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Кіріспе 

 

Деректер қоры (ДҚ) – анықталған ережелерге сәйкес ұйымдастырылған 

және белгілі бір пәндік облыста (банк, кітапхана, дүкен, биржа және т.б.) 

белсенді күйін сипаттайтын деректердің жиынтығын компьютер жадысында 

қолдайды және пайдаланушының ақпараттық қажеттіліктерін қанағаттандыру 

үшін пайдаланылады. ДҚ есептеу жүйесінде сақталынады және өңделеді. ДҚ-

дағы мәліметтер олардың тиімді іздеу мен өңделу мүмкіндіктерін қамтамасыз 

ету мақсатында логикалық түрде құрастырылған. Бүгінгі күні ДҚ барлық жерде 

кездестіруге болады. Оларды медицинада, көлікте, құқық қорғау органдарында, 

қалалық анықтау қызметтерінде және оқу орындарында пайдаланады. ДҚ-да 

әртүрлі ақпарат болуы мүмкін, оларды компьютердің пернетақтасының 

бірнеше батырмасын басу арқылы өте аз уақытта алуға болады. 

ДҚ құру және пайдалану үшін әлемде бағдарламалық қамтамасыз етудің 

және біздің күнделікті өмірімізде ерекше орын алатын деректер қорын 

басқаратын жүйелер (ДҚБЖ) болып табылады. ДҚБЖ ДҚ технологияларының  

негізінде ақпараттық жүйелерді құру арқылы ақпараттық қызметтерді 

ұйымдастыруда жаңа концепцияларды жүзеге асыруды қамтамасыз етеді. 

Қазіргі уақытта муниципальді, банктік, биржалық ақпараттық жүйелер, 

көтерме және әмбебап сауда, сауда үйлері, еңбекті басқару қызметінің және т.б. 

ақпараттық жүйелері кеңінен қолданылады. Ережеге сәйкес, осы жүйелердің 

жұмыстары әртүрлі архитектураның жергілікті есептеу тораптарында немесе 

кейінгі интеграциясы Интернет ауқымды тораптың көмегімен жасалынатын 

корпоративтік торап атауын алған олардың біріктірілуімен жүзеге асырылады. 

Көптеген заманауи ДБЖ реляциялық типті, яғни деректердің реляциялық 

моделін пайдаланатын жүйелерді ұсынады. Реляциялық ДҚ-дағы деректер 

кесте-қатынастарда (relation). Реляциялық ДБЖ (РДБЖ) – бұл жазбаларды 

кесте түрінде сақтайтын компьютерленген жүйелер. Әртүрлі РДБЖ-дегі ДҚ  

деректердің кестелік сақталуы, бірақ «деректер қоры» атауы өзіне тек 

кестелерді ғана емес, сонымен қатар сол кестелердің туындысы (есеп, форма, 

виртуалды кесте - ұсыныс), сұраныстар формасы, бағдарламалық модульдер 

және т.б. деп түсінуге болады. Деректердің реляциялық модельдерін қолдайтын 

ДҚБЖ реляциялық ДҚБЖ (РДҚБЖ) деп аталады. Реляциялық ДҚ-мен өзара 

байланысатын стандартты тіл болып реляциялық алгебра мен реляциялық 

есептеудің негізінде РДҚБЖ-да жүзеге асырылатын SQL  сұраныстар тілі 

болып табылады. 

ДҚ-мен («Деректер қорының жүйесі», «Деректер қоры», «Деректер 

қорын басқару жүйелері») байланысты пәндердің мақсаты деректер қорының 

жүйелерін жобалауды тәжірибелік тұрғыдан білу және деректер қорының 

қосымшаларын жасау болып табылады. 
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Дәріс №1. Реляциялық дерекқор басқару жүйесі 

 

Деректер қоры, файлдық жүйелер, ақпараттық жүйелер  

Ақпараттық жүйелер бастапқы күйде тұрақты бар ақпаратты сақтауға, 

таңдауға және модификациялауға бағытталған. Ақпарат құрылымы өте күрделі, 

бірақ деректер құрылымы әртүрлі ақпараттық жүйелерде түрлі болып келеді, 

олардың арасында көп ұқсастық болады. Бастапқы кезеңде қолданылатын 

есептеу техникасының ақпаратты басқару үшін деректер құрылымының 

мәселелері әр ақпараттық жүйеде жеке шешілді. Файлдық жүйелерге 

(программа кітапханасы) қажетті қалпына келтірулер жүргізілді, осыған ұқсас 

компиляторда, редакторда жасалынатын және т.б. Бірақ ақпараттық жүйелер 

күрделі деректер құрылымын талап етеді, бұл деректерді басқарудың жеке 

қосымша құралдары ақпараттық жүйенің маңызды бір бөлігі болып табылады 

және практика жүзінде бір жүйеден екінші жүйеге қайталанады. Біздің көз 

қарасымызға қарай, күрделі құрылымды деректерді басқаруға жауапты 

ақпараттық жүйенің жалпы бөлігін ерекшелеп және жалпылай көрсетуге 

тырысқанымыз ДҚБЖ құруға себепкер болды. Жақын уақытта белгілі болды, 

базалық файлдық жүйе тарататын деректерді сақтаудың күрделі әдістеріне  

жалпы программалардың кітапханасыз болмауға мүмкін емес.  

Бұны мысалда көрсетейік. Мысалы, біз қандай да бір ұйымның 

қызметкерлерін есепке алатын қарапайым ақпараттық жүйе құруымыз керек. 

Жүйе келесі әрекеттерді орындауы керек: бөлімдер  бойынша қызметкерлер 

тізімін беру, бір бөлімінен екінші бөлімге қызметкерлерді ауыстыру 

мүмкіндігін ұстану, жұмысқа жаңа қызметкерлер қабылдау және жұмыс істеп 

жүргендерді жұмыстан  шығару керек. Әр бөлім үшін осы бөлім жетекшісінің 

атын, бөлімнің жалпы саны, соңғы рет төленген төлем ақының жалпы құны алу 

мүмкіндігін ұстану қажет және т.б.. Әр қызметкер үшін қызметкердің толық 

аты-жөні бойынша куәлік нөмірі берілуі, куәлік нөмірі бойынша толық аты-

жөні  берілуі, сол кездегі қызметкердің қызметі мен алатын  еңбек ақысы 

жөніндегі ақпарат алу мүмкіндігі болу керек.  

Мысалы, біз осы ақпараттық жүйені файлдық жүйеге негіздемекші 

болдық және арнайы кітапхана функциясы есебінен файлдық жүйенің базалық 

мүмкіндіктерін кеңейтіп бір файлды ғана қолданамыз.  Бірақ біздің жағдайда 

минимальды ақпараттық бірлік қызметкер болып табылады, шынында талап 

ету керек, осы файлда әр қызметкер үшін бір жазба болу қажет. Мұндай жазба 

қандай өрістерде болады? Қызметкердің толық аты (ҚЫЗМ_АТЫ), оны куәлік  

нөмірі (ҚЫЗМ_НӨМІРІ), қызметкердің тиісті қызметі жөніндегі ақпарат 

(қарапайымдылық үшін  "иә" немесе "жоқ") (ҚЫЗМ_СТАТ), жалақы көлемі 

(ҚЫЗМ_ЖАЛАҚЫ), бөлім нөмірі (ҚЫЗМ_БӨЛІМ_НӨМІРІ). Бірақ біз бір 

файлмен шектелгіміз келеді, сол жазба бөлім жетекшісінің атынан тұруы керек 

(ҚЫЗМ_БӨЛІМ_ЖЕТЕК). Біздің ақпараттық жүйенің функциясы талап етеді, 

осы файлға уникальды кілт бойынша көпкілттік қатынау мүмкіндгін 

қамтамасыз ету (әртүрлі жазбада қайталанбайтындай) ҚЫЗМ_АТЫ және 

ҚЫЗМ_НӨМІРІ.  Сонымен қатар, барлық жазбаларды ҚЫЗМ_АТЫ_НӨМІРІ 
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жалпы мәнімен таңдау мүмкіндігі, басқаша айтқанда уникальды емес кілтпен 

қатынау. Бөлімдегі қызметкерлер санның немесе жалпы жалақы көлемін алу 

үшін, мұндай функцияны ақпаратық жүйе қайта-қайта орындау кезінде, 

бөлімнің барлық қызметкерлері жөніндегі жазбаны таңдауы керек және тиісті 

жалпы мәнді санау керек. 

Біздің көретініміз, мұндай қарапайым жүйені файлдық жүйе базасында 

тарату біріншіден, файлдарға көпкілтті қатынау үшін күрделі қалпына келтіруд 

құру жеткілікті және екіншіден бөлім жөніндегі қорытынды ақпаратты алу 

үшін толық  таңдау мен есептеулер орындау және сақтауды талап етеді (әр 

бөлімнің әрбір қызметкері үшін жетекші аты қайталанады). Сонымен қатар, 

егер жүйені эксплуатациялау кезінде бізге, мысалы, берілген жалақыны алатын 

қызметкерлер тізімін беру керек, онда файлды толық немесе құрылымын қарап 

шығып, кілттік өріс деп ҚЫЗМ_ЖАЛАҚЫ жариялау керек.  Бірінші ойға 

келетіні - екі көпкілтті файл ұстау: ҚЫЗМЕТКЕРЛЕР және БӨЛІМДЕР. Бірінші 

файлда мынадай өрістер болу керек ҚЫЗМ_АТЫ, ҚЫЗМ_НӨМІРІ, 

ҚЫЗМ_СТАТ, ҚЫЗМ_ЖАЛАҚЫ, ҚЫЗМ_БӨЛІМ_НӨМІРІ, ал екіншісі - 

БӨЛІМ_НӨМІРІ, БӨЛІМ_ЖЕТЕК, БӨЛІМ_ҚЫЗМ_ЖАЛАҚЫ (жалақының 

жалпы көлемі) және БӨЛІМ_ӨЛШЕМ (бөлімдегі қызметкерлердің жалпы 

саны). Алдыңғы  абзацта айтылған шаралар жақсылап меңгеріледі. Әр файл тек 

қайталанбайтын ақпараттан тұруы керек, қажетіне қарай динамикалық 

есептеулерде қорытынды ақпарат болмайды. Бірақ ескеру керек, мұндай өту 

кезінде біздің ақпараттық жүйе оны ДҚБЖ жақындататын кейбір жаңа 

ерекшеліктері болу керек.           

Біріншіден, жүйе білуі керек, екі байланысқан файлмен жұмыс 

жасайтындығын (бұл деректер қорының сұлбасы жағына қадам), әр өрістің мәні 

мен құрылымын білу керек (мысалы,  ҚЫЗМЕТКЕЛЕР файлында  

ҚЫЗМ_БӨЛІМ_НӨМІР және БӨЛІМ файлында БӨЛІМ_НӨМІР бір нәрсені 

білдіреді), сол сияқты түсіну қажет, бір файлдағы ақпараттың өзгеруі 

автоматты түрде екінші файлда модификацияны шақырады, себебі олардың 

жалпы құрамы келісілген болу керек. Мысалы, егер жұмысқа жаңа қызметкер 

қабылданса, онда ҚЫЗМЕТКЕРЛЕР файлына жаңа жазба қосу керек, сол 

сияқты тиісті түрде БӨЛ_ЖАЛАҚЫ және БӨЛ_ӨЛШЕМ өрістерін, БӨЛІМ 

файлындағы осы қызметкердің бөлімін сипаттайтын өрісті өзгерту керек.  

Деректер келісімі түсінігі деректер қорының кілттік түсінігі болып 

табылады. Шындығында, егер ақпараттық жүйе  (тіпті қарапайым, біздің 

мысалдағы сияқты) бірнеше файлда келісілген ақпаратты сақтауды ұстайды, 

оны деректер қорын ұстайды деп те айтуға болады. Егер деректерді басқарудың 

кейбір көмекші жүйесі олардың келісімін қамтамасыз етіп, бірнеше файлмен 

жұмыс істеуге мүмкіндік берсе, онда оны деректер қорын басқару жүйесі деп 

атауға болады. Бірнеше файлдарда деректердің келісім талабы функцияның 

кітапханасынан тыс бола алмаса: мұндай жүйеде деректер тұтастығын 

анықтайтын жеке деректері мен  білімі болуы керек.  

Бұл ДҚБЖ  талап ететін толық нәрсе емес. Біріншіден, біздің мысалда 

мынадай сұраныстарды шғару ыңғайсыз, мысалы «Петр Иванович Сидоров 
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жұмыс жасайтын бөлімнің жалпы санын шығару». Жеңіл болар еді, егер ДҚБЖ 

мұндай сұранысты пайдаланушыға жақын тілде қлыптастыруға мүмкіндік 

берсе. Мұндай тілдер деректер қорына сұраныс тілдері деп атайды. Мысалы,  

SQL тілінде біздің сұраныс мынадай формада болады:  

SELECT БӨЛ_ӨЛШЕМ  

FROM ҚЫЗМЕТКЕР, БӨЛІМ  

WHERE ҚЫЗМ_АТЫ = "ПЕТР ИВАНОВИЧ СИДОРОВ"  

AND ҚЫЗМ_БӨЛІМ_НӨМІР = БӨЛІМ_НӨМІР  

Сонымен, ДҚБЖ сұранысты қалыптастыру кезінде бұл сұраныс қалай 

орындалады, соған ойлануға мүмкіндік бермейді  Оның метадеректерінің 

ішінде ақпарат бар ҚЫЗМ_АТЫ өрісі КЫЗМЕТКЕР файлы үшін кілттік болып 

табылады, ал БӨЛ_НӨМІР – БӨЛІМ файлы үшін, және жүйе осыны өзі 

пайдаланады. Егер атқаратын қызметіне сәйкес емес қызметкерлер тізімін алу 

қажеттігі керек болса, онда жүйеге мынада сұраныс жасау жеткілікті  

SELECT ҚЫЗМ_АТЫ, ҚЫЗМ_НӨМІР  

FROM ҚЫЗМЕТКЕР  

WHERE ҚЫЗМ_СТАТ = "ЖОҚ",  

және жүйенің өзі ҚЫЗМЕТКЕР файлын толық қарап шығады, бірақ 

ҚЫЗМ_СТАТ өрісі кілтті болып табылмайды.  

Әрі қарай, ойлап қараңыз, файлға кеңейтілген әдіспен қатынауға 

кітапхананы қолдануға негізделген алғашқы ақпараттық жүйені таратуда жаңа 

қызметкерді тіркеу операциясы өңделеді. Файлды өзгертуге келісілген 

талаптарға сәйкес, ақпараттық жүйе ҚЫЗМЕТКЕР файлына жаңа жазба қойды 

және БӨЛІМ файлының жазбасын модификациялау кезінде тұтыну көзі өшіп 

қалды. Енді жүйе қайта жүктелген кезде деректер қоры келісілмеген күйде 

болады. Осыны тексеру (ол үшін ҚЫЗМЕТКЕР және БӨЛІМ файлындағы 

ақпарат сәйкестігін тексеру керек) және ақпаратты келісілген күйге келтіру 

қажет. Қазіргі ДҚБЖ осы жұмысты өзіне алады. Қолдаңбалы жүйе деректер 

қорының нақты күйін қарауға міндетті емес.  

Енді біз қызметкерлердің деректер қорымен параллельді (мысалы, 

көптерминальды) жұмыс істеуін қамтамасыз етуіміз керек. Егер тек файлды 

қолдануға жүгінсек, онда екі файлдың біреуінің барлық модификациялау 

уақытында нақтылықты қамтамасыз ету үшін, бұл файлға басқа 

пайдаланушылардың қатынасына рұқсат болмайды (еске түсірініз параллель 

қатынауды синхронизациялау үшін файлдық жүйе мүмкіндіктерін). Сонымен, 

Петр Иванович Сидоровты жұмысқа алу  үшін, Иван Сидорович Петров деген 

қызметкер жөніндегі ақпаратты алу тоқтатылады, бәрібір олар  әртүрлі бөлімде 

жұмыс істесе де. Қазіргі ДҚБЖ деректерге жұқа синхронды парллельді 

қатынауын қамтамасыз етеді.  

Сонымен, ДҚБЖ файлдық жүйені қолданумен қиын шешілетін немесе 

негізінен шешілмейтін көптеген мәселелерді шешеді. Бұл жағдайда файлдар 

ғана жеткілікті қосымшаларда  бар; ал мынадай қосымшаларға сыртқы 

жадымен жұмыс істейтін қандай жұмыс деңгейі қажет және деректер қоры 

міндетті түрде қажет қосымшалар.   
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Тарихи бір қадам болып файлды басқарудың орталықтандырылған 

жүйесін қолдануға өту табылады. Қолданбалы программа көз қарасынан файл  

- бұл сыртқы жадының нақты аумағы, оған деректерді жазуға және одан санап 

алуға болады. Файлға ат беру ережесі, осы файлда сақталынатын деректерге 

қатынау тәсілі, және осы деректердің құрылымы файлды басқарудың нақты бір 

жүйесіне және файл типіне   тәуелді. Файлдарды басқару жүйесі өзіне сыртқы 

жадыны үлестіруді, сыртқы жадыда тиісті адреске файл атын кескіндеуді және 

деректерге қатынауды қамтамасыз етуді алады.  

Бірінші өркендеген файлдық жүйе 360 сериясы үшін IBM фирмасымен 

құрылған. Қазіргі уақытта ол ескірген, біз оны қарастырмаймыз. Ескеріп 

кетеміз, бұл жүйеде таза түрде тізбектелген, индексті-тізбектелген файлдар 

ұсталынған, ал үлестіру көп жағдайда жақында пайда болған дискілік 

құралдарды басқарудың бақылаушыларна сүйенді. OS/360-тағы  файл түсінігі 

негізгі абстрактілі түсінік болып таңдалды, оған кез келген сыртқы 

құрылғылармен қоса сыртқы объект сәйкес келді, бірақ пайдаланушы 

деңгейінде жұмыс істеу ыңғайсыз болды. Детальмен толтырылған 

конструкциялар қатары талап етілді. Осының бәрі отандық аналогты IBM 

компьютерлерін қолдану арқылы өткен, ортаңғы және жоғары буындағы 

программисттерге белгілі.  

 

Негізі әдебиет [1], бет 10-23 

 Қосымша әдебиет [2], бет 12-31 

Бақылау сұрақтары  

1.  Сіз ақпаратты жүйені қалау түсінесіз? 

2.  Ақпараттық жүйе файлдық жүйеден айырмашылығы қандай? 

3.  Ат берілген файл дегеніміз не? 

4.  Файлды қорғау қалай іске асады? 

5.  Файлдық жүйені қолдану аймағы?  

 

Дәріс №2. Деректер қоры жүйелерінің архитектурасы. Негізгі 

концепциялары 

 

2.1 Негізгі концепциялары. Деректер тәуелсіздігі. Деректердің негізгі 

компоненттері 

 

Жақсы тәсіл іздеудің белсенді әрекеті және ақпарат көлемінің күрт өсуі, 

60 жылдардың басында «Деректер қорын басқару жүйелері» (ДҚБЖ) деп 

аталатын арнайы программа комплексін құруға әкеліп соқты. ДҚБЖ жалпы 

ерекшелігі – оның деректердің өзін енгізу және сақтау   ғана емес, сонымен 

бірге оның құрлымын сипаттайтын процедурасы бар.  ДҚБЖ басқаруында 

болатын және онда сақталынатын деректер жазбасымен қамсыздандырылған 

файлдарды, деректер банккі деп атады, содан соң «Деректер қоры» (ДҚ). 

Мысалы, тікұшақтың қозғалу кестесін (сурет 1) және аэропорт жұмысына 
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байланысты басқа да деректерді   сақтау керек (ДҚ «Аэропорт»). Ол үшін  

«русифицирленген» бір ДҚБЖ қолданып келесі кесте жазбасын дайындаймыз:  

 

КЕСТЕ ҚҰРУ Қозғалыс кестесі 

  (Рейс нөмірі        Бүтін 

   Апта_күндері       Мәтін (8) 

   Шығу_пункті        Мәтін(24) 

   Ұшу_уақыты         Уақыт 

   Бару_пункті        Мәтін (24) 

   Келу_уақыты        Уақыт 

   Тікұшақ_типі       Мәтін  (8) 

   Билет_құны         Валюта); 

 

Және осыны ДҚ «Аэропорт» деректерімен бірген енгіземіз. 

ДҚБЖ сұраныс тілі деректермен программадағы және терминалдағы 

сияқты қатысуға мүмкіндік береді  (1 сурет). Сұранысты қалыптастырып  

 

ТАҢДАУ  Рейс_нөмірі, Апта_күндері, Ұшу_уақыты 

Қозғалыс кестесі КЕСТЕСІНЕН 

ҚАЙДА  Шығу_пункті = 'Москва' 

  ЖӘНЕ  Бару_пункті  = 'Киев' 

  ЖӘНЕ  Ұшу_уақыты > 17; 

 

Кешкі уақытқа  «Москва-Киев» кестесін аламыз, сұраныс бойынша   

 

САНЫН ТАҢДАУ (Рейс_нөмірі) 

Қозғалыс кестесі КЕСТЕСІНЕН 

ҚАЙДА  Шығу_пункті = 'Москва' 

  ЖӘНЕ  Бару_пункті  = 'Минск' 

«Москва-Минск» рейстер санын аламыз. 
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1 – сурет.  ДҚБЖ қолдану кезіндегі программа мен деректер байланысы. 

 

Бұл сұраныстар кестені кеңейткен кезде актуальдығын жоғалтпайды:  

КЕСТЕГЕ ҚОСУ Қозғалыс кестесі 

   Ұшу_ұзақтығы  Бүтін; 

Бұл пошталық адрестерді өңдеу программасында пошталық индексті 

өңдеу кезінде болған. 

Бірақ, бәріне де төлеу керек: ДҚБЖ арқылы қосымшалар үшін арнайы 

құрылған файлдағы тікелей деректермен алмасуға қарағанда деректермен 

алмасуға көп уақыт керек.  

 

2.2  Деректер қорының архитектурасының деңгейлері 
 

ДҚБЖ кез келген пайдаланушымен деректерге қатынау мүмкіндігін беру 

қажет, олардың білгісі келмейді:  

• деректер жадысында орналасуы және оның сипаттамасы жөнінде;  

• сұраныс деректерін іздеу механизмі жөнінде;  

• көп пайдаланушылармен (қолдаңбалы программа)  бір деректі бір 

уақытта сұраныс жасау кезінде пайда болған мәселелер жөнінде;  
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• рұқсат етілмеген қатынау және (немесе) нақты емес жаңартудан 

деректерді қорғауды қамтамасыз ету тәсілдері жөнінде;  

• деректер қорын актуальды күйде ұстау және ДҚБЖ басқа 

функциялары жөнінде. 

ДҚБЖ осы функциялардың негізгісін орындау кезінде деректердің 

әртүрлі сипаттамасын қолдану қажет. Мұндай жазбаларды қалай құру керек? 

Расында, деректер қорының жобасын пәндік саланы талдаудан бастау керек 

және оған жеке пайдаланушылар талабын қою (деректер қоры құрылатын ұйым 

қызметкерлері үшін). Бұл процесс төменде қарастырылады, ескертіп кетеміз, 

жобалау адамға тапсырылады (топ тұлғасына) – деректер қорының 

әкімшілігіне (ДҚӘ).  Ұйымның арнайы белгіленген қызметкері, сол сияқты 

деректер қорын пайдаланушысы және деректерді өңдеуші машинамен таныс  

болуы керек. Пайдаланушы сұранысы нәтижесінде алынған деректер қоры 

құрамын біріктіре отырып, ДҚӘ алғашқыда құрылатын деректер қорын 

формальды емес сипаттамасын құрады. Бұл сипаттама деректер қоры 

жобасымен айналысатын адамдарға түсінікті нақты тілдерді, математикалық 

формулаларды, кестелерді, графика және басқа құрылғыларды қолданып 

орындалғандықтан  деректердің инфологиялық моделі деп атайды. (сур. 2). 

 

 
2 – сурет. Деректер моделінің деңгейі 

 

Мұндай адамға-бағытталған модель толығымен деректерді сақтау 

ортасының физикалық параметрлеріне тәуелді. Сонда мұндай орта ЭЕМ емес, 

адам жадысы болып келеді. Сондықтан  инфологиялық модель өзгерісті талап 
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етпегенге дейін өзгермеу керек, бұл модель пәндік сала көрінісін береді. 2 - 

суретте көрсетілген қалған модельдер компьютерлі-бағдарланған болып келеді. 

ДҚБЖ көмегімен, олардың физикалық орналасуына қарамай, программа мен 

пайдаланушыға аты бойынша сақталынған деректерге қатынауға мүмкіндік 

береді. Керекті деректер ДҚБЖ сыртқы еске сақтау құрылғыларымен 

деректердің физикалық моделі бойынша ізделінеді. Көрсетілген қатынау нақты 

ДҚБЖ көмегімен іске асырылады, онда модельдер осы ДҚБЖ деректерді 

сипаттау тілінде сипатталу керек. Деректердің инфологиялық моделі 

бойынша ДҚӘ құрылатын мұндай сипаттамасын деректердің даталогиялық 

моделі деп атайды. Үшдеңгейлі архитектура (инфологиялық, даталогиялық 

және физикалық деңгейлі) қолданатын програмалардан тәуелсіз сақталу 

деректерін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. ДҚӘ қажет болған кезде 

сақталынған деректерді басқа ақпаратты жеткізгіштерге жазады және (немесе) 

деректердің физикалық моделін өзгертіп, оның физикалық құрылымын қайта 

ұйымдастырады. ДҚӘ жүйеге жаңа пайдаланушылардың кез келген санның 

толтырады, егер керек болса датологиялық модельді. Физикалық және 

даталогиялық модельдің көрсетілген өзгертулері жүйенің 

пайдаланушыларымен белгіленбейді (олар үшін «мөлдір» болуы мүмкін), сол 

сияқты жаңа пайдаланушыларда белгіленбейді. Сонымен қатар, деректер 

тәуелділігі бар қосымшаларды бұзбай деректер қорының жүйесін өркендеу 

мүмкіндігін қамтамасыз етеді.  

Негізгі әдебиет  [1], бет24 -31 

Қосымша әдебиет  [2], бет35-40 

 

Бақылау сұрақтары 

1. Сіз деректер қоры архитектурасын қалай түсінесіз? 

2. Деректер қоры деңгейі дегеніміз не? 

3. ДҚБЖ дегеніміз не? 

4. Инфологиялық жақындау мәні ? 

5. Даталогиялық жақындау мәні?  

 

Дәріс №3. Деректер қорын жобалау 

 

3.1 Пәндік саладағы концептуальды модель. Логикалық модельдер 

 

Тек үлкен ұйымдар деректерді бір толық интегралданған деректер 

қорында ғана қоғамдастырады. Көбінесе деректер қоры әкімшілігі (егер бұл 

тіпті тұлғалар тобы болса да) ұйымның барлық қызметкерінің (болашақ жүйе 

пайдаланушыларының) барлық ақпараттық талаптарын қамтуға шамалары 

келмейді. Сондықтан үлкен ұйымдардың ақпараттық жүйелері, әртүрлі 

бөлімшелердегі бірнеше өзара байланысқан ЭЕМ арасында үлестірілген он 

шақты деректер қорынан тұрады.  (Мәселен, үлкен қалаларда әртүрлі 

аудандарда орналасқан бір емес бірнеше  жеміс қоймалары құрылады.) Жеке 

ДҚ қандай да бір салаға қатысты, бір немесе бірнеше қолданбалы 
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тапсырмаларды шешу үшін қажетті барлық деректерді  біріктіруі мүмкін 

(мысалы, қаржылық, студенттерге, оқытушыларға, аспаздық және т.б.). 

Біріншісін көбінесе қолдаңбалы ДҚ, ал екіншісін пәндік ДҚ деп атайды. 

(ақпараттық қосымшаға емес, ұйымның пәніне қатысты). (Біріншілерді 

материалды-техникалық демалыс немесе қамсыздандыру қорымен, екіншісін – 

жеміс және аяқ киім қорымен салыстыруға болады.) Пәндік деректер қоры кез 

келген ағымдық және болашақтағы қосымшаларды ұстануды қамтамасыз етеді.  

Бірақ деректер элементтінің жиынтығына қолдаңбалы деректер қорының 

элементтер жиынтығы жатады. Осыған қатысты пәндік ДҚ өзгеретін, белгісіз, 

қалыптасатын сұраныс пен қосымшалардың негізін құрайды (қосымшаларда, 

деректерге қойылатын талаптарды алдын-ала анықтау мүмкін емес. Мұндай 

иілгіштік пен мүмкіндік пәндік ДҚ негізінде жеткілікті тұрақты ақпараттық 

жүйелер құруға мүмкіндік береді. Бұл жүйелерде бұрынғы қосымшаны 

қолданбай-ақ көптеген өзгеріс жасауға болады. Ағымдағы және алдағы 

қосымшаларда ДҚ жобасын негізге алып, жоғары қуатты ақпараттық жүйе 

құруды тездетуге болады. Сондықтан қолданбалы жобалау осы күнге дейін 

кейбір өңдеушілерді өзіне қаратады. Бірақ мұндай ақпараттық жүйенің 

қосымшалар санының өсуінен қолданбалы ДҚ саны өседі, деректердің 

көшірмесінің деңгейі өседі және олардың бағасы көтеріледі. Сонымен, 

жобалауға қатысты әр қарастырылған әдіс, әртүрлі бағыттағы жоба нәтижесіне 

әрекет етеді. Иілгіштік пен эффектілікке жету, пәндік және қолданбалы болып 

жақындау қолданылатын жобалау методологиясын қалыптастыруға әкеліп 

соқты. Жалпы жағдайда пәндік жақындау алғашқы ақпараттық құрылым 

тұрғызу үшін, ал қолданбалы – деректерді өңдеу эффектілігін жоғарлату 

мақсаты үшін қолданылады. Ақпараттық жүйені жобалау кезінде осы жүйенің 

мақсаттарына талдау жүргізу қажет және жеке пайдаланушыларына талап қою 

(ұйым қызметкерлеріне). Деректерді жинау осы мәнді қолданатын, процесс 

және ұйым мәнін оқудан басталады (дәлірек Б қосымшасында). Мәндер   

«ұқсастығына» қарай (сол немесе басқа әрекетттерді орындау үшін 

қолданылатын жиілік) және араларындағы ассоциативтік байланыс жиілік 

санымен топталады. (тік ұшақ - жолаушы, оқытушы – пән, студент – сессия 

және т.б.). Аз ғана ұқсастығы және (немесе) ассоциативтік байланыс    жиілігі 

бар мәндер немесе мән  пәндік деректер қорына бірігеді. (Формальды әдісті 

қолданбай-ақ мәндер пәндік ДҚ бірігеді.) Әр пәндік ДҚ  (бірнеше ДҚ) жобалау 

және енгізу үшін, қор жобалауымен айналысатын ДҚӘ белгіленеді. Әрі қарай 

жеке реляциялық пәндік ДҚ жобалаумен байланысты сұрақтар қарастырылады. 

ДҚ жобалаудың негізгі мақсаты –  бұл сақталатын деректерді қысқарту, 

сонымен қатар, қолданылатын жады көлемін үнемдеу, көшірмелерді қайта 

жаңартатын операцияларға кететін шығынды азайту және жалғыз бір объект 

жөнінде мәлімет әрбір жерде сақталғандықтан қайшылықтардың пайда болу 

мүмкіндігін жою. «Таза» деп аталатын ДҚ жобасын («Әр тұжырым бір 

орында») қатынасты қалпына келтіру методологиясын қолданып құруға 

болады. Бірақ қалпына келтіру ДҚ жобалау кезеңнің аяқталуда қолданылады, 
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біз жоба жөніндегі сұрақтарды талқылауды, Кодда талап еткендей қалпына 

келтіру теориясын негізін құру себебін қарастырудан бастаймыз.  

 

3.2 Деректер қорын жобалау кезеңдері 

 

Кез келген деректер қорын құрудың мақсаты қандай да бір пәндік 

саладағы ақпаратты сақтау және қолдану болып табылады. Бұл мақсатты тарату 

үшін келесі құралдар қажет:  

1. Деректердің реляциялық моделі  -пәндік саладағы деректерді 

көрсетудің ыңғайлы әдісі.  

2. SQL тілі- осындай деректерді манипуляциялаудың әмбебап тәсілі.  

Бірақ расында, сол бірдей пәндік саладағы реляциялық қатынастарды 

көптеген әртүрлі тәсілдермен жобалауға болады. Мысалы, көп санды 

атрибуттармен бірнеше қатынастарды жобалауға болады, немесе керісінше, 

барлық атрибуттарды үлкен санмен ұсақ қатынастарға тарату. Қалай анықтауға 

болады, қандай белгімен атрибуттарды сол немесе басқа қатынастарға 

орналастыруды?  

Осы бөлімде реляциялық қатынасты жобалаудың «жақсы» немесе 

«дұрыс» тәсілдері қарастырылады. Алғашқыда біз, деректер  моделінің 

«жақсысы» немесе «дұрысын» талқылаймыз. Содан кейін бірінші, екінші, 

үшінші қалыпты форма қатынас түсінігі енгізіледі (1ҚНФ, 2ҚФ, 3ҚФ) және 

көрсетілген «жақсысы» үшінші қалыпты форма болып табылады.  

Деректер қорын құру кезінде көбінесе бірнеше моделдеу деңгейлері 

ерекшеленеді, олардың көмегімен пәндік саладан нақты ДҚБЖ құралдарының 

деректер қорына өту жүргізіледі. Келесі деңгейлерді ерекше айтуға болады:  

• Сол пәндік сала  

• Пәндік сала моделі  

• Деректердің логикалық моделі  

• Деректердің физикалық моделі 

• Негізінен деректер қоры және қосымша  

Пәндік сала – деректер қорында біз көрсететін, бұл қоршаған ортаның бір 

бөлігі. Мысалы, пәндік сала ретінде кәсіпорынның, кадр бөлімінің, банктің, 

дүкеннің және т.б. бухгалтериясын  таңдауға болады. Пәндік сала шексіз және 

қажетті түсініктер мен деректерден, сол сияқты аз ғана қажетті немесе тіпті 

қажет емес деректерден тұрады. Егер, пәндік сала ретінде қоймадағы тауар 

есебін таңдасақ, онда  «накладной» және «есеп-фактурасы» түсініктері ең 

керекті түсінік болады, ал накладной қағазды қабылдайтын қызметкерде екі 

бала бар деген түсінік – бұл тауар есебі үшін қажетті емес. Бірақ кадр бөлімі 

үшін, баласы бар деген дерек қажетті болып табылады. Сонымен, мұндай 

деректердің қажеттіліктері қандай пәндік сала таңдағанға байланысты.  

Пәндік сала модел. Пәндік сала моделі – бұл біздің пәндік сала жөніндегі 

біліміміз. Білім сарапшы маман миындағы қалыпты емес білім түрінде болады,  

сонымен қатар қандай бір құралдар көмегімен қалыпты түрде көрсетіледі. 

Мұндай құралдар ретінде пәндік саланың мәтіндік сипаттамасы, 
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қызметкерлердің міндеттері, компаниядағы істі жүргізу ережесі және т.б 

болады.  Пәндік салада  мәтіндік тәсілді көрсету моделі эффектілі емес. 

Деректер қорын құру кезінде ақпараттылығы және пайдалысы арнайы 

графикалық нотация көмегімен орындалаған пәндік сала сипаттамасы. Пәндік 

саланы сипаттаудың көптеген әдістері бар. Солардың ішінде ең әйгілі әдістер  

SADT құрылымдық талдауы және оған негізделген IDEF0, Гейн-Сарсон 

деректер ағымының диаграммасы, UML объектілі-бағдарланаған талдау әдісі 

және т.б. Пәндік сала моделі осы процесте қолданылатын пәндік сала мен 

деректерде болып жатқан процестерді сипаттайды. Келешекте қосымша құру 

пәндік саланың дұрыс модельденуімен байланысты.  

Деректердің логикалық моделі. Келесі төменгі деңгейде пәндік саланың 

логикалық моделі тұр. Логикалық модель пәндік сала түсінігін сипаттайды, 

олардың байланысы, сол сияқты пәндік сала деректеріне шектеу қояды. Түсінік 

мысалдары  - «қызметкер», «бөлім», «жоба», «төлем ақы». Түсінік арасындағы 

өзара  байланыс мысалы – «қызметкер тура бір бөлімде тіркеледі», «қызметкер 

бірнеше жоба орындай алады», «жобамен бірнеше қызметкер жұмыс істей 

алады». Шектеу мысалдары – «қызметкерлердің жасы 16 жастан кіші және 60 

жастан үлкен болмауы керек».  

Деректердің логикалық моделі болашақтағы деректер қорының алғашқы 

прототипі болып табылады. Логикалық модель ақпараттық бірлік терминінде 

нақты  ДҚБЖ  байланыссыз тұрғызылады. Сонымен бірге деректердің 

логикалық моделі деректердің реляциялық модель құралдарымен көрінуі 

міндетті емес. Осы кезде деректердің логикалық моделін құрудың негізгі 

құралы ER-диаграмм (Entity-Relationship,  мән-байланыс диаграммасы) әртүрлі 

варианттары болып табылады. Сол бір ER-модельді деректердің реляциялық 

моделі сияқты, иерархиялық және желілік ДҚБЖ үшін деректер моделі сияқты 

немесе деректердің постреляциялық моделі сияқты түрлендіруге болады. Бірақ 

біз  реляциялық ДҚБЖ қарастырып отырғандықтан, онда біз үшін деректердің 

логикалық моделі деректердің реляциялық моделі терминінде 

қалыптастырылады деп санауға болады. Алдыңғы деңгейде пәндік сала 

моделін құру кезінде, кейбір шектеулерді анықтайды, осы шектеулер 

аймағында әртүрлі шешіміер қабылдауға болады. Мысалы, қойма есебінің 

пәндік сала моделінде  содержит понятия «қойма», «накладной», «тауар» 

түсініктер бар. Тиісті реляциялық модельді құру кезінде бұл терминдер 

міндетті түрде қолдануы керек, бірақ мұндай таратудың әртүрлі әдістері көп – 

бір қатынас құруға болады,онда атрибуттар ретінде «қойма», «накладной», 

«тауар» қатыса алады. Сол сияқты әрбір түсінікке үш жеке қатынас құруға 

болады. Деректердің логикалық моделін құру кезінде сұрақтар туады: 

қатынастар дұрыс жобаланған ба, сонымен қатар олар сол пәндік сала моделін 

дұрыс кескіндейме?  

Жеке деректер қоры және қосымша. Соңында, алдыңғы кезеңдердің 

нәтижесі болып жеке сол деректер қоры пайда болады. Деректер қоры нақты 

программалық-аппартты негізде таратылады және осы негізді таңдау деректер 

қорымен жұмыс істеу жылдамдығын жоғарлатуға мүмкіндік береді. Мысалы, 



16 

 

компьютерлердің әртүрлі типтерін таңдауға болады, процессорлар санын, 

оперативті жады көлемін, дискілік бағыңынқы жүйені және т.б. ауыстыруға 

болады. Тағы бір үлкен орын алатын нәрсе, ол таңдалған программалық–

аппаратты платформа шегінде ДҚБЖ қалпына келтіру. Бірақ алдыңғы деңгейде 

қабылданған шешімдер физикалық жобалау деңгейінде шектеулерді 

анықтайды. Олардың аймағында ДҚБЖ қалпына келтіруді және 

программалық-аппаратты платформаны таңдау бойынша шешім қабылдау. 

Сонымен, түсінікті деректер қорын құру және модельдеудің әрбір кезеңінде 

қабылданған шешімдер алдыңғы кезеңдерде ескеріліп кетеді. Сондықтан 

маңызды орын алатыны  моделдеудің ерте кезеңдерінде қабылданған дұрыс 

шешімдер.  

Пәндік саланың деректер қорының адекваттылығы. 

Деректер қоры пәндік саланы адекватты түрде кескіндеу керек. Бұл келесі 

шарттар орындалу керектігін білдіреді:  

1. Әр уақыт сайын деректер қоры күйі пәндік сала күйіне сәйкес келуі 

керек.  

2. Пәндік сала күйінің өзгеруі деректер қоры күйінің тиісті өзгерісіне 

әкеп соғады  

3. Пәндік сала моделінде кескінделген пәндік саланың шектелуі, қандай 

бір жолмен деректер қорында ескерілуі және кескінделуі керек.  

Деректер қорының құрылу жеңілдігі және қарастырылуы. 

Негізінен кез келген деректер қоры, тіпті қарапайымнан басқасы, 

сақталынатын процедура мен триггерлер түріндегі программалық кодтың 

қандай да бір санынан тұрады.  

Сақталынатын процедуралар – бұл компиляцияланған түрдегі деректер 

қорында тікелей сақталынатын процедуралар мен функциялар және  олар 

деректер қоры мен жұмыс істейтін пайдаланушы немесе қосымшамен 

жүктелінеді. Сақталынатын процедуралар көбінесе арнайы процедуралы 

кеңейтілген SQL тілінде жазылады,  (мысалы, ORACLE үшін PL/SQL немесе 

MS SQL Server үшін Transact-SQL), немесе кейбір әмбебап программалау 

тілінде, мысалы, C++, қосылудың арнайы ережелеріне сәйкес SQL 

операторының кодына қосылады. Сақталынатын процедуралардың жалпы 

бекітілімі – пәндік саланың бизнес-процестерін тарату.  

Триггерлер – бұл сақталынатын процедуралар деректер қорының жұмысы 

кезінде болатын кейбір күйлермен байланысты. Мұндай күйлер ретінде кесте 

жолын қоятын, жаңартатын және жоятын операциялар тұрады. Егер деректер 

қорында кейбір триггер анықталса, онда осы триггер байланысқан күй пайда 

болған кезде автоматты түрде іске қосылады. Триггер пайдаланушылардың 

біреуі күйді қандай тәсілмен инициализация жасағанына қарамастан іске 

қосылады. Сонымен, триггердің жалпы қызметі – деректер қорын толығымен 

автоматты түрде ұстау. Триггерлер қарапайым болуы мүмкін, мысалы сілтеме 

тұтастығын ұстайтын, пәндік саланың қандай да бір күрделі шектеуін 

тарататын немесе кейбір күйлер болған кездегі күрделі әрекеттер. Мысалы, 

накладнойға жаңа тауарды қою операциясы триггермен байланысты, ол келесі 
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әрекеттерді орындайды – тауардың қажетті саны бар ма соны тексереді, 

тауардың қажетті саны болған кезде оны накладнойға қосады және қоймадағы 

тауар саны жөніндегі деректі азайтады, тауар жоқ болса, онда оны жеткізу 

жөніндегі сұранысты жасайды және сол мезетте жеткізушіге электронды пошта 

арқылы сұраныс жасайды.  

Негізгі әдебиет [1], бет 43-45 

Қосымша әдебиет  [2], бет 55-60 

Бақылау сұрақтары  

1. Пәндік Деректер қоры дегеніміз не? 

2. Деректер қорының мақсаты немен қорытындалады?  

3. ДҚБЖ құралдарын атап өтіңіз? 

4.  ДҚ құралы не жатады? 

5. Пәндік сала және пәндік сала моделі дегеніміз не?  

 

Дәріс №4. Деректер моделі. Негізгі концепциялары 

 

4.1 «Мән-байланыс» моделі. Логикалық және физикалық модельдер 

 

Ескертіліп кеткендей инфологиялық модель, өмірді адамға түсінікті 

деректерді сақтау ортасының параметрлеріне толығымен тәуелсіз 

концепциясымен  бейнелейді.  Осындай модель құрудың көптеген әдістері бар: 

графтік  модель, семантикалық желілер, «мән-байланыс» моделі және т.б.  

Осылардың ішіндегі ең әйгілі болғаны, екінші бөлімде қарастырылатын «мән-

байланыс» моделі Инфологиялық модель ДҚБЖ «түсінікті» компьютерлі-

бағдарланған даталогиялық модельге бейнеленуі керек. Деректер қорының 

теориялық өркендеу және практикалық қолдану процесінде, сол сияқты есептеу 

техникасының құралдарында әртүрлі даталогиялық модельді ұстанатын  ДҚБЖ 

құрылды. Бастапқыда иерархиялық даталогиялық модельдер құрылды. 

Ұйымдастырудың қарапайымдылығы мынада,  мәндер арасындағы алдын-ала 

берілген байланыстың бар болуы және деректердің физикалық модельдерінің 

ұқсастығы,  шектелген жады көлем бар ақырын жұмыс істейтін ЭЕМ –дағы 

иерархиялық ДҚБЖ жеткілікті өнім шығаруына мүмкіндік берді. Бірақ, егер 

деректердің ағаш тәрізді құрылымы болмаса, онда иерархиялық модель құрған 

кезде және қажетті өнімге жету үшін көптеген қиыншылықтар пайда болды. 

Желілік модельдер сол сияқты аз ресурсты ЭЕМ үшін құрылды. Бұл 

«жиыннан» тұратын өте күрделі құрылымдар – екі деңгейлі ағашқа аты 

ауыстырылған. «Жиындар» тізім құра отырып, «жазба-түйін» көмегімен 

бірігеді. Желілік модельдерді құру кезінде ДҚБЖ өнімділігін жоғарлатуға 

мүмкіндік беретін, көптеген «аз ғана қулықтар» ойлап табылды.  Қолданбалы 

программалаушы терминдерді білуі керек, ДҚБЖ бірнеше ішкі тілдерін оқуы 

керек, әртүрлі экземпляр, жиын, жазба арасында навигация жүргізу үшін 

деректер қорын логикалық құрылымын көз алдына бөлшек түрінде елестетуі 

керек. UNIX  операциялық жүйесінің бір құрушысы былай деп айтқан  «Желілік 

қор – бұл деректерді жоғалтудың дұрыс тәсілі». Иерархиялық және желілік 
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ДҚБЖ практикалық қолданудың күрделілігі деректерді көрсетудің басқа 

тәсілдерін іздеуді талап етті. 60 жылдардың аяғында  деректерді манипуляция 

жасайтын ыңғайлы тілдері бар және ұйымдастыру жағынан 

қарапайымдылығымен ерекшелінетін, инвертирленген файл негізіндегі ДҚБЖ 

пайда болды. Бірақ мұндай ДҚБЖ деректерді сақтау үшін файлдар санына, 

олардың арасындағы байланыс санына, жазба ұзындығына және өріс санына 

шектеу қояды. Бүгінгі күні көп тарағаны реляциялық модельдер, ол жөнінде 

үшінші бөлімде қарастырылады. Деректердің физикалық ұйымдастырылуы ДҚ 

эксплуатациялық сипаттамасына жалпы әсер етеді. ДҚБЖ құрушылары 

деректердің физикалық моделін құруға тырысады, пайдаланушыға нақты бір  

ДҚ құралын ұсынады. Заман талабына сай өнімді ДҚБЖ физикалық моделдерін 

реттеудің әртүрлі тәсілдері осы бөлімде оны қарауға мүмкіндік бермейді. 

 

4.2 Локальды көріністі модельдеу, модель элементтерінің  

агрегациясы және жалпыламасы 
 

Инфологиялық модельдеудің мақсаты - құрылатын деректер қорында 

сақтауға ұсынылатын, адамға керекті сол ақпаратты жинау және көрсету 

тәсілдерімен қамтамасыз ету. Сондықтан деректердің инфологиялық моделін 

нақты тіл аналогиясы бойынша тұрғызуға тырысады (соңғысы мәтінді 

компьютерлік өңдеу күрделігінен таза түрінде қолданылуы мүмкін емес). 

Инфологиялық модельдің негізгі жоба элементтері ол мән, оның қасиеттері 

және арасындағы байланыс болып  табылады (атрибуттары). 

Мән - деректер қорында сақталу жөніндегі ақпаратты ерекшелейтін кез 

келген (бір бірінен айырмашылығы бар объект). Мән дегеніміз ол адам, заттар, 

тік ұшақтар, дәм, түс және т.б. Мынадай түсініктерді айыра білу керек, мән типі 

және мән экземпляры  сияқты. Мән типі түсінігіне тұтас болатын бір текті тұлға, 

зат, жағдай немесе идея жатады. Мән экземплярына  жиындағы нақты зат 

жатады. Мысалы, мән типі ҚАЛА болуы мүмкін, ал экземпляр – Москва, Киев 

және т.б. 

Атрибут - мәннің аты өзгертілген сипаттамасы. Оның аталуы мәннің 

нақты типі үшін уникальды, бірақ мәннің әртүрлі типтері үшін бірдей болуы 

керек (мысалы, ТҮС көптеген мән үшін анықталады: ИТ,  АВТОМОБИЛЬ, 

ТҮТІН және т.б.). Атрибуттар мән жөнінде қандай ақпарат жинау керектігін 

анықтау үшін қолданылады. АВТОМОБИЛЬ мәні үшін мысалы атрибут ТИП, 

МАРКА, НӨМІР БЕЛГІСІ, ТҮС және т.б. болады. Мұнда тағы тип және 

экземпляр арасындағы ерекшелік бар:  

Қызыл, Көк, Банан түсті, Ақ түн және т.б., бірақ мәннің әр экземплярына 

атрибуттың бір мәні меншіктеледі. Атрибут және мән типтері арасында 

ерекшелік жоқ. Атрибут тек мән типімен байланыста болады. Басқа контексте 

атрибут өз бетінше мән бола алады. Мысалы,  автомобиль заводы үшін түс – 

бұл тек өнім шығарушы атрибуты, ал бояу фабрикасындағы түс – мән типі. 
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Кілт - атрибуттың минимальды жиыны, олардың мәні бойынша керекті 

мән экземплярын табуға болады. Минимальдық білдіреді, кез келген атрибут 

жиынынан шектеу, қалғандары бойынша мәнді идентификациялауға мүмкіндік 

береді. Мән үшін Кесте (б. 1.2) кілті болып Рейс_нөмірі атрибуты немесе жиын: 

Шығу_пункті, Ұшу_уақыты және Бару_пункті (шарт бойынша, бір пункттен 

екінші пунктке әр уақыт сайын бір тік ұшақ ұшады). 

Байланыс - екі немесе одан көп мәндерді ассоцияциялау. Егер деректер 

қорын міндеті өзара бір бірімен байланыспаған тек сақтау болса, онда оның 

құрылымы қарапайым болады. Бірақ деректер қорын ұйымдастыруға 

қойылатын талаптардың негізгі біреуі – бұл бір мәнді басқаның мәнімен іздеу 

мүмкіндігімен қамтамасыз ету. Сол сияқты нақты деректер қорында жүздеген 

немесе мыңдаған мәндер болуы мүмкін, онда олардың арасында теория жүзінде 

миллион байланыс орнатылуы мүмкін. Мұндай көптеген байланыстың бар 

болуы инфологиялық модель күрделігін анықтайды.  

Байланыс сипаттамасы және модельдеу тілі. Инфологиялық модель 

құру кезінде ER-диаграмм (ағылшынша Entity-Relationship, т.с. мән-байланыс) 

тілін қолдануға болады. Мұнда мәндер белгіленген тікбұрышпен, 

ассоциациялар - белгіленген ромб немесе алты бұрышпен, атрибуттар - 

белгіленген овалмен, ал олардың арасындағы байланыс - байланыс деңгейі 

қойылатын бағытталмаған қабырғамен кескінделеді («көп» сөзін ауыстыратын, 

1 немесе әріп қойылады) және қажетті түсініктеме келтіріледі. 

Екі мән арасында, мысалы А және В арасында төрт түрлі байланыс болуы 

мүмкін. 

Бірінші типі –  БІРГЕ-БІР (1:1) байланысы: әр уақыт сайын әр А мән 

экземплярына В мән экземплярының 1 немесе  0 тиісті болады: 

 
Студент стипендия алады, соның ішінде жай немесе жоғары стипения 

алуы мүмкін. 

Екінші  тип – БІРГЕ-КӨП  байланысы(1:М): А мәніне 0, 1 немесе В 

мәнінің экземпляры сәйкес келеді 

 

 

 
 

Квартира бос болуы мүмкін, онда бір немесе бірнеше тұрғын тұруы 

мүмкін. 

Сол сияқты екі мән арасында екі бағыттада байланыс болуы мүмкін. 

Байланыстың тағы екі типі бар КӨПКЕ-БІР (М:1) және КӨПКЕ-КӨП (М:N). 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/g.bektemisova.KBTU/Local%20Settings/Temp/Rar$EX09.547/Проектирование%20реляционных%20баз%20данных/1-2.htm
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Мысалы 2.1. Егер ЕР АДАМ және ӘЙЕЛ АДАМ мәні арасындағы 

байланыс НЕКЕ деп аталса, онда байланыстың төрт мүмкіндігі болады.  

Мән арасындағы байланыс сипаты аталғандармен шектелмейді. Күрделі 

байланыс түрлері де болады: 

 
• сол бір мәндер арасындағы көптеген байланыс түрлері  

(емделушінің бір емдейтін дәрігері болғанымен де, онда бірнеше дәрігер-

кеңесшілері болады; дәрігер бірнеше емделушілердің емдеуші дәрігері бола 

алады және бір уақытта бірнеше басқа емделушілердің кеңесшісі бола алады); 

• тренарлы байланыс  

 

 

 

 

 

 

 

 

(дәрігер бірнеше пациентке бірнеше анализ тапсыртады, емделушіге 

бірнеше түрлі талдау түрі қойылады, сондай-ақ дәрігердің нұсқауымен 

емделушіге бірнеше анализ белгіленеді); 

• жоғарғы қатардағы байланыс семантика, оның мағынасы өте күрделі.  

Келтірілген мысалда қарастырылатын байланыс иллюятрациясын көтеру 

үшін мән атрибуттары және барлық ER-диаграмма ассоциациясы 

көрсетілмеген. Сонымен, бірнеше негізгі атрибуттарда неке байланысының 

сипаттамасы ER-диаграмманы күрделі етеді. (2.1, а сурет). Осымен байланыста  

ER-диаграмма тілі үлкен емес модель құруға және жеке фрагмент 

иллюстрациясын тұрғызу үшін қолданылады. Көбінесе инфологиялық 

модельдеу тілі (ИМТ)  қолданылады, онда мән және ассоциациясы келесі түрде 

болады: 

 

МӘН (1атрибут, 2атрибут, ..., n атрибут) 

АССОЦИАЦИЯ [МӘН S1, МӘН S2, ...] 

           (1атрибут, 2атрибут, ..., n атрибут) 

Мұндағы S – байланыс дәрежесі, ал кілтке кіретін атрибуттар сызу 

арқылы белгілену керек. 

 

                                   1                                                        М  

 

 

                                     

 

Дәрігер 

 

Емдейтін дәрігер 

 

Дәрігер кеңесші 

 

Емделуші 

                            М                                              N 

 

 

                                                   

 

   Р 

Дәрігер 
Қойылған 

анализ 
Анализ 

Емделуші 
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Жоғарыда қарастырылған мән арасындағы байланыс мысалы ИМТ –де 

келесі түрде сипатталады: 

Дәрігер (Дәрігер Нөмірі, Фамилия, Аты, Әкесінің аты, Мамандығы) 

Пациент (Тіркеу нөмірі, Төсек нөмірі, Фамилия, 

         Аты, Әкесінің аты, Адрес, Туған күні, Жыныс) 

Емдеуші_дәрігер [1 Дәрігер, Емделуші Е] 

             (Дәрігер нөмірі, Тіркеу нөмірі) 

Кеңесші [Дәрігер Е,Емделуші N] 

            (Дәрігер нөмірі, Тіркелу нөмірі). 

 
 

4 – сурет.  ER-диаграмма мысалдары. 

 

Мән арасындағы байланысты шығару үшін, аз дегенде мәнді анықтау 

қажет. Бірақ бұл қарапайым тапсырма, әртүрлі пәндік саладағы сол объект мән, 

атрибут немесе ассоциация  бола алады.  

Мән классификациясы. Терминологияны қарастыру кезі келді. К.Дейт 

мәннің үш негізгі класын анықтайды: стерженьдік, ассоциативтік және 

сипаттамалық, сол сияқты мән ассоциативті бағыныңқы класы- белгілеу. 

Стерженьдік мән (стержень) - бұл тәуелсіз мән  (бұл жөнінде 

толығырақ төменде айтылады). 
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Стерженнің алдында қарастырылған мысалында - ол «Студент», 

«Квартира», «Ер адам», «Дәрігер», «Неке» (2.2 мысалынан) және аттары 

ұшбұрышқа орналастырылғандар. 

Ассоциативтік мән  (ассоциация) - бұл «көпке-көп»  түріндегі екі немесе 

бірнеше мән немесе мән экземпляры арасындағы байланыс (2.4 

мысалындағыдай). Ассоциациялар тең құқықты мән болып қаралады, олар 

стержень мәні сияқты басқа ассоциацияларға және белгілеулерге қатыса алады; 

қасиеттері болады, т.с.с байланысты көрсету үшін қажетті тек  кілттер атрибут 

ғана емес байланысты сипаттайтын басқа атрибуттардың кез келген санынан 

тұрады. Мысалы,  2.1. және 2.4. мысалындағы "Неке" ассоциациясынад кілттік 

атрибуттар "Код_Е", "Код_Ә" және "Ер адамның табельді нөмірі", "Әйел 

адамның табельді нөмірі", сол сияқты дәл атрибуттары "Куәлік нөмірі", "Тіркеу 

күні", "Тіркеу_орны", "АХАЖ кітабына тіркеу нөмірі" және т.б.. 

Сипатталған мән  (сипаттама) – бұл байланыс түрі екі мән арасындағы  

"көптің -бірге" немесе "бірге-бір" (ассоциациның жай түрі). Қарастырылатын 

пәндік саланың шегіндегі сипаттаманың жалғыз мақсатты басқа бір мәннің 

сипаттамасынан тұрады. Оларға деген қажеттілік өмірдегі көп мәнді қасиеттен  

пайда болады. Ер адам бірнеше әйел алуы мүмкін (мысал 2.3), кітап - қайта 

басып шығарудың бірнеше сипаттамасы (жөнделген, толықтырылған, қайта 

өңделген, ...) және т.б. 

Сипаттаманың болуы сипатталатын мәнге толығымен тәуелді: әйел адам 

егер күйеуі қайтыс болса, онда әйел статусынан айырылады. 

Сипаттаманы сипаттау үшін ИМТ жаңа сөйлемі қолданылады, оның 

жалпы түрі мынадай: 

СИПАТТАМА(1 атрибут, 2 атрибут, ...) 

{СИПАТТАЛАТЫН МӘН ТІЗІМІ}. 

Бейнеге трапеция сипатамасын енгізіп ЕR-диаграмма тілін кеңейтеміз 

(2.2 сурет). 

 
5 – сурет. ER-диаграмма кеңейтілген тілінің элементтері 

 

Белгіленген мән немесе белгі – бұл "көпке-бір" немесе "бірге-бір" 

байланыс түрі,  екі мән арасындағы сипаттама белгіленген мәнге тәуелсіз. 
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Ұйымның әртүрлі бөлімдеріне қызметкерлерді орналастыру мысалын 

қарастырамыз. 

Қатты қойылған ереже жоқ кезде (қызметкер бір уақытта бірнеше бөлімге 

орналасады немесе бірде бір бөлімге орналаспайды) Орналастыру ассоциация 

сипаттамсын құру керек: 

 

 

Бөлім (Бөлім нөмірі, Бөлім аты, ...) 

Қызметкерлер (Табель нөмірі, Фамилия, ...) 

Орналастыру [Бөлім M, Қызметкерлер N] 

           (Бөлім нөмірі, Табель нөмірі, Орналастыру күні). 

 

Бірақ, мынадай шарт, әр қызметкер міндетті түрде бөлімнің біреуін 

орналастырылуы керек, Қызметкер белгісі бар сипаттама құруға болады: 

 

Бөлім (Бөлім нөмірі, Бөлім аты, ...) 

Қызметкерлер (Табель нөмірі, Фамилия, Бөлім нөмірі, Орналастыру 

күні)[Бөлім] 

Берілген мысалда қызметкерлер тәуелсіз  (егер бөлім жойылса, онда 

осындай бөлімдегі қызметкерлер жойылуы мүмкін емес). Сондықтан олар 

белгімен аталмайды және бөлім сипаттамасы болмайды. Белгіні үлкен мәтінді 

қайталанатын мәндерді сақтау үшін қолданылады: студенттер оқитын пән 

"кодификаторларымен", ұйым және оның бөлім аталуымен, тауар тізімімен 

және т.б. 

Белгіні сипаттаудың сипаттаманы сипаттаудан  сырттай айырмашылығы 

мынадай, белгіленген мәндер фигуралық жақша емес квадрат жақшаға 

алынады: 

БЕЛГІ (1 атрибут,2 атрибут, ...)[БЕЛГІЛЕНЕТІН МӘН ТІЗІМІ]. 

Ереже бойынша, белгі тең құқықты мән болып қарастырылмайды.  

Белгі мен сипаттамалар толығымен тәуелсіз мән болып табылмайды. 

Бірақ олар "белгіленетін" немесе "сипатталатын" басқа мән бар деп ойлайды. 

Сол сияқты мәннің жеке жағдайы болады, қасиеті,  ассоциацияға қатысады, 

белгілерде өздерінің жеке сипаттамасы болады (өте төмен деңгейдегі). Айтып 

кетейік, сипаттаманың барлық  экземплярлары қандай да бір сипатталатын мән 

экземплярымен байланысты. Бірақ мәнмен сипатталатын кейбір 

экземплярлардың байланысы жоқ. Шындығында, егер бұл некеге байланысты 

болса, онда "Күйеу" мәні "ЕР адам " мәнімен ауыстырылуы керек (әйелсіз күйеу 

болмайды). 

Енді стерженьдік мәнді ассоциацияда, белгіде, сипаттамада бола 

алмайтын мән сияқты қарастырамыз. Мұндай мәндер ешкімге тәуелсіз болады, 
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бірақ олар басқа мәндерді белгілеуі мүмкін, мысалы, қызметкерлер бөлімді 

белгілейді. 

Қорыта келе, "Тамақтану" деректер қорының инфологиялық моделін 

тұрғызу мысалын қарастырамыз, мұнда күндегі қолданыстағы тамақ,  олардан 

дайындалатын тағамдар және оны жеткізетін жеткізушілер жөніндегі ақпарат 

сақталу керек. Ақпарат аспазшымен және кішірек кәсіпорын жекетшісімен, 

оған келушілермен қолданылады. 

Көрсетілген пайдаланушы көмегімен келесі объекттер белгіленген және 

жобаланатын қор сипаттамасы: 

1. Тағам, оны сипаттау үшін аспаздық құрамға кіретін деректер қажет: 

тағам нөмірі (мысалы, аспаздық құрам кітабынан), тағам аты, тағам түрі (ыстық 

тамақ, сұйық тамақ және т.б.), құрамы (тағамды дайындау технологиясы), 

шығыс (порция салмағы), аты, калория және тағамға қосылатын әр тамақ 

салмағы.  

2. Әр өнім жеткізуші үшін: аталуы, адрес, жеткізілетін өнім аты, 

жеткізу күні және жеткізген кездегі бағасы.  

3. Тағамды күнделікті пайдалану (шығын): тамақ, порция саны, күні.  

Объектілерді талдау мынаны ерекше көрсетеді:  

• Тағам стержень, Өнім және Қала;  

Құрамы ассоциациясы (Тағамды өніммен байланыстырады) және 

Жеткізу (Өнімді Жеткізушімен) байланыстырады;  

• Жеткізуші белгісі;  

• Құрамы және Шығын сипаттамасы.  

ER-диаграмма моделі сурет 6 көрсетілген, ал ИМТ тілі келесі түрде: 

Тамақ (Т, Тағам, Түрі) 

Өнімдер (Ө, Өнім, Калория) 

Жеткізушілер (ЖЕТ, Қала, Жеткізуші) [Қала] 

Құрамы [Тамақ M, Өнім N] (БЛ, ПР, Салмақ (г)) 

Жеткізу [Жеткізушілер M, Өнім N] (ЖЕТ, Ө, күні_П, Бағасы, Салмағы 

(кг)) 

Қалалар (Қала, Мемлекет)  

Құрамы (Т, Құрамы) {Тағам} 

Шығын (Т, Күні_Р, Порция) {Тағам} 

Бұл модельдерде Тағам, Өнім және жеткізуші – аталуы , ал Т, Ө және 

ЖЕТ- осы өнімді жеткізетін тағамның, өнімнің және ұйымның  цифрлік 

кодтары. 
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6 – сурет. "Тамақтану" деректер қорының инфологиялық моделі 

 

Негізгі әдебиет [1], бет 45-55 

Қосымша әдебиет  [2], бет 67-73 

Бақылау сұрақтары 

1. «Мән және байланыс» моделін түсіндіріңіз? 

2. «Мән» дегеніміз не?  

3. «Атрибут» нені анықтайды? 

4.  «Кілт» дегеніміз не? 

5. Мән классификациясын сипаттаңыз және атап өтіңіз?  

 

Дәріс №5. Деректердің желілік моделі. Навигациялық амалдар 

5.1 DBTG деректер моделі. Негізгі түсініктер және анықтамалар. 

Деректердің құрылым диаграммасы 

 

Бұл стандартты құруға көп әсер еткен американ ғалымы  Ч.Бахман. 

Деректердің желілік моделінің негізгі принциптері 60-жылдардың ортасында 

құрылған, деректердің желілік моделнің эталонды варианты деректер қорының 

тілі (COnference on DAta SYstem Languages) CODASYL (1971 ж.) бойынша 

жұмыс топтарының есебінде сипатталды. Деректердің желілік моделі 

иерархиялық  сияқты терминдерде анықталынады. Ол көптеген жазбалардан 

тұрады, олар топтық қатынастың иесі немесе мүшесі бола алады. Жазба-иесі 

және жазба-мүшесі  арасындағы байланыс 1:N түрінде.  

Бұл модельдердің жалпы ерекшелігі желілік модельде жазба бір топтық 

қатынастың мүшесі бола алады. Осы модельге сәйкес әр топтық қатынасқа ат 

беріледі және оның типі мен экземпляры арасында айырмашылық жүргізіледі. 

Топтық қатынас типі оның атымен аталады және осы типтің барлық 

экземпляры үшін жалпы қасиеті анықталынады. Топтық қатынас экземпляры 

жазба-иесі және бағыңынқы жазба көпмүшесімен (бос болуы мүмкін) 
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ұсынылады. Осы кезде келесі шектеулер болады: жазба экземпляры топтық 

қатынастың екі экземплярының мүшесі бола алмайды.  

Иерархиялық құрылым желелік құрылымға келесі түрде түрленеді:  

• Суретте көрсетілген (a) және (b) ағаштары бір желілік құрылымға 

ауыстырылады, онда ҚЫЗМЕТКЕР жазбасы екі топтық қатынасқа кіреді;  

•  M:N типін кескіндеу үшін ҚЫЗМЕТКЕР_КЕЛІСІМ жазбасы 

енгізіледі, онда өрістер бар және ол тек  КЕЛІСІМ және ҚЫЗМЕТКЕР 

жазбаларының байланысы үшін керек, 8-суретті қараңыз (Ескеріп кетеміз, осы 

жазбада қажетті ақпарат сақталынады.)  

 

 
7 – сурет. Желілік модель. 

 

Топтық қатынастың әрбір моделі келесі белгілермен сипатталады:  

• бағыныңқы жазбаның реттелу тәсілі:  

o еркін;  

o хронологиялық  /кезек/; 

o кері хронологиялық /стек/;  

o реттелген.  

Егер жазба бірнеше топтық қатынаста бағыңынқы болып жарияланса, 

онда олардың әрқайсысында реттелудің өз тәсілі бекітіледі.   

• Бағыңынқы жазбаларды қосу режимі:  

o автоматты түрде – бірден иесіне бекітілетін жазбаны ДҚ енгізу мүмкін 

емес;  

o қолмен – бағыныңқы жазбаны ДҚ сақтауға мүмкіндік береді және оны 

топтық қатынас экземплярына қоспау. Бұл операция пайдалнушымен 

инициализацияланады.    

• сыртқа шығару режимінде топтық қатынастарда бағыңынқы 

жазбалардың үш класс мүшесін ерекшелеу  қабылданған:  

1. Жылжымалы. Бағыңынқы жазба, жазба - иесімен байланысты және 

оны топтық қатынастан тек жою арқылы шығаруға болады. Жазба-иесін жою 

кезінде барлық бағыңынқы жазбалар автоматты түрде жойылады. Жоғарыда 
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қарастырылған мысалда жылжымалы мүшесі "КЕЛІСІМ" және "СҰРАНЫС 

БЕРУШІ" жазбалары арасында "ҚОРЫТЫНДЫЛАЙДЫ" топтық қатынасын 

ұсынады, бірақ келісім сұраныс берушісіз бола алмайды.  

2. Міндетті. Бағыныңқы жазбаны басқа иесі бар жазбаға ауыстыруға 

болады, бірақ оны иесіз қалдыруға болмайды. Жазба-иесін жою үшін міндетті 

мүшесі бар бағыныңқы жазбасы болу керек. Мұндай қатынаспен 

"ҚЫЗМЕТКЕР" және "БӨЛІМ" жазбалары байланысты. Егер бөліп таратылып 

жатса, онда оның барлық қызметкерлері басқа бөлімге ауыстырылуы, болмаса 

жұмыстан шығарылуы керек.  

3. Міндетті емес. Жазбаны топтық қатынастан шығаруға болады, бірақ 

оны басқаға тіркемей деректер қорында сақтауға болады. Жазба-иесін жою 

кезінде оның бағыныңқы жазбалары - міндетті емес мүшелері топтық 

қатынасқа қатыспай-ақ деректер қорында сақталынады. Мұндай топтық 

қатынастың мысалы "ҚЫЗМЕТКЕР" және "КЕЛІСІМ" арасындағы 

"ОРЫНДАЙДЫ" қатынасы болады, соншалықты ұйымда сұраушы алдында 

келісім міндетін орындаумен байланысты  қызметтегі жұмысшылар болады.  

Деректердегі операциялар 

• ҮСТЕМЕЛЕУ (ДОБАВИТЬ) - қосылу режиміне сәйкес ДҚ жазбаны 

енгізу, оны бағыңынқы болып жарияланған топтық қатынасқа қосу, болмаса 

ешқандай топтық қатынасқа қоспау.  

• ТОПТЫҚ ҚАТЫНАСҚА ҚОСУ (ВКЛЮЧИТЬ В ГРУППОВОЕ 

ОТНОШЕНИЕ) - бар бағынынқы жазбаны жазба-иесімен байланыстыру.  

• АУЫСТЫРЫП ҚОСУ (ПЕРЕКЛЮЧИТЬ) - сол бір топтық 

қатынаста  бар бағыныңқы жазбаны басқа жазба иесімен байланыстыру.  

• ЖАҢАРТУ (ОБНОВИТЬ) – жазбадан алдын-ала алынған 

элементтер мәнін өзгерту.  

• АЛЫП ТАСТАУ -  кілт мәні бойынша жазбаларды тізбектей алып 

тастау, сол сияқты топтық қатынасты қолданып - иесінен жазба мүшесіне, ал 

жиын иесіне бағыныңқы жазбаны өтуге болады.  

• ЖОЮ - жазбаны ДҚ алып тастау. Егер бұл жазба топтық қатынас иесі 

болып табылады, бағыныңқы жазбаның мүше класы талданады. Міндетті 

мүшелер алдын-ала топтық қатынастан шығарылуы керек, жылжымасы 

иесімен бірге жойылады, міндетті еместері ДҚ қалады.  

ТОПТЫҚ ҚАТЫНАСТАН ШЫҒАРЫП ТАСТАУ (ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ 

ГРУППОВОГО ОТНОШЕНИЯ) - жазба-иесі және жазба-мүшесі арасындағы 

байланысты бұзу. 

Тұтастықты шектеу. Иерархиялық модельдегі сияқты сілтеме бойынша 

тек тұтастықты ұстау  қамтамасыз етіледі  (қатынас иесі - қатынас мүшесі). 

 

5.2 Навигациялық операциялар. DBTG деректерінің тіл асты. 

Күрделі желіні қарапайым желіге түрлендіру.  ДАТ және ДМТ желілік ДМ 

 

Тіл - құрал, оның көмегмен  сұлба немесе деректер құрылымы 

анықталынады, сол сияқты деректерді сақтау және оларды манипуляция 
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жүргізіледі. Сұлба анықталынатын тіл деректерді анықтау тілі (ДАТ) деп 

аталады, ал деректерді сақтау және оларды манипуляциялауға қолданылатын 

тіл деректерді манипуляциялау тілі (ДМТ)  деп аталады.  

ДАТ қолдану процедурасы және сұлбаны анықтау мынадай:  

1. Деректердің концептуальды моделі құрылады.  

2. Деректердің концептуальды моделі деректердің желілік құрылым 

диаграммасына түрленеді.  

3. Жазба типтері арасындағы бірге-көп қатынасы тексеріледі. Олар 

DBTG жиыны түрінде тікелей таратылуы мүмкін.  

4. Егер көпке-көп қуаттылық қатынасы болса, онда олардың әрқайсысы 

жазба байланысын  құрумен екі жиынға түрленеді.  

5. Егер n-ар қатынасы болса, онда олар бинар қатынасына түрленеді.  

6. ДАТ сұлбаны тарату үшін қолданылады. 

Сұлба келесі бөлімдерден тұрады:  

1. Сұлба бөлімі. DBTG сұлба бөлімі, сұлба атын беретін.  

2. Бөлім жазбасы. DBTG сұлба бөлімі: әр жазбаны анықтайтын 

деректердегі оның элементі және оның адресі.  

3. Жиын бөлімі. DBTG сұлба бөлімі, иесі мен мүшесі жазбаларының 

типімен қоса жиынды анықтайды. 

Бағыңынқы сұлбалар - бұл негізінен сұлба көпмүшесі. Бағыныңқы 

сұлбада топталмаған деректер элементі топталуы мүмкін; жазба мен 

жиындардың аты өзгеруі және сипатталу реті өзгертілуі мүмкін. Бағыныңқы 

сұлба үшін қабылданған DBTG стандарты жоқ, бірақ көбінесе келесі бөлімдер 

қолданылады:  

1. Бағыңынқы сұлбаға ат беруге және онымен байланысқан сұлбаны 

көрсетуге мүмкіндік беретін тақырып бөлімі.  

2. Сұлбадан бағыңынқы сұлбаға керекті аттарды ауыстыру жүргізетін 

түрлендіру бөлімі.  

3. Бағыңынқы сұлбаға сұлбадан қандай жазба, деректер элементі және 

жиындар қатысу керектігі берілетін құрылымдық бөлім.  

Бағыңынқы сұлба жазбасының бөлігі. Құрылымдық бөлім бөлігінде 

бағыңынқы сұлбаның жазбасы, деректер элементі және типі беріледі.  

Бағыңынқы сұлба жиынның бөлігі.  Құрылымдық бөлім бөлігінде 

бағыңынқы сұлбаға кіретін жиындар беріледі.  

Бағыңынқы сұлба пайдаланушыға нақты қосымшадан алдын-ала 

анықталған сұлбадан сұлба тұрғызуға мүмкіндік береді 

Деректерді манипуляциялау тілі (ДМТ) 

Деректерді манипуляциялау тілі (ДМТ) деректер қорының желілік 

жүйесін манипуляциялаудың эффектілі командасымен қамтамсыз етеді.  ДМТ 

пайдаланушыға ақпарат алу үшін, есеп беру құру үшін, сол сияқты бар жазбаны 

жаңарту және өзгерту үшін  деректер қорымен операциялар орындауға 

мүмкіндік береді.  
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ДМТ негізгі командаларын келесі түрде классификациялауға болады: 

жылжыту командалары, алып тастау командалары, жазбаны жаңарту 

командалары, жиынды жаңарту командалары.  

ДМТ командаларының негізгі типтері.  

 

№ Команда типінің аталуы Белгіленуі 

1 Жылжыту командалары. Деректер қорында жазбаны іздеу үшін 

қолданылатын командалар. 

2 Алып тастау 

командалары.. 

Деректер қорында жазбаны алып тастау үшін 

қолданылатын командалар. 

3 Жазбаны жаңарту 

командалары. 

Жазба мәннің өзгерту үшін қолданылатын 

командалар. 

4 Жиынды жаңарту 

командалары. 

Жиын экземплярын үстемелеу, өзгерту немесе 

жою үшін қолданылатын командалар. 

 

Негізгі әдебиет [1], бет 55-63 

Қосымша әдебиет [2], бет 75-81 

Бақылау сұрақтары 

1. Желілік модель дегеніміз не? 

2. Деректерді анықтау тілін сипатаңыз?  

3. Деректерді манипуляциялау тілін сипатаңыз?   

4.  Күрделі желіні қарапайым  желіге ауыстыру қалай іске асады? 

5. Деректер құрылым диаграммасын түсіндіріңіз?  

 

Дәріс №6. Деректердің реляциялық моделі. Реляциялық деректер 

қорын жобалау 

Реляциялық деректер қоры: деректер типі, домен, қатынас схемасы, 

деректер қоры сұлбасы, кортеждер және қатынастар, қатынас қасиеті, 

кілттер 

  

Деректердің реляциялық модель негізі алғашқы рет 1970 ж Е.Кодд 

мақаласындағы мазмұндалды. Бұл жұмыс реляциялық модель өркендеу алған 

үлкен санды мақала және кітап үшін стимул болды. Деректердің реляциялық 

моделінің ең көп тараған трактовкасы К.Дейтке жатады. Дейттің атқанына 

сәйкес реляциялық модель үш бөліктен тұрады:  

• Құрылымдық бөлімнен.  

• Тұтастық бөлімнен.  

• Манипуляциялық бөлімнен.  

Құрылымдық бөлім, реляциялық модельде қандай объектілер 

қарастырылады, соны сипаттайды. Реляциялық модельде қолданылатын 

деректердің жалғыз моделі болып қалыпты n-арлық қатынас табылады.   
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Тұтастық бөлім  кез келген реляциялық деректер қорында кез келген 

қатынас үшін орындалатын арнайы түрдегі шектеуді сипаттайды. Бұл  мән 

тұтастығы және сыртқы кілт тұтастығы.  

Манипуляциялық бөлім реляциялық деректерді манипуляциялаудың екі 

эквивалентті тәсілін сипаттайды - реляциялық алгебраны және  реляциялық 

есептеуді.  

Осы бөлімде реляциялық модельдің құрылымдық бөлігі қарастырылады.  

Деректер типі. Программалаудағы қолданылатын, кез келген деректер 

өздерінің типі болады.  

Қажетті! Реляциялық модель қолданылатын деректер типі қарапайым 

болуын талап етеді.  

Бұл тұжырымды дәлірек білу үшін негізінен программалауда қандай 

деректер типі қарастырылады соны қараймыз. Ереже бойынша, деректер типі 

үш топқа бөлінеді: деректердің қарапайым типі; деректердің құрылымдық типі; 

деректердің сілтеме типі.  

Деректердің қарапайым типі. 

Қарапайым, не болмаса атомдар деректер типінде ішкі құрылым 

болмайды. Мұндай типті деректі скалярлы  деп атайды. Деректердің қарапайым 

типіне келесі типтер жатады: Логикалық, Жолдық, Сандық.  

Бұл тізім программалаудың әртүрлі тілдерін кеңейтіп, оған мынадай 

типтерді үстемелейді:  

• Бүтін; Нақты; Күн; Уақыт; Ақша; Тізбектелетін; Интервальды және 

т.б....  

Шындығында атомдар түсінігі өте қатысты болады. Оны деректердің 

қатар типі, символдардың бір өлшемді массиві, ал деректердің бүтін типін - 

биттер жиынтығы деп қарастыруға болады. Ең керектісі, мұндай төменгі 

деңгейге өту кезіңде деректердің  семантикасы (мәні)  жоғалады. Егер, мысалы 

қызметкер фамилиясын сипаттайтын жолды символ массивіне салсақ, онда 

мұндай жолдың бір бүтін сияқты мәні жоғалады.  

Деректердің құрылымдық типі. 

Деректердің құрылымдық типі деректердің күрделі құрылым 

тапсырмасы үшін арналған. Деректердің құрлымдық типі компонент деп 

аталатын құрамдас элементтер жобаланады. Олар өз кезегінде құрылымға ие 

болады. Деректердің құрылымдық типі ретінде келесі деректер типін қарауға 

болады:  

• Массивтер.  

• Жазбалар (Құрылымдар).  

Математикалық көзқарастан массив анықтаманың соңғы сала 

функциясын білдіреді. Мысалы, натуралды сан соңғы көпмүшесін 

қарастырайық  

 
индекс көпмүшесі деп аталады. Кескін  
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  көпмүшесінен нақты сандар көпмүшесіне бірөлшемді нақты 

массивті береді.  индексінің кейбір мәні үшін бұл функция мәні тиісті массив 

элементі деп аталады. Осы ұқсас көп өлшемді массивтерді де беруге болады.  

Жазба  (немесе құрылым) көпмүшенің кейбір декартты туындысының 

кортежін береді. Расында, жазба элементтердің аталған реттелген жиынтығы  

элементтерінің аты бар реттелеген жиынын білдіреді, және олардың әрқайсысы 

 типіне жатады. Сонымен,  жазбасы,  көпмүше 

элементі. Бар типтер негізінде жазбаның жаңа типін хабарлай отырып, 

пайдаланушы, деректердің күрделі типін құрай алады. Жалпы құрылымдық 

деректер типі үшін, абстракция еңгейінде деретер типі қолданатын ішкі 

құрылым болады.  

Мұны келесі түрде түсіндіреміз. Массив немесе жазбамен жұмыс кезінде 

бір бүтін сияқты және элемент бойынша  массивті немесе жазбаны 

манипуляциялауға (бүтін массив немесе жазбаны құруға, жоюға және 

көшіруге) болады. Деректердің құрылымдық типі үшін арнайы функциялар бар 

- қарапайым типті элементтен массив немесе жазба құруға мүмкіндік беретін 

тип құраушылары.  

Дерекердің қарапайым типімен жұмыс істей отырып, мысалы сандық, біз 

оларды бөлінбейтін бүтін объект ретінде манипуляция жасаймыз. Деректердің 

сандық типі күрделі екенін «көру» үшін (биттер жиыны), абстракцияның 

төменгі деңгейіне өту керек. Программалық код деңгейінде бұл жоғарғы 

деңгейдегі тілдің кодқа ассемблерлік қою немесе битті арнайы операцияны 

қолдану  болып көрінеді.  

Деректердің сілтеме типтері. 

Деректредің сілтеме типтері (көрсеткіштер) басқа деректерге көрсету 

мүмкіндігін қамтамасыз ету үшін арналған. Көрсеткіштер деректерді сақтау 

үшін жады саласы түсінігі бар процедуралы типті тіл үшін қажет. Деректердің 

сілтеме типі күрделі өзгеретін құрылымдарды өңдеу үшін арналған, мысалы 

ағаштар, графтар, рекурсивті құрылымдар.  

Реляциялық модельде қолданылатын деректер типі. 

Негізінен, деректердің реляциялық моделі үшін деректердің 

қолданылатын типі қажетті емес. Деректер типі қарапайым деген талапты 

қалай түсіну керек. Реляциялық операцияларда деректердің ішкі құрылымы 

саналуы керек. Мынадай әрекеттер сипатталу керек,  деректерді бір бүтін етіп 

қарау, мысалы, деректердің сандық типін қою, жол үшін конкатенация 

операциясы болады және т.б. Бұл көзқарастан массивті қарастыратын болсақ, 

мысалы бір бүтін ретінде және элементі операцияны қолданбасақ, онда 

массивті деректердің қарапайым типі деп қарауға болады. Сонымен бірге 

өзіміздің күрделі деректер типін құруға, осы деректер типінің мүмкін 

әрекеттерін сипаттауға болады. Егер операцияда деректердің ішкі құрылым 

білімі қажет болмаса, онда деректердің мұндай типі реляциялық теориядан 

қарағанда қарапайым болады. Мысалы, жаңа тип құруға болады  - кешенді 

сандарды жазба түрінде , мұндағы . Қосу, азайту, көбейту 
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және бөлі функцияларын сипаттауға болады, барлық әрекеттер және 

компонеттімен осы операцияның ішінде ғана орындалады. Егер осы типпен 

әрекетте тек сипатталған операцияларды қолдансақ, онда ішкі құрылым рөл 

ойнамайды және деректер типі атомарлы болады. Дәл сол кейбір пост-

реляциялы ДҚБЖ пайдаланушымен құрылатын деректердің күрделі типімен 

жұмыс құрылады.  

 

Домендер. 

Деректердің реляциялық моделінде деректердің типі түсінігімен домен 

түсінігі тығыз байланысты, оларды деректер типін дәлірек білу деп санауға 

болады. Домен - бұл семантикалық түсінік. Доменді нақты бір мәні бар кейбір 

деректер типінің мән көпмүшесі деп қарауға болады. Домен  келесі қасиетпен 

сипатталады:  

• Доменде (деректер қоры аймағында) ерекше атауы болады.  

• Домендер деректердің кейбір қарапайым типінде немесе басқа 

доменде анықталынады.  

• Доменде осы домен үшін болатын, деректер көпмүшесін сипаттауға 

мүмкіндік беретін кейбір логикалық шарты болады.    

• Доменде нақты бір мәндік жүктеме болады.   

Мысалы, «қызметкер жасы» деген мағынасы бар  доменнің, натурал 

сандар көпмүшесі деп  сипаттауға болады:  

 

 
 

Егер деректер типін берілген деректер типінде көпмүшенің мүмкін мәні 

деп санаса, онда домен осы көпмүшедегі бағыныңқы көпмүшені еске түсіреді. 

Доменнің бағыныңқы көпмүше түсінігінен  айырмашылығы, ол домен пәндік 

салада анықталған семантиканы кескіндейді. Бағыныңқы көпмүшеге ұқсас 

болатын, бірақ әртүрлі мағыналы болатын  бірнеше домен болуы мүмкін. 

Мысалы, "Деталь салмағы" және "Бар сандар" домендерін бүтін сандардың 

теріс емес көпмүшесі ретінде бірдей сипаттауға болады, бірақ бұл домендердің 

мағынасы әртүрлі болады, және бұл әртүрлі домендер болады. Доменнің 

жалпы мәні ол домендер салыстырмалықпен шектеледі. Логикалық көз 

қарастан нақты емес, бір типті болсада әртүрлі домендердің мәнін салыстыру. 

Синтаксистік дұрыс сұраныс  "барлық детальдың тізімін беру, оларда деталь 

салмағы бар санынан көп",  "саны" және "салмағы" түсініктері мағынасына 

сәйкес емес.  

Қатынастар, атрибуттар,қатынас кортежі. 

Анықтама және мысал. 

Деректердің реляциялық моделінің фундаментальды түсінігі болып 

қатынас түсінігі табылады.  Қатынас түсінігін анықтау үшін К. Дейт кітабына 

сүйенеміз.  

1 Анықтама. Қатынас атрибуты болып жұп түрі  <Атрибут_аты 

:Домен_аты>.  



33 

 

Қатынас шегінде атрибут аттары ерекше болу керек. Жиі қатынастың 

атрибут аттары тиісті домен аттарымен ұқсас болады.  

2 Анықтама.  домен көпмүшесінде анықталған 

қатынасы, екі бөліктен тұрады: тақырыбы және денесі.  

Қатынас тақырыбы қатынас атрибуттарының қалыпты  санынан 

тұрады:  

 
Қатынас денесі қатынас кортеждерінің көпмүшесінен тұрады. Әр 

қатынас кортежі <Атрибут_аты : Атрибут_мәні> түріндегі көпмүше жұбын 

білдіреді :  

 

мұнда  мәніндегі атрибуты   доменіне жатады 

Қатынас көбінесе мына түрде жазылады:  

,  

немесе қысқа түрде  

,  

немесе қарапайым .  

Қатынастағы атрибут санның қатынас дәрежесі (немесе-арность) деп 

атайды. Қатынас кортежінің көпмүше мәні қатынас қуаты деп аталады. 

Алдыңғы бөлімге енгізілген қатынастың математикалық  түсінігіне қайта келіп, 

келесі шешімді жасауға болады:  

Мысал. "Қызметкер_нөмірі", "Фамилия", "Еңбек ақы", "Бөлім_нөмірі" 

домендеріндегі "Қызметкерлер" қатынасын қарастырамыз. Барлық домендер 

әртүрлі, онда қатынас атрибутының атын тиісті домен атымен атауға болады. 

Қатынас тақырыбы келесі түрде:  

Қызметкерлер  (Қызметкер_нөмірі, Фамилия, Еңбек ақы, Бөлім_нөмірі)  

Осы кезде қатынас үш кортежден тұрады:  

(1,Иванов, 1000, 1)  

(2, Петров, 2000, 2)  

(3, Сидоров, 3000, 1)  

мұндай қатынастың нақты көрінісі келесі түрде болады:  

 

1 кесте  - "Қызметкерлер" қатынасы.  

"Қызметкер_нөмірі" Фамилия "Еңбек ақы" "Бөлім_нөмірі" 

1 Иванов 1000 1 

2 Петров 2000 2 

3 Сидоров 3000 1 

 

3  Анықтама.  Реляциялық деректер қоры қатынастар жиыны деп 

аталады.  
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4 Анықтама. Реляциялық деректер қорының схемасы деректер қорына 

кіретін қатынастың тақырыптар жиыны деп аталады.  

Бірақ кез келген қатынасты кесте түрінде кескіндеуге болады, қатынас 

кесте бола алмайды. Бұл жақын, бірақ  ұқсас емес түсініктер. Қатынас және 

кесте арасындағы айырмашылықтар төменде қарастырылады.  

Реляциялық деректер моделіндегі терминдер тиісті «кестелік» 

синонимдері бар:  

 

Реляциялық термин Тиісті "кестелік" термин 

Деректер қоры Кесте жиыны 

Деректер қорының схемасы Кесте тақырыбының жиыны 

Қатынас Кесте 

Қатынас тақырыбы Кесте тақырыбы 

Қатынас денесі Кесте денесі 

Қатынас атрибуты Кесте тік жолының аталуы  

Қатынас кортежі Кесте жолы 

Қатынас дәрежесі (-арность) Кестенің тік жолының саны 

Қатынас қуаттылығы Кестенің  жолының саны  

Домендер және деректер типі Кесте ұяшығындағы деректер типі 

 

Негізгі әдебиет [1], бет 77-85 

Қосымша әдебиет [2], бет 92-101 

Бақылау сұрақтары  

1. Деректердің құрылымдық типтері не үшін арналған? 

2. Деректердің сілтеме типі не үшін арналған?  

3. Деректердің қандай типтері қарапайым болып табылады? 

4. «Домен» дегеніміз не? 

5. Потенциальды  кілт дегеніміз не?  

 

Дәріс №7. Реляциялық алгебра. Негізгі амалдар 

 

Берілген деректер қорымен моделінің реляциялық базисі: 

реляциялық алгебра, реляциялық операциялардың интерпретациясы, 

теориялық-көбейткіштік операциялардың семантикасының 

ерекшеліктері 

 

Реляциялық модельдің үшінші бөлігі, манипуляциялық бөлік реляциялық 

деректер қорымен жиынына қатынау реляциялық алгебра немесе оған 

эквивалентті реляциялық есептеулер арқылы іске асырылатынын 

тұжырымдайды. 
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Нақты реляциялық МҚБЖ-да шындығында қазір реляциялық алгебра да 

реляциялық есептеулер де таза күйінде қолданылмайды. Реляциялық деректер 

қорымен жиынына стандартты қатынау  SQL(Structured Query Language). SQL 

тілі реляциялық алгебраның операторлар қоспасынан және синтаксис 

қолданатын, ағылшын тілінің фразасына жақын реляциялық алгебра мен 

реляциялық есептеуде кездеспейтін реляциялық есептеу өрнектерінен тұрады. 

Берілген деректер қорына қатынау тілі, егер ол сипаттау күші жағынан 

реляциялық алгебрадан кем болмаса реляциялық толы деп аталады, яғни 

реляциялық алгебраның кез келген операторы осы тілдің құралдарымен 

сипатталуы мүмкін. SQL тілі осындай тіл болып саналады. Берілген бөлімде 

реляциялық алгебраның негізі қарастырылады. 

Реляциялық алгебраның тұйықтылығы. 

Реляциялық алгебра қатынастарды аргумент ретінде және қайтаратын 

қатынастарды нәтиже ретінде көрсететін операторлар жиынынан тұрады. 

Осылайша, реляциялық оператор f қатынастармен аргумент ретінде функция 

түрінде беріледі. R=f (r1,r2,…,rn). 

Реляциялық алгебра тұйық болып табылады, яғни аргумент ретінде 

реляциялық операторға типі бойынша сәйкес келетін басқа реляциялық 

операторларды қоюға болады. 

R=f(f1,(R11,R12,…),f2(R21,R22) 

Осылайша, реляциялық өрнектерде күрделі құрылымда енгізілген 

өрнектерді қолдануға болады. 

Деректер қорымен жиыны шегінде әр қатынас бірегей атқа ие болуы тиіс. 

Реляциялық операцияны орындау нәтижесінде алынған қатынас аты теңдіктің 

сол жағында анықталады. 

Бірақ та егер бұл қатынас аргумент ретінде басқа реляциялық өрнектерге 

қойылатын болса, реляциялық өрнек нәтижесінде алынған қатынастың аты 

болуын талап етпеуге болады. 

Мұндай қатынастарды атаусыз қатынастар деп атаймыз. 

Атаусыз қатынастар деректер қорымен жиыны базасында болмайды, ол 

тек қана реляциялық оператор мәнін есептеу уақытында есептеледі. 

Дәстүрлі түрде коддтық ізімен екі топқа біріккен, сегіз реляциялық 

оператор анықталады. 

Теориялық көпмүшелік операторлар: 

• біріктіру 

• қию 

• азайту 

• декарттық көбейту 

Арнайы реляциялық операторлар: 

• таңдама 

• проекция 

• жалғау (қосу) 

• бөлу 
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Бұлардың бәрі тәуелсіз болып табылады, яғни бірқатар операторлар басқа 

реляциялық операторлар арқылы өрнектеледі. 

Типі (түрі) бойынша біріктірілетін қатынастар. 

Бірқатар реляциялық операторлар, (мысалы, біріктіру) қатынастар бірдей 

тақырыпқа ие болуын талап етеді. Екі қатынасты біріктіру операциясы сәйкес 

қатынастар денесімен алынған екі көпмүшелік тізімдерін жәй қосу болып 

табылады. Нәтиже қатынас бола ала ма? 

Біріншіден, егер бастапқы қатынас түрлі атрибут санына ие болса, онда 

мұндай әртүрлі біріктірулердің тізімі болып табылатын  көпмүшелікті қатынас 

түрінде көрсетуге болмайды. 

Екіншіден, қатынас атрибуттардың бірдей санына ие болғанымен де, 

атрибуттар әртүрлі атауға ие болады. 

Көптеген тізімдерді қосу нәтижесінде алынған қатынастар тақырыбын 

қалай анықтауға болады? 

Үшіншіден, қатынас бірдей атрибут санына, атрибуттар әртүрлі 

домендерге анықталған бірдей атауға ие болсын. 

Сонда тізімдерді қайта біріктіру қатынас түзбейді.  

1 Анықтама. Бірігу қатынастарының типтері бойынша  айтамыз, егерде 

оларда ұқсас  тақырыптары болса, тереңірек айтатын болсақ,  

● Қатынастар бір немесе бірнеше атрибут аттарына ие болса, яғни бір 

қатынастағы кез келген атрибутқа сондай атпен басқа қатынастарда ат 

табылады. 

● Бірдей аттағы атрибуттар тек сол бір доменде-ақ анықталады. 

Кейбір қатынастар типтері бойынша бірге алмайды, бірақ атрибут атын 

өзгерткеннен кейін солай қалады. Реляционды операцияларда сондай 

қатынастарды қолдану үшін атрибуттың атын өзгертетін көмекші оператор 

енгізіледі. 

Атрибуттар атын өзгертетін. 

Атрибуттар атын өзгертетін операторлардың мынадай синтаксистері бар. 

 

мұндағы - қатынас,  - атрибуттың алғашқы аттары.,  

- атрибуттың жаңа аттары.  

Атын өзгерткен атрибуттың операторын қолданып нәтижесінде аты 

өзгерген атрибуттардың жаңа қатынасын аламыз.  

Теориялы- көпмүшелік операторы. 

Бірігу.  

 2  Анықтама. және екі қатынасының типі бойынша бірігуі деп, сол 

сол қатынас тақырыбымен аталып  және  , немесе екі қатынасқа жататын, 

және  қатынасындай денесін де тән болады. 

Бірігу операциясының синтаксисі.  

Ескерту. Бірігулер басқа қатынастар сияқты бірдей кортеждерді құрай 

алмайды. Сондықтан, егер кейбір кортеждер  қатынасына да және  

қатынасында кіре алса, онда бірігуге тек бір рет қана кіреді. 
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Қиылысу. 

 3 Анықтама.  және  екі қатынасының  типі бойынша қиылысу, деп 

сол қатынас басымен аталып,  және  қатынасында бір уақытта жататын 

болады. 

Қиылысу операторының синтаксисі. 

 
Айырымдары. 

4 Анықтама.  және  қатынасының типі бойынша бірігуінің айырымы 

деп, сол қатынас басымен аталып, қатынасына тиісті және  қатынасына 

тиісті емес қатынастарды айтамыз.  

Айырымдар операциясының синтаксисі. 

 
Декарт шығармасы. 

5 Анықтама.  және  қатынастарының декарттық шығармасы деп, 

басы  және  қатынастары.     ,  

ал  және  қатынасының денесі кортеждердің сцеплениясы болып 

табылатынын айтамыз. 

,  

яғни , . 

Декарттық шығарманың операциялық синтаксисі.  

 

Операциялардың негізгі операциялары. Таңдау, жобалау, қосу, бөлу. 

6 Анықтама.  қатынасының шартын таңдауы (селекциялық 

шектеумен) деп, сол қатынас басымен аталатын, денесі кортежден тұратын 

және атрибуттар мағынасы  шартында АҚИҚАТ мәнді беретін қатынасты 

айтамыз.  шарты логикалық түсініктемесін бере отырып, соған  және  

скаляр түсініктемелері де тиісті болуы мүмкін.  

Қарапайым түрде  шартының түрі , мұндағы  – салыстыру 

операторының бірі (≠ ≤ ≥ = < > т. б), ал  және – атрибуттарының қатынасы, 

 немесе  скаляр шама. Мұндай таңдаулар - таңдаулар (тэта- таңдаулар) 

немесе  – шектеулер, - селекциялар деп аталады.  

Таңдаулар операциясының синтаксисі. 

, немесе  

Проекция 

 7  Анықтама.  атрибутының  қатынасы бойынша проекциясы 

деп, мұндағы әр атрибут  қатынасына тиісті болатын,  басы және 

денесі болып табылатын, көпшілік кортеждерден  түрден тұратын 

қатарды айтамыз. Мұндайлар үшін  қатынасында атрибутына тең мән, 

 атрибутына - ке тең мән,...,  атрибутына -ке тең мәндер табылатын 

болады. 

Жобалау проекциясының синтаксисі. 
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Қосу. 

Қатынастарды қосу операцисы, таңдау мен жобалау операцияларына 

қарағанда өте маңызды реляционды операцияларының бірі болып табылады. 

Әдетте қосу операциясының бірнеше түрлері қарастырылады. 

● Жалпы қосу операциясы 

● - қосу (тэта- қосу). 

● Экви- қосу 

● Жаратылысымен қосу. 

Осы қосудың ішінен ең көп кездесетіні жаратылысымен қосу. Барлық 

қосулардың кездейсоқ жағдайының жалпы қосу операциялары. 

Жалпы қосу операциялары. 

8 Анықтама.  және  қатынасының қосындысы деп  шарты 

бойынша  қатынасын айтамыз.  

шарты логикалық түсініктеме болғанын және  атрибуттары немесе 

скаляр шамалы құрамына кіреді. Сондықтан да бұл операциядан қолданғанда 

нәтиже шығатыны еш күмәнсіз. 

Егерде және қатынастарында бірдей атпен атрибуттары болса, онда 

қосуды орындау алдында ондай атрибуттарды міндетті түрде атын өзгерту 

керек. 

Тэта-қосу.  

9 Анықтама.  қатынасы  атрибутын құрап, қатынасы  

атрибутын құрап, а - (  және т.б.) салыстыру операторының бірі 

болса,онда   - қосындысы  қатынасы атрибуты бойынша қатынасымен 

атрибуты бойынша  қатынасы осылай аталады. 

Бұл жалпы қосудың жеке меншік жағдайы.  

Кейбір кезде, - қосындысының операциялары үшін келесі синтаксисті 

қолданады:  

 
Экви-қосу. 

Маңызды жағдайларды - қосындысы жағдай болады, ол кезде жай 

теңдік.  

Экви-қосудың синтаксисі:  

 
Жеткізушілерге қандай деталь қойылады деген сұраққа жауап 

 экви - қосуы жауап береді. Шын мәнінде де қатынастарда 

бірдей атрибуттар болғанын, біріншіден атрибуттың атын өзгертіп, содан кейін 

ғана экви - қосуды орындау керек.    

Жаратылыс қосу. 

10 Анықтама. Бізге және 

қатынастары және бірдей   атрибуттары 

(яғни атрибуттар бірдей аттар мен бірдей анықталған домендерде) болсын 
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делік, онда және қатынасының жаратылыс қосу деп 

 

, және де денесі, көпшілік кортеждерді 

және қатынастарын айтамыз. 

Жаратылыс қосудың маңыздылығы соншалықты, өйткені сол үшін 

арнайы синтаксис қолданылады.   

 
Бөлу. 

11 Анықтама. және қатынасы 

берілсін, онда мына - қасиет осі қатынас үшін ортақ болады. -ны 

-ға бөлу қатынасы деп басы мен денесі  және 

кортеждерден тұратын, сонымен қатар  барлық кортеждерден 

қатынасында  кортежі табылатынын айтамыз.  

Мұнда  қатынасынын бөлгіш ретінде  бөлінгіш ретінде болады. Бөлу 

қатынасы қолдың сандарында аналогты түрде болады.  

Бөлу операциясының синтаксисі: 

 
 

Негізгі әдебиеттер:[1],бет 154-165 

Қосымша әдебиеттер:[2], бет 112-125 

Бақылау сұрақтары 

1  Реляциялық алгебра дегеніміз не? 

2  Реляциялық оператордың екі тобын атаңыз 

3  Қанша реляциялық операторлар бар және оларды ата? 

4  Қосу операциясының қанша түрі бар? 

5 “Қатынастарды бөлу” дегеніміз не? 

 

Дәріс №8. SQL - сұраныс тілі. ДҚБЖ үшін стандартты интерфейс. 

SQL тілінің стандарты 

 

Реляциялық деректер қорының  SQL тілі тарихта 25-жылдан аса белгілі. 

Ең біріншісі жеткіліктітолық функционалды, бірақ толық синтаксисті  емес 

және SQL тілінің нұсқауы семантикалық анықталған (оның алғашқы аты  

SQUEL-Structured English Query Languuage деп аталған). ДҚБЖ SYSTEMR 

реляциялық эксперимент жобасының жақтауында бұрылып, бөліктене 

өңделген болатын. (бұл жоба 1974 жылдан бастап 1979 жылға дейін IBM 

компаниясының  Сан-Хосе, Калифорния қаласындағы ғылыми зерттеулер 

зертханасында орындалған болатын). 

SQL тілінің аты оның бет бейнесін ғана бейнелейді (Structured Query 

Language - сұрату тілінің құрылымы). Тіл әрқашанда қолданушыларға 

реляционды  ДҚ өте ыңғайлы және түсінікті бағдарланған негізгі үлгі болатын, 

бірақ шын мәнінде толық тілді ойластыруда болатын. Осының арқасында біз 
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SQL тілін біле отырып (теориялық болса да) кез келген ойланып істелінген 

әрекеттер ДҚБЖ-дегі SQL бағдарында толығымен жұмыс істеу жеткілікті. 

Сонымен қатар сұратуларды формулирлеу ДҚ маниплирлеу операторының 

құрамындағылар: 

• ДҚ сұлбасын анықтау құралы мен сұлбамен манипулирлеу; 

• Бүтіндікті шектеп анықтайтын операторлармен триггерлер; 

• ДҚ ұсынысының анықтамалар құралы; 

• Қатынастармен өрістерге авторизациялау қатынауының құралы. 

• Транзакциямен басқару құралы. 

Басқаша айтқанда, SQL тілі реляциялық деректер қорымен моделін 

толығымен басқаруға қабілеті бар, яғни кодда терминіндегі реляциялық 

деректер қорымен базасының барлық аспектілерін ұсынуға оның құралы 

жеткілікті . 

(Бірден байқауға болады, бұл оймен ешкім келіспейді, өйткені SQL-дің 

кейбір мүмкіндіктері классикалы реляциялық модельдерді кеңейтеді, ал кейбір 

мүмкіндіктерді шектейді ) 

Сонымен қатар, тілдің көп жылдық тарихына қарамастан көптеген 

бастаушы пайдаланушыларға қазіргі күндегі реляциялық ДҚБЖ-ны түсіну 

қиын. SQL тілі туралы басқа тілдер сияқты пікір айтуға болады ма? (Нақты 

үлестіруге сүйенбестен, Си немесе Паскаль программалау тілі туралы пікірлер) 

немесе қанша түрлі SQL-бағдарланған ДҚБЖ болса, сонша көптеген әртүрлі 

SQL варианттары бұрыннан бар. Бір айта кететін жәйт, бұл сұрақ қиын 

болып қала береді және оған толығымен жауап беру мүмкін емес. Шынында да, 

қазіргі таңда SQL диалектикасында толығымен бір- біріне ұқсаған екі 

үлестіруді табу мүмкін емес. Бірақ , ол шынымен әртүрлі үлестіруі бар 

программалау тіліне жатады. (Мысалы, Си тілінің үлестіру диалектикасын 

Borland  және GCC компиляторымен салыстырыңыз.) Басқасы маңыздырақ. 

Стандартқа сәйкес келетін кез келген компиляторда ұсталатын Си тілінің 

(ANSI/ISOC) халықаралық стандарты бар (тіпті тілдің үлестіру  

диалектикасында маңызды кеңейтілуі болса да). Әсіресе осы стандартты Си 

тілінің өзгешелігі басқадай ашық системалық стандарттарда қосымша 

программаларды өткізу өте жеңіл. 1989 ж. SQL бірінші халықаралық 

стандартты тілдің пайда болуынан кейін (SQL-89) және 1992 ж. Екінші 

халықаралық стандартта SQL-92 қабылданғаннан кейін ориентирленген ДҚБЖ 

SQL стандартты орта туралы сөйлей алатын болды. Қандайда болмасын SQL-

ді жақсы қолдану үшін бағдарланған реляционды ДҚБЖ-не қатысты 

стандарттар тілі қажет болып табылады. 

 

SQL стандарттау кезеңдері. 

SQL тілінің стандартизациялық  бойынша жұмысы оның бірінші 

коммерциялық үлестіруімен бірдей басталды. SQL systemR  стандарт негізінде 

қолдануға мүмкіндік болмады. Тілдің бұл нұсқауы техникалық үлгіде жұмыс 

істеп кетпеуі керек, сонымен қатар оны реализдеу өте қиынға түседі. Басқа 

жағынан қарастырғанда, тілдің бірінші коммерциялық үлестіру өте қатты 
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ерекшеленді, өйткені бірде бір үлестірілген диалектілер стандарт түрінде 

қабылданбады. Жалпы түрде, бұл бірінші корпаративті стандарт тіліндегі IBM 

КОМПАНИЯСЫ ҚАБЫЛДАҒАНЫНА ЖАТАДЫ. 1989 ЖЖ. (ISO-89) 

қабылданған халықаралық SQL стандарты (SQL\89) өте көп бөлімдерде ортақ 

мінездеме алып және өте кең талқылауда. 

Бұл стандартта толығымен ДҚ және динамикалық SQL сияқты бөлімдер 

шегінеді. Көптеген маңызды тілдің аспектілері стандартқа байланысты 

үлестіру анықталады. Сондықтанда бұл стандарттың өңделуі фонда аяқталып, 

SQL2 стандартының жұмысы басталды. Бұл стандартта бірнеше жылға 

созылып, әйтеуір 1992 ж. Наурыз айында [ISO92] стандартының нақты жобасы 

шықты (оны SQL\92 деп атады). Бұл стандарт өте толығымен маңызды және 

практика жүзінде үлестіру үшін барлық аспектілерді қамтиды. Мысалы: ДҚ 

сұлбасын манипуляциялау, транзакциялар мен сессияларды басқару (сессия- 

бұл транзакцияның тізбегі, яғни аралықтағы уақытша қатынастардысақтайды.)  

ДҚ қосылуды, динамикалық SQL. Сонымен қатар ДҚ-ң қатынас каталогтары 

стандартталынған тілмен тікелей байланыспасада үлестіруге өте қатты әсер 

етеді. SQL2 стандартының жұмысын аяқтайтын кезде SQL3 стандарты 

өңделген болатын. SQL3 стандартының құрамында триггерлер механизмі 

болуы мүмкін және абстрактілі деректер қорымен типін қолданады деген ойлар 

бар. Стандартты 1999ж. Қабылдайды деген жоспарда. 

Белгілеу мен облысты қолдану. 

 Бұл стандарт ДҚ екі тілін, яғни синтаксисі мен семантикасын 

анықтайтын болады: 

1. (SQL-DLL) сұлбасының тілін  анықтайтын, яғни SQL ДҚ тұтастық 

шекарасы мен структурасын хабарлау үшін. 

2. Модульдер мен (SQL –DML) деректер қорыменінің манипуляциясын 

деректер қорымен мен орындалатын операторлар процедурасын ДҚ қосымша 

программасында нақты хабарлау үші 

Бұл стандарт деректер қорының логикалық құрылымы мен SQL деректер 

қоры үшін базалық операцияларды анықтайды. Ол жобалау, қатынау, ДҚ 

басқару мен қорғау үшін функциональды мүмкіншілігін қамтамасыз етеді. Бұл 

стандарт ДҚ құралын анықтау үшін және стандартты үлестірулер арасындағы 

сәйкесетін қосымша программаларды қамтамасыз етеді. 

Бұл стандарт екі деңгейді анықтайды және тұтастықты құрайтын бөлек 

құралды қарастырады. Екі деңгей- бұл SQL ДҚ толық тілі, тұтастықтарды  

құрайтын құралды қоспағанда. Бірінші деңгей- бұл екі деңгейдің көпмүшелігі, 

тоғыз бөлімнің «Деңгейлер» деген анықтамаларында. 

Ескерту: Осы стандартқа қосымша ретінде SQL тілінің қосымша тілін 

енгізу жоспарлануда. Негізгі тақырыптары болып, жақсартылған 

транзакциямен  басқару, кейбір ережелерді басқару анықтау, символдар мен 

ұлттық символдар жинағы мен жақсартылған жұмыс құралдары кіреді. 

Тұтастықты құрайтын құралдар мына анықтамадан тұрады. 

1. Кестелер арасындағы сілтемелерге шектеу қояды. 

2. Кесте жолында шектеулерді тексеру. 
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3. Жолды кестеге енгізу кезінде бағанның үнсіздік бойынша мағынасы. 

Қолданбаларда стандартқа операторларды енгізу синтаксисі анықталып, 

SQL мәліметінде манипуляцияланып, стандартты түрде барлық қалған 

қолданбалы программадағы қатынастарды анықтайды. Ондай синтаксис 

стандартты қолданбалы программа үшін қысқаша нотация болып анықталады, 

яғни бекітілген SQL операторлары ДҚ «шақырулар» процедурасымен 

алмастырылады, құрамында SQL операторлары бар. 

Бұл стандарт үлестірулерге, маңызды ортада, яғни программалау тілдерін 

қоса алатын жерде, сұрату тілдерін де, соңғы пайдаланушы деңгейінде 

генерация отчетінің жүйесінде, сөздік мәліметінің жүйесінде 

коммуникациялық жүйелер анықтамасында, сонымен қатар ДҚ әртүрлі 

жобалау құралында, ДҚ әкімшілік жасайтын және шығару оптимизациясында 

қолдану ыңғайлы. 

Ұйымдастырушылық. 

Бұл стандарт келесі түрдегідей  организацияланған. 

1. «Нотация» мен «Келісімде» нотация мен келісім анықталады, осы 

стандартта қолданылады. 

2. «Сәйкестендірілуде» сәйкестендіру критериі анықталады. 

3. «Түсініктеме» бөлімінде терминдер анықталып, түсініктемелер 

ұсынылады, яғни SQL анықтамасында қолданылады. 

4. «Ортақ элементтер» бөлімінде тілдер элементі анықталынады, олар 

көбінесе SQL тілінің бөлімшелерінде кездеседі. 

5. «Сұлбаларды анықтайтын тіл» бөлімінде SQL құралы ДҚ анықтау 

үшін анықталады. 

6. «Тілдер модулі» бөлімінде SQL моделі мен процедуралары 

анықталады. 

7. «Деректер қорымен манипуляциялау тілі» бөлімінде SQL мәліметінің 

манипуляция операторлары анықталады. 

8. «Деңгейлер» бөлімінде SQL екінші деңгейінің және бүтіншілікті 

құрайтын құрал анықталады. 

Нотация. 

Синтаксистік нотация сапалығындағы стандартында БҚФ («Бэкустың 

нормальді формалары» немесе «Бэкус-Наураның формалары») келесі 

кеңейтулері. 

1. Төртбұрышты жақшалар ([ ]) міндетті емес түрдегі элементтерді 

көрсетеді. 

2. Көпнүктелер (...) бір немесе бірнеше рет қайталанатын элементтерді 

көрсетеді. 

3. Фигуралық жақша ({}) элементтердің тізбектелуін біріктіреді. 

БҚФ синтаксисінде продукциялық  <A> символы продукциялық <В> 

символын құрайтынын анықтайды, егер де <В> <А> кеңейтілуіне тиісті болса. 

Егер <А> <В> құраса, онда <В> <А> құрамында болады. Егер <А> <B> құраса, 

онда <А> <В> символы үшін продукционды «құрама» символ болып табылады. 

Келісім. 
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Бұл стандарттың синтаксистік элементі болып келесі терминдерде 

анықталады: 

1. Функция: Элементті белгілеу туралы қысқаша сөйлем. 

2. Форматы:   элементтің синтаксистік анықтамасы. 

3. Синтаксистік ережелер: БҚФ көрсетілмеген, қосымша синтаксистік 

шектеулерді қанағаттандыратын элемент. 

4. Ортақ ережелер: Элементті орындау үшін тізбекті спецификация 

эффектісі. 

 Синтаксисті ережелерде қажетті термині шартты анықтап, SQL тілінің 

синтаксисті түрде стандартқа сәйкес келеді, егер форматқа да және синтаксисті 

ережеге де сәйкес келсе. Жалпы ережелерде «қажет» термині шартты анықтап, 

SQL операторларын орындалу кезінде тексеріледі. Егер осы шарттардың 

барлығы ақиқат болса, онда оператор үлгерімді жүреді және SQLСОDЕ 

параметрінде анықталған теріс емес саны орналастырылады. Егер шарттардың 

біреуі жалған болса, онда оператор  үлгерімді орындалмайды, ДҚ әсер етпейді 

және SQLСОDЕ  параметрінде реализатормен анықталатын теріс сан 

орналастырылады. Сәйкес келетін стандартты үлестіруге әрекеттің нақты 

тізбектелуінің орындалуы қажет емес. 

«Фактілі» термині жалпы ережелерде әрекетті бөліп алу үшін 

қолданылады және нәтижесі басқаша қолданылатын үлестіруге жетуі керек. 

«Ұзақ уақыт сақталатын объект» термині <модуль> (<module>) және 

<схема>(<shema>) сияқты объектілерді мінездемелеу үшін қолданылады, яғни 

анықталған реализатордың механизмдер көмегімен құрылып, өшіріледі. 

Бұл стандартты бөлімде жаңа тақ нөмірлерден басталады, 5 - бөлім 

«Жалпы элементтерден» басталып, 8-бөлімде «Деректер қоры тілін 

манипуляциялауға» дейінгі бөлімшелері жаңа беттерден басталып отырады. 

Сәйкестендіру. 

Бұл стандартта SQL тілінің сәйкестендірулері анықталады және сонымен 

бірге SQL үлестіруі сәйкестендіру стандартына сәйкес келетін SQL тілі БҚФ 

форматына сүйенуі қажет және сәйкестендіретін синтаксисті ережелерде. 

Сәйкес келетін үлестірулер SQL жалпы ережелерге сәйкес келетін стандартты 

SQL  тілін өңдеуі қажет. 

Үлестіруде SQL-DML сәйкес келетін бірінші деңгейде немесе екінші 

деңгейде өңделуі қажет. 

1. Тілдің тікелей шақыру операторы SQL мәліметін манипуляциялауы 

(<операторы SQL>( < SQL statement>)) және/немесе 

2. Модульдер тілі (<модуль> (<module>)) және/немесе 

3. Біреу немесе более из 

а) COBOL SQL бекітуімен (<COBOL тіліндегі программа SQL  

бекітуімен> (<EMBEDDED SQL COBOL program> 

в) FORTRAN SQL бекітуімен (<FORTRAN тіліндегі программа SQL  

бекітуімен >(<EMBEDDED SQL  FORTRAN program>)) 

с) PASCAL SQL бекітуімен (< PASCAL тіліндегі программа SQL  

бекітуімен >(<EMBEDDED SQL PASCAL  program>)) 
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d) PLII SQL бекітуімен (<PLII тіліндегі программа SQL  бекітуімен 

>(<EMBEDDED SQL PLII  program>)) 

SQL сәйкестендіруінде толығымен үлестіру SQL-DDL сәйкес бір немесе 

екі деңгейде қамтамасыз етілуі қажет және ол SQL-DML сәйкес болуы керек. 

Стандартқа сәйкес реализайиялар қосымша құралдарды қамтамасыз етуі 

қажет немесе мүмкіншіліктерін, бұл стандартқа специфирленбеуі керек. 

Үлестіру стандартқа сәйкес болып қалады, егер тіпті тіл үшін 

пайдаланушы жағдайын қамтамасыз ететін болса, сәйкес келмейтін SQL 

стандартқа немесе тілді өңдеу үлгісімен болады. 

Осы стандартқа сәйкес жариялаулар қойылуы керек: 

1. Мына келесі типтердің ішінен қайсысы жариялау: 

а) 1 деңгейдегі SQL  толық сәйкестендірілуі; 

b) 2 деңгейдегі SQL  толық сәйкестендірілуі; 

c) 1 деңгейдегі SQL-DDL  сәйкестендірілуі; 

d) 2 деңгейдегі SQL-DDL  сәйкестендірілуі; 

e) 1 деңгейдегі SQL-DML  сәйкестендірілуі; 

f) 2 деңгейдегі SQL-DML сәйкестендірілуі. 

2. Келесі мүмкіндіктердің қайсысы реализденген: 

а) SQL деректер қорыменінің тікелей тілдің  операторларын өңдеу 

манипуляциясы 

b) Модульдер тілі (<модуль>(<module>)); 

c) COBOL SQL бекітуімен (<cobol тіліндегі программа SQL бекітуімен 

>(<embedded SQL cobol program>)); 

d) FORTAN SQL бекітуімен (<fortan тіліндегі программа SQL бекітуімен 

>(<embedded SQL fortan program>)); 

е) Рascal SQL бекітуімен (<pascal тіліндегі программа SQL бекітуімен 

>(<embedded pascal program>)); 

f) PLII SQL бекітуімен (<PLII тіліндегі программа SQL бекітуімен 

>(<embedded PLII program>)); 

3. Тұтастығы. 

Бұл стандарт әдісті анықтамаларды немесе қолданбалы программалар 

мен компоненттері уақытша байланысу жүйесін ДҚ басқару. 

 

Негізгі әдебиеттер [1] бет 166-178 

Қосымша әдебиеттер [2] бет 127-141 

Бақылау сұрақтары 

1. Белгілеу мен қолдану облысы туралы айтып бер? 

2. SQL тілінің структурасын сипатта? 

3. Динамикалық SQL дегеніміз не? 

4. Бекітілген SQL дегеніміз не? 

5. Таңдау операторының функцияларын сипатта? 
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Дәріс №9. Деректер  қорының тұтастығы  және қауіпсіздігі. 

Қатынаумен басқару 

 

Транзакциялар, фиксация жіне сырғыту. Деректер қорындағы  өзгерістер 

пайдаланушылар, ендірме қорытындысы  модификация және жойылу  

біржолата фиксация жасау  керектігін  анық көрсетпейінше  сақталмайды. Оған 

дейін  өзгеріс кейінге қалдыру  жағдайында болады және басқада кедергілер  

машинаның апаттық жағдай қабылдауына тиісті, өзгерістерді өңдейді. 

Транзакция - бір немесе бірнеше SQL операторларынан  тұратын 

элементарлы жұмыс бірлігі;  Транзакцияның барлық қорытындысы толығымен 

сақталады (фиксерленеді) немесе толығымен  кейінге қалдырады. Транзакция 

фиксациясы  өзгерістерді деректер қорына апарып  біржолата жасайды және 

транзакция фиксирленгеннен кейін өзгертулер жойыла  алмайды. Сырғыту 

барлық ендірмені  кейінге қалдырады. Транзакцияда  жасалынған модификация  

мен өшірулер; транзакция сырғытуынан  кейін оның өзгерісі фиксирленбеуі 

мүмкін. Транзакция фиксация процесі SGA КЭШ тізіміне орналасқан дисктегі 

оперативті тізімді файлдар өзгеріс жазбасы жобаланады. Егер бұл дисктік  

кіріс/шығыс жақсы болса, мәтін жақсы аяқталған фиксация транзакциядан 

хабар алады (хабар мәтіні инструментальді өзгереді). Фондық процесс DBWR 

буферлік SGA  КЭШ дерекқорына Oracle актуальды берілген блоктарды  

кейінірек жазуы мүмкін. Кедергі жағдайында Oracle жүйесі тізім файлынан  

өзгерістерді автоматты  түрде  қайталауы мүмкін, тіпті егер Oracle нақты 

блоктары кедергі алдында деректер қорының  файылына жазылмаған болса да.  

Oracle сондай-ақ сырғыту идеясын  оператор  деңгейінде өңдейді. Егер 

оператор орындау барысында  бір ғана кедергі болса, барлық оператор  жақсы 

аяқталмайды. Егер оператор  транзакция бөлімінде нақты болмаса, басқа 

транзакция операторлар ауытқытылған  жағдайда болады және фиксирленуі 

керек немесе сырғытылуы керек. Барлық транзакциямен алынған 

блакировкалар транзакция фиксирленгенде немесе сырғытылғанда, немесе 

фондық процесс PMON  транзакцияны  қабылдамаған жағдайда  автоматты 

түрде босатылады. Бұдан басқа,  басқа ресурстар  жүйесі (сырғыту сегменті 

сияқтылар)  басқадай транзакциямен  қолдану үшін  босатылады. Сақтау 

нүктесі  транзакция  ішінде  маркерлер орналастыруды рұқсат етеді және ол 

транзакцияда  жасалған жұмыс бөлігін  ғана қабылдамайтын мүмкіндік тәрізді 

жасалынады. Анықталған оператор үшін өзгерістерді қабылдамау мүмкіндігі 

үшін, сақталу нүктесін  ұзын және күрделі транзакцияларда қолданады. Бірақ  

бұл  қосымша  ресурстар жүйесінің  шығынын қанағаттандырады оператор  

жұмысын орындайды, ал өзгеріс содан қабылданбайды. Негізгі тексеру 

жиынын ізінде жетілдіру -  өңдеу логикасында  көбіне оптимальді шешім болып 

табылуы мүмкін.  Oracle  қабылданбаған  операторлармен  алынған  

блакировкаларды босатады. Деректердің бүтіндігі деректер қорымен 

кепілдіктің  ақиқаттан  тексеру ережесін анықтаумен байланысты, яғни 

жарамсыз деректер қорымен кестеге түспейтінін. Oracle  бұл ережені деректер 

қорының  объектілері үшін сақтауға және анықтауға мүмкіндік береді, яғни 
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өзіне қатысты, осындай үлгімен, яғни оларды бір рет қана  кодтау керек. 

Өзгерістің бір түрі  кестеде жүріп жатқанда қай программада қойылымды 

орындап жатқанына қарамастан модификация мәндеріне өшіруіме, олар 

бірнеше рет  активтеледі. Бұл  контроль деректер қорының  триггерлерімен 

және шек бүтіндігі түрінде жүргізіледі. 

Кесте  жүйесі үшін  тексеру жиынын анықтай отырып, шектік тұтастығы 

деректер  қоры деңгейінде  бизнес-ережелерде орналасады. Бұл тексерулер 

кестеде берілген модификация және жойылу, қою операторы шақырылғанда 

бірнеше рет автоматты түрде орындалады. Егер  қандайда бір шектеулі  

бұзылса, оператор керек етілмейді. Транзакцияның басқа операторлары 

ауытқытылған жағдайда  қалады және логикалық мәнге сәйкес фиксирленуі 

немесе алынып тасталуы мүмкін. 

 Жүйелік деңгейдің тиімділігі 

$ title=” Oracle  - әртүрлі ақпараттың жүйелерінің құрудың 

технологиясы”; 

Мысалы; кесте үшін триггер құру алдында (тіпті егер сіз Oracle -ді  

пайдаланушы сияқты кесте иесі болсаңызда), жүйелік тиімділігі болуы керек, 

ол GREAT TRIGGER деп аталады, ол Oracle   пайдаланушы есептеу бөліміне  

арналған немесе есептік кіргізілген бөлімінің рөлі. 

GREAT SESSION тиімділігі - жүйелік  деңгейде  көп қолданылатын  

привелигия. Деректер қорымен  байланысты орындау үшін, есептік  бөлім 

Oracle  жүйелік деңгейдегі жақсы GREAT SESSION тиімділігін дамыту керек. 

 Обьектілік деңгейдің тиімділігі. 

Обьектілік деңгейдің тиімділігі - анықталған іс-әрекет түрін  орындау 

мүмкіндігін  қамтамасыз етеді (алу, қою, модифицирлеу, өшіру т.б) көрсетілген 

обьектімен. Обьект иесі обьект үстінен  толық контроль жасай алады және 

онымен кез келген  іс-қимылды орындай алады, ол обьек деңгейдің  тиімді 

жақтарын  қамтуы міндетті емес. Обьект иесі - Oracle пайдаланушы, обьект 

деңгейіндегі  тиімді басқа пайдаланушыға бере алады. 

Мысалы; егер пайдаланушы, кестені иеленетін, басқа пайдаланушы оның 

кестесінен қатарды алып, қосқысы келсе (бірақ өшірмеу  және 

модифицирлеу),ол басқа тиімді (обьектілік деңгей) пайдаланушыға сол кесте 

үшін қою және сұрыптау тапсыра алады. Обьектілі деңгейдегі тиімділікті сіз  

тікелей пайдаланушыға немесе рөльдегілерге яғни, сосын, Oracle қолданатын 

есептік бөлімге белгіленген. Тиімділіктер пайдаланушыларға және 

рөльдегілерге GRANT командасы арқылы  беріледі және  REVOKE командасы 

арқылы алынады. Барлық  тиімділіктерді  жүйелік және обьектілік деп бөлуге 

болады. Жүйелік тиімділіктер  обьектінің барлық класына  жатады, ал 

обьектілік тапсырылған обьектіге жатады. 

Шектеудің тұтастығы, бүтіндігі. 

Тұтастығы сілтемесі автоматты арғы тегі мен ұрпақ арасында 

қолданылады. 

Негізгі ереже; ешқандайда  ұрпақ ата-анасыз өмір сүрмейді. Ескерсек, 

бүтін аналогты ұстам  жазбалар арасындағы сілтемелер  бойынша, бір 
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иерархияға кірмейтіні (мысалы “сыртқы” сілтеме ол Куратор типті жазба 

бетіндегі Каф-Номер өрісінің  құрамы болуы) қолданылмайды. Иерархиялық 

жүйелерде шектеулі иерархия негізінде ДҚ бірнеше түрі болған. Жоғарыда 

көрсетілген мысалмен ДҚ иерархия болуы мүмкін. 

 
Негізгі әдебиеттер  [1], бет 376-381 

Қосымша әдебиеттер [2], бет 145-165 

Бақылау сұрақтары 

 1. Транзакция деген не, ол қалай түрленеді? 

 2. “Мәлімет бүтіндігі” мәні болып табылады? 

 3. Бүтін деректер қорыменді шектеу деген не? 

 4. “Мәлімет бүтіндігінің ” негізгі ережесін анықтап бер? 

 5. Бүтін деңгелік ереже деген не? 

 

Дәріс №10. Қосымшаларды өңдеуде SQL тілін қолдану 

 Бекiтiлген SQL қолданып программалау. Деректерді 

манипуляциялау операторы 

 

SQL/89 стандартында сұратулар структурасы туралы айтудан бұрын, 

мiндеттi түрде синтаксистiк ережелердi енгiзіп бастау қажет: 

<cursor specification> ::= 

   <query expression> [<order by clause>] 

<query expression> ::= 

   <query term> 

|  <query expression> UNION [ALL] <query term> 

<query term> ::= 

   <query specification> 

|  (<query expression>) 

<query specification> ::= 

   (SELECT [ALL | DISTINCT] <select list> <table expression>) 

<select statement> ::= 

   SELECT [ALL | DISTINCT] <select list> 

   INTO <select target list> <table expression> 

<subquery> ::= 

   (SELECT [ALL | DISTINCT] <result specification> 
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   <table expression> 

<table expression> ::= 

   <from clause> 

  [<where clause>] 

  [<group by clause>] 

  [<having clause>] 

SELECT кiлттiк сөзiнiң басталатын 3 конструкциялық синтаксистi 

типтердi енгiзедi. Курсордың спецификациясы (cursor specification), таңдау 

операторы (select statement), сұрату (subquery). Олардан да ең негiзгiсi болып 

табылатыны “кесте тұжырымдамасы (table expression)” синтаксистiк 

конструкциясы. 

From, where, group by және having бөлiмдерiн қолдана отырып берiлген 

from кесте бөлiмiнде жаңа нәтижелейтiн кесте құрылып отыр, яғни ол 

жолдардың тiзбектелу тiзiмi анықталмаған және олардың iшiнде көшiрiлмесi де 

болуы мүмкiн, шын мәнiнде SQL/89 тiлiн қарастыратын, осы кестелiк 

структура тұжырымдамасы. Оны бiз төменде қарастырамыз, ал қазiр айтылып 

кеткен үш конструкциямен, кестелiк тұжырымды қоса қарастырып кетейiк.     

Курсорлар. Динамикалық және статикалық SQL. 

Бґл топтық операторы, барлығы курсормен жұмыс iстегендiктен оларды 

бiрiктiредi. Оның хабарламасы бекiтiлген бiрге бiрдей модуль мен программада 

болуы керек. 

Курсорды хабарлау операторы. 

 Өзiмiзге ыңғайлы болу үшiн курсордың синтаксистiк ережесiн қайталап 

кетейiк: 

<declare cursor> ::= 

   DECLARE <cursor name> CURSOR FOR <cursor specification> 

<cursor specification> ::= 

  <query expression> [<order by clause>...] 

<query expression> ::= 

  <query term> 

| <query expression> UNION [ALL] <query term> 

<query term> ::= <query specification> | (<query expression>) 

<order by clause> ::= 

   ORDER BY <sort specification> 

  [{,<sort specification>}...] 

<sort specification> ::= 

{ <unsigned integer> | <column specification> } 

  [ASC | DESC] 

 Курсордың хабарламасында сұратулар жалпы түрде Union 

операциясының орындалуымен бередi және соңғы нәтиженi сортталуымен. Бұл 

оператор орындалу операциясы болып табылмайды, ол тек курсордың атымен 

ғана байланыс жасайды, яғни курсордың специфификациясымен. 
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Курсоды ашу операторы. 

Оператор келесiдегiдей синтаксистiк ережелермен   орындалады: 

<open statement> ::= OPEN <cursor name> 

SQL тiлiнде мiндеттi түрде мәтiндiк курсордың хабарламасы курсордың 

ашылу операциясына сәйкес келуiн талап етедi. Ол орындалып отырған 

операторлардың iшiнен бiрiншi болуы тиiс. Жалпы жағдайда курсордың негiзгi 

тiлдер мәнiмен байланысы туындалады, яғни SQL немесе модульдер параметрi 

кезiнде болады. Көпшiлiк жағдайда, бекiтiлген SQL жағдайын орындау кезiнде 

курсорды ашу операторы курсордың спецификациясын компеляциялануына 

әкеп соғады. 

Курсордың кезектi жолының оқу операторы. 

Оператордың синтаксисi: 

<fetch statement> ::= 

   FETCH <cursor name> INTO <fetch target list> 

<fetch target list> ::= 

  <target specification>[{,<target specification>}...] 

Оқу операторында курсодың аты мен INTO бөлiмi мiндеттi түрде 

көрсетiледi, яғни белгiлеу спецификациясының тiзiмi (SQL модулiнiң “шығыс” 

параметрлерi). Белгiлеу тiзiмiндегi сандар мен типтер курсордың таңдау 

спецификасының мәлiмет типiмен сәйкес келуi керек. Кез келген ашық 

курсордың әрқшанда позициясы болады: ол кестенi нәтижелейтiн кез келген 

жолдың алдында орындалуы мүмкiн, кез келген нәтиженiң жолыменен немесе 

соңғы нәтиженiң жолыменен. Егер курсор көрсетiп тұрған кесте бос болса, 

немесе курсор не соңғы, не содан кейiнгi  жолға позицияланатын болса, онда 

курсордың оқу операторы орындалу кезiнде соңғы жолға позцияланып, 

SQLCODE параметрiне 100 мәнi жүктеледi, сәйкестендірілетін INTO бөлiмiнде 

мақсаттарға ешқандай мән берiлмейдi. Егер курсор жолдың алдында 

позицияланатын болса, онда ол осы жолға орналастырылады және осы жолдың 

мәнi сәйкес келетiн мақсаттарға жүктеледi. Егер курсор r жолына 

орналастырылатын болса, онда курсор жолға орналасып, яғни келесi r-ге, және 

осы жолдардан кейiнгi жолға жүктеледi. 

Анықталмаған мәндегi курсорды қандай жағдаймен параметрлеуге 

болады деген сұрақ туындалады. Жауабы: SQL/89 ол параметрлi 

идентификторлар көмегiмен iске асады. Егер ДҚБЖ программасынан 

берiлетiн, немесе ДҚБЖ қабылдайтын негiзгi программа анықталмаған болуы 

мүмкiн және осы факт қолданбалы программистi қызықтыруы мүмкiн, онда 

спецификация параметрлерi SQL операторында мынадай түрде болады: 

<parametr name>[INDICATOR]<parametr name> параметрлердi 

спецификациялау кезiнде, және  <embedded virable    name>[INDICATOR]< 

embedded virable name>.    

Позициялық жою операторы. 

Синтаксисi. 
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<delete statement: positioned> ::= 

   DELETE FROM <table name> 

   WHERE CURRENT OF <cursor name> 

Егер операторда көрсетiлген курсор ашық және қайсыбiр жолға 

орналасқан; және курсор өзгерiп отырған кестенi анықтайтын болса, онда 

курсордың ағымдағы жолы жойылып, курсор келесi жолдың алдына 

позицияланатын болады. DELETE операторының FROM бөлiмiнде 

көрсетiлетiн кесте, спецификацияланатын курсордағы FROM бөлiмiнде кесте 

болуы керек. 

Келесi синтаксистiк ережелермен сипатталады: 

<update statement: positioned> ::= 

   UPDATE <table name> 

   SET <set clause:positioned> 

[{,<set clause:positioned>}...] 

   WHERE CURRENT OF <cursor name> 

<set clause: positioned> ::= 

  <object column:positioned> = 

 { <value expression> | NULL } 

<object column: positioned> ::= <column name> 

Егер көрсетiлген операторларда курсор ашық болса және қайсыбiр жолға 

орналасқан болса, онда ағымдағы курсордың жолы SET бөлiмiмен сәйкес 

модификацияланады. Курсордың позициясы өзгермейдi. 

 DELETE операторының FROM бөлiмiнде көрсетiлетiн кесте, 

спецификацияланатын курсордағы FROM бөлiмiнде кесте болуы керек. 

   Курсорды жабу операторы: 

   Синтаксисi: 

<close statement> ::= CLOSE <cursor name> 

 Егер осы операторды орындауға дейiн курсор ашық жағдайда болған 

болса, онда оператор курсорды жабық жағдайға ауыстырады. Бұдан кейін 

онымен тек OPEN операторы ғана орындалуы мүмкін. 

SQL динамикалық операторымен курсор арқылы жұмыс. 

Мұндай операторды орындау үшін SQL стандартының курсорлар 

механизімінің кеңейтілуі қолданылады. Біріншіден курсорды анықтау кезінде 

курсордың литералды спецификацияланатынын ғана көрсетіп қоймай, 

сонымен қатар PREPARE операторының көмегімен атын енгізуге болатынын 

көрсетуге болады (мұндай жағдайда PREPARE оператоы мәтінді түрде  

DECLARE операторын жоғары болуы керек).  

DECLARE операторының толық синтаксисі: 
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<declare cursor> ::= 

   DECLARE <cursor name> CURSOR 

   FOR { <cursor specification> | <statement-name> } 

Ондай курсор үшін статикада кірістік және шығыстық параметрлері 

жайында ақпарат белгісіз болса, онда OPEN және FETCH операторына басқа 

форма қолданылады. 

Толық синтаксисі: 

<open statement> ::= 

   OPEN <cursor name> 

  [USING { <host-vars-list> | DESCRIPTOR <descr-name> }] 

<fetch statement> ::= 

   FETCH <cursor name> 

 { INTO <fetch target list> 

 ( USING <host-vars-list> 

 ( USING DESCRIPTOR <descr-name> } 

Кірістік және шығыстық параметрдің екі түрі ұсынылады: OPEN 

операторындағы тікелей көрсетілуі немесе FETCH параметрлерінің атау 

тізіміндегі программаларды қосатын, яғни параметрлердің саны және олардың 

адрестері дескрипторлы-структура арқылы хабарланатын болса. 

Біріншіден, таңдау операторы үшін қолдану, яғни кіріс немесе шығыс 

нормальды жинақтары үшін. Екіншіден, динамикалық компеляцияланған 

операторлармен жұмыс істеу дескрипторлы динмиканың параметрлер тізімін 

формулирлейтін талап етеді. Осының бәрі программистке жүктеледі. Қате 

болған кезде Си программасының жадысы бұзылуы мүмкін. ”Курсордың 

спецификациясы” жалпы конструкциясы болып табылады. Курсор дегеніміз- 

бұл SQL тілінің түсінігі яғни, арнайы оператор жинағының көмегімен ДҚ 

сұрату нәтижесіне  тез арада қатынас жасау  мүмкіндігін береді. 

Кестелік түрде, курсордың специфиекациясында қатысушыларға шектеу 

қойылмайды. Синтаксистік ережелер бойынша спецификациялық курсорды 

қолдану кезде үш толықтыратын конструкциялар қолданылады: ORDER BY 

бөлімі және сұрату спецификациясының сұрату тұжырымдамасы. 

 

Негізгі әдебиет [1], бет 618-625 

Қосымша әдебиет [2],бет 201-217 

Бақылау сұрақтары. 

1. Қосымшаларды өңдеу кезіндегі SQL қалай қолданылады? 

2. Курсорды хабарлау операторы? 

3. Позициялық модификациялау операторы? 

4. Сұрату құрылымын өңдеңіз? 

5. SQL операторының динамикалық курсор арқылы жұмысы? 
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Дәріс №11. Постреляциялық деректер қоры. Қатынаумен өшіру. 

 Постреляциялық деректер  қоры 

 

Біз SQL/92 стандартында SQL тілінің мүмкіндіктерін жоғары 

сипаттаймыз. Бұл қазір ойланатындай емес, қанша дегенмен жалғыз қатынауы 

SQL/92  

Үлестіру, жақсы Oracle V7 версиясы болып табылады. 

Бірақта біздің ұжымға бірнеше коментариямен SQL динамикалық 

операторларды қосу тиімді болып көрінеді, бірақта SQL/92-де SQL тілінің  

бөлімінің  стандарттық бірінші бөлімі алынған және бұл сипаттаманы кем 

дегенде эталон сапасында түрлі үлестірумен салыстыра  қолдану  мүмкін. Дәріс 

соңында SQL-3 жаңа стандартта жұмыс жалғасатын күтуге болатын  қысқаша 

мүмкіндіктер айтылады. 

Деректер  қорындағы обьектілі-бағдарланған  концепция және 

архитектура. 

Көптеген жалпы және  классикалық тұрғыда обьектілі-бағдарланған 

көрініс келесі концепцияда базаланады; 

• Обьектілі және идентификаторлар обьекті. 

• Атрибуттарды және әдістері 

• кластарды 

• иерархия және мұрагер класы 

Кез келген өмірдің маңыздылығы обьектілі-бағдарланған тілдерде және 

жүйелерде обьект түрінде модельденеді. 

Кез келген обьект өзінің құрылуында генерирленген  жүйемен уникальды 

идентификатор алады, яғни оның қызметі барлық уақытта  обьектімен 

байланысты және өзгеріс  барысында  обьект жағдайы өзгермейді. Әрбір обьект 

жағдай мен тәртіпті қамтиды. Обьект жағдайы - атрибуттар  мәнінің жиыны. 

Обьект тәртібі - тәсілдер жиынтығы (программалық код), обьект жағдайынан 

операцияланатын. Обьект атрибутының мәні - бұл да бір обьект немесе бірнеше 

обьекттер. Обьект жағдайы және  тәртібі обьектіде инкапсурлинген: 

Обьекттердің  өзара іс-әрекеті  хабар  алмасу негізінде және  сәйкес тәсілдердің 

орындалуында жүргізіледі. 

Көптеген обьекттер бір ғана жиынмен  атрибуттар және тәсілдер  класс 

обьектілермен түрлендіреді. Обьект бір ғана  класқа тиесілі болу керек (егер 

мұрагерлік мүмкіндіктерін санамағанда). Алдын-ала анықталған кластар түрі, 

атрибуттарды қамтымайтын, бүтін қатар т.б обьект беттері рұқсат етіледі. Басқа 

класс обьектілердің атрибут белгілеріне қызмет етуге болатын класс, обьекттер 

- осы атрибуттардың домені деп аталады. Негізгі  жүргізілетін класта негізінде 

шыққан жаңа класс нәтижесі мұрагерлік болады. Бұл жағдайда жаңа класс, 

кластың ішіндегі ішкі класс деп аталатын (суперкластың), суперкластың 

тәсілдері мен атрибуты ие болады. Ішкі класта сонымен қатар қосымша 

атрибуттар мен тәсілдер анықталуы мүмкін. Мұрагерліктің қарапайым және 

көп жағдайлары ерекшеленеді. Бірінші жағдайда ішкі класс бір супер класс 

негізінде ғана анықталуы мүмкін, екінші жағдайда супер кластар көп болуы 
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мүмкін. Егер тілде немесе жүйеде ие болатын кластар бірлігі тұрады, кластар 

жиынтығы ағаш түріндегі иерархияны түрлендіреді. Көп ие болу класын құру 

кезінде класс торы деп аталатын бағдарланған граф түбірімен байланысты. Ішкі 

класс объектісі осы кластың әрбір суперкласына жататын болып есептелінеді. 

Обьект-бағдарланған амалдың кейінгісі, ішкі класс ішіндегі суперкластың 

тәсілдері мен атрибуттарын алдын-ала анықтау мүмкіндігі болып табылады 

(тәсілдер жүктемесі). Бұл мүмкіндік иілгіштікті көбейтеді, бірақ қосымша 

жағдай туғызады; обьект-бағдарланған программаны компеляциялау кезінде, 

объектінің программалық код тәсілдері мен құрылымы белгісіз болуы мүмкін, 

бірақ оның класы (жалпы жағдайда суперкласс) белгілі. Бұл жағдайға  рұқсат 

үшін кейінгі тәсіл байланысы қолданылады, ол жұмыс барысында 

программаның интерпретациялық режимін орындайтын, оған хабарды жіберу 

уақытысында объект детальдары мен танысуды жүзеге асыруды білдіреді. Ішкі 

кластар тәсіліне бірнеше шектеулер кіріспесі интерпретацияның көмегінсіз 

эффекті жүзеге асыруға жетуге мүмкіндік береді. Көрініп тұрғандай, осындай 

базалық түсініктер жиынында, егер кластар мұрагерлік мүмкіндігін ескермесек 

және сәйкес жағдайлар, обьектілі-бағдарланған тәсіл деректер қорымен  типінің 

абстрактылы программалау тілінің тәсіліне өте жақындығы. Басқа жағынан, 

егер аспектілі обьектіден абстракцияланса, обьект-бағдарланған тәсіл деректер 

қорымендің семантикалық модельдеу тәсіліне көбірек жақын (тіпті және 

терминология бойынша). Семантикалық модель негізінде жатқан, 

фундаментальді абстракциялар обьект-бағдарланған тәсілде анық 

қолданылмайды. Агрегацияны абстракциясына, басқа обьектілер болу мүмкін. 

Бар атрибуттар мәнімен, күрделі обьектілер құрі негізделеді. Топтау 

абстракция-обьект класын түрлендіру  негізі. Абстракцияда 

специализация/талдап қорытуға класс торларын немесе иерархия құру 

негізделген. Обьект-бағдарланған тәсілге жетуге рұқсат ететін ОБДҚ көбінесе 

жаңа сапасы, мінез-құлықты обьектілері аспект болып табылады. Қолданбалы 

ақпараттар жүйесінде, ДҚ-ға  негізделген ұлттық ұжыммен (оған дейінгі, яғни 

деректер қорымен семантикалық моделінде негіздену), құрылымдық және 

мінез-құлықтық бөлім арасында принципиальді ажырау қолданылады. 

Жүйенің құрылымды бөлімін ДҚ барлық аппаратымен үзбей отыру, оны 

модельдеу және верифицирлеуге болады т.б, ал мінез-құлықтық бөлімі жеке 

құрылуы керек. Жекеше, формальді аппарат және бірлескен модельдеудің 

жүйелік қолдау және бұл құрылымдық (статикалық) және мінез-құлықтық 

(динамикалық) бөлімінің келісушілік гарантиясы қатысу керек. ОБ ортасында 

жобалау, құрылымды және мінез-құлықтық аспектілер интегрирленетін, 

қолданбалы жүйенің ере жүру процесс болады. Әрине, бұл үшін, обьектілерді 

анықтайтын және олардың негізінде қолданбалы жүйені құратын арнайы тілдер 

керек. 

Обьектілі-бағдарланған  тәсілді қолдану  спецификасы ДҚ басқару және 

ұжымы үшін, кластың концепциялар және бірнешеуінің кеңейтілуін анық 

талқылауын талап етеді. Бұл обьектілердің  сыртқы жадыда  ұзақ уақыт 

сақталуын талап етумен анықтайды, обьектілерге ассоциативті қатынау, мулти 
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қатынау шартында ОБДҚ-ң бірлескен жағдайын қамтамасыз ету және деректер 

қорының өзіне тән қажетті мүмкіндіктері. Ұлттық парадигмада қатысушы, 

бірақ ОБДҚ-да талап ететін үш аспект ерекшеленеді. Бірінші аспект - класс 

анықтау барысында спецификация амалын білу талабы жатады (дедукция 

ережесі, бүтін шексіздігі т.б). Екінші аспект- механизмде әртүрлі обьектілер 

арасындағы семантикалық байланыс түрін анықтау, жалпы айтқанда әртүрлі 

кластарды. Фактылы түрде бұл деректер қорымен семантикалық амалын 

ОБДҚ-да кеңейтілуін талап етуді анықтайды. Ассоцирлеу абстракцияда 

қолдануды талап ету автомотизирленген жобалау және инженерия ортасында 

ООБ қолдану байланысында белгіленеді. Үшінші аспект-класс түсінігін қайта 

қараумен байланысты. Контексте ОБДҚ  көптеген мәлімет түрінің обьектілері 

сияқты ыңғайлы көруді қажет етпейді,  яғни обьектілер класын және типін және 

түсінігін біруақытта қолдау. Кіріспеде белгіленгендей, ОБДҚ-ны іздеу 

ортасында және жүйе жұмысшылары ортасында  толық келісім болуы мүмкін, 

бірақ көптеген практикалық жұмыста обьектілі-бағдарланған тәсілдің бірнеше 

кеңейтілулері қолданылады. 

 

Обьектілі - бағдарланған деректер қорының құрылу принциптері. 

Бірінші формализмді және жалпы қабылданған  модельдің негізі 

реляциондық кодта моделі болады. Бұл модельде, келесідегідей үш аспектке 

бөлінген-құрылымдық, тұтастығы және манипуляцялық. Берілгендердің 

құрылымы реляционды модельде кеңейтілген  нормальді қатынаста 

негізделеді, тұтастық шексіздігі бірінші қатардың логикалық амал көмегімен 

беріледі және соңғысы  берілгендермен  манипулирлеу реляционды алгебра 

негізінде немесе реляционды есеп шығаруға  теңкүшті негізде жүреді. Көптеген 

зерттеушілер сияқты өзінің жетістігін деректер қорымен реляциондық моделі 

көп нәрсеге міндетті, яғни оның көптік теорияның қатаң математикалық 

аппаратқа сүйенеді, бірінші қатардың қатынасы және логикасы. Кез келген 

реляционды жүйенің жұмысшысы өзінің қарызын, өзінің моделін берілген 

жалпы реляционды  моделімен сәйкестігін көрсету деп есептейді, яғни жүйенің 

“реляциондық”  сапасында жүру. Обьектілік- бағдарланған модельдеу деректер 

қорымен негізгі қиындықтары, мұндай математикалық аппараттан,  деректер 

қорымен жалпы обьектілі-бағдарланған моделі жүргізілмейді. Жоғары қадамда  

сол үшін осы кезге дейін базалық обьектілі-бағдарланған модель жоқ. Басқа  

жақтан қарағанда, бірнеше авторлар классикалық тұрғыдағы жалпы обьектілі-

бағдарланған  модель анықталмайтынын, обьектілі-бағдарланған парадигмада 

деректер қорымен моделінің классикалық түсінігін себебі бойынша дәлелдейді. 

Деректер қорымен моделінің облыс аймағындағы ең танымал теоритиктердің 

бірі Беери, жалпы жағдайда ОБДҚ жалпы түрін береді, толық емес және ұлттық 

тұрғыда нақты мәлімет моделі болмайтын, бірақ зерттеушілерге және 

жұмысшыларға ОБДҚ жүйесін бір тілде  сөйлеуге мүмкіндік береді (егер, 

әрине, Беери мәселесі кеңейтілсе және  қолданыс тапса). Бұл деректер қоры 

жағдайына қарамастан біз оларды айтуды тиімді деп есептейміз. Біріншіден, 

көптеген ОБДҚ практикасында обьектілі модельдің екі деңгейі  бөлініп 
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көрсетіледі: төменгі (құрылымдық) және жоғарғы (поведенческии) 

құрылымдық деңгейде күрделі обьектілер  болады, олардың идентификациясы  

және “isa” байланысының әртүрлілігі. Деректер қоры- «класқа кіретін» немесе 

«атрибут болып табылатын» байланыс қатынасымен, берілген элементтер 

жиынтығы. Осындай үлгімен, ДҚ бағдарланған граф тәрізді қаралады. Ең 

керекті сәт жиындарды құрайтын обьект түсінігі, мән түсінігі болып табылады. 

Қажетті аспект болып ДҚ сұлбасы және ДҚ  өзі болып табылады. ОБДҚ 

сұлбалық деңгейінің бірінші концепция сапасында кластары және түр-сипаты 

жүреді. Барлық қолданыстағы жүйелерде бір ғана түсінік көп тиелген: тип көп 

мәнді болуды білдіреді, осы типтің деректер қорымен құрылымын анықтайтын; 

класс сондай-ақ  обьектілер көп болуын береді, бірақ бұл көптік 

пайдаланушымен анықталады. Осындай үлгімен, типтер және кластар әртүрлі 

рөл атқарады және қатаңдық және тиянақтылық үшін екі түсініктің 

біруақыттылық қолданысы керек. Беери ОБДҚ-ның құрылымдық деңгейінің  

толық формальді моделін көрсете алмайды, бірақ мұндай модельді формальдау 

үшін ағымдық деңгейдің түсінігі  жеткілікті екенін береді. Мінез-құлықтық 

деңгейге келетін болсақ, оған талап етушіге логикалық аппарат үшін жалпы 

амал-тәсіл көрсетілген (логиканың бірінші деңгейі жеткіліксіз). Қажетті, бірақ 

жеткіліксіз  негізгі болжамы, Беери ұлттық дәстүрлі деңгей-сұлбалар және 

деректер қорымен ОБДҚ үшін жеткіліксіз болып табылады. ОБДҚ-ны нақты 

анықтау үшін ДҚ сұлбалық деңгейіне жіберілетін, байланыстар мен обьектлер 

түрін анықтау мүмкіндігін құрайтын мета-сұлба деңгейі талап етіледі. Деректер 

қорымен моделінің реляционды құрылымды бөлімі деректер қорындағы 

реляциондық сұлба үшін атқаратын рөлін де, мета-сұлба ОБДҚ үшін атқарады. 

Обьект-бағдарланған деректер қорымен моделінің тақырыбына  қатысты 

көптеген  жариялар бар, бірақ олар жеткілікті сұрақтарды қозғайды немесе  бұл 

үшін тиянақты  математикалық аппарат қолданады (Мыс; бірнеше авторлар  

обьектілік-бағдарланған деректер қорымен моделін теория категория негізінде 

анықтайды).  

Ағымдағы жұмыс  жағдайын сипаттау үшін  біз ДҚБЖ 02 обьект-

бағдарланғанда қолданылатын деректер қорымен моделін негізгілерін қысқаша 

қарастырамыз (бұл, әрине, классикалық тұрғыдағы деректер қорымен моделі 

емес), 02-де обьектлер мен мәндер болады. Обьект - бұл жұп  

(идентификатор,мән), әрі обьектлер инкапсулирленген, яғни  олардың мәндер 

тек тәсіл- процедура, обьектіге қосылғандар ғана тиімді. Мәндер атомарлы 

немесе құрылымды болуы мүмкін. Құрылымды мәндері  Кортеждер және 

тізімдер, көптік конструктор көмегімен тиімді (қарапайымдар). Ұйым 

мәндерінің екі түрі мүмкін: кластар, беттері обьект болып табылатын, 

инкапсулирленген деректер және тәртіп және типтер - беттері мән болып 

табылады. Әр класқа класс данасы құрылымын сипаттайтын тип қойылады. 

Типтер атомарлы типтер негізінде және  конструкторда қолданатын әртүрлі   

типтермен кластар рекурсивті анықталады. Кластың мінез-құлықтық жағы   

тәсілдер жиынымен анықталады. 
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Обьектілер және мәндер атаулы болуы мүмкін. С обьект және мән 

атаулысымен оның сақталуының ұзақтығы (persisteney) байланысты: кез келген 

атаулы обьектілер мен мәндер ұзақ уақытты; әрбір обьект немесе мән, басқа 

атаулы кіріс обьект немесе мән  бөлімі сияқты, ұзақ уақытты. 

Сұратылған классты анықтау  барысында арнайы көрсету көмегімен, осы 

кластың кез келген обьектісін сақтау ұзақтығын алуға болады. Бұл жағдайда 

жүйе автоматты  класс атына сәйкес көптік мән атауы туады. Бұл көпшілікте 

деректер қорымен класының барлық обьектлері құрайтыны кепілденген. 

Тәсіл - программалық код, нақты класқа тиелген және осы кластың 

обьектісіне жарамды. Тәсілді О2-де анықтау екі этапта өтеді. Алғашында тәсіл 

сигнатурасы жарияланады, яғни оның аты, класты, типі немесе аргументтер 

класы және тип немесе класс қорытындысы. Тәсілдер жариялық болуы мүмкін 

(обьектлер ішінен басқа класқа тиімді) немесе жәй әшейін (деректер қорымен 

класының ішінде ғана тиесілі). Екінші этапта программалау тілдің  бірі О2-де 

класс үлестіруді анықтайды (толығырақ тілдер біздің келесі бөлімде  

талқыланады). О2 модельде супертип/ішкі тип қатынасы негізінде көптеген 

класс мұрагерлігі құрайды. Ішкі класта және/ немесе атрибуттармен тәсілдері 

қосу жіберіледі. Екі бағытты мұрагерлік жағдайында (атрибут және тәсіл 

атаулары бойынша)  ауыстыру жолымен, немесе бастапқы мұрагерді нақты 

көрсету жолымен шешіледі.  Нақты ішкі класс шыққан негізде, ішкі класс 

обьектісі әрбір суперкласс обьектісі болып табылады. Ішкі класс торының 

түбірі болып табылатын, алдын-ала  анықталған “object” класы құрылады. Кез 

келген басқа класс “object”  класының анық мұрагері емес болып табылады 

және  алдын-ала анықталған тәсілге сүйенеді (“is-same”, “is-value-equal” және 

т.б ). О2 моделінің спецификалық негізгісі  қосымша “ерекше” атаулы 

обьектілер  үшін атрибуттар және тәсілдерді жариялау мүмкіндігін талап етеді. 

Бұл, класты таныстыратын нақты атаулы обьект класс типінің ішкі  типін 

басқару  мүмкіндігі  бар тип. Әрине, мұндай атрибуттар мен стандартты класс 

тәсілдері жұмыс істемейді, бірақ арнайы атаулы обьект үшін қосымша тәсілдер 

анықталуы мүмкін, олар, қосымша атрибуттар мен тәсілдер нақты обьектілерге 

байланыспайды, атына яғни әртүрлі  уақыт мезгілінде жалпы айтқанда  әртүрлі 

обьектілер. Ерекше атрибуттар мен тәсілдерді үлестіру үшін техниканың 

кейінгі пайда болған байланысы талап етіледі. Келесі бөлімде біз қарапайымдар 

арасында программалау тілінің  негізгілерін және О2 жүйесінің сұранымдарын, 

яғни деректер қорымен модификациясының спецификациясымен 

байланыстыларын қарастырамыз. 

Обьектілі-бағдарланған деректер қорындағы программалау тілдері 

көптеген  зерттеулер мен жұмысшылардың белгілеуі сияқты, обьектілі-

бағдарланған ДҚ жүйесі өзімен пограммалау жүйесі мен ДҚБЖ байланысын 

көрсетеді.  

Реляционды ДҚБЖ-да сұраным тілдері және программалау тілдері 

арасындағы сәйкестіктің жоғалуы. Біз айтқандай, ОБДҚ-ғы  практикалық 

негізгі қажеттілік әртүрлі  интигрирленген  ортада күрделі ақпараттық жүйені 

құруда талап етумен байланысты. Бұл ортада құрылымдық және мінез-
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құлықтық жоба бөлімінде үйлеспеушілік қатысады және сыртқы жадыда 

мәліметтің күрделі құрылымды эффективті басқару  құру керек. Жүйенің 

реляционды жағдайынан айырмашылығы, мәнді құру кезінде  скалярлы 

мәндермен  бағдарланған біруақытта процестің программалау тілі және 

жұмысқа бағдарланған  декларативті сұрау тілі (оны сәйкестік жоғалуы деп 

атау көрсетілген-impedance mismatch), ОБДҚ тілдік ортасы-обьектілі-

бағдарланған программалау жүйесі, ұзақтығы обьект пен жұмысты қосатын 

қарапайым орта.  

“Қарапайымдылық” жұмыс ортасының ДҚ программалау тіліне 

қосылуы, обьектінің ұзақ уақытты жұмысы (сыртқы ДҚ-да сақталады) 

синтаксистік конструкция негізінде жүруі керек және жұмыс уақытысымен  

программа обьектілерімен жұмыс уақытысында жүруі. ОБДҚ жағы ДҚ 

программалау тілінің  жақын бағытына  неғұрлым жақын. 

Бұл ОБДҚ жағы ДҚ программалау тілінің  жақын бағытына  неғұрлым 

жақын. ОБДҚ ДҚ программалау тілдері терминологиялық тұрғыда бөлінеді; 

қызмет ететін айырмашылығы бірінші класс тілінде, мұрагерлік класс амалы 

болып табылады. Сонымен қатар екінші тілдер класы, ереже сияқты, типтер 

жүйесінің қатынасы тәрізді, яғни басқарушы конструкциялар қатынасы сияқты. 

ОБДҚ тіл айналасының басқа аспектілері, интерактивті режимде қолдана 

алатын сұраныс тілдерінде ДҚ обьектісіне жіберу негізінен  навигациялық 

сиаптын алып жүрсе, онда сұраныс тілдері үшін декларативті стиль ыңғайлы. 

ОБДҚ-ға декларативті сұраныс тілдері ОБДҚ  программалау тілдеріне  

қарағанда аз дамыған және олардың үлестіруі кезінде  кедергілер пайда болады. 

Келесі бөлімде біз амалдарды және олардың шегін анық қарастырамыз. Бірақ 

ОБДҚ  программалау  тілдерінен бастаймыз. 

Деректер қорының обьектілік-бағдарланған  сұраныс тілдері обьектілі-

бағдарланған ДҚБЖ құрамында ОБДҚ программалау тілі ғана емес, қазіргі 

уақыттағы  барлық жұмыстар  мойындайтын дамыған сұраныс тілдері талап 

етіледі. Жүйе жеңіл меңгерілетін  интерфейс құрауы керек, ол интерактивті 

режимде соңғы пайдаланушыға тиімді. 

Навигациялық емес сұраныс тілдері. 

Беери үш амалды белгілейді. 

Алғашқы тәсіл- тәсілдер, ол обьектілі-бағытталған тілдерді кеңейту 

талаптары болып табылады. Көбінесе синтаксистік тілдер  көп таралған, 

өйткені ол белгілі тілге SQL жақын. Әрине ол осы тілдің жалпы тану және 

кеңінен таралуына байланысты. Өзінің үшінші ұрпағы  ДҚБЖ манифесінде М. 

Стоунбрекер мен оның перспективті жүйе ДҚ серіктестері SQL- интерфейсті 

барлық ДҚБЖ  келесі ұрпақтарын қолданудың қажеттігін айтады. Бұл пікірдің 

SQL тілін дамытуда қандай ықпалы бар екенін біз көріп отырмыз. 

 Екінші тәсіл - логикалық обьектілі-бағытталған  есептеуді толық құруға 

негізделген. Үшінші тәсіл - дедуктивтік тәсілді қолдануға негізделген. 

Негізінде ол зерттеушілердің дедуктивтік және обьектік бағыттау ДҚ 

жақындастыру ұмтылысын бейнелейді. Тіл мұқтаждығының  ықпалы үшін 

қолданылатын мәселеге тәуелсіз болатын, зерттеушілердің алдында үлкен 
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концептуалдық мәселе тұр, оны шешу обьектілі-бағыттау дәстүрлі арнаға сай 

келмейді. 

Мұқтаждықты қалыптастырудың   негізі үшін класс қызмет етуі керек 

екені  түсінікті, ол ОБДҚ-де саналатын бір типті көптеген обьектілер. Бірақ 

мұқтаждықтың нәтижесі нені көрсетеді?  

Обьектілі-бағытталған тәсілдің  негізгі жиынтығы бұл жағдайда 

түсініксіз болады. 

Көпшілік жағдайда, қалыптан тыс, базалық жиынтық концепциясын 

көптеген обьектілерін кеңейте отырып  және сұраныс нәтижелері болып кейбір 

обьект-экземпляр класс болып табылады. Бұл көбінесе  шектелген тәсіл, 

өйткені автоматты түрде  тілдегі барлық мүмкін  болатын (мұқтаждықты) 

сұранысты реляциондық операторлық біріктіруге қарсы жойып отырады. 

Қысқаша нақ декларативтік тілдер сұранысының ерекшеліктерін 

қарастырайық. Тіл сұраныстарында обьектілік-бағытталған ДҚБЖ ORION 

түгелдей инкапсуляциялық обьектілердің принциптерін құрайды. Сұраныс 

тілінің реализденген нұсқасында бір класына ғана негізделуі мүмкін. Тіл 

синтаксисі SQL-ге бағытталған. Селекцияда предикаттар жиынтығы өте кең 

таралған. Жекеше, суперкласс домені болып табылатын атрибут үшін, ішкі 

класс қолданудың атын көрсетуге болады. 

Iris  жүйесінің сұраныс тілі реляционды парадигма әсерінен белгілі 

деңгейде тұрады. Тіпті OSQL  тілінің аты  SQL  релдяционды тілімен тығыз 

байланысын көрсетеді.     

Жұмыстың ыңғайына қарай, OSQL-бұл реляциондық тiл яғни бұл 

дұрысталынбаған қатынас жұмыстарына арналған. Мұндай жағдайда, мiндеттi 

түрде OSQL тiлiнде обьект инкапсуляциясы бұзылады. 

Бiздiң көз қарасымыз бойынша ерекше тiл, 02 RELOOP системасының 

сұратулар тiлi болып табылады. Жалпы айтқанда, бұл SQL-бағдарлама 

синтаксисiнiң декларациялық тiлi, яғни 02 алгебра моделi үшiн өңделген 

RELOOP тiлiнiң ең таңқалдыратынының бiрi жалпы 02 моделiндегi оның 

құрылымы. Егер еске түсiретiн болсақ, 02 ұзақ уақыт класына бiрлесiмдi 

көпшiлiк мән сәйкес келсе, онда сақталып отырған кез келген класты анықтауға 

болады. Сонымен қатар көпшiлiк-мәннiң элементi обьектiлер, немесе әртүрлi 

кластағы элементтер-обьектiсiнiң мәндер кортежi болып табылады. Жай 

жағдайда бұл тiлдiң ерекшелiктерi бiрнеше кластар бойынша формулярланады, 

сонымен қатар оларды қойылған сұратуларға қолдануға болады. 

 

Негiзгi әдебиет [2], бет 154-165. 

Қосымша әдебиет [3], бет 112-129. 

Бақылау сұрақтары. 

1. Деректер қорының концепциясы және обьектiлi-бағдарланған 

архитектураны сипатта. 

2. Деректер қорының обьектiлi-бағдарланған принципi қалай құрылады? 

3. Деректер қорының обьектiлi-бағдарланған программалау тiлдерiн 

сипатта. 
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4. Деректер қорының обьектiлi-бағдарланған сұраныс тiлдерiн сипатта. 

5. Сұраныстардың новигацияланбаған тiлдерi дегенiмiз не? 

 

Дәріс №12. Деректер қорының Oracle Server, MS SQL Server – 

таратылған серверлерінің техникалық мінездемелері 

 

Серверлерге арналған көп таралған қолданбалы жүйелер класының бірі 

ретінде және компьютерлік техниканы шығарушылардың  компанияларының 

жүйелерінің көбісі деректер қорына жүйелік басқару болып табылады (ДҚЖБ). 

ДҚЖБ серверлері желілік файлдар жүйесінен NFS -тен әлдеқашан маңыздырақ. 

Стандартты реляциялы ДҚЖБ (SQL) тілдері  NFS-ке қарағанда көп. Сонымен 

қатар, бірнеше белгілі коммерциялық ДҚБЖ үлестірулері бар, олар әртүрлі 

компаниялар серверіне тиімді, олардың әрқайсысының әртүрлі мінездері бар. 

Соған байланысты келесі материалдың жеткілікті жалпы мінездемесі болады.     

«Қанша пайдаланушы берілген тип бойынша берілген жүйені қамтиды?»- 

деген сұраққа тура жауап беру мүмкін емес. Жалпы жағдайда, берілген 

конфигурация онымен жұмыс жасай алады дегенмен, жүйенің анықталған 

конфигурациясы берілген тапсырманы орындай алмайды деп шешуге болады. 

Мысалы, дискіге өз еркімен жіберу операциясы кезіндегі бір дискілік 

жинақтаушысы бар жүйе секундына 130 көрсету жасай алмайды, өйткені бір 

диск секундына тек қана 65 көрсету ғана жасайды. Бірақта, осындай екі дискісі 

бар жүйе, ондай қиындықты жеңуі немесе жеңбеуі де мүмкін, дискілік 

жинақтаушымен ешқандай байланысы жоқ дискіде басқа орын болуы мүмкін. 

Деректер қорын қолдануға бағытталған қосымшалар сияқты, ДҚБЖ де өз 

ұйымдары бойынша бөлінеді. Егер файлдық сервер базасындағы жүйені 

салыстырмалы түрде жұмыс қиындығының типіне қарай екі әртүрлі кластарға 

бөлуге болатын болса (файлдар атрибутын интенсивті өңдеумен және берілген 

деректер қорымен өзін интенсивті өңдеумен), онда деректер қоры және ДҚБЖ 

қосымшалары арасында ондай классификациялар жүргізуге болмайды. 

Қазіргі таңда көптеген деректер қорының әртүрлі архитектурасының 

толық бір қатары бар болса да, UNIX-жүйе рыногі реляциялық моделге 

тоқтады. Көптеген абсолютті инсталлирленген жүйелер реляциялық, себебі бұл 

архитектура мынандай  Sybase, Ingres, Informix, Progress, Empress және DBase 

өндірістерден таңдалған. Software AG компаниясының ADABAS – бұл 

иерархиялық жүйе, стандартты SQL-ді өңдей алады. 

Көптеген басатын жүйелер жалғыз сол концептуалды жалпы сұлбамен 

жұмыс жасайтынын біле отырып, әртүрлі өнімдер арасында көп 

архитектуралық айырмашылықтар бар. Ең тиімдісі ДҚБЖ үлестіруі болып 

табылды.  

19 кесте  -  Нұсқа  және әкелушілер бойынша ДҚБЖ архитектурасы 

Көп ағымды 2N  

Oracle Version 7 (optional)  Oracle Version 6 және үнсіз күйде Oracle Version 7  

Sybase v4.9.x, System10  Informix v5.x  
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Ingres v6.x  Ingres v5.x  

Progress version 7  Progress version 6  

ADABASE version 2.1    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 – сурет. ДҚБЖ архитектурасы. 

 
 

Жүйенің екі негізгі класын айта кеткен жөн: "2N" (немесе “бірге-бір”) 

принципі бойынша құрылған жүйелер және көп ағымды жүйелер. Көптеп ескі 

2N-үлестіруінде әрбір клиент үшін тіптен клиент-программасы физикалық 

түрде жеке жүйеде орындалса да, серверде жеке процесс қолданылады. Осы 

мақсатпен, әрбір клиенттік қосымша үшін екі процесс қолданылады, біреуі 

серверде және біреуі клиенттік жүйеде. Осындай көптеген процестерді 

басқаратын  ұйымдардың қосымша шығынын азайту мақсатында көп ағымды 

қосымшалар сол үшін өңделіп жасалынған. Әдетте олар серверлік жүйеде 

жұмыс жасайтын бірнеше процестерден тұратын бір кластердің бар болуын 

ұсынады. Бұл процестердің ішкі көп ағымды ұйымы бар, олар көптеген 

клиенттердің сұраныстарын орындауды қамтиды. Көптеген ДҚБЖ-ның негізгі 

қоюшылары қазіргі жағдайда көп ағымды үлестіруді қолданады немесе осы 

бағытта қозғалады.          

Клиенттік және серверлік бөлімдер арасында өзара байланыс 

принциптері. 
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Деректер қорына қосымша программадан немесе пайдаланушыдан кіру 

үшін жүйенің клиенттік бөліміне қарау жолы арқылы жасалады. Клиенттік 

және серверлік бөлім арасында негізгі интерфейс ретінде деректер қорының   

SQL тілі қызмет атқарады. 

Бұл тіл негізінен өзімен ашық жүйедегі ДҚБЖ-ның ағымды стандартты 

интерфейсін ұсынады. 

SQL-сервердің жинайтын аты деректер қорының  барлық  серверлеріне 

қатысты, SQL-де негізделген. Программалауда қауіпсіздікті сақтай отырып, 

кейбіреулері алдыңғы дәрістерде қаралған, SQL-серверде мобильді  қосымша 

ақпараттық жүйе құруға болады. 

Деректер қорының сервері, ол өзінің артықшылықтары мен кемшіліктері 

бар SQL тілінде ғана негізделген интерфейс болып табылады. Белгілі 

артықшылығы – интерфейстің стандартты болуы. Шегінде, тіпті қазір олай 

емес болса да ДҚБЖ-дегі SQL-бағдарының клиенттік бөлімі кез келген SQL-

сервермен, оны кім шығарғанына қарамастан жұмыс жасай алатын еді. 

Кемшілігі тағы да білініп тұр. Осындай жоғары деңгейде жүйенің клиенттік 

және серверлік бөлімі клиенттің жағында ДҚБЖ-ның өте аз программасы 

жұмыс жасайды. Егер клиенттің жағына аз қуатты жұмыс станциясы 

қолданылатын болса, онда бұл қалыпты жағдай. Ал егер клиенттік 

компьютердің қуаты жеткілікті болса, онда оған көп деректер қорын 

басқаратын функцияларды жүйе үшін тар орын болып саналатын серверді іске 

қосуды жүзеге асыру мүмкіндігі туындайды.  

ДҚБЖ-ның перспективті бағыттарының бірі иілгіш конфигурациялы 

жүйелер болып табылады, ДҚБЖ-ның клиенттік және пайдаланушы бөлімдері 

арасындағы тағайындамалар функциясы жүйені орнату кезінде анықталады. 

Өшірілген шақыру процедурасы кезіндегі протоколдардың 

артықшылықтары.  

Жоғарыда ескерілген өшірілген шақыру процедурасының  протоколдары 

әсіресе «клиент-сервер» архитектурасында негізделген, деректер қорын 

басқару жүйесінде өте маңызды. 

Біріншіден, өшірілген процедуралар механизімін қолдану жүйенің  

клиенттік және серверлік бөлімдері арасындағы функцияларды тағайындай 

алады, себебі  өшірілген процедура шақыру программасы мәтінде өшірілген 

шақырудан ешқандай айырмашылығы жоқ, осыған орай жүйенің кез келген 

компоненті теория тұрғысынан сервер жағына да, клиент жағына да орналаса 

алады. 

Екіншіден, өшірілген шақыру механизмі өзара байланысатын 

компьютерлер арасындағы айырмашылықтарды жояды. Физикалық біртекті 

емес компьютерлердің локальды желісі логикалық біртекті өзара 

байланысатын программа компоненттерімен шығарылды. Нәтижесінде 

пайдаланушылар сәйкес серверлермен жұмыс станцияларының бір рет 

қолданатын пакеттерін сатып алуға байыпты қарауының қажеті жоқ. 

Клиент және сервер арасындағы функцияның типтік бөлінуі.  
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Қазіргі кезде типтік деп ДҚБЖ клиент жағында тек қана мынандай 

программалық қамтама жұмыс жасайды, ол деректер қорына кірісе алмайды, 

оған жүктелу үшін  SQL тілін қолданады. 

Кейбір жағдайларды жүйенің клиенттік бөлімінің құрамына кейбір 

«локальды кэшпен» жұмыс жасайтын функцияларды кіргізуге болады, яғни 

клиентті қолданбалы программамен  интенсивті қолданылатын бөлімі. Қазіргі 

кездегі технологияда бұны тек деректер қорындағы сервердің локальды 

көшірмесін клиент жағында формальды құру арқылы және барлық жүйелерді 

өзара байланыс серверлерінің жинағы сияқты көру арқылы жасауға болады. 

Басқа жағынан, кей кезде қолданбалы бөлімнің көп бөлігін сервер жағына 

аударса да болар еді, егер айырмашылық клиенттік жұмыс станциясының 

қуатында болса, онда сервер өте үлкен.  Жалпы жағдайда RPC-ті қолдану 

арқылы жасау қиын емес. Бірақ сервердің базалық программалық қамтамасы 

шынымен оны қолдауы керек. Көбінесе, UNIX операциялық жүйесін қолдану 

кезінде мәселелер тіптен туындамайды.  

Аппаратты мүмкіндіктер және клиенттер мен серверлерді базалық 

программалық қамтуға қойылатын талаптар. 

10 Oracle версиясында шығын оптимизаторымен (cost optimizer), жұмыс 

жасайтын арнайы режим пайда болды, ол сұратуға терең анализ жасауға 

мүмкіндік береді және келесі орындалатынға сапалы ұсыныс жасайды. Бұндай 

анализді DBMS_SQLTUNE пакеті арқылы орындауға болады, ол белгілі 

сұратуларды баптауға ДҚБЖ-дан ұсыныстарды алуға рұқсат береді және тіптен 

өзгертулер енгізу сценарийін ала алады. Ұсыныстар қосымша негізінде 

құралады, жайдың үстінен, деректер қорымен игеру, жоспарлардың прогонды 

бөлімдерінде және білім сұратуларын баптау мамандарын жинақтаумен. 

Айтылғандардан, аппаратура мен клиенттік және серверлік 

компьютерлердің программалық қамтама айырмашылықтары жүйені қолдану 

түрінде болатынын топшалауға болады.  

Егер клиент пен сервер арасын бөлу жеткілікті қиын (көптеген қазіргі 

кездегі ДҚБЖ секілді) болса, онда пайдаланушыларға, жұмыс станцияларында 

жұмыс жасайтын немесе дербес компьютерлерде, серверде қандай 

операциялық жүйе және аппаратура жұмыс жасайтыны бәрібір, тек қана ол 

пайда болған сұратулар ағымымен жұмыс үлгерсе болды.  

Бірақ егер клиент пен сервер арасындағы функцияны қайта тағайындау 

қажеттілігі туындауы мүмкін, онда қандай операциялық жүйе қолдану керектігі 

бәрібір емес.  

Бөлімде 10 Oracle версиясындағы DBMS_SQLTUNE пакет көмегімен 

сұратуларға терең анализ жасауды программалық орындауға мысалдарды 

қарастырамыз.  

Пакетті қолмен (программалы) және ОЕМ графикалық ортасы арқылы 

қолдануға болады. Ары қарай, сұратулардың терең анализ жасауды 

программалық орындауға мысалдарды қарастырылады. 
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Жеке сұратуларды баптау. 

Кәдімгі сұратуды DBMS_SQLTUNE пакетінің көмегімен баптайтын 

мысалды қарастырайық. 

SCOTT атымен ДҚБЖ-да байланыс сеансын   SQL*Plus –ті ашамыз және 

керекті дайындықтар жасаймыз: 

CONNECT scott/tiger 

SET AUTOTRACE TRACEONLY EXPLAIN 

SELECT ename, loc, sal, hiredate  

FROM emp, dept  

WHERE emp.deptno = dept.deptno; 

Сұратуға деген жауап мына түрде болуы мүмкін: 

Execution Plan 

---------------------------------------------------------- 

Plan hash value: 615168685 

--------------------------------------------------------------------------- 

| Id  | Operation          | Name | Rows  | Bytes | Cost (%CPU)| Time     | 

--------------------------------------------------------------------------- 

|   0 | SELECT STATEMENT   |      |    14 |   532 |     7  (15)| 00:00:01 | 

|*  1 |  HASH JOIN         |      |    14 |   532 |     7  (15)| 00:00:01 | 

|   2 |   TABLE ACCESS FULL| DEPT |     4 |    84 |     3   (0)| 00:00:01 | 

|   3 |   TABLE ACCESS FULL| EMP  |    14 |   238 |     3   (0)| 00:00:01 | 

--------------------------------------------------------------------------- 

Predicate Information (identified by operation id): 

--------------------------------------------------- 

   1 - access("EMP"."DEPTNO"="DEPT"."DEPTNO") 

Note 

----- 

   - dynamic sampling used for this statement 

 SYS атымен басқа сеансқа ауысамыз, мысалы: 

HOST sqlplus / AS SYSDBA 

SCOTT (терең анализге) пайдаланушысы жағымен сұратуды автоматты 

түрде баптайтын тапсырма құрып аламыз: 

 

DECLARE 

my_task_name VARCHAR2 ( 30 ); 

my_sqltext   CLOB; 

 

BEGIN 

my_sqltext := 

   'SELECT ename, loc, sal, hiredate FROM emp, dept ' 

|| 'WHERE emp.deptno = dept.deptno' 



64 

 

; 

my_task_name := 

DBMS_SQLTUNE.CREATE_TUNING_TASK ( 

  sql_text    => my_sqltext, user_name   => 'SCOTT' 

, task_name   => 'my_sql_tuning_task'); 

END; 

/ 

Тапсырманың күйін сөздік-анықтамалықтан білуге аламыз: 

SELECT status, execution_start start_time, execution_end end_time  

FROM dba_advisor_log  

WHERE owner = 'SYS' AND task_name = 'my_sql_tuning_task'; 

Ол 'INITIAL' болады: 

Сұратуды баптауға тапсырма жібереміз: 

EXECUTE - 

 DBMS_SQLTUNE.EXECUTE_TUNING_TASK ( 'my_sql_tuning_task' ); 

DBA_ADVISOR_LOG  деген қайталау сұратуы  STATUS = 

'COMPLETED'-ті береді. (Байыпты сұратулар үшін тапсырмалар өте көп 

орындалар еді).  

Тапсырма жоспардың прогонды фрагментін бақылауды қолдану арқылы 

терең анализ жасады және ұсыныстарды дайындады. Сұрату енгізейік: 

SET LONG 10000 

SET LONGCHUNKSIZE 1000 

SET LINESIZE 200 

SELECT 

 DBMS_SQLTUNE.REPORT_TUNING_TASK ( 'my_sql_tuning_task' )  

FROM dual; 

Мынандай айналған нәтиже аламыз: 

Оптимизатор екі қарастырулар жасады: (а) бір кесте бойынша статистика 

жоқ (және дайын статистиканы жинайтын команданы ұсынды) және (ә) 

профиль қолдану арқылы пайдалы жоспар алуға болады (және салыстыру үшін 

ескі және профилді қолданған жоспарды көрсетті). 

Осы ақпаратты сөздік-анықтамалық арқылы өзгертуге болады, мысалы: 

SELECT type, message  

FROM dba_advisor_findings  

WHERE owner = 'SYS' AND task_name = 'my_sql_tuning_task'; 

Құрылған профилді сұратуға енгізейік, оптимизатор ұсынғаннан басқа 

формамен, бірақ мәні сол қалыпты: 

BEGIN 

DBMS_SQLTUNE.ACCEPT_SQL_PROFILE ( 
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  task_name => 'my_sql_tuning_task' 

, name      => 'my_sql_profile'); 

END; 

 

Құрылған сұрату профилінің қасиетін (бар болуын) сөздік-анықтамалық 

арқылы толықтыруға болады: 

SELECT category, type, status  

FROM dba_sql_profiles  

WHERE name = 'my_sql_profile'; 

Басқы сеансқа келейік, қайтадан сұраныс енгіземіз және жоспарды 

бақылаймыз:   

EXIT 

/ 

Мынандай нәтиже аламыз: 

Execution Plan 

---------------------------------------------------------- 

Plan hash value: 351108634 

 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

|Id | Operation                    | Name    | Rows  | Bytes | Cost (%CPU)| Time     | 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

| 0 | SELECT STATEMENT             |         |    14 |   364 |     4   (0)| 00:00:01 | 

| 1 |  NESTED LOOPS                |         |    14 |   364 |     4   (0)| 00:00:01 | 

| 2 |   TABLE ACCESS FULL          | EMP     |    14 |   238 |     3   (0)| 

00:00:01 | 

| 3 |   TABLE ACCESS BY INDEX ROWID| DEPT    |     1 |     9 |     1   (0)| 

00:00:01 | 

 

 

|*4 |    INDEX UNIQUE SCAN         | PK_DEPT |     1 |       |     0   (0)| 

00:00:01 | 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Predicate Information (identified by operation id): 

--------------------------------------------------- 

 

   4 - access("EMP"."DEPTNO"="DEPT"."DEPTNO") 

Note 

----- 

   - SQL profile "my_sql_profile" used for this statement 
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Мәтіндік сұрату жағынан ешқандай толық символдық сәйкестік талап 

етілмейтінін байқауға болады. Шығарамыз: 

select ename, LOC,SAL, hiredate 

from emp,   dept    WHERE emp.deptno = dept.deptno; 

Қайтадан аламыз: 

Execution Plan 

---------------------------------------------------------- 

Plan hash value: 351108634 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

|Id | Operation                    | Name    | Rows  | Bytes | Cost (%CPU)| Time     | 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

| 0 | SELECT STATEMENT             |         |    14 |   364 |     4   (0)| 00:00:01 | 

| 1 |  NESTED LOOPS                |         |    14 |   364 |     4   (0)| 00:00:01 | 

| 2 |   TABLE ACCESS FULL          | EMP     |    14 |   238 |     3   (0)| 

00:00:01 | 

| 3 |   TABLE ACCESS BY INDEX ROWID| DEPT    |     1 |     9 |     1   (0)| 

00:00:01 | 

|*4 |    INDEX UNIQUE SCAN         | PK_DEPT |     1 |       |     0   (0)| 

00:00:01 | 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

Predicate Information (identified by operation id): 

--------------------------------------------------- 

 

   4 - access("EMP"."DEPTNO"="DEPT"."DEPTNO") 

 

Note 

----- 

   - SQL profile "my_sql_profile" used for this statemen 

Дегенмен мәтіндердің сәйкес келмеуі әріптер регистрі мен аралықтар 

санының айырмашылықтарымен шектеледі. 

Мысалы, келесі сұрату түрі профилге жалғануды шақырмайды: 

select ename, LOC,SAL, hiredate 

from emp, scott.dept    WHERE emp.deptno = dept.deptno; 

Сұратуға профиль жазылғанмен жеке сеанс оны қолданудан бас тартуы 

мүмкін. Профиль «категориялар» үшін құрылған 

(CATEGORY.DBA_SQL_PROFILES алаңы) DEFAULT және   сұрату 

DEFAULT мәні бар ДҚБЖ-ның орнатылған SQLTUNE_CATEGORY 

параметрімен ғана орындалады. Бұл мән үнсіздікпен қабылданады. 

Оны басқасымен ауыстырайық: 

ALTER SESSION SET SQLTUNE_CATEGORY = test; 
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SELECT ename, loc, sal, hiredate  

FROM emp, dept  

WHERE emp.deptno = dept.deptno; 

Бұл (тек қана!) сеансқа деген жоспар бұрынғыдай болады: 

 

Execution Plan 

---------------------------------------------------------- 

Plan hash value: 615168685 

 

--------------------------------------------------------------------------- 

| Id  | Operation          | Name | Rows  | Bytes | Cost (%CPU)| Time     | 

--------------------------------------------------------------------------- 

|   0 | SELECT STATEMENT   |      |    14 |   532 |     7  (15)| 00:00:01 | 

|*  1 |  HASH JOIN         |      |    14 |   532 |     7  (15)| 00:00:01 | 

|   2 |   TABLE ACCESS FULL| DEPT |     4 |    84 |     3   (0)| 00:00:01 | 

|   3 |   TABLE ACCESS FULL| EMP  |    14 |   238 |     3   (0)| 00:00:01 | 

--------------------------------------------------------------------------- 

 

Predicate Information (identified by operation id): 

--------------------------------------------------- 

 

   1 - access("EMP"."DEPTNO"="DEPT"."DEPTNO") 

 

Note 

----- 

   - dynamic sampling used for this statement 

Профиль бар болса да, бірақ бұл сұратуда ескерілмейді. 

 

Негізгі әдебиет [1], бет 618-625 

Қосымша әдебиет [2], бет 618-625 

Бақылау сұрақтары:  

1.  ДҚБЖ-ның архитектурасын нұсқасы ойынша сипаттаңыз және талдау 

жасаңыз. 

2.  Клиенттік және серверлік арасындағы өзара байланыс принциптерін 

сипаттаңыз? 

3.  Аппаратты мүмкіндіктерге талаптарды сипаттаңыз. 

4.  Сұратуды баптауға мысал келтіріңіз.  

5.  Өшірілген шақыру процедуралар протоколының артықшылығын 

сипаттаңыз.  
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Дәріс №13. ADO.NET технологиясы..NET технолгиясын қолданып 

қосымшалар әзірлеу 

 

Жоғарыда айтылып кеткендей ADO.NET технологиясында қатынау 

моделі қолданылады. Ол кезде деректер қорымен ақпаратты алмасу  бойынша 

қандай да бір операцияны міндетті   өткізу,  ДҚ қосудың қысқа уақыт мерзіміне 

ғана орнатылады. Расында, мұндай технология ДҚ жазба мазмұнына жиі және 

көлемді өзгеріс өткізетін қосымшадағы жұмыс режимі үшін пайдалы емес. Бұл 

жағдай үшін талапқа жауап бере алатын қатынаудың әдеттегі тәсілдері - ODBC, 

ADO болады.  

Қосымша өндірушілерімен ұсынылатын  ADO.NET функционалдығы, 

COM өндірушілерімен ұсынылатын  ADO функционалдығына ұқсас, ал 

айырмашылығы деректерді манипуляциялау тәсілімен қорытындыланады.  

ADO.NET компоненттері олардың өңдеуінен деректерге қатынауды 

бөлуге мүмкіндік береді. Бөлу ADO.NET екі негізгі компонентті көмегімен 

орындалады:  

• DataSet  

• NET Framework деректер провайдері 

NET Framework деректер провайдері компоненттер жиынынан тұрады:  

• Connection - деректер көзіне қосылу үшін керекті компонент;  

• Command - ДҚ командаларды орындауды, деректерді өзгертуді, 

сақталынатын процедураны жіберуді, параметр мәндерін жіберу мен алуды 

қамтамасыз ететін компонент;  

• DataReader - деректер көзінен деректердің жоғарғы өнімділік ағымын 

құру үшін керекті компонент;  

• DataAdapter - деректер көзімен DataSet объектісін әрекеттестіруді 

қамтамасыз ету үшін керекті компонент.  

Провайдер компонентті көмегімен алынған деректер тікелей өңделеді,  

болмаса DataSet объектісіне орналасады.  

DataSet объектісі деректер көзінен өшіріліп жұмыс істеуге мүмкіндік 

беретін, механизм және деректердің көпдеңгейлі архитектурасын  ұстануға 

негіз болады. DataSet дегеніміз жадыда орналасатын ДҚ нақты суреті бар 

объект. Ол кестелерден (DataTableCollection), кесте арасындағы қатынастан 

тұрады (DataRelationCollection). Ол үшін DataSet DataTable объектісімен 

ұсынылатын нөл немесе көптеген кестелерден, DataRelation объектісімен 

ұсынылатын нөл немесе көптеген қатынастардан тұрады (кестелердің кілттік 

ақпараты, қатынас аты түрінде, кесте мен тік жол байланысқан аты түрінде 

сақталынады). Сонымен бірге, DataSet сияқты, кейбір балалық объектілерде 

әртүрлі ақпарат сақтайтын PropertyCollection коллекциясы - ExtendedProperties 

қасиеті бар болады  (сол сияқты SQL операторлар). ExtendedProperties 

коллекциясы DataSet сұлбасы жөніндегі мәліметпен сақталынады (DataTable 

және DataColumn объектілері сияқты).  DataSet объектілік моделі 26-суретте 

көрсетілген.  
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26 – сурет. DataSet  объектілік моделі. 

 

ADO.Net архитектурасы 27-суретте көрсетілген.  

 

 
 

27 – сурет.  ADO.NET архитектурасы 

 

20.2 ADO.NET жүйесі 

 

ADO.NET - бұл Microsoft компаниясымен құрылған жаңа .NET 

архитектурасының бөлігі.  .NET архитектурасы Microsoft компаниясының 

жаңадан құралдары қайта жобалауға тырысуы және программалық  қамтаманы 

құру құралдарын веб-қосымша құру үшін ыңғайлы етіп жасауы. ADO.NET 
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ADO-ның ескірген технологиясының көптеген кемшіліктерін жоятын және веб-

жүйе құрумен байланысты мәселелерді шешуге бағытталған ADO-ның жаңа 

дамыған жүйесі. ADO мәселесі ол, бұл технология СOM негізделген. Бір және 

екі топты қосымшасы үшін СОМ нағыз керекті платформа болды,  бірақ өмірде 

Веб-ті СОМ-да транспортты механизм ретінде қолдану мүмкін емес. COM  

үшін Веб-те осы технологияны қолдану шектейтін үш негізгі мәселе бар: 

біріншіден, COM тек Windows ортасында қалыптастырылады, екіншіден жазба 

жиын берілісі  COM маршализациясын талап етеді, үшіншіден COM 

шақырулары корпоративті брандмауэрлер арқылы өте алмайды.  ADO.NET  

технологиясы XML қолдана отырып үш мәселені шешеді. 

ADO.NET тағы бір ерекшелігі әдеттегі ADO-ның жазба жиының бірнеше 

жеке класқа бөлу болып табылады. Көптеген мәселелерді шешудің орнына, 

әрбір класс бір нақты мәселені шешуге арналады. Мысалы, ADO.NET-те 

Forward-only (тек алға) режимінде  тек оқу үшін деректерге қатынауды 

қамтамасыз ететін DataSetReader класы қатысады, бұл кезде деректер сервер 

жағында орналасады. Берілген класс осы барлық шектеулермен деректердің 

нәтиже жиынның тез оқуды қамтамасыз етеді. DataTable класы клиент 

жағындағы өшірілген жазба жиыны сияқты қалыптастырылады. DataRelation 

класы MSDataShape OLE DB провайдерімен жалпы ұқсастықта болады. Кез 

келген жағдайда ADO технологиясының әдеттегі білімі  ADO.NET жаңа 

технологиясын үйрену кезінде пайдасы зор болады. 

 

Негізгі әдебиет  [2], бет756-771 

Қосымша әдебиет  [4], бет 201-213 

Бақылау сұрақтары 

1. ADO.NET технологиясын сипаттаңыз. 

2.  DataSet объектілік моделін сипаттаңыз.  

3. ADO.NET архитектурасын сипаттаңыз? 

4.   ADO  ADO.NET –тен несімен ерекшелінеді? 

5. Жоғарыда көрсетілген технологияны алдыңғы технологиямен 

салыстырыңыз, жақсы жақтарын анықтаңыз.  

 

Дәріс №14. OLAP технологиясы. Аналитикалық жүйелер құру 

OLAP технологиясы 

 

Шешімді қабылдауды ұстану жүйесінде, көбінесе пайдаланушыға 

ыңғайлы қабылдау мен талдау түрінде алғашқы жиыннан әртүрлі таңдауы 

үшін, агрегатты деректерді ұсыну құралы болады. Ереже бойынша, мұндай 

агрегатты  функциялар көпөлшемді (және реляциялық емес) деректер жиынын 

құрайды (гиперкуб немесе метакуб деп аталады), олардың осьтері параметрден 

тұрады, ал ұяшықтары  - агрегатты деректерге тәуелді - бірақ мұндай деректер 

реляциялық кестеде  сақталуы мүмкін. Бұл жағдайда біз деректердің 

сақталуының физикалық үлестіруі жөнінде емес, олардың логикалық 

ұйымдасуы жөнінде айтамыз). Деректер әр осьтің жанынан, оның детальдауын 
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әртүрлі деңгейде ұсынуы иерархия түрінде ұйымдастырылуы мүмкін. 

Деректердің осындай моделінде пайдаланушылар күрделі сұраныстарды, есеп 

беруді генерациялауды және деректер көпмүшесін алуды қалыптастырады.  

Деректерді кешенді көпөлшемді талдау технологиясы OLAP (On-Line 

Analytical Processing) деген ат алды. OLAP - бұл деректерді сақтауды 

ұйымдастырудың кілттік компоненті. OLAP концепциясы 1993 жылы 

деректердің реляциялық моделі авторы және деректер қорын зерттеуші әйгілі 

Эдгар Коддпен сипатталды ( E.F. Codd, S.B. Codd, and C.T.Salley, Providing 

OLAP (on-line analytical processing) to user-analysts: An IT mandate. Technical 

report, 1993 қараңыз). 1995 жылы Коддпен айтылған талап негізінде былай 

аталатын тесті FASMI (Fast Analysis of Shared Multidimensional Information - 

бөлінетін көпөлшемді ақпараттың тез талдануы) қалыптастырды. Көпөлшемді 

талдау үшін қосымшаға келесі талаптар қойылады:  

• белгілі бір уақытта талдау нәтижесін пайдаланушыға ұсыну (көбінесе 

аз дегенде 5 с), тіпті детальды талдау бағасымен;  

• берілген қосымшаға ұқсас, кез келген логикалық және статикалық 

талдауды іске асыру мүмкіндігі және оны соңғы пайдаланушы үшін рұқсаты 

бар жерге сақтау;  

• авторленген қатынау құралдары және блокировканың тиісті 

механизмін ұстанумен деректерге көп пайдаланушы қатынауы;  

• иеархия және көп иерархия (бұл  - OLAP кілттік талабы) үшін толық 

ұстануды қосатын, деректердің көпөлшемді концептуальды көрінісі;  

• сақталу орнына және көлеміне тәуелсіз кез келген керекті ақпаратқа 

үндеу мүмкіндігі.  

Ескеріп кеткен жөн, OLAP- қалыптасуы әртүрлі тәсілмен үлестірілуі 

мүмкін, офистік қосымшадағы деректерді талдаудың қарапайым құралымен 

басталып және сервер өнімінде негізделген таратылған аналитикалық жүйемен 

аяқталады. Бірақ, осы қалыптасудың әртүрлі үлестіруін айтпай тұрып, 

логикалық көз қарастан OLAP кубы нені білдіретінін қарастырамыз.  

Көп өлшемді кубтар. 

Бұл бөлімде біз OLAP концепциясын және көп өлшемді кубтарды нақты 

қарастырамыз. Мысал ретінде реляциялық деректер қорын қолданамыз. Біз оны 

OLAP принциптерін иллюстрациялау үшін қолданамыз, Microsoft SQL Server 

жеткізу комплектісіне кіретін Northwind деректер қорын немесе қарапайым 

деректер қоры болатын, компанияның сауда операциялары жөнінде мәліметті 

сақтайтын және өнімді көтерме жеткізумен айналысатын Microsoft Access 

пайдаланамыз. Мұндай деректерге жеткізуші, клиент, жеткізумен айналысатын 

компания, жеткізілетін тауар тізімі және оның категориясы, сұраныс жасалған 

тауар жөніндегі деректер, компания қызметкерлерінің тізімі жөніндегі 

мәліметтер жатады. Northwind деректер қорының нақты сипаттамасын 

Microsoft SQL Server немесе  Microsoft Access анықтама жүйесінен табуға 

болады - бұл жерде біз орын аз болғандықтан оны келтірмейміз.  

OLAP концепциясын қарастыру үшін Invoices ұсынысын және Northwind 

деректер қорынан Products мен Categories кестелерін пайдаланамыз. Сұраныс 
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құрып, оның нәтижесінде сұраныс жасалған тауарлар және жазылған шоттар 

жөнінде мағлұмат аламыз:  

 

SELECT dbo.Invoices.Country, 

 dbo.Invoices.City, 

   dbo.Invoices.CustomerName, 

   dbo.Invoices.Salesperson, 

   dbo.Invoices.OrderDate, 

dbo.Categories.CategoryName, 

   dbo.Invoices.ProductName, 

    dbo.Invoices.ShipperName, 

   dbo.Invoices.ExtendedPrice 

FROM dbo.Products INNER JOIN 

   dbo.Categories ON dbo.Products.CategoryID = dbo.Categories.CategoryID 

INNER    JOIN 

   dbo.Invoices ON dbo.Products.ProductID = dbo.Invoices.ProductID 

 

Ұқсас тапсырыс Access 2000 келесі түрде:  

SELECT Invoices.Country, Invoices.City, 

Invoices.Customers.CompanyName AS 

CustomerName, Invoices.Salesperson, 

Invoices.OrderDate, Categories.CategoryName, 

 Invoices.ProductName, 

 Invoices.Shippers.CompanyName AS 

 ShipperName, Invoices.ExtendedPrice 

FROM Categories INNER JOIN (Invoices INNER 

JOIN Products ON Invoices.ProductID = 

Products.ProductID) ON Categories.CategoryID = 

Products.CategoryID; 

 

Бұл тапсырыс жазылған шот жөніндегі мәліметі бар Invoices ұсынысына, 

сол сияқты Сategories және Products кестелеріне үндейді. Кестелерде сұраныс 

жасалған өнім категориясы және сол өнім туралы мәлімет болады. Осы 

тапсырыс нәтижесінде біз категориясы мен тауар аталуы бар тапсырыс 

жасатылған деректер, тапсырыс жасалған күні бар, шотты жазған қызметкер 

аты бар, тапсырыс  беруші компанияның толық адресі, сол сияқты жеткізуге 

жауапты компанияның аталуы бар жиынды аламыз.   

Ыңғайлы болу үшін бұл тапсырысты ұсыныс түрінде Invoices1 деп 

атаймыз. Бұл ұсынысқа жасалған үндеу нәтижесі 28-суретте келтірілген.  
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28 – сурет. Invoices1 ұсынысына үндеу нәтижесі. 

 

Біз осы ұсыныс негізінде қандай агрегатты деректерді аламыз? Көбінесе 

бұл жауаптар мынадай типтегі сұрақтарға:  

• Франциядағы клиенттермен жасалған тапсырыс бағасының 

қосындысы қандай?  

• Speedy Express компаниясымен жеткізілген және Франциядағы 

клиенттермен жасалған тапсырыс бағасының қосындысы қандай?  

• Speedy Express компаниясымен жеткізілген және 1997 жылы 

Франциядағы клиенттермен жасалған тапсырыс бағасының қосындысы 

қандай?  

Бұл сұрақтарды SQL тіліндегі сұранысқа ауыстырамыз (ағылшын 

тіліндегі ұқсас сұрақтарды Microsoft English Query көмегімен SQL-сұранысқа 

аударамыз, бірақ осындай құралдарды қарастыру берілген мақаланың шегінен 

шығады). 

 

Сұрақ SQL-сұраныс 

Франциядағы 

клиенттермен жасалған 

тапсырыс бағасының 

қосындысы қандай?  

SELECT SUM (ExtendedPrice) FROM 

invoices1 WHERE Country=’France’ 

Speedy Express 

компаниясымен 

жеткізілген және 

Франциядағы 

клиенттермен жасалған 

тапсырыс бағасының 

қосындысы қандай?  

SELECT SUM (ExtendedPrice) FROM 

invoices1 WHERE Country=’France’ 

AND ShipperName=’Speedy Express’ 
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Speedy Express 

компаниясымен 

жеткізілген және 1996 

жылы Франциядағы 

клиенттермен жасалған 

тапсырыс бағасының 

қосындысы қандай?  

 

SELECT SUM (ExtendedPrice) FROM 

Ord_pmt WHERE 

CompanyName=’Speedy Express’ AND 

OrderDate BETWEEN ‘December 31, 

1995’ AND ‘April 1, 1996’ AND 

ShipperName=’Speedy Express’ 

 

Дәріс №15. Энергетика және байланыс қызметтерімен айналысатын 

ұйымдарға таратылған деректер қорын пайдалану 

 

Бөлім логикалық түрде екі бөлікке бөлінген. 

Бірінші бөлікте CORBA және Java технологияларын қолдану әдісі 

жөнінде айтылады. Оларды қолданудың үш кезеңі қарастырылады. Әр кезеңді 

талқылау былай аяқталады:  

• құрушы алдына қойылған тапсырмалар көрінісімен,  

• қолданылған технологиялар мен шешімдердің сипаттамасымен,  

• пайда болған мәселелерді талдаумен,  

• сипатталған мәселенеің шешу жолдарын талқылаумен.  

CORBA және  Java технологияларында құрылып, үлестірілген 

ақпараттық жүйенің кез келген құрушылары, қандай жағдай болса да барлық 

сипатталған кезеңдерден өтеді. Сондықтан бөлімнің бірінші бөлігінің негізгі 

мақсаты, CORBA және Java технологияларын қолданғанда, әр кезеңде олардың 

шешім әдістерінде құрушы алдында тұрған мәселемен танысумен 

қорытындыланады.  Зерттеулер көрсеткендей, позитивті сияқты, негативті 

тәсілде көптопты архитектуралы ақпараттық жүйе тұрғызу кезінде деректер 

технологиясын сәтті қолдану ықтималдығын көбейтеді.  

 CORBA технологиясын қолдану кезеңдері  

• Бірінші кезең: әрекеттесу архитектурасы, горизонтальды 

интерфейстер және деректердің әмбебап контейнерлері  

• Екінші кезең: объектілі қызметтерді қолдану мәселесі және оны шешу 

жолдары, әкімшілікке алу және қайтару беріктілігі  

• Үшінші кезең: CORBA-объектілер кітапханасы, "стандартты" 

архитектуралық конфигурациялар, коллективпен құру, ішкі стандарттар  

 CORBA және  Java технологияларын қолдану мысалдары 

• Объектілі қызметтерді тарату және қолдану тәсілдері  

• WWW және CORBA технологиялар интеграциясы, HTML қолдану, 

пайдаланушы интерфейсінде бағыңынқы жүйе тұрғызу кезінде Java және 

CORBA технлогиясын қолдану. 

 

 

http://kunegin.narod.ru/ref3/corba5/10_1.htm
http://kunegin.narod.ru/ref3/corba5/10_1.htm
http://kunegin.narod.ru/ref3/corba5/10_1.htm
http://kunegin.narod.ru/ref3/corba5/10_2.htm
http://kunegin.narod.ru/ref3/corba5/10_2.htm
http://kunegin.narod.ru/ref3/corba5/10_3.htm
http://kunegin.narod.ru/ref3/corba5/10_3.htm
http://kunegin.narod.ru/ref3/corba5/10_4.htm
http://kunegin.narod.ru/ref3/corba5/10_5.htm
http://kunegin.narod.ru/ref3/corba5/10_5.htm
http://kunegin.narod.ru/ref3/corba5/10_5.htm
http://kunegin.narod.ru/ref3/corba5/10_5.htm
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CORBA хаттамасы негізінде CORBA және WWW-

технологияларының интеграциясы.  

Бүкілдүниежүзілік тор (WWW) Internet-те таратылған ақпараттық қызмет 

көрсетудің жаңа парадигмін құрайды. Қарап шығудың әйгілі программалары, 

мынадай мысалы, Mosaic немесе Netscape, гипермәтіндік белгілеу (HTML) 

тілінде ұсынылған, гиперсілтемелі мәтіндік құжаттар коллекциясына қатынау  

үшін қолданылады. HTML- құжаттар WWW-серверлерімен ұсталынады. 

Құжаттарға көптеген тәуелсіз сұраныстарды эффектілі ұстау үшін құрылған 

Гипермәтінді Беру Хаттамасы (HTTP) қолданылды. 

WWW  тез өсуі, таратылған объектілік жүйелер, соның ішінде  CORBA 

архитектурасы ерекше көбею және тұрақтану кезеңнің өткен кезде болды. 

CORBA 2.0 стандарттың қабылдау, Internet масштабында глобальды объектілі 

кеңістікті ұстануды қамтамасыз етуге мүмкіндік берді.  

WWW және CORBA міндеттерінің әртүрлілігі,  былай 

қорытындыланады, WWW технологиясы ақпаратты пайдаланушы мен 

жеткізушілердің өмірін жеңілдетеді, ал CORBA технологиясы жүйе 

құрушыларының және құрал-жабдықтарды жеткізуші фирмалардың 

тапсырмасын жеңілдетеді. Сондықтан, WWW және CORBA рөлдері келісімді 

үстемеленген болады және осы байланыста олардың кернеуін қамтамасыз 

ететін арнайы технологиялар талап етіледі. Мұндай кернеуде анық 

артықшылықтар бар.  CORBA қолданатын программа өнімін құрушылар, 

WWW негізінде тез өсетін нарыққа қатынау алады, ал WWW дүниесі CORBA 

мүмкіндіктері негізінде қамтамасыз етілетін қызметке қатынау алады. HTML-

беттерді алмасудың қарапайым моделі WWW таратылуына қарағанда, оның 

мүмкіндіктері қуатты болып келеді. Екі дүниенің интеграциясы осы екі 

стандарттарды жақсы қолдануға әкеліп соғады. 

CORBA және WWW интеграцияларына негізгі екі жақындау белгілі. 

Олардың біріншісі,  IIOP-да http трансформациялау үшін қызмет ететін, WWW 

және CORBA дүниелері арасында шлюз тұрғызуға негізделген. Екіншісі WWW 

(қарап шығу программалары) және сервер клиенттерінің құрамына CORBA 

функциясын тұрғызумен қорытындыланады. Екінші жақындауды тарату жаңа 

WWW-клиенттері және IIOP тұрғызылған серверлері, болмаса серверде немесе 

клиентте IIOP ұстанудың модуль желісінен жүктеме (downloading) көмегі 

негізінде болуы мүмкін. 40 суретте соңғы нұсқаның үлестіруінің жалпы сұлба 

мысалы көрсетілген.  

Бұл жақындау  WWW клиенттерімен және серверімен алмасу үшін http 

қолдану мүмкіндігін сақтайды.  Негізгі көлік хаттамасының және шақыру 

хаттамасының қызметіне IIOP рөл береді. Бұл жақындаудың негізгі 

артықшылығы, ешбір өзгеріссіз  WWW серверлері мен қарап шығу 

программаларын сақтау болып табылады.  
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41 – сурет. CORBA функциясының және WWW құралдарының 

интеграциясы. 

   

Java ұстанатын WWW клиенттері мен серверлерінің жаңа буынында, 

IIOP ұстану модулі Java таратылады. Бұл жақындаудың жетістігі, CORBA 

қатынасы бойынша динамикалық «айналдыру» функциясымен қамтамсыз 

етілуімен қорытынды жасалынады. Сонымен, CORBA тікелей қатынауы бар,  

кез келген ресурс үшін, Java апплеті сияқты пайдаланушы интерфейсі құрылуы 

мүмкін. Бұл апплет CORBA серверімен әрекеттесу үшін IIOP модулін 

қолданады. Пайдаланушының бірінші қатынауы қандай қызметте де қарап 

шығу программасын автоматты жүктейді және пайдаланушы интерфейсінің 

апплетін инсталяциялайды. Осыдан кейін пайдаланушы бұл қызметке жеке 

апплеттің қатысымен ғана қатынай алады.  

Енді, сервер-объектілерінің қызметтері кең аудиторияларда қатынауға 

мүмкін болады. Ол пайдаланушы қолданатын платформаға және құрушының  

үлестіру қызметтерін  жетілдіру мен оның интерфейсін сақтауға тәуелсіз. 

COM және CORBA-ны салыстыру. 

Қолданбалы компоненттер - анықталған бизнес-логиканы үлестіретін 

программалық кодтың өз бетінше блоктары. Олар желі бойынша таратылып 

және бірнеше рет қолданылады - таратылған күрделі қосымша құру үшін 

құрылыс блоктары ретінде үлкен әйгілі болып шығады. Осыдан  

байқайтынымыз - таратылған объектілі программалық жүйе құру үшін қор 

объектілік архитектурасына көңіл бөлу керек. 

Мұндай бүгінгі күнде негізінен екеу: Microsoft корпорациясымен 

құрылған, компонентті объектілі модель Component Object Model (COM) және  

OMG Консорциумы жетілдірген брокерлердің объектілі сұранысының жалпы 

архитектурасы Common Object Request Broker Architecture (CORBA).  

CORBA және COM функциялары - бұл объектілік ортаның аралық 

программалық қамтамасының функциялары. Объектілер әрекетін және оларды 

бүтін жүйеге интеграциясын қамтамасыз ету үшін, аралық деңгей архитетурасы 

бірнеше қор принциптерін үлестіруі қажет. 

• Объектінің физикалық орналасу тәуелділігі. Программалық қамтама 

компоненттері орындалатын бір файлда болмауы, бір процесс шегінде 

орындалуы немесе бір аппараттық жүйеде орналасуы керек.  



77 

 

• Платформадан тәуелділігі. Компоненттер әртүрлі аппараттық және 

операциондық платформада орындалуы, олар бір бірімен бірыңғай жүйе 

шегінде әрекеттесуі мүмкін.  

• Программалау тілінен тәуелділігі. Компоненттерді құру кезінде 

қолданылатын тілдер айырмашылығы бір-бірімен әрекеттесуге кедергі 

жасамайды.  

CORBA және COM көп жағдайда әртүрлі, бірақ ұқсастығы оларда осы 

принциптерге бірдей жетуі. Бұл клиент-сервер технологиялары, онда объект 

функциональдығы клиентке абстрактілі интерфейске үндеу көмегімен беріледі. 

Интерфейс объектінің берілген класына қатысты функцияларды үлестіретін 

әдістер жиынын анықтайды. Интерфейс клиентке оның үлестіруінің барлық 

детальдарын жасырып, тек сол немесе басқа әдістерін шақыруға мүмкіндік 

береді.  

Екі технологияда да клиенттік процессормен және объект сервері 

арасындағы әрекеттесуде, болмаса объект экземплярына қызмет көрсететін 

және тудыратын процесте алыстатылған процедураны (RPC, remote procedure 

call) шақырудың объектілі нұсқа механизмі қолданылады. RPC механизмі 

хабарлама беріліс сұлбасын үлестіреді. Клиент-сервер қосымшасындағы 

процедура-клиент арнайы хабарламаны шақыру параметрімен, желі бойынша 

алыстатылған сервер процедурасына жібереді, ал оның орындалу нәтижесі 

басқа хабарламамен клиент процесіне қайтып барады.  

Бұл сұлбаны үлестіру үшін, клиент жағында да және сервер жағында да, 

клиент және сервер  суррогаттары (client stub и server stub) деген аттары бар 

арнайы компоненттері болады. Сол немесе басқа функцияны шақыру үшін, 

клиент аргументті хабарлама-сұранысқа қаптап және оны қосылудың 

транспорт деңгейіне жіберетін «client stub» үндеу жасайды. Егер сөз  RPC 

объектілік нұсқасы жөнінде болса, онда «server stub» қабылданған хабарламаны 

ашып және жіберілген аргументтермен қажетті функцияны немесе қажетті 

объект әдісін шақырады. СОМ  клиенттік суррогат proxy, ал серверлік  - stub 

деп аталады. CORBA клиенттік суррогаттың арнайы аты болмайды, ал 

серверлік - skeleton терминімен белгіленеді. 

Шақыру параметрлері серверлік тіл және операциялық ортада 

қалыптастырылуы мүмкін, сондықтан клиент және сервер суррогаттарына 

нақты архитектура көрінісіне қатысты емес, аргументтерді және нәтижелерді 

әмбебапқа түрлендіру функциялары жүктеледі. Сонымен, әртүрлі платформада 

клиентпен және серверді әрекет жасау мүмкіндігіне жеткізеді.  

СОМ осындай моделі  1993 жылы ОЖ Windows 3.1 құрамдас құжаттарын 

тұрғызуда  OLE технологиясын ұстану үшін интеграциондық сұлба сияқты 

Мicrosoft ұсынылған. Алғашқыда СОМ инфрақұрылымы бір компьютердегі 

процестер арасында немесе бір адрес кеңістігі шегінде әрекет жасайтын 

компоненттерді үлестіруге мүмкіндік берді және екілік компоненттердің 

динамикалық интеграция құралы болып табылды. OLE-ден бөлек, СОМ моделі, 

осындай Microsoft технологиясының, Мicrosoft Transaction Server транзакция 
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мониторына және ActiveX қолданбалы компонентінің архитектура 

интеграциясына  негіз болды. 

CORBA архитектурасының СОМ-нан ерекшелігі, ол басынан бастап 

таратылған объектілік жүйелер үшін құрылған. Оның авторы жеке алынған 

фирма емес, біртекті емес желілік ортада объектілерді әрекет ету үшін 

стандартты архитектура құру мақсатындағы Object Management Group (қазіргі 

кезде оған 800 компания кіреді) консорциумы болып табылады. 

OMG негізін құрған компаниялардың арасында негізінен әртүрлі 

деңгейде компьютерлік жүйе өндірушілер және аты дүниежүзіне әйгілі 

интеграторлар, олар мысалы IBM, DEC, HP сияқтылар бар. Әртүрлі текті 

платформа қоспасындағы қосымшалар мәселесі - мэйнфреймнен және Unix-

компьютерлерден дербес компьютерлерге дейінгі - олар үшін қатаң болды. 

OMG консорциумы объектілік технологиямен таратылған жүйелердің клиент-

серверін тұрғызу принциптерін біріктіруге тырысты. Себебі күрделі біртекті 

емес корпоративті ортада қосымшалар әрекетін эффектілі ұстауға мүмкіндігі 

бар архитектураны ұсынбақшы болды. 

Бір өндірушінің шешіміне сүйене отырып, осы мақсатқа жету мүмкін 

емес - құрушы-компания өз платформасына приоритет беріп отырды және 

сонымен қатар  шындық интероперабельдігіне жетуге жолын бөгеді. 

Сондықтан OMG бірыңғай  спецификация  құру жолымен кетті, осы негізде 

өзінің жеке таратылуын құруға мүмкіндігі болды. 

 

 
 

43 – сурет. Common Object Request Broker Architecture архитектурасы 

 

СORBA архитектура ядросы (43 суреттегі) объект сұраныстарының 

брокері (Object Request Broker, ORB) болып табылады. Бұл объектілік шина, 

локальды және алыстатылған объектілер әрекеті жүретін RPC классикалық 

механизмін еске түсіреді. ORB-дің СОМ-нан ерекшелігі, RPC механизміне 

тікелей сүйенеді, бірақ сол принциптер бойынша жұмыс істейді. Алыстатылған 

объект әдісін шақырудан бөлек, ORB объектіні үлестіруді іздеуге, оны алуға 

дайындығына және сұранысты өңдеуге,  сұраныс берілісіне және нәтижені 

клиентке жеткізуге жауап береді.  

Сонымен қатар, CORBA объектіні үлестірудің бірнеше тобын өзіне 

қосады, ал соның ішінде қолданбалы объектілер, объектілік қызметтер, жалпы 

құралдар және домендер. Қолданбалы объектілер (Application Objects) нақты 
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пайдаланушы қосымшасы үшін объектілерді үлестіруді білдіреді, мысалы, 

спецификалық бизнес-процестерді ұстану үшін. Объектілерді үлестіру, кез 

келген объектілі-бағдарланған ортаның жалпы мүмкіндіктерін  ұсынады, 

объектілі қызмет көрсету (CORBA services): категориясына, аталулар 

қызметіне, күй қызметіне, ұзақ уақыт жадысына сақтауға, транзакция 

қызметіне және т.б. кіреді. Жалпы құралдары (CORBA facilities) - бұл көп санды 

қосымша үшін қажетті объектілерді үлестіру, мысалы, құрамдас құжаттарды 

ұстану, тапсырмалар ағымы және т.б. СОRBA –да домен түсінігі де бар. Ол 

денсаулықты сақтау, сақтандыру, қаржы нарығы, өндіріс саласы  деген 

вертикальды нарық қосымшасы үшін арналған. 

1991 жылы қазанда бірінші нұсқасы пайда болғаннан бастап CORBA 

архитектурасы тұрақты дамып отыр. Соған байланысты регламентті 

процестерге  OMG жаңа стандарттары қабылданды. Қабылданатын стандарттар 

ашық, кез келген фирма консорциумға қосылады және өз технологиясын 

стандартизацияға ұсынады.  

Сонымен, CORBA және COM модельдерінде объект интерфейсінде 

берілген әдісті сұратып,  клиентке объект серверінен қызмет көрсетіледі. Екі 

қасиеттеде маңызды сипаттама интерфейстерді нақты шектеу болады, олар - 

байланысқан әдістердің абстрактілі жиын мағынасы және осы әдістерді нақты 

үлестіру. Клиентке объект интерфейс сипаттамасы рұқсат етілген, ол арқылы 

әдістерге қатынау ала алады, болмаса берілген объектінің функционалдығы. 

Клиенттен әдісті үлестірудің детальдары толығымен изоляцияланған. Әдіс 

сілтеме бойынша шақырылады, нақты әрекеттер объектінің адрес кеңістігінде 

орындалады. 

Бірақ осындай фундаментальды ұқсастықтан екі модельдегі объект, 

интерфейс, сілтеме бойынша шақыру  түсініктері арасындағы ұқсастық 

басталады. Осымен біз тоқаталамыз.  

CORBA объект интерфейсі интерфейсті (Interface Definition Language, 

IDL) сипаттаудың OMG тілі көмегімен беріледі. Объект типі - бұл оның 

интерфейс типі. Интерфейс символдардың тізбектей ұсынылған атымен 

идентификацияланады. CORBA моделінде барлық объектілер үшін қор типі 

анықталған - CORBA: Object. Объект өзінің тікелей емес интерфейс типін, 

орынның басу принципі бойынша оның барлық қор типтерін ұстанады. 

СОМ-да  объект өзінің класымен сипатталады. Класс - бұл интерфейстің 

кейбір  көпмүшесін үлестіру. Демек интерфейстің көптеп орынын басу класы 

ұсталынбайды, оның орнына объектіде біруақытта бірнеше интерфейс болуы 

мүмкін. СОМ-да интерфейс басқа интерфейстің орынның басу жолымен 

анықталынады. Барлық интерфейстер үшін - IUknown қор интерфейсі бар. Қор 

типіндегі интерфейстен басып алынған интерфейске  немесе объектінің бір 

интерфейсінен екінші интерфейсіне өту үшін клиент IUknown қор 

интерфейсінде анықталған QueryInterface әдісін шақыру керек.  Айтып кетуге 

қызықты, бір объект үшін бірнеше интерфейсті сипаттау мүмкіндігі, енді 

CORBA пайда болу керек; былтырғы жылғы қркүйектегі CORBA 3.0 нұсқасы 

анонстау мен керемет енгізулері бар Multiple Interface  концепциясынан тұрады. 
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