.2-мысал. bir пайдаланушылардың деректер типін кесте құруда 

пайдалану 

CREATE TABLE tab 

(id_n INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY, 

names VARCHAR(40),  

birthday BIR) 

 

Пайдаланушылардың деректер типін жою sp_droptype type: EXEC 

sp_droptype 'bir' процедурасын орындау арқылы жүзеге асады. 

Пайдаланушы типтерімен қоса барлық деректер типтер тізімін systypes 

жүйелік кестеден алуға болады: 

SELECT * FROM  systypes 

 

2.2.3. Типтерді түрлендіру 

 

Бір типтің мәнін екінші тип мәніне ауыстыру керек болатын жағдайлар 

көп кездеседі. Әсіресе сандық типті символдыққа және керісінше символдық 

типті сандық типке түрлендіру көп кездеседі. Ол үшін STR функциясы 

қолданылады. Түрлендірудің басқа түрлерін іске асыру үшін SQL Server 

әмбебап CONVERT және CAST функцияларын ұсынып отыр. Олардың 

көмегімен егер өзгерістер мүмкін болса, бір типтің мәні екінші тип мәніне 

түрлендіріледі. CONVERT және CAST функциялары бірдей және бірін бірі 

ауыстыруы мүмкін.  

CAST (өрнек AS деректер_типі) 

CONVERT (деректер_типі[(ұзындығы)], өрнек [,стиль]) 

Стиль аргументі көмегімен келесі деректер типінің мәндерін көрсетуді 

басқаруға болады: мерзім/уақыт, ақшалық және бүтін емес.  
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2.3-мысал. Символдық типті деректерді мерзім/уақыт деректер типіне 

түрлендіру. 

DECLARE @d DATETIME 

DECLARE  @s CHAR(8) 

SET @s=’29.10.01’ 

SET @d=CAST(@s AS DATETIME) 

Деректер типтерімен бір қатарда SQL тілімен жұмыс атқарғанда MS SQL 

Server ортасында негізберетін түсініктерге өрнектер, операторлар, 

айнымалылар, басқарушы құрылымдар жатады.  

 

2.2.4. Өрнектер 

 

Өрнектер деген идентификаторлар, функциялар, логикалық таңбалар 

және арифметикалық операциялар, тұрақты шамалар және басқа объектілердің 

комбинациясы. Өрнек командаларда, сақталатын процедураларда, 

сұраныстарда аргумент ретінде қолдану мүмкін. 

Өрнектер операндтардан (деректерден) және операторлардан 

(операндтармен орындалатын операциялар таңбаларынан) тұрады. Операндтар 

ретінде тұрақты шамалар, айнымалылар, бағандар аттары, функциялар, ішкі 

сұраныстар қолданылады.  

Операторлар – жаңа өрнекті құру үшін бір немесе бірнеше өрнектерге 

орындалатын операциялар таңбалары. Операторлар арасында унарлы, 

меншіктеу, арифметикалық, жолдық, салыстыру, логикалық, биттік 

операторларды бөліп көрсетуге болады.   

 

2.2.5. Айнымалылар 

 

SQL Server ортасында командалар арасында деректерді таратудың 

бірнеше тәсілдері бар. Олардың бірі – жергілікті айнымалылар арқылы 

деректер тарату. Айнымалыны қолданудың алдында оны жариялау керек. 

Айнымалыны жариялау DECLARЕ командасымен орындалады. Ол келесі 

пішінге ие:  

DECLARE {@айнымалы_аты, деректер_типі }[,...n] 

Айнымалы мәнін SET және SELECT командасы көмегімен меншіктеуге 

болады. SELECT командасы көмегімен белгілі мәнді ғана емес өрнекті есептеу 

нәтижесін де меншіктеуге болады.  

2.4 мысал. SET командасын жергілікті айнымалыға мәнді меншіктеуге 

қолдану 

DECLARE @a INT 

SET @a=10 

2.5 мысал. SELECT командасын жергілікті айнымалыға мәнді 

меншіктеуге қолдану. 

DECLARE @k INT 

SELECT @k=SUM (мөлшері) FROM Товар 
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2.3 SQL-дің басқарушы құрылымдары 

 

SQL тілі поцедуралы емес, соған қарамастан SQL Server ортасында 

бірқатар басқарушы құрылымдар қарастырылған, оларсыз тиімді алгоритмдерді 

жазу мүмкін емес.  

Екі немесе одан көп командаларды бір блокқа топтау BEGIN және END 

кілттік сөздерін қолдану арқылы жүзеге асырылады:  

<операторлар_блогы>::= 

BEGIN 

{ sql_оператор | операторлар_блогы} 

END 

SQL интерпретаторында топталған командалар бір команда ретінде 

қабылданады. Мұндай топтау поливариантты, шартты, циклдік 

құрылымдарында көп қолданылады.  

SQL-дің кейбір командалары басқа командалармен қатар орындалмауы 

керек (қосалқылау, кестенің құрылымын өзгерту, сақталған процедуралар және 

соларға ұқсас командалары), сондықтан оларды BEGIN...END  құрылымында 

қолдануға болмайды.  

Жиі бағдарламаның анықталған бөлігі кейбір логикалық шарттың жүзеге 

асқан кезінде ғана орындалады. Шартты оператордың синтаксисі төменде 

келтірілген: 

<шартты_оператор>::= 

IF логикалық_өрнек 

{ sql_оператор | операторлар_блогы } 

[ ELSE 

sql_оператор | операторлар_блогы} ] 

Циклдар келесі құрылымдар көмегімен ұйымдастырылады: 

< цикл_операторы>::= 

WHILE лог_өрнек 

{ sql_оператор | операторлар_блогы} 

[ BREAK ] 

{ sql_оператор | операторлар_блогы } 

[ CONTINUE ] 

Циклді мәжбүрлі түрде тоқтатуға болады, егер цикл денесінде BREAK 

командасын орындасақ. Егер денесіндегі барлық командалардың орындалуын 

күтпей циклді қайта орындау қажет болса, онда CONTINUE командасын 

орындау керек.  

Көптеген жалғыз немесе ішіне еңгізілген шартты операторларды 

ауыстыру үшін келесі құрылым қолданылады: 

<поливариантты_тармақталу_операторы>::= 

CASE кіріс_мәні 

WHEN {салыстыруға_арналған_мән | лог_өрнек} THEN 

шығыс_өрнек [,...n] 

[ ELSE немесе_шығыс_мәні] 
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END 

Егер кіріс мән мен салыстыру мәні сәйкес келсе, онда құрылым шығыс 

мәнді қайтарады. Ал егер кіріс параметрдің мәні WHEN...THEN бір де бір 

жолында табылмаса, онда ELSE кілттік сөзінен кейінгі мән қайтарылады.  

 

SQL-сервер деректер қоры құрылымының негізі объектілері 

Деректер қорының логикалық құрылымын қарастырайық 

Логикалық құрылым кестенің құрылымын, олардың қарым-қатынасын, 

пайдаланушылар тізімін, сақталатын процедураларды, ережелерді, 

үнсіздіктерді және деректер қорының басқа объектілерін анықтайды. 

SQL-сервердің логикалық деректері объектілер түрінде 

ұйымдастырылған. SQL-сервердің деректер қорының негізгі объектілеріне 2.4-

кестеде келтірілген объектілер жатады.  

 

2.4-кесте 

 SQL-сервердің деректер қорының негізгі объектілері 

 

Tables Деректер сақталатын ДҚ кестелері  

Views Кестелердің деректерін бейнелеу үшін көрсетілімдер 

(виртуалды кестелер) 

Stored Procedures Сақталатын процедуралар 

Triggers Триггерлер – кестелердегі деректерді өзгерткенде 

шақырылатын арнайы сақталатын процедуралар 

User Defined 

function 

Пайдаланушы құратын функциялар  

Indexes Индекстер – деректермен жұмыс істеу кезіндегі өнімділікті 

арттыратын қосымша құрылымдар 

User Defined 

Data Types 

Пайдаланушымен анықталатын деректер типтері  

Keys Кілттер – деректердің тұтастығын шектеудің бір түрі 

Constraints Тұтастықты шектеу – деректердің логикалық тұтастығын 

қамтамасыз етуге арналған объектілер 

Users ДҚ қолжетімділігі бар пайдаланушылар 

Roles Пайдаланушыларды топтарға біріктіруге мүмкіндік беретін 

рөлдер 

Rules Деректердің логикалық тұтастығын бақылауға мүмкіндік 

беретін деректер қорының ережелері 

Defaults Үнсіздіктер немесе ДҚ-ның стандартты орнатулары 

 

Деректер қорының негізгі объектілерінің қысқаша анықтамасы:  

 

Кестелер 

SQL-де барлық деректер кесте деп аталатын объектілерде сақталады. 

Кестелер ақиқат өмірдің объектілері, құбылыстары, үрдістері туралы 
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мәліметтер жиыны. Басқа объектілер деректерді сақтамайды, бірақ олар 

кестедегі деректерге қатынас жасай алады. SQL-дегі кестелерде басқа ДҚБЖ 

кестелердің құрылымы сияқты құрылым бар, оларға келесілер кіреді: 

 жолдар; әрбір жол (немесе жазба) нақты объект экземплярының 

атрибуттар (қасиеттер) жиыны болып табылады; 

 бағандар; әрбір баған (өріс) атрибут немесе атрибуттар жиыны. Жол 

өрісі кестенің минималды элементі. Кестедегі әрбір бағанның аты, деректер 

типі және өлшемі болады. 

 

Көрсетілімдер  

Құрамы сұраныспен анықталатын виртуалды кестелерді көрсетілімдер 

деп атайды. Ақиқат кестелер сияқты көрсетілімдерде аталған бағандар және 

деректері бар жолдар болады. Пайдаланушы үшін көрсетілім кесте сияқты 

көрінеді, алайда ода деректер болмайды, ол бір немесе бірнеше кестедегі 

деректерді көрсетеді. Пайдаланушы көрсетілім ретінде көретін ақпарат 

деректер қорында өзіндік объект ретінде сақталмайды.  

 

Сақталатын процедуралар 

Сақталатын процедуралар деген SQL-дің бір модульге біріктірілген 

командалар тобы. Командалардың мұндай тобы бір бүтін сияқты орындалады.  

 

Триггерлер 

Кестелерден деректерді жою, өзгерту, қосу кезінде автоматты түрде 

қосылатын сақталатын процедуралардың арнайы сыныбын триггерлер деп 

атаймыз.  

 

Функциялар 

Бағдарламалау тіліндегі функциялар – жиі қолданылатын кодтардан 

тұратын құрылымдар. Функция деректермен белгілі бір әрекет жасап мән 

қайтарады.  

 

Индекстер 

Кестелермен немесе көрсетілімдермен байланысқан және олардағы 

ақпараттарды іздеуді тездетуге арналған құрылым. Индекс индекстелген баған 

деп аталатын бір немесе бірнеше бағандарға арналып анықталады. Ол 

индекстелген бағанның немесе алғашқы кестенің немесе көрсетілімнің сәйкес 

жолына сілтемесі бар бағандардың сұрыпталған мәндерінен тұрады. 

Өнімділіктің жоғарылауы деректердің сұрыпталуы арқылы іске асырылады. 

Индектерді қолдану іздеу жылдамдығын жоғарылатуы мүмкін, бірақ 

индекстерді сақтау үшін дерекқорда қосымша кеңістік керек.  

 

Пайдаланушылар деректер типі  

Пайдаланушымен анықталған деректер типі – бірнеше кестелерде 

біртипті мәндерді сақтау қажеттілігі кезінде пайдаланушы жүйелік типтер 
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негізінде деректер типін құрады. Оны құрған кезде бағандардағы деректердің 

өлшемі, деректер типі және NULL мәніне әсері бірдей болуы керек.  

 

Тұтастықты шектеу 

Тұтастықты шектеу – орнатылған шарттарға деректердің сәйкестігін 

(немесе шектеуін) автоматты түрде бақылауды қамтамасыз ететін тетік. 

Тұтастықты шектеулер үнсіз бойынша мәндерден, триггерлерден, ережелерден 

жоғары приоритетке ие. Тұтастықты шектеулерге NULL мәніне шектеу, 

тексеру шектеулері, бірегейлікті шектеуі (бірегей кілт), алғашқы кілт шектеуі 

және сыртқы кілт шектеуі жатады. Соңғы үш шектеу кілттер түсінігімен тығыз 

байланысты.  

 

Ережелер 

Ережелер кестенің бағанында немесе пайдаланушылық деректер типінде 

сақталған мәндерді шектеу үшін қолданады. Олар кестенің бағандарымен және 

пайдаланушылық деректер типімен байланысатын деректер қорының өзіндік 

объектісі. Деректердің мәндерін бақылау тұтастықты шектеу көмегімен де 

жүзеге асырылуы мүмкін.  

 

Үнсіздіктер 

Үнсіздіктер – егер еңгізу командасында бағанның мәні анық 

көрсетілмесе, онда жолды еңгізген кезде кесте элементіне меншіктелетін мәнді 

көресететін деректер қорының дара объектісі. 

 

Бақылау сұрақтары 

 

1. SQL тілінде стандартпен қандай деректер типтері анықталған?  
2. Символдық деректерге қандай ақпарат жатады? 

3. Домен деген не? Қалай анықталады? 

4. SQL Server деректер типтері. 

5. SQL Server жүйесінде пайдаланушылардың деректер типін құру.  
6. Типтерді түрлендіру. 

7. Өрнектер және айнымалылар деген не? 

8. Шартты операторларға түсінік. 

9. Деректер қорының негізгі объектілері қандай? 

10. Индекстер деген не? Не үшін қолданылады? 
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3. ДЕРЕКҚОРДЫ ҚҰРУ ЖӘНЕ КЕСТЕЛЕРДІ ЖОБАЛАУ 

 

3.1. Деректер қоры 

 

3.1.1. Деректер қорын құру 

 

Әртүрлі ДҚБЖ деректер қорын құру процедурасы әдетте әкімшіге 

бекітіледі. Бірпайдаланушылық ДҚБЖ үнсіз қабылданатын дерекқор ДҚБЖ 

өзін орнату мен баптау кезінде рәсімделуі мүмкін. SQL стандартында 

дерекқорларды қалай құру керектігі анықталмаған, сондықтан SQL тілінің әр 

диалектінде өзінің жолдары қолданылады. SQL стандарттарына сәйкес, 

кестелер және дерекқордың басқа объектілері кейбір ортада болады. Бұлардан 

өзге, әр орта бір немесе бірнеше каталогтардан тұрады, ал әрбір каталог – 

сұлбалар жиынынан. Сұлба деректер қорының аталған объектілер 

коллекциясынан тұрады, олар бір-бірімен байланысады (деректер қорындағы 

барлық объектілер кейбір сұлбада сипатталуы керек). Сұлбаның объектілері 

кестелер, көрсетімдер, домендер, бекітулер, салыстырулар, түсіндірмелер және 

символдар жиыны бола алады. Олардың барлығы үнсіз бойынша қабылданатын 

жалпы мәндер жиынына және бір иемденушіге жатады.  

SQL стандарты ДҚБЖ құрушыларына каталогтардың құру және жоюдың 

нақты тетігін таңдауды қалдырады, бірақ сұлбаларды құру және жою тетігі 

CREATE SCHEMA және DROP SCHEMA операторларының қолданылуымен 

жүзеге асырылады. Осыған қоса, стандартта сұлба құру операторының ішінде 

құрылатын сұлба пайдаланушыларға жетімді привелегиялар диапазонын 

анықтау мүмкіндігі болу керектігі көрсетілген. Бірақ әртүрлі ДҚБЖ 

привелегияларды анықтаудың нақты тәсілдері әртүрлі болады.  

Қазіргі кезде CREATE SCHEMA және DROP SCHEMA операторлары 

ДҚБЖ аз түрлерінде қамтылған. Басқа жүзеге асыруларда, мысалы MS SQL 

Server-де, CREATE DATABASE операторы қолданылады. 

 

3.1.2. MS SQL Server ортасында деректер қорын құру 

 

SQL-сервер жүйесінде деректер қорын құру үрдісі екі кезеңнен тұрады: 

алдымен деректер қоры, сосын оған қатысты транзакция журналы 

ұйымдастырылады. Қажетті ақпараттар  *.mdf (деректер қоры үшін) және *.ldf. 

(транзакция журналы үшін) кеңеймелеріне сәйкес файлдарда орналасады. 

Деректер қорының файлында негізгі объектілер туралы мәліметтер жазылады 

(кестелер, индекстер, көрсетімдер, т.б), ал транзакциялар журналы файлында – 

транзакциялармен жұмыс істеу үрдісі туралы (деректердің тұтастығын бақылау, 

транзакцияға дейінгі және транзакциядан кейінгі деректер қорының күйі) 

жазылады. 

SQL-серверде деректер қорын құру CREATE DATABASE командасы 

арқылы жүзеге асады. SQL-серверде дерекқорды құру үрдісі сервер әкімшілігі 

құқықғын талап ететінді ескерту керек. 
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<дерекқорды_анықтау> ::= 

CREATE DATABASE дерекқор_аты 

[ON [PRIMARY] 

[ <файлды_анықтау>  [,...n] ] 

[,<топты_анықтау> [,...n] ] ] 

[ LOG ON {< файлды_анықтау>[,...n] } ] 

 [ FOR LOAD | FOR ATTACH ] 

Берілген оператордың негізгі параметрлерін қарастырсақ. 

Дерекқордың атын таңдағанда объектілерді атаудың жалпы ережелерін 

қолдану керек. Егер дерекқордың атында бос орын немесе басқа рұқсат 

етілмеген символдар болса, ол шектеулерге кіргізіледі (екеулік тырнақша 

немесе тік жақша). Дерекқодың аты сервер ішінде бірегей болуы керек және 

128 символдан аспауы керек.  

Дерекқорды құру және өзгерту кезінде сол үшін құрылатын файлдың 

атын көрсетуге болады, оның атын, жолын және көлемін өзгертуге болады. 

Егер дерекқорды қолдану үрдісінде оны бірнеше дискілерге орналастыру 

жоспарланған болса, онда екінші реттік дерекқорлар файлдарын *.ndf 

кеңеймесімен құруға болады. Бұл жағдайда дерекқор туралы негізгі ақпарат 

алғашқы файлда (PRIMARY), ал ол үшін бос орын жетпейтін болса қосылатын 

ақпарат екінші реттік файлда орналастырылады. SQL-серверде қолданатын 

тәсіл дерекқор құрамындағы ақпаратты бірнеше дискілік томдарға бөлуге 

мүмкіндік береді.  

ON параметрі дерекқорда сақталатын ақпаратты орналастыру үшін 

дискідегі файлдар тізімін анықтайды.  

PRIMARY параметрі алғашқы файлды анықтайды. Егер ол көрсетілмесе, 

алғашқы болып тізімдегі бірінші файл болады. 

LOG ON параметрі транзакция журналын орналастыру үшін дискідегі 

файлдар тізімін анықтайды. Транзакция журналы үшін файл аты дерекқор 

атының негізінде генерацияланады және соңында оған log символдары 

қосылады. 

Дерекқорды құру кезінде оның құрамына кіретін файлдар жиынын 

анықтауға болады. Файл келесі құрылым көмегімен анықталады: 

<файлды_анықтау>::= 

   ([ NAME=файлдың_логикалық_аты,] 

FILENAME='файлдың_физикалық_аты' 

[,SIZE=файл_көлемі] 

[,MAXSIZE={файлды і_max_өлшемі |UNLIMITED } ] 

[, FILEGROWTH=өсу_көлемі ] )[,...n] 

Бұл жерде файлдың логикалық аты – әртүрлі SQL командасының 

орындалуы кезінде танылатын файл аты.  

Файлдың физикалық аты қатаң дискте құрылатын физикалық файлдың 

атын және толық жолын көрсету үшін қолданады. Осы ат операциялық жүйе 

деңгейінде файл аты болып қалады.  
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SIZE параметрі файлдың бастапқы өлшемін анықтайды; параметрдің 

минималды өлшемі – 512 Кб, егер ол көрсетілмесе, үнсіз бойынша 1 Мб 

қабылданады. 

MAXSIZE параметрі дерекқордың максималды өлшемін анықтайды. 

Параметердің UNLIMITED мәнінде дерекқордың максималды өлшемі дискдегі 

бос орынмен шектеледі. 

Дерекқорды құру кезінде оның көлемінің автоматты өсуін рұқсат етуге 

немесе етпеуге болады (ол FILEGROWTH параметрімен анықталады) және 

оның өсуін өлшемнің абсолютті мәні Мб көмегімен немесе пайыздық 

қатынаспен беруге болады.  

Қосымша файлдар топқа қосылуы мүмкін: 

<топты_анықтау>::=FILEGROUP файл_тобының_аты 

<файлды_анықтау>[,...n] 

3.1-мысал. Дерекқорды құру, деректер үшін С дискісінде үш файлды 

анықтау, транзакция журналы үшін С дискісінде екі файлды анықтау. 

CREATE DATABASE Archive 

ON PRIMARY ( NAME=Arch1, 

FILENAME=’c:\user\data\archdat1.mdf’, 

SIZE=100MB, MAXSIZE=200, FILEGROWTH=20), 

(NAME=Arch2,   

FILENAME=’c:\user\data\archdat2.mdf’, 

SIZE=100MB, MAXSIZE=200, FILEGROWTH=20), 

(NAME=Arch3,  

FILENAME=’c:\user\data\archdat3.mdf’, 

SIZE=100MB, MAXSIZE=200, FILEGROWTH=20) 

LOG ON 

(NAME=Archlog1, 

FILENAME=’c:\user\data\archlog1.ldf’, 

SIZE=100MB, MAXSIZE=200, FILEGROWTH=20), 

(NAME=Archlog2, 

FILENAME=’c:\user\data\archlog2.ldf’, 

SIZE=100MB, MAXSIZE=200, FILEGROWTH=20) 

 

3.1.3. Дерекқорды өзгерту 

 

Дерекқор конфигурациясын өзгерту бойынша көптеген әрекеттер келесі 

құрылым көмегімен орындалады: 

<дерекқорды_өзгерту> ::=   

ALTER DATABASE дерекқор_аты 

{ ADD FILE <файлды_анықтау >[,...n]  

[TO FILEGROUP файлдар_тобының_аты] 

| ADD LOG FILE <файлды_анықтау>[,...n] 

| REMOVE FILE файлдың_логикалық_аты 

| ADD FILEGROUP файлдар_тобының_аты 
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| REMOVE FILEGROUP файлдар_тобының_аты 

| MODIFY FILE <файлды_анықтау> 

MODIFY FILEGROUP файлдар_тобының_аты 

< файлдар_тобының_қасиеттері>} 

Синтаксистен көрініп тұрғандай, команданы бір шақыру ішінде 

дерекқордың бір конфигурация параметрін ғана өзгертуге болады. Егер бірнеше 

өзгерістерді орындау керек болса, онда үрдісті бірнеше бөлек қадамдарға бөлу 

қажеттігі туады.  

Дерекқорға жаңа деректер файлдарын (көрсетілген файлдар тобына 

немесе үнсіз қабылданған топқа) немесе транзакция журналдар файлдарын 

қосуға (ADD) болады.  

Файлдар және файлдар топтарының парметрлерін өзгертуге (MODIFY) 

болады. 

Дерекқордан файлдарды немесе файлдар тобын жою үшін REMOVE 

параметрі қолданылады. Алайда, файлды өшіру тек оларды мәліметтерден 

босатудан кейін жүзеге асырылады. Кері жағдайда сервер жоюға рұқсат 

бермейді.  

Файлдар тобының қасиеттері ретінде келесілер қолданылады: 

READONLY – файлдар тобы тек оқуға арналған; READWRITE  – 

файлдар тобына өзгеріс енгізуге рұқсат берілген; DEFAULT – көрсетілген 

файлар тобы үнсіз бойынша қабылданады.  

 

3.1.4. Дерекқорды жою 

 

Дерекқорды жою келесі командамен жүзеге асады: 

DROP DATABASE дерекқор_аты [,...n] 

Дерекқорда сақталған барлық объектілер, және ол орналасқан файлдар 

жойылады. Дерекқорды жою операциясын орындау үшін пайдаланушыда 

сәйкес құқықтар болу керек. 

 

3.2. Кесте 

 

3.2.1. Кестені құру 

 

Дерекқордың жалпы құрамын құрғаннаң кейін, дерекқор жобасына 

кіретін қатынас болып табылатын кестелерді құрып бастауға болады. 

Кесте – реляциялық дерекқордағы ақпараттарды сақтауға арналған негізгі 

объект болып табылады. Ол деректері бар жолдар мен бағандардан тұрады, 

дерекқорда физикалық кеңістікті алады, уақытша немесе тұрақты болады.  

Өріс, сондай ақ реляциялық дерекқорда баған деп аталады, кестенің бір 

бөлігі болып табылады, оған нақты деректер типі тіркеледі. Әрбір дерекқордың 

кестесінде кемінде бір баған болуы тиіс. Деректердің жолы – дерекқор 

кестесіндегі жазба, ол кестенің бір жазбасындағы деректерді жинайтын өрісті 

қамтиды. 
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Кестені құрудың алдында кейбір сұрақтарға жауаптарды табу керек: 

 Кесте қалай аталады? 

 Кестенің бағандары (өрістері) қалай аталады? 

 Әрбір бағанға қандай деректер типі беріледі? 

 Әрбір бағанды сақтау үшін жадыдан қанша орын бөліну қажет? 

 Кестенің қандай бағандары міндетті енгізулерді талап етеді? 

 Қай бағандардан алғашқы кілт тұрады? 

Кестені құру операторының базалық синтаксисі: 

<кестені_анықтау> ::= 

   CREATE TABLE кесте_аты 

   (баған_аты деректер_типі 

     [NULL | NOT NULL ] [,...n]) 

Келтірілген стандарт MS SQL Server ортасында кесте құру операторын 

жүзеге асырумен сәйкес келеді.  

Кесте құру командасында ең бастысы – кесте атын анықтау және сәйкес 

ретімен көрсетілетін, өрістердің аттар жиынын сипаттау. Осыдан басқа, бұл 

командада деректер типі және кестенің өрістер көлемі көрсетіледі. 

NULL кілттік сөз осы бағанда NULL мәндері болуы мүмкін екенін 

көрсету үшін қолданылады. NULL мәні бос орын немесе нөлден өзгеше – оны 

деректер қолжетімді емес, қолайсыз немесе жарамсыз екенін көрсету керек 

болған жағдайда қолданады. Егер NULL NOT кілттік сөзі көрсетіліп тұрса, онда 

осы бағанға NULL мәнін қоюға кез келген әрекет қабылданбайды. Егер NULL 

параметрі көрсетіліп тұрса, бағанға NULL мәнін қою рұқсат етілген. Үнсіз 

бойынша SQL стандарты NULL кілттік сөзі бар болуын қабылдайды.  

Біз SQL стандартының CREATE TABLE операторының жеңілдетілген 

нұсқасын қолдандық.  

3.2-мысал. Кейбір сауда фирмасының сату үшін ұсынылатын тауарлар 

туралы деректерді сақтау үшін кестені құру. Келесі мәліметтерді есепке алу 

керек: тауар аты мен типі, оның бағасы, сұрыпы және өндірілетін қала аты. 

CREATE TABLE Товар 

(Название       VARCHAR(50) NOT NULL, 

    Цена        MONEY NOT     NULL, 

    Тип         VARCHAR(50) NOT NULL, 

    Сорт        VARCHAR(50), 

    ГородТовара VARCHAR(50)) 

3.3-мысал. Тұрақты клиенттері туралы ақпаратты сақтау үшін кестені 

құру. Оған келесі ақпарат кіру қажет: қала атаулары мен фирмасы, клиенттің 

тегі, аты, әкесінің аты және оның телефон нөмірі. 

CREATE TABLE  Клиент 

    (Фирма       VARCHAR(50) NOT NULL, 

    Фамилия      VARCHAR(50) NOT NULL, 

    Имя          VARCHAR(50) NOT NULL, 

    Отчество     VARCHAR(50), 

    ГородКлиента VARCHAR(50), 
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    Телефон      CHAR(10) NOT NULL) 

 

3.2.2. Кестені өзгерту  

 

Бар кестенің құрылымын ALTER TABLE командасы көмегімен өзгертуге 

болады, оңайлатылған синтаксис төменде көрсетілген: 

ALTER TABLE кесте_ аты 

  {[ADD [COLUMN] баған_аты деректер_типі [ 

    NULL | NOT NULL ]] 

  | [DROP [COLUMN] баған_аты]} 

MS SQL Server ортасында кестені өзгерту командасының жеңілдетілген 

синтаксисі келесі:  

ALTER TABLE кесте_аты 

  {[ALTER COLUMN баған_аты 

  {деректердің_жаңа_типі [(нақтылық[,масштаб])] 

    [ NULL | NOT NULL ]}] 

  | ADD { [баған_аты деректер_типі] 

  |  баған_аты AS өрнек } [,...n] 

  | DROP {COLUMN баған_аты}[,...n] 

  } 

Команда бағандарды қосуға және жоюға мүмкіндік береді, олардың 

анықтамасын өзгертуге рұқсат етеді. 

Бұрыннан бар кестеге бағандарды қосу кезіндегі негізгі ережелерінің бірі: 

кесте деректер сақталған кезде қосылатын баған NOT NULL атрибутымен 

анықталуы мүмкін емес. Бұл атрибут әр деректер жолы үшін сәйкес келетін 

бағанда қосу белгілі бір мәні болуы қажет екенін білдіреді. Сондақтан, NOT 

NULL атрибуты бар бағанды қосу қарама-қайшылыққа әкеледі – кестеде бар 

деректер жолдарында жаңа бағанда нөлдік емес мәндері болмайды.  

Соған қарамастан, құрылған кестеге міндетті өрістерді қосу тәсілі бар. Ол 

үшін келесіні орындау керек: 

 кестеге NULL атрибуты бар жаңа баған қосу (басқаша айтқанда 

бағанда кейбір мән болу міндет емес); 

 кестенің әр деректер жолына жаңа бағанға кейбір мәндерді еңгізу; 

 жаңа бағанда әр жол үшін нөл емес мәндері бар екеніндігіне көз 

жеткізгеннең кейін, бағанның атрибутын NOT NULL ауыстырып кесте 

құрылымын өзгерту. 

Баған анықтамаларын өзгерту кезінде кейбір жалпы ережелерді ескере 

отыру керек: 

 баған мөлшері деректер типі рұқсат ететін максималды мәнге дейін 

ұлғайтылуы мүмкін; 

 баған мөлшері азайтылуы мүмкін егер оның ішіндегі ең үлкен мән 

оның жаңа мәнінен кіші болса; 

 сандық деректер типінің разряд саны әрқашан ұлғайтылуы мүмкін; 
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 сандық деректер типінің разряд саны егер сәйкес келетін бағанда ең 

үлкен мәннің разрядтар саны осы бағанға анықталған жаңа рязрядтар санынан 

аспаса ғана азайтылуы мүмкін; 

 сандық деректер типінің ондық белгі саны азайтылуы немесе 

ұлғайтылуы мүмкін; 

 бағанның деректер типі өзгертілуі мүмкін. 

Кейбір жүзеге асырулар ALTER TABLE командасының кейбір 

опцияларын қолдануға құрушыларға шектеуі мүмкін. Мысалы, құрылған 

кестеден бағандары жоюды болдырмау мүмкін. Осы мақсатқа жету үшін, 

алдымен кестені жою және содан кейін оны керек бағандармен қайта құру 

керек болу мүмкін. Ал кестеге енгізілген деректер жойылып  кетеді. 

Басқа кестенің бағанынын кейбір бағанына тәуелді бағанда жоюмен 

байланысты қиындықтар туындау мүмкін. Бұл жағдайда, алдымен бағанның 

шектеуін жою қажет, содан кейін бағанның өзін. 

3.4-мысал. Клиент кестесіне есеп шот нөмірі үшін өріс қосу. 

ALTER TABLE Клиент ADD Расчетный_счет CHAR(20) 

 

3.2.3. Кестені жою 

 

Уақыт өте дерекқор құрылымы өзгереді: жаңа кестелер құрылады, ал 

ескілері қажетсіз болып дерекқордан келесі оператор көмегімен жойылады:  

DROP TABLE кесте_аты [RESTRICT | CASCADE] 

Бұл команда берілген кестені ғана емес, сондай-ақ оған кіретін барлық 

деректер жолдарын жояды. Егер кестенің құрылымын сақтай отырып, тек кесте 

деректерін жою керек болса, онда DELETE командасын қолдану қажет. 

DROP TABLE операторы жою операциясын каскадты орындау керектігін 

қосымша көрсетуге мүмкіндік береді. Егер операторда RESTRICT кілттік сөзі 

көрсетілсе, онда дерекқорда жойылатын кестеден тәуелді кем дегенде бір 

объект болса, онда DROP TABLE операторын орындау тоқтатылады. Егер 

CASCADE кілттік сөзі көрсетілсе, онда жойылатын кестемен байланысты 

дерекқордың барлық объектілері автоматты түрде жойылады, сонымен қатар 

жойылатын объектілермен байланысты барлық басқа объектілер жойылады. 

CASCADE кілттік сөзімен бірге DROP TABLE операторын орындау әсері өте 

елеулі болуы мүмкін, сондықтан осындай операторларды максималды 

сақтықпен пайдаланылуы тиіс. 

DROP TABLE операторын кестелерді құру кезінде қателерді түзету үшін 

ең жиі пайдаланылады. Егер кесте дұрыс емес құрылымымен құрылған болса, 

онда DROP TABLE операторын кестені жою үшін пайдаланып, содан кейін 

кестені қайта құруға болады. 
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3.3. Индекстер 

 

3.3.1. Тіл стандарттында индекстер 
 

Индекс кестенің бір немесе одан да көп бағандардың мәндері негізінде 

кестенің жолдарына жылдам қол жеткізуге мүмкіндік беретін құрылым. 

Индекстің болуы айтарлықтай бірқатар сұраныстарды орындау жылдамдығын 

жоғарылатады және деректерді физикалық немесе логикалық реттеу арқылы 

керекті деректерді іздеу уақытын қысқарта алады. Индекс – кесте бойынша 

реттелген сілтемелер жинағы. Бұл жерде анықталған баған индекстелген баған 

деп аталады. Индекс кестенің нақты бағанымен (немесе бағандарымен) 

байланысты болсада, ол дерекқорда өзіндік объект болып табылады.  

Физикалық индекс – дерекқор құрылымында бастапқы жолдардың 

физикалық орнына сілтемелері бар индекстелген бағаннан реттелген мәндер 

жиыны. Пайдаланушы индекстелген бағанға жүгінумен сұранысты 

орындағанда, ДҚБЖ автоматты түрде қажетті мәндерді табу үшін индексті 

талдайды. 

Алайда, базалық кестеге өзгеріс еңгізген сайын индекстер жүйемен 

жаңартылуы керек, олар жүйеге қосымша салмақ туғызады. 

Кесте біраз уақыт жұмыс атқарып және оның көлемі ұлғайғаннан кейін, 

іздеудің нақты критерийлерін қанағаттандыру мақсатында индекстер 

құрылады. SQL стандартында индекс құру қарастырылмаған, бірақ та көптеген 

диалектер аз дегенде келесі операторды қолдайды:  

CREATE [ UNIQUE ] INDEX индекс_аты 

  ON кесте_аты(баған_аты[ASC|DESC][,...n]) 

Операторда көрсетілген бағандар индекс кілтін құрайды. Индекстер тек 

базалық кестелерге құрылуы мүмкін, бірақ көрсетілімдер үшін емес. Егер 

операторда UNIQUE кілттік сөзі болса, индекс кілтінің мәнінің бірегейлігі 

жүйеде автоматты түрде қолдау табады. Мәндердің бірегейлік болу талабы 

алғашқы кілттер үшін міндетті, сонымен қатар кестенің басқа бағандарына да 

мүмкін (мысалы, баламалы кілттер үшін). Индекс құру кез келген уақытта 

рұқсат етіледі, бірақ деректермен толтырылған кесте үшін оны құру барысында 

деректердің қайталануымен байланысты қиындықтар туындауы мүмкін. Демек, 

бірегей индекстерді (кем дегенде алғашқы кілт үшін) кестелерді қалыптастыру 

кезінде құру керек. Нәтижесінде жүйе сәйкес бағандардың деректер мәнінің 

бірегейлігін бақылауды өзі алады.  

Егер соңында құрылған исдекс қажетсіз болып қалса, оны келесі оператор 

көмегімен жоюға болады 

DROP INDEX индекс_аты 

 

3.3.2. MS SQL Server ортасында индекстер 
 

Индекс керекті деректерді іздеуді, оларды физикалық және логикалық 

реттеу арқылы жылдамдатуға арналған құрал. Индекс – кесте бойынша 

реттелген сілтемелер жинағы. Бұл жерде анықталған баған индекстелген баған 
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деп аталады.  Индекстер – деректерге сәйкес сілтемелері бар кесте үшін бірегей 

құндылықтар жиынтығы. Олар кестеде орналасады және олар деректерге 

оңтайлы тәсілімен қол жеткізуге арналған SQL-сервер жүйесінің ең ыңғайлы 

ішкі тетігі болып табылады. SQL Server ортасында қатаң анықталған тізбекте 

қажетті мәнді табу үшін тиімді алгоритмдер жүзеге асырылған. Іздеу 

жылдамдығы деректер реттелгендікке байланысты қолжетімді болады 

(физикалық түрде, индекс типіне байланысты, олар кестеге қосылуы ретіне 

сәйкес сақталған болуы мүмкін). Бүгінгі күнге, реттелген тізбекте деректерді 

іздеу үшін тиімді математикалық алгоритмдер құрылған. Машиналық 

көрсетілімде деректерді іздеу үшін ең тиімді құрылым B-ағаштары. B-ағаштары 

– әрбір түйінде айнымалы элементтер санымен көпдеңгейлі иерархиялық 

құрылым. 

 

3.3.3. Индексті құру 

 

Егер кестеден деректерді таңдап алуға біршама уақыт қажет болса, онда 

оған индексті құру қажет екенін білдіреді. Индекстер деректерді іздеу және 

таңдау операцияларының өнімділігін айтарлықтай арттыру мүмкін. Индекс 

үшін бағанды таңдаған кезде пайдаланушылар қандай сұраныстар типін жиі 

орындайтынын және қандай бағандар кілті, басқаша айтқанда деректерді 

таңдау критерийлерін беретін, болатынын талдау қажет.  

SQL Server ортасында бірнеше индекстер түрлері жүзеге асырылған: 

 кластерлі индекстер; 

 кластерлі емес индекстер; 

 бірегей индекстер. 

 

3.3.4. Кластерлі емес индекс   

 

Кластерлі емес индексі – индекстер ішіндегі ең көп танымал типі. 

Кластерлік индекстерге қарағанда, олар кестенің физикалық құрылымын қайта 

құрастырмайды, ал тек сәйкес жолдарға сілтемелерді ұйымдастырады. 

Кластерлі емес индекс кестедегі қажетті жолды идентификациялау үшін 

арнайы сілтемелерді ұйымдастырады, оларға келесілер кіреді: 

 жол сақталған файлдың идентификациялық нөмірі туралы ақпарат; 

 сәйкес деректер беттерінің идентификациялық нөмірі; 

 сәйкес беттегі жолдың нөмірі; 

 бағанның мазмұны. 

Көп жағдайларда, 4–5 индекспен шектелу керек. 

 

3.3.5. Кластерлі индекс 

 

Кластерлі индекстің басқа индекстер түрлерінен негізгі принципиалды 

айырмашылығы оны анықтау кезінде кестедегі деректердің физикалық 

орналасуы индекс құрылымына сәйкес қайта құрылады. Бұл жағдайда, кестенің 



38 
 

логикалық құрылымы индекске қарағанда сөздікке ұқсас болады. Деректер 

сөздікте физикалық түрде реттерген, мысалы алфавит бойынша. 

Кластерлі индекстер басқа индекстермен салыстырғанда деректер іздеу 

өнімділігін айтарлықтай жоғарылатады. Реттелген деректермен жұмыс істеу 

кезінде өндірімділіктің жоғарылауы ерекше көзге түседі. Егер кестеде кластерлі 

емес индекс анықталса, онда сервер бірінші индекске хабарласу керек, кейін 

кестедегі қажетті жолдарды табу қажет. Кластерленген индекстерді 

пайдаланғанда деректердің келесі бөлігі алдында табылған деректерден кейін 

орналасады. Осыған байланысты, индекске хабарласу мен кестеден керекті жол 

іздеу операциялары қажетсіз болады. 

Әрине, кестеде тек бір ғана кластерлі индекс бола алады. Индекс ретінде 

ең жиі пайдаланылатын бағандарды таңдау керек. Дегенмен индекс құрудың 

жалпы ұсыныстарына ерген дұрыс және өте ұзын бағандарды индекстемеу 

керек.  

Кластерлі индекске бірнеше баған кіру мүмкін. Бірақ, сондай бағандар 

санын минимумға жеткізу қажет. 

Жиі өзгертілетін бағандарға кластерлі индексті құрудан бас тартқан жөн, 

себебі кластерлі индекс талабы бойынша деректер реттелген түрде болу керек, 

сондықтан, серверге кестедегі барлық деректерді физикалық ауыстыруға тұра 

келеді. Жиі өзгертілетін бағандар үшін кластерлі емес индекс ыңғайлы.  

Кестеде алғашқы кілтті (PRIMARY KEY) құру кезінде, егер бұрын индекс 

құрылмаса немесе кілтті анықтау кезінде индекстің басқа типі көрсетілмесе, 

онда сервер автоматты түрде кластерленген индекс құрады.  

Егер кестеде тағы кластерлі емес индекс анықталған кезде, онда оның 

көрсеткіші дерекқордағы жолдың физикалық орнына сілтемейді, ол осы жолды 

сипаттайтын кластерлі индекстің сәйкес элементіне сілтейді. Бұл кластерлі 

индекс кесте жолдарының физикалық ретін ауыстырған кезде кластерлі 

индекстердің құрылымын қайта құрмауға мүмкіндік береді.  

 

3.3.6. Бірегей индекс 

 

Индекстелетін бағандар мәндерінің бірегейлігін бірегей индекстер 

кепілдендіреді. Олар бар кезде, жаңа мәнді еңгізуді немесе бар мәнді өзгертуді 

сервер бақылайды. Егер бұл операциялар нәтижесінде бағанда екі бірдей мән 

пайда болса, онда сервер бұл операцияларды қабылдамайды.  

Бірегей индекс ерекше туынды болғандықтан ол кластерлі индекс үшінде 

және кластерлі емес индекс үшінде жүзеге асырылады. Бір кестеде бір бірегей 

кластерлі және көптеген бірегей кластерлі емес индекс болуы мүмкін. 

Бірегей индексті өте кажет кезінде ғана қолдану қажет. Бағанда деректер 

тұтастығын қамтамасыз ету үшін бірегей индекске жүгінбей ақ, UNIQUE 

немесе PRIMARY KEY тұтастықты шектеуді анықтауға болады. Оларды тек 

қана деректердің тұтастығын қамтамасыз ету үшін пайдалану, дерекқор 

кеңістігін бос пайдалану болып табылады. Сонымен қатар, оларды колдау үшін 

процессордың уақыты кетеді. 
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SQL тілінің құралдары индексті анықтаудың бірнеше түрлерін ұсынады: 

 алғашқы кілтті кұру кезінде автоматты түрде индексті құру; 

 UNIQUE тұтастықты шектеуді анықтау кезінде автоматты индексті 

құру; 

 CREATE INDEX командасы көмегімен индексті құру. 

Соңғы команда келесі пішіндерді пайдаланады: 

<индексті_құру >::= 

  CREATE [ UNIQUE ]  

    [ CLUSTERED | NONCLUSTERED ] 

  INDEX индекс_аты ON кесте_аты(баған_аты 

    [ASC|DESC][,...n]) 

  [WITH [PAD_INDEX] 

    [[,] FILLFACTOR=толтыру_факторы] 

    [[,] IGNORE_DUP_KEY] 

    [[,] DROP_EXISTING] 

    [[,] STATISTICS_NORECOMPUTE] ] 

    [ON файл_топтарының_аты ] 

Келтірілген команданың кейбір параметрлерін қарастырайық. 

Индекс аты кесте аймағында бірегей болуы тиіс, ал индекс өзі ағымдағы 

дерекқор кестесі үшін ғана құрылады. 

 UNIQUE параметрі анықталған өріске тек бірегей мәндерді енгізу үшін 

пайдаланылады. Мұндай кілттік сөзді көрсеткен кезде бірегей индекс 

құрылады. Мәндердің бірегейлігімен байланысты проблемалар туындамау үшін 

индекстелетін бағанда NULL мәніне тиым салу қажет. Баған үшін бірегей 

индекс пайда болысымен сервер INSERT және UPDATE командасының 

орындалуына қайталанатын мәндер туындамас үшін рұқсат етпейді. 

CLUSTERED параметрі деректердің физикалық индекстелуі мүмкіндігін 

пайдаланады және кластерлі индекстеуді орындауға мүмкіндік береді. Мұның 

нәтижесінде кестенің өзінде осы индекстің тәртібі бойынша деректер 

сұрыпталады, ал барлық қосылған ақпарат деректер физикалық тәртібінің 

өзгеруіне алып келеді. Кластерлі болып кестедегі бір ғана индекс бола алады. 

NONCLUSTERED параметрі кластерлі емес индекстерді құруға 

мүмкіндік береді.  

FILLFACTOR параметрі индекстерді беттерге бөлуді баптайды және 

SQL-серверінің жұмысын оңтайландырады. FILLFACTOR коэффициенті 

құрылған индекс беттерінің көлемін пайызбен анықтайды. Сонымен бірге 

кестемен жұмыс істеу жиілігімен FILLFACTOR коэффициентінде кері 

пропорционалды тәуелдігі бар.  

PAD_INDEX  параметрі индекстің ішкі кеңістігінің толтырылуын 

анықтайды және FILLFACTOR мен бірге қолданылады.  

DROP_EXISTING параметрі кластерлі индексті қолдану кезінде оның 

қайтадан кұрылуын анықтайды, ол кластерлі индекстің керек емес жаңаруын 

болдырмайды. 

 STATISTICS_NORECOMPUTE параметрі кесте үшін статистиканың 
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автоматты жаңару функциясын анықтайды.  

Файл_топтарының_аты параметрі құрылған индекс сақталатын файлдық 

топты таңдауға мүмкіндік береді. Басқа файлдық топ ішінен индексті 

пайдалану, енгізу/шығару процесстерін және индекстің өзімен жұмысты қатар 

орындаумен байланысты кластерлі емес индексінің өнімділігін арттырады. 

 

3.3.7. Индексті жою 

 

Индексті жою  

DROP INDEX 'индекс_аты'[,...n]  

команданың көмегімен іске асырылады. 

3.5-мысал. Алғашқы файл топтамасында Клиент кестесі үшін Фамилия 

бағаны бойынша бірегей кластерлі индекс кұру. 

  CREATE UNIQUE CLUSTERED INDEX index_klient1 

  ON Клиент (Фамилия) 

  WITH DROP_EXISTING 

  ON PRIMARY 

3.6-мысал. Алғашқы файл топтамасында Клиент кестесі үшін Фамилия 

және Имя бағандары бойынша бірегей кластерлі емес индекс кұру. Онымен 

қоса, индекс элементтері азаю бойынша реттеледі. Сонымен қатар кестедегі 

деректер өзгеруіне байланысты статистиканың автоматты түрде жаңаруына 

рұқсат бермейміз және индекс беттерінің толтырылу факторын 30 % деңгейіне 

орнатамыз. 

CREATE UNIQUE NONCLUSTERED INDEX index_klient2 

  ON Клиент (Фамилия DESC, Имя DESC) 

  WITH FILLFACTOR=30, 

  STATISTICS_NORECOMPUTE 

  ON PRIMARY 

 

Бақылау сұрақтары 

 

1. SQL-сервер жүйесінде деректер қорын құру қандай командамен жүзеге 

асырылады? 

2. Дерекқорды құру кезінде оның құрамына кіретін файлдар жиынын 

қалай анықтауға болады? 

3. Үнсіз бойынша файлдың бастапқы өлшемі қаншаға тең болады?  

4. Дерекқор конфигурациясын өзгерту бойынша қандай әрекеттерді 

орындауға болады? 

5. Кесте деген не? Кесте қалай құрылады? 

6. Кестені өзгерту үшін қандай команданы қолданады? Қандай 

параметрлерді өзгертуге болады? 

7. Кестені қалай жоюға болады? 

8. Индекстің түрлері қандай? Оларды қалай құруға болады? 

9. Индектер қалай жойылады?  
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4 SQL СҰРАНЫСТАРДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ 

 

4.1. SELECT ұсынысы 

 

SELECT операторы – SQL өте маңызды және ең көп тараған 

операторлары. Ол кестеден деректерді таңдауға мүмкіндік береді және 

нәтижелерін керекті түрге түрлендіреді. Өте күшті бола отырып, ол бір ғана 

команда ішінде реляциялық алгебра операторларына парапар іс-әрекеттерді 

орындауға қабілетті. Оның көмегімен әртүрлі кестелерден деректерді 

таңдаудың күрделі және ауқымды шарттарын жүзеге асыруға болады. 

SELECT операторы – деректер көрсетілімі сұрақтарынан 

абстракцияланған құрал. Бұл деректерге қол жеткізу проблемаларға аса назар 

аударуға көмектеседі. Оны пайдалану мысалдары ірі (өндірістік) ДҚБЖ 

негізқұрайтын қағидаттарының бірін көрсетеді: деректерді сақтау және оларға 

қол жеткізу құралдары деректер көрсетілімдері құралдарынан бөлінген. 

Деректерге орындалатын операциялар бөлек жазбаларға емес, деректер жиыны 

масштабында орындалады.  

 SELECT операторы келесі пішінге ие: 

SELECT [ALL | DISTINCT ] {*|[баған_аты 

  [AS  жаңа_аты]]} [,...n] 

  FROM  кесте_аты [[AS] псевдоним] [,...n] 

  [WHERE  <іздеу_шарттары>] 

  [GROUP BY  баған_аты [,...n]] 

  [HAVING <топтарды таңдау критерийлері >] 

  [ORDER BY баған_аты [,...n]] 

SELECT операторы сұраныс нәтижесіне кіретін өрістерді (бағандар) 

анықтайды. Тізімінде олар үтірлермен бөлінеді және сұраныс нәтижесінде 

болатын ретпен жазылады. Егер бос орын немесе бөлгіштер бар өріс атауын 

пайдаланса, онда оны тік жақшалардың ішінде жазады. * символымен барлық 

өрістерді таңдауға болады, ал өріс аты орнына бірнеше аттардан тұратын 

өрнекті қолдануға болады.  

Егер бірнеше кесте өңделсе, онда (әртүрлі кестеде аттас өрістер кездессе) 

оріс тізбектерінде өрістің толық спецификациясы пайдаланады, басқаша 

айтқанда Кесте_аты.Жол_аты. 

  

4.2. FROM ұсынысы 

 

FROM ұсынысы SELECT операторында көрсетілген өрістері бар кестелер 

мен көрсетімдердің аттарын береді. Псевдонимнің міндетсіз параметрі – кесте 

аты үшін орнатылатын қысқартулар. 

SELECT операторының элементтері келесі ретпен өңделеді: 

 FROM – пайдаланатын кесте аттары анықталады; 

 WHERE – берілген шарттарға сәйкес объекттің жолдарына сүзгілеу 

орындалады; 
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 GROUP BY – берілген бағанда бір мәнге ие жолдары топталады; 

 HAVING – берілген шартқа сәйкес объектінің жолдар топтары сүзіледі; 

 SELECT – шығыс деректерде қандай бағандар болу керектігі 

орнатылады; 

 ORDER BY – операторлардың орындалу нәтижелерінің реттелгендігі 

анықталады. 

SELECT операторында ұсыныстар мен сөйлемдердің реті өзгертілмейді. 

Тек екі SELECT және FROM ұсыныстары ғана міндетті, қалғандарын алып 

тастауға болады. SELECT – жабық операция: кестеге орындалатын сұраныс 

нәтижесі басқа кесте болады. Берілген оператордың көптеген жазу варианттары 

бар, олар төменде көрсетілген мысалдарда бейнеленеді. 

4.1-мысал. Барлық клиенттер туралы мәліметтер тізімін құру. 

SELECT * FROM Клиент 

 WHERE параметрі кіріс жинағынан жазбаларды таңдау критерийін 

анықтайды. Бірақ, кестеде қайталанатын жазбалар болуы мүмкін (дубликаттар).  

ALL предикаты WHERE критериі бойынша таңдалған барлық дубликаттарды 

шығыс жиынтығына қосуды сұрайды. ALL көрсетудің кажеті жоқ, себебі бұл 

мағына үнсіз атқарылады. 

4.2-мысал. Барлық фирмалар тізімін құру. 

SELECT ALL Клиент.Фирма FROM Клиент 

немесе ( эквивалентті) 

SELECT Клиент.Фирма FROM Клиент 

Деректерді таңдауын орындау кезінде SELECT операторы реляциялық 

алгебраның операцияларына қарағанда қайталанатын мәндерді алып 

тастамайды, содықтан сұраныс нәтижесінде қайталанатын мәндер болуы 

мүмкін. 

DISTINCT предикаты таңдаған өрістерде қайталанатын жазбалары бар 

деректер блоктарын алып тастау керек болғанда қолданылады. SELECT 

нұсқауында келтірілген өрістердің мәндері бірегей болуы керек, сонда олардан 

тұратын жазба шығыс жиынтығына кіреді.  

DISTINCT қолдануын шектеу себебі – оны пайдалану сұраныстарды 

орындау уақытын күрт баяулатуы мүмкін.  

Түзетілген   4.2- мысал: 

SELECT DISTINCT Клиент.Фирма 

   FROM Клиент 

 

4.3. WHERE ұсынысы 

 

WHERE-параметрі көмегімен пайдаланушы FROM кестелер тізімінде 

келтірілген қандай деректер блоктары сұраныс нәтижесінде келетінін 

анықтайды. WHERE кілттік сөзінеy кейін сұраныс орындау кезінде таңдалатын 

жолдарды анықтайтын іздеу шарттар тізімі көрсетіледі. Іздеу шарттарының 

(немесе предикаттарының) бес негізгі типі бар:  

 Салыстыру: бір өрнекті есептеу нәтижесі басқа өрнекті есептеу 

file:///C:/l
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нәтижесімен салыстырады. 

 Диапазон: өрнекті есептеу нәтижесі берілген мәндер диапазонына 

кіретіні тексеріледі. 

 Көптік қатарына жату: өрнекті есептеу нәтижесі берілген мәндер 

көптігі қатарына жататындығы тексеріледі. 

 Үлгіге сәйкестік: кейбір жолдық мән берілген үлгіге сәйкес келетіндігі 

тексеріледі. 

 NULL мәні: берілген бағанда NULL (белгісіз мән) айқындаушы бар 

екендігі тексеріледі.  

 

4.3.1. Салыстыру 

 

SQL тілінде келесі салыстыру операторларын пайдалануға болады: = – 

теңдік; < – аз; > – көп; <= –аз немесе тең; >= – көп немесе тең ; <> – тең емес. 

4.3-мысал. 20-дан көп көлемі бар тауарларды жіберудің барлық 

операцияларын көрсету. 

SELECT * FROM Сделка 

WHERE Количество>20 

Бұдан күрделірек предикаттар AND, OR және NOT логикалық 

операторлар көмегімен, осыған қоса өрнекті есептеу ретін анықтау үшін 

қолданатын тырнақшалар көмегімен құрылуы мүмкін. Шарттарда өрнекті 

есептеу келесі ережелер бойынша орындалады: 

 Өрнек сол жақтан оң жаққа есептеледі. 

 Алғашқы боп жақшаның іші есептеледі. 

 NOT операторы AND және OR операторларға дейін орындалады. 

 AND Операторы OR  операторына дейін орындалады. 

Кез келген мүмкінді бірмәнсіздікті жою үшін жақшаларды пайдалану 

ұсынылады. 

4.4-мысал. Бағасы 100-ге тең немесе жоғары және 150-ге тең немесе аз 

тауарлардың тізімін шығару. 

 SELECT Название, Цена 

    FROM Товар 

    WHERE Цена>=100 And Цена<=150 

4.5-мысал. Москва немесе Самара қалалардан клиенттер тізімін шығару. 

SELECT Фамилия, ГородКлиента 

FROM Клиент 

WHERE ГородКлиента ="Москва" Or  

ГородКлиента ="Самара" 

 

4.3.2. Диапазон 

 

BETWEEN операторы өзінің минималды және максималды мәндерімен 

анықталатын белгілі бір аралық ішінде мәнді іздеу үшін пайдаланылады. Бұл 

жерде берілген мәндер іздеу шарттарына кіреді.  
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4.6-мысал. Бағасы 100 бен 150 диапазонында жататын тауарлар тізімін 

шығару (сұраныс  4.4-мысалына эквивалентті). 

SELECT Название, Цена 

FROM Товар 

WHERE Цена BETWEEN 100 And 150 

NOT BETWEEN терістеуін пайдалану кезінде тексерілетін мән берілген 

диапазонның сыртында болғаны талап етіледі. 

4.7-мысал. Бағасы 100 бен 150 арасында жатпайтын тауарлар тізімін 

шығару.  

SELECT Товар.Название, Товар.Цена 

    FROM Товар 

    WHERE Товар.Цена NOT BETWEEN 100 And 150 

немесе (эквивалентті) 

SELECT Товар. Название, Товар.Цена 

   FROM Товар 

   WHERE (Товар.Цена <100) OR (Товар.Цена >150) 

 

4.3.3. Жиынына жататын 

 

IN операторы кейбір мәнді берілген мәндер тізімімен салыстыру үшін 

қолданады. Бұл жерде өрнекті есептеу нәтижесі берілген тізімдегі мәнге сәйкес 

келетіндігі тексеріледі. IN оператордың көмегімен OR операторын қолдану 

жағдайындағы нәтижеге жетуге болады, бірақ IN операторы тезірек 

орындалады. 

4.8. мысал. Москва немесе Самара қалалардан клиенттер тізімін шығару 

(сұраныс 4.5-мысалына эквивалентті). 

SELECT Фамилия, ГородКлиента 

   FROM Клиент 

   WHERE ГородКлиента IN ("Москва", "Самара") 

4.9-мысал. Москва немесе Самара қалаларда тұрмайтын клиенттер тізімін 

шығару  

SELECT Фамилия, ГородКлиента 

    FROM Клиент  

    WHERE ГородКлиента 

   NOT IN ("Москва","Самара") 

 

4.3.4. Үлгіге сәйкес 

 

LIKE оператор көмегімен өрнекті берілген үлгімен салыстыруға болады. 

Үлгіде ауыстырғыш-симводарын қолдануға болады: 

 % символы – бұл символ орнына кез келген символдар көлемін жазуға 

болады. 

 _ символ жолдың бір символын ауыстырады. 

 [] – осы шектеулерде көрсетілген мүмкін символдардың біреуі жол 

file:///C:/l
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символы орнына қойылады. 

 [^] – осы шектеулерде көрсетілген символдарынан басқа барлық 

символдар сәйкес жол символ орнына қойылады.  

4.10-мысал. Телефон нөмірінің екінші саны 4-ке тең клиенттерді табу. 

SELECT Клиент.Фамилия, Клиент.Телефон 

    FROM Клиент 

    WHERE Клиент.Телефон LIKE '_4%' 

4.11-мысал. Телефон нөмірінің екінші саны 2 немесе 4 тең клиенттерді 

табу.  

SELECT Клиент.Фамилия, Клиент.Телефон 

    FROM Клиент 

    WHERE Клиент.Телефон LIKE '_[2,4]%' 

4.12-мысал. Телефон нөмірінің екінші саны 2,3 немесе 4 тең клиенттерді 

табу. 

SELECT Клиент.Фамилия, Клиент.Телефон 

    FROM Клиент 

    WHERE Клиент.Телефон LIKE '_[2-4]%' 

4.13-мысал. Тегінде "ро" буыны кездесетін клиенттерді табу.  

SELECT Клиент. Фамилия 

    FROM Клиент 

    WHERE Клиент. Фамилия LIKE "%ро%" 

 

4.3.5  NULL мәні 

 

 IS NULL операторы ағымдағы мәнді NULL мәнімен салыстыруға 

пайдаланылады. NULL – қандай да бір мәннің жоқтығын көрсететін арнайы 

мән. NULL – бос орын (бос орын – рұқсат етілген символ) немесе нөл (0 – 

рұқсат етілген сан) емес. NULL нөлдік ұзындығы бар жолдан (бос жолдан) 

айырмашылығы бар. 

4.14-мысал. Телефон нөмірі жоқ қызметкерлерді табу (телефон өрісінде 

ешқандай мән жоқ). 

SELECTФамилия, Телефон 

    FROM Клиент  

    WHERE Телефон IS NULL 

IS NOTNULL өрісте мәннің бар екенін тексеру үшін пайдаланылады.  

4.15-мысал. Телефон нөмірі бар қызметкерлерді табу (телефон өрісінде 

мән бар). 

 SELECT Клиент. Фамилия, Клиент.Телефон 

    FROM Клиент 

    WHERE Клиент.Телефон Is Not Null 

 

4.4. ORDER BY ұсынысы 

 

Жалпы жағдайда SQL-сұранысының нәтижелі кестесінде жолдар 
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реттелмеген. Алайда, оларды талап бойынша сұрыптауға болады, ол үшін 

SELECT операторына ORDER BY сөзі енгізіледі, ол шығыс жиынының 

деректерін берілген ретпен сұрыптайды. Сұрыптау бірнеше өрістер бойынша 

орындалуы мүмкін, мұндай жағдайда олар ORDER BY кілттік сөзінен кейін 

үтір арқылы жазылады. Сұрыптау амалы ORDER BY параметрі ішінде 

сұрыпталатын өріс атынан кейін кілттік сөзбен беріледі. Үнсіз бойынша өсу 

бойынша сұрыпталады. Айқын түрде ол ASC кілттік сөзімен беріледі. Кері 

ретпен сұрыптау үшін сұрыпталатын өріс атынан кейін DESC кілттік сөзін 

көрсету қажет. ORDER BY сөзі таңдалған жазбаларды кез келген бағанның 

немесе бағандар комбинациясының мәндерінің өсуі немесе кемуі ретімен 

реттеуге мүмкіндік береді. Реттеуді нәтижелі кестеде осы бағандар болуына 

немесе болмауына тәуелсіз орындайды. ORDER BY сөзі SELECT операторында 

әрқашан соңғы элемент болуы тиіс.  

4.16. мысал. Клиенттер тізімін алфавитті ретпен шығару. 

SELECT Клиент.Фамилия, Клиент.Фирма  

 FROM Клиент 

    ORDER BY Клиент. Фамилия  

 ORDER BY сөз тіркесінде бір элементтен де көп болуы мүмкін. Басты 

(бірінші) сұрыптау кілті нәтижелі кестенің жалпы реттелуін анықтайды. Егер 

нәтижелі кестенің барлық жолдарында сұрыптаудың басты кілт мәндері бірегей 

болса, онда қосымша сұрыптау кілттерін пайдаланудың қажеттілігі жоқ. 

Алайда, егер басты кілттің мәндері бірегей емес болса, онда нәтижелі кестеде 

үлкен сұрыптау кілт мәнімен бірдей бірнеше жолдар болады. Бұл жағдайда, 

басты сұрыптау кілт мәнімен бірдей жолдарды кейбір қосымша сұрыптау кілті 

бойынша реттеу жүргізу қажет болуы мүмкін. 

 4.17-мысал. Фирмалар мен клиенттер тізімін шығару. Фирма атауларын 

алфавит ретімен, ал әр фирманың клиент аттарын кері ретпен сұрыптау .  

SELECT Клиент.Фирма, Клиент.Фамилия  

    FROM Клиент 

    ORDER BY Клиент.Фирма, Клиент.Фамилия DESC 

 

Бақылау сұрақтары 

 

1. SELECT операторы қандай функцияларды орындайды? 

2. SELECT операторының элементтері қандай ретпен өңделеді? 

3. FROM ұсынысы нені көрсетеді? 

4. DISTINCT предикаті қай жерде және не үшін қолданылады? 

5. WHERE параметрін не үшін қолданады? 

6. Іздеу шарттарының (немесе предикаттарының) қандай типтері бар? 

7. ORDER BY ұсынысы не үшін қажет? 
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5. ЖАЛҒАУЛАР ЖӘНЕ ҚАТЫНАСТАРМЕН ТЕОРИЯЛЫҚ-

КӨПТІК ОПЕРАЦИЯЛАР 

 

Реляциялық кестелерден деректерді алу көзқарасынан қызығушылық 

тұдыратын қатынастарларға орындалатын негізгі операцияларды 

қарастырайық. Бұлар біріктіру, қиылысу, айырмашылық, қатынастарды 

декарттық көбейту, сондай-ақ қатынастардың арнайы операциялары: іріктеу, 

проекция және жалғау. 

Қатынастармен теориялық-көптік операцияларды бейнелеу үшін белгілі 

бір атрибуттары (өрістер) бар абстракты қатынастарды (кестелер) енгіземіз. 

 

5.1- кесте. R Қатынасы 

R.a1 R.a2 

A 1 

A 2 

B 1 

B 3 

B 4 

 

CREATE TABLE  R 

(a1 CHAR(1), a2 INT, PRIMARY KEY(a1,a2)) 

 

5.2- кесте. S Қатынасы 

S.b1 S.b2 

1 h 

2 g 

3 h 

 

CREATE TABLE  S 

(b1 INT PRIMARY KEY, b2 CHAR(1)) 

Іріктеу және проекция операциялары бір қатынаспен жұмыс 

істейтіндіктен унарлы болады.  

 

5.1. Іріктеу операциясы  

 

Іріктеу операциясы – деңгейлес ішкі көптікті құру. Басқаша айтқанда, 

берілген қасиеттері бар кортеждер ішкі көптігін құру.  

Іріктеу операциясы бір R қатынасымен жұмыс істейді және нәтижелік 

қатынасты анықтайды, оған F (предикат) берілген шартқа қанағаттандыратын R 

қатынасының кортеждері (жолдар) кіреді. 

 немесе . 

5.1. мысал. SQL-дегі іріктеу операциясы. 

 іріктеу келесі түрде жазылады:  
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SELECT a1, a2 

FROM R 

WHERE a2=1 

 

5.2. Проекция операциясы 

 

Проекция операциясы – сатылас ішкі көптікті құру. Басқаша айтқанда, 

атрибуттардың біреулерін таңдау, ал басқаларын шығарып тастау арқылы 

кортеждер ішкі көптігін құру.  

Проекция операциясы бір R қатынасымен жұмыс істейді және жаңа 

қатынасты анықтайды, ол берілген атрибуттар мәндерін алып және 

қайталанатын жолдарды нәтижеден шығарып тастау арқылы құрылатын R 

қатынастың сатылас ішкі көптігінен тұрады.  

 
 5.2. мысал.  SQL-дағы проекция операциясы. 

 проекциясы келесі түрде жазылады: 

SELECT DISTINCT b2 

FROM S 

Қатынастардың негізгі операцияларына декарттық көбейту жатады. 

 

5.3. Декарттық көбейту  

 

Екі қатынастың (екі кестенің) RxS декарттық көбейтуі жаңа қатынасты 

анықтайды. Жаңа қатынас - R қатынасынан әрбір кортеждің  (әрбір жазбаның)  

S қатынасының әрбір кортежімен (әрбір жазбамен) конкатенация (тұтасу)   

нәтижесі. 

5.3. мысал. SQL-дегі қатынастардың декарттық көбейтілуі. 

RxS={(a, 1, 1, h), (a, 2, 1, h),  

     (b, 1, 1, h), ... } 

SELECT R.a1, R.a2, S.b1, S.b2 

FROM R, S 

Екі қатынастың декарттық көбейту нәтижесі 5.3-кестеде көрсетілген.  

Егер бір қатынаста N жазба мен  K баған, ал басқасында M жазба мен L 

бағандар болса, онда олардың декарттық көбейумен қатынасында NxM жазба 

мен K+L бағандар болады. Алғашқы қатынастарда аттары бірдей өрістер болуы 

мүмкін, онда декарттық көбейтуді орындау нәтижесінде алынған қатынаста 

өрістер аттарының бірегейлігін қамтамасыз ету үшін өрістер аттарында кесте 

аттары префикс түрінде жазылады. 

Әдетте мұндай түрде (5.3-мысал) қатынастар пайдаланушыға керекті 

ақпаратқа қарағанда көп ақпаратты сақтайды. Ереже бойынша, пайдаланушыны 

декарттық көбейтуден тек кейбір шартқа қанағат жазбалар ғана қызықты 

болады. Сондықтан, декарттық көбейту орнына әдетте реляциялық алгебраның 

ең маңызды операцияларының бірі – жалғау операциясы қолданылады. Ол 

декарттық көбейтудің туындысы болып табылады. Жүзеге асырудың тиімділігі 

http://www.intuit.ru/studies/courses/5/5/lecture/130?page=1#example.5.3
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көзқарасынан реляциялық ДҚБЖ бұл операция ең қиын операцияларының бірі 

және барлық реляциялық жүйелерге қасиетті өнімділікпен проблемаларды 

туындататын негізгі себептер санына кіреді.  

 

5.3-кесте. Екі қатынастың декарттық көбейту нәтижесі 

 

R.a1 R.a2 S.b1 S.b2 

a 1 1 h 

a 1 2 g 

a 1 3 h 

a 2 1 h 

a 2 2 g 

a 2 3 H 

b 1 1 H 

b 1 2 G 

b 1 3 H 

b 3 1 H 

b 3 2 G 

b 3 3 H 

b 4 1 H 

b 4 2 G 

b 4 3 H 

 

5.4. Екі қатынас (кестелер) бойынша жалғау операциясы  

 

Жалғау дегеніміз – бұл екі немесе одан да көп кестелердің бір кестеге 

бірігу үрдісі. Бірнеше кесте немесе сұраныстан ақпаратты бір логикалық 

деректер жиынтығына біріктіру қабілеті SQL-дың кең ауқымды 

мүмкіндіктерінің болуын анықтайды.  

SQL тілінде логикалық жазбалар жиынтығына кестелерді жалғау типін 

беру үшін FROM сөйлемде JOIN операциясы пайдаланады.  

 Операция пішіні: 

FROM кесте_аты_1 {INNER | LEFT | RIGHT}  

    JOIN кесте_аты_2  

ON жалғау_шарты 

Жалғау операцияларының түрлі типтері бар: 

 тета-жалғау  ; 

 эквиваленттік бойынша жалғау  ; 

 табиғи жалғау  ; 

 сыртқы жалғау ,  ; 

 жартылай жалғау . 
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5.4.1. Тета-жалғау операциясы 

 

Тета-жалғау  операциясы F предикатын қанағаттандыратын R 

және S қатынастарының декарттық көбейтуінің кортеждерінен тұратын 

қатынасты анықтайды. F предикатының түрі ,  таңбасының 

орнына келесі салыстыру (>, >=, <, <=, =, <>) операторлардың бірін қоюға 

болады. 

Егер F предикатында тек тең (=) операторы болса, онда ол жалғау 

эквиваленттік бойынша жалғау деп аталады.  

 

5.4-кесте.   

R.a1 R.a2 S.b1 S.b2 

a 1 1 H 

a 2 2 G 

b 3 3 H 

b 1 1 H 

 

Тета-жалғау операциясы SQL тілінде JOIN INNER (ішкі жалғау) деп 

аталады және біріктіру шартын қанағаттандыратын екі кестелердің барлық 

жолдарын қосу керек кезде пайдаланылады. WHERE сөйлемінде әртүрлі 

кестелер өрістерінің мәндерін салыстыратын кезде ішкі байланыс орын алады. 

Бұл жағдайда, бірінші және екінші кестелердің жолдарының декарттық 

көбейтуі жасалады, ал алынған деректер жиынынан біріктіру шарттарын 

қанағаттандыратын жазбалар таңдап алынады. 

Біріктіру шартында бір деректер типіне жататын және деректердің бір 

түрінен тұратын өрістер қатысу мүмкін, бірақ олардың аттарының бірдей болуы 

міндетті емес.  

Екі кестелерден деректер блоктары бірігеді, егер көрсетілген өрістерде 

бірдей мәндер табылса. 

Егер FROM сөйлемінде бірнеше кестелер көрсетілсе және JOIN 

спецификациясы пайдаланбаса, ал кестелерден өрістердің сәйкестігін көрсету 

үшін WHERE сөйлемнен шарт қолданса, онда кейбір ДҚБЖ (мысалы, Access) 

сұранысты жалғау ретінде қарастырып орындауын оңтайландырады.  

Егер бірқатар кестелерді немесе сұраныстарды тізбектеп және біріктіру 

шарты көрсетпесе, онда алғашқы кесте ретінде барлық кестелердің деккарттық 

(тікелей) көбейтілуі таңдалады.  

5.4. мысал. SQL-дағы қатынастардың тета-жалғауы.SELECT R.a1, R.a2, 

S.b1, S.b2 

FROM R, S 

WHERE R.a2=S.b1 

    немесе 

SELECT R.a1, R.a2, S.b1, S.b2 
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FROM R INNER JOIN S ON  R.a2=S.b1 

 

5.4.2 Табиғи жалғау 
 

Табиғи жалғау деп барлық жалпы ортақ атрибуттар бойынша жасалған 

және оның нәтижесінен әр ортақ атрибуттың бір экземплярынан алып тасталған 

екі R және S қатынастардың эквиваленттік бойынша жалғауы аталады.  

 

5.5-кесте.  

R.a1 R.a2 немесе S.b1 S.b2 

a 1 h 

a 2 g 

b 3 h 

b 1 h 

 

5.5-мысал. SQL-дағы қатынастардың тета-жалғауы. 

SELECT R.a1, R.a2, S.b2 

FROM R, S 

WHERE R.a2=S.b1 

    немесе  

SELECT R.a1, S.b1, S.b2 

FROM R INNER JOIN S ON  R.a2=S.b1 

5.6-мысал. Сатылып кеткен тауарлар туралы ақпаратты шығару.  

SELECT * 

FROM Сделка, Товар 

WHERE Сделка.КодТовара=Товар.КодТовара 

    немесе (эквиваленттілігі) 

SELECT * 

FROM Товар INNER JOIN Сделка  

    ON Товар.КодТовара = Сделка.КодТовара 

Екі кестелерді біріктіру нәтижесіне үшінші кестені қосу арқылы салынған 

бірлестіктерді құруға болады. 

5.7-мысал. Тауарлар, келісім уақыты, сатылған тауар көлемі және сатып 

алушылар туралы мәліметтер алу.  

SELECT Товар.Название, Сделка.Количество, Сделка, 

    Дата, Клиент.Фирма 

FROM Клиент INNER JOIN  

    (Товар INNER JOIN Сделка 

ON Товар.КодТовара = Сделка.КодТовара)  

ON Клиент.КодКлиента= Сделка.КодКлиента 

Бағандарды идентификациялау үшін ортақ кесте аттарын пайдалану 

үлкендіктен ыңғайсыз. Әрбір кестеге кез келген қысқартылған ат, псевдоним 

меншіктеуге болады.  
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5.8-мысал. Тауарлар, келісім уақыты, сатылған тауар көлемі және сатып 

алушылар туралы мәліметтер алу. Сұраныста псевдонимдер пайдаланады. 

SELECT Т. Название, С.Количество,  

       С.Дата, К.Фирма 

FROM Клиент AS К INNER JOIN  

    (Товар AS Т INNER JOIN 

Сделка  AS С  

ON Т.КодТовара =С.КодТовара)  

ON К.КодКлиента =С.КодКлиента; 

Сыртқы жалғау ішкіге ұқсас, бірақ нәтижелік деректер жиынтығына 

жалғаудың жетекші кестесінің жазбалары енгізіледі, олар басқа кестенің бос 

жазбалар көптігімен біріктіріледі. 

Кестелердің қайсысы жетекші болатынын жалғау түрі анықтайды. LEFT - 

сол жақты сыртқы жалғау, жалғау түрінің сол жағында орналасқан кесте 

жетекші болады; RIGHT – оң жақты сыртқы жалғау, жалғау түрінің оң 

жағындағы кесте жетекші.  

 

5.4.3. Сол жақты сыртқы жалғау  

 

Сол жақты сыртқы жалғау деп S қатынасының жалпы бағандарында 

бірдей болатын мәндері жоқ R қатынасының кортеждері нәтижелік қатынасқа 

кіретін жалғау аталады. 

 

5.6-кесте. , F=(R.a2=S.b1) 

R.a1 R.a2 S.b1 S.b2 

A 1 1 h 

A 2 2 g 

B 1 1 h 

B 3 3 h 

B 4 null null 

 

5.9-мысал. SQL-дегі қатынастардың сол жақты сыртқы жалғауы. 

SELECT R.a1, R.a2, S.b1, S.b2 

FROM R LEFT JOIN S ON R.a2=S.b1 

Оң жақты сыртқы жалғау да бар. Оның нәтижелі қатынасында 

оң жақты қатынастың барлық кортеждері бар. Сонымен қатар, толық сыртқы 

жалғау да бар. Оның нәтижелік қатынасына екі қатынастың да кортеждері 

кіреді, ал кортеждердің сәйкес келмейтін мәндерін белгілеу үшін NULL 

анықтауыштары қолданылады. 

5.10-мысал. SQL-дегі қатынастардың оң жақты сыртқы жалғауы. 

SELECT R.a1, R.a2, S.b1, S.b2 

FROM R RIGHT JOIN S ON R.a2=S.b1 
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5.11-мысал. Барлық тауарлар туралы ақпаратты шығару. Сатылған 

тауарлар үшін келісім мерзімі мен көлемі көрсетіледі. Сатылмаған үшін бұл 

өрістер бос қалады. 

SELECT Товар.*, Сделка.* 

FROM Товар LEFT JOIN Сделка  

ON Товар.КодТовара = Сделка.КодТовара; 

 

5.4.4. Жартылай жалғау 

 

Жартылай жалғау операциясы R және S қатынастарының жалғауына 

кіретін  R қатынасының кортеждерінен тұратын қатынасты анықтайды.  

 

5.7-кесте.  

R.a1 R.a2 

a 1 

a 2 

b 3 

b 1 

 

5.12. мысал. SQL-дегі қатынастардың жартылай жалғауы. 

SELECT R.a1, R.a2 

FROM R, S 

WHERE R.a2=S.b1 

    немесе 

SELECT R.a1, R.a2 

FROM R INNER JOIN S ON R.a2=S.b1 

 

5.5. Біріктіру операциясы  

 

R және S қатынастарының біріктіруін ( UNION )  оларды кортеж-

дубликаттарын алып тастап бір қатынасқа конкатенциялау нәтижесінде алуға 

болады. Бұл жерде R және S қатынастары бір-бірімен үйлесімді болуы керек, 

яғни деректердің бірдей типтері бар өрістер саны бірдей болуы керек. Басқаша 

айтқанда, қатынастар бірігу бойынша үйлесімді болуы керек. 

R және S кестелердің бірігуі бірінші R кесте құрамында бар барлық 

жолдар, екінші S кестесінде бар барлық жолдар немесе екі кестеде де бар 

жолдар кіретін кесте болып табылады.  

5.13. мысал. SQL-дағы қатынастардың бірігуі. 

SELECT R.a1, R.a2  

FROM R 

UNION 

SELECT S.b2, S.b1  

FROM S 

5.6. Қиылысу операциясы  
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Қиылысу операциясы (INTERSECT) R 

қатынасында және S қатынасында да бар кортеждерден тұратын қатынасты 

анықтайды. R және S  қатынастары бірігу бойынша үйлесімді болу керек.  

Екі R және S кестенің қиылысы алғашқы кестелердің екеуінде де бар 

жолдардан тұратын кесте болып табылады. 

5.14. мысал. SQL-дегі қатынастардың қиылысуы. 

SELECT R.a1, R.a2 

FROM R, S 

WHERE R.a1=S.b1 AND R.a2=S.b2 

   немесе 

SELECT R.a1, R.a2 

FROM R 

WHERE R.a1 IN     

    (SELECT S.b1 FROM S 

     WHERE S.b1=R.a1) AND R.a2 IN 

         (SELECT S.b2 

          FROM S 

          WHERE S.b2=R.a2) 

 

5.7. Айырмашылық операциясы  

 

R және S қатынастарының айырмашылығы (EXCEPT) R-S R 

қатынасындағы бар, бірақ S қатынасында жоқ кортеждерден тұрады. Бұл жерде 

R және S қатынастары бірігу бойынша үйлесімді болуы керек.  

R және S кестелердің айырмашылығы R кестеде бар, бірақ S кестеде жоқ 

жолдардан тұрады.  

5.15-мысал. SQL-де қатынастардың айырмашылығы. 

SELECT R.a1, R.a2 

FROM R 

WHERE NOT EXISTS  

    (SELECT S.b1,S.b2 

     FROM S 

     WHERE S.b1=R.a2 AND S.b2=R.a1) 

 

5.8. Қатынасты бөлу операциясы 

 

R:S  бөлу операциясының нәтижесі – С атрибуттар көптігінде анықталған, 

S қатынасының барлық кортеждер комбинациясына сәйкес келетін, R 

қатынасының кортеж жиынтығы.   

T1=ПC( R ); 

T2=ПC( (S X T1) -R ); 

T=T1 - T2. 

5.16-мысал. SQL-де қатынастарды бөлу. 
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R қатынасы А атибуттар көптігінде анықталған, ал S қатынасы - В 

атибуттар көптігінде, және де  және C=A - B. 

A ={аты, жынысы, бойы, жасы, салмағы};  

B ={ аты, жынысы, жасы }; C ={ бойы, салмағы } болсын. 

 

5.8-кесте. R қатынасы 

аты жынысы бойы жасы 

a ж 160 20 

b м 180 30 

c ж 150 16 

 

5.9-кесте. S қатынасы   

аты жынысы жасы 

a ж 20 

 

5.10-кесте. Т1 қатынасы  

бойы салмағы 

160 60 

180 70 

150 40 

 

5.11-кесте. ТТ қатынасы 

аты жынысы жасы бойы салмағы 

a ж 20 180 70 

a ж 20 150 40 

 

5.12-кесте. Т2 қатынасы 

бойы салмағы 

180 70 

150 40 

 

5.13-кесте. Т қатынасы 

бойы салмағы 

160 60 

 

5.17,a-мысал. SQL-де қатынастарды бөлу. 

R қатынасының құру 

CREATE TABLE R 

(i     int primary key, 

имя   varchar(3), 

пол   varchar(3), 

рост   int, 

возраст int, 
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 вес   int) 

5.17,b-мысал. SQL-де қатынастарды бөлу. 

S қатынасын құру 

CREATE TABLE S 

(i     int primary key, 

имя    varchar(3), 

пол    varchar(3), 

возраст int) 

5.17,c-мысал. SQL-де қатынастарды бөлу. 

T1 қатынасын құру 

CREATE VIEW T1 

AS  

SELECT рост, вес 

FROM R 

5.17,d-мысал. SQL-де қатынастарды бөлу. 

TT қатынасын құру 

CREATE VIEW TT AS 

SELECT S.имя, S.пол, S.возраст,  

       T1.рост, T1.вес 

FROM S, T1 

5.17,e-мысал. SQL-де қатынастарды бөлу. 

T2 қатынасын құру 

CREATE VIEW T2 

AS 

SELECT TT.рост, TT.вес 

FROM TT 

WHERE NOT EXISTS  

    (SELECT R. рост, R.вес 

     FROM R 

     WHERE TT.имя=R.имя AND TT.пол=R.пол 

           AND TT.возраст=R.возраст  

           AND TT.рост =R.рост 

           AND TT.вес=R.вес) 

5.17,f-мысал. SQL-де қатынастарды бөлу. 

T қатынасын құру 

SELECT T1.рост, T1.вес 

FROM T1 

WHERE NOT EXISTS  

    (SELECT T2.рост, T2.вес 

     FROM T2 

     WHERE T1.рост=T2.рост AND T1.вес =T2.вес) 

 

 

Бақылау сұрақтары 
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1. Қатынастардың қандай арнайы операциялары бар? 

2. Іріктеу операциясы деген не? Қалай орындалады? 

3. Проекция операциясы деген не? Қалай орындалады? 

4. Декарттық көбейту операциясы деген не? Қалай орындалады? 

5. Қандай жалғау операциялары бар? 

6. Тета-жалғау деген не? Қалай орындалады? 

7. Табиғи жалғау деген не? Қалай орындалады? 

8. Жартылай жалғау деген не? Қалай орындалады? 

9. Сол жақты сыртқы жалғау деген не? Қалай орындалады? 

10. Біріктіру операциясы деген не? Қалай орындалады? 

11. Қиылысу операциясы деген не? Қалай орындалады? 

12. Айырмашылық операциясы деген не? Қалай орындалады? 

13. Қатынасты бөлу операциясы деген не? Қалай орындалады? 

 

 

 

 



58 
 

6. СҰРАНЫСТАРДА ЕСЕПТЕУЛЕР ЖӘНЕ ҚОРЫТЫНДЫЛАРДЫ 

ШЫҒАРУ 

 

6.1. Есептелетін өрістерді құру 

 

Жалпы жағдайда есептелетін (туынды) жолды құру үшін SELECT 

тізімінде SQL тілінің кейбір өрнегін көрсету қажет. Бұл өрнектерде қосудың, 

азайтудың, көбейтудің және бөлудің арифметикалық операциялары, сонымен 

қатар SQL тілінің орнатулы функциялары қолданылады. Кез келген 

сұраныстың немесе кестелердің бағандар (өрістер) аттарын көрсетуге болады, 

бірақ сәйкес нұсқаудың FROM сөйлемінің тізімінде көрсетілген сұраныс немесе 

кестенің баған атын қолдану керек. Қиын өрнектерді құрастыру кезінде 

жақшалар керек болуы мүмкін.  

SQL стандарттары AS сөйлемі қолдануымен нәтижелі кесте 

бағандарының аттарын айқын түрде беруге мүмкіндік береді.  

6.1-мысал. Әрбір келісімнің жалпы бағасын есептеу. Бұл сұраныс 

арифметикалық өрнектер негізінде нәтижелі бағандарды есептейді.  

SELECT Товар.Название, Товар.Цена,  

    Сделка.Количество, 

    Товар.Цена * Сделка.Количество AS Стоимость 

FROM Товар INNER JOIN Сделка 

    ON Товар.КодТовара= Сделка.КодТовара 

6.2-мысал. Клиенттер инициалдарын және тектерін көрсететін фирмалар 

тізімін алу. 

SELECT Фирма, Фамилия+" "+ 

    Left(Имя,1)+"."+Left(Отчество,1)+"."AS ФИО 

FROM Клиент 

Сұраныста берілген жағдайда сол жағынан бір символды мәтіндік 

айнымалыдан кесіп алуға мүмкіндік беретін Left орнатылмалы функциясы 

қолданылған. 

6.3-мысал. Сатылымның айы және жылын көрсететін тауарлар тізімін 

алу. 

SELECT Товар.Название, Year(Сделка.Дата)  

AS Год, Month(Сделка.Дата) AS Месяц 

FROM Товар INNER JOIN Сделка 

    ON Товар.КодТовара= Сделка.КодТовара 

Сұраныста мерзімнен ай мен жылды белгілеу үшін Year және Month 

орнатылмалы функциялары қолданылған. 

 

6.2. Қорытынды функцияларды қолдану 

 

Қорытынды (агрегатты) функцияларының көмегімен SQL-сұраныстың 

жақтауында шығыс жиынтықтың көптеген таңдалған мәндері туралы бірқатар 

жалпылаушы статистикалық мәліметтер алуға болады. 
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Пайдаланушыға келесі негізгі қорытынды функциялар қолжетімді: 

 Count (өрнек) – SQL-сұраныстың шығыс жиынтығында жазбалар санын 

анықтайды; 

 Min/Max(өрнек) – сұраныстың кейбір өрісінде мәндер көптігінен ең 

үлкенін және ең кішісін анықтайды; 

 Avg (өрнек) – бұл функция сұраныстармен таңдап алынған 

жазбалардың анықталған өрісінде сақталатын көптеген мәндердің орташа мәнін 

есептеуге мүмкіндік береді. Ол арифметикалық орта мән болып табылады, яғни 

мәндер сомасы олардың санына бөлінген болып; 

 Sum (өрнек) – сұраныстармен таңдап алынған жазбалардың анықталған 

өрісінде сақталатын көптеген мәндердің қосындысын есептеуге мүмкіндік 

береді. 

Көп жағдайда өрнек ретінде баған аттары қолданылады. Өрнектер 

бірнеше кестенің мәндері бойынша есептелуі мүмкін. 

Бұл функциялардың барлығы кестенің жалғыз бағанындағы мәндермен 

немесе арифметикалық өрнекпен жұмыс атқарады және жалғыз мәнді 

қайтарады. COUNT, MIN және MAX функциялары сандық және сандық емес 

өрістерге қолданылады, ал SUM және AVG функциялары COUNT(*)-ты 

есептемегенде сандық бағандар жағдайында қолдану мүмкін. Кез келген 

функция нәтижелерін есептеу кезінде алдымен барлық бос мәндер шығарылып 

тасталады, содан кейін керек операция бағанның қалған нақты мәндеріне ғана 

қолданылады. COUNT(*) варианты – COUNT функциясын қолданудың ерекше 

жағдайы, оның тағайыны нәтижелі кестеде, бос, қайталанатын және де басқа 

мәндер болса да, барлық жолдарды санауда. 

Егер қорытынды функцияны қолдануға дейін қайталанатын мәндерді 

алып тастау қажет болса функция анықтамасында баған атының алдында 

DISTINCT кілттік сөзін қою керек. Ол MIN және MAX функциялары үшін 

мағынасы жоқ, бірақ оны қолдану SUM және AVG функцияларының орындалу 

нәтижесіне әсер етуі мүмкін, сондықтан ол әр нақты жағдайда қолданылуы 

керек пе соны ойланып алу керек. Сонымен қатар, DISTINCT кілттік сөзі кез 

келген сұраныста бір реттен көп болмауы керек. 

Өте маңызды, қорытынды функциялар тек SELECT сөйлемінің тізімінде 

және HAVING сөйлемінің құрамында қолдану мүмкін. Басқа жағдайларда бұл 

мүмкін емес. Егер SELECT сөйлемінде қорытынды функциялар болса, ал 

сұраныс мәтінінде деректерді топтарға біріктіруді қамтамасыз ететін GROUP 

BY сөйлемі жоқ болса, онда SELECT сөйлемінің тізімдегі бірде-бір элементі 

бағандарға қандай да бір сілтеме көрсете алмайды, тек өрістер қорытынды 

функцияның аргументі болмаса. 

6.4-мысал. Алфавит бойынша бірінші тауар атын анықтау. 

SELECT Min(Товар.Название) AS Min_Название 

FROM Товар 

6.5-мысал. Келісім санын анықтау. 

SELECT Count(*) AS Количество_Сделок 

FROM Сделка 
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6.6-мысал. Сатылған тауардың сомалық санын анықтау. 

SELECT Sum(Сделка.Количество)  

    AS Количество_товара 

FROM Сделка 

6.7-мысал. Сатылған тауардың орта бағасын анықтау. 

SELECT Avg(Товар.Цена) AS Avg_Цена 

FROM Товар INNER JOIN Сделка 

    ON Товар.КодТовара= Сделка.КодТовара; 

6.8-мысал. Сатылған тауардың ортақ бағасын есептеу. 

SELECT Sum(Товар. Цена * Сделка.Количество)  

AS Стоимость 

FROM Товар INNER JOIN Сделка 

ON Тауар.КодТовара = Сделка.КодТовара 

 

6.3. GROUP BY сөйлемі 

 

Сұраныстарда көбінесе аралық қорытындыларды қалыптастыру талап 

етіледі, әдетте ол сұраныста «әрбіреу үшін» сөйлемімен бейнеленеді. Бұл 

мақсатта SELECT операторында GROUP BY сөйлемі қолданылады. GROUP BY 

қатысатын сұраныс онда SELECT операциясын орындау нәтижесінде алынған 

деректер топталғандықтан топтық сұраныстар деп аталады. Және осыдан кейін 

әр жеке топқа жалғыз қосындылаушы жол құрылады. SQL стандарты SELECT 

және GROUP BY сөйлемдері өзара тығыз байланыста болуы қажеттілігін талап 

етеді. SELECT операторында GROUP BY сөйлемі болуы SELECT сөйлемдегі 

тізімнің әрбір элементі барлық топ үшін жалғыз мәнді қамтуы қажет. Сонымен 

қатар, SELECT сөйлемі тек келесі типті элементтерді қамти алады: өрістер 

аттары, қорытынды функциялар, жоғарыда айтылған элементтер 

комбинациясын қосатын тұрақтылар және өрнектер.  

SELECT сөлемінің тізімінде көрсетілген барлық өріс аттары қорытынды 

функцияда баған аты қолданылатын жағдайдан басқа GROUP BY сөйлемінде 

болуы керкек. Кері ереже әділ болмайды – GROUP BY сөйлемінде SELECT 

сөйлемінің тізімінде көрсетілмеген баған аттары болуы мүмкін. 

Егер GROUP BY мен бірге WHERE сөйлемі қолданылса, ол бірінші 

болып өңделеді, ал топтауға тек іздеу шартын қанағаттандыратын жолдар ғана 

кіреді.  

SQL стандартында топтау кезінде барлық қамтылмаған мәндер бірдей 

ретінде қарастырылуы анықталған. Егер кестенің екі жолы бір топталатын 

бағанда NULL мәнін қамтыса және қалған бос емес топталатын бағандарда 

барлық мәндер бірдей болса, олар бір топқа қамтылады. 

6.9-мысал. Әр сатып алушымен жасалған сауданың орташа көлемін 

есептеу. 

SELECT Клиент.Фамилия, Avg(Сделка.Количество)  

AS Среднее_количество 

FROM Клиент INNER JOIN Сделка 
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ON Клиент.КодКлиента= Сделка.КодКлиента 

GROUP BY Клиент.Фамилия 

«Әрбір сатып алушымен» сөйлемі GROUP BY Клиент. Фамилия сөйлем 

түрінде SQL-сұраныста өз бейнесін тапты. 

6.10-мысал. Әрбір тауар атауы қандай сомаға сатылғанын анықтау. 

SELECT Товар.Название,  

    Sum(Товар.Цена*Сделка.Количество)  

    AS Стоимость 

FROM Товар INNER JOIN Сделка 

    ON Товар.КодТовара=Сделка.КодТовара 

GROUP BY Товар.Название 

6.11-мысал. Әр фирмамен жүзеге асқан келісімдер санын анықтау. 

SELECT Клиент.Фирма, Count(Сделка.КодСделки)  

    AS Количество_сделок 

FROM Клиент INNER JOIN Сделка 

    ON Клиент.КодКлиента = Сделка.КодКлиента 

GROUP BY Клиент.Фирма 

6.12-мысал. Әр фирмаға сатып алынған тауар және оның бағасының 

ортақ санын есептеу. 

SELECT Клиент.Фирма, Sum(Сделка.Количество)  

AS Общее_количество,  

    Sum(Товар.Цена* Сделка.Количество)  

AS Стоимость 

FROM Товар INNER JOIN  

(Клиент INNER JOIN Сделка 

    ON Клиент.КодКлиента = Сделка.КодКлиента) 

ON Товар.КодТовара = Сделка.КодТовара 

GROUP BY Клиент.Фирма 

6.13-мысал. Әр айға әр тауардың қосындылық бағасын анықтау. 

SELECT Товар.Название, Month(Сделка.Дата)  

    AS Месяц, 

    Sum(Товар.Цена* Сделка.Количество)  

AS Стоимость 

FROM Товар INNER JOIN Сделка 

ON Товар.КодТовара = Сделка.КодТовара 

GROUP BY Товар.Название, Month(Сделка.Дата) 

6.14-мысал. Әр айға бірінші сұрып тауарының қосындылық бағасын 

анықтау. 

SELECT Товар.Название, Month(Сделка.Дата)  

AS Месяц, 

    Sum(Товар.Цена* Сделка.Количество)  

AS Стоимость 

FROM Товар INNER JOIN Сделка 

ON Товар.КодТовара = Сделка.КодТовара 
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WHERE Товар.Сорт="Первый" 

GROUP BY Товар.Название, Month(Сделка.Дата) 

 

6.4. HAVING сөйлемі 

 

HAVING көмегімен алдын ала GROUP BY құралымен HAVING 

шарттарды қанағаттандырушы топталған мәліметтер блоктары көрсетіледі. Бұл 

шығыс жиынын «сүзгілеудің» қосымша мүмкіндігі.  

HAVING-тегі шарттар WHERE-дегі шарттардан өзгешеленеді: 

 HAVING нәтижелі деректер жиынынан агрегатталған мәндер 

нәтижелерімен топтарды шығарып тастайды; 

 WHERE жазбалар топтауы бойынша шартты қанағаттандырмайтын 

есептеуінен агрегаттық мәндерді шығарып тастайды;  

 WHERE іздеу шартына агрегатты функцияларды беруге болмайды. 

6.15-мысал. Келісімдерінің жалпы саны 3-тен асқан фирмаларды анықтау. 

SELECT Клиент.Фирма, Count(Сделка.Количество) 

AS Количество_сделок 

FROM Клиент INNER JOIN Сделка 

ON Клиент.КодКлиента = Сделка.КодКлиента 

GROUP BY Клиент.Фирма 

HAVING Count(Сделка.Количество)>3 

6.16-мысал. 10000 тенге аса сомаға сатылған тауарлар тізімін шығару. 

SELECT Товар.Название,  

    Sum(Товар.Цена* Сделка.Количество)  

AS Стоимость 

FROM Товар INNER JOIN Сделка 

ON Товар.КодТовара = Сделка.КодТовара 

GROUP BY Товар.Название 

HAVING Sum(Товар.Цена* Сделка.Количество)>10000 

6.17-мысал. Соманың көрсетілуінсіз 10000-нан аса сомаға сатылған 

тауарлар тізімін шығару. 

SELECT Товар.Название 

FROM Товар INNER JOIN Сделка 

ON Товар.КодТовара = Сделка.КодТовара 

GROUP BY Товар.Название 

HAVING Sum(Товар.Цена* Сделка.Количество)>10000 

 

Бақылау сұрақтары 

 

1. Есептелетін өрісті құру үшін не қажет? 

2. Қандай негізгі қорытынды функциялар бар? 

3. GROUP BY сөйлемі не үшін қажет? 

4. HAVING сөйлемі не үшін қажет? 

5. HAVING және WHERE шарттарының айырмашылығы неде? 
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7. SQL ҚҰРДЕЛІ СҰРАНЫСТАРДЫ ҚҰРУ 

 

7.1. Ішкі сұраныс түсінігі 

 

Көбінесе берілген тапсырманы бір сұраныс көмегімен шешу мүмкін емес. 

Бұл әсіресе SELECT операторының орындалуы кезінде есептелуі тиіс және 

алдын ала анықталмаған WHERE сөйлеміндегі мәнді салыстыру үшін қажет 

кездегі іздеу шартында қолданатын кезде актуалды. Мұндай жағдайда басқа 

SELECT операторының денесіне кірген аяқталған SELECT операторы көмекке 

келеді. Ішкі сұраныс сонымен қатар өзі SELECT операторы болады, ал оның 

сөйлемдерінің кодталуы негізгі SELECT операторының ережелеріне бағынады. 

Сыртқы SELECT операторы барлық операциялардың жалпы нәтижесін анықтау 

үшін ішкі оператор нәтижесін қолданады. Ішкі сұраныстар сыртқы SELECT 

операторының WHERE және HAVING сөйлемдерінде салыстыру операторынан 

кейін (=, <, >, <=, >=, <>) орналасуы мүмкін – олар ішкі сұраныс немесе 

бағынқы сұраныс атын алады. Сонымен қатар ішкі SELECT операторлары 

INSERT, UPDATE және DELETE операторларында қолданыла алады.  

Ішкі сұраныс – бұл мазмұны сыртқы оператормен өңделетін және 

алынатын уақытша кесте құру құралы. Ішкі сұраныс мәтіні жақшаға алынуы 

қажет. Ішкі сұранысқа келесі ережелермен шектеулер қолданылады: 

 сыртқы сұраныста қолданылғанымен ORDER BY сөйлемі 

қолданылмайды; 

 SELECT сөйлеміндегі тізім жеке баған аттарынан немесе олардан 

құрастырылған өрнектерден тұрады – ішкі сұраныста EXISTS кілттік сөзі 

қолданылған жағдайды есептемегенде;  

 үнсіз бойынша ішкі сұраныстағы баған аттары FROM сөйлемінде аты 

көрсетілген кестеге жатады. Бірақ, сыртқы сұраныстағы FROM сөйлемінде 

көрсетілген кесте бағандарына сілтеу рұқсат етіледі, ол үшін бағандардың 

білікті аттары (кестені көрсетумен) қолданылады;  

 егер ішкі сұраныс салыстыру операциясына қатысатын екі операндтың 

біреуі болса, сұраныс бұл операцияның оң жақ бөлігінде көрсетілуі керек. 

 

Ішкі сұраныстың екі типі бар: 

 Скалярлы ішкі сұраныс жалғыз мәнді қайтарады. Жалпы айтқанда, ол 

жалғыз мәнді көрсету қажет болатын барлық жерде қолданыла алады.  

 Кестелік ішкі сұраныс бірнеше мәнді қайтарады, яғни бір жолдан аса 

орналасқан кестенің бір немесе бірнеше бағанынын мәнін. Ол кесте мүмкін 

болатын барлық жерде қолданылады.  

 

7.2. Жалғыз мәнді қайтаратын ішкі сұраныстарды қолдану 

 

7.1-мысал. Тауардың максималды бөлігінің сатылу мерзімін анықтау. 

SELECT Дата, Количество 

FROM Сделка 
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WHERE Количество=(SELECT Max(Количество) FROM Сделка) 

Бұл ішкі сұраныста тауардың максималды саны анықталады. Сыртқы 

сұраныста – тауар саны максималды болған мерзім көрсетілген. WHERE 

сөйлемінде қорытынды функцияларды қолдануға болмайтындықтан, WHERE 

Саны=Max(Саны) сөйлемін тікелей қолдануға болмайтынын атап кету керек. 

Қажетті нәтижеге жету үшін максималды сан мәнін есептейтін ішкі сұранысты 

құру қажет, содан соң тауар саны максималды мәнмен сәйкес келетін келісім 

мерзімін таңдауға арналған SELECT сыртқы операторында қолдану керек.  

7.2-мысал. Тауар санының орта мәнінен асатын келісім мерзімін анықтау 

және осы келісімдер үшін орта деңгейден асуды көрсету.  

SELECT Дата, Количество,  

Количество-(SELECT Avg(Количество) 

      FROM Сделка) AS Превышение 

FROM Сделка 

WHERE Количество> 

    (SELECT Avg(Количество) 

FROM Сделка) 

Берілген мысалда өзімен келісімнің тауар санының орта мәнін көрсететін 

ішкі сұраныс нәтижесі көрсетілген, ол SELECT сыртқы операторында орта 

деңгейден ауытқу санын есептеу үшін және мерзімдер жайлы ақпаратты алу 

үшін қолданады.  

7.3-мысал. Тауардың максималды санымен келісім жасаған клиенттерді 

анықтау. 

SELECT Клиент.Фамилия 

FROM Клиент INNER JOIN Сделка 

ON Клиент.КодКлиента= Сделка.КодКлиента 

WHERE  Сделка.Количество = 

(SELECT Max(Сделка.Количество)  

    FROM Сделка) 

Мұнда әртүрлі кестеден деректерді таңдау кезіндегі ішкі сұранысты 

қолдану мысалы келтірілген. 

7.4-мысал. Тауар саны максималдыдан 10 % аспайтын келісімдер 

клиенттерін анықтау. 

SELECT Клиент.Фамилия,  

    Сделка.Количество 

FROM Клиент INNER JOIN Сделка 

ON Клиент. КодКлиента= 

    Сделка. КодКлиента 

WHERE  Сделка.Количество>=0.9* 

    (SELECT Max(Сделка.Количество)  

    FROM Сделка) 

HAVING сөйлемінде ішкі сұраныстардың қалай қолданылатынын 

көрсетейік. 
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7.5-мысал. Бір күнде сатылған тауардың орташа саны 20 бірліктен көп 

болатын мерзімдерді анықтау. 

SELECT Сделка.Дата, Avg(Сделка.Количество) AS  

Среднее_за_день 

FROM Сделка 

GROUP BY Сделка.Дата 

HAVING Avg(Сделка.Количество)>20 

Әр күнде 20 санымен салыстырылатын тауардың орташа саны 

анықталады. Сұранысқа ішкі сұраныс қосамыз. 

7.6-мысал. Бір күнде сатылған тауар саны барлық келісім ортасынан 

асқан мерзімдерді анықтау. 

SELECT Сделка.Дата,  

    Avg(Сделка.Количество)  

AS Среднее_за_день 

FROM Сделка 

GROUP BY Сделка.Дата 

HAVING Avg(Сделка.Количество)> 

(SELECT Avg(Сделка.Количество) 

        FROM Сделка) 

Ішкі ішкісұраныста әр күнге тауар санының орташасы салыстырылатын 

барлық келісім бойынша орташасын анықтайды. 

 

7.3. Бірнеше мәнді қайтаратын ішкі сұранысты қолдану 

 

Көп жағдайда WHERE және HAVING сөйлемдеріндегі салыстыруға тиісті 

мәндер өзімен тек бір емес бірнеше мәнді қамтиды. Салынған ішкі сұраныстар 

иеленілмеген аралық қатынасты, уақытша кестені генерациялайды. Ол тек ішкі 

сұраныстағы жерде ғана қолданыла алады. Мұндай қатынасқа сұраныстың 

басқа жерінен атымен қатынауға болмайды. Ішкі сұранысқа қолданылатын 

операциялар өз кезегінде көптікке қолданылатын операцияларға ғана 

негізделген, нақтырақ айтқанда: 

 { WHERE | HAVING } өрнек [ NOT ] IN (ішкі сұраныс); 

 { WHERE | HAVING } өрнек салыстыру_операторы { ALL | SOME | 

ANY } (ішкі сұраныс); 

 {WHERE | HAVING } [ NOT ] EXISTS (ішкі сұраныс); 

 

7.3.1. IN және NOT IN операцияларын қолдану 
 

IN операторы кейбір мәнді мәндер тізімімен салыстыру үшін 

қолданылады, сонымен қатар мән ұсынылған тізімге кірема немесе 

салыстырылатын мән ұсынылған тізім элементі болып табылмайтынын тексеру 

үшін қолданылады.  

7.7-мысал. Қоймада бар тауарлар тізімін анықтау. 

SELECT  Название 
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FROM  Товар 

WHERE КодТовара In  

(SELECT КодТовара FROM Склад) 

7.8-мысал. Қоймада жоқ тауарлар тізімін анықтау. 

SELECT  Название 

FROM  Товар 

WHERE КодТовара Not In (SELECT КодТовара 

FROM Склад) 

7.9-мысал. Москва клиенттері сатып алатын тауарларды анықтау. 

SELECT DISTINCT Товар.Название,  

    Клиент.ГородКлиента 

FROM Товар INNER JOIN  

    (Клиент INNER JOIN Сделка 

ON Клиент.КодКлиента= Сделка.КодКлиента)  

ON Товар.КодТовара = Сделка.КодТовара 

WHERE Клиент.ГородКлиента='Москва' 

Нәтижеге Мәскеу клиенттері сатып алған тауарлары қосылады, бірақ 

мұндай тауарларды сатып алушылар басқа қалалардың клиенттері болуы 

мүмкін. 

Сұранысқа кірген «тек қана» сөйлемі NOT IN операциясын қолдануды 

талап етеді. 

7.10-мысал. Тек қана Москва қаласының клиенттері сатып алған 

тауарларды ғана анықтау.  

SELECT DISTINCT Товар.Название,  

    Клиент.ГородКлиента 

FROM Товар INNER JOIN  

    (Клиент INNER JOIN Сделка 

ON Клиент.КодКлиента=Сделка.КодКлиента) 

ON Товар.КодТовара= Сделка.КодТовара 

WHERE Товар.Название NOT IN  

    (SELECT Товар.Название 

    FROM Товар INNER JOIN  

(Клиент INNER JOIN Сделка 

    ON Клиент.КодКлиента= Сделка.КодКлиента)  

ON Товар.КодТовара= Сделка.КодТовара 

WHERE Клиент.ГородКлиента<>'Москва') 

7.11-мысал. Москва қаласының клиенттері қандай тауарды сатып 

алмады? 

SELECT DISTINCT Товар.Название,  

    Клиент.ГородКлиента 

FROM Товар INNER JOIN  

    (Клиент INNER JOIN Сделка 

ON Клиент.КодКлиента=Сделка.КодКлиента) 

    ON Товар.КодТовара= Сделка.КодТовара 
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WHERE Товар.Название NOT IN  

(SELECT Товар.Название 

FROM Товар INNER JOIN  

(Клиент INNER JOIN Сделка 

    ON Клиент.КодКлиента=Сделка.КодКлиента) 

ON Товар.КодТовара=Сделка.КодТовара 

WHERE Клиент.ГородКлиента='Москва') 

Ішкі сұраныста Мәскеу қаласының клиенттерінің сатып алған тауарлары 

анықталған. Сыртқы сұраныста бұл тізімге кірмейтін тауарлар ғана таңдалады. 

7.12-мысал. Жергілікті өндірушілердің тауарларын сатып алатын 

фирмаларды анықтау. 

SELECT DISTINCT Клиент.Фирма, Клиент.ГородКлиента, 

Товар.ГородТовара 

FROM Товар INNER JOIN  

(Клиент INNER JOIN Сделка 

    ON Клиент.КодКлиента=Сделка.КодКлиента) 

ON Товар.КодТовара=Сделка.КодТовара 

WHERE Клиент.ГородКлиента=Товар.ГородТовара 

Сұранысты орындау нәтижесінде өз қаласында дайындалған тауардың 

клиентке қашан сатылғаны туралы келісімдер анықталады, бұл басқа қалада 

сатып алынған тауармен байланысты клиенттердің келісімдерін жоққа 

шығармайды. 

Сұранысқа «тек» сөйлемін қосамыз – бірден NOT IN операциясын 

қолдануға тұра келеді.  

7.13-мысал. Тек қана өз қаласында өндірілген тауарларды ғана сатып 

алатын фирмаларды анықтау. 

SELECT DISTINCT Клиент.Фирма, Клиент.ГородКлиента, 

Товар.ГородТовара  

FROM Товар INNER JOIN  

(Клиент INNER JOIN Сделка 

    ON Клиент.КодКлиента=Сделка.КодКлиента) 

ON Товар.КодТовара=Сделка.КодТовара 

WHERE Клиент.ГородКлиента NOT IN  

(SELECT DISTINCT Клиент.ГородКлиента 

    FROM Товар INNER JOIN  

(Клиент INNER JOIN Сделка 

    ON Клиент.КодКлиента=Сделка.КодКлиента)  

ON Товар.КодТовара=Сделка.КодТовара 

    WHERE Клиент.ГородКлиента<>Товар.ГородТовара) 

Ішкі сұраныста басқа қаладан тым болмаса бір рет тауар сатып алған 

фирмалар анықталады. Содан соң бұл фирмалардың қатарына кірмейтіндер 

анықталады.  
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7.3.2. ANY және ALL кілттік сөздерін қолдану 
 

ANY және ALL кілттік сөздері сандар бағанын қайтаратын ішкі 

сұраныстармен қолданыла алады. 

Егер ішкі сұраныс алдында ALL кілттік сөзі берілсе салыстыру шарты 

орындалған болып саналады, егер ол ішкі сұраныстың нәтижелі бағанындағы 

барлық мәндер үшін орындалса. 

Егер ішкі сұраныс алдында ANY кілттік сөзі берілсе, онда салыстыру 

шарты ол ішкі сұраныстың нәтижелі бағанындағы тым болмаса бір мәні үшін 

орындалса, орындалған болып саналады. 

Егер ішкі сұранысты орындау нәтижесінде бос мән алынса онда ALL 

кілттік сөзіне салыстыру шарты орындалған болып табылады, ал ANY кілттік 

сөзіне орындалмаған болып табылады. SOME кілттік сөзі ANY кілттік сөзінің 

синонимі болып табылады. 

7.14-мысал. Тауардың максималды санымен келісім жасаған клиенттерді 

анықтау (7.3 сұранысына эквивалентті).  

SELECT Клиент.Фамилия, Сделка.Количество 

FROM Клиент INNER JOIN Сделка 

    ON Клиент.КодКлиента=Сделка.КодКлиента 

WHERE Сделка.Количество>=ALL(SELECT Количество 

FROM Сделка) 

Мысалда барлық келісімдердің әрқайсысының санына тауар саны тең 

немесе көп келісімдердің клиенттері анықталған.  

7.15-мысал. 10000 тенгеден асатын сомаға тауар сатып алған фирманы 

табу. 

SELECT Клиент.Фирма,  

    Sum(Товар.Цена* Сделка.Количество)  

AS Общая_стоимость 

FROM Товар INNER JOIN  

(Клиент INNER JOIN Сделка 

    ON Клиент.КодКлиента=Сделка.КодКлиента)  

ON Товар.КодТовара=Сделка.КодТовара 

GROUP BY Клиент.Фирма 

HAVING Sum(Товар.Цена*Сделка.Количество)>10000 

Сұранысқа ішкі сұраныс қосамыз 

7.16-мысал. Ең үлкен сомаға тауар сатып алған фирманы табу. 

SELECT Клиент.Фирма,  

    Sum(Товар.Цена*Сделка.Количество)  

AS Общая_стоимость 

FROM Товар INNER JOIN  

(Клиент INNER JOIN Сделка 

    ON Клиент.КодКлиента=Сделка.КодКлиента)  

ON Товар.КодТовара=Сделка.КодТовара 

GROUP BY Клиент.Фирма 

HAVING Sum(Товар.Цена*Сделка.Количество)>= 
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ALL(SELECT Sum(Товар.Цена*Сделка.Количество) 

FROM Товар INNER JOIN Сделка 

    ON Товар.КодТовара=Сделка.КодТовара 

GROUP BY Сделка.КодКлиента) 

Салынған ішкі сұраныс әр клиенттің жасаған саудасының жалпы бағасын 

есептейді. Сыртқы ішкі сұраныс сонымен қатар әр клиенттің жасаған 

саудасының жалпы бағасын есептейді және басқа клиенттермен салыстырғанда 

осы сомаға тең немесе үлкен сауда жасаған клиенттерді анықтайды.  

7.17-мысал. Самара қаласының клиенттерінен тым болмаса бір келісімде 

тауар саны бұл көрсеткіштен асатын фирмаларды табу. 

SELECT Клиент.Фирма, Сделка.Количество 

FROM Клиент INNER JOIN Сделка 

ON Клиент.КодКлиента=Сделка.КодКлиента 

WHERE Сделка.Количество > 

ANY(SELECT Сделка.Количество 

    FROM Клиент INNER JOIN Сделка 

ON Клиент.КодКлиента=Сделка.КодКлиента 

WHERE Клиент.ГородКлиента='Самара') 

 

7.3.3. EXISTS және NOT EXISTS операцияларын қолдану 
 

EXISTS және NOT EXISTS кілттік сөздері тек ішкі сұраныстармен 

қолдану үшін арналған. Олардың өңделу нәтижесі TRUE және FALSE 

логикалық мәнін қамтиды. EXISTS кілттік сөзіне арналған нәтиже TRUE 

болады, егер нәтижелі кестеге ішкі сұраныстың қайтарылуында тым болмаса 

бір жол болса. Егер ішкі сұраныстың нәтижелі кестесі бос болса, EXISTS 

операциясының өңделу нәтижесі FALSE мәні болады. NOT EXISTS кілттік сөзі 

үшін EXISTS сөзіне қарама қарсы өңдеу ережелері қолданылады. EXISTS және 

NOT EXISTS кілттік сөздерімен тек ішкі сұраныстың нәтижелі кестесіндегі 

жолдар саны тексерілетіндіктен, бұл кесте үшін баған саны шектеусіз. 

7.18-мысал. Қоймадағы тауарлардың тізімін анықтау (сұраныс 7.7-

мысалына эквивалентті) 

SELECT Название 

FROM Товар 

WHERE EXISTS (SELECT КодТовара 

    FROM Склад 

WHERE Товар.КодТовара=Склад.КодТовара) 

7.19. мысал. Қоймада жоқ тауарлардың тізімін анықтау (сұраныс 7.8. 

мысалына эквивалентті) 

SELECT Название 

FROM Товар 

WHERE NOT EXISTS (SELECT КодТовара 

    FROM Склад 

WHERE Товар.КодТовара=Склад.КодТовара) 
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Бақылау сұрақтары 

 

1. Қандай жағдайларда ішкі сұраныстарды қолдану қажет? 

2. Ішкі сұраныстар қай жерде орналасады? 

3. Ішкі сұраныстарға қойылатын шектеулер және ережелер. 

4. Ішкі сұраныстар типтері. 

5. Бірнеше мәнді қайтаратын ішкі сұранысты қолдану ерекшеліктері. 

6. IN және NOT IN операциялары не үшін қолданылады? 

7. ANY және ALL кілттік сөздері не үшін қолданылады? 

8. EXISTS және  NOT EXISTS операциялары не үшін қолданылады? 
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8 SQL ДЕРЕКТЕРДІ ТҮРЛЕНДІРУ 

 

SQL тілі жазба топтарына операциялар орындауға негізделген, бірақ 

кейбір жағдайларда оларды жеке жазбалар үшін де орындауға болады.  

Әрекет сұраныстары тек қана жеке жолдармен ғана емес, сонымен қатар 

жолдар жиыныменде жұмыс істегендіктен өте қуатты құрал болып саналады. 

Әрекет сұраныстары көмегімен қолданушы деректер блогын қоса, жаңарта 

және өшіре алады. Әрекет сұранысының үш түрі бар: 

 INSERT INTO – қосу сұранысы; 

 DELETE – өшіру сұранысы; 

 UPDATE – жаңарту сұранысы. 

 

8.1. Қосу сұранысы 

 

INSERT операторы кестеге жазбаларды қосу үшін қолданылады. 

Оператор пішіні: 

<Енгізу_операторы>::=INSERT INTO <Кесте_аты> 

    [(Баған_аты[,...n])]  

    {VALUES (мәні[,...n])|  

<SELECT_оператор>} 

Мұнда кесте_аты параметры дерекқор кесте атын не болмаса 

жаңартылатын көрсетілімнің атын бейнелейді.  

INSERT операторының VALUES параметрінің бірінші формасы 

көрсетілген кестеге жалғыз жолды енгізу үшін арналған. Баған тізімі қосылатын 

жазбалардағы мәндер берілетін бағандарды көрсетеді. Тізім түсірілуі мүмкін, 

ол кезде кестенің барлық бағандары (есептеуш бағандардан басқа) кестені 

құрған кезде орнатылған рет бойынша саналады. Егер INSERT операторында 

бағандар аттарының нақты тізімі көрсетілсе, онда кез келген қалып қойған 

бағандар DEFAULT параметрін қолданып бағанды сипаттау жағдайын 

ескермегенде, NULL мәніне рұқсат беретін ретінде кестені құру кезінде 

жариялануы қажет. Мәндер тізімі келесі жолмен баған тізіміне сәйкес келуі 

қажет: 

 элементтер саны екі тізімде де бірдей болуы қажет; 

 екі тізімде де бір элементтің позицияларының арасында тік 

сәйкестік болуы керек, сондықтан мәндер тізімінің бірінші элементі бірінші 

бағанға, ал екіншісі екінші бағанға тиісті болуы қажет; 

 мәндер тізіміндегі элементтер типы кестенің сәйкес 

бағандарындағы деректер типімен сәйкес болуы қажет. 

8.1-мысал. ТАУАР кестесіне жаңа жазба қосу. 

INSERT INTO Товар (Название, Тип, Цена)  

VALUES("Славянский", "шоколад", 12) 

Егер ТАУАР кестесінің бағандары толық құрамда және ТАУАР кестесін 

құру кезінде берілген ретте көрсетілсе, операторды жеңілдетуге болады. 

INSERT INTO Товар VALUES ("Славянский", 
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"шоколад", 12) 

SELECT параметрі бар INSERT операторының екінші формасы бір 

кестеден екінші кестеге бірнеше жолды көшіруге мүмкіндік береді. SELECT 

сөйлемі кез келген рұқсатты SELECT операторын көрсете алады. Берілген 

кестеге енгізілетін жолдар нақты түрде ішкі сұранысты орындау кезінде 

құрылған нәтижелі кестенің жолдарына сәйкес келуі қажет. INSERT 

операторының бірінші формасына арналған жоғарыда көрсетілген барлық 

шектеулер осы жағдайда қолданылуы қажет. 

SELECT операторы жалпы жағдайда бірнеше жазбаны қайтаратын 

болғандықтан, INSERT операторы мұндай формада кестеге жаңа жазбалардың 

аналогты сандарын қосуға мүмкіндік береді.  

8.2-мысал. Қорытынды кестеге әрбір тауар атауының әр айдағы сауда 

жайлы ақпараттарды қосу.  

INSERT INTO Итог 

   (Название, Месяц, Стоимость) 

SELECT Товар.Название, Month(Сделка.Дата) 

AS Месяц, Sum(Товар.Цена*Сделка.Количество) 

AS Стоимость 

FROM Товар INNER JOIN Сделка 

ON Товар.КодТовара=Сделка.КодТовара 

GROUP BY Товар.Название, Month(Сделка.Дата) 

 

8.2. Өшіру сұранысы 

 

DELETE операторы кестеден жазбалардың тобын өшіру үшін арналған. 

Оператор пішіні: 

<өшіру_операторы> ::=DELETE  

    FROM <кесте_аты>[WHERE <іріктеу_шарты>] 

Мұнда кесте_аты параметры дерекқор кесте атын не болмаса 

жаңартылатын көрсетілімнің атын бейнелейді.  

Егер WHERE сөйлемі қатысса, онда кестеден іріктеу шартын 

қанағаттандыратын жазбалар ғана өшіріледі. Егер WHERE сөйлемін қолданбаса 

кестеден барлық жазбалар өшіріледі, бірақ кестенің өзі сақталады.  

8.3-мысал. Алдынғы жылғы келісімдердің барлығын өшіру. 

DELETE 

FROM Сделка 

WHERE Year(Сделка.Дата)=Year(GETDATE())-1 

Келтірілген мысалды іріктеу шарты ағымдағы мерзімнен (GETDATE() 

функциясы) жылды есептеумен есептеледі (Year функциясы). 

 

8.3. Жаңарту сұранысы 

 

UPDATE операторы топтағы немесе көрсетілген кестенің бір 

жазбасындағы мәнді өзгерту үшін қолданылады.  
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Оператор пішіні: 

<өзгерту_операторы> ::= 

    UPDATE кесте_аты SET баған_аты= 

<өрнек>[,...n] 

    [WHERE <іріктеу_шарты>] 

Мұнда кесте_аты параметры дерекқор кесте атын не болмаса 

жаңартылатын көрсетілімнің атын бейнелейді. SET сөйлемінде деректер 

өзгертілетін бір және бірнеше баған аттары көрсетіледі. WHERE сөйлемі 

міндетті емес. Егер ол қолданылмаса, онда көрсетілген баған мәндері кестенің 

барлық жолдарында өзгертіледі. Егер WHERE сөйлемі бар болса, онда іріктеу 

шартын қанағаттандыратын жолдар ғана өзгертіледі. Өрнек өзімен сәйкес 

бағанның жаңа мәнін ұсынады және онымен деректер типы сәйкес болуы 

қажет.  

8.4-мысал. Бірінші сұрып тауарлары үшін 140 мәніндегі бағаны және 

қалған бағанын мәнін 20 бірлік етіп орнату. 

UPDATE Товар SET Товар.Цена=140, Товар.Остаток=20 

WHERE Товар.Сорт="Первый" 

8.5-мысал. Бірінші сұрып тауарларының бағасын 25%-ке өсіру. 

UPDATE Товар SET Товар.Цена=Товар.Цена*1.25 

WHERE Товар.Сорт="Первый" 

8.6-мысал. Тауардың максималды саны бар келісімде, тауар санын 10%-ға 

өсіру. 

UPDATE Сделка SET Сделка.Количество= 

Сделка.Количество*1.1 

WHERE Сделка.Количество= 

    (SELECT Max(Сделка.Количество) FROM Сделка) 

 

8.4. "Деректер тұтастығы" түсінігіне кіріспе 

 

Дерекқор кестелеріндегі деректерді түрлендіру INSERT, DELETE және 

UPDATE операторларын орындау деректер тұтастығын және олардың 

дұрыстығын бұзуға яғни олардың нақтылығын және қайшылықсыздығын 

жоғалтуға әкелуі мүмкін.  

Дерекқорда сақтаулы ақпарат бірмәнді және қайшылықсыз болуы үшін 

реляциялық үлгілерде деректердің мүмкін мәндерін анықтайтын және дұрыс 

деректерді қолдау үшін арналған, логикалық негізді қамтитын кейбір шектеулі 

шарттар – ережелер орнатылады. Тұтастықты шектеулер деректерді өңдегенде 

және жаңартқанда туатын қателіктердің минималды болуын қамтамасыз етеді.  

Реляциялық үлгіде тұрғызылған дерекқорда деректердің дұрыстылығына 

кепілдік беретін және дерекқордың барлық рұқсат етілген жағдайларына 

шектеу болып табылатын тұтастық ережелерінің бір қатары беріледі. Келесі 

деректердің тұтастығын шектеу типтерін қарастырайық: 

 міндетті деректер; 

 жол домендеріне арналған шектеулер; 
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 корпоративті шектеулер; 

 болмыстардың тұтастығы; 

 сілтемелі тұтастық. 

 

Міндетті деректер 

Кейбір өрістер әрдайым рұқсатты мәннің біреуін қамтуы қажет, басқаша 

айтқанда бұл өрістер бос мәндерді қамти алмайды. 

 

Жол домендеріне арналған шектеулер 

Әр өрістің оның рұқсатты мәндерінің жиынтығын көрсететін өз домені 

болады. 

 

Корпоративті тұтастықты шектеулер 

"Тұтастықтың корпоративті шектеулері" түсінігі қолданушылармен 

анықталған, дерекқор әкімшілерімен немесе кәсіпорындарда қабылданған 

деректердің тұтастығын қолдаудың қосымша ережесі ретінде қолданылады. 

Кәсіпорын шектеулері бизнес-ережелер деп аталады. 

 

Болмыстардың тұтастығы 

Тұтастықтың бұл шектеуі базалық кестенің алғашқы кілттеріне қатысты. 

Анықтау бойынша, алғашқы кілт – кестедегі жазбалардың бірегей 

идентификациясы үшін пайдаланылатын минималды идентификатор (бір 

немесе бірнеше өрістер). Осылайша, алғашқы кілттің ешқандай да ішкі жиыны 

жазбалардың бірегей идентификациясы үшін жеткілікті болуы мүмкін емес.  

Болмыстардың тұтастығы базалық кестедегі алғашқы кілттің ешқандай 

өрісі NULL-мен белгіленген мәндерді құрай алмайды. 

Егер алғашқы кілттің кез келген бөлігіндегі NULL анықтауышының 

болуына рұқсат етілсе, бұл жазбалардың бірегей идентификациясы үшін оның 

барлық өрістері қажет емес дегенге тепе-тең болады, және алғашқы кілт 

анықтауға қайшы болады.  

 

Сілтемелік тұтастық 

Тұтастықтың көрсетілген шектеуі сыртқы кілттерге қатысты. Сыртқы кілт 

– бұл басқа (немесе сол) кестенің кілті болып табылатын бір кестенің өрісі 

(немесе өрістер жиыны). Сыртқы кілттер кестелер арасында логикалық 

байланыс орнату үшін пайдаланылады. Байланыс басқа кестенің мәндеріне бір 

кестенің сыртқы кілтінің мәндерін меншіктеу жолымен орнатылады.   

Деректер қорының екі немесе одан да көп кестелерінің арасында 

бағынушылық қатынастар болу мүмкін. Олар бас (ата-аналық деп аталатын) 

кестенің әрбір жазбасы үшін бағыныңқы кестеде бір немесе бірнеше жазбалар 

болуы мүмкін екендігін анықтайды.  

Деректер қорының кестелерінің арасында байланыстың үш түрі болады: 

 "көпке-бір"; 

 "бірге-бір"; 
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 "көпке-көп". 

"Көпке-бір" қатынасының бас кестенің бір жазбасына бағыныңқы 

кестенің бірнеше жазбасы сәйкес келген кезде орны болады. "Көпке-бір" 

байланысын кейде "бірге-көп" байланысы деп атайды. Сол және басқа жағдайда 

байланыс мәні кестелер арасында өзгеріссіз қалады. 

"Көпке-бір" байланысы реляциялық деректер қоры үшін ең көп таралған 

байланыс. Сондай-ақ, ол деректердің иерархиялық құрылымын да үлгілеуге 

мүмкіндік береді. 

"Бірге-бір" қатынасы бас кестенің бір жазбасы бағыныңқы кестенің бір 

жазбасына сәйкес келген кезде орны болады. Бұл қатынас "көпке-бір" 

қатынасына қарағанда өте сирек кездеседі. Оны егер ДҚ-ның кестесі екінші 

дәрежедегі ақпараттарынан "ісіп кетуін" қаламаса пайдаланады. "Бірге-бір" 

байланысын пайдалану бірнеше кестеде байланысқан ақпараттарды оқу үшін 

деректер бір кестеде сақталатын кезде оқудың бір операциясының орнына 

бірнеше операция өндіруге әкелетіндігіне алып келеді.  

"Көпке-көп"  қатынасының орны келесі жағдайларда болады: 

 бас кестедегі бір жазбаға бағыныңқы кестедегі бірнеше жазба сәйкес 

келсе; 

 бағыныңқы кестедегі бір жазбаға бас кестедегі бірнеше жазба сәйкес 

келсе. 

Әртүрлі "көпке-көп" байланысы "бірге-көп" (бір немесе бірнеше) 

байланысына ауыстырылуы мүмкін.   

Кестелер арасында байланыс алғашқы кілт бойынша жиі орнатылады, 

яғни бір кестенің сыртқы кілтінің мәндеріне басқа кестенің алғашқы кілтінің 

мәндері меншіктеледі. Алайда бұл міндетті болып табылмайды – жалпы 

жағдайда байланыс қосалқы кілттердің көмегімен де орнатылуы мүмкін. Бұдан 

басқа, кестелер арасында байланыс орнату барысында байланыс орнатумен 

қамтамасыз ететін кілттің міндетті бірегейлігі талап етілмейді. Сыртқы кілттің 

өрісінің аты оған сәйкес келетін кілттің атымен бірдей болмауы керек. Сыртқы 

кілт өзінің меншікті кестесіне сілтемелене алады – мұндай жағдайда сыртқы 

кілт рекурсивті деп аталады.  

Сілтемелі тұтастық анықтайды: егер кестеде сыртқы кілт болса, онда 

оның мәні базалық кестедегі кейбір жазбалардың алғашқы кілтінің мәніне 

сәйкес келуі, немесе NULL анықтауышымен берілуі тиіс.  

Сыртқы кілттермен байланысқан бірнеше маңызды сәттер бар. 

Біріншіден, сыртқы кілттерде бос мәндерді пайдалануға рұқсат етілгендігін 

талдаған жөн. Жалпы жағдайда, егер байланыста бағыныңқы кестенің қатысуы 

міндетті болса, онда сәйкес келетін сыртқы кілтте бос мәндерді қолдануға 

тыйым салу ұсынылады. Сол уақытта, егер байланыста бағыныңқы кестенің 

ішінара қатысу орны болса, онда сыртқы кілттің өрісіндегі бос мәндер орны 

рұқсат етілген болуы тиіс. Мысалы, егер кейбір сауда фирмаларының 

келісімдерін бекіту операциясында сатып алушыны көрсету керек болса, онда 

КодКлиента өрісі NOT NULL атрибутына ие болуы тиіс. Егер клиенттің 
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көрсетуінсіз сатуға немесе сатып алуға рұқсат етілсе, онда КодКлиента өрісі 

үшін NULL атрибутын көрсетуге болады. 

Келесі мәселе қорда деректерді түрлендіру операцияларын орындау 

барысында сілтемелік тұтастықты қолдауды ұйымдастырумен байланысты. 

Мұнда келесі жағдайлар болу мүмкін: 

1. Бағыныңқы кестеге жаңа жол енгізу. Сілтемелік тұтастықты 

қамтамасыз ету үшін бағыныңқы кестенің жаңа жолының сыртқы кілтінің мәні 

бас кестенің жолдарының бірінің алғашқы кілттің өрісінде бар бос мәнге 

немесе кейбір нақты мәнге тең екендігіне көз жеткізу қажет. 

2. Бағыныңқы кестеден жолды жою. Сілтемелік тұтастықтың ешқандай да 

бұзылуы болмайды.  

3. Бағыныңқы кестенің жолындағы сыртқы кілтті жаңарту. Бұл жағдай 

жоғарыдағы бірінші жағдайға ұқсас. Сілтемелік тұтастықты сақтау үшін 

бағыныңқы кестенің жаңартылған жолындағы сыртқы кілттің мәні бас кестенің 

жолдарының бірінен алғашқы кілттің өрісінде бар бос мәнге немесе кейбір 

нақты мәнге тең екендігіне көз жеткізу қажет. 

4. Бас кестеге жолды енгізу. Мұндай енгізу сілтемелік тұтастықты бұзуды 

шақыра алмайды. Қосылған жол бағыныңқы объектісі жоқ, жай ата-аналық 

объект болады.  

5. Бас кестеден жолды жою. Сілтемелік тұтастық бұзылған болады, егер 

бағыныңқы кестеде бас кестенің жойылған жолына сілтемеленетін жолдар 

болса. Бұл жағдайда келесі стратегиялардың бірі пайдаланылуы мүмкін: 

 NO ACTION. Бас кестеден жолдарды жоюға тыйым салынады, егер 

бағыныңқы кестеде ең болмағанда оған сілтемеленетін бір жол болса.  

 CASCADE. Бас кестеден жолдарды жою барысында бағыныңқы 

кестенің оған сілтемеленетін барлық жолдары автоматты түрде жойылады. Егер 

бағыныңқы кестенің кез келген жойылатын жолы қандай да бір басқа 

байланыстың ата-аналық жағы ретінде болса, онда жою операциясы бұл 

байланыстың бағыныңқы кестесінің барлық жолына қабылданады. Басқаша 

айтқанда, бас кестенің жолдарын жою автоматты түрде кез келген бағыныңқы 

кестеге таралады.  

 SET NULL. Бас кестеден жолды жою барысында оған сілтенетін 

бағыныңқы қатынастың жойылған жолдың алғашқы кілтіне сәйкес келетін 

сыртқы кілттің өрісіндегі барлық жолдарына бос мәндер жазылады. Сондықтан, 

бас кестеден жолдарды жою бос мәнді бағыныңқы кестенің сәйкес келетін 

өрісіне енгізуді шақырады. Бұл стратегия бағыныңқы кестенің сыртқы кілт 

өрісінде бос мәндерді орналастыруға рұқсат берілген кезде ғана пайдаланылуы 

мүмкін.  

 SET DEFAULT. Бас кестеден жолды жою барысында сыртқы кілттің 

өрісіне бағыныңқы кестенің оған сілтемеленетін барлық жолдарына осы өріске 

үнсіз бойынша көрсетілген мән автоматты түрде орналастырылады. Осылайша, 

бас кестеден жолдарды жою жойылған жолға сілтемелейтін бағыныңқы 

кестенің барлық жолдарының сыртқы кілттеріне үнсіз түрде қабылданатын 

мәндерді орналастыруды шақырады. Бұл стратегия тек бағыныңқы кестенің 
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сыртқы кілтінің өрістеріне үнсіз бойынша қабылданатын кейбір мәндер 

тағайындалған кезде қолданылады.  

 NO CHECK. Бас кестеден жолдарды жою барысында деректерді 

сілтемелі сақтау бойынша ешқандай да әрекеттер орындалмайды. 

6. Бас кестенің жолындағы алғашқы кілтті жаңарту. Егер бас кестенің 

кейбір жолдарының алғашқы кілтінің мәні жаңартылатын болса, сілтемелі 

тұтастықты бұзу бағыныңқы қатынаста алғашқы кілттің алғашқы мәніне 

сілтемеленетін жолдар болған жағдайда орындалады. Сілтемелік тұтастықты 

сақтау үшін жоғарыда сипатталған кез келген стратегия қолданылады. 

CASCADE стратегиясын пайдалану барысында бас кестенің жолындағы 

алғашқы кілттің мәнін жаңарту осы жолға сілтемеленетін бағыныңқы кестенің 

кез келген жолында бейнеленетін болады. 

Тұтастықтың басқа да түрі бар – деректер қорының мәндік 

(семантикалық) тұтастығы. Мәндік тұтастықтың талаптары деректер 

қорындағы деректер олардың арасындағы құрастырылған мәндік байланыс 

бұзылмайтындай түрде өзгеруі керектігін анықтайды.  

Деректердің тұтастығын қолдау деңгейі әртүрлі жүйелерде байыпты 

түрде түрленеді.  

Клиент-сервер сәулетінің идеологиясы серверге деректердің тұтастығы 

ережелерінің максималды мүмкін санын тасымалдауды талап етеді. Мұндай 

ықпалдың артықшылықтарына жатады: 

 барлық ереже бір жерде (деректер қорында) жинақталғандықтан 

деректер қорының тұтастығына кепілдік;  

 кез келген қосымшаларға арналған серверде анықталған тұтастық 

шектеулерін автоматты түрде қолдану; 

 деректер қорымен жұмыс істейтін әртүрлі клиенттік қосымшалардағы 

шектеудің әртүрлі жүзеге асыруларының болмауы; 

 шектеулердің жылдам жұмыс атқаруы, олар серверде жүзеге 

асырылғандықтан, демек желілік трафикті арттыра отырып, клиентке деректер 

жіберу қажеттілігі жоқ; 

 деректер қорымен жұмыс істейтін барлық клиенттік қосымшаларға 

арналған өзгерістер серверіне енгізілген шектеулердің қолжетімділігі және 

пайдаланушылар арасындағы клиенттердің өзгертілген қосымшаларының қайта 

тарау қажеттілігінің болмауы. 

Тұтастықты шектеуді серверде сақтаудың кемшіліктеріне жатқызуға 

болады: 

 клиенттік қосымшаларда сол немесе басқа ережелерді (мысалы, 

серверде сақталынатын процедураларды орындау барысындағы қателіктер) 

жүзеге асыру барысында серверде туындайтын кейбір қате жағдайларға әсерін 

тигізу мүмкіндіктерінің болмауы; 

 деректердің тұтастығын анықтаудың барлық туындайтын 

мұқтаждықтарын жүзеге асыруға арналған сақталынатын процедуралар мен 

триггерлер тілі мен SQLтілінің мүмкіндіктерінің шектеулілігі. 
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Тәжірибеде клиенттік қосымшаларда тек сервер құралдарын қолданумен 

жүзеге асыру ауыр немесе мүмкін емес сияқты ережелерді жүзеге асырады. 

Деректердің тұтастығының шектеудің қалғандары серверге тасымалданады. 

 

Бақылау сұрақтары 

 

1. Әрекет сұраныстарының түрлері қандай? 

2. Қосу сұранысы қалай орындалады? 

3. Өшіру сұранысы қалай орындалады? 

4. Жаңарту сұранысы қалай орындалады? 

5. Деректердің тұтастығы деген не? 

6. Деректер тұтастығының типтері. 

7. Сілтемелі тұтастықты ұйымдастыру кезіндегі проблемалар қандай? 

8. Серверде тұтастықты шектеулерді сақтаудың артықшылықтары 

қандай? 

9. Серверде тұтастықты шектеулерді сақтаудың кемшіліктері қандай? 

10. Клиенттік қосымшаларда қандай ережелер жүзеге асырылады? 
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9. ТҰТАСТЫҚТЫ ШЕКТЕУЛЕРДІ АНЫҚТАУ 

 

Деректер қорын құру барысында тұтас күйдегі деректерді қолдау 

құралдарына көп көңіл бөлінуі тиіс. SQL тілінің стандартында қарастырылған 

деректердің тұтастығын қолдауға арналған функцияларды қарастырамыз. Бұл 

қолдау шектеу тапсырмаларының құралдарын қосады, олар оған сақталатын 

деректердің келісушілігін бұзудан деректер қорын қорғау мақсатымен 

енгізіледі. Деректердің тұтастығын қолдаудың типтеріне келесілер жатады: 

 міндетті деректер; 

 өріс домендеріне арналған шектеулер; 

 болмыстардың тұтастығы; 

 сілтемелік тұтастық; 

 нақты кәсіпорынның талаптары. 

Аталынған шектеулердің көп бөлігі CREATE TABLE және ALTER 

TABLE операторларында беріледі. 

 

9.1. Кесте құру 
 

SQL стандартында кесте құру операторын анықтаудың бірнеше 

нұсқалары берілген, алайда оның базалық пішіні келесі түрге ие: 

<кестені_анықтау> ::= 

CREATE TABLE кесте_аты 

{(баған_аты деректер_типі [ NOT NULL ][ UNIQUE] 

[DEFAULT <мән>] 

[ CHECK (<таңдау_шарты>)][,...n]} 

[CONSTRAINT шектеу_аты] 

[PRIMARY KEY (баған_аты [,...n]) 

{[UNIQUE (баған_аты [,...n])} 

[FOREIGN KEY (сыртқы_кілт_бағанының_аты 

    [,...n]) 

REFERENCES басты_ кесте _аты 

[(басты_кесте_бағанының_аты [,...n])], 

[MATCH {PARTIAL | FULL}] 

[ON UPDATE {CASCADE| SET NULL |SET DEFAULT  

    |NO ACTION}]                         

[ON DELETE {CASCADE| SET NULL |SET DEFAULT 

 |NOACTION}] 

{[CHECK(<таңдау_шарты>)][,...n]}) 

 

9.1.1. Шектеулер 
 

Кесте құру операторының ұсынылған нұсқасы деректердің тұтастығын 

анықтау құралдарын, сонымен қатар басқа да құрылымдарды қамтиды. SQL 

тілінің әртүрлі диалектісінде жүзеге асырылған бұл оператордың жинағында 

функционалдық мүмкіндіктерінде өте үлкен варияциялары бар. Деректердің 
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тұтастығын қолдау үшін пайдаланылатын командалардың параметрлерін 

тағайынын қарастырамыз. 

 

Міндетті деректер 

Кейбір бағандар үшін кестенің әрбір жолында жіберілген мәннен немесе 

NULL мәнінен ажыратылатын нақты немесе қолжетімді мәндердің болуы талап 

етіледі. Бұндай шектеу типін беру үшін SQL NOT NULL спецификациясын 

пайдалануды қамтиды.  

 

Нақты кәсіпорынның талаптары 

Кестелердегі деректерді жаңарту ұйымдағы бар талаптармен (бизнес-

ережелермен) шектелуі мүмкін. SQL стандарты CHECK сөйлемі мен UNIQUE 

кілттік сөзінің көмегімен кәсіпорынның бизнес-ережелерін жүзеге асыруға 

мүмкіндік береді. 

 

Өріс домендеріне арналған шектеулер 

Әрбір бағанның меншікті домені бар – кейбір қолжетімді мәндердің 

жинағы. SQL стандарты домендерді анықтаудың екі әртүрлі тетігін қамтиды. 

Біріншісі бағанға немесе тұтас кестеге арналған талап етілетін шектеулерді 

беруге мүмкіндік беретін CHECK сөйлемін пайдаланудан тұрады, ал екіншісі 

CREATE DOMAIN операторын қолдануды болжайды. 

 

Болмыстардың тұтастығы 

Кестенің алғашқы кілті әрбір жолда бірегей бос емес мәндерге ие болуы 

тиіс. SQL стандарты PRIMARY KEY сөйлемінің көмегімен деректердің 

тұтастығын қолдаудың осындай талаптарын беруге мүмкіндік береді. Кесте 

бойынша ол бір рет қана көрсетіледі. Алайда мәндердің бірегейлігі UNIQUE 

кілттік сөзімен қамтамасыз етіледі және кестенің кез келген баламалы кілті 

үшін кепілдік беруге мүмкіндігі бар. Бұдан басқа, баламалы кілттерді анықтау 

барысында NOT NULL спецификаторларын пайдалану да ұсынылады. 

 

Сілтемелік тұтастық 

Сыртқы кілті бар бағыныңқы кестенің әрбір жолын потенциалды кілттің 

сәйкес мәні бар бас кестенің жолымен байланыстыруға арналған бағандарды 

немесе бағандар жинағын құрайды. SQL стандарты FOREIGN KEY сөйлемінің 

көмегімен сыртқы кілттерді анықтау тетігін қамтиды, ал REFERENCES сөйлемі 

бас кестенің, яғни сәйкес келетін потенциалдық кілті орналасатын кесте атын 

анықтайды. Осы сөйлемді пайдалану барысында жүйе бас кестенің 

потенциалдық кілтінің бұрыннан бар мәндерінің біреуіне сәйкес келмейтін 

бағыныңқы кестедегі сыртқы кілттің мәнін құру әрекетінің көмегімен кез 

келген INSERT немесе UPDATE операторларын орындауды қабыл алмайды. 

Бағыныңқы кестенің бір немесе бірнеше жолы сәйкес келетін бас кестенің 

потенциалды кілтінің мәнін жаңарту немесе жою мүмкіндігі бар UPDATE және 

DELETE операторлары келген уақытта жүйе әрекеттері орындалса, онда 
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FOREIGN KEY сөйлемінің ON UPDATE және ON DELETE сөйлемдерінде 

көрсетілген сілтемелі тұтастықты қолдау ережелерінен тәуелді болады. Егер 

пайдаланушы бағыныңқы кестенің бір немесе бірнеше жолы сілтемеленетін бас 

кестенің жолын жою әрекетін қабылдаса, онда SQL тілі келесі мүмкіндіктерді 

береді: 

 CASCADE – бас кестеден жолдарды жою бағыныңқы кестенің 

сілтемеленетін жолдарын автоматты түрде жоюмен бірге орындайды; 

 SET NULL – бас кестеден жолдарды жою орындалады, ал оған 

сілтемеленетін бағыныңқы кестенің барлық жолдарындағы сыртқы кілттерге 

NULL мәні жазылады; 

 SET DEFAULT – бас кестеден жолдарды жою орындалады, ал оған 

сілтемеленетін бағыныңқы кестенің барлық жолдарындағы сыртқы кілттерге 

үнсіз бойынша қабылданатын мәндер енгізіледі; 

 NO ACTION – бас кестеден жолдарды жою операциясы 

орындалмайды. Дәл осы мән сыртқы кілттің сипатына ON DELETE сөйлемі 

болмаған жағдайларда үнсіз бойынша тағайындалады. 

Дәл осы ережелер SQL тілінде бас кестенің потенциалдық кілтінің мәні 

жаңартылған кезде қолданылады. 

MATCH анықтауышы сыртқы кілттегі NULL мәнін өңдеу тәсілін 

анықтауға мүмкіндік береді.  

Кестені анықтау барысында FOREIGN KEY сөйлемі бірнеше рет 

көрсетілуі мүмкін.  

CREATE TABLE операторында берілген бағанда INSERT операторында 

мән болмайтын кезде үнсіз бойынша қолданылатын мәнді беруге арналған 

міндетті емес DEFAULT сөйлемі пайдаланылады. 

CONSTRAINT сөйлемі шектеуге ат беруге мүмкіндік береді, ол бірнеше 

уақыттан кейін ALTER TABLE операторы көмегімен сол немесе басқа шектеуді 

алып тастауға мүмкіндік береді. 

 

9.2. Кестені өзгерту және өшіру  

 

Құрылған кестеге өзгеріс енгізуге SQL стандартымен ALTER TABLE 

операторы қарастырылған, ол келесі әрекеттерді орындауға арналған: 

 кестеге жаңа баған қосу; 

 кестеден бағанды өшіру; 

 кестенің анықтамасына жаңа шектеуді енгізу; 

 кестенің анықтамасынан берілген шектеуді өшіру; 

 бағанға үнсіз бойынша мән беру; 

 баған үшін үнсіз бойынша  мәнді алып тастау. 

Кестені өзгерту операторында келесі жалпылама пішін бар: 

<кестені_өзгерту> ::= 

ALTER TABLE кестенің_аты 

[ADD [COLUMN] бағанның_аты деректер_типі 

[NOT NULL][UNIQUE] 
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[DEFAULT <мән>][CHECK(<таңдау_шарты>)]] 

[DROP [COLUMN] бағанның_аты [RESTRICT | CASCADE]] 

[ADD[CONSTRAINT] [шектеудің_аты]] 

[{PRIMARY KEY(бағанның_аты[,…n]) 

[UNIQUE (бағанның_аты[,…n])} 

[ FOREIGN KEY (бағанның_сыртқы_кілттің_аты[,…n]) 

REFERENCES басты_кестенің_аты 

[ (басты_кестенің_баған_аты[,…n]) 

[ MATCH {PARTIAL|FULL} 

    [ON UPDATE {CASCADE | SET NULL | 

     SET DEFAULT | NO ACTION}] 

[ON DELETE {CASCADE | SET NULL 

     SET DEFAULT | NO ACTION}] 

|[CHECK (<таңдау_шарты>)][,… n]}] 

[DROP CONSTRAINT шектеудің_аты 

[RESTRICT | CASCADE]] 

[ALTER [COLUMN] SET DEFAULT <мән>] 

[ALTER [COLUMN] DROP DEFAULT] 

Бұл жерде параметрлер тағайыны CREATE TABLE операторынікі 

сияқты.  

ALTER TABLE операторы SQL тілінің барлық диалектерінде жүзеге 

аспаған. Кейбір диалектерде ол бар, бірақ кестеде бар бағандарды жоюға рұқсат 

бермейді. 

Кестені өшіруге DROP TABLE командасы қолданылады.  

 

9.3. MS SQL Server ортасындағы  кестелер 

 

9.3.1. Кестені құру 

 

Кестелерді жобалау үдерісінде деректер қорына қандай кестелер кіру 

керек, олардың аттары (идентификаторлары) қандай, кестелерді құру үшін 

қандай деректер типтері қажет, әрқайсысына қандай пайдаланушылар қол 

жеткізетіні туралы шешім қабылданады. Кестені тиімді құру үшін келесі 

сұрақтарға жауап беру керек: 

 Кестедегі әрбір баған қандай типтен және өлшемнен құралады, 

кестедегі бағанға қандай ат таңдау керек? 

 NULL мағынасын қандай бағандар қолдана алады? 

 Бағандар үшін тұтастықты шектеулер, үнсіз бойынша мәндер және 

ережелер қолданыла ма? 

 Бағандарды индекстеу қажет пе, нақты бағандарға қандай индекс типі 

қолданылады? 

 Алғашқы және сыртқы кілттерге қандай бағандар кіреді? 

MS SQL Server-де кесте құру үшін келесі команда қолданылады: 

<кестені_анықтау>::=  
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CREATE TABLE [дерекқор_аты.[иемденуші]. 

 иемденуші.] кесте_аты 

(<кесте_элементі>[,…n]) 

Қайда 

<кесте_элементі>::= 

{<бағанды_анықтау>} 

<баған_аты> AS <өрнек> 

>кестені_шектеу< 

(dbo) кестесін кім құрса, сол иемденуші болады.  

«Өрнек» есептелетін бағанға мән береді. Есептелетін бағандар – 

виртуалды бағандар, физикалық түрде кестеде сақталмайды және бағандағы 

мәндерді қолдана отырып есептеледі. Есептелетін баған үшін өрнекті бір 

немесе бірнеше оператормен байланысты кәдімгі бағандардың аттары, тұрақты 

сандар және функциялар болу мүмкін. Бұндай өрнекке бағынқы сұраныстар 

қатыспайды. Есептелетін бағандар SELECT бөліміне бағандар тізімін көрсеткен 

кезде кіру мүмкін. Көрсетілген бағандар сұраныс орындау нәтижесінде 

қайтарылуы керек. Есептелетін бағандар сыртқы кілтке кіре алмайды, олар 

үшін үнсіз мәндерді қолданбайды. Осыған қоса, есептелетін бағандар INSERT 

және DELETE операторларына қатыспайды.  

<бағанды_анықтау>::= 

{баған_аты <деректер_типі>} 

[ [ DEFAULT <өрнек>] 

| [ IDENTITY (басы, қадам) [NOT FOR REPLICATION]]]] 

[ROWGUIDCOL][<бағанның_шектеуі>][ …n]] 

Баған тағайындағанда тиісті бағанның баған-санауыш болатынын 

көрсететін IDENTITY параметріне назар аударайық. Кесте үшін тек бір ғана 

баған осындай қасиетпен анықталуы мүмкін. Қосымша бастапқы мағына мен 

өсу қадамын көрсетуге болады. Егер бұл мәндер көрсетілмеген болса екеуі де 1-

ге тең болады. Егер IDENTITY кілттік сөзімен NOT FOR REPLICATION 

көрсетілсе, онда сервер бұл баған үшін автоматты түрде мәндерді 

генерациялауды орындамайды, бағанға кез келген мәндерді енгізуге рұқсат 

береді.  

Шектеу ретінде баған шектеуін және кесте шектеуін қолданады. 

Бағанның шектеуі анықталған өріске, ал кестенің шектеуі-бір немесе бірнеше 

өрістерден тұратын топтарға қолданылады. 

<баған_шектеуі>::= 

[ CONSTRAINT шектеу_аты ] 

{ [ NULL | NOT NULL ]  

| [ {PRIMARY KEY | UNIQUE } 

[ CLUSTERED | NONCLUSTERED ] 

[ WITH FILLFACTOR=толықтыру_факторы ] 

[ ON {файдар_тобының_аты | DEFAULT } ] ] ] 

| [ [ FOREIGN KEY ] 

REFERENCES басты_кестенің_аты 
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    [(басты_кестенің_баған_аты) ] 

[ ON DELETE { CASCADE | NO ACTION } ] 

[ ON UPDATE { CASCADE | NO ACTION } ] 

[ NOT FOR REPLICATION ]]  

| CHECK [ NOT FOR REPLICATION](<логикалық_өрнек>) } 

 

<кесте_шектеуі>::= 

[CONSTRAINT шектеу_аты ] 

{ [ {PRIMARY KEY | UNIQUE } 

[ CLUSTERED | NONCLUSTERED ] 

{(баған_аты [ASC | DESC][,...n])} 

[WITH FILLFACTOR= толықтыру_факторы] 

[ON { файдар_тобының_аты | DEFAULT } ]] 

|FOREIGN KEY[(баған_аты [,...n])] 

REFERENCES басты_кестенің_аты 

[(басты_кестенің_баған_аты [,...n])] 

[ ON DELETE { CASCADE | NO ACTION } ] 

[ ON UPDATE { CASCADE | NO ACTION } ] 

| NOT  FOR REPLICATION ] 

| CHECK [ NOT FOR REPLICATION ] (логикалық_өрнек) } 

 

Тұтастықты шектеулерде триггерлер, ережелер және үнсіз мәндер 

алдында басымдық бар. Тұтастықтың шектеулерге бастапқы кілт шектеуі 

PRIMARY KEY, сыртқы кілт шектеуі FOREIGN KEY, бірегейліктің шектеуі 

UNIQUE, мәндердің шектеуі NULL, тексерудің шектеуі CHECK жатады.  

 

9.3.2. Алғашқы кілттің шектеуі (PRIMARY KEY) 

 

Әдетте кестеде мәндері кестенің әр жолын бірегей идентификациялайтын 

баған немесе бағандар комбинациясы болады. Бұл баған (немесе бағандар) 

кестенің алғашқы кілті деп аталады және ол кестенің тұтастығын қамтамасыз 

ету үшін керек. Егер алғашқы кілтке бірнеше баған кіретін болса, онда бір 

баған ішінде мәндер қайталануы мүмкін, бірақ барлық алғашқы кілттер 

бағандар мәндерінің комбинациясы бірегей болуы керек. 

Алғашқы кілт құру кезінде SQL Server алғашқы кілтке кіретін бағандар 

үшін автоматты түрде бірегей индекс құрады. Алғашқы кілтті сұраныстарда 

қолдану кезінде осы бағандар деректеріне қол жеткізуді жылдамдатады.   

Кестеде тек бір PRIMARY KEY шектеуі болуы мүмкін, алғашқы кілтке 

кіретін бағандарының мәндері NULL мәнін қабылдай алмайды. Алғашқы кілт 

ретінде алғашқы кілт шектеулері орындалмайтын бағанды (немесе бағандар 

тобын) таңдау кезінде, алғашқы кілт құрылмайды, ал жүйе қате туралы 

хабарлама береді. 

PRIMARY KEY шектеуі деректердің бірегейлігіне кепілдік беретіндіктен, 

ол жиі санауыш-бағандар үшін анықталады. PRIMARY KEY тұтастықты 
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шектеулері кестені құрғанда және өзгерткенде құрылады. Алғашқы кілттің 

мақсаты бірнеше кесте деректерінің сілтемелік тұтастығын қамтамасыз ету 

болып табылады. Басқа кестелерде сыртқы кілттерді тағайындағаннан кейін 

жүзеге асыруы мүмкін болады.  

 

9.3.3. Сыртқы кілттің шектеуі (FOREIGN KEY)  

 

Сыртқы кілттің шектеуі – реляциялық дерекқор кестелері арасындағы 

сілтемелік тұтастықтықты қолдаудың негізгі тетігі. FOREIGN KEY 

параметрінде сыртқы кілт ретінде анықталған бағыныңқы кестенің бағаны, бас 

кестенің алғашқы кілт болатын бағанына сілтеме жасау үшін қолданылады. Бас 

кестенің аты және алғашқы кілт бағандары REFERENCES сөйлемінде 

көрсетіледі. Сыртқы кілт ретінде анықталған бағандардағы деректер, олар 

байланысқан бас кестенің алғашқы кілтті бағандарымен мәндері бірдей болуs 

керек. Бас және бағыныңқы кестедегі баған атаулары сәйкес келуі міндетті 

емес. Алғашқы кілт бір аты бар баған үшін анықталуы мүмкін, ал FOREIGN 

KEY шектеуі қойылған бағанның аты басқа болуы мүмкін. Тек бір талап 

койылады: бағандар деректер типі мен мөлшеріне бойынша сәйкес болуы 

керек. 

Алғашқы кілтке басқа кесетегі бағандар ғана емес өз кестесіндегі 

бағандар да сілтеме жасауы мүмкін, бұл рекурсивті құрылымдарды құруға 

мүмкіндік береді. 

Сыртқы кілт басқа кестенің байланысы алғашқы кілтпен ғана емес болуы 

мүмкін. Ол екінші кестенің UNIQUE шектеу бар бағандар үшін немесе қандай 

да бір басқа бағандар үшін анықталуы мүмкін, бірақ кестелер бір дерекқорда 

болуы тиіс. 

Сыртқы кілт бағандарында NULL мәні болуы мүмкін, бірақ FOREIGN 

KEY шектеуіне тексеру еленбейді. Сыртқы кілт индекстелуі мүмкін, сонда 

сервер қажетті деректерді тез табады. Сыртқы кілт кестені құрғанда және 

өзгерткенде анықталады. 

Сілтемелі тұтастық шектеуі келесі талапты қояды: бағынқы кестенің әр 

жазбасына бас кестеде жазба болуы қажет. Бұл жерде бас кестенің жазбасында 

байланыс баған мәнін өзгерту және бас жазбаны жою бұғатталады, егер 

бағынқы жазбасы бар болса (каскадты өзгертуге және жоюға тыйым салу). Бұл 

үнсіз қабылданған ON DELETE NO ACTION және ON UPDATE NO ACTION 

параметрлерімен кепілденеді. Каскадты әсер етуге рұқсат беру үшін ON 

DELETE CASCADE және ON UPDATE CASCADE параметрлерін қолдану 

қажет.  

 

9.3.4. Бірегей кілт шектеуі (UNIQUE) 

 

Бұл шектеу басқа жазбаларға қатысты бірегей кілтке кіретін өріс (баған) 

немесе өрістер тобы (бағандар) мәндерінің бірегейлік талабын орнатады. Кесте 

бағаны үшін UNIQUE шектеуі алғашқы кілтке ұқсас: деректердің әр жолы үшін  
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бірегей мәндер болуы тиіс. Кейбір баған үшін алғашқы кілт шектеуін қойып, 

бір мезгілде басқа баған үшін UNIQUE шектеуін орнатуға болады. Алғашқы 

және бірегей кілт шектеуіндегі айырмашылық келесіде: алғашқы кілтті 

кестедегі деректерді реттеуге және өзара байланысқан кестелерді жалғау үшін 

қолданады. Сонымен қатар, бірегей шектеуді пайдаланған кезде бір рет қана 

NULL мәні болуы мүмкін. 

 

9.3.5. Мәнге шектеу  (NOT NULL) 

 

Кестенің әрбір баған үшін NOT NULL шектеуін орнатуға болады, сонда 

бұл бағанға нөлге тең мәнді енгізуге тыйым салынады. 

 

9.3.6. Тексеру шектеуі (CHECK) және ережелер 

 

Бұл шектеу кестенің нақты бағанында енгізілген деректерді енгізуге 

болатынын тексеру үшін қолданады, яғни CHECK шектеуі деректердің тағы бір 

қорғау деңгейін қамтамасыз етеді.  

CHECK шектеулері баған немесе бағандар үшін мүмкін мәндер 

диапазонын береді. CHECK тұтастықты шектеулер негізінде логикалық 

өрнектерді пайдалану жатады. 

Бір бағанға бірнеше CHECK шектеулерін қолдану мүмкін. Бұл жағдайда, 

оларды құру ретімен қолданылады. Бір шектеуді әртүрлі бағандарға және 

логикалық өрнектерде басқа бағандар мәндерін қолдану мүмкін. NOT FOR 

REPLICATION параметрін көрсету тексеру әрекеттерін орындамауға 

бағыттайды егер олар репликациялар ішкі жүйесімен орындалатын болса. 

Тексеру шектеуі ережелер көмегімен де жүзеге асырылуы мүмкін. Ереже 

кесте бағанымен немесе пайдаланушы деректер типімен байланысатын 

дерекқордың жеке объектісі болып табылады. Бұл жерде, бір ереже бір уақытта 

бірнеше бағандармен және пайдаланушы деректер типімен байланысуы мүмкін, 

бұл деген үлкен артықшылығы болып табылады. Алайда, айтарлықтай 

кемшілігі әрбір бағанмен немесе деректер типімен тек бір ережеге байланысты 

болуы мүмкін. CHECK шектеулерін ережелермен бірге қолдануға рұқсат 

берілген. Бұл жағдайда, енгізілетін мән тұтастық шектеулеріне және ережелерге 

сәйкестікке тексеріледі. 

Ереже келесі командамен құрылады: 

CREATE RULE ереже_аты AS өрнек 

Кестенің нақты бір бағанымен ережені байланыстыру үшін, жүйелік 

сақталатын процедураны пайдалану керек: 

sp_bindrule [@rulename=] 'rule' 

[@objname=] 'object_name' 

[,[@futureonly=['futureonly_flag'] 

Ережені болдырмау үшін келесі процедураны орындау керек: 

sp_unbindrule [@objname=] 'object_name' 

[,[@futureonly=['futureonly_flag'] 
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Ережені өшіру келесі командамен орындалады 

DROP RULE {ереже_аты} [,...n]. 

 

9.3.7. Үнсіз бойынша шектеу (DEFAULT)  

 

Бағанға үнсіз бойынша мән орнатылуы мүмкін. Егер пайдаланушы 

бағанға ешқандай басқа мән енгізбесе, ол өзекті болады.  

Кестеге жаңа баған қосу кезінде үнсіз бойынша мәндерді пайдалану 

артықшылықтарын жеке атап өткен жөн. Егер қосылатын баған үшін NULL 

мәндерін сақтауға рұқсат берілмесе және үнсіз бойынша мән анықталмаса, онда 

бағанды қосу операциясы орындалмайды. 

Кестеде ROWGUIDCOL параметрі бар бағанды анықтау кезінде сервер 

автоматты түрде ол үшін үнсіз бойынша мәнді NEWID() функциясы ретінде 

анықтайды. Осылайша, әрбір жаңа жол үшін автоматты түрде глобалды бірегей 

идентификатор генерацияланады. 

Үнсіз бойынша мәндерді пайдаланудың қосымша тетігі болып келесі 

командамен құрылатын деректерқор объектілері болып табылады: 

CREATE DEFAULT үнсіздік_аты AS тұрақты  

Үнсіздік кестенің бағанымен келесі процедура арқылы байланысады: 

sp_bindefault [@defname=] 'default', 

[@objname=]  'object_name' 

[,[@futureonly=] 'futureonly_flag'], 

Қайда 

'object_name' 

'кесте_аты.баған_аты' ретінде көрсетілуі мүмкін  

Егер бұрын бұл шектеулер барлық кестелерден келесі процедура арқылы 

өшіріліп тасталынған болса 

sp_unbindefault [@objname=] 'object_name' 

[,[@futureonly=] 'futureonly_flag'] 

Үнсіз бойынша шектеуді жою келесі команда арқылы орындалады: 

DROP DEFAULT {үнсіздік_аты} [,...n] 

 

Кесте құру кезінде қарастырылған әдістерден басқа, дерекқор ішінде 

шектеуге бірегей ат тағайындау үшін міндетті емес CONSTRAINT кілттік сөзін 

көрсетуге болады. 

CLUSTERED және NONCLUSTERED кілттік сөздері бағанға кластерлік 

немесе кластерлік емес индекс құруға мүмкіндік береді. Үнсіз бойынша 

PRIMARY KEY шектеуі үшін кластерлік индекс құрылады, ал UNIQUE 

шектеуі үшін кластерлік емес. Әр кестеде бір кластерлік индекс құрылуы 

мүмкін, оның ерекшелігі оған сәйкес кестедегі жолдардың реті физикалық 

түрде өзгертіледі. ASC және DESC индексте деректерді реттеу әдісін 

анықтайды.  

WITH FILLFACTOR=толтыру_факторы параметрі көмегімен индекс құру 

кезінде индекс беттерін толтыру деңгейі беріледі. Толтыру факторының 
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мағынасы пайызбен көрсетіледі және ол 0 мен 100 пайыз арасында болуы 

мүмкін. 

ON файлдар_тобының_аты параметрі кестені сақтауға арналған топты 

анықтайды.  

 

9.3.8. Кестені өзгерту 

 

Кестеге өзгертуді келесі команда арқылы жүзеге асыруға болады: 

<кестені_өзгерту> ::= 

ALTER TABLE кестенің_аты 

{[ALTER COLUMN бағанның_аты 

{ деректер_типі [(нақтылық[,масштаб])] 

[ NULL | NOT NULL ] 

| {ADD | DROP } ROWGUIDCOL }] 

| ADD { [<бағанның_анықталуы>] 

| бағанның_аты AS өрнек} [,...n] 

| [WITH CHECK | WITH NOCHECK ] 

ADD  {<кестенің шектеуі> } [,...n] 

| DROP 

{ [CONSTRAINT ] шектеу_аты 

| COLUMN бағанның_аты}[,...n] 

| {CHECK | NOCHECK } CONSTRAINT 

{ALL | шектеудің_аты[,...n]} 

| {ENABLE | DISABLE } TRIGGER 

{ALL | триггер_аты [,...n]}} 

Көрсетілген параметрлерге қосымша {ENABLE | DISABLE } TRIGGER 

ALL параметрі кестемен байланысты нақты триггерді немесе барлық 

триггерлерді қосуды не өшіруді орындайды. 

 

9.3.9. Кестені жою 

 

Кестені жою келесі командамен орындалады 

DROP TABLE кесте_аты 

Қалаған кестені жоюға болады тіпті жүйелікті де. Бұл сұраққа сақтықпен 

қарау қажет. Оларға сілтейтін объектілер бар болса, кестені жоюға болмайды. 

Сондай объектілерге жойылатын кестемен сырқы кілт арқылы байланысқан 

кестелер жатады. Сондықтан, бас кестені жою алдында, сыртқы кілт шектеуін 

немесе бағыныңқы кестелерді жою керек. Егер кестемен көрсетілім байланыс 

болса, онда кестені жою мүмкін емес. Сонымен қатар, кестемен байланыс 

процедуралар мен функциялар болуы мүмкін. Сондықтан, кестелерді жою 

алдында оған сілтейтін барлық дерекқор объектілерін жою керек немесе оларды 

жойылатын кестеге сілтемелері болмайтындай етіп өзгерту керек. 

CREATE TABLE Товар 

(КодТовара INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY, 
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Название  VARCHAR(50)       NOT NULL UNIQUE, 

Цена      MONEY             NOT NULL, 

Тип       VARCHAR(50)       NOT NULL, 

Сорт      VARCHAR(50)       NOT NULL  

CHECK(сорт in('первый','второй','третий')), 

Город     VARCHAR(50)       NOT NULL, 

Остаток   INT                

CHECK(остаток>=0)) 

9.1-мысал. Шектеулері бар Товар бас кестесін құру. 

CREATE TABLE  Клиент 

(КодКлиента INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY, 

Фирма     VARCHAR(50)       NOT NULL, 

Фамилия    VARCHAR(50)       NOT NULL, 

Город      VARCHAR(50)       NOT NULL, 

Телефон    CHAR(10)          NOT NULL  

CHECK(Телефон LIKE  

     '[1-9][0-9]-[0-9][0-9]-[0-9][0-9]')) 

9.2-мысал. Шектеулері бар Клиент бас кестесін құру. 

CREATE TABLE Сделка 

(КодСделки  INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY, 

КодТовара  INT       NOT NULL, 

КодКлиента INT       NOT NULL,  

Количество INT       NOT NULL DEFAULT 0, 

Дата       DATETIME  NOT NULL DEFAULT  

GETDATE(), 

CONSTRAINT  fk_Товар 

FOREIGN KEY(КодТовара)  REFERENCES Товар, 

CONSTRAINT  fk_Клиент 

FOREIGN KEY(КодКлиента) REFERENCES Клиент) 

9.3-мысал. Шектеулері бар Сделка бағынқы кестесін құру. 

CREATE TABLE Склад 

(КодТовара     INT PRIMARY KEY, 

Остаток       INT) 

9.4-мысал. Склад кестесін құру. 

ALTER TABLE Сделка DROP CONSTRAINT fk_Товар 

9.5-мысал. Сыртқы кілт шектеуін жою. 

ALTER TABLE Сделка ADD CONSTRAINT fk_Товар 

FOREIGN KEY (КодТовара) REFERENCES товар 

ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION 

9.6-мысал. Декларативті сілтемелі тұтастықты жүзеге асыратын сыртқы 

кілт шектеуін қосу. 

ALTER TABLE Сделка ADD CONSTRAINT fk_Товар 

FOREIGN KEY (КодТовара) REFERENCES Товар 

ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE 
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9.7-мысал. Каскадты жаңартуларды және өзгертулерді жүзеге асыратын  

сыртқы кілт шектеуін қосу. 

ALTER TABLE Товар ADD Налог AS Цена*0.05  

ALTER TABLE Товар DROP COLUMN Налог 

9.8-мысал. Есептелетін өрісті құру және жою мысалы. 

Шектеу жоқ кесте құрылсын: 

CREATE TABLE Товар 

(КодТовара     INT, 

Название      VARCHAR(20), 

Тип           VARCHAR(20), 

Дата          DATETIME, 

Цена          MONEY, 

Остаток       INT) 

Кестеге барлық мүмкін шектеулерін енгізу мысалдарын қарастырамыз. 

9.9-мысал. КодТовара өрісін алғашқы кілт жасалуы керек. КодТовара 

өрісі NULL мәнін енгізуге рұқсат береді, сондықтан келесі команданы орындау 

қабылданбайды. 

ALTER TABLE Товар ADD CONSTRAINT pk1  

PRIMARY KEY (КодТовара) 

Алдымен КодТовара бағанына NULL мәнін енгізуге тыйым салатын 

өзгертулерді енгізу қажет: 

ALTER TABLE Товар 

ALTER COLUMN КодТовара INT NOT NULL 

Ал содан кейін алғашқы кілт шектеуін құру қажет: 

ALTER TABLE Товар ADD CONSTRAINT pk1  

PRIMARY KEY (КодТовара) 

9.10-мысал. Бүтін сан типті бағанды жою және санауыш-бағанын қосу. 

ALTER TABLE Товар DROP  COLUMN КодТовара 

ALTER TABLE Товар ADD  

КодТовара INT IDENTITY(1,1) 

9.11-мысал. Алғышқы кілт шектеуін қосу. 

ALTER TABLE Товар ADD CONSTRAINT pk1  

PRIMARY KEY (КодТовара) 

9.12-мысал.  NOT NULL шектеуін қосып бағанды өзгерту. 

ALTER TABLE Товар ALTER COLUMN  

Название VARCHAR(40) NOT NULL 

9.13-мысал. Бірегей мән шектеуін қосу. 

ALTER TABLE Товар ADD CONSTRAINT  

    u1 UNIQUE (Название) 

9.14-мысал. Үнсіздікті құру және бағанға үнсіздік қосу. 

CREATE DEFAULT df1 AS 0 

sp_bindefault 'df1', 'Товар.Остаток' 

 

CREATE DEFAULT df2 AS GETDATE() 
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sp_bindefault 'df2', 'Товар.Дата' 

9.15 мысал. Ереже құру және бағанға ереже қосу. 

CREATE RULE r1 AS @m IN  

('мебель','бытовая химия','косметика') 

sp_bindrule 'r1','Товар.Тип' 

 

Бақылау сұрақтары 

 

1. Деректердің тұтастығын қолдайтын функциялар қандай? 

2. Деректерді шектеулер не үшін қажет? 

3. Деректерді шектеулердің қандай типтері бар? 

4. Деректерді шектеулер қай жерде беріледі? 

5. Кестені құру кезіндегі жасалатын шектеулер қандай? 

6. Кестелерді өзгерту және өшіру кезінде жасалатын шектеулер қандай? 

7. Алғашқы кілт шектеуі деген не? 

8. Сыртқы кілт шектеуі деген не? 

9. Бірегей кілт шектеуі деген не? 

10. Мәнге шектеу деген не? 

11. Үнсіз бойынша шектеу деген не? 
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10. КӨРСЕТІЛІМДЕР 

 

10.1. Көрсетілім анықтамасы 

 

Көрсетілім, немесе көрініс (VIEW), уақытша, туынды (басқаша – 

виртуалды) кесте және дерекқор объектісі болып табылады, оларда ақпарат 

базалық кесте сияқты тұрақты сақталмайды, ақпарат оларға қатынау кезінде 

динамикалық түрде қалыптасады. Қарапайым кестелер базалық кестелерге 

жатады, яғни деректерді қамтитын және сақтау құрылғысында тұратын. 

Көрсетілім өздігінен болуы мүмкін емес, ол бір немесе бірнеше кестелері 

тұрғысынан анықталады. Көрсетілімдерді қолдану дерекқор құрастырушысына 

әр пайдаланушы немесе пайдаланушылар тобы үшін деректермен жұмыс 

істеудің ыңғайлы тәсілін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді, бұл оларды 

қолдану қарапайымдылығы және қауіпсіздік проблемасын шешеді. Көрсетілім 

мазмұны басқа кестелерден сұраныс арқылы таңдалады, егер кестелердегі 

мәндер өзгерсе, көрсетілімдегі деректер автоматты түрде өзгереді. Көрсетілім – 

бұл шын мәнінде кейбір командаға қатысқан сайын орындалатын сұраныс. Бұл 

сұранысты орындау нәтижесі әрбір уақытта көрсетілім мазмұны болады. 

Пайдаланушы нағыз кестемен жұмыс істеп жатқан әсер алады.  

ДҚБЖ-да көрсетілімді жүзеге асырудың екі мүмкіндігі бар. Бұл 

қарапайым анықтама болса, онда жүйе базалық кестелерден алғашқы 

деректерді оқып отырып, әрбір жазбаны керек жағдайда қалыптастырады. 

Күрделі анықтама болса, ДҚБЖ бірінші көрсетілімді материалдандыру 

операциясын орындайды, ол деген көрсетілімге кіретін ақпаратты уақытша 

кестеге сақтау. Содан кейін жүйе пайдаланушы командасын орындауға және 

оның нәтижесiн қалыптастыруына кіріседі, содан кейін уақытша кесте 

жойылады. 

Көрсетілім – дерекқорда сақталатын алдын ала анықталған сұраныс, ол 

қарапайым кесте сияқты көрінеді және сақтау үшін дискілік кеңістікті талап 

етпейді. Көрсетілімді сақтау үшін жедел жады пайдаланады. Дерекқордың 

басқа объектілеріне қарағанда көрсетілім, анықтамасын сақтауды санамағанда, 

дисктік жадыны алмайды.  

MS SQL Server тіл стандартында және жүзеге асыруда көрсетілімді құру 

және өзгерту бірдей болады және командамен ұсынылады: 

<көрсетілімді_анықтау> ::= 

    { CREATE| ALTER} VIEW көрсетілім_аты 

[(баған_аты [,...n])] 

    [WITH ENCRYPTION] 

    AS SELECT_оператор 

    [WITH CHECK OPTION] 

Негізгі параметрлер тағайынын қарастырайық.  

Үнсіз бойынша көрсетілімдегі бағандар аттары алғашқы кестедегі 

бағандар аттарымен сәйкес келеді. Баған атын айқын көрсетуді есептелетін 

бағандар немесе бірдей аты бар бағандарды бірнеше кестелерден біріктіру 
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кезінде қажет етеді. Баған аттары көрсетілімде тұратын ретке сәйкес үтірмен 

бөлініп жазылады.  

WITH ENCRYPTION параметрі серверге сұраныстың SQL-кодын 

шифрлауға ұсыныс береді, бұл оны рұқсатсыз көруге және пайдалануға мүмкін 

еместігін кепілдейді. Егер көрсетілімді анықтау кезінде алғашқы кестелер мен 

баған  аттарын, деректерді біріктіру алгоритмін жасыру керек болса, онда бұл 

аргументті қолдану қажет. 

WITH CHECK OPTION параметрі SELECT операторында анықталған 

критерийлерге сәйкес көрсетілім арқылы жасалған өзгерістерді серверге 

тексеруді нұсқайды. Бұл көрсетілімдегі жолдың жоғалуына алып келетін 

өзгерістер енгізуге жол берілмейді дегенді білдіреді. Осындай жағдай орын 

алады, егер көрсетілім үшін көлденең сүзгі орнатылған болса және деректерді 

өзгерту орнатылған сүзгілерге жолдың сәйкес келмеуіне әкелетін болса. WITH 

CHECK OPTION аргументін пайдалану жасалған өзгертулер көрсетілімде 

пайда болатынына кепілдік береді. Егер пайдаланушы көрсетілімнен жолдың 

түсіп қалатынына әкелетін өзгерістер жасауға тырысатын болса, онда WITH 

CHECK OPTION аргументі берілген кезде сервер қате туралы хабарды береді 

және барлық өзгертулерді қайтарып тастайды. 

10.1 мысал. Мәскеуден келген клиенттерді көрсетілімде көрсету. 

Көрсетілімді құру: 

CREATE  VIEW view1 AS 

SELECT КодКлиента, Фамилия, ГородКлиента 

FROM Клиент 

WHERE ГородКлиента='Москва' 

Көрсетілімнен деректерді іріктеу: 

SELECT * FROM view1 

Көрсетілімге қарапайым кесте сияқты SELECT оператор көмегімен 

қатынас құру орындалады. 

Көрсетілімді командада кез келген өзге кесте сияқты пайдалануға болады. 

Көрсетілімге сұраныс беруге, оны өзгертуге (егер ол белгілі талаптарға сәйкес 

болса), басқа кестелермен біріктіруге болады. Көрсетілім мазмұны тұрақты 

емес және командада оған сілтеме жасалған сайын жаңартылады. Көрсетілімдер 

деректерді басқару мүмкіндіктерін едәуір кеңейтеді. Атап айтқанда, бұл 

деректер бөлігін жасыру арқылы кестедегі ақпаратқа қол жеткізуді шешудің 

тамаша тәсілі. 

Мәселен 10.1-мысалында көрсетілім пайдаланушыларға тек мәндердің бір 

бөлігін көрсетіп Клиент кестесінің деректеріне қол жеткізуді қарапайым 

шектейді. 

INSERT INTO view1 VALUES (12,'Петров', 'Самара') 

командасын орындайық. 

Бұл көрініс үшін жарамды команда, және view1 командасы арқылы 

Клиент кестесіне жолда қосылады. Алайда, ақпарат қосылған кезде қаланың 

аты Мәскеу болмағандықтан ол көрсетілімнен жоғалады. Кейде бұл проблемаға 

айналуы мүмкін, өйткені деректер кестеде орналасқан, бірақ пайдаланушы 
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оларды көре және жоя не өзгерте алмайды. Осындай сәттерді болдырмау 

мақсатында көрсетілімді анықтауда WITH CHECK OPTION қызмет етеді. 

Сөйлем көрсетілімді анықтауда орналасады және барлық түрлендіру 

командалары тексерілетін болады. 

10.2-мысал. Түрлендіру командаларын тексерумен көрсетілімді құру.  

ALTER VIEW view1 

SELECT КодКлиента, Фамилия, ГородКлиента 

FROM Клиент 

WHERE ГородКлиента='Москва' 

WITH CHECK OPTION 

Осындай көрсетілім үшін жоғарыда аталған мәндерді енгізу жүйемен бас 

тартылады.  

Осылайша, көрсетілім DML түрлендіру командаларымен өзгертілуі 

мүмкін, бірақ іс жүзінде түрлендіру көрсетілім өзіне емес базалық кестеге әсер 

етеді. 

Көрсетілім келесі командамен жойылады: 

DROP VIEW Көрсетілім_аты [,...n] 

 

10.2. Көрсетілімде деректерді жаңарту 

 

SQL-дегі барлық көрсетілімдерді түрлендіруге мүмкіндік жоқ. 

Түрлендірілетін көрсетілімдер келесі критерийлермен анықталады: 

  тек бір базалық кестеде негізделген; 

  осы кестенің алғашқы кілтін қамтиды; 

  өзінің анықтамасында DISTINCT қолданбайды; 

  өзінің анықтамасында GROUP BY немесе HAVING қолданбайды; 

  мүмкін болса өз анықтамасында ішкі сұраныстарды қолданбайды; 

  таңдалған шығару өрістер арасында тұрақтыларды немесе мәндер 

өрнектерін пайдаланбайды; 

  көрсетілімге NOT NULL атрибуты бар кестенің әрбір бағаны кіру 

қажет; 

  көрсетілімнің SELECT операторы агрегациялау (қорытынды) 

функцияларын, кестелерді біріктіруді, сақталатын процедураларды және 

пайдаланушымен анықталған функцияларды қолданбайды; 

  бірыңғай сұраныс негізінде құралады, сондықтан UNION біріктіруі 

рұқсат берілмеген. 

Егер көрсетілім осы шарттарға сәйкес болса, онда ол INSERT, UPDATE, 

DELETE операторларын қолдана алады. Түрлендірілетін көрсетілім мен тек 

оқуға ғана арналған көрсетілімдер арасындағы айырмашылықтар кездейсоқ 

емес. Оларды қолдану мақсаттары әртүрлі. Түрлендірілетін көрсетілімдерді 

базалық кестелер сияқты қолданады. Шын мәнінде, пайдаланушылар олар 

сұрап жатқан объект базалық кесте ме әлде көрсетілім екенін білмейді, басқаша 

айтқанда пайдаланушының қажеттіліктеріне жатпайтын немесе 

конфиденциалды кесте бөлшектерін жасыру үшін қорғау құралы болып 
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табылады. <Тек оқуға> режиміндегі көрсетілімдер деректерді тиімдірек алуға 

және пішіндеуге мүмкіндік береді. Олар ақпаратты сақтай отырып, қайта-қайта 

жүзеге асырылуы мүмкiн күрделі сұраныстарды құрады. Осы сұраныс 

нәтижелері басқа сұраныстарда қолдануы мүмкін, бұл күрделі предикатты 

болдырмауға және қате іс-шаралар ықтималдығын азайтуға мүмкіндік береді. 

10.3-мысал. Бірнеше кестелерден деректермен түрлендірілмейтін 

көрсетілім. 

CREATE VIEW view2 AS 

SELECT Клиент.Фамилия, Клиент.Фирма,  

Сделка.Количество 

FROM Клиент INNER JOIN Сделка  

ON Клиент.КодКлиента=Сделка.КодКлиента 

CREATE VIEW view3(Тип, Общий_остаток) AS  

10.4-мысал. Топтау және қорытынды функцияларымен түрлендірілмейтін 

көрсетілім. 

SELECT Тип, Sum(Остаток) 

FROM Товар 

GROUP BY Тип 

Әдетте негізгі кестенің өріс аттарынан тікелей алынған аттар көрсетілімде 

пайдаланады. Алайда, қорытынды функциялар немесе есептелген бағандарға 

жаңа аттар беру қажет болады. 

10.5-мысал. Есептеулері бар түрлендірілетін көрсетілім. 

CREATE VIEW view4(Код, Название,  

       Тип, Цена, Налог) AS  

SELECT КодТовара, Название, 

 Тип, Цена, Цена*0.05 FROM Товар  

 

10.3. Көрсетілімдердің артықшылықтары мен кемшіліктері 

 

Көрсетілім тетігі – ДҚБЖ қуатты құралы, кейбір пайдаланушылардан 

деректер қордың нақты құрылымын көрсетелемдерді анықтау арқылы жасыруға 

мүмкіндік берді. Көрсетілімнің қандай да бір жүзеге асыруы көрсетілетін қатыс 

күйі осы көрсетілім анықталған деректер күйіне сәйкес келетінін кепілдеуге 

міндетті. Әдетте көрсетілімді есептеу оны пайдаланған сайын жүзеге асады. 

Көрсетілім құрылған кезде, ол туралы ақпарат ДҚ каталогына өз атымен 

жазылады. Деректердегі кез келген өзерістер көрсетілімде айқындалады – бұл 

оның ДҚ сұранысынан айырмашылығы. Сонымен қатар сұраныс деген 

деректердің <лезде фотосы> және деректер өзгергенде ДҚ сұранысты қайталау 

қажет. ДҚ көрсетілімдер деректердің логикалық тәуелсіздігін қамтамасыз ету 

үшін қажет. Егер жүйе деректердің физикалық тәуелсіздігін қамтамасыз ететін 

болса, онда ДҚ физикалық құрылымындағы өзгерістер пайдаланушының 

бағдарламаларының жұмысына әсер етпейді. Логикалық тәуелсіздікте 

деректердің логикалық құрылымының өзгеруі пайдаланушы бағдарламаларына 

әсер етпейді, ол ДҚ өсуімен және қайта құрылымдаумен байланысты 
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проблемаларды жүйе шешу білу қажет екенін білдіреді. Дерекқорда сақталатын 

деректер мөлшері ұлғаюмен оны жаңа атрибуттарды немесе қатынастарды қосу 

жолымен оны кеңейту қажеттілігі туындайды – бұл ДҚ өсуі деп аталады. Қайта 

құрылымдау деген сол ақпаратты сақтау, бірақ оның орналасу орнын өзгерту, 

мысалы, қатынаста атрибуттарды басқаша топтау арқылы. Кейбір қатынасты 

кейбір себеп бойынша екіге бөлу қажет болды. Көрсетілімде алынған 

қатынастарды біріктіру алғашқы қатынасты қалпына келтіреді, ал пайдаланушы 

ешқандай қайта құрылымдау болды деп ойламайды. Қайта құрылымдау 

проблемасынан басқа көрсетілімді әртүрлі пайдаланушы деректерді әртүрлі 

вариантта көру үшін қолдануға болады. Көрсетілім арқылы пайдаланушыны 

жұмыс ыңғайлы болу үшін деректер көлемін шектеуге мүмкіндік алады. 

Сонымен қатар, көрсетілім тетігі пайданушыларға қызық емес қызмет 

ақпаратты жасыру мүмкіндік береді. 

ДҚБЖ бөлек тұрған дербес компьютерде орындау кезінде көрсетілімдерді 

қолдану мақсаты дерекқорға сұраныс құрылымын жеңілдету. Алайда, көп 

пайдаланушылық желілік ДҚБЖ жағдайда көрсетілімдер дерекқор құрылымын 

анықтауда және ақпаратты қорғауды ұйымдастыруда кілттік рөлді атқарады. 

Осындай ортада көрсетілімдерді қолданудың негізгі артықшылықтарын 

қарастырайық. 

 

Деректерден тәуелсіздігі 

Көрсетілімдер көмегімен алғашқы кестелер пішіні өзгерген жағдайда да 

(мысалы, бағандарды қосу немесе жою, байланыстарды өзгерту, кестелерді 

бөлу, оларды қайта құрылымдау немесе атын ауыстыру) тұрақты болып 

қалатын, өзгертілмейтін, келісілген дерекқор құрылымының суретін құруға 

болады. Егер көрсетілімде қолданбайтын бағандар кестеге қосылса немесе 

жойылса, онда ол көрсетілімнің анықтамасын өзгерту қажет емес. Егер 

алғашқы кестенің құрылымы қайта реттелетін немесе кесте бөлінетін болса, 

онда бұрынғы пішіні бар кестемен виртуалды жұмыс жасайтын көрсетілім 

құруға болады. Алғашқы кесте бөлінген болса, жаңа құрылған кестелерді 

біріктіру негізінде жасалған көрсетілім көмегімен бұрынғы пішін виртуалды 

түрде қалпына келтірілуі мүмкін. Соңғы шартты жаңа құрылған кестелерге 

бұрыңғы кестелердің алғашқы кілтін орналастыру арқылы жүзеге асыруға 

болады.    

 

Өзектілік 

Анықталатын сұраныста көрсетілген дерекқордың кез келген кестесінде 

деректерді өзгерту көрсетілім мазмұнында айқындалады. 

 

Деректер қорғалғандығын арттыру 

Деректерге қол жеткізу құқығы пайдаланушыға керек деректері бар 

шектелген көрсетілімдер жиынтығы арқылы берілу мүмкін. Мұндай тәсіл 

дерекқорда ақпаратқа пайдаланушылардың қол жеткізуін белгілі бір 

санаттарын бақылауды күшейтуге мүмкіндік береді. 
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Бағасын төмендету 

Көрсетілімдер бір виртуалды кестеге бірнеше кестелерден деректерді 

біріктіру арқылы сұраныс құрылымын жеңілдетуге мүмкіндік береді. 

Нәтижесінде, көпкестелі сұраныстар бір көрсетілімге қарапайым сұранысқа 

келтіріледі.  

 

Қосымша қолайлылық 

Көрсетілімдерді құру пайдаланушыларды қосымша қолайлылықтармен 

қамтамасыз ету мүмкін – мысалы, тек керек деректер бөлігімен жұмыс істеу 

мүмкіндігі. Нәтижесінде, әрбір соңғы пайдаланушыға қажетті деректер үлгісін 

барынша оңайлатуға болады. 

 

Баптау мүмкіндігі 

Көрсетілімдер жеке дерекқор бейнесін баптаудың қолайлы құралы болып 

табылады. Нәтижесінде, бір кесте әртүрлі пайдаланушыларға мүлдем басқа 

түрде ұсынылуы мүмкін. 

 

Деректер тұтастығын қамтамасыз ету 

Егер CREATE VIEW операторында WITH CHECK OPTION сөйлемі 

көрсетілсе, онда ДҚБЖ дерекқордың алғашқы кестелеріне анықталатын 

сұраныста WHERE сөйлемін қанағаттандырмайтын бірде-бір жол 

енгізілмейтінін бақылайды. Бұл тетік көрсетілімдегі деректердің тұтастығына 

кепілдік береді. 

Мамандандырылған көрсетілімдерді құру арқылы кейбір 

пайдаланушылардың деректерге қол жеткізуін шектеу тәжірибесі, әрине, оларға 

дерекқор кестелеріне тікелей қол жеткізу беруден елеулі артықшылықтары бар. 

Дегенмен, SQL көрсетілімдерді пайдалану кемшіліктері жоқ емес. 

 

Шектеулі жаңарту мүмкіндіктері 

Кейбір жағдайларда, көрсетілімдер олар қамтитын деректерге өзгерістер 

енгізуге мүмкіндік бермейді. 

 

Құрылымдық шектеулер 

Көрсетілім құрылымы оны құру сәтінде орнатылады. Егер анықтайтын 

сұраныс SELECT * FROM түрінде болса, онда * символы көрсетілім құру 

сәтінде алғашқы кестеде бар барлық бағандарға сілтеме береді. Егер кейіннен 

алғашқы дерекқор кестесіне жаңа бағандар қосылса, онда олар көрсетілімде 

пайда болмайды. Ол үшін көрсетілімді жойып қайта құру қажет. 

 

Өнімділіктің төмендеуі 

Көрсетілімдерді қолдану өнімділігін белгілі бір жоғалтуына байланысты. 

Бір жағдайларда бұл фактордың әсері байқалмайды, ал басқа жағдайда ол 

елеулі проблемалардың көзі болуы мүмкін. Мысалы, күрделі көпкестелі 

сұраныс көмегімен анықталған көрсетілім өңдеуге уақытты көп талап етуі 
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мүмкін. Мұндай көрсетілімге қол жеткізу керек болған сайын кестелерді 

біріктіруді жүргізу қажет. Көрсетілімдерді орындау қосымша есептеу 

ресурстарын пайдаланумен байланысты. 

 

Бақылау сұрақтары 

 

1. Көрсетілім деген не? 

2. Көрсетілімдерді қолдану не үшін қажет? 

3. Көрсетілім қалай құрылады? 

4. Көрсетілімде қандай әрекеттерді орындауға болады? 

5. Қандай көрсетілімдер түрлендіріледі? 

6. Көрсетілімдердің артықшылықтары қандай? 

7. Көрсетілімдердің кемшіліктері қандай? 
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11. ПАЙДАЛАНУШЫ ФУНКЦИЯЛАРЫ 

 

11.1. Пайдаланушы функцияларына түсінік 

 

Бір реттен артық қажет болуы мүмкін SQL тілінде күрделі алгоритмдерді 

жүзеге асыру кезінде келешекте пайдалану үшін әзірленген кодты сақтау 

сұрағы туындайды. Бұл есепті сақталатын процедуралар көмегімен жүзеге 

асыруға болады, бірақ олардың сәулеті процедураларды тікелей өрнекте 

қолдануға рұқсат бермейді, олар өрнекте көрсетілетін айнымалы мәнін 

аралықта меншіктеуді талап етеді. Осындай бағдарламалық кодты қолдану әдісі 

ыңғайсыз болып табылады. Көптеген құрастырушылар ұзақ уақыт құрастырған 

алгоритмдерді тікелей өрнектерде шақыру мүмкіндігіне ие болғысы келеді.  

Пайдаланушының функцияларын құру мүмкіндігі MS SQL Server 2000 

ұсынылды. SQL басқа жүзеге асыруларында тек ендірілген функциялар бар, 

олар ең таралған алгоритмдерді орындауды қамтамасыз етеді: максималды 

немесе минималды мәнді табу, т.б. 

Пайдаланушы функциялары сақталатын процедуралар немесе триггерлер 

сияқты дерекқордың объектілері болып табылады. Пайдаланушы функциясы 

анықталған дерекқорда орналасады және тек оның ішінде ғана қолжетімді 

болып табылады. 

SQL Server пайдаланушы функцияларының келесі кластары бар: 

 Scalar – әдеттегі скаляр мәнді қайтаратын функциялар, BEGIN ... END 

құрылымы көмегімен бір блокқа біріктірілетін көптеген командаларды қамтуы 

мүмкін; 

 Inline – функциялар тек бір SELECT қомандасынан тұрады және 

пайдаланушыға деректер жинағын деректер типі TABLE мәні түрінде 

қайтарады; 

 Multi-statement – бұл функциялар деректер жинағы бар, деректер типі 

TABLE мәндерді пайдаланушыға қайтарады, бірақ функция денесінде SQL 

көптеген командалары болады (INSERT, UPDATE, т.б.). Олардың көмегімен 

функцияны орындаған соң қайтарылатын деректер жинағы қалыптастырылады.  

Пайдаланушы функциялары сақталатын процедураларға ұқсас, бірақ 

оларды сұраныстарда ендірілген жүйе функциялары сияқты пайдалануға 

болады. Кестелерді қайтаратын пайдаланушы функциялары көрсетілімдерге 

балама таңдау бола алады. Көрсетілімдер бір SELECT өрнегімен шектелген, ал 

пайдаланушы функцияларды қосымша өрнек қамтуы мүмкін, ол күрделі және 

қуатты құрылымдарды жасауға мүмкіндік береді. 

 

11.2. Scalar функциялары 

 

Осы типті функцияларды құру және өзгерту келесі команда көмегімен 

орындалады: 

<Скаляр_функцияны_анықтау>::= 

{CREATE | ALTER } FUNCTION [иемденуші.] 
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    функция_аты 

( [ { @параметр_аты  скаляр_деректер_типі 

    [=default]}[,...n]]) 

RETURNS скаляр_деректер_типі  

[WITH {ENCRYPTION | SCHEMABINDING} 

    [,...n] ] 

[AS] 

BEGIN 

<функция_денесі> 

RETURN скаляр_өрнек 

END 

Команда параметрлері тағайынын қарастырайық. 

Функцияда бір немесе бірнеше кіріс параметрлері немесе параметрлерсіз 

болуы мүмкін. Әрбір параметрдің құрылатын функция ішінде бірегей аты 

болуы керек және «@» символынан басталуы керек. Атынан кейін параметрдің 

деректер типі көрсетіледі. Егер пайдаланушы сәйкес параметрдің мәнін 

функцияны шақыру кезінде айқын бермесе, онда параметрге автоматты түрде 

берілетін мәнді (DEFAULT) қосымша көрсетуге болады.  

RETURNS скаляр_деректер_типі құрылымы көмегімен функция 

қайтаратын мәннің қандай деректер типі болатынын көрсетіледі. 

Функция құрылатын кезде керек қосымша параметрлерін WITH кілттік 

сөзі арқылы көрсетуге болады. ENCRYPTION кілттік сөзі арқасында 

функцияны құру үшін қолданатын команданың коды шифрланады, ешкім оны 

көре алмайтын болады. Бұл мүмкіндік функцияның жұмыс логикасын 

жасыруға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, функциясы денесінде дерекқордың 

түрлі объектілеріне қатынас құру орындалуы мүмкін, сондықтан, сәйкес 

объектілерді өзгерту немесе жою функция жүмысын бұзуға әкелуі мүмкін. 

Мұны болдырмау үшін, функцияны құру кезінде SCHEMABINDING кілттік 

сөзін көрсетіп, өзгерістерді енгізуді болдырмау керек. 

BEGIN ... END кілттік сөздер арасында командалар жиыны көрсетіледі, 

олар функция денесі болады. 

Функция кодын орындау барысында RETURN кілттік сөзі кездессе, 

функцияны орындау аяқталады және оның есептеу нәтижесінде RETURN 

сөзінен кейін көрсетілген мәнді қайтарады. Функция денесінде түрлі мәндерді 

қайтаруға мүмкіндігі бар көптеген RETURN командаларды қолдануға рұқсат 

екенін ескерту қажет. Қайтарылатын мән ретінде тұрақтылар және күрделі 

өрнектер болуы мүмкін. Жалғыз шарт – қайтарылатын мәннің деректер типі 

RETURNS кілттік сөзінен кейін көрсетілген деректер типімен сәйкес келуі 

керек. 

11.1-мысал. Анықталған күнде келген тауарлардың жалпы санын есептеу 

үшін скаляр типті функцияны құру және қолдану. Функция иемденушісі – 

пайдаланушы user1 атымен. 

CREATE FUNCTION 

user1.sales(@data DATETIME) 
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RETURNS INT 

AS 

BEGIN 

DECLARE @c INT 

SET @c=(SELECT SUM(количество) 

        FROM Сделка 

        WHERE дата=@data) 

RETURN (@c) 

END 

Кіріс параметр ретінде мерзім қолданылады. Функциясы SELECT 

операторынан алынған Сделка кестесінен тауар санын қосу арқылы есептелген 

тұтас типті мәнді қайтарады. Қосу үшін жазбалар іріктеу шарты функцияның 

кіріс параметрінің келісім мерзіміне теңдігі болып табылады. 

Пайдаланушы функциясына қатынас құруды көрсетейік: 02.11.01 күні 

түске тауар санын анықтайық: 

DECLARE @kol INT 

SET @kol=user1.sales ('02.11.01') 

SELECT @kol 

 

11.3. Inline функциялары 

 

Осы типті функцияны өзгерту және құру келесі команда көмегімен 

орындалады. 

<функция_кестесінің_анықталуы>::= 

{CREATE | ALTER } FUNCTION [иемденуші.] 

    Функция_аты 

( [ { @параметр_аты скаляр_деректер_типі 

[=default]}[,...n]]) 

RETURNS TABLE 

[ WITH {ENCRYPTION | SCHEMABINDING} 

    [,...n] ] 

[AS] 

RETURN [(] SELECT_оператор [)] 

Кестелік функцияларды құру кезінде қолданатын параметрлердің негізгі 

бөлігі скаляр функцияның параметрлеріне сәйкес. Дегенмен, кестелік 

функцияларын құрудың өзіндік ерекшелігі бар. 

 RETURNS кілтті  сөзінен кейін әрқашан  TABLE кілттік сөзі көрсетілуі 

керек. Осылайша, бұл типтегі функция TABLE деректер типі мәнін қатаң 

қайтару керек. Қайтарылатын TABLE типті мәннің құрылымы меншікті 

деректер типін сипаттау кезінде айқын көрсетілмейді. Оның орнына 

функцияның жалғыз командасы болып табылатын SELECT сұранысымен 

қайтарылатын құрылымды сервер автоматты түрде TABLE қайтарылатын мәні 

үшін қолданады.  
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Осы функция типінің ерекшелігі TABLE мәнінің құрылымы типті 

анықтау кезінде RETURNS кілттік сөзінен кейін айқын көрсетілмейді, ол 

сұраныс орындау кезінде автоматты түрде құрылады.  

Функциямен қайтарылатын TABLE типті мән сұраныста тікелей FROM 

тарауында қолданылуы мүмкiн.  

11.2-мысал. Жоғары қалдықты екі тауарды анықтау үшін кестелік типті 

функцияны құру және қолдану. 

CREATE FUNCTION user1.itog() 

RETURNS TABLE 

AS 

RETURN (SELECT TOP 2 Товар.Название 

   FROM Товар INNER JOIN Склад 

   ON Товар.КодТовара=Склад.КодТовара 

ORDER BY Склад.Остаток DESC) 

Ең жоғарғы қалдығы бар екі түрлі тауарды алу үшін функцияны 

төмендегідей пайдалануға болады: 

SELECT Название 

FROM user1.itog() 

 

11.4. Multi-statement функциялары 

 

Multi-statemen типті функцияны құру және өзгерту келесі командамен 

орындалады: 

<мульти_функцияны_анықтау>::= 

{CREATE | ALTER }FUNCTION [иемденуші.] 

    функция_аты 

( [ { @параметр_аты скаляр_деректер_типі 

[=default]}[,...n]]) 

RETURNS @параметр_аты TABLE 

<кестені_анықтау> 

[WITH {ENCRYPTION | SCHEMABINDING} 

    [,...n] ] 

[AS] 

BEGIN 

<функция_денесі> 

RETURN  

END 

Параметрлердің көбін пайдалану алдынғы функцияларды сипаттау 

кезінде қарастырылған. 

Осы типті функциялар кестелік функциялар сияқты TABLE типті мәнді 

қайтарады. Алайда, кестелік функцияға қарағанда Multi-statement функциясын 

құру кезінде қайтарылатын мән құрылымын айқын көрсету керек. Ол TABLE 

кілттік сөзінен кейін көрсетіледі және, осылайша, қайтарылған деректер типін 

анықтау бөлігі болып табылады. CREATE TABLE командасы көмегімен кесте 
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құру кезінде қолданатын аттас құрылымдарға <кесте_анықтауы> 

құрылымының синтаксисі толығымен сәйкес келеді.  

Қайтарылған деректер жинағы функциясы денесінде орындалатын 

INSERT командасын пайдалану арқылы құрылуы керек. Осымен қоса, команда 

денесінде SQL тілінің әртүрлі құрылымдарын қолдануға болады, олар шығыс 

жинағында орналасатын мәндерді бақылай алады. INSERT командасымен 

жұмыс істеу кезінде жолдарды енгізетін объект атын айқын көрсету талап 

етіледі. Сондықтан, кестелік функцияларға қарағанда Multi-statement типті 

функцияларда TABLE деректер типті объектіге ат меншіктеу қажет – ол 

қайтарылатын мән құны ретінде көрсетіледі.  

Функцияны жұмысын тоқтату екі жағдайда кездеседі: егер RETURN 

кілттік сөзі кездессе және орындау қателері болса. Скаляр типті функцияларға 

қарағанда, RETURN командасын қолданған кезде қайтаратын мәнді көрсету 

қажет емес. Сервер TABLE типті деректерді RETURNS кілттік сөзінен кейін 

көрсетілген аты және құрылымымен автоматты түрде қайтарады. Функцияның 

денесінде бірнеше RETURN командасы көрсетілуі мүмкін. 

Функция жұмысы тек RETURN командасы бар кезде тоқтатылады. Егер 

функция денесінің соңына келсе де бұл ереже дұрыс болады – ең соңғы 

команда RETURN болуы тиіс. 

11.3-мысал. Кейбір қызметкер үшін оның қол астындағы қызметкерлер 

(тікелей өзінің және қол астындағы қызметкерлердің) тізімін шығарып беретін 

функцияны (multi-statement типті) құру және қолдану. 

Әрбір басшы көрсетілген қызметкерлер тізімі келесі құрылымы бар 

emp_mgr кестесінде көрсетілген: 

CREATE TABLE emp_mgr 

(emp CHAR(2) PRIMARY KEY,-- қызметкер 

mgr CHAR(2))             -- басшы 

Төменде emp_mgr кестесіндегі деректер мысалы көрсетілген. Суреттеуді 

жеңілдету үшін, қызметкерлер мен олардың басшы аттары латын тілінің 

әріптерімен көрсетілген. Ұйым директорында басшы жоқ (NULL). 

еmp mgr   

--------- 

a     NULL 

b     a 

c     a 

d     a 

e     f 

f     b 

g     b 

i     c 

k     d 

 

CREATE FUNCTION fn_findReports(@id_emp 

CHAR(2)) 
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RETURNS @report TABLE(empid CHAR(2) 

    PRIMARY KEY,  

mgrid CHAR(2)) 

AS 

BEGIN 

    DECLARE @r INT 

    DECLARE @t TABLE(empid CHAR(2) 

        PRIMARY KEY,  

mgrid CHAR(2),  

pr   INT DEFAULT 0) 

INSERT @t SELECT emp, mgr, 0 

        FROM emp_mgr 

        WHERE emp=@id_emp 

SET @r=@@ROWCOUNT 

WHILE @r>0 

BEGIN 

    UPDATE @t   SET pr=1   WHERE pr=0 

    INSERT @t SELECT e.emp, e.mgr,0 

FROM  emp_mgr e, @t t 

        WHERE e.mgr=t.empid 

            AND t.pr=1 

    SET @r=@@ROWCOUNT 

    UPDATE @t SET pr=2 WHERE pr=1 

END 

INSERT @report SELECT empid, mgrid 

FROM @t 

RETURN  

END 

Құрылған функцияны ‘b’ қызметкердің қарамағындағы қызметкерлер 

тізімін анықтау қолдану. 

SELECT * FROM fn_findReports('b') 

Оператор келесі мағыналарды қайтарады: 

еmp mgr 

----------- 

b     a  

e     f  

f     b  

g     b 

‘a’ қызметкердің қарамағындағы қызметкерлер тізімі келесі оператор 

арқылы құрылады: 

SELECT * FROM fn_findReports('a') 

еmp mgr 

--------- 

a     NULL 
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b     a 

c     a 

d     a 

e     f 

f     b 

g     b 

i     c 

k     d 

Келесі оператор ‘e’ қол астындағы қызметкерлердің тізімін құрастырады: 

SELECT * FROM fn_findReports('e') 

empmgr 

-------- 

e     f 

Келесі оператор ‘с’ қол астындағы қызметкерлердің тізімін құрастырады: 

SELECT * FROM fn_findReports('c') 

empmgr 

-------- 

c     a 

i     c 

Кез-келген функцияны өшіру келесі командамен орындалады: 

DROP FUNCTION {[ иемденуші.] функция_аты } 

    [,...n] 

 

11.5. Ендірілген функциялар 

 

SQL жұмыс істеу кезінде пайдаланушы үшін қолжетімді ендірілген 

функцияларды келесі топтарға бөлуге болады: 

 математикалық функциялары; 

 жол функциялары; 

 мерзім және уақытпен жұмыс істеу функциялары; 

 конфигурациялау функциялары; 

 қауіпсіздік жүйелер функциялары; 

 метадеректерді басқару функциялары; 

 статистикалық функциялар. 

 

11.5.1. Математикалық функциялар 

 

Математикалық функциялардың қысқаша шолуы 11.1 кестесінде 

ұсынылған. 

11.4-мысал. Салықты есептеу үшін бір ондық белгіге дейін дөңгелектеу 

функциясын пайдалану. 

SELECT Товар.Название, Сделка.Количество, 

Round(Товар.Цена* Сделка.Количество*0.05,1) 

AS Налог 
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FROM Товар INNER JOIN Сделка 

ON Товар.КодТовара=Сделка.КодТовара 

 

11.1-кесте 

 Математикалық функциялар 

 

ABS санның абсолютті мәнін есептейді 

ACOS арккосинусті есептейді 

ASIN арксинусты есептейді 

ATAN арктангенсті есептейді 

ATN2 арктангенсті квадраттарды есепке алып есептейді 

CEILING жоғарыға дөңгелектеуді орындайды 

COS бұрыштың косинусын есептейді 

COT бұрыш котангенсін қайтарады 

DEGREES бұрыш мәнін радианнан градусқа түрлендіреді 

EXP экспонентаны қайтарады 

FLOOR төмен дөңгелектеуді орындайды 

LOG табиғи логарифмін есептейді 

LOG10 ондық логарифмін есептейді 

PI "пи" мәнін қайтарады 

POWER сан дәрежесін арттырады 

RADIANS бұрыш мәнін градустан радианға түрлендіреді 

RAND кездейсоқ санды қайтарады 

ROUND берілген дәлдікпен дөңгелектеуді орындайды 

SIGN санның белгісін анықтайды 

SIN бұрыш синусын анықтайды 

SQUARE санды квадраттайды 

SQRT квадрат түбірін анықтайды 

TAN бұрыш тангенсін қайтарады 

 

11.5.2. Жолдық функциялар 
 

Жолдық функциялардың қысқаша шолуы 11.2-кестеде көрсетілген. 

11.5-мысал. Клиеттердің аты-жөндерінің бірінші әріптерін алу үшін LEFT 

функциясын пайдалану  

SELECT Фирма, [Фамилия]+"" 

    +Left([Имя],1)+"." 

    +Left([Отчество],1) 

    +"." AS ФИО 

FROM Клиент 
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11.2-кесте 

 Жолдық функциялар 

 

ASCII жолдың сол жақ символының ASCII кодын қайтарады  

CHAR ASCII коды бойынша символды қайтарады  

CHARINDEX жолға ішкі жолдың кіруі басталатын символдың реттік нөмірін 

анықтайды  

DIFFERENCE жолдардың сәйкестік көрсеткішін қайтарады   

LEFT жолдың басынан көрсетілген символдар санын қайтарады  

LEN жолдың ұзындығын қайтарады  

LOWER жолдың барлық символдарын төменгі регистрге ауыстырады  

LTRIM жолдың басындағы бос орындарды жояды  

NCHAR код бойынша Unicode символын қайтарады 

PATINDEX көрсетілген шаблон бойынша жолдағы ішкі жолды іздеуді 

орындайды  

REPLACE ішкі жолдың кіруін көрсетілген мәнге ауыстырады  

QUOTENAME жолды Unicode пішіміне түрлендіреді 

REPLICATE жолды анықталған сан рет тираждауды орындайды  

REVERSE кері ретте жазылған символдары бар жолды қайтарады  

RIGHT жолдың соңынан көрсетілген символдар санын қайтарады  

RTRIM жолдың соңындағы бос орындарды жояды  

SOUNDEX жолдың дыбысталу кодын қайтарады  

SPACE көрсетілген бос орындар санын қайтарады  

STR сандық типтің мәнін симводық пішінге түрлендіруді 

орындайды  

STUFF жаңа ішкі жолға ауыстыра отырып, символдардың көрсетілген 

санын жояды  

SUBSTRING жол үшін берілген символдан көрсетілген ұзындықтағы ішкі 

жолды қайтарады  

UNICODE жолдың сол жақ символының Unicode-кодын қайтарады  

UPPER жолдың барлық символдарын жоғарғы регистрге ауыстырады 

 

11.5.3. Мерзім және уақытпен жұмыс істеуге арналған функциялар 

  

Мерзім және уақытпен жұмыс істеуге арналған негізгі функциялардың 

қысқаша шолуы 11.3 кестесінде көрсетілген. 

11.6-мысал. Әр жылдың әр айында сатылған тауардың жалпы санын 

анықтау үшін YEAR және MONTH функцияларын пайдалану  

SELECT Year(Дата) AS Год, Month(Дата) 

   AS Месяц, 

   Sum(Количество) AS Общ_Количество 

FROM Сделка 

GROUP BY Year(Дата), Month(Дата) 

11.7. Жыл мәнін мерзімінен белгілеу мысалы. 
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DECLARE @d DATETIME 

DECLARE @y INT 

SET @d=’29.10.03’ 

SET @y=DATEPART(yy,@d) 

SELECT @y 

 

11.3-кесте 

 

 Мерзім және уақытпен жұмыс істеуге арналған негізгі функциялар 

 

DATEADD мерзімге берілген күн, ай, сағат, т.б. мәндерін қосады  

DATEDIFF екі мерзімнің көрсетілген бөліктерінің арасындағы 

айырмашылықты қайтарады  

DATENAME мерзімнен көрсетілген бөлікті белгілейді және оны символдық  

пішімде қайтарады  

DATEPART мерзімнен көрсетілген бөлікті белгілейді және оны сандық 

пішімде қайтарады 

DAY мерзімнен көрсетілген санды қайтарады  

GETDATE ағымдағы жүйелік уақытты қайтарады  

ISDATE мерзімді енгізудің мүмкін пішімдерінен біреуіне сәйкес келетін 

өрнекті дұрыстығын тексереді   

MONTH көрсетілген мерзімнен ай мәнін қайтарады  

YEAR көрсетілген мерзімнен жыл мәнін қайтарады 

 

Бақылау сұрақтары 

 

1. Пайдаланушылар функциялары деген не? 

2. Пайдаланушылар функцияларының қандай кластары бар? 

3. Scalar функциялары қалай жұмыс істейді? 

4. Inline функциялары қалай жұмыс істейді? 

5. Multi-statement функциялары қалай жұмыс істейді? 

6. Ендірілетін функциялардың қандай топтары бар? 

7. Математикалық функциялар не істейді? 

8. Жолдық функциялар не істейді? 

9. Мерзім және уақытпен жұмыс істейтін қандай функциялар бар? 
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12. САҚТАЛАТЫН ПРОЦЕДУРАЛАР 

 

12.1. Сақталатын процедураларға түсінік 

 

Сақталатын процедуралар деген бағдарламалаушының жұмысын едәуір 

жеңіл және икемді ететін SQL операторларының бір бірімен байланысқан тобы. 

Сақталатын процедураларды орындау бөлек операторлар ретін орындаудан 

жеңіл. Сақталатын процедуралар дерекқорда компиляцияланған түрде 

сақталатын және бір немесе бірнеше SQL операторлардан немесе 

функциялардан тұратын командалар жинағы. Дерекқорда жеке SQL 

операторлары орнына сақталатын процедураларды орындау пайдаланушыға 

келесі артықшылықтарды береді: 

 қажетті операторлар дерекқорда болады; 

 олардың барлығы синтаксистік талдау кезеңінен өткен және 

орындалатын пішімде болады; SQL Server сақталатын процедураларды 

орындаудың алдында ол үшін орындалу жоспарын генерациялайды және оның 

оңтайландырылуы мен компиляциясын орындайды; 

 сақталатын процедуралар үлкен тапсырмаларды өзіндік, едәуір майда 

және басқаруы ыңғайлы бөліктерге бөлуге мүмкіндік береді, сондақтан 

модульдік бағдарламалауды қолдайды; 

 сақталатын процедуралар басқа сақталатын процедуралар мен 

функцияларды шақыра алады; 

 сақталатын процедуралар басқа типті қолданбалы бағдарламалардан 

шақырыла алады; 

 ереже бойынша, сақталатын процедуралар  жеке операторлар тізбегіне 

қарағанда жылдамырақ орындалады; 

 сақталатын процедураларды пайдалану оңай: олар ондаған және 

жүздеген командалардан тұруы мүмкін, бірақ оларды іске қосу үшін 

сақталатын процедураның атын көрсету ғана жеткілікті. Бұл клиенттен 

серверге жіберілетін сұраныстың өлшемін кішірейтуге мүмкіндік береді, демек 

желіге жүктемені кішірейтеді.  

Процедураларды олар орындалатын жерде сақтау желі бойынша 

жіберілетін деректердің көлемін кішірейтуді қамтамасыз етеді және жүйенің 

жалпы өніміділігін арттырады. Сақталатын процедураларды қолдану 

бағдарламалық кешендерді сүйемелдеуді және оларға өзгерістер енгізуді 

жеңілдетеді. Әдетте, деректерді өңдеу ережелері мен алгоритмдері түріндегі 

тұтастықтың барлық шектеулері дерекқор серверінде жүзеге асырылады және 

деректерді өңдеу интерфейсін ұсынатын сақталатын процедуралар жинағы 

түріндегі соңғы қосымшаға қолжетімді. Деректердің тұтастығын қамтамасыз 

ету, сонымен қатар қауіпсіздік мақсаттарында қосымша әдетте деректерге 

тікелей рұқсат алмайды – олармен барлық жұмыстар сол немесе басқа 

сақталатын процедураларды шақыру жолымен жүргізіледі.  

Осындай әдіс желінің барлық пайдаланушылары үшін қолжетімді 

болатын деректерді өңдеу алгоритмдерінің түрлендірулерін өте қарапайым 
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етеді, және қосымшаның өзіне өзгерістер енгізусіз жүйені кеңейту 

мүмкіндігімен қамтамасыз етеді: дерекқорының серверіндегі сақталатын 

процедураларды өзгерту жеткілікті. Әзірлеушіге қосымшаны қайта құрастыру, 

оның көшірмесін құру, сонымен қатар жаңа нұсқамен жұмыс істеу 

қажеттіліктері туралы пайдаланушыларға нұсқау беру қажет емес. 

Пайдаланушылар жүйеге өзгерістер енгізілгендігі туралы мүлдем 

күдіктенбеулері мүмкін.  

Сақталатын процедуралар дерекқорының кестелеріне немесе қандай да 

бір басқа объектілеріне тәуелсіз болады. Олар клиенттік бағдарламамен, басқа 

сақталатын процедурамен немесе триггермен шақырылады. Әзірлеуші 

сақталатын процедураға қол жеткізу құқығын басқара алады, оның орындауына 

рұқсат беріп немесе тыйым салып. Сақталатын процедураның кодын өзгерту 

тек оның иемденушісіне немесе дерекқордың бекітілген рөлдегі мүшесіне 

рұқсат етіледі. Қажет жағдайда оны иемдену құқығын бір пайдаланушыдан 

басқасына беруге болады.  

 

12.2. MS SQL Server ортасындағы сақталатын процедуралар 

 

SQL Server-мен жұмыс істеу барысында пайдаланушылар сол немесе 

басқа әрекеттерді жүзеге асыратын меншікті процедураларды құра алады. 

Сақталатын процедуралар дерекқордың толық объектісі болып табылады, 

сондықтан олардың әрқайсысы нақты дерекқорда сақталады. Сақталатын 

процедураларды тікелей шақыру мүмкін егер ол өзі сақталатын дерекқор ішінде 

жүзеге асырылса ғана.  

 

Сақталатын процедуралардың типтері 

SQL Server-де сақталатын процедуралардың бірнеше типтері бар.  

 Жүйелік сақталатын процедуралар әртүрлі әкімшілік әрекеттерді 

орындау үшін тағайындалған. Серверлерді әкімшілеу бойынша барлық 

әрекеттер іс жүзінде олардың көмегімен орындалады. Жүйелік сақталатын 

процедуралар соңғы есепте пайдаланушылық дерекқоры сияқты жүйелік 

дерекқорының да жүйелік кестелерінен деректерді өзгертуге, қосуға, жоюға 

және таңдауға алып келетін жүйелік кестелер жұмысымен қамтамасыз ететін 

интерфейс болып табылатынтығын айта кетуге болады. Жүйелік сақталатын 

процедуралар sp_ префиксіне ие, ол жүйелік дерекқорда сақталады және кез 

келген басқа дерекқормен шақырылуы мүмкін.   

 Пайдаланушылық сақталатын процедуралар сол немесе басқа 

әрекеттерді жүзеге асырады. Сақталатын процедуралар – дерекқордың толық 

объектісі. Осының салдарында әрбір сақталатын процедура өздері орындалатын 

нақты дерекқорда орналасады.  

 Уақытша  сақталатын процедуралар біраз уақыт қана болады, одан 

кейін автоматты түрде сервермен жойылады. Олар жергілікті және жаһандық 

деп бөлінеді. Жергілікті уақытша сақталатын процедуралар құрылған 

бірігулерден ғана шақырылуы мүмкін. Мұндай процедураны құру барысында 
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оған бір # символынан басталатын ат беру керек. Барлық уақытша объектілер 

сияқты, бұл типті сақталатын процедуралары да пайдаланушының шығу, 

серверді қайта жіберу немесе тоқтату барысында автоматты түрде жойылады. 

Жаһандық уақытша сақталатын процедуралар осындай процедура бар кез 

келген сервер бірігулері үшін қолжетімді. Оларды анықтау үшін ## 

символдарынан басталатын ат беру жеткілікті. Бұл процедуралар серверді қайта 

жіберу немесе тоқтату, сонымен қатар олар құрылған бірігулерді жабу 

барысында жойылады.  

 

12.3. Сақталатын процедураларды құру, өзгерту, және жою  
 

Сақталатын процедураны құру келесі тапсырмаларды шешуді болжайды: 

 құрылатын сақталатын процедураның типін анықтау: уақытша немесе 

пайдаланушылық. Бұдан басқа, атын sp_ префиксінен бастап және оны жүйелік 

дерекқорға орналастырып, меншікті жүйелік сақталатын процедураны құруға 

болады. Мұндай процедура жергілікті сервердің кез келген дерекқор ішінде 

қолжетімді болады; 

 қатынау құқығын жоспарлау. Сақталатын процедураны құру 

барысында ол дерекқорды құрған пайдаланушының қол жеткізу құқығына ие 

екендігін ескеру керек; 

 сақталатын процедураның параметрлерін анықтау. Көптеген 

бағдарламалау тілдерінің құрамына кіретін процедураларға ұқсас сақталатын 

процедуралардың кіріс және шығыс параметрлері болуы мүмкін; 

 сақталатын процедураның кодын құру. Процедураның кодтары басқа 

сақталатын процедураларды шақырумен қоса SQL кез келген командалар 

тізбегінен тұра алады. 

Жаңа сақталатын процедураны құру және бұрыннан бар сақталатын 

процедуларды өзгерту келесі командалар көмегімен жүзеге асады: 

<процедураны_анықтау>::= 

{CREATE | ALTER } [PROCEDURE] процедура_аты 

    [;нөмірі] 

[{@параметрдің_аты деректер_типі } [VARYING ] 

 [=default][OUTPUT] ][,...n] 

[WITH { RECOMPILE | ENCRYPTION | RECOMPILE, 

 ENCRYPTION }] 

[FOR REPLICATION] 

AS 

 sql_оператор [...n] 

Осы команданың параметрлерін қарастырамыз. 

sp_, #, ## префикстерін пайдалана отырып құрылатын процедураны 

жүйелік немесе уақытша деп анықтауға болады. Команда синтаксисінен көрініп 

тұрғандай, құрылатын процедураның иемденушісінің атын, сонымен қатар ол 

орналасуға тиісті дерекқордың атын көрсету рұқсат етілмейді. Осылайша, 

құрылатын сақталатын процедураны нақты дерекқорда орналастыру үшін бұл 

дерекқордың ішінде CREATE PROCEDURE командасын орындауы қажет. 
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Сақталатын процедура денесінен сол дерекқордың объектілеріне қатынас құру 

барысында қысқартылған аттар беруге болады, яғни дерекқордың атын 

көрсетусіз. Басқа дерекқорда орналасқан объектілерге қатынас құру талап 

етілген кезде, дерекқордың атын көрсету міндетті.  

Аттағы нөмір – бұл процедуралар тобында сақталатын процедураны бір 

мәнді анықтайтын сақталатын процедураның идентификациялық нөмірі. 

Процедураларды басқарудың ыңғайлылығы үшін логикалы бір типті 

сақталатын процедураларды оларға бірдей аттар, бірақ әртүрлі 

идентификациялық нөмірлер меншіктеп топтастыруға болады. 

Құрылатын сақталатын процедурада кіріс және шығыс деректерді жіберу 

үшін аттары жергілікті айнымалылар аттары сияқты @ символынан басталуға 

тиісті параметрлер пайдаланылуы мүмкін. Бір сақталатын процедурада 

үтірлермен ажыратылған көптеген параметрлер беруге болады. Процедураның 

денесінде аттары осы процедураның параметрлерінің аттарымен сәйкес келетін 

жергілікті айнымалылар қолданылмауы тиіс.   

Сақталатын процедураның сәйкес келетін параметрі бар деректердің 

типін анықтау үшін пайдаланушылармен анықталғандарды қоса отырып, кез 

келген SQL деректерінің типі жарайды. Алайда CURSOR типі сақталатын 

процедураның шығыс параметрі ретінде ғана пайдаланылуы мүмкін, яғни 

OUTPUT кілттік сөзін көрсетумен. 

OUTPUT кілттік сөзінің болуы сәйкес келетін параметр сақталатын 

процедурадан деректерді қайтару үшін арналғандығын білдіреді. Алайда бұл 

параметр сақталатын процедурадағы мәндерді жіберу үшін жарамайтындығын 

білдірмейді. OUTPUT кілттік сөзін көрсету сақталатын процедурадан шығу 

барысында серверге процедураны шақыру барысында параметрдің мәні ретінде 

көрсетілген жергілікті айнымалының параметрінің ағымдағы мәнін 

меншіктеуді тапсырады. OUTPUT кілттік сөзін көрсету барысында сәйкес 

келетін параметрдің мәні процедураны шақыру барысында жергілікті 

айнымалы көмегімен ғана берілуі мүмкін. Әдеттегі параметрлер үшін рұқсат 

етілген кез келген өрнектерді немесе тұрақтыларды пайдалану рұқсат 

етілмейді.   

VARYING кілттік сөзі CURSOR типі бар OUTPUT параметрімен бірге 

қолданылады. Ол шығыс параметрі ретінде нәтижелік жиын болатынын 

анықтайды. 

DEFAULT кілттік сөзі сәйкес келетін параметр үнсіз бойынша 

қабылдайтын мәнді ұсынады. Осылайша, процедура шақыру барысында сәйкес 

келетін параметрдің мәнін айқын көрсетпеуге болады.  

Сервер сұраныстың орындалу жоспары мен компиляцияланған кодты 

кэштейтін болғандықтан процедураны шақыру барысында дайын мәндер 

пайдаланылатын болады. Алайда, кейбір жағдайларда процедураның кодын 

қайта компиляциялау талап етіледі. RECOMPILE  кілттік сөзін көрсету жүйеге 

сақталатын процедураны әрбір шақыру барысында оның орындау жоспарын 

құруды тапсырады.  
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FOR REPLICATION параметрі деректерді қақпалау және құрылатын 

сақталатын процедураны жариялаудағы мақала ретінде қосу барысында талап 

етілген.  

ENCRYPTION кілттік сөзі серверге сақталатын процедураның жұмысын 

жүзеге асыратын авторлық алгоритмдерді қорғауды қамтамасыз ететін 

сақталатын процедураның кодын шифрлауды орындауды тапсырады.  

AS кілттік сөзі сақталатын процедураның меншікті денесінің басында, 

яғни SQL командалар жинағы көмегімен сол немесе басқа әрекет жүзеге 

асырылатын командалардан кейін орналасады. Процедураның денесінде SQL 

командаларының барлығы қолданылуы мүмкін, транзакциялар жариялануы, 

бұғаттаулар орнатылуы және басқа сақталатын процедуралар шақырылуы 

мүмкін. Сақталатын процедурадан шығу  RETURN командасы арқылы жүзеге 

асады.  

Сақталатын процедураны жою келесі командамен жүзеге асады: 

DROP PROCEDURE {процедураның_аты} [,...n] 

 

12.4. Сақталатын процедураны орындау  
 

Сақталатын процедураны орындау үшін келесі команда пайдаланылады: 

[[ EXEC [ UTE] процедураның_аты [;нөмірі] 

[[@параметрдің_аты=]{мән | @айнымалының_аты} 

 [OUTPUT ]|[DEFAULT ]][,...n] 

Егер сақталатын процедураны шақыру пакеттегі жалғыз команда 

болмаса, онда EXECUTE командасының болуы міндетті. Оның үстіне бұл 

команда процедураны басқа процедура денесінен немесе триггерден шақыру 

үшін талап етіледі.  

OUTPUT кілттік сөзін пайдалану процедураны шақыру барысында 

OUTPUT кілттік сөзімен процедураны құру барысында жарияланған 

параметрлер үшін ғана рұқсат етіледі.  

Процедураны шақыру кезінде параметр үшін DEFAULT кілттік сөзі 

көрсетілсе, онда мән үнсіз бойынша пайдаланылатын болады. Әрине, 

көрсетілген DEFAULT сөзі мәндері үнсіз бойынша анықталған параметрлер 

үшін ғана рұқсат етіледі.   

EXECUTE командасының синтаксисінен процедураны шақыру 

барысында параметрлердің аттары жіберілгендігі көрінеді. Алайда, бұл 

жағдайда пайдаланушы процедураны құру барысында атап өтілген ретте 

параметрлерге арналған мәндерді көрсетуі тиіс. Параметрге мәнді үнсіз 

бойынша меншіктеу атап өту барысында оны жай ғана жіберуге болмайды. 

Егер мәндері үнсіз бойынша анықталған параметрлерді жіберу талап етілсе, 

сақталатын процедураны шақыру барысында параметрлердің аттарын айқын 

көрсету жеткілікті. Оның үстіне, мұндай тәсілмен параметрлерді және олардың 

мәндерін ретсіз атап кетуге болады.  

Процедураларды шақыру барысында не мәндермен параметрлердің 

аттары, не параметрлердің аттарынсыз тек мәндер ғана көрсетіледі. Оларды 

құрамдастыру рұқсат етілмейді.  
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12.1-мысал. Параметрсіз процедура. Иванов сатып алған тауарлардың 

атаулары мен бағасын алуға арналған процедура құру. 

CREATE PROC my_proc1 

AS 

SELECT Товар.Название,  

       Товар.Цена*Сделка.Количество 

 AS Стоимость, Клиент.Фамилия 

  FROM Клиент INNER JOIN  

  ON Товар.КодТовара=Сделка.КодТовара) 

  ON Клиент.КодКлиента=Сделка.КодКлиента 

  WHERE Клиент.Фамилия=’Иванов’ 

Процедураға қатынас құру үшін келесі командаларды пайдалануға 

болады: 

EXEC my_proc1 немесе my_proc1 

Процедура деректер жинағын қайтарады. 

12.2-мысал. Параметрсіз процедура. Бірінші сұрыпты тауардың бағасын 

10 %-ға азайтуға арналған процедура құру. 

CREATE PROC my_proc2 

AS 

UPDATE Товар SET Цена=Цена*0.9 

  WHERE Сорт=’первый’ 

Процедураға қатынас құру үшін келесі командаларды пайдалануға 

болады: 

EXEC my_proc2 немесе my_proc2 

Процедура ешқандай деректерді қайтармайды. 

12.3-мысал. Кіріс параметрлі процедура. Берілген клиент сатып алған 

тауар атаулары мен бағасын алуға арналған процедура құру.  

CREATE PROC my_proc3 

  @k VARCHAR(20) 

AS 

SELECT Товар.Название,  

       Товар.Цена*Сделка.Количество 

  AS Стоимость, Клиент.Фамилия 

  FROM Клиент INNER JOIN  

  (Товар INNER JOIN Сделка 

  ON Товар.КодТовара=Сделка.КодТовара) 

  ON Клиент.КодКлиента=Сделка.КодКлиента 

  WHERE Клиент.Фамилия=@k 

Процедураға қатынас құру үшін келесі командаларды пайдалануға 

болады: 

EXEC my_proc3 'Иванов' немесе  

my_proc3 @k='Иванов' 

12.4 мысал. Кіріс парамертрлі процедура. Көрсетілген %-ға сәйкес 

берілген типтегі тауардың бағасын азайтуға арналған процедура құру. 
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CREATE PROC my_proc4 

  @t VARCHAR(20), @p FLOAT 

AS 

UPDATE Товар SET Цена=Цена*(1-@p) 

  WHERE Тип=@t 

Процедураға қатынас құру үшін келесі командаларды пайдалануға 

болады: 

EXEC my_proc4 'Вафли',0.05 немесе 

EXEC my_proc4 @t='Вафли', @p=0.05 

12.5-мысал. Кіріс парамертрлі және үнсіз бойынша мәндермен процедура. 

Көрсетілген %-ға сәйкес берілген типтегі тауардың бағасын азайтуға арналған 

процедура құру. 

CREATE PROC my_proc5 

  @t VARCHAR(20)=’Конфеты', 

  @p FLOAT=0.1 

AS 

UPDATE Товар SET Цена=Цена*(1-@p) 

  WHERE Тип=@t 

Процедураға қатынас құру үшін келесі командаларды пайдалануға 

болады: 

EXEC my_proc5 'Вафли',0.05 немесе 

EXEC my_proc5 @t='Вафли', @p=0.05 немесе 

EXEC my_proc5 @p=0.05 

Бұл жағдайда кәмпиттің бағасы азаяды (процедураны шақыру барысында 

типтің мәні көрсетілмеген және үнсіз бойынша алынады).  

EXEC my_proc5 

Соңғы жағдайда процедураны шақыру барысында екі параметр де (тип те, 

пайыз да) көрсетілмеген, олардың мәндері үнсіз бойынша алынады. 

12.6-мысал. Кіріс және шығыс параметрлі процедура. Белгілі бір айда 

сатылған тауарлардың жалпы құнын анықтауға арналған процедура құру. 

CREATE PROC my_proc6 

  @m INT, 

  @s FLOAT OUTPUT 

AS 

SELECT @s=Sum(Товар.Цена*Сделка.Количество) 

  FROM Товар INNER JOIN Сделка 

  ON Товар.КодТовара=Сделка.КодТовара 

  GROUP BY Month(Сделка.Дата) 

  HAVING Month(Сделка.Дата)=@m 

Процедураға қатынас құру үшін келесі командаларды пайдалануға 

болады: 

DECLARE @st FLOAT 

EXEC my_proc6 1,@st OUTPUT 

SELECT @st 
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Командалардың бұл бөлімі қаңтар айында сатылған тауарлардың құнын 

анықтауға мүмкіндік береді (айдың кіріс параметрі 1-ге тең деп көрсетілген). 

Берілген қызметкер жұмыс жасайтын фирманың сатып алған 

тауарларының жалпы санын анықтауға арналған процедура құру. 

Алдымен қызметкер жұмыс істейтін фирманы анықтау үшін процедура 

құрамыз. 

CREATE PROC my_proc7 

  @n VARCHAR(20), 

  @f VARCHAR(20) OUTPUT 

AS 

SELECT @f=Фирма 

  FROM Клиент 

  WHERE Фамилия=@n 

Сосын бізді қызықтырып отырған фирма сатып алған тауардың жалпы 

санын есептейтін процедура құрамыз. 

CREATE PROC my_proc8 

  @fam VARCHAR(20), 

  @kol INT OUTPUT 

AS 

DECLARE @firm VARCHAR(20) 

EXEC my_proc7 @fam, @firm OUTPUT 

SELECT @kol=Sum(Сделка.Количество) 

  FROM Клиент INNER JOIN Сделка 

  ON Клиент.КодКлиента=Сделка.КодКлиента 

  GROUP BY Клиент.Фирма 

  HAVING Клиент.Фирма=@firm 

Процедураны шақыру келесі команданың көмегімен жүзеге асырылады  

DECLARE @k INT 

EXEC my_proc8 ‘Иванов’,@k OUTPUT 

SELECT @k 

 

Бақылау сұрақтары 

 

1. Сақталатын процедура деген не? 

2. Сақталатын процедураны орындау пайдаланушыға не береді? 

3. Сақталатын процедуралардың типтері. 

4. Сақталатын процедураны құру не береді? 

5. Сақталатын процедураны құру командасы қандай? 

6. Сақталатын процедураны орындау үшін не қажет? 

7. Сақталатын процедураны шақыру қалай орындалады? 
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13. МЕҢЗЕРЛЕР: ЖҰМЫС ІСТЕУ ПРИНЦИПТЕРІ 

 

13.1. Меңзер түсінігі 

 

Реляциялық дерекқорына сұраныс әдетте деректердің бірнеше қатарын 

(жазбалардың) қайтарады, бірақ қосымша бір мезгілде бір жазбаны ғана 

өңдейді. Тіпті егер ол бір мезгілде бірнеше қатарлармен ісі болса да (мысалы, 

электрондық кестелер түріндегі деректерді шығару), олардың саны бұрынғыша 

шектеулі. Бұдан басқа, деректерді түрлендіру, жою немесе қосу барысында 

жұмыс бірлігі қатар болып табылады. Бұл жағдайда бірінші жоспарға меңзер 

тұжырымдамасы кіріседі, және мұндай мәнмәтінде меңзер – қатарларды 

көрсетуші.  

SQL-дегі меңзер – бұл соңғы SQL операторын сақтауға арналған 

дерекқорының жадысындағы аймақ. Егер ағымдағы оператор – дерекқорға 

сұраныс болса, жадыда меңзердің ағымдағы мәні немесе ағымдағы жолы деп 

аталатын сұраныстың деректер жолы сақталады. Жадыда көрсетілген аймақ 

қолданбалы бағдарламалар үшін атауланған және қолжетімді. 

Әдетте меңзерлер дерекқордан мұнда сақталатын ақпараттардың кейбір 

ішкі жиындарын таңдау үшін пайдаланылады. Уақыттың әрбір сәтінде 

қолданбалы бағдарламамен меңзердің бір жолы тексерілуі мүмкін. Меңзерлер 

процедуралық типтегі тілдерде жазылған қолданбалы бағдарламаларға 

ендірілген SQL операторларында жиі қолданылады. Олардың кейбіреулері 

дерекқор серверімен жанама құрылады, сол уақытта басқалары 

бағдарламалаушылармен анықталады.  

SQL стандартына сәйкес меңзерлермен жұмыс істеу барысында келесі 

негізгі әрекеттерді көрсетуге болады: 

 меңзерді құру немесе жариялау; 

 меңзерді ашу, яғни оны көпдеңгейлі жадыда сақталатын деректермен 

толтыру; 

 меңзерден іріктеу және оның көмегімен деректер жолдарын өзгерту; 

 меңзерді жабу, содан кейін ол пайдаланушылық бағдаламалары үшін 

қолжетімсіз болады; 

 меңзерді босату, яғни оның жабылуы онымен қауымдастырылған 

жадыны босатуы міндетті емес болғандықтан, меңзерді объект сияқты жою. 

Әртүрлі жүзеге асыруларда меңзерді анықтаудың кейбір 

айырмашылықтары болуы мүмкін. Мысалы, кейде әзірлеуші меңзерге бөлінген 

жадыны айқын түрде босату керек. Меңзерді босатудан соң онымен 

қауымдастырылған жады да босатылады. Мұның барысында оның атын қайта 

пайдалану мүмкін болады. Басқа жүзеге асыруларда меңзерді жабу кезінде 

жадыны босату жанама түрде өтеді. Қалпына келтіруден соң бірден ол басқа 

операциялар үшін қолжетімді болады: басқа меңзерді ашу, т.б.  

Кейбір жағдайларда меңзерді қолдану шарасыз. Алайда мүмкіндігінше 

бұдан құтылу және деректерді өңдеудің стандартты командаларымен жұмыс 

істеу қажет: SELECT, UPDATE, INSERT, DELETE. Одан басқа, меңзерлер 
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деректердің барлық көлеміне өзгерту операцияларын жүргізуге мүмкіндік 

бермейді, стандартты SQL құралдарына қарағанда меңзер арқылы деректерді 

өңдеу операцияларын орындаудың жылдамдығы айтарлықтай төмен.  

 

13.2. MS SQL Server ортасында меңзерлерді жүзеге асыру 

 

SQL Server меңзерлердің үш түрін қолдайды: 

  SQL меңзерлері негізінен сценарийлер, сақталатын процедуралар 

триггерлер ішінде қолданылады; 

  сервер меңзерлері серверде әрекет етеді және ODBC, OLE DB, 

DB_Library арналған қосымшалардың бағдарламалық интерфейсін жүзеге 

асырады; 

 клиент меңзерлері клиенттің өзінде жүзеге асады. Олар серверден 

барлық нәтижелі жолдар жинағын таңдайды және оны желілік операцияларды 

орындауда уақыт жоғалтуды азайту есебінен деректерді өңдеу операцияларын 

жылдамдатуға мүмкіндік беретіндей жергілікті сақтайды.  

Көп пайдаланушылық қосымшаларының әртүрлі типтері деректерге 

қатарлас қатынауды ұйымдастырудың да әртүрлі типтерін талап етеді. Кейбір 

қосымшаларға дерекқордағы өзгертулер туралы ақпараттарға жылдам қатынас 

құру қажет. Бұл билеттерді қосалқылау жүйелері үшін сипат. Басқа 

жағдайларда, мысалы, статистикалық есептеме жүйелерінде деректердің 

тұрақтылығы маңызды, егер олар үнемі түрлендіріліп тұрса, бағдарламалар 

ақпаратты тиімді бейнелей алмайды. Әртүрлі қосымшаларға меңзерлердің 

әртүрлі жүзеге асырулары керек.  

SQL Server ортасында меңзерлердің типтері берілетін мүмкіндіктер 

бойынша ажыратылады. Меңзердің типі оны құру кезінде анықталады және 

өзгертіле алмайды. Меңзерлердің кейбір типтері нәтижелі жинаққа қосылған 

жолдардағы басқа пайдаланушылармен жасалынған өзгерістерді көрсетуі 

мүмкін. Алайда, SQL Server мұндай жолдарды тек жолға қатынас құру кезінде 

ғана өзгертулерді бақылайды және жол оқылып қойған кезде өзгертулерді 

түрлендіруге мүмкіндік бермейді.  

Меңзерлер екі категорияға бөлінеді: ретті және айналдырмалы. Ретті 

меңзерлер деректерді тек бір бағытта – басынан аяғына дейін таңдауға 

мүмкіндік береді. Айналдырмалы меңзерлер әрекеттердің үлкен еркіндігін 

береді – екі бағытта да ауыстыру және меңзердің нәтижелі жинағының кез 

келген жолына өтуіне рұқсат етіледі. Егер бағдарлама меңзер көрсететін 

деректерді түрлендіруге қабілетті болса, ол ретті және түрлендірілетін деп 

аталады. Меңзерлер туралы айта отырып, транзакцияның оңашаланғандығы 

туралы естен шығармаған жөн. Бір пайдаланушы жазбаны түрлендірген кезде, 

басқасы оның меншікті меңзердің көмегімен оқиды, оның үстіне ол сол 

жазбаны түрлендіре алады, ал бұл деректердің тұтастығын сақтауды қажет 

етеді.  

SQL Server статикалық, динамикалық, ретті және кілттер жинағымен 

басқарылатын меңзерлерді қолдайды.  
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Cтатикалық меңзер cұлбаcында ақпарат дерекқордан бір рет оқылады 

және жылдам түсірілген сурет (кейбір уақыттың сәттеріндегі күй бойынша) 

түрінде сақталады, сондықтан дерекқорға басқа пайдаланушымен енгізілген 

өзгертулер көрінбейді. Меңзерді ашу уақытына сервер оның толық нәтижелі 

жинағына қосылған барлық жолдарға бұғаттау орнатады. Статикалық меңзер 

құрылғаннан соң өзгермейді және әрқашан оның ашылу сәтінде бар болған 

деректер жинағы бейнелейді.  

Егер басқа пайдаланушылар алғашқы кестеде меңзерге қосылған 

деректерді өзгертсе, бұл статикалық меңзерге ешқандай әсер бермейді.  

Статикалық меңзерге өзгертулер енгізу мүмкін емес, сондықтан ол 

әрқашан "тек оқу үшін" режимінде ашылады.  

Динамикалық меңзер деректерді "жанды" күйде қолдайды, бірақ бұл 

желілік және бағдарламалық ресурстардың шығындарын талап етеді. 

Динамикалық меңзерлерді пайдалану барысында алғашқы деректерінің толық 

көшірмесі құрылмайды, сол немесе басқа деректерге пайдаланушыны қатынас 

құру барысында ғана алғашқы кестелерінен динамикалық іріктеу орындалады. 

Іріктеу уақытында сервер жолдарды бұғаттайды, ал меңзердің толық нәтижелі 

жинағындағы пайдаланушымен енгізілген барлық өзгертулер меңзерде 

көрінетін болады. Алайда, егер басқа пайдаланушы меңзермен деректерді 

іріктеуден соң өзгертулер енгізген болса, онда олар меңзерде байқалмайды.   

Кілттер жинағымен басқарылатын меңзер осы мұқтаждықтар арасының 

ортасында болады. Жазбалар таңдау сәтінде идентификацияланады, осылайша 

өзгертулер қадағаланады. Меңзердің мұндай типі артына айналдыруды жүзеге 

асыруда пайдалы – онда ақпарат жаңаланбағанша, қатарларды жою мен қосу 

көрінбейді, ал драйвер жазбаның жаңа нұсқасын таңдайды, егер оған 

өзгертулер енгізілген болса.  

Ретті меңзерлер кері бағытта деректерді таңдауға рұқсат бермейді. 

Пайдаланушы жолдарды меңзердің басынан соңына дейін ғана таңдай алады. 

Ретті меңзер барлық жолдардың жинағын сақтамайды. Олар меңзерден 

таңдалған уақытта дерекқордан оқылады, бұл пайдаланушылар дерекқорға 

INSERT, UPDATE, DELETE командалар көмегімен енгізілген барлық 

өзгертулерді динамикалық бейнелеуге мүмкіндік береді. Меңзерде деректердің 

ең соңғы күйі көрінеді.   

Статикалық меңзерлер деректерге тұрақты көзқарасты қамтамасыз етеді. 

Олар ақпараттарды "жинақтау" жүйелері үшін жақсы: есеп беру жүйелері үшін 

қосымшаларға және статистикалық, аналитикалық мақсаттарға арналған. Бұдан 

басқа, статикалық меңзер басқаларына қарағанда деректердің көп санын 

таңдауды өте жақсы орындайды. Керісінше, электрондық сатып алу немесе 

билеттерді қосалқылау жүйелерінде өзгертулерді енгізу барысында 

жаңартылатын ақпараттарды динамикалы қабылдау қажет. Мұндай 

жағдайларда динамикалық меңзер пайдаланылады. Бұл қосымшаларда 

жіберілетін деректердің көлемі, ереже бойынша, үлкен емес, ал оларға қатынау 

қатарлар (жеке жазбалар) деңгейінде жүзеге асады. Топтық қатынау өте сирек 

кездеседі.  
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13.3. MS SQL Server ортасында меңзерді басқару 

 

Меңзерді басқару келесі командаларды орындау жолымен жүзеге асады:  

 DECLARE – меңзерді құру немесе жариялау; 

 OPEN – меңзерді ашу, яғни оны деректермен толтыру; 

 FETCH – меңзерден іріктеу және меңзердің көмегімен деректер 

жолдарын өзгерту; 

 CLOSE – меңзерді жабу; 

 DEALLOCATE – меңзерді босату, яғни меңзерді объект ретінде жою. 

 

13.3.1. Меңзерді жариялау 
 

SQL стандартында меңзерді құру үшін келесі команда ескерілген: 

<меңзерді_құру>::= 

  DECLARE меңзердің_аты 

    [INSENSITIVE][SCROLL] CURSOR 

  FOR SELECT_оператор 

  [FOR { READ_ONLY | UPDATE  

    [OF бағанның_аты[,...n]]}] 

INSENSITIVE кілттік сөзін пайдалану барысында статикалық меңзер 

құрылады. Деректерді өзгертуге рұқсат берілмейді, бұдан басқа, басқа 

пайдаланушылармен жасалынған өзгертулер бейнеленбейді. Егер 

INSENSITIVE кілттік сөзі жоқ болса, динамикалық меңзер құрылады. 

SCROLL кілттік сөзін көрсету барысында құрылған меңзерді таңдаудың 

кез келген командасын қолдануға мүмкіндік беретіндей кез келген бағытқа 

айландыруға болады. Егер бұл аргумент болмаса, онда меңзер ретті болады, 

яғни оны қарау тек бір бағытта – басынан соңына дейін мүмкін болады.  

SELECT-операторы меңзер жолдарының нәтижелі жинағын анықтайтын 

SELECT сұраныс денесін береді.  

FOR READ_ONLY аргументін көрсету кезде "тек оқу үшін" меңзері 

құрылады және деректерді ешқандай түрлендіруге рұқсат етілмейді. Ол 

статикалықтан ерекшеленеді, әйткенмен деректерді өзгертуге мүмкіндік 

бермейді. "Тек оқу үшін" меңзері ретінде басқа пайдаланушымен жасалынған 

өзгертулерді бейнелеуге мүмкіндік беретін динамикалық меңзер жариялануы 

мүмкін.  

FOR UPDATE аргументімен меңзер құру меңзердегі деректерді өзгертуді 

не көрсетілген бағанда, не OF бағанның_аты аргументінің жоқ кезінде барлық 

бағанда орындауға мүмкіндік береді.   

MS SQL Server ортасында меңзер құру командасының келесі синтаксисі 

қабылданған: 

< меңзерді_құру >::= 

  DECLARE меңзердің_аты CURSOR [LOCAL | GLOBAL] 

  [FORWARD_ONLY | SCROLL] 

  [STATIC | KEYSET | DYNAMIC | FAST_FORWARD] 

  [READ_ONLY | SCROLL_LOCKS | OPTIMISTIC] 
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  [TYPE_WARNING] 

  FOR SELECT_оператор 

  [FOR UPDATE [OF бағанның_аты [,...n]]] 

LOCAL кілттік сөзін пайдалану барысында оны құратын пакет, триггер, 

сақталатын процедура немесе пайдаланушы функциясы ішінде ғана көрінетін 

жергілікті меңзер құрылатын болады. Пакеттің, триггердің, сақталатын 

процедураның немесе функцияның жұмысы аяқталған соң, меңзер жанама 

түрде жойылады. Меңзердің мазмұнын оны құрған құрылым шегінен тыс 

жіберу үшін оның параметріне OUTPUT аргументін меншіктеу қажет. 

Егер GLOBAL кілттік сөзі көрсетілсе, жаһандық меңзер құрылады; ол 

ағымдағы байланыс жабылғанға дейін болады.  

FORWARD_ONLY көрсету барысында ретті меңзер құрылады; 

деректерді іріктеуді бірінші жолдан соңғысына дейінгі бағытта ғана жүзеге 

асыруға болады.  

SCROLL көрсету барысында айналдырмалы меңзер құрылады; деректерге 

қатынас құру келген ретте және кез келген бағытта мүмкін болады.  

STATIC көрсету барысында статикалық меңзер құрылады. 

KEYSET көрсету барысында кілттік меңзер құрылады. 

DYNAMIC көрсету барысында динамикалық меңзер құрылады. 

Егер READ_ONLY меңзері үшін FAST_FORWARD аргументін көрсетсе, 

онда құрылған меңзер деректерге жылдам қатынау үшін оңтайландырылған 

болады. Бұл аргумент FORWARD_ONLY және OPTIMISTIC аргументтерімен 

бірге пайдаланылуы мүмкін емес.   

OPTIMISTIC аргументін көрсетумен құрылған меңзерде, меңзер 

ашылғаннан кейін өзгертілген жолдарды өзгертуге және жоюға тыйым 

салынады.  

TYPE_WARNING аргументін көрсету барысында сервер пайдаланушыға 

меңзердің типінің жанама өзгеруі туралы хабарлайтын болады, егер ол SELECT 

сұранысымен үйлесімді емес болса. 

 

13.3.2. Меңзерді ашу 
 

Меңзерді ашу және оны көрсетілген деректермен толтыру үшін SELECT 

сұранысының меңзерін құру барысында келесі команда пайдаланылады: 

OPEN {{[GLOBAL] меңзердің_аты} 

     |@меңзер_айнымалысының_аты} 

Меңзерді ашқан соң, онымен байланысты SELECT оператырын орындау 

жүргізіледі, оның шығыс деректері көпдеңгейлік жадыда сақталады.  

 

13.3.3. Меңзерден деректерді іріктеу 
 

Меңзерді ашқан соң бірден оның мазмұнын (сәйкес келетін сұранысты 

орындау нәтижесі) келесі команда арқылы таңдауға болады: 

FETCH [[NEXT | PRIOR | FIRST | LAST 

  | ABSOLUTE {жол_нөмірі 
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  | @жол_айнымалысының_нөмірі} 

  | RELATIVE {жол_нөмірі |  

    @ жол_айнымалысының_нөмірі}] 

  FROM ]{{[GLOBAL ] меңзердің_аты}| 

    @меңзер_айнымалысының_аты} 

  [INTO @айнымалының_аты [,...n]] 

FIRST көрсету барысында ағымдағы жол болатын меңзердің толық 

нәтижелі жинағының ең бірінші жолы қайтарылатын болады.  

LAST көрсету барысында меңзердің ең соңғы жолы қайтарылады. Ол 

ағымдағы жол болады.  

NEXT көрсету барысында толық нәтижелі жинақта ағымдағы жолдан 

кейін тұрған жол қайтарылады. Енді ол ағымдағы болады. Үнсіз бойынша 

FETCH командасы жолдарды іріктеудің дәл осы тәсілін пайдаланады.  

PRIOR кілттік сөзі ағымдағы жолдың алдындағы жолды қайтарады. Ол 

ағымдағы жол болады.  

ABSOLUTE {жол_нөмірі | @жол_айнымалысының_нөмірі} аргументі 

меңзердің толық нәтижелі жинағындағы абсолютті реттік нөмірі бойынша 

жолды қайтарады. Жолдың нөмірін тұрақты немесе жол нөмірі сақталатын 

айнымалы атының көмегімен беруге болады. Айнымалы бүтін санды деректер 

типі болуы тиіс. Оң және теріс мәндер көрсетілу мүмкін. Оң мәнді көрсету 

барысында жол жинақтың басынан бастап, теріс мән – соңынан есептеледі. 

Таңдалынған жол ағымдағы болады. Егер нөл мәні көрсетілсе, жол 

қайтарылмайды. 

RELATIVE {жол_саны | @жол_айнымалысының_саны} аргументі 

ағымдағы жолдан кейін көрсетілген жолдар санынан кейін тұратын жолды 

қайтарады. Егер теріс мән көрсетсе, онда ағымдағы жолдың алдында 

көрсетілген жолдар санынан кейін жолды қайтарады. Нөл мәнін көрсету 

барысында ағымдағы жол қайтарылады. Қайтарылған жол ағымдағы болады.  

Жаһандық меңзерді ашу үшін оның атының алдында GLOBAL кілттік 

сөзін көрсету талап етіледі. Меңзердің аты да айнымалының көмегімен 

көрсетілген болуы мүмкін. 

INTO @айнымалының_аты [,...n] құрылымында қайтарылатын жолдың 

бағандарының сәйкес келетін мәндері сақталатын айнымалылардың тізімі 

беріледі. Айнымалыларды көрсету реті меңзердегі бағандар ретімен, ал 

айнымалының деректер типі – меңзердің бағанындағы деректер типімен сәйкес 

келуі тиіс. Егер INTO құрылымы көрсетілмесе, онда FETCH командасының 

тәртібі SELECT командасының тәртібін еске түсіретін болады – деректер 

экранға шығарылады. 

 

13.3.4. Деректерді өзгерту және жою 
 

Меңзердің көмегімен өзгертулерді орындау үшін келесі пішіндегі 

UPDATE командасын орындау қажет: 

UPDATE кесте_аты SET {баған_аты={ 

  DEFAULT | NULL | өрнек}}[,...n] 
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  WHERE CURRENT OF {{[GLOBAL] мензердің_аты} 

  |@меңзер_айнымалысының_аты} 

Бір операцияда меңзердің ағымдағы жолының бірнеше бағандары 

өзгертілуі мүмкін, бірақ олардың бәрі бір кестеге тиесілі болуы тиіс. 

Меңзер арқылы деректерді жою үшін келесі пішіндегі DELETE 

командасы пайдаланылады: 

DELETE кесте_аты 

  WHERE CURRENT OF {{[GLOBAL] меңзердің_аты} 

  |@меңзер_айнымалысының_аты} 

Нәтижесінде меңзердегі ағымдағы орнатылған жол жойылатын болады.  

 

13.3.5 Меңзерді жабу 
 

CLOSE {меңзердің_аты | @меңзер_айнымалысының_аты} 

Жабудан соң меңзер бағдарлама пайдаланушылары үшін қол жетімсіз 

болады. Жабу барысында оның жұмыс үдерісінде орнатылған барлық 

бұғаттаулар алынады. Жабу тек ашық меңзерге ғана қолданылады. Жабық, 

бірақ босатылмаған меңзер қайтадан ашылуы мүмкін. Ашылмаған меңзерді 

жабуға рұқсат етілмейді.  

 

13.3.6 Меңзерді босату 

 

Меңзерді жабу онымен қауымдастырылған жадыны міндетті түрде 

босатпайды. Кейбір жүзеге асыруларда оны DEALLOCATE операторының 

көмегімен айқын босатуы қажет. Меңзерді босатудан соң жады да босатылады, 

мұның барысында меңзердің атын қайта пайдалану мүмкін болады.  

DEALLOCATE {меңзердің_аты |  

  @меңзер_айнымалысының_аты} 

Меңзердің соңына жетуді бақылау үшін келесі функцияны қолдану 

ұсынылады: @@FETCH_STATUS 

@@FETCH_STATUS функциясы қайтарады: 

0, егер іріктеу сәтті аяқталса; 

-1, егер іріктеу меңзердің шегінен тыс орналасқан жолдарды іріктеу 

әрекетінің салдарынан сәтсіз аяқталса; 

-2, егер іріктеу жойылған немесе өзгертілген жолдарға қатынас құру 

әрекетінің салдарынан сәтсіз аяқталса. 

13.1-мысал. Меңзерді жариялау. 

DECLARE abc CURSOR SCROLL FOR 

SELECT * FROM Клиент 

DECLARE @MyCursor CURSOR 

13.2-мысал. Меңзерді жариялау үшін айнымалыны пайдалану. 

SET @MyCursor=CURSOR LOCAL SCROLL FOR 

SELECT * FROM Клиент 

13.3-мысал. Меңзерді жариялау және ашу. 

DECLARE abc CURSOR GLOBAL SCROLL FOR 
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SELECT * FROM Клиент 

OPEN abc 

13.4-мысал. Меңзерді қайта меншіктеу үшін айнымалыны пайдалану. 

DECLARE @MyCursor CURSOR 

SET @MyCursor=abc 

13.5-мысал. Мәскеудегі фирмалар мен клиенттердің тізімін шығаруға 

арналған меңзерді әзірлеу. 

DECLARE  @firm    VARCHAR(50), 

         @fam     VARCHAR(50), 

         @message VARCHAR(80) 

PRINT ' Список клиентов' 

DECLARE klient_cursor CURSOR LOCAL FOR 

    SELECT Фирма, Фамилия 

    FROM Клиент 

    WHERE Город='Москва' 

    ORDER BY Фирма, Фамилия 

 

OPEN klient_cursor 

FETCH NEXT FROM klient_cursor INTO @firm, @fam 

WHILE @@FETCH_STATUS=0 

BEGIN 

    SELECT @message='Клиент '+@fam+ 

                    ' Фирма '+ @firm 

    PRINT @message 

 

-- келесі клиентке өту-- 

 

    FETCH NEXT FROM klient_cursor  

      INTO @firm, @fam 

END 

CLOSE klient_cursor 

DEALLOCATE klient_cursor 

13.6-мысал. Мәскеудегі клиенттер сатып алған тауарлардың жалпы құны 

мен тізімін шығаруға арналған меңзерді әзірлеу. Бір меңзерге барлық мәскеулік 

клиенттер енгізіледі, сосын меңзердің әр жолы үшін, яғни әр клиент үшін басқа 

меңзері анықталады және баспаға шығарылады – оның сатып алғандары. 

Клиенттің сатып алынған заттарының жалпы құны есептеледі.  

DECLARE @id_kl    INT, 

        @firm     VARCHAR(50), 

        @fam      VARCHAR(50),        

        @message  VARCHAR(80), 

        @nam      VARCHAR(50), 

        @d        DATETIME, 

        @p        INT, 
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        @s        INT 

SET @s=0 

PRINT 'Список покупок' 

DECLARE klient_cursor CURSOR LOCAL FOR 

    SELECT КодКлиента, Фирма, Фамилия 

    FROM Клиент 

    WHERE Город='Москва' 

    ORDER BY Фирма, Фамилия 

 

OPEN klient_cursor 

FETCH NEXT FROM klient_cursor 

INTO @id_kl, @firm, @fam 

WHILE @@FETCH_STATUS=0 

BEGIN 

    SELECT @message='Клиент '+@fam+ 

        ' Фирма '+ @firm 

    PRINT @message 

    SELECT @message='Наименование товара Дата 

        покупки Стоимость' 

    PRINT @message 

    DECLARE tovar_cursor CURSOR FOR 

        SELECT Товар.Название, Сделка.Дата, 

            Товар.Цена*Сделка.Количество AS 

    Стоимость 

        FROM Товар INNER JOIN Сделка ON Товар. 

    КодТовара=Сделка.КодТовара 

        WHERE Сделка.КодКлиента=@id_kl 

 

    OPEN tovar_cursor 

    FETCH NEXT FROM tovar_cursor  

      INTO @nam, @d, @p 

    IF @@FETCH_STATUS<>0 

        PRINT 'Нет покупок' 

    WHILE @@FETCH_STATUS=0 

    BEGIN 

        SELECT @message='   '+@nam+'   '+ 

           CAST(@d AS CHAR(12))+'  '+ 

           CAST(@p AS CHAR(6)) 

        PRINT @message 

        SET @s=@s+@p 

        FETCH NEXT FROM tovar_cursor 

        INTO @nam, @d, @p   

    END 

    CLOSE tovar_cursor 
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    DEALLOCATE tovar_cursor 

  

    SELECT @message='Общая стоимость '+ 

     CAST(@s AS CHAR(6)) 

    PRINT @message     

 

-- келесі клиентке өту -- 

 

    FETCH NEXT FROM klient_cursor  

    INTO @id_kl, @firm, @fam 

END 

CLOSE klient_cursor 

DEALLOCATE klient_cursor 

13.7-мысал. Мәскеудегі клиенттерге арналған айналдырмалы меңзер 

құру. Егер телефон нөмірі 1-ден басталса, мұндай нөмірлі клиентті жою және 

меңзердің бірінші жазбасында телефон нөмірінің бірінші санын 4-ке ауыстыру.  

DECLARE @firm     VARCHAR(50), 

        @fam      VARCHAR(50), 

        @tel      VARCHAR(8),  

        @message  VARCHAR(80) 

PRINT 'Список клиентов' 

DECLARE klient_cursor CURSOR GLOBAL SCROLL 

KEYSET FOR 

        SELECT Фирма, Фамилия, Телефон 

        FROM Клиент 

        WHERE Город='Москва' 

        ORDER BY Фирма, Фамилия 

FOR UPDATE 

OPEN klient_cursor 

FETCH NEXT FROM klient_cursor  

    INTO  @firm, @fam, @tel 

WHILE @@FETCH_STATUS=0 

BEGIN          

    SELECT @message='Клиент '+@fam+ 

        'Фирма'+@firm 'Телефон'+ @tel 

    PRINT @message 

 

-- егер телефон нөмірі 1-ден басталса,  

-- мұндай нөмірлі клиентті жою 

    IF @tel LIKE ‘1%’ 

       DELETE Клиент 

       WHERE CURRENT OF klient_cursor 

    ELSE  

-- келесі клиентке өту 
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    FETCH NEXT FROM klient_cursor  

    INTO @firm, @fam, @tel 

END 

 

FETCH ABSOLUTE 1 FROM klient_cursor  

    INTO @firm, @fam, @tel 

 

-- меңзердің бірінші жазбасында 

-- телефон нөмірінің бірінші санын 4-ке ауыстыру 

 

   UPDATE Клиент SET Телефон=’4’ +      

   RIGHT(@tel,LEN(@tel)-1)) 

        WHERE CURRENT OF klient_cursor 

SELECT @message='Клиент'+@fam+'Фирма'+ 

    @firm 'Телефон'+ @tel 

    PRINT @message 

CLOSE klient_cursor 

DEALLOCATE klient_cursor 

13.8-мысал. Меңзерді процедураның шығыс параметрі ретінде пайдалану. 

Процедура деректер жинағын – тауарлардың тізімін қайтарады.  

CREATE PROC my_proc 

@cur CURSOR VARYING OUTPUT 

AS 

SET @cur=CURSOR FORWARD_ONLY STATIC FOR 

SELECT Название FROM Товар 

OPEN @cur 

Шығыс меңзерінен процедураны шақыру және деректерді баспаға 

шығару келесі түрде жүзеге асады: 

DECLARE @my_cur CURSOR 

DECLARE @n VARCHAR(20) 

EXEC my_proc @cur=@my_cur OUTPUT 

  FETCH NEXT FROM @my_cur INTO @n 

  SELECT @n 

WHILE (@@FETCH_STATUS=0) 

BEGIN 

  FETCH NEXT FROM @my_cur INTO @n 

  SELECT @n 

END 

CLOSE @my_cur 

DEALLOCATE @my_cur 

 

Бақылау сұрақтары 

 

1. Меңзер деген не? 
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2. Меңзермен жұмыс істеу кезіндегі әрекеттер. 

3. SQL меңзерлер типтері қандай? 

4. SQL қандай меңзерлерді қолдайды? 

5. Статикалық меңзер деген не? 

6. Меңзерлерді басқарудың қандай командалары бар? 

7. Меңзер қандай командамен құрылады? 

8. Меңзерді қалай ашады және толықтырады? 

9. Меңзерден деректерді қалай іріктейді? 

10. Меңзер көмегімен деректер қалай өзгертіледі және жойылады? 

11. Меңзер қолданушыға жетімді болмау үшін не істеу қажет? 

12. Қандай меңзерді қайта ашуға болады? 
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14. ТРИГГЕРЛЕР: ҚҰРУ ЖӘНЕ ҚОЛДАНУ 

 

14.1. SQL тілінің стандартында триггерді анықтау 

 

Триггерлер сақталатын процедуралардың бір түрі болып табылады. 

Олардың орындалуы кесте үшін деректерді өзгерту тілінің (DML) кейбір 

операторын орындау барысында өтеді. Триггерлер деректердің тұтастығын 

тексеру үшін, сонымен қатар транзакцияларды кері шегіндіру үшін 

пайдаланылады.  

Триггер – бұл орындалуы реляциялық дерекқор ішінде анықталған 

оқиғалардың келуімен шарттастырылған, компиляцияланған SQL-процедура. 

Триггерлерді пайдалану дерекқор пайдаланушылары үшін өте ыңғайлы. Бірақ, 

оларды пайдалану енгізу/шығару операцияларына қосымша ресурстардың 

шығындарымен жиі байланысты. Егер сондай нәтижелерге (ресурстардың 

едәуір аз өндірістік емес шығындарымен) сақталатын процедуралар немесе 

қолданбалы бағдарламалар көмегімен жетуге болатын болса, онда триггерлерді 

қолдану орынсыз.   

Триггерлер – дерекқорда деректердің тұтастығын қолдау үшін 

пайдаланылатын SQL сервердің ерекше құралы. Тұтастықты шектеу, ережелер 

мен үнсіз мәндер көмегімен функционалдықтың қажетті деңгейіне әрқашан 

жетуге болмайды. Деректердің нақтылығына және растылығына кепілдік 

беретін деректерді тексерудің күрделі алгоритмдерін жүзеге асыру жиі талап 

етіледі. Бұдан басқа, кейде байланысқан деректерді қажетті бейнеде өзгерту 

үшін кестелердің мәндерінің өзгеруін қадағалау қажет. Триггерлерді 

ережелерге, стандартты мәндерге, т.б. сәйкес барлық операцияларды 

орындағаннан кейін іске кірісетін сүзгі түрінде қарастыруға болады.  

Триггер ол байналысқан кестелерде деректерді өзгерту әрекеті барысында 

автоматты түрде сервермен жіберілетін сақталатын процедуралардың арнайы 

типі. Әрбір триггер нақты кестеге байланыстырылады. Онымен жасалатын 

барлық деректер түрлендірулері бір транзакция ретінде қарастырылады. Қате 

табу немесе деректердің тұтастығын бұзу жағдайында бұл транзакцияны кері 

шегіндіру өтеді. Осылай өзгертулерді енгізуге тыйым салынады. Сондай-ақ 

триггермен жасалынған барлық өзгертулер жойылады.  

Триггерді тек дерекқордың иемденушісі ғана құрады. Бұл шектеу 

кестелердің құрылымын, онымен басқа объектілердің байланысу тәсілдерін, т.б. 

кездейсоқ өзгертуден құтылуға мүмкіндік береді.  

Триггер өте пайдалы және сол мезгілде қауіпті құрал. Оның жұмысының 

қате логикасы барысында бүкіл дерекқорды оңай жойып жіберуге болады, 

сондықтан триггерлерді өте мұқият қадағалау қажет.  

Әдеттегі ішкі бағдарламаға қарағанда триггер триггерлік оқиғалар 

туындау жағдайында жанама орындалады, оның үстіне оның аргументтері жоқ. 

Оны әрекетке келтіруді кейде триггерді жіберу деп атайды. Триггерлердің 

көмегімен келесі мақсаттарға жетуге болады: 
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 енгізілген деректердің нақтылығын тексеру және қиын, егер мүмкін 

болса, кестелер үшін орнатылған тұтастық шектеулерінің көмегімен деректер 

тұтастығының күрделі шектеулерін орындауды қолдау; 

 белгілі түрде жүзеге асырылған кестелерді жаңарту барысында кейбір 

әрекеттерді орындау қажеттіліктері туралы еске салатын ескертулер беру; 

 енгізілген өзгертулер мен оларды орындаған тұлғалар туралы 

мәліметтерді тіркеу арқылы аудиторлық ақпараттарды жинау; 

 репликацияны қолдау. 

CREATE TRIGGER командасының негізгі пішіні төменде көрсетілген: 

<Триггерді_анықтау>::= 

  CREATE TRIGGER триггердің_аты 

  BEFORE | AFTER <триггерлік_оқиға> 

  ON <кесте_аты> 

  [REFERENCING  

    <ескі_немесе_жаңа_лақап_аттар_тізімі>] 

  [FOR EACH { ROW | STATEMENT}] 

  [WHEN(триггердің_шарты)] 

  <триггердің_денесі> 

Триггерлік оқиғалар кестеге жолдарды енгізуден, жоюдан және 

жаңартудан тұрады. Соңғы жағдайда триггерлік оқиғалар үшін кесте 

бағандарының нақты аттарын көрсетуге болады. Триггерді жіберу уақыты 

BEFORE (триггер онымен байланысқан оқиғалардың орындалуына дейін 

жіберіледі) немесе AFTER (олардың орындалуынан кейін) кілттік сөздерінің 

көмегімен анықталады. 

Триггермен орындалатын әрекеттер берілген оқиғамен қамтылған әрбір 

жол үшін (FOR EACH ROW) немесе әрбір оқиға үшін (FOR EACH 

STATEMENT) тек бір рет қана беріледі. 

<ескі_немесе_жаңа_лақап_аттар_тізімі> белгіленуі ескі немесе жаңа жол 

(OLD / NEW) немесе ескі немесе жаңа кестелер (OLD TABLE / NEW TABLE) 

сияқты компоненттерге жатады. Ескі мәндер енгізу оқиғалары үшін, ал жаңа 

мәндер – жою оқиғалары үшін қолданылмайтындығы анық.  

Дұрыс пайдалану шарты орындалса триггерлер өте қуатты тетік бола 

алады. Олардың негізгі артықшылығы стандартты функциялар дерекқор ішінде 

сақталады және оны әрбір жаңарту барысында келісімді іске қосылады. Бұл 

қосымшаны айтарлықтай жеңілдетуі мүмкін. Оған қарамастан, триггерге тән 

кемшіліктерді атап өткен жөн: 

 күрделілік: дерекқорға кейбір функцияларды ауыстыру барысында оны 

жобалау, жүзеге асыру мен әкімшілеу есептері күрделенеді; 

 жасырын функционалдық: функция бөлігін дерекқорға ауыстыру және 

оларды бір немесе бірнеше триггерлер түрінде сақтау кейде пайдаланушыдан 

кейбір функцианалдық мүмкіндіктерін жасыруға алып келеді. Әйткенмен бұл 

анықталған деңгейде оның жұмысын жеңілдетеді, бірақ, өкінішке орай бұл 

жағдайда пайдаланушы дерекқорда өтетін барлық үдерістерді бақылайтын 
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күйде емес болғандықтан жоспарланбаған, потенциалды қалаусыз және зиянды 

жанама әсерлердің себебі болуы мүмкін; 

 өнімділікке әсер ету: әр команданы орындау алдында дерекқордың күйін 

өзгерту бойынша ДҚБЖ осы команда үшін триггерді жіберу қажеттілігін 

анықтау мақсатында триггерлік шартты тексеруі тиіс. Осындай есептеулерді 

орындау ДҚБЖ-нің жалпы өнімділігіне әсер етеді, ал қиын жүктеме сәтінде 

оны азайту көзге айқын түсуі мүмкін. Триггерлер санының ұлғаюмен мұндай 

операциялармен байланысқан қосымша шығындар да артады.  

Дұрыс емес жазылған триггерлер маңызды проблемаларға алып келуі 

мүмкін, мысалы "өлі" бұғаттаулардың пайда болуы сияқты. Триггерлер ұзақ 

уақыт көптеген ресуртарды бұғаттауға қабілетті, сондықтан қатынау 

қақтығыстарының азаюына ерекше көңіл бөлген жөн.  

 

14.2. MS SQL Server ортасында триггерлерді жүзеге асыру 

 

MS SQL Server ДҚБЖ жүзеге асыруында келесі триггерді құру немесе 

өзгерту операторы пайдаланылады: 

<Триггерді_анықтау>::= 

{CREATE | ALTER} TRIGGER триггердің_аты 

ON {кесте_аты | көрсетілім_аты} 

[WITH ENCRYPTION ] 

{ 

{ { FOR | AFTER | INSTEAD OF } 

{ [ DELETE] [,] [ INSERT] [,] [ UPDATE] } 

[ WITH APPEND ] 

[ NOT FOR REPLICATION ] 

AS 

   sql_оператор[...n] 

} | 

{ {FOR | AFTER | INSTEAD OF } { [INSERT] [,] 

  [UPDATE] } 

[ WITH APPEND] 

[ NOT FOR REPLICATION] 

AS 

{ IF UPDATE(баған_аты) 

[ {AND | OR} UPDATE(баған_аты)] [...n] 

| 

IF (COLUMNS_UPDATES(){бит_өңдеу_операторы} 

  өзгерту_маскасының_биті) 

{бит_салыстыру_операторы }маска_биті [...n]} 

sql_оператор [...n] 

} 

} 
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Триггер тек ағымдағы дерекқорда ғана құрылуы мүмкін, бірақ триггердің 

ішінде басқа дерекқорларға, соның ішінде қашықтатылған серверде орналасқан 

дерекқорларға қатынас құру рұқсат етіледі.  

CREATE | ALTER TRIGGER командасынан аргументтерді тағайындауды 

қарастырамыз. 

Триггердің аты дерекқор ішінде бірегей болуы тиіс. Қосымша 

иемденушінің атын көрсетуге болады.  

WITH ENCRYPTION аргументін көрсету барысында сервер әкімшіні 

қосқанда, триггерге ешкім қатынас құра алмау және оны оқи алмау үшін 

триггердің кодын шифрлауды орындайды. Шифрлау бағдарламалаушының 

интеллектуалдық меншігі немесе коммерциялық құпиясы болып табылатын 

деректерді өңдеудің авторлық алгоритмдерін жасыру үшін жиі пайдаланылады.  

 

14.3. Триггерлердің типтері 
 

SQL Server ортасында триггерлердің тәртібін анықтайтын екі параметр 

бар: 

 AFTER. Триггер оның шақырған командалар сәтті орындалғаннан 

кейін орындалады. Егер де командалар қандай да бір себептен сәтті аяқталмаса, 

триггер орындалмайды. Пайдаланушы сұраныстарын орындау нәтижесінде 

деректерді өзгерту мен триггерді орындау бір транзакцияның денесінде жүзеге 

асырылатындығын айта кету қажет: егер триггердің шегінуі өтетін болса, онда 

пайдаланушылық өзгертулер де қабылданбайды. Әрбір операция (INSERT, 

UPDATE, DELETE) үшін бірнеше AFTER-триггерлерді анықтауға болады. Егер 

кесте үшін  бірнеше AFTER-триггерлерді орындау ескерілсе, онда жүйелік 

сақталатын sp_settriggerorder процедураның көмегімен олардың қайсысы 

бірінші, қайсысы соңғы орындалатындығын көрсетуге болады. Үнсіз бойынша 

SQL Server ортасындағы барлық триггерлер AFTER-триггерлері болып 

табылады. 

 INSTEAD OF. Триггер командалардың орнына шақырылады. AFTER-

триггеріне қарағанда INSTEAD OF-триггері кесте үшін, сонымен қатар 

көрсетілім үшін анықталуы мүмкін. Әрбір INSERT, UPDATE, DELETE 

операциялары үшін тек бір INSTEAD OF-триггерін анықтауға болады. 

Триггерлер олар әрекеттенетін командалар типі бойынша ажыратылады. 

Триггерлердің үш типі бар: 

 INSERT TRIGGER – INSERT командасының көмегімен деректерді 

енгізу әрекетінің барысында жіберіледі. 

 UPDATE TRIGGER – UPDATE командасының көмегімен деректерді 

өзгерту әрекетінің барысында жіберіледі.  

 DELETE TRIGGER – DELETE командасының көмегімен деректерді 

жою әрекетінің барысында жіберіледі. 

[ DELETE] [,] [ INSERT] [,] [ UPDATE] және FOR | AFTER | INSTEAD 

OF} {[INSERT] [,] [UPDATE] құрылымдары триггер қандай командаға 

әрекеттенетіндігін анықтайды. Оны құру барысында ең болмағанда бір команда 
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көрсетілуі тиіс. Екі немесе барлық үш командаға әрекеттенетін триггерді құруға 

рұқсат етіледі.  

WITH APPEND аргументі әр типтің бірнеше триггерлерін құруға 

мүмкіндік береді.  

Триггерді NOT FOR REPLICATION аргументімен құру барсында 

репликация тетіктерімен кестелерді түрлендіруді орындау уақытында оны 

жіберуге тыйым салынады.  

AS sql_оператор[...n] құрылымы триггерді жіберу барысында 

орындалатын SQL-операторлары мен командаларының жинағын анықтайды. 

Триггердің ішінде мынадай операциялар қатарын орындауға рұқсат 

етілмейтіндігін атап кету керек, мысалы: 

 дерекқорды құру, өзгерту және жою; 

 дерекқор және транзакция журналын қосалқы көшірмесін қалпына 

келтіру. 

Бұл командаларды орындау триггер орындайтын транзакцияны шегіндіру 

жағдайында олардың жойылуы мүмкін емес болғандықтан рұқсат етілмейді. 

Бұл тыйым салу құрылатын триггерлердің функционалдылығына қандай да бір 

әсер етпейді. Мысалы, кестенің жолын өзгертуден соң транзакция журналының 

қосалқы көшірмесін қалпына келтіруді орындау талап етілетін жағдайды табу 

қиын. 

 

14.4. Триггерді бағдарламалау 
 

Жазбаларды қосу, өзгерту және жою командаларын орындау барысында 

сервер екі арнайы кесте құрады: inserted және deleted. Оларда транзакцияны 

аяқтаған соң енгізілетін және жойылатын жолдардың тізімдері жазылады. 

Іnserted және deleted кестелерінің құрылымы триггер анықталатын кестелердің 

құрылымымен бірдей. Әрбір триггер үшін inserted және deleted кестелерінің 

өзіндік кешені құрылады, сондықтан ешқандай басқа триггер оған рұқсат ала 

алмайды. Триггердің орындалуын шақыратын операция типіне тәуелді inserted 

және deleted кестелерінің құрамы әртүрлі болуы мүмкін: 

 INSERT командасы – inserted кестесінде пайдаланушы кестеге енгізуге 

тырысатын барлық жолдар жазылады; deleted кестесінде ешқандай жол 

болмайды; триггерді аяқтағаннан соң inserted кестесінен барлық жолдар 

алғашқы кестеге ауыстырылады; 

 DELETE командасы – deleted кестесінде пайдаланушы жоюға 

тырысатын барлық жолдар жазылады; триггер әр жолды тексере алады және 

оны жоюға рұқсат етілген, етілмегендігін анықтайды; inserted кестесінде 

ешқандай жол болмайды; 

 UPDATE командасы – оны орындау барысында deleted кестесінде 

триггердің сәтті аяқталуы барысында жойылатын жолдардың ескі мәндері 

болады. Жолдардың жаңа мәндері inserted кестесінде жазылады. Бұл жолдар 

триггердің сәтті орындалуынан кейін алғашқы кестеге қосылады.  

Триггерді сәтті аяқтау барысында өзгертілетін жолдардың саны туралы 

ақпаратты алу үшін @@ROWCOUNT функциясын пайдалануға болады; ол 
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соңғы командамен өңделген жолдардың санын қайтарады. Триггер нақты 

жолды өзгерту әрекетінің барысында емес, өзгерту командасын орындау 

сәтінде жіберілетіндігін атап өткен жөн. Мұндай бір команда жолдардың 

жиынына ықпал етеді, сондықтан триггер бұл жолдардың барлығын өңдеуі 

тиіс.  

Егер триггер 100 енгізілетін, өзгерілетін немесе жойылатын жолдардың 

тек біреуі ғана сол немесе басқа шартты қанағаттандырмайтындығын тапса, 

онда ешқандай жол енгізілмейтін, өзгертілмейтін немесе жойылмайтын болады. 

Мұндай тәртіп транзакцияның талаптарымен шарттастырылған - не барлық, не 

ешқандай түрлендірулер орындалуы тиіс.  

Триггер жанама анықталған транзакция ретінде орындалады, сондықтан 

триггердің ішінде транзакцияларды басқару командасын қолдануға рұқсат 

етіледі. Соның ішінде, тұтастықты шектеуді бұзуды табу барысында триггерді 

орындауды тоқтату және пайдаланушы орындауға тырысқан барлық 

өзгертулерді болдырмау үшін ROLLBACK TRANSACTION командасын 

пайдалану қажет.  

Триггердің орындауын шақырған INSERT немесе UPDATE 

командаларын орындау барысында өзгертілген бағандар тізімін алу үшін 

COLUMNS_UPDATED() функциясын пайдалануға болады. Ол әр бит, 

кішісінен бастап кестенің бір бағанына сәйкес келетін (кестені құру барысында 

бағандарды орындау ретінде) екілік санды қайтарады. Егер битке "1" мәні 

орнатылған болса, онда сәйкес келетін баған өзгертілген. Бұдан басқа, бағанды 

өзгертуді UPDATE(баған_аты) функциясы да анықтайды. 

Триггерді жою үшін келесі команда пайдаланылады  

DROP TRIGGER {триггердің_аты} [,...n] 

Триггерлерді пайдалану мысалдарын келтіреміз. 

14.1-мысал. Мәнді шектеуді жүзеге асыруға арналған триггерді 

пайдалану. Сделка кестесіне қосылатын жазбадағы сатылған тауарлардың саны 

Склад кестесіндегі оның қалдығынан көп болмауы тиіс. 

Сделка кестесіне жазбаны енгізу командасы, мысалы, келесідей болуы 

мүмкін: 

INSERT INTO Сделка  

  VALUES (3,1,-299,'01/08/2002') 

Құрылатын триггер оның орындауына келесідей әсер етуі тиіс: егер 

Склад кестесінде тауар қалдығының көлемі енгізілген кодпен (мысалда тауар 

коды=3 ) сатылған тауардың санынан аз болса, команданы болдырмау қажет. 

Енгізілетін жазбада тауардың саны "+" белгісімен көрсетіледі, егер тауар 

әкелінсе, ал "-" таңбасымен, егер ол сатылса. Көрсетілген триггер тек бір 

қосылатын жазбаны өңдеуге икемделген. 

CREATE TRIGGER Триггер_ins 

ON Сделка FOR INSERT 

AS 

IF @@ROWCOUNT=1 

BEGIN 
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  IF NOT EXISTS(SELECT * 

      FROM inserted 

      WHERE -inserted.количество<=ALL(SELECT 

        Склад.Остаток 

    FROM Склад, Сделка 

    WHERE Склад.КодТовара=Сделка.КодТовара)) 

    BEGIN 

      ROLLBACK TRAN 

    PRINT  

   'Отмена поставки: товара на складе нет' 

    END 

END 

14.2-мысал. Статистикалық деректерді жинау үшін триггерді пайдалану. 

Сделка кестесіне жазбаны енгізу операциясын өңдеуге арналған триггер 

құру, мысалы, мынадай команданы: 

INSERT INTO Сделка  

  VALUES (3,1,200,'01/08/2002') 

200 бірлік санындағы 1 кодты клиенттен 3 кодты тауар енгізіледі. 

Тауарды сату немесе алу барысында оның қоймадағы санын сәйкес 

өзгерту қажет. Егер тауар әлі қоймада жоқ болса, Склад кестесіне сәйкес 

келетін жазбаны қосу қажет. Триггер тек бір ғана қосылатын жолды өңдейді.  

ALTER TRIGGER Триггер_ins 

ON Сделка FOR INSERT 

AS 

DECLARE @x INT, @y INT 

IF @@ROWCOUNT=1 

-- тауарды қою туралы  

-- Сделка кестесіне жазба қосылады 

BEGIN 

--сатылған тауардың саны  

-- Склад кестесіндегі оның қалдығынан аз болмауы тиіс 

IF NOT EXISTS(SELECT * 

           FROM inserted 

           WHERE -inserted.количество< 

  =ALL(SELECT Склад.Остаток 

         FROM Склад,Сделка 

         WHERE Склад.КодТовара= 

              Сделка.КодТовара)) 

    BEGIN 

       ROLLBACK TRAN 

         PRINT 'откат товара нет ' 

     END 

--егер қойылған тауар туралы жазба әлі жоқ болса, 

--Склад кестесіне  
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--сәйкес келетін жазба қосылады 

  IF NOT EXISTS ( SELECT * 

           FROM Склад С, inserted i 

           WHERE С.КодТовара=i.КодТовара ) 

      INSERT INTO Склад (КодТовара,Остаток) 

  ELSE 

--егер тауар туралы жазба Склад кестесіне болған болса,  

-- онда Сделка кестесіне қосылған жазбадан қосылған тауардың  

--коды мен саны анықталады  

  BEGIN 

    SELECT @y=i.КодТовара, @x=i.Количество 

    FROM Сделка С, inserted i 

    WHERE С.КодТовара=i.КодТовара 

--және Склад кестесінде  

--тауардың санын өзгерту өндіріледі  

         UPDATE Склад 

         SET Остаток=остаток+@x 

         WHERE КодТовара=@y 

    END 

END 

14.3-мысал. Сделка кестесінен жазбаны жою операциясын өңдеуге 

арналған триггер құру, мысалы, мынадай команданы: 

DELETE FROM Сделка WHERE КодСделки=4 

Жазбаны жою барысында коды көрсетілген тауар үшін оның қоймадағы 

қалдығын түзету қажет. Триггер тек бір ғана жойылатын жазбаны өңдейді. 

CREATE TRIGGER Триггер_del 

ON Сделка FOR DELETE 

AS 

IF @@ROWCOUNT=1 – бір жазба жойылды  

BEGIN 

  DECLARE @y INT,@x INT 

--Склад кестесінің жазбасынан жойылған   

--тауардың коды мен саны анықталады  

  SELECT @y=КодТовара, @x=Количество 

  FROM deleted 

-- Склад кестесінде  

--тауардың саны түзетіледі 

     UPDATE Склад 

     SET Остаток=Остаток-@x 

     WHERE КодТовара=@y 

END 

14.4-мысал. Сделка кестесінде жазбаларды өзгерту операциясын өңдейтін 

триггер құру, мысалы, келесі команданың көмегімен: 

UPDATE Сделка SET Количество=Количество–10 
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WHERE КодТовара=3 

Тауармен жасалған барлық келісімдерде, коды 3-ке тең тауарлардың 

санын 10 бірлікке азайту. 

Көрсетілген команда Сделка кестесіндегі бірнеше жазбаны өзгертуі 

мүмкін. Сондықтан бір емес бірнеше жазбаны өңдейтін триггер жасауды 

көрсетеміз. Әрбір өзгертілген жазбаға ескі (өзгертуге дейінгі) тауар коды үшін 

қоймадағы тауар санын ескі (өзгертуге дейінгі) тауар санына азайту, ал жаңа 

(өзгертуден кейінгі) тауар коды үшін оның қоймадағы санын жаңа (өзгертуден 

кейінгі) тауар санына қосу керек. Өзгертілген барлық жазбаларды өңдеу үшін 

ескі (deleted кестесіндегі) және жаңа (inserted кестесіндегі) мәндердің барлығын 

сақтайтын меңзерлерді енгіземіз.  

CREATE TRIGGER Триггер_upd 

ON Сделка FOR UPDATE 

AS 

DECLARE @x INT, @x_old INT, @y INT, @y_old INT 

-- жаңа мәндері бар меңзер 

DECLARE CUR1 CURSOR FOR 

    SELECT КодТовара, Количество 

    FROM inserted 

-- ескі мәндері бар меңзер 

DECLARE CUR2 CURSOR FOR 

    SELECT КодТовара, Количество 

    FROM deleted 

OPEN CUR1 

OPEN CUR2 

-- екі меңзер бойынша қатар ауысамыз 

    FETCH NEXT FROM CUR1 INTO @x, @y 

    FETCH NEXT FROM CUR2 INTO @x_old, @y_old 

    WHILE @@FETCH_STATUS=0 

    BEGIN 

-- ескі тауар коды үшін оның қоймадағы саны азайтылады 

      UPDATE Склад 

      SET Остаток=Остаток-@y_old 

      WHERE КодТовара=@x_old 

--жаңа тауар коды үшін, егер мұндай тауар қоймада жоқ болса, ол тауар    

--үшін жаңа жазба қосылады 

      IF NOT EXISTS (SELECT * FROM Склад 

      WHERE КодТовара=@x) 

      INSERT INTO Склад(КодТовара, Остаток) 

      VALUES (@x,@y) 

      ELSE 

-- болмаса жаңа тауар коды үшін, оның қоймадағы саны қосылады 

        UPDATE Склад 

        SET Остаток=Остаток+@y 
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        WHERE КодТовара=@x 

      FETCH NEXT FROM CUR1 INTO @x, @y 

    FETCH NEXT FROM CUR2 INTO @x_old, @y_old 

END 

CLOSE CUR1 

CLOSE CUR2 

DEALLOCATE CUR1 

DEALLOCATE CUR2 

Қарастырылған триггерде келісім туралы жазбаны өзгерту кезінде оның 

қоймадағы қалған тауар санымен салыстыру операциясы жоқ.  

14.5-мысал. Осы қателікті қарастырайық. Қателік туралы хабарламаны 

генерациялау үшін триггер денесінде хабар мәтінін, қателіктің қауіптілік 

деңгейін және дәрежесін көрсететін MS SQL Server RAISERROR командасын 

қолданамыз.  

ALTER TRIGGER Триггер_upd 

ON Сделка FOR UPDATE 

AS 

DECLARE @x INT, @x_old INT, @y INT,  

        @y_old INT ,@o INT 

DECLARE CUR1 CURSOR FOR 

    SELECT КодТовара, Количество 

    FROM inserted 

DECLARE CUR2 CURSOR FOR 

    SELECT КодТовара, Количество 

    FROM deleted 

OPEN CUR1 

OPEN CUR2 

    FETCH NEXT FROM CUR1 INTO @x, @y 

    FETCH NEXT FROM CUR2 INTO @x_old, @y_old 

    WHILE @@FETCH_STATUS=0 

      BEGIN 

        SELECT @o=остаток 

        FROM Склад 

        WHERE КодТовара=@x 

        IF @o<-@y 

        BEGIN 

          RAISERROR('откат',16,10) 

          CLOSE CUR1 

          CLOSE CUR2 

          DEALLOCATE CUR1 

          DEALLOCATE CUR2 

          ROLLBACK TRAN 

          RETURN 

        END 
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          UPDATE Склад 

        SET Остаток=Остаток-@y_old 

        WHERE КодТовара=@x_old 

        IF NOT EXISTS (SELECT * FROM Склад 

          WHERE КодТовара=@x) 

        INSERT INTO Склад(КодТовара, Остаток) 

          VALUES (@x,@y) 

      ELSE 

        UPDATE Склад 

        SET Остаток=Остаток+@y 

        WHERE КодТовара=@x 

    FETCH NEXT FROM CUR1 INTO @x, @y 

    FETCH NEXT FROM CUR2 INTO @x_old, @y_old 

END 

CLOSE CUR1 

CLOSE CUR2 

DEALLOCATE CUR1 

DEALLOCATE CUR2 

14.6-мысал. 14.5-мысалда өзгертулердің бірін орындай алмаған жағдайда, 

барлық өзгерістерден бас тартылады. Жазбадағы кейбір өзгерістерден ғана бас 

тартылатын, ал қалғандарына өзгеріс енгізілетін триггер жасайық.   

Бұл жағдайда триггер жазбадағы өзгертулер орындалғаннан кейін емес, 

өзгерту командасының орнына орындалады. 

ALTER TRIGGER Триггер_upd 

ON Сделка INSTEAD OF UPDATE 

AS 

DECLARE @k INT, @k_old INT 

DECLARE @x INT, @x_old INT, @y INT 

DECLARE @y_old INT ,@o INT 

DECLARE CUR1 CURSOR FOR 

    SELECT КодСделки, КодТовара, Количество 

    FROM inserted 

DECLARE CUR2 CURSOR FOR 

    SELECT КодСделки, КодТовара, Количество 

    FROM deleted 

OPEN CUR1 

OPEN CUR2 

    FETCH NEXT FROM CUR1 INTO @k,@x, @y 

    FETCH NEXT FROM CUR2 INTO @k_old,@x_old, 

      @y_old 

    WHILE @@FETCH_STATUS=0 

      BEGIN 

        SELECT @o=остаток 

        FROM Склад 
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        WHERE КодТовара=@x 

        IF @o>=-@y 

        BEGIN 

        RAISERROR('Изменение',16,10) 

        UPDATE Сделка SET Количество=@y,  

     КодТовара=@x 

        WHERE КодСделки=@k 

 

        UPDATE Склад 

        SET Остаток= Остаток -@y_old 

        WHERE КодТовара=@x_old 

         

      IF NOT EXISTS (SELECT * FROM Сделка 

          WHERE КодТовара=@x) 

        INSERT INTO Склад(КодТовара, Остаток) 

          VALUES (@x,@y) 

        ELSE 

        UPDATE Склад 

        SET Остаток= Остаток+@y 

        WHERE КодТовара=@x 

      END 

      ELSE 

        RAISERROR('запись не изменена',16,10) 

      FETCH NEXT FROM CUR1 INTO @k,@x, @y 

      FETCH NEXT FROM CUR2 INTO @k_old,@x_old, 

        @y_old 

END 

CLOSE CUR1 

CLOSE CUR2 

DEALLOCATE CUR1 

DEALLOCATE CUR2 

 

Бақылау сұрақтары 

 

1. Триггер деген не? 

2. Триггер көмегімен не істеуге болады? 

3. Триггерді қандай командамен құрады? 

4. Триггердің қандай түрлері бар? 

5. Триггер ішінде қандай операцияларды орындауға болмайды? 

6. Триггердің орындалуын шақыратын операция типіне тәуелді inserted 

және deleted кестелерінің құрамы қандай болуы мүмкін? 

7. Триггердің қандай тәртібі транзакция талаптарымен шартталған? 

8. Триггерді жою үшін не қажет? 
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15. ТРАНЗАКЦИЯЛАР ЖӘНЕ БҰҒАТТАУЛАР 

 

15.1. Транзакцияға кіріспе 

 

Транзакция тұжырымдамасы – кез келген клиент-серверлік дерекқордың 

ажырамас бөлігі.  

Транзакция ұғымы бойынша ДҚ-ға әсер ету көзқарасынан бөлінбейтін 

деректерді өзгерту операторларының тізбегі (оқу, өшіру, енгізу, түрлендіру) 

болады, ол екі мүмкін нәтиженің біріне алып келеді: операторлар дұрыс болса, 

тізбек ретпен орындалады немесе операторлардың бірі қате болса да, онда 

барлық транзакция шегіндіріледі. Транзакцияны өңдеу дерекқорда ақпараттың 

тұтастығын кепілдейді. Осылайша, транзакция дерекқорды бір тұтас күйден 

екінші күйге ауыстырады. 

Транзакция тетігін қолдау – ДҚБЖ-ның даму деңгейінің көрсеткіші. 

Транзакцияны дұрыс қолдау ДҚ тұтастығын қамтамасыз ету негізі болады. Бір 

ДҚ-мен бірнеше пайдаланушы немесе қолданбалы бағдарлама қатар жұмыс 

жасайтын көппайдаланушылық жүйелерде транзакция жекешелендіру негізін 

құрайды. ДҚБЖ-ның басты міндеттерінің бірі – жекешелендіруді қамтамасыз 

ету, яғни мұндай жұмыс істеу режимінде әрбір пайдаланушыға бұл ДҚ өзіне 

ғана қолжетімді сияқты болып көрінеді. ДҚБЖ осындай есебін транзакция 

қатарластығы деп атайды. 

Орындалатын әрекеттердің көбісі транзакцияның денесінде жүзеге 

асырылады. Үнсіз бойынша әрбір команда жеке транзакция сияқты 

орындалады. Керек болған жағдайда, пайдаланушы оның құрамына бірнеше 

команданы қосу үшін оның басы және соңын анық көрсете алады. 

Транзакцияны орындау барысында дерекқорды басқару жүйесі 

транзакцияға кіретін командалар жинағын өңдеудің белгілі ережелерін қолдану 

керек. Негізінен ACID талаптары ретінде танылған төрт ереже қабылданған, 

олар жүйенің жұмысының дұрыстығын және сенімділігін қамтамасыз етеді.   

 

15.2. ACID-транзакцияның қасиеттері 

 

Транзакцияның сипаттамалары ACID (Atomicity,  Consistency, Isolation, 

Durability – бөлінбейтіндік, келісімдік, жекеленгендік, тұрақтылық) 

терминдерінде көрсетілген.  

  Транзакцияның бөлінбейтіндігі, оның бір бүтін болып 

табылатындығында. Оның барлық компоненттерінде орны бар немесе мүлде 

жоқ. Транзакцияның бөлігі болмайды. Егер оның бір бөлігі ғана орындалса, 

транзакция толығымен тоқтатылады. 

  Транзакция келісімді, себебі ол бизнес-логика және деректер 

элементтерінің қатынастарын бұзбайды. Бұл қасиет клиент-сервер жүйелерін 

құрастыруда деректер сақтаушысына әртүрлі жүйелер мен объектілерден 

көптеген транзакциялар түсетіндіктен өте маңызды. Егер олардың біреуі 
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деректердің тұтастығын бұзған жағдайда, қалғандарының барлығы қате 

нәтижені көрсетуі мүмкін. 

  Транзакция әрқашан жекеленген, себебі оның нәтижелері өздері 

жетіледі. Олар бұрынғы немесе келесі транзакцияға тәуелді емес – бұл қасиет 

сериализациялану деп аталады және транзакция ретте бір-бірінен тәуелсіз деген 

мағынаны береді. 

  Транзакция тұрақты. Өз жұмысын аяқтағаннан кейін ол жүйеде 

сақталады және оны ешқандай жағдай бастапқы (транзакция басталғанға 

дейінгі) күйіне қайтара алмайды, яғни транзакцияның тұрақты күйі тіркеледі 

және жүйе бұзылған жағдайдада ол тұрақты болып қала береді. Бұл ақпараттың 

бір пішімде тұрақты жадыда транзакцияның бөлігі ретінде сақталуымен 

түсіндіріледі.  

Жоғарыда көрсетілген талаптарды сервер орындайды. Бағдарламаушы 

бөлектеудің қажетті деңгейін таңдайды, бизнес-ережелердің және деректердің 

логикалық тұтастығын сақтауды қадағалайды. Оған деректерді өңдеудің тиімді 

және логикалық дұрыс алгоритмдерді құрастыру міндеті жүктеледі. Ол қай 

командалардың бір транзакция түрінде орындалуы керек екенін, ал 

қайсысының бірнеше бөлікке бөлініп реттелген транзакция түрінде орындалуы 

керек екенін шешеді. Негізінен кішігірім транзакцияларды пайдаланған жөн, 

яғни аз командадан тұратын және минимум деректерді өзгертетін. Бұл 

талаптарды сақтау көптеген пайдаланушылардың деректерімен бір уақытта 

тиімді жұмыс жасауға мүмкіндік береді.  

 

15.3. Бұғаттаулар 

 

Кішігірім транзакцияларды пайдалану кезінде жұмыстың тиімділігінің 

жоғарылауы транзакцияны орындау барысында сервер деректерге 

бұғаттауларды қойғанға байланысты.  

Бұғаттау деп деректерді өңдеу операцияларының кейбірінің орындалуына 

уақытша шектеу қою аталады. Бұғаттау кестенің жеке бір жолына немесе 

барлық дерекқорға қойылуы мүмкін. Серверде бұғаттауларды басқарумен 

олардың қолданылуын бақылайтын және қателіктердің алдын алатын бұғаттау 

менеджері айналысады. Транзакция және бұғаттау бір-бірімен тығыз 

байланысты. Транзакция ACID талаптарын орындау үшін деректерге бұғаттау 

қояды. Бұғаттауды қолданбаған жағдайда бірнеше транзакция бір деректерді 

өзгертуі мүмкін.  

Бұғаттау ДҚ-ың объектісін транзакцияның рұқсатынсыз 

түрлендірілмейтін қатарлас үрдістерді басқару әдісін ұсынады, яғни басқа 

транзакция тарапынан объектіге қол жеткізу бұғатталады, бұл арқылы 

объекттінің күтпеген өзгеруінің алдын алуға болады. Бұғаттаудың екі түрі 

ажыратылады:   

  жазуды бұғаттау – транзакция кестедегі жолдарды бұғаттайды, бұл 

арқылы басқа транзакцияның сұранысы бұл жолдарына орындалмайды; 
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  оқуды бұғаттау – транзакция кестедегі жолдарды бұғаттайды, бұл 

арқылы басқа транзакция тарапынан бұл жолдарды жазуды бұғаттау сұранысы 

қабылданбайды, ал оқуға бұғаттау қабылданады. 

ДҚБЖ-де қатарластық проблемасының алдын алу үшін деректерге қол 

жеткізу хаттамасын пайдаланады. Оның мәні келесіде: 

  транзакцияның кестеде деректер жолына әрекет нәтижесі оны алу осы 

жолға оқуды бұғаттауды орнату міндетті; 

  деректер жолын түрлендіретін транзакция, оған жазуды бұғаттауды 

орнатады;   

  егер жолға сұратылған бұғаттау басқа бір бұғаттаудың болуына 

байланысты орындалмаса, онда транзакция бұғаттау алып тасталынғанға дейін 

күту режимінде болады;  

  жазуды бұғаттау транзакцияның соңына дейін сақталады. 

ДҚ қатарлас өңдеудің проблемасының шешімі кестенің жолдары 

бұғатталады, ал осы жолдарды түрлендіретін келесі транзакциялар орындалмай 

күту режиміне ауысатындығында жатыр. ДҚ тұтастығын сақтау қасиетіне 

байланысты транзакциялар пайдаланушылардың жекеленген бірлігі болады. 

Шынында да, егер дерекқормен жасалатын әрбір сеанс транзакциямен жүзеге 

асатын болса, онда пайдаланушы дерекқордың келісілген күйіне қатынас 

құрудан бастайды, яғни онымен жеке өзі жұмыс жасағанда болатын күйге. 

Егер дерекқорды басқару жүйесінде бұғаттау тетіктері жүзеге 

асырылмаған болса, онда бірнеше пайдаланушы бір уақытта бір деректерді оқу 

немесе өзгерту кезінде бір уақытта қатынас құрудың келесі проблемалары 

болуы мүмкін:  

  соңғы өзгертудің проблемасы бірнеше пайдаланушы бір жазбаны, 

оның бастапқы мәні негізінде өзгерткен жағдайда туындайды; бұл жағдайда 

деректердің бір бөлігі жоғалады, себебі әрбір келесі транзакция бұрынғы 

транзакцияның өзгерістерін өзгертеді. Бұл қиындықты шешу үшін өзгерістерді 

ретпен біртіндеп енгізу қажет; 

  «кір» оқу проблемасы болуы мүмкін, егер деректер логикалық дұрыс 

күйге келгеннің алдында пайдаланушы көптеген деректерді өзгертулерді талап 

ететін, деректерді өңдеудің күрделі операцияларын орындаса. Егер деректерді 

өзгерту барысында басқа пайдаланушы оны оқитын болса, онда ол логикалық 

дұрыс емес ақпаратты алуы мүмкін. Осындай проблемаларды шешу үшін 

деректерді барлық өзгерістерден кейн оқу керек; 

  қайталанбайтын оқу проблемасы транзакция бір деректерді бірнеше 

рет оқуға байланысты туындайды. Бірінші транзакцияның орындалу 

барысында, басқа транзакция деректерге өзгеріс енгізуі мүмкін, сондықтан 

қайта оқу барысында бірінші транзакция басқа деректерді алады, бұл 

деректердің тұтастығын бұзуға және логикалық келісімсіздікке алып келеді; 

  фантомдарды оқу проблемасы бір транзакция кестедегі деректерді 

таңдап, ал басқасы бірінші транзакция аяқталғанға дейін жолдарды енгізіп 

немесе жойып қойған жағдайда туындайды. Кестеден таңдалған мәндер дұрыс 

болмайды. 
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Жоғарыда айтылған проблемаларды шешу үшін арнайы құрылған 

стандартта бұғаттаудың төрт деңгейі анықталған. Транзакцияны бөлектеу 

деңгейі ағымдағы транзакция өзгерткен деректерге басқа (бәсеке) 

транзакциялар өзгеріс енгізе алу мүмкіндігін анықтайды, сонымен қатар, 

ағымдағы транзакция басқа транзакциялар енгізген өзгерістерді көре 

алатындығын анықтайды және керісінше. Әрбір келесі деңгей алдыңғы 

деңгейдің талаптарын орындайды және қосымша шектеулерді қосады:   

  0-деңгей – деректердің «ластануына» тыйым салу. Бұл деңгей 

деректерді бір ғана транзакция өзгерткенді талап етеді; егер басқа транзакцияға 

сол деректерді өзгерту қажет болса, онда ол алдыңғы транзакцияның аяқталуын 

күтуі қажет; 

  1-деңгей – «кір» оқуға тыйым салу. Егер транзакция деректерді 

өзгертуді бастаса, онда басқа транзакция бірінші транзакция аяқталмай оны оқи 

алмайды; 

  2-деңгей – қайталанбайтын оқуға тыйым салу. Егер транзакция 

деректерді оқып бастаса, онда басқа транзакция оны өзгерте алмайды. 

Осылайша, қайта оқу барысында олар бастапқы күйде болады;  

  3-деңгей – фантомдарға тыйым салу. Егер транзакция деректерге 

қатынас құрса, басқа транзакция жаңа жазбаны енгізе және транзакция 

барысында оқылатын бұрынғы жазбаны өшіре алмайды. Бұғаттаудың бұл 

деңгейін жүзеге асыру кілттер диапазонын бұғаттауды пайдалану арқылы 

орындалады. Мұндай бұғаттау анықталған логикалық шартқа сәйкес келетін 

жолдарға ғана салынады.  

 

15.4. Транзакцияларды басқару     

 

Транзакцияларды басқаруды реляциялық ДҚБЖ ішінде орындалатын 

деректерге жасалатын әртүрлі операцияларды басқару қабілеті деп түсінеді. Ең 

алдымен INSERT, UPDATE және DELETE операторлары орындау 

қарастырылады. Мысалы, кестені құрғаннан кейін (CREATE TABLE 

операторын орындағаннан кейін) нәтижені тіркеу міндетті емес: кестені құру 

дерекқорда автоматты түрде тіркеледі. Тура сол сияқты DROP TABLE 

операторымен жаңа ғана жойылған кестені транзакциядан бас тарту арқылы 

қалпына келтіру мүмкін емес.   

Транзакция денесіне біріктірілген командалардың сәтті орындалуынан 

кейін, деректердегі өзгеріс бірден орындала қоймайды. Транзакцияның толық 

аяқталуы үшін оның орындалу барысында енгізілген барлық өзгерістерді 

дерекқорда сақтауға немесе сақтамауға мүмкіндік беретін транзакцияларды 

басқару командалары бар.   

Транзакцияларды басқару үшін қолданатын үш команда бар: 

 COMMIT – енгізілген өзгерістерді сақтау үшін; 

 ROLLBACK – енгізілген өзгерістерден бас тарту үшін; 

 SAVEPOINT – қайтарымның ерекше нүктесін орнату үшін. 
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Транзакцияны аяқтағаннан кейін, барлық өзгертулер туралы ақпарат 

арнайы бөлінген жедел жадыда немесе деректер қорының уақытша шегіну 

бөлігінде, транзакцияларды басқару командаларының бірі орындалғанға дейін 

сақталады. Содан кейін барлық өзгерістер дерекқорда тіркеледі немесе 

лақтырылып тасталады, ал уақытша шегіну бөлігі босатылады.  

COMMIT командасы дерекқорда транзакцияның нәтижесінде орындалған 

барлық өзгерістерді сақтау үшін арналған. Ол соңғы COMMIT немесе 

ROLLBACK командаларынан кейінгі барлық операциялардың нәтижесін 

сақтайды.  

ROLLBACK командасы дерекқорда сақталмаған транзакциядан бас тарту 

үшін арналған. Ол соңғы COMMIT немесе ROLLBACK командаларынан 

кейінгі барлық транзакциялардан ғана бас тартады.  

SAVEPOINT (сақтау нүктесі) командасы транзакцияларға ерекше 

нүктелерді орнату үшін арналған, оларға әрі қарай шегінуі мүмкін (бұл жерде 

барлық транзакцияның шегінуі болмайды). Команда төмендегідей түрге ие:    

SAVEPOINT сақтау_нүктесінің_аты 

Ол тек қана деректерді өзгертуге арналған операторлар арасында сақтау 

нүктелерін құру үшін қызмет етеді. Сақтау нүктесінің аты онымен байланысты 

транзакция тобында бірегей болуы қажет.  

Транзакция тобының сақтау нүктесімен шектелген әрекеттерін 

болдырмау үшін, ROLLBACK командасы төмендегідей синтаксиспен 

қолданылады: 

ROLLBACK TO сақтау_нүктесінің_аты 

SAVEPOINT командасының көмегімен транзакцияның үлкен көлемі кіші 

бөліктерге және сондықтан басқарылатын топтарға бөлінуі мүмкін 

болғандықтан, оны пайдалану транзакцияларды басқару тәсілдерінің бір түрі 

болып табылады.  

 

15.5. MS SQL Server ортасында транзакцияларды басқару    

 

15.5.1. Транзакцияларды анықтау 

 

SQL Server транзакцияның тәртібін басқарудың көптеген құралдарын 

ұсынады. Пайдаланушылар негізінен SQL немесе API (бағдарламалаудың 

қолданбалы интерфейсі) командаларын пайдаланып тек транзакцияның басы 

мен соңын көрсетуі қажет. Транзакция дерекқормен байланыс орнатылған кезде 

анықталады және байланыс жабылған кезде автоматты түрде жабылады. Егер 

пайдаланушы байланысты қайтадан орнатуға және транзакцияның орындалуын 

жалғастыруға тырысса, ол орындалмайды. Транзакция басталған кезде 

байланыста орындалған барлық командалар, транзакция аяқталғанға дейін бір 

транзакцияның денесі деп есептеледі. 

SQL Server транзакцияларды анықтаудың үш түрін қолдайды: 

  анық; 

  автоматты; 



146 
 

  ойдағы. 

SQL Server үнсіз бойынша транзакцияның автоматты түрде басталуы 

режимінде жұмыс жасайды, бұл жерде әрбір команда жеке транзакция ретінде 

қарастырылатын. Егер команда сәтті орындалса, онда оның өзгертулері 

тіркеледі. Егер команданы орындау барысында қате болса, онда енгізілген 

өзгерістер орындалмайды және жүйе бастапқы күйіне қайтып келеді.  

Пайдаланушыға бірнеше командадан тұратын транзакцияны құру қажет 

болған кезде, ол транзакцияны анық көрсетуі керек.   

Сервер транзакцияны анықтаудың екі режимінің бірінде ғана жұмыс 

жасайды: автоматты немесе ойдағы. Ол транзакцияны анықтаудың тек қана 

анық режимінде бола алмайды. Бұл режим басқа екі режиммен бірлесе ғана 

жұмыс жасайды.  

Транзакцияны анықтаудың автоматты режимін орнату үшін келесі 

команда қолданылады:  

SET IMPLICIT_TRANSACTIONS  OFF 

Анық емес (ойдағы) режимде жұмыс басында SQL Server автоматты 

түрде алдыңғы транзакция аяқталғаннан кейін жаңа транзакцияны бастайды. 

Транзакцияны анықтаудың ойдағы режимін орнату үшін келесідей команда 

қолданылады:  

SET IMPLICIT_TRANSACTIONS  ON 

 

15.5.2. Анық транзакциялар 
 

Анық транзакциялар пайдаланушы транзакцияның басын және соңын 

келесі командаларды қолданумен көрсетуін талап етеді: 

  транзакцияның басы: транзакция журналында өзгертілетін деректердің 

бастапқы мәндері және транзакция басталу уақытын тіркеледі; 

BEGIN TRAN[SACTION] 

 [транзакцияның_аты| 

 @ транзакцияның _айнымалы_аты 

[WITH MARK [‘транзакцияның_сипаттамасы’]]] 

 транзакцияның соңы: егер транзакция денесінде қате болмаса, бұл 

команда серверге транзакция нәтижесінде жасалған барлық өзгерістерді 

тіркеуді тапсырады, содан кейін транзакция журналында өзгерістер тіркелгені 

және транзакцияның аяқталғаны белгіленеді; 

COMMIT [TRAN[SACTION] 

 [транзакцияның_аты |  

@ транзакцияның_айнымалы_аты]] 

 транзакция ішінде сақтау нүктесін құру: ДҚБЖ ағымдағы нүктеде ДҚ 

күйін сақтайды және сақтау күйіне сақтау нүктесінің атын меншіктейді; 

SAVE TRAN[SACTION] 

  {сақтау_нүктесінің_аты |  

  @ сақтау_нүктесінің_айнымалы_аты} 
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 транзакцияны үзу: сервер бұл команданы кездестіргенде 

транзакцияның шегінуі болады, жүйенің бастапқы күйі қалпына келеді және 

транзакция журналында транзакцияның орындалмағандығы белгіленеді. 

Төменде келтірілген команда ДҚ BEGIN TRANSACTION операторынан кейін 

енгізілген барлық өзгерістерді орындамайды немесе ДҚ сақтау нүктесінен 

кейінгі орындалған өзгертулерді орындамайды және SAVE TRANSACTION 

операторы орындалған жерге транзакцияны қайтадан келтіреді. 

ROLLBACK [TRAN[SACTION] 

  [транзакцияның_аты | 

  @ транзакцияның_айнымалы_аты  

  | сақтау_нүктесінің_аты 

 |@ сақтау_нүктесінің_айнымалы_аты]] 

@@TRANCOUNT функциясы белсенді транзакциялардың санын 

қайтарады.  

@@NESTLEVEL функциясы транзакцияның салынуы деңгейін 

қайтарады.  

BEGIN TRAN 

SAVE TRANSACTION point1 

15.1-мысал. Сақтау нүктелерін пайдалану 

point1 нүктесінде Товар кестесінің бастапқы күйі сақталады  

DELETE FROM Товар WHERE КодТовара=2 

 SAVE TRANSACTION point2 

point2 нүктесінде Товар кестесінің коды 2-ге тең тауарсыз күйі сақталады   

DELETE FROM Товар WHERE КодТовара=3 

 SAVE TRANSACTION point3 

point3 нүктесінде Товар кестесінің коды 2-ге және 3-ке тең 

тауарларынсыз күйі сақталады    

DELETE FROM Товар WHERE КодТовара<>1 

 ROLLBACK TRANSACTION point3 

Кестенің бастапқы күйіне 2 және 3 кодты тауарларынсыз қайтып 

орындалады, соңғы өшіру орындалмайды.  

SELECT * FROM Товар 

SELECT операторы Товар кестесін 2 және 3 кодты тауарларынсыз 

көрсетеді. 

ROLLBACK TRANSACTION point1 

Кестенің бастапқы күйіне қайту орындалады. 

SELECT * FROM Товар 

COMMIT 

Кестенің бастапқы күйі сақталады.  

 

15.5.3. Салынған транзакциялар 

 

Салынған деп орындалуы белсенді транзакцияның денесінен 

инициализацияланатын транзакцияны айтады.   
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Салынған транзакцияны құру үшін пайдаланушыға қосымша командалар 

қажет емес. Ол тек қана алдыңғы транзакцияны жаппай, жаңа транзакцияны 

бастайды. Жоғарғы деңгейдің транзакциясының аяқталуы, салынған 

транзакцияның аяқталуына дейін шегеріледі. Егер төменгі деңгейдің 

транзакциясы (салынған) орындалмаса немесе қателік табылса, онда барлық 

жоғарғы деңгейдің транзакциялары, бірінші деңгейдің транзакциясы да 

орындалмайды. Оған қоса, төменгі деңгейдің бірнеше транзакциясы сәтті 

орындалған (бірақ тіркелмеген болса), бірақ ортаңғы деңгейде (транзакцияның 

ең жоғарғы деңгейі емес) басқа транзакция сәтсіз орындалған жағдайда, ACID 

талаптарына сәйкес барлық транзакцияларының, тіпті сәтті аяқталған 

транзакциялардыңда шегерілуі орындалады. Тек қана барлық деңгейдегі 

барлық транзакциялар сәтті орындалған жағдайда ғана, жоғарғы деңгейдің 

транзакциясының сәтті аяқталуына байланысты енгізілген өзгерістер жүзеге 

асады және транзакциялар журналына тіркеледі.     

Әрбір COMMIT TRANSACTION командасы тек қана соңғы басталған 

транзакциямен ғана жұмыс жасайды. Салынған транзакция аяқталған жағдайда 

COMMIT командасы «терең» салынған транзакциясына қолданылады. 

COMMIT TRANSACTION командасында жоғарғы деңгейлі транзакцияның аты 

көрсетілген болса да, соңғы басталған транзакция аяқталады.  

Егер ROLLBACK TRANSACTION командасы кез келген салыну 

деңгейінде транзакцияның аты көрсетілмей қолданылатын болса, онда барлық 

салынған транзакциялар, тіпті жоғарғы деңгейдің транзакциясыда кейінге 

шегеріледі. ROLLBACK TRANSACTION командасында тек қана жоғарғы 

деңгейдің транзакциясының атын көрсетуге рұқсат етілген. Кез келген 

салынған транзакциялардың аттары еленбейді және олардың атын көрсетуге 

тырысу қателікке әкеледі. Осылайша, кез келген деңгейдің салынған 

транзакциялары шегінген жағдайда, барлық транзакциялардың шегінуіне әкеп 

соғады. Егер транзакциялардың белгілі бір бөлігін шегіндіру қажет болса, 

сақтау нүктесін құратын SAVE TRANSACTION командасын пайдалануға 

болады.  

15.2-мысал. Салынған транзакциялар 

BEGIN TRAN 

INSERT Товар (Название, Остаток) 

VALUES ('v',40) 

   BEGIN TRAN  

   INSERT Товар (Название, Остаток) 

   VALUES ('n',50) 

   BEGIN TRAN  

  INSERT Товар (Название, Остаток) 

  VALUES ('m',60) 

ROLLBACK TRAN 

Бұл жерде ROLLBACK TRAN командасында транзакцияның аты 

көрсетілмегендіктен, барлық транзакциялар кейінге шегеріледі де кестенің 

бастапқы күйіне қайту орындалады. 
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15.6. MS SQL Server ортасында бұғаттаулар 

 

15.6.1. Бұғаттауларды басқару 

 

Пайдаланушыға көбінесе бұғаттауларды басқару бойынша ешқандай 

әрекет ету қажет емес. Дауларды табу, шешу және алдын алу бойынша барлық 

жұмысты бұғаттау менеджері деп аталатын сервердің арнайы компоненті 

атқарады. MS SQL Server кестенің жеке жолынан бастап, дерекқорды толық 

бұғаттаудың (немесе бұғыттауларды талдап тексеру) әртүрлі деңгейлерін 

қолдайды. Бұғаттау менеджері автоматты түрде қандай көлемдегі деректерді 

бұғаттау қажет екенін анықтап, сәйкес келетін бұғаттау түрін орнатады. Бұл 

бұғаттау жүйесі жұмысының өнімділігі және пайдаланушыға деректерге қол 

жеткізу мүмкіндігі арасында тепе-теңдік қолдауға мүмкіндік береді. Жолдық 

деңгейде бұғаттау осындай қол жеткізуді нақты басқаруға мүмкіндік береді, 

өйткені өзгеріс енгізілетін жолдар ғана бұғатталады. Көптеген пайдаланушы бір 

уақытта минималды кідіріспен деректермен жұмыс жасай алады. Оның есебіне 

бұғаттауды орнату, алып тастау операцияларының санын көбейтуге, 

орнатылған бұғаттауларды бақылау үшін қызметтік ақпараттың үлкен көлемін 

сақтауға болады. Кесте деңгейіндегі бұғаттауда бір ғана бұғаттау орнатып, 

транзакция біткеннен кейін оны алып тастау қажет болғандықтан бұғаттау 

жүйесі жұмысының өнімділігі бірден артады. Пайдаланушы бұл уақытта 

деректерге қол жеткізудің максималды жылдамдығын алады. Оған қоса 

кестелер бұғатталғандықтан деректер бір ғана пайдаланушыға тиесілі болады. 

Басқа пайдаланушы деректерге қол жеткізу үшін, ағымдағы пайдаланушы 

жұмысын аяқтағанын күту керек.  

Деректермен жұмыс барысында пайдаланушының орындайтын әрекеті 

екі типті операцияларға алып келеді: деректерді оқуға немесе өзгертуге. 

Өзгертуге байланысты операцияларға деректерді қосу, өшіру және өзгеріс 

енгізу операциялары жатады. Орындалатын әрекеттерге тәуелді сервер келесі 

тізімнен анықталған бұғаттау типін орнатады:    

  Ұжымдық бұғаттаулар. Олар деректерді оқу операцияларын орындау 

кезінде (мысалы, SELECT) орнатылады. Егер сервер ұжымдық бұғаттауды 

орнатқан болса, пайдаланушы бұл деректерді ешкімнің өзгерте 

алмайтындығына сенімді бола алады.  

  Жаңарту бұғаттаулары. Егер ресурсқа ұжымдық бұғаттау орнатылған 

болса және осы ресурсқа жаңарту бұғаттауы орнатылып жатса, онда ешқандай 

транзакция бұл ресурсқа ұжымдық бұғаттауды немесе жаңарту бұғаттауын 

орната алмайды.    

  Монополиялық бұғаттау. Бұл бұғаттау типі егер транзакция деректерді 

өзгертсе, орнатылады. Егер сервер монополиялық бұғаттауды орнатқан болса, 

онда ешқандай басқа транзакция бұғатталған деректерді оқи немесе өзгерте 

алмайды. Монополиялық бұғаттау басқа бұғаттау типтерімен бірлесе жұмыс 

жасай алмайды және монополиялық бұғаттау кезінде ресурсқа тіпті 

монополиялық бұғаттауды орнату мүмкін емес.  
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  Массивті түрде жаңартуды бұғаттау. Бұл бұғаттау типі кестеге 

массивті көшіру операцияларын орындау кезінде сервермен орнатылады және 

басқа барлық үрдістерге кестеге қатынауға тыйым салынады. Бірақ бұл кезде 

бірнеше массивті көшіру үрдістері кестеге жолдарды қоя алады.  

Айтылған бұғаттау типтерінен басқа SQL Server деректерді өңдеудің 

функционалдығы мен өнімділігін арттыру мақсатында арнайы бұғаттау 

типтерін қолдайды. Олар талпыныстық бұғаттау деп аталады және сервер бұл 

бұғаттау түрін транзакция деректерге рұқсатты иеархия бойынша төмен қарай 

алуға талпынса және бірінші транзакциямен орнатылған бұғаттауына кедергі 

болмауы үшін басқа транзакциялардың бұғаттау орнатуларына тыйым салу 

керек болған жағдайда қолданады.  

Осыған дейін қарастырылған бұғаттаулар деректерге қатысты болып 

табылады. SQL Server ортасында бұлардан басқа бұғаттаудың екі типі бар: 

кілттер диапазонын бұғаттау және сұлбаларды (объектінің құрылымын 

суреттейтін метадеректер) бұғаттау.  

Кілттер диапазонын бұғаттау фантомдардың пайда болу проблемасын 

шешеді және транзакциялардың сериализациялану талаптарын қамтамасыз 

етеді. Бұл типті бұғаттаулар анықталған логикалық шартқа сәйкес келетін 

жолдар диапазонына қойылады, оның көмегімен кестеден деректерді іріктеу 

жасалады.   

Сұлбаны бұғаттау деректердің тұтастығын қамтамасыз ету үшін, кестенің 

құрылымын өзгерту командаларын орындау кезінде қолданылады.  

 

15.6.2. «Өлі» бұғаттаулар 

 

«Өлі» немесе тұйыққа тірелген бұғаттаулар көппайдаланушылық 

жүйелерге тән. «Өлі» бұғаттау екі транзакция екі деректер блогын бұғаттап 

және оларды аяқтау үшін екеуіне де бұрын басқа транзакцияның әсерінен 

бұғатталған деректерге қатынау қажет болған кезде пайда болады. Екі 

транзакцияның да жұмысын аяқтау үшін керекті деректердің алдыңғы 

транзакцияның орнатқан бұғаттауынан шығуын күту қажет. Бірақ бұл мүмкін 

емес, себебі екінші транзакция бірінші транзакция пайдаланып жатқан 

ресурстардың бұғаттаудан шығуын күтуде.    

«Өлі» бұғаттауды тауып, алып тастайтын арнайы тетіктің көмегінсіз 

транзакцияның жұмысы бұзылады. Егер жүйеде транзакцияның аяқталуын 

күтудің шексіз периоды (бұл режим үнсіз бойынша беріледі) орнатылған болса, 

онда «өлі» бұғаттау туған жағдайда екі транзакция үшінде бұғатталған 

ресурстарға қатынауға рұқсат алуды күту барысында, басқа олардан кейінгі де 

транзакцияларға тұйыққа тірелген бұғаттау орнатылады. MS SQL Server 

ортасында мұндай қиындықтардың алдын алу үшін арнай тұйыққа тірелген 

бұғаттауларды шешу тетігі жүзеге асырылған.  

Мұндай мақсаттар үшін сервер қиындықты қалыптастырған екі 

бұғаттаудың бірін алып тастайды және оның инициалданған транзакцияны 
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кейінге шегереді. Алып тастайтын бұғаттауды таңдау кезінде сервер 

минималды құнды бұғаттауды таңдайды.  

«Өлі» бұғаттауды толықтай болдырмау мүмкін емес. Серверде мұндай 

бұғаттауларды алып тастаудың тиімді тетіктері болғанымен, қосымшаларды 

жазу кезінде олардың пайда болу ықтималдығын ескеріп, оны ескерту үшін 

барлық шараларды қарастырған жөн. «Өлі» бұғаттауларды жүйе табуы үшін 

және транзакцияны кейінге шегеріп, оны қайтадан орындау үшін көп уақыт 

кететіндіктен, олар жүйе жұмысының өнімділігін біршама төмендетеді.  

«Өлі» бұғаттаулардың пайда болу мүмкіндігін азайту үшін транзакция 

кодын құру кезінде келесі ережелерді сақтау керек: 

  бір деректерді бірнеше рет басып алу шарттарын құрмау үшін 

деректерді өңдеу әрекеттерін тұрақты ретімен орындау; 

  транзакция денесінде пайдаланушымен өзара әрекеттеспеу; 

  транзакцияның орындалу уақытын азайту және мүмкіндік болса оны 

бір пакет ішінде орындау; 

 жекелендірудің мүмкіндігінше төменгі деңгейін пайдалану. 

 

15.7. SQL Server жекелендіру деңгейлері 

 

Жекелендіру деңгейі транзакциялардың бір-бірінен тәуелсіздік деңгейін 

анықтайды. Сериализациялану транзакциялардың бір-бірінен толық 

тәуелсіздігін қамтамасыз ететін жекелендірудің ең жоғарғы деңгейі болып 

табылады. Әрбір келесі деңгей алдыңғы деңгейлердің талаптарына сәйкес 

келеді және транзакциялардың қосымша қорғауын қамтамасыз етеді.  

SQL Server ANSI стандартымен анықталған жекелендірудің барлық төрт 

деңгейін қолдайды. Жекелендіру деңгейі келесі командамен орнатылады: 

SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL 

 { READ UNCOMMITTED 

 | READ COMMITTED  

 | REPEATABLE READ 

 | SERIALIZABLE } 

 READ UNCOMMITED – аяқталмаған оқу, немесе алғашқы оқу рұқсат 

етілген. Жекелендірудің ең төменгі деңгейі 0-ге сәйкес. Ол тек қана деректердің 

физикалық тұтастығын қамтамасыз етеді: егер бірнеше пайдаланушы бір 

уақытта бір деректерді өзгертетін болса, онда ең соңғы нұсқада жол ең соңғы 

өзгеріс енгізген пайдаланушы анықтаған мәнге ие болады. Негізінен транзакция 

үшін деректердің тұтастығын қамтамасыз ететін бұғаттау орнатылмайды. Бұл 

деңгейді орнату үшін келесі команда қолданылады:  

 SET TRANSACTION ISOLATION 

 LEVEL READ UNCOMMITTED 

 READ COMMITTED – аяқталған оқу, алғашқы, «таза емес» оқу жоқ. 

Дегенмен бір транзакцияның жұмысы барысында басқа бір транзакция сәтті 

аяқталып, оның енгізген өзгерістері тіркелуі мүмкін. Нәтижесінде бірінші 

транзакция басқа деректер жинағымен жұмыс жасайды. Бұл қайтадан 
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оқылмаудың мәселесі. Бұл жекелендіру деңгейі SQL Server үнсіз бойынша 

орнатылған және келесі командамен орнатылады: 

 SET TRANSACTION ISOLATION 

 LEVEL READ COMMITTED 

 REPEATABLE READ – қайталанатын оқу. Жолды қайтадан оқу басқа 

пайдаланушылардың транзакция аяқталғанға дейін енгізген өзгертулеріне 

қарамастан, бастапқы күйдің деректерін қайтарады. Дегенмен жекелендірудің 

бұл деңгейінде фантомдардың пайда болуы мүмкін. Бұл деңгей келесі 

командамен орнатылады: 

 SET TRANSACTION ISOLATION 

 LEVEL REPEATABLE READ 

 SERIALIZABLE – сериализациялану. Транзакция аяқталғанға дейін 

оқуға тыйым салынған. Бұл жекелендірудің максималды деңгейі, ол 

транзакциялардың бір-бірінен толық тәуелсіздігін қамтамасыз етеді. Бұл деңгей 

келесі командамен орнатылады: 

 SET TRANSACTION ISOLATION 

 LEVEL SERIALIZABLE 

Кез келен уақытта жекелендірудің бір ғана деңгейі болуы мүмкін. 

 

15.1-кесте 

 

 Бәсекелес транзакцияның жекелендіру деңгейі үнсіз бойынша (READ 

COMMITTED) қабылданған. Мысалда 4, 6 және 8 қадамдар алғашқы оқуды 

көрсетеді. 9 және 10 қадамдар деректер бәсекелес транзакциямен басып 

алынғандықтан бұғатталады 

  

User1 пайдаланушы 

Бәсекелес транзакция 

User2 пайдаланушы 

Ағымдағы транзакция 

USE basa_user2 

BEGIN TRANSACTION TRA 

USE basa_user2 

SET TRANSACTION ISOLATION 

LEVEL READ UNCOMMITTED 

BEGIN TRANSACTION TRB 

1. SELECT * FROM Товар 2. SELECT * FROM Товар 

3. UPDATE Товар SET 

остаток=остаток+10 WHERE 

КодТовара=4 

4. SELECT * FROM Товар (өзгертілген, 

бірақ сақталмаған деректерді оқиды) 

5. DELETE FROM Товар WHERE 

КодТовара=4 

6. SELECT * FROM Товар (өзгертілген, 

бірақ сақталмаған деректерді оқиды) 

7. INSERT Товар (Название, Остаток) 

VALUES ('SS',999) 

8. SELECT * FROM Товар (өзгертілген, 

бірақ сақталмаған деректерді оқиды) 

12. ROLLBACK TRANSACTION TRA 9. UPDATE Товар SET 

остаток=остаток+10 WHERE 

КодТовара=4 (бәсекелес транзакция 

аяқталғанға дейін бұғатталады) 
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10. DELETE FROM Товар WHERE 

КодТовара=4 (бәсекелес транзакция 

аяқталғанға дейін бұғатталады) 

11. INSERT Товар (Название, остаток) 

VALUES ('SS',999) (орындалады) 

13. ROLLBACK TRANSACTION TRB 

SELECT @@TRANCOUNT 

 

 

15.2-кесте 

 

 Бәсекелес транзакцияның жекелендіру деңгейі үнсіз бойынша (READ 

COMMITTED) қабылданды. Мысалда 4, 6 және 8 қадамдарда бәсекелес 

транзакция басып алған деректердің бұғатталуы көрсетілген, бұл уақытта 10 

қадамда басқа деректермен жұмысқа рұқсат берілген 

   

User1 пайдаланушы 

Бәсекелес транзакция 

User2 пайдаланушы 

Ағымдағы транзакция 

USE basa_user2 

BEGIN TRANSACTION TRA 

USE basa_user2 

SET TRANSACTION ISOLATION 

LEVEL READ COMMITTED 

BEGIN TRANSACTION TRB 

1. SELECT * FROM Товар 2. SELECT * FROM Товар 

3. UPDATE Товар SET 

остаток=остаток+10 (деректерді басып 

алады) 

4. SELECT * FROM Товар WHERE 

КодТовара=4 (бәсекелес транзакция 

аяқталғанға дейін бұғатталады) 

5. DELETE FROM Товар WHERE 

КодТовара=4 

6. UPDATE Товар SET 

остаток=остаток+10 WHERE 

КодТовара=4 (бәсекелес транзакция 

аяқталғанға дейін бұғатталады) 

7. UPDATE Товар SET 

остаток=остаток+10 WHERE 

КодТовара=4 (өзгертуге немесе өшіруге 

бірінші болып басып алған 

транзакциямен орындалады) 

8. DELETE FROM Товар WHERE  

КодТовара=4 (бәсекелес транзакция 

аяқталғанға дейін бұғатталады) 

9. INSERT Товар (Название, остаток) 

VALUES ('SS',999) 

10. INSERT Товар (Название, остаток) 

VALUES ('SS',999)  (орындалады) 

11. ROLLBACK TRANSACTION TRA 

SELECT @@TRANCOUNT 

12. ROLLBACK TRANSACTION TRB 

SELECT @@TRANCOUNT 

 

15.3-кесте 

 

 Бәсекелес транзакцияның жекелендіру деңгейі үнсіз бойынша (READ 

COMMITTED) қабылданды. 2 қадамда транзакция деректерді оқумен басып 

алды және тек қана жазбаны қоса алатын (7 қадам) бәсекелес транзакция 

тарапынан онымен жұмысты бұғаттайды (3, 5 қадамдар) 
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User1 пайдаланушы 

Бәсекелес транзакция 

User2 пайдаланушы 

Ағымдағы транзакция 

USE basa_user2 

BEGIN TRANSACTION TRA 

USE basa_user2 

SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL 

REPEATABLE READ 

BEGIN TRANSACTION TRB 

1. SELECT * FROM Товар 2. SELECT * FROM Товар (деректерді 

басып алады) 

3. UPDATE Товар SET 

остаток=остаток+10 WHERE 

КодТовара=4 (бұғатталады) 

4. SELECT * FROM Товар (бәсекелес 

транзакция аяқталғанға дейін 

бұғатталады) 

5. DELETE FROM Товар WHERE 

КодТовара=4 (бұғатталады) 

6. UPDATE Товар SET   

остаток=остаток+10 WHERE 

КодТовара=4 (ағымдағы транзакциямен 

деректер басып алынғандықтан 

орындалады) 

7. INSERT Товар (Название, 

Остаток) VALUES ('SS',999) 

(орындалады) 

8. DELETE FROM Товар WHERE 

КодТовара=4 (ағымдағы транзакциямен 

деректер басып алынғандықтан 

орындалады) 

10. ROLLBACK TRANSACTION 

TRA SELECT @@TRANCOUNT 

9. INSERT Товар (Название, Остаток) 

VALUES ('SS',999) (орындалады) 

 11. ROLLBACK TRANSACTION TRB 

SELECT @@TRANCOUNT 

 

15.4-кесте 

 

 Бәсекелес транзакцияның жекелендіру деңгейі үнсіз бойынша (READ 

COMMITTED) қабылданды. Мысалда ағымдағы транзакция деректерді оқумен 

басып алып (2 қадам), бәсекелес транзакция тарапынан барлық онымен 

жасалатын жұмыстарды бұғаттауы (7 қадам) көрсетілген 

 

User1 пайдаланушы 

Бәсекелес транзакция 

User2 пайдаланушы 

Ағымдағы транзакция 

USE basa_user2 

BEGIN TRANSACTION TRA 

USE basa_user2 

SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL 

SERIALIZABLE 

BEGIN TRANSACTION TRB 

1. SELECT * FROM Товар 2. SELECT * FROM Товар (деректерді 

басып алады) 

3. UPDATE Товар SET 

остаток=остаток+10 WHERE 

4. SELECT * FROM Товар (орындалады) 
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КодТовара=4 (бұғатталады) 

5. DELETE FROM Товар WHERE 

КодТовара=4 (бұғатталады) 

6. UPDATE Товар SET 

остаток=остаток+10 WHERE 

КодТовара=4 (ағымдағы транзакциямен 

деректер басып алынғандықтан 

орындалады) 

7. INSERT Товар (Название, остаток)  

VALUES ('SS',999) (бұғатталады) 

8. DELETE FROM Товар WHERE 

КодТовара=4 (ағымдағы транзакциямен 

деректер басып алынғандықтан 

орындалады) 

10. ROLLBACK TRANSACTION 

TRA SELECT @@TRANCOUNT 

9. INSERT Товар (Название, остаток) 

VALUES ('SS',999) (орындалады) 

 11. ROLLBACK TRANSACTION TRB 

SELECT @@TRANCOUNT 

 

Бақылау сұрақтары 

 

1. Транзакция деген не? 

2. Транзакциялар не үшін қажет? 

3. Транзакциялардың сипаттамалары қандай? 

4. Бұғаттаулар деген не? 

5. Бұғаттаулар не үшін қажет? 

6. Бұғаттаулардың қандай түрлері бар? 

7. Бұғаттаудың деңгейлері қандай? 

8. Транзакцияларды басқару қандай командалармен өткізіледі? 

9. Транзакцияларды анықтаудың түрлері қандай? 

10. Анық транзакциялар деген не? 

11. Салынған транзакциялар деген не? 

12. Бұғаттаулардың қандай типтерін орнатуға болады? 

13. "Өлі" бұғаттаулар деген не? 

14. SQL Server қандай жекелендіру деңгейлері бар? 

15. Жекелендіру деңгейлері нені анықтайды? 
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16. ДЕРЕКТЕРДІ ҚОРҒАУДЫҢ НЕГІЗГІ ӘДІСТЕРІ 

 

16.1. Дерекқор пайдаланушыларын басқару 

 

Пайдаланушыларды басқарудың тұрақты жүйесі – кез келген реляциялық 

ДҚБЖ сақталатын деректер қауіпсіздігінің міндетті шарты. SQL тілінде 

дерекқор пайдаланушыларын құрудың стандартты командасы жоқ, әрбір 

жүзеге асыру өзінше жүзеге асырады. Кейбір жүзеге асыруда мұндай арнайы 

командалар бір-біріне ұқсас, кейбірінде мүлдем өзгеше синатаксисі бар. 

Дегенмен нақты жүзеге асыруға тәуелсіз барлық негізгі ұстанымдары бірдей.   

 

16.2. MS SQL Server ортасында пайдаланушыларды басқару 

 

MS SQL Server ортасында пайдаланушыларды құру сұрағын 

қарастырайық. 

Дерекқордың логикалық құрылымын, кестелер арасындағы 

байланыстарды, тұтастықты шектеулерді және басқа да құрылымдарын 

жобалағаннаң кейін дерекқорға қол жеткізу мүмкіндік алатын пайдаланушылар 

шеңберін анықтау керек. 

SQL-сервер жүйесінде деректерге қол жеткізуді шектеудің екідеңгейлік 

баптауы ұйымдастырылған. Бірінші деңгейде сервердің өзіне қосылуға 

мүмкіндік беретін, бірақ дерекқорға автоматты қол жеткізуге рұқсат бермейтін, 

пайдаланушының есептік жазбасын (login) құру керек. Екінші деңгейде SQL 

Server-дің әрбір ДҚ-на есептік жазба негізінде пайдаланушы жазбасын құру 

керек. Пайдаланушыға ДҚ пайдаланушысы (user) ретінде берген құқықтар 

негізінде оның тіркеу аты (login) сәйкес дерекқорға қол жеткізеді. Әртүрлі 

дерекқорда бір пайдаланушының login-ы әртүрлі қол жеткізу құқығымен бірдей 

немесе әртүрлі user аттарын қамтуы мүмкін. Басқаша айтқанда, 

пайдаланушының есептік жазбасының көмегімен SQL Server-ге қосылу жүзеге 

асады, содан кейін әрбір ДҚ-ға оның жеке қатынас құру деңгейлері 

анықталады.  

SQL Server жүйесінде қосымша обьектілері бар – SQL Server 

обьектілеріне қатынас құру деңгейін анықтайтын рөлдер. Олар екі топқа 

бөлінеді: сервер пайдаланушысының есептік жазбаларына тағайындалған және 

ДҚ обьектілеріне қол жеткізуді шектеуге қолданылатын. 

Сервер деңгейінде қауіпсіздік жүйесі келесі түсініктермен жұмыс істейді: 

  аутентификация; 

  есептік жазба; 

  сервердің ендірілген рөлдері. 

Дерекқор деңгейінде келесі түсініктер қолданылады: 

  дерекқор пайдаланушысы; 

  дерекқордың тіркелген рөлі; 

  дерекқордың пайдаланушылық рөлі. 
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16.3. Аутентификация режимдері 

 

SQL Server пайдаланушыны аутентификациялаудың екі режимін 

ұсынады: 

  Windows NT/2000 құралдарымен аутентификация режимі;  

  аутентификацияның аралас режимі (Windows NT Authentication and 

SQL Server Authentication). 

 

16.4. Қауіпсіздік жүйені әкімшілеу 

 

MS SQL Server ортасында пайдаланушыны құру үшін келесі қадамдарды 

орындау қажет: 

1. Дерекқорда пайдаланушының есептік жазбасын құру керек, оған 

құпиясөзбен үнсіз бойынша қабылданған дерекқор атын (sp_addlogin 

процедурасы) көрсету керек. 

2. Бұл пайдаланушыны барлық қажетті дерекқорларға қосу керек 

(sp_adduser процедурасы). 

3. Оған әр дерекқорда сәйкес артықшылықтарын беру керек (GRANT 

командасы). 

Жаңа есептік жазбаны құру желілік сақтау процедурасының көмегімен 

құрылуы мүмкін: 

sp_addlogin 

[@login=] 'есептік_жазба' 

[, [@password=] 'құпиясөз'] 

[, [@defdb=] 'үнсіз_бойынша_дерекқор'] 

Аутентификация аяқталған соң және есептік жазба идентификаторын 

(login ID) алғаннан кейін пайдаланушы тіркелген болып саналады, және оған 

серверге қол жеткізу құқығы тағайындалады. Әр дерекқорға, ол қол жеткізетін 

обьектілерге, пайдаланушының есептік жазбасы (login) нақты дерекқор 

пайдаланушысымен (user) сәйкестендіріледі, бұл келесі процедура арқылы 

жүзеге асырылады: 

sp_adduser 

[@loginame=] 'есептік_жазба' 

[, [@name_in_db=] 'пайдаланушының_аты'] 

[, [@grpname=] 'рөл_аты'] 

Windows NT-ның есептік жазбасын пайдаланушы атына бейнелеуге 

сақтау процедурасы көмектеседі: 

sp_grantdbaccess 

[@login=] ‘есептік_жазба’ 

[, [@name_in_db=]‘пайдаланушының_аты’] 

Дерекқорда обьектіні (кестені, сақтау процедурасын, көрсетілімді) 

құратын пайдаланушы оның иемденушісі болады. Обьект иемденушісі (database 

object owner dbo) ол құрған обьектісіне барлық қол жеткізу құқығы бар. 

Пайдаланушы обьектіні құру үшін дерекқор (dbo) иемденушісі оған сәйкес 
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құқықты беру қажет. Құрылған обьектінің толық атына оны құрған 

пайдаланушының аты қосылады. 

Обьект иемденушісінде арнайы құпиясөз немесе ерекше қолжеткізу 

құқығы жоқ. Ол анық емес толық құқыққа ие, бірақ басқа пайдаланушыларға 

анық қолжеткізуді беру керек.  

SQL Server иемденуші болу құқығын бір пайдаланушыдан екіншісіне 

беруді төмендегі процедура көмегімен мүмкіндік береді: 

sp_changeobjectowner 

[@objname=] ‘объект_аты’ 

[@newowner=] ‘иемденушінің_аты’ 

Рөл бірдей функцияларды орындайтын пайдаланушыларды бір топқа 

біріктіруге мүмкіндік береді.  

SQL Server-де екі түрлі стандартты рөлдер жүзеге асырылған: сервер 

деңгейінде және дерекқор деңгейінде. SQL Server-ді орнату кезінде сервердің 

бекітілген рөлдері (мысалы, SQL сервердің кез-келген функцияларын орындау 

құқығы бар sysadmin) және дерекқордың бекітілген рөлдері (мысалы, db_owner 

дерекқорға толық қолжеткізу құқығымен немесе db_accessadmin 

пайдаланушыларды қосу және жою құқығымен) құрылады. Дерекқордың 

бекітілген рөлдері арасында public рөлі бар, оның мүшесі болып дерекқорға 

қолжеткізу құқықғы бар барлық пайдаланушылар болғандықтан, оның арнайы 

тағайындалуы бар.  

SQL Server (login) кез келген есептік жазбасын немесе Windows NT 

есептік жазбасын сервердің кез келген рөліне қосуға болады. 

Дерекқор рөлдері пайдаланушыларды бір әкімшілік бірлікке біріктіруге 

және онымен қарапайым пайдаланушымен жұмыс жасағандай жұмыс жасауға 

мүмкіндік береді. Нақты рөл үшін дерекқор обьектілеріне қолжеткізу құқығын 

тағайындауға болады, бұл жағдайда бұл рөлдің барлық мүшелері автоматты 

түрде бірдей құқықтарға ие болады. 

Дерекқор рөліне SQL Server пайдаланушыларын, SQL Server рөлдерін, 

Windows NT пайдаланушыларын қосуға болады.  

Рөлге қатысты әртүрлі әрекеттері арнайы процедуралар көмегімен жүзеге 

асады: 

Жаңа рөлді құру: 

 sp_addrole 

 [@rolename=] 'рөл_аты'  

[, [@ownername=] 'иемденуші_аты'] 

  Рөлге пайдаланушыны қосу: 

 sp_addrolemember 

 [@rolename=] 'рөл_аты',  

[@membername=] 'пайдаланушы_аты' 

  Рөлден қолданушыны жою: 

 sp_droprolemember 

 [@rolename=] 'рөл_аты',  

[@membername=] 'пайдаланушы_аты' 
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  Рөлді жою: 

 sp_droprole 

[@rolename=] 'рөл_аты' 

 

16.5. Деректерге қолжеткізуді басқару 

 

16.5.1. Тілдің стандартында артықшылықтарды анықтау 

 

Әрбір ДҚБЖ дерекқорға сәйкес рұқсаты бар пайдаланушылар ғана 

қолжеткізу құқығын атады деген тетікті қолдауы керек. SQL тілі дерекқордағы 

кестелердің қорғауын ұйымдастыруға арналған GRANT және REVOKE 

операторларын қамтиды. Қауіпсіздік тетігі иеленуге және артықшылыққа 

құқығы бар пайдаланушылар идентификаторларын қолдануға негізделген. 

Пайдаланушы идентификаторы деп дерекқордың кейбір 

пайдаланушыларын белгілеу үшін қолданылатын SQL тілінің қарапайым 

идентификаторы аталады. Әр пайдаланушыға дерекқор әкімшісімен берілетін 

жеке идентификатор тағайындалуы керек. Қауіпсіздіктің анық түсініктерінен 

пайдаланушы идентификаторы кейбір құпиясөзбен байланысады. ДҚБЖ 

орындалатын әр SQL-оператор қандайда бір пайдаланушы атынан орындалады. 

Пайдаланушы идентификаторы пайдаланушы дерекқордың қандай 

обьектілеріне сілтеме жасау мүмкін және осы обьектілермен қандай 

операциялар орындауға құқығы бар екенін анықтайды.  

SQL ортасында құрылған әр обьектінің бастапқыдан берілген обьектінің 

бар екенін білетін және онымен кез келген операциялар орындай алатын 

жалғыз тұлға, өзінің иемденушісі болады.  

Артықшылықтар немесе құқықтар деп пайдаланушының берілген 

дерекқор кестесіне немесе көрсетілімге орындауға құқығы бар іс-әрекеттер 

аталады. SQL стандартында келесі артықшылықтардың жиыны анықталады: 

 SELECT – кестеден деректерді таңдау құқығы; 

 INSERT – кестеге жаңа жолдарды енгізу құқығы; 

 UPDATE – кестедегі деректерді өзгерту құқығы; 

 DELETE – кестеден жолдарды жою құқығы; 

 REFERENCES – деректердің тұтастығын қолдайтын талаптар 

сипаттамасында көрсетілген кесте бағандарға сілтеме жасау құқығы; 

 USAGE – домендерді, символдар жинағын және тексеруді қолдану 

құқығы. 

INSERT және UPDATE артықшылықтары кестенің тек жеке 

бағандарымен шектеле алады, бұл жағдайда пайдаланушыға тек көрсетілген 

бағандар мәндерін түрлендіруге рұқсат беріледі. REFERENCES артықшылығы 

да тек кестенің бөлек бағандарымен шектеледі, бұл олардың аттарын деректер 

тұтастығын қорғау талаптарында қолдануға мүмкіндік береді – мысалы, басқа 

кестелерді аңықтауға кіретін CHECK және FOREIGN KEY сөйлемдерінде. 

Мұндай мақсаттарға қалған бағандарды қолдануға тиім салынады.  
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Пайдаланушы CREATE TABLE операторының көмегімен жаңа кестені 

құрған кезде ол автоматты түрде оның иемденушісі болады және басқа 

қолданушыларда жоқ, оған артықшылықтарының толық жиынын алады. Басқа 

пайдаланушыларға қатынасты қамтамасыз ету үшін иемденуші GRANT 

операторы қолдану арқылы нақты түрде қажетті құқықтарды беру керек. 

CREATE VIEW операторының көмегімен көрсетілім құра отырып, 

пайдаланушы автоматты түрде осы көрсетілімнің иемденушісі болады және 

құқықтардың толық жиынына ие болады. Көрсетілімді құру үшін 

пайдаланушыға оған кіретін барлық кестелерге SELECT артықшылығына және 

осы көрсетілімнің анықтамасында айтыған барлық бағандарға REFERENCES 

артықшылығына ие болуы керек. Пайдаланушы құрылған көрсетілімге 

INSERT, UPDATE және DELETE артықшылықтарын алады, егер көрсетілімде 

қолданатын барлық кестелерге сәйкес артықшылықтарына ие болса. 

 

16.5.2. Пайдаланушыларға артықшылықтарды беру 

 

GRANT операторы көрсетілген пайдаланушыларға дерекқордың аталған 

объектілеріне артықшылықтарды беру үшін қолданылады. Қарапайым түрде 

оны кесте иемденушісі басқа пайдаланушыларға қол жеткізуге құқығын беру 

мақсатында қолданады. GRANT операторы келесі пішімге ие: 

<артықшылықтарды_беру>::= 

GRANT {<артықшылық>[,...n] | 

    ALL PRIVILEGES} 

ON обьект_аты 

TO {<пайдаланушы_идентификаторы> 

[,...n]| PUBLIC} 

[ WITH GRANT OPTION] 

<артықшылық> параметрі пішімі: 

<артықшылық>::= 

{SELECT | DELETE | INSERT 

    [(баған_аты[,...n])]  

| UPDATE [(баған_аты[,...n])]} 

| REFERENCES [(баған_аты[,...n])] | 

    USAGE } 

Жеңілдету үшін GRANT операторында ALL PRIVILEGES кілттік сөзін 

көрсетуге болады, бұл пайдаланушыларға барлық артықшылықтарды олардың 

тізімін көрсетпей беруге болады. Сонымен қатар, бұл операторда PUBLIC 

кілттік сөзі көрсетілуі мүмкін, ол көрсетілген қол жеткізу типін бар 

пайдаланушыларға ғана емес сонымен қатар дерекқорда соңынан анықталатын 

пайдаланушыларға беруге мүмкіндік береді. 

Обьект_аты параметрі дерекқор кестесінің аты, көрсетілім, домен, 

символдар жинағы, тексеру ретінде қолданылуы мүмкін. 

WITH GRANT OPTION параметрлерінің арқасында GRANT 

операторында көрсетілген пайдаланушылар оларға берілген обьект 
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артықшылықтарын басқа пайдаланушыларға, ал олар өз кезегінде осындай өз 

өкілдігін басқа пайдаланушыларға бере алады. Егер бұл параметр көрсетілмесе, 

артықшылықты алушы өз құқықтарын басқа пайдаланушыларға бере алмайды. 

Сонымен, обьект иемденушісі кімнің обьектіге қатынау құқығын алғанын және 

оған қандай өкілеттілік берілгенін анық бақылай алады.  

 

16.5.3. Қолданушығы берілген артықшылықтарды алып тастау 

 

SQL тілінде GRANT операторы арқылы пайдаланушыларға берілген 

артықшылықтарды алып тастау үшін REVOKE операторы қолданылады. Бұл 

оператор көмегімен пайдаланушы ие болған барлық немесе кейбір 

артықшылықтарын алып тастауға болады. REVOKE операторының пішімі 

келесі: 

<артықшылықты_алып_тастау>::= 

REVOKE[GRANT OPTION FOR] 

    {<артықшылық>[,...n]  

    | ALL PRIVILEGES} 

ON обьект_аты 

FROM {<қолданушы_идентификаторы> 

    [,...n]| PUBLIC} 

[RESTRICT | CASCADE] 

ALL PRIVILEGES кілттік сөзі осы операторды енгізген пайдаланушы 

берген артықшылықтары берілген пайдаланушы үшін алып тасталатынын 

білдіреді. GRANT OPTION FOR міндетті емес сөз WITH GRANT OPTION 

сөзімен GRANT алғашқы операторында берілген барлық артықшылықтарды 

артықшылардың өздеріне тәуелсіз жіберу мүмкіндігін алып тастайды. 

Егер операторда RESTRICT кілттік сөзі көрсетілсе REVOKE 

командасының сәтті орындалуы тек егер операторда көрсетілген 

артықшылықтар басқа пайдаланушыларда «қалып қалған» артықшылықтардың 

шығуына себепкер болмаса мүмкін. CASCADE парметрінің көмегімен басқа 

пайдаланушыларда қалып қоюы мүмкін барлық артықшылықтар жойылады.  

«Қалып қалған» артықшылықтар деп өз уақытында GRANT OPTION 

параметрінің көмегімен берілген пайдаланушыда сақталған артықшылықтар 

аталады.  

Артықшылықтар анықталған обьектілерді құру үшін керек болғандықтан, 

оны жоюмен бірге құқықтан айырылуы мүмкін. Ол құқық есебінен объектілер 

(мұндай объектілер «тасталған» деп аталады) құрылған. Егер REVOKE 

операторын қолдану нәтижесінде «тасталған» обьектілер (мысалы, 

көрсетілімдер) пайда болуы мүмкін болса, құқық бір шартпен яғни, егер онда 

CASCADE кілттік сөзі көрсетілмесе қайтарылады. Егер CASCADE кілттік сөзі 

операторға қатысса, онда REVOKE алғашқы оператордың орындалуында кез 

келген тасталған обьектілер үшін автоматты түрде DROP операторы беріледі.  

Көрсетілген пайдаланушыға басқа пайдаланушылармен берілген 

артықшылықтарды REVOKE операторы тиіспейді. Сондықтан, егер басқа 
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пайдаланушы берілген пайдаланушыға жойылатын артықшылықты берген 

болса, онда сәйкес кестеге қол жеткізу құқығы көрсетілген пайдаланушыда 

сақталады. Мысалы, А пайдаланушысы және Е пайдаланушысының Товар 

кестесіне INSERT құқығы бар болсын. А пайдаланушысы В пайдаланушысына 

Товар кестесіне INSERT артықшылығын WITH GRANT OPTION көрсетумен 

береді (1-кезең). В пайдаланушысы бұл артықшылықты С пайдаланушысына 

береді (2-кезең). Содан кейін С пайдаланушысы оны Е пайдаланушысынан 

алды (3-кезең). Кейін С пайдаланушысы аталған артықшылықты Д 

пайдаланушысына ұсынады (4-кезең). А пайдаланушысы В пайдаланушысынан 

INSERT артықшылығын алып тастаса ол С пайдаланушысы үшін қалады, 

себебі ол оны Е пайдаланушысынан алған. Егер Е пайдаланушысы берілген 

артықшылықты С пайдаланушысына бермесе, онда В пайдаланушының 

артықшылықтарын жою С және Д пайдаланушыларының артықшылықтарын 

каскадты өшіруге әкелетін еді (16.1-кесте). 

 

16.6. MS SQL Server ортасында дерекқор обьектілеріне қол жеткізу 

құқықтарын жүзеге асыру 

 

16.6.1. MS SQL Server ортасындағы құқықтар категориялары 

 

SQL Server-ге қосылғанда пайдаланушылардың барлық мүмкін әрекеттері 

олардың есептік жазбаларына, олар тұрған топқа немесе рөлге берілген 

құқықтармен (артықшылықтармен, рұқсаттармен) анықталады.  

Құқықтарды 3 категорияға бөлуге болады: 

 обьектілерге қол жеткізу құқықтары; 

 командаларды орындау құқықтары; 

 анық емес құқықтар. 

Деректермен жұмыс және сақталатын процедураларды орындау қол 

жеткізу класының болуын талап етеді, ол дерекқор обьектілеріне қол жеткізуге 

құқықтар деп аталады. Обьектілерге кестелер, кесте бағандары, көрсетілімдер, 

сақталтын процедуралар жатады.  

Әртүрлі обьектілер үшін оларға қатынаудың әртүрлі құқықтар жиынтығы 

қолданылады: 

 SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, REFERENCES – көрсетілімдер 

немесе кестелер үшін; 

 SELECT, UPDATE – кестенің нақты бағанына немесе көрсетілім үшін; 

 EXECUTE – сақталтын процедуралар мен функциялар үшін. 

 INSERT құқығы кестеге немесе көрсетілімге жаңа жолдар енгізуге 

мүмкіндік береді; ол баған деңгейінде беріледі. 

 UPDATE құқығы кестедегі барлық деректерді өзгертуге мүмкіндік 

беретін кесте деңгейінде немесе деректерді баған ішінде өзгертуге мүмкіндік 

беретін  жеке баған деңгейінде беріледі. 
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16.1-кесте 

 

 Құқықтарды анықтау 

 

A-

пайдаланушы 

 B- 

пайдалануш

ы 

 C- 

пайдаланушы 

D- 

пайдаланушы 

E- 

пайдаланушы 

GRANT 

INSERT ON 

Товар TO B 

WITH GRANT 

OPTION 

Құқықты 

алу 

   

 GRANT 

INSERT ON 

Товар TO C 

WITH 

GRANT 

OPTION 

B-дан 

құқықты алу. 

E-ден 

құқықты алу. 

 GRANT 

INSERT ON 

Товар TO C 

WITH 

GRANT 

OPTION 

  GRANT 

INSERT ON 

Товар TO D 

Құқықты алу  

REVOKE 

INSERT ON 

Товар TO B 

CASCADE 

Құқықты 

алып тастау  

Құқықты 

сақтау 

Құқықты 

сақтау 

Құқықты 

сақтау 

 

DELETE құқығы кестеден немесе көрсетілімнен жолдарды жоюға 

мүмкіндік береді, ол тек кесте немесе көрсетілім деңгейінде беріледі, бірақ ол 

баған деңгейінде берілмейді. 

SELECT құқығы деректерді іріктеуге мүмкіндік береді және ол кесте 

деңгейінде және жеке баған деңгейінде беріледі.  

REFERENCES құқығы көрсетілген обьектіге сілтеме жасауға мүмкіндік 

береді. Кестелерге қолданған кезде алғашқы кілтке немесе осы кестенің бірегей 

бағанына сілтеме жасайтын сыртқы кілттерді құруға рұқсат береді.  

 

16.6.2 Құқықтарды беру 

 

Пайдаланушыға дерекқор объектілеріне қол жеткізуге рұқсатты басқару 

үшін келесі команда қолданылады: 

<артықшылықтарды_беру>::= 

GRANT { ALL [ PRIVILEGES] | <артықшылық> 

    [,...n]} 

{ [(    баған_аты [,...n])] 

    ON { кесте_аты |  
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        көрсетілім_аты} | 

            ON {кесте_аты | 

        көрсетілім_аты } 

            ([баған_аты 

                [,...n])] 

    | ON {сақталатын_процедура_аты | 

        сыртқы_процедура_аты}} 

TO {пайдаланушы_аты | топ_аты | 

рөл_аты} [,...n] 

[WITH GRANT OPTION ] 

[AS {топ_аты | рөл_аты }] 

<Артықшылық> параметрі келесі құрылымға ие: 

<артықшылық>::= 

{SELECT | DELETE | INSERT | 

 UPDATE | EXECUTE | REFERENCES } 

WITH GRANT OPTION параметрсіз құқық беретін пайдаланушыға 

обьектіге қол жеткізу құқықтарын басқа пайдаланушыларға тағайындауға 

көмектеседі. Оны қолдану ерекше сақтықты талап етеді, бұл жерде иемденуші 

басқа пайдаланушыларға қол жеткізуге құқық беруді бақылауды жоғалтады. Ең 

дұрысы құқықтарды тағайындау мүмкіндігіне ие пайдаланушылар шеңберін 

шектеу. 

AS {топ_аты | рөл_аты } міндетті емес параметрі басқа пайдланушыларға 

құқық беруді қамтамасыз ететін рөлге пайдаланушының қатысуын көрсетуге 

мүмкіндік береді. 

Сақталатын процедурасына берілетін жалғыз қол жеткізу құқығы – оны 

орындауға құқық (EXECUTE). Әрине, бұдан бөлек сақталатын процедура 

иемденушісі оның кодын қарауға және өзгертуге мүмкіндік алады. 

Функция үшін оны орындауға құқық беруге болады, сонымен қатар олар 

сілтеме жасайтын обьектілермен функцияны байланыстыру мүмкіндігін 

қамтамасыз ететін REFERENCES құқығын беруге болады. Мұндай 

байланыстыру функция жұмысын бұзуға әкелу мүмкіндігі бар объектілер 

құрылымына өзгерістерді енгізуді тыйым салуға мүмкіндік береді. 

 

16.6.3. SQL командаларының орындау құқығы 

 

Бұл құқық класы дерекқорда обьектілерді, дерекқордың өзін құру және 

қосалқылау процедураларын орындау мүмкіндігін бақылайды. SQL 

командаларының орындау құқығын беру үшін келесі команданы қолдануға 

болады: 

<орындау_құқығын_беру>::= 

GRANT {ALL | <команда>[,...n]} 

TO {пайдаланушы_аты | топ_аты | 

рөл_аты} [,...n] 

<Команда> праметрі келесі құрылымға ие: 
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<команда>::= 

{CREATE DATABASE | CREATE TABLE | 

    CREATE VIEW | CREATE DEFAULT | 

    CREATE RULE | CREATE PROCEDURE 

        | BACKUP DATABASE | 

BACKUP LOG | ALL } 

Сонымен, дерекқорды, кестені, көрсетілімді, үнсіздікті, ережені, 

сақталтын процедураны, дерекқордың қосалқы көшірмесін және транзакция 

журналын құруға құқық беруге болады немесе алдыңғы жазылған құқықтардың 

бәрін бірақ беруге болады.  

 

16.6.4. Анық емес құқықтар 

 

Кейбір әрекеттердің орындалуы анық рұқсатты қажет етпейді және үнсіз 

бойынша қолжетімді. Бұл әрекеттерді тек сервер рөлдерінің мүшелері немесе 

дерекқор обьектілері иелері орындай алады. 

Анық емес құқықтар пайдаланушыға тікелей берілмейді, ол тек оны 

нақты жағдайларда ғана алады. Мысалы, пайдаланушы егер өзі обьекті құрса 

немесе басқа біреу оған өз обьектісіне иелік етуді берсе ғана пайдаланушы 

дерекқор обьектісінің иемденушісі бола алады. Мұндай жағдайда обьект 

иемденушісі автоматты түрде обьектімен орындалатын кез келген әрекетті 

орындауға соның ішінде обьектіге басқа пайдаланушыларға қол жеткізуді 

беруге құқығы болады. Бұл құқықтар еш жерде көрсетілмейді, кез келген 

әрекеттерді орындауға тек обьекті иелену фактісі мүмкіндік береді. 

 

16.6.5. Қол жеткізуге тыйым салу 

 

SQL Server-дің қауіпсіздік жүйесі иерархиялық құрылымды қамтиды 

сондықтан дерекқор рөлдеріне Windows NT есептік жазбалары мен топтары, 

SQL Server рөлдері және пайдаланушылары кіреді. Пайдаланушы өз кезегінде 

бірнеше рөлге қатыса алады және әртүрлі рөлдерге әртүрлі қол жеткізу 

құқығына бір уақытта ие бола алады. Пайдаланушы кіретін рөлдердің біреуі 

деректерге қол жеткізуге рұқсат алса, ол автоматты түрде сондай құқықтарға ие 

болады. Сонымен қатар, егер қажет болса, пайдаланушыға деректерге немесе 

командаларға қол жеткізуге тыйым салуға болады, онда иерархияның кез-

келген деңгейінде алынған қол жеткізуге рұқсаттың барлығы нөлденеді. Бұл 

жағдайда, жоғары деңгейлерде берілген рұқсаттарға тәуелсіз қол жеткізу 

тыйым салулы күйде қалады.  

Дерекқор объектілеріне қол жеткізуге тыйым салу үшін келесі команда 

қолданылады: 

<қол_жеткізуге_тыйым_салу>::= 

DENY {ALL [PRIVILEGES]| | <артықшылық> 

    [,...n]} 

{ [(баған_аты [,...n])] 
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    ON { кесте_аты |  

көрсетілім_аты} 

| ON {кесте_аты | көрсетілім_аты }  

    [баған_аты [,...n])] 

| ON {сақталтын_процедураның_аты |  

    сыртқы_процедураның_аты}} 

TO {пайдаланушы_аты | топ_аты | 

    рөл_аты} 

    [,...n] 

[CASCADE ] 

CASCADE параметрі нақты пайдаланушының, сонымен қатар, ұқсас 

құқықтарға ие болған барлық пайдаланушылардан құқықтарын қайтып алуға 

мүмкіндік береді. 

SQL командаларының орындалуына тыйым салу үшін келесі операторлар 

қолданылады: 

<орындалуға_тыйым_салу>::= 

DENY {ALL | <команда>[,...n]} 

TO {пайдаланушы_аты | топ_аты |  

    рөл_аты} [,...n] 

 

16.6.6. Қол жеткізуді анық емес қабылдамау 

 

Анық емес қабылдамаудың қол жеткізуге тыйым салудан өзгешелігі ол 

тек өзі анықталған деңгейде ғана әрекет етеді. Егер пайдаланушыға анықталған 

деңгейде қол жеткізу анық емес қабылданбаса, ол көру құқығына ие рөлдегі 

мүшелік арқылы иерархияның басқа деңгейінде ала алады. Үнсіз бойынша 

пайдаланушының деректерге қол жеткізуі анық емес қабылданбаған. Дерекқор 

обьектілеріне қол жеткізудің анық емес қабылданбау үшін келесі команда 

қолданылады: 

<қол_жеткізуді_анық_емес_қабылдамау>::= 

REVOKE [GRANT OPTION FOR] 

{ALL [ PRIVILEGES]| | <артықшылық> 

    [,...n]} 

{ [(баған_аты [,...n])] ON  

  { кесте_аты | көрсетілім_аты} 

    | ON {кесте_аты | 

көрсетім_аты }  

    [баған_аты [,...n])] 

    | ON {сақталатын_процедура_аты |  

сыртқы_процедура_аты}} 

TO | FROM {пайдаланушы_аты | 

топ_аты |  

рөл_аты}[,...n] 

[CASCADE ] 
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[AS {топ_аты | рөл_аты }] 

SQL командаларын орындауға рұқсатты анық емес қабылдамау үшін 

келесі команда қолданылады: 

<рұқсатты_анық_емес_қабылдамау>::= 

REVOKE {ALL | <команда>[,...n]} 

FROM {пайдаланушы_аты | топ_аты | 

    рөл_аты}[,...n] 

Параметрлер мәні GRANT және DENY командаларының параметрлерінің 

мәнімен ұқсас. GRANT OPTION FOR параметрі GRANT командасының WITH 

GRANT OPTION параметрімен берілген құқықты кері шақыру қажет болған 

жағдайда қолданылады. Пайдаланушы обьектіге қол жеткізу рұқсатын 

сақтайды, бірақ бұл рұқсатты басқа пайдаланушыларға беру мүмкіндігінен 

айырылады. 

 

16.6.7. Рұқсаттың шиеленісуі 

 

Рөлге немесе топқа берілген рұқсаттар олардың мүшелеріне де беріледі. 

Пайдаланушыға бір рөлдің мүшелігі арқылы қол жеткізу берілуі мүмкін, басқа 

деңгейлі рөлге обьектімен әрекетке тыйым салынуы мүмкін. Мұндай жағдайда 

рұқсат шиеленісуі пайда болады. 

SQL Server рұқсатының шиеленісуін шешу кезінде келесі принципті 

қолданады: қол жеткізуді беруге ең төменгі приоритет, ал тыйым салуға – ең 

жоғары приоритет ие. Бұл деректерге қол жеткізуге тек оны анық берумен ие 

болуы мүмкін, егер қауіпсіздік жүйесінің кез келген басқа иерархия деңгейінде 

қол жеткізуге тыйым салынуы жоқ болса. Егер қол жеткізу анық берілмесе, 

пайдаланушы деректермен жұмыс жасай алмайды. 

16.1-мысал. Жаңа дерекқор құру, ол дерекқор үшін барлық құқықтарды 

беріп жаңа пайдаланушыны құру. 

-- әкімшімен жаңа дерекқорды құру  

CREATE DATABASE basa_user  

-- UserA атымен және ‘123’ құпия сөзімен жаңа пайдаланушыны құру 

-- UserA пайдаланушысына үнсіз бойынша дерекқор basa_user болады 

sp_addlogin 'UserA','123','basa_user'  

--basa_user дерекқорына өту 

USE basa_user  

-- ағымдағы (basa_user) дерекқорына userA атымен пайдаланушыны қосу 

sp_adduser 'UserA'  

-- userA пайдаланушыға basa_user дерекқорында барлық құқықтарын беру 

GRANT ALL TO UserA  

16.2-мысал. Рөлдерді қолдану 

Stud рөлін құрамыз және бұл рөлге user1 және user2 екі пайдаланушыны 

қосамыз: 

sp_addrole 'stud' 

sp_addrolemember 'stud','user1' 
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sp_addrolemember 'stud','user2' 

Stud рөліне және user2 пайдаланушысына құқықтарын береміз: 

GRANT SELECT, INSERT ON Товар TO stud 

GRANT SELECT, INSERT ON Товар TO user2 

Бұл командаларды орындағаннан кейін user1 және user2 

пайдаланушылары Товар кестесіне жазбаларды қосу және іріктеу 

командаларын орындай алады. 

Stud рөлі үшін Товар кестесіне енгізуді орындау құқығын тоқтата 

тұрамыз: 

REVOKE INSERT ON Товар TO stud 

Алдыңғы команданы орындағаннаң кейін user1 пайдаланушысы жазбаны 

енгізу құқығын жоғалтады, ал user2 енгізу құқығын оған анық берілгендіктен, 

құқықты сақтайды.  

Команданы орындаймыз: 

DENY INSERT ON Товар TO stud. 

Бұл команданы орындағаннан кейін екі пайдаланушы да Товар кестесіне 

енгізу құқығынан айырылады. 

 

Бақылау сұрақтары 

 

1. Сервер деңгейінде қауіпсіздік жүйесі қандай анықтамалармен жұмыс 

атқарады? 

2. Дерекқор деңгейінде қандай анықтамалар қолданылады? 

3. SQL Server-де қанша аутентификация режимдері бар? 

4. МS SQL Server ортасында пайдаланушыны құру үшін не істеу қажет? 

5. Рөл деген не? Оның түрлері қандай? 

6. Артықшылық деген не? 

7. SQL-де қандай артықшылықтар бар? 

8. Пайдаланушыларға артықшылықтарды қалай беруге болады? 

9. Берілген артықшылықтарды қалай алып тастауға болады? 

10. МS SQL Server-де қандай құқық категориялары бар? 

11. Құқықтарды қалай беруге болады? 

12. SQL командаларын орындауға құқықтар не үшін қажет? 

13. Анық емес құқықтар деген не? 

14. Қолжеткізуге тиым салу деген не? 

15. Рұқсаттың шиеленісуі деген не? 
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ҚОРЫТЫНДЫ 

 

Заманауи деректер қоры сансыз көп ақпараттық жүйелердің негізі болып 

табылады. Оған жинақталған ақпарат аса құнды мәлімет болып табылады және 

қазіргі уақытта олардан қосымша білімдерді, жалпылаумен және деректерді 

өңдеудің әртүрлі қосымша тәсілдерімен байланысты әдістерді шығару 

көзқарасынан деректер қорын өңдеу әдісі кең тарауда.  

Жинақталатын ақпараттың үлкен көлемімен жұмыс барысында үнемі 

нарық динамикасын шапшаң қадағалау керек, ал бұл іс жүзінде аналитикалық 

қызметті автоматтандырусыз мүмкін емес. 

Деректер қорының заманауи технологиясының күрделілігі бірнеше 

онжылдық ішінде деректерді өңдеу мен ақпаратты басқару тәсілдері дамуының 

нәтижесі болып табылды. Бір жағынан менеджменттің қажеттіліктерімен және 

талаптарымен итермеленетін және басқа жағынан, технологиялар 

мүмкіндіктерімен шектелген деректерді өңдеу бүгінгі күннің күрделі 

біріктірілген жүйелеріне елуінші жылдардың қарапайым әдістерінен дамыған. 

Деректер қоры (ДҚ) қазіргі уақытта іс жүзінде адам қызметінің барлық 

саласына кіретін ақпараттық үрдістерді компьютерлік қамтамасыз етудің 

негізін құрайды. Шынымен де, ақпаратты өңдеу үрдістері ортақ табиғатқа ие 

және өзара байланысқан деректер жинағы түрінде көрсетілген шынайылық 

үзінділерін сипаттауға сүйенеді. Деректер қоры деректер құрылымын көрсету 

мен оларға айла-шарғы жасаудың тиімді құралы болып табылады. 

Деректер қорының тұжырымдамасы деректерді орталықтандырылған 

басқаруды қамтамасыз ету мен оларға көптеген пайдаланушылардың қызмет 

етуіне мүмкіндік беретін ақпараттарды сақтаудың біріктірілген құралдарын 

пайдалануды болжайды. Мұның барысында ДҚ ЭЕМ ортасында деректер 

қорын басқару жүйесі (ДҚБЖ) деп аталатын бірыңғай бағдарламалық 

қамтамамен қолдау тапқан болуы тиіс. ДҚБЖ қолданбалық бағдарламалармен 

бірге деректер банкі деп атайды. 

ДҚБЖ негізгі тағайындалуларының бірі – шынайылыққа сәйкес келетін 

бағдарламалық құралдармен қолдау. 

Әлемде көптеген деректер қорын басқару жүйелері бар. Олардың әртүрлі 

объектілермен түрліше жұмыс істей алатындығы мен пайдаланушыға әртүрлі 

функциялар мен құралдарды бере алатындығына қарамастан, ДҚБЖ-нің 

көпшілігі негізгі түсініктің бірыңғай төтеп беретін кешеніне сүйенеді. 

Менеджмент мұқтаждықтары технологиялардың дамуымен қатарлас өсті. 

Деректерді өңдеудің алғашқы жүйелері қағаздар санын қысқарта отырып, тек 

кеңсе жұмыстарын орындады. Аса заманауи жүйелер бүгін компанияның өмірі 

үшін маңызды ресурс ретінде қарастырылатын ақпаратты жинақтау мен 

басқаруға өтті. 
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