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1 дәріс. 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.
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:
1) Есептеуіш есептер – есептеу дерекетерін ұсынудың жеткілікті
қарапайым және күрделі көп операциялық үрдісі.
2) 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,
сонымен қатар өңделетін деректерді ұсыну үшін қандай түсініктер
қолданылатынына да байланысты.
Келесі формула бойынша есептелетін қарапайым мысалды қарастырайық:
Y=X2+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.
3

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) ғылымитехникалық 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
әкесінің аты
FIO

Бір айдағы жұмыс Есептелген
жасаған
күндер сомасы
саны
Ko
S

O

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
Иванович

Иван 180000

24

180000

Бұл мәндердің мәні бір бірімен байланыс кезінде ғана бар. Жеке
таңдалған 180000 саны өзінің мағыналық мәнін жоғалтатындықтан, мұнда оны
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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
Абаев
Абай
Абаевич
-----------------Акпаева
Лиза
Маратовна

180000

24

180000

220000

20

183000

--------------------250000

------------------24

-----------250000

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;
5

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
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);
...
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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 ].
2 дәріс. 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
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
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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
береді. MS Access ДҚБЖ үшін мұндай әрекеттердің мысалы 2.2 сурете
келтірілген.
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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.
3) Қолданбалы бағдарламалар және деректердің тәуелсіздігін қамтамасыз
ету (логикалық және физикалық тәуелсіздік).
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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
сақталған. Бізге деректер қорында екі өзгерту жүргізу керек – клиенттердің
біреуінің шотындағы ақша сомасын азайтуымыз қажет, ал басқа шоттағы ақша
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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
сақталған көшірмесін және транзакция журналын пайдалана отырып, деректер
қорын жаңадан жасауға мүмкіндік береді. Мұндай жүйелерде белгілі бір уақыт
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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.
9) Жүйелік қызметкерлердің қызметтерін қолдау.
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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.
3 дәріс. Көпқолданушылық ДҚБЖ жүзеге
қолданылатын, әртүрлі архитектуралық шешімдер

асыру

кезінде

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.
Осы технологияны қолдану кезінде деректер қоры, ДҚБЖ және
қолданбалы бағдарлама (қосымша) бір компьютерде (мэйнфреймде немесе
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.
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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.
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 файлсерверден 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).
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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
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
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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.
«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
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
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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
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
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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
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 клиенттік18

компьютерлерде клиенттік қосымшаларды уақытылы жаңартулардың белгілібір 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.
4 дәріс. Деректер қорында деректер туралы әртүрлі ұсыныстар.
Деректер қорын жобалаудың негізгі сатылары
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.
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,
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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
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
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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
(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.
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.
5 дәріс. 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.
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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 ERүлгілеу 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
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
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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
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
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«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
болғандықтан, қосымша атрибут «студент коды» енгіземіз. «ФАКУЛЬТЕТ»
және «МАМАНДЫҚ» түйіндерінде «нөмір» атрибуты бірегей идентификатор
болып табылады.
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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 ERдиаграммада түйіндер арасындағы екі байланысты бір екі жақты көрсеткіш
оқпен (стрелка) немесе жай сызықпен бейнелейтінін ескерейік. Келтірілген ERдиаграммада 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»).
6 дәріс. 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.
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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
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
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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;
- 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.
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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.
Концептуалды жобалаудың бірініші сатысынан кейін бізде деректер
туралы қолданушылардың жалпыланған ұсыныстары, ережеге сәйкес, ERдиаграмма 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.
Жобалаудың бұл сатының нәтижесі, нақты ДҚБЖ айрықшаланған,
концептуалды үлгі болады.
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 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,
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қарастырылатын қосымша жазба даналарының көрсеткіштерінен тұрады (6.1
сурет).

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).
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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.
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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.
7 дәріс. 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.
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
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.
33

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:
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
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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.
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
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
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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.
8 дәріс. 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.
Концептуалды сұлбаны реляциялық үлгі ретінде ұсыну кезінде қатынас
сұлбаларын таңдаудың әртүрлі нұсқалары мүмкін. Таңдаудың бір нұсқалары
алдыңғы бөлімдерде 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.
3)
Белгілі бір мамандыққа түсетін, деректердің жоғалуының
потенциалды мүмкіндігі (кетірудің ауытқуы). Барлық студенттер туралы
ақпаратты кетіру кезінде осы мамандық туралы барлық деректерді жоғалтамыз.
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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
1
2
1
2

Тегі
Сергеев
Иванов
Сергеев
Иванов

Емтихан
коды
1
1
2
2

Пән

Күні

Баға

Математика
Математика
Физика
Физика

05.02.2015
05.02.2015
15.02.2015
15.02.2015

4
5
5
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.
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
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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
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.
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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.
Функционалды тәуелділіктер жиынының тұйықталуын есептеу жеткілікті
атрибуттар санында еңбек сыйымдылықты тапсырма болып табылады
(тривиалды тәуелділіктердің үлкен санын жазып алу есебінен).
9 дәріс. 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.
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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
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.
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
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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:
- 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.
Логикалық жазба жедел жадыда келесі түрде ұсынылады:
Логикалық жазба
ЖЖ байттарының тізбегі
Өріс 1 Өріс 2 …
Өріс
B1
B2
...
BN
N
Өріс типі
Bi – i өрісін сақтау үшін
қолданылатын,
ЖЖ
Өріс сипаттамасы
байттар тізбегі
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.
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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
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.
10 дәріс. 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.
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,
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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.

10.1 сурет – Microsoft SQL Server 2008-дегі деректер қорының архитектурасы
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
43

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
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.
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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 SQLсұранысының көмегімен құрылады. Осылайша, ұсыныс деп отырғанымыз
SELECT атаулы сұранысы.
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
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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.
11 дәріс. 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
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
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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.
11.1 кесте – Microsoft SQL Server ДҚБЖ бағдарламалық жасақтаманы
қолданудың мүмкін нұсқалары
MS SQL серверінде
деректер қорын жүргізу
Клиенттік қосымшаларды жасақтау құралдары
құралдары
SQL-сервер
қызметтері SQL-сервер
клиентінің
бағдарламалық
(MS SQL server және т.б.)
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.
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.
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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
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
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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
клиент-компьютерінде орындалады. Деректер қорына сұраныс серверкомпьютерімен 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
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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
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.
12 дәріс. SQL тілінің негізгі операторлары
Мақсаты: SQL тілі операторларына жалпы сипаттама беру және SQL
тілінде негізгі деректер қорына сұраныстар қалай жазылатынын көрсету
(интерактивті режимде).
«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.
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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.
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.
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);
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- 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;
- 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
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.
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WHERE кілттік сөзі бар ұсыныста кесте жолдарын іріктеу шарты
беріледі. Кесте-нәтижеге тек, WHERE ұсынысында көрсетілген, шарттар ақиқат
мәнін қабылдаған жолдар ғана қосылады.
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.
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3) LIKE – үлгімен сәйкестігіне тексеру.
4) IS NULL – анықталмаған мәндерге тексеру.
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
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Берілген сұраныс олармен тапсырылған барлық емтихандардың нәтижесі
бойынша 100 коды бар студенттің орташа балын есептейді.
SELECT AVG(mark)
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.
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13 дәріс. Қолданбалы бағдарламаларда SQL тілін қолдану
қолданбалы
бағдарламалардан
деректер
Мақсаты:
сұраныстардың құрылуының негізгі мүмкіндіктерін көрсету.

қорына

Деректер қорымен негізгі жұмыс қолданбалы бағдарламаларды қолданып
жүргізіледі, олардың ішінен деректер қорына сұраныстарда жүреді. Бұл
жағдайда жұмыстың интерактивті режимі қолданыла алмайды,
SQLсұранысының 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;
- 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
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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.
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
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;
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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.
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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
Кейін ішіне салынған SQL нұсқауларында қолданылатын,
TABLE
кестені жариялайды
SQLCODE
Қателерді өңдеуге арналған айнымалы
SQLSTATE
Қателерді өңдеуге арналған айнымалы
GET
Қателерді өңдеуге арналған нұсқау
DIAGNOSTICS
WHENEVER
Қателерді өңдеуді жеңілдетуге арналған бірге қолданылатын
SQLERROR
нұсқаулар жиыны
SQLWARNING
NOT FOUND
GOTO
CONTINUE
BEGIN
Соңында SQL сұраныстарында қолданылатын, айнымалылар
DECLARE
жарияланатын, аймақтарды анықтауға арналған нұсқаулар
SECTION
END DECLARE
SECTION
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INTO

DECLARE
CURSOR

OPEN

FETCH

CLOSE

SELECT операторында, сұраныстың орындалу нәтижесін
орналастыру қажет, айнымалыларды көрсету үшін
қолданылады
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
Меңзерді ашатын және ДҚБЖ сұранысты орындауға түрткі
болатын, бұйрық. Сұраныс нәтижесінің бірінші жолының
алдында курсорды орнатады
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
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.
14 дәріс. Деректер қорын құру және кестелерді жобалау
Мақсаты: деректер қорын құру үрдісін анықтау. Деректер қорын құру,
өзгерту операторларын сипаттау. Деректерді сақтауға арналған файл немесе
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бірнеше файлдардың атын көрсету мүмкіндігін, өлшемдерін және файлдардың
орнын қарастыру.
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
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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көпшілік

| 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.
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