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1.1. Развитие основных понятий представления данных 

Любой вычислительный процесс представляет собой отображение (по 

определенному алгоритму) некоторых входных данных в выходные. 

Соотношение сложности представления обрабатываемых данных и 

алгоритма вычислений определяет два класса задач: 

1) вычислительные задачи – достаточно простое представление 

данных и сложный, многооперационный процесс вычислений; 

2) задачи обработки данных (невычислительные задачи) – простой 

алгоритм обработки данных и сложное представление обрабатываемых данных. 

На начальной стадии обучения программированию основное внимание 

уделяется разработке алгоритма решения задачи. Однако часто оказывается, 

что возможность (или невозможность) решения конкретной задачи зависит не 

только от выбранного алгоритма, но и от того, какие понятия используются для 

представления обрабатываемых данных. 

 

 

1 Деректер қорына кіріспе. Негізгі түсініктердің жалпы сипаттамасы 

Мақсаты: ЭЕМ-де шешілетін есептердің түрінің өзгеруіне байланысты 

бағдарламалауда, соның ішінде деректер қоры секілді, деректерді ұсынудың 

жаңа түрлерінің пайда болатынын көрсету.   

1.1 Деректерді ұсынудың негізгі түсініктерінің дамуы  

Кез келген есепетуіш үрдіс келген деректердің шығу деректеріне 

бейнеленуін (белгілі бір алгоритм бойынша) білдіреді.  

 

1.1 сурет – Алгоритм  

 

Өңделетін деректер мен есептеу алгоритмдерін ұсыну күрделілігінің 

қатынасы есептердің екі класын анықтайды:  

3)  Есептеуіш есептер – есептеу дерекетерін ұсынудың жеткілікті 

қарапайым және күрделі көп операциялық үрдісі. 

4) Деректерді өңдеудің есептері (есептеуіш емес есептер) – деректерді 

өңдеудің қарапайым алгоритмі және өңделетін деректердің күрделі ұсынылуы.  

Бағдарламалауды үйренудің бастапқы сатысында есептерді шешу 

алгоритмін жасақтауға негізгі көңіл бөлінеді.  Алайда, нақты есепті шешу 

мүмкіндігі (немесе мүмкінсіздігі) таңдалған алгоритмге ғана байланысты емес, 
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сонымен қатар өңделетін деректерді ұсыну үшін қандай түсініктер 

қолданылатынына да байланысты.  

Келесі формула бойынша есептелетін қарапайым мысалды қарастырайық: 

Y=X
2
+5X, 

мұндағы X және Y – анықталған сандар, олар мұнда деректердің 

қарапайым бірлігі (деректер элементтері) болып табылады. 

Осы есепті шешу алгоритмін бағдарламалау кезінде (формуланы 

бағдарламалау) деректердің қарапайым түрі – қарапайым айнымалылар (X және 

Y бағдарламада қарапайым айнымалылар ретінде ұсынылады) қолданылады. 

Бағдарламалау жүйесінде қарапайым айнымалы, бағдарламалау кезінде 

таңдалуға тиісті, оның мәндерінің белгілі бір типімен сипатталады.  Тіпті бұл 

қарапайым жағдайда да айнымалының типін дұрыс таңдау қажет, себебі 

қолданбалы есептің нақты шешімінің мүмкіндігі немесе мүмкінсіздігі осы 

таңдауға байланысты (мысалы, нақты деректерді ұсыну үшін берілген 

разрядтар жетпейді).  

Басқа мысалды қарастырайық: 

S=a1+a2+...+aN. 

Бұл есептің шешімін, жалпы жағдайда тек қана қарапайым 

айнымалыларды қолдана отырып, алу мүмкін емес.  Мұнда жай сан емес, ал 

сандар тізбегі өңделеді. Бұл жағдайда бағдарламалау кезінде, жиын (массив) 

секілді деректер түрі қолданылады. Жиын (массив) – элементтер жиынтығы, 

элементтердің әрқайсысы, индекс деп аталатын, реттелген бүтін сандар 

жиынымен байланысқан. Барлық элементтердің мәндерінің типі бірдей болуы 

қажет, ол жиын типі де болады. Бұл жағдайда  a1, a2,..., aN сандары бағдарламада 

A(1), A(2),..., A(N) жиынымен беріледі.  

Қарастырылған мысалдар есеп түрінің өзгеруі басқа деректер түрлерін 

қолдану қажеттілігін міндеттейді.  

Бағдарламалаудың бұрынғы тілдері (ФОРТРАН, АЛГОЛ-60) ғылыми-

техникалық есептеуіш есептерді шешу үшін арналған. Бұл тілдерде тек 

жоғарыда көрсетілген деректер түрлері (қарапайым айнымалылар және 

жиындар) қолданылған.  

60-шы жылдардың соңынан бастап, әртүрлі түрдегі құжаттарды өңдеумен 

байланысты, есептелмейтін деп аталатын есептерді шешуі үшін 

компьютерлерді қарқынды қолдана бастайды. Деректердің жаңа түрлерінің 

пайда болуын деректерді өңдеудің жеңілдетілген есептер мысалында 

қарастырайық.  

 

Тапсырма 1. Жалақыны есептеу. 

Есепті екі жеңілдетілген болжаммен қарастырайық:  

1) Қызметкерге жалақы оның айлығы (оклад) негізінде есептеледі. 

2) Бірде-бір салықтар мен ұстап қалулар ескерілмейді.  

Осы есепті шешуге арналған қызметкерлер бойынша мәліметтер келесі 

«ЕСЕПТЕП ЖАЗУ» карточкасында берілген:  

 

Тегі, аты-жөні, Айлық Бір айдағы жұмыс Есептелген 
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әкесінің аты жасаған күндер 

саны  

сомасы 

FIO O Ko S 

 

Әр қызметкер үшін белгілі-бір айға есептелген сома келесі формула 

бойынша есептеледі:  

S=KoO/Kr, 

мұндағы Kr – берілген айдағы жұмыс күндерінің саны.  

Әр қызметкер үшін сәйкес деректер нақты мәнге ие, мысалы:  

 

Иванов Иван 

Иванович 

180000 24 180000 

    

 

Бұл мәндердің мәні бір бірімен байланыс кезінде ғана бар. Жеке 

таңдалған 180000 саны өзінің мағыналық мәнін жоғалтатындықтан, мұнда оны 

қарапайым айнымалы деректер түрінде қолдануға болмайды. Сонымен бірге, 

нақты қызметкерді сипаттайтын, сәйкес мәндер жиыны әртүрлі типте 

(символдық және сандық) болады, яғни оларды ұсыну үшін жиын сияқты 

деректер түрінде қолдануға болмайды. Осылайша, «қарапайым айнымалы» 

және «жиын» түсініктері, сәйкес карточканы ұсыну үшін, жеткіліксіз.  

Есептелмейтін есептердің пәндік аймақтарында осындай деректерді 

ұсынуды бейнелеу үшін жаңа түсініктер реті енгізілді [1.1]. 

Деректер элементі (өріс) – атаулы деректердің ең кіші бірлігі. 

Берілген мысал үшін деректер элементі FIO, O, Ko, S болып табылады.  

Қызметкер карточкасын сипаттау үшін «Логикалық жазба» түсінігі 

қолданылады.  

Логикалық жазба – деректер элементтерінің (өрістер) атаулы жиынтығы.  

Логикалық жазба данасы (экземпляр) – жазба элементтерінің ағымдағы 

мәні. 

Қызметкерлер карточкаларының барлық жиынын ұсыну үшін 

«Логикалық файл» түсінігі қолданылады.  

Логикалық файл – берілген типтегі барлық жазба даналарының атаулы 

жиынтығы.   

«ТӨЛЕМ» (НАЧИСЛЕНИЕ) логикалық файлының мысалы:  

 

Иванов Иван 

Иванович 

180000 24 180000 

Абаев Абай 

Абаевич 

220000 20 183000 

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

Акпаева Лиза 

Маратовна 

250000 24 250000 

 

http://www.intuit.ru/studies/courses/508/364/literature#literature.1.1
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Осылайша, енгізілген түсініктердің көмегімен сәйкес деректерді 

бейнелеуге болады. Заманауи бағдарламалау тілдерінде, есептеуіш есептерге 

және де деректерді өңдейтін есептерге арналған, осы түсініктерді бейнелеу 

үшін жаңа деректер түрі енгізілді.  

Паскаль алгоритмдік тілінде, жазба (RECORD) – әртүрлі типте бола 

алатын, бірнеше компоненттері бар күрделі айнымалылар секілді, деректер 

түрлері енгізіледі. Сонымен қатар, жазба (өріс) компоненттеріне рұқсат индекс 

бойынша емес, ал атау бойынша жүзеге асады. Тапсырма 1 Паскаль 

бағдарламалау тілінде бағдарламалау кезінде «ТӨЛЕМ» (НАЧИСЛЕНИЕ) 

логикалық жазба  (логикалық файл) «RECORD» деректер түрімен ұсынылады, 

қызметкерлердің логикалық жазба даналарының жиыны, Паскаль тілінің 

құралдарымен және операциялық жүйемен құрастырылатын, «физикалық» 

файлмен ұсынылады.   

Salary = RECORD 

      FIO: string; 

      O: real; 

      Ko: real; 

      S: real; 

END; 

Мұндай есептеуіш емес есептердің маңызды ерекшелігін атап өтейік. 

Мұндай есептерге үлкен көлемді деректер (қызметкерлердің үлкен саны, 

өндірілетін өнімнің үлкен саны т.с.с.) сипаты тән. Көрсетілген деректер, 

ережеге сәйкес, есептерді шешу үшін бірнеше рет қолданылады (еңбек ақы 

үнемі әр ай сайын есептеледі), сондықтан деректер ЭЕМ жадында жеткілікті 

ұзақ сақталуы қажет. Ұзақ уақыт сақтау үшін үнемі сыртқы жады қолданылады.  

Осыған байланысты тапсырма 1 екі сатыдан тұрады.  

1. бастапқы деректерді енгізу және оларды сыртқы жадыға кіргізу.  

type 

Salary = RECORD 

FIO: string; 

O: real; 

Ko: real; 

S: real; 

END; 

FSalary = File of Salary; 

var 

  F: FSalary; 

... 

{ Бастапқы деректерді енгізу } 

repeat 

   write('Қызметкерлер санын енгізіңіз (көп емес', 

         MaxN,' ): ');  

   readln(N); 

until (N>0) AND (N<=MaxN); 

For I := 1 to N do 
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Begin 

  Write(I,'нөмірлі қызметкер тегін енгізіңіз: '); 

  ReadLn(Sotr[i].FIO); 

  Write(I,'нөмірлі қызметкердің еңбек ақысын енгізіңіз: '); 

  ReadLn(Sotr[i].O); 

Write(I,'нөмірлі қызметкердің жұмыс жасаған күндер санын енгізіңіз:'); 

  ReadLn(Sotr[i].Ko); 

End; 

 

{ Деректерді сыртқы жадыға кіргізу } 

 

Assign(F, 'MyFile.fsf'); 

Rewrite(F); 

For I := 1 to N do 

  Write(F, Sotr[i]); 

Close(F); 

... 

2. Сыртқы жадыдан бастапқы деректерді оқу, есептелген соманың есебі 

және оларды баспаға шығару.  

... 

{ Сыртқы жадыдан мәліметтерді оқу } 

Assign(F, 'MyFile.fsf'); 

Reset(F); 

For I := 1 to N do 

  Read(F, Sotr[i]); 

Close(F); 

{ есептелген сома есебі және баспаға шығару } 

For I := 1 to N do 

Begin 

  Sotr[i].S := Sotr[i].O * Sotr[i].Ko / Kr; 

  WriteLn(Sotr[i].FIO, ': ', Sotr[i].S); 

End; 

... 

Ұсынылған бағдарламалар қойылған есепті жасалған болжамдар 

бойынша шешеді. Бұған қажетті деректер, тек осы есепті шешу үшін арналған,  

MyFile.fsf файлында сақталады. Атап өтейік, бұл жағдайда деректерді сипаттау 

қолданбалы бағдарламаға қосылған. Жазба файлының форматын өзгерту 

кезінде қолданбалы бағдарламаны да өзгерту қажет. Осылайша, қойылған 

есепті шешетін, бағдарламалық жүйе өзінің өзіне меншікті деректерін 

анықтайды және оларды басқарады. Мұндай бағдарламалық жүйелер файлдық 

жүйелер деп аталады [1.2 [ 1.3 ]. 

 

Тапсырма 2. Кадр құрамын есепке алу. 

Мұнда «ҚЫЗМЕТКЕР» (СОТРУДНИК) карточкасында ұсынылған, 

қызметкерлер туралы мәліметтер өңделеді:  

http://www.intuit.ru/studies/courses/508/364/literature#literature.1.2
http://www.intuit.ru/studies/courses/508/364/literature#literature.1.2
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Тегі, аты-жөні, 

әкесінің аты 

Қызметі Туған жылы Еңбек 

ақысы 

Мекен 

жайы 

FIO D G O M 

 

Есепті шешу келесі сатылардан тұрады: 

Бастапқы деректерді енгізу және оларды сыртқы жадыға кіргізу. 

Жазбаны жою, жөндеу немесе қосу мақсатымен сыртқы жадыдан 

бастапқы деректерді оқу.  

... 

{ Сыртқы жадыдан деректерді оқу } 

Assign(F, 'MyFile.fsf'); 

Reset(F); 

IsFound := False; 

For I := 1 to N do 

Begin 

 Read(F, Sotr); 

 If Sotr.FIO = KeyFio Then 

 Begin 

  IsFound := True; 

  Sotr.D := Бөлім бастығы'; 

  Seek(F, FilePos(F)-1); 

  Write(F, Sotr); 

  Break; 

 End; 

If IsFound Then  

WriteLn('Жөндеу сәтті жүргізілді') 

Else WriteLn('Қызметкер ', KeyFio, 'табылған жоқ'); 

Close(F); 

... 

Қарастырылып отырған жағдайда тапсырма 2 тапсырма 1 тәуелсіз 

шешіледі.  

 

Тапсырма 3. Қызметкердің ауыруына байланысты еңбек ақы қорын 

(ЕАҚФ) үнемдеу есебі.  

«ЕАҚФ ҮНЕМДЕУ» (ЭКОНОМИЯ ФОТ) жазбасымен ұсынылған, 

деректер өңделеді:  

Тегі, аты-жөні, 

әкесінің аты 
Еңбек ақы 

Еңбекке 

жарамсыз 

парағындағы 

күндер саны  

Төленбеген 

сома 

FIO O Kдв SN 
 

SN=KдвO/Kr. 

Тапсырма 3 шешу бағдарламасы тапсырма 1 шешу бағдарламасына ұқсас.  
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Жоғарыда көрсетілген барлық үш бағдарламалық жүйе бір мекемеде 

болатын, әдеттегі жағдайды қарастырайық. Келесі түбегейлі пайдалану 

кемшіліктерін атап өтейік:  

Ақпараттар қайталанады. Үш файлда да  FIO, O өрістері бар, бұл елеулі 

артық жұмсалуына алып келеді. Өзгертулер енгізу кезінде (мысалы, тектерін 

өзгерту) бір мәнді бірнеше рет әртүрлі файлға енгізуге тура келеді, бұл 

машиналық уақыт шығынының жоғарлауына алып келеді. Деректердің қарама-

қайшылығының әлеуетті мүмкіндігі бар (бір файлға өзгертулер енгізілген, ал 

екіншісіне енгізілмеген).  

Сәйкес жазбаларды біріктіру және жоғарыда аталған есептердің барлығы 

үшін бір ақпараттық қор (база) құру арқылы аталған кемшіліктерді жоюға 

болады. Бір қарағанда, қайталанатын өрістерді алып тастап, барлық жазбаларды 

бір жазбаға біріктіру барынша табиғи. Біріктірудің мүмкін нұсқасын аламыз:  

 

FIO D O G Ko M Kдв S SN 

 

Ақпараттардың қайталануы толығымен алынып тасталды. Жады шығыны 

аз. Кемшіліктер жойылды. Бұл жағдайда 1–3 тапсырмаларының қалай 

өзгеретінін қарастырайық. Есепті шешу уақыты сыртқы жадыдағы деректерді 

санау көлеміне тікелей тепе тең.  

Әр есеп үшін жеке файлдарды қолдану кезінде i –ші есептің ( i = 1, 2, 3) 

шешу уақытын, жазба ұзындығын, жазба санын сәйкесінше Ti, li, Ni белгілейік:  

Ті ≈C ·Li ·Ni,, 

мұндағы C – тепе-теңдіктің кейбір коэффициенті. 

Біріккен жазбаларды, жазба ұзындығын, жазба санын қолдану кезіндегі     

i –ші есептің ( i = 1, 2, 3) шешу уақытын сәйкесінше Ri, d, N белгілейік:  

Rі ≈C ·d ·N, 

 

N1 = N2 = N, N3 << N ескерейік. 

Онда i –ші есепті ( i = 1, 2) шешу уақыты біріккен файлды қолдану 

кезінде Rі/Ti ≈d/Li рет жоғарылайды. Біздің мысалымыз үшін таңдалған өріс 

ұзындығына байланысты 2–3 есе өзгеруі мүмкін. Осылайша, қайталануды жою 

есепті шешу уақытының өсуіне алып келеді. Ережеге сәйкес мұндай өсу 

мүмкін.  

Тапсырма 3 шешу уақыты R3/T3 ≈d·N/l3·N3 есе өседі. Себебі берілген 

мысал үшін N3 << N, онда R3 >> T3. Тапсырма 3 шешу уақыты  бірнеше 

қатарға өсуі мүмкін, бұл тіптен мүмкін емес.  

Бір ақпараттық қорды құрудың басқа нұсқасын қарастырайық. 1 және 2 

тапсырмалардың жазбаларын біріктіріп, тапсырма 3 жеке қалдырайық. Екі 

жазбаны аламыз:  

 

FIO D O G Ko S M 

 

FIO O Kдв SN 
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Бұл жағдайда қайталану қалады (FIO, O өрістері қайталанады). Бірақ 

N3<<N болғандықтан, онда қайталанудың жалпы көлемі азғантай. 1 және 2 

тапсырмаларды шешу уақыты жеке файлдық жүйелер нұсқасымен 

салыстырғанда аздап өседі, тапсырма 3 шешу уақыты жеке файлдың алдыңғы 

нұсқасындағыдай қалады. Мұндай біріктіру кемшіліктердің ықпал етуін 

біршама азайтады және сонысмен бірге барлық тапсырмалардың шешу 

уақытын біршама жоғарылатады. Барлық үш тапсырмаларды, екі түрлі 

жазбадан тұратын ортақ ақпараттық қорды қолдана отырып, шешуге болады.  

Екі келтірілген жазба типтері бір-бірімен FIO өрісі бойынша байланысқан. 

Интеграцияның келтірілген нұсқалары келтірілген тапсырмалар үшін 

интеграцияның барлық мүмкін тәсілдерін тамамдамайды және ең жақсы 

нұсқаны таңдау сұрағына келесі дәрістерде ораламыз.  

Мұнда бұл жағдайда жоғарыда көрсетілген тапсырмаларды шешу үшін, 

жазбаны интеграциялау негізінде құрылған, деректердің кейбір жаңа түрлері 

қолданылады.  

Бұл түрдегі деректерді сипаттау үшін «Деректер қоры» деген жаңа түсінік 

енгізіледі [1.1]. 

Деректер қоры – әртүрлі типтегі жазба даналарының жиынтығы және 

жазбалар мен элементтер арасындағы қатынастар.  

Деректер қорын мнималды артықтығы бар болған кезде өзара 

байланысқан бірге сақталатын деректер ретінде анықтауға болады. Бір немесе 

бірнеше қосымшалар үшін оларды тиімді қолдануға мүмкіндік береді.  

Осылайша, «Деректер қоры» түсінігінің пайда болуы есептеуіш емес 

есептердің жаңа класының пайда болуымен шарттасқан. Оларды шешу кезінде 

ортақ деректер қолданылады. Деректер қорын құрастырудың тиімді критериі 

ретінде, ережеге сәйкес, қолданбалы бағдарлама қолданушылары сұраныстарын 

жүзеге асырудың уақытша сипаттамалары қолданылады.  

Қысқаша қорытынды. Деректерді ұсынудың негізгі түсініктерінің дамуы 

қарастырылды. Деректермен (айнымалы, жиын) байланысты бағдарламалаудың 

калассикалық нұсқасы және шешілетін есептердің кеңу нәтижесі мен олардың 

бағдарламалау жүйесіндегі бейнесі секілді бағдарламалаудың жаңа 

түсініктерінің пайда болуы сипатталды. Жалпы деректердің бірнеше есептерін 

қолдану кезіндегі деректерді интегралдау есебі қойылды. Деректер қоры 

түсінігі анықталды.  

 

2   Деректер қорын басқару жүйесі 

Мақсаты: қолданбалы бағдарламалар мен деректер қоры арасындағы 

бағдарламалық интерфейсті құру қажеттілігін көрсетті, деректер қорын басқару 

жүйесі түсінігін анықтау және деректер қоры мен көптеген қолданушылардың 

өзара әрекеттесуінен шығатын, ДҚБЖ негізгі функцияларын құрастыру.  

 

Есептерді шешу кезінде бір немесе бірнеше жеке файлдарды қолданатын, 

қолданбалы бағдарламада деректердің сақталуына және нақтылығына, осы 

есеппен жұмыс жасайтын бағдарламалаушы жауап береді. Деректер қорын 

http://www.intuit.ru/studies/courses/508/364/literature#literature.1.1
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қолдану әртүрлі қолданушылардың есебін шешетін, бірнеше қолданбалы 

бағдарламалардың онымен жұмысын  талап етеді.  

Демек, қолданбалы есептің біреуін шешетін, бағдарламалаушы 

деректердің сақталуына және интегралданған деректердің нақтылығына енді 

жауап бере алмайды. Сонымен қатар, деректер қорын қолданған шешілетін 

есептер шеңберінің кеңеюі жазбалардың жаңа типінің және олардың 

арасындағы қатынастың пайда болуына алып келуі мүмкін. Деректер қоры 

құрылымының мұндай өзгерісі, деректер қорымен жұмыс жасайтын, бұрын 

жасалған және  сәтті жұмыс жасап тұрған қолданбалы бағдарламалар жүйесінің 

өзгерісіне алып келмеуі қажет.  Басқа жағынан қарағанда, кез келген 

қолданбалы бағдарламалардың мүмкін өзгерістері, өз кезегінде деректер 

құрылымының өзгерісіне алып келмеуі қажет. Жоғарыда айтылғандардың 

барлығы деректерді қолданбалы бағдарламалардан бөлу қажет екенін көрсетеді.  

Олардың тәуелсіздігін қамтамасыз ететін, қолданбалы бағдарламалар мен 

деректер қорының арасындағы интерфейстің ролін бағдарламалық кешен -  

деректер қорын басқару жүйесі (ДҚБЖ) ойнайды (2.1 сурет).  

ДҚБЖ – көптеген қолданушылармен (қолданбалы бағдарламалармен) 

дерекетр қорын құру, енгізу және қолдану үшін арналған, дерекетрдің 

интегралданған жиынын қолдауының бағдарламалық кешені.   
 

 

 

2.1 сурет – Қолданбалы бағдарламалар мен деректер қорының  

тәуелсіздігін қамтамасыз ету 

 

Тағы да бір ұғымды анықтайық. 

Деректер банкі – дерекетрдің интегралданған жиынын қолдауының,  

тілдік, алгоритмдік, бағдарламалық, техникалық және ұйымдастырушылық 

құралдары, сонымен қатар деректер қоры ретінде ұсынылған, осы деректердің 

өзі.  

Деректер қорын басқару жүйесінің негізгі функцияларын атап өтейік:  

1) Құрылатын деректер қорының құрылымының анықтамасы, оның 

инициализациясы және бастапқы жүктемені жүргізу.  

Ережеге сәйкес, деректер қорының құрылымын құру сұхбат режимінде 

жүреді. ДҚБЖ қолданеушыдан қажетті деректерді жүйелі түрде сұрайды. 

Көпшілік заманауи ДҚБЖ деректер қоры кестелердің жиынтығы түрінде 

беріледі. Қарастырылатын функция жадыда кестенің құрылымын сипаттауға 

және құруға, кестеде деректердің бастапқы жүктемесін жүргізуге мүмкіндік 

http://www.intuit.ru/studies/courses/508/364/lecture/8641?page=1#image.2.1
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береді.  MS Access ДҚБЖ үшін мұндай әрекеттердің мысалы 2.2 сурете 

келтірілген. 
 

 

2.2 сурет – ДҚБЖ MS Access деректер қоры құрылымының құрылуы 

 

2) Қолданушыларға дерекетрмен күрделі әрекеттер жасау мүмкіндігі 

берілу (қажетті деректерді іріктеу, есептеуді орындау, енгізу\шығару 

интерфейсін жасақтау, визуализациялау). 

ДҚБЖ мұндай мүмкіндіктер, ДҚБЖ құрамына кіретін, арнайы 

бағдарламалау тілін қолдану негізінде, немесе графикалық интерфейс 

көмегімен беріледі.  

MS Access-те берілген функцияны жүзеге асыру сұраныстарды құру және 

графикалық интерфейстің көмегімен  енгізу формасын құру арқылы жүзеге 

асырылады (2.3 сурет). 

 

 

2.3 сурет – ДҚБЖ Access-те іріктеу үшін сұраныстарды құру 

 

Клиент-серверлік ДҚБЖ арналған, сұраныстарды орындауға мүмкіндік 

беретін, құралдар және қолданушының интерфейсін құруға мүмкіндік беретін, 

бағдарламалық құралдар бар.  

http://www.intuit.ru/EDI/25_01_16_3/1453674113-15194/tutorial/531/objects/2/files/02_02.png
http://www.intuit.ru/studies/courses/508/364/lecture/8641?page=1#image.2.3
http://www.intuit.ru/EDI/25_01_16_3/1453674113-15194/tutorial/531/objects/2/files/02_03.png
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3) Қолданбалы бағдарламалар және деректердің тәуелсіздігін қамтамасыз 

ету (логикалық және физикалық тәуелсіздік). 

ДҚБЖ маңызды қасиеті деректер қорына екі тәуелсіз көзқарасты – 

деректерді логикалық ұсынуды іске асыратын, және қолданбалы 

бағдарламалардағы оның бейнесі, «қолданушы көзқарасын»;  және «жүйе 

көзқарасын» - ЭЕМ жадысында деректерді физикалық ұсыну қолдау мүмкіндігі 

болып табылады. Деректердің логикалық тәуелсіздігін қамтамасыз ету 

деректерді сақтаудың логикалық құрылымын өзгертуді қажет етпей деректер 

қорын логикалық ұсынуын өзгерту (белгілі шектерде) мүмкіндігін береді. 

Осылайша, қолданбалы бағдарламада деректердің логикалық ұсынуын өзгерту 

деректерді сақтау құрылымының өзгеруіне алып келмейді. Деректердің 

физикалық тәуелсіздігін қамтамасыз ету деректердің «логикалық» ұсынуын 

өзгерту қажеттілігін шақырмай-ақ ЭЕМ жадында деректер қорын ұйымдастыру 

тәсілдерін өзгерту (белгілі шектерде) мүмкіндігін береді. Осылайша, деректер 

қорының ұйымдастыру тәсілдерін өзгерту қолданбалы бағдарламалардың 

өзгеруіне алып келмейді.  

4) Деректер қорының логикалық толықтығын қорғау. 

Осы функцияны жүзеге асырудың негізгі мақсаты деректер қорында 

деректердің нақтылығын көтеру болып табылады. Деректердің нақтылығы 

оларды ДҚ енгізу кезінде немесе теріс деректерді ДҚ алатын және енгізетін, 

деректерді өңдеу үрдістерінің заңсыз әрекеттері кезінде бұзылуы мүмкін. 

Жүйеде деректердің нақтылығын көтеру үшін, белгілі бір жағдайда дұрыс 

немесе деректерді «аулап алатын», толықтық шектеулері жарияланады. 

Осылай, барлық заманауи ДҚБЖ, құрылымды құру кезінде сипатталған, 

енгізілетін деректердің олардың типіне сәйкестігі тексеріледі. Жүйе сандық 

типтегі өріске символды, мүмкін емес күнді және т.с.с. енгізуге жол бермейді.  

Дамыған жүйелерде толықтық шектеулерін бағдарламалаушы, есептің 

мазмұндық мәніне қарай, сипаттайды және оларды тексеру деректерді әр өңдеу 

кезінде жүзеге асырылады. Деректер қорының логикалық толықтығының түрлі 

көріністері нақтырақ келесі бөлімдерде қарастырылатын болады.  

5) Физикалық толықтықты қорғау. 

ЭЕМ жұмысы кезінде жұмыста іркілулер (мысалы, электр қуатын 

айырудың әсерінен), деректерді машиналық тасушылардың бұзылуы болуы 

мүмкін. Сонымен бірге деректердің арасындағы байланыста бұзылуы мүмкін. 

Бұл болашақтағы жұмыстың мүмкінсіздігіне алып келеді. Дамыған ДҚБЖ 

деректер қорын қалпына келтіру құралдары бар. Қолданылатын маңызды ұғым 

«транзакция» ұғымы болып табылады.  Транзакция – бұл, деректер қорымен 

өндірілетін, әрекеттер бірлігі. Транзакция құрамына деректер қорын өзгертетін 

бірнеше операторлар кіруі мүмкін,  бірақ осы операторлардың барлығы 

орындалады, немесе бірде біреуі орындалмайды. ДҚБЖ, шынында деректер 

қорын енгізуден басқа, сонымен қатар транзакция журналын да жүргізеді.  

Деректер қорында транзакцияны қолдану қажеттілігін келесі қарапайым 

мысалда көрсетейік. Деректер қоры кейбір банкте қолданылады және 

клиенттердің бреуі басқа клиенттің шотына ақша аударғысы келеді деп 

болжайық. Деректер қорында әр клиенттің ақшасының саны туралы ақпараттар 
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сақталған. Бізге деректер қорында екі өзгерту жүргізу керек – клиенттердің 

біреуінің шотындағы ақша сомасын азайтуымыз қажет, ал басқа шоттағы ақша 

сомасын көбейтуіміз қажет. Әрине, нақты өмірде банкте ақша аударымы, 

көптеген кестелерді, ал тіпті, көптеген деректер қорын қозғайтын, өте күрделі 

үрдіс болып табылады. Алайда, мәнісі бірдей – барлық әрекетті орындауымыз 

қажет (бір клиенттің шотын өсіруіміз, ал екінші клиенттің шотын азайтуымыз 

қажет), немесе осы әрекеттердің бірде біреуін орындамаймыз. Бір шоттағы 

ақша сомасын азайтып, ал екінші шоттағы ақша сомасын өсірмеуге болмайды. 

Сонымен бірге, бірінші әрекеттің біреуін орындағаннан кейін (бірінші 

клиенттің шотындағы ақша сомасын азайту) іркілу болды деп болжайық. 

Мысалы, клиенттік компьютер мен деректер қорының арасындағы байланыс 

үзілуі мүмкін немесе операциялық жүйенің қайта жүктелуіне алып келетін, 

клиенттік компьютерде жүйелік іркілу (сбой)  болуы мүмкін. Бұл жағдайда 

деректер қорымен не болады? Бірінші клиенттің шотындағы ақшаны азайту 

бұйрығы орындалды, ал екінші бұйрық – басқа шоттағы ақшаны өсіру – жоқ, 

деректер қорының қарама-қайшы, ескірген жағдайына не алып келуі мүмкін.  

Транзакция механизмін қолдану осындай жағдайлардың шешімін табуға 

мүмкіндік береді. Бірінші әрекетті орындаудың алдында транзакцияның басы 

бұйрығы шығады. Транзакцияға бір шоттан ақшаны шешу және басқа шоттағы 

ақшаны өсіру операциясы қосылады. Транзакцияның аяқталу операторы әдетте 

COMMIT деп аталады. Бірінші әрекет орындалғаннан кейін транзакция 

аяқталмағандықтан, өзгерістер деректер қорына кіргізілмейді. Өзгерістер тек 

транзакция аяқталғаннан кейін ғана кіргізіледі (бекітіледі). Осы оператор 

шықпайынша қорда деректердің сақталуы жүрмейді.  

Біздің мысалымызда, транзакцияны бекіту операторы шықпағандықтан, 

деректер қоры бастапқы күйіне «кері шегінеді» - басқаша сөзбен айтқанда, 

клиенттердің шотындағы сома транзакция басынынң алдындағы күйіндей 

қалады. Деректер қорының әкімшілігі транзакция жағдайын қадағалай алады 

және қажет болған жағдайда транзакцияны қолмен «кері шегіндіреді». 

Сонымен қатар, айқын жағдайда ДҚБЖ транзакцияның «кері шегінуі» туралы 

шешімді өзбетімен қабылдайды.  

Транзакцияның қысқа болуы міндетті емес. Бірнеше сағатқа немесе 

бірнеше күнге созылатында транзакциялар болады. Бір транзакцияның шегінде 

әрекеттер санының өсуі орын алатын жүйелік ресурстардың өсуін талап етеді. 

Сондықтан мүмкіндігінше транзакцияны қысқа істеген дұрыс. Транзакция 

журналында барлық транзакциялар – бекітілгенде, «кері шегінумен» 

аяқталғанда транзакциялар енгізіледі. Сақтық қорда сақталған көшірмелерді 

құрумен бірге жүргізілген транзакция журналы деректер қорының жоғарғы 

сенімділігіне жетуге мүмкіндік береді.  

ДҚБЖ сервері қондырылған, компьютерде аппараттық іркілудің 

нәтижесінде деректер қоры зақымданды деп болжайық. Бұл жағдайда соңғы 

жасалған деректер қорының сақтық қорға сақталған көшірменсін және 

транзакция журналын қолдану қажет. Сонымен бірге деректер қорына, сақтық 

қорған сақталған көшірмесі құрылғаннан кейін бекітілген, тарнзакцияларды 

ғана қолдану қажет. Көптеген заманауи ДҚБЖ әкімшілікке, сақтық қорға 
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сақталған көшірмесін және транзакция журналын пайдалана отырып, деректер 

қорын жаңадан жасауға мүмкіндік береді. Мұндай жүйелерде белгілі бір уақыт 

мезетінде ДҚ сақтық қордағы жинақтауыштарда көшірмесі алынады. ДҚ 

барлық жүгінулер өзгертулер журналына бағдарламалық түрде жазылып 

отырады. Егер деректер қоры бұзылған болса, онда қалпына келтіру 

процедурасы жүктеледі, ол үрдіс кезінде сақтық қордағы көшірмеге өзгертулер 

журналынан барлық жүргізілген өзгертулер енгізіледі.  

6) Деректер қорына рұқсатқа қолданушылардың өкілдеттігін басқару. 

Әртүрлі қолданушылар деректермен жұмыс бойынша әртүрлі өкілеттікке 

ие (кейбір деректер қолжетімсіз болуы мүмкін; белгілі-бір қолданушыларға 

деректерді жаңартуға рұқсат берілмейді және т.с.с.). ДҚБЖ, құпия сөз 

принциптеріне, немесе өкілеттіктердің сипаттамасына негізделген, рұқсат 

өкілеттігін шектеу механизмі қарастырылады. 

7) Бірнеше қолданушылар жұмысын синхронизациялау.  

Бірнеше қолданушылар бір уақыт мезгілінде бірдей деректерді жаңарту 

операциясын орындауы мүмкін жағдай жеткілікті жиі орын алады. Мұндай 

қайшылықтар деректердің логикалық толықтығының бұзылуына алып келеді, 

сондықтан жүйе осы деректермен қолданушы жұмысын толық аяқтағанша 

басқа қолданушылардың осы деректі жаңартуына жол бермейтін, шараларды 

қарастыруы қажет. Мұнда қолданылатын негізгі ұғым «оқшаулау» болып 

табылады. Оқшаулау түрлі қолданушыларға деректер қорымен бір уақыт 

мезгілінде жұмыс жасауға тыйым салу үшін қажет. Себебі ол көптеген 

қателіктерге алып келеді.  

Бұл тыйымды жүзеге асыру үшін ДҚБЖ, транзакция қолданатын, 

нысандарға оқшаулау орнатады. Оқшаулаудың түрлі типтері бар – кестелік, 

беттік, жолдық және де басқа, олар бір-бірінен оқшауланған жазбалар санымен 

ажыратылады. Басқаларынан жиі беттік оқшаулау – бір жолға 

транзакциясының жүгінуі кезінде тек осы жол оқшауланады, ал қалған жолдар 

өзгертулерге қол жетімді болып қалады.  

Осылайша, деректер қорына өзгерістерді енгізу үрдісі келесі әрекеттер 

тізбегінен тұрады: транзакция басы операторы шығады, деректерді өзгерту 

операторы шығады, ДҚБЖ операторды талдайды және оның орындалуына 

қажетті, оқшаулауды орындауға тырысады, оқшаулау сәтті болған жағдайда 

оператор орындалады, содан кейін үрдіс келесі транзакция операторы үшін 

қайталанады. Транзакция ішіндегі барлық операторлар сәтті орындалғаннан 

кейін транзакцияны бекіту операторы орындалады. ДҚБЖ транзакциямен 

жасалған өзгерістерді бекітеді және оқшаулауды алады. Транзакцияның 

қандайда бір операторлары сәтсіз аяқталған жағдайда «кері шегінеді», деректер 

алдыңғы мәндеріне ие болады, оқшаулау алынып тасталады.  

8) Сақтау ортасының ресурстарын басқару. 

ДҚ ЭЕМ-нің сыртқы жадында орналасады. Жұмыс жасау кезінде ДҚ 

жаңа деректер енгізіледі (жадыдан орын алынады) және деректер жойылады 

(жады босайды). ДҚБЖ жаңа деректер үшін жады ресурстарын бөледі, босаған 

жадыларды қайта бөледі, сыртқы жадыға сұраныс кезектерін енгізуді 

ұйымдастырады және т.с.с.  
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9) Жүйелік қызметкерлердің қызметтерін қолдау.  

Деректер қорын пайдалану кезінде ДҚБЖ параметрлерін өзгерту, 

рұқсаттың жаңа әдісін таңдау, сақталған деректердің құрылымын өзгерту 

(белгілі-бір шектерде), сонымен қатар ортақ жүйелік әрекеттер қатарын 

орындау қажеттігі пайда болуы мүмкін. ДҚБЖ ДҚ қызметін қолдау үшін ДҚ 

қызмет көрсететін жүйелік қызметкерлерге, ДҚ әкімшілігі деп аталатын, осы 

және де басқа әрекеттерді орындау мүмкіндігін береді.  

Қысқаша қорытынды. Деректер қорын басқару жүйесі ұғымы 

қолданбалы бағдарламалар мен деректер қоры арасындағы интерфейс ретінде 

қарастырылды. Көптеген қолданушылардың деректер қорымен өзара 

әрекеттесуі есебінен шығатын, деректер қорының басқару жүйесінің негізгі 

функцияларына сипаттама берілді: 

1) Құрылатын деректер қорының құрылымының анықтамасы, оның 

инициализациясы және бастапқы жүктемені жүргізу 

2) Қолданушыларға деректермен күрделі әрекеттер жасау мүмкіндігі 

берілу (қажетті деректерді іріктеу, есептеуді орындау, енгізу\шығару 

интерфейсін жасақтау, визуализациялау). 

3) Қолданбалы бағдарламалар және деректердің тәуелсіздігін қамтамасыз 

ету (логикалық және физикалық тәуелсіздік). 

4) Деректер қорының логикалық толықтығын қорғау. 

5) Физикалық толықтықты қорғау. 

6) Деректер қорына рұқсатқа қолданушылардың өкілдеттігін басқару. 

7) Бірнеше қолданушылар жұмысын синхронизациялау. 

8) Сақтау ортасының ресурстарын басқару. 

9) Жүйелік қызметкерлердің қызметтерін қолдау. 

 

3 Көпқолданушылық ДҚБЖ жүзеге асыру кезінде қолданылатын, 

әртүрлі архитектуралық шешімдер   

Мақсаты: есептеуіш техникасының негізгі қасиеттерімен де, сонымен 

қатар бағдарламалық қамтаманың дамуымен де байланысты, бір деректер 

қорымен бірнеше қолданушылар жұмысының технологиясының негізгі 

нұсқаларын көрсету.  

Жоғарыда аталып өткендей, деректер қоры ұғымы әуел бастан бірнеше 

қолданушылары бар көптеген есептерді шешу мүмкіндігі бар деп болжалды. 

Осыған байланысты, заманауи ДҚБЖ маңызды сипаттамасы жұмыстың 

көпқолданушылық технологиясының бар болуы. Осындай технологияларды 

түрлі уақыт мезетінде әртүрлі жүзеге асыру есептеуіш техникасының негізгі 

қасиеттерімен де, сонымен қатар бағдарламалық қамтаманың дамуымен де 

байланысты. Осы технологияларға хронологиялық ретпен қысқаша сипаттама 

берейік.  

3.1 Орталықтандырылған архитектура 

Осы технологияны қолдану кезінде деректер қоры, ДҚБЖ және 

қолданбалы бағдарлама (қосымша) бір компьютерде (мэйнфреймде немесе 
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дербес компьютерде) орналасады (3.1 сурет). Ұйымдастырудың мұндай тәсілі 

үшін желінің қолдауы қажет емесе және барлығы автономиялық жұмысқа 

саяды. Жұмыс келесі түрде құрылған:  

1) Файлдар жиыны түріндегі деректер қоры компьютердің қатты дискіде 

орналасады.  

2) Сол компьютерде ДҚБЖ және ДҚ жұмысқа арналған қосымшалар 

орнатылған.  

3) Қолданушы қосымшаны жуктейді. Қосымшамен ұсынылатын 

қолданушы интерфейсін пайдалана отырып, ол ақпараттарды іріктеу\жаңарту 

үшін ДҚ жүгінуді бастамшылық етеді.  

4) ДҚ барлық жүгінулер ДҚБЖ арқылы жүреді, олар ДҚ физикалық 

құрылымы туралы барлық мәліметтерді өз ішінде қапшықтандырады.   

5) ДҚБЖ, қолданушылар сұраныстарын орындайды қамтамасыз ете 

отырып (деректерге жасалатын қажетті операцияларды жүзеге асыра отырып), 

деректерге жүгінуді бастамшылық етеді.  

6) Нәтиже ДҚБЖ қосымшаға қайтарады.  

7) Қолданушы интерфейсін қолдана отырып, қосымша сұраныстардың 

орындалу нәтижесін бейнелейді.  

 
 

3.1 сурет – Орталықтандырылған архитектура 

 

Мұндай архитектура DB2, Oracle, Ingres ДҚБЖ бірінші нұсқаларында 

қолданылды [3.1].  

Жұмыстың көпқолданушылық технологиясы мультибағдарламалық 

режиммен (бір уақыт мезетінде процессор және сыртқы құрылғылар жұмыс 

жасай алады, мысалы, бір қолданушының қолданбалы бағдарламасында 

сыртқы жадыдан деректерді оқу жүріп жатса, басқа қолданушының 

бағдарламасы процессормен өңделіп жатады), немесе уақытты бөлу режимімен 

(қолданушыларға кезекпен олардың бағдарламаларын орындау үшін уақыт 

кванты бөлінеді) қамтамасыз етіледі. Мұндай технологиялар үлкен ЭЕМ-дің 

(IBM-370, ЕС-1045, ЕС-1060) «үстемдігі» уақытында таралды. Бұл үлгінің 

негізгі кемшілігі қолданушылар саны өскен кезде өнімділіктің күрт төмендеуі 

болып табылады.  

http://www.intuit.ru/studies/courses/508/364/lecture/8643?page=1#image.3.1
http://www.intuit.ru/studies/courses/508/364/literature#literature.3.1
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3.2 Желісі және файлдық сервері бар технология («файл-сервер» 

архитектурасы)  

Есептердің қиындығының жоғарлауы, дербес коспьютерлердің және 

локальды есептеуіш желілердің пайда болуы жаңа файл-сервер 

архитектурасының пайда болуының алғышарты болып табылды. Желілік 

рұқсаты бар деректер қорының бұл архитектурасы, деректер қорының 

файлдары сақталатын, бөлінген сервер ретінде компьютерлердің біреуінің 

тағайындалады деп болжайды [3.2]. Қолданушылар сұранысына сәйкес файл-

серверден файлдар, деректерді өңдеудің негізгі бөлігі жүзеге асатын, 

қолданушылардың жұмыс бекеттеріне беріледі. Орталық сервер, деректердің 

өзін өңдеуге қатыспай, негізінен тек файлдарды сақтаушы қызметін атқарады.   

(3.2 сурет). 
 

3.2 сурет – «Файл-сервер» архитектурасы 

 

Жұмыс келесі түрде тұрғызылған: 

1) Деректер қоры файлдар жиыны түрінде арнайы бөлінген компьютердің 

(файлдық сервер) қатты дискісінде орналасады.  

2) Клиенттік компьютерлерден тұратын, локальдық желі болады, олардың 

әр қайсысында ДҚБЖ және ДҚ жұмыс жасайтын қосымшалар орнатылған.  

3) Клиенттік компьютерлердің әр қайсысына қолданушылардың 

қосымшаларды жүктеу мүмкіндігі бар. Қосымшамен ұсынылған қолданушылық 

интерфейстерді пайдалана отырып, ол ДҚ жүгінуді ақпаратты 

сұрыптауға\жаңартуға бастамшылық етеді.  

4) ДҚ барлық жүгінулер ДҚБЖ арқылы жүреді, ол өзінің ішінде, файлдық 

серверде орналасқан, ДҚ физикалық құрылымы туралы барлық мәліметтерді 

бумаға жинайды.   

5) ДҚБЖ, файлдық серверде орналасқан, деректерге жүгінуге 

бастамшылық етеді, соның нәтижесінде ДҚ файлдарының бір бөлігінің 

клиенттік компьютерде көшірмесі алынады және өңделеді, ол қолданушының 

http://www.intuit.ru/studies/courses/508/364/literature#literature.3.2
http://www.intuit.ru/studies/courses/508/364/lecture/8643?page=1#image.3.2
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сұранысын қамтамасыз етеді (деректерге жасалатын қажетті операциялар 

жүзеге асады).  

6) Қажет болған кезде (деректердің өзгерген жағдайында) деректер ДҚ 

жаңарту мақсатымен файлдық серверге кері қайтады.   

7) Нәтижесін ДҚБЖ қосымшаға қайтарады.  

8) Қолданушы интерфейсін қолдана отырып, қосымша сұраныстардың 

орындалу нәтижесін бейнелейді.  

«Файл-сервер» архитектурасының шеңберінде күнделікті қажетті ДҚБЖ 

деп аталатын, мысалы, dBase және Microsoft Access секілді, атақты бірінші 

нұсқаларын орындалды.  

 [3.2] әдебиеттерде бұл архитектураның келесі негізгі кемшіліктері 

көрсетіледі:  

1) Бір деректерге бірдей уақыт мезетінде көптеген қолданушылардың 

жүгінуінен жұмыс өнімділігі кенет төмендейді, себебі деректермен жұмыс 

жасап отырған қолданушы жұмысын аяқтағанға дейін күту қажет. Кері 

жағдайда, бір қолданушылармен жасалған, басқа қолданушылармен 

өзгертілген, өзгертулер өшірілуі мүмкін.  

2) ДҚ рұқсат кезіндегі барлық ауыртпалық клиент қосымшасына түседі, 

себебі кестедегі ақпаратты іріктеуге сұранысты беру кезінде ДҚ барлық 

кестесінің көшірмесі клиенттік машинаға алынады және іріктеу клиентте 

жүзеге асады. Осылайша, клиенттік компьютер және желі ресурстары тиімсіз 

жұмсалады. Нәтижесінде желілік трафик өседі және қолданушы компьютерінің 

аппараттық қуаттылығына талап жоғарылайды.  

3) Ережеге сәйкес, жеке жазбалармен жұмысқа бағытталған, 

навигациялық амал қолданылады.  

4) Файл-сервердегі ДҚ, тікелей аспаптық құралдардан тұратын (мысалы, 

Paradox және dBase файлдарына арналған Borland фирмасының Database 

Desktop утелиттерінен), қосымшаларға тоқтамай, жеке кестелерге өзгерістер 

енгізу әлдеқайда жеңілдеу; мұндай мүмкіншілік, іс жүзінде ДҚБЖ беректер 

қоры физикалық ұғымға қарағанда логикалық ұғымға жақын, жағдайымен 

жеңілденеді, себебі ДҚ деп, дисктегі жеке каталогта бірге жүретін, жеке 

кестелер жиынын түсінеміз. Осының барлығы, қымқыру және зиян келтіру 

тұрғысынанда және қате өзгерістер енгізу тұрғысынанда қауіпсіздік деңгейінің 

өте төмендігі туралы айтуға мүмкіндік береді.  

5) Транзакцияның жеткіліксіз дамыған аппараты бір жазбаға бір уақыт 

мезетінде өзгерістер енгізу кезінде ақпараттың мағыналық және сілтемелік 

тұтастығының бұзылуындағы ықтимал қате көзінің қызметін атқарады.  

 

3.3 «Клиент – сервер» технологиясы 

«Клиент – сервер» технологиясын қолдану бір желіге біріктірілген, 

олардың біреуі ерекше басқарушы қызметін атқаратын (желі сервері болып 

табылатын), біршама компьютерлер санын талап етеді.  

Демек, «клиент – сервер» архитектурасы қосымша қызметтерін 

қолданушы (клиент деп аталатын) және сервер қызметі деп бөледі. Клиент 

http://www.intuit.ru/studies/courses/508/364/literature#literature.3.2
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қосымшасы, реляциялық ДҚ әлемінде өндірістік стандарт болып табылатын, 

құрылымдық SQL (Structured Query Language) сұраныс тілінде, ДҚ орналасқан, 

серверге сұраныстарды құрастырады. Алшақтатылған сервер сұранысты 

қабылдайды және ДҚ  оны жаңа мекен-жайға жібереді. SQL-сервер – 

алшақтатылған деректер қорын басқаратын, арнайы бағдарлама. SQL-сервер 

сұранысты түсіндіруін, деректер қорында оның орындалуын, сұранысты 

орындауда нәтиженің құрастырылуын және оның клиент-қосымшасына 

берілуін қамтамасыз етеді. Сонымен бірге клиенттік компьютер ресурстары 

сұраныстардың физикалық орындалуына қатыспайды; клиенттік компьютер тек 

сұранысты серверлік ДҚ жібереді және нәтижесін алады, содан кейін оны 

қажетті түрде түсіндіріп, қолданушыға ұсынады. Клиенттік қосымшаға 

сұраныстың орындалуының нәтижесі жіберілетіндіктен, желі бойынша тек 

клиенттке қажетті деректер ғана жүреді. Нәтижесінде желіге түсетін ауырпалық 

жеңілдейді. Сұраныстың орындалуы, деректер сақталатын жерде 

жүретіндіктен, үлкен деректер пакетін тасымалдау қажеттілігі жоқ. Сонымен 

қатар, SQL-сервер, егер ол мүмкін болса, азғантай уақыт мезетінде азғантай 

шығынмен алынғын сұранысты оңтайландырады [3.2,3.3]. Жүйе архитектурасы 

3.3 суретте келтірілген. 

Осының барлығы жүйенің жылдамдығын көтереді және сұраныс 

нәтижесін күту уақытын төмендетеді. Сервермен сұранысты орындау кезінде 

деректер қауіпсіздігінің деңгейі де жоғарылайды, себебі деректердің 

толықтығының ережесі сервердегі деректер қорында анықталады және осы ДҚ 

қолданатын, барлық қосымшалар үшін бір болып табылады. Осылайша, бірдей 

деректерді бір уақыт мезетінде әртүрлі қолданушылармен өзгерту мүмкіндігін 

болдырмау жоққа шығарылады және апаттық жағдаймен аяқталған, ДҚ 

өзгертулер енгізу кезінде бастапқы мәндерге кейін шегіну мүмкіндігі 

ұсынылады [3.2, 3.3]. 

 

3.3 сурет – «Клиент – сервер» архитектурасы 
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Сонымен, нәтижесінде жұмыс келесі түрде тұрғызылды:  

1) Файлдар жиыны түріндегі деректер қоры арнайы бөлінген 

компьютердің (желі серверінің) қатты дискісінде болады.  

2) ДҚБЖ де желі серверінде орналасады.  

3) Клиенттік компьютерлерден тұратын, локальды желі болады, олардың 

әрқайсысында ДҚ жұмыс жасауға арналған қосымшалар орнатылған.  

4) Клиенттік компьютерлердің әрқайсысында қолданушыларға 

қосымшаларды жүктеу мүмкіндігі бар. Қосымшамен ұсынылған қолданушы 

интерфейсін қолдана отырып, ақпараттарды іріктеу\жаңарту үшін, серверде 

орналасқан, ДҚБЖ жүгінуді түсіндіреді, яғни клиенттен серверге желі бойынша 

тек сұраныс мәтіндері ғана беріледі.  

5) ДҚБЖ өз ішінде, серверде орналасқан, ДҚ физикалық құрылымы 

туралы барлық мағұлматтарды оқшаулайды.  

6) Серверде жатқан деректерге жүгінулерді бастамшылық етеді, 

нәтижесінде серверде деректердің барлық өңдеуі жүзеге асады және тек 

сұраныстың орындалу нәтижесінің клиенттік компьютерге көшірмесі алынады. 

Осылайша, ДҚБЖ қосымшаға нәтижені қайтарады.  

7) Қолданушы интерфейсін қолдана отырып, қосымша сұраныстарды 

орындау нәтижесін бейнелейді.  

8) Сервер мен клиенттер арасындағы функцияларды шектеу қалай 

болатынын қарастырайық.  

9) Клиент-қосымшасының функциялары: 

- серверге сұраныстарды жіберу; 

- серверден алынған, сұраныс нәтижелерін түсіндіру; 

- нәтижелерді біршама формада (қолданушы интерфейсі) 

қолданушыларға ұсыну. 

10) Серверлік бөліктің функциялары: 

- клиент-қосымшасынан сұраныстарды қабылдау.  

- сұраныстарды түсіндіру. 

- ДҚ сұраныстарды тиімдеу және орындау.  

- нәтижелерді клиент-қосымшасына жіберу.  

- қауіпсіздік жүйесін қамтамасыз ету және рұқсатты шектеу.  

- ДҚ толықтығын басқару. 

- жұмыстың көп қолданушылық режимінің тұрақтығын жүзеге асыру.  

«Клиент–сервер» архитектурасында «өндірістік» деп аталатын ДҚБЖ 

жұмыс жасайды. Олар өндірістік деп, тек осы кластың ДҚБЖ ғана орташа 

көлемдегі және ірі көлемдегі мекемелердің, ұйымдардың, банктердің 

ақпараттық жүйе жұмысын қамтамасыз ете алатын болғандықтан аталады. 

Өндірістік ДҚБЖ қатарына MS SQL Server, Oracle, Gupta, Informix, Sybase, 

DB2, InterBase және т.б. жатады [[3.2]]. 

Ережеге сәйкес, SQL-сервер жеке қызметкермен немесе қызметкерлер 

тобымен (SQL-сервер әкімшіліктері) қызмет көрсетіледі. Олар деректер 

қорының физикалық сипаттамаларын басқарады, тиімділікті, баптауларды және 

ДҚ түрлі компоненттерінің қайта анықталуын жүргізеді, жаңа ДҚ құрады, 

барларын өзгертеді және т.б., сонымен қатар түрлі қолданушыларға айрықша 

http://www.intuit.ru/studies/courses/508/364/literature#literature.3.2
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құқықтар береді (нақты ДҚ,  SQL-серверге белгілі-бір деңгейдегі рұқсатқа 

рұқсат береді) [[3.2]]. 

Берілген архитекетураның "файл-сервер" архитектурасымен 

салыстырғандағы негізгі жетістіктерін қарастырайық: 

1) Желілік трафик барынша кішірейеді.  

2) Клиенттік қосымшалардың күрделілігі азаяды (ауыртпалықтың үлкен 

бөлігі серверлік бөлікке түседі), демек, клиенттік компьютерлердің аппараттық 

қуаттығына талап төмендейді.  

3) Арнайы бағдарламалық құралдың – SQL-сервердің – бар болуы 

жобалық және бағдарламалаушылық есептің маңызды бөлігінің шешіліп 

тұруына алып келеді.  

4) Демек ДҚ толықтығы мен қауіпсіздігі де жоғарылайды.  

Кемшіліктер қатарына аппаратық және бағдарламалық жасақтамаларға 

жоғары финанстық шығындарды, сонымен қатар, әртүрлі орындарда 

орналасқан клиенттік компьютерлер снының көбі барлық клиенттік-

компьютерлерде клиенттік қосымшаларды уақытылы жаңартулардың белгілі-

бір қиындықтарын тудыруды жатқызуға болады. Дегенмен, «клиент – сервер» 

архитектурасы өзін тәжірибеде жақсы ұсынды, қазіргі уақытта, осы 

архитектураға сәйкес тұрғызылған, ДҚ көптеген саны бар және жұмыс істейді.  

3.4 Үшбуынды (көпбуынды) «клиент – сервер» архитектурасы 

Үшбуынды (көпбуынды) архитектура (N-tier немесе multi-tier). «клиент 

– сервер» технологиясының болашақтағы жетілдіруін білдіреді. «Клиент – 

сервер» архитектурасын қарастырып, оны 2-буынды: бірінші буын – клиенттік 

қосымша, екінші буын – ДҚ сервері + ДҚ өзі, болып табылады деп 

қортындылауға болады. Үшбуынды архитектурада, бұрын клиенттік 

қосымшаға кіретін, барлық  бизнес-логика (іскерлік логика), қосымша сервері 

деп аталатын, жеке буынға бөлінеді. Сонымен бірге клиенттік қосымша болып 

тек қолданушы интерфейсі ғана қалады. Осылай, жоғарыдағы мысалда 

сипатталған клиенттік қосымша ретінде Web-браузер шығады.  

Үшбуынды артхитектураны қолданған кезде не жақсарады? Енді бизнес-

логиканы өзгерткен кезде клиенттік қосымшаны өзгертудің және барлық 

қолданушыларда оларды жаңартудың қажеттілігі жоқ. Сонымен қатар, 

қолданушы аппаратурасына талап максималды түрде төмендейді.  

Сонымен, нәтижесінде жұмыс келесі түрде тұрғызылады:  

1) Файлдар жиыны түріндегі деректер қоры арнайы бөлінген 

компьютердің (желі серверінің) қатты дискісінде болады. 

2) ДҚБЖ де желі серверінде орналасады. 

3) Арнайы бөлінген қосымша сервері болады, онда іскерлік талдаудың 

(бизнес-логикның) бағдарламалық жасақтамасы (БЖ) орналасады [3.1]. 

4) Көптеген клиенттк компьютерлер болады, олардың әрқайсысында, 

қолданушы интерфейсін жүзеге асыратын,  «жіңішке клиент» деп аталатын 

клиенттік қосымша орнатылған.  

http://www.intuit.ru/studies/courses/508/364/literature#literature.3.2
http://www.intuit.ru/studies/courses/508/364/literature#literature.3.1
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5) Клиенттік компьютерлердің әрқайсысынан қолданушылардың 

қосымшаны – жіңішке клиентті жүктеу мүмкіндігі бар. Қосымшамен 

ұсынылатын қолданушы интерфейсін қолдана отырып, қосымша серверінде 

орналасқан, ол іскерлік талдаудың БЖ жүгінуді түсіндіреді.  

6) Қосымша сервері қолданушы талабын талдайды және ДҚ сұранысты 

құрастырады. Сұхбат үшін арнайы сұраныс тілі SQL қолданылады, яғни желі 

бойынша қосымша серверінен ДҚ серверіне тек сұраныс мәтіні ғана жіберіледі.  

7) ДҚБЖ өз ішінде, серверде орналасқан, ДҚ физикалық құрылымы 

туралы барлық мағұлматтарды оқшаулайды. 

8) Серверде жатқан деректерге жүгінулерді бастамшылық етеді, 

нәтижесінде сұраныстың орындалу нәтижесінің клиенттік компьютерге 

көшірмесі алынады.  

9) Қосымша сервері нәтижені клиенттік қосымшаға (қолданушыға) 

қайтарады.  

10) Қолданушы интерфейсін қолдана отырып, қосымша сұраныстарды 

орындау нәтижесін бейнелейді. 

 

3.5 ДҚБЖ қысқаша шолу 

Көптеген авторлар ДҚБЖ екі үлкен категорияға жіктейді: «қажетті» және 

«серверлік». 

 

3.5.1 Қажетті ДҚБЖ. 

Қажетті ДҚБЖ салыстырмалы кішігірім есептер (өңделетін деректердің 

көлемі азғантай, қолданушылар саны аз) үшін қолданылады. Осыны есепке ала 

отырып, берілген ДҚБЖ архитектурасы салыстырмалы түрде қарапайым, жеке 

жағдайда файл-сервер режимінде жұмыс істейді, ДҚБЖ функцияларының 

барлығын ұстана бермейді (мысалы, транзакция журналы жүргізілмейді, 

бұзылулардан кейін деректер қорының автоматты түрде қалпына келу 

мүмкіндігі жоқ және т.с.с.). Дегенмен, мұндай жүйелердің қолданылу аясы 

жеткілікті кең. Ең алдымен, бұл мемлекеттік (муниципалды) мекемелер, білім 

беру саласы, қызмет көрсету саласы, кіші және орташа бизнес. Онда пайда 

болатын есептердің ерекшелігі мынада, деректер көлемі апатты үлкен болып 

табылмайды, жаңарту жиіліктері ондай жоғары болмайды, ұйым аймақтық 

әдетте бір кішігірім ғимаратта орналасады, қолданушылар саны 10–15 адам 

арасында болады.  Мұндай шарттарда қажетті ақпараттық жүйелерді басқару 

үшін ДҚБЖ қолдану әбден орынды болып табылады, және олар табысты 

қолданылуда.  

Ең бірінші ДҚБЖ бірі, әртүрлі фирмалармен жасақталған, dBase-

үйлесімді бағдарламалық жүйе. Бірінші кең таралған мұндай түрдегі жүйе 

dBase III – PLUS (фирма Achton-Tate). Дамыған бағдарламалау тілі, ыңғайлы 

интерфейс, бұқаралық қолданушылар үшін қол жетімділігі жүйенің кең 

көлемде таралуына себепші болды.  Сонымен бірге жүйенің интерпретация 

режимінде жұмыс жасауы орындалу сатысында төмен өнімділікке себепші 

болды. Бұл, dBase III – PLUS жүйесіне жақын, жаңа жүйе-компиляторларының 
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пайда болуына алып келді: Clipper (фирма Nantucket Inc.), FoxPro (фирма Fox 

Software), FoxBase+ (фирма Fox Software), Visual FoxPro (фирма Microsoft). Бір 

уақытта PARADOX (фирма Borland International) ДҚБЖ жеткілікті кең 

қолданылды.  

Соңғы жылдары,  Microsoft Office(фирма Microsoft) пакетінің толық 

нұсқасына кіретін, Microsoft Access деректер қорын басқару жүйесі кең 

таралымға ие болды.  

 

3.5.2 Серверлік ДҚБЖ. 

Ірі ұйымдар үшін жағдай қағида тұрғысынан өзгереді. Онда файл-

серверлік технологияны қолдану жоғарыда сипатталған себептер бойынша 

қанағаттанарлықсыз болып табылады. Сондықтан автоматизация үшін күрестің 

алдыңғы қатарына серверлік ДҚБЖ деп аталатындар шығады.  

Деректерді өңдеу және сақтау сияқты жүйелерді негізгі өндірушілер 

келесі  3 корпорация болып табылады: Oracle, Microsoft және IBM. Сәйкес 

жүйелердің сату көлемінің қатынас диаграммасы (IDC Report, мамыр 2006)   

келтірілген (3.4 сурет). 
 

 

3.4 сурет – Әлемдегі деректерді сақтау жүйесінің БЖ сату  

 

Мұнда айрықша кең таралған клиент-серверлік жүйелер сәйкесінше 

Oracle (жасақтаушы компания Oracle), MS SQL Server (жасақтаушы компания 

Microsoft), DB2, Informix Dynamic Server (жасақтаушы компания IBM) болып 

табылады.  

Осы жүйелерге қысқаша сипаттама берейік. 

MS SQL Server 

Қазіргі уақытта жүйенің бірнеше нұсқалары жасақталған: MS SQL Server-

2000, MS SQL Server -2005, MS SQL Server-2008. Жүйе туралы ақпарат 

келтірейік MS SQL Server-2008 Microsoft серверінен 

(http://www.microsoft.com/rus/SQL/2008/default.mspx). 

Microsoft SQL Server ТМ2008 – бұл, электронды коммерцияның 

масштабталған шешімдерін,  бизнес-қосымшаларды және деректердің сақтау 

орындарын тез құруға арналған, деректер қоры және теректерді талдау 

аймағындағы аяқталған ұсыныс.  Бұл бір уақытта, ең жоғары талаптарға жауап 

беретін, масштабтауды қамтамасыз ете отырып, осы шешімдерді нарыққа шығу 

уақытын барынша қысқартуға мүмкіндік береді.  В SQL Server XML тілі және 

HTTP хаттамалары, жүктемелерді бөлуге мүмкіндік беретін және үздіксіз 

жұмысты қамтамасыз ететін, жылдамдықты және қолжетімділікті көтеру 

http://www.microsoft.com/rus/SQL/2008/default.mspx


 25 

құралдары, иеліктің біріккен құнын төмендететін, күйге келтірулер мен 

басқаруды жақсартуға арналған функциялар қосылған.  

Microsoft Office-пен тығыз біріктірілген, SQL Server 2008 бизнес-

талдауының платформасы MS Excel және MS Word таныс интерфейсі арқылы 

қажетті бизнес-ақпаратқа рұқсатты аша отырып, сіздің компанияңыздың 

барлық бизнес-бөлімшелерінің жұмыс үрдісіне бизнес-талдауының қуатты 

мүмкіндіктерін ендіру үшін дамыған кеңейтілген инфрақұрылымды ұсынады.  

MS SQL Server-2008, барлық жүйелер мен қосымшалардағы 

ақпараттарды біріктіретін, сіздің компания бизнесінің бір кешенді суретін алуға 

мүмкіндік беретін, деректердің бірлескен сақтау орнын құру және олармен 

жұмысты қолдайды.  

MS SQL Server-2008 жауапты және қатаң бизнес-қосымшалар үшін 

ауқымды және жоғары өнімділікті "деректер процессорын" ұсынады, бұл, 

серверлік инфрақұрылымды басқару бойынша кеңейтілген мүмкіндіктер 

есебінен иеленудің біріккен құнын төмендете отырып, кімге сенімділік пен 

қауіпсіздіктің аса маңызды деңгейі қажет соларға арналған.  

MS SQL Server-2008 жасақтаушыларға, веб қызметтермен жұмыс 

жасайтын құралдарды, деректерге қол жеткізудің иновациялық 

технологияларын, яғни кез келген типтегі және форматтағы деректермен тиімді 

жұмыс жасау үшін қажеттілердің барлығын қоса отырып, бағдарламалаудың 

дамыған, ыңғайлы және қызметтік ортасын ұсынады.  

MS SQL Server – 2008 жеке көріністері «Microsoft SQL Server 2008 

мысалында заманауи ДҚБЖ құрылымы» және «Деректер қорының даму 

бағыты» 14 дәрістерінде сипатталады.  

Oracle. 

Қазіргі уақытта жүйенің бірнеше нұсқалары жасақталған, олардың 

әрқайсысы толық өнімдер тізбегінен тұрады, мысалы Oracle 8, Oracle 9i, Oracle 

10g. 

Өнімдердің сәйкес тізбектері дұрысын айтқанда ДҚБЖ (мысалы Oracle 

Database 10g, Oracle Database 11g), және деректерді жасақтау мен талдаудың 

құралдарынан да тұрады.   

Oracle серверінен жүйе туралы ақпараттар келтірейік 

http://www.oracle.com/global/ru/mid/oracle_products/database.html). 

Oracle қолдануға кешенді, ашық, қолжетімді және ыңғайлы 

технологиялық шешімдерді ұсынады. Дайын пакеттелген шешімдер автоматты 

түрде өзінің құнына деректер қорын, қосымшалар серверін, интеграциялық 

платформаны, аналитикалық құрылғыларды және құрылымсыз деректерді 

басқаруды қосады. Ауқымданған бизнес-қосымша Oracle оңай мекеменің ИТ-

инфрақұрылымымен IT инвестицияға салынғандарды жоғалтпай біріктірілуі 

мүмкін.  

Oracle Database 11g ДҚБЖ автоматтандырылған әкімшілендіру 

есептерінің есебінен жақсартылған сипаттамаларды және қауіпсіздік бойынша 

мүмкіндіктер саласындағы жақсыларды қамтамасыз етуді және ақпараттарды 

қорғау аймағында нормативті-құқықты акттерге сәйкестігін қамтамасыз етеді. 

Автоматтандырудың, өздігінен диагноз қоюдың және басқарудың көптеген 

http://www.intuit.ru/studies/courses/508/364/lecture/8657
http://www.intuit.ru/studies/courses/508/364/lecture/8657
http://www.intuit.ru/studies/courses/508/364/lecture/8665
http://www.intuit.ru/studies/courses/508/364/lecture/8665
http://www.oracle.com/global/ru/mid/oracle_products/database.html
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функциялары пайда болды. Жүйе сипаттамалары арасынан бөлінген кестелер 

мен компрессияларды қолданып үлкен көлемді деректерді басқаруды, 

деректерді тиімді қорғауды, толық қайта қалпына келу мүмкіндігін, бизнес-

үрдісте медиа-контенттің геофизикалық деректерін интегралдау мүмкіндігін 

атап өтуге болады.  

IBM компаниясы деректер қорының серверлері.  

Қазіргі уақытта, ДҚБЖ және деректерді жасақтау мен талдаудың 

құралдарынан тұратын (DB2 Universal Database DB2 Personal Edition, DB2 

Enterprise 9 және т.б., сонымен қатар Informix Dynamic Server, Informix Dynamic 

Server Express, Informix Extended Parallel Server және т.б.), келесі өнімдердің 

тізбектері жасақталған: DB2 және Informix.  

Серверден осындай жүйелердің бөлігі туралы ақпараттарды келтірейік 

(http://www-01.ibm.com/software/ru/data/?pgel=ibmhzn). 

Деректер қорының әмбебап сервері Universal Database – бұл ауқымданған,  

Intel процессорындағы дербес компьютерлер мен серверлерден Unix-ке дейінгі 

жүйелерде, бірпроцессорлық жүйеден симметриялық көппроцессорлық жүйеге 

дейін (SMP) және жаппай қатарлас жүйеге дейін  (MPP), AS/400 хостында және 

мейнфреймдерде жұмыс жасайтын, мультимедиялық және Web интегралданған 

қолдауы бар деректер қорын басқарудың обьектті-реляциялық жүйе. DB2 

Universal Database өзінде on-line режимінде транзакцияны өңдеу жүйесінің 

жоғарғы өнімділігін, объектті-реляциялық кеңейтулерді, аса үлкен деректер 

қорын қатар өңдеу және қолдау мүмкіндігі бар тиімділеудің жетілдірілген 

құралдарын біріктіреді.  DB2 Universal Database сонымен қатар басқа деректер 

қорын басқару жүйесімен жасақталған, мысалы Oracle, Microsoft, Sybase және  

Informix сияқты өзінің қосымшалар қорына ауыстыруды жеңілдетуге арналған 

жаңа кірістірілген құралдары бар. Бұданда басқа, DB2 Universal Database өзіне 

нақты уақытта аналитикалық өңдеуді қолдайтын қосымша құралдарды (OLAP) 

және  шешім қабылдауды қолдау жүйелерін, қолдануда көптеген қарапайым 

кеңейтулерді (DB2 extenders) қосады. DB2 Universal Database көптеген негізгі 

платформаларда қол жетімді, бұл тапсырыс берушілерге қажетті 

ыңғайлылықты береді.  

Жоғарыда аталып өткен шетелдік жүйелерден басқа отандық 

жасақтамаларды да – НИКА ДҚБЖ атап өтейік, Советтер Одағындағы  кең 

тарлған ЕС ЭЕМ үшін ИНЕС ДҚБЖ мұрагері. 

Қысқаша қорытынды. Дәрісте көпқолданушылық ДҚБЖ жүзеге асыруда 

қолданылатын, әртүрлі архитектуралық шешімдер қарастырылды. 

Орталықтандырылған архитектура. Желі және файлдық сервер технологиясы   

(«файл-сервер» архитектурасы). «Клиент – сервер» архитектурасы (есептеудің 

бөлінген үлгісі). Үшбуынды (көпбуынды) клиент – сервер архитектурасы. 

Заманауи ДҚБЖ шолу жүргізілді (қажетті ДҚБЖ, серверлік ДҚБЖ). 

 

 4  Деректер қорында деректер туралы әртүрлі ұсыныстар. Деректер 

қорын жобалаудың негізгі сатылары 

http://www-01.ibm.com/software/ru/data/?pgel=ibmhzn
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Мақсаты: деректермен жұмыс жасайтын, әртүрлі тұлға топтарындағы 

деректер туралы (түрлі үлгідегі) әртүрлі ұсыныстардың бар болуын көрсету.  

Осы ұсыныстардың бейнесін деректер қорының үш деңгейлі архитектурасында 

(сыртқы деңгей, концептуальды деңгей, ішкі деңгей) қарастыру, үш деңгейлі 

архитектураның жетістіктерін құрастыру. Жоғарыда көрсетілген үлгілерді 

тұрғызудың үрдісі ретінде деректер қорын жобалаудың негізгі сатыларын 

айрықшалап көрсету. 

4.1 Деректер қорында деректер туралы әртүрлі ұсыныстар  

Деректер қорын құру, әртүрлі қолданушылардың бірнеше қолданбалы 

есептерін шешу үшін арналған, деректердің интеграцияларын болжайды. 

Демек, деректерді иентеграциялау кезінде, деректер туралы ұсынысына және 

олардың арасындағы байланысқа негізделген, әр қолданушының деректерге 

қойылатын талабы ескерілуі қажет. Әрі қарай бұл талаптар бір деректер қорын 

тұрғызу үшін қызмет ететін, бір ұсынысқа біріктірілуі қажет. (4.1 сурет). 

Деректер туралы барлық қолданушылардың ұсынысын жинақтау ДҚ 

концептуальды үлгісі (сұлбасы) деп аталады. Концептуальды үлгі логикалық 

байланыс есебінен пәндік аймақтың ақпараттық сипаттамасын білдіреді, 

сондықтан оны кейде инфологиялық (информациялы-логикалық) үлгі деп те 

атайды. Үлгіде ЭЕМ-мен, ЭЕМ жадымен, ЭЕМ жадында деректерді 

орналастырумен байланысты қандай да бір ұғымдар болмайды және мәні 

бойынша, бұл үлгі тек пәндік аймаққа арналған.   

 

4. 1 сурет – Деректер туралы қолданушы ұсыныстарын жинақтау 

Жоғарыда аталып өткендей, деректер қорын құру және онымен жұмыс 

жасау үшін деректер қорын басқару жүйесі қолданылады. Әр нақты ДҚБЖ, 

ДҚБЖ деректерінің үлгісі деп аталатын, нақты деректер түрін ұстанады 

(жазбалар мен қатынастар форматы).  

Деректер қорын жасақтаудың келесі сатысы нақты ДҚБЖ деректерінің 

үлгісінің көмегімен үлгіні ұсынуды таңдау. Осындай жолмен алынған 

концесптуальды үлгінің ұсынысы ДҚ логикалық үлгісі деп аталады. Немесе 

басқаша сөзбен айтқанда, логикалық үлгі – бұл, нақты ДҚБЖ тілінде 

айрықшаландырылған, концептуальды сұлба. Логикалық үлгі деректерді және 

http://www.intuit.ru/studies/courses/508/364/lecture/8645?page=1#image.4.1
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деректер элементтерін олардың мазмұнына және сақтау ортасына тәуелсіз 

ұсынады. Әрі қарай жүйені жасақтаушы ДҚБЖ құралдарыменн ДҚ алынған 

логикалық үлгісін ЭЕМ жадысында бейнелейді және рұқсат әдісін анықтайды. 

ЭЕМ жадындағы алынған деректер ұсынысы ішкі ұсыныс немесе сақтау 

құрылымы деп аталады. Қолданбалы бағдарламалар логикалық үлгілермен 

жұмыс жасайды, әр қолданушыға, оның пәндік аймағы туралы ұсынысын 

бейнелейтін, осы логикалық үлгінің ішкі жиындары (ішкісұлба) беріледі. Әр 

қолданбалы бағдарлама өзіне қажетті деректерді ғана "көреді" және өңдейді.  

Қолданбалы бағдарламалармен (қолданушылармен) деректердің сәйкес 

«көрінуі» сыртқы ұсыныстарды білдіреді. Жоғарыда көрсетілген үлгілердің 

арасындағы өзара байланыс бейнеленген (4.2 сурет).  

 
 

 

4.2 сурет – ДҚ деректер туралы әртүрлі ұсыныстар 

 

Берілген сұлбада деректерді сипаттаудың үш әртүрлі деңгейі (сыртқы, 

концептуальды, ішкі) айрықшаланған. Бұл үш деңгей, 1975 жылы АҚШ 

стандартизациясының Ұлттық институтымен (American National Standards 

Institute – ANSI) Стандарттарды және SPARC (Standards Planning and 

Requirements Committee) нормасын жоспарлау комитетімен ұсынылған, 

ANSI/SPARC үшдеңгейлі архитектурасын құрайды. Бұл архитектураның негізгі 

мақсаты деректер қорында қолданушылардың деректер туралы ұсынысын 

олардың физикалық ұсынысынан ажыратудан тұрады. Деректер туралы мұндай 

ұсыныстарды қолдану ДҚ қойылатын негізгі талаптарды – бағдарламалар мен 

деректердің тәуелсіздігін орындауды қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.  

Қолданбалы бағдарламаларды өзгерту кезінде сәйкес сыртқы ұсыныстар 

өзгеруі мүмкін, бірақ деректердің логикалық үлгісі өзгермейді және демек, 

басқа қолданбалы бағдарламалар өзгермейді. Ішкі ұсынысты өзгерту кезінде 
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(сақтау құрылымы) логикалық үлгі өзгермейді, демек, қолданбалы 

бағдарламаларда өзгермейді.  

Сәйкес ұсыныстарды қолдану сонымен қатар, деректер қорымен жұмыс 

жасайтын, әртүрлі тұлғалардың өкілеттілігін нақты шектеуге мүмкіндік береді.  

Сәйкес ұсыныстар деректер қорының «көрінуін» олармен жұмыс 

жасайтын түрлі тұлғалармен сипаттауға мүмкіндік береді:  

- сыртқы ұсыныс – пәндік аймақ маманының (қолданушы) ұсынысы; 

- ішкі ұсыныс және логикалық үлгі  – қолданушы үшін нақты қосымша 

жасақтайтын, қолданбалы бағдарламалаушының ұсынысы;  

- логикалық үлгі және ішкі ұсыныс – деректер қорын әкімшілендіретін, 

жүйелік бағдарламалаушы ұсынысы.  

 

4.2 Деректер қорын жобалаудың негізгі сатылары 

Деректерді (деректер қорын) жобалау зерттелетін нақты өмір 

құбылыстарын ЭЕМ жадында деректер түрінде тізбектей бейнелеу үрдісін 

білдіреді (4.3 сурет). 
 

 

4.3 сурет – Жобалаудың ортақ сұлбасы 

Жүргізілетін зерттеулер үшін мүдделерді ұсынатын, нақты өмірдің 

нақты құбылыстарын пәндік аймақ деп атаймыз.  

Деректер қорын жобалау (үлгілеу) көп сатылы үрдіс болып табылады. 

Бұл үрдістің негізгі сатылары 4.4 суретте келтірілкен.  
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 4.4 сурет – Деректер қорын жобалау сатылары 

Берілген суретте бейнеленген, әрекеттерді нақтырақ келесі дәрістерде 

қарастыратын боламыз. Мұнда сәйкес блоктарға қысқаша түсініктемелер 

береміз.  

1,2 блоктарда  негізгі назарды «дерексіздендіру» (абстрагирование) сөзіне 

бөлуіміз қажет. Деректер қорын жобалауды, қолданушымен өңделетін, нақты 

құжат бойынша емес және осы құжатпен жүргізілетін қолданушының әрекетіне 

емес, ал жалпыланған (абстракты) құжат үлгісімен және жалпыланған 

(абстракты) қолданушы әрекетімен жүргізу қажет. Мысалы, нақты жолдар және 

бағандар саны бар құжаттарды емес, ал n және m дерексіз сандары бар 

құжаттарды; нақты өрістер бойынша (мысалы, тегі) талап етіп отырған 

қолданушының іздеуінің орнына кез келген өріс бойынша іздеуді және т.б. 

қарастыру қажет. Бұл өте маңызды, себебі нақты құжат формалары және 

қолданушы әрекеттері олармен жұмыс кезінде жеткілікті жиі өзгеріп тұрады. 

Бұл жағдайда нақты құжат формалары және қолданушы әрекеттері бойынша 
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деректер қорын жобалаған кезде деректер қорын қайта жобалауға тура келеді, 

бұл біршама уақыт және құндық шығындармен байланысты.  

ДҚБЖ таңдау өте маңызды болып табылады (блок 4), одан айтарлықтай 

дәрежеде тұрғызылған деректер қорының жұмысқа қабілеттілігі байланысты. 

ДҚБЖ таңдау мәселесі 3 дәрісте қарастырылды. Мұнда ДҚБЖ таңдау  құжаттар 

формасының санынан, деректер арасындағы байланыстың күрделілігіне, 

өңделетін деректердің көлеміне, ДҚ жұмыс жасайтын, қолданушылар санына 

және т.б. байланысты.  

Деректер қорының логикалық үлгісінің сақталу құрылымына бейнеленуі 

(деректердің компьютер жадында ұсынылуы) деректер қорын басқару 

жүйесімен жүзеге асырылатыны жоғарыды айтылып өтті. Сондада, деректер 

қорының қызмет істеуінің тиімділігін көтеру үшін көптеген ДҚБЖ, компьютер 

жадында ұсынылған деректерді басқаратын, параметрлер қатарын таңдау 

мүмкіндігі ұсынылады. Мұндай параметрлерді таңдау 6 блокта қарастырылған.  

Деректер қорын жобалау кезінде оның мүмкін жұмысқа қабілеттілігіне 

баға беру өте маңызды болып табылатынын ескерейік. Осылай, жалпыланған 

концептуалды ұсынысты жобалауды аяқтау бойынша қолданушылардың 

мүмкін сұраныстарын жүзеге асыру кезінде үлгі элементтерімен жүргізілетін 

операциялардың қажетті санын бағалауға тырысып көру қажет. Тұрғызылған 

үлгі шеңберінде қолданушының қандайда-бір сұранысына жауап беру мүмкін 

болмаған кезде немесе осы операцияны өндірудің біршама санында (нақты 

уақыт масштабында сәйкес сұранысты жүзеге асыру мүмкінсіздігіне алып 

келеді) 4.4 сурет сұлба бойынша бір қадамға кейін қайтару қажет. Осындай 

бағалауды жобалаудың басқада сатыларын аяқтау кезінде де жасау қажет (5, 7 

блоктар). Сонымен бірге бір немесе бірнеше қадамға кейін қайтару мүмкін. 

Осылай, мысалы, логикалық үлгіні жобалау кезінде (блок 5) ДҚБЖ деректер 

үлгісінің құралдарымен концептуалды үлгінің бірдей ұсыныстарына қол 

жеткізу мүмкін болмайды. Бұл жағдайда бір қадамға кейін қайту қажет немесе 

3 блокқа қайту, концептуалды үлгінің түрін өзгерту қажет.  Сонымен қатар, 

егер 7 блокты жүзеге асыру кезінде алынған пайдаланушы сипаттамаларының 

бағасы қолданушы талаптарына жауап бере алмаса, онда жоғарыда алынған 

шешімдердің барлығы қайта қаралуы мүмкін (7, 6, 5, 4, 3 блоктар). Бұданда 

басқа, қолданушылардың сыртқы талаптарын өзгерту кезінде, сонымен қатар 

жобалаудың айқындалған қателері кезінде жалпыланған концептуалды 

ұсынысты жобалауға қайтару қажет.  

Қысқаша қортындылар. Деректер қорындағы деректер туралы әртүрлі 

ұсыныстар – өңделетін деректердің үлгілері қарастырылды (сыртқы ұсыныстар, 

концептулды үлгілер, сақтау құрылымы). Осы ұсыныстардың бейнелері 

деректер қорының үшдеңгейлі архитектурасында ұсынылды (сыртқы деңгей, 

концептуалды деңгей, ішкі деңгей), үшдеңгейлі архитектураның жетістіктері 

құрастырылды. Жоғарыда көрсетілген үлгілерді тұрғызу ретінде деректер 

қорын жобалаудың негізгі сатылары және деректер қорын жобалаудың өмірлік 

циклы (құру, апробация, қателерді жөндеу және сипаттамаларын жақсарту, 

шебер пайдалану) сипатталды.  
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 5 Деректер қорын концептуалды жобалауың бірінші сатысы 

(концептуалды үлгілеу)  

Мақсаты: концептулды үлгілеу кезіндегі пәндік аймақтың қалай 

сипатталатынын көрсету (қандай ұғымдардың, ұсыныс құралдарының және 

тұрғызу мысалдарының көмегімен) және концептуалды үлгінің толықтығын 

шектеу есебінен деректер қорында ақпараттың анықтығы қалай қамтамасыз 

етілетінін көрсету.   

5.1 Пәндік аймақты ұсынудың ақпараттық сипаттамасы. ER-

диаграмма 

Енгізілген ұғымдардың және деректер қорын жобалаудың сатыларының 

иллюстрацияларын нақты пәндік аймақтың оқырмандары үшін жақын 

мысалдамен жүргізетін боламыз: жоғарғы оқу орнының студенттері туралы 

деректерді ұсыну. Қарастырылып отырған пәндік аймаққа қысқаша сипаттама 

берейік. Жоғарғы оқу орнында бірнеше факультеттер бар, олардың 

әрқайсысында бірнеше мамандық немесе бағыт бойынша дайындықтар жүреді. 

Факультеттегі әр мамандыққа арналған өзінің оқу жоспары бар, онда 

сабақтарының сағат сандары көрсетілген үйретілетін оқу курстарының реті 

келтірілген. Студенттер сәйкес пәндерді оқып үйренеді, емтихан және сынақ 

тапсырады, бағаларын алады.  

Концептуалды үлгі жиі түйіндер – байланыстар (entity – relationship) 

немесе ER-диаграммалар түрінде беріледі. ER-диаграмманы тұрғызу үрдісі ER-

үлгілеу деп аталады.  

Негізгі ұғымдарды енгіземіз, олардың көмегімен пәндік аймақ 

сипатталады.  

Түйін (Entity) немесе нысан – ақпараттық жүйеге ақпарат жинақталады 

(неге қолданушы қадағалағысы келетін зат). 

Егер жүйеде факультет туралы ақпарат өңделетін болса, түйін факультет 

болып табылады, егер студенттер туралы болса, түйін – студент және т.б.  

ER-үлгілеу кезінде түйін атауы, ережеге сәйкес, бас әріптермен 

жазылады. Әр түйін айқын қасиеттер жиынына ие (жүргізілетін зерттеу 

шеңберінде қолданушылардың қызығушылығын білдіретін, қасиеттерді ғана 

қарастырамыз), олар ақпараттық жүйеде сақталады. Осылай, мысалы, 

«ФАКУЛЬТЕТ» түйінінің қасиеті ретінде факультет нөмірін, факультет атауын, 

«СТУДЕНТ» түйіні қасиеті ретінде тегін, туған жылын, туған жерін, 

«ЕМТИХАН» түйінінің қасиеті ретінде пәнді, емтиханның өту уақытын, 

емтихан қабылдаушыны көрсетуге болады.  

Түйіннің ақпараттық сипаттамасы үшін атрибут ұғымы енгізіледі.  

Атрибут – түйіннің атаулы қасиеті (сипаттамасы). Атрибут түйін 

қасиетінің ақпараттық бейнесін білдіреді және көптеген мүмкін мәндердің 

ішінен нақты мәнді қабылдайды. Мысалы, ФАКУЛЬТЕТ түйіні үшін "атау" 

атрибуты түйіннің нақты экземплярынан "есептеуіш математика мен 

кибернетикадан" нақты мәнді қабылдайды. Осылайша, атрибут түйіннің сандық 
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немесе сапалық қасиеттерінің ақпараттық сипаттамасын білдіреді, түйіннің 

жағдайын сипаттайды, түйіндерді теңестіруге мүмкіндік береді. Түйіндер 

туралы ақпараттар атрибуттардың жиынтығы түрінде ұсынылады. Мұндай 

атрибуттардың жиынтығын жиі нысан туралы жазба деп атайды.  

Ақпараттық жүйеде бірдей қасиеттер қатарымен сипатталатын, түйіндер 

жиынтығы түйіндер класы (нысандар жиыны) деп аталады. Мысалы, барлық  

«СТУДЕНТ» түйіндерінің жиынтығы «СТУДЕНТ» түйінінің класын құрайды, 

барлық  «ФАКУЛЬТЕТ»  түйіндерінің жиынтығы «ФАКУЛЬТЕТ»  түйінінің 

класын құрайды. Түйіндер класы, осы класты құрайтын, түйіндер қасиеттерінің 

қатарымен сипатталады.  

Түйіндер данасы (экземпляр) деп нақты түйінді (сәйкес қасиеттердің 

нақты мәні бар түйіндері) атаймыз. Жоғарыда біз түйінді ақпараттық жүйеде 

ақпарат немен жинақталатыны ретінде анықтадық. Бұл тек бір жағы ғана. 

Ақпарат тек өз өзімен сақталып қана қоймай, сонымен қатар қолданушылардың 

ақпараттық қажеттілігін қанағаттандыру үшін де қолданылуы қажет. 

Сұраныстардың басым санын жүзеге асыру үшін ең алдымен оны 

қызықтыратын түйін данасын (өңдеу, жөндеу, жою мақсатымен) табуы қажет. 

Сондықтан түйіннің маңызды қасиеті бір немесе атрибуттардың тобы 

бойынша олардың даналарын бір мағыналы сәйкестендіру болып табылады. 

«ФАКУЛЬТЕТ» түйінінде бұл, мысалы, факультет нөмірі, «СТУДЕНТ» 

түйінінде бұл «тегі» атрибуты болуы мүмкін, егер студенттердің барлығының 

тектері әртүрлі болатын болса,  «тегі», «аты», «әкесінің аты» атрибуттарының 

топтары, немесе арнайы енгізілген бірегей идентификатор, мысалы қосымша 

енгізілген атрибут «студент коды».  

Концептуалды үлгіні ұсынудың аса көп тараған тәсілі ER-диаграмма 

болып табылады. Әртүрлі дереккөздерінде  ER-диаграммаларда әртүрлі 

белгілер жүйесі қолданылады. Тәжірибеде ER-диаграмма жазбаларының 

әртүрлі тәсілдерін қолдану ерекше қиындықты тудырмайды, құжаттардың 

сәйкес бөлімімен қысқаша танысу қолданылатын белгі жүйелерін жылдам 

меңгеруге мүмкіндік береді. Берілгін құралда ER-диаграммада түйіндер класын 

төртбұрыш түрінде көрсететін боламыз, төртбұрышта түйін класының бірегей 

аты (жазба әріптерімен) және атрибут аты кіші әріптермен жазылған.  

«СТУДЕНТ» түйіні класының және түйіннің нақты данасының мысалы   

көрсетілген (5.1 сурет).  

 

5.1 сурет – Түйіндер класы және түйіндер данасы  
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Қолданушылардың ақпараттық қажеттіліктерін жүзеге асыру үшін оны 

қызықтыратын түйн данасын табу жеткіліксіз. Ақпараттық қажеттіліктер, 

мекемеде бар (мысалы, нақты студенттің қай факультетте оқитынын анықтау 

қажет), функционалдық өзара қатынастармен тығыз байланысты. Мұндай 

сұраныстарды (қолданушылардың ақпараттық қажеттіліктерін) жүзеге асыру 

үшін пәндік аймақта бар түйіндер арасындағы өзара қатынастар қолданылады. 

Түйіндердің сәйкес өзара қатынастары байланыстармен көрсетіледі 

(Relationships). Байланыс класы және байланыс данасы деп бөледі. Байланыс 

кластары – бұл түйіндер класы арасындағы өзара қатынас, ал байланыс 

данасы – түйіндер данасы арасындағы өзара қатынас. 

Байланыс класы түйіндердің бірнеше класын қозғауы мүмкін. Байланысқа 

қатысатын, түйіндер класының саны байланыс дәрежесі деп аталады n = 2, 3, ... 

мысалы, «СТУДЕНТ» түйінінің класы «ФАКУЛЬТЕТ» түйінінің класымен 

«факультетте оқу» байланысымен байланысқан. Бұл байланыстың дәрежесі 

екіге тең. n =2 болғанда байланыс бинарлы деп аталады. Байланысты екі жақты 

қарастыру қажет екендігін ескерейік: «студент факультетте оқиды» және 

«факультетте студенттер оқиды». Бинарлы байланысты жіктеуді қарастырайық. 

Бір кластың қанша түйіндер данасы басқа кластың түйіндерінің қанша 

данасымен байланысқанына байланысты байланыстарды келесі түрлерге 

бөледі:  

1) Байланыс 1:1. Бір класс түйінінің бір данасы басқа класс түйінінің бір 

данасымен байланысқан. «ФАКУЛЬТЕТ» және «ФАКУЛЬТЕТ ҮШІН 

МАМАНДЫҚТАР БОЙЫНША ОҚУ ЖОСПАРЫ» түйіндері кластарының 

арасындағы байланыс мысал бола алады (әр факультетке мамандық немесе 

бағыт бойынша өз оқу жоспары сәйкес келеді).  

2) Байланыс 1:M. Бір класс түйінінің бір данасы басқа класс түйінінің 

көптеген данасымен байланысқан. «ФАКУЛЬТЕТ» және «СТУДЕНТ» 

түйіндері кластарының арасындағы байланыс мысал бола алады (бір 

факультетте көптеген студенттер оқиды). 

3) Байланыс M:N. Бір класс түйінінің бірнеше данасы басқа класс 

түйінінің бірнеше данасымен байланысқан. «ФАКУЛЬТЕТ» және 

«МАМАНДЫҚ» түйіндері кластарының арасындағы байланыс мысал бола 

алады (факультетте бірнеше мамандықтар болуы мүмкін және бір мамандық 

бірнеше факультетте болуы мүмкін). 

Бинарлы байланыс типтерін ( 1:1, 1:M, M:N ) сипаттайтын, сандарды 

байланыстың әр жағындағы түйіндердің максималды санымен белгілейді. Бұл 

сандар максималды өте маңызды сандар деп аталады, ал сәйкес сандар жұбы 

максималды өте маңыздылық деп аталады.   

Берілген құралда ER-диаграммаларда түйіндер арасындағы байланысты 

көрсеткіш оқпен (стрелка) белгілейміз, көрсеткіш оқтың (стрелка) жанында 

байланыс атын, сонымен қатар байланыс типін көрсетеміз. «СТУДЕНТ», 

«ФАКУЛЬТЕТ», «МАМАНДЫҚ» түйіндерін ұсынатын ER-диаграммалардың 

мысалы және олардың арасындағы өзара байланыс көрсетілген (5.2 сурет).  

Түйіннің әр данасы бірегей теңестірілуі қажет екенін ескерейік (бірегей 

идентификаторы болу). Бірдей тегі бар бірнеше студенттер болуы мүмкін 
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болғандықтан, қосымша атрибут «студент коды» енгіземіз. «ФАКУЛЬТЕТ» 

және «МАМАНДЫҚ» түйіндерінде «нөмір» атрибуты бірегей идентификатор 

болып табылады.   

 

5.2 сурет – ЕR-диаграмма бөлігінің мысалы 

 

Осы ER-диаграмма бойынша, қолданушы сұраныстарын жүзеге асыру 

кезінде шығарылатын, әрекеттер тізбегін көрсетуге болады. Мысалы, «студент 

Иванов қай факультетте оқиды» сұранысын жүзеге асыру үшін келесі 

әрекеттерді орындау қажет: «СТУДЕНТ» түйіні данасының арасынан Иванов 

тегі бар дананы табу, «Студент факультетте оқиды» байланысы бойынша 

«ФАКУЛЬТЕТ» түйінінің данасына өту, осы дананың «Атау» атрибутының 

мәні ізделініп отырған факультет болып табылады. Сонымен қатар, кейде ER-

диаграммада түйіндер арасындағы екі байланысты бір екі жақты  көрсеткіш 

оқпен (стрелка) немесе жай сызықпен бейнелейтінін ескерейік. Келтірілген ER-

диаграммада осы байланыстардың қандайда-бір жүзеге асыру тәсілдері 

көрсетілмеген (логикалық, тіпті физикавлық деңгейде де). Байланыстарды 

жүзеге асырудың сәйкес тәсілдері нақты ДҚБЖ деректері үлгілерінің 

мүмкіндіктеріне байланысты және келесі дәрісте қарастырылатын болады 

(«Концептуалды жобалаудың екінші сатысы (ДҚБЖ деректерінің үлгілері. 

ДҚБЖ деректерінің үлгілері құралдарымен концептуалды үлгіні ұсыну»). 

 

5.2 Концецептулды үлгіні ER-диаграмма түрінде ұсыну  

5.2.1 Тұрғызудың негізгі сатылары. 

Аталып өткендей, концептуалды үлгі әртүрлі қолданушылардың деректер 

туралы жалпыланған ұсынысын білдіреді. Осыған байланысты концептуалды 

үлгіні тұрғызу, ережеге сәйкес, екі сатыда жүреді. Бірінші сатыда деректердің 

сипаттамаларын жинау және талдау жүргізіледі және жергілікті ұсыныстардың 

http://www.intuit.ru/studies/courses/508/364/lecture/8649
http://www.intuit.ru/studies/courses/508/364/lecture/8649
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үлгілері тұрғызылады (жергілікті үлгі). Барінен жиі жергілікті желі бір 

қолданушының ұсынысын (жеке функционалды есепті) бейнелейді. Кейде 

мұндай үлгі бірнеше функциналды есептер (бірнеше қосымшаларды) 

деректерінің біршама тәуелсіз аймақтарында сипаттай алады. Бұл жерде айта 

кету керек, жеке қолданушылардың ұсыныстарын үлгілеу деректерді 

интеграциялау деңгейінің төмендеуіне алып келеді, ал қолданушылар тобының 

бірлескен ұсыныстарын үлгілеу жобалаудың күрделілігінің көтерілуіне алып 

келеді. Осыған байланысты жергілікті үлгілеу үшін деректер аймағын таңдау 

кезінде жоғарыда көрсетілген нұсқалардың арасында ымыралы шешім таңдауға 

тура келеді.  

Концептуалды үлгіні жасақтау кезінде, ең алдымен, түйінді анықтау 

қажет. Осы мақсатпен келесілерді жасау қажет:  

- қандай ақпарат сақталатынын және өңделетінін және оны түйін ретінде 

анықтауға болады ма, соны түсіну қажет;  

- осы түйінге атау меншіктеу; 

- түйін атрибуттарын айқындау және оларға атау меншіктеу;  

- түйіннің бірегей идентификаторын анықтау.  

Түйіндерді айқындай отырып, олардың арасында қандай байланыс 

болатынын анықтау қажет.  

Байланыстарды анықтау кезінде (әрине, деректерді өңдеудің шешілетін 

есептеріне қатысы бар, байланыстарды ғана қарастырамыз) келесілерді ескеру 

қажет:  

- бір түйіннің данасы басқа түйіннің данасымен қалай байланысқан;  

- қолданушының барлық сұраныстарына жауап беру мүмкіндігі болу 

үшін қандай байланыс орнатылуы қажет (олардың ақпараттық қажеттілігінен 

шыға отырып). 

Әрі қарай байланыстарға атау меншіктеу және байланыс типін анықтау 

қажет.  

Екінші сатыда тұрғызылған жергілікті үлгілер жалпыланған 

концептуальды үлгіге біріктіріледі.  

 

5.2.2 Жергілікті ұсыныстарды үлгілеу. 

Ең алдымен, тұрғызылған үлгі бір қатар талаптарды қанағаттандыру 

қажет екенін атап өту қажет:  

- қолданушының деректер туралы ұсынысын сай бейнелеу; 

- қолданушының мүмкін сұраныстарына мүмкін жауаптарды беру, 

сонымен бірге оны қарастырылып отырған түйіндер саны бойынша аз 

шығынмен жасау қажет;  

- аз қосарланушылықпен деректерді ұсыну.  

Жоғарыда көрсетілген талаптарды қанағаттандыратын, үлгілерді тұрғызу 

үрдісі творчествалық болып табылады және оны нысандандыру, ережеге 

сәйкес, мүмкін емес. Дегенмен, үлгілеу кезінде нұсқалардың туындауының 

біршама тәсілдерін көрсетуге болады. Қосарлану көлемін бағалау негізінде 

осындай нұсқалардың біреуін таңдау және қолданушылар сұраныстарына 
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жауап кезінде қарастырылатын нысандар саны жобаланатын деректер қорының 

пайдаланушылық сипаттамаларын жақсартуға мүмкіндік береді.  

Үлгілеудің құбылмалылығы түйіндерді, атрибуттарды және 

байланыстарды таңдаудың бір қатарсыздығына себепші болады.  Бір нұсқада 

бір нарсені түйін ретінде, басқа нұсқада сол нарсені атрибут ретінде, ал үшінші 

нұсқада оны байланыс ретінде анықтауға болады. Мысалы, алдында біз 

«факультет нөмірі», «факультет атауы» атрибуттары бар «ФАКУЛЬТЕТ» 

түйінін анықтадық. «Кафедра нөмірі», «кафедра атауы» атрибуттары бар 

«КАФЕДРА» түйінін енгізейік. Бұл түйіндер арасында «факультет 

кафедралардан тұрады» байланысы бар. Басқа нұсқада мүмкін, онда жоғарыда 

көрсетілген байланыс түйін атрибуттары арқылы ұсынылады («ФАКУЛЬТЕТ» 

түйініне, осы факультеттің барлық кафедраларының нөмірі және атауы бар, 

қосымша атрибут енгіземіз). 

Жергілікті үлгінің оңтайлы үлгісі таңдалғаннан кейін, түйіндердің, 

атрибуттардың және байланыстардың енгізілген атауларына редакциялау 

жүргізіледі. Мұнда келесі әрекеттер орындалады:   

- тиянақсыз (көмескі) атаулар алынып тасталады (барлық атаулар бір 

қатарлы қолданушылармен түсінілуі қажет); 

- синонимдер алынып тасталады (бір ұғымның әртүрлі атаулары); 

- омонимдер алынып тасталады (әртүрлі ұғымдардың бір атауы). 

Бұл әрекеттер, жалпылама айтқанда, интеграциялық сипатта болады, 

себебі оларды орындағаннан кейін және қайта тиянақсыз (көмескі) атаулар, 

синонимдер, омонимдер пайда болуы мүмкін.  

 

5.2.3 Жергілікті үлгілерді біріктіру. 

Бұл сатыда жеке қолданушылардың (немесе қолданушылар топтарының) 

жергілікті ұсыныстарының тұрғызылған үлгілері бір концептуалды үлгіге 

біріктіріледі. Жергілікті үлгілерді бірігуі келесі жолдармен жүргізіледі:  

- бірдей элементтердің бірігуі; 

- әртүрлі үлгілердің түйіндер жиынының арасында байланыс орнату; 

- әртүрлі үлгілердің элементтері арасындағы байланысты ұсыну үшін 

жаңа біріктірілген элементтерді енгізу; 

- бір жалпыланған түйін ретінде осы түйіндерді түсіндіруге мүмкіндік 

беретін, түйіндердің әртүрлі ұқсас типтерін жалпылау. 

Осы жолдардың әрқайсысын қарастырайық. 

Бірдей элементтердің бірігуі 

Егер үлгі элементтері бірдей мағыналық мәнге ие болса, үлгілердің екі 

немесе одан да көп элементтері бірдей болады.  

Бірдей элементтері бар үлгілерді біріктіру осы элементтерді біреуіне 

«біріктіру» жолымен жүзеге асады. «МАМАНДЫҚ» түйіндерінің екі 

жиынының үлгіде  1 және 2 бірдей мағыналық мәні болады (5.3 сурет), және 

түйіндердің бір жиынымен алмастырылуы мүмкін ( 5.4 сурет).  

http://www.intuit.ru/studies/courses/508/364/lecture/8647?page=2#image.5.4
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5.3 сурет – Бірдей элементтері бар үлгілер 

 
 

 

5.4 сурет – Біріктірілген үлгі 

 

Әртүрлі үлгілердің түйіндері жиынының арасында байланыс орнату.  

Біріктірілетін үлгілердің түйіндері жиынын қарастыру кезінде олардың 

арасындағы байланысты айқындау қажет, себебі нақ осы байланыстар соңында 

интегралданған деректер қорын анықтайды.  

Біріктірілген элементтерді енгізу. 

Үлгілерді біріктіру кезінде әртүрлі үлгілер арасындағы байланыс жаңа 

элемент ретінде қарастырылуы мүмкін.  

Мысал ретінде студенттермен тапсырылатын емтихандардың ақпараттық 

ұсынысын үлгілеуді қарастырайық (5.5 сурет). 

 

 5.5 сурет – Жергілікті ұсыныс 
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Жергілікті ұсыныстарды біріктіре отырып, жаңа байланыстарды 

орнатамыз (5.6 сурет). 
 

 

 

5.6 сурет – Жергілікті ұсыныстардың бірігуі 

 

Аталып өткендей, үлгінің «жетілуінің» көрсеткіштерінің бірі қолданушы 

сұраныстарына жауап беру мүмкіндігі болып табылады және байланыстарды 

орнату дәл осы мақсатты көздейді. Қарастырылып отырған үлгіге қандайда 

болмасын байланыс енгізілсе де, «А студент В пәні бойынша қандай баға алды» 

сұранысына жауап беру мүмкін емес екенін көру қиын емес. Мұндай жағдайда 

агрегация принципін – үлгі элементтері арасындағы қажетті байланысты 

біршама жаңа элемент ретінде енгізуді қолдану қажет. Берілген мысалда бұл 

жаңа біріктірілген элементті «СТУДЕНТ ЕМТИХАНЫ» ретінде анықтауға 

болады (5.7 сурет). 

 

5.7 сурет – Біріктірілген элемент 

 

Әрі қарай жергілікті үлгілерді біріктіру үрдісі әдеттегі түрде жалғасады.  

Түйіндердің ұқсас типтерін жалпылау. 

Әртүрлі факультеттердің жергілікті үлгілерін қарастырайық, мысалы – 

есептеуіш математика және кибернетика (ЕМК) факультетінің үлгісі, 

экономикалық факультет үлгісі және т.б.. ЕМК факультетінің жергілікті 

үлгісіне «ЕМК ФАКУЛЬТЕТІНІҢ МАМАНДЫҚТАРЫ» және «ЕМК 

ФАКУЛЬТЕТІНІҢ СТУДЕНТТЕРІ» түйіндері кіреді, ал экономикалық 

факультеттің  жергілікті үлгісіне «ЭКОНОМИКАЛЫҚ ФАКУЛЬТЕТІНІҢ 

МАМАНДЫҚТАРЫ» және «ЭКОНОМИКАЛЫҚ ФАКУЛЬТЕТІНІҢ 

СТУДЕНТТЕРІ» түйіндері кіреді (5.8 сурет). 

http://www.intuit.ru/studies/courses/508/364/lecture/8647?page=3#image.5.6
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5.8 сурет – Ұқсас элементтері бар үлгілер 

 

«ЕМК ФАКУЛЬТЕТІНІҢ МАМАНДЫҚТАРЫ» және 

«ЭКОНОМИКАЛЫҚ ФАКУЛЬТЕТІНІҢ МАМАНДЫҚТАРЫ» түйіндерінің екі 

жиыны үлгіде 1 және 2 бірдей мағыналық мәні болады және жаңа атрибут – 

факультет атауын қосу арқылы түйіндердің бір жиынымен алмастырылуы 

мүмкін (5.9 сурет). 

 
 

5.9 сурет – Жалпыланған түйіндер мысалы 

 

Берілген жағдайда осындай жолмен факультеттің жергілікті үлгілерінің 

қалған барлық түйіндерінде біріктіруге болады, себебі «ЭКОНОМИКАЛЫҚ 

ФАКУЛЬТЕТІНІҢ СТУДЕНТТЕРІ» және «ЕМК ФАКУЛЬТЕТІНІҢ 

СТУДЕНТТЕРІ» сондай бірдей мағыналық мәнге ие және оларды да осылай 

біріктіруге болады. Алайда жалпы жағдайда әр жергілікті үлгі, басқа жергілікті 

үлгілерде жоқ, түйіндерден және байланыстардан тұра алады.  

Басқа мысалды қарастырайық. Біз студенттер туралы (тегі, аты, әкесінің 

аты, курс, топ) және оқытушылар туралы (тегі, аты, әкесінің аты, кафедра, 

қызметі) деректерді сақтап отырмыз деп ойлайық. Демек, пәндік аймақта екі 

түйінді – «СТУДЕНТ» және «ОҚЫТУШЫ» бөліп көрсетеміз.  

Бұл әртүрлі түйіндерді біршама жағдайда ұқсас ретінде түсіндіруге 

болады. Сәйкес түйіндерді жалпылау үшін, ең алдымен, олардың атрибуттарын 

жалпылау қажет. «Тегі, Аты, Әкесінің аты» атрибуттары екі түйінде де сәйкес 

келеді, «Кафедра» және «Курс», «Топ» атрибуттары жұмыс (оқу) орнын 

көрсетеді және оларды  «Жұмыс (оқу) орны» жалпыланған атрибутымен 

алмастыруға болады. «Қызметі» атрибутын, егер сәйкес атрибуттың мәні 

ретінде  «студент» мәнін қолданатын болсақ, «СТУДЕНТ» түйінінде де 

http://www.intuit.ru/studies/courses/508/364/lecture/8647?page=3#image.5.9
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қолдануға болады. Онда «ОҚЫТУШЫ» және «СТУДЕНТ» екі түйінде ұқсас 

ретінде түсіндіруге және оларды жалпыланған түйінге алмастыруға болады. 

Бұл жалпыланған түйінге «КАДРЛЫҚ БІРЛІК» деген атау берейік (5.10 сурет). 

 
 

 

 5.10 сурет – Жалпыланған түйін мысалы 

 

Студентте «Жұмыс (оқу) орны» атрибуты «Курс. Группа»  атрибуттарына 

сәйкес мәндерді қабылдайды, оқытушыда – кафедра атауы. Жалпыланған үлгі  

көрсетілген (5.11 сурет).  

 

5.11 сурет – Жалпыланған үлгі 

 

Бұл жағдайда концептуалды үлгінің құрылымы екі есеге жеңілденеді, 

демек, деректер құрылымы да. Оқытушылар және студенттер туралы 

деректермен жұмыс жасау үшін бір бағдарлама жиыны жеткілікті. Осылайша, 

нысандардың ұқсас типтерін жалпылау бағдарламалауға кезекті шығындарды 

барынша қысқартуға мүмкіндік береді.  

Жергілікті ұсыныстарды біріктіру үрдісінде, жергілікті үлгілеудегі 

сияқты, атауларды редакциялау жүргізіледі (себебі мұнда жаңа атаулар пайда 

болады). Біріктіру үрдісі сонымен қатр итеративті сипатта болады және барлық 

ұсыныстар интеграцияланбайынша, барлық қарама-қайшылықтар 

келісілмейінше жіне жойылмайынша, барлық атаулар редакцияланбайынша 

жалғаса береді. Жергілікті ұсыныстарды біріктіру нәтижесінде алынған 

жалпыланған ұсыныстар концептуалды үлгі болып табылады.  

 

5.3 Толықтық шектеулері 

Деректер қорының толықтығы деп ол пәндік аймақты толық, қарама-

қайшылықсыз және сай бейнелейтін (дұрыс) ақпаратты түсінеміз.  

Деректер қорынап енгізілетін (сонымен бірге әртүрлі қолданушылармен 

әртүрлі деректер енгізілуі мүмкін), орасан зор деректердің көлеміне енгізу 

қателерінің үлкен саны себепші болады. Ақпаратты дәстүрлі «қағаздық» өңдеу 

http://www.intuit.ru/studies/courses/508/364/lecture/8647?page=3#image.5.10
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кезінде де, қате жазылған, деректер жеткілікті жиі кездеседі. Алайда адам, 

біршама деректермен жұмыс жасай отырып, осы деректер туралы өзінде бар 

деректерді бақылау үшін күңгірт қолданады. Мысалы, кадрлар бөлімінің 

қызметкері, қызметкер карточкасынан 1693 туған жылды көріп, бірден бұл 

қатені байқап, жай екі санның орны ауысып кеткен деп ойлайды және нақты 

туылған жыл 1963. Яғни, қызметкердің ұсыныстарында деректерге біршама 

логикалық шектеулер жасалған. Деректер қорымен жұмыс кезінде енгізілген 

деректердің дұрыстығын бақылау үшін шектеулерді құрастырған және 

қолданған дұрыс шығар.  

Сәйкес шектеулерді әдетте 3 топқа бөледі: сыртқы, арнайы 

құрастырылған және ішкі. Пәндік аймаққа бірінші екі топ жатады, оларды біз 

бұл бөлімде қысқаша сипаттап кетеміз. Ішкі шектеулер деректер үлгісіне 

жатады және ол, деректер үлгісіне арналған, бөлімде қарастырылатын болады.  

Сыртқы шектеулер. 

Бұл шектеулер пәндік аймақты бейнелеудің баламалылығымен 

байланысты. Мысалы, мекеме қызметкері 17 жастан жас және 90 жастан үлкен 

болмауы қажет. Туылған жылға (GR) қойылатын сәйкес шектеулерді келесі 

түрде жазуға болады:  

Ағымдағы жыл – 17 > GR > Ағымдағы жыл – 90. 

Мұндай шектеулерді берудің бір тәсілі қандайда бір атрибуттың мүмкін 

мәндерінің соңғы жиынын аудару болып табылады. Мысалы, жоғарғы оқу 

орнындағы оқытушы қызметі келесі мәндерді қабылдауы мүмкін: профессор, 

доцент, аға оқытушы, оқытушы, ассистент. Нақты дана үшін, аталған 

мәндермен сәйкес келмейтін, енгізілетін қызмет мәні қате болып табылады.  

Арнайы құрастырылым көмегімен сипатталған, шектеулер.  

Мысалы, жоғарғы оқу орнының деректер қорына студенттер және 

оқытушылар саны туралы деректер енгізіледі. Нормативті құжаттар бойынша 

студенттер санының оқытушылар санына қатынасының нақты мәні берілген. 

Деректерді ңанықтығын бақылау үшін осы қатынастың тексерісін қолдануға 

болады. Мұндай құрастырылымдар қарастырылатын пәндік аймақтын 

деректерінің ерекшелігіне шыға отырып тұрғызылады. Мысалы, келесі түрдегі 

көп құрастырылымды тұрғызуға болады: берілген атрибут бойынша мәндер 

қосындысы түйіндердің барлық данасы бойынша басқа түйіннің данасындағы 

біршама атрибуттар мәнімен сәйкес келуі қажет.  

Осылайша, деректердің айқындығын көтеру үшін, ER-үлгілеу сатысында 

деректерге сәйкес шектеулерді құрастыру қажет. Мінсіз жағдайда атрибуттың 

әр мәні қандай да бір жолмен бақылануы қажет.  Бұл шектеулерді пайдалану 

деректер қорындағы деректердің айқындығын барынша көтеруге мүмкіндік 

береді.  

Қысқаша қорытында. Пәндік аймақты үлгілеу үрдісі қарастырылды. 

Сонымен бірге негізгі қолданылатын ұғымдар (түйін, атрибут, идентификатор, 

байланыс, байланыс типтері, ER-диаграмма) анықталды.  

Түйінді және байланысты үлгілеудің негізгі сатылары қарастырылды 

(жергілікті ұсыныстарды үлгілеу, ұқсастық ұғымын пайдаланып жергілікті 

үлгілерді біріктіру, агрегация, жалпылау). 
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Пәндік аймаққа тікелей қатынасы бар, толықтық шектеулеріне түсінік 

берілді (сыртқы шектеулер; арнайы құрастырылым көмегімен сипатталған, 

шектеулер). 

 

6 Концептуалды жобалаудың екінші сатысы (ДҚБЖ деректерінің 

үлгілері. ДҚБЖ деректерінің үлгілері құралдарымен концептуалды үлгіні 

ұсыну)  

Мақсаты: деректер қорын құру кезінде концептуалды үлгіні ұсынуға 

арналған құрал ретінде ДҚБЖ деректерінің үлгілері туралы жалпы ұсыныс 

беру, деректердің типтік үлгілерін қарастыру (желілік үлгі, иерархиялық үлгі, 

реляциялық үлгі, көп өлшемді үлгі), әртүрлі ДҚБЖ концептуалды үлгі қалай 

ұсынылатынын көрсету, деректер қорын автоматтандырылған жобалаудың 

құралдарының негізгі жұмыс принципін қарастыру.  

6.1 ДҚБЖ деректері үлгісінің құралдарымен концептуалды үлгіні 

ұсыну  

6.1.1 ДҚБЖ деректері үлгісі туралы ортақ ұсыныстар.  

Деректер қорын жобалаудың негізгі сатыларына сәйкес концептуалды 

үлгіні тұрғызғаннан кейін деректер қорын басқару жүйесі таңдалады, оның 

көмегімен деректер қоры және онымен жұмыс ұйымдастырылады. Әр ДҚБЖ 

деректердің біршама түрін және типін қолдайды, сонымен қатар ДҚБЖ 

деректері үлгісін құрайтын, деректер арасындағы байланысты ұсыну 

құралдарын да қолдайды. Деректер қорын жобалаудың екінші сатысы ДҚБЖ 

деректері үлгісінің құралдарымен  концептуалды үлгінің алдыңғы сатыларында 

тұрғызылған ұсыныстардан немесе концептуалды үлгінің ДҚБЖ деректері 

үлгісі бейнесінен тұрады. Бұл сатыны жиі деректер қорының жергілікті 

жобалануы деп атайды. Сонымен бірге алынған үлгіні жиі концептуалды үлгі 

немесе сұлба деп те атайды (бірақ ДҚБЖ деректері үлгісі ұғымына 

айрықшаландырылған). Кейбір дереккөздерінде алынған үлгіні деректердің 

жергілікті құрылымы немесе деректер қоры деректерінің үлгісі деп атайды.  

ДҚБЖ деректері үлгісі ұғымын түрліше сипаттауға болады. Бір жағынан, 

ДҚБЖ деректері үлгісі – бұл, пәндік аймақтан ала бөтен біршама абтракция 

ретінде қарастырылатын, деректерді құрылымдау тәсілі. Тағы бір жағынан, 

ДҚБЖ деректері үлгісі – бұл пәндік аймақтың және динамиканың 

концептуалды үлгі ұсынысының құрылғысы.   

Жоғарыда көрсетілген екі жақты да ескере отырып, пәндік аймақтың 

(түйіннің, атрибуттың, байланыстың) концептуалды үлгі ұсынысы үшін 

қолданылатын, ДҚБЖ деректері үлгісінің негізгі құрылымдарын анықтайық.. 

Деректер элементі (өріс) – деректердің ең кіші атаулы бірлігі. Атрибут 

мәндерін ұсыну үшін қолданылады.  

Деректер элементімен «деректер типі» ұғымы ажырамастай бір-бірімен 

байланысты, ол өзіне сәйкес өрісті ала алады. Әртүрлі ДҚБЖ әртүрлі деректер 

типі қолданылуы мүмкін, олардың ішінде аса көп тарағандары (көптеген ДҚБЖ 
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қолданылатын) келесілер болып табылады: сандық (numeric), символдық (char), 

дата (date) және т.б.. 

Жазба – өрістердің атаулы жиынтығы. Түйін атрибуттарының 

жиынтығын ұсыну үшін қолданылады (түйін туралы жазбалар). 

Жазбалар данасы – нақты мәнді өріс жазбалары. 

Бастапқы кілт – файл жазбаларының данасын бір мағыналы 

теңестіретін, минималды жазба өрістерінің жиыны.  

Файл – бір типтің жазба даналарының атаулы жиынтығы. Түйіндердің 

бір түрдегі жиынын ұсыну үшін қолданылады.  

Файлдар жиыны – жүйеде өңделетін, файлдардың атаулы жиынтығы. 

Бірнеше түйіндер жиынын ұсыну үшін қолданылады.  

«Файл» және «жазба» ұғымдарын жалпылайтын, «топ» ұғымын енгіземіз.  

Топ – бұл деректер элементінің және де басқада топтардың атаулы 

жиынтығы.  

Концептуалды үлгінің маңызды ұғымы түйіндер (түйіндер жиыны) 

арасындағы байланыс болып табылады. ДҚБЖ деректері үлгісінде сәйкес 

ұғымдар «топтық қатынастар» ұғымымен бейнеленеді.  

Топтық қатынастар – қарастырылатын топтың екі даналар жиынына 

берілген, атаулы бинарлы қатынастар. Бинарлы байланыстардың сипатына 

қарай топтық қатынастарды келесі түрлерге бөледі: 1:1, 1:M, M:1, M:N. 

Сандар жұбын топтық қатынастардың коэффициенті деп атайды. Топтық 

қатынаста топтың бір мүшесі қатынас иесі болып тағайындалады, басқасы 

– мүше.  

Деректер қоры – топ пен топтық қатынас даналарының атаулы 

жиынтығы.   

Топтық қатынастарды ұсыну үшін екі форма қолданылады:  

1) Кескіндік. Топтар кескін ұштарымен, топтар арасындағы байланыс – 

топ-иесінен топ-мүшесіне бағытталған қатынас атауы мен коэффициенті бар, 

доғалармен бейнеленеді.  

Кескін типі бойынша келесі түрлерге бөлінеді: 

- иерархиялық үлгі (циклсыз кескін – ағаш) ; 

 - желілік үлгі (ортақ түрдегі бағдарланған кескін). 

2) Кестелік. Топтар арасындағы байланыс кестелермен бейнеленеді, 

бағандар сәйкес топтардың кілттерін ұсынады. Құрылысына қарай сипаттау 

үшін қатынастың математикалық (теоретико-жиындық) ұғымы қолданылады. 

Сәйкес деректердің үлгісі реляциялық үлгі деп аталады.  

ДҚБЖ деректер үлгісі келесі түрде сипатталады: 

- деректердің жергілікті құрылымының (өрістердің, жазбалардың, 

файлдардың) мүмкін типтері мен сипаттамалары анықталды; 

- аса қарапайым тип құрылымдарынан аса ортақ типті құрылымды 

құрастыру ережесі берілді (мысалы, өрістерден тұратын жазбалар, жазбалардан 

тұратын өрістер және т.б.); 

- қосымша өрістердің көмегімен файлдар мен жазбалар арасындағы 

байланыстарды (қатынастарды) ұсыну тәсілі анықталды; 
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- құрылымдармен жүргізілетін мүмкін әрекеттер және оларды 

келесілерден тұратын оларды орындау ережелері анықталды:  

- деректермен орындалатын негізгі қарапайым операциялар; 

- жалпыланған операциялар (процедуралар); 

- арнайы процедуралармен (триггерлермен) жоғарыда көрсетілген 

операцияларды орындау кезінде автоматты түрде жіберілумен жүзеге 

асырылатын, деректерді қосу, жаңарту немесе жою операцияларының 

орындылығының қарапайым шарттарына қатысты бақылау құралдары;  

- белгілі бір әрекеттерді (ережелерді) орындаудың орындылығының 

соншалықты күрделі шарттарының бақылау құралдары;  

- процедуралардың (триггерлердің) арнайы класы. 

Негізгі қарапайым операциялар ретінде келесілер қарастырылады: кілттің 

берілген мәні бар жазбалар, қажетті жазбаны оқу, жазбаны қосу, жөндеу, жою. 

ДҚБЖ деректер үлгісінде сонымен қатар топтық қатынастарды орнату үшін 

арнайы операциялар қарастырылған.  

Жалпыланған операциялар немесе процедуралар – деректерді өңдеудің 

біршама алгоритмін жүзеге асыратын, операциялар тізбегі. Процедуралар 

ДҚБЖ автоматты түрде бастамшылық ете алады. ДҚ көшірмесін алу, ДҚ 

қалпына келтіру, басқа атрибуттар мәні бойынша ДҚ біршама атрибуттар мәнін 

есептейтін және т.б. процедуралары процедураларға мысал бола алады.  

Бақылау құралдары концептуалды үлгі толықтығының шектеулерін 

жүзеге асыру үшін қолданылады. Бақылаудың – шектеудің қарапайым 

құралдары – концептуалды үлгінің сыртқы шектеулері сияқты, деректер 

үлгісінің ішкі шектеулерінде жүзеге асыру үшін қолданылады. Соңғы 

шектеулер ретінде, жеке жағдайда, сәйкес емес типтегі, сәйкес емес сипаттағы 

(биттер саны бойынша, өрістер саны бойынша, жазбалар саны бойынша және 

т.б.) деректерді енгізуге шектеулер жүзеге асырылды. Бақылаудың (ереженің) 

аса күрделі құралдары ДҚ деректерді қосу немесе өзгерту кезінде 

операциялардың (аса күрделі) біршама тізбегін орындауды шақыруға мүмкіндік 

береді және сонымен арнайы құрастырылымдардың көмегімен сипатталған, 

толықтық шектеулерін жүзеге асырады.  

 

6.2.2 Деректер қорының деректер үлгісін тұрғызу (концептуалды үлгінің 

ДҚБЖ деректерінің үлгісіне бейнеленуі). 

Концептуалды жобалаудың бірініші сатысынан кейін бізде деректер 

туралы қолданушылардың жалпыланған ұсыныстары, ережеге сәйкес,  ER-

диаграмма түрінде құрастырылды. Келесі сатыда (нақты деректер үлгісі бар 

біршама ДҚБЖ таңдалғаннан кейін) таңдалған ДҚБЖ концептуалды сұлбасын 

терминдермен және ұғымдармен жазу қажет. Бұл сатыда концептуалды үлгінің 

әр түйіні, өрістерден тұратын, жазба ретінде сипатталады. Әр атрибут, 

таңдалған ДҚБЖ мүмкін, типтері және сипаттамалары бар өріс ретінде 

сипатталады. Концептулды үлгі байланыстары, таңдалған ДҚБЖ  сәйкес, 

ұғымдар түрінде сипатталады, қолданушы сұраныстарын жүзеге асыру реті 

ДҚБЖ типтік операцияларының көмегімен анықталады және т.б.  
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Жобалаудың бұл сатының нәтижесі, нақты ДҚБЖ айрықшаланған, 

концептуалды үлгі болады.  

 

6.2 ДҚБЖ деректерінің типтік үлгілері және концептуалды үлгі 

ұсынысы  

 

6.2.1 Деректердің желілік үлгісі. 

Бұл ДҚБЖ деректер үлгілерінің алғашқыларының бірі. Типтік желілік 

үлгі CODASYL (Conference of Data System Languages) жүйелік комитетінің 

деректер қоры бойынша (Data Base Task Group – DBTG) жұмыс топтарымен 

ұсынылды, бір позициясы және бір терминологиясы бар басқару деректерін 

өңдеудің белгілі фирмалық жүйесін талдау, осындай жүйелерді ұйымдастыру 

тәжірибесін жалпылау және сәйкес жүйелерді құру бойынша ұсыныстарды 

жасақтау олардың негізгі қызыметтері болды. Желілік үлгінің деректер 

құрылымы 6.1 бөлімі терминдерінде анықталады (элемент, жазба, топ, топтық 

қатынастар, файл, деректер қоры). 

Желілік үлгіде топтық қатынастарды жүзеге асыру арнайы енгізілген 

қосымша өрістерді - көрсеткіштерді (байланыс мекен жайы немесе сілтеме) 

қолдану арқылы жүзеге асырылады, олар топтық қатынастардың иесі және 

мүшесі арасында байланыс орнатады. Жазба әртүрлі типтердің қатынасынан 

тұруы мүмкін (1:1, 1:N, M:N). Егер байланыс орнату нұсқаларының біреуі 1:1 

анық болса (өрістері түйін атрибуттарына сәйкес келетін, қатынас иесі 

жазбасына қосымша өріс – жазбаға көрсеткіш – қатынас мүшесі қосылады), 

онда 1:N және M:N байланыстарын ұсыну мүмкіндігі дәл осылай қиындау 

болады. Сондықтан желілік ДҚБЖ байланыстарды ұйымдастырудың аса 

таралған тәсілі қосымша жазба типтерін енгізу болып табылады, көрсеткіштер 

олардың өрістері болып табылады.  

Мысал ретінде M:N топтық қатынасын қарастырайық. Үлгіге қосымша 

топ (қосымша жазбалар түрі) енгізіледі. Бұл жазбаның элементтері екі бастапқы 

топқа бөлінген көрсеткіштерден және топтық қатынастың M және (немесе) N 

мүшелеріне сәйкес келетін, оларды бір тізбекке байланыстыратын, 

қарастырылатын қосымша жазба даналарының көрсеткіштерінен тұрады (6.1 

сурет). 

http://www.intuit.ru/studies/courses/508/364/lecture/8649?page=2#image.6.1
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 6.1 сурет – M:N типті байланыс ұсынысы  

 

1:1, 1:M, N:1 байланыстарының ұсынысы M:N типті байланысын жеке 

жағдайы болып табылады және жоғарыда қарастырылғанға ұқсас жүзеге асады. 

Топ бірден де көп топтық қатынастың мүшесі бола алатынын ескерейік. 

Бұл жағдайда бірнеше қосымша топтар – көрсеткіштер енгізіледі, ал 

қатынастар тобы – иесіне бірнеше көрсеткіш – өрістер қосымша топқа 

енгізіледі. Онда жазбалар жиыны (топтар) және олардың арасындағы байланыс 

желілік құрылымды (ортақ түрдегі бағытталған кескін) құрайды. Топтар кескін 

ұштары болып табылады; топтық қатынастың иесінен мүшесіне қарай 

бағытталған, кескін доғасы – топтардың арасындағы байланыс болып 

табылады.  

Деректердің желілік үлгісі, тізімдік құрылымдардың әрекеті ретінде 

жүзеге асқан, деректерге жасалатын барлық қажетті операцияларды қолдайды. 

Деректердің желілік үлгісі концептуалды үлгі ұсынысының мүмкіндіктері 

бойынша барынша ортақ болып табылады. Кез келген ER-диаграмма қандайда 

бір өзгеріссіз желілік үлгі құралдарымен ұсынылады. Желілік үлгінің 

кемшіліктеріне әдетте оның негізінде алынатын концептуалды сұлбаның 

күрделілігін және сыртқы қолданушылармен сәйкес сұлбаны түсінудің үлкен 

еңбек сыйымдылығын жатқызуға болады.  

Алдыңғы дәрістегі желілік ДҚБЖ терминдермен ER-диаграмма 

(СТУДЕНТ және ФАКУЛЬТЕТ) бөлігі жазбаларының мысалын қарастырайық. 

Мысал ретінде «СТУДЕНТ» түйіні және «ФАКУЛЬТЕТ» түйінінің бірнеше 

даналарын қарастырайық (6.2 сурет). 

 

 

 

http://www.intuit.ru/studies/courses/508/364/lecture/8649?page=2#image.6.2
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6.2 сурет – Түйіндер даналарының мысалдары 

 

Иванов, Петров, Мишин студенттері ЕМК факультетінде оқысын, 

Сидоров және Кашин механико-математикалық факультетте оқысын. Онда    

ER-диаграмманың сәйкес бөлігінің желілік үлгісі келесі түрде болады (6.3 

сурет). 
 

 6.3 сурет – Концептуалды ұсыныстың желілік үлгісінің мысалы  

 

Қосымша файлда көрсеткіштердің біреуі қажет болған жоқ, себебі 

қарастырылып отырған байланыстың типі M:N емес, ал 1:N, х белгісі әрі қарай 

байланыстың жоқтығын білдіреді.    

http://www.intuit.ru/studies/courses/508/364/lecture/8649?page=2#image.6.3
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Желілік үлгінің аса маңызды кемшілігі алынатын концептуалды үлгінің 

«қаттылығы» болып табылады. Байланыстар жазбаларда көрсеткіштер түрінде 

бекітілген.  Осы деректерді қолданудың жаңа көрінісінің пайда болуы кезінде 

олардың арасында жаңа байланысты орнату қажеттілігі пайда болуы мүмкін. 

Бұл жазбада жаңа көрсеткіштерді енгізуді талап етеді, яғни ДҚ құрылымы 

өзгереді және демек, барлық деректер қоры қайта құрылады.  

Желілік үлгіні қолдайтын, ДҚБЖ IBM 360/370 (ЕС ЭЕМ) сериясындағы 

есептеуіш жүйелерде кеңінен қолданылды. Мұндай жүйелердің мысалы ретінде 

IDMS, UNIBAD (БАНК), және олардың аналогы СЕДАН, СЕТОР көрсетуге 

болады. Дербес компьютерлерде желілік ДҚБЖ кең таралымға ие болған жоқ. 

Дербес компьютерлерге арналған желілік ДҚБЖ db_VISTA III болып 

табылады. db_VISTA жүйесі С тілінде жүзеге асырылған және сондықтан 

төзімді болып табылады. Жүйе IBM PC, SUN, Macintosh типті ДЭЕМ 

пайдаланылады.  

 

6.2.2 Иерархиялық деректер үлгісі. 

Бұл да өте алғашқы деректер үлгілерінің бірі. Иерархиялық үлгіде топтық 

қатынастарды жүзеге асыру, желіліктегі сияқты, көрсеткіштер көмегімен 

жүзеге асырылуы мүмкін және кескін түрінде ұсынылады. Алайда, желілік 

үлгіге қарағанда, мұнда түбегейлі ерекшеліктер қатары бар:  

1) Топтық қатынастар жарыспалы бағыныңқы қатынастары болып 

табылады. Топ (жазба) – қатынас иесінің бағыныңқы топтары – қатынас 

мүшелері бар. Бастапқы топ арғы тегі деп, ал бағыныңқы топ ұрпағы деп 

аталады.  

2) Топтық қатынастар иерархиялық құрылымды құрады, оларды келесі 

түрдегі бағытталған кескін түрінде сипаттауға болады:  

- түбір деп аталатын, жалғыз ерекше ұшы (топқа сәйкес келетін) болады, 

оған бірде-бір қабырға кірмейді (топтың арғы тегі жоқ);  

- қалған барлық ұштарға тек бір қабырға ғана кіреді (барлық қалған 

топтардың бір арғы тегі бар), ал кез келген қабырғалар санынан басталады 

(топтар кез келген ұрпақтар санынан тұрады); 

- циклдар болмайды. 

3) Деректердің иерархиялық үлгісі бірнеше ағаштардың жиынтығын 

ұсына алады. Иерархиялық үлгінің терминалогиясында, деректер құрылымын 

сипаттайтын, ағаштар деректерді сипаттау ағаштары деп аталады, ал 

құрылымданған деректердің өзі (деректер қоры) –деректер ағашы деп аталады.  

Иерархиялық үлгіде іздеу операциясын жүзеге асырудың ерекшелігі 

операция әрқашан іздеуді түбірлік ұштан бастау және түбірден ұшына дейін 

иерархиялық жолдың (байланысқан ұштардың тізбегі) өзгешелігін анықтау 

болып табылады, олардың даналары іздеу шарттарын қанағаттандырады.  

Иерархиялық үлгі операцияларын жүзеге асыратын. Бағдарламалар 

желілік үлгіге арналған бағдарламаларға қарағанда барынша қарапайым, себебі 

мұнда құрылым бойынша навигацияны жүзеге асыру барынша жеңіл. 

Иерархиялық үлгінің пайда болуының мақсаттылығы нақты әлемнің ұйымдық 

жүйелерінің көпшілігі иерархиялық құрылымда (елді әкімшілік бөлу, мекеменің 
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ұйымдық құрылымы және т.с.) болатынымен жалпыланған. Сәйкес 

концептуалды ұсыныстар да иерархиялық құрылымда болады және табиғи 

түрде иерархиялық үлгі терминдерінде сипатталуы мүмкін. Иерахиялық үлгінің 

кемшілігі ретінде желіліктің жоғарыда көрсетілген кемшіліктерін айтуға 

болады.  

Иерархиялық үлгіні қолдайтын, ДҚБЖ IBM 360/370 (ЕС ЭЕМ) есептеуіш 

жүйелерінде жеткілікті кеңінен қолданылды. Мұндай жүйелердің мысалы 

ретінде IMS, OKA  жүйелерін және СССР отандық жасақтама ИНЕС атауға 

болады. Дербес ЭЕМ арналған иерархиялық ДҚБЖ мысал НИКА отандық 

жүйесі болып табылады (ИНЕС жүйесінің IBM PC бейімделуі). 

 

6.2.3 Деректердің реляциялық үлгісі. 

Алдыңғы бөлімдерде белгіленген желілік және иерархиялық үлгі 

кемшіліктерін ескере отырып, деректер үлгісіне қойылатын қажетті талаптарды 

құрастыруға болады:  

- бағдарламалауда ерекше машықтары жоқ, қолданушыға үлгі түсінікті 

болуы қажет;  

- деректерді қолданудың жаңа көріністерінің және жаңа байланыстарды 

енгізу қажеттілігінің пайда болуы барлық деректер үлгілерінің және деректер 

қорының толығымен қайта құрылымдауына алып келмеуі қажет.  

Жоғарыда көрсетілген талаптарды қанағаттандыратын, деректер үлгісі, 

жиі кестелік деп аталатын, реляциялық үлгі болып табылады.  

Мұнда қолданылатын негізгі ұғым, кесте түрінде ұсынылатын, қатынас 

ұғымы болып табылады, бағандары түйін атрибуттарына сәйкес келеді (кесте 

жолдарының құрылымы жазба құрылымына ұқсас келеді). Әр атрибут, домен 

деп аталатын, біршама мәндер жиынын қабылдай алады. Нақты өріс мәндері 

бар кесте жолдары кортеж деп аталады (соответствует понятию "жазба данасы" 

ұғымына сәйкес келеді). Кесте өрістері қарапайым (бөлінбейтін) есептелінеді. 

Осылайша, «кесте» ұғымы мұнда деректер үлгісінің «файл» ұғымына сәйкес 

келеді. Бастапқы кілт мұнда – кортежді қатынасқа бірмағыналы теңестіретін, 

атрибуттардың минималды жиыны.  

Топтық қатынастар екі түрлі жолмен ұсынылуы мүмкін. Бірінші тәсілде, 

қатынастың топ-мүшелеріне сәйкес келетін, кестелермен, қатынастың басқа 

мүшелерінің кілттік өрістерінің (атрибуттарының) бағандары қосылады 

(байланыс кілттік атрибуттар арқылы сипатталады). Екінші тәсілде топтық 

қатынастар қосымша топ (қосымша кесте) ретінде анықталады. Бұл қосымша 

кестенің бағандары қатынастың топ-мүшелері болып табылады. Осылайша, кез 

келген тәсілде деректердің сәйкес үлгісі кесте құрылымдарының жиынтығын 

білдіреді.  

ER-диаграмма жазбасының мысалын (5.2 сурет) реляциялық деректер 

қорының терминдерінде қарастырайық.  

Алдымен, түйіндерге сәйкес, кестелерді ұсынайық.  
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СТУДЕНТ кестесі 

Код Тегі Туылған жылы Туылған жері 

 

ФАКУЛЬТЕТ кестесі 

Нөмірі Атауы 

 

МАМАНДЫҚ кестесі 

Нөмірі          Атауы 

 

Байланыстарды сипаттайтын, кестелерді ұсынайық. 

 

«Студент факультетте оқиды» кестесі 

Студент коды Факультет нөмірі 

 

«Студент мамандық бойынша оқиды» кестесі 

Студент коды  Мамандық нөмірі 

 

«Факультетте мамандықтар бар» кестесі 

Факультет нөмірі  Мамандық нөмірі  

 

Мұнда жоғарыда сипатталған топтық қатынастарды ұсынудың екінші 

тәсілі жүзеге асырылғанын ескерейік. Демек, сәйкес ER-диаграмманы 

ұсынатын, кестелердің көптеген нұсқасын ұсынуға болады.  

Берілген кестелер үшін атрибуттар домені көрсетілмеген. Домендерді 

көрсетудің болмауы кесте мазмұнын бір мағыналы емес түсіндіруге алып 

келеді. Мысалы, бірдей атрибуттары бар екі кесте.  

 

Студент коды Тегі Туылған жылы Туылған жері 

Әртүрлі мағыналық мәндері болуы мүмкін және демек, мазмұндары 

әртүрлі (бір кестеде факультеттің барлық студенттері туралы деректер болуы 

мүмкін, ал басқа кестеде факультеттің тек топ басшылары туралы деректер 

болуы мүмкін). Домендерді көрсету болмаған жағдайда бір мағыналы емес 

түсіндіруді жою үшін кесте атауын қолданады (СТУДЕНТ; ТОП БАСШЫСЫ) 

Кестені формальды түрде сипаттау үшін қатынастың теоритико-

жиынтық ұғымы қолданылады.  

R қатынасының сұлбасы деп осы атрибуттар доменінің көрсетілген 

қатынас атрибуттарының атауларының тізімін (кесте бағандарына сәйкес 

келетін) айтамыз және  белгіленеді, 

мұндағы  {Ai} – Ai(i=1,n)  атрибутымен қабылданатын, мәндер жиыны.  

Концептуальды үлгіні ұсыну үшін қолданылатын, қатынастар 

сұлбасының жиынтығы реляциялық деректер қорының жиынтығы деп 
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аталады, ал сәйкес қатынастардың ағымдағы мәндері – реляциялық деректер 

қоры.  

Реляциялық үлгінің негізгі кемшілігі ретінде байланыстарды ұсыну 

кезінде ақпараттардың қосарлануын көрсетуге болады.  

Дербес ЭЕМ-ге арналған ДҚБЖ көпшілігі нақ реляциялық үлгіні 

қолдайтынын ескеру қажет. Мұндай аса таралған ДҚБЖ мысалы ретінде dBase-

қатарлы жүйелер, DB2, Paradox, Access, FoxPro, Oracle, MS SQL Server 

көрсетуге болады.  

Деректердің реляциялық үлгісі нақты толығырақ "Реляциялық үлгіні 

нысандандыру" қарастырылады.  

 

6.2.4 Көп өлшемді деректер үлгісі. 

Концептуалды үлгінің «түйін» ұғымына оралайық. 

Түйін – бұл ақпараттың ақпараттық жүйеге немен жинақталатыны 

туралы. Біршама түйін туралы ақпарат параметр қатарларына да тәуелді. 

Мысалы, келесі атрибуттардан тұратын, «СТУДЕНТТЕРДІҢ ҮЛГЕРІМІ» 

түйіні: екіліктер саны, үштіктер саны, төрттіктер саны, бестіктер саны. 

Атрибуттар мәні «курс», «оқу жылы» параметрлеріне байланысты. Егер 

реляциялық үлгінің сәйкес концептуалды сұлбасын сипаттау үшін қолданатын 

болсақ, онда әр курс үшін әр жыл бойынша көптеген «СТУДЕНТТЕРДІҢ 

ҮЛГЕРІМІ» кестелерін енгізу қажет болады. Осылай, Так, 5 курс және 

қажетінше 10 жылдың деректерін талдау үшін кестелердің саны елуге тең 

болады. Барлық кестелердің ұқсас құрылымдары қосарланады, параметрлердің 

біреуінің мәнін өзгерту кезінде бірдей типті деректерді талдаумен байланысты, 

деректерді өңдеу жеткілікті күрделі және т.б.  

Осы жағдай үшін аса сәйкес келетін деректер үлгісі OLAP (OnLine 

Analytical Processing – жедел аналитикалық өңдеу) технологиясында 

қолданылатын, көп өлшемді үлгі болып табылады. Деректер үлгісінің көп 

өлшемділігі мұнда ақпараттар құрылымының көп өлшемді логикалық ұсынысы 

және жалпылама айтқанда, визуализацияның көп өлшемдігімен байланысты 

емес.   

Көп өлшемді құрылымдар деректердің гиперкубы ретінде ұсынылады. 

Кубтың әр қыры өлшемділік болып табылады. Көп өлшемді деректер үлгісінде 

қолданылатын, негізгі ұғымдар «өлшеу» (dimension) және «ұяшық» (cell).  

Өлшеу – гиперкубтың қырларының біреуіне сәйкес келетін, нақты 

параметрлермен қабылданатын, мәндердің реттік нөмірі. Біздің мысал үшін 

өлшеулер ретінде келесілерді көрсетуге болады: 2006-2007, 2007-2008, 2008-

2009 оқу жылдары; курстар – 1,2,3 және т.б. 

Ұяшық немесе көрсеткіш – бұл, түйін атрибутына сәйкес келетін, өріс, 

оның мәні бекітілген параметрлердің мәндер жиынымен анықталады 

(«өлшеу» мәндерімен, мысалы, 2008-2009 оқу жылы, бірінші курс). 

Көп өлшемді деректер үлгісінде қосымша операциялар қатары 

анықталады, олардың ішінен «қиюды құрастыру» және «агрегация» 

операцияларын бөліп көрсетуге болады.  
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Қиюды құрастыру кезінде өзінің сұранысы бойынша қолданушыға, 

параметрдің бір немесе бірнеше мәндерін қолданушымен бекіту нәтижесінде 

алынған, гиперкубтың біршама ішкі жиындарымен ұсынылады. "Агрегация" 

операциясы ақпараттарды жалпы ұсыну үшін гиперкубтан қолданушыға өтуін 

қамтамасыз етеді, мысалы параметрлердің біреуінің барлық мәндері бойынша 

көрсеткіштер мәндерін қоса отырып, барлық курс бойынша дерлік.  

Мұндай үлгі параметрлердің әртүрлі мәндерінде деректерді жеңіл 

салыстыруға, біршама параметр мәндерінен нақты атрибуттар мәндеріне 

байланысты графиктер тұрғызуға және т.б. мүмкіндік береді (мысалы, жыл 

бойынша атрибуттардың өзгеруі). Сондықтан OLAP технологиясының негізгі 

қызметі – талдау жүргізу үшін және шешім қабылдау үшін ақпараттарды өңдеу.  

Көп өлшемді деректер үлгісін қолдайтын, ДҚБЖ жаппай қолдану енді 

басталады. Осындай типтегі аса танымал ДҚБЖ ретінде Oracle Express Server 

көрсетуге болады.  

 

6.3 Концептуалды үлгіні жобалаудың автоматтандырылған құралы  

Концептуалды үлгіні жобалаудың автоматтандырылған құралы қазіргі 

уақытта өзіне үлкен қызығушылық танытып отыр және деректер қорының 

құрылымын құру үрдісінде және деректерге қол жеткізу үшін қолданушы 

интерфейсінде қолданылады.  

Бұл құралдарды қолданудың мәні мынада, бағдарламалық жасақтаманың 

өмірлік циклының шиыршықты үлгісінің деректер қорының нақты әзірлеуінің 

басым көпшілігінде қолданудан тұрады, бұл бағдарламалық жасақтаманың 

бірнеше нұсқаларының тізбектей құрылуын қарастырады. Әр келесі нұсқа өзіне 

алдыңғыларын қосады (мүмкін, толығымен емес) және алдыңғы нұсқаларын 

тестілеу нәтижесінде алынған, қолданушының ескертулеріне жауап болып 

табылады. Деректер қорын құру кезінде бағдарламалық жасақтаманың бірінші 

үлгісі, өкінішке қарай, өте сирек сәтті болып келеді. Өте жиі тапсырыс беруші 

бірінші нұсқадан бас тартады, себебі ол оның талаптарына толығымен жауап 

бере алмайды. Мұндай жағдайдың себебі тапсырыс беруші, бағдарламаның 

бастапқы нұсқасы құрылғанға дейін, өзінің талаптарын нақты және толықтай 

құрастыра алмайды. Әдетте бағдарламаның бірінші нұсқасын алғаннан кейін 

тапсырыс беруші өзінің қосымша талаптарын қояды, оны құрылған деректер 

қорының шеңберінде жүзеге асыруға болмайды. Бұл жасақтаушыларды 

деректер қорының құрылымына өзгеріс енгізуге мәжбүрлейді, сонымен қатар, 

демек, деректер қорына қол жеткізугн мүмкіндік беретін қолданушы 

интерфейсінеде. Мұндай итерациялар, тапсырыс берушінің сұраныстарына 

сәйкес келетін, шешімді алған мезгілге дейін бірнеше болуы мүмкін.   Бірақ, 

қанағаттандырарлық шешімді алғаннан кейінде деректер қорын әзірлеу үрдісі 

аяқталмайды. Өмір бір орында тұрмайды және уақыт ағымының өтуіне 

байланысты тапсырыс берушілердің де талаптары өзгеріп отырады. Бұл 

өзгерістердің бір бөлігін деректер қорының құрылымын өзгертпей, тек 

қолданушы интерфейсін өзгерте отырып жүзеге асыруға болады, ал басқалары 

қолданушы интерфейсін де және деректер қорының құрылымын да өзгертуді 
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талап етеді. Мұндай өзгерістер өте ауыр болып табылатынын ескерейік, себебі 

оларды енгізу бойынша жұмыстардың еңбек сыйымдылығы өте жоғары және 

ең жағымсыздығы, мінедеттелген бағдарламалық кодтардың үлкен санын 

алмастыруды талап етеді. Басқаша сөзбен айтқанда, алмастырылған кодты 

бекерге жазған, негізінде оны жазудың да қажеті жоқ болып шығады.  

Осылайша, жұмысқа қабілетті деректер қорын құруды шартты түрде үш 

сатыға бөлуге болады – деректер қорын жобалау, бұл үрдісте жұмыс жасауға 

арналған түп-тұлғалар құрылады, кодтау – деректер қорының құрылымын және 

аяқталған қолданушы интерфейсін құру және дайын деректер қорын қолдау.  

Деректер қорын жобалаудың автоматтандырылған құралын қолданудың 

негізгі идеясы мынада, қолмен кодтау үрдісі жобалау процесі аяқталғаннан 

кейін ғана басталады. Жобалау сатысында деректер қорының сұлбасы және 

деректер қорына қол жеткізуге мүмкіндік беретін қолданушы интерфейсі, 

CASE-құралдарының (Computer Aided Software/System Engineering) көмегімен, 

концептуалды үлгінің сипаттамасынан шыға отырып, автоматты түрде 

құрылады. Әрине, мұндай жолмен құрылған интерфейс аяқталған өнім болып 

саналмайды, алайда ол тапсырыс берушіге соңғы өнімді бағалауға және өзінің 

өзгертулерін енгізуге мүмкіндік береді. Жұмыс жасайтын түп-тұлғаны 

тапсырыс беруші мақұлдағаннан кейін ғана жасақтаушылар қолмен кодтауға – 

аяқталған қосымшаны құруға кіріседі.  

Қолдау кезінде барі қайталанады, тек мынаны қоспағанда, барлық 

қосымша толығымен түрленбейді, ал тек, өзгерту қажет, бөлігі ғана. 

Тәжірибеде CASE-құралдар жиі ER-диаграмма түрінде деректер қорының 

сұлбасын құру үшін және  нақты ДҚБЖ арналған деректер қорының 

құрылымын түрлендіру үшін қолданылады. Тапсырыс берушіден өзгерістерді 

алғаннан кейін жасақтаушылар «түйін – байланыс» сәйкес өзгертулерді енгізеді 

және деректер қорының құрылымын қайтадан түрлендіреді.  Интерфейсті 

автоматты түрде түрлендіру құралдары сирек қолданылады.  

Қазіргі уақытта іс жүзінде әр ДҚБЖ өндіруші өзінің жекеменшік 

автоматты түрде жобалайтын бағдарламалық өнімін ұсынады. Бұл Oracle 

Designer (Oracle), Power Desinger (Sybase) және т.б. берілген бағдарламалық 

өнімнің көрсету нұсқаларын сәйкес сайттардан (http://www.oracle.com, 

http://www.sybase.com) жүктеуге болады.  

Сонымен қатар, нарықта, ДҚБЖ өндірмейтін, үшінші фирмалардың 

шешімдері ұсынылады. Олардың ішінде ең кең таралғаны AllFusion 

фирмасының – AllFusion ERwin Data Modeler және AllFusion Process Modeler 

(алдында – BPwin) және т.б. бағдарламалық өнімдері болып табылады. Ресейлік 

нарықта бұл берілген бағдарламаларды Interface Ltd фирмасы ұсынады. 

(http://www.interface.ru). «Түйін – байланыс» диаграммасын құру AllFusion 

ERwin Data Modeler көмегімен жүзеге асырылады, түрлендіруді қоса, одан әрі 

қарайғы бағдарламалық кодты үлгілеу деректер қорын құру AllFusion Process 

Modeler бағдарламасының көмегімен жүргізіледі.  

Деректер қорының көрнекілік үлгісін құрып ДҚ құрылымын 

оңтайландыруға және мекеменің талаптары мен тапсырмаларына толықтай 

http://www.oracle.com/
http://www.sybase.com/
http://www.interface.ru/
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сәйкес келуіне қол жеткізуге болады. Визуальды үлгілеу құрылатын деректер 

қорының сапасын, өнімділігін және оны әзірлеудің жылдамдығын көтереді.  

Interface Ltd сайтында, уақыты бойынша шектелген, толық жұмыс 

жасайтын, AllFusion ERwin Data Modeler көрнекілік нұсқасын жүктеуге қол 

жеткізуге болады.. 

Қысқаша қортындылар. Дәрісте концептуалды жобалаудың екінші 

сатысына – біршама ДҚБЖ деректер үлгісінің терминдерінде концептуалды 

үлгіні ұсынуға қатысты сұрақтар қарастырылған. Деректер үлгісі туралы жалпы 

ұсынысқа сипаттама берілді (негізгі қолданылатын ұғымдар – элемент, жазба, 

файл; негізгі құраушы сипаттамалар). ДҚБЖ деректер үлгісі концептуалды үлгі 

ұсынысының құралы ретінде қарастырылды (деректердің желілік үлгісі, 

деректердің иерархиялық үлгісі, деректердің реляциялық үлгісі, деректердің 

көп өлшемді үлгісі және OLAP-технология). ДҚБЖ деректерінің нақты үлгісі 

терминдерінде концептуалды үлгі жазбаларының мысалдары келтірілді. 

Концептуалды үлгіні жобалаудың автоматтандырылған құралдары туралы 

деректер келтірілді.  

 

7 Реляциялық үлгіні нысандандыру 

 

Мақсаты: реляциялық үлгілердің нысанданған сипаттамаларын және 

деректермен айла-шарғы жасау операцияларын деректер қорын жобалауда 

математикалық әдістерді және деректер қорына сұраныс тілдерін құру негізін 

қолдану үшін негіз ретінде қарастыру.  

 

7.1 Қатынастардың нысандандырылған сипаттамалары және 

қатынас сұлбалары  

6.2.3 бөлімінде айтылып өткендей, реляциялық үлгі, қатынас деп 

аталатын, екі өлшемді кесте түріндегі деректер ұсынысын сипаттайды. Бұл 

кестелердің бағандар атауы қызметін атрибуттар атауы атқарады. Сәйкес 

ұғымдардың нысандандырылған сипаттамаларын қарастырайық.  

A1, A2, ..., An атрибут атаулары болсын. Әр атрибут атауына Ai мүмкін 

жиын мәндері сәйкес келеді, олар Ai атрибутын қабылдай алады. Бұл мәндер 

жиыны Di Ai, i=1,n атрибутының домені деп аталады. Анықтама бойынша 

домендер бос емес соңғы немесе саналатын жиындар болып табылады. 

Анықтайық, реляциялық деректер қоры теориясында домен бір типтегі 

деректердің мәндерінің жиыны ретінде қарастырылады. Домен Di ұғымына, 

қарастырылып отырған кесетнің бағандарында  Ai тұрған, мәндер жиыны 

сәйкес келеді.  

R {A1, A2, ..., An} сұлбасы деп {A1, A2, ..., An} атрибуттар атауының 

соңғы жиыны аталады, мұнда Ai атрибуты Di (i=1, 2, ..., n) жиынындағы 

мәнді қабылдайды, мұндағы n – қатынас саны.  

«Қатынас сұлбасы» ұғымы екі өлшемді кесте құрылымының 

сипаттамасына сәйкес келеді (баған атаулары және мүмкін жиын мәндері).  

D=D1 UD2 U…UDN 
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болсын. 

R сұлбасы бар r қатынасы деп R: {A1, A2, ..., An} жиынынан  

D:{D1 UD2 U…UDN } 
 

жиынына {t1, t2, ..., tp} соңғы жиындарының бейнеленуі аталады,   

TK(AI) Di, k =1, I= 1, n. 

tk – бейнеленуі  k –шы кортеж деп аталады,  n – кортеж өлшемі. 

k -шы кортеж ұғымына, қарастырылып отырған кестенің k -шы қатарында 

тұрған, мәндер жиыны сәйкес келеді.  

r қатынасы ұғымына, қарастырылып отырған кестенің барлық қатарында 

тұрған, мәндер жиыны сәйкес келеді.  

R сұлбасы бар r қатынасының кілті деп   

K={Ai1,Ai2,…Aim}  {A1,A2,…An} 
минимальды ішкі жиыны аталады, мұндағы  

{i1,i2,…im}  {1,2,…n} 
кез келген екі түрлі кортеж  

t1, t2 r(t1 ≠t2) ,K ={Ai1, Ai2, ..., Aim} 

жиынының мәндері бойынша сәйкес келмейді.   

Мынадай жағдайлар болуы мүмкін, r қатынасы бірнеше кілтттерден 

тұрса. Мұндай кілттер потенциалды (мүмкін) деп аталады. Олардың ішінен 

кортеждерді сәйкестндіру үшін таңдалған кілт бастапқы кілт деп аталады.  

Осылайша, оны нақты теңестіру үшін, K жиынындағы кортеждер мәнін білу 

жеткілікті. Кілт қатынастар арасындағы байланысты ұсыну үшін қолданылады. 

Осы мақсатпен бір қатынастың бастапқы кілті онымен байланысты қатынастың 

құрылымына (атрибуттар жиынына) қосылады. екінші ретті қатынасы үшін 

сәйкес кілт сыртқы кілт деп аталады.  

Концептуалды үлгіні ұсыну үшін қолданылатын, қатынастар 

сұлбасының жиынтығы  реляциялық деректер қоры сұлбасы (деректердің 

реляциялық үлгісі) деп аталады. Сәйкес қатынастардың ағымдағы мәндері 

реляциялық деректер қоры деп аталады.  

«Концептуалды жобалаудың екінші сатысы (ДҚБЖ деректерінің үлгісі. 

ДҚБЖ деректерінің үлгісі құралдарымен концептуалды үлгіні ұсыну)»  

мысалдарынан деректердің реляциялық үлгісін жазып аламыз (6.3 сурет). 

Барлық сәйкес түйіндері атрибуттарының белгіленулерін жүргіземіз. A1 – 

студент коды, A2 – тегі, A3 – туылған жылы, A4 – туылған жері, A5 – факультет 

нөмірі, A6 –факультет атауы, A7 – мамандық нөмірі, A8 – мамандық атауы 

болсын.  «СТУДЕНТ» қатынасының сұлбасын R1 ретінде, «ФАКУЛЬТЕТ» 

қатынасының сұлбасын R2, «МАМАНДЫҚ» қатынасының сұлбасын R3, 

«СТУДЕНТ ФАКУЛЬТЕТТЕ ОҚИДЫ» қатынасының сұлбасын R4, 

«СТУДЕНТ МАМАНДЫҚ БОЙЫНША ОҚИДЫ» қатынасының сұлбасын R5, 

«ФАКУЛЬТЕТТЕ МАМАНДЫҚТАР БАР» қатынасының сұлбасын R6 ретінде 

белгілейік.  

Онда сәйкес мысалдың реляциялық үлгісі келесі қатынас сұлбаларының 

жиынтығымен сиптатталады:  
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R1(A1, A2, A3, A4) 

R2(A5, A6) 

R3(A7, A8) 

R4(A1, A5) 

R5(A1, A7) 

R6(A5, A7) 

Ескерейік, «қатынас сұлбасы» ұғымы кесте құрылымының 

сипаттамасына сәйкес келеді. Толтырылған мәндері (толтырылған жолдары) 

бар кесте «қатынас» ұғымына сәйкес келеді. Берілген мысал үшін, жоғарыда 

көрсетілген қатынас сұлбаларына сәйкес келетін, қатынастарды былай 

белгілейміз:  

r1, r2, r3, r4, r5, r6, 

Қатынастардың келесі қасиеттерін атап өтейік: 

1) Қатынастың, басқа қатынастардың атауларынан ерекшеленетін, 

атаулары болады.  

2) Кортеж элементтерінің әр мәні қарапайым деректер типі ретінде 

ұсынылады.  

3) Әр атрибуттың бірегей атауы болады. 

4) Барлық атрибуттардың мәні бөлінбейтін болып табылады. Бұл 

доменнің қарапайым деректер типінің мәндері ретіндегі анықтамасынан 

шығады, яғни домен мәндерінің арасында жиындар тұра алмайды.  

5) Қатынас сұлбасында атрибуттарды қарастыру ретінің мәндері 

болмайды, себебі қатынас кортежінде атрибуттар мәндеріне сілтеме үшін  

әрқашан атрибут атауы қолданылады.  

6) Қатынастарда кортеждерді қарастыру ретінің мәні болмайды, себебі 

қатынас кортеждер жиынын білдіреді, ал жиын элементтері, жиын 

теориясының анықтамасы бойынша, реттелмеген.  

7.2 Реляциялық үлгіде деректермен айла-шарғы жасау  

Деректермен айла-шарғы жасау үшін реляциялық үлгіде екі формальды 

аппарат қолданылады:  

- жиын теориясына негізделген, реляциялық алгебра;  

- бірінші ретті баяндауыштарды есептеуген негізделген, реляциялық 

есептеу.  

Реляциялық алгебра мен реляциялық есептеу механизмдері ұқсас, яғни 

реляциялық алгебраның кез келген мүмкін өрнектері үшін реляциялық 

есептеудің ұқсас формуласын тұрғызуға болады және керісінше.   

Бұл екі формальды аппарат процедуралық деңгеймен ажыратылады. 

Реляциялық алгебра өрнектері алгебралық операциялар (жоғарғы деңгейдегі) 

негізінде тұрғызылады және соған сәйкес, арифметикалық және логикалық 

өрнектер түсіндіріледі,  реляциялық алгебра өрнектерінде сонымен қатар 

процедуралық түсіндірілуі болады. Басқаша сөзбен айтқанда, реляциялық 

алгебра тілінде ұсынылған, сұраныс олардың үлкендерінің және мүмкін 
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жақшалардың болуының есебінен қарапайым алгебралық операциялардың 

тізбегі ретінде жүзеге асырылуы мүмкін.  

Реляциялық есептеу формуласы үшін бір мағыналы интерпретация 

(сәйкес нақты әрекеттер тізбегі), жалпылама айтқанда, жоқ. Формула тек 

шарттарды орнатады, олармен қатынастарды шешімдендіретін кортеждерді 

қанағаттандыру қажет. Сондықтан реляциялық есептеу тілдері аса процедуралы 

емес немесе ресми түрде айтылған болып табылады.  

Көрсетілген аппараттардың көмегімен жүзеге асырылған, операциялар 

маңызды қасиетке ие: олар қатынастар жиынымен тұйықталған. Бұл, 

реляциялық алгебра өрнектері мен реляциялық есептеу формулалары 

реляциялық ДҚ қатынастарының үстінде анықталатынын және есептеу 

нәтижесі де қатынас болып табылатынын білдіреді. Нәтижесінде кез келген 

өрнек немесе формула қатынас ретінде түсіндіріледі, бұл оларды басқа 

өрнектер мен формулаларда қолдануға мүмкіндік береді.  

Көріп отырғанымыздай, алгебра және есептеу үлкен айқын қуатқа ие, 

деректер қорына өте күрделі сұраныстар реляциялық алгебраның бір өрнегінің 

немесе реляциялық есептеудің бір формуласының көмегімен өрнектелуі 

мүмкін. Дәл осы себеп бойынша мұндай механизмдер реляциялық деректер 

үлгісіне қосылған. Реляциялық деректер қорына айла-шарғы жасаудың нақты 

тілі реляциялы толық деп аталады, егер, реляциялық алгебраның бір 

операциясының немесе реляциялық есептеудің бір формуласының көмегімен 

өрнектелетін, кез келген сұраныс осы тілдің бір операторымен өрнектелуі 

мүмкін.  

Алгебра және есептеу ДҚ қандай да бір тілінің толық негізі ретінде өте 

сирек қабылданады. Әдетте (мысалы, SQL тілі жағдайында) тіл алгебралық 

және логикалық құрастырылымының біршама қоспасына негізделетінін 

ескерейік.  Сонда да деректер қоры тілдерінің алгебралық және логикалық 

негізін білу тәжірибеде жиі пайдалы болып келеді.  

 

7.3 Реляциялық алгебра операциялары 

Реляциялық алгебра операциялары қатынастар жиынында анықталған 

және осы жиынға қатысты тұйық болып табылады (алгебраны құрайды). ДҚ кез 

келген сұранысты, реляциялық алгебраның бес негізгі операциясынан құралған, 

тізбектер түрінде ұсынуға болады екен. Осы операцияларды қарастырайық 

r  U  s бірігуі. 

r және s қатынастарының бірігуі деп r, немесе s, немесе екеуіне де 

жататын, кортеждер жиыны аталады. Бірігу операциясы үшін 

қатынастардың бірдей өлшемі қажет етіледі.    
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Мысал үшін 
 

r  s 

a b a  b g a 

d a f  d a f 

c b d     

болсын, онда 

 

a b a 

d a f 

c b d 

b g a 

Бірігу операциясының көмегімен бар қатынасқа жаңа кортежді қосу 

жүзеге асырылуы мүмкін. Бұл жағдайда r – бастапқы қатынас, s – бір қосылған 

кортежден тұратын, қатынас.  

r – s айырмашылығы 

r және s қатынастарының айырмашылығы деп r-ге жататын, бірақ s-ке 

жатпайтын кортеждер жиыны аталады. Бұл операция үшінде 

қатынастардың бірдей өлшемі қажет етіледі.  

r - s  

a b a 

c b d 

Айыр жағдайда машылық операциясының көмегімен бар қатынастан 

кортеждерді жою жүзеге асырылатынын ескерейік. Бұл жағдайда r – бастапқы 

қатынас, s – бір жойылатын кортежден тұратын, қатынас.  

r x s декарттық туынды  

r және s – өлшем қатынастары болсын k1 және k2 сәйкесінше. r x s 

декарттық туынды деп k1+k2 ұдықтағы кортеждер аталады, r-ге жататын, 

кортеждер құрайтын бірінші k1 компоненттер, ал соңғы k2 – s-ке жататын,  

кортеждер.  

r x s  

a b a b g a 

a b a d a f 

d a f b g a 

d a f d a f 

c b d b g a 

c b d d a f 
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πAi1,Ai2,…Aim(r) проекциясы 

πAi1,Ai2,…Aim(r)  проекциясы,  Ai1, Ai2, ..., Aim атаулары бар бағандарды 

таңдайтын r кортеждер қатынасынан алынатын, кортеждер жиыны.  

Басқаша сөзбен айтқанда, бұл, белгілі-бір атрибуттарды таңдау және 

қалғандарын алып тастау жолымен алынатын, «вертикальды» ішкі жиындарды 

тұрғызу операциясы. Қайталанатын кортеждер алынып тасталады.   

π1,3(r) 

a a 

d f 

c d 

таңдау (селекция) 

F – тұрақтылар немесе атрибуттар болып табылатын, операндалармен, 

салыстырудың арифметикалық операторларымен, логикалық операторлармен 

(және, немесе, не) құрылған, формула болсын, онда  таңдау (селекцией) деп 

F формуласымен берілген, шарттарды қанағаттандыратын компоненттері бар, 

кортеждер жиыны 

 
a b a 

Мұнда F:(1)=(3) – бірінші бағанның ішіндегілер үшінші бағанның 

ішіндегілерге тең 

Жоғарыда қарастырылған, реляциялық үлгілер (СТУДЕНТ, 

ФАКУЛЬТЕТ, МАМАНДЫҚ) үшін формальды операциялар көмегімен 

сұраныстарды ұсыну мысалдарының қатарын келтірейік.  

Мысал 1. 

Студенттер (тегі) тізімін құрастыру. 

«СТУДЕНТ» қатынасының сұлбасын қарастырайық.  

«Тегі» атрибуты мұнда  А2. сұранысқа жауап үшін  r1 А2 бағанына 

қатынасының проекциясын алу қажет.  
 

Мысал 2. 

Тектер тізімін және ағымдағы жылда 35 жастан жоғары студенттердің 

туылған жылын шығару.  

Сол  r1 қатынасын қарастырайық. Алдымен 35 жастан жоғары 

студенттерді таңдаймыз:  
 

Содан кейін алынған қатынастардың проекциясын бағанға аламыз  
 

Осы екі операцияны басқа – алдымен проекция, содан кейін селекция 

тізбегінде орындауға болатынын ескерейік. Қарапайым әрекеттерді орындау 

санын бағалау және талап етілетін жады көлемі бойынша осы нұсқалардың 

қайсысы жақсы екенін бағалау ұсынылады.  

Мысал 3. 
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«Ақпараттық технологиялар» мамандығы бойынша оқитын, 

студенттердің тектерінің тізімін шығару. Мамандықтар атауы r3 қатынасының 

атрибуты болып табылады. Егер бұл қатынаста «тегі» атрибуты бар болса, онда 

тапсырма мысал 2 ұқсас шешілетін еді. r5 қатынасында "студент коды" 

атрибуты бар, ал «тегі» атрибуты r1 қатынасында бар. Бұл сұранысқа жауап алу 

үшін «студент коды» бойынша r3 қатынасын және r1 қатынасын байланыстыру 

қажет.  

Алдымен r3 қатынастан «Ақпараттық технологиялар» мамандығының 

атауы бар кортеждерді таңдаймыз. Алынған қатынасты  rp1 деп белгілейміз. 

(болашақта аралық қатынастарды rp1, rp2, rp3 және т.б. тізбектей белгілейтін 

боламыз). 
 

Әрі қарай бізді тек A1 атрибуты– «код студента» қызықтыратын болады. 

Сондықтан осы бағандардың проекциясын аламыз. 

. 

Әрі қарай r1 және rp2 қатынастарын байланыстыру қажет (кестелерді 

жабыстыру). Кестелерді жабыстыру үшін «декарттық туынды» операциясы 

қолданылады: 

rp3=r1xrp2 

r3 қатынасында екі бірдей баған бар: r1 қатынасындағы A1 және rp2 

қатынасындағы A1. r3 қатынасынан, сәйкес бағандардағы мәндер сәйкес 

келетін, жолдарды таңдай отырып, «Ақпараттық технологиялар» мамандығы 

бойынша оқитын, студенттер туралы деректерді аламыз.  

, 

мұндағы A1 * r1 және A1 * rp2 декарттық туындының бірінші және 

екінші сәйкес құрама бөліктерінің сәйкес келетін A1 бағанын белгілейді. Енді 

сәйкес келетін студенттердің тектерін таңдау ғана қалды.  
 

Талап етіліп отырған нәтижені аламыз. Әрекетті және жадыны үнемдеу 

үшін, кестелерді жабыстырудың алдында, r1 қатынасының A1, A2 бағандарына 

проекция операциясын жасау мақсатты болатынын ескерейік. (декарттық 

туындыға артық бағандарды қоспау үшін). 

Реляциялық алгебраның енгізілген бес негізгі операциялары реляциялық 

деректер қорына кез келген сұранысты жүзеге асыруға мүмкіндік береді. 

Алайда негізгі операциялардың қатарымен реляциялық алгебраның қосымша 

операцияларын қолдану жиі ыңғайлы болып келеді (негізгілері арқылы 

өрнектеле алатын). 

Қиысу 

r және s қатынастарының қиысуы деп r-ге де,  s-ке де жататын, кортеждер 

жиыны аталады. Қиысу айырмашылық операциясы арқылы өрнектелуі мүмкін  
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-біріктіру  

Ai және Aj бағандары бойынша r және s -біріктіру  r және s декарттық 

туындыларындағы осындай кортеждер жиынын білдіреді, қатынасында r-дің  

i –ші компоненті  s-тің  j –ші компонентімен бірге болады. Егер  теңдік 

операторы болып табылса, онда бұл операция эквибіріктіру деп аталады  
 

 

мұндағы l – r қатынасының өлшемі. 

мысал. 

r    s   

1 2 3  3 1  

4 5 6  6 2  

7 8 9     

 

 

 
 

1 2 3 3 1 

1 2 3 6 2 

4 5 6 6 2 

Мысал 3 екі тізбектей келе жатқан операция (декарттық туынды және 

селекция) бірге біріктіру операциясын құрайды. Кестелерді біріктіру үшін 

декарттық туындыны қолдану кестелер арасындағы байланысты орнатуға 

арналған келесі операция ретінде селекцияны қолдануды ескертеді.  Сондықтан 

осындай біріккен операцияларды қолданған және ДҚБЖ дәл біріктіру 

операциясының өзін бағдарламалық жүзеге асырған дұрыс.  

Табиғи біріктіру  

Бағандардың атауы болған кезде (атрибуттар болып табылғанда) ғана 

операция қолданылады.  Операция бірдей атрибуттары бар қатынастарға 

қолданылады.   

r = (A1, ..., Ak, B1,..., Bn), s = (A1, ..., Ak, C1,..., Cm) 

болсын,  

A1, ..., Ak атаулары сәйкес келеді. 

Онда келесі түрде анықталады 
 

 

Реляциялық алгебраның келтірілген операцияларының маңыздылығын 

айқындау үшін, сонымен қатар реляциялық ДҚБЖ ұғымын анықтау үшін 

реляциялық деректер қоры аймағындағы жетекші мамандардың бірі К.Дж. 

Дейттің келесі анықтамасын келтірейік: «Жүйені реляциялық деп атаймыз, егер 
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ол, ең құрығанда, реляциялық деректер қорын қолдайтын болса, яғни, 

қолданушылармен кесте және тек кесте ретінде ғана қабылдана алатын, 

деректер қоры, реляциялық алгебраның селекциясы, проекциясы және 

біріктіруі, сонымен бірге осы операцияларды қолдауға арналған рұқсаттың 

физикалық жолдарын қандай да бір тәсілмен анықтауды талап етпейді». 

Қысқаша қорытындылар: Дәрісте қазіргі уақытта ДҚБЖ деректері 

үлгісінің аса кең тараған түрі – реляциялық үлгінің нысандануымен 

байланысты сұрақтар қарастырылады. Реляциялық үлгінің формальды 

сипаттамасы және осының негізінде алынған математикалық әдістер және 

алгоритмдер реляциялық деректер қорын жобалаудың қадамдары қатарын 

нысандауға, деректер қорының тиімді құрылымын алуға (біршама критерилер 

бойынша) және өңдеудің тиімді алгоритмдерін алуға мүмкіндік береді. Мұнда 

қатынастардың нысанданған сипаттамалары, реляциялық үлгіде деректерге 

айла-шарғы жасаудың формальды құралдары қарастырылады (реляциялық 

есептеуге және реляциялық алгебраға түсінік берілді, реляциялық алгебраның 

негізгі операциялары келтіріледі). Реляциялық алгебраның формальды 

операцияларының тізбектері ретінде сұраныстарды ұсыну мысалдары 

келтірілді.  

 

8 Қатынас сұлбаларын оңтайландыру үшін формальды аппаратты 

қолдану  

Мақсаты: қатынастар сұлбасын тұрақтандыру жолымен реляциялық 

деректер қорының оңтайлы (біршама көрсеткіштері бойынша) құрылымын 

тұрғызудың формальды әдістерін тиімді қолдану мүмкіндігін көрсету.  

8.1 Қатынастың реляциялық сұлбасын таңдау мәселесі  

Концептуалды сұлбаны реляциялық үлгі ретінде ұсыну кезінде қатынас 

сұлбаларын таңдаудың әртүрлі нұсқалары мүмкін. Таңдаудың бір нұсқалары 

алдыңғы бөлімдерде (6.2.3 б.) қарастырылды, басқалары біршама қатынас 

сұлбаларының бірігуінен (немесе бөлінуінен) пайда болады. Концептуалды 

үлгіні ұсынатын, қатынас сұлбаларын дұрыс таңдауына деректер қорының 

тиімді жұмыс істеуі айтарлықтай дәрежеде тәуелді.  

Мысал ретінде қатынастың нақты сұлбасын қарастырайық және оның 

кемшіліктерін талдайық.  Студенттер, факультет, мамандықтар туралы деректер 

келесі қатынас сұлбасындағы кестеге қосылған дерлік: «СТУДЕНТ» (Студент 

коды, Тегі, Факультет атауы, Мамандық атауы). 

Бұл қатынас сұлбасы сәйкес деректер қорының келесі кемшіліктерін 

ескертеді:   

1) Ақпараттардың қосарлануы (артықтық). Бір факультетте оқитын, 

студенттерде факультет атауы қайталанады. Әртүрлі факультеттер үшін 

мамандықтар қайталанады.  

2) Потенциальды қарама-қайшылық (жаңарудың ауытқуы). Егер, 

мысалы, мандықтың атауы өзгерсе, онда оны бір кортежде (бір студентте) 

өзгерте отырып, оның бар, барлық басқа кортеждерден өзгерту қажет.  
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3) Белгілі бір мамандыққа түсетін, деректердің жоғалуының 

потенциалды мүмкіндігі (кетірудің ауытқуы). Барлық студенттер туралы 

ақпаратты кетіру кезінде осы мамандық туралы барлық деректерді жоғалтамыз.  

4) Ақпараттың деректер қорына қосылмауының потенциалды 

мүмкіндігі (қосудың ауытқуы). Егер мамандық бойынша оқитын студенттер 

болмаса,  деректер қорында мамандық туралы деректер болмайды.  

Реляциялық деректер қоры теориясында деректер қорының реляциялық 

үлгісін тұрғызудың формальды әдістері бар, онда жаңартудың артықтығы және 

ауытқуы, кетіру және қосу болмайды.  

Тұрақтандыру. Бірінші тұрақты форма. 

Қатынас сұлбаларының реляциялық нұсқасын тұрғызу (сұлбалардың 

басқа жиындарына қарағанда, деректерді қосу, түрлендіру және жою 

операциялары кезінде жақсы қасиеттерге ие) қатынастар сұлбасын 

тұрақтандыру жолымен жүзеге асырылады. Тұрақтандыру бірнеше сатыда 

жүргізіледі. Бастапқы сатыда қатынас сұлбасы бірінші қалыпты формада болуы 

қажет (1НФ). 

Егер барлық атрибуттар, өте қарапайым құраушылардан тұратын 

жиын немесе кортеж болып табылмайтын,  қарапайым мәндерді (атомдық 

немесе бөлінбейтін) қабылдаса, қатынас бірінші қалыпты формада болады.   

Келесі мысалды қарастырайық. 

Кесте «ЕМТИХАН ТІЗІМДЕМЕСІ» түйінін ұсынады  

 

Студент 

коды 

Тегі Емтихан 

коды 

Пән Күні Баға 

1 Сергеев 1 Математика  05.02.2015 4 

2 Иванов 1 Математика  05.02.2015 5 

1 Сергеев 2 Физика  15.02.2015 5 

2 Иванов 2 Физика  15.02.2015 5 

 

Енді кез келген жол мен кез келген бағанның қиылысуында бір мән 

болады және демек, кесте бірінші қалыпты формада болады.  

Әрі қарай, бірінші қалыпты формада ұсынылған, қатынас тізбектей 

екінші және үшінші қалыпты формаға түрленеді. Екінші және үшінші қалыпты 

форманы тұрғызу үрдісі келесі бөлімдерде сипатталатын болады. Деректер 

туралы біршама болжамдарда үшінші қалыпты форма ізделінетін ең жақсы 

нұсқа болып табылады.  

Егер бұл болжамдар орындалмаса, онда тұрақтандыру үрдісі жалғасады 

және қатынастар төртінші және бесінші қалыпты формаға түрленеді. Сәйкес  

форманы тұрғызу әдебиеттерде сипатталған және бұл кітапта 

қарастырылмайды.   

Екінші қалыпты форманы тұрғызуға өтпестен бұрын, формальды 

ұғымдар қатарын анықтау қажет.  
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8.2 Функциональды тәуелділіктер (қатынас атрибуттарының 

арасындағы тәуелділіктер) 

R(A1, A2, ..., An) – қатынас сұлбасы, ал X және Y –{A1, A2, ..., An} ішкі 

жиыны болсын. 

R қатынасына функционалды тәуелділік – бұл "Егер екі R кортеж 

жиын атрибуттары бойынша сәйкес келсе (яғни, бұл 

кортеждер бір-біріне сәйкес компоненттерде, әр Х жиынының атрибуты үшін 

бірдей мәндерге ие), онда олар жиынының 

атрибуттарына да сәйкес келуі мүмкін" түрінің пайымдауы. Формальды бұл 

тәуелділік   X -> Y  өрнегімен жазылады, Х функционалды Y анықтайды. Жиі 

басқа пайымдау қолданылады: X функционалды Y анықтайды  немесе Y 

функционалды X тәуелді (X -> Y белгіленеді), егер  R қатынасының X 

жиынының әр мәні R қатынасының Y жиынының бір мәнімен байланысса. 

Басқаша сөзбен айтқанда, егер екі R кортеж X  мәні бойынша сәйкес келсе, 

олар Y мәні бойынша  да сәйкес  келеді.  

Ескерту. Жалпы айтқанда, «қатынас» терминінің астарында екі ұғым 

жатыр:   

1) Әртүрлі мәндерді қабылдай алатын, қатынас айнымалы ретінде 

(жолдары мен бағандарына әртүрлі мәндер енгізілетін, кесте). 

2) Қатынас нақты мәндер жиыны ретінде (толтырылған элементтері 

бар кесте). 

Түптеп келгенде функционалды тәуелділіктер, R қатынысы сұлбасының 

мәндері бола алатын, барлық қатынастарды сипаттайды. Сондықтан 

функционалды тәуелділікті анықтаудың жалғыз жолы – атрибуттар 

семантикасын (мағынасын) мұқият талдау.  

Функционалды тәуелділіктер, жеке жағдайда, толықтықтың шектеулері 

болып табылады, сондықтан деректер қорының әр жаңаруы кезінде оларды 

тексеріп отырған дұрыс.  

«ЕМТИХАН ТІЗІМДЕМЕСІ» қатынасына арналған функционалды 

тәуелділіктің мысалы.  

Студент коды -> Тегі 

Студент коды, Емтихан коды -> Баға 

Осы дәрістің басында келтірілген, «СТУДЕНТ» қатынасына арналған 

функционалды тәуелділіктің мысалы.  

Студент коды -> Тегі 

Студент коды -> Факультет 

Соңғы тәуелділік, бір студент бірнеше факультеттерде бола алмайды, 

шартымен бола алатынын ескерейік.  

Функционалды тәуелділіктің толық жиыны.  

Әр қатынасқа арналған берілген қатынастың атрибуттарының арасындағы 

функционалдық тәуелділіктердің біршама жиындары бар. Оған қоса, 

қарастырылып отырған қатынасқа тән, бір немесе оданда көп функционалдық 
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тәуелділіктерден, осы қатынастарға тән, басқа функционалдық тәуелділіктерді 

шығаруға болады.  

R қатынасы үшін берілген функционалдық тәуелділіктер жиынын F деп 

белгілейміз, логикалық F-тен алынатын, функционалдық тәуелділіктердің 

толық  жиыны  F тұйықталуы деп аталады және F
+
 деп белгілейміз.  

Егер функционалдық тәуелділіктер жиыны берілген жиынның 

тұйықталуымен сәйкес  келсе, онда мұндай функционалдық тәуелділік толық 

деп аталады.  

Енгізілген ұғымдар кілт ұғымын формальды анықтауға мүмкіндік береді.  

A1A2...An атрибуттары бар біршама R сұлбасы бар болсын, F – 

функционалды тәуелділіктердің біршама жиыны және X – R біршама ішкі 

жиыны. Онда, егер, біріншіден,  F
+
-те   X -> A1A2...An байланысы бар және, 

екіншіден, X-ке кіретін, бірде-бір Y ішкі жиыны үшін емес Y -> A1A2...An 

тәуелділік F
+
-ке жатпайтын болса, X кілт деп аталады.  

Толық функционалды тәуелділік деп барлық құрама кілттерден кілттік 

емес атрибут тәуелділігі аталады.  

Ішін-ара функционалды тәуелділік деп құрама кілттің бөліктерінен 

кілттік емес атрибут тәуелділігі аталады. 

Функционалды тәуелділік жиындарының тұйықталуын есептеу үшін 

келесі шығару ережелері (Армстронг аксиомалары) қолданылады:  

U={A1, A2, ..., An} атрибут жиындары бар R{A1, A2, ..., An} қатынасының 

біршама сұлбасы белгілі және U жиынында берілген, функционалды 

тәуелділіктердің жиыны F болсын.   

Рефлексивтілік аксиомасы. Егер Y X-қа кірсе, ал X  

кірсе, онда X->Y логикалық F-тен шығады. Бұл ереже бос тәуелділікті береді, 

себебі оларда бірінші бөлім сол жақ бөлімде тұрады.  

Толықтыру аксиомасы. Егер X->Y және Z U-дың ішкі жиыны болса, онда 

XZ->YZ. Бұл жағдайда X->Y функционалдық тәуелділік F бастапқы ішкі 

жиынында болады немесе сипатталған аксиомаларды қолданып, F-тан 

шығарылуы мүмкін.   

Транзитив аксиомасы. Егер X->Y және Y->Z, онда X->Z. 

Келесі теорема әділ. Армстронг аксиомалары толық және сенімді болып 

табылады.   

Бұл, оларды қолдана отырып, F-тан логикалық шығатын, барлық мүмкін 

функционалдық тәуелділіктерді шығарамыз және ешқандай артық 

тәуелділіктерді шығармаймыз.  

Армстронг аксиомаларынан шығатын, шығару ережесінің бірнеше басқа 

да түрлері бар.  

Өзін өзі анықтау ережесі. X->Х. 

Біріктіру ережесі.  Егер X->Y және X->Z, онда . 

Жалған транзитив ережесі. Егер X->Y және , онда 

. 

Композиция ережесі. Егер X->Y және Z->W, онда . 

Декомпозиция ережесі. Егер X->Y және Z Y-ке кірсе, онда X->Z. 
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Функционалды тәуелділіктер жиынының тұйықталуын есептеу жеткілікті 

атрибуттар санында еңбек сыйымдылықты тапсырма болып табылады 

(тривиалды тәуелділіктердің үлкен санын жазып алу есебінен). 

8.3 Қатынас сұлбасының декомпозициясы  

Қатынас формаларын тұрақтандыру кезінде бір қалыпты формадан 

екіншісіне тізбектей өту декомпазиция арқылы жүзеге асады. Декомпазиция 

жүзеге асатын, негізгі операция проекция болып табылады.  

R = {А1, А2, ...,Аn} қатынас сұлбасының декомпазициясы деп, олардың 

бірігуі  R-ді беретін,  R ішкі жиындарының жиынтығымен оның 

алмастырылуы аталады. Сонымен бірге, ішкі жиындар қиылысатын болуы 

керек.  

Декомпазиция алгоритмі келесі теоремаға негізделген. 

Декомпазиция туралы теорема. R(A, B, C) – қатынас, A, B, C – 

атрибуттар болсын. 

Егер R A->B қанағаттандыратын болса, онда оның проекцияларының A, 

B және A, C R бірігуіне тең. 

R(A, B, C) = R(A, B), R(A, C). 

Тұрақтандыру кезінде, жоғалтусыз бірігу қасиетіне ие, 

декомпазицияларын таңдау қажет. Бұл жағдайда, бастапқы қатынасқа 

сұранысты (шарт бойынша деректерді іріктеу) декомпазиция қамтамасыз ету 

қажет және декомпозиция нәтижесінде алынған, қатынастарға бірдей нәтиже 

береді. Сәйкес шарттар, егер R қатынасының әр кортежі оның 

проекцияларының әр ішкі жиынына табиғи бірігуі ретінде орындалатын 

болады. Декомпазиция берілген қасиеттерге ие екенін тексеру үшін, әдебиетте 

сипатталған (бұл кітапта қарастырылмайды), арнайы алгоритм қолданылады.  

Декомпазицияның екінші маызды қажет қасиет функционалды 

тәуелділіктерді сақтау қасиеті болып табылады. Декомпозицияның 

тәуелділіктерді сақтауына ұмтылуы табиғи. Функционалды тәуелділіктер 

деректерге біршама шектеулер болып табылады. Егер декомпозиция бұл 

қасиетке ие болмаса, онда деректерді енгізу кезінде толықтық 

(функционалдылық тәуелділік) шарты бұзылмайтынын, тексеру үшін бізге 

барлық проекцияларды біріктіруге тура келеді.  

Осылайша, дұрыс тұрғызылған деректер қоры үшін декомпозициялар 

жоғалтусыз бірігу қасиетіне ие болуы және функционалдылық тәуелділіктерді 

сақтау қасиетіне ие болуы қажет.   

8.4 Тұрақтандыру жолымен қатынас сұлбаларының рационалды 

жиынын таңдау  

Екінші қалыпты форма (2НФ). 

Қатынас 2НФ болады, егер ол  1НФ болса және әр кілттік емес атрибут 

барлық бастапқы кілтке тәуелді (кілттердің бөліміне байланысты емес).  

Қатынасты 2НФ аудару үшін, проекция операциясын қолдана отырып, 

оны келесі жолмен бірнеше қатынастарға бөлу қажет:  
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- бірінші бастапқы кілттен ішінара функционалды тәуелділікте болатын, 

проекцияларды атрибутсыз тұрғызу;  

- құрама кілттің бөлігіне және осы бөліктерге тәуелді, атрибуттарға 

проекцияларды тұрғызу.  

Үшінші қалыпты форма (3НФ). 

Қатынас 3НФ болады, егер ол  2НФ болса және әр кілттік атрибут  

транзитивсіз бастапқы кілтке тәуелді болса.  

Қатынас 3НФ болады,   тек келесі жағдайда, егер қатынастың барлық 

кілттік емес атрибуттары өзара тәуелсіз және толығымен бастапқы кілтке 

тәуелді болса.  

Қатынастың кез келген сұлбасы, жоғалтусыз біріктіру және 

тәуелділіктерді сақтайтын қасиеттерге ие, декомпозицияның 3НФ  келтірілуі 

мүмкін екен.  

Үшінші қалыпты форманы дәлелдеу. 

Үшінші қалыпты форма артықтықты және қосу мен кетіру аномалиясын 

алып тастайды.  

Өкінішке орай, 3НФ барлық мүмкін ауытқуларды тоқтатпайды.  

Бойс-Коддтың қалыпты формасы (НФБК). 

Егер R-да  X->A 3р тәуелділігі үшін, мұндағы  А X-қа жатпайды,  X  өзіне 

біршама кілттерді қосатын болса, онда берілген қатынас Бойс-Коддтың 

қалыпты формасында болады деп айтады.   

Функционалдық тәуелділіктің детерминанты деп, одан біршама басқа 

атрибуттар немесе атрибуттар тобы тәуелді, оған қоса бұл тәуелділік бос емес, 

минималды атрибуттар тобын айтамыз.  

Қатынас НФБК болады,   тек келесі жағдайда, егер детерминант  

потенциалды кілт болып табылса.  

НФБК 3НФ-ның аса қатаң нұсқасы болып табылады. Басқаша сөзбен 

айтқанда, НФБК болатын кез келген қатынас, 3НФ-да да болады. Кері жағдайы 

дұрыс емес.  

 

Бойс-Коддтың қалыпты формасын дәлелдеу.  

Бойс-Коддтың қалыпты формасында артықтықты және қосу, кетіру 

мен түрлендіру аномалиясы болмайды. Қатынастың кез келген сұлбасы, 

декомпозиция жоғалтусыз бірігу қасиетіне ие болатындай, Бойс-Коддтың 

қалыпты формасына келтірілуі мүмкін екен. Алайда қатынас сұлбасы 

тәуелділіктердің сақталуы бар НФБК келтірілмеуі де мүмкін. Бұл жағдайда 

үшінші қалыпты формамен қанағаттану қажет.  

8.5 3НФ дейін тұрақтандыру мысалы  

Реляциялық деректер қорының құрылымын жақсарту (мүмкін 

ауытқуларды алып тастау) үшін деректер қорының барлық кестелерін үшінші 

қалыпты формаға немесе оданда аса жоғары формаға (егер бұл мүмкін болса) 

келтірілу қажет. Осылайша, тапсырма, деректер қорының кестесінде 
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бейнеленетін, барлық түйіндерді тұрақтандыруды тексеруге саяды. Егер, 

біршама түйіндерден пайда болатын, кесте үшінші қалыпты форманың кестесі 

болып табылмаса, онда ол, үшінші қалыпты формасында тұрған, бірнеше 

кестелермен ауыстырылуы қажет.  

«ЕМТИХАН ТІЗІМДЕМЕСІ» қатынасы бар мысалды қарастыруды 

жалғастырайық  

Осы дәрістің басында біз бірінші қалыпты формаға қатынасты келтірдік.  

 

Студент 

коды 

Тегі Емтихан 

коды 

Пән күні Баға 

1 Сергеев 1 Математика 05.02.2015 4 

2 Иванов 1 Математика 05.02.2015 5 

1 Сергеев 2 Физика 15.02.2015 5 

2 Иванов 2 Физика 15.02.2015 5 

 

Студент коды және Емтихан коды – атрибуттарының жиынтығы берілген 

қатынастың кілті болып табылады.  

Тұрақтандыру үрдісін аса қысқаша жазу үшін келесі белгілеулерді 

енгіземіз:  

КС – Студент коды, КЭ – Емтихан коды, Ф – Тегі, П – Пән, Д – Күні,        

О - Баға. 

Функционалдық тәуелділіктерді жазып алайық 

КС, КЭ -> Ф, П, Д, О 

КС, КЭ -> Ф 

КС, КЭ -> П 

КС, КЭ -> Д 

КС, КЭ -> О 

КЭ -> П 

КЭ -> Д 

КС -> Ф 

Анықтамаға сәйкес, қатынас екінші қалыпты формада (2НФ) болады, егер 

ол 1НФ тұрса және әр кілттік емес атрибут бастапқы кілтке тәуелді және 

кілттер бөлігіне тәуелсіз болса. Мұнда П, Д, Ф атрибуттары кілттер бөлігіне 

тәуелді. Бұл тәуелділіктерден құтылу үшін қатынастар декомпозициясын 

жүргізу қажет. Ол үшін декомпозиция туралы теореманы қолданамыз.  

R(КС, Ф, КЭ, П, Д, О) қатынастарымыз бар. Бастапқы қатынас оның 

проекцияларының R1(КС, Ф) жән R2(КС, КЭ, П, Д, О) бірігуіне тең теорема 

тұжырымдауына сәйкес КС -> Ф тәуелділігін аламыз.  

R1(КС, Ф) қатынасында КС -> Ф функционалды тәуелділігі бар, КС кілті 

– құрама, кілттік емес атрибут Ф кілт бөлігіне тәуелді емес. Себебі бұл 

қатынаста транзитивті тәуелділіктер жоқ, R(КС, Ф) қатынасы, бізге қажет 

болғандай, 3НФ болады.  

КС, КЭ құрама кілттері бар R2(КС, КЭ, П, Д, О) қатынасын 

қарастырайық. Мұнда  КЭ -> П, КЭ -> Д, КЭ -> П, Д тәуелділіктері бар. П,Д 

атрибуттары кілттер бөлігіне тәуелді, демек, қатынас 2НФ-да болмайды. 
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Декомпозиция туралы теоремаға сәйкес бастапқы қатынас (КЭ -> П, Д 

функционалды тәуелділігін қолданамыз) R3(КЭ, П, Д), R4(КС, КЭ, О) 

проекцияларының бірігуіне тең. R3( КЭ, П, Д) қатынасында КЭ -> П, КЭ -> Д, 

КЭ -> П, Д функционалды тәуелділіктер бар. Кілттік емес атрибуттардың 

кілттер бөлігіне тәуелділігі жоқ, демек, қатынас 2НФ-да болады. Бұл қатынаста 

сондай-ақ транзитті тәуелділіктер де жоқ, демек қатынас 3НФ-да болады.  

Осылайша, бастапқы қатынас үш қатынасқа келтірілді, олардың 

әрқайсысы үшінші қалыпты формада тұр R1(КС, Ф), R3(КЭ, П, Д), R4(КС, КЭ, 

О). 

R4 қатынасында КС, КЭ атрибуттары, басқа қатынастармен байланыс 

орнатуға арналған, сыртқы кілттер болып табылатынын ескерейік.  Алынған 

үлгіні байланыс-нысандары (ER-диаграмма) түрінде ұсынайық. Көрнекілік 

және кейінгі бағдарламалау мүмкіндігі болуы үшін нысандар (қатынастар) мен 

атрибуттардың ағылшыншы атауларына өтеміз.  

R1 қатынасы id_st (бастапқы кілт), surname атрибуттары бар student 

нысанын ұсынады.  

R3 қатынасы id_ex (бастапқы кілт), subject, date атрибуттары бар exam_st 

нысанын ұсынады.  

R4 қатынасы id_st (сыртқы кілт), id_ex (сыртқы кілт), mark атрибуттары 

бар mark_st нысанын ұсынады.  

Сәйкес ER-диаграмма 8.1 суретте бейнеленген. 

 

8.1 сурет – Пәндік аймақтың қарастырылған бөлігін ұсынатын, ER-диаграмма  

 

8.6 Реляциялық үлгінің толық бөлігі. Заманауи ДҚБЖ деректердің 

толықтығы шартын жүзеге асыру  

Деректер қорының толықтығы деп олардың толық, қарама-қайшы емес 

және пәндік аймақты сәйкес бейнелейтін (дұрыс) ақпарттар тұруын 

түсінетінімізді ескерейік. Реляциялық ДҚ толықтықты қолдау келесі 

талаптардың орындалуына негізделген: 

1) Бірінші талап түйіндердің толықтығын талап ету деп аталады. Нақты 

өмірде реляциялық ДҚ нысандарға немесе түйіндерге қатынас кортеждері 

сәйкес келеді. Талап нақты  кез келген қатынастың кез келген кортежі  осы 



 71 

қатынастың кез келген басқа кортеждерінен ажыратылады, яғни, басқаша 

сөзбен айтқанда, кез келген қатынас белгілі бір бастапқы кілтке ие болуы 

қажет. Бұл талап автоматты түрде қанағаттандырылады, егер жүйеде 

қатынастың базалық қасиеті бұзылмаса.  

2) Екінші талап сілтемелер бойынша толықтықты талап ету деп 

аталады. Қатынастардың тұрақтылығын сақтаған кезде нақты өмірдің күрделі 

түйіндері реляциялық ДҚ бірнеше қатынастардың бірнеше кортеждері түрінде 

ұсынылатыны айқын. Қатынастар арасындағы байланыс кілттер 

миграциясының көмегімен жүзеге асырылады.  

Сыртқы кілттің мысалы 

СТУДЕНТ (Студент коды, Тегі) ЕМТИХАН (Студент коды, Пән, Баға) 

тапсырады.  

«ЕМТИХАН» түйінінің «Студент» коды атрибуты сыртқы кілт деп 

аталады, себебі оның мәні, біршама басқа қатынастар –  «Студент» қатынасы 

кортежімен ұсынылған, түйіндерді нақты сипаттайды (Студент коды Студент 

қатынасының кілті болып табылады деп ойлаймыз).  

Сыртқы кілт анықталған, қатынас сәйкес қатынастарға сілтеледі, онда 

сондай атрибут бастапқы кілт болып табылады.  

Сілтеме бойынша толықтықты талап ету немесе сыртқы кілтті талап 

ету, сілтеме жүргізілетін, қатынастан қатынасқа сілтелетін сыртқы 

кілттің әр мәні үшін бастапқы кілттің мәнімен сәйкес кортеж табылуы 

қажет немесе сыртқы кілттің мәні анықталмаған болуы қажет (яғни 

ештенені көрсепеуі). 

Түйін толықтығының шектеуі ДҚБЖ-мен де қолданылуы қажет. Түйін 

толықтығын қадағалау үшін бастапқы кілттің бірдей мәндері бар кез келген 

кортеждер қатынасында жоқ екеніне кепілдік беру жеткілікті (ол үшін   Access-

те бүтін санды өрісті – «Счетчик» типті өрісті арнайы жүзеге асыру арналған.) 

сілтеме бойынша толықтықпен жұмыс біршама күрделілеу.  

Сілтелетін қатынастарды (жаңа кортеждерді қою немесе бар кортеждерде 

сыртқы кілт мәнін түрлендіру) өңдеу кезінде сыртқы кілттің дұрыс емес 

мәндерінің пайда болмауын қадағалау жеткілікті.   

Бірақ, сілтеме апаратын, қатынастан кортежді кетіру кезінде қалай 

боламыз?  

Мұнда үш амал бар, олардың әр қайсысы сілтеме бойынша толықтықты 

қолдайды. Бірінші амал, сілтеме бар, кортеждерді кетіруді өндіруге тыйым 

салудан тұрады (яғни алдымен сілтелетін кортеждерді кетіру қажет, немесе 

сәйкес тәсілмен олардың сыртқы кілтінің мәнін өзгерту). Екінші амалда, 

сілтемесі бар, кортеждерді кетіру кезінде сілтелетін барлық кортеждердегі 

сыртқы кілттердің мәні автоматты түрде анықталмаған болады. Үшінші амал, 

сілтеме апаратын, қатынастардан кортеждерді кетіру кезінде сілтелетін 

қатынастардан автоматты түрде барлық сілтелетін кортеждер жойылады.  

Әртүрлі реляциялық ДҚБЖ әдетте сыртқы кілтті анықтаудың әр жеке 

жағдайы үшін сілтеме бойынша толықтықты қолдау тәсілін таңдауға болады. 

Әрине, мұндай шешімді қабылдау үшін нақты қолданбалы аймақ талаптарына 

талдау жасау қажет.  
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Барлық заманауи ДҚБЖ түйіндер толықтығын да, сілтеме бойынша 

толықтықты да қолдайды, бірақ қолданушыларға шектеу деректерін айыруға 

мүмкіндік береді, осылайша, реляциялық үлгіге сәйкес келмейтін, деректер 

қорын құруға мүмкіндік беретінін ескерейік. Реляциялық үлгінің негізгі 

жағдайынан кету қысқа мерзімді ұтысқа – алгоритмдер өте оңай болуына алып 

келетінін тәжірибе көрсетеді, бірақ нәтижесінде тапсырманы біршама 

күрделендіреді.  

Қысқаша қортындылар: дәріс реляциялық деректер қоры теориясының 

формальды әдістер негізіндегі қатынас сұлбаларын оңтайландыру (реляциялық 

деректер қоры құрылымы) сұрақтарына арналған. Мұнда осы ұғымға 

қажеттілер қатары (функционалды тәуелділік, қалыпты формалар, қатынас 

сұлбасының декомпозицмясы) қарастырылады. Көрсеткіштер қатары бойынша 

тиімді (артықтықты, қосу және кетіру аномалиясын алып тастайтын), үшінші 

тұрақты формаға кестелерді келтіру мысалы түсіндіріледі. Реляциялық ДҚБЖ 

деректер толықтығын жүзеге асыру сұрақтары қарастырылады.   

Дәрісте, қатынас сұлбаларын оңтайландыруға арналған формальды 

аппаратты қолдану сұрақтары қарастырылады. Қатынастардың реляциялық 

сұлбаларын таңдау және тұрақтандыру жолымен таңдау сияқты мәселелер 

құрастырылды (қатынас сұлбасының қалыпты формалар қатарына тізбектей 

түрленуі). Сәйкес үрдістерді формальды сипаттау үшін функционалды 

тәуелділік (қатынас атрибуттары арасындағы тәуелділік), кілт ұғымдары 

анықталған, функционалды тәуелділік жиындарын шығару ережелері 

құрастырылған, қатынас сұлбасының декомпозиция ұғымы анықталған. 

Бірінші, екінші, үшінші қалыпты формалар және Бойс-Кодд қалыпты формасы 

анықталды.  3НФ дейін тұрақтандыру мысалы келтірілді. Реляциялық ДҚБЖ 

деректер толықтығының шартын жүзеге асыру сұрақтары қарастырылды.  

 

9 Деректердің физикалық үлгілері (ішкі деңгей) 

Мақсаты: деректер қорында деректерге уақыт және алынатын жадының 

көлемі бойынша сәйкес үлгілердің бағасы бар ДҚБЖ-де ЭЕМ жадында 

деректерді ұйымдастырудың негізгі типтік тәсілдері туралы мағлұмат беру. 

Аталып өткендей, ДҚБЖ-не айрықшаландырылған, концептуалды сұлба 

ДҚБЖ бағдарламаларымен сақталу құрылымында автоматты түрде 

бейнеленеді. Сыртқы қолданушы оның деректер туралы ұсынысы физикалық 

түрде есептеуіш жүйенің жадысында ұйымдастырылғаны туралы білмеуі 

мүмкін. Сонда да ЭЕМ жадында деректерді физикалық орналастырудан 

қолданбалы тапсырмаларды шешу уақыты едәуір тәуелді. Осыған байланысты, 

тіпті деректер қорын жобалаудың бастапқы сатыларының – ДҚБЖ таңдау 

сатысында, нақты ДҚБЖ ұсынылатын, сақтаудың физикалық құрылым 

мүмкіндіктерін білу және осы мүмкіндіктерді ескере отырып, жобаланатын 

деректер қорының уақытша сипаттамаларын бағалауды білу маңызды.  

Әртүрлі ДҚБЖ-де деректерді физикалық ұйымдастыру тәсілдері, ережеге 

сәйкес, әртүрлі және ЭЕМ-мен қолданылатын типтермен, ДҚБЖ жасақтайтын 

аспаптық құралдармен, сонымен қатар, деректерді орналастыру әдістерін және  
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осы деректерге рұқсат тәсілдерін таңдау критерилермен анықталады. Аса кең 

таралған критерилердің қызметін деректерге рұқсат уақыты атқарады, алайда 

критери ретінде, мысалы, сәйкес әдістерді жүзеге асырудың еңбек 

сыйымдылығы таңдалуы мүмкін екенін ескерейік.  

Қазіргі дәрісте нақты ДҚБЖ-де деректерді ұйымдастырудың типтік 

физикалық үлгілері қарастырылатын болады.  

Деректердің физикалық үлгісі деректер үлгілерін бейнелеу үшін қызмет 

етеді. Деректер үлгісінің негізгі ұғымдары өріс, логикалық жазба, логикалық 

файл болып табылады. «Логикалық» сөзі деректердің логикалық үлгісіне 

жататын ұғымдарды деректердің физикалық үлгісіне жататын ұғымдардан 

ажырату үшін енгізілді. Деректердің логикалық үлгісін ұсыну үшін 

қолданылатын, деректердің физикалық үлгісінің негізгі ұғымдары өріс, 

физикалық жазба, физикалық файл болып табылады. Жеке жағдайда, 

өрістерден тұратын, логикалық жазба физикалық жазба түрінде (сондай 

өрістерден тұратын), логикалық файл – физикалық файл түрінде ұсынылуы 

мүмкін. Деректердің физикалық үлгісіне жататын, ұғымдарды нақтыламастан 

бұрын ЭЕМ жадысының құрылымын қарастырайық.  

 

9.1 ЭЕМ жадысының құрылымы 

Біршама деңгейде деректерді ұйымдастыру және оларға рұқсат әдісін 

анықтайтын, ЭЕМ жадысының маңызды ерекшелігі, оның бір текті еместілігі 

болып табылады. Екі түрлі типті жады болады: жедел (оперативті) жады (ЖЖ) 

және сыртқы жады (СЖ), процессор тек жедел жады деректерімен жұмыс 

жасайды (9.1 сурет). 

 

9.1 сурет – ЭЕМ жұмысының сұлбасы 

 

Бірнеше рет аталып өткендей, деректер қоры үлкен көлемді деректермен 

жұмыс жасау үшін құрылады, бұл сыртқы жадының қолданылуын қажет етеді. 

Сондықтан деректерді және оларға рұқсатты ұйымдастыру жадының әр типінің 

ерекшелігін де, және олардың өзара әрекеттесуінің тәсілдерін есепке алуы 

қажет.  

Жедел жадының негізгі қасиеттерін атап өтейік: 

- жады бірлігі байт болып табылады; 

- жады тікелей жолданады (әр байттың адресі болады); 

- осы деректерден тұратын, тікелей байттар тізбегіне жолдай отырып, 

қажет емес деректерді өңдеу үшін процессор таңдайды.  

Сыртқы жадының негізгі қасиеттерін атап өтейік:  

http://www.intuit.ru/studies/courses/508/364/lecture/8655?page=1#image.9.1
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- минималды жолданатын бірлік физкалық жазба болып табылады;  

- келесі кезекті өңдеу үшін (мысалы, өрістермен жұмыс) жазба жедел 

жадыға оқылуы қажет;  

- жазбалардың ЖЖ-ға оқылу уақыты ЖЖ-дан жазбаларды процессормен 

өңдеу уапқытынан бірнеше қатарға жоғары;  

- алмастыруды ұйымдастыру бөлік болып жүзеге асады, себебі барлық 

деректер қорын бірден оқу мүмкін емес.  

9.2 Логикалық жазба данасын ұсыну 

Логикалық жазба жедел жадыда келесі түрде ұсынылады:  

Логикалық жазба  ЖЖ байттарының тізбегі  

Өріс 1 Өріс 2 … Өріс 

N  
B1 B2 ... BN 

Өріс типі  Bi – i өрісін сақтау үшін 

қолданылатын, ЖЖ 

байттар тізбегі  

 

Өріс сипаттамасы 

Ұзындық  

 

Байттарды тура адрестеу процессорға өңдеу үшін қажетті өрісті таңдауға 

мүмкіндік береді.  

Көрсетілген ұсыныс желілік, иерархиялық және реляциялық үлгілерде 

жазбалар үшін айырмашылық жасамайды. Желілік және иерархиялық үлгілер 

жағдайында біршама өрістер көрсеткіштер болып табылуы мүмкін, онда, осы 

өрістерді сақтау үшін қолданылатын, байттар тізбегі, қатынас мүшесі 

жазбасына сәйкес келетін, байттар тізбегінің басы адресінен тұратынын 

ескерейік.  

Заманауи ДҚБЖ көпшілігінде бекітілген ұзындықтағы жазба форматтары 

қолданылады. Бұл жағдайда, өрістер ұзындығының қосындысын анықтайтын, 

жазба құрайтын, барлық жазбалар бірдей ұзындықта болады. ДҚБЖ-де 

жазбалардың басқа форматтары (айнымалы ұзындықтағы, анықталмаған 

ұзындық) өте сирек кездеседі, сондықтан бұл кітапта бұл форматтар 

қарастырылмайды. Жазбалардың әртүрлі даналарында барынша әртүрлі 

ұзындықтағы мәндерді қабылдайтын, жазба өрістері пәндік аймақта жеткілікті 

жиі кездесетінін ескерейік. «ҚЫЗМЕТКЕР» жазбасындағы резюме өрісі мысал 

бола алады. Резюме мәтіннің жарты бетін, бір бетін және т.с.с. алуы мүмкін.  

Айнымалы ұзындықтағы бұл ақпаратты қалай бекітілген ұзындықтағы жазбаға 

ұсынуға болады деген мәселе туындайды.  Максималды мәні бойынша сәйкес 

өрістің өлшемін орнату мүмкін нұсқа болып табылады. Бұл жағдайда көптеген 

жазба даналарында крсетілген өріс жартылай толтырылатын болады, 

осылайша, ЭЕМ жады тиімсіз қолданылатын болады. Аса тиімді және ДҚБЖ-де 

жиі қолданылатын мұндай жазбаларды ұйымдастыруды қабылдау келесіден 

тұрады. Барынша әртүрлі ұзындықтағы мәндерді қабылдайтын, өрістің 

(өрістердің) орнына жазбаға, бастапқы өріс мәні орнатылатын, жады аймағына 

жазбаға өріс-көрсеткіш қосылады. Ережеге сәйкес, бұл аймақ тікелей 
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рұқсаттың сыртқы жады аймағы болып атбылады. Белгіленген аймақта сәйкес 

мәнді енгізу үрдісінде осы мәннің ұзындығы сияқты жады орны алынады.   

9.2 суретте жоғарыда көрсетілген N өрістен тұратын жазба даналарын 

ұсыну көрсетілген, мұнда N өріс әртүрлі жазба даналарында сәйкесінше әртүрлі 

ұзындықтағы мәнлдерді қабылдайды.  

 

9.2 сурет – Айнымалы ұзындықтағы өрістерді ұсыну 

 

Мұндай сұлбаны нақты жүзеге асыру ДҚБЖ-де (dBase III+, FoxPro, 

Access және т.б.) МЕМО типті өріс болып табылады.  

 

9.3 Жедел және сыртқы жады арасындағы алмастыруды 

ұйымдастыру  

Жедел және сыртқы жады арасындағы деректер алмасу бірлігі 

физикалық жазба болып табылады. Физикалық жазба сыртқы жадыға бір 

жүгіну кезінде оқылады (жазылады). Жеке жағдайда, физикалық жазба 

логикалық жазбаның бір данасына сәйкес келуі мүмкін. Деректер қорымен 

жұмыс кезінде сыртқы жадыға жүгіну сандары жүйенің жауап уақытын 

анықтайды. Осыған байланысты онымен жұмыс кезінде ДҚ жүгіну санын 

азайту үшін физикалық жазба ұзындығын көтереді (бір физикалық жазбаға 

бінеше логикалық жазба даналарын біріктіреді). Бұл жағдайда физикалық 

жазбаны блок деп те атайды, k санын, физикалық жазбаны құрайтын, 

логикалық жазба даналарының блок қою коэффициенті деп атайды  

ДҚ-на бастапқы деректерді енгізу келесі түрде жүзеге асады:  

- ЖЖ-ға логикалық жазбалардың (кортеждердің) k даналары тізбектей 

енгізіледі;  

- енгізілген k даналар физикалық жазбаға (блокқа) біріктіріледі;  

- физикалық жазба сыртқы жадығы кірістіріледі.  

Жазбалардың k даналарын, i-ші физикалық жазбаны құрайтын, бастапқы 

кестеге енгізу 9.3 суретте бейнеленген.  
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9.3 сурет – Сыртқы жадыға жазбаларды енгізу сұлбасы  

 

Сыртқы жадыда сақталған, деректерді өңдеу келесі түрде жүзеге асады:  

- физикалық жазба (блок) жедел жадыға оқылады;  

- логикалық жазба даналары блоктың ішінде өңделеді (қажетті өрістер 

таңдалады, кілттік өріс пен берілген мәндерді салыстыру жүргізіледі, өрістерді 

жөндеу жүзеге асырылады, кетіру опрациялары орындалады және т.с.с.). 

Кейбір ДҚБЖ (мысалы, MS SQL Server) жедел және сыртқы жады 

арасындағы алмастыру бірлігі бет болып табылады (өлшемі бекітілген және 

логикалық жазба ұзындығына тәуелді емес, физикалық жазба түрі).  

Жедел және сыртқы жады арасындағы алмастыру бұл жағдайда жоғарыда 

сипатталғанға ұқсайды. Мұндағы айырмашылық логикалық жазба даналары, 

бет өлшеміндей, буферде құрастырылады (егер беттер логикалық жазба 

ұзындығына қысқармайтын болса, бет толық толтырылмауы мүмкін, 

физикалық жазба сыртқы жинақтауышта, демек, толығымен толтырылмайды). 

 

9.4 ЭЕМ-нің сыртқы жадысында деректерді сақтау құрылымы   

Заманауи ДҚБЖ-де деректердің кестелік үлгісі өте үлкен таралымға ие 

болды. Осыған байланысты, сонымен қатар бұл бөлімде үлкен анықтық үшін 

кестелік үлгіге арналған сақтау құрылымы туралы айтатын боламыз. Алайда 

төменде қарастырылған кейбір сақтау құрылымдары желілік және иерархиялық 

үлгілерді ұсыну үшін де қолданыла алады.  

Сыртқы жады ретінде біз заманауи ЭЕМ-де аса көп кең тараған тікелей 

рұқсат жадын қарастырамыз. Тікелей рұқсат жады, егер оның мекен-жайы 

белгілі болса, кез келген жазбаға жүгіну мүмкіндігін береді. Баяндауды 

жеңілдету үшін біз, физикалық жазбалардан тұратын, қызметтік өріс 

қатарларын нақтылайтын боламыз және оларды қарастыруды түсіреміз.  

9.4.1 Физикалық жазбалар тізбекті орналастыру. 
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Бұл құрылымда жадыда жазбаларды сақтау бірінен кейін бірі тізбектей 

орналасады. Аталып өткендей, барлық жазбалар бірдей ұзындықта деп 

есептейміз. Жазбалардың физиклық мекен-жайлары жазба нөмірі бойынша 

жеңіл есептелуі мүмкін (есептеу үшін сәйкес физикалық жазбаның форматын 

білу қажет).  

I нөмірлі физикалық жазба келесі нөмірлі физикалық жазбалардан тұрады  
 

жақын бүтінді белгілейміз, үлкен немесе тең N/k, – бүтіні 

үстінде. 

Бұл сақтау құрылымында деректер үлгісінің негізгі қарапайым 

операциялары қалай жүзеге асатынын қарастырамыз және бұл операциялардың 

санын бағалаймыз. Қолданушы көзқарасы тұрғысынан деректердің кестелік 

үлгісінде бұл операциялар кесте жолдарының (бағандарының) операциялары 

болып табылатынын ескерейік.  

Кілттің берілген мәнімен жазбаларды іздеу.  

Сақтаудың тізбектелген құрылымы кезінде іздеу тек іріктеумен жүзеге 

аса алады. Бірінші физикалық жазба оқылады, ЖЖ-да ол k логикалық 

жазбаларына бөлінеді, кілттің берілген мәні әр логикалық жазба кілтінің 

мәнімен салыстырылады. Сәйкес келмеген кезде келесі физикалық жазба 

оқылады және үрдіс қайталанады. Дұрыс жағдайда қажетті жазба бір жүгінуде 

табылады, бұрыс жағдайда – барлық физикалық жазбаларды оқу қажет. Қажетті 

жазбаны іздеу үшін сыртқы жадыға жүгінудің орташа саны ТР келесі 

формуламен анықталады  
 

мұндағы N – логикалық жазбалар саны; 

k – блокқа қою коэффициенті; 

– физикалық жазбалар саны. 

Берілген кілттің мәні бар жазбаны оқу.  

Алдымен қажетті жазбаны тауып алу қажет («іздеу» операциясын қара). 

(«Іздеу» операциясы аяқталғаннан кейін ЖЖ-да қажетті жазба оқылады. СЖ-ға 

жүгіну саны ТР тең.  

Жазбаны жөндеу. 

Алдымен қажетті жазбаны тауып алу қажет («іздеу» операциясын қара). 

(«Іздеу» операциясы аяқталғаннан кейін ЖЖ-да табылған логикалық жазба 

жөнделеді, физикалық жазба (блок) құрылады және өзі оқылған адресс 

бойынша сыртқы жадыға кіргізіледі. СЖ-ға жүгіну саны ТР+1 тең.  
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Жазбаны кетіру. 

Жөндеу операциясына ұқсас. Логикалық жазбаға сәйкес қызметтік өріс 

«кетірілген жазба» ретінде белгіленеді.  СЖ-ға жүгіну саны ТР+1 тең.  

 

Жазбаны қосу. 

Екі жағдайды қарастырамыз. Бірінші жағдайда кесте соңына қолданушы 

жаңа логикалық жазбаны енгізеді. Онда енгізілген логикалық жазба кесте 

соңына қосылады. Ол соңғы физикалық жазбаға кіргізіледі (егер онда k 

логикалық жазбалар аз – блок толық емес болса), немесе файл соңына 

кіргізілетін, жаңа физикалық жазба құрылады. СЖ-ға жүгіну саны сәйкесінше 

2-ге немесе  1-ге тең.   

Екінші жағдайда қолданушы онымен көрсетілген i-ші кесте жолына     

(i=1, 2, ..., n) жаңа логикалық жазба енгізеді. Бұл жағдайда, i-ші логикалық 

жазбадан тұратын,  нөмірлі физикалық жазба оқылады. Егер 

сәйкес физикалық жазба бос логикалық жазбадан тұрса, онда қосылатын жазба 

осы блокқа қойылады, СЖ-да блок өзінің орнына жазылады. СЖ-ға жүгіну 

саны 2-ге тең. Егер көрсетілген физикалық жазба бастапқы кестенің логикалық 

жазбаларының k данасынан тұрса, нөмірлі физикалық жазба оқылады. 

Егер бұл физикалық жазба бос логикалық жазбадан тұрса, онда қосылатын 

жазба осы блокқа қойылады, СЖ-да блок өзінің орнына жазылады. Жүгінудің 

жиынтық саны бұл жағдайда бірлікке көп болады және 3-ке тең.   

Егер  және нөмірлі физикалық жазба бастапқы 

логикалық жазбалардың k данасынан тұрса, қосымша физикалық жазбаны 

құрастыру қажет. Сәйкес блок қосылған логикалық жазбадан және  k-1  бос 

логикалық жазбадан тұрады.  нөмірлі 

блоктар бір позицияға төмен көшіріліп жазылады (жылжиды). Құрастырылған 

физикалық жазба босаған орынға кіргізіледі  ( нөмірлі жазба орны). 

Дұрыс жағдайда (i = N) бір де бір блок жылжымайды. Бұрыс жағдайда     

(i = 1) барлық блоктар жылжиды. СЖ-ға жүгінудің орташа саны блоктарды 

қайта жазу үшін  (оқу + жазба)  құрайды. Онда жазба қосу кезінде 

СЖ-ға жүгінудің жиынтық саны бұл жағдайда  тең.  

Егер жазбалар кілттің мәні бойынша реттелген болса іздеу 

дихотомиялық әдіс бойынша жүргізіледі және сыртқы жадыға жүгіну саны 

 пропорционалды емес, ал  пропорционалды, 

яғни біршама аз екенін ескерейік. Алайда жазбаларды қосу реттілікті сақтау 

үшін, ережеге сәйкес, жазбалардың үлкен санын жылжытуды талап етеді.  

 

9.4.2 Физикалық жазбаларды тізімдік құрылым түрінде орналастыру.  

9.4.1 бөлімде баяндалған жазбаларды ұйымдастыру тәсілдерін 

қолданудағы негізгі мәселе кестенің кез келген жеріне логикалық жазбаларды 

қосуды бейнелеуден тұрады. Сонымен бірге мұнда жадыға, кестенің логикалық 

жазбаларына сәйкес келетін, қосылатын жолдың орнынан төмен орналасқан, 

физикалық жазбаларды қайта жазуға тура келеді (бір позицияға жылжыту). 
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Сәйкес мәселені физикалық жазбаларды ұсыну үшін байланысқан тізімдерді 

қолдана отырып, жоюға болады (9.4 сурет).  
 

 

 

9.4  сурет – Физикалық жазба тізімдері 

СЖ-да бұл тізімнен басқа еркін элементтер тізімі («бос» физикалық 

жазбалар) құрылады, олардың элементтері деректері бар жаңа жазбаларды 

енгізу кезінде қолданылады (9.5 сурет). 

Айта кетейік, әр физикалық жазба, алдындағы сияқты, k логикалық 

жазбалардан тұрады.  
 

 

 

9.5  сурет – Еркін элементтер тізімі 

 

Бұл сақтау құрылымында деректер үлгісінің қарапайым операциялары 

қалай жүзеге асатынын қарастырайық.  

Берілген кілттің мәні бар жазбаларды іздеу.  

Кілттің мәні бойынша жазбаларды реттеу мұнда іздеу үрдісін 

жылдамдатпайтынын есскерейік. Бұл жаңа жазбаларды қосу қатарынан және 

қандайда бір бар жазбаларды кетіргеннен кейін жазбалардың физикалық және 

логикалық тізбегі тізімде біршама айырмашылық беретінімен байланысты. 

Сонымен бірге мұнда жазбаның нөмірі бойынша оның адресін анықтау және 

кестенің ортасына сәйкес келетін, іздеудің дихотомиялық әдісін жүзеге асыру 

үшін жазбаларға жүгіну мүмкін емес. Сондықтан іздеуді тек іріктеу арқылы 

жүргізуге болады. ЖЖ-да тізімнің бірінші жазбасы оқылады, блоктан 

шығарылады, бұл физикалық жазбалардың логикалық жазбаларының кілттік 

өрістер мәні берілген мәнмен салыстырылады. Егер мәндер сәйкес келсе, 

қажетті жазба табылады, егер сәйкес келмесе, жазбалардан тізімдегі келесі 

жазбаның адресі таңдалады, осы жазба оқылады. Әрі қарай процедура 

қайталанады.  СЖ-ға жүгінудің орташа саны, 9.4.1 бөліміндегі сияқты, 

 тең болады.  

Жазбаларды оқу. 

Алдыңғы операция аяқталғаннан кейін жазба ЖЖ-ға оқылады. СЖ-ға 

жүгіну санының бағасы сондай.  

http://www.intuit.ru/studies/courses/508/364/lecture/8655?page=3#image.9.4
http://www.intuit.ru/studies/courses/508/364/lecture/8655?page=3#image.9.5
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Жазбаларды жөндеу. 

Оқылған жазба жөнделеді және СЖ-ға өзінің орнына (өзінің адресі 

бойынша) кіргізіледі. СЖ-ға жүгіну саны, оқу кезіндегіден, бір бірлікке көп.  

Жазбаны кетіру.  

Біз логикалық жазбалармен операциялар туралы атап отырғанымызды 

ескерейік. Логикалық жазбаларды кетіру операциясы жөндеу операциясына 

ұқсас. Логикалық жазбаға сәйкес қызметтік өріс «келтірілген жазба» ретінде 

белгіленеді.  Құрастырылған физикалық жазба СЖ-ға  енгізіледі. СЖ-ға жүгіну 

саны ТР+1 тең.  

Жазбаны қосу.  

Анықтық үшін логикалық жазба кілті берілді, одан кейін жаңа жазба 

қосылады деп есептейік. Іздеу операциясы және физикалық жазбаны оқу жүзеге 

асады, онда РК кілті бар жазба орналасқан.  Егер бұл блокта, келтірілген 

ретінде белгіленген, логикалық жазба бар болса, қосылатын жазба оның орнына 

енгізіледі. Блок СЖ-ға  жазылады. СЖ-ға жүгіну саны ТР+1 тең. Егер бұл 

блокта кетірілген ретінде белгіленген, логикалық жазба жоқ болса, еркін 

элементтер тізімінен таңдалған, жаңа физикалық жазба қосу қажет. Осы 

мақсатпен алдын ала физикалық жазбамен табылған, байланыс адресі тізімнің 

еркін элементтерінің басы адресімен алмастырылады.  

Еркін элементтер тізімінің бірінші физикалық жазбасы оқылады. Бұл 

жазбаның байланыс адресі бос тізім басының адресімен алмастырылады. ЖЖ-

да, қосылатын логикалық жазбалардан тұратын, жаңа физикалық жазба 

құрылады. Оның байланыс адресі ретінде, алдында қосылған физикалық 

жазбалардан байланыс адресі енгізіледі.  Бұл жазбалардың әрқайсысынан    

СЖ-ға енгізіледі. Жазбаларды қосу кезінде СЖ-ға жүгіну саны жобамен ТР+3 

тең.  

Сақтау құрылымын ұйымдастырудың қарастырылған әдісі жазбаларды 

қосу және кетіру мәселелерін тиімді шешеді, бірақ қажетті жазбаларды іздеу 

кезіндегі іріктеуден кетпейді.  

 

9.4.3 Индекстенрді қолдану (индекстеу). 

Аталып өткендей, жазбаларды реттеу қажетті жазбаны іздеудің 

дихотомиялық әдісін қолдануға және соныман барынша іздеудің негізгі құрама 

уақытын – СЖ-ға жүгіну санын қысқартуға мүмкіндік береді. Алайда сонымен 

бірге мұнда, физикалық жазбалар бөлігін қайта жазу қажеттілігімен 

байланысты, жазбаларды қосу мәселелері пайда болады.  

Дихотомиялық іздеуді қолдану үшін және жаңа жазбаларды қосу кезінде 

физикалық жазбаларды жылжытып алмау үшін физикалық жазбаларды 

логикалық реттеу (индекстеу) қолданылады. Сақтаудың негізгі құрылымы 

бастапқы кесте жазбаларынан тұрады және физикалық жазбалардың 

реттелмеген түрінде ұсынылады (9.4.1 бөлім). Белгілі-бір кілт бойынша 

дихотомиялық іздеуді жүзеге асыру үшін сақтаудың қосымша құрылымы 

құрылады (индекс деп аталатын). Индексте жазбалар саны бастапқы 

кестелердегі жазбалар санына тең (сақтаудың негізгі құрылымындағы 
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физикалық жазбалар санына). Индекстің әр жазбасының екі өрісі болады; 

кілттік өріс негізгі құрылымның жазбалары және көрсеткіш – адрес кілттің 

сәйкес мәні бар негізгі құрылымның жазбалары.  

Индекс жазбалары (индекстік файлдың) кілттің мәні бойынша реттелген. 

Бұл жазбалардың байланыс адрестері сақтаудың негізгі құрылымының 

жазбаларын логикалық реттелуін анықтайды. Сақтаудың сәйкес құрылымының 

мысалы 9.6 суретте k=1 болжамдарында келтіріледі.  

Қарастырылып отырған сақтау құрылымын инверттелген тізім деп 

атайды. Бұл терминнің мәні келесіде. Сақтаудың негізгі құрылымының 

жазбаларын, оларды ауыстырып қоймай, ал сәйкес реттелген тізімге біріктіре 

отырып, реттеуге болатын еді. Біздің жағдайымызда тізімнен кетіріледі де және  

файл-индекс құрамына қосылады.  Сондықтан алынған құрылым инверттелген 

тізім ретінде түсіндіріледі.  

 
 

9.6 сурет – Индекстеу 

 

Берілген кілт мәні бойынша қажетті жазбаны іздеу индекстік файлда 

жартылай бөлу әдісімен қажетті жазбаны іздеу. Индекс жазбалары болғаны екі 

өрістен тұратындықтан, индекс жазбаларының біріккен көлемі үлкен емес, 

ережеге сәйкес, СЖ-ға бір рет жүгінуде  ЖЖ-да өңдеу үшін толықтай оқылады. 

Индекстік файлда ізделініп отырған жазба табылғаннан кейін, байланыс адресі 

бойынша негізгі сақтау құрылымының толық сәйкес жазбасы оқылады. Егер 

басқа кілт бойынша іздеу қажет болса, сәйкес кілт бойынша тағы бір индекс 

тұрғызылады. Осылайша, кез келген кілт бойынша дихотомиялық әдіспен 

іздеуді ұйымдастыруға болады.  

Қарапайым операцияларды жүзеге асыру кезінеде СЖ-ға жүгіну санын 

бағалайық. Сәйкес бағалар физикалық жазбалар бір логикалық жазбадан 

тұратын, жағдай үшін жасалған (блокқа қою коэффициенті k 1-ге тең). Еркін k 

үшін бағаны есептеу 9.4.1–9.4.2- бөлімдеріндегі есептерге ұқсас жүргізіледі.  

Кілттің берілген мәні бар жазбаларды іздеу.  

СЖ-дан индекстік файл оқылады (СЖ-ға жүгіну саны ол үшін индекстік 

файл көлеміне байланысты, ережеге сәйкес, үлкен емес және N жазбалар 

санынан көп аз). Индекстік файлда қажетті жазбаларды тапқаннан кейін негізгі 

файлдағы сәйкес жазба оқылады (СЖ-ға бір жүгіну). 

Жазбаларды оқу. 

Іздеу операциясы барысында ізделініп отырған жазба ЖЖ-ға саналады.  
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Жазбаларды жөндеу.  

Саналған жазба жөнделеді және өзінің орнына енгізіледі (СЖ-ға тағы бір 

жүгіну).  

Жазбаларды кетіру. 

Табылған жазба негізгі файлда кетірілген ретінде белгіленеді, индекстік 

файлда сәйкес жазба кетіріледі, өзгертілген индекс СЖ-ға жазылады. СЖ-ға 

жүгінулер саны бұл жағдайда іздеу кезіндегі  СЖ-ға жүгінулер санымен 

салыстырғанда екі есеге өседі.   

Жазбаларды қосу. 

Қосылатын жазба негізгі файлдың соңына енгізіледі. Қосылатын жазбаға 

сәйкес, индекстің жаңа жазбасы құрылады. Индекс жазбалары кілт мәні 

бойынша қайта реттеледі және индекс СЖ-ға енгізіледі. Бұл жағдайда СЖ-ға 

жүгінулер саны, негізінен, индекстің оқылуымен-жазбасымен анықталады. 

Осылайша, индекстерді қолдану қодлданылатын жады көлемінің біршама 

жоғарлауы құнымен (индекс есебінен) негізгі операцияларды жүзеге асыру 

уақытын біршама қысқартуға мүмкіндік береді. Осыған байланысты индекстеу 

көптеген заманауи ДҚБЖ қолданылады.  

Оларды кілттер мәні бойынша реттеу ДҚБЖ қолданылмайды.  

 

9.4.4  В-ағаш. 

В-ағаш құрылымы (теңдестірілген ағаш) индекстерді қолдану 

концепциясының болашақтағы нәтижесі болып табылады (индекстің үстіне 

индекс тұрғызылады) және көпдеңгейлі индекстерді білдіреді.  

В-ағаш келесі түрде тұрғызылады. Бастапқы кесте жазбаларына сәйкес 

келетін, жазбалар тізбегі бастапқы кілт мәні бойынша реттеледі. Логикалық 

жазбалар блокқа біріктіріледі (блокта k жазбалар бойынша).  

Блок кілтінің мәні, блокқа кіретін, жазбалар кілттерінің минималды мәні 

болып табылады. Блоктар тізбегін В-ағашының соңғы деңгейі білдіреді. 

Алдыңғы деңгей индексі тұрғызылады.  Бұл деңгейдің жазбалары келесі 

деңгейдегі блок кілтінің мәндерінен тұрады және сәйкес блок байланысының 

көрсеткіш-адресінен; бұл деңгейдің жазбалары да блокқа бірігеді (k жазбалар 

бойынша). Содан кейін осылай аса жоғары деңгей индекстері тұрғызылады 

және т.с.с., белгілі бір деңгейде жазба индекстерінің саны k-дан аспайынша.   

В-ағашымен жұмыс процедурасына мысалда қарастырайық. Логикалық 

жазбалар даналарының файлы бар болсын, олардың кілттері 2, 7, 8, 12, 15, 27, 

28, 40, 43, 50 мәндерін қабылдайды. Анықтық үшін k=2 деп алайық (блокта 

жазбаларды 2 дана бойынша біріктіреміз). Осы мысал үшін тұрғызылған         

В-ағаш 9.7 суретте бейнеленген (4-ші деңгейде суретті жеңілдету үшін тек 

логикалық жазба кілттері ұсынылған және бұл жазбалардың басқа өрістерінің 

мәні көрсетілмеген).  
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9.7 сурет – В-ағаш 

 

Блоктарда сәйкес блок кілттері көрсетілген. k мәні 2-ге тең деп 

қабылданды.  

В-ағаштың тұрғызылуы бойынша барлық бастапқы жазбалар жоғарғы 

индекстен бірдей арақашықтықта орналасқан (ағаш теңдестірілген болып 

табылады). 

Негізгі операцияларды жүзеге асыруды қарастырайық. 

Кілттің берілген мәні бар жазбаларды іздеу және оқу.  

Жоғарғы индекс оқылады. Егер кілттің берілген мәні индекстің келесі 

жазбасының кілтінің мәнінен көп болса (егер ондай жазба бар болса), немесе 

оған тең болса, онда байланыс адресі бойынша, ағымдағы жазбада көрсетілген, 

келесі деңгейдің индекс жазбаларының блогы оқылады. Әрі қарай үрдіс 

жалғасады.  

Барлық блоктар СЖ-да орналасқан деп есептейік. Онда СЖ-ға жүгінулер 

саны ақпараттарды іздеу кезінде ағаш деңгейларінің санына тең. Ағаш 

деңгейлерінің саны минималды мәнге l тең, сонымен бірге мұнда k
l
 >= N шарты 

орындалады ( N – логикалық жазбалар саны). 

 

Жазбаларды түрлендіру (жөндеу).  

Жазбаларды іздегеннен және оқығаннан кейін жөнделетін өрістер 

өзгертіледі. Егер жазба кілті жөнделмесе, онда өзгертілген жазба өзінің орнына 

енгізіледі. Егер кілттің мәні өзгертілсе, онда ескі жазба кетіріледі (сәйкес 

блокта «бос» жазба пайда болады), ал өзгертілген жазба, жаңадан қосылған 

сияқты, енгізіледі.  

 

Жазбаларды кетіру. 

Іздеуден кейін табылған жазба кетіріледі (сәйкес блокта бұл жазбаның 

орнына «бос» жазба енгізіледі). 

 

Жазбаларды қосу. 

Ең алдымен берілген кілттің мәні бар жазба қайда орналасатыны 

анықталады. Осы жазба орналасуы тиіс, блокты іздеу процедурасы, жоғарыда 

сипатталған, берілген кілттің мәні бар жазбаларды іздеу процедурасына ұқсас. 

Егер төменгі деңгейдің табылған блогында «бос» жазба болса, қосылатын 

жазба осы блокқа енгізіледі.  
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Егер төменгі деңгейдің сәйкес блогында бос орын жоқ болса, блок екі 

блокқа бөлінеді. Олардың біріншісіне [k/2] жазбалар енгізіледі, екіншісіне 

қалғандары. Көрсетілген блоктардың әрқайсысының кілттерінің мәні, алдында 

сипатталғандай, блокқа кіретін, жазба кілттерінің минималды мәні болып 

табылады. Қосылатын жазба, мәндері қосылатын жазба кілттерінің мәнінен 

кіші, кіші блокқа енгізіледі. Кілттерінің жаңа мәндері бар жаіңа блоктың пайда 

болуы алдыңғы деңгейде индексте сәйкес жаңа жазбаның құрылу қажеттілігін 

ескертеді. Бұл жазба жаңа блок кілтінің жаңа мәндерінен және оның орналасу 

орнына көрсеткіштен тұрады. Мұндай жазбаларды қосу процедурасы жоғарыда 

сипатталғандарға ұқсас.  Осы жазба орналасуы қажет, алдыңғы деңгейдің 

блогы табылады. Егер блокта бос орын болса, жазба блокқа қосылады, егер 

блок толық болса, ол екі блокқа бөлінеді, жазба блоктардың біреуіне енгізіледі, 

алдыңғы деңгей идекстерінің жазбалары құрылады және т.б.  

Ең жоғарғы деңгейдің блогын бөлісуге тура келетін және ағаштың тағы 

бір деңгейін құрастыру нұсқалар мүмкін. 

Мысал үшін 9.7 суретте бейнеленген  10 кілті бар жзбаларды қосуды 

қарастырамыз:  

1) Бірінші деңгейде салыстыру. 

2<10<43 

Қозғалыс сол жақ бұтақ бойынша. 

2)  Екінші деңгейде салыстыру. 

2<10<15 

Қозғалыс сол жақ бұтақ бойынша. 

3) Үшінші деңгейде салыстыру. 

2<8<10 

Қозғалыс оң жақ бұтақ бойынша. 

Ізделініп отырған блок  

4) Блок толтырылды. 

Ол 2 блокқа бөлінеді 

 
Салыстыру 8<10<12. 

10 кілті бар жазба блок 1-ге енгізіледі.  

 
Кілтінің мәні 12 тең жаңа жазба төменгі деңгейде пайда болды. Кілтінің 

мәні 12 тең жаңа жазбаны қосу қажет және төменгі деңгейдің жазбасына 

көрсеткіш алдыңғы деңгейдің индексіне.  

5) Үшінші деңгейдің 12 тең кілті бар жазбасы  блогына қосылуы 

қажет. Блок толық, ол екі блокқа бөлінеді  

 
салыстыру 8<12. 

Жазба екінші блокка қосылады  

6) Үшінші деңгейде 8 тең жаңа кілті бар блок пайда болды. Кілтінің мәні 

8 тең жаңа жазбаны қосу қажет және үшінші болктың сәйкес блогына екінші 

деңгейде көрсеткіш.  
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7) Екінші деңгейдің 8 тең кілті бар жазбасы  блогына қосылуы 

қажет. Блок толық, ол екі блокқа бөлінеді  

 
2<8<15 

Блок 1-ге  жазба қосылады. 

8) Екінші деңгейде 15 тең жаңа кілті бар блок пайда болды, кілтінің мәні 

15 тең жаңа жазбаны қосу қажет және екінші болктың сәйкес блогына бірінші 

деңгейде көрсеткіш.  

9) Бірінші деңгейдің 15 тең кілті бар жазбасы  блогына қосылуы 

қажет. Блок толық, ол екі блокқа бөлінеді  

 
2<15<43 

15 тең кілті бар жазба бірінші блокқа қосылады.  

 
10)  ағашының тағы бір деңгейін құрастыру қажет.  

Алынған құрылым,  9.8 суретте көрсетілгендей, түрде болады.  

 
 

9.8 сурет – Элемент қосылғаннан кейінгі В-ағаш  

 

Жазбаны қосу кезінде толығымен толтырылған блокқа жартылай бөлу 

амалын қолдану блоктардың, орташа, жартысына дейін толуына алып келетінін 

ескеру қажет. Онда жазбаны қосу процедурасының еңбек сыйымдылығы 

барынша аз болады (егер қажетті блокта орын болса, жазба осы блокқа 

қосылады және жоғарыда тұрған деңгейлер қозғалмайды). 

B-ағаш түріндегі сақтау құрылымы іздеу, оқу, кетіру, ағаш 1-дің 

деңгейлер санымен  сыртқы жадыға жүгіну сандарының бағасы 

бар түрлендірулерді тиімді жүргізуге мүмкіндік береді, бұл іріктеу  

кезінде жүгінулер саны барынша аз болады.  

Жазбаны қосу процедурасы да жеткілікті тиімді. Сәйкес сақтау 

құрылымы, жеке жағдайда, отандық НИКА ДҚБЖ қолданылады (ертеректе 

ИНЕС жүйесінде қолданылды) және нақты есептерде жоғарғы тиімділікті 

көрсетті.  
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9.4.5 Хэштеуді қолдану арқылы жазбаларды орналастыру.  

Сақтау құрылымын ұйымдастырудың кез келген басқа тәсілдердегі 

сияқты,  k данасы бойынша логикалық жазбалар физикалық жазбаға (блокқа) 

топтасады. Алайда сақтау құрылымын ұйымдастырудың басқа тәсілдермен 

салыстырғанда мұнда топтастырудың ерекше тәсілі таңдалған. Белгілі бір 

жолмен хэш-функция f таңдалады. Бұл функцияның аргументі логикалық 

жазбаның бастапқы кілтінің x мәні болып табылады. Онда f(x) блоктың 

орналасу адресін көрсетеді, онда кілттің х мәні бар логикалық жазба болуы 

қажет.  

Функция f, мүмкіндігінше, физикалық блоктар бойынша х мәнін тең бөлуі 

қажет. Хэш-функцияны талқылауға жеткілікті көп әдебиеттер арналған, 

сондықтан ол сұрақты біз мұнда қарастырмаймыз. Тек, кейде, бастапқы кілттің 

х мәндері жиынының спецификасынан шыға отырып, барлық қажетті 

шарттарды қанағаттандыратын, f функциясын тұрғызуға болады. Осылайша, 

бастапқы кілттің х мәні бар кестенің логикалық жазбасы f(x) адресі бойынша 

блокта сыртқы жадыда орналасады. Бұл блокта k-дан көп емес жазбалар болуы 

мүмкін. Таңдалған функция жадының бір адресінде k-дан көп жазбаларды 

бейнелейтін жағдай болуы мүмкін. Осыдан қайшылық пайда болады.  Бұл 

қайшылықты шешудің мүмкін тәсілі қосымша аймақты келесі тәсілмен 

толтыруды қолдану болып табылады. Егер кезекті жазба блокта хештеу 

функциясының көмегімен бөлінсе, ал ол толығымен толтырылған болса, онда 

толтыру аймағында, осы блокқа сәйкес, жазбалар тізімі құрылады, ал блоктың 

өзіне осы тізімнің бірінші жазбасына байланыстың адрес – көрсеткіші 

енгізіледі.  Қайшылықты шешудің басқа да тәсілдері бар.  

Негізгі операцияларды жүзеге асыруды қарастырайық және оларды 

орындау кезінде СЖ-ға жүгіну сандарына баға берейік.  

Берілген кілттің мәні бар жазбаларды іздеу және оқу.  

Берілген кілттң х мәні бойынша f(x) функциясының мәні есептеледі. Әрі 

қарай СЖ-дан, f(x) адресі бойынша орналасқан, блок саналады. Осы блоктың 

ішінде ЖЖ-да іріктеу арқылы қажетті жазба ізделінеді. Егер блокта жазбалар 

жоқ болса, онда көрсеткіш бойынша блокта (байланыс адресі), осы блокқа 

жататын, толып кету тізімінің бірінші жазбасы оқылады. Әрі қарай табылған 

жазба осы тізім бойынша ізделінеді. Сонымен бірге мұнда СЖ-ға жүгіну 

сандары мынаған тең:  

- бірлікке, егер жазба блокта болса;  

- бірлікке және оған қоса осы блокқа сәйкес толып кету аймағының 

тізіміндегі жазбалар санына (ережеге сәйкес, кішігірім сан). 

Жазбаларды түрлендіру. 

Жазбаларды іздеу және оқу жүзеге асады, содан кейін ЖЖ-да жазба 

өрістері түрленеді (бастапқы кілт болып табылмайтындар), жазба өзінің орнына 

енгізіледі. Бұл жағдайда СЖ-ға жүгіну саны, оқу кезіне қарағанда, бір бірлікке 

көп. Егер кілттің мәні түрленетін болса, онда жзбаларды енгізу жаңа жазбаны 

енгізу (қосу) ретінде жүзеге асады.  
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Жазбаларды кетіру. 

Жазбаларды іздеу және оқу жүзеге асады. Егер кетірілетін жазба негізгі 

жадының блогында тұрып, оның орнына  «бос» жазба енгізілсе. Егер  

кетірілетін жазба толып кету аймағының тізімінде болса, оны кетіру тізім 

элементтерін кетіру ережесі бойынша жүргізіледі. Кетіру кезінде СЖ-ға жүгіну 

саны жобамен, алдыңғы операцияларға арналған, шектерде болады.  

Жазбаларды қосу. 

Кілттің х мәні бар жазбаны қосу кезінде f(x) сәйкес блогының адресі 

саналады. Блок ЖЖ-ға саналады. Егер онда орын болса, жазба блокқа 

енгізіледі, блок СЖ-ға өзінің адресі бойынша жазылады. Егер блок толық 

болса, онда одан, блокты толтыратын, жазбалар тізімі басының адресі 

таңдалады.  Әрі қарай тізімге жазбаларды қосу тізімге элементтерді қосу 

ережесі бойынша жүргізіледі. Жазбаларды қосу кезінде СЖ-ға жүгіну саны 

жобамен, алдыңғы операцияларға арналған, шектерде болады.  

Осылайша, хэштеуді қолданып сипатталған сақтау құрылымы негізгі 

операцияларды жүзеге асыру кезінде СЖ-ға жүгіну сандарының 

минимизациясы критериі бойынша аса тиімді (жоғарыда қарастырылғандардың 

ішінен) болып табылады.   

 

9.4.6 Сақтау құрылымын құрамдастыру. 

ДҚБЖ-де жоғарыда қарастырлған құрылымдар жеке де, сонымен бірге 

олардың қисындасуы ретінде де қолданылатынын ескеру қажет. Мысалы, 

өндірістік жүйе қатары UNIBAD, IBM 360/370 (ЕС ЭВМ) типті ЭЕМ арналған 

БАНК, дербес ЭЕМ арналған PARADOX келесі әдістер комбинациялары 

қолданылады:  

- бірінші ретті кілт бойынша жазбаларды орналастыру хэштеуді 

қолданумен ұйымдастырылған; 

- екінші ретті кілт бойынша жазбалар тізбегі тізімдік құрылым көмегімен 

беріледі.  

Қысқаша қортындылар: дәріс компьютер жадында деректерді физикалық 

ұйымдастыруға арналған (сақтау құрылымын ұйымдастыру). Деректерді 

ұсынудың физикалық үлгілері нақты ДҚБЖ құрылымына қатаң 

орналастырылған және әртүрлі деректер қорын басқару жүйесінде әртүрлі. 

Берілген дәрісте нақты ДҚБЖ құрылымы қарастырылмайды, ал сақтаудың 

біршама типтік құрылымдары қарастырылады, олардың негізінде нақты    

ДҚБЖ-де деректерді ұйымдастырудың физикалық үлгілері жүзеге 

асырылатынын ескерейік. Мұнда компьютер жадының екі деңгейлі құрылымы 

деректерді орналастыру ортасы ретінде; деректерді өңдеудің ерекшелігін 

анықтайтын, сыртқы және жедел жады арасындағы алмастыруды ұйымдастыру 

сипатталады. ЭЕМ сыртқы жадының типтік физикалық үлгілері (деректерді 

сақтау құрылымы) ұсынылған (физикалық жазбаларды тізбектей орналастыру, 

физикалық жазбаларды тізімдік құрылым түрінде орналастыру, индекстерді 

қолдану, В-ағаш түрінде деректерді ұйымдастыру, хэштеуді қолдану арқылы 

жазбаларды орналастыру, сонымен қатар сақтау құрылымын құрамдастыру). 
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Негізгі сақтау құрылымы үшін деректерді іздеу, оқу, деректерді енгізу, 

түрлендіру (түзету), кетіру операцияларын орындау кезіндегі әрекеттер санына 

баға берілді.  

 

10 Microsoft SQL Server 2008 мысалында замианауи ДҚБЖ 

құрылымы  

 

Мақсаты: замианауи ДҚБЖ (деректер қорының архитектуралары және 

бағдарламалық жасақтаманың құрылымдары) құрылымының негізгі 

элементтерін Microsoft SQL Server 2008 мысалында көрсету.  

 

10.1 ДҚБЖ жалпы құрылымы 

 

Заманауи ДҚБЖ жұмыс принциптерін жақсы түсіну үшін аса кең тараған 

клиент-серверлік ДҚБЖ біреуінің – Microsoft SQL Server 2008 құрылымын 

қарастырамыз. Әр коммерциялық ДҚБЖ өзінің өзгеше ерекшеліктері, 

қандайда-бір ДҚБЖ қалай құрылғаны туралы ақрпараттары барына қарамастан, 

әдетте басқа ДҚБЖ жылдам бірінші ретті меңгеру үшін жеткілікті болады. 

Microsoft SQL Server – 2008 мүмкіндіктерінің қысқаша шолуы заманауи ДҚБЖ 

қысқаша шолуға арналған, бөлімде ұсынылды. Берілген бөлімде сәйкес ДҚБЖ 

құрылымдарымен байланысты, негізгі кезеңдерді қарастырамыз (деректер 

қорының архитектуралары және бағдарламалық жасақтаманың құрылымдары). 

Нақты ДҚБЖ деректер қорының архитектурасы (құрылымы) деп сәйкес 

ДҚБЖ сонымен қатар осы үлгілердің арасындағы өзара байланыста 

қолданылатын, деректерді ұсынудың негізгі үлгілерін түсінеміз.  

Қарастырылған «Көпқолданушылық ДҚБЖ жүзеге асыру кезінде 

қолданылатын, әртүрлі архитектуралық шешімдер. ДҚБЖ қысқаша шолу» 

сәйкес деректерді сипаттаудың әртүрлі деңгейлеріне басқа деректер 

архитектурасының абстракциясының әртүрлі деңгейлерін ажыратады.  

Логикалық деңгей (ДҚБЖ деректер үлгісінің деңгейі) – концептуалды 

үлгіні ұсыну құралы. Мұнда әр ДҚБЖ біршама айырмашылықтары бар, бірақ 

олар аса маңызды болып табылмайды. Әртүрлі ДҚБЖ ұсыныстың логикалық 

деңгейінен физикалық деңгейіне өту механизмі барынша айырмашылық 

беретінін атап кетейік.  

Физикалық деңгей (ЭЕМ жадында деректердің ішкі ұсынысы – деректер 

қорының физикалық құрылымы). Берілген деңгейді қарастыру деректер қорын, 

қатты дискте сақталған, файлдар деңгейінде үйренуді білдіреді. Бұл 

файлдардың құрылымы – әр нақты ДҚБЖ ерекшелігі, соның ішінде Microsoft 

SQL Server-дің де.   

http://www.intuit.ru/studies/courses/508/364/lecture/8643
http://www.intuit.ru/studies/courses/508/364/lecture/8643
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10.1 сурет – Microsoft SQL Server 2008-дегі деректер қорының архитектурасы  

 

10.2 Деректер қорының архитектурасы. Логикалық деңгей 

Деректер қорын ұсынудың логикалық деңгейін қарастырайық  

(http://msdn.microsoft.com). Microsoft SQL Server 2008 реляциялық ДӨБЖ 

білдіреді (деректер кесте түрінде беріледі). Осылайша, бұл ДҚБЖ деректер 

үлгісінің негізгі құрылымы кестелер болып табылады.  

Кестелер және деректер типтері. 

Кестелер деректер қорының концептуалды үлгісінің барлық түйіндері 

туралы деректерден тұрады. Әр бағандарда (өрістерді) сипаттау кезінде 

қолданушы сәйкес деректердің типін анықтауы қажет. Microsoft SQL Server 

2008 дәстүрлі болып кеткен деректер типтерін де (әртүрлі ұсыныстары бар 

символдық жол, 8 немесе 4 байт ұзындықтағы жылжымалы нүктелі сандар,  2 

немесе 4 байт ұзындықтағы бүтін сандар және т.б.), деректердің жаңа 

типтерінде қолдайды. Сонымен қатар Microsoft SQL Server 2008 қолданушы 

деректер типін құру үшін арнайы аппаратты ұсынады.  

Қолданушы мүмкіндіктерін барынша кеңейтетін, деректердің біршама 

жаңа типтерінің қысқаша сипаттамаларын қарастырайық 

(http://www.oszone.net). 

Hierarchyid деректер типі. 

hierarchyid деректер типі, кесте жолдары арасындағы байланыс 

иерархиясында позицияны беру үшін, кестеде деректер элементтері арасында 

қатынастар құруға мүмкіндік береді. Бұл типті қолдану нәтижесінде кестеде 

кесте жолдары, осы кестенің деректерінің арасындағы байланысқа сәйкес 

келетін, белгілі бір иерахиялық құрылымды бейнелей алады.   

Кеңістіктік деректер типі. 

Кеңістіктік деректер – бұл, географиялық орналасуды және форманы 

анықтайтын, Жерде басымырақ, деректер. Бұл нысаналар, жолдар және тіпті 

фирмалардың орналасуы да болуы мүмкін. SQL Server 2008-де осы 

ақпараттармен жұмыс жасайтын географиялық та (geography) және 

геометриялық та (geometry) деректер типі бар.  Geography деректер типі  шар 

http://msdn.microsoft.com/
http://www.oszone.net/
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тәрізді жерлерге арналған ақпараттармен жұмыс жасайды. Шар тәрізді жер 

үлгісін жер бедерінің қисықтығын есептеу кезінде қолданады. Орналасуы 

туралы ақпарат ендік және бойлықпен беріледі. Бұл үлгі теңіз тасымалдарымен, 

әскери жоспарлаулармен байланысты және жер бедеріне байланысты, қысқа 

мерзімді қосымшалар үшін жақсы жарайды. Бұл үлгіні егер деректер ендік 

және бойлық түрінде сақталған кезде қолдану қажет.  

Geometry деректер типі планарлық үлгімен немесе жер жазықтығының 

үлгісімен жұмыс жасайд. Бұл үлгіде жер белгілі-бір нүктеден жазық проекция 

болып саналады. Жазық жер үлгісі жер бедерінің қисықтығын есепке алмайды, 

сондықтан, ең алдымен, қысқа аралықтарды сипаттау үшін қолданылады, 

мысалы, ішкі тұрғызылу бөлігін сипаттайтын, қосымшаның деректер қорында.  

Geography жіне geometry дерктер типтері, Well-Known Text (WKT) 

немесе Well-Known Binary (WKB) форматтарымен берілген, веторлық 

нысандардан құрылады. Бұл SQL (SQL Specification) ерекшеліктеріне арналған 

ашық геокеңістіктік консорциюмның (Open Geospatial Consortium (OGC) Simple 

Features) қарапайым функцияларында сипатталған, кеңістіктік деректерді 

апаруға арналған форматтар.   

Кілттер.  

Әр кесте үшін бірінші ретті кілт – кестеде әр жазбаны бірегей 

теңестіруші, атрибуттардың минималды жиыны анықталуы қажет. 

Байланысқан кестелердің біреуіне кестелер арасындағы байланысты жүзеге 

асыру үшін қосымша өріс (бірнеше өрістер) – басқа кестенің бірінші ретті кілті 

қосылады. Қосымша қосылған өріс немесе өрістер бұл жағдайда сәйкес 

кестенің сыртқы кілті деп аталады.  

Microsoft SQL Server 2008 деректер үлгісінің құрамына кестелерден басқа 

бірнеше компоненттер қатары да кіреді. Солардың негізгілеріне қысқаша 

сипаттама берейік.  

Индекстер. 

«Қатынас сұлбаларын оңтайландыру үшін формальды аппаратты 

қолдануда» индекс ұғымы қарастырылды. Мұнда индекс ұғымы, 

қолданушының ыңғайы үшін, логикалық деңгейге шығарылды. Индекстер 

қажетті ақпараттарды іздеуді жылдамдату үшін құрылады және әртүрлі 

критерилер бойынша деректердің реттілігі туралы ақпараттардан тұрады. 

Индекстеу бір немесе бірнеше бағандар бойынша орындалуы мүмкін. 

Индекстеу кез келген уақытта жүргізілуі мүмкін. Индекс, кестеде немесе 

ұсыныстарда бір немесе бірнеше  бағандардан тұрғызылған, кілттерден тұрады. 

Бұл кілттер, SQL Server-де олардың кілттік мәні бойынша жолдарды жылдам 

іздеуді қолдайтын, үйлестірілген ағаш құрылымы түрінде сақталады.   

Ұсыныс.  

Ұсыныс — бұл ішіндегілері сұраныспен анықталатын, виртуаллды кесте. 

Ұысныс, әдеттегі ережелер бойынша құрастырылатын, SELECT SQL-

сұранысының көмегімен құрылады. Осылайша, ұсыныс деп отырғанымыз 

SELECT атаулы сұранысы. 

http://www.intuit.ru/studies/courses/508/364/lecture/8653
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Нағыз кесте сияқты, ұсыныс деректердің атаулы бағандарының және 

жолдарының жиынтығынан тұрады. Әзірге ұсыныс индекстелмейді, ол, 

сақталатын мәндер жиыны ретінде деректер қорында болмайды. Деректердің 

жолдары мен бағандары, сұраныстың анықтаушы ұсыныстарында көрсетілген 

және ұсыныстарға жүгінулер кезінде динамикалық құрылатын, кестелерден 

шығарылады. Ұсыныс, өзі сілтелетін, базалық кестелердің фильтрі қызметін 

атқарады. Ұсынысты анықтайтын сұраныс бір немесе бірнеше кестелерде 

немесе ағымдағы басқа ұсыныстарда немесе басқа деректер қорында 

бастамшылық етілуі мүмкін.  Сонымен қатар, бірнеше әртекті дереккөздерінен 

алынған деректері бар ұсыныстарды анықтау үшін бөлінген сұраныстарды 

қолдануға болады. Бұл пайдалы, мысалы, егер, олардың әрқайсысы мекеменің 

нақты бөлімінің деректерін сақтайтын, әртүрлі серверлерге жататын, осындай 

жолмен құрылымданған деректерді біріктіру қажет.  

Құрастырулар.  

Құрастырулар динамикалық кітапхана файлдары болып табылады, олар 

функцияларды, сақталған процедураларды, триггерлерді, қолданушылармен 

анықталған статистикалық есептеулерді және қолданушымен анықталған 

типтерді жазу үшін  SQL Server данасында қолданылады.  

Шектеулер.  

Шектеулер әдістерді беруге мүмкіндік береді, олардың көмегімен ДҚБЖ 

компоненті Database Engine автоматты түрде деректер қорының толықтығын 

қамтамасыз етеді. Шектеулер бағандарда анықталған мәндердің ұйғарындылық 

ережелерін береді және толықтықты қамтамасыз етудің стандартты қызметін 

білдіреді. Триггерлерді, ережелерді және әдепкі қалыптағы мәндерді емес, 

шектеулерді қолдану ұсынылады. Сұраныстарды тиімдеуші сонымен қатар, 

сұранысты орындаудың жоғары өнімділікті жоспарларын тұрғызу үшін 

шектеулер анықтамаларын қолданады.  

Ереже.  

Ереже – функционалдылығы бойынша кейбір шектеулер типіне ұқсас, 

деректер қорының толықтығын қамтамасыз етуге арналған, тағы да бір арнайы 

механизм. Microsoft белгілейді, сәйкес мүмкіндіктер кезінде бірнеше себептер 

қатары бойынша шектеулерді қолдану артығырақ және мүмкін, бұл мүмкіндік 

болашақтағы нұсқалардан алынып тасталуы мүмкін.  

Қалыпты күйдегі мән. 

Қалыпты күйдегі мәндер, егер жолдарды қою кезінде осы баған үшін 

мәндер көрсетілмесе, бағандарды қандай мәндермен толтыру керектігін 

анықтайды. Қалыпты күйдегі мән кез келген өрнек болуы мүмкін, оның 

нәтижесі  — тұрақты, мысалы шын мәнінде тұрақты, орнатылған функция 

немесе математикалық өрнек болуы мүмкін.  
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10.3 Деректер қорының архитектурасы. Физикалық деңгей  

Физикалық деңгей бұл ЭЕМ жадында деректердің ұсынысы.  Физикалық 

деректер үлгісінде (ішкі деңгей) аталып өткендей, сақтау құрылымын 

(физикалық деңгей) ұсыну үшін қолданылатын, негізгі ұғымдар файл ұғымы 

(физикалық) және сыртқы және жедел жады (физикалық жазба немесе бет) 

арасындағы алмастыру бірліктері болып табылады.   Сәйкес ұғымдар Microsoft 

SQL Server 2008 ДҚБЖ қалай ұсынылғанын қарастырамыз 

(http://msdn.microsoft.com). 

Файлдар және файлдық топтар. 

Microsoft SQL Server 2008-де физикалық деңгейде деректер қоры 

операциялық жүйенің файлдар жиынымен ұсынылады. Транзакция 

журналының деректері мен мәліметтері әртүрлі файлдарда орналасады. Жеке 

файлдар тек бір деректер қоры үшін қолданылады. Файлдық топтар атаулы 

файлдар топтамасын білдіреді және деректерді орналастыруды жеңілдету және 

әкімшілендіру есептерін орындау үшін қолданылады, мысалы сақтық қорда 

көшірмесін алуда және қалпына келтіруде.  

SQL Server деректер қоры үш типті файлдардан тұрады:  

1) Бастапқы деректер файлдары. 

Бастапқы деректер файлы деректер қорының жіберілетін нүктесі болып 

табылады. Ол деректер қорының қалған файлдарын көрсетеді. Әр деректер 

қорында бір бастапқы деректер файлы болады.  Бірінші деректер файлының 

атауы үшін MDF кеңейтілуін қолдану ұсынылады.  

 2) Екінші деректер файлдары. 

Екінші деректер файлдарына, бастапқы деректер файлдарынан басқа, 

барлық деректер файлдары жатады. Деректер қоры тіпті екінші деректер 

файлдарынан тұрмауы мүмкін, немесе бір немесе бірнеше екінші деректер 

файлдарынан тұруы мүмкін. Екінші деректер файлдарының атауы үшін NDF 

кеңейтілуін қолдану ұсынылады.  

 3) Журналдар файлдары. 

Журналдар файлдары, деректер қорын қалпына келтіру үшін 

қолданылатын, журналдардың барлық мәліметтерінен тұрады. Әр деректер 

қорында ең аз болғанда бір журналдар файлы болуы қажет, бірақ олар көп 

болуы да мүмкін. Журналдар файлының аты үшін MDF, NDF және LDF 

кеңейтілулерін қолдану ұсынылады. Алайда бұл кеңейтілулер қолданушыға 

файлдардың әртүрлі түрлерін теңестіруге және оларды дұрыс қолдануға 

көмектеседі.   

SQL Server-де деректер қорының барлық файлдарының орны деректер 

қорының бастапқы файлына және master деректер қоры деп аталатын, SQL 

Server ДҚБЖ арнайы қызметтік құрылымына жазылады.  Көпшілік жағдайда 

деректер қорымен жұмыс жасаған кезде ДҚБЖ (SQL Server Database Engine) 

компоненті,  master деректер қорында сақталған, файлдарды орналастыру 

туралы мәліметтерді қолданады. Алайда кейбір жағдайларда (мысалы, белгілі 

бір жолмен деректер қорын біріктіруді жүргізу кезінде көшірмеден master 

деректер қорын қалпына келтіру) Database Engine компоненті, master деректер 

http://www.intuit.ru/studies/courses/508/364/lecture/8655
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қорында файлдардың орналасуы туралы жазбаларды инициализациялау үшін, 

бастапқы файлдан файлдардың орналасуы туралы мәліметтерді қолданады.   

SQL Server файлдарының екі аты болады:  

1)  logical_file_name — Transact-SQL барлық нұсқауларында физикалық 

файлға сілтемелері үшін қолданылатын, атау. Файлдың логикалық атауы SQL 

Server идентификаторлары үшін ережелерге сәйкес келуі қажет және сәйкес 

деректер қорында логикалық файлдар атауының ішінде бірегей болуы қажет.  

2)  os_file_name — бұл, каталогқа жолды қосқандағы, физикалық файл 

атауы. Операциялық жүйе файлдарының атауына арналған ережеге сәйкес 

болуы керек.  

Бастапқыда әр файлдың максималды өлшемін көрсетуге болады. Егер 

файлдың максималды өлшемі көрсетілмесе, SQL Server файлдары, бастапқыда 

берілген көрсеткіштерден асып түсе, дискіде мүмкін орынды алғанша, 

автоматты түрде өлшемдері өседі. Файлдарды анықтау кезінде қолданушы 

өсудің талап етіліп отырған қадамын көрсете алады. Файлдарды толтырудың әр 

кезінде оның өлшемі көрсетілген өсу қадамына өседі. Егер файлдық топта 

бірнеше файлдар болса, олардың автоматты түрде өсуі тек барлық файлдарды 

толтырғаннан кейін басталады. Содан кейін файлдар өлшемімен сақиналы 

тізбек бойынша  өседі. Бұл функция әсіресе,қосымшаға енгізілген, SQL Server 

деректер қоры ретінде қолданғанда пайдалы, мұнда қолданушыда жүйелік 

әкімшілікке ыңғайлы рұқсат жоқ. Қажеттілігіне қарай қолданушы файлдарға 

автоматты түрде өлшемдері бойынша өсуге мүмкіндік бере алады, сонымен ол 

әкімшіден деректер қорының бос кеңістігін қарау бойынша жұмысының бөлігін 

алады.  

Деректер қоры және файлдар нысандарынан, бөлу және әкімшілік 

басқару есептерін шығыру үшін қолданылатын, файлдық топтарыд құруға 

болады. Журналдар файлдары файлдық топтар құрамына кіре алмайды. Журнал 

кеңістігін басқару деректер кеңістігін басқарудан бөлек. Файл бірнеше файлдық 

топтар құрамына кіре алмайды. Үлкен нысандардың кестелері, индекстері және 

деректері көрсетілген файлдық топпен қауымдастырылуы мүмкін. Бұл 

жағдайда олардың барлық беттері файлдық топтың ішіне орналастырылады; 

немесе кестелер және индекстер секцияланған болуы мүмкін. Секцияланған 

кестелер мен индекстер деректері блоктарға бөлінеді, олардың әр қайсысы 

деректер қорының жеке файлдық топтарына орналасуы мүмкін. Әр деректер 

қорында бір файлдық топ қалыпты күйдегі файлдық топ болып тағайындалады. 

Егер кестелерді немесе индекстерді құру кезінде файлдық топ көрсетілмесе, 

барлық беттер қалыпты күй бойынша файлдық топтан таратылады. Әр уақыт 

мезетінде бір файлдық топ қалыпты күй бойынша файлдық топ бола алады.  

Беттер және экстенттер. 

Деректерді сақтау орнының және SQL Server-де сыртқы және жедел 

жады арасында ақпараттар алмасудың негізгі бірлігі бет болып табылады. 

Деректер қорында деректер (MDF- немесе NDF-файл) файлын орналастыру 

үшін берілетін, дисктегі орын логикалық түрде 0-ден n-ге дейін үздіксіз 

аударылымдары бар беттерге бөлінеді. Енгізу-шығарудың дискілік 
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операциялары беттер деңгейінде орындалады.  SQL Server деректердің бүтін 

беттерін санайды немесе жазады. SQL Server-де бет өлшемі 8 КБ құрайды. Бұл 

SQL Server деректер қорының бір мегабайты 128 беттен тұрады. Әр байт 96-

байттық тақырыптан басталады, ол беттер туралы жүйелік деректерді сақтау 

үшін қолданылады. Бұл деректер бет нөмірінен, бет типінен, беттегі бос орын 

көлемінен және бет жататын, нысандарды тарату бірлігінің идентификаторынан 

тұрады. SQL Server деректер қорының деректер файлында беттердің 8 типі 

қолданылады (үлкен емес өлшемдегі деректер типі бар деректер, үлкен 

өлшемдегі деректер типі бар деректер,  индекс жазбалары, экстенттерді 

орналастыру туралы мәліметтер, оларға қол жетімді бос орында беттерді 

орналастыру туралы мәліметтер және т.б.). 

Жадыны тиімді басқару үшін беттер экстенттерге біріктіріледі, олар 

кеңістіктің негізгі бірліктері болып табылады.  

Экстент — бұл сегіз физикалық үздіксіз беттерден немесе 64 Кб 

тұратын, топтама; олар беттерді тиімді басқару үшін қолданылады. Барлық 

беттер экстенттерде сақталады. Осылайша, SQL Server деректер қорының бір 

мегабайтында 16 экстент болады.  

Орындарды таратуды тиімді қылу үшін SQL Server кішігірім деректер 

көлемі бар кестелер үшін бүтін экстенттерді бөлмейді. SQL Server екі типті 

экстенттен тұрады:  

1) Біртекті экстенттер бір нысанға (белгілі-бір кестеге, индекске және т.б.) 

жатады; барлық сегіз беттер тек осыған ие нысандармен қолданылуы мүмкін.  

2) Аралас экстенттер сегіз нысаннан аспайтын жалпы қолданыста болуы 

мүмкін. Экстентте сегіз беттің әрқайсысы әртүрлі нысанның иелігінде болуы 

мүмкін.  

Жаңа кесте немесе индекс — бұл әдетте, аралас экстенттерден 

шығарылған, беттер. Кестенің немесе индекстің өлшемін сегіз бетке дейін 

үлкейту кезінде бұл кестелер немесе индекстер таратудың тізбектелген 

бірліктері үшін біртекті экстенттердің қолданылуына өтеді. Жеткілікті 

жолдардан тұратын, бар кесте үшін индексті құру кезінде индексте сегіз бетті 

құрастыру үшін индекске арналған барлық тарату бірліктері біртекті 

экстенттерде болады. Аралас және біртекті экстенттерде нысандарды 

орналастыру мысалдары көрсетілген (10.2 сурет).  

 
 

 

10.2 сурет – Аралас және біртекті экстенттерде нысандарды орналастыру 
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Деректер файлдарының беттері. 

SQL Server-де деректер файлдарының беттері тізбектей нөмірленеді; 

бірінші бет нөлдік нөмірді  (0) алады. Деректер қорының әр файлы бірегей 

сандық идентификаторға ие. Бірегей тәсілмен деректер қорының бетін анықтау 

үшін файл идентификаторын да және осы бет нөмірінде қолдану қажет.              

10.3 суретте 4 МБ көлемді бастапқы деректер файлынан және 1 МБ көлемді 

екінші деректер файлынан тұратын, деректер қоры беттерінің нөмірі 

көрсетілген.   
 

10.3 сурет – Деректер қоры файлдарының беттерін нөмірлеу мысалдары 

 

Әр файлдың бірінші беті (0 нөмірі бар бет) — бұл файл тақырыбының 

беті; берілген файлдың атрибуттары туралы мәліметтерден тұрады. 1,2,3 

нөмірлері бар беттер төменде сипатталатын болады.  

Кестелер мен индекстерді ұйымдастыру. 

Кестелер мен индекстер 8 КБ өлшемді беттер топтамасы түрінде 

сақталады.  

Кестелер мен индекстердің беттері бір немесе бірнеше секцияларда 

тұрады. Секция — бұл деректерді ұйымдастырудың қолданушылық бірлігі. 

Әдепкі қалпы бойынша кесте немесе индекс жалғыз секциядан тұрады, ол 

кестелер немесе индекстердің барлық беттерінен тұрады. Секция бір файлдық 

топта орналасады. Бір секциясы бар, кесте немесе индекс SQL Server-дің 

алдыңғы нұсқаларының кестелері мен индекстерінің ұйымдастырушылық 

құрылымына сай.  

Егер кесте немесе индекс бірнеше секцияларды қолданатын болса, 

деректер көлденең секцияланады, көрсетілген бағанға негізделіп, жолдар тобы 

жеке секциялармен салыстырылады. Секциялар деректер қорында бір немесе 

бірнеше файлдық топтарда сақталуы мүмкін. Кесте немесе индекс деректерге 

сұранысты орындау немесе жаңарту кезінде бір логикалық түйін ретінде 

қарастырылады. Секция бір немесе бірнеше файлдар бөлімдерінен тұрады. 

Файл бөлімдерінің ішіндегі деректер үйме (деректер жолдары белгілі-бір ретсіз 

– тізбектеле орналасуынсыз сақталады) немесе теңдестірілген ағаш түрінде 

ұсынылады. Файл бөлігі үш  түрдің біреуінде болуы мүмкін: кішігірім өлшемді 

типтері бар деректер (IN_ROW_DATA деректер), үлкен өлшемді типтері бар 

http://www.intuit.ru/studies/courses/508/364/lecture/8657?page=2#image.10.3
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деректер (LOB_DATA), айнымалы ұзындықтағы деректер (жолдардың толып 

кетуі ROW_OVERFLOW_DATA). 

Үйменің немесе индекстің әр секциясы ең болмағанда бір тарату 

бірлігінен IN_ROW_DATA тұрады. Сонымен қатар, үйме немесе индекс 

сұлбасына байланысты, онда LOB_DATA немесе ROW_OVERFLOW_DATA 

тарату бірліктерінен тұруы мүмкін.  

Келесі сурет кестелерді ұйымдастыруды көрсетеді (10.4 сурет). 

 

 

10.4 сурет – SQL Server деректер қорындағы кестелердің физикалық құрылымы  

 

Әр секция үймеде немесе кластерленген индекс құрылымында деректер 

жолдарынан тұрады. Кластерленген индекс теңдестірілген ағаштың индекс 

құрылымы түрінде жүзеге асады, ол олардың кілттік мәндері бойынша 

жолдарды жылдам іздеуді қолдайды. Индекстің әр деңгейіндегі беттер, соңғы 

деңгейдегі деректер беттерін қоса, екі бағытталған тізімдермен байланысты. 

Алайда бір деңгейден басқасына орын ауыстыру кілттік мәндер көмегімен 

орындалады.   

Үйме — бұл кластерленген индекстері жоқ, кесте жолдарының тізбегі. 

Деректер жолдары белгілі-бір ретсіз сақталады және қандай-да бір рет дерктер 

беттерінің тізбегінде болмайды. Деректер беттері байланған тізімдермен 

байланыспаған.  

Экстенттермен және бос орындармен жұмысты басқару.  

Экстенттің қолданылуын және бос орында қадағалануын басқаратын, 

SQL Server деректер құрылымы салыстырмалы қарапайым құрылымға ие. Бос 

орын туралы мәліметтер тығыз қапталған, сондықтан бұл деректер 

салыстырмалы кішігірім беттер санынан тұрады. Бұл орналастыру туралы 

мәліметтерді алу үшін дисктегі қажетті оқу операцияларын кішірейту есебінен 

жылдамдықтың жоғарлауына алып келеді.  Сонымен бірге орналасу беттері 

жадыда қала береді және оқу операциясын қайталау қажет етілмейді деген 

http://www.intuit.ru/studies/courses/508/364/lecture/8657?page=3#image.10.4
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ықтималдылық жоғарылайды. Орналастыру туралы мәліметтердің көп бөлігі 

бір-бірімен тізбек бойынша байланыспаған. Бұл орналастыру туралы деректерді 

басқаруды жеңілдетеді. Беттерді орналастыру немесе босату бойынша әр 

әрекеттер жылдам орындалуы мүмкін. Бұл бір уақыттағы беттерді қолдану 

және босату есептерінің арасындағы шиеленісті қысқартады.  

SQL Server экстенттерді қолдану туралы мәліметтерді жазу үшін екі типті 

картаны қолданады:  

1) Таратудың ауқымды картасы (GAM). 

GAM-беттерде қандай экстенттер іске қосылғаны туралы жазылады. Әр   

GAM карта 64 000 экстенттерді қолданғаны туралы немесе  4 ГБ  жуық 

деректердің орналасқаны туралы мәліметтерден тұрады. GAM картада онымен 

жабылатын интервалда әр экстентке бір биттен келеді. Егер бит  1-ге тең болса, 

онда экстент бос; егер бит 0-ге тең болса, онда экстент іске қосылған.  

2) Таратудың жалпы ауқымды картасы (SGAM). 

SGAM-беттерде қандай экстенттер ағымдағы уақытта аралас экстенттер 

ретінде қолданылатыны жазылған және кем дегенде бір қолданылмаған беттері 

болады. Әр  SGAM карта 64 000 экстенттерді қолданғаны туралы немесе  4 ГБ  

жуық деректердің орналасқаны туралы мәліметтерден тұрады. SGAM картада 

онымен жабылатын интервалда әр экстентке бір биттен келеді. Егер бит  1-ге 

тең болса, онда экстент аралас экстент ретінде қолданылады және бос беті 

болады. Егер бит  0-ге тең болса, онда экстент аралас экстент ретінде 

қолданылмайды, немесе ол аралас экстент болып табылады, бірақ оның барлық 

беттері қолданылады.  

Бұл беттер экстенттерін басқарудың қарапайым алгоритмін береді. 

біртекті экстенттің нысандарын сақтауды қолдану үшін ДҚБЖ компоненті 

Database Engine GAM картада бит 1-ді іздеуді жүргізеді және оны бит 0-ге 

ауыстырады. Бос беттері бар аралас экстенттерді іздеу үшін Database Engine  

компоненті SGAM картада бит 1-ді іздеуді жүргізеді. Аралас экстенттерді 

орналастыру үшін Database Engine  компоненті GAM картада бит 1-ді іздеуді 

жүргізеді және оны бит 0-ге ауыстырады, ал содан кейін сәйкес биттің мәнін 

SGAM картада 1-ге тең етіп орнатады. Экстентті орнату үшін Database Engine 

компоненті Database Engine GAM битін 1-ге тең етіп орнатады, ал сәйкес  

SGAM битін 0-ге тең етіп орнатады. Шын мәнісінде Database Engine 

компонентімен қолданылатын, ішкі алгоритмдер, берілген бөлімде 

сипатталғанға қарағанда, аса күрделі, себебі Database Engine компоненті 

деректер қорында деректерді тең етіп таратады. Алайда тіпті нағыз 

алгоритмдердің өзі экстенттерді орналастыру туралы мәліметтер тізбегін 

басқару қажеттілігі жоқ болады.   

Бос орынды қадағалау. 

PFS (Page Free Space) беттерінде әр бетті орналастыру жағдайы, жеке 

беттердің қолданылғаны туралы ақпараттар, сонымен қатар әр беттегі бос 

орынның саны жазылады.  PFS-те әр бетке, бет қолданылған ба жоқ па туралы 

ақпаратты сақтайтын, бір байттан келеді, ал егер қолданылған болса, онда ол 

бос, немесе оның толтырылуы 1-ден 50-ге дейінгі пайыз, 51-ден 80-ге дейінгі 
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пайыз, 81-ден 95-ке дейінгі пайыз немесе 96-дан 100-ге дейінгі пайыз 

аралығында.  

Нысанды экстентте орналастырғаннан кейін Database Engine компоненті 

қандай беттер экстентте қолданылды, ал қандайлары бос екені туралы 

ақпараттарды жазу үшін PFS-беттерді қолданады. Бұл мәліметтер Database 

Engine компонентімен жаңа бетті таңдау кезінде нысандарды орналастыру үшін 

қолданылады.  Бетте бос орын санымен «Мәтін» және «Ескерту» деректер типі 

бар үймелер мен беттер жағдайында басқаруға болады. Бос орындарға ие, онда 

жаңа қосылатын жолды сақтау үшін жеткілікті, беттерді іздеу кезінде 

қолданылады.  Индекстер үшін беттердегі бос орынды қадағалау қажет 

етілмейді, себебі жаңа жол қойылатын, орын индекс кілттерінің мәндерімен 

тағайындалады.  

PFS-бет деректер файылында тақырып файлының бетінен кейінгі бірінші 

бет болып табылады (бет нөмірі 1). Содан кейін GAM-бет жүреді (бет нөмірі 2), 

ал содан кейін SGAM-бет (бет нөмірі 3). Бірінші PFS-беттен кейін өлшемі 

жобамен  8 000 бет PFS-бет болады. Бірінші GAM-беттен кейін 2-ші бетте басқа 

64 000 экстенті бар GAM-бет және 3-ші бетте басқа 64 000 экстенті бар болады. 

10.5 суретте Database Engine компонентімен қолданылатын, экстенттерді 

орналастыруға және бесқаруға арналған беттер тізбегі көрсетілген.  

 
 

 

10.5 сурет – Экстенттерді орналастыру және бесқару үшін қолданылатын,  

файл беттері  

 

Қысқаша қортындылар: дәрісте аса кең таралған клиент-серверлік ДҚБЖ 

бірі – Microsoft SQL Server архитектурасы қарастырылды. Абстракцияның 

әртүрлі деңгейлерінде сәйкес ДҚБЖ негізгі құрама архитектуралары 

сипатталды. Келесі ұғымдардан тұратын: кестелер және деректер типі, 

бастапқы және сыртқы кілттер, индекстер, ұсыныстар, құрастырулар, 

шектеулер, ереже, әдепкі қалып бойынша, логикалық деңгей  (ДҚБЖ деректер 

үлгісінің деңгейі концептуалды үлгі ұсыныс құралы ретінде) қарастырылды. 

Келесі ұғымдардан тұратын: файлдар және файлдық топтар, журналдар 

файлдары, беттер және экстенттер, кестелер мен индекстерді физикалық 

ұйымдастыру, экстенттер және жады жұмыстарын басқару,  физикалық деңгей 

(ЭЕМ жадында деректердің ішкі ұсынысы – деректер қорының физикалық 

құрылымы) қарастырылды.  
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11  Заманауи деректер қорының жұмысының бағдарламалық 

жасақтамасы  

Мақсаты: деректер қорның бағдарламалық жасақтамасының негізгі 

тапсырмалары, осы тапсырмаларды шешуге арналған бар амалдар, соның 

ішінде  SQL сұранысының құрылымданған тілі туралы жалпы ұсыныс беру  

 

11.1 Деректер қоры бағдарламалық жасақтамасының негізгі 

тапсырмалары  

Реляциялық деректер қорымен жұмыс кезінде шартты түрде екі негізгі 

тапсырманы белгілеуге болады:  

1)  Деректер қорын құрудан және жургізуден тұратын (кесте 

құрылымдарын құру, кестеге жазба қосу, жазбаларды кетіру, жаңарту, қажетті 

жазбаларды іріктеу), шын мәнінде деректер қорымен жұмыс. 

2)  Деректер қорымен жұмыс бойынша қолданушы интерфейсін 

жасақтаудан тұратын, қолданушы қосымшаларын құру.  

Көрсетілген тапсырмаларды шешу үшін заманауи ДҚБЖ өзінің 

құрамында келесі бағдарламалық құралдардан тұрады: процедуралық қадамдық 

бағдарламалау тілдері, визуалды бағдарламалау құралдары (графикалық 

интерфейс, жоба диспетчері, шебер және тұрғызушылар), объектті-бағытталған 

қосымшаларды құру құралдары. Бұдан басқа, көптеген ДҚБЖ қолданушы 

бағдарламаларын жасақтау кезінде басқа бағдарламалау тілдерін қолдануға 

рұқсат етіледі, сонымен қатар әртүрлі тектегі кітапханаларды қолдануға да 

рұқсат етіледі. Мысалы, ACCESS ДҚБЖ жұмыс жасаған кезде ACCESS 

бағдарламалау тілін,  ACCESS шеберін және VISUAL BASIC бағдарламалау 

тілін қолдануға болады.  

Клиент-серверлік жүйелермен жұмыс жасаған кезде жағдай әлде қайда 

күрделірек. Мұнда жұмысқа екі типті компьютерлер (сервер және клиент) 

қатысады және демек, клиенттік және серверлік бағдарламалық жасақтама деп 

бөледі. Серверлік бағдарламалық жасақтама, деректер қорын құруды және 

жүргізуді қолдайтын, сонымен бірге деректер қорына клиенттерден келіп 

түсетін қолданушы сұраныстарын жүзеге асыруды қолдайтын, бағдарламалау 

тілдерінен тұрады. Қолданушы қосымшалары клиент-компьютерлерінде 

құрылады және жұмыс жасайды. Нақ осы компьютерлерде, деректер қорына 

сұранысты құрастыру құралдарымен қатар, интерфейсті жасақтау құралдары да 

болуы керек. Осыған байланысты,  клиент-серверлік ДҚБЖ бағдарламалық 

жасақтама екі бөлікке бөлінеді: бағдарламалық жасақтама – клиент және 

бағдарламалық жасақтама – сервер. Клиент – бағдарламалық 

жасақтамаларымен қатар, нақты ДҚБЖ қолданушы бағдарламаларын жасақтау 

кезінде басқа бағдарламалау тілдері, арнайы кітапханалар, басқа бағдарламалау 

жүйелері (осы ДҚБЖ үшін анықталған) қолданылуы мүмкін екенін ескерейік. 

Мысал ретінде кестеде Microsoft SQL Server ДҚБЖ клиент-серверлік өзара 

әрекеттесуді ұйымдастыру үшін бағдарламалық жасақтаманы қолданудың 

мүмкін нұсқалары ұсынылады. 
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  11.1 кесте – Microsoft SQL Server ДҚБЖ бағдарламалық жасақтаманы 

қолданудың мүмкін нұсқалары 

MS SQL серверінде 

деректер қорын жүргізу 

құралдары 

Клиенттік қосымшаларды жасақтау құралдары 

SQL-сервер қызметтері 

(MS SQL server және т.б.) 

- SQL-сервер клиентінің бағдарламалық 

жасақтамасы (Transact SQL, SQL Server Query 

Analyzer және т.б.) 

- MS Access (ODBC) 

- MS Visual Basic 

- MS Visual Studio 

- MS Visual FoxPro  

- Java (JDBC) 

- Borland Delphi 

- Borland C++Builder және т.б. 

- Функция кітапханалары (API, ODBC және т.б. 

 

ДҚБЖ жұмысының бағдарламалық жасақтамасының барлық спектрлерін 

толық қарастыру өте ауқымды және берілген құрал шеңберінен шығып кетеді. 

Сондықтан берілген жұмыста тек деректер қорын құруға және жүргізуге 

арналған құралдар қарастырылады.  

 

11.2 Реляциялық деректер қорын құру және жүргізу мәселелері  

Деректер қорын құру және олармен жұмысты ұйымдастыру кезінде үш 

негізгі мәселе пайда болады:  

1)  Шын мәнінде деректер қорын құру (кестелерді, индекстерді, бүтіндік 

шектеулерін құру). 

2)  Қауіпсіздікті қамтамасыз ету және рұқсатты шектеу. 

3) Кесте элементтеріне рұқсатты ұйымдастыру (іріктеу, түзету, кетіру, 

қосу). 

Бірінші мәселе әр нақты ДҚБЖ, қолданушыға белгілі бір уақытта 

деректер қорын құру бойынша барлық қажетті әрекеттерді жүзеге асыруға 

мүмкіндік беретін, кейбір утилиттерді құру салдарынан шешіледі.  Алайда бұл 

мәселені толығымен шешпейді. Мұндай утилит қолданбалы бағдарлама 

жұмысы уақытында кестелерді динамикалық құруға мүмкіндік бермейді, 

мысалы, қолданушы бағдарламасының жұмысы уақытында кестеге 

құрастырылған бағандарды қосуға мүмкіндік бермейді. Деректер қорының 

құрылымы мен мазмұнын өзгертуге сұранысында қолданбалы бағдарламалар 

жұмысы уақытында құрылу мүмкіндігін беретін, құралдар қажет. Дәл осындай 

жағдайды екінші мәселені шешу бойынша да айтуға болады.  

Үшінші мәселені шешудің мүмкін жолдарын толығырақ қарастырамыз. 

Деректер қорына рұқсатты ұйымдастыру ақпараттық жүйенің маңызды 

функциясы болып табылады. Қолданушылар үнемі деректермен жұмыс 
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жасайды. Қарапайым мысалды қарастырайық. Келесі текстегі ақпараттарды 

сақтайтын, бізде «СТУДЕНТ» кестесі болсын:  

СТУДЕНТ (Студент коды, Тегі, Аты, Әкесінің аты, Түскен жылы). 

Енді біздің деректер қорына біршама сұраныстарды орындағымыз келіп 

отыр, олардың нәтижесі, Түскен жылы 01.06.2006. көп болатын, СТУДЕНТ 

кестесінің жолдары болуы қажет. Берілген сұранысты жүзеге асыру үшін келесі 

әрекеттер тізбегін қарастырайық:  

1) «СТУДЕНТ» кестесіне рұқсат аламыз және кестедегі ағымдағы 

жолдардың бірінші жолына көрсеткішті орнатамыз.  

2) Ағымдағы жолда «Түскен жылы» өрісін талдаймыз.  

3) Егер «Түскен жылы» > "01.06.2006" болса, талапкерлер туралы 

деректерді экранға шығарамыз.  

4) Егер кесте аяқталмаса, ағымдағы жолдың көрсеткішін келесі жолға 

ауыстырамыз және 2 қадам өтеміз, әйтпесе жұмысты аяқтаймыз.  

Бағдарламалаумен таныс, кез келген адам мұндай алгоритмнің жүзеге 

асуын жоғарғы деңгейдегі кез келген бағдарламалау тілінде оңай жүзеге асыра 

алады. Міне, жеке жағдайда, Object Pascal тілінде жүзеге асыру мысалы:  

Table.First; 

while (not Table.Eof) do 

begin 

 if FieldByName("Түскен жылы").Value > 

    "01.06.2006" 

 then List.Add(FieldByName("Тегі").AsString); 

 Table.Next; 

end; 

 

бұл жағдайда қосымша жасақтаушысы өзі деректерді іріктеу бойынша 

жұмысты, кесте бойынша әр қозғалысты бағдарламалай отырып, 

ұйымдастырады (кесте бойынша навигацияны жүзеге асырады). Жеке 

жазбалармен жұмыс тізбегіне бағытталған, деректерді өңдеуге арналған 

амал навигациялық деп аталады. Мұнда біз нақты бағдарламалау тілінде, 

нәтижені алу үшін қажетті, процедураны – әрекеттер тізбегін сипаттаймыз. 

Мұндай амалдар қолданылатын, тілдер процедуралық деп аталады. Сұраныс 

күрделілігі өскен сайын процедура күрделілігі де өсетіні және демек, 

бағдарлама мәтінінің көлемі де өсетіні анық.  

Ақпараттық жүйелермен жұмыс жасау кезінде қолданушы өзінің, 

қолданбалы бағдарламалар бағдарламалаушыларының көмегімен жасақталған, 

деректер қорына сұраныстарын жүзеге асырады. Навигациялық амал кезінде 

барлық мүмкін сұраныстар бағдарлануы қажет. Алдын ала барлық 

сұраныстарды білу және оларды бағдарламалау мүмкін еместігі анық. 

Қолданушылардың басым көпшілігі бағдарламалау дағдыларына ие емес. Бұл, 

олардың әрекеттерінің көлемі жазылған бағдарлама шеңберінде шектеледі, ал 

дәлірек айтқанда, алдын ала қарастырылған, сұраныстарды жүзеге асыру 

есебінен. Сонымен қатар «клиент – сервер» архитектурасының шеңберінде 

өзара әрекеттесу механизмі есептке алынуы қажет. Қолданушы бағдарламасы 
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клиент-компьютерінде орындалады. Деректер қорына сұраныс сервер-

компьютерімен жүзеге асады. Клиенттің қолданушы бағдарламасында 

сервердің деректер қорына сұранысын құру механизмі қажет. Бұл жағдайда 

навигациялық амал тиімсіз. Осыған байланысты, деректер қорымен жұмыс 

жасау үшін, сұраныс тілдерін қолдануға негізделген, қажетті әрекеттер 

тізбегін емес, ал нәтижені қанағаттандыратын, шарттарды беретін, басқа 

амал жасалды және қолданылуда (бағандарды қосу, жазбаларды іріктеу, 

жабаларды қосу және т.б. кезінде). Мұндай амал барлық үш жоғарыда аталған 

мәселелерді шешеді.  

Осы мақсатпен барлық деректер қорында SQL сұранысының арнайы 

тілі жасақталды және белсенді қолданылуда. Ерекше атап өтетін жәйт, тілдің 

негізі реляциялық алгебра операциялары болып табылады.  

SQL тілі (Structured Query Language – құрылымданған тіл қолданушының 

реляциялық деректер қорымен түсінісуі үшін қолданылады және үш бөліктен 

тұрады [11.2]: 

1) DDL (Data Definition Language) – деректерді анықтау тілі. Деректер 

қорын құруға (кестелерді, индекстерді және т.б.) және оның сұлбаларын 

түзетуге арналған.  

2) DCL (Data Control Language) – деректерді басқару тілі. Деректер қоры 

нысандарына қолданушы рұқсаттарын шектеуге арналған операторлардан 

тұрады.  

3) DML (Data Manipulation Language) – деректерді өңдеу тілі. Деректер 

қоры кестелерінің мазмұнына өзгерістер енгізуге арналған операторлардан 

тұрады.  

Жоғарыда жазылғандардан көріп отырғанымыздай, SQL қолданушыға, 

алгоритмнің құрылымын жасаумен және оның жоғарғы деңгейдегі 

бағдарламалау тілдерінде сипатталуымен байланыспаған, деректерге рұқсаттың 

қарапайым және түсінікті  механизмін бере отырып, алдында қарастырылған 

барлық сұрақтардың шешімін табады. Осылай, қалай әрекет ету қажет екендігін 

көрсетудің орнына, қолданушы SQL операторларының көмегімен, оған не істеу 

керек екендігін, ДҚБЖ түсіндіреді. Әрі қарай ДҚБЖ өзі сұраныс мәтінін 

талдайды және оны қалай орындау керек екенін анықтайды.  

«Клиент – сервер» архитектурасында SQL тілі өте маңызды орынды 

алады. Тек өзі, алшақтатылған компьютерде орналасқан, серверлік ДҚБЖ бар 

клиенттік бағдарламалық жасақтаманың сұхбаттасу тілі ретінде қолданылады. 

Осылай, клиент серверге SQL тілінде сұраныс жібереді, ал сервер оны 

саралайды, түсіндіреді, орындалу жоспарын таңдайды, сұранысты орындайды 

және клиентке нәтижесін жібереді.   

SQL тілінде, түсу мерзімі бойынша студенттерді іріктеу туралы есепті 

шешетін, сұраныстың түрі қалай болатынын қарайық.   

SELECT Тегі 

FROM  Студент 

WHERE Түсу мерзімі > "01.06.2006" 

SQL тілінің пайда болуы жоғарғы деңгейдегі бағдарламалау тілдерінің 

баламалы таңдауы болып табылады, деген жалған ой қалыптасуы мүмкін. Бұл 

http://www.intuit.ru/studies/courses/508/364/literature#literature.11.2
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ақиқатқа сәйкес келмейді. Сұраныстың SQL құралдарымен орындалуы бәрі бір 

жеке жазбалармен жұмысқа алып келеді және одан ешқайда кете алмаймыз. 

SQL тілінің пайда болуы, ең көп деген де, екі жаңа мүмкіндікті бергенін түсіну 

маңызды:   

1) Қолданушы мен ДҚБЖ арасындағы абстракцияның жаңа деңгейі пайда 

болды. Бұл деңгей, жоғары деңгейдегі бағдарламалау тілдеріне қарағанда, 

қолданушыға жақындау, бұл қолданушы мамандықтарына талаптарды 

төмендетеді.  

2) Деректер қорымен жұмыс жасаған кезеде пайда болатын және бұрында 

әр бағдарламалаушылармен өзінше шешіліп жүрген (жиі басқа 

бағдарламалаушының әрекеттерін қайталай отырып), көптеген типтік есептер 

SQL тілін жүзеге асыру арқылы шешілді. Осылайша, сәйкес тәсілмен ДҚБЖ 

шешілген, көптеген мәселелерді өз бетімен шешу қажеттілігі жойылды. SQL 

тілі ДҚБЖ осы типтік мүмкіндіктеріне рұқсат үшін құралдарды ұсынады.  

 

11.3 SQL тілінің ұғымдары және оның негізгі бөліктері   

11.3.1 SQL тілінің пайда болу тарихы және оның стандарттары.  

SQL тілінің пайда болу тарихы 1970 жылдардан басталады [3.1], доктор 

Е.Ф. Кодд деректер қорының жаңа үлгісі ретінде реляциялық үлгіні ұсынған 

кезде. Жаңа деректер үлгісінің өмірге қабілеттілігін дәлелдеу үшін IBM 

компаниясының ішінде,  System/R атауға ие болған, қуатты зерттеу жобасы 

құрылды. Жоба реляциялық ДҚБЖ жасақтауынан және деректер қорына 

арнайы сұраныс тілінен тұрды. Осылай 70-ші жылдары реляциялық ДҚБЖ 

алғашқы зерттеу түптұлғасы пайда болды. Бұл түптұлға үшін әртүрлі сұраныс 

тілдері жасақталды және сыналды, олардың біреуі SEQUEL (Structured English 

Query Language) атына ие болды. Құрылған уақыттан және біздің күнімізге 

дейін бұл тіл көптеген өзгерістерге шыдады, бірақ идеологиясы өзгеріссіз 

қалды.  

1979 жылдан (System/R жобасының аяқталуы) қазіргі уақытқа дейінгі 

аралық SQL тілінің дамуымен және жетілуімен және оның, деректер қорының 

құрылуымен және пайдаланылуымен байланысты, индустриядағы үнемі 

жоғарылап отырған маңызымен сипатталады. Тіл әлемдік мойындауға ие 

болмас еді, егер оған ешқандай стандарт болмағанда екені әбден анық. 

Стандартизация – XX ғасырдың аяғындағы технологиялық үрдістердің 

маңызды бөлігі. Жасақталған және ресми танылған стандарттардың бар болуы 

көптеген заманауи технологиялардың (бағдарламалық жасақтаманы жасақтау 

индустриясында ғана емес, сонымен бірге көптеген адам қызметтерінің 

ортасында да) нығаюына мүмкіндік туғызды. SQL тілінің стандарттары 

бойынаша істің және таралған ДҚБЖ оларды қолдаудың жағдайы қалай?  

Бағдарламалық жасақтаманы жасақтаумен байланысты, аймақтарда 

стандарттар туралы әңгіме қозғалған кезде, әдетте екі мекемені түсінеді:  

- ANSI (American National Standards Institute) – Америкалық ұлттық 

стандарттар институты; 

http://www.intuit.ru/studies/courses/508/364/literature#literature.3.1
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- ISO (International Standards Organization) – Стандартизация бойынша 

Халықаралық ұйым. 

Ресми стандарттарымен жұмыс 1982 жылы [8] ANSI комитетінің 

шеңберінде басталды. 1986 жылы (назар аударыңыз, стандартты жасақтауға 

және бөлшектерін келісуге қанша уақыт кетті!) ANSI стандартының бірінші 

нұсқасы бекітілді, ал 1987 жылы бұл стандарт ISO-мен бекітілді.  1989 жылы 

стандарт болмашы өзгерістерді басынан өткізді, бірақ нақ осы нұсқа SQL-1 

немес SQL-89 деген атауға ие болды. SQL-89 ерекшелігі неде? Стандартты 

жасақтау уақытының ішінде (1982–1989 жж.) біршама әртүрлі ДҚБЖ құрылды, 

нарықта ұсынылды және белсенді қолданылды, оларда сол немесе басқаша 

түрде SQL тілінің біршама диалектісі жүзеге асырылды. ДҚБЖ SQL кірістірген 

адамда, стандарттарды жасақтаумен айналысқанын ескерсек, SQL-89 

стандарты, ондағы  «ақ дақтардың» үлкен санының бар болуына алып келген, 

мәмілелердің жиынының жемісін білдіреді, яғни, сипатталмай, диалектіні 

жасақтаушылардың қарауына берілген орын. Нәтижесінде барлық бар 

диалекттер стандарттармен сыйымды болып шықты, бірақ ондай пайда алып 

келген жоқ.  

Стандартты келесі жүзеге асыруы осы мәселені шешуге шақырды. Ұзақ 

талқылаудың және келісудің нәтижесінде 1992 жылы жаңа стандарт            

ANSI SQL-2 немесе SQL-92 қабылданды. Көптеген «ақ дақтарды» толтырған, 

SQL-92 стандарты, бар коммерциялық ДҚБЖ әлі жүзеге асырылмаған, 

мүмкіндіктерді алғашқы болып қосты.   

Стандартизациямен жұмыс әлі де жалғасуда. SQL-1999, SQL-2003 

стандарттары пайда болды. Сонда да, осы барлық стандарттар, тілдің бірнеше 

диалекттерінің бар болуымен байланысты, барлық мәселелерді шешкен жоқ. 

Ережеге сәйкес, бір жағынан, оның кейбір бөліктерін жүзеге асырудан бас тарта 

отырып, екінші жағынан, стандартта жоқтарын жүзеге асыра отырып, 

жасақтаушылар стандарттардың кейбір жағдайларын елемеді, әлі де елемей 

келеді. Бар айырмашылықтарға қарамастан, барлық коммерциялық ДҚБЖ, 

стандартта сипатталған, тілдің кейбір ядроларын бірдей қолдайды. 

Айырмашылықтар ондай көп емес, олардың ондай мақсаттық сипаты жоқ. 

Бірақ әр ДҚБЖ әлі де болса өзіндік тіл диалектісін қолдайды.  

Microsoft SQL Server деректер қорын басқару жүйесіне, SQL 

стандарттарының бірімен жасақталған, Transact-SQL тілі кіреді.  

 

11.3.2 SQL тілінің жетістіктері. 

Тілдің жетістіктерімен танысу үшін сәйкес әдебиеттерге [[3.1]] жүгінеміз. 

Міне олардың кейбіреулері:  

- платформа аралық төзімділігі; 

- стандарттардың бар болуы; 

-  IBM (ДҚБЖ DB2) компаниясының мақұлдауы және қолдауы; 

- Microsoft (SQL Server ДҚБЖ, ODBC хаттамасы және  ADO 

технологиясы) компаниясы жағынан қолдау); 

- реляциялық негіз; 

- жоғары деңгейлі құрылым; 

http://www.intuit.ru/studies/courses/508/364/literature#literature.3.1
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- арнайы интерактивті сұраныстарды орындау мүмкіндігі; 

- деректер қорына бағдарламалық рұқсатты қамтамасыз ету; 

- деректерді әртүрлі ұсыну мүмкіндігі; 

- деректер қорымен жұмыс жасау үшін арналған, тіл ретінде толықтығы; 

- деректерді динамикалық анықтау мүмкіндіктері; 

- клиент/сервер архитектурасын қолдау; 

- корпоративті қосымшалардың қолдауы; 

- объектті-бағытталған технологиялардың кеңейтілуі және қолдауы; 

- Интернеттегі деректерге қол жеткізу мүмкіндігі; 

- Java тілімен интеграциясы (JDBC хаттамасы); 

- өндірістік инфрақұрылым. 

 

11.3.2 SQL жалпы сипаттамалары. 

SQL сұраныс тілі реляциялық алгебра операцияларына негізделген және 

осылайша, жеке жазбалармен емес, жиындармен (қатынастармен) жұмыстарға 

бағытталған. Реляциялық алгебрадағы сияқты, тіл операндалары қатынастар 

(кестелер) болып табылады, операциялардың орындалу нәтижелері де 

қатынастар (кестелер) болып табылады. Осылайша, SQL тілі кестелермен, 

соның ішінде кестелермен де (құру, кетіру, құрылымын өзгерту), кестелер 

деректерімен де (іріктеу, өзгерту, қосу және кетіру), операцияларды орындау 

үшін арналған. Нақты түрде SQL тілі қарапайым түсінікте бағдарламалаудың 

әмбебап тілі болып табылмайтынын ескерейік. Онда шартты өту операторлары, 

бағдарламаның орындалу қадамын басқаруға мүмкіндік беретін, циклды 

ұйымдастыру операторлары жоқ. Сондықтан SQL тілі бағдарламалаудың 

процедуралық емес класына жатқызылады.  Бұл нақты деректер қорына 

сұраныс тілі, ол тек деректер қорын ұйымдастыру үшін және олармен жұмыс 

жасау үшін арналған. Жоғарыда аталып өткендей, қолданбалы 

бағдарламаларды жасақтау үшін,  SQL тілінің операторлары ішіне салынатын, 

бағдарламалаудың басқа базалық құралдарын қолдану қажет. SQL тіліне 

көптеген әдебиеттер саны арналған, соның ішінде оқулықтар да. SQL тілін 

толығырақ оқып үйрену бұл курстың тапсырмаларына кірмейді, бұл жеке 

курсты алуы мүмкін. SQL тіліне көптеген әдебиеттер саны арналған, соның 

ішінде оқулықтар да арналғанын ескерейік, осыған байланысты мұнда, 

деректер қорымен жұмыс жасайтын орталық құрал ретінде, тіл туралы жалпы 

мәліметтер ғана баяндалады.  

 

Терминология. 

Деректер қорына SQL-сұраныстар тілінің көмегімен жүзеге асырылатын, 

сұраныс деп, осы бұйрықпен деректер қорының әрекеті анықталған деректер 

қорының басқару жүйесімен орындалу үшін арналған, бұйрықты түсінеміз.  

Сұраныс SQL тілінің операторларының көмегімен жүзеге асады. 

Операторлар, ұсыныстар деп аталатын, жеке логикалық бөліктерден 

тұрады. SQL тілінің стандарттары оперторлар синтаксисін реттейді. SQL 

тілі реляциялық деректер қорымен жұмыс жасайтынына қарамастан, «қатынас» 

терминінің орнына мұнда «кесте» термині, «кортеж» және «атрибут»  
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терминдерінің орнына сәйкесінше «жолдар» және «бағандар» терминдері 

қолданылады.  

 

SQL түрлері. 

Жоғарыда аталып өткендей,  бағдарламалаудың «әдеттегі» тілдерімен 

салыстырғанда, SQL-де айнымалыларды жариялау мүмкіндігі жоқ,  IF 

инструкциясы, FOR циклы және т.б. жоқ. Шын мәнінде мұндай тілдерде 

бағдарламалау (қолданбалы бағдарламаларды жасақтау) тәжірибеде мүмкін 

емес. Сондықтан қазіргі уақытта SQL тілінде деректер қорымен жұмыс 

жасайтын келесі технологиялар (режимдер) қолданылады (кейбір 

дереккөздерде бұл технологияны SQL тілінің түрлері деп атайды): 

- интерактивті режимде SQL тілінде қолданушымен тікелей сұранысты 

құрастыру  (интерактивті SQL); 

- қолданбалы бағдарламада SQL тілінде сұранысты құрастыру 

(бағдарламалық немесе кірістірілген SQL): 

- сұраныстың статикалық құрастырылуы (статикалық SQL); 

- сұраныстың динамикалық құрастырылуы (динамикалық SQL); 

- кітапхана көмегімен сұраныстың құрастырылуы (ішкі бағдарламаларды 

шақырудың API – интерфейстері). 

Деректер қорымен жұмыстың интерактивті режимінде: қолданушы 

деректер қорымен тікелей сұхбатта жұмыс жасайды: SQL тілінде сұраныс 

енгізеді – нәтижесін алады, басқа сұраныс енгізеді – басқа нәтиже алады және 

т.с.с. 

Кірістірілген SQL қолданбалы бағдарламаларға кірістірілген, 

бағдарламалаудың басқа тілдерінде жазылған (басқа бағдарламалық орталарда), 

SQL тілдерінің операторларымен ұсынылады. Бұл басқа алгоритмдік тілдерде 

жазылған, қолданбалы бағдарламалардың көмегімен деректер қорымен жұмыс 

жасауға мүмкіндік береді, бірақ, SQL тілі операторлары арасындағы 

интерфейсті қамтамасыз ететін және бағдарламалау тілдеріне сәйкес келетін, 

қосымша құралдардың қосылуын талап етеді.  

Тілді статикалық қолдану (статикалық SQL) кезінде Қолданбалы 

бағдарлама мәтіндеріне нақты SQL операторлары қосылады және бастапқы 

бағдарлама компиляциясынан кейін орындалушы үлгіге осы операторларға 

сәйкес келетін SQL функциялары қатаң қосылады. Шақырылған 

функциялардағы өзгерістер, бағдарламалау тілдерінің айнымалыларының 

көмегімен бастамшылық етілген, SQL операторларының тек параметрлерінің 

өзгерісімен мұнда анықталады.   

Тілді динамикалық қолдану кезінде (динамикалық SQL), деректер қорына 

жүгінуге арналған SQL-функцияларының шақыруларына сәйкес, SQL-

сұраныстарының құрылуы бағдарламаның орындалу барысында динамикалық 

жүзеге асырылады.  

Қолданбалы бағдарламада SQL-сұраныстарды динамикалық 

құрастырудың тағы бір тәсілі қосымшаларды бағдарламалаудың арнайы 

интерфейстерінің көмегімен сәйкес SQL-функцияларға жүгіну болып табылады 
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(қолданбалы бағдарламалар байланысы үшін жасалған функция кітапханалары 

және SQL-сұраныстарының нәтижесіндегі ДҚБЖ). 

Берілген құралда барлық көрсетілген технологиялар (SQL түрлері) үшін 

негізгі идеялар келтірілетін болады және кілттік концепциялар қарастырылады. 

Интерактивті SQL, бағдарламалыққа қарағанда, толығырақ қарастырылатын 

болады.  Статикалық, динамикалық SQL және әртүрлі API-интерфейстер 

(ODBC, JDBC, DB Library және т.б.) толық жете қарастыру біздің курсымыздың 

шеңберінен шығып кетеді.  

Қысқаша қортындылар:  

- деректер қорын құру және жургізу; 

- деректер қорымен жұмыс бойынша қолданушы интерфейсін 

жасақтаудан тұратын, қолданушы қосымшаларын құрудан тұратын, 

реляциялық деректер қорымен жұмыстың бағдарламалық жасақтамасын 

ұйымдастырудың жалпы принциптері қарастырылады.  

Деректерге рұқсатты ұйымдастыру амалдары қарастырылады 

(навигациялық амал және түсіндірілетін сұраныс тілдерін қолдануға 

негізделген, амал). SQL тілі туралы жалпы ұсыныс беріледі (пайда болу тарихы 

және SQL тілі стандарттары, SQL тілі жетістіктері, негізгі терминология, 

жұмыс технологиялары). 

 

 12 SQL тілінің негізгі операторлары 

Мақсаты: SQL тілі операторларына жалпы сипаттама беру және SQL 

тілінде негізгі деректер қорына сұраныстар қалай жазылатынын көрсету  

(интерактивті режимде). 

 

12.1 SQL тілінің негізгі операторлары туралы жалпы ұсыныс  

«Заманауи деректер қоры жұмысының бағдарламалық жасақтамасында» 

аталып өткендей,  SQL тілінің барлық операторлары үш құрама бөлікке 

бөлінеді:  DDL – деректерді анықтау тілі, DCL – деректерді басқару тілі, DML – 

деректерді өңдеу тілі. 

Жоғарыда көрсетілген бөліктердің негізгі операторларына мысал 

келтірейік (синтаксисінің сипаттауынсыз). SQL операторлары синтаксисінің 

сипаттамасын SQL тілі бойынша көптеген әдебиеттерден, нақты ДҚБЖ  

«Анықтама» мәзірінен қарауға болады. 

 

Деректер қоры нысандарына қолданушы рұқсаттарына шектеу 

операторлары (DCL). 

GRANT – қолданушыға деректермен жұмыс жасауға немесе SQL белгілі 

бір операцияларын орындауға рұқсат беретін, жазбаның қауіпсіздік жүйесінде 

құру.  

DENY – белгілі бір тіркеу жазбалары үшін рұқсатқа тыйым салатын, 

жазбаның қауіпсіздік жүйесінде құру. 

 

http://www.intuit.ru/studies/courses/508/364/lecture/8659
http://www.intuit.ru/studies/courses/508/364/lecture/8659
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Деректерді анықтау операторлары (DDL тілі). 

Сәйкес операторлар реляциялық ДҚБЖ деректер үлгілерінің негізгі 

нысандарын: кестелерді, ұсыныстарды, индекстерді құруға, кетіруге, өзгертуге 

арналған.  

CREATE TABLE <аты> - деректер қорында жаңа кесте құру. 

DROP TABLE < аты > - деректер қорынан кестені кетіру. 

ALTER TABLE < аты > - бар кестенің құрылымын өзгерту немесе 

берілген кесте үшін қойылған, толықтық шектеулері.  

Ұсыныстармен және индекстермен ұқсас операцияларды орындау кезінде 

көрсетілген операторларда TABLE қызметтік сөзінің орнына VIEW (ұсыныс) 

сөзі немесе INDEX (индекс) сөзі жазылады.  

 

Деректерді түрлендіру операторлары (DML тілі). 

DML операторлары деректер қорымен жұмыс жасайды және деректерді 

өзгерту және қажетті мәліметтерді алу үшін қолданылады.  

SELECT – берілген шартты қанағаттандыратын, жолдарды іріктеу. 

Оператор негізінен реляциялық алгебраның «селекция» және «проекция» 

сияқты операцияларын жүзеге асырады.  

UPDATE – берілген шартты қанағаттандыратын, кесте жолдарындағы 

белгілі бір өріс мәндерін өзгерту.  

INSERT – кестеге жаңа жол қою. 

DELETE – берілген шартты қанағаттандыратын, кесте жолдарын кетіру. 

Бұл операторды қолдану толықтықты қолдау принципін есепке алады, 

сондықтан ол үнемі дұрыс орындала бермейді.   

 

12.2 SQL-мен жұмыстың интерактивті режимі (интерактивті SQL) 

Сәйкес режим деректер қоры мен қолданушының тікелей жұмысын келесі 

алгоритм бойынша қарастырады: қолданбалы бағдарламаны (клиенттік 

қосымша) немесе ДҚБЖ құрамына кіретін, стандартты утилитаны қолдана 

отырып, қолданушы: 

1) ДҚ байланысты орнатады (рұқсат құқығының бар екенін мақұлдай 

отырып). 

2) Сәйкес SQL операторын енгізеді, қажет болған жағдайда сұхбат 

режиміне қосымша ақпараттарды енгізеді. 

3) Бұйрықтың орындалуын бастамшылық етеді. 

Сұраныс мәтіні ДҚБЖ келіп түседі, ол: 

- сұраныстың синтаксистік талдауын жүзеге асырады (сұраныстың 

дұрыстығын тексереді); 

- мұндай сұранысты орындауға қолданушының құқұқығы бар ма соны 

тексереді (мысалы, тек оқуға ғана құқығы бар қолданушы, кез келген 

жазбаларды кетіруге тырысады); 

- сұраныстың орындалуын қалай жүзеге асыратынын – сұраныстың 

жоспарын, таңдайды; 

- сұранысты орындайды; 
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- орындалу нәтижесін қолданушыға жібереді. 

Интерактивті SQL-ді қолданып ДҚБЖ мен қолданушының өзара 

әрекеттесу сұлбасы көрсетілген (12.1 сурет).  

 

12.1 сурет – Интерактивті SQL жұмысының сұлбасы 

 

12.3 Кестедегі ақпараттарды таңдау үшін SQL тілін қолдану  

Деректерді іріктеу SELECT операторының көмегімен жүзеге асырылады, 

ол SQL тілінде өте жиі қолданылатын оператор болып табылады. SELECT 

операторының синтаксисі келесі түрде болады: 

SELECT [ALL/DISTINCT] <атрибуттар тізімі>/* 

FROM <кестелер тізімі> 

[WHERE <іріктеу шарты>] 

[ORDER BY < атрибуттар тізімі>] 

[GROUP BY < атрибуттар тізімі>] 

[HAVING <шарт>] 

[UNION<SELECT операторы бар өрнек>] 

Квадратты жақшалардың ішінде сұраныста жоқ болуы мүмкін элементтер 

көрсетіледі. 

ALL кілттік сөзі, сұраныс шартын қанағаттандыратын, барлық жолдар, 

соның ішінде бірдей жолдар да нәтиже бола алатынын білдіреді. DISTINCT 

нәтиже беретін жиынға бірдей жолдар кірмейтінін білдіреді. Әрі қарай 

бастапқы кестенің атрибуттар тізімі жүреді, олар кесте-нәтижеге қосылатын 

болады. * символы кесте-нәтижеге бастапқы кестенің барлық атрибуттары 

қосылатынын білдіреді.  

Міндетті кілттік сөз FROM сөзі болып табылады, содан кейін кесте 

атаулары жүреді, оларға сұраныс жүзеге асырылады.  

WHERE кілттік сөзі бар ұсыныста кесте жолдарын іріктеу шарты 

беріледі. Кесте-нәтижеге тек, WHERE ұсынысында көрсетілген, шарттар ақиқат 

мәнін қабылдаған жолдар ғана қосылады.  
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ORDER BY кілттік сөзі кесте-нәтиже жолдарын көрсетілген атрибут 

тізімдері бойынша реттеу операциясын береді.  

GROUP BY кілттік сөзі бар ұсыныста топтаудың атрибут тізімдері 

беріледі (осы және келесі кілттік сөздерге түсініктеме сәл кешірек берілетін 

болады). 

HAVING ұсынысында әр топқа салынатын шарттар беріледі.  

FROM, WHERE, ORDER BY кілттік сөздері берілген SQL тілінің басқада 

түрлендіру операторларында ұқсас жолмен қолданылатынын ерекше атап 

өтейік.  

«Қатынас сұлбаларын оңтайландыру үшін формальды аппаратты 

қолдануда» (8.1 сурет) ұсынылған, нақты мысалдарға арналған сұраныстарды 

жүзеге асыруды қарастырамыз  

Барлық студенттердің тізімін шығару. 

SELECT *  

FROM student 

немесе 

SELECT id_st, surname  

FROM student 

Егер берілген сұранысқа ORDER BY surname ұсынысын қосатын болсақ, 

онда тізім тегі бойынша реттелетін болады. Әдепкі қалпы бойынша сұрыптау 

өсуі бойынша жүргізіледі деп есептеледі. Егер кемуі бойынша реттеу қажет 

болса, атрибут атынан кейін DESC сөзі қойылады.  

«1»  бағасын алған студенттер тізімін шығару. 

SELECT id_st, mark  

FROM mark_st 

WHERE id_st = 1 

Емтиханнан ең болмағанда екілік немесе үштік алған студенттердің 

кодын шығару. 

WHERE ұсынысына, қарапайым бағдарламалау тілдеріндегі сияқты, 

арифметикалық салыстыру операторларын (<, >, және т.б.) және логикалық 

операторларын (AND, OR, NOT) қолданатын өрнекетерді жазуға болады.  

SELECT id_st, mark  

FROM mark_st 

WHERE ( MARK >= 2 ) AND ( MARK <= 3 ) 

SQL тілінде шарттарды құрастыру үшін салыстыру операторлары және 

логикалық операторлар қатарында арнайы операторлар қатары да бар, ережеге 

сәйкес, олардың басқа тілдерде ұқсас операторлары жоқ. Міне мына 

операторлар: 

1) IN – біршама мәндер жиынына кіру. 

2) BETWEEN – біршама мәндер диапазонына кіру. 

3) LIKE – үлгімен сәйкестігіне тексеру. 

4) IS NULL – анықталмаған мәндерге тексеру. 

http://www.intuit.ru/studies/courses/508/364/lecture/8653
http://www.intuit.ru/studies/courses/508/364/lecture/8653
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IN операторы мәндердің біршама мәндер жиынына кіруді тексеру үшін 

қолданылады. Сонымен сұраныс 

SELECT id_st, mark 

FROM mark_st 

WHERE mark IN (2,3) 

Жоғарыда көрсетілген сұраныстағыдай, нәтижені береді (ең болмағанда 

емтиханнан бір екілік немесе үштік алған, барлық талапкерлердің 

идентификаторларын шығарады). 

BETWEEN операторын қолданып, сондай нәтижеге қол жеткізуге 

болады:  

SELECT id_st, mark 

FROM mark_st 

WHERE mark BETWEEN 2 AND 3 

Тектері А әрпінен басталатын, барлық студенттердің тізімін шығару.  

Бұл жағдайда LIKE операторын қолданған ыңғайлы.  

LIKE операторын тек символдық өрістерге ғана қолдануға болады және 

өріс мәні үлгіге сәйкес келе ма жоқ па соны орнатады. Үлгі арнайы 

символдардан тұруы мүмкін:  

_ (астын сызу символы) – кез келген дара символдың орнын басады; 

% (пайыз белгісі) – символдардың кез келген саны тізбегінің орнын 

басады. 

SELECT id_st, surname 

FROM student 

WHERE surname LIKE 'А%' 

Өте жиі бағандарда ең кіші мәнді, ең үлкен мәнді немесе орташа мәнді 

есептеуді жүргізу қажеттілігі туып отырады. Мысалы, орташа балды есептеу 

қажет. Мұндай есептеулерді жүзеге асыру үшін SQL арнайы агрегаттық 

функцияларды ұсынады:  

1) MIN – бағандағы ең кіші мән. 

2) MAX – бағандағы ең үлкен мән. 

3) SUM – бағандағы мәндер сомасы. 

4) AVG – бағандағы орташа мән. 

5) COUNT – NULL-дан жақсы, бағандағы мәндер саны. 

Келесі сұраныс, студенттермен емтиханда алынған, барлық балдардың 

ішінен орташасын есептейді.  

SELECT  AVG(mark) 

FROM  mark_st 

WHERE ұсынысы бар агрегаттық функцияларды қолдануға болады:  

SELECT AVG(mark) 

FROM  mark_st  

WHERE id_st = 100 

Берілген сұраныс олармен тапсырылған барлық емтихандардың нәтижесі 

бойынша 100 коды бар студенттің орташа балын есептейді.  

SELECT  AVG(mark) 
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FROM  mark_st 

WHERE id_ex = 10 

Берілген сұраныс емтихандардың нәтижесі бойынша 10 коды бар 

студенттің орташа балын есептейді.   Қарастырылған механизмдерге қосымша 

SQL тілі барлық кесте сұраныстарының нәтижесіне арналған емес, ал топ 

бойынша әртүрлі мәндерге арналған агрегаттық функцияларды есептеу үшін 

қуатты аппаратты ұсынады.  Осы үшін SQL-де арнайы  GROUP BY 

құрастырылымы бар, ол мәндері бойынша топтастырылу жүргізілетін, 

бағандарды көрсету үшін арналған. Мысалы, біз барлық емтихан бойынша әр 

студент үшін орташа балды есептей аламыз. Ол үшін келесі сұранысты 

орындау жеткілікті:  

SELECT   id_st, AVG(mark) 

FROM     mark_st 

GROUP BY id_st 

Осылардың барлығын, әдеттегідей, WHERE ұсынысына қиыстыруға 

болады. Сонымен бірге мұнда, ДҚБЖ ішінде сұраныстың орындалуының 

егжей-тегжейіне қарамай, алдымен, WHERE ұсынысының шарттарын 

қанағаттандыратын, кесте жолдарын іріктеу орындалады, ал содан кейін 

топтастырылу және агрегаттау жүргізіледі.  

Әр студент үшін, 100 коды бар емтиханнан алынған, баға бойынша 

орташа балды есептейтін, сұранысты келтірейік.  

SELECT  id_st, AVG(mark) 

FROM  mark_st 

WHERE id_ex = 100 

GROUP BY  id_st 

Топтастырылу бірден көп өріс бойынша жүргізілуі мүмкін екенін 

ескерейік. 

GROUP BY секциясынан тұратын, сұраныстар үшін маңызды шектеулер 

бар: мұндай сұраныстар, топтастырылу жүргізілетін, бағандарды және шын 

мәнінде агрегаттау нәтижелерінен тұратын, бағандарды нәтиже ретінде қосуы 

мүмкін.  

Қорытындыны форматтау үшін SQL-дің әртүрлі мүмкіндіктері бар. 

Мысалы, мүмкін болып сұранысқа мәтіннің қосылуы табылады.  Мұның қалай 

жасалатынының мысалын қарастырайық: 

SELECT  'Орташа балл=', AVG(mark) 

FROM  mark_st  

WHERE  id_ex = 10 

Берілген сұраныстың нәтижесінде қолданушы тек жай біршама сандарды 

көрмейді, ал түсіндірме мәтіндері бар сандарды көреді.  

 

12.4  Бірнеше кестелерден ақпараттарды іріктеу үшін SQL қолдану  

Осыған дейін біз бір кестеден ақпараттарды таңдауды қарастырдық. 

Ақпараттарды, оқулықтың сәйкес бөлімінде реляциялық операцияларды 

сипатталғандарды жүзеге асыра отырып, бірнеше кестелерден сұрауға болады. 
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Тақырыпты толықтай қарастыру берілген оқулық шеңберінен шығатынын 

ескерткен жөн. Бұл сұрақты толығырақ, мысалы, [3.1, 1.2] көмегімен оқып 

үйренуге болады. Мұның қалай жасалатынын біршама мысалдар арқылы 

қарастырайық.  

Ережеге сәйкес, әртүрлі кестелерден ақпараттарды таңдау қажеттілігі 

пайда болған жағдайда, олар осы немесе басқада жолдармен бір-бірімен 

байланысты, мысалы біршама өрістер бойынша біреуі көбіне немесе біреуі 

біреуіне қатынастарымен.  

«Физикалық деректер үлгілеріндегі (ішкі деңгей)» мысалдарға қайтадан 

оралайық. Сәйкес ER-диаграмманы қарастырамыз (12.2 сурет). 

 

 

12.2 сурет – Байланысқан кестелер мысалы 

 

Бұл мысалда да байланысқан кестелер бар. student, mark_st және exam_st 

кестелерін қарастырамыз.  

mark_st кестесі exam_st кестесімен id_ex өрісі бойынша байланысқан.  

mark_st кестесі student кестесімен id_st өрісі бойынша байланысқан.  

Студенттердің емтиханда алған бағалары бар студент тізімдерін баспаға 

шығару талап етілді делік, ол үшін келесі сұранысты орындау қажет:  

SELECT student.surname, mark_st.id_ex, mark_st.mark 

FROM student, mark_st 

WHERE  student.id_st = mark_st.id_st 

Бір кестеге сұраныстарды салыстыру бойынша келесі өзгерістерді 

белгілейік:  

1) FROM секциясында екі кесте көрсетілген.   

2) Кесетелердің саны бірден көп болғандықтан, өрістерді ескертулер 

кезінде біршама белгісіздіктер пайда болды. Осылай, көптеген жағдайларда 

қандай кестелерден FROM тізімінен өрісті алу белгісіз. Белгісіздіктерді жою 

үшін өріс атаулары префикстермен – кесте атауларымен көрсетіледі. Кесте 

атауы өріс атауынан нүкте арқылы бөлінеді. 

3) WHERE ұсынысында кестелерді біріктіру шарты көрсетілген.  

Кестелердің префикс-атауларын қолдану сұранысты қатты 

ыбырсытатынын байқау қиын емес. Мұндай ыбырсытулардан қашу үшін лақап 

http://www.intuit.ru/studies/courses/508/364/literature#literature.3.1
http://www.intuit.ru/studies/courses/508/364/literature#literature.11.2
http://www.intuit.ru/studies/courses/508/364/lecture/8661?page=3#image.12.2
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ат (псевдоним) қолданылады. Осылай, алдыңғы сұранысты келесі түрде қайта 

жазуға болады: 

SELECT E.surname, M.id_ex, M.mark 

FROM student E, mark_st M 

WHERE E.id_st = M. id_st 

 

12.5 Кестелерде деректерді қою, жөндеу және кетіру үшін SQL 

қолдану  

Кестелерге деректерді қосу үшін SQL стандартында  INSERT бұйрығы 

қарастырылған. Сұраныстардың мысалдар қатарын қарастырамыз.  

INSERT INTO mark_st 

VALUES (1, 2, 5) 

Берілген сұраныс mark_st кестесіне, VALUES тізімінде атап өтілген, 

мәндерден тұратын, жолдарды қояды. Егер қандайда бір өрістің мәнін көрсету 

қажет болмаса, оған NULL меншіктеуге болады:  

INSERT INTO mark  

VALUES (1, 2, NULL) 

Егер біршама өрістер үшін әдепкі қалыптағы мәндерді қолдану қажет 

болса, қандай өрістерді нақты мәндермен толтыру, ал қандайларын әдепкі 

қалыптағы мәндермен қалдыру қажеттігін SQL нақты көрсетуге мүмкіндік 

береді:  

INSERT INTO mark_st (id_st, id_ex) 

VALUES (1, 2) 

Кестелердегі деректерді кетіруге арналған DELETE бұйрығы бар:  

DELETE   

FROM student 

Бұл сұраныс student кестесіндегі барлық деректерді кетіреді.  

Келтірілетін ақпараттар аралығын келесі түрде шектеуге болады:   

DELETE   

FROM student 

WHERE surname > 'И' 

Деректерді қосу үшін UPDATE бұйрығы қолданылады:  

UPDATE  mark_st  

SET mark = '5' 

WHERE id_st = 100 AND id_ex = 10 

Бұл сұраныстың көмегімен 10 коды бар емтихан бойынша 100 коды бар 

студенттің бағасы «5» өзгереді.  

 

12.6  SQL тілі және реляциялық алгебра операциялары  

SQL тілі жиындар теориясының және реляциялық алгебраның қуатты 

математикалық аппараты өрнегінің құралы болып табылады. Берілген бөлімде 

SQL тілі операторларының реляциялық алгебра және жиындар теориясының 

операцияларымен байланысы қарастырылады.  
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Бірігу операциясы 

SQL тілінің құралдарымен бірігу операциясы келесі түрде ұсынылады:  

SELECT * 

FROM A 

UNION 

SELECT * 

FROM B 

Айырмалар операциялары 

SQL тілінің құралдарымен айырма операциясы келесі түрде ұсынылады:  

SELECT * 

FROM A 

EXCEPT 

SELECT * 

FROM B 

Проекция операциялары 

SELECT Fieldi1, ..., Fieldin 

FROM A 

Іріктеу (селекция) операциялары 

SELECT * 

FROM A 

WHERE (<condition>) 

Қиысу операциялары 

SELECT * 

FROM A 

INTERSECT 

SELECT * 

FROM B 

Жалғау, эквижалғау операциялары  
 

Егер – "=" операциясы, онда бұл эквижалғау. 

Табиғи жалғау операциялары 

A(X1, ..., Xn, A1, ..., Am) және B(X1, ..., Xn, B1, ..., Br) қатынастары болсын. 

SELECT A.X1, ..., A.Xn, A.A1, ..., A.Am, B.B1, ..., B.Br 

FROM A, B 

WHERE (A.X1 = B.X1) AND ... AND (A.Xn = B.Xn) 

Қысқаша қорытындылар: дәрісте, интерактивті режимде деректер 

қорымен жұмыс істеу үшін қолданылатын, SQL тілі операторларының жалпы 

сипаттамалары берілді (кестелерді құру, кестелерден ақпараттарды таңдау, 

элементтерді қосу, элементтерді кетіру және түрлендіру). SQL-мен жұмыстың 

интерактивті режимі ұғымдары берілді. Деректерді түрлендіру үшін 

қолданылатын, негізгі  SQL тілі операторлары қарастырылды (кестелерді құру, 

кестелерден ақпараттарды таңдау, элементтерді қосу, элементтерді кетіру және 
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түрлендіру). select, insert, update, delete операторларын қолданып, SQL тілінде 

деректер қорына сұраныстар жазу мысалдары келтірілді. Реляциялық алгебра 

операторлары және SQL тілі операторлары арасындағы байланыс 

қарастырылды.  

 

13  Қолданбалы бағдарламаларда SQL тілін қолдану  

Мақсаты: қолданбалы бағдарламалардан деректер қорына 

сұраныстардың құрылуының негізгі мүмкіндіктерін көрсету.  

 

13.1 Бағдарламалық (орнатылған) SQL 

Деректер қорымен негізгі жұмыс қолданбалы бағдарламаларды қолданып 

жүргізіледі, олардың ішінен деректер қорына сұраныстарда жүреді. Бұл 

жағдайда жұмыстың интерактивті режимі қолданыла алмайды,  SQL-

сұранысының мәтіні қолданбалы бағдарламаға қосылуы керек (егер сұраныс 

толығымен алдын ала анықталса), немесе қолданбалы бағдарлама жұмысының 

үрдісінде құрылуы қажет.  

Бағдарламалық SQL бағдарламалаудың бір тілінде жазылған, 

қолданбалы бағдарламалардың ішіне SQL-сұраныстарды салу үшін арналған. 

Сонымен бірге мұнда келесі сұрақтар туындайды:  

1) Алгоритмдік тілдің компиляторлары қолданбалы бағдарламалар 

мәтініне SQL операторлар тізбегін шығару мүмкіндігіне ие болуы қажет.  

2) Компилятор жоғарғы деңгейдегі бағдарламалау мүмкіндіктерін 

(айнымалы, тармақталу, циклдар) және SQL мүмкіндіктерін (табиғиға жақын, 

тілдерде сұраныс) біріктіруі қажет.  

Бұл мәселелерді шешімі SQL стандартында ішінара жазылған.  

Жұмыстың интерактивті режимінде SQL-сұраныстарының орындалу 

алгоритмін қарастырамыз. SQL-сұранысты жүзеге асыру жұмысы уақыты 

ішінде қолданушының сұранысты орындау нәтижелерін күтуге тура келетінін 

көру қиын емес. Егер біршама уақыттан кейін қолданушыға сол сұранысты 

қайтадан орындауға тура келсе, ДҚБЖ, алдыңғы жүгіну кезіндегі, сол 

әрекеттерді қайта жасайды. Механизмнің біршама жетілмегендіктері:  

- бірдей сұраныстар үшін әр кез осы сатылар қайтадан орындалып 

отырады;  

- ДҚБЖ алға кетуі бар интерактивті сұраныстарды өңдей алмайды.  

Мұндай мәселелердің шешімі – сұраныстарды өңдеу бойынша 

әрекеттердің бөлігін бір рет орындау қажет, нәтижелерді біршама түрде сақтау, 

ал содан кейін қанша рет қажет болса, сонша рет орындау қажет екені анық. 

Бұл идея бағдарламалық SQL-дің негізгі идеяларының бірі болып табылады.  

Осылайша, бағдарламалық SQL келесілерге:  

- жоғарғы деңгейдегі бағдарламалау тілінде бағдарламалау мәтінінде 

интерактивті SQL операторларын қолдануға;  

- интерактивті SQL операторларымен қатар, SQL-ді толықтыратын және 

оның мүмкіндіктерін көтеретін, арнайы жаңа құрастырылымдарды қолдану;   
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- сұраныста параметрлерді беру үшін, бағдарламада жарияланған, 

айнымалыларды сұраныс мәтінінде қолдану;  

- сұраныс нәтижелерін бағдарламаға қайтару үшін, интерактивті SQL 

жоқ, арнайы құрастырылымдарды қолдану;  

- бағдарлама мен ДҚБЖ келісілген жұмыстардың соңын қамтамасыз ете 

отырып, бағдарламамен бірігіп сұраныстардың компиляциясын жүзеге асыруға 

мүмкіндік береді. бағдарламаны орындау сатысында жұмсалатын, уақытты 

үнемдей отырып, сұраныстарды талдау және оңтайландыру бойынша 

әрекеттерді алдын ала орындау (компиляция сатысында).  

Қазіргі уақытта қолданбалы бағдарламаға SQL тілінде сұраныстарды 

тұрғызудың үш нұсқасы қолданылуда: статикалық SQL, динамикалық SQL 

және қосымшаларды бағдарламалаудың әртүрлі интерфейстеріне негізделген, 

әдіс (API). Сәйкес нұсқаларын қарастырайық. 

 

13.2 Статикалық SQL 

Статикалық SQL – жоғарғы бағдарламалау деңгейдегі бағдарламалау 

тілде бағдарлама мәтінінің ішіне SQL-операторларын салу үшін арналған, 

бағдарламалық SQL түрлері.  

Статикалық SQL негізгі ерекшелігі оның атауымен анықталады: ішіне 

салынған сұраныстар қолданбалы бағдарламаны жазу сатысында  нақты 

анықталуы қажет, себебі сұраныстардың нақты мәтіні қолданбалы 

бағдарламаның ішіне қойылады.   

Статикалық SQL жұмысымен байланысты, екі негізгі сатыны – 

бағдарлама компиляциясы және бағдарлама жұмысы (орындалуы) 

қарастырамыз.  

Компиляция сұлбасы және бағдарламаны құрастыру келесі түрде болады  

(13.1 сурет): 

- жоғарғы деңгейде бағдарламалау тілдері операторларымен және SQL 

операторларынан тұратын, бағдарлама арнайы бастапқы процессордың 

кірісінде беріледі, ол одан, SQL-мен байланысқан, бөліктерін бөледі; 

- ішіне салынған SQL нұсқауының орнына бастапқы процессор ДҚБЖ 

арнайы функциялардың шақыруын ұсынады. бағдарламалау тілдерімен 

байланысына арналған мұндай функциялардың кітапханалары барлық таралған 

ДҚБЖ арналған. Ерекше айта кету қажет, бұл кітапханаларда «жабық» 

интерфейс болады, яғни кітапхананы жасақтаушылар, сәйкесінше бастапқы 

процессорды жаңартып, оларды барлық қалаулары бойынша өзгерте алады, 

бұның барлығы бағдарламалаушы бұл үрдіске кіріспеуі қажет екенін айтады;  

- SQL нұсқауларының өзі бастапқы процессор жеке файлға бөледі;  

- бағдарлама бағдарламалау тілінің әдеттегі компиляторыны кірісіне 

келіп түседі, содан кейін объектті үлгілер пайда болады. Әрі қарай бұл объектті 

үлгілер ДҚБЖ кітапханаларымен бірге бір орындалушы үлгіге – қосымшаға 

жиналады; 

- осы операциялармен қатар, SQL-нұсқаулардан тұратын, файлдармен 

жұмыс жүреді. Әдебиеттерде бұл үлгі көбінесе «деректер қорына сұраныс 

http://www.intuit.ru/studies/courses/508/364/lecture/8663?page=1#image.13.1
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үлгісі» (Database Request Module, DBRM) деген атауға ие [1]. Бұл үлгіні 

өңдеуді,  әдетте BIND деп аталатын, арнайы утилита жүзеге асырады. SQL-дің 

әр нұсқауы үшін утилита келесі әрекеттерді орындайды:  

а) сұраныстың синтаксистік талдауын жүзеге асырады (сұраныстың 

дұрыстығын тексереді); 

б) деректер қорында, сұраныс сілтелетін, нысандардың барын немесе 

жоқтығын тексереді;  

в) сұраныстың орындалуын – сұраныстың орындалу жоспарын қандай 

жолмен жүзеге асыратынын, таңдайды;  

д) сұраныстарды орындау жоспарларының барлығы келесіде қолдану 

үшін ДҚБЖ сақталады.  

 
 

 

13.1 сурет – Ішіне салынған статикалық нұсқаулары бар бағдарлама 

компиляциясының сұлбасы 

 

Бағдарламаны орындау сұлбасы келесі түрде болады (13.2 сурет): 

Бағдарлама әдеттегі жолмен орындалуға жіберіледі. Бағдарламамен 

сұранысты орындау қажеттілігіне қарай ДҚБЖ арнайы функциясын шақырту 

жүргізіледі, ол алдын ала құрастырылған сұранысты орындау жоспарын 

іздейді. ДҚБЖ таңдалған жоспарға сәйкес сұранысты орындайды. Сұранысты 

орындау нәтижесі қосымшаға келіп түседі.  

 

 

http://www.intuit.ru/studies/courses/508/364/lecture/8663?page=1#image.13.2
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13.2 сурет – Ішіне салынған статикалық нұсқаулары бар бағдарламаның 

орындалу сұлбасы 

 

Жоғарыда көрсетілген сұлбаларын жүзеге асыру үшін статикалық SQL, 

бағдарлама мәтінінде  SQL-сұраныстарды бөлуге компиляторға, кестенің осы 

сұраныстарында қолданылатындарды жариялауға, сұраныстарды жүзеге асыру 

нәтижесі ретінде, қателерді өңдеуге арналған айнымалыларды жариялауға және 

т.б.  мүмкіндік беретін, қосымша операторлардан тұруы қажет (интерактивті 

SQL-мен салыстырғанда). Статикалық SQL негізгі бұйрықтары келесі кестеде 

берілген.  

 

13.1 кесте – Статикалық SQL негізгі бұйрықтары  

EXEC SQL Өзінен кейінгі нұсқау ішіне салынған SQL нұсқауы болып 

табылатынын көрсететін, спецификатор  

; C тілінде – ішіне салынған SQL нұсқауының аяқталғанының 

белгісі   

DECLARE 

TABLE 

Кейін ішіне салынған SQL нұсқауларында қолданылатын, 

кестені жариялайды  

SQLCODE Қателерді өңдеуге арналған айнымалы 

SQLSTATE Қателерді өңдеуге арналған айнымалы 

GET 

DIAGNOSTICS 

Қателерді өңдеуге арналған нұсқау  

WHENEVER  

SQLERROR  

SQLWARNING 

 NOT FOUND 

GOTO 

CONTINUE 

Қателерді өңдеуді жеңілдетуге арналған бірге қолданылатын 

нұсқаулар жиыны  

BEGIN 

DECLARE 

SECTION 

END DECLARE 

SECTION 

Соңында SQL сұраныстарында қолданылатын, айнымалылар 

жарияланатын, аймақтарды анықтауға арналған нұсқаулар  
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INTO SELECT операторында, сұраныстың орындалу нәтижесін 

орналастыру қажет, айнымалыларды көрсету үшін 

қолданылады  

DECLARE 

CURSOR 

Меңзер – бірден көп жолдардан тұратын, сұраныс 

нәтижелерін өңдеуге арналған, арнайы құрал.  Меңзермен 

жұмыс файлдармен жұмысқа ұқсас. Берілген нұсқау меңзерді 

құру үшін және оны нақты сұраныспен байланыстыру үшін 

қызмет етеді 

OPEN Меңзерді ашатын және ДҚБЖ сұранысты орындауға түрткі 

болатын, бұйрық. Сұраныс нәтижесінің бірінші жолының 

алдында курсорды орнатады 

FETCH Ағымдағы жол көрсеткішін (меңзер) келесі жолға 

ауыстыратын, бұйрық. Біршама ДҚБЖ және SQL-92 

стандартында, сұраныс нәтижесінің кез келген жолына 

ауыстыратын, FETCH бұйрығының әртүрлі түрлері жүзеге 

асырылған  

CLOSE Меңзерді жабады және сұраныс нәтижелеріне рұқсатты 

аяқтайды 

 

Жоғарыда сипатталған бағдарламаны компиляциялау/құрастыру/орындау 

сұлбаларын қолдану келесілерге мүмкіндік береді:   

- жоғарғы деңгейдегі бағдарламалау тілдерінде SQL бағдарламамен бірге 

қолдануға;  

- сұраныс синтаксисін алдын ала тексеруді және оларды оңтайландыруды 

(жоспарды таңдау) алдын ала жүзеге асыруға мүмкіндік береді. синтаксисті 

тексеру тез орындалатынын белгілі, бірақ жоспарды таңдау – аса еңбек 

сыйымдылықты қажет ететін процедура. Оның компиляция сатысында бір рет 

орындалатыны жайындағы факт, үстеме шығындардың елеулі кішірейтіндігі 

туралы айтуға мүмкіндік береді.  

Алайда бағдарламалық SQL статикалық түрлерінің біршама шектеулері 

бар. Осылай, сұраныстарда айнымалылар, әдетте сұраныстарда тұрақтылар 

тұрған, орындарда ғана қолданыла алады. Мысалы, іріктеу жүргізілетін, кесте 

атауын беруге болмайды, сонымен қатар, параметр ретінде, бағандардыда. 

Осыған байланысты ішіне салынған (бағдарламалық) SQL статикалық 

нұсқасын қолдану кезінде бағдарламаны жазу сатысында, қолданбалы 

бағдарламада орындауға қажетті, сұраныс құрамын нақты білу қажет. Көптеген 

жағдайларда бұл шектеулер маңызды болып табылады. Оны жою үшін 

бағдарламалық SQL жаңа түрі – динамикалық SQL енгізілді. Динамикалық 

SQL-дің негізгі идеяларын қысқаша қарастырамыз.  

 

13.3 Динамикалық SQL 

 

Динамикалық SQL – бағдарлама жұмысы уақытында сұраныстардың 

динамикалық құрылуын және орындалуын рұқсат ететін, жоғарғы деңгейдегі 
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бағдарламалау тілінде бағдарлама мәтінінің ішіне SQL-операторларын салуға 

арналған, бағдарламалық SQL түрі.  

Динамикалық SQL пайда болу тарихы көбіне, осы қуатты құралды өзінің  

DB2 ДҚБЖ енгізген, IBM компаниясымен байланысты. Стандарттар, соның 

ішінде  SQL-1, динамикалық SQL қолдаған жоқ. Тек 1992 жылы SQL-2 

стандартында динамикалық SQL ерекшеліктері қосылды. Динамикалық SQL 

негізгі тұжырымдамалары келесі пайымдаулар болып табылады: ішіне 

салынған SQL нұсқауы бағдарламаның бастапқы мәтініне жазылмайды, оның 

орнына бағдарлама нұсқау мәтінін өзінің бір деректер аймағында орындау 

кезінде құрастырады, ал содан кейін құрастырылған нұсқауды динамикалық 

орындалу үшін ДҚБЖ береді [ 3.1]. 

 

13.2  кесте– Динамикалық SQL-дің негізгі бұйрықтары 

EXECUTE 

IMMEDIATE 

Нұсқаудың жедел орындалуы 

PREPARE Нұсқауды орындауға дайындау 

EXECUTE Алдын ала дайындалған нұсқауды орындау 

DESCRIBE Динамикалық SQL нұсқауларының орындалу 

нәтижесін қайтару кезінде қатысатын, арнайы бұйрық 

DECLARE 

CURSOR 

Сұраныстың орнына оның атынан тұратын (PREPARE 

нұсқауының көмегімен сұраныспен байланысқан), 

алдында статикалық  SQL шеңберінде қолданылған,  

DECLARE CURSOR нұсқауының түрі 

OPEN 

FETCH 

CLOSE 

Динамикалық SQL-де меңзермен жұмыс жасауға 

арналған нұсқаулар түрі 

 

Еске салайық, статикалық SQL қолдану кезінде жүзеге асыру сұлбасы екі 

сатыны – бағдарлама компиляциясын және бағдарламаның орындалуын 

білдірді. Сонымен бірге негізгі жүктеме компиляция сатысына  түсетін еді. Дәл 

мұнда сұраныстарды тексеру, талдау және оңтайландыру сұрақтары шешілді, 

себебі сұраныс алдын ала белгілі болатын. Әлбетте, мұндай екі сатылы сұлбаны 

динамикалық SQL үшін жүзеге асыруға болмайды, себебі бағдарламаның 

компиляция сатысында сұраныс белгісіз. Сондықтан сұраныстарды тексеру, 

талдау және оңтайландыруды тікелей бағдарлама жұмысы кезінде орындауға 

тура келеді. Осылайша, егер бұл операциялар статикалық SQL-де компиляция 

уақытында бір рет орындалған болса, онда динамикалық  SQL-де бір сұраныс 

үшін қолданбалы бағдарлама жұмысы үрдісінде неше рет құрастырылатын 

болса, сонша рет орындалады. Бұл динамикалық SQL-дің елеулі кемшілігін – 

статикалықпен салыстырғанда төмен өнімділікті білдіреді. Динамикалық SQL-

дің жетістігі, сол немесе басқа да болған оқиғаларға әсерін тигізе отырып, 

бағдарлама жұмысы уақытында деректер қорына сұранысты құрастыруға 

мүмкіндік береді. Мұндай мүмкіндік клиент-серверлік және үшбуындық 

архитектура үшін өмірлік маңызды болып табылады, оларда деректер қорының 

http://www.intuit.ru/studies/courses/508/364/literature#literature.3.1
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құрылымы және қызметтік ережелер өзгеріске  беталысқа ие. Бұл деректерді 

өңдеу үрдісін ұйымдастыру кезінде біршама икемділікті талап етеді.  

Динамикалық SQL-дің салыстырмалы төмен өнімділігін ескере отырып, 

нақты қажет болған жерлерде ғана динамикалық SQL-дің аппараттарын 

қолдана отырып, статикалық SQL түрлерін қолдануды ұсынуға, мүмкін болған 

дұрыс жерлерде ұсынылады.  

Динамикалық SQL сонымен бірге қосымша операторлардан тұруы қажет 

(интерактивті SQL салыстырмалы түрде). Динамикалық SQL-дің негізгі 

операторлары келесі кестеде берілген.  

Динамикалық SQL-дің функцияналдау сұлбасын қарастырайық           

(13.3 сурет). Сұлба нұсқаудың бірсатылық және екісатылық орындалуын 

қарастырады.  

Нұсқаудың бірсатылық орындалуы  EXECUTE IMMEDIATE бұйрығымен 

жүзеге асады.  

 

13.3 сурет – Бір сатылы сұлбаны қолдануы бар динамикалық SQL-дің ішіне 

саплынған нұсқаулары бар бағдарламаны орындау сұлбасы 

 

Нұсқауды орындау сұлбасы келесілерді білдіреді: 

1) Бағдарлама жұмысы уақытында жолдық түрде SQL бұйрықтарының 

динамикалық құрылуы.  

2) EXECUTE IMMEDIATE бұйрығының көмегімен ДҚБЖ нұсқаудың 

жолдық түрін беру. 

3) Синтаксистік талдаудан, параметрлерді тексеруден, осы жоспарды 

оңтайландырудан (жоспарды таңдау) және орындаудан тұратын, нұсқауды 

деректер қорын басқару жүйесімен орындау.  

Бір сатылы сұлбаның негізгі мәселелері, ол SELECT нұсқауын орындауға 

мүмкіндік бермейді (немесе қосымшаға сұраныс нәтижелерін қайтаратын құрал 

жоқ) және есептеуіш ресурстарын тиімсіз жұмсауға алып келеді (себебі сол 

нұсқауды қайталап орындау кезінде оны түсіндіру және орындау бойынша 

әрекеттерге уақыт жұмсалады).  
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Нұсқаудың екі сатылы орындалуы келесі пайымдауға негізделген: мұндай 

түрдегі динамикалық SQL бұйрықтары, орындалу кезіндегі сияқты, бірнеше рет 

орындалуы мүмкін. Ал бұл нұсқауды параметрлеуге болатынын білдіреді. 

Параметрленген нұсқауларды қолдану,  «нұсқауларды дайындау» және 

«нұсқауларды орындау» үрдістеріне бөліп, орындалу сұлбасын екі сатылы 

қылуға мүмкіндік береді (13.4 сурет). 

 

13.4 сурет – Екі сатылы сұлбаны қолдануы бар динамикалық SQL-дің ішіне 

салынған нұсқаулары бар бағдарламаны орындау сұлбасы 

 

Дайындау сатысында, орындалу жоспарын таңдай отырып, нұсқаудың 

синтаксистік талдауын, оны түсіндіруін және орындауға дайындалуын жүзеге 

асыруға болады.  

Орындалу сатысында ДҚБЖ параметрлері мәнін қояды (бағдарламадан 

алынған) және нәтижеге жету үшін алдын ала құрастырылған орындалу 

жоспарын қолданады.  

Сонымен бірге, бір рет орындауға болатын, бір ретті орындалу идеялары 

жүзеге асырылады. Осылай, бір рет дайындалған нұсқау әртүрлі 

параметрлермен ондаған рет орындалуы мүмкін.  

 

13.4 Бағдарламалау қосымшаларының (API) интерфейстері. DB-

Library, ODBC, OCI, JDBC 

Жоғарыда байқағанымыздай, бағдарламалық SQL, біршама арнайы 

нұсқаулардың интерактивтік формасымен, сонымен қатар трансляция 

механизмімен және сұраныстардың орындалуымен қарапайымдардан 

ажыратылады. Осылайша, өздерінің бағдарламаларының мәтінінде 

бағдарламалық SQL-ді қолдану үшін бағдарламалаушыларға біршама ерекше 

нұсқаулар жиынымен танысуы қажет. Ескере кететін жағдай, әртүрлі ДҚБЖ 

бұл нұсқаулар жиыны, жалпылама айтқанда, бір-бірінен біршама ажыратылуы 



 124 

мүмкін. Нәтижесінде, бағдарламаның төзгісіздігімен байланысты, біршама 

мәселелер туындайды.  

Жоғарыда сипатталған механизммен қатар, арнай интерфейстің  – API 

(application programming interface – қосымшаларды бағдарламалау интерфейсі) 

болуымен байланысты, тағы бір амал бар және белсенді қолданылуда. Бұл  

API, нәтижесінде  SQL-сұраныстарды орындауы бар қолданбалы 

бағдарламалар мен ДҚБЖ байланысын қамтамасыз ету үшін жасақталған, 

функция кітапханаларын білдіреді. Қолданбалы бағдарлама ДҚБЖ  SQL-

сұранысты мәтіндік түрде беру және сұраныстың орындалу нәтижесін алу, 

сонымен қатар әртүрлі қызметтік ақпараттар үшін кітапхананың арнайы 

функцияларын шақырады.  

Мұндай амалдарды қолдану, бағдарламалаушыға арнайы SQL нұсқаулар 

жиынын оқып үйрену аса талап етілмейді, ал тек арнайы функциялар 

кітапханаларын оқып үйрену ғана талап етіледі. API қолдану механизмі кеңінен 

қолданылатын және стандартты амал болып табылатындықтан (қуатты 

Windows API аппаратын қолданудың өзі неге турады), мамандар үшін тағы бір 

кітапхананы оқып үйренудің жаңалығы жоқ, берілген жағдайда – ДҚБЖ 

сұхбаттасу үшін.  

Сонымен қатар, біршама мамандандырылған функцияларды шақырудан 

тұратын, бағдарлама компиляция және орындалу сұлбасы бойынша қарапайым 

бағдарламадан еш айырмасы жоқ. Осылай, мұндай бағдарлама бөлек 

компиляция механизмі бар мамандандырылған бастапқы процессорды 

қолдануды талап етпейді. API кітапханаларын қолданумен байланысты, 

амалдар аса үдемелі болып табылатын болып көрінуі мүмкін, шын мәнінде 

мұндай қортынды дұрыстыққа жанаспайды. Себебі қазіргі уақытта 

динамикалық SQL де, API кітапханалары да өте белсенді қолданылуда. Бұл 

амалдардың әрқайсысында өзінің жетістіктері, кемшіліктері және шектеулерді 

жүйелі қолданушылықтары бар. Әдеттегідей, қандай амалды қолдану керек 

екендігін таңдау, деректер қорын жасақтаушылардың әкімшілік тобына 

жүктеледі, олар нақты есептердің ерекшеліктеріне және бар мамандарға 

байланысты шешім қабылдайды.  

Берілген бөлімде, қосымшаларды бағдарламалау интефейсіне негізделген, 

амалдар қарастырылады.  

Әртүрлі API қолданатын, қолданбалы бағдарламалардың қалай жұмыс 

жасайтынын қарастырайық. Әртүрлі кітапханалардың жұмыс принциптері 

ұқсас. SQL API-мен біріккен қосымша жұмысының сұлбасы келесі түрдегідей 

болады  [[3.1]]: 

1) Бағдарламаны ДҚБЖ және нақты деректер қорына қосатын, бағдарлама 

бір немесе бірнеше API-функцияларын шақыру жолымен деректер қорына 

рұқсатты алады. 

2) ДҚБЖ-не SQL нұсқауларын жіберу үшін бағдарлама нұсқауларды 

мәтіндік жол түрінде құрастырады және содан кейін бұл жолды параметр 

ретінде API-функцияларын шақыру кезінде береді. 

3) ДҚБЖ жіберілген нұсқаулар мен қателер өңдеулерінің жағдайын 

тексеру үшін API-функциясын орындалуға шақырады.  
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4) Егер SQL нұсқауы іріктеуге сұранысты ұсынса, онда  API-функциясын 

шақыра отырып, бағдарлама сұраныс нәтижелерін өзінің айнымалыларына 

жазады; әдетте бір шақыруға деректердің бір жолы немесе бағаны 

қайтарылады.  

5) Өзінің деректер қорына жүгінуін бағдарлама, оны ДҚБЖ ажырататын, 

API-функциясын шақырумен аяқтайды.  

Қолымызда барлардан, API интерфейстерінің SQL-сұраныстарын жүзеге 

асыру үшін қазіргі уақытта бірнеше кітапханалар бөлінді, соның ішінде 

«стандартты», олар әлем бойынша көптеген жасақтаушылармен белсенді 

қолданылуда.  Берілген оқу құрал барлық осы кітапханалар бойынша толық 

нұсқаулық болып табылмайды. Сонымен қатар, оларды кәсіптік меңгеру үшін 

сәйкес әдебиеттерді байсалдылықпен, шындап оқу қажет. Берілген курс 

шеңберінде біз тек осы кітапханаларға шолу келтіреміз, ондағы негізгі 

идеяларды ғана қарастырамыз. Бұл SQL API толығырақ, мысалы [3.1] 

сипатталған.  

ODBC хаттамасы 

ODBC (Open Database Connectivity – деректер қорына ашық рұқсат) –

Microsoft компаниясымен жасақталған деректер қорына рұқсат үшін 

қосымшаларды бағдарламалаудың әмбебап интерфейсі [3.1]. 

ODBC хаттамасын жасақтаудың негізгі мақсаты әртүрлі ДҚБЖ өзара 

әрекеттесу механизмі саналады. Арнайы SQL API негізінде деректер қорымен 

өзара әрекеттесуші, қосымшаларды жасақтаумен байланысты, негізгі мәселе 

мыналардан тұрды, әр ДҚБЖ өзіндік рұқсат бағдарламалық интерфейсі болды, 

олардың әр қайсысының өзіндік ерекшеліктері болды және басқалар сияқты 

емес жұмыс істеді. Осыған байланысты қосымшаларды жасақтау барынша 

қолданылатын ДҚБЖ тәуелді болды. Microsoft компаниясы осы мәселені шешу 

үшін маңызды қадам жасады. Негізгі идея, әртүрлі ДҚБЖ қолдайтын, Windows 

операциялық жүйесі тұқымдастарының деңгейінде әмбебап интефейс 

жасақтауда болды.  

ODBC бағдарламалық жасақтамасының қысқаша құрылымын 

қарастырайық [3.1]: 

1) ODBC функцияларын шақыру интерфейсі: бұл, API тұратын, тікелей 

қосымшалармен қолданылатын, ODBC жоғарғы деңгейі. Берілген API Dll 

динамикалық ұйымдастыру кітапханалары түрінде жүзеге асырылған және 

Windows операциялық жүелер құрамына кіреді;  

2) ODBC драйверлері: бұл ДҚБЖ арналған драйверлер жиынынан 

тұратын, ODBC хаттамасын қолдайтын, ODBC төменгі деңгейі. Әр ДҚБЖ үшін 

технология шеңберінде сәйкес ODBC-драйвер жасақталуы мүмкін, ол, ДҚБЖ 

функцияларының шақыруын ДҚБЖ ішкі кәсіби функцияларының шақыруына 

тарата отырып, қолданбалы бағдарлама мен ДҚБЖ арасындағы аралық буын 

болып табылады. Осылайша стандарттау мәселелері шешіледі. Көптеген 

заманауи ДҚБЖ үшін, операциялық жүйеге жеке орнатылатын, кәсіби 

драйверлері бар; 
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3) ODBC драйверлер диспедчері: берілген бағдарламалық механизм, 

қажетті драйверлерді жүктеу үрдісін басқара отырып, ODBC орташа деңгейін 

білдіреді.  

Деректерге рұқсат үшін ODBC хаттамаларын қолдануы бар 

бағдарламаның орындалу сұлбасы көрсетілген (13.5 сурет).  

 
 

 

13.5 сурет – Деректерге рұқсат үшін ODBC хаттамаларын қолдануы бар 

бағдарламаның орындалу сұлбасы  

Біршама ODBC API базистік функциялар тізімі келесі кестеде берілген.  

 

13.3 кесте – ODBC API базистік функциялары  

Тағайындалу Функция Сипаттау 

Деректер 

көзімен 

байланысу 

SQLAlocEnv Орта көрсеткішін алады. Бір орта 

бірнеше байланыстарды құру үшін 

қызмет етеді 

SQLAlIoc Connect Біріктіру көрсеткішін алады 

SQLConnect Деректер көзінің атын, қолданушы 

идентификаторын және құпия сөзді 

қолдана отырып, көрсетілген 

драйвермен бірігеді  

SQL 

сұраныстарды 

дайындау 

SQLAllocStmt Өрнек көрсеткішін орналастырады 

SQLPrepare Болашақта қолдану үшін SQL 

өрнектерді дайындайды   

SQLGet CursorName Өрнек көрсеткішімен байланысты, 

аттарды қайтарады 

 SQLSet CursorName Меңзер атын орнатады 



 127 

Сұраныстарды 

орындау 

SQLExecute Алдын ала дайындалған сұранысты 

орындайды 

SQLExec Direct Сұранысты орындайды 

Нәтижелерді 

және 

нәтижелер 

туралы 

ақпаратты 

іріктеу  

 

 

SQLRow Count Қою, кетіру, түрлендіру 

операцияларында қолданылған, 

жазбалар санын қайтарады 

SQLNum ResultCol Таңдалған деректер жиынында 

бағандар санын қайтарады 

SQLDescribe Col Таңдалған деректер жиынында 

бағандарды сипаттайды 

SQLCol Attributes Таңдалған деректер жиынында 

бағандар атрибуттарын сипаттайды 

SQLBindCol Таңдалған деректер жиынында 

бағандар үшін жадыда орын 

меншіктейді және оның деректер типін 

көрсетеді 

SQLFetch Бірнеше деректер жиынын қайтарады 

 

JDBC хаттамасы. 

JDBC (Java Database Connectivity) Java тілінде жазылған, 

бағдарламалардан деректер қорына SQL-сұраныстарды орындауға арналған  

API білдіреді [3.1]. 

JDBC негізгі принциптерін қарастырайық. 

Ауқымды желілердің, соның ішінде Интернеттің және барлық бірге 

болатын технологиялардың дамуына байланысты, жаңа жағдайларда жұмыс 

жасауға арналған, жаңа тілдер пайда бола бастады. Осындай тілдердің бірі Java 

бағдарламалау тілі болып табылады. Қазіргі уақытта Интернет-қосымшалар, 2-, 

3- және көп буынды архитектура шеңберінде жұмыс жасай отырып, нарықта 

біршама орында алады.  Сонымен бірге Java тілінің мәні, деректер қорымен 

жұмыс жасайтын, қосымшаларды құру құралы ретінде барынша өсуде. Дәл осы 

жаңа бағдарламалық интерфейстің – JDBC жасақталуына негізгі себептердің 

бірі болды. Бастапқыда JDBC интерфейсі  Sun Microsystems компаниясымен 

жасақталды, қазіргі уақытта бұл API барлық жетекші коммерциялық ДҚБЖ 

қолданылады.  

JDBC бірнеше әртүрлі нұсқалары белгілі. Осылай,  1.0 нұсқасы біршама 

деректерге рұқсат құралдарынан тұрады: 

1) Драйверлер диспедчері (әртүрлі ДҚБЖ қосылу үшін). 

2) Сеанстарды басқару механизмі (бірнеше ДҚБЖ бір уақытта жұмыс 

жасау үшін). 

3) ДҚБЖ орындалуға SQL нұсқауларын жіберу механизмі. 

4) Меңзермен жұмыс жасау механизмі (қосымшада ДҚБЖ-нен 

сұраныстарды орындау нәтижесін жіберу үшін). 

Бұл тізім белгілі-бір түрде ODBC хаттамасының ұқсас функционалды 

аппаратын еске салады.  
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JDBC 2.0 нұсқасы біршама айырмашылықтардан тұрады. Сонымен, 

интерфейс мүмкіндіктерін көтеру салдарынан екі негізгі бөліктен тұратын 

идеологиялық бөліну жүргізілді: Core API (негізгі мүмкіндіктер) и Extensions 

API (аталмыш кеңейтулер). 

[3.1] JDBC келесі мүмкіндіктері көрсетілген: 

1) Пакеттік операциялар. Java бағдарлама пакеттік режимде деректер 

қорын жаңартуды жүзеге асыра алады, яғни JDBC бір функциясы деректер 

қорына бірнеше жазбаларды қоса алады, бағдарламаның өнімділігіне жағымды 

әсер етеді.  

2) Еркін рұқсаты бар меңзерлер. JDBC 2.0 нұсқасында, сұраныс 

нәтижелері бойынша еркін түрде қозғалуға мүмкіндік беретін, құрал бар.  

3) Жаңартылатын меңзерлер. JDBC 2.0 нұсқасында меңзерлер, сұраныс 

нәтижелерін қайтару функцияларымен қатар, деректер қорын жаңартуда 

қолданылады. Жаңарту сұраныс нәтижелерінде жолдардың біреуін қосқанда 

немесе өзгерткен кезде жүргізіледі.  

4) Байланыс пулдарын ұйымдастыру. Java тіліндегі бірнеше 

бағдарламалар, деректер қорына қосылу немесе айырылу шығындарын 

төмендете отырып, деректер қорына ортақ рұқсатпен қолдана алады. Берілген 

тізімді жалғастыруға болады (бөлінген транзакциялар, JNDI қолдауы және т.б.). 

JDBC 3.0 нұсқасы жақында пайда болды және объектті-реляциялық  SQL 

кеңейтулерінен және транзакцияны өңдеудің жақсартылған механизмдері 

сияқты жаңартпалардан тұрады. JDBC архитектурасы  ODBC-дан бастау алады 

және біршама бөлігінде оны қайталайды, сондықтан  деректерге рұқсат үшін 

JDBC хаттамасын қолдануы бар Java-да бағдарламаның орындалу сұлбасы  

толығымен 13.5 суреттегі сұлбаға ұқсас (ODBC сөзі JDBC сөзімен 

алмастырылады). ODBC салыстырғанда, JDBC драйверлері төрт типке бөлінеді. 

Бұл типтердің арасындағы негізгі айырмашылық API ДҚБЖ табылу орнымен 

(клиенттік немесе серверлік ДҚБЖ) және деректер қорына рұқсат тәсілімен 

(ДҚБЖ өзінің API немесе ODBC арқылы) байланысты.  

DB-Library кітапханасы. 

DB-Library кітапханасы кеңінен таралған Microsoft SQL Server ДҚБЖ 

біріккен жұмыс үшін қосвмшаларды бағдарламалау интерфейсін жүзеге 

асырады. Берілген кітапхана 100 аса функциялардан тұрады. Олардың 

негізгілері келесілер болып табылады:  

- dblogin(); dbopen() – ДҚ қосылу; 

- dbopen(); dbexit() – ДҚ байланысты орнату\айыру; 

- dbcmd() – SQL нұсқауларын (нұсқаулар пакетін) мәтіндік түрде ДҚБЖ 

жіберу; 

- dbSQLexec() – ДҚБЖ талапты ағымдағы нұсқаулар пакеті орындайды;  

- dbcancel() – SQL нұсқаулар пакетінің орындалуын аяқтау; 

- dbresults() – ағымдағы пакетте кезекті SQL нұсқауларының орындалу 

нәтижелерін алу; 

- dbbind(), dbdata(), dbnextrow(), dbnumcols(), dbdatlen() және т.б. – 

деректерді іріктеуге сұраныс нәтижелерін өңдеу. 
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Деректерді өңдейтін, Microsoft SQL Server басқаруымен деректер 

қорында сақталатын, қолданбалы бағдарлама жұмысы логикасы келесі түрде 

болады:  

- жоғарыда көрсетілген функциялардың (dblogin(), dbopen()) көмегімен 

қолданбалы бағдарлама қуаттау туралы мәліметтерді құрастырады жәнеДҚБЖ 

байланыс орнатуға тырысады;  

- ДҚБЖ көмегімен, жұмыс жүретін (dbopen()), нақты деректер қорын 

бағдарлама ашады;  

- арнайы функция (dbcmd()) көмегімен бағдарлама ДҚБЖ SQL-

нұсқауларының мәтінін жібереді, оны әрі қарай орындау қажет; DB-Library 

кітапханасында аталмыш жұмыстың пакеттік режимі қолданылады. Берілген 

режим нұсқау пакеттерінің құрылу мүмкіндігін білдіреді. Осылай, dbcmd() 

функциясын бірнеше рет шақыра отырып, нәтижесінде бір бұйрық ретінде 

орындалатын, бірнеше SQL бұйрықтарының мәтінін ДҚБЖ жібере аласыз;  

- dbSQLexec() функциясын қолдана отырып, dbcmd() функциясын 

шақыру көмегімен алдын ала берілген, нұсқаулардың орындалуын бағдарлама 

шақырады;  

- dbresults() функциясын шақыра отырып, бағдарлама, келесі нұсқауды 

орындай алды ма, соны анықтай алады (ережеге сәйкес, dbresults() шақырулар 

саны кезекті пакеттегі нұсқаулар санына сәйкес келеді); 

- жолдар жиынын нәтиже ретінде қайтаратын (іріктеуге сұраныспен), 

сұраныстармен жұмыс жүргізген жағдайда бағдарлама шақыру 

функцияларының dbbind() көмегімен сұраныс нәтижелерінің әр өрісінің жедел 

жадының біршама аймағымен байланысын жүзеге асырады. Әрі қарай 

dbnextrow() функциясының көмегімен бағдарлама сұраныс нәтижелерінің 

келесі жолына өтуді орындайды, бұл буферде жаңа дерекердің орналасуына 

алып келеді; 

- dbexit() функциясының көмегімен бағдарлама деректер қорымен 

байланысты үзеді. DB-Library кітапханасы үлкен және күрделі механизмді 

білдіреді. Осылай, кітапханада қателерді өңдеудің арнайы механизмдері, 

қолданбалы бағдарламада сұраныстардың орындалу нәтижелерін берудің 

әртүрлі тәсілдері және т.б. қарастырылған.  

Қысқаша қорытындылар: дәрісте қолданбалы бағдарламаларда 

(бағдарламалық SQL) SQL тілінде сұраныстардың құрылуының әртүрлі 

технологиялары қарастырылған. Статикалық SQL, динамикалық  SQL түсінік 

беріледі және сәйкес негізгі операторлар келтіріледі. Қосымшаларды 

бағдарламалау интерфейстері ( API ) қарастырылады (ODBC хаттамасы, JDBC 

хаттамасы, DB-Library кітапханасы). 

 

14 Деректер қорын құру және кестелерді жобалау 

Мақсаты: деректер қорын құру үрдісін анықтау. Деректер қорын құру, 

өзгерту операторларын сипаттау. Деректерді сақтауға арналған файл немесе 

бірнеше файлдардың атын көрсету мүмкіндігін, өлшемдерін және файлдардың 

орнын қарастыру.   
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14.1 Деректер қоры 

Деректер қорын құру. 

Әртүрлі ДҚБЖ деректер қорын құру процедурасы әдетте тек деректер 

қорының әкімшілігіне бекітіледі. Бір қолданушылық жүйеде әдеттегі қалыппен 

қабылданатын деректер қоры орнату және ДҚБЖ өзінің күйге 

келтіруүрдістерінде тікелей құрылуы мүмкін. Стандарт SQL, деректер қоры 

қалай құрылу керектігін, анықтамайды, сондықтан  SQL тілінің әр 

диалектісінде әдетте өзінің амалы қолданылады. SQL стандартына сәйкес, 

кестелер және деректер қорының басқа да нысандары белгілі-ортада өмір 

сүреді. Бұдан басқа, әр орта бір немесе одан да көп каталогтардан тұрады, ал әр 

каталог – сұлбалар жиынынан. Сұлба, біршама жағдайда бір-бірімен 

байланысқан (деректер қорындағы барлық нысандар сол немесе басқа да 

сұлбалармен сипатталуы қажет), деректер қорының атаулы нысандар 

топтамасын білдіреді. Сұлба нысандары кестелер, ұсыныстар, домендер, 

тұжырымдар, салыстырулар, түсіндірулер және символдар жиыны болуы 

мүмкін. Олардың барлығының иесі және әдепкі қалыппен қабылданатын, ортақ 

мәндер жиыны бір.  

SQL стандарты ДҚБЖ жасақтаушыларға каталогтарды құру мен жоюдың 

нақты механизмін таңдау құқығын қалдырады, алайда сұлбаларды құру мен 

жоюдың механизмі CREATE SCHEMA және DROP SCHEMA 

операторларының көмегімен реттеледі. Алайда әртүрлі ДҚБЖ мұндай 

артықшылықтарды анықтаудың әртүрлі тәсілдері бір-бірінен ажыратылады.  

Қазіргі уақытта CREATE SCHEMA және DROP SCHEMA операторлары 

аса көптеген ДҚБЖ жүзеге асырылған. Басқа жүзеге асырылуларда, мысалы MS 

SQL Server ДҚБЖ,  CREATE DATABASE операторы қолданылады.  

MS SQL Server  ортасында деректер қорын құру.  

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

алдымен деректер қорының өзі ұйымдастырылады, ал содан кейін оған жататын 

транзакция журналдары. Ақпараттар, *.mdf (деректер қоры үшін ) және *.ldf. 

(транзакция журналы үшін) кеңейтілулері бар, сәйкес файлдарда орналасады. 

Деректер қорының файлында негізгі нысандар (кестелер, индекстер, ұсыныстар 

және т.б.) туралы мәліметтер жазылады, ал транзакция журналының файлында 

– тарнзакциялармен жұмыс үрдісі туралы (деректердің бүтіндігін бақылау, 

транзакция орындалғанға дейінгі және орындалғаннан кейінгі деректер 

қорының жағдайы). 

SQL-сервер жүйесінде деректер қорын құру CREATE DATABASE 

бұйрығымен жүзеге асырылады. Айта кететін жәйт, SQL-сервер жүйесінде 

деректер қорын құру процедурасы сервер әкімшілігі құқығының бар болуын 

талап етеді.  

<деректер_қорын_анықтау> ::=  

   CREATE DATABASE деректер_қорының_аты 

   [ON [PRIMARY] 

   [ <файлды_анықтау>  [,...n] ] 
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   [,<топты_анықтау> [,...n] ] ] 

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

   [ FOR LOAD | FOR ATTACH ] 

Ұсынылған операторлардың негізгі параметрлерін қарастырайық. 

Деректер қорының атын таңдау кезінде нысандарды атаудың жалпы 

ережелерін басшылыққа алу қажет. Егер деректер қорының аты бос 

орындардан немесе мүмкін емес символдардан тұрса, ол шектеулерге (қос 

тырнақшалар немесе тік жақшалар) алынады. Деректер қорының аты сервер 

шеңберінде бірегей болуы және 128 символдан аспауы қажет.  

Деректер қорын құру және өзгерту кезінде, ол үшін құрылатын, файл 

атын көрсетуге, атын, жолын және осы файлдың бастапқы өлшемін өзгертуге 

болады. Егер деректер қорын қолдану үрдісінде оны бірнеше дискілерге 

орналастыру жоспарланатын болса, онда *.ndf. кеңейтілуі бар аталмыш екінші 

ретті файлдарды құруға болады. Бұл жағдайда деректер қоры туралы негізгі 

ақпарат бастапқы (PRIMARY) файлда орналасады, ал оған бос орын жетпеген 

кезде қосылатын ақпарат екінші ретті файлда орналастырылады. SQL-серверде 

қолданылатын, амал деректер қорының мазмұнын бірнеше дискілік томдар 

бойынша реттеуге мүмкіндік береді.  

ON параметрі деректер қорында сақталған, ақпаратты орналастыруға 

арналған дискіде файлдар тізімін анықтайды. 

PRIMARY параметрі бастапқы файлды анықтайды. Егер ол түсіп қалған 

болса, онда бірінші болып тізімдегі бірінші файл табылады.  

LOG ON параметрі транзакция журналына орналастыруға арналған 

дискідегі файлдар тізімін анықтайды. Транзакция журналына арналған файл 

аты деректер қорының аты негізінде түрленеді және соңында оған _log символы 

жалғанады.. 

Деректер қорын құру кезінде файлдар жиынын анықтауға болады. Файл 

келесі құрастырылым көмегімен анықталады:  

<файлды_анықтау>::= 

   ([ NAME=логикалық_файл_аты,] 

   FILENAME='физикалық_файл_аты 

   [,SIZE=файл_өлшемі ] 

   [,MAXSIZE={max_файл_өлшемі |UNLIMITED }] 

   [, FILEGROWTH=өсу_шамасы ] )[,...n] 

Мұндағы логикалық файл аты – бұл, әртүрлі SQL-бұйрықтарын орындау 

кезінде анықталатын, файл аты. 

Физикалық  файл аты толық жолды және қатты дискте құрылатын, сәйкес 

физикалық файл атын көрсетуге арналған. Бұл ат операциялық жүйе деңгейінде 

файлмен қалады.  

SIZE параметрі файлдың бастапқы өлшемін анықтайды; параметрдің ең 

кіші өлшемі – 512 Кб, егер ол көрсетілмесе, әдепкі қалып бойынша 1 Мб 

қабылданады. 

MAXSIZE параметрі деректер қоры файлының ең үлкен өлшемін 

анықтайды. Параметрдің UNLIMITED мәні кезінде деректер қорынің ең үлкен 

өлшемі дискідегі бос орынмен шектеледі.  
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Деректер қорын құру кезінде оның өлшемінің автоматты түрде өсуіне 

рұқсат беруге немесе тыйым салуға болады (бұл FILEGROWTH параметрімен 

анықталады) және Мб-ғы абсолютті шаманың немесе пайыздық қатынастың 

көмегімен өсімшені көрсетуге болады. Мәндер килобайтпен, мегабайтпен, 

гигабайтпен, терабайтпен немесе пайызбен (%) көрсетілуі мүмкін. Егер сан МБ, 

КБ немесе % жалғауларынсыз берілсе, онда әдепкі қалып бойынша МБ мәні 

қолданылады. Егер өсу қадамының өлшемі пайызбен (%) көрсетілсе, өлшем 

файл өлшемінен пайызбен берілген бөлікке өседі. Көрсетілген өлшем жуық 64 

КБ дейін дөңгелектенеді. 

Қосымша файлдар топқа қосылуы мүмкін:  

<топты_анықтау>::=FILEGROUP файлдар_топтарының_аты 

    <файлды_анықтау>[,...n] 

Мысал 14.1. Деректер қорын құру, сонымен қоса деректер үшін C 

дискісінде үш файлды анықтау, транзакция журналы үшін – C дискісінде екі 

файлды.  

CREATE DATABASE Archive 

ON PRIMARY ( NAME=Arch1, 

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

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

(NAME=Arch2,   

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

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

(NAME=Arch3,  

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

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

LOG ON 

(NAME=Archlog1, 

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

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

(NAME=Archlog2, 

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

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

Мысал 3.1. Деректер қорын құру.  

 

Деректер қорын өзгерту. 

Деректер қорының конфигурациясын өзгерту бойынша көпшілік 

әрекеттер келесі құрастырылымдардың көмегімен орындалады:  

<деректер_қорының_өзгерісі> ::=   

  ALTER DATABASE деректер_қорының_аты 

  { ADD FILE <файлды_анықтау>[,...n]  

    [TO FILEGROUP файл_топтарының_аты ] 

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

  | REMOVE FILE файлдың_логикалық_аты 

  | ADD FILEGROUP файл_топтарының_аты  

  | REMOVE FILEGROUP файл_топтарының_аты 
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  | MODIFY FILE < файлды_анықтау> 

  | MODIFY FILEGROUP файл_топтарының_аты 

  < файл_топтарының _қасиеті>} 

Синтаксистен көріп отырғандай, бұйрықты бір рет шақырғанда деректер 

қоры конфигурациясының бір параметрі ғана өзгеруі мүмкін. Егер бірнеше 

өзгертулер жасау қажет болса, үрдісті жеке қадамдар қатарына бөлуге тура 

келеді.  

Деректер қорына жаңа деректер файлын (көрсетілген файлдық топқа 

немесе әдепкі қалып бойынша қабылданған, топқа) немесе транзакция 

журналының файлын қосуға (ADD) болады.  

Файлдар және файл топтарының параметрлерін өзгертуге (MODIFY) 

болады.  

Деректер қорынан файлдарды немесе файл топтарын кетіру үшін 

REMOVE параметрі қолданылады. Алайда файлдарды кетіру тек оны 

деректерден босату шарты кезінде ғана мүмкін. Қарама-қайшы жағдайда сервер 

кетіруге рұқсат бермейді.  

Файлдық топ қасиеттері ретінде келесілер қолданылады:  

READONLY – файлдар тобы тек оқу үшін қолданылады; READWRITE – 

файлдар тобында өзгертуге рұқсат беріледі; DEFAULT – көрсетілген файлдар 

тобы әдепкі қалпы бойынша қолданылады.  

 

Деректер қорын кетіру. 

Деректер қорын кетіру келесі бұйрықтармен жүзеге асырылады:  

DROP DATABASE деректер_қоры_аты [,...n] 

Деректер қорындағы барлық деректер кетіріледі, сонымен қатар, ол 

орналасқан, файлдар да. Деректер қорын кетіру операциясын орындау үшін 

қолданушы сәйкес құқықтарға ие болуы қажет.  

 

14.2 Кесте 

 

Кесте құру. 

Деректер қорының жалпы құрылымын құрғаннан кейін, деректер қоры 

жобасының құрамына кіретін, қатынастарды білдіретін, кестелерді құруға 

кірісуге болады.  

Кесте – реляциялық деректер қорында ақпараттарды сақтауға арналған 

негізгі нысан. Ол жолдардан және бағандардан тұрады, деректер қорында 

физикалық кеңістікті алады және тұрақты немесе уақытша болуы мүмкін.  

Өріс, сондай-ақ реляциялық деректер қорында баға деп аталатын, 

кестенің бөлігі болып табылады, ол үшін жеке деректер типі бекітілген. 

Деректер қорының әр кесетсі ең болмағанда бір бағаннан тұру керек. Деректер 

жолы  – деректер қоры кестесіндегі жазба, ол, кестенің бір жазбасының 

деректерінен тұратын, өрістерді қосады.  

Кестелерді құруға кірісе отырып, келесі сұрақтар қатарына жауап беру 

қажет:  

1) Кесте қалай аталады? 
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2) Кесте бағандары (өрістер) қалай аталатын болады? 

3) Әр бағанға қандай деректер типі бекітілетін болады? 

4) Әр бағанды сақтау үшін жадының қандай өлшемі бөлінуі қажет? 

5) Кестенің қандай бағандары міндеті енгізуді талап етеді? 

6) Бастапқы кілт қандай бағандардан тұратын болады? 

Кестені құру операторының базалық синтаксисі келесі түрде болады:  

<кестені_анықтау> ::= 

   CREATE TABLE кесте_аты 

   (баған_аты деректер_типі  

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

Келтірілген стандарт MS SQL Server ортасында кестелерді құқру 

операторларын жүзеге асырумен сәйкес келеді.  

Кестелерді құру бұйрығындағы бастысы – кесте аттарын анықтау және 

сәйкес ретпен көрсетілетін, өрістер атаулары жиынының сипаттамасы. 

Сонымен қатар, осы бұйрықпен деректер типі және кесте өрістерінің өлшемі 

ескертіледі.  

NULL кілттік сөзі берілген бағанда NULL мәнінің бар екендігін көрсету 

үшін қолданылады. NULL мәні бос орыннан немесе нөлден ерекшеленеді – 

деректер қол жетімсіз, түскен немесе мүмкін емес екенін, көрсету қажет 

болғанда, оған жүгінеді. Егер  NOT NULL кілттік сөзі көрсетілсе, онда берілген 

бағанға NULL мәнін орналастырудың кез келген әрекеттері қабылданбайтын 

болады. Егер NULL параметрі көрсетілсе, бағанға NULL мәнін орналастыру 

рұқсат етіледі. Әдепкі қалпы бойынша  SQL стандарты NULL кілттік сөзі бар 

деп есептейді.  

Біз SQL стандартының CREATE TABLE операторының жеңілдетілген 

нұсқасын қолдандық. Оның толық нұсқасы деректердің бүтіндігін қамтамасыз 

ету сұрағын талқылау кезінде ұсынылатын болады.  

Мысал 14.2. Біршама сауда фирмасында сатылымға түсетін, тауарлар 

туралы деректерді сақтау үшін кесте құру. Тауар атауы және типі, оның бағасы, 

сорты және тауардың өндірілген, қаласы сияқты мәліметтерді ескеру қажет.  

CREATE TABLE Тауар 

(Атауы       VARCHAR(50) NOT NULL, 

    Баға        MONEY NOT     NULL, 

    Тип         VARCHAR(50) NOT NULL, 

    Сорт        VARCHAR(50), 

    ТауарҚаласы VARCHAR(50)) 

Мысал 14.2. Біршама сауда фирмасында сатылымға түсетін, тауарлар 

туралы деректерді сақтау үшін кесте құру.  

Мысал 14.3. Қаланың және фирманың аты, клиенттің тегі, аты және 

әкесінің аты, оның телефон нөмірі көрсетілген тұрақты клиенттер туралы 

мәліметтерді сақтау үшін кесте құру.  

CREATE TABLE  Клиент 

    (Фирма       VARCHAR(50) NOT NULL, 

    Тегі      VARCHAR(50) NOT NULL, 

    Аты          VARCHAR(50) NOT NULL, 
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    ӘкесініңАты     VARCHAR(50), 

    КлиентаҚаласы VARCHAR(50), 

    Телефон      CHAR(10) NOT NULL) 

Мысал 14.3. Тұрақты клиенттер туралы мәліметтерді сақтау үшін кесте 

құру.  

 

Кестенің өзгеруі. 

Бар кесетенің құрылымы ALTER TABLE бұйрығының көмегімен 

түрленуі мүмкін, оның жеңілдетілген синтаксисі төменде келтірілген:  

ALTER TABLE кесте_аты 

  {[ADD [COLUMN] баған_ аты деректер_типі [ 

    NULL | NOT NULL ]] 

  | [DROP [COLUMN] баған_ аты]} 

MS SQL Server ортасындағы түрлендіру бұйрықтарының жеңілдетілген 

синтаксисі келесі түрде болады:  

ALTER TABLE кесте_аты ы 

  {[ALTER COLUMN баған_ аты 

  {жаңа_ деректер_типі [(дәлдік[,масштаб])] 

    [ NULL | NOT NULL ]}] 

  | ADD { [баған_ аты деректер_типі] 

  | баған_ аты AS өрнек } [,...n] 

  | DROP {COLUMN баған_ аты }[,...n] 

  } 

Бұйрық бағандарды қосуға және кетіруге, олардың анықталуларын 

өзгертуге мүмкіндік береді.  

Бар кестеге бағандарды қосу кезіндегі негізгі ережелердің бірі былай 

дейді: кестеде деректер болса, қосылатын баған NOT NULL атрибутымен 

анықтала алмайды. Бұл атрибут деректердің әр жолына сәйкес келетін бағандар 

біршама мәндерден тұруы қажет, сондықтан NOT NULL атрибуты бар бағанды 

қосу қарама-қайшылықтың – кесте деректерінің бар жолдары жаңа бағанда 

нөлдік емес мәндері болмайды.  

Сонда да бар кестеге міндетті өрістерді қосу тәсілі бар. Ол үшін қажет:  

1) Оны NULL атрибутымен бірге анықтап, кестеге жаңа баған қосу 

(яғни баған қандайда-бір мәндерден тұруы міндет емес). 

2) Жаңа бағанға кестенің әр деректер жолы үшін қандайда-бір мәндер 

енгізу. 

3) Жаңа баған әр деректер жолы үшін нөлдік емес мәндерден 

тұратынына көз жеткізіп, осы бағанның атрибутын NOT NULL ауыстырып, 

кесте құрылымын өзгерту.  

Баған анықтамаларын өзгерту кезінде біршама жалпылама қабылданған 

ережелерді ескеру қажет:  

1) Баған өлшемі, сәйкес деректер типімен жіберілетін, ең үлкен мәнге 

дейін көтерілуі мүмкін. 

2) Баған өлшемі тек келесі жағдайда ғана кішірейтілуі мүмкін, егер 

ондағы ең үлкен мән оның жаңа өлшемінен аспайтын болса.  
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3) Деректердің сандық типінің разрядтар саны әр қашан көтерілуі 

мүмкін.  

4) Деректердің сандық типінің разрядтар саны тек келесі жағдайда ғана 

кішірейтілуі мүмкін, егер ең үлкен мәннің разрядтар саны сәйкес бағанда, осы 

баған үшін анықталған, жаңа разрядтар санынан аспайтын болса.  

5) Деректердің сандық типінің ондық белгілер саны кішірейтілуі немесе 

көтерілуі мүмкін.  

6) Бағанның деректер типі, ережеге сәйкес, өзгертілуі мүмкін.  

Біршама жүзеге асырулар жасақтаушыларды ALTER TABLE Н бұйрығы 

опциялрын қолдануда іс жүзінде шектеуі мүмкін. Мысалы, бар кестенің 

салдарынан бағандарды кетіру мүмкін болмай қалуы мүмкін. Бұған қол жеткізу 

үшін, алдымен кестені өзін жою талап етіледі және содан кейін оны қайтадан 

қажетті бағандарымен тұрғызу қажет. Сонымен бірге кестеге енгізілген 

деректер мұнда жоғалады.  

Кестетегі бағандарды кетірумен байланысты қиындықтар тууы мүмкін, 

ол басқа кестені біршама бағандарына тәуелді. Мұндай жағдайда алдымен 

бағанның шектеулерін жоюға тура келеді, ал содан кейін бағанның өзін.. 

Мысал 14.4. Клиент кестесіне есепт айырысу шотының нөміріне 

арналған өріс қосу.  

ALTER TABLE Клиент ADD Есеп_айырысу_шоты CHAR(20) 

Мысал 14.4. Клиент кестесіне есепт айырысу шотының нөміріне 

арналған өріс қосу.  

 

Кестені кетіру. 

Уақыт ағынымен деректер қорының құрылымы өзгереді: жаңа кестелер 

құрылады, ал бұрынғылары қажетсіз болады және келесі оператордың 

көмегімен деректер қорынан жойылады:  

DROP TABLE кесте_аты [RESTRICT | CASCADE] 

Ескере кететін жайт, бұл бұйрық көрсетілген кестені ғана кетіріп 

қоймайды, сонымен бірге оның жолдарына кіретін барлық деректерді де 

кетіреді. Егер, ксете құрылымын сақтай отырып,  кестеден тек деректерді ғана 

кетіру қажет болса, DELETE бұйрығын қолданған жөн.  

DROP TABLE операторы, кетіру операциясын каскадты орындау қажет 

па жоқ па, соны қосымша көрсетуге мүмкіндік береді. Егер операторда 

RESTRICT кілттік сөзі көрсетілсе, онда, кестеде қандайда-бір нысан кетірілетін 

кестеге тәуелді болатын болса, сондай нысанның ең болмағанда біреуі деректер 

қорында болған кезде DROP TABLE операторының орындалуын болдырмайды. 

Егер көрсетілген CASCADE кілттік сөзі автоматты түрде кетірілсе және 

кетірілетін кестеге тәуелді, басқада деректер қорының нысандары, сонымен 

қатар, кетірілетін нысандарға тәуелді, басқа да нысандар кетіріледі.  CASCADE 

кілттік сөзі бар DROP TABLE операторының орындалуынан жалпы әсер 

біршама елеулі болуы мүмкін, сондықтан мұндай операторларды өте үлкен 

сақтылықпен қолданған жөн.  

DROP TABLE операторы жиі, кестені құру кезінде жіберілген, қателерді 

жөндеу кезінде қолданылады. Егер кесте қате құрылыммен құрылған болса, 
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оны кетіру үшін DROP TABLE операторын қолдануға болады, содан кейін 

кестені қайтадан құру.  

 

14.3 Индекстер 

 

Тіл стандартындағы индекстер. 

Индекстер, бір немесе бірнеше бағандар мәнінің негізінде кесте 

жолдарына жылдамдатылған рұқсатты орындауға мүмкіндік беретін, 

құрылымды білдіреді. Индекстің бар болуы біршама сұраныстардың орындалу 

жылдамдығын барынша көтеруге және оларды логикалық немесе физикалық 

реттеу есебінен қажетті деректерді іздеу уақытын қысқартуға мүмкіндік береді. 

Индекс – бұл, берілген жағдайда индекстелген баған деп аталатын, кестені 

белгілі бір бағаны бойынша реттелген, сілтемелер жиыны. Индекс кестенің 

нақты бағанмен (немесе бағандарымен) байланысқанымен, сонда да ол 

деректер қорының дербес нысаны болып табылады.  

Физикалық индекс – бар болғаны деректер қорының құрылымындағы 

бастапқы жолдардың орналасу орнына көрсеткіштері бар индекстелген 

бағандағы реттелген мәндер жиыны. Қолданушы индекстелген бағанға 

бағытталған сұранысты орындағанда, ДҚБЖ автоматты түрде талап етіліп 

отырған мәндерді іздеу үшін индекстерді талдайды.  

Алайда, олардың базалық кестесінде өзгерістерді әр енгізу кезінде 

индекстер жүйемен жаңартылуы қажет болғандықтан, олар жүйеге қосымша 

жүктеме туғызады.  

Индекстер әдетте, кестелер біршама уақыт жұмыста болғандықтан және 

өлшемінде үлкейгендіктен кейін белгілі-бір критерилерді қанағаттандыру 

мақсатында құрылады.  Индекстерді құру SQL стандартымен қарастырылмаған, 

алайда көптеген диалекттер кем дегенде келесі операторлардан тұрады:  

CREATE [ UNIQUE ] INDEX индекс_аты 

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

Операторда көрсетілген бағандар индекс кілтін құрайды. Индекстер тек 

базалық кесетелерге ғана құрылуы мүмкін, бірақ ұсыныстарға емес. Егер 

операторда UNIQUE кілттік сөзі көрсетілсе, индекс кілтінің бірегей мәні 

жүйемен автоматты түрде қолданады. Мәндердің бірегейлігінің талап етілуі 

бастапқы кілттер үшін, сонымен қатар кестенің басқада бағандары үшін 

(мысалы, альтернативті кілттер үшін) міндетті. Индекстерді құру кез келген 

уақытта рұқсат етілгенмен, деректермен толтырылған кесетелер үшін оны 

тұрғызу кезінде, әртүрлі жолдарда қосарланған деректермен байланысты, 

мәселелер туындауы мүмкін. Демек, бірегей индекстерді (ең көп дегенде, 

бастапқы кілттер үшін) тікелей кестелерді құру кезінде құрудың мәні бар. 

Нәтижесінде жүйе сәйкес бағандардағы деректер мәнінің бірегейлігін 

бақылауды бірден өзіне алады.  

Егер құрылған индекс соңында қажетсіз болатын болса, оны келесі 

операторлардың көмегімен кетіруге болады:  

DROP INDEX индек_аты 
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MS SQL Server ортасындағы индекстер.  

Индекс, деректерді физикалық немесе логикалық реттеу есебінен қажетті 

деректерді іздеуді жылдамдатуға мүмкіндік беретін, құралды білдіреді. Индекс 

кестенің белгілі-бір бағандары бойынша реттелген, сілтемелер жиынын 

білдіреді, берілген жағдайда олар индекстелген бағандар деп аталады 

Индекстер – бұл деректерге сәйкес сілтемелері бар біршама кестелерге 

арналған бірегей мәндер жиыны. Олар кестенің өзінде орналасқан және SQL-

сервері жүйесінің ыңғайлы ішкі механизмі болып табылады, олардың 

көмегімен дерктерге рұқсат оңтайлы тәсілмен жүзеге асырылады. SQL Server 

ортасында деректердің қатаң анықталған тізбегінде қажетті мәндерді іздеудің 

тиімді алгоритмі жүзеге асырылған. Іздеудің жылдамдауына деректердің 

реттелуі есебінен қол жеткізіледі (алайда физикалық түрде, индекс типіне 

байланысты, оларды кестеге қосу кезегіне сәйкес сақталуы мүмкін). Қазіргі 

уақытта деректерді іздеудің тиімді математикалық алгоритмдері реттелген 

тізбекпен жасақталған. Машиналық ұсыныста деректерді іздеудің аса тиімді 

құрылымы B-ағаштар – әр түйінде айнымалы элементтер саны бар көп деңгейлі 

иерархиялық құрылым болып табылады.  

 

Индекстерді құру. 

Егер кестеден деректерді іріктеу біршама уақытты талап етсе, бұл ол үшін 

индекс құру қажет екенін білдіреді. Индекстер деректерді іздеу және іріктеу 

операцияларын орындау өнімділігін барынша көтеруге мүмкіндік береді. 

Индекс үшін бағанды таңдау кезінде сұраныстардың қандай типтері жиі 

қолданушылармен орындалады және қандай бағандар кілттік болып 

табылатынын талдаған дұрыс, яғни мысалы, сорттау реті.. 

SQL Server ортасында индекстердің бірнеше типтері жүзеге асырылған:  

- кластерлік индекстер ; 

- кластерлік емес индекстер; 

- бірегей индекстер. 

 

Кластерлік емес индекс. 

Кластерлік емес индекстер – индекстер класының әдеттегі өкілдері. 

Кластерлікпен салыстырғанда олар кестенің физикалық құрылымын қайта 

құрмайды, ал тек сәйкес жолдарға сілтемелерді ұйымдастырады.  

Кестедегі қажетті жолдарды сәйкестендіру үшін кластерлік емес индекс, 

келесілерден тұратын, арнайы көрсеткіштерді ұйымдастырады: 

- файлдың сәйкестендіру нөмірі туралы ақпарат, онда жолдар сақталады;  

- сәйкес деректер беттерінің сәйкестендіру нөмірі; 

- сәйкес беттегі ізделінетін жол нөмірі;  

- баған мазмұны. 

Көпшілік жағдайда 4-5 индекстермен шектелген жөн.   

Кластерлік индекс. 

Индекстердің басқа типінен кластерлік индекстің мақсатты 

айырмашылығы кестеде оны анықтау кезінде деректердің физикалық 

орналасуы индекс құрылымына сәйкес қайта тұрғызылуы болып табылады. 
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Кестенің логикалық құрылымы бұл жағдайда, индекске қарағанда, сөздікті 

білдіреді. Сөздіктегі деректер физикалық реттелген, мысалы алфавит бойынша.  

Кластерлік индекстер әдеттегі индекстермен салыстыру бойынша 

деректерді іздеу өнімділігін барынша көтеруді бере алады. Өнімділіктің өсуі 

тізбектелген деректермен жұмыс жасау кезінде аса қатты байқалады. Егер 

кестеде кластерлік емес индекс анықталса, онда сервер алдымен индекске 

жүгінуі қажет, содан кейін кестеде қажетті жолды табуы қажет. Кластерлік 

индекстерді қолданған кезде деректердің келесі бөлігі алдында табылған 

деректерден кейін бірден орналасады.  

Кестеде тек бір кластерлік индекстің анықталуы табиғи құбылыс. Мұндай 

ретінде өте жиі қолданылатын бағандарды таңдаған дұрыс. Сонымен бірге 

индекстерді құрудың жалпы ұсыныстарымен жүрген және өте ұзын бағандарды 

индекстемеген дұрыс.  

Кластерлік индекс бірнеше бағандардан тұруы мүмкін. Алайда мұндай 

бағандардың санын мүмкіндігінше азайтқан дұрыс.  

Жиі өзгеретін бағандар үшін кластерлік индексті құрудан қашқан жөн, 

себебі сервер, кластерлік индекс талап ететіндей, деректер реттелген жағдайда 

болатындай, кестедегі барлық деректерге физикалық қозғауды орындау қажет. 

Қарқынды өзгеретін бағандар үшін кластерлік емес индекстер жақсы келеді.  

Кестеде бастапқы кілтті (PRIMARY KEY) құру кезінде, егер ол бұрын 

болмаса немесе кілтті анықтау кезінде индекстің басқа типі нақты көрсетілмесе, 

сервер автоматты түрде оған кластерлік емес индексті құрады.  

Кестеде тағы да кластерлік емес индекс анықталса, онда оның көрсеткіші 

деректер қорында жолдардың физикалық жағдайына емес, ал, осы жолды 

сипаттайды, кластерлік индекстің сәйкес элементіне сілтеледі, бұл кластерлік 

индекс кестеде жолдардың физикалық ретін ауыстырғанда, кластерлік емес 

индекстердің құрылымын қайта-қайта тұрғызбауға мүмкіндік береді.  

 

Бірегей индекс. 

Индекстелген бағанда мәндердің бірегейлігін бірегей индекстер сақтайды. 

Олар болған кезде сервер, осы операциялардың нәтижесінде бағанда екі бірдей 

мәндер пайда болатындай етіп, жаңа мәндерді қоюға немесе бар мәндерді 

өзгертуге мүмкіндік бермейді.  

Бірегей индекс ерекше қондырма болып табылады және кластерлік 

индекс үшін де, кластерлік емес индекс үшін де жүзеге асырыла алады. Бір 

кестеде бір бірегей кластерлік және бірегей кластерлік емес индекстер жиыны 

бола алады.   

Бірегей индекстерді тек, нағыз қажет болған, кезде ғана анықтаған дұрыс. 

Бағанда деректердің толықтығын қамтамасыз ету үшін, бірегей индекстерге 

жүгірмей, толықтық шектеулерін UNIQUE немесе PRIMARY KEY анықтауға 

болады. Оларды тек деректердің толықтығын қамтамасыз ету үшін қолдану 

деректер қорында кеңістікті ақтаусыз жұмсау болып табылады. Сонымен қатар, 

оларды ұстау үшін процессорлық уақыт та жұмсалады.  

SQL тілдерінің құралдары индекстерді анықтаудың бірнеше тәсілдерін 

ұсынады:  
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- бастапқы кілтті құру кезінде автоматты түрде индекстің құрылуы; 

- толықтықты анықтау кезінде UNIQUE автоматты түрде индекстің 

құрылуы; 

- CREATE INDEX бұйрығының көмегімен индекстің құрылуы. 

Соңғы бұйрық келесі форматта болады: 

<индексті_құру>::= 

  CREATE [ UNIQUE ]  

    [ CLUSTERED | NONCLUSTERED ] 

  INDEX индекс_аты ON кесте_аты(баған_аты) 

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

  [WITH [PAD_INDEX] 

    [[,] FILLFACTOR=толтыру_факторы] 

    [[,] IGNORE_DUP_KEY] 

    [[,] DROP_EXISTING] 

    [[,] STATISTICS_NORECOMPUTE] ] 

    [ON файл_топтарының_аты ] 

Келтірілген бұйрықтардың біршама параметрлерін қарастырайық.  

Кесте шегінде индекстің атауы бірегей болуы керек, ал индекстің өзі 

ағымдағы деректер базасының кестесі үшін бірыңғай жасалады.  

UNIQUE параметрі белгілі-бір өріске тек бірегей мәндерді енгізу 

қажеттілігі кезінде қолданылады. Бұл кілттік сөзді көрсету кезінде бірегей 

индекс құрылады. Индекстелетін бағанда NULL мәнін сақтауға тыйым салған 

дұрыс, мәндердің бірегейлігімен байланысты, мәселелерден қашу үшін. Баған 

үшін бірегей индекс пайда болғаннан кейін, сервер INSERT және UPDATE 

бұйрығының орындалуына рұқсат бермейді, олар қосарланған мәндердің пайда 

болуына алып келеді.  

CLUSTERED параметрі деректердің физикалық индекстелу мүмкіндігін 

қолданады және аталмыш кластерлік индекстеуді жүргізуге мүмкіндік береді, 

нәтижесінде кестенің өзінде осы индекстің ретіне сәйкес деректер сортталады, 

ал қосылатын барлық ақпарат физикалық реттегі деректерді өзгеріске алып 

келетін болады. Кестеде тек бір индекс қана кластерлік бола алады.  

NONCLUSTERED параметрі кластерлік емес индекстерді құруға 

мүмкіндік береді.  

FILLFACTOR параметрі индекстердің парақтарға бөлінуінің күйге 

келтіруін жүзеге асырады және SQL-сервер жұмысын біршама 

оңтайландырады. FILLFACTOR коэффициенті пайыздық қатынаста құрылатын 

индекстік беттердің өлшемін анықтайды. Соныменбірге мұнда кестемен және 

FILLFACTOR коэффициентімен жұмыстың жиілігіне кері пропорционалды 

тәуелділік бер.  

PAD_INDEX параметрі индекстің ішкі кеңістігінің толтырылуын 

анықтайды және FILLFACTOR бірігіп қолданылады.  

DROP_EXISTING параметрі кластерлік индексті қолдану кезінде 

қайталап құрылуын анықтайды, ол кластерлік индекстердің қажетсіз 

жаңартуларының алдын алады.  
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STATISTICS_NORECOMPUTE параметрі кесте үшін статистиканың 

автоматты түрде жаңару функцияларын анықтайды.  

Параметр файл_топтарының_аты файлдар тобын таңдауды жүзеге 

асыруға мүмкіндік береді, онда құрылатын индекс болады. Басқа файлдық 

топтағы индекстерді қолдану енгізу/шығару үрдістерінің орындалуының 

параллелділігімен және индекстің өзімен жұмысқа байлынсты кластерлік емес 

индекстердің өнімділігін көтереді.   

 

Индексті жою. 

Индексті кетіру келесі бұйрықпен орындалады: 

DROP INDEX 'индекс_аты'[,...n] 

Мысал 14.5. Клиент кестесі үшін бастапқы файлдар тобында Тегі бағаны 

бойынша бірегей кластерлік индекс құру.  

CREATE UNIQUE CLUSTERED INDEX index_klient1 

  ON Клиент (Тегі) 

  WITH DROP_EXISTING 

  ON PRIMARY 

Мысал 14.5. Бірегей кластерлік индекс құру.  

Мысал 14.6. Клиент кестесі үшін бастапқы файлдар тобында Тегі және 

Аты бағандары бойынша бірегей кластерлік емес индекс құру. Сонымен қатар, 

кестеде деректердің өзгеруі кезінде статистиканың автоматты түрде жаңаруына 

тыйым саламыз және 30% деңгейде индекстік беттерді толтыру факторын 

қоямыз.  

CREATE UNIQUE NONCLUSTERED INDEX index_klient2 

  ON Клиент (Тегі DESC,Аты DESC) 

  WITH FILLFACTOR=30, 

  STATISTICS_NORECOMPUTE 

  ON PRIMARY 

Мысал 14.6. Бірегей кластерлік емес индекс құру.  

 

Қысқаша қорытындылар: дәрісте деректер қорын құру үрдісі 

қарастырылды. Деректер қорын құру, өзгерту операторлары сипатталады. 

Деректерді сақтау үшін файл немесе бінеше файлдар аттарын, файлдардың 

өлшемін және орналасу орнын көрсету мүмкіндіктері қарастырылады. 

Қолданушы кестелерін құру, өзгерту, кетіру операторлары талданады. Кесте 

бағандарын жаңарту үшін параметр сипаттамалары ұсынылады. Индекстерге 

түсінік және сипаттама беріледі. Индекстерді құру және өзгерту операторлары 

қарастырылады. SQL операторларын орындаудың тиімділігін көтеруде 

индекстердің рөлі анықталады.  

 

15 Деректер қорын дамыту бағыттары 

Мақсаты: деректер қорын құру теориясының және тәжірибесінің 

дамуының жаңа бағыттарының негізгі қырларын және деректерді сақтау 
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орындарын айқындау (объектті-бағытталған және таралған деректер қорына 

тән, жаңа қасиеттер). 

 

15.1 Деректер қорын ұйымдастырудың объектті-бағытталған амалы  

XX ғасырдың 90-шы жылдарының басында деректер қорын жасақтау 

және жобалау саласына  объектті-бағытталған технологияны енгізу бойынша 

белсенді әрекеттер басталды. Сәйкес технологиялар, басқа да көптеген 

бағдарламалаушылық салаларындағы сияқты, барлық қалғандарын 

ығыстырады деген көзқарас болды, бірақ ондай еш нәрсе болған жоқ.  

Объектті-бағытталған бағдарламалау  

«Объектті-бағытталған бағдарламалау» терминін қарастырайық. Бұл, 

ресей әдебиеттерінде басымырақ қабылданған, термин екенін ескерейік. Батыс 

әдебиеттерінде [ [ 14.2 ] ] бұл терминмен бірден үш аспектісі түсініледі:  

1) Объектті-бағытталған талдау – OOA, object-oriented analysis. 

Объектті-бағытталған талдау – бұл, пәндік аймақта анықталған, кластар 

мен нысандар көзқарасы тұрғысынан жүйеге қабылданатын талаптардағы 

әдістеме.   

2) Объектті-бағытталған жобалау – OOD, object-oriented design. 

Объектті-бағытталған жобалау – бұл, өзіне объектті декомпозиция үрдісін 

және логикалық жіне физикалық ұсыныстарды қабылдауларын, сонымен 

қатар жобаланатын жүйенің статикалық және динамикалық үлгілерін 

біріктіретін, жобалау әдістемесі. 

3) Объектті-бағытталған бағдарламалау – OOP, object-oriented 

programming. Объектті-бағытталған бағдарламалау – бұл, нысандар 

жиынтығы түріндегі бағдарлама ұсыныстарына негізделген, олардың 

әрқайсысы белгілі бір класс данасы болып табылатын, ал кластар иелену 

(наследования) иерархиясын құратын, бағдарламалау әдістемесі.  

Мұнда және мәтін бойынша әрі қарай  дәстүрден қалмауға және объектті-

бағытталған бағдарламалау (ОББ) деп бірден жоғарыда көрсетілген үш 

аспектіні түсінуге шарттасамыз.  

Объектті-бағытталған технологияның негізі аталмыш объектті үлгі 

болып табылады, ол  объектті-бағытталған декомпозицияның нәтижесі 

ретінде пайда болады. Ол пәндік аймақтың негізгі абстракцияларын 

айрықшалап белгілейді, абстракция кластарын анықтайды және ір абстракция 

қандай деректермен (атрибкттармен) сипатталатынын, бұл абстракциялар 

қандай қызметті қамтамасыз етуі қажет екенін, анықтайды. Дәстүрлі 

бағдарламалау технологиясымен салыстырғанда объектті-бағытталған 

технология бағдарламаны, бір-бірімен өзара әрекеттесетін, кластар мен 

нысандар жиыны ретінде білдіреді.  

Нысан – абстракцияларды нақты заттандыру; жағдайлар мен 

әрекеттер қапшықтанған, жақсы анықталған шектері бар түйін.  

ОББ нысандары – атрибуттары мен әдістері бар, қапшықтанған 

құрылым.  

http://www.intuit.ru/studies/courses/508/364/literature#literature.14.2
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«Қапшықтанған құрылым» термині, нысан толыққанды болып 

табылатынын, бағдарламалар, нысан жөнінде сыртқы, оның құрылымы 

туралы еш нәрсе "білмейді"  және ондай "білім"  оларға қажет емес екенін  

білдіреді. Нысанның «сыртқы» түрі оның интерфейсі деп аталады.   

Мұндай ұғымда нысан – бұл қара жәшік, оның ішінде не бар екені, бізге 

белгісіз, біз тек оның әдістерін шақыра аламыз және тек солар арқылы онымен 

әрекеттесеміз. Бұдан басқа, нысандар "жалпыдан жекеге" иерархиясына жатуы 

мүмкін, ол иелену жолымен жүзеге асады.  Нысанның қапшықтанған жағдайы 

деректердің қарапайым типтерімен сияқты, басқа да нысандармен, немесе тіпті 

нысандар жиынымен де болуы мүмкін.  Әр нысан әдістердің біршама 

жиынтығынан тұрады, кластар бір-бірімен хабарлама механизмі көмегімен 

өзара әрекет жасайды. Нысандар арнайы көрсеткіштердің – дескрипторлардың 

көмегімен теңестіріледі. ОББ нысандарының әдістері, нысандармен 

орындалатын, нұсқаулар тізбегін білдіреді. Мысалы, нысанда, берілген 

нысанды бейнелейтін, берілген нысанды құратын және оны өзгертетін, әдіс 

болуы мүмкін.  

Пәндік аймақ өзара әрекет жасайтын нысандардың кластар жиыны 

ретінде үлгіленеді. Нысан, оның бейтарап сипаттамалары және  осы 

нысанмен жұмыстың әдістер жиыны болып табылатын, қасиеттер 

жиынымен сипатталады. Нысандардың әдістерін қолдана отырып қана 

онымен жұмыс жасауға болады. Нысандар атрибуттары мүмкін мәндер 

жиынын қабылдай алады, атрибуттардың нақты мәндер жиыны нысанның 

жағдайын анықтайды. Нысанмен жұмыс әдістерін қолдана отырып, оның 

атрибуттарының мәндерін өзгертуге және сонымен  нысанның өзінің жағдайын 

өзгертуге болады. Бірдей атрибуттар жиыны және әдістері бар нысандар 

жиыны нысандар класын құрайды. Нысандары басқа кластың нысандар 

атрибутының қызметін атқара алатын, класс, нысандар осы атрибуттың домені 

деп аталады.  

Объектті-бағытталған технологияларының негізгі идеяларының санына, 

ережеге сәйкес, келесілерді жатқызады [14.1]: абстракциялауды, 

инкапсуляцияны, модульдікті, иерархиялықты, типтендіруді, полиморфизмді, 

иеленуді. 

Инкапсуляция ол анықталған, нысан шектерінде атрибут аттарының 

көріну аймағын анықтайды. Бұл атрибуттың мәні, ол инкапсуляцияланған, 

нысанмен анықталады.  

Полиморфизм – бір бағдарламалық кодтың әртүрлі деректермен жұмыс 

жасау мүмкіндігі. Басқаша сөзбен айтқанда, ол әртүрлі типтер нысандарында 

бірдей аттары бар әдістердің (процедуралар немесе функциялар) бар болу 

мүмкіндігін береді. Объектті бағдарламаның орындалу уақытында аргумент 

типтеріне байланысты әртүрлі нысандармен әрекет жасайды.  

Иелену. Бұрыннан бар кластың негізінде жаңа кластар пайда болады 

және осы үрдіс иелену (наследование) деп аталады.  Бұл жағдайда, бұрыннан 

бар кластың аталмыш ішкі класы, кластың барлық атрибуттарын және  

әдістерін иеленеді. Ішкі класта, оданда басқа, қосымша атрибуттар мен әдістер 

анықталуы мүмкін. Иеленулерді қарапайым және жиынтық деп екіге 

http://www.intuit.ru/studies/courses/508/364/literature#literature.14.1
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ажыратады. Бірінші жағдайда ішкі класс тек бір кластың негізінде ғана 

анықтала алады, ал екінші жағдайда – бірнеше кластардың негізінде.  Кластар 

жиыны иерархиялық құрылымды құрады.  

Объектті-бағытталған деректер қоры  

Қазіргі уақытта терминология әлі тұрақтанбады, көптеген әртүрлі 

анықтамалар мен түсіндірмелер бар. Объектті-бағытталған деректер қоры  

(ОБДҚ) – объектті-бағытталған технолоогия принциптеріне негізделген, 

деректер қоры. ОБДҚ-мен байланысты, негізгі сипаттаушы кезеңдерге 

әдебиеттерде [15.2]  келесілерді жатқызады:  

- нысандар (ОБДҚ-да кез келген түйін – нысан және нысан ретінде 

өңделеді); мұнда объектті-бағытталған бағдарламалаудың «нысан» ұғымы 

қолданылады, ол берілген оқу құралының басында қарастырылған  "нысан" 

ұғымына ұқсамайды.  

- кластар (реляциялық үлгідегі «деректер типі» ұғымы  «класс» және 

«ішкі класс» ұғымдарымен алмастырылады); 

- иелену (бір-бірінің қасиеттерін пайдалана отырып, кластар иелену 

иерархиясын құрады); 

- атрибуттар (нысан сипаттамалары оның атрибуттарымен үлгіленеді); 

- хабарламалар және әдістер (әр кластың белгілі-бір әдістер жиынтығы 

болады, кластар бір-бірімен хабарлама механизмі көмегімен өзара әрекет 

жасайды); 

- инкапсуляция (нысандардың ішкі құрылымы жасырынған); 

- нысандар идентификаторлары – дескрипторлар. 

Нысанды ұсыну сұлбасы көрсетілген  (15.1 сурет).  

 

15.1 сурет – Нысанды ұсыну сұлбасы  

 

Объектті-бағытталған деректер қорын басқару жүйесі объектті-

бағытталған ДҚБЖ деп аталады (ОБДҚБЖ).  ОБДҚБЖ мақсаты – 

нысандарды тұрақты сақтауды қамтамасыз ету, сондай-ақ дәстүрлі ДҚБЖ 

салыстырғанда нысанның құрамында деректер мен бағдарламаларды сақтау 

қажет.  

Берілген кластың әр нысанында бірдей әдістер жиыны болғандықтан, 

әдістер тек бір рет – класс әдістері сияқты сақталады (әр дананың нысандары 

жеке сақталады).  

Нысандар класын ұсыну сұлбасы көрсетілген (15.2 сурет).   

http://www.intuit.ru/studies/courses/508/364/literature#literature.14.2
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15.2 – Нысандар класын ұсыну сұлбасы  

 

Иеленуді қолдана отырып, «БӨЛІМШЕНІҢ» барлық нысандарына нысан-

әкенің (ФАКУЛЬТЕТ) қасиеттерін – факультет аты, факультет нөмірін қосып 

жазуға болады. «ФАКУЛЬТЕТ» және «БӨЛІМШЕ» нысандарын ұсыну сұлбасы 

келтірілген (15.3 сурет).   

 

15.3 сурет – Нақты нысандарды ұсыну бөліктері 

 

ДҚ объектті-бағытталған және реляциялық амалдарды салыстыра 

отырып, келесі ерекшеліктерді атауға болады. Реляциялық ДҚ (РДҚ) нақты 

нысандар, қарапайым деректер типінен тұратын, құрылым ретінде ұсынылады. 

Мұндай ұсыныстардың түсіндірілуі түсінікті – жолдар кесте жазықтығында.   

Бұл жағдайда, пәндік аймақтың ерекшелігі нақты нысандарға жуықтау 

типіндегілермен жұмыс жасауға мүмкіндік берген кезде, РДҚ өзінің міндетін 

жақсы атқарады. Өте жиі реляциялық үлгі және жазық кестелер жиыны түрінде 

оның пәндік аймақты сипаттау тәсілі көптеген пәндік аймақтар үшін ішкі 

құрылымды бейнелемейді, жасанды болып табылады және кестелер санын 

өсіру кезінде тіптен түсініксіз болады. Реляциялық амалдың дәрменсіздігінің 
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негізгі себебі нақты нысанның өте үлкен абстракциясында, ол семантиканың 

жойылуына алып келеді.  

Реляциялық деректер қорымен салыстырғанда, объектті-бағытталған 

деректер қоры, оның құрылымы мен құрамын ұсына отырып, пәндік аймақпен 

қарапайым және табиғи байланысмен байланысқан, бұл жобалауды жеңілдетеді 

және бағдарламаның жұмыс істеу принциптеріне жақсы әcер етеді. Күрделі бір 

текті емес пәндік аймақтарда ОБДҚ (соның ішінде, әртүрлі нысанда әртүрлі 

әдістерден тұрса) қолдану жобалау және жасақтау үрдісін шын мәнінде 

жеңілдетуі қажет.  

Өкінішке орай, ОБДҚ өзіндік мәселелері де бар. ОБДҚ деректердің 

әмбебап үлгісі жоқ, соған сәйкес, қуатты математикалық база да жоқ, мысалы, 

реляциялық үлгідегі сияқты. Осыған байланысты ОБДҚ,   SQL ұқсас, жоғарғы 

деңгейдегі сұраныс тілі жоқ және деректерге рұқсат кезінде тиімділігі аз 

навигациялық амал қолданылады. ОБДҚБЖ реляциялық ДҚБЖ ажыратылады, 

онда қосымшаларды құрудың бағдарламалық интерфейсі өте әлсіз, немесе тіпті 

жоқ. Бұл, ОБДҚ жұмыс жасайтын, қосымшаларды жазу үшін шеберлер мен 

құрастырушылардың жоқ екенін білдіреді (ObjectStore ОБДҚБЖ бірге 

қойылатын, нысанда өріс тізімдерін құру құрастырушысын қоспағанда). 

Сондықтан жасақтаушы қосымшаны алгоритмдік тілдердің біреуінде құрады.  

Біздің ойымызша, деректер қорын құрудың объектті-бағытталған амалы 

дамуының барынша шектеуі нысан әдістері нысан ішінде тұратыны және 

олармен үзіліссіз байланысы болып табылады. Бұл, дұрысында, дәстүрлі ДҚБЖ 

түсінігінде сәйкес деректер қорын басқару жүйесінің объектті-бағытталған 

деректер қоры үшін құру мүмкін емес, соның ішінде, олардың функциялары 

деректерді өңдеу операцияларын жүзеге асыру болып табылады. Сондықтан 

ОБДҚБЖ деректер қорын басқару жүйесі емес, ал, оның көмегімен объектті-

бағытталған деректер қорын тұрғызуға болатын, бағдарлама кітапханасы болып 

табылады. Мұндай кітапханаға мысал ObjectStore ОБДҚБЖ болып табылады. 

Осыған байланысты, күтпеген сұраныстарды жүзеге асыру мәселесі 

туындайды.  

Объектті-бағытталған ДҚ өту үшін объекттік бағдарламалау стандарты 

деректер қорына рұқсаттың стандартталған құралдарымен толықтырылды 

(стандарт ODMG 93; Object Database Management Group – объектті-бағытталған 

деректер қорын басқару тобы). Қазіргі уақытта бұл стандарт жүзеге аспаған. 

Мәселе жағдайлары [14.2, 2.1, 1.2, 6.5, 1.3 және т.б.] жұмыстарында 

сипатталған. Тек айта кететін жәйт, ОБДҚ қолданылуда, бірақ әзірге нақты 

альтернативті деректер қоры болған жоқ.  

Объектті-бағытталған мүмкіндіктер заманауи жетекші ДҚБЖ пайда 

болуда, мысалы, Oracle сияқты.  ОБДҚ оның ішінара бейімделуі мақсатымен 

SQL тілі стандартында өзгерістерді енгізу мүмкіндігі қамдануда. Осылай, жаңа 

стандарт SQL-3, бұл сұраққа арналған, үлкен бөлімнен тұрады.  

Объект-реляциялық ДҚБЖ. 

Қазіргі уақытта реляциялық ДҚБЖ деректер қорын басқару жүйесі 

ортасында басым болып тұр. Бір жағынан деректер қорын басқару жүйесінің 

жасақтаушыларының ынтасы, екінші жағынан сәйкес ДҚБЖ қолдану шектерін 

http://www.intuit.ru/studies/courses/508/364/literature#literature.14.2
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кеңейтуі бар күрделі кәсіби қосымшаларды құруға арналған объектті-

бағытталған  амалдың артықшылығы реляциялық ДҚБЖ деректерінің үлгісіне 

объектті-бағытталған компоненттерді (қолданушымен кеңейтілген типтер 

жүйесі, инкапсуляция, иелену, полиморфизм және т.б.) қосуды ескертті. 

Аталмыш объектті-реляциялық. Сәйкес ДҚБЖ реляциялық және объектті-

бағытталған деректер қорының жақсы қасиеттерін өзіне біріктіреді. Әртүрлі 

ДҚБЖ аталған объектті-бағытталған компоненттерден тұратын әртүрлі 

жиындар жүзеге асырылған. Осылайша, көпшілікке мақұлданған объектті-

реляциялық үлгі жоқ, ал бәрінен дұрысы, біршама объектті-бағытталған 

компоненттер жиынын қолдайтын, бірнеше үлгілер бар. Алайда, барлық 

мұндай үлгілердің негізі реляциялық кестелер болып табылады, сұраныс тілдері 

қолданылады, нысан ұғымы қосылған, ал кейбіреулерінде әдістерді деректер 

қорында сақтау мүмкіндігі қосымша жүзеге асырылған.  

Реляциялық үлгінің сәйкес өзгертулері SQL сұраныс тілінің 

стандартының кеңейтілу қажеттілігін ескертті. Мұндай стандарттың бірінші 

нұсқасы SQL3 деген атауды алды. Стандартпен жұмыс қазіргі уақытта да 

жалғасуда.  

Объектті-бағытталған ДҚБЖ ең үлкен дәрежедегі мысалы ретінде 

Postgres зерттеу ДҚБЖ көрсетуге болады [2.1].  

Microsoft Server 2008 ДҚБЖ элементтерінің кеңейтілулері болып 

саналатындарды атап өтейік:  

1) Қолданушы кеңейтілуі. Қолданушылар, соның ішінде, жаңа 

қолданушы типтерін құра отырып, басынан ұсынылған ДҚБЖ аспаптарына 

араласуға мүмкіндігі бар.  

2) Үлкен көлемді деректерді сақтау. Деректер қорында дәстүрлі 

сақталған, деректермен қатар  Microsoft SQL Server 2008 кестелер 

бағандарында үлкен өлшемді деректерді сақтауға мүмкіндік береді (сәйкес 

деректер типімен қолданады).  

3) Нысандардың белгілі-бір кластарына бағытталған, жаңа 

деректер типі. Объектті-бағытталған амалдарда өте тиімді және жиі 

қолданылатын, бағыттардың сипатындағы, жаңа деректер типі (geometry, 

geography) жүйеде анықталған (картография және сәйкес қосымшалар, әртүрлі 

табиғаттағы нысандардың геометриялық ұсынысы). 

4) Сақталатын процедуралар. Белгілі-бір мағынада сақталатын 

процедуралар, қолданушының деректерге қажетті әрекетін жүзеге асыратын, 

объекттілік кеңейту болып табылады (ОББ үшін стандартты процедуралық 

амал). 

 

15.2  Таратылған деректер қоры 

Деректер қоры – көп қолданушылар жұмыс жасайтын, интегралданған 

деректердің жиынтығы. Барлық алдыңғы бөлімдердің мазмұндамасы, бір 

компьютерде орналасатын, бір деректер қорын шамалады. Деректер қорының 

теориясының негізіне салынған негізгі принциптерді атайық:  

1) Деректерді орталықтандырылған сақтау. 
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2) Деректерге орталықтандырылған қызмет көрсету (енгізу, түзету, оқу, 

бүтіндікті бақылау). 

Деректер қоры үлкен ЭЕМ-дің үстемдігі аралығында пайда болғанын еске 

салайық. Деректер қоры бір ЭЕМ-да жүргізілді, барлық қолданушылар ЭЕМ-де 

жұмыс жасады (мүмкін жұмыс режимдері «Көп қолданушылық ДҚБЖ жүзеге 

асыру кезінде қолданылатын, түрлі архитектуралық шешімдер. ДҚБЖ қысқаша 

шолуда» сипатталған). Ол уақытта басқада есептеуіш техникаларын қолдану 

болған жоқ. Егер «докомпьютерлік» уақытта компаниялардағы, мекемелердегі, 

ұйымдардағы деректермен жұмыс жасайтын қолданушылардың жұмысын 

талдап қарайтын болсақ, онда жеке учаскелерде қолданушылардың «өздерінің» 

деректерімен жұмыс жасағанын байқау қиын емес (біршама деректерді 

құрастыруды, өңделген деректерді басқа учаскелерге немесе басқару 

деңгейлеріне жіберуді жүзеге асырды). 

Мұндай технологиялардың, алдыңғы бөлімдерде айтылып кеткен, 

біршама кемшіліктері бар: біршама деректердің қосарлануы, барлық учаскелер 

үшін салыстырмалы талдау мүмкіндігінің жоқтығы. Алайда бұл технологияның 

біршама жетістіктері де бар: деректер олардың пайда болған орындарына 

енгізілді және сақталды; осы деректер бойынша маман болып табылатын, 

қолданушылар осы деректермен жұмыс жасады, бұл оған өңдеудің барлық 

сатыларында  деректердің дұрыстығын тиімді бақылауды жүргізуге мүмкіндік 

берді; деректер тікелей қолданушыда болды, бұл оларды жедел өңдеуге 

мүмкіндік берді. Күмәнсіз, деректерді сақтау мен өңдеудің тиімді 

мүмкіндіктерін бере отырып, бір ЭЕМ-де деректерді орталықтандыру жоғарыда 

аталған жетістіктерді жүзеге асыруға мүмкіндік бермеді.  

 Есептеуіш компьютерлік желілерінің дамуы, әр қолданушыға өзінің 

компьютерінде өзінің деректерінің бар болуына және олармен жұмыс жасауға 

және сонымен бірге бір орталықтанған деректер қоры ретінде барлық деректер 

жиынтығымен барлық қолданушыларға жұмыс жасауға мүмкіндік беретін, 

жаңа мүмкіндіктерін ескертті. Сәйкес деректер жиынтығы таратылған деректер 

қоры деп аталады.  

«Таратылған деректер қоры» термині [14.2, 2.1, 1.2, 6.5, 1.3] жеткілікті 

жиі кездеседі. Алайда әртүрлі дереккөздерінде осы терминмен әртүрлі нәрселер 

түсіндіріледі. Авторлардың бір бөлігі таратылған деректер қоры деп, деректер 

орналасқан, алшақтатылған сервердегілерді және де сонымен қатар, 

территориялық басқа жерде орналасқан, клиенттік компьютерлерді түсінеді. 

Мұндай түсіндірмелер бізге дұрыс емес болып көрінеді. Нағыз таратылған 

деректер қоры бірнеше компьютерлерде орналасады. Сонымен бірге мұнда 

файлдардың бір бөлігі бір компьютерде, басқа бөлігі басқа компьютерде және 

т.с.с. орналасады. Сондай-ақ, бұл компьютердегі ақпараттардың қиысуы, 

қосарлануы сияқты жағдайлар жиі кезедеседі.  

Таратылған деректер қоры – логикалық бір-бірімен байланысқан, 

компьютерлік желілерде физикалық таратылған бөлінген деректердің (және 

олардың құрылымдарының сипаттамаларының) жиынтығы.  

Таратылған деректер қорын басқару жүйесі – таратылған деректер 

қорымен жұмысты қамтамасыз ететін және қолданушыға оның жергілікті 
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деректерімен сияқты, барлық деректер қорымен толығымен жұмыс жасауға 

мүмкіндік беретін, бағдарламалық жүйе.  

Таратылған деректер қорын басқару жүйесі (ТаДҚБЖ) таратылған жүйе 

болып табылады. Деректер қорының әр фрагменті, осы фрагменттің 

деректеріне рұқсатты жүзеге асыратын, жеке ДҚБЖ басшылығымен жұмыс 

жасайды.  Қолданушылар таратылған деректер қорымен жергілікті және 

ауқымды қосымшалар арқылы өзара әрекет жасайды. Жергілікті қосымшалар 

қолданушыға жергілікті деректермен жұмыс жасауға мүмкіндік береді және 

басқа фрагменттерге рұқсатты талап етпейді. Ауқымды қосымшалар, басқа 

компьютерлік желілерде орналасқан, деректер қорының басқа фрагменттерімен 

жұмыс жасауға мүмкіндік береді. Таратылған деректер қорының жалпы 

сұлбасы көрсетілген (15.4 сурет).  

Деректердің бірігуі вертуальды түрде жүреді. Сәйкес амал, дұрысында, 

жеке бөлімшелерден тұратын, мекеменің ұйымдық құрылымын бейнелейді. 

Бұған қоса, әр бөлімше өздерінің деректерін өңдегенмен (бұл жиындар, ережеге 

сәйкес, қиысады), бір бүтін ретінде бұл деректерге рұқсаттың қажеттігі бар 

(соның ішінде, барлық мекемені басқару үшін).  

Мұндай үлгілерді жүзеге асырудың мысалдарының бірі Интернет желісі 

болып табылады: әлем бойынша деректер әр компьютерде енгізіліп және әр 

компьютерде сақталады, кез келген қолданушы, олардың физикалық түрде 

қайда орналасқаны туралы ойланбастан, бұл деректерге рұқсат ала алады.  

 
 

15.4 –Таратылған деректер қоры 

 

К.Дж. Дейт таратылған деректер қорының келесі маңызды принциптерін 

жариялайды [2.1]. Қолданушы үшін таратылған жүйе таратылмаған жүйе 

сияқты көрінуі қажет. Осы принциптен ережелер қатары шығады:  

1) Локальдық автономия. 

2) Орталық түйіннен тәуелсіздігі. 

3) Үзіліссіз жұмыс істеу. 

4) Орналасуына тәуелсіздігі. 

5) Фрагменттеуге тәуелсіздігі. 

6) Өзіне сәйкес өндіруге тәуелсіздігі. 

7) Таралған сұраныстарды өңдеу. 

8) Таралған транзакцияларды басқару. 
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9) Аппараттық жасақтамаға тәуелсіздігі. 

10) Операциялық жүйеге тәуелсіздігі. 

11) Желіге тәуелсіздігі. 

12) ДҚБЖ тәуелсіздігі. 

Таратылған деректер қоры түсінігін, нақты пәндік аймақтарда 

деректердің таратылғандығымен шартталған, сонымен қатар  есептеуіш 

техникасы құралдарының жаңа даму сатысымен – есептеуіш желілерді 

кеңінен қолданумен шартталған, деректер (Деректер қорына кіріспе. Негізгі 

ұғымдардың жалпы сипаттамасын" қараңыз) туралы ұғымның дамуына келесі 

қадам ретінде түсіндіруге болады.  

Бұл түсіндіруде  таратылған деректер қорын әртүрлі компьютерлер 

бойынша логикалық өзара байланысқан таратылған деректер қорының  

жиынтығы ретінде түсінуге болады.  

Таратылған деректер қорын құрудың негізгі мәселелерін атайық.  

1)  Деректерді фрагменттеу және компьютерлер бойынша тарату. 

2) ДҚ әр фрагменті және оның желідегі орналасу орны туралы 

ақпараттардан тұратын, ауқымды каталог құру. (Каталог бір түйінде сақталуы 

мүмкін немесе таратылуы). 

3) Сұраныстарды өңдеуді ұйымдастыру (бірдей деректерге бірнеше 

сұраныстарды синхрондау, әртүрлі түйіндерде орналасқан, бірдей деректерді 

кетіру және жаңарту ауытқуын жоққа шығару, сұраныстарды өңдеу кезінде 

қадамдар тізбегін оңтайландыру және т.б.). 

Бұл үлгінің маңызды жетістігі олардың нәтижесі шыққан орынға 

дерекетердің жуықтауы болып табылады, ол олардың дұрыстығын барынша 

көтеруге мүмкіндік береді, кемшілігі – бір бүтін ретінде деректерді басқарудың 

жеткілікті күрделілігі.  

Өкінішке орай, таратылған деректер қорын құру және қызмет көрсету 

үрдісі техникалық қиындықтармен де байланысты, олардың ішінен байланыс 

арналарының өткізу қабілеттіліктеріне қатаң талаптарды, сонымен қатар, 

тарнзакцияным орындау уақытында оларды синхрондау кезінде 

коммуникациялық және есептеуіш ресурстардың елеулі шығындарымен 

шартталған, төмен өнімділікті ерекшелеуге болады (бір фрагментке әртүрлі  

түйіндерден интенсивті жүгіну кезінде). 

Таратылған деректер қорын тұрғызу принциптерін толығырақ қарастыру 

берілген оқулықтың міндетіне кірмейді. Егерде қажет болса, сәйкес 

әдебиеттерге жүгінуіңізге болады, мысалы [2.1, 1.2, 6.5, 1.3]. Мұнда біз тек 

мәселелерді суреттеп және оларды шешудің келешегі бойынша біршама 

қорытындылар жасаймыз. Таратылған деректер қорын қолданумен байланысты, 

технология біршама дәрежеде адамның ұйымдастырушылық қызметіне сәйкес 

келеді (ақпараттар адамның қызмет орындары бойынша бөлінген және олар 

онымен жұмыс үрдісінде алмасады) және деректер қорын жүргізудің маңызды 

мәселелерін ойдағыдай шешуге мүмкіндік береді:  

1) Ақпараттардың дұрыстығын көтеру (оның туындаған жеріне ақпарат 

енгізіледі, ол оның мағыналық мәнін жақсы түсінеді). 
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2) Ақпараттарды жергілікті өңдеудің жеделдігін көтеру (сәйкес келетін 

сұрақтар деректер қорының фрагменті бар жергілікті компьютерлерде 

шешіледі). 

Сондықтан, таралған деректер қорының жобалау, құру және қызмет істеу 

мәселелері өте маңызды болып табылады, қазіргі уақытта белсенді зерттелуде 

және одан әрі қарай да шешілетін болатыны анық. 

 

15.3  Деректерді сақтау орны 

Бірнеше рет аталып өткендей, деректер қоры технологиясы, қағида 

бойынша, мекеме деректерін өңдеудің ағымдағы есептерін шешуге арналған.  

Деректер қорына үнемі өзгерістер енгізіліп отырады, яғни деректер қоры 

мекеменің белгілі-бір қызметі аймағын лезде суретке түсіріп алуын бейнелейді. 

Мекемені басқару кезінде басшылықпен тиімді шешім қабылдау үшін істің 

ағымдағы жағдайын білу ғана маңызды емес, сонымен бірге, әртүрлі деректер 

қорының, негізгі көрсеткіштерінің динамикасын (уақыт бойынша өзгерісін) 

талдау мүмкіндігі де болуы керек. Мұндай мүмкіндікті аталмыш деректерді 

сақтау орны технологиясы береді.  

Деректерді сақтау орнына (Bill Inmon) анықтама келтірейік. 

Деректерді сақтау орнына – шешім қабылдауды қолдау үшін арналған, 

пәндік-бағытталған, интегралданған, уақытқа байланған және деректердің 

өзгермейтін жиыны.   

Пәндік бағытталған деп мұнда, нақты қосымшаны емес, ал пәндерге 

бағытталғандықты түсінеміз (белгілі-бір деректер тобы). Мысалы,   

қызметшілердің жалақысының есебі туралы ғана емес, сонымен бірге олар 

туралы да деректерге бағыты.  

Интегралданған деп  мұнда, келісілмеген және әртүрлі форматтары бар, 

әртүрлі дереккөздердегі (деректер қорындағы) деректердің мүмкін бірігуін 

түсінеміз. 

Уақытқа байланған барлық деректер қорына, олардың дұрыс болған, 

уақыт аралығы немесе мезеті көрсетілген деп есептейді.  

Сақтау орнындағы деректер өзгермейді, олар тек жиі жедел деректер 

қорынан толып отырады.  

Ақпараттық сақтау орны мен деректер қорының өзара әрекет ету сұлбасы 

келтірілген (15.5 сурет).  
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15.5 сурет – Деректерді сақтайтын орынның жұмысын ұйымдастырудың 

сұлбасы 

 

Деректерді сақтайтын орынның негізгі мақсаты бизнес-талдау немесе 

басқарушылық шешімдерді қабылдауды ақпараттық қолдау болып табылады.  

Осы сұлбаға сәйкес ақпараттарды барлық қажетті өңдеулерді жүзеге 

асыру үшін келесі бағдарламалық құралдар қажет:  

- деректер қорыныан деректерді шығару құралдары; 

- сақтау орнының деректерін басқару құралдары (сақтау орнының 

деректер қорын басқару жүйесі); 

- сақтау орнының деректерін талдау құралдары (OLAP-технологиясы 

қолданылады); 

- деректерді жеткізу құралдары; 

- соңғы қолданушылар үшін өңдеу нәтижелерін визуализациялау 

құралдары. 

Сәйкес бағдарламалық құралдармен жұмыс жасау үшін ақпараттық 

сақтау орнының мазмұны құрылымының сипаттамасы қажет (метасипаттама). 

Ең ортақ жағдай үшін, егер деректер, әртүрлі ДҚБЖ басқарылатын, 

деректер қорынан, әртүрлі типтегі файлдардан алынатын, ал файлдар әр түрлі 

типті  болса, сақтау орнының деректерін басқару құралдары әзірге 

құрылмайды.  Алайда, егер деректер ақпараттық сақтау орнына тек реляциялық 

деректер қорынан таңдалатын болса, онда сақтау орнының деректерін басқару 

құралдары ретінде қуатты реляциялық ДҚБЖ алынуы мүмкін. Сондықтан 
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заманауи ДҚБЖ жасақтаушылар ДҚБЖ бағдарламалық жасақтама құрамына 

деректерді сақтау орнымен жұмысты ұйымдастыратын құралдарды қосады.  

Мысал ретінде деректерді сақтау орнын ұйымдастыруға арналған 

Microsoft SQL Server 2008  ДҚБЖ қарастырайық.  

Microsoft SQL Server 2008 өзінің құрамында деректерді шығару, өзгерту 

және жүктеу, әртүрлі дереккөздеріндегі деректерді интегралдауға қабілетті, 

сақтау орнына жүктеу алдында өзгертетін құралдарынан тұрады (SQL Server 

2008 Integration Services). Бұл құралдар сондай-ақ деректердің ығысуына 

жағдай жасайды, мәтіндік талдауды және нақты емес іздеуді қолдайды. Сондай-

ақ, көп өлшемді кубтарды, есептерді, деректерді шығару, түрлендіру және 

жүктеу пакеттерін құруға арналған, визуалды жасақтау ортасында (Business 

Intelligence Development Studio) айта кету керек. 

Деректерді сақтау орнының маңызды ерекшелігі оның өте үлкен көлемі 

болып табылады. Microsoft SQL Server 2008 сақтау орнының деректерін 

басқару құралы ретінде үлкен көлемді деректермен жұмыс жасауға мүмкіндік 

береді, мұнда өңдеу уақытын қысқарту үшін параллелді есептеуді қолдау 

қарастырылған (кестелер мен индекстерді секцияларға бөлу жолымен және 

секцияларды параллелді өңдеуді қамтамасыз ету). Жүйеде деректерді 

(кестелерді) сығу мүмкіндігі қарастырылған, бұл кестелердің физикалық 

өлшемін кішірейтуге мүмкіндік береді және жедел жады мен сыртқы жады 

арасында алмасу уақытын барынша қысқартады.  

Сақтау орнының деректерін сақтау құралы ретінде, көп өлшемді 

кубтарды (деректердің көп өлшемді үлгілері) тұрғызу үшін қолданылатын, SQL 

Server 2008 Analysis Services қолданылады. Бұл құрал басқару шешімдерін 

қолдау мақсаты бар, соның ішінде үрдістерді талдау және деректерді 

статикалық талдауы бар деректерді талдаудың жеті тиімді алгоритмінен 

тұрады.  

Аналитикалық деректерді ұсыну құралы ретінде қолданушыларға SQL 

Server 2008 Reporting Services есептерін генерациялау құралын қолдану 

ұсынылады.  

Осылайша, Microsoft SQL Server 2008 реляциялық деректер қоры 

негізінде деректерді сақтауды ұйымдастырудың тиімді құралы болып 

табылады.  

Қысқаша қорытындылар: дәрісте деректер қорын – объектті-бағытталған 

және таратылған деректер қорын құрудың теориясында және тәжірибесіндегі 

болашағы бар бағыттар қарастырылды. Мұнда объектті-бағытталған 

бағдарламалаудың (нысан, класс, класс әдісі, иелену) және олардың деректер 

қоры теориясына қосымшаларының негізгі идеялары сипатталады. Объектті-

бағытталған деректер қорының негізгі жетістіктері мен кемшіліктері 

белгіленген. 

Деректер туралы ұғымның дамуындағы келесі қадам ретінде таратылған 

деректер ұғымы қарастырылады. Таратылған деректер қорының негізгі 

жетістіктері және оларды жасақтау кезінде пайда болатын, мәселелер 

белгіленген.   
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Деректерді сақтау ұғымдары қарастырылады, деректерді сақтаудың 

басқару жүйесінің мысалы ретінде Microsoft SQL Server 2008 ДҚБЖ 

келтіріледі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 155 

Әдебиеттер тізімі 

 

1 Мартин Дж.  Организация баз данных в вычислительных системах. – 

М.: Мир, 1980. – 664 с.  

2 Бэгг К., Конноли Т., Страчан А. Базы данных: проектирование, 

реализация и сопровождение. Теория и практика. – 2-е изд. – М.: Издательский 

дом «Вильямс», 2000. – 1120 с. 

3  Крёнке Д. Теория и практика построения баз данных. – 8-е изд. – СПб.: 

Питер, 2003. – 800 с.  

4  Дейт К.Дж.  Введение в системы баз данных. – 6-е изд. – К.: 

Диалектика, 1998. – 784 с.  

5  Вайнберг П, Грофф Дж.  Энциклопедия SQL. – 3-е изд. – СПб.: Питер, 

2003.  

6 Шумаков П.В.  Delphi 3 и создание приложений баз данных. – М.: Изд-

во "Нолидж", 1998.  

7 Мамаев Е.  Microsoft SQL Server 2000 в подлиннике. – СПб.: Изд-во 

BHV, 2001.  

8 Ульман Дж. Основы систем баз данных. -  М.: Финансы и статистика, 

1983. – 334 с  

9 Визгунов А.Н., Мееров И.Б, Швецов В.И. Базы данных. Учебное 

пособие. – Н.Новгород: Изд-во ННГУ, 2004. – 271 с.  

10 Толстобров А.П. Управление данными. Учебное пособие. – Воронеж: 

Изд-во Воронежского ГУ, 2007. – 205 с.  

11 Карпова Т. Базы данных. Модели, разработка, реализация. – СПб.: 

Питер, 2001. – 304 с.  

12 Хансен Г., Хансен Дж. Базы данных: разработка и управление. – М.: 

ЗАО "Издательство "БИНОМ", 1999. – 704 с.  

13 Ревунков Г.И., Самохвалов Э.Н, Четвериков В.Н. Базы и банки данных. 

– М.: ВШ, 1986, 1992.  

14 Уидом Дж, Ульман Дж. Д. Введение в системы баз данных. – М.: Лори, 

2000. – 374 с.  

15 Ахаян Р., Горев А., Макашарипов С. Эффективная работа с СУБД. –   

СПб.: Питер, 1997. – 700 с.  

16 Мальцев М.Г, Хомоненко А.Д., Цыганков В.М. Базы данных: Учебник 

для вузов. – СПб.: КОРОНА принт, 2000. – 416 с.  

17 Ахаян Р., Горев А., Макашарипов С. Эффективная работа с СУБД. – 

СПб.: Питер, 1997. – 700 с.  

18 Саймон А.Р. Стратегические технологии баз данных: менеджмент на 

2000 год. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 479 с.  

19 Хаббард Дж. Автоматизированное проектирование баз данных. – М.: 

Мир, 1984. – 296 с.  

20 Хансен Г., Хансен Дж. Базы данных: разработка и управление. – М.: 

ЗАО "Издательство "БИНОМ", 1999. – 704 с.  



 156 

21 Реализация баз данных Microsoft SQL Server 7.0. Учебный курс: 

официальное пособие Microsoft для самостоятельной подготовки. – М.: 

Издательско-торговый дом «Русская редакция», 2000.  

22 Грабер М. SQL. Справочное руководство. – М.: Лори, 1997. – 291 с.  

23 Вайнберг П, Грофф Дж. SQL: полное руководство. – К.: Издательская 

группа BHV, 2000. – 608 с.  

24 Буч Г Объектно-ориентированный анализ и проектирование с 

примерами приложений на С++. – 2-е изд. – М.: Бином, СПб.: Невский диалект, 

2000.  

25 Владимиров Ю, Горев А., Макашарипов С. Microsoft SQL Server 6.5 

для профессионалов. – СПб.: Питер, 1998. – 464 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 157 

Мазмұны 

 

1 Деректер қорына кіріспе. Негізгі түсініктердің жалпы сипаттамасы 

1.1 Деректерді ұсынудың негізгі түсініктерінің дамуы  

2   Деректер қорын басқару жүйесі 

3 Көпқолданушылық ДҚБЖ жүзеге асыру кезінде қолданылатын, 

әртүрлі архитектуралық шешімдер   

3.1 Орталықтандырылған архитектура 

3.2 Желісі және файлдық сервері бар технология («файл-сервер» 

архитектурасы)  

3.3 «Клиент – сервер» технологиясы 

3.4 Үшбуынды (көпбуынды) «клиент – сервер» архитектурасы 

3.5 ДҚБЖ қысқаша шолу 

4  Деректер қорында деректер туралы әртүрлі ұсыныстар. Деректер 

қорын жобалаудың негізгі сатылары 

4.1 Деректер қорында деректер туралы әртүрлі ұсыныстар  

4.2 Деректер қорын жобалаудың негізгі сатылары 

5 Деректер қорын концептуалды жобалауың бірінші сатысы 

(концептуалды үлгілеу) 

5.1 Пәндік аймақты ұсынудың ақпараттық сипаттамасы. ER-

диаграмма 

5.2 Концецептулды үлгіні ER-диаграмма түрінде ұсыну  

5.3 Толықтық шектеулері 

6 Концептуалды жобалаудың екінші сатысы (ДҚБЖ деректерінің 

үлгілері. ДҚБЖ деректерінің үлгілері құралдарымен концептуалды 

үлгіні ұсыну)  

6.1 ДҚБЖ деректері үлгісінің құралдарымен концептуалды үлгіні 

ұсыну  

6.2 ДҚБЖ деректерінің типтік үлгілері және концептуалды үлгі 

ұсынысы  

6.3 Концептуалды үлгіні жобалаудың автоматтандырылған құралы 

7 Реляциялық үлгіні нысандандыру 

7.1 Қатынастардың нысандандырылған сипаттамалары және қатынас 

сұлбалары  

7.2 Реляциялық үлгіде деректермен айла-шарғы жасау  

7.3 Реляциялық алгебра операциялары 

8 Қатынас сұлбаларын оңтайландыру үшін формальды аппаратты 

қолдану 

8.1 Қатынастың реляциялық сұлбасын таңдау мәселесі  

8.2 Функциональды тәуелділіктер (қатынас атрибуттарының 

арасындағы тәуелділіктер) 

8.3 Қатынас сұлбасының декомпозициясы  

8.4 Тұрақтандыру жолымен қатынас сұлбаларының рационалды 

жиынын таңдау  
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8.5 3НФ дейін тұрақтандыру мысалы  

8.6 Реляциялық үлгінің толық бөлігі. Заманауи ДҚБЖ деректердің 

толықтығы шартын жүзеге асыру  

9 Деректердің физикалық үлгілері (ішкі деңгей) 

9.1 ЭЕМ жадысының құрылымы 

9.2 Логикалық жазба данасын ұсыну 

9.3 Жедел және сыртқы жады арасындағы алмастыруды ұйымдастыру  

9.4 ЭЕМ-нің сыртқы жадысында деректерді сақтау құрылымы   

10 Microsoft SQL Server 2008 мысалында замианауи ДҚБЖ құрылымы  

10.1 ДҚБЖ жалпы құрылымы 

10.2 Деректер қорының архитектурасы. Логикалық деңгей 

10.3 Деректер қорының архитектурасы. Физикалық деңгей  

11  Заманауи деректер қорының жұмысының бағдарламалық 

жасақтамасы  

11.1 Деректер қоры бағдарламалық жасақтамасының негізгі 

тапсырмалары  

11.2 Реляциялық деректер қорын құру және жүргізу мәселелері  

11.3 SQL тілінің ұғымдары және оның негізгі бөліктері   

12 SQL тілінің негізгі операторлары 

12.1 SQL тілінің негізгі операторлары туралы жалпы ұсыныс  

12.2 SQL-мен жұмыстың интерактивті режимі (интерактивті SQL) 

12.3 Кестедегі ақпараттарды таңдау үшін SQL тілін қолдану  

12.4  Бірнеше кестелерден ақпараттарды іріктеу үшін SQL қолдану  

12.5 Кестелерде деректерді қою, жөндеу және кетіру үшін SQL 

қолдану 

12.6  SQL тілі және реляциялық алгебра операциялары  

13  Қолданбалы бағдарламаларда SQL тілін қолдану  

13.1 Бағдарламалық (орнатылған) SQL  

13.2 Статикалық SQL 

13.3 Динамикалық SQL 

13.4 Бағдарламалау қосымшаларының (API) интерфейстері. DB-

Library, ODBC, OCI, JDBC 

14 Деректер қорын құру және кестелерді жобалау 
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