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Алғы сөз 

 

Деректер қоймасы қазіргі заманда ақпараттық жүйелердің маңызды 

бөлігінің бірі болып табылады. Деректер қоймаларын жобалап, жүзеге 

асырудың программалық және инструментальдық құралдар саны да көбейіп, 

даму үстінде. Деректердің реляциялық үлгісін өңдеу нәтижесінде пайда болған 

тілдердің бірі – SQL тілі болып табылады, ол қазіргі уақытта өте кең таралған 

және реляциялық  деректер қоймасының стандартты тіліне айналды.  

Оқу құралы реляциялық деректер қоймасын басқару жүйесінің стандарт 

тілі болып табылатын SQL құрылымданған сұраныстар тілін және деректер 

қоймасын басқару жүйесінің кең таралған түрі MS SQL SERVER ортасында 

жұмыс жасауды оқып-үйренуге арналған. Құрал төрт бөлімнен тұрады. 

Алғашқы екі бөлімі деректер қорын жобалауға арналған. Соңғы бөлімдерінде  

MS SQL SERVER ортасында жұмыс істеу, деректер қорын құру жолдары 

туралы теориялық мәліметтер мен сәйкесінше мысалдар сұранысынан тұратын 

тәжірибелік тапсырмалар берілген. Студенттердің өз бетімен жеке жұмыс 

жасауына арналған тәжірибелік тапсырмалар бойынша тапсырма нұсқалары 

қарастырылған. 

Оқу құралы «6B061-Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар» 

бакалавриат мамандықтардың, «6В01501 – Информатика» мамандығы бойынша 

білім алатын студенттерге «Ақпараттық жүйелердегі деректер қоры», 

«Деректер қорын басқару жүйесі» элективті пәндерін оқытуға арналған 

қосымша құрал ретінде арналған.  
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I БӨЛІМ. ДЕРЕКТЕР ҚОРЫН ЖОБАЛАУ 
 

1. ДЕРЕКТЕР ҚОРЫ 
 

1.1. Деректер қоры және деректер қорын басқару жүйесі 

тұжырымдамасы 

 

Ақпараттық жүйе - деректерді жинауды, өңдеу және манипуляциялауды 

автоматты түрде жүзеге асыратын және деректерді өңдеудің техникалық 

құралдары мен бағдарламалық қамтамаларын және тиісті қызметкерлерді 

қамтитын жүйе. 

Кез келген ақпараттық жүйенің мақсаты - нақты объектілер туралы 

деректерді өңдеу. Ақпараттық жүйенің негізі деректер қоры болып табылады. 

Жалпы мағынада, деректер қоры кез келген пәндік облыста нақты әлемнің 

нақты объектілері туралы ақпарат жинағы болып табылады.  

Пәндік аймақ әдетте шынайы өмірдің бір бөлігі ретінде түсіндіріледі. 

Оның басқарылуын ұйымдастыру және сайып келгенде, автоматтандыру үшін 

зерттеледі. Мысалы, кәсіпорын, университет және т.б. 

Деректер қорын құру кезінде қолданушы ақпаратты түрлі белгілері 

бойынша ұйымдастыруға және ол белгілерді ерікті түрде сәйкестендіре 

отырып, жылдам таңдау жасауға  ұмтылады. Бұл жағдайда деректерді 

құрылымдау өте маңызды.  

Деректерді құрылымдау деректерді қалай ұсыну туралы келісімдерді енгізу 

болып табылады.  

Құрылымданбағандеректер: мысалы, мәтіндік файлда жазылған деректер 

құрылымданбаған деректер деп аталады. Төменде оқушылар туралы Деректерді 

қамтитын құрылымданған және құрылымданбаған деректердің үлгісі (жеке іс 

нөмірі, тегі, аты, әкесінің аты және туған жылы) көрсетілген (Сурет 1.1). 

 

Жеке ісі № 16493. Оспанов Қайрат Дулатұлы, туған  

күні  

1 қаңтар  

1976 ж.; Ж/і № 99845, Ахметова  

Айна  

Бектасқызы, туған күні 15 наурыз  

1977 ж.;  

Жеке іс № 17745, т.к. 14.04.76, Азатов Ерасыл 

Ертайұлы 

 

Сурет 1.1 Құрылымданбағандеректер мысалы 

Құрылымданбаған түрде сақталған қажетті деректерді іздестіруді 

ұйымдастыру қиынға түсетіні белгілі.  

Құрылымданған деректер мысалы 1-ші кестеде берілген. 
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Кесте 1. Құрылымданған деректер мысалы 

 Жеке іс 

№ 

Тегі Есімі Әкесінің аты Туған күні 

16493  Оспано

в  

Қайрат Дулатұлы 01.01.76  

16593  Ахмето

ва 

Айна Бектасқызы 15.03.75  

16693  Азатов  Ерасыл Ертайұлы 14.04.76  

 

Деректер қорының заманауи технологиясында деректер қорын құру, оның 

сүйемелдеу және оған қолданушылардың қатынауын қамтамасыз ету арнайы 

бағдарламалық құрал - деректер қорын басқару жүйесі (ДҚБЖ) көмегімен 

орталықтандырылған түрде жүзеге асырылады,.  

Деректер қоры (ДҚ) – қарастырылып отырған пәндік аймаққа 

қатысты объектілер күйі мен олардың арасындағы қатынасты 

бейнелейтін атауы бар деректер жиынтығы.  

Нысан - пәндік аймақ элементі, ол туралы ақпарат сақталады.  

Нысан шынайы (мысалы, адам, өнім) және абстрактілі болуы мүмкін 

(мысалы, оқиға, клиенттің шоты немесе студент оқйп жатқан курс).  

Автокөліктерді сату саласында нысандар мысалы болып: КӨЛІК 

МОДЕЛІ, КЛИЕНТ және СЧЕТ болуы мүмкін. Қоймада - ЖЕТКІЗУШІ, 

ТАУАР, ЖІБЕРУ және т.б. 

Деректер қоры ұғымы өріс, жазба, файл (кесте) (Сурет 1.2) сияқты 

құрылымдық элементтермен тығыз байланысты. 

 

 
 

Сурет 1.2 ДҚ негізгі құрылымдық элементтері 

 

1.2. Деректер қорының құрылымдық элементтері 

 

Өріс – деректерді логикалық ұйымдастырудың қарапайым бірлігі. Өрісті 

сипаттау үшін келесі сипаттамалар пайдаланылады:  

- атауы, мысалы, Тегі, Есімі, Әкесінің аты, Туған күні; 
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- типі, мысалы, символдық, сандық, ақшалық; 

- ұзындығы, мысалы, 15 байт, және таңбалардың барынша мүмкін саны 

бойынша анықталады;  

- дәлдік – сандық деректер үшін, мысалы, санның бөлшек бөлігін көрсету 

үшін екі ондық таңба. 

Жазба - логикалық байланысқан өрістер жиынтығы.  

Жазба данасы - өрістердің нақты мәндерін қамтитын жазбаның жеке 

орындалуы.  

Файл (кесте) - бір құрылымды жазбалар даналарының жиынтығы. 

Жазба өрістерінің орналасу реттілігі мен олардың негізгі сипаттамаларынан 

тұратын файл жазбасының логикалық құрылымы 2-ші және 3-ші кестелерде 

көрсетілген. 
 

Кесте - 2. Файл жазбасы логикалық құрылымының сипаттамасы 
Файл атауы 

Өріс  Кілт 

белгісі 

Өріс форматы 

Атауы 

(белгіленуі)  

Толық 

атауы 

 Типі Ұзы

ндығы 

Дәлдігі 

(сандар 

үшін)  

Атауы 1       

      

Атауы N      
 

Файл жазбасының құрылымында мәндері кілттік болып табылатын өрістер 

болады: бастапқы (БК) және сыртқы (СК). 

Бастапқы кілт (БК) – жазбаны бірмәнді идентификациялайтын  бір немесе 

бірнеше өрістер. Егер бастапқы кілт бір өрістен тұрса, ол қарапайым деп 

аталады, егер ол бірнеше өрістен болса, ол құрама кілт деп аталады.  

Сыртқы кілт (CК) - бұл іздеу немесе белгілерді топтау ролін атқаратын 

бір немесе бірнеше өрістер. Бастапқы кілттен айырмашылығы, сыртқы кілттің 

мәні файлдың бірнеше жазбаларында қайталануы мүмкін, яғни бірегей емес. 

Егер бастапқы кілт мәні бойынша жазбаның бір ғана данасы табылса, сыртқы 

кілт бойынша бірнеше табылуы мүмкін. 
 

Кесте- 3СТУДЕНТ файлындағы жазбаның логикалық құрылымының 

сипаттамасы 
Файл атауы: СТУДЕНТ  

Өріс Кіл

т белгісі 

Өріс форматы 

Белгіле

нуі 

Атауы Типі Ұзынд

ығы 

Дәлдігі 

Номері Жеке іс №  • Симв 5  

Тегі Студент тегі  Симв  15   

Есімі Студент есімі  Симв  10   

Әкесіні

ң аты 

Студенттің 

әкесінің аты 

 Симв  15   

Дата  Туған күні, айы, 

жылы 

 Дата  8   
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2 ДЕРЕКТЕР ҮЛГІЛЕРІ 

 

Деректер қоры құрылымын құрастыру үшін пәндік аймақ туралы бастапқы 

ақпарат қажет. Бұл ақпарат құрылымданған түрде ұсынылуы керек. 

Мұндай пәндік аймақтың формальды сипаттамасы инфологиялық 

(infological) үлгі немесе концептуалды үлгі (КҮ) деп аталады.  

Кез келген деректер қорының негізі деректер үлгісі болып табылады. 

Деректер үлгісі деректер құрылымдарының жиынтығы, тұтастық шектеулері 

және деректерді өңдеу әрекеттерінен тұрады. Деректер үлгісін қолдану арқылы 

нысандар мен олардың арасындағы қатынастар ұсынылуы мүмкін.  

Деректер үлгісі деректер құрылымдары мен оларды өңдеу әрекеттерінің 

жиынтығы болып табылады.  

ДҚБЖ иерархиялық, желілік немесе реляциялық үлгілерді қолдануға 

негізделеді.  

Ең көп таралған деректер үлгісі - реляциялық. 
 
 

2.1 Иерархиялық үлгісі 

 

Иерархиялық үлгі деректерді ағаш құрылымы түрінде ұйымдастырады. 

Иерархиялық құрылымның негізгі түсініктері: деңгей, элемент (торап), 

байланыс. Ағаш - тораптар деп аталатын элементтердің иерархиясы. Торап - 

нысанды сипаттайтын деректер атрибуттарының жиынтығы. Иерархияның ең 

жоғары деңгейінде бір және жалғыз түйін - тамыры болады. Әрбір торап, 

түбірден басқа, осы тораптың көзі деп аталатын жоғары деңгейлі торапты 

байланыстырады. Ешбір элементте бірнеше дереккөз жоқ. Әрбір элемент төмен 

деңгейлі бір немесе бірнеше элементтермен байланысуы мүмкін. Олар 

туындалған деп аталады (Cурет 1.3). 

 

 
 

Сурет1.3 Иерархиялық деректер қоры құрылымының графикалық көрінісі 

Деректер қорының әр жазбасына түбір жазбадан жетудің бір ғана жолы 

бар. Мысалы, 4-ші суретте көрстеілгендей Bananas жазбасына жету үшін Fruit 

және Produce жазбаларынан өтеді. 
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2.2 Желілік үлгісі 

 

Желілік үлгі деректерді желілік құрылым түрінде ұйымдастырады. 

Деректер арасындағы қатынаста туындаған элементтің бірнеше көзі болса, 

құрылым желілік деп аталады. 

Негізгі түсініктер (деңгей, торап, байланыс) құрылымында да әрбір элемент 

кез келген басқа элементпен байланыстырылуы мүмкін. 

1.4-ші суретте ДҚ желілік құрылымымының мысалы бейнеленген. 

 

 
 

Сурет 1.4 Желілік құрылымның графикалық көрінісі 

 

2.3Реляциялық үлгісі  

 

Нысандардың екі өлшемді кестелерінің өзара байланысқан жиынтығын 

деректердің реляциялық үлгісі деп атаймыз.  

Мысалы, реляциялықкесте мысалы ретінде жоғары оқу орнында оқитын 

студенттер туралы ақпаратты келтіруге болады (Кесте 4). 

 

Кесте 4. Реляциялық кесте мысалы 

Жеке 

іс №  

Тегі Есі

мі 

Әкесінің аты Туған күні Тобы 

16493  Оспано

в  

Қай

рат 

Дулатұлы 01.01.76  111  

16593  Ахмето

ва 

Айн

а 

Бектасқызы 15.03.75  112  

16693  Азатов  Ера

сыл 

Ертайұлы 14.04.76  111  

 

Реляциялық үлгідегі логикалық байланысқан екі кестелер арасындағы 

қатынас осы кестелердің бірдей атрибуттар мәндерінің теңдігі бойынша 

орнатылады.  
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Әрбір реляциялық кесте екі өлшемді массив түрінде бейнеленеді және 

келесі қасиеттерге ие:  

− кестенің әрбір элементі - деректердің бір элементі; 

− кестедегі барлық бағандар біртекті, яғни бағандағы барлық элементтер 

типтері (сандық, символдық және т.б.) және ұзындықтары бірдей;  

− әр бағанда атауы бірегей;  

− кестеде бірдей жолдар болмайды;  

− жолдар мен бағандардың реті ерікті болады.  

Реляциялық үлгіді сипаттағанда әдетте келесі терминдер жиі қолданылады: 

қатынас, кортеж, домен. 

Қатынастар кестелер түрінде ұсынылады, олардың жолдары жазбаларға 

(кортеждерге), ал бағандары өрістерге (домендерге) сәйкес келеді.  

Әрбір мәні тиісті жазбаны бірегей түрде анықтайтын өріс қарапайым кілт 

(негізгі өріс) деп аталады. Егер жазбалар бірнеше өрістердің мәндерімен 

анықталған болса, онда ДҚ мұндай кестесінде құрама кілт бар деп есептеледі.  

4-кестеде көрсетілген мысалда кестенің кілттік өрісі «Жеке істің №». 

Екі реляциялық кестелер арасында байланыстар қалыптасуы мүмкін. Әр 

түрлі кестелер ортақ деректер өрісі арқылы бір-бірімен байланыстырылуы 

мүмкін. 1.5-суретте СТУДЕНТ, СЕССИЯ, СТЕПЕНДИЯ қатынастар 

негізінде құрылған реляциялық үлгі мысалын көрсетілген. 

 

 
 

Сурет 1.5Реляциялық үлгі мысалы 

СТУДЕНТ кестесіндегі өрістер: Нөмірі, Тегі, Есімі, Әкесінің аты, Туған 

күні, Тобы;  

СЕССИЯ - Нөмірі, Баға1, Баға2, Баға3, Баға4, Қорытынды;  

СТИПЕНДИЯ - Қорытынды, Пайызы.  

СТУДЕНТ және СЕССИЯ кестелерінде сәйкес келетін кілттер бар (Нөмірі), 

бұл олардың арасында  оңай байланыс орнатуға мүмкіндік береді. СЕССИЯ 

кестесінде негізгі кілт нөмірі бар және оның СТЕПЕНДИЯ кестемен 

байланысын қамтамасыз ететін сыртқы кілт нәтижесі бар.  

Байланыстар арқасында келесі артықшылықтарға қол жеткізіледі:  
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1. Ақпарат қайталануын болдырмау. Барлық қажетті деректерді тек бір ғана 

кестеде сақтау. Мысалы, СЕССИЯ кестесінде емтихан тапсыратын әрбір 

студенттің топ атауын сақтау қажеттілігі жоқ, СТУДЕНТ кестесімен байланыс 

орнатса жеткілікті. 

2. Реляциялық ДҚ өзгерістер жүргізу оңай, егер СЕССИЯ кестесіндегі 

қандай да бір мәндерді өзгертетін болса, онда жаңа енгізілген ақпарат 

автоматты түрде бірінші кестеге сілтейтін басқа кестелермен де (мысалы, 

СТИПЕНДИЯ кестесі) байланысады.  

3. Реляциялық емес ДҚ бар барлық байланыстарды жіберу қиын, яғни әр 

түрлі кестелердегі деректерді бір-бірімен байланыстыру. Реляциялық ДҚ осы 

әрекеттерді автоматты түрде орындайды.  

4. Реляциялық ДҚ әр түрлі кестелер арасында қате байланыстар орнатудан 

аулақ болу оңай, ал қажетті жад көлемі барынша азайтылған. 
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II БӨЛІМ. ДЕРЕКТЕР ҚОРЫНЫҢ ПӘНДІК АЙМАҒЫ ЖӘНЕ 

ҮЛГІЛЕРІ  

 

1. ДЕРЕКТЕР ҚОРЫ ПӘНДІК АЙМАҒЫНА СИПАТТАМА 
 

1.1 Деректер қоры пәндік аймағына талдау жасау және оны сипаттау 

 

Пәндік аймақ (ПА) дегеніміз - ДҚ мен оның қолданбалары көмегімен 

сипатталып үлгіденетін шынайлылық фрагменті. Пәндік аймақтың ақпараттық 

объектілері ерекшеленіп алынады. Олар шынайы қоршаған ортаны, 

процестерді, жүйелерді, ұғымдарды және т.с.с. идентификациялайтын 

объектілер және олар туралы мағлұматтар ДҚ сақталады. 

Пәндік аймаққа талдау жасау келесі ретпен орындалады: мекеме атауы, 

мекеме қызметінің мақсаты, мекеме құрылымы, қолданушылардың ақпараттық 

қажеттіліктері. ПА сипаттау үшін ДҚ негізгі қарастырылатын мәндеттерін 

анықтап алу. ПА қызмет ету процестеріне сөздік сипаттама беру, ПА жүзеге 

асырылатын негізгі операцияларына талдау жасау. Мекеме құрылымына талдау 

жасау, жеке бөлімшелерінің атқаратын қызметтерін тіркеу. 

Пәндік аймаққа талдау жасауда келесі кезеңдер қарастырылады: 

1. концептуалды талаптар мен ақпараттық қажеттіліктерге талдау жасау; 

2. ақпараттық объектілер мен олардың арасындағы байланыстарды 

анықтау; 

3. пәндік аймақтың концептуалды үлгісін құру және ДҚ концептуалды 

сызбасын жобалау. 

 

1.2 Концептуалды талаптар мен ақпараттық қажеттіліктерге талдау 

жасау 

 

ДҚ қойылатын қолданушылар талаптары болып сұраныстар тізімі 

табылады. Бұл мағлұматтарды ДҚ әзірлеушілері болашақ қолданушылармен 

диалог құру барысында анықтайды. Деректерді енгізуге, жаңартуға және 

түзетуге де қойылатын талаптар да осы кезеңде анықталады. Қолданушылар 

талаптары міндеттемелерді талдау кезінде нақтыланып толықтырылып 

отырады.  Әр түрлі пәндік аймақтарды талдау кезіндегі үлгі сұрақтар құрамын 

қарастырайық.  

Мысалы. Жоғары оқу орны студенттерін тіркеуге арналған ДҚ құру. 

Пәндік аймаққа талдау жасау: 

1. Жоғары оқу орнында қанша студент бар? 2. Жоғары оқу орнында қанша 

факультет пен бөлімшелер бар? 3. Факультет пен курстар бойынша студенттер 

қалайша бөлінген? 4. Әр мамандық бойынша әр курста қанша пән оқытылады? 

5. ДҚ ақпарат қаншалықты жиі жаңартылып отырады? 6. Жоғары оқу орнында 

қанша оқытушы бар? 7. Жатақханада қанша студент тұрады, жеке пәтерлерде 

қанша адам тұрады? 8. Қанша дәріс, зертханалық және практикалық сабақтар 

жүргізетін аудиториялар бар?  9. Оқытылатын курстар арасында қандай 

байланыстар бар? 10. 1-9 ға дейінгі пункттерде көрсетілген ақпарат қазір 



16 
 

қалайша қолданылады (сабақ кестесі, емтихандар, сынақтар және т.б.)? 11. ДҚ 

кім, қанша адам және қаншалықты жиі қолданады? 

 

1.3 Ақпараттық объектілер мен олардың арасындағы байланыстарды 

анықтау  

Пәндік аймақты зерттеудің екінші фазасы ақпараттық объектілерді таңдау, 

әр объект үшін қажетті қасиеттерді орнату, объектілер арасындағы 

байланыстарды анықтау, ақпараттық объектілерге қойылған шектеулерді 

анықтау, олардың арасында байланыс түрлерін анықтау, ақпараттық 

объектілерді сипаттау болып табылады. «Бейнерегистратор» ДҚ  пәндік 

аймағына жасайық.  

Ақпараттық объектілерді таңдағанда, бірқатар сұрақтарға жауап берелік:  

1. ДҚ сақталатын деректерді қандай кластарға бөлуге болады?  

2. Әрбір деректер класына қандай атау беруге  болады?  

3. Деректердің  әрбір класынан қандай анағұрлым қызықты қасиеттерді 

таңдап алуға болады (пайдаланушының тұрғысынан)?  

4. Таңдалған қасиеттер жиынтығына қандай атаулар тағайындауға болады?  

Мысал. «Бейнерегистратор» ДҚ осы жабдықты сатып алғысы келетін 

пайдаланушыларға арналған. Әр түрлі пайдаланушылармен сөйлесіп, 

каталогтарды қарап шыққаннан кейін, оларды үш ақпараттық нысан 

қызықтыратыны белгілі болды: бейнерегистратор, бейнеплеер, қатты диск. 

Әрбір ақпараттық объектінің ең маңызды сипаттамаларын қарастырыңыз.  

Нысан - БЕЙНЕРЕГИСТРАТОР.  

Атрибуттары - өндіріс елі, өндіріс фирмасы, үлгі нөмірі, типі, жазба 

каналдарының саны, кеңейтілімі, жиілігі, сығу форматы, деректерді сақтау, 

қосымша көлемі, бағдарламалық жасақтама мүмкіндіктері, жазу жылдамдығы, 

жарық сезімталдығы, горизонталды шолу бұрышы, жазу және көрі мүкіндігі, 

бағасы, өндірілген жылы.  

Нысан – БЕЙНЕПЛЕЕЙЕР. 

Атрибуттары - өндіріс елі, өндіріс фирмасы, үлгі нөмірі, теледидарлық 

жүйесі, ойнату бастарының саны, үздіксіз жұмыс ресурсы, желідегі кернеуі, 

таймердің болуы, өлшемі, салмағы, бағасы, өндірілген жылы.  

Объект – БЕЙНЕТАСПА.  

Атрибуттары - атауы, өндіріс елі, өндіріс фирмасы, кассета түрі, ойнау 

уақыты, бағасы.  

Енді ақпараттық нысандар арасындағы байланыстарды анықтайық. 

Анықтау барысында келесі сұрақтарға жауап беруге тырысайық:  

1. Ақпараттық объектілер арасындағы байланыс қандай түрлері?  

2. Әр байланыс типіне қандай атау беруге болады?  

3. Бұдан кейін қолдануға болатын қандай байланыс түрлері бар?  

4. Байланыс түрлері комбинациясын қолданудың мағынасы бар ма?  

Объектілер мен олардың сипаттамаларына қандай шектеулер қоюға 

болатындығын анықтайық. Тұтастық шектеулігі дегеніміз - әдетте деректерге 

қойылған логикалық шектеулер. Тұтастық шектеулігі - бұл белгілі бір ақпарат 
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объектісі немесе оның сипаттамалары үшін белгіленген және олардың 

әрқайсысы үшін сақталуы керек қасиет.  

Келесі шектеулерді енгізейік:  

1. «Бейнерегистратор типі» 1-ден 3-ке дейін өзгереді. 

2. «Желідегі кернеуі» атрибутының мәні 110-нан 240 В-ге дейін өзгереді.  

3. «Бағдарламалық жасақтама мүмкіндіктері» атрибутының мәні 1-ден 20-

ға дейін және т.б. 

Объектілердің әр түрлі кластары арасындағы байланыстар. 

Имитациялық үлгіде нысандар кластарынан басқа олардың арасындағы әр 

түрлі байланыс  типтері де көрсетіледі. Мұндай байланыстар шынайы әлемдегі 

түрлі нысандар арасындағы қатынастарды үлгілейді. Имитациялық үлгіде 

орналастырылатын байланыстарды таңдауда ДҚ қолданушыларының 

ақпараттық қажеттіліктерін басшылыққа алған жөн. 

Әрбір байланыс атауымен, типімен, ену класымен және бағдарымен 

сипатталады. Сілтеменің атауы етістік болуы керек, мысалы, «Жатады», 

«Бекітілген», «Қосылған» және т.б. Пәндік аймақтың барлық ақпараттық 

объектілері бір-бірімен байланысқан болу керек. Пәндік аймақ нысандары 

арасында туындайтын сәйкестіктер, қатынастар  байланыстар деп аталады. 

Байланыстар түрлері төмендегідей: 

 «біреуден-біреуге» (1:1); 

 «біреуден көпке» (1:M); 

 «көптен біреуге» (М:1); 

 «көптен көпке» (M:M).  

Енді осы байланыс типтерін мысал негізінде  қарастырайық.  

Мысал. Біреуден көпке байланысы А объектісіне бірнеше В объектісі 

жатады немесе сәйкес келеді, бірақ  В объектісіне тек бір ғана А объектісі  

сәйкес келеді. Түсінікті болу үшін төмендегі суретті қарастырайық. 

 

 
 

 

Бір клиентте бірнеше телефон нөмірі болуы мүмкін. 

 



18 
 

 
 

Сурет 2.1. Біреуден көпке байланысының жүзеге асуы 

Бірақ бір нөмір бір клиентке ғана ресімделген. Клиенттер туралы деректер 

кестесі мен олардың телефон нөмірлері сақталған кесте бар болсын. Бір 

клиентте бірнеше телефон болуы мүмкін, сонымен қатар, бір нақты телефон 

нөмірі тек бір ғана клиентке тиесілі болатындығын да батыл айтуға болады. Бұл 

біреуден көпке байланысының мысалы болып табылады. 

А кестесіндегі бірнеше объектіге В кестесіндегі бірнеше объекті сәйкес 

келсе және В кестесіндегі бірнеше объектіге А кестесіндегі бірнеше объекті 

сәйкес келсе көптен көпке байланысы жүзеге асады. Қарапайым мысал 

қарастырайық. 

 

 
 

Сурет 2.2. Көптен көпке байланысының жүзеге асуы 

 

Бір кітапта бірнеше авторлар болуы мүмкін. Автор да бірнеше кітап жазуы 

мүмкін.  

Кітаптар мен авторлардан тұратын кестелер бар болсын. Мынадай екі 

тұжырым келтірейік. Бірінші: бір кітапты бірнеше автор жаза алады. Екінші: 

автор бірнеше кітап жаза алады. Мұнда көптен көпке байланысының мысаоын 

көруге болады. Мұндай байланыс (көптен көпке) үшінші кестені қосу арқылы 

іске асырылады. 

Біреуден біреуге байланыс түрі сирек кездеседі. Мұндай байланыс түрі 

кездескен жағдайда екі кестені бір кестеге біріктіру керек. 
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Сурет 2.3 Біреуден біреуге байланыс мысалы 

 

 

1.4 Пәндік аймақтың инфологиялық (концептуалды) үлгісін құру 

 

Пәндік саладағы талдаудың қорытынды кезеңі оның инфологиялық 

құрылымын немесе концептуалды үлгісін жобалаудан тұрады. 

Концептуалды үлгі - қарастырылып отырған пәндік салада қызығушылық 

танытатын және деректерді талдау нәтижесінде анықталатын объектілердің 

сипаттамасы мен олардың өзара байланыстарын қамтиды. 

Пайдаланушылардың ақпараттық қызығушылықтарын ескере отырып, 

пәндік саланы құрылымдау үшін концептуалды үлгі қолданылады. Ол пәндік 

саланың ақпараттық мазмұнын жүйелендіруге мүмкіндік береді, пәндік 

саланың үстінен "жоғарыға көтерілуге" және оның жеке элементтерін көруге 

мүмкіндік береді. Мәліметтердің деңгейі таңдалған үлгіге байланысты. 

Концептуалды үлгі пайдаланушының пәндік салаға көзқарасы болып 

табылады және ДҚБЖ  бағдарламалық қамтамасыз етілуіне де, техникалық 

шешімдерге де тәуелді емес. 

Концептуалды үлгі тұрақты болуы тиіс. Деректерді өңдейтін қолданбалы 

бағдарламалар өзгеруі мүмкін, олардың физикалық сақталуын ұйымдастыру 

өзгеруі мүмкін, концептуалды үлгі өзгеріссіз қалады немесе қосымша 

деректерді енгізу мақсатында ұлғаяды. 

Концептуалды сызбаның кең таралған үлгілерінің бірі "нысан - 

байланыс"(ER-үлгілер (немесе ER-диаграммалар))  үлгісі болып табылады. 

Нысан мен байланыс бұл үлгінің  негізгі конструкциялары болып табылады. 

Нысан бойынша, ақпаратты жинайтын пәндік саладағы объектінің негізгі 

мазмұнын түсінеді. Нысан ретінде орын, зат, жеке тұлға, құбылыс болуы 

мүмкін. 

Нысан данасы - нақты обьект. 

 

Мысалы: 

нысан (обьект) – қызметші 
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нысан данасы-Иванов А. В. 

       нысан (объект) - институт  

      нысан данасы - Мәскеу мемлекеттік университеті 

 

Нысан атрибуттармен - аталған сипаттамалармен анықталады. 

Мысалы: 

нысан – қызметші 

 атрибуттар: Аты-жөні, туған жылы, мекен-жайы, білімі және т. 

б. 

 

 Үлгіге атрибутты орнату үшін оған атау беру және рұқсат етілген мәндер 

аймағын анықтау керек. Атрибуттың мақсаты - нысанын анықтау. 

Нысандар арасындағы қатынастарды байланыс анықтайды. Байланыс 

түрлері: бірден бірге, бірден көпке, көптен көпке. 

      "Нысан-байланыс" үлгісін құру кезінде графикалық диаграммалар 

қолданылады. 

Бұл ретте: нысан-тіктөртбұрыштар, атрибуттар-сопақша, байланыс-

ромбтар, 11 суретті қараңыз. 

Практикада бір пәндік аймақты толық көрсететін үлгілердің бірнеше 

нұсқаларын құру керек. 

Бірдей қасиеттерге ие объектілер жиынтығы объектілер класы деп 

аталады. Мысалы, "СТУДЕНТ" класындағы объектілер үшін мұндай қасиеттер 

жиынтығы: "ТУҒАН_ЖЫЛЫ", "ЖЫНЫСЫ" және т. б. болып табылады. 

Объектілер жоғарыда аталған "СТУДЕНТ" объектісі ретінде нақты және 

студенттер оқитын "ПӘНДЕР" сияқты деректер болуы мүмкін. 

Мысалы. «Сессия» ДҚ құрайық. Деректер қоры факультеттердегі 

студенттердің семестрдегі жұмысы туралы жедел ақпарат беруі керек. 

Сессияның нәтижелері тек қана емтихандарды санайды. 

Жұмыстың мәні мен ДҚ бойынша тапсырманы тұжырымдау негізінде тек 

бір ғана қосымшаны бөліп көрсетуге болады. Біз түрлі факультеттердегі 

студенттердің қандай да бір пәндер бойынша үлгерімі туралы айтып отырмыз. 

Нақтырақ айтқанда, әрбір студенттің, оқу тобының, курстың, факультеттің 

сессия нәтижелері бойынша анықтама беру, сондай-ақ тізімдемені автоматты 

түрде жасау туралы болып отыр. 

Келесі нысандарды таңдайық: 

ИНСТИТУТ, ФАКУЛЬТЕТ, СТУДЕНТ, ОҚЫТУШЫ, ПӘН. 

Бұл мысалда ЕМТИХАН немесе ВЕДОМОСТЬ мәнін бөліп көрсетуге 

болады, бірақ бар деректерден байланыс арқылы ведомость жасауға болады. 

Әрбір нысанды атрибуттар жиынтығымен анықтаймыз: 

ИНСТИТУТ (аты, бағыныстылығы, мекен-жайы, телефоны, ректордың 

аты-жөні)  

ФАКУЛЬТЕТ (атауы, мамандық коды, кафедралар туралы мәліметтер, 

түлектер саны, декан).  

СТУДЕНТ (Аты-жөні, тобы, курсы, ағымдағы семестрдің нөмірі, жынысы). 
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ОҚЫТУШЫ (Аты-жөні, лауазымы, атағы, кафедрасы, өтілі).  

ПӘН (атауы, сағат саны, пән коды, сабақ түрлері, оқитын семестрлер саны, 

ағымдағы семестрдің нөмірлері, қандай курстарда оқытылады) 

Нысаны сипатталатын атрибуттардың әрбір жиынтығында негізгі 

атрибуттарды, яғни мәнін бірегей ететін атрибуттарды таңдау қажет. 

Атрибуттарды беру кезінде негізгі атрибуттар атап өтілді. 

Нысан арасындағы байланысты анықтайық. 

Байланыс атауы  Нысан арасындағы байланыс 

оқу   студент, факультет  

зерттейді   студент, пән 

бар    институт, факультет  

жұмыс істейді    оқытушы, факультет 

оқытады    оқытушы, пән  

емтихан    студент, пән, оқытушы 

 

Нысандарды таңдай отырып, атрибуттарды белгілеп, қарым-қатынастарды 

талдағаннан кейін, деректер базасының инфологиялық (концептуалды) үлгісін 

құруға болады. 

«Үлгерім» деректер базасының концептуалды диаграммасы 11-суретте 

ұсынылған (нысандардың атрибуттары диаграммада көрсетілмеген). 

Қарастырылған мысалдағы кейбір шектеулерді қарастырайық: 

1. Телефон атрибутының мәні (нысан - ИНСТИТУТ) алты таңбалы бүтін 

оң санмен беріледі.  

2.  "Факультет коды" (нысан - ФАКУЛЬТЕТ) атрибутының мәні 1-10 

аралығында болады.  

3. "Курс" атрибутының мәні (нысан - СТУДЕНТ) 1-6 аралығында жатыр. 

4. "Семестр" атрибутының мәні (нысан - СТУДЕНТ, ПӘН) 1-12 

аралығында жатыр. 

5.  "Сағат саны" атрибутының мәні  (нысан - ПӘН) 1-300 аралығында 

жатыр. 

6. Бір студент тек бір топқа тіркелуі мүмкін. 

7. Бір студент тек бір факультетте оқи алады. 

8. Бір студент семестрде 3-тен 5 пәнге дейін тапсырады 

9. Бір студент семестрде 6-дан 12-ге дейін пәндерді оқиды. 

10. Бір оқытушы тек бір кафедраға тіркеледі. 

11. Бір студент бір пәнді үш реттен артық емес қайта тапсыра алады. 

12. Кілттер: институт атауы, факультет атауы, студенттің аты-жөні және 

тобы, оқытушының аты-жөні және кафедрасы, пән атауы. 
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Сурет 2.4 «Үлгерім» ДҚ концептуалды сызбасы 

 

 
 

Сурет 2.5 Деректердің инфологиялық үлгісін құру мысалы 
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2. ФИЗИКАЛЫҚ ЖОБАЛАУ 

 

2.1. Даталогиялық жобалау 

 

Деректер қорының даталогиялық үлгісін құру үшін инфологиялық үлгі 

бастапқы болып табылады және белгілі бір деректер қорын жобалау және 

әзірлеу процесінде пәндік сала мамандары (ол үшін деректер банкі құрылады) 

мен ДҚ әкімшісі үшін аралық модель болып табылады. 

 

 
 

Сурет 3.1 ДҚ құрылымын жобалау 

 

Деректердің мазмұны мен физикалық ұйымдастырылуына қарамастан 

деректердің элементтері арасындағы логикалық байланыстарды бейнелейтін 

үлгі даталогиялық деп аталады. 

Бұл ретте даталогиялық үлгі ДҚБЖ, сондай-ақ нақты пәндік саланың 

инфологиялық үлгісі негізінде ескере отырып әзірленеді. 

Пәндік саланың инфологиялық үлгісі бірінші болып құрылады. Алдын ала 

инфологиялық үлгі жоба алдындағы сатыда құрылады және одан кейін 

деректер қорын жобалаудың неғұрлым кеш сатыларында нақтыланады. Содан 

кейін оның негізінде концептуалды (логикалық), ішкі (физикалық) және сыртқы 

үлгілер құрылады.  

Бағдарламалау тілінде деректер базасының логикалық құрылымын 

сипаттау даталогиялық жобалаудың соңғы нәтижесі болып табылады. Бұл 

жағдайда деректерді суреттеу тілінің конструкциясы мен ақпараттық бірліктер 

мен олардың арасындағы байланыстарды графикалық бейнелеудің арасында 

бірмағыналық сәйкестілік қамтамасыз етілуі тиіс.  

Графикалық көрініс деректер қорының құрылымын автоматты жобалау 

барысында жобалаушымен қарым – қатынастың интерфейстік жабдығы ретінде 

және де жобаны құжаттау кезінде де қолданылады. Деректер қорының 

логикалық құрылымын жобалау барлық ақпараттық бірліктер мен олардың 

арасындағы байланысты анықтауды, оларға ат беруді білдіреді. Егер де 
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ақпараттық бірліктер үшін әртүрлі типтерді қолдану мүмкін болса, онда 

олардың типін анықтау қажет. Сонымен қатар кейбір сандық сипаттамаларды 

да көрсету керек, мысалы, өріс ұзындығын берген жөн.  

 

2.2 Даталогиялық үлгінің сипаттамасы 

 

Даталогиялық үлгі деректер қоры жобаланатын ортада ДҚБЖ кіретін 

ақпараттық бірлік терминдерінде құрылады. ДҚБЖ тілінде деректер қорының 

логикалық құрылымын суреттеу деректер сызбасы деп аталады.  

Ең жиі деректер қорын жасау кезінде реляциялық ДҚБЖ қолданылады. 

Осы типті ДҚБЖ үшін даталогиялық арнайы формадағы кестелердің жиынтығы 

түрінде ұсынуға ыңғайлы (кесте 1.4). Мұндай кесте деректер қорында 

пайдаланылатын әрбір қатынас үшін жасалады. Базадағы қарым-қатынас 

инфологиялық модельден жасалған объектілер кластарына сәйкес келеді. 

Сонымен қатар, қарым-қатынастар пәндік саланың кейбір байланыстарын 

ұсына алады. Әрбір кестеге оның кілттерін сәйкес қою керек. Кілттің сызбасы 

кілтті құрайтын қатынас атрибуттарын аударуды білдіреді. Қарапайым және 

құрамдас кілттер бар. Қарапайым кілт бір атрибуттың негізінде құрылады. 

Негізгі кілт бірнеше атрибуттарды қолдану негізінде құрылады.  Кілттер 

бастапқы, сыртқы және көмекші болып бөлінеді. 

Бастапқы индекс әрбір кесте үшін бір ғана болуы керек. Маңызы бар 

бастапқы кілтті қалыптастыру үшін пайдаланылатын атрибуттар кестедегі әрбір 

жазба үшін бірегей болуы тиіс. Бастапқы кілттің мәндері әр жазбаны бірегей 

сәйкестендіреді. Бастапқы кілттің бірдей мәні бар кестеде екі жазба болуы 

мүмкін емес. Мысалы, «Қызметкерлер» қатынасына арналған бастапқы кілт 

ретінде әрбір қызметкер туралы жазба үшін бірегей мәні болып табылатын 

"Табельдік нөмір" атрибутын таңдауға болады. 

Сыртқы кілттер қарым-қатынаста 1:М типті байланыстарды іске асыру 

үшін пайдаланылады. Сыртқы кілт "көп" байланыс жағында орналасқан 1:М 

қатынас үшін құрылады. Сыртқы кілттің әрқашанда оған сәйкес келетін 1:М 

типті "бір" байланыс жағында орналасқан қарым-қатынастың бастапқы кілті 

болуы тиіс. 

"Сыртқы - бастапқы" байланысқан кілт үшін сынған сызықпен 

даталогиялық үлгі сызбасына қосылады. Мысалы, егер "Қызметкерлер" 

кестесінде "Санат шифры" атрибуты бар болса, онда бұл атрибутты "Санат" 

кестесімен байланыс үшін сыртқы кілт ретінде пайдалануға болады. Соңғы 

кестеде "Санат шифры" жолағы бойынша бастапқы кілт болуы тиіс. Сыртқы 

кілттер бір кесте үшін бірнеше болуы мүмкін. Бастапқы және сыртқы кілттер, 

әдетте, жол немесе заттық түрі бар атрибуттар емес, бүтін атрибуттардың 

негізінде құрылатынын атап өткен жөн. Бастапқы және сыртқы кілттерден 

басқа қосалқы индекстер жиі қолданылады. Олар байланысты жүзеге асыру, 

экранға шығару және есептер мен т. б. жасау кезінде қажетті реттеу алу үшін 

қолданылады. Көмекші индексті пайдаланудың әрбір жағдайында оның 

қажеттілігі негізделуі тиіс. Индекстердің көп санын қолдану ДҚБЖ  жұмысын 
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баяулатады, өйткені қарым-қатынас жазбаларына жасалатын операциялар 

барлық индекстерді түзетуді талап етеді. 
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III БӨЛІМ. MS SQL SERVER-МЕН ЖҰМЫС БАРЫСЫ 

 

3.1 Деректер қорын құру 

 

SQL Server –де деректер қорының екі түрі қолданылады: жүйелік және 

пайдаланушылық. Жүйелік деректер қоры SQL серверінің дұрыс жұмысы үшін 

қажет. Пайдаланушылық деректер қоры сервер қолданушылары арқылы 

құрылады және кез-келген ақпаратты сақтауға мүмкіндік береді. Оларды 

өзгертуге және жоюға, қайтадан құруға болады.  

Жүйелік деректер қоры  

MS SQL Server –де төрт жүйелік деректер қоры құрылады: 

− Master: бұл сервердің басты деректер қоры, оған зақым тиген жағдайда 

сервер жұмыс істетуін тоқтатады. Ол барлық қолданыстағы сервер 

пайдаланушыларының логиндерін, олардың рөлдерін, әр түрлі 

конфигурациялық баптауларды, деректер қоры туралы ақпарат және атауларын 

сақтайды. 

− Model: бұл деректер қоры басқа деректер қоры құрылуына негіз 

болатын нұсқаны көрсетеді. Яғни, сіз SSMS арқылы өз деректер қорыңызды 

құрғанда, ол model қорының көшірмесі түрінде құрылады. 

− Msdb: SQL жоспарлаушы сияқты компонент орындаған жұмыс туралы 

ақпаратты сақтайды.Сондай-ақ, ол резервтік дерекқорлар туралы ақпаратты 

сақтайды. 

− Tempdb: уақытша нысандарды сақтау үшін арналған деректер қоры. 

Серверді әрбір қайта жүктеген сайын олар қайтадан құрылады. 

 

Бұл барлық деректер қорларын SQL Server Management Studio ортасында 

Databases -> System Databases-те көруге болады: 
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Бұл деректер қорын өзгертуге болмайды, model деректер қорынан 

басқалары. 

Серверді орнату барысында PolyBase  компоненті таңдалып және 

орнатылса, онда серверде қосымша автоматты түрде тағы да үш деректер қоры 

орнатылады, олар: DWConfiguration, DWDiagnostics, DWQueue. 

 

 

3.2 SQLManagementStudio ортасында деректер қорын құру 

 

Өз деректер қорымызды құрамыз.Ол үшін SQL тіліндегі скриптерді 

қолдана аламыз, немесе графикалық орталар арқылы SQL Management Studio-

де құра аламыз. Қазіргі жағдайда біз екінші тәсілді қолданамыз. Ол үшін SQL 

Management Studio ортасын ашамыз және Databases-ті тышқанның оң жақ 

батырмасын басамыз. Кейін пайда болған экран терезесінен New Database 

жолын таңдаймыз:  

 

 

Бұл әрекеттен кейін деректер қорын құру терезесі ашылады: 
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Database өрісіне жаңа деректер қоры(мқ) атауын енгіземіз. Біздің құратын 

деректер қорымыз universityдеп аталсын. 

Келесі Ownerөрісі деректер қорының иесінің атауын береді. Әдетте, ол 

<defult> параметрі мәніне ие, яғни иесі осы дерекқорды жасайтын болады. Бұл 

өрісті өзгеріссіз қалдырыңыз. 

Кейін деректер қорының жалпы баптауларын орнатуға арналған кестемен 

жұмыс жүреді. Ол екі жолды құрайды, біріншісі - бастапқы құжат үшін 

баптауларды орнату,ол жерде деректер сақаталады, екіншісі - журнал 

файлының конфигурациясы үшін. Әдетте, біз келесі баптауларды орната 

аламыз: 

 Logical Name: логикалық атау, қорының құжатына рәсімделеді. 

 File Type: құжаттардың бірнеше типтері бар, бірақ ережеге сай, негізгі 

жұмыстар деректер құжаттарымен(ROWS Data) және лога құжаттарымен(LOG) 

жүреді. 

 Filegroup: құжаттар тобын білдіреді. Құжаттар тобы көптеген 

құжаттарды сақтауы мүмкін және әр түрлі орындарда орналастыру үшін 

деректер қорын бөлу үшін қолданылады. 

 Initial Size (MB): құру барысында құжаттардың бастапқы өлшемдерін 

орнатады( факті өлшемі бұл мәннен өзгеше болуы мүмкін). 

 Autogrowth/Maxsize: дерекқор өзінің бастапқы өлшеміне жеткенде, SQL 

Server бұл мәнді файлды өсіру үшін пайдаланады. 

 Path:деректер қоры сақталатын каталог. 

 File Name:физикалық файлдың нақты атауы. Егер көрсетілмесе, 

логикалық аты пайдаланылады. 
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Деректер қоры атауын енгізгеннен кейін ОК батырмасына басамыз, МҚ 

қоры құрылады.  

Осы әрекеттен кейін ол сервердегі деректер қорында пайда болады. Егер де 

бұл МҚ қажет емес болған жағдайда, онда тышқанның оң жақ батырмасын басу 

арқылы Deleteбұйрығын орындаймыз: 
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ТӘЖІРИБЕЛІК САБАҚТАР 

 

№1 Тәжірибелік жұмыс. ДЕРЕКТЕР ҚОРЫН ЖОБАЛАУ 

 

№1 тәжірибелік жұмыс жұмыс жазбаша орындалады және сабақ 

соңында тексеруге тапсырылады. Тексеруден кейін баға қойылады. 

 

1.1. Тапсырманы таңдау 

  

Кестеден оқу тобының тізіміндегі студенттің нөміріне сәйкес келетін 

"Тапсырма нұсқалары. №1 зертханалық жұмыстар.doc" тапсырманың нұсқасын 

таңдау керек. Барлық келесі практикалық жұмыстар үшін нұсқа өзгеріссіз 

қалады. Әр студентке барлық практикалық жұмыстарды орындау барысында 

қолданылатын пәндік саланың өз нұсқасы ұсынылады.    

    

1.2. Пәндік саланы талдау 

Таңдалған нұсқаны келтіру негізінде: кәсіпорын атауы, мақсаты, 

кәсіпорынның қызметі, кәсіпорынның құрылымы, пайдаланушылардың 

ақпараттық қажеттіліктері (қысқаша). 

 

1.3. Пәндік саланың негізгі мәндерінің сипаттамасы. 

Мұнда негізгі мәндердің (нысандардың) сипаттамасын келтіру керек . 

Ақпараттық қажеттіліктерді талдау негізінде мәндерді іріктеу жүргізіледі. 

Мәндерді сипаттау кестелерін келтіру қажет (3-тен кем болмауы тиіс). 

 

1.1-кесте. Пән саласы нысандарының тізімі. 
Р/

с 

Нысан атауы Қысқаша сипаттамасы 

   

   

Бұл жерде әрбір нысан данасы үшін атрибуттарды (кемінде 5) таңдау 

келтіріледі. Реттелген және көзделмеген сұрауларға жауаптарды қалыптастыру 

үшін қажетті нысан атрибуттары ғана іріктеледі. Әрбір объект үшін оның 

атрибуттарының кестелерін келтіру керек. 

 

1.2-кесте. Атрибуттар тізімі. 
Р/

с 

Атрибут атауы Қысқаша сипаттамасы 

   

   

Ақпараттық сұраныстарды талдау негізінде нысан арасындағы байланысты 

анықтау қажет. Анықталған байланыстар үшін 1.3-кестені толтыру қажет. 

 

1.3-кесте. Пәндік саладағы байланыс тізімі. 
Р/

с 

Байланыс атауы Нысан, байланысқа 

қатысушылар 

Қысқаша 

сипаттамасы 
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1.4. Инфологиялық үлгі құру. 

 

1.1-1.3 кестелерінен  алдын-ала  таңдалған нұсқа негізінде: 

 объектілер кластарын (нысандарды) және олардың қасиеттерін 

сипаттау, 

 олардың арасында бар байланыстарды орнату, 

 1.3 кесте негізінде  жазбаша түрде байланыс түрлерін негіздеу (1:1, 1:м 

және т. б.). 

Графикалау кезінде инфологиялық модельдер бүкіл схема бойынша 

бірыңғай шкалаға сәйкес болуы керек. Объектілердің сыныптарын белгілейтін 

барлық төртбұрыштар бірдей өлшемде болуы керек. Осыған ұқсас, 

байланыстардың аттары бар барлық ромбалардың бірдей мөлшері болуы тиіс. 

 

1.5. Даталогиялық модельді құру. 

 

1.1-1.3 кестелері және алдын-ала таңдалған нұсқа, инфологиялық модель 

және ДҚ  қалыпқа келтірілуі негізінде: 

 1.1-1.3 әрбір кесте үшін кілттердің сәйкестігін жүргізу, 

 әрбір ДҚ  кестесі үшін 1.4 кестеге сәйкес нысанды толтыру.  

 

1.4-кесте. Даталогиялық модель үшін кесте құрылымы 
Р/

с 

Деректеме

нің атауы 

Идентифик

атор 

тип

і 

ұзынд

ығы 

Кеск

ін пішімі 

Шект

еулер және 

түсініктеме 

       

       

 

2. ЕСЕПТІҢ МАЗМҰНЫ 

 

1. Жұмыстың атауы мен мақсаты. 

2. Кәсіпорын құрылымының сызбасын қоса алғанда, пәндік саланы сөздік 

және схемалық талдау. 

3. Пән саласының негізгі мәндерін сипаттай отырып 1.1-1.3 кестелерін 

толтыру.  

4. Нұсқаға сәйкес ДҚ  инфологиялық үлгісі. 

5. Деректердің инфологиялық үлгісіндегі байланыс түрлерін негіздеу. 

6. ДҚ  даталогиялық үлгісі (кесте. 1.4.). 

 

 

3. РӘСІМДЕУ ҮЛГІСІ 

 

Мысал. "Студенттердің оқуы"деректер қорын жасау. 
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Шешімі. 

Бірінші қадам. Пәндік саланы талдау. 

Студенттер факультеттердің бірінде оқиды, оның функциясына деканат 

басқаруымен, оқу процесін бақылау кіреді. Оқу үрдісіне факультеттердің біріне 

әкімшілік қарайтын кафедра оқытушылары қатысады. Әр факультетте бірнеше 

кафедра болуы мүмкін. Кафедра студенттері топпен ұйымдастырылған.  

Кафедра оқытушылары тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы, ғылыми атағы, 

жүктемесі және жұмыс өтілі, тұратын мекенжайы, жасы бойынша сипатталады. 

Әр кафедра өзіне бекітілген пәндердің белгілі бір жиынтығын оқиды. Әрбір 

пән өзінің толық атауымен сипатталады, сол сияқты жалпы сағат саны мен 

бақылау түрі (сынақ, емтихан) көрсетіледі. Әр семестрдің соңында емтихан-

сынақ ведомостары құрастырылады,онда пәндер және қандай топтар үшін 

бақылау түрі, оқытушының тегі және оқу жылы мен семестр көрсетіледі. Әрбір 

осындай ведомоста студенттер тізімі жазылады және баға қойылады. 

Екінші қадам. Пәндік аймақтың негізгі мәндерінің сипаттамасы. 

"Студенттердің оқуы" деректер қорының пәндік саласына жүргізілген 

талдау нәтижесінде осы ДҚ  негізгі мәндерін көрсету оңай. Өйткені физикалық 

деңгейде нысан кестеге сәйкес келеді, онда негізгі ДҚ  кестелеріндегі мәндерді 

тізімдеу кажет. 

Жобаланған ДҚ  реляциялық моделіне келесі кестелер (мәндер) кіреді: 

Факультет, Кафедра, оқытушылар, топтар, студенттер, пәндер,ведомостар. 

 

Нысан тізімі. 
№ Атауы  Тағайындау 

1 Факультет Факультет және оның деканаты туралы 

мәлімет 

2 Кафедра Кафедра туралы мәлімет 

3 Оқытушылар Кафедра құрамындағы қызметкерлер туралы 

мәлімет 

4 Топтар Әр кафедраға бекітілген топтар тізімі 

5 Студенттер  Әр топ студенттерінің тізімі 

6 Пәндер Әр кафедраға бекітілген пәндер тізімі 

7 Ведомостар  Студенттер тізімі және олардың бағалары бар 

емтихан-сынақ ведомостары 

8 Бағынышты ведомость Бірдің көпке байланысын ведомостағы кесте 

ішіндегі мәлімет көрсетеді. Сондай-ақ, әрбір 

ведомостқа бірнеше студенттерден құралған нақты 

топтарды жазады.   

 

Әрбір кестенің (нысан үшін)  атрибуттарына сипаттама келтіреміз. 

Физикалық деңгейде атрибут-бұл кесте бағаналары және объектінің белгілі бір 

қасиетін білдіреді. 

 

«Факультеттер» кестесіндегі атрибуттар тізімі 

 
Кілттік 

өріс 

Атауы  Тағайындау 
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Бастапқы 

кілт 

Факультет коды Кілттік өріс кестедегі әрбір жазбаны бір 

мәнді сәйкестендіруге арналған. Бұл бастапқы 

кілт. Әр факультетке сәйкес бірегей мән бүтін 

сан болуы керек. Яғни, әр факультетті 

сәйкестендіру үшін факультеттердің атаулары 

емес, белгілі бір нөмір қолданылады. Бұл нөмір 

кездейсоқ бүтін сан немесе санауыш ретімен 

болуы мүмкін. 

 Факультет атауы 

Деканның аты-

жөні 

 

 Деканат 

бөлмесінің нөмірі 

 

 Деканның 

телефоны 

 

 

«Кафедра» кестесіндегі атрибуттар тізімі 
Кілтті

к өріс 

Атауы  Тағайындау 

Бастап

қы кілт 

Кафедра коды Кілттік өріс. Бұл бастапқы кілт. Бұл әр кафедраға 

сәйкес келетін бірегей мән. Алайда, әрбір  кафедраны 

сәйкестендіру үшін бастапқы кілт жеткіліксіз,  әрбір 

кафедра белгілі бір факультетке тиесілі. Ол үшін біз 

сыртқы кілтті қолданамыз. 

сыртқ

ы кілт  

Факультет коды Сыртқы кілт-басқа қатынастың бастапқы кілті 

болып табылатын қатынас атрибуты. Біздің жағдайда 

бұл кесте атрибуты факультеттер. Сыртқы кілттің 

көмегімен әр кафедра қай факультет жататыны 

анықталады. 

 Кафедра атауы  

 Меңгерушісінің 

аты-жөні 

 

 Кафедра 

бөлмесінің нөмірі 

 

 Кафедра 

телефоны 

 

 

«Оқытушылар» кестесіндегі атрибуттар тізімі 

 
Кілтті

к өріс 

Атауы  Тағайындау 

Бастап

қы кілт 

Оқытушылар 

коды 

Кілттік өріс. Бұл бастапқы кілт. Бұл әрбір 

оқытушыға сәйкес келетін бірегей мән. Мысалы, оның 

табельдік нөмірі болуы мүмкін. Алайда, әрбір 

оқытушыны анықтау үшін бастапқы кілт жеткіліксіз, 

өйткені әрбір қызметкер белгілі бір кафедраға тиесілі. 

Ол үшін біз сыртқы кілтті қолданамыз. 

сыртқ

ы кілт  

Кафедра коды Сыртқы кілттің көмегімен әр оқытушы қандай 

кафедраға тиесілі екенін анықтауға болады 

 Аты-жөні  
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 Лауазымы  Ассистент, доцент, профессор, аға оқытушы 

 Ғылыми атағы  

 Жүктемесі  

 Жұмыс өтілі  

 Тұратын мекен-

жайы 

 

 жасы  

 

«Топтар» кестесіндегі атрибуттар тізімі 
Кілтті

к өріс 

Атауы  Тағайындау 

Бастап

қы кілт 

Топтың коды Кілттік өріс. Бұл бастапқы кілт. Бұл әрбір топқа 

сәйкес келетін бірегей мән. Мысалы, оның табельдік 

нөмірі болуы мүмкін. Алайда, әрбір топты анықтау 

үшін бастапқы кілт жеткіліксіз, өйткені әрбір топ 

белгілі бір кафедраға тиесілі. Ол үшін біз сыртқы кілтті 

қолданамыз. 

сыртқ

ы кілт  

Кафедра коды Сыртқы кілттің көмегімен әр топ қандай 

кафедраға тиесілі екенін анықтауға болады 

 Топ нөмірі  

 Түскен жылы  

 Оқу курсы  

 

«Студенттер» кестесіндегі атрибуттар тізімі 
Кілтті

к өріс 

Атауы  Тағайындау 

Бастап

қы кілт 

Студент коды Кілттік өріс. Бұл бастапқы кілт. Бұл әрбір 

студентке сәйкес келетін бірегей мән. Алайда, әрбір 

студентті анықтау үшін бастапқы кілт жеткіліксіз, 

өйткені әрбір студент белгілі бір топқа жатады. Ол 

үшін біз сыртқы кілтті қолданамыз. 

сыртқ

ы кілт  

Топтың коды Сыртқы кілттің көмегімен әр студент қандай 

топтарда оқитынын анықтауға болады 

 Аты-жөні  

 Туған жылы  

 Тұратын мекен-

жайы 

 

 

«Пәндер» кестесіндегі атрибуттар тізімі 
Кілтті

к өріс 

Атауы  Тағайындау 

Бастап

қы кілт 

Пән коды Кілттік өріс. Бұл бастапқы кілт. Бұл әрбір пәнге 

сәйкес келетін бірегей мән. Алайда, әрбір пәнді 

анықтау үшін бастапқы кілт жеткіліксіз, өйткені әрбір 

пән белгілі бір кафедраға тиесілі. Ол үшін біз сыртқы 

кілтті қолданамыз. 

сыртқ

ы кілт  

Кафедраның 

коды 

Сыртқы кілттің көмегімен әр пән қандай 

кафедраға тиесілі екенін анықтауға болады 

 Пәннің  аты  

 Бөлінген сағат  
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саны 

 Бақылау түрі  

«Ведомость» кестесіндегі атрибуттар тізімі 

 
Кілтті

к өріс 

Атауы  Тағайындау 

Бастап

қы кілт 

Ведомость  

коды 

Кілттік өріс. Бұл бастапқы кілт. Бұл әрбір оқу 

ведомосына  сәйкес келетін бірегей мән. Алайда, әрбір 

ведомості сәйкестендіру үшін бастапқы кілт 

жеткіліксіз, өйткені әрбір ведомость белгілі бір пән 

бойынша белгілі бір оқу тобына және оқытушыға 

жазылады.  Ол үшін біз сыртқы кілтті қолданамыз. 

Сыртқ

ы кілт  

Топтың коды Сыртқы кілттің көмегімен ведомость  қандай 

топқа жазылғанын анықтауға болады 

Сыртқ

ы кілт 

Пәндер коды Сыртқы кілттің көмегімен ведомость  қандай 

пәнге жазылғанын анықтауға болады 

Сыртқ

ы кілт 

Оқытушылар 

коды 

Сыртқы кілттің көмегімен ведомость  қай 

оқытушыға жазылғанын анықтауға болады 

 Оқу жылы  

 семестр  

 

«Ведомостың бағынышты кестесі» кестесіндегі атрибуттар тізімі 

 
Кілтті

к өріс 

Атауы  Тағайындау 

Бастап

қы кілт 

Бағ_кесте коды Кілттік өріс. Бұл бастапқы кілт. Бұл әрбір 

бағынышты кесте  ведомосына  сәйкес келетін бірегей 

мән. Алайда, әрбір  ведомостің бағынышты кестесін 

сәйкестендіру үшін бастапқы кілт жеткіліксіз, өйткені 

әрбір ведомостің бағынышты кестесі белгілі бір 

ведомосқа тиесілі.  Ол үшін біз сыртқы кілтті 

қолданамыз. 

Сыртқ

ы кілт  

Ведомость коды Сыртқы кілттің көмегімен ведомость кестесімен 

байланыс жасалады 

Сыртқ

ы кілт 

Студент коды Сыртқы кілттің көмегімен студентті анықтауға 

болады 

 Баға   

 

Үшінші қадам. Инфологиялық үлгі құру. 

Инфологиялық үлгіні графикалық түрде көрсету керек, онда олардың 

арасындағы барлық кестелер мен байланыстар бейнеленеді. Біздің жағдайда 

байланыс сызбасы суретте көрсетілген. 
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Анықталған байланыстар үшін кестені толтырамыз 

Байланыс тізімі 

 
№ Байланыс 

атауы 

Байланысқа 

қатысатын мәндер 

Тағайындау  

1 1:М Факультет-Кафедра  Бір факультетке бірнеше 

кафедра болуы мүмкін 

2 1:М Кафедра - Топ Бір кафедрада бірнеше топ 

болуы мүмкін 

3 1:М Кафедра - Пәндер 

 

Бір кафедрада бірнеше 

оқылатын пәндер болуы мүмкін 

4 1:М Кафедра - 

Оқытушылар 

 

Бір кафедрада бірнеше 

оқытушы жұмыс істейді 

5 1:М Топ-Студенттер 

 

Әр топта көптеген 

студенттер оқиды 

6 1:М Топ - Ведомость  

 

Әрбір топқа бірнеше 

ведомость толтырылады 

7 1:М Пәндер - Ведомость  

 

Пәндердің жиынына қарай 

ведомость жазылады 

8 1:М Оқытушылар - 

Ведомость  

 

Ведомость нақты 

оқытушыға жазылады 

9 1:М Ведомость-

Бағынышты ведомость  

 

Бағынышты ведомость бір 

нақты ведомосқа тиесілі 

1

0 

1:М Студенттер-

Бағынышты ведомость  

 

бағынышты ведомоста 

топтың барлық студенттері 

тізімделген 

 

Төртінші қадам. ДҚ даталогиялық үлгісін құру. 

Даталогиялық үлгі деректер қоры сызбасының графикалық түрі ретінде 

бейнеленеді. Мұнда  мәндер атаулары, олардың атрибуттары мен мәндерінің 

арасындағы байланыстары көрсетіледі. 
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ДҚ даталогиялық үлгісі арнайы формадағы кестелер жиынтығы түрінде 

бейнеленеді. Ол кестеде атрибут атауы, идентификаторы, типі, ұзындығы, 

форматы мен шектеулері көрсетіледі. 

 

 

 

 

№ 2 ТӘЖІРИБЕЛІК ЖҰМЫС.КЕСТЕЛЕРДІ ҚҰРУ 

 

2.1 Кестелерді құру 

 

Деректер қорында негізгі нысан кестелер болып табылады. Кесте жол және 

бағандардан тұрады. Бағандар сақталған ақпараттың типін анықтайды, ал 

жолдар осы бағандар мәнін құрайды.  

Алдыңғы тақырыпта universityдеректер қоры құрылды. Ендігі кезекте оның 

бірінші кестесін құрамыз. SQL Server Management Studio ортасында кесте құру 

үшін SQL тіліндегі скриптерді қолдана аламыз, немесе графикалық дизайнер 

көмегіне жүгінеміз. Бұл жағдайда екінші тәсілге жүгінеміз. 

SQL Server Management Studio ортасындағы university түйінін ашамыз, 

ондағы Tables қосымшасын тышқанның оң жақ батырмасын басу арқылы 

контекстік мәзірді ашып, New -> Table... әрекетін таңдаймыз. 
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Кейін кесте дизайнері ашылады. Кестенің орталық бөлігінде кесте 

бағандары туралы деректерді енгізу қажет. Дизайнер үш өрісті құрайды: 

 Column Name:баған атауы 

 Data Type: баған деректерінің типтері. Деректер типтері бұл бағанда 

қандай деректер сақатала алады соны анықтайды. Мысалы, сандық тип, ол тек 

сандардан тұрады. 

 Allow Nulls:бағанда мән болмауы, яғни, баған бос қалдыру 

 

 

Мысалы, бізге оқу ғимаратындағы студенттердің деректері бар кесте құру 

қажет. Ол үшін кесте дизайнерінде төрт баған алынды: Id, FirstName, LastName 
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және Year, олар қолданушының өзіндік уникальды идентификаторын береді, 

оның аты, фамилиясы және туған жылы.  Бірінші және төртінші бағанда 

int(бүтінсандық)типін беру қажет, ал FirstName және LastName бағандары - 

nvarchar(50)(жолдық) тип.  

Кейін Properties терезесінде, кесте қасиеттерін көрсетеді, Name өрісінде 

кесте атауын –Studentsенгіземіз, ал Identityөрісінде Id енгіземіз, яғни Id бағаны 

идентификатор болады. 

Деректер қорындағы кесте атауы нақты болуы шарт. Ережеге сай, кесте 

атауы ондағы сақталатын мәндердің атауын беруі қажет. Мысалы, егер біз 

студенттерді сақтайтын болсақ, онда кестені Students деп аламыз.  

Id бағаны алғашқы кілт (primery key) рөлін орындайды. Алғашқы кілт 

нақты әрбір жолды анықтайды. Алғашқы кілт рөлін бір баған ғана немесе 

бірнеше баған атқара алады.  

Алғашқы кілтті орнату үшін Id батырмасына басамыз және пайда болған 

мәзірден Set Primary Key жолын таңдаймыз.  
 

 
 

Кейін Id өрісіне қарама-қарсы алғашқы кілт белгісі шығады.  Бұл кілт Id 

бағанының алғашқы кілт екенін білдіреді. 

University деректер қорында сақталғаннан кейін, ондаStudentsкестесі пайда 

болады: 

Біз құрылған деректер қорындағы кесте dbo. Префиксінен 

басталадындығын байқаймыз. Бұл префикс сызбаны білдіреді. Сызба нысандар 

(объектілер) сақталатын контейнерді білдіреді. Сызба деректер қорын 

логикалық тұрғыда шектейді. Егер сызба нысанды құрған кезде нақты үлгіде 

көрсетілмесе, онда нысан dbo сызбасына тиесілі болады. 

Кесте атауына тышқанның оң жақ батырмасын басамыз, контекстік мәзір 

терезесі ашылады: 
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Бұл опциялар арқылы кесте қызметін басқаруға болады. Delete (Удалить) 

опциясы кестені жояды. Design(Проект)опциясы кесте дизайнерін терезесін 

ашады, ол оның құрылысына өзгеріс енгізуге мүмкіндік береді.  

Edit Top 200 Rowsопциясы арқылы бастапқы деректерді кестеге қосуға 

болады. Бұл опция 200 бастапқы жолдық кестені ашады және оған өзгерістер 

енгізуге мүмкіндік береді.  

Кестені бірнеше деректер қатарымен толтырамыз. 

 
 

Біздің жағдайда екі жолды қосамыз.  

Select To 1000 Rowsопциясы арқылы бастапқы 1000 жолдан тұратын кесте 

құрылып, скрипт ашылады. 
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2.2 T-SQL –дегі бірінші сұраныс 

 

Алдыңғы тақырыпта SQL Management Studio ортасында бір кестеден 

тұратын қарапайым деректер қоры құрылды. Ендігі кезекте бірінші SQL-

сұранысын анықтап, орындаймыз. Ол үшін SQL Management Studio ортасын 

ашамыз, тышқанның оң жақ батырмасы арқылы Object Explorer (сервер атауы) 

элементіне басып, пайда болған контекстік мәзірден New Queryпунктін 

таңдаймыз: 

 

 
 

Кейін бағдарламаның орталық бөлігінде SQL тілі бұйрығын енгізетін 

терезе ашылады.  
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Өткен сабақта құрылған кестеден деректерді алу үшін сұраныс құрайық. 

Деректер қоры university, ал кесте dbo.Studentsдеп аталады.Ондағы деректерді 

алу үшін келесі сұранысты құрамыз: 
 

 
 

SELECT операторы деректерді таңдауға мүмкіндік береді. FROM 

деректерді алу көзін білдіреді. Бұл берілген сұраныс арқылы 

«university.dbo.Students КЕСТЕСІНЕН БАРЛЫҚ МӘЛІМЕТТІ ТАҢДАП АЛ» 

орындаймыз. Кесте атауын бергенде, оның барлық жолын деректер қорымен 

және сызбасымен көрсетеміз. 

 
 

Сұранысты енгізгеннен кейін, құралдар тақтасындағы Executeпернесіне 

басамыз., немесе F5батырмасына шертеміз.  

Сұранысты орындағаннан кейін, бағдарламаның төменгі бөлігінде кішкене 

терезе пайда болады, бұл терезеде сұраныстың нәтижесі беріледі. 

Егер бір деректер қорында бірнеше сұраныстар орындау қажет болса, 

деректер қорын түзету үшін USE бұйрығын орындаймыз. Бұл жағдайда кестеге 

сұраныста деректер қорының атауынсыз және сызбасыз беруге болады. 

 

 
 

Бұл жағдайда біз серверге толықтай сұраныс жасаймыз және сервердегі 

басқа деректер қорларына сұраныс жасай аламыз. Сондай-ақ, біз нақты мәлімет 

қорына ғана сұраныс жасай аламыз. Ол үшін қажетті деректер қоры атауына 

тышқанның оң жақ батырмасын басып, контекстік мәзірден New Queryпунктін 

таңдаймыз: 
 



43 
 

 
 

Егер бұл жағдайда біз жоғарыда қолданылған Students кестесіне сұраныс 

жасайтын болсақ, онда деректер қоры және сызбаатауын бермей, тек келесі 

жолмен беруге болады: 
 

 
 

 

 

 

№3 ТӘЖІРИБЕЛІК ЖҰМЫС. T-SQL НЕГІЗДЕРІДЕРЕКТЕР ҚОРЫН 

ҚҰРУ ЖӘНЕ ЖОЮ 

 

3.1 Деректер қорын құру 

 

Деректер қорын құру үшін CREATE DATABASEбұйрығы орындалады. 

Жаңа деректер қорын құру үшін SQL Server Management Studio ортасын 

ашамыз. Object Explorer терезесіндегі серверге нұсқаймыз,пайда болған 

мәзірден New Queryжолын таңдаймыз. 
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Сұраныс өрісіне келесі жолдарды енгіземіз: 
 

 
 

«usersdb» деп аталатын деректер қоры құрылады 
 

. 
 

БұйрықтыорындауүшінExecuteбатырмасынбасамызнемесеF5 

пернесінбасамыз. Сервердежаңадеректерқорықұрылады. 

Деректерқорықұрылғансоң, 

бізUSEкөмегіменоныағымдағыкүйгекелтіругеболады.  
 

 
 

 

Деректер қорын тіркеу 

 

Бізде басқа компьютерде құрылған деректер қорының құжаты болсын. 

Деректер қорының құжаты mdf кеңейткішіндегі құжатты береді, және бұл 

құжат түрін біз ауыстырып, көшіре аламыз. Алайда, біз бұл құжатты MS SQL 
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Serverорнатылған компьютерге көшірген кезде, ол серверде бірден пайда 

болмайды. Ол үшін серверге мәлімет қорын тіркеу қажет. Бұл жағдайда келесі 

өрнек қолданылады: 

 

 
 

Деректер қорына арналған католог ретінде сервердегі деректер қоры 

сақталған каталог қолданылады.Windows 10 жүйесі үшін бұл каталог 

C:\Program Files\Microsoft SQL 

Server\MSSQL13.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA. Мысалы, біздің жағдайда 

мәлімет құжаты userstoredb.mdf деп аталсын. Және бұл құжатты серверге 

деректер қоры ретінде қосамыз. Алдымен, оны жоғарыда көрсетілген каталогқа 

көшіріп алу керек. Содан кейін оны серверге тіркеу үшін келесі әрекетті 

орындау қажет: 

 

 
 

Бұйрық орындалғаннан кейін, contactsdb деректер қоры пайда болады.  

 

Деректер қорын жою 

 

Деректер қорын жою үшін DROP DATABASEбұйрығы орындалады, ол 

келесідей синтаксисті береді: 

 
Бұйрық жолындағы үтірден кейін барлық өшірілетін деректер қорын 

тіркеуге болады. Мысалы, contactsdb деректер қорын жою үшін: 

 
 

Мәлімет қорын өшірген кезде, ондағы барлық құжаттар бірге өшіріледі. 

 

 

3.2 Кестелерді құру және жою 

 

Кестелерді құру үшін CREATE TABLEбұйрығы орындалады. Бұл 

бұйрықпен кесте бағандарын және олардың атрибуттарын анықтайтын 

операторлар тізімін қолдануға болады.  

Бір деректер қоры 2 миллиард кестеден құралуы мүмкін.  

Кесте құрудың жалпы синтаксисі келесідей үлгіде беріледі: 
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CREATE TABLE бұйрығынан кейін құрылатын кестенің атауы беріледі. 

Кесте атауы 128 символдан тұратын ұзындыққа дейін беріледі. Атау 

алфавиттік-сандық символдардан тұрады, және $ немесе асты сызылған 

белгіден тұра алады.  

Нысан атауы бос орыннан және Transact-SQL тілінің кілттік сөздерінен 

тұра алмайды. Егер идентификатор бос орындардан тұратын жағдайда, оларды 

тырнақшаға алуға болады. Егер кілттік сөздерді қолданатын жағдайда, оларды 

тік жақшаға аламыз. 

Түзету идентификаторларының мысалдары: 

 

 
 

Кесте атауынан кейін, тырнақшада барлық кесте параметрлері және 

соңында атрибуттар қойылады. Баған және кесте атрибуттары негізгі 

компоненттер болып табылмайды.  

Кесте 1ден 1024 бағанға дейін мазмұннан тұра алады. Әрбір баған өз атауы 

және соған сәйкес мәлімет типтерімен беріледі. 

Мысалы, Customers кестесі 

 

 
 

Customers кестесі 6 бағаннан тұрады: Id, FirstName, LastName, Age, Email, 

Phone. Алғашқы екі баған клиент идентифиаторы мен оның жасын береді, типі 

INT, сандық мәндерге ие. Келесі екі баған клиенттің аты және фамилиясын 
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береді, типі NVARCHAR(20), 20 символдан тұрады. Соңғы екі баған Email 

жәнеPhone электрондық пошта адресін және клиент тел номерін береді, типі 

VARCHAR(30/20). 

 

SQL Management Studio-да кесте құру 

 

Серверде қарапайым кесте құрылады. Ол үшін SQL Management Studio 

ортасын ашамыз және New Query пунктін таңдаймыз. 

 

 
 

Кесте ағымдағы мәлімет қорында құрылады.  

Сонымен қатар, кестені құрылатын мәлімет қорына тышқанның оң жақ 

батырмасын басу арқылы New Query пунктін таңдаймыз: 
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Кестені жою 

 

Кестені жою үшін DROP TABLE бұйрығы орындалады, және ол келесідей 

синтаксисті береді: 

 

 
 

Customersкестесін жою, мысалы: 

 

 
 

Кесте атауын өзгерту 

 

Кесте атауын өзгерту үшін жүйелік сақталған процедура қолданылады: 

«sp_rename». Мысалы, Users кестесін UserAccountsатауына өзгерту: 

 

 
 

 

 

3.3 T-SQL деректер типтері 

 

Кесте құрғанда оның барлық деректері үшін нақты бір типтерін беру қажет. 

Деректер типі – бағанда қандай мәлімет сақталады және оның көлемі қандай 

болады анықтауға мүмкіндік береді.  

T-SQL тілі әр түрлі көптеген типтермен жұмыс жасайды. Оларды келесідей 

төрт топқа біріктіруге болады: 

Сандық деректер типтері 

 BIT: 0 және 1 мәнін сақтайды. Бағдарламалау тілдеріндегі логикалық 

типтің аналогы болып табылады. 1 байт көлемді алады. 

 TINYINT:0 және 255 мәндерін сақтайды. 1 байт көлемді алады. Аз 

көлемдіге сандарды сақтайды. 

 SMALLINT:–32 768 және 32 767 сандар аралығын сақтайды. 2 байт 

көлемді алады. 

 INT:–2 147 483 648 до 2 147 483 647 сандар аралығын сақтайды. 4байт 

көлемді алады. Сандарды сақтау үшін жиі қолданылады. 

 BIGINT:-9 223 372 036 854 775 808 до 9 223 372 036 854 775 807сандар 

аралығын сақтайды. 8 байт көлемді алады. 

 DECIMAL:сандарды нақты дәлдікпен сақтайды.5 және 17 байт 

көлемді алады 
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Бұл тип келесідей екі параметрді қолданады: precision және scale. 

DECIMAL(precision, scale). 

Precision параметрі сандарды сақтайтын максимальді цифр санын білдіреді. 

Ол диапазон 1 ден 38 аралығын қамтиды. 

Scale параметрі үтірден кейін қойылатын сандарды құрайтын максимальді 

цифр санын білдіреді. Бұл аралық диапазоны 0 ден precision параметрі 

аралығын қамтиды.  

− NUMERIC:DECIMAL типіне аналог. 

− SMALLMONEY:-214 748.3648 ден 214 748.3647. аралығындағы 

бөлшек сандарды сақтайды. Ақша өлшем мәндерін сақтауға арналған. 4 байт 

көлемді алады.  

− MONEY:-922 337 203 685 477.5808 ден 922 337 203 685 477.5807. 

аралығындағы бөлшек сандарды сақтайды. Ақша өлшем мәндерін сақтауға 

арналған. 8 байт көлемді алады.  

− FLOAT:–1.79E+308 до 1.79E+308 аралығындағы сандарды сақтайды. 4 

және 8 байт көлемді алады.  

− REAL:–340E+38 to 3.40E+38. Аралығындағы сандарды сақтайды. 4 

байт көлемді алады. FLOAT типіне аналог. 

Сандық бағандарға мысал: 
Salary MONEY, 

TotalWeight DECIMAL(9,2), 

Age INT, 

Surplus FLOAT 

 

 

Күн және уақытты көрсететін деректер типтері: 

 

− DATE: 0001-01-01 (1 қаңтар 0001 жыл) дан 9999-12-31 (31 желтоқсан 

9999жыл) аралығындағы күнді сақтайды. 3 байт көлемді алады.  

− TIME:00:00:00.0000000 ден 23:59:59.9999999 уақыт аралығын 

сақтайды. 3 және 5 байт көлемді алады.   

− DATETIME:01/01/1753 ден 31/12/9999 күн және уақыт аралығын 

сақтайды. 8 байт көлемді алады. 

− DATETIME2:01/01/0001 00:00:00.0000000 ден 31/12/9999 

23:59:59.9999999 аралығындағы уақыт және күн аралығын сақтайды. 6 және 8 

байт көлемді алады. 

− SMALLDATETIME:01/01/1900 ден 06/06/2079 аралығындағы уақыт 

және күнді сақтайды. 4 байт көлемді алады. 

− DATETIMEOFFSET: 0001-01-01 ден  9999-12-31. аралығындағы 

уақыт және күнді сақтайды. 100 наноксекундқа дейінгі ақпарат туралы нақты 

уақытты сақтайды. 10 байт көлемді алады. 

 

Жолдық деректер типтері 

 



50 
 

− CHAR:1 ден 8000 символ аралығындағы ұзындықты жолды сақтайды. 

Әрбір символға 1 байт бөлінеді. Көптеген тілдерге сәйкес келмейді, себебі 

символдарды Unicode кодталуында сақтамайды.  

Бағанда сақтай алатын символдар саны жақшада беріледі. Мысалы, 

CHAR(10) типті баған үшін 10 байт беріледі. Егер де біз 10 символдан аз 

мәнмен толтырсақ, онда қалған орындар бос орынмен толықтырылады. 

− VARCHAR:жолды сақтайды. Әрбір символға 1 байт арналады. Баған 

үшін 1 ден 8000 байтқа дейінгі нақты ұзындықты көрсете аламыз, мысалы: 

VARCHAR(10). Егер жол 8000-нан артық символды қамтитын болса, онда 

өлшемді MAX деп беріледі, ал оған 2 гБ көлемді жады қажет. 

Көптеген тілдерге сәйкес келмейді, себебі символдарды Unicode 

кодталуында сақтамайды. CHAR типінен айырмашылығы, егер де 

VARCHAR(10) типті бағанда тек 5 символмен толтырылса, онда тек сол 5 орын 

ғана сақталынады. 

− NCHAR:Unicode кодында ұзындығы 1 ден 4000 символға дейінгі 

жолды сақтайды. Әрбір символ үшін 2 байт көлем алынады. Мысалы: 

NCHAR(15). 

− NVARCHAR: Unicode кодындажолды сақтайды. Әрбір символ үшін 2 

байт көлем алынады.  

ҚосымшаTEXT және NTEXT деген типтер бар, бірақ олар ескірген тип 

қатарына жатқызылады. Олардың орнына VARCHAR және NVARCHAR 

типтері қолданылады.  

Жолдық бағандар мысалы: 
Email VARCHAR(30), 

Comment NVARCHAR(MAX) 

 
Бинарлы деректер типтері 

 

− BINARY: 1 ден 8000 байт көлеміндегі бинарлы деректерді сақтауға 

арналған. 

− VARBINARY: 1 ден 8000-ға дейінгі немесе 2^31-1байтқа дейінгі MAX 

көлемдегі бинарлы деректерді сақтауға арналған.  

IMAGE типінің орнына бүгінде VARBINARY типі қолданылады. 

 

 

3.4 Кесте және баған атрибуттары мен шектеулері 

 

T-SQL –де баған құруда бірнеше атрибуттар қатарын қолданамыз, олар 

шектеулер болып табылады.  

 
PRIMARY KEY 

PRIMARY KEY өрнегі арқылы бағанды алғашқы кілт ретінде көрсетуге 

болады. 
CREATETABLE Customers 

( 
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    Id INTPRIMARYKEY, 

    Age INT, 

    FirstName NVARCHAR(20), 

    LastName NVARCHAR(20), 

    Email VARCHAR(30), 

    Phone VARCHAR(20) 

) 

 

Алғашқы кілт тек int типті ғана емес, басқа типті болуы да мүмкін. 

Алғашқы кілт құрама(compound key) болуы мүмкін.Мұндай кілт егерде 

бізге бірден екі баған кестеде бір жолды нақты көрсету қажет болған жағдайда 

орын алады. Мысалы: 
CREATETABLE OrderLines 

( 

    OrderId INT, 

    ProductId INT, 

    Quantity INT, 

    Price MONEY, 

PRIMARYKEY(OrderId, ProductId) 

) 

Бұл жерде OrderId және ProductId өрістері құрама алғашқы кілтті беріп тұр. 

Яғни бұл баған жолдарында кездесетін деректер бір-бірімен сәйкес келмеуі 

шарт. 

 

IDENTITY 

 

IDENTITY атрибуты бағанды идентификатор ретінде көрсетуге мүмкіндік 

береді. Бұл атрибут келесі сандық типті бағандар үшін қолданылады: INT, 

SMALLINT, BIGINT, TYNIINT, DECIMAL және NUMERIC. Ережеге сәйкес, 

қай баған алғашқы кілт болып табылады, сол баған үшін идентификатор рөлі 

енеді. 
CREATETABLE Customers 

( 

    Id INT PRIMARYKEY IDENTITY, 

    Age INT, 

    FirstName NVARCHAR(20), 

    LastName NVARCHAR(20), 

    Email VARCHAR(30), 

    Phone VARCHAR(20) 

) 

Сонымен қатар, атрибуттың толықтай формасын қолдануға болады: 
IDENTITY(seed, increment) 

Мұндағы seed параметрі келесі мән қаншаға өсетінін көрсетеді. Мысалы: 

IDENTITY(1, 1). Яғни, бұл жерде есеп 1-ден басталады, ал келесі мәндер 1-ге 

артып отырады.  

 

 

 



52 
 

UNIQUE 

 

Егер де біз баған тек уникальды мәндер ғана қабылдасын десек, онда 

UNIQUE атрибутын қолданамыз. 
CREATETABLE Customers 

( 

    Id INT PRIMARYKEY IDENTITY, 

    Age INT, 

    FirstName NVARCHAR(20), 

    LastName NVARCHAR(20), 

    Email VARCHAR(30) UNIQUE, 

    Phone VARCHAR(20) UNIQUE 

) 

 

Бұл жағдайда, электрондық адрес және телефон бағандары қайталанбас, 

уникальды мәндерге ие болады. Және біз кестеге мәндері алдыңғы жолдарға 

ұқсас жолдар қоса алмаймыз. 

 

NULL және NOT NULL 

 

Баған NULL мәнін қабылдайма беру үшін, бағанды анықтау барысында 

оған NULL немесе NOT NULL атрибуттарын беру қажет. Егер бұл атрибуттар 

беріліп, таңдалмаса, онда қалыпты жағдайда баған NULL  мәнін қабылдайды. 

Тек баған егер алғашқы кілт болса, онда оның мәні әрқашан NOT NULL-ді 

береді.  
CREATETABLE Customers 

( 

    Id INTPRIMARYKEY IDENTITY, 

    Age INT, 

    FirstName NVARCHAR(20) NOTNULL, 

    LastName NVARCHAR(20) NOTNULL, 

    Email VARCHAR(30) UNIQUE, 

    Phone VARCHAR(20) UNIQUE 

) 

 

DEFAULT 

 

DEFAULT атрибуты баған үшін қалыпты жағдайдағы мәнді көрсетеді. Егер 

баған үшін деректерді енгізу барысында ешқандай мән болмаса, онда ол 

қалыпты жағдайдағы мәнді қолданады. 
CREATETABLE Customers 

( 

    Id INTPRIMARYKEY IDENTITY, 

    Age INTDEFAULT 18, 

    FirstName NVARCHAR(20) NOTNULL, 

    LastName NVARCHAR(20) NOTNULL, 

    Email VARCHAR(30) UNIQUE, 

    Phone VARCHAR(20) UNIQUE 
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); 

 

Бұл жерде Age бағаны үшін қалыпты жағдайда 18 мәні берілген. 

 
CHECK 

CHECK кілттік сөзі бағанда сақталатын мәндер үшін шектеу аралығын 

береді. Ол үшін CHECK сөзінен кейін жақшада шарт беріледі, ол шартта 

сәйкесінше жол немесе баған көрсетілуі шарт) Мысалы, клиент жасы 0ден кіші 

және 100ден үлкен болмауы шарт: 
CREATETABLE Customers 

( 

    Id INTPRIMARYKEY IDENTITY, 

    Age INTDEFAULT 18 CHECK(Age >0 AND Age < 100), 

    FirstName NVARCHAR(20) NOTNULL, 

    LastName NVARCHAR(20) NOTNULL, 

    Email VARCHAR(30) UNIQUECHECK(Email !=''), 

    Phone VARCHAR(20) UNIQUECHECK(Phone !='') 

); 

 

 

CONSTRAINT операторы. Шектеу атауларын беру. 

 

CONSTRAINT операторы көмегімен шектеу атауларын беруге болады. 

Шектеу ретінде PRIMARY KEY, UNIQUE, DEFAULT, CHECK қолданылуы 

мүмкін.  

Шектеулер атауларын баған деңгейінде беруге болады. Олар 

CONSTRAINT атауынан кейін, атрибуттың алдында жазылады. 
CREATETABLE Customers 

( 

    Id INTCONSTRAINT PK_Customer_Id PRIMARYKEY IDENTITY, 
    Age INT 
CONSTRAINT DF_Customer_Age DEFAULT 18  

CONSTRAINT CK_Customer_Age CHECK(Age >0 AND Age < 100), 

    FirstName NVARCHAR(20) NOTNULL, 

    LastName NVARCHAR(20) NOTNULL, 

    Email VARCHAR(30) CONSTRAINT UQ_Customer_Email UNIQUE, 

    Phone VARCHAR(20) CONSTRAINT UQ_Customer_Phone UNIQUE 
) 

Шектеулерге кез-келген атауды беруге болады, бірақ, ережеге сай, олар 

үшін келесідей префикстер қолданылады: 

− «PK_» - PRIMARY KEY үшін 

− «FK_» - FOREIGN KEY үшін 

− «CK_» - CHECK үшін 

− «UQ_» - UNIQUE үшін 

− «DF_» - DEFAULT үшін 
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3.5 Сыртқы кілттер  

 

Сыртқы кілттер кестелерді бір-бірімен байланыстыру үшін қажет. Сыртқы 

кілт бағыныңқы кестенің тәуелді бағанына орнатылады, және басты кестенің 

бір бағанын көрсетеді. Ережеге сай, сыртқы кілт байланысқан кестенің алғашқы 

кілтін береді, бірақ бұл шартты түрде олай дегенді білдірмейді. Сыртқы кілт 

басқа да бірегей мәнді бағанды беруі мүмкін. 

Баған бойынша сыртқы кілтті орнату мысалы: 
[FOREIGN KEY] REFERENCES главная_таблица (столбец_главной_таблицы) 

[ON DELETE {CASCADE|NO ACTION}] 

    [ON UPDATE {CASCADE|NO ACTION}] 

Сыртқы кілтте шектеу қою үшін  REFERENCES кілттік сөзінен кейін 

байланысқан кесте атауы көрсетіледі және домалақ жақшада байланысты кесте 

атауы беріледі. REFERENCES өрнегінен кейін ON DELETE және ON UPDATE 

өрнектері жазылады.  

Кесте бойынша сыртқы кілтті орнату мысалы: 
FOREIGN KEY (стобец1, столбец2, ... столбецN)  

REFERENCESглавная_таблица (столбец_главной_таблицы1, 

столбец_главной_таблицы2, ...столбец_главной_таблицыN) 

[ON DELETE {CASCADE|NO ACTION}] 

    [ON UPDATE {CASCADE|NO ACTION}] 

Мысалы, екі кестені анықтап, оларды сыртқы кілт арқылы 

байланыстырайық: 
CREATE TABLE Customers 
( 

    Id INT PRIMARYKEY IDENTITY, 

    Age INTDEFAULT 18,  

    FirstName NVARCHAR(20) NOTNULL, 

    LastName NVARCHAR(20) NOT NULL, 

    Email VARCHAR(30) UNIQUE, 

    Phone VARCHAR(20) UNIQUE 

); 

 

CREATETABLE Orders 
( 

    Id INTPRIMARYKEY IDENTITY, 

    CustomerId INTREFERENCES Customers (Id), 

    CreatedAt Date 

); 

Бұл жерде  Customers және Orders кестелері берілген. Customers басты 

кесте болып табылады, және клиентті береді. Orders тәуелді кесте, және клиент 

жасаған тапсырысты береді. Бұл кесте CustomerId бағаны арқылы Customers 

кестесімен және Id бағанымен байланысқан. CustomerId бағаны сыртқы кілт 

болып табылады. 

Кестеде сыртқы кілтті беру үлгісі келесідей: 
CREATE TABLE Orders 

( 

    Id INT PRIMARY KEY IDENTITY, 
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    CustomerId INT, 

    CreatedAt Date, 

FOREIGN KEY (CustomerId)  REFERENCES Customers (Id) 

); 

CONSTRAINT операторы көмегімен сыртқы кілт атауына шектеу қоюға 

болады: 
CREATE TABLE Orders 

( 

    Id INT PRIMARY KEY IDENTITY, 

    CustomerId INT, 

    CreatedAt Date, 

CONSTRAINT FK_Orders_To_Customers FOREIGN KEY (CustomerId)  REFERENCES 

Customers (Id) 

); 

Бұл жерде CustomerId сыртқы кілті үшін шектеу 

"FK_Orders_To_Customers" деп  аталады. 

 

3.6 Кестелерді өзгерту 

 

Құрылған кестедегі бағандар қосу, жою, баған типтерін өзгерту, 

шектеулерді қосу және жою үшін, кестені өзгерту үшін ALTER TABLE өрнегі 

қолданылады.  

Команданың жалпы ресми синтаксисі келесідей: 
ALTER TABLE название_таблицы [WITH CHECK | WITH NOCHECK] 

{ ADD название_столбца тип_данных_столбца [атрибуты_столбца] |  

DROP COLUMN название_столбца | 

ALTER COLUMN название_столбца тип_данных_столбца [NULL|NOT NULL] | 

ADD [CONSTRAINT] определение_ограничения | 

DROP [CONSTRAINT] имя_ограничения} 

 
Жаңа жолды қосу 

Customersкестесіне Address жаңа жолын қосу: 
 
ALTER TABLE Customers 
ADD Address NVARCHAR(50) NULL; 

 

Бұл жерде Address бағаны NVARCHAR типіне ие және оған NULL атрибут 

мәні берілген.  

 
Бағанды жою 

Customers кестесіндегі Address жолын жою мысалы: 
 

ALTER TABLE Customers 
DROP COLUMN Address; 

 
Баған типін өзгерту 

Customers кестесіндегі FirstName бағанының деректер типін  

NVARCHAR(200)-ге өзгерту мысалы: 
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ALTER TABLE Customers 
ALTER COLUMN FirstNameNVARCHAR(200); 

 

CHECK шектеуін қосу 

Шектеулерді қосуда SQL Server бар деректерді қосылатын шектеулерсен 

автоматты түрде тексереді. Егер деректер  шектеулерге сәйкес келмесе, онда 

шектеу қойылмайды. Мысалы, Customers кестесіндегі Age бағанына Age> 21 

шектеуін қояйық.  
 

ALTER TABLE Customers 
ADD CHECK (Age > 21); 

Егер де кестеде Age> бағанында шектеуге сәйкес емес мәндер бар жолдар 

бар болса, онда sql-командасы қателік шығарады.  

 

Сыртқы кілтті қосу 

Мысалы, деректер қорында бір-бірімен байланысы жо екі кесте болсын: 
CREATE TABLE Customers 

( 

    Id INT PRIMARY KEY IDENTITY, 

    Age INT DEFAULT 18,  

    FirstName NVARCHAR(20) NOT NULL, 

    LastName NVARCHAR(20) NOT NULL, 

    Email VARCHAR(30) UNIQUE, 

    Phone VARCHAR(20) UNIQUE 

); 
CREATE TABLE Orders 
( 

    Id INT IDENTITY, 

    CustomerId INT, 

    CreatedAt Date 

); 

Orders кестесіндегі CustomerId бағанына сыртқы кілт шектеуін қобҮ 

 
ALTER TABLE Orders 

ADD FOREIGN KEY(CustomerId) REFERENCES Customers(Id); 

 

Алғашқы кілтті қосу 

Orders кестесіндегі Id бағанына алғашқы кілтті орнату: 

 

ALTER TABLE Orders 
ADD PRIMARY KEY (Id); 

 

Шектеулерді атымен қосу 

Шектеулерді қосқаннан кейін , оларға CONSTRAINT операторы көмегімен 

атау беруге болады: 

 

ALTER TABLE Orders 
ADD CONSTRAINT PK_Orders_IdPRIMARY KEY (Id), 
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CONSTRAINT FK_Orders_To_CustomersFOREIGN KEY(CustomerId) REFERENCES 

Customers(Id); 

ALTER TABLE Customers 

ADD CONSTRAINT CK_Age_Greater_Than_ZeroCHECK (Age > 0); 

 

Шектеулерді жою 

Шектеулерді жою үшін олардың аттарын білу шарт. Егер де біз шектеудің 

атын нақты білмесек, онда оны SQL Server Management Studio көмегімен білуге 

болады: 

 
 

Кестелер бөлімінен Keys бөлімшесінен алғашқы кілт және сыртқы кілт 

шектеулері атауларын көруге болады. Сыртқы кілт шектеулері атаулары 

«FK»сөзінен басталады. Ал Constraints бөлімшесінен барлық CHECK және 

DEFAULT шектеулерін табуға болады. CHECK шектеулер атауы «СК», ал 

DEFAULT шектеулер «DF»атауынан басталады. 

Мысалы, жоғарыдағы скриншотта көрсетілген Orders кестесіндегі сыртқы 

кілт шектеу атауы "FK_Orders_To_Customers". Осы шектеуді жою үшін келесі 

өрнекті жазамыз:  
 

ALTER TABLE Orders 

DROP FK_Orders_To_Customers; 

 

 

3.7 Пакеттер.GO командасы.  

 

Жоғарыда қарастырылған жағдайларда, біз алдымен жеке деректер қорын 

құрдық, содан кейін жеке бұйрық арқылы оған кестелер құрып, қостық. Алайда, 

бір скрипте бірден бірнеше бұйрықтар командасын орындауға болады. Бұл 

жағдайда бізге командалардың жеке топтары қажет, ол пакет (batch) деп 

аталады.  
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Әрбір пакет бір немесе бірнеше SQL-өрнегінен тұрады, және олар бірге 

орындалады. Пакет орындалуының аяқталуы мақсатында немесе оның 

өрнегінің орындалуы үшін GO командасы қызмет етеді. 

SQL –өрнектерін пакеттерден тұруы, олардың бірі аяқталып болған соң, тек 

екіншісі орындалуында. Мысалы, кестелерді құрмас бұрын, біз деректер 

қорының құрылғандығын білуіміз қажет.  

Мысалы: 
CREATEDATABASE internetstore; 
GO 
 

USE internetstore; 
 
CREATETABLE Customers 
( 

    Id INTPRIMARYKEY IDENTITY, 

    Age INTDEFAULT 18,  

    FirstName NVARCHAR(20) NOTNULL, 

    LastName NVARCHAR(20) NOT NULL, 

    Email VARCHAR(30) UNIQUE, 

    Phone VARCHAR(20) UNIQUE 

); 

 

CREATE TABLE Orders 
( 

    Id INTPRIMARYKEY IDENTITY, 

    CustomerId INT, 

    CreatedAt DATE, 

FOREIGNKEY (CustomerId) REFERENCES Customers (Id) ONDELETECASCADE 

) 

 

 

 

 

№4 ТӘЖІРИБЕЛІК ЖҰМЫС. T-SQL НЕГІЗДЕРІ. DML 

 

4.1 Деректерді қосу. Insert командасы 

 

Жаңа деректерді кестеген енгізуде Insert командасы қолданылады, жазылу 

форматы келесідей: 
 

INSERT [INTO] имя_таблицы [(список_столбцов)] VALUES (значение1, значение2, ... 

значениеN) 

Алдымен INSERTINTOөрнегі жазылады, кейін жақшада деректер 

енгізілетін бағандар тізімін үтір арқылы көрсетуге болады, соңында 

Valuesсөзінен кейін жақшада бағанға енгізілетін деректерді жазылады. 

Мысалы, деректер қорында келесідей кесте  құрылсын: 
CREATE DATABASE Фенит1; 

GO 
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USE Фенит1; 

CREATE TABLE Факультет 

( 

id_fakultetINT IDENTITY PRIMARY KEY, 

dekan_aty NVARCHAR(30) NOT NULL, 

dekan_familyaNVARCHAR(20) NOT NULL, 

dekan_ochestvoNVARCHAR(20) NOT NULL 

nomer_korpusa INT DEFAULT 0, 

telefonINT DEFAULT 0, 

name_fakultetNVARCHAR(20) NOT NULL 

) 

 

INSERT командасы көмегімен кестеге бір жолды қосамыз: 
INSERT Факультет VALUES (‘1’, 'Досым', ‘Ерболатулы’, ‘null’, 303, 7, 20205, ‘Фенит’) 

 

 

4.2 Деректерді іріктеу. SELECT командасы 

 

Кестеден деректерді алу үшін SELECT командасы қолданылады. Ол 

келесідей түрде жазылады: 
SELECT список_столбцов FROM имя_таблицы 

 

Мысалы жоғарыда Факультет кестесіне ендірілген жазбаларды көру қажет. 

Ол үшін келесі сұраныс түрін жазамыз: 
SELECT * FROM Факультет 

 

 

 
 

Мұндағы * белгісі кестедегі барлық мәліметті алу дегенді білдіреді.  

Егер де кестеден тек бір баған мәліметін ғана шығару қажет болса, онда 

келесі әрекетті орындаймыз: 
SELECT id_fakultet, dekan_atyFROM Факульет 

 

Бұл жағдайда бізге Факультет кестесіндегі id_fakultet және dekan_aty  

бағандарындағы деректерді шығарып береді. 
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4.3 Сұрыптау. ORDER BY 

 

ORDER BY  операторы белгілі бір баған бойынша сұрыптауға мүмкіндік 

береді.  

Мысалы, Ведомости успеваемости кестесінен bagasy бағаны бойынша 

сұрыптау жүргізілген. 

 

 
 

 

4.4 Жол диапазонын беру 

 

TOP операторы 

 

TOP операторы кестеден қажетті жол санын алуға мүмкіндік береді. 

Мысалы: 
SELECT TOP 4 ProductName 

FROM Products 
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PERCENT қосымша операторы кестеден процент бойынша жолды алуға 

мүмкіндік береді. Мысалы, жолдың 75%-ын алайық: 
SELECT TOP 75 PERCENT ProductName 

FROM Products 

 

OFFSET және FETCH 

ТОР операторы кестенің басынан бастап қандай да бір жол санын алуға 

мүмкіндік береді. Жолды кез-келген жерден алу үшін, OFFSET және FETCH 

операторлары қолданылады. Бұл операторлар тек Order by өрнегінен кейін ғана 

сұрыпталған деректерде қолданылады. 
ORDER BY өрнек 

    OFFSET смещение_относительно_начала {ROW|ROWS} 
    [FETCH {FIRST|NEXT} количество_извлекаемых_строк {ROW|ROWS} ONLY] 

 

Мысалы, үшінші жолдан бастап барлық жолдарды таңдайық: 
SELECT * FROM Products 

ORDER BY Id  

    OFFSET 2 ROWS; 

 

OFFSET кілттік сөзінен кейінгі сан, неше жол қарастырылмайды соның 

санын көрсетеді. 
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Ендігі мысалда үшінші жолдан бастап, тек үш жолды ғана таңдаймыз: 
SELECT * FROM Products 

ORDER BY Id  
    OFFSET 2 ROWS 
FETCH NEXT 3ROWS ONLY; 

 

FETCH операторынан кейін FIRST немесе NEXT кілттік сөздері беріледі 

және содан кейін жол саны көрсетіледі. 

 
 

 

4.5 Сүзгілеу. WHERE 

 

Сүзгілеу үшін SELECT Ккомандасында WHERE операторы қолданылады. 

Оператордан кейін жолға сәйкес шарт беріледі.   
WHERE условие 

 

Егер шарт ақиқат болса, онда жол нәтижелі таңдауға түседі. Салыстыру 

операцияларын қолдануға болады. Бұл операциялар екі өрнекті салыстырады. 

T-SQL –де келесідей салыстыру операцияларын қолдануға болады: 

 =: теңдікке салыстыру; 

 <>: теңсіздікке салыстыру; 

 <: кем; 

 >: артық; 

 !<: кем емес; 

 !>: артық емес; 

 <=: кем және тең; 

 >=: артық және тең. 

Мысалы, өндіруші Samsung компаниясы болып табылатын, барлық 

тауарларды табамыз. 
SELECT * FROM Products 

WHERE Manufacturer = 'Samsung' 
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Ескере кету керек, бұл жағдайда тіркелімнің маңызы жоқ және біз іздеу 

үшін "Samsung", "SAMSUNG" және "samsung"жолдарын пайдалана аламыз. 

Барлық осы нұсқалар іріктеудің баламалы нәтижесін береді. 

Мысалы: 200000 нан жоғары тауар бағасы болған тауарларды шығару. 
SELECT * FROM Products 

WHERE Price * ProductCount> 200000 

 
 

Логикалық операторлар 

 

Бірнеше шарттарды бір шартқа біріктіру үшін логикалық операторлар 

қолданылады.T-SQL –де келесідей логикалық операторлар бар: 

 AND: ЖӘНЕ логикалық операциясы. Ол екі өрнекті біріктіреді:  
 Өрнек1 AND Өрнек2 

 OR: НЕМЕСЕ логикалық операциясы. Екі өрнекті біріктіреді: 
  Өрнек1 OR Өрнек2 

 NOT: ЕМЕС(терістеу) логикалық операциясы. Егер операция жалған 

болса, онда шарт ақиқат болып табылады.  
  NOTӨрнек2 

 

Егер бұл операциялар бір шартта кездессе, онда бірінші кезекте NOT, 

сосын AND және соңында OR орындалады.  

Мысалы: компаниясы Samsung және бағасы 50000-нан жоғары болатын 

тауарларды шығару. 
SELECT * FROM Products 

WHERE Manufacturer = 'Samsung' AND Price > 50000 
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Ендігі кезекте, ORоператорын өзгертеміз. Компаниясы Samsung немесе 

бағасы 50000-нан жоғары болатын барлық тауарларды шығару: 
SELECT * FROM Products 

WHERE Manufacturer = 'Samsung' OR Price > 50000 

 

 
 

NOT операторын қолдану арқылы, компаниясы Samsung емес барлық 

тауарларды экран бетіне шығарамыз. 
SELECT * FROM Products 

WHERE NOT Manufacturer = 'Samsung' 
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4.6 Сүзгілеу операторлары 

 

IN операторы 

 

In операторы бағандары бар мәндер жиынтығын анықтайды: 
WHERE өрнек [NOT] IN (өрнек) 

 

IN операторынан кейінгі жақшадағы өрнек мәндер жиынтығын береді.  

Мысалы: шығару компаниясы Samsung, немесе Xiaomi, немесе Huawei 

болатын тауарларды шығару: 
SELECT * FROM Products 

WHERE Manufacturer IN ('Samsung', 'Xiaomi', 'Huawei') 

 
Бұл нәтижені OR операторы көмегімен де орындап көруге болады: 
SELECT * FROM Products 

WHERE Manufacturer = 'Samsung' OR Manufacturer = 'Xiaomi' OR Manufacturer = 'Huawei' 

 

 
BETWEEN операторы 

 

BETWEEN операторы бастапқы және соңғы мәндер аралығын анықтауға 

мүмкіндік береді.   
WHERE өрнек [NOT] BETWEEN бастапқы мәнAND соңғы мән 

 

Мысалы: бағасы 20000 нан 40000 аралығындағы барлық тауарларды 

шығару 
SELECT * FROM Products 

WHERE Price BETWEEN 20000 AND 40000 
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LIKE операторы 

 

LIKE операторыөрнек сәйкес болуы шарт жол үлгісін береді. 
WHERE өрнек [NOT] LIKE шаблон_жол 

 

Шаблонды анықтау үшін арнайы символдық қойылымдар қолданылады: 

 %: символдардың кез келген саны болуы мүмкін кез келген қосымша 

жолға сәйкес келеді, бұл ретте қосымша жол бірде-бір таңбаны қамтуы мүмкін 

және болмайды; 

 _: жалғыз символға сәйкес; 

 []: тік жақшада берілген бір символға сәйкес; 

 [ - ]: берілген диавозон аралығындағы бір символға сәйкес; 

 [ ^ ]: ^ белгісінен кейін көрсетілмеген бір символға сәйкес. 

 

Мысалы:  
SELECT * FROM Products 

WHERE ProductNameLIKE 'iPhone [6-8]%' 
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4.7 Деректерді жаңарту. UPDATE командасы 

 

Кестелер жолындағы деректерді өзгерту үшін UPDATE командасы 

қолданылады. Ол келесідей синтаксистен тұрады: 
UPDATE кесте_атауы 

SET баған1 = мән1, баған2 = мән2, ... бағанN = мәнN 

[FROM таңдау AS таңдау_псевдонимі] 

[WHERE жаңарту_шарты] 

 

Мысалы, барлық тауар бағасын 5000-ға арттырайық.  
UPDATE Products 

SET Price = Price + 5000 

 

 
 

«Samsung» өндіруші атауын «Samsung Inc» атауына өзгертейік: 
UPDATE Products 

SET Manufacturer = 'SamsungInc.' 

WHERE Manufacturer = 'Samsung' 

 

Manufacturer өрісіндегі алғашқы екі жолдағы «Apple» мәнін«Apple 

Inc.»мәніне өзгерту қажет: 
UPDATE Products 

SET Manufacturer = 'Apple Inc.' 
FROM 
(SELECTTOP 2 * FROM Products WHERE Manufacturer='Apple') AS Selected 

WHERE Products.Id = Selected.Id 
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4.8 Деректерді жою. DELETE командасы 

 

Деректерді жою үшін DELETE командасы қолданылады: 
DELETE [FROM] кесте_атауы 

WHEREжою_шарты 

 

Мысалы, id 9-ға тең жолдарды өшіру. 
DELETE Products 

WHERE Id=9 

 

Өндірушісі Xiaomi және бағасы 15000-нан жоғары болатын барлық 

тауарларды жою: 
DELETE Products 

WHERE Manufacturer='Xiaomi' AND Price < 15000 

 

Күрделі сұраныс мысалы – өндірушісі Apple болатын алғашқы екі тауарды 

жою мысалы: 
DELETE Products FROM 

(SELECTTOP 2 * FROM Products 

WHERE Manufacturer='Apple]') AS Selected 

WHERE Products.Id = Selected.Id 

 

Бірінші FROM операторынан кейін Products кестесіндегі екі жолды таңдау 

жүреді. Бұл таңдауға AS операторы көмегімен Selected певдонимі беріледі. Ары 

қарай, шарт қойылады, егер Products кестесіндегі Id Selected таңдауындағы Id 

атауындағы мәнге ие болса, онда жол өшіріледі.  
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Егер де барлық жолды өшіру қажет болса, онда шартты қолданбай-ақ 

қоюға болады:  
DELETE Products 

 

 

 

 

 

№5 ТӘЖІРИБЕЛІК ЖҰМЫС.  ТОПТАСТЫРУ 

 

5.1 Жиынтық функциялар 

 

Жиынтық функциялар жолдардағы мәндер бойынша есептеулер жүргізеді. 

T-SQL –келесідей жиынтық функциялар кездеседі: 

 AVG: ортақ мәнді табады; 

 SUM: қосындыны табу; 

 MIN:ең кіші мәнді табады; 

 MAX:ең үлкен мәнді табады; 

 COUNT: сұраныстағы жол санын анықтайды. 

AVG және SUM функциялары сандық мәндерді қабылдайды. MIN,MAX 

және COUNT функциялары сандық және жолдық мәндерді немесе күн уақытын 

бере алады. 

Барлық жиынтық функциялар COUNT(*) басқалары, NULL мәнін 

қабылдамайды. 

 
AVG функциясы 

Avg функциясы кесте бағандары бойынша мәндердің орташа санын береді. 

Мысалы, деректер қорында Products кестесі бар, ол келесідей түрде 

беріледі: 
CREATETABLE Products 

( 

    Id INT IDENTITY PRIMARYKEY, 
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    ProductName NVARCHAR(30) NOTNULL, 

    Manufacturer NVARCHAR(20) NOTNULL, 

    ProductCount INTDEFAULT 0, 

    Price MONEY NOTNULL 

); 

 
INSERTINTO Products  
VALUES 

('iPhone 6', 'Apple', 3, 36000), 

('iPhone 6S', 'Apple', 2, 41000), 

('iPhone 7', 'Apple', 5, 52000), 

('Galaxy S8', 'Samsung', 2, 46000), 

('Galaxy S8 Plus', 'Samsung', 1, 56000), 

('Mi6', 'Xiaomi', 5, 28000), 

('OnePlus 5', 'OnePlus', 6, 38000) 

 

Деректер қорында тауардың орташа бағасын табу 
 

SELECT AVG(Price) AS Average_Price FROM Products 
 

Price бағаны бойынша орташа мәнді есептеу. Алынған мәнді көрсету үшін 

Average_Price псевдонимін алуға болады. Мысалы: 

 
 
Count функциясы 

 
Count функциясы таңдаудағы жол санын есептейді. Бұл функциясының екі 

түрі бар.  

Бірінші формасы COUNT(*) таңдаудағы жол санын есептейді: 
SELECT COUNT(*) FROM Products 
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Екінші форма нақты бір баған бойынша жол санын есептейді, бұл жағдайда 

NULL мәні бар жолдар есептелінбейді: 
SELECT COUNT(Manufacturer) FROM Products 

 

 

Min  және Max 

Min  және Max функциялары баған бойынша минимальды және 

максимальды мәндерді қайтарады. Мысалы, тауарлар бойынша минимальды 

бағаны табу: 
SELECT MIN(Price) FROM Products 

 

Максимальды мәнді табу: 
SELECT MAX(Price) FROM Products 

 

 

SUM 

Sum функциясы бағандар мәндері бойынша қосындыны есептейді. 

Мысалы, тауардың жалпы санын есептеу: 
SELECT SUM(ProductCount) FROM Products 

 
Мысалы, егер барлық тауардың жалпы сомасын табу: 
SELECT SUM(ProductCount * Price) FROM Products 

 

 

All және Distinct 

Жоғарыда аталған барлық бес функция таңдаудың барлық жолдарында 

есептеу нәтижелерін береді. Таңдау қайталанатын мәндерден тұруы мүмкін. 

Егер де тек нақты мәндер бойынша есептеу жүргізу қажет болса, яғни, 
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қайталанатын мәндерді жойып, онда ол үшін DISTINCT операторын 

қолданамыз.  
SELECT AVG(DISTINCT ProductCount) AS Average_Price FROM Products 

 

DISTINCT операторының орнына All операторы қолданылады, ол барлық 

жолды қарастыруға мүмкіндік береді.  
SELECT AVG(ALL ProductCount) AS Average_Price FROM Products 

 

 

Функциялардың комбинациясы 

 

Бірнеше функцияларды пайдаланып біріктіру: 
SELECT COUNT(*) AS ProdCount, 

SUM(ProductCount) AS TotalCount, 

MIN(Price) AS MinPrice, 

MAX(Price) AS MaxPrice, 

AVG(Price) AS AvgPrice 

FROM Products 

 
 

5.2 GROUP BY және HAVING операторлары 

 

T-SQL –де деректерді топтастыру үшін GROUP BY және HAVING 

операторлары қолданылады, және келесідей жалпы жазылу синтаксисі беріледі: 
SELECTбағандар 

FROMкесте 

[WHEREшарт_сүзгі_жол] 

[GROUPBYбағадар_топтастыру үшін] 

[HAVINGшарт_сүзгі_топ] 

[ORDERBYбағандар_сұрыптау үшін] 

 

GROUP BY 

 

GROUP BY операторы жолдар қалай топтастырылады, сол туралы 

ақпаратты береді. 

Мысалы, тауарларды өндіруші мекемелері бойынша топтастырамыз: 
SELECT Manufacturer, COUNT(*) AS ModelsCount 



73 
 

FROM Products 

GROUPBY Manufacturer 

 

Бірінші жолдағы SELECT – Manufacturer өрнегі топ атауын береді, екінші 

баған ModelsCountCount функциясының нәтижесін көрсетеді, ол топтағы жол 

санын есептейді. 

 
 

Егер топтастыру жүргізідір жатқан баған бойынша Null мәндері кездессе, 

онда топтастыру барысында олар жеке топ құрады.  

Group by өрнегі Where өрнегінен кейін жазылуы тиіс, бірақ Order by 

өрнегіне дейін: 
SELECT Manufacturer, COUNT(*) AS ModelsCount 

FROM Products 

WHERE Price > 30000 

GROUP BY Manufacturer 

ORDER BY ModelsCount DESC 

 

 
 

 

Топтарды сүзгілеу. HAVING  
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HAVING операторы нәтижеде қандай топтар шығатынын көрсетеді, яғни, 

топтар арасында сүзгілеуді жүзеге асырады.  

HAVING-ді қолдану WHERE операторының аналогы ретінде 

қарастырылады. WHERE тек жолдар бойынша сүзгілеуде қолданылса, ал 

HAVING  топтар бойынша сүзгілеуді жүзеге асырады.  

Мысалы, қандайда бір нақты модель бойынша, өндіруші мекемелердің 

барлық тауарларының топтарын табу: 
SELECT Manufacturer, COUNT(*) AS ModelsCount 

FROM Products 

GROUPBY Manufacturer 

HAVINGCOUNT(*) > 1 

 

 
 

 

Бір командада WHERE және HAVING өрнектерін бірге қолдануға болады: 
SELECT Manufacturer, COUNT(*) AS ModelsCount 

FROM Products 

WHERE Price * ProductCount > 80000 

GROUPBY Manufacturer 

HAVINGCOUNT(*) > 1 

 

Бұл жағдайда, жалпы бағасы 80000-нан жоғары тауарлар таңдалып 

алынады. Одан кейін алынған тауарлар топтастырылады. Кейін 1 модельден 

артық топтар таңдалынып алынады. 

Егер осылардан кейін барып сұрыптау жүргізілу қажет болса, онда ORDER 

BY операторы қолданылады.  
SELECT Manufacturer, COUNT(*) AS Models, SUM(ProductCount) AS Units 

FROM Products 

WHERE Price * ProductCount > 80000 

GROUPBY Manufacturer 

HAVINGSUM(ProductCount) > 2 

ORDERBY Units DESC 
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ROLLUP операторы 

 

ROLLUP операторы нәтижелік жинаққа қосылған жол санын қосып 

жазады.  
SELECT Manufacturer, COUNT(*) AS Models, SUM(ProductCount) AS Units 

FROM Products 

GROUPBY Manufacturer WITH ROLLUP 

 

 
 

Скриншотта көрсетілгендей, кесте соңындағы жолда барлық бағандар 

мәнінің қосындысы берілген.  

Топтастыру барысында ROLLUP операторы әр жеке топтар бойынша 

жалпы есептік қосындыны шығара алады: 
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№6 ТӘЖІРИБЕЛІК ЖҰМЫС.  ІШКІ СҰРАНЫСТАР 

 

6.1 Ішкі сұраныстарды орындау 

 

T-SQL қосымша сұрауларға ендірілуі мүмкін ішкі сұраулардың 

функциясын қолдайды. 

Мысалы, тауарлар, сатып алушылар және тапсырыстарға арналған 

кестелерді құрайық: 
USE productsdb; 

 

CREATE TABLE Products 
( 

    Id INT IDENTITY PRIMARYKEY, 

    ProductName NVARCHAR(30) NOT NULL, 

    Manufacturer NVARCHAR(20) NOT NULL, 

    ProductCount INTDEFAULT 0, 

    Price MONEY NOT NULL 

); 
CREATETABLE Customers 
( 

    Id INT IDENTITY PRIMARY KEY, 

    FirstName NVARCHAR(30) NOT NULL 

); 
CREATE TABLE Orders 
( 

    Id INT IDENTITY PRIMARY KEY, 

    ProductId INTNOT NULLREFERENCES Products(Id) ONDELETECASCADE, 

    CustomerId INTNOT NULLREFERENCES Customers(Id) ON DELETE CASCADE, 

    CreatedAt DATENOT NULL, 

    ProductCount INTDEFAULT 1, 

    Price MONEYNOT NULL 

); 

 

Orders кестесі ProductId  және CustomerId өрістері арқылы басқа екі 

кестемен сілтеме құрайды.  

Кестелерге деректер қосайық: 
INSERT INTO Products  

VALUES ('iPhone 6', 'Apple', 2, 36000), 

('iPhone 6S', 'Apple', 2, 41000), 

('iPhone 7', 'Apple', 5, 52000), 

('Galaxy S8', 'Samsung', 2, 46000), 

('Galaxy S8 Plus','Samsung', 1, 56000), 

('Mi 5X', 'Xiaomi', 2, 26000), 

('OnePlus 5', 'OnePlus', 6, 38000) 

 
INSERT INTO Customers VALUES ('Tom'), ('Bob'),('Sam') 
 

INSERT INTO Orders  
VALUES 

(  
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    (SELECT Id FROM Products WHERE ProductName='Galaxy S8'),  

    (SELECT Id FROM Customers WHERE FirstName='Tom'), 
'2017-07-11',   

    2,  

    (SELECT Price FROM Products WHERE ProductName='Galaxy S8') 

), 

(  

    (SELECT Id FROM Products WHERE ProductName='iPhone 6S'),  

    (SELECT Id FROM Customers WHERE FirstName='Tom'), 
'2017-07-13',   

    1,  

    (SELECT Price FROM Products WHERE ProductName='iPhone 6S') 

), 

(  

    (SELECT Id FROM Products WHERE ProductName='iPhone 6S'),  

    (SELECT Id FROM Customers WHERE FirstName='Bob'), 
'2017-07-11',   

    1,  

    (SELECT Price FROM Products WHERE ProductName='iPhone 6S') 

) 

 

Бұл жерде Orders кестесіне элементтерді қосу барысында жасалған 

әрекеттерге назар аударайық. Мысалы: бірінші тапсырыс сатып алушы Tom 

Galaxy S8 тауарына жасайды. Сәйкесінше біз бұл тапсырыс ақпаратын Orders 

кестесіне сақтауымыз қажет, ProductId өрісі Galaxy S8 Id-ына, Price өрісінде –

оның бағасы, ал CustomerId өрісінде – сатып алушы Tom Id-ынанұсқайды. 

Ішкісұраныстар SELECT командасын орындайды және жақшаға алынып 

жазылады. Қарастырылған мысалда, бір тауарды қосу барысында үш бірдей 

ішкісұраныс орындалады. Әрбір ішкісұраныс бір скаляр мәнді қайтарады, 

мысалы, сандық идентификатор. 

Мысалы, Products кестесінен минимальды бағаға ие тауарды табайық: 
SELECT * 
FROM Products 
WHERE Price = (SELECTMIN(Price) FROM Products) 

 

Немесе орташа тауар мәнінен үлкен мәнді бағадағы тауарларды табайық: 
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Байланысқан ішкісұраныстар 

 

Ішкісұраныстар байланысқан немесе байланыспаған болады. Жоғарыда 

көрсетілген мысалда SELECT командасы барлық команда үшін бір ішкісұраныс 

орындады, мысалы, негізгі сұраныста неше жолды көрсетсекте 

өзгермейтінішкісұраныс минимальды немесе орташа бағаны қайтарды. Яғни, 

ішкісұраныс нәтижесі негізгі сұраныста таңдалынатын жол санына тәуелді 

емес. Және мұндай ішкісұраныс барлық сыртқы сұраныстар үшін бір ақ рет 

орындалады.  

Алайда, нәтижесі бастапқы негізгі сұраныста таңдалынатын жолдарға 

тәуелді байланысқан ішкісұраныстар (correlated subquery) қолданылады.  

Мысалы, Orders кестесіндегі барлық тапсырысты оларға тауар туралы 

ақпаратты қосып таңдап алайық: 
SELECT  CreatedAt,  

        Price,  

        (SELECT ProductName FROM Products  

WHERE Products.Id = Orders.ProductId) AS Product 

FROM Orders 

 

Бұл жерде Orders кестесіндегі әрбір жол үшін ішкісұраныс орындалады, 

нәтижесі ProductId бағанына тәуелді. Және әрбір ішкісұраныс әртүрлі деректер 

қайтаруы мүмкін. 

 

 
 

Байланысқан ішкісұраныстар негізгі сұраныс орындалатын кестеге де 

жүргізіледі. Мысалы, Products кестесіндегі бағасы барлық тауарлар санының 

орташа бағасынан артық өндіруші тауарларын таңдап алу: 
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Берілген жағдайда екі ішкісұраныс анықталған. Бірінші ішкісұраныс 

AvgPrice бағаны ерекшелігін анықтайды. Ол Products кестесінен алынған әрбір 

жол үшін орындалады. Ішкісұранысқа тауар өндірушісі беріледі және соның 

негізінде осы өндіруші үшін тауардың орташа бағасы таңдалынып алынады. 

Және тауар өндірушілері бір-бірінен ажыратылатындықтан, ішкісұраныс 

нәтижесі де әрбір жағдайда ажыратылады.  

Екінші ішкісұраныс аналогты, олар Products кестесінен алынған деректерді 

сүзгілеу үшін қолданылады. Және әрбір жол үшін орындалатын болады.  

 

 

6.2 SQL-дің негізгі командаларындағы ішкісұраныстар 

 

SELECT –тегі ішкісұраныстар 

SELECT өрнегінде ішкісұраныстарды төрт түрлі тәсілмен енгізе аламыз: 

1. WHERE шартты өрнегінде  

2. HAVING шартты өрнегінде 

3. FROM таңдау өрнегі үшін кесте тұрғысында  

4. SELECT өрнегінде баған ерекшелігі тұрғысында 

Осы жағдайлардың кейбіреуін қарастырып көрейік. Мысалы, орта бағадан 

жоғары барлық тауарларды аламыз: 
 

SELECT * 

FROM Products 

WHERE Price > (SELECTAVG(Price) FROM Products) 

 

Қажетті тауарларды алу үшін, бізге алдымен тауарлардың орташа бағасын 

алу үшін ішкісұранысты орындау қажет: SELECT AVG(Price) FROM Products. 

Мәндер жиынтығын алу 
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Салыстыру операторларын қолдануда ішкісұраныстар бір скаляр мәнді 

қайтаруы қажет. Бірақ, кейді мәндер жиынтығын алу қажеттігі туады. 

Салыстыру операторларын қолдануда ішкісұраныс мәндер жиынтығын 

қайтаруда, келесі операторларды қолдануы қажет:ALL, SOME немесеANY. 

ALL кілттік сөзін қолданғанда салыстыру операциясында шарт 

ішкісұраныстармен қайтарылатын барлық мәндер үшін дұрыс болуы қажет. 

Мысалы, Apple фирмасының кез-келген тауарларынан бағасы төмен барлық 

тауарларды табу: 
 

SELECT * FROM Products 

WHERE Price <ALL(SELECT Price FROM Products WHERE Manufacturer='Apple') 

 

ANY және SOME кілттік сөздерін қолданғанда салыстыру 

операциясындағы шарт ішкісұраныстармен қайтарылатын кем дегенде бір 

мәнге ақиқат болуы шарт. Екі әрекет бір-біріне ұқсас, сондықтан олардың 

біреуін қолданса болады. Мысалы, Apple компаниясының ең қымбат тауарынан 

төмен тұратын барлық тауарларды табайық: 
 

SELECT * FROM Products 

WHERE Price < ANY(SELECT Price FROM Products WHERE Manufacturer='Apple') 

 

Және берілген сұранысты келесідей түрде жеңілдетуге болады: 
 

SELECT * FROM Products 

WHERE Price < (SELECT MAX(Price) FROM Products WHERE Manufacturer='Apple') 

 

 

Ішкісұраныстар баған сипаттамасы ретінде 

 

Ішкі сұраныстың нәтижесі таңдаудағы бөлек бағанды көрсете алады. 

Мысалы, барлық тауарларды таңдап алып және оларға тауар атаулары туралы 

ақпараттарды қосамыз: 
 

SELECT *,  
(SELECT ProductName FROM Products WHERE Id=Orders.ProductId) AS Product  

FROM Orders 

 

 
 

INSERT командасындағы ішкісұраныстар 
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INSERT командасында ішкісұраныстар бағандардың біреуінде қойылатын 

мәнді анықтау үшін қолданылуы мүмкін: 
 

INSERTINTO Orders (ProductId, CustomerId, CreatedAt, ProductCount, Price) 
VALUES 
(  

    (SELECT Id FROM Products WHERE ProductName='Galaxy S8'),  
    (SELECT Id FROM Customers WHERE FirstName='Tom'), 
'2017-07-11',   

    2,  

    (SELECT Price FROM Products WHERE ProductName='Galaxy S8') 

) 

 

UPDATE командасындағы ішкісұраныстар 

 

UPDATE командасында ішкісұраныстар қолданылуы мүмкін: 

1. SET операторынан кейін қойылатын мән ретінде 

2. WHERE өрнегіндегі шарт бөлігі 

Tom сатып алушы тапсырыстарындағы сатып алынған тауарлардың санын 

2ге арттырамыз: 

 

UPDATE Orders 
SET ProductCount = ProductCount + 2 

WHERE CustomerId=(SELECT Id FROM Customers WHERE FirstName='Tom') 

 

DELETE командасындағы ішкісұраныстар 

 

DELETE командасында ішкісұраныстар шарт бөлігі ретінде қолданылады. 

Galaxy S8-ге Bob жасаған барлық тауарларды жоямыз: 
 

DELETE FROM Orders 
WHERE ProductId=(SELECT Id FROM Products WHERE ProductName='Galaxy S8') 

AND CustomerId=(SELECT Id FROM Customers WHERE FirstName='Bob') 

 

 

6.3 EXISTSоператоры 

 

EXISTS операторы ішкісұраныс қандай да бір мәнді қайтарады ма соны 

тексеруге мүмкіндік береді. Ережеге сәйкес, бұл оператор қандай да бір жол 

шартты қанағандантыру индикаторы ретінде қолданылады. EXISTS операторы 

жолды қайтармайды, тек, деректер қорында берілген сұранысқа сәйкес келетін 

бір жолды көрсетеді. 

Операторды қолдану келесідей сипатта болады: 
WHERE [NOT] EXISTS (ішкісұраныс) 
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Мысалы, Customer кестесінен тапсырыс жасаған барлық сатып 

алушыларды табамыз: 
 

 
 

Мысал2, Orders кестесінде тапсырыс болмаған Products кестесінен барлық 

тауарларды табу: 
 

 
 

Мұндай нәтижеге қол жеткізу үшін IN операторын қолдануға болады: 
SELECT * 
FROM Products 
WHERE Id NOT IN (SELECT ProductId FROM Orders) 

 

 

 

№7 ТӘЖІРИБЕЛІК ЖҰМЫС. КЕСТЕЛЕРДІ БАЙЛАНЫСТЫРУ 

 

7.1 Кестелердің ішкі байланысы 

 

Әр түрлі кестелердегі деректер туралы ақпаратты алу үшін стандартты 

команда SELECT қолданылады. Мысалы, бізде бір-бірімен байланысқан келесі 

кестелер қатары болсын: 
USE productsdb; 
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CREATE TABLE Products 

( 

    Id INT IDENTITY PRIMARY KEY, 

    ProductName NVARCHAR(30) NOT NULL, 

    Manufacturer NVARCHAR(20) NOT NULL, 

    ProductCount INT DEFAULT 0, 

    Price MONEY NOT NULL 

); 

CREATE TABLE Customers 

( 

    Id INT IDENTITY PRIMARY KEY, 

    FirstName NVARCHAR(30) NOT NULL 

); 

CREATE TABLE Orders 

( 

    Id INT IDENTITY PRIMARY KEY, 

    ProductId INTNOT NULLREFERENCES Products(Id) ON DELETE CASCADE, 

    CustomerId INTNOT NULLREFERENCES Customers(Id) ON DELETE CASCADE, 

    CreatedAt DATENOT NULL, 

    ProductCount INT DEFAULT 1, 

    Price MONEY NOT NULL 

); 

 

Бұл жерде Products және Customers кестелері  Orders кестесімен бірдің 

көпке байланысымен байланысқан. Orders кестесі ProductId және CustomerId 

сыртқыкілті ретінде Products және Customers кестелерінің Id –ларына сілтеме 

құрайды. Сондай-ақ, ол сатып алынған тауар санын (ProductCount) және олар 

қандай бағада сатып алынды (Price) туралы ақпаратты қамтиды. Сонымен 

қатар, кестеде CreatedAt бағаны сатып алынған тауар күнін сақтайды. 

Бұл кестелер келесідей деректерді құрайды: 
INSERT INTO Products  

VALUES ('iPhone 6', 'Apple', 2, 36000), 

('iPhone 6S', 'Apple', 2, 41000), 

('iPhone 7', 'Apple', 5, 52000), 

('Galaxy S8', 'Samsung', 2, 46000), 

('Galaxy S8 Plus', 'Samsung', 1, 56000), 

('Mi 5X', 'Xiaomi', 2, 26000), 

('OnePlus 5', 'OnePlus', 6, 38000) 

 

INSERT INTO Customers VALUES ('Tom'), ('Bob'),('Sam') 

 

INSERT INTO Orders  

VALUES 

(  

    (SELECT Id FROM Products WHERE ProductName='Galaxy S8'),  

    (SELECT Id FROM Customers WHERE FirstName='Tom'), 

    '2017-07-11',   

    2,  

    (SELECT Price FROM Products WHERE ProductName='Galaxy S8') 

), 
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(  

    (SELECT Id FROM Products WHERE ProductName='iPhone 6S'),  

    (SELECT Id FROM Customers WHERE FirstName='Tom'), 

    '2017-07-13',   

    1,  

    (SELECT Price FROM Products WHERE ProductName='iPhone 6S') 

), 

(  

    (SELECT Id FROM Products WHERE ProductName='iPhone 6S'),  

    (SELECT Id FROM Customers WHERE FirstName='Bob'), 

    '2017-07-11',   

    1,  

    (SELECT Price FROM Products WHERE ProductName='iPhone 6S') 

) 

 

Orders және Customers екі кестесін байланыстырайық: 

SELECT * FROM Orders, Customers 

 

Мұндай таңдауда Orders кестесіндегі әрбір жол Customers кестесінің әрбір 

жолымен байланысады. Яғни, айқас байланыстар орындалады. Мысалы, Orders-

те үш жол, ал Customers –те сондай үш жол, онда біз 3*3=9 жол: 
 

 
 

Бұл жағдайда біз екі топтың тікелей (декартты) қосындысын аламыз. Бірақ, 

бұл бізге қажетті нәтиже емес. Және Orders-тегі әрбір тапсырыс Customers 

кестесіндегі барлық сатып алушылармен емес, нақты сатып алушымен 

байланысты.  

Бұл шешімді табу үшін, WHERE өрнегін қолданамыз және шарт 

жағдайында жолды сүзу қажет, Orders кестесіндегі CustomerId өрісі мен 

Customer –тегі Id өрісі сәйкес келеді: 
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Orders, Customers және Productsүш кестелердің деректерін 

байланыстырамыз. Яғни, барлық тауарларды таңдаймыз және клиенттер туралы 

және олармен байланысты тауарлар туралы ақпараттарды қосамыз: 
 

SELECT Customers.FirstName, Products.ProductName, Orders.CreatedAt  

FROM Orders, Customers, Products 

WHERE Orders.CustomerId = Customers.Id AND Orders.ProductId=Products.Id 

 

Үш кестені байланыстыратындықтан, минимум екі шарт қолданылады. 

Кілттік кесте ретінде барлық тауарлар алынатын Orders кестесіқалады, кейін 

оған клиенттер туралы ақпараттар Orders.CustomerId = Customers.Id шарты 

ретінде және тауарлар туралы ақпараттар Orders.ProductId=Products.Id 

шартымен байланысады.  
 

 
 

 

 

7.2 INNER JOIN  

 

Екі кестедегі деректерді іштей байланыстыру үшін JOIN операторы 

қолданылады. INNER JOIN операторын қолдану синтаксисі келесідей: 
SELECTбағандар 

FROMкесте1 

    [INNER] JOINкесте2 

ONшарт1 

    [[INNER] JOINкесте3 

ONшарт2] 
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JOIN операторынан кейін деректер қосылатын екінші кесте атауы жүреді. 

JOIN  алдында міндетті емес INNER кілттік сөзі қолданылады. Оның 

қолданылуы шартты емес. ON кілттік сөзден кейін байланыс шарты 

көрсетіледі. Бұл шарт екі кестенің салыстыруын орнатады. Көп жағдайда, 

байланыстыру үшін бастапқы кестенің бірінші кілті мен тәуелді кестенің 

сыртқы кілті қолданылады.  

Өткен тақырыптағы кесте деректерін алайық: 
USE productsdb; 

 

CREATE TABLE Products 

( 

    Id INT IDENTITY PRIMARY KEY, 

    ProductName NVARCHAR(30) NOT NULL, 

    Manufacturer NVARCHAR(20) NOT NULL, 

    ProductCount INTDEFAULT 0, 

    Price MONEY NOT NULL 

); 

CREATE TABLE Customers 

( 

    Id INT IDENTITY PRIMARY KEY, 

    FirstName NVARCHAR(30) NOT NULL 

); 

CREATE TABLE Orders 

( 

    Id INT IDENTITY PRIMARY KEY, 

    ProductId INT NOT NULL REFERENCES Products(Id) ON DELETE CASCADE, 

    CustomerId INT NOT NULL REFERENCES Customers(Id) ON DELETE CASCADE, 

    CreatedAt DATE NOT NULL, 

    ProductCount INT DEFAULT 1, 

    Price MONEY NOT NULL 

); 

 

JOIN қолдана отырып, барлық тауарларды таңдаймыз және оған тауарлар 

туралы ақпараттарды қосамыз: 
 

SELECT Orders.CreatedAt, Orders.ProductCount, Products.ProductName  

FROM Orders 

JOIN Products ON Products.Id = Orders.ProductId 

 

Кестелер бірдей атаулы бағандарды құрайтындықтан, бағандарды таңдауға 

ұсынарда олардың толықтай кесте атауымен беріледі, мысалы: 

«Orders.ProductCount».  
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Осындай түрде біз басқа да кестелерді қоса аламыз. Мысалы, тапсырысқа 

Customers кестесінен сатып алушы туралы ақпаратты қосамыз: 
 

 
 

Кестелердің байланысы нәтижесінде біз олардың барлық бағандарын 

таңдауды сүзгілеу және оны сұрыптау үшін қолдана аламыз: 
 

SELECT Orders.CreatedAt, Customers.FirstName, Products.ProductName  
FROM Orders 

JOIN Products ON Products.Id = Orders.ProductId 

JOIN Customers ON Customers.Id=Orders.CustomerId 

WHERE Products.Price < 45000 

ORDERBY Customers.FirstName 

 

 

7.3 OUTER JOIN 

 

MS SQL SERVER сыртқы байланысты немесе outer join қолдайды. INNER 

JOIN-нен айырмашылығы сыртқы байланыс байланыста қатысатын бір немесе 

екі кестенің барлық жолдарын қайтарады.  

Outer Join синтаксисі келесідей: 
SELECT столбцы 

FROM таблица1 

    {LEFT|RIGHT|FULL} [OUTER] JOIN таблица2 ON условие1 
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    [{LEFT|RIGHT|FULL} [OUTER] JOIN таблица3 ON условие2]... 

 

JOIN операторының алдында келесідей LEFT, RIGHT немесе FULL кілттік 

сөздері қолданылады, олар байланыс типтерін анықтайды: 

− LEFT: таңдау бірінші немесе сол жақтағы кестелердің барлық 

жолдарын құрайды; 

− RIGHT: таңдау екінші немесе оң жақтағы кестелердің барлық 

жолдарын құрайды; 

− FULL: таңдау екі кестенің барлық жолдарын құрайды. 

Сондай-ақ, JOIN операторының алдында OUTER кілттік сөзі қолданылады, 

бірақ оның қолданылуы міндетті емес. Кейін JOIN-нан соң қосылатын кесте, 

одан кейін байланыс шарты жүреді.  

Мысалы, Orders және Customers кестелерін байланыстырамыз: 
 

SELECT FirstName, CreatedAt, ProductCount, Price, ProductId  

FROM Orders LEFTJOIN Customers  

ON Orders.CustomerId = Customers.Id 

 

Orders кестесі бірінші немесе сол жақтағы кесте болып табылады, ал 

Customers кестесі оң жақтағы кестесі болып табылады. Сондықтан, бұл жерде 

сол жақтағы кесте бойынша таңдау қолданылатындықтан, басында Orders 

кестесіндегі барлық жолдар таңдалып алынады, кейін оларға Orders.CustomerId 

= Customers.Id шартымен Customers кестесінен байлынысты жолдар қосыла 

бастайды. 
 

 
 

Жоғарыда көрсетілген нәтиже бойынша, сол жақтағы байланыстар INNER 

Join-ға ұқсас, бірақ бұл олай емес. Inner Join екі кесте жолдарын шартқа сәйкес 

байланыстырамыз. Егер кестелердің біреуі осы шартқа сәйкес емес жолды 

құраса, онда жол деректері шығатын таңдауға қосылмайды. Left Join бірінші 

кестенің барлық жолдарын және кейін оларға оң жақтағы жолдарын қосады. 

Мысалы, Customers кестесін аламыз және сатып алушыларға олардың тапсырыс 

ақпараттарын қосамыз: 
-- INNER JOIN 

SELECT FirstName, CreatedAt, ProductCount, Price  

FROM Customers JOIN Orders  
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ON Orders.CustomerId = Customers.Id 

 

--LEFT JOIN 

SELECT FirstName, CreatedAt, ProductCount, Price  

FROM Customers LEFT JOIN Orders  

ON Orders.CustomerId = Customers.Id 

 

 
 

Мысалда байланыс типін оң жаққа ауыстырамыз: 
 

SELECT FirstName, CreatedAt, ProductCount, Price, ProductId  

FROM Orders RIGHT JOIN Customers  

ON Orders.CustomerId = Customers.Id 

 

Енді Customers кестесіндегі барлық жолдар таңдалынады, ал кейін оған 

Orders кестесінен шартпен байланысты жолдар қосылады: 
 

 
 

Customers кестесіндегі сатып алушылардың біреуі Orders кестесіндегі 

тапсырыстармен байланысы жоқ, онда Orders –тен алынатын сәйкес бағандар, 

NULL мәніне ие болады. 

Қолданушылар мен тауарлар туралы ақпараттарды тапсырыстарға қосу 

үшін сол жақтағы байланысты қолданамыз:  
 

SELECT Customers.FirstName, Orders.CreatedAt,  
       Products.ProductName, Products.Manufacturer 
FROM Orders  

LEFT JOIN Customers ON Orders.CustomerId = Customers.Id 
LEFT JOIN Products ON Orders.ProductId = Products.Id 
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Мысалы, Бағасы 45000-нан төмен барлық тауарлар бойынша клиенттер 

және тауарлар туралы барлық тапсырыстар ақпараттарды таңдау және 

тапсырыс күндері бойынша сұрыптау: 
 

SELECT Customers.FirstName, Orders.CreatedAt,  

       Products.ProductName, Products.Manufacturer 
FROM Orders  
LEFTJOIN Customers ON Orders.CustomerId = Customers.Id 
LEFTJOIN Products ON Orders.ProductId = Products.Id 

WHERE Products.Price < 45000 

ORDERBY Orders.CreatedAt 

 

 
 

Немесе Orders кестесінде тапсырыстары жоқ Customers кестесінің барлық 

қолданушыларын таңдап алу: 

 
SELECT FirstName FROM Customers 
LEFTJOIN Orders ON Customers.Id = Orders.CustomerId 
WHERE Orders.CustomerId IS NULL 

 

 

Cross Join 

Cross Join немесе айқас байланыстар жолдар жинағын құрайды, мұнда бір 

кестедегі әрбір жол екінші кестедегі әрбір жолмен байланысады. Мысалы, 

Orders тапсырыс кестесімен және Customers сатып алушылар кестесін 

байланыстырамыз: 
 

SELECT * FROM Orders CROSS JOIN Customers 
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Егер Orders кестесіндегі 3 жол, ал Customers кестесіндегі сондай үш жол, 

онда айқас сұраныстар нәтижесінде жол деректері байланысты ма немесе 

байланысты емеспе оған тәуелсіз 3*3=9 жол құралады. 

 

 

7.4 Байланыстардағы топтастыру 

 

INNER/OUTER JOIN өрнектерінде топтастыруды қолдануға болады. 

Мысалы, әрбір қолданушы үшін оның жасаған, тапсырыстар санын шығару: 
 

SELECT FirstName, COUNT(Orders.Id) 

FROM Customers JOIN Orders  

ON Orders.CustomerId = Customers.Id 

GROUP BY Customers.Id, Customers.FirstName; 

 

 
 

Топтастыру критерийі ретінде Id және сатып алушы аты кіреді. SELECT 

өрнегі Orders кестесіндегі Id бағанын қолданып, сатып алушы атауы және 

тапсырыстар санын анықтайды.  

Бұл INNER JOIN болғандықтан, онда топта тек тапсырыстары бар сатып 

алушыларға болады.  

Егер қосымша тапсырыс берілмеген басқа сатып алушыларды да шығару 

қажет болса, онда OUTER JOIN қолданылады: 
 

SELECT FirstName, COUNT(Orders.Id) 

FROM Customers LEFT JOIN Orders  

ON Orders.CustomerId = Customers.Id 

GROUP BY Customers.Id, Customers.FirstName; 
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Немесе тауарлар бойынша жасалған тапсырыстардың жалпы қосындысын 

шығару: 
 

SELECT Products.ProductName, Products.Manufacturer,  

        SUM(Orders.ProductCount * Orders.Price) AS Units 
FROM Products LEFT JOIN Orders 

ON Orders.ProductId = Products.Id 

GROUPBY Products.Id, Products.ProductName, Products.Manufacturer 

 

 
 

 

7.5 UNION 

 

UNIONоператоры inner join және outer join сияқты екі кестені біріктіруге 

мүмкіндік береді. Алайда, inner / outer join айырмашылығы біріктіру әр түрлі 

кестелердегі бағандарды байланыстырмайды, бір типтегі екі жиынды біреуге 

біріктіреді. Біріктірудің формальды синтаксисі: 
 
SELECT_өрнек1 
UNION [ALL] SELECT_өрнек2 

[UNION [ALL] SELECT_өрнекN] 

 

Мысалы, деректер қорында банк клиенттеріне(Customers кестесі) және банк 

қызметкерлеріне(Employees кестесі) арналған екі бөлек кесте болсын: 
 
USE usersdb; 
 

CREATE TABLE Customers 
( 

    Id INT IDENTITY PRIMARY KEY, 

    FirstName NVARCHAR(20) NOT NULL, 

    LastName NVARCHAR(20) NOT NULL, 
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    AccountSum MONEY 

); 
CREATE TABLE Employees 
( 

    Id INT IDENTITY PRIMARY KEY, 

    FirstName NVARCHAR(20) NOT NULL, 

    LastName NVARCHAR(20) NOT NULL, 

); 

 
INSERT INTO Customers VALUES 
('Tom', 'Smith', 2000), 

('Sam', 'Brown', 3000), 

('Mark', 'Adams', 2500), 

('Paul', 'Ins', 4200), 

('John', 'Smith', 2800), 

('Tim', 'Cook', 2800) 

 

INSERT INTO Employees VALUES 
('Homer', 'Simpson'), 

('Tom', 'Smith'), 

('Mark', 'Adams'), 

('Nick', 'Svensson') 

 

Бұл жерде, екі кесте, әр түрлі деректер барына қарамастан, ортақ екі 

атрибуттары – аты (Firstname) және тегі (Lastname) бойынша сипатталады. Банк 

клиенттері мен оның қызметкерлерін бірден екі кестеден таңдап аламыз.  
 

SELECT FirstName, LastName  
FROM Customers 

UNION SELECT FirstName, LastName FROM Employees 

 

Берілген жағдайда, бірінші кестеден екі мән – клиент аты мен тегі 

таңдалады. Екінші кестеден дәл сол сияқты қызметкер аты мен тегі таңдалады. 

Яғни, таңдалған бағандардың саны мен олардың түрі екі үлгіге сәйкес келеді.  
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Біріктірілген таңдаудың бағандар атауы бірінші таңдаудың баған 

атауларымен сәйкес келеді. Және егер біз тағы да бір мәрте сұрыптау 

жүргізетін болсақ, онда ORDER BY өрнегінде бірінші таңдаудың баған 

атауларына бағыттау қажет. 

 
SELECT FirstName + ' ' +LastName AS FullName 
FROM Customers 

UNION SELECT FirstName + ' ' + LastName AS EmployeeName  

FROM Employees 

ORDER BY FullName DESC 

 

Берілген жағдайда әрбір таңдау бір-бір бағанды құрайды, ол клиент немесе 

қызметкер атауы мен тегін біріктірулерін көрсетеді. Алайда клиент жағдайында 

баған атауы FullName деп аталады, ал қызметкер жағдайында –EmployeeName. 

Сұрыптау барысында жоғарыда айтылғандай, бірінші таңдау атауы көрсетіледі.  

 

 
 

Егер де бір таңдауда баған саны екіншісінен артық болса, онда оларға 

біріктіру орын алмайды. Мысалы, келесі жағдайда біріктіру қателікпен 

аяқталады: 
 

SELECT FirstName, LastName, AccountSum 
FROM Customers 

UNION SELECT FirstName, LastName  

FROM Employees 

 

Сондай-ақ, сәйкестендірілген кестелердің типтері де сәйкес келуі шарт.  

Егер екі бірдей біріктірілетін топ жалдарында бірдей мәндер кездессе, 

біріктіру барысында қайталанатын мәндер өшіріледі. Мысалы, Customers және 

Employees кестелері жағдайында банк қызметкерлері біруақытта оның 

клиенттерімен және екі кестеде кездесуі мүмкін. Жоғарыдағы мысалдарда 

біріктіру барысында қайталанатын жолдар өшірілді. Егер де біріктіру 
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барысында барлығын сақтап қалу қажет болса, онда бұл жағдайда ALL 

операторын қолдану қажет: 
 

SELECT FirstName, LastName 
FROM Customers 

UNION ALLSELECT FirstName, LastName  

FROM Employees 

 

 
 

Таңдауларды бір кестеден біріктіруге болады. Мысалы, клиенттің 

қорындағы соммасына байланысты біздің оған нақты бір проценттерді аудару 

қажет: 
 

SELECT FirstName, LastName, AccountSum + AccountSum * 0.1 AS TotalSum  

FROM Customers WHERE AccountSum < 3000 

UNION SELECT FirstName, LastName, AccountSum + AccountSum * 0.3 AS TotalSum  

FROM Customers WHERE AccountSum >= 3000 
 

Берілген жағдайда, егер сома 3000-нан кіші болса, онда қорда жатқан сома 

көлеміне қарай 10% процент қосылады. Егер 3000-нан артық болса, онда 30%-

қа дейін өседі. 
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7.6 EXCEPT 

 

EXCEPT операторы екі таңдау арасындағы айырмашылықты табуға 

мүмкіндік береді, яғни, бірінші кестеде бар ал екіншіде жоқ жолдарды анықтау. 

Бұл оператор қолданысы үшін келесі синтаксис қолданылады: 
 
SELECT_өрнек1 
EXCEPT SELECT_өрнек2 

 

Мысалы үшін алдыңғы тақырыптағы кестелерді алайық: 
 

USE usersdb; 
 
CREATE TABLE Customers 
( 

    Id INT IDENTITY PRIMARY KEY, 

    FirstName NVARCHAR(20) NOT NULL, 

    LastName NVARCHAR(20) NOT NULL, 

    AccountSum MONEY 

); 
CREATE TABLE Employees 
( 

    Id INT IDENTITY PRIMARY KEY, 

    FirstName NVARCHAR(20) NOT NULL, 

    LastName NVARCHAR(20) NOT NULL, 

); 

 
INSERT INTO Customers VALUES 
('Tom', 'Smith', 2000), 

('Sam', 'Brown', 3000), 

('Mark', 'Adams', 2500), 

('Paul', 'Ins', 4200), 

('John', 'Smith', 2800), 

('Tim', 'Cook', 2800) 

 
INSERT INTO Employees VALUES 
('Homer', 'Simpson'), 

('Tom', 'Smith'), 

('Mark', 'Adams'), 

('Nick', 'Svensson') 

 

Employees кестесі банктің барлық қызметкерлері бойынша деректерді 

құрайды, ал Customers кестесі клиенттер туралы. Алайда банк қызметкерлері де 

банктің клиенттері болуы мүмкін. Және бізге банктің қызметкерлері болып 

табылмайтын, барлық клиенттерін табу қажет. 
 

SELECT FirstName, LastName 
FROM Customers 

EXCEPT SELECT FirstName, LastName  
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FROM Employees 

 
 

Осындай үлгімен оның клиенттері болып табылмайтын барлық банк 

қызметкерлерін анықтауға болады: 

 

 
 

 

 

7.7 INTERSECT 

 

INTERSECT операторы екі таңдау үшін ортақ жолдарды табуға мүмкіндік 

береді. Оның қолданысы үшін келесі синтаксис қолданылады: 
 

SELECT_өрнек1 
INTERSECT SELECT_өрнек2 

 

Жоғарыда көрсетілген екі кесте бойынша INTERSECT операторын 

қолданамыз: 
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№8 ТӘЖІРИБЕЛІК ЖҰМЫС. КІРІСТІРІЛГЕН ФУНКЦИЯЛАР 

 

8.1 Жолдармен жұмыс істеуге арналған функциялар 

 

 

T-SQL-де жолдармен жұмыс жасау үшін келесі функциялар қолданылады: 

− LEN: жолдардағы символдар санын қайтарады. Функция параметрі 

ретінде ұзындығын табуға қажетті жол беріледі:  
SELECT LEN('Apple')  -- 5 

 

− LTRIM:жолдағы бастапқы пробелдерді өшіреді. Параметр ретінде жол 

алынады:  
SELECT LTRIM('Apple') 

 

− RTRIM: жолдағы соңғы пробелдерді өшіреді. Параметр ретінде жол 

алынады:  
SELECTRTRIM('Apple') 

 

− CHARINDEX: жолдағы қосымша жолдар бірінші кіретін индексті 

қайтарады. Бірінші параметр ретінде қосымша жол беріледі, ал екінші параметр 

ретінде-іздеу керек жол: 
SELECT CHARINDEX('pl', 'Apple') – 3 

 

− PATINDEX:жолдағы нақты бір үлгінің бірінші кіретін индексін 

қайтарады: 
SELECT CHARINDEX('%p_e%', 'Apple') – 3 

 

− LEFT:жолдың басынан бастап нақты бір сандағы символдарды 

өшіреді. Фнукцияның бірінші параметрі – жол, екіншісі – символдар саны: 
SELECTLEFT('Apple', 3) –App 
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− RIGHT: басынан соңынан нақты бір сандағы символдарды өшіреді. 

Фнукцияның бірінші параметрі – жол, екіншісі – символдар саны: 
SELECTRIGHT ('Apple', 3) –ple 

 

− SUBSTRING:жолдан нақты бір ұзындықтағы қосымша жолдарды 

нақты бір индекстен бастап кесіп алады. Функция бірінші параметрі – жол, 

екіншісі – кесіп алуға қажетті бастапқы индекс, үшіншісі – кесіп алатын 

символдар саны: 
SELECTSUBSTRING('Galaxy S8 Plus', 8, 2)    -- S8 

 

− REPLACE:жол шеңберінде қосымша жолды басқа қосымшаға 

айырбастайды. Функция бірінші параметрі – жол, екіншісі – өзгертетін 

қосымша жол, үшіншісі – ауыстыруға арналған қосымша жол: 
SELECT REPLACE('Galaxy S8 Plus', 'S8 Plus', 'Note 8')   -- Galaxy Note 8 

 

− REVERSE:жолды керісінше бұрады: 
SELECTREVERSE('123456789') -- 987654321 

 

− CONCAT:екі жолды бір жолға біріктіреді. Параметр ретінде 2 немесе 

одан да көп жолдарды алады: 
SELECTCONCAT('Tom', ' ', 'Smith')  -- Tom Smith 
 

− LOWER:жолды кіші регистрге ауыстырады: 
SELECTLOWER('Apple')   -- apple 

 

− UPPER:жолды үлкен регистрге ауыстырады: 
SELECTUPPER('Apple')   -- APPLE 

 

− SPACE:нақты бір пробелдер саны бар жолды қайтарады.  

 

 

8.2 Сандармен жұмыс істеуге арналған функциялар 

 

T-SQL-де сандармен жұмыс жасау үшін келесі функциялар қолданылады: 

− ROUND:сандарды дөңгелектейді. Біріші параметр ретінде сан беріледі. 

Екінші параметр ретінде ұзындығы беріледі. Егер ұзындығы оң сан болса, онда 

ол үтірден кейін неше саннан соң дөңгелектеу жүретінін көрсетеді. Егер 

ұзындығы теріс сан болса, онда ол санның соңынан қай цифрге дейін үтірден 

соң дөңгелектеу жүретінін көрсетеді.  
SELECT ROUND(1342.345, 2)   -- 1342.350 

SELECT ROUND(1342.345, -2)  -- 1300.000 

 

− ISNUMERIC: мән сан болып табылады ма соны анықтайды. Параметр 

ретінде функция өрнекті қабылдайды. Егер өрнек сан болса, онда функция 1-ді 

қайтарады. Ал егер болмаса, 0-ді қайтарады. 
SELECT ISNUMERIC(1342.345)          -- 1 

SELECT ISNUMERIC('1342.345')        -- 1 
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SELECT ISNUMERIC('SQL')         -- 0 

SELECT ISNUMERIC('13-04-2017')  -- 0 

 

− ABS: санның абсолютті мәнін қайтарады. 
SELECTABS(-123)    -- 123 

 

− CEILING:ағымдағы мәнге тең немесе үлкен кішілеу бүтін санды 

қайтарады: 
SELECT CEILING(-123.45)     -- -123 

SELECT CEILING(123.45)      -- 124 

 

− FLOOR:ағымдағы мәнге тең немесе үлкен үлкендеу бүтін санды 

қайтарады: 
SELECT FLOOR(-123.45)       -- -124 

SELECT FLOOR(123.45)        -- 123 

 

− SQUARE:санның квадратын алады. 
SELECT SQUARE(5)        -- 25 

 

− SQRT: санның квадраттық түбірін табады. 
SELECT SQRT(225)        -- 15 

 

− COS: радианда берілген бұрыштың косинусын қайтарады. 
SELECT COS(1.0472)  -- 0.5 - 60 градус 

 

− SIN:радианда берілген бұрыштың синусын қайтарады. 
SELECT SIN(1.5708)  -- 1 - 90 градус 

 

− TAN:радианда берілген бұрыштың тангенсін қайтарады. 
SELECT TAN(0.7854)  -- 1 - 45 градус 

 

 

8.3 Күн және уақытпен жұмыс істеуге арналған функциялар 

 

T-SQL-де сандармен жұмыс жасау үшін келесі функциялар қолданылады: 

− GETDATE:ағымдағы уақыт пен күнді жүйелі сағат түрінде қайтарады: 
SELECT GETDATE()    -- 2017-07-28 21:34:55.830 

 
− GETUTCDATE:Гринвич бойынша ағымдағы күн мен уақытты 

қайтарады: 
SELECT GETUTCDATE()     -- 2017-07-28 18:34:55.830 

 

− SYSDATETIME:ағымдағы уақыт пен күнді жүйелі сағат түрінде 

қайтарады. GETDATE айырмашылығы уақыт пен күн datatime2 объектісі 

түрінде беріледі: 
SELECT SYSDATETIME()        -- 2017-07-28 21:02:22.7446744 
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− SYSUTCDATETIME:Гринвич бойынша  ағымдағы уақыт пен күн 

datatime2 объектісі түрінде қайтарады. 
SELECT SYSUTCDATETIME()     -- 2017-07-28 18:20:27.5202777 

 

− SYSDATETIMEOFFSET:datetimeoffset(7) объектісін қайтарады, ол 

GMT түріне қатысты уақыт пен күнді құрайды. 
SELECT SYSDATETIMEOFFSET()      -- 2017-07-28 21:02:22.7446744 +03:00 

 

− DAY:күн уақытын береді. 
SELECT DAY(GETDATE())       -- 28 

 

− MONTH: ай уақытын қайтарады: 
SELECT MONTH(GETDATE())     -- 7 

 

− YEAR:жыл уақытын қайтарады: 
SELECT YEAR(GETDATE())      -- 2017 

 

− DATENAME:жол түрінде уақыт жартысын қайтарады. Бірінші 

параметр ретінде күннің жартысын таңдау параметрі алынады, ал күн уақыты 

екінші параметрге беріледі: 
SELECT DATENAME(month, GETDATE())       -- July 

 

Күн бөліктерін анықтау үшін келесі параметрлерді қолдануға болады: 

 
year (yy, yyyy): жыл 

quarter (qq, q): квартал 

month (mm, m): ай 

dayofyear (dy, y): жыл күні 

day (dd, d): ай күні 

week (wk, ww): апта 

weekday (dw): апта күні 

hour (hh): сағат 

minute (mi, n): минут 

second (ss, s): секунд 

millisecond (ms): миллисекунд 

microsecond (mcs): микросекунд 

nanosecond (ns): наносекунд 

 

− DATEPART:күн бөлігін сан түрінде қайтарады. Күн бөлігін бірінші 

параметр, ал күннің өзі екінші параметр ретінде беріледі: 
SELECT DATEPART(month, GETDATE())       -- 7 

 

− DATEADD:белгілі бір күн компонентіне санды қосу нәтижесі болып 

табылатын күнді қайтарады. Бірінші параметр ретінде күн компонентін 

көрсетеді, жоғарыдағы DATENAME функциясымен сипатталған. Екінші 

параметр – қосылатын сан. Үшінші параметр-қосылу керек күннің өзі.  
SELECT DATEADD(month, 2, '2017-7-28')       -- 2017-09-28 00:00:00.000 

SELECT DATEADD(day, 5, '2017-7-28')     -- 2017-08-02 00:00:00.000 

SELECT DATEADD(day, -5, '2017-7-28')        -- 2017-07-23 00:00:00.000 
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Егер қосылатын сан теріс санды көрсетсе, онда күн азаюы жүреді.  

 

− DATEDIFF:екі уақыт аралығындағы айырмашылықты қайтарады. 

Бірінші параметр-айырмашылықты қандай бірліктерде өлшеуге тұратынын 

көрсететін күн компоненті. Екінші және үшінші параметрлер-салыстырмалы 

күндер: 
SELECT DATEDIFF(year, '2017-7-28', '2018-9-28')     -- разница 1 год 

SELECT DATEDIFF(month, '2017-7-28', '2018-9-28')    -- разница 14 месяцев 

SELECT DATEDIFF(day, '2017-7-28', '2018-9-28')      -- разница 427 дней 

 

− EOMONTH:айдың соңғы күнін қайтарады. 
SELECT EOMONTH('2017-02-05')    -- 2017-02-28 

SELECT EOMONTH('2017-02-05', 3) -- 2017-05-31 

 

− DATEFROMPARTS:жыл, ай және күн бойынша уақытты құрайды: 
SELECT DATEFROMPARTS(2017, 7, 28)       -- 2017-07-28 

 

− ISDATE:берілген өрнек күн уақыты ма екенін тексерді. Егер ақиқат 

болса, онда 1 мәнін қайтарады, егер керісінше болса 0 мәні қайтарылады. 
SELECT ISDATE('2017-07-28')     -- 1 

SELECT ISDATE('2017-28-07')     -- 0 

SELECT ISDATE('28-07-2017')     -- 0 

SELECT ISDATE('SQL')            -- 0 

 

 

8.4 Деректерді түрлендіру 

 

Біз басқа түрдегі деректерді сақтайтын бір бағанға мән бергенде немесе әр 

түрлі түрдегі деректерді тартатын әрекеттерді орындағанда, SQL Server 

түрлендіруді орындауға және қолданылатын мәнді қажетті түрге келтіруге 

тырысады. Бірақ барлық SQL Server түрлендірулері автоматты түрде орындай 

алмайды. SQL Server үлкен басымдылығы бар түрге кем емес түрлендірулерді 

орындай алады. Басымдықтар(приотритеттер) кестесі (жоғары болған сайын, 

үлкен басымдық соғұрлым): 
datetime 

smalldatetime 

float 

real 

decimal 

money 

smallmoney 

int 

smallint 

tinyint 

bit 

nvarchar 
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nchar 

varchar 

char 

 

SQL Server автоматты түрде 100.0(float) санын күнге және уақытқа 

(datetime) айналдыра алады.  

Жоғары басымдықты түрлерден төмен басымдықты түрлерге түрлендіруді 

орындау қажет болған жағдайларда, типтерді анық келтіру керек. Ол үшін T-

SQL-де екі функция анықталған: CONVERT және CAST. 

CASTфункциясы бір өрнектің типін екіншісіне айналдырады. Ол келесі 

формаға ие: 
CAST(өрнек AS деректер_типі) 

Мысал үшін келесі кестелерді алайық: 
 

CREATE TABLE Products 
( 

    Id INT IDENTITY PRIMARY KEY, 

    ProductName NVARCHAR(30) NOT NULL, 

    Manufacturer NVARCHAR(20) NOT NULL, 

    ProductCount INT DEFAULT 0, 

    Price MONEY NOT NULL 

); 

CREATE TABLE Customers 
( 

    Id INT IDENTITY PRIMARY KEY, 

    FirstName NVARCHAR(30) NOT NULL 

); 

CREATE TABLE Orders 
( 

    Id INT IDENTITY PRIMARY KEY, 

    ProductId INT NOT NULL REFERENCES Products(Id) ON DELETE CASCADE, 

    CustomerId INT NOT NULL REFERENCES Customers(Id) ON DELETE CASCADE, 

    CreatedAt DATE NOT NULL, 

    ProductCount INT DEFAULT 1, 

    Price MONEY NOT NULL 

); 

 

Мысалы, тапсырыс туралы ақпаратты шығарған кезде сандық мән мен 

күнді жолға түрлендіреді: 
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Convert 

 

Түрлендірулердің көп бөлігі CAST функциясын қамтиды. Егер қосымша 

пішімдеу қажет болса, CONVERT функциясын пайдалануға болады. Ол келесі 

формаға ие: 
CONVERT(деректер_типі, өрнек [, стиль]) 

 

Үшінші міндетті емес параметр деректерді пішімдеу стилін береді. Бұл 

параметр әр түрлі интерпретацияға ие әр түрлі типті деректер үшін сандық 

мәндер көрсетеді. Мысалы, күн мен уақытты пішімдеу үшін кейбір мәндер 

қолданылады: 

 
0 немесе 100 – күн форматы "Mon dd yyyy hh:miAM/PM"  

1 немесе 101 - күн форматы "mm/dd/yyyy" 

3 немесе 103 - күн форматы "dd/mm/yyyy" 

7 немесе 107 - күн форматы "Mon dd, yyyy hh:miAM/PM" 

8 немесе 108 - күн форматы "hh:mi:ss" 

10 немесе 110 - күн форматы "mm-dd-yyyy" 

14 немесе 114 - күн форматы "hh:mi:ss:mmmm" (24-сағаттық уақыт форматы) 

 

Money түріндегі деректерді пішімдеу үшін кейбір мәндер: 
0 -  санның бөлшек бөлігі тек екі сан ғана қалады (по умолчанию) 

1 - санның бөлшек бөлігінде тек екі сан ғана қалады, ал разрядтарды бөлу үшін үтір 

қолданылады 

2 - санның бөлшек бөлігінде тек төрт сан қалады. 

 

Мысалы, тауарлардың бағасы мен күнін пішімдеу арқылы шығару: 

 

 
 

 

Қосымша функциялар 

 

CAST, CONVERT, TRY_CONVERT функциялар қатарынан басқа 

түрлерге түрлендіруге қолданылады: 

− STR(float [, length [,decimal]]):сандарды жолға айналдырады. Екінші 

параметр жолдың ұзындығын көрсетеді, ал үшіншісі – бөлшек бөліктен неше 

санды қалдыру керек соны көрсетеді.  

− CHAR(int):ASCII сандық кодты символға айналдырады.  
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− ASCII(char):символды ASCII сандық кодына айналдырады.  

− NCHAR(int):UNICODE сандық кодты символға айналдырады. 

− UNICODE(char):символды UNICODE сандық кодына айналдырады. 
SELECTSTR(123.4567, 6,2)   -- 123.46 
SELECTCHAR(219)            --  Ы 
SELECTASCII('Ы')           -- 219 
SELECTNCHAR(1067)          -- Ы 
SELECTUNICODE('Ы')     -- 1067 

 

 

8.5 CASE және IF функциялары 

 

CASE 

CASE функциясы кейбір өрнектің мәнін тексереді, және тексеру 

нәтижесіне қарай сол нәтижені немесе басқаны беруі мүмкін. 

CASE келесі формаға ие: 
 
CASE выражение 
WHEN значение_1 THEN результат_1 

WHEN значение_2 THEN результат_2 

    ................................. 
WHEN значение_N THEN результат_N 
    [ELSE альтернативный_результат] 

END. 

 

Мысал үшін келесі Products кестесін алайық: 
CREATETABLE Products 

( 

    Id INT IDENTITY PRIMARYKEY, 

    ProductName NVARCHAR(30) NOTNULL, 

    Manufacturer NVARCHAR(20) NOTNULL, 

    ProductCount INT DEFAULT 0, 

    Price MONEY NOTNULL 

); 

 

Осы кестеде CASE функциясын қолданып сұранысты құрайық: 
 

SELECT ProductName, Manufacturer, 

    CASE ProductCount 

WHEN 1 THEN 'Товар заканчивается' 

WHEN 2 THEN 'Мало товара' 

WHEN 3 THEN 'Есть в наличии' 

ELSE 'Много товара' 

ENDAS EvaluateCount 

FROM Products 

 

Бұл жерде ProductCount бағаны мәні WHEN операторынан кейінгі 

мәндермен салыстырылады. ProductCount бағанының мәніне байланысты CASE 
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функциясы THEN сәйкес тұжырымынан кейін келетін жолдардың бірін 

қайтарады. EvaluateCount бағаны қайтару нәтижесі үшін анықталған: 

 

 
 

CASE функциясы тағы бір формаға ие болуы мүмкін: 
 
CASE 
WHEN выражение_1 THEN результат_1 
WHEN выражение_2 THEN результат_2 

    ................................. 

WHEN выражение_N THEN результат_N 
    [ELSE альтернативный_результат] 
END 
 

Мысалы, Products кестесіне қолдану: 
 

SELECT ProductName, Manufacturer, 

    CASE 
WHEN Price > 50000 THEN'Категория A' 
WHEN Price BETWEEN 40000 AND 50000 THEN'Категория B' 

WHEN Price BETWEEN 30000 AND 40000 THEN'Категория C' 

ELSE'Категория D' 

ENDAS Category 

FROM Products 
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8.6 NEWID, ISNULL және COALESCE функциялары 

 

 

NEWID 

 

UNIQUEIDENTIFIER нысанын құру үшін, яғни кейбір ерекше мән, NEWID 

() функциясы қолданылады. Мысалы, бастапқы кілт бағанына 

UNIQUEIDENTIFIER түрін анықтай аламыз және оған NEWID функциясының 

мәнін ағымдағы бойынша тағайындай аламыз: 
CREATETABLE Clients 

( 

    Id UNIQUEIDENTIFIER PRIMARYKEYDEFAULT NEWID(), 

    FirstName NVARCHAR(20) NOTNULL, 

    LastName NVARCHAR(20) NOTNULL, 

    Phone NVARCHAR(20) NULL, 

    Email NVARCHAR(20) NULL 

) 

 

INSERTINTO Clients (FirstName, LastName, Phone, Email) 

VALUES ('Tom', 'Smith', '+36436734', NULL), 

('Bob', 'Simpson', NULL, NULL) 

 
ISNULL 

ISNULL функциясы кейбір өрнектердің мәндерін тексереді. Егер ол NULL 

–ға тең болса, онда функция екінші параметрге сәйкес мәнді қайтарады: 
ISNULL(өрнек, мән) 

 

Мысалы, жоғарыда көрсетілген кестені алайық және оған деректерді алуда 

ISNULL функциясын қолданайық: 
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COALESCE 

 

COALESCEфункциясы мәндер тізімін қабылдайды және олардың ішінде 

NULL –ге тең біріншісін қайтарады: 
COALESCE(өрнек_1, өрнек_2, өрнек_N) 

 

Мысалы, Clients кестесінен қолданушыларды таңдап, және контактыдан 

телефон немесе электронды адресінанықтаймыз,егер олардың мәні NULL-ге 

тең болмаса: 
SELECT FirstName, LastName, 

COALESCE(Phone, Email, 'не определено') AS Contacts 

FROM Clients 

 

Берілген жағдайда телефон қайтарылады, егер ол анықталған болса. Егер 

ол анықталмаса, онда электрондық адрес қайтарылады. Егер электрондық 

адресте анықталмаған болса, онда «анықталмаған» деген жол қайтарылады.  

 

 
 

 

 

 

№9 ТӘЖІРИБЕЛІК ЖҰМЫС. АЙНЫМАЛЫ ЖӘНЕ БАСҚАРУ 

ҚҰРЫЛЫМДАРЫ 

 

9.1 T-SQL айнымалылары 

 

Айнымалы қандайда бір мәнді сақтайтын аталған нысанды көрсетеді. 

Айнымалыларды анықтау үшін DECLARE өрнегі қолданылады, одан кейін 

айнымалы атауы мен типі көрсетіледі. Локальді айнымалы атауы @ 

символынан басталуы тиіс: 
DECLARE @айнымалы _атауыдеректер_типтері 

 

Мысалы, name айнымалысын анықтаймыз, ол NVARCHAR типіне ие: 
DECLARE @name NVARCHAR(20) 

 

Үтір арқылы бірнеше айнымалыларды анықтауға болады: 
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DECLARE @name NVARCHAR(20), @age INT 

 

SET өрнегі көмегімен айнымалыға бірнеше мән меншіктеуге болады: 
DECLARE @name NVARCHAR(20), @age INT; 

SET @name='Tom'; 

SET @age = 18; 

 

@nameNVARCHAR типті жолды көрсетеді, сәйкесінше айнымалыға осы 

жол меншіктеледі. Ал @age айнымалысына сан меншіктеледі, ол INT типті 

көрсетеді.  

PRINTөрнегі клиентке хабарламаны қайтарады. Мысалы: 
PRINT 'HelloWorld' 

 

Және оның көмегімен айнымалы мәндерін шығара аламыз: 

 
 

SELECTкомандасы арқылы да осы мәнді алуға болады: 

 

 
 

 

 

 

 

9.2 Сұраныстағы айнымалылар 

 

Айнымалылар арқылы деректерді сұрауларға жібере аламыз. Сондай-ақ, біз 

сұраныстардың айнымалыға айналуы нәтижесінде алынған деректерді ала 

аламыз. Мысалы, SELECT командасын қолданып кестелерден алынған кезде, 

келесі синтаксистің көмегімен деректерді айнымалыға ала аламыз: 
SELECT @айнымалы_1 = спецификация_баған_1,  
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        @ айнымалы _2 = спецификация_ баған _2,  

        ...................................... 

        @ айнымалы _N = спецификация_ баған _N 

 

Сондай-ақ, SET өрнегінде айнымалы меншіктелген мән, Select 

командасының нәтижесі болуы мүмкін.  

Мысалы, бізде келесі кестелер болсын: 
CREATETABLE Products 

( 

    Id INT IDENTITY PRIMARYKEY, 

    ProductName NVARCHAR(30) NOT NULL, 

    Manufacturer NVARCHAR(20) NOT NULL, 

    ProductCount INTDEFAULT 0, 

    Price MONEY NOT NULL 

); 
CREATETABLE Customers 
( 

    Id INT IDENTITY PRIMARYKEY, 

    FirstName NVARCHAR(30) NOT NULL 

); 
CREATE TABLE Orders 
( 

    Id INT IDENTITY PRIMARYKEY, 

    ProductId INT NOT NULL REFERENCES Products(Id) ON DELETE CASCADE, 

    CustomerId INT NOT NULL REFERENCES Customers(Id) ON DELETE CASCADE, 

    CreatedAt DATE NOT NULL, 

    ProductCount INTDEFAULT 1, 

    Price MONEY NOT NULL 

); 

 

Айнымалыларды деректерді алу кезінде қолданамыз: 
DECLARE @maxPrice MONEY,  

    @minPrice MONEY,  

    @dif MONEY,  

    @count INT 

 
SET @count = (SELECT SUM(ProductCount) FROM Orders); 
 

SELECT @minPrice=MIN(Price), @maxPrice = MAX(Price) FROM Products 
 
SET @dif = @maxPrice - @minPrice; 
 

PRINT 'Всего продано: ' + STR(@count, 5) + ' товарa(ов)'; 

PRINT 'Разница между максимальной и минимальной ценой: ' + STR(@dif) 

 

Берілген жағдайда @count айнымалысы Orders кестесіндегі ProductCount 

бағанының барлық мәндерінің қосындысын құрайды, яғни жалпы сатылған 

тауарлар санын береді.  
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@min және @max айнымалылары Products кестесіндегі Price бағанының 

максимальды және минимальды мәндерін сақтайды, ал @dif айнымалысы – осы 

мәндер арасындағы айырмашылықты береді.  

 

 
 

 

9.3 Шартты өрнектер 

 

Шартты әрекеттерді орындау үшін IF ... ELSE өрнегі қолданылады. SQL 

сервері өрнекті IF кілт сөзінен кейін бағалайды. Егер бұл рас болса, онда IF кілт 

сөзінен кейінгі нұсқаулар орындалады. Егер шарт жалған болса, онда нұсқаулар 

ELSE кілт сөзінен кейін орындалады.  

Егер IF немесе ELSE-ден кейін нұсқаулар блогы болса, онда бұл блок 

BEGIN және END кілт сөздері арасында болады: 
IFшарт 

    {инструкция|BEGIN...END} 

[ELSE 

    {инструкция|BEGIN...END}] 

 

ELSE өрнегі міндетті болып табылмайды, оны қолданбаса да болады. 

Мысалы, бізде келесі кестелер бар: 
CREATETABLE Products 

( 

    Id INT IDENTITY PRIMARYKEY, 

    ProductName NVARCHAR(30) NOT NULL, 

    Manufacturer NVARCHAR(20) NOT NULL, 

    ProductCount INTDEFAULT 0, 

    Price MONEY NOT NULL 

); 
CREATETABLE Customers 



112 
 

( 

    Id INT IDENTITY PRIMARY KEY, 

    FirstName NVARCHAR(30) NOT NULL 

); 
CREATE TABLE Orders 
( 

    Id INT IDENTITY PRIMARY KEY, 

    ProductId INT NOT NULL REFERENCES Products(Id) ON DELETE CASCADE, 

    CustomerId INT NOT NULL REFERENCES Customers(Id) ON DELETE CASCADE, 

    CreatedAt DATE NOT NULL, 

    ProductCount INTDEFAULT 1, 

    Price MONEY NOT NULL 

); 

 

Orders кестесі тапсырыстарды, ал CreatedAt бағаны – тапсырыс уақытын 

көрсетеді. Соңғы 10 күнде тапсырыстар болды ма екен, білейік: 
DECLARE @lastDate DATE 

 

SELECT @lastDate = MAX(CreatedAt) FROM Orders 
 
IF DATEDIFF(day, @lastDate, GETDATE()) > 10 
PRINT 'За последние десять дней не было заказов' 

 

ELSE өрнегін қосамыз: 

 
 

 

9.4 Циклдер 

 

Қайталанатын операцияларды орындау үшін циклдер T-SQL-де 

қолданылады. Атап айтқанда, T-SQL-де WHILE циклі бар. Бұл цикл кейбір 

шарттар орындалған кезде белгілі бір әрекеттерді орындайды. 
WHILE условие 

    {инструкция|BEGIN...END} 

 

Егер While блогында бірнеше инструкция орналастыру керек болса, онда 

олардың барлығы BEGIN...END блогында орналасады.  

Мысалы, санның факториалын табайық: 
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DECLARE @number INT, @factorial INT 

SET @factorial = 1; 

SET @number = 5; 

 
WHILE @number > 0 
    BEGIN 
SET @factorial = @factorial * @number 
SET @number = @number - 1 

END; 
 
PRINT @factorial 
 

Берілген жағдайда @number айнымалысы 0-ге тең болмағанша, WHILE 

циклі жалғаса береді. @number айнымалысы 5-ке тең, онда цикл бес рет 

айналады. Әрбір цикл айналымы итерация деп аталады. Әрбір итерацияда 

@factorial және @numberайнымалы мәндері қайта жаңарып отырады. 

 
 

 

BREAK және CONTINUE операторлары 

 

BREAK операторы циклді аяқтайды, ал CONTINUE операторы – жаңа 

итерацияға көшіреді. 
DECLARE @number INT 

SET @number = 1 

  

WHILE @number < 10 

    BEGIN 

        PRINT CONVERT(NVARCHAR, @number) 

        SET @number = @number + 1 

        IF @number = 7 

            BREAK; 

        IF @number = 4 
            CONTINUE; 

        PRINT 'Конецитерации' 
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    END; 

 

@number айнымалысы 4-ке тең болғанда, CONTINUE операторы көмегімен 

жаңа итерацияға айналым өтеді, сондықтан PRINT 'Конец итерации' келесі 

жолы орындалмайды, алайда цикл жалғасады.  

@number айнымалысы 7-ге тең болғанда, онда BREAK операторы циклден 

шығару жүргізеді, яғни цикл аяқталады. 

 

 
 

 

9.5 Қателіктерді өңдеу 

 

Қателіктерді өңдеу үшін  T-SQL-де TRY...CATCH конструкциясы 

қолданылады. Ол келесі синтаксисті көрсетеді: 
BEGIN TRY 

    инструкции 
END TRY 

BEGIN CATCH 

    инструкции 
END CATCH 

 

BEGIN TRY және END TRY өрнектері арасында қандай да бір қателікті 

шақыратын, мысалы, қандай да бір сұранысты, инструкциялар орналасады. 

Және егер бұл TRY блокта қателік туындаса, онда басқару CATCH блогына 

өтеді, ол жерде қателікті өңдеуге болады.  

CATCH блогында қателіктерді өңдеу үшін келесі функциялар қатары 

қолданылады: 

− ERROR_NUMBER():қателік нөмерін қайтарады; 

− ERROR_MESSAGE(): қателік туралы хабарламаны қайтарады; 

− ERROR_SEVERITY():қателіктің деңгейінінің маңыздылығын 

қайтарады. Маңыздылық деңгейі сандық мәнді көрсетеді. Және егер ол 10-ға 
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тең және кіші болса, онда мұндай қателік ескерту ретінде қарастырылады және 

TRY...CATCH құралдарымен өңделмейді. Егер де бұл мән 20ға тең және үлкен 

болса, онда қателік деректер қорына қосылуды жабуға әкеледі, егер ол 

TRY...CATCH құралдарымен өңделмесе. 

− ERROR_STATE():қателік күйін қайтарады. 

Мысалы, кестеге баған шектеулеріне сәйкес келмейтін деректерді қосамыз. 
CREATETABLE Accounts (FirstName NVARCHAR NOT NULL, Age INT NOT NULL) 

 

BEGIN TRY 
INSERTINTO Accounts VALUES(NULL, NULL) 

    PRINT 'Данные успешно добавлены!' 

END TRY 
BEGIN CATCH 
    PRINT 'Error ' + CONVERT(VARCHAR, ERROR_NUMBER()) + ':' + 

ERROR_MESSAGE() 
END CATCH 
 

Берілген жағдайда кесте бағандары үшін жарамсыз деректер – NULL мәні 

қойылады, сондықтан бағдарлама өңдеуі CATCH  блогына өтеді: 
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№10 ТӘЖІРИБЕЛІК ЖҰМЫС.КӨРІНІСТЕР МЕН КЕСТЕ 

НЫСАНДАРЫ 

 

 

10.1 Көріністер 

 

Көріністер немесе Views виртуалды кестелерді білдіреді. Бірақ деректер 

базасындағы қарапайым стандартты кестелерден айырмашылығы, көріністерде 

пайдаланылған деректерді динамикалық түрде алуға болатын сұраулар бар. 

Көріністер бізге бірқатар артықшылықтар береді. Олар күрделі SQL 

операцияларын жеңілдетеді. Олар деректерді қорғайды, өйткені көріністер 

бүкіл кестеге емес, кестенің бір бөлігіне қол жеткізе алады. Көріністер сонымен 

қатар форматталған мәндерді кестелерден қалаған және ыңғайлы түрде 

қайтаруға мүмкіндік береді. 

Көріністерді құру үшін CREATE VIEWкомандасы қолданылады, ол келесі 

түрге ие: 
CREATEVIEWкөрініс_атауы [(баған_1, баған_2, ....)] 

ASөрнек_SELECT 

 

Мысалы, бізде үш байланысқан кесте берілген: 
CREATETABLE Products 

( 

    Id INT IDENTITY PRIMARYKEY, 

    ProductName NVARCHAR(30) NOT NULL, 

    Manufacturer NVARCHAR(20) NOT NULL, 

    ProductCount INT DEFAULT 0, 

    Price MONEY NOT NULL 

); 
CREATE TABLE Customers 
( 

    Id INT IDENTITY PRIMARY KEY, 

    FirstName NVARCHAR(30) NOT NULL 

); 

CREATE TABLE Orders 
( 

    Id INT IDENTITY PRIMARY KEY, 

    ProductId INT NOT NULL REFERENCES Products(Id) ON DELETE CASCADE, 

    CustomerId INT NOT NULL REFERENCES Customers(Id) ON DELETE CASCADE, 

    CreatedAt DATE NOT NULL, 

    ProductCount INT DEFAULT 1, 

    Price MONEY NOT NULL 

); 

 

Енді кесте деректері бар дерекқорға келесі көріністі қосыңыз: 
CREATEVIEW OrdersProductsCustomers AS 

SELECT Orders.CreatedAt AS OrderDate,  

        Customers.FirstName AS Customer, 

        Products.ProductName As Product   

FROM Orders INNER JOIN Products ON Orders.ProductId = Products.Id 
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INNER JOIN Customers ON Orders.CustomerId = Customers.Id 

 

Яғни, бұл көрініс үш кестеден жиынтық деректерді қайтарады. Оны 

жасағаннан кейін біз оны SQL Server Management Studio-да таңдалған 

дерекқордың Views торабынан көре аламыз. 

 
 

Ендігі кезекте, деректерді алу үшін жоғарыда көрсетілген көріністі 

қолданамыз: 

 
 

Көріністерді құру барысында ескеретін жағдай, көріністер кестелер сияқты, 

сол деректер қорында өзіндік атауға ие болуы шарт.  

 

Көріністерді өзгерту 

Көріністерді өзгерту үшін ALTER VIEW командасы қолданылады. Бұл 

команда тура CREATE VIEW-дағы сияқты синтаксиске ие: 
ALTERVIEWкөрініс_атауы [(баған_1, баған_2, ....)] 

AS өрнек_SELECT 

 

Мысалы, жоғары да құрылған OrdersProductsCustomers көрінісін өзгерту: 
ALTERVIEW OrdersProductsCustomers 

AS SELECT Orders.CreatedAt AS OrderDate,  
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        Customers.FirstName AS Customer, 

        Products.ProductName AS Product, 

        Products.Manufacturer AS Manufacturer 

FROM Orders INNER JOIN Products ON Orders.ProductId = Products.Id 

INNER JOIN Customers ON Orders.CustomerId = Customers.Id 

 
Көріністерді өшіру 

Көріністерді өшіру үшін DROP VIEW командасы шақыралады: 
DROPVIEW OrdersProductsCustomers 

 

 

10.2 Жаңартылған көрініс 

 

Көріністер жаңартылған(updataable) болуы мүмкін. Мұндай көріністерде 

біз жолдарды өзгертіп немесе өшіре аламыз немес жаңа жолдар қоса аламыз.  

Мұндай көріністерді құру барысында көптеген шектеулер қатар бар. 

SELECT командасыкөбінде көріністерде келесілерді құрай алмайды: 

− TOP 

− DISTINCT 

− UNION 

− JOIN 

− агрегатты функциялар типі COUNT немесе MAX 

− GROUP BY и HAVING 

− ішкі сұраныстар 

− бірнеше мәндер негізінде есептелетін алынған бағандар немесе 

бағандар 

− бір мезетте бірнеше кестеге шақыру  

Мысалы, бізде келесі кестелерді алайық: 
CREATETABLE Products 

( 

    Id INT IDENTITY PRIMARYKEY, 

    ProductName NVARCHAR(30) NOT NULL, 

    Manufacturer NVARCHAR(20) NOT NULL, 

    ProductCount INTDEFAULT 0, 

    Price MONEY NOT NULL 

) 

 

Және, жаңартылған көріністі құрайық: 
CREATEVIEW ProductView 

ASSELECT ProductName AS Product, Manufacturer, Price 

FROM Products 

 

Оған деректерді қосайық: 
INSERTINTO ProductView (Product, Manufacturer, Price) 

VALUES('Nokia 8', 'HDC Global', 18000) 

SELECT * FROM ProductView 
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Айта кету керек, сіз қосқан кезде ProductView қолданатын өнімдер нақты 

түрде кестеге қосылады. Сондықтан, егер осы кестеде көрініс деректерді 

қоспайтын, бірақ NULL рұқсат етпейтін немесе әдепкі мәнді қолдамайтын 

бағандар болса, онда қосу сәтсіз болатындығын ескеру қажет. 

Көріністегі жолдарды жаңарту: 
UPDATE ProductView  

SET Price= 15000 WHERE Product='Nokia 8' 

 

Көріністен жолдарды өшіру: 
DELETEFROM ProductView  

WHERE Product='Nokia 8' 

 

 

10.3 Кестелік айнымалылар 

 

Кестелік айнымалылар(table variable) кестенің барлық мәліметін сақтауға 

мүмкіндік береді. Оның синтаксисі келесідей: 
DECLARE @кестелік_айнымалы TABLE 

(баған_1 тип_деректер [атрибуты_баған],  

баған_2 тип_деректер [атрибуты_баған] ....) 

 [атрибуты_баған] 

 

Мысалы: 
DECLARE @ABrends TABLE (ProductId INT,  ProductName NVARCHAR(20)) 

Берілген жағдайда @Abrends айнымалысы екі бағанға ие. 

Ары қарай, бұл айнымалымен қарапайым кесте сияқты, деректерді қосып, 

өзгертіп, өшіріп және шығару жұмыстарын жүргізе аламыз.  
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10.4 Уақытша және туынды кестелер 

 

Уақытша кестелер 

 

Кесте айнымалыларына қосымша уақытша кестелерді де анықтауға 

болады. Мұндай кестелер кестелік мәліметтерді күрделі сценарий ішінде сақтау 

үшін пайдалы болуы мүмкін. 

Уақытша кестелер дерекқор жұмысының барлық сеансында бар. Егер 

мұндай кесте SQL Server Management Studio-да Query Editor бағдарламасында 

жасалса, онда сұрау редакторы ашық болғанға дейін кесте болады. Осылайша, 

уақытша кестеге әр түрлі сценарийлерден сұрау редакторының ішінен кіруге 

болады. 

Жасалғаннан кейін барлық уақытша кестелер tempdb кестесінде сақталады, 

ол MS SQL Server-де қол жетімді. 

Егер сіз дерекқор сеансының аяқталуына дейін кестені жою керек болса, 

онда осы кесте үшін DROP TABLE командасын орындау керек. 

Уақытша кестенің атауы # фунт белгісінен басталады. Егер бір # белгі 

қолданылса, онда ағымдағы сессия кезінде қол жетімді жергілікті кесте 

жасалады. Егер екі ## таңба қолданылса, жаһандық уақытша кесте жасалады. 

Жергіліктідан айырмашылығы, ғаламдық уақытша кесте барлық ашық дерекқор 

сеанстарына қол жетімді. 

Мысалы, жергілікті уақытша кестені құрайық: 
CREATETABLE #ProductSummary 

(ProdId INT IDENTITY, 

ProdName NVARCHAR(20), 

Price MONEY) 

INSERTINTO #ProductSummary 

VALUES ('Nokia 8', 18000), 

        ('iPhone 8', 56000) 

SELECT * FROM #ProductSummary 
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Туынды кестелер 

MS SQL Server уақытша кестелерден бөлек туынды кестелер құруға 

мүмкіндік береді. Туынды кестелер WITH кілттік сөзі көмегімен беріледі. 
WITH OrdersInfo AS 

( 

SELECT ProductId,  

        SUM(ProductCount) AS TotalCount,  

        SUM(ProductCount * Price) AS TotalSum 

FROM Orders 

GROUPBY ProductId 

) 

 
SELECT * FROM OrdersInfo –мұнда қалыпты 
SELECT * FROM OrdersInfo –мұнда қателік 

SELECT * FROM OrdersInfo –мұнда қателік 

 

 
 

Уақытша кестелерден айырмашылығы, туынды кестелер жедел жадта 

сақталады және тек осы кестені көрсететін сұраудың бірінші орындалуында 

болады. 
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№11 ТӘЖІРИБЕЛІК ЖҰМЫС. САҚТАЛАТЫН ПРОЦЕДУРАЛАР 

 

11.1 Процедураларды құру және орындау 

 

Көбінесе деректермен жұмыс белгілі бір ретпен орындалуы керек 

нұсқаулар жиынтығын білдіреді. Мысалы, өнімді сатып алуды қосқанда, сіз 

тапсырыс кестесіне деректерді енгізуіңіз керек. Дегенмен, бұған дейін сіз сатып 

алынған өнімнің бар-жоғын тексеруіңіз керек. Сізге бірқатар қосымша 

шарттарды тексеру қажет болуы мүмкін. Яғни, іс жүзінде тауарларды сатып алу 

процесі белгілі бір ретпен орындалуы керек бірнеше әрекеттерді қамтиды. Бұл 

жағдайда барлық әрекеттерді бір объектке - сақталған процедураға(stored 

procedure) инкубациялау оңтайлы болады. 

Яғни, іс жүзінде сақталған процедуралар тұтастай орындалатын 

нұсқаулықтардың жиынтығын білдіреді. Осылайша, сақталатын процедуралар 

күрделі операцияларды жеңілдетеді және оларды бір объектіге ауыстырады. 

Тауарды сатып алу процесі өзгереді, сәйкесінше рәсімнің кодын өзгерту 

жеткілікті болады. Яғни, рәсім сонымен қатар кодтық басқаруды жеңілдетеді. 

Сондай-ақ, сақталған процедуралар кестелердегі мәліметтерге қол 

жеткізуді шектеуге мүмкіндік береді, осылайша осы мәліметтерге қатысты 

әдейі немесе санасыз қалаусыз әрекеттердің ықтималдығын азайтады. 

Тағы бір маңызды аспект - өнімділік. Сақтау процедуралары әдетте 

қарапайым SQL нұсқауларына қарағанда тезірек орындалады. Барлық 

процедуралар коды бірінші рет оны іске қосу кезінде қайталанады, содан кейін 

компиляцияланған түрде сақталады. 

Сақтау процедурасын жасау үшін CREATE PROCEDURE немесе CREATE 

PROC командасы қолданылады. 

Осылайша, сақтау процедурасы үш негізгі ерекшелігі бар: кодты 

жеңілдету, қауіпсіздік және өнімділік. 

Мысалы, деректер қорында тауарлар туралы деректер бар кесте болсын: 
CREATETABLE Products 

( 

    Id INT IDENTITY PRIMARY KEY, 

    ProductName NVARCHAR(30) NOT NULL, 

    Manufacturer NVARCHAR(20) NOT NULL, 

    ProductCount INT DEFAULT 0, 

    Price MONEY NOT NULL 

); 

 

Бұл кестеден деректерді алу үшін сақталған процедураларды құрамыз: 
USE productsdb; 
GO 
CREATEPROCEDURE ProductSummary AS 
SELECT ProductName AS Product, Manufacturer, Price 

FROM Products 
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CREATE PROCEDURE командасы жеке пакетте шақырылуы тиіс 

болғандықтан, ағымдағы деректер базасын орнататын USE командасынан кейін 

жаңа пакетті анықтау үшін GO командасы қолданылады. 

Процедура атауынан кейін негізгі сөз as болуы керек. 

Скриптің қалған бөлігінен процедураның денесін бөлу үшін, процедура 

коды жиі BEGIN...END блогына орналастырылады: 
USE productsdb; 
GO 
CREATEPROCEDURE ProductSummary AS 
BEGIN 

SELECT ProductName AS Product, Manufacturer, Price 

FROM Products 

END; 

 

Процедураны қосқаннан кейін біз оны SQL Server Management Studio 

деректер қорының торабының Programmability -> Stored Procedures ішкі 

торабында көре аламыз: 

 
 

Процедураны визуалды интерфейс арқылы да басқаруға болады. 

 
Процедураны орындау 

Сақталған процедураны шақыру үшін EXEC немесе EXECUTE 

командалары орындалады: 
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Процедураларды өшіру 

Процедураны өшіру үшін DROP PROCEDURE командасы қолданылады.  
DROPPROCEDURE ProductSummary 

 

 

11.2 Процедура параметрлері 

 
Процедуралар параметрлерді қабылдай алады. Параметрлер кіріс болады - 

олардың көмегімен процедураға кейбір мәндерді жіберуге болады. Және де 

параметрлер шығу болып табылады-олар процедурадан біраз мәнді қайтаруға 

мүмкіндік береді. 

Мысалы, деректер қорында келесідей Products кестесі болсын: 
USE productsdb; 

CREATETABLE Products 

( 

    Id INT IDENTITY PRIMARYKEY, 

    ProductName NVARCHAR(30) NOT NULL, 

    Manufacturer NVARCHAR(20) NOT NULL, 

    ProductCount INTDEFAULT 0, 

    Price MONEY NOT NULL 

); 

 

Кестеге деректерді қосатын процедураларды анықтау: 
USE productsdb; 

GO 
CREATE PROCEDURE AddProduct 

    @name NVARCHAR(20), 

    @manufacturer NVARCHAR(20), 

    @count INT, 

    @price MONEY 

AS 
INSERTINTO Products(ProductName, Manufacturer, ProductCount, Price)  

VALUES(@name, @manufacturer, @count, @price) 
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Процедураның атауынан кейін кіріс параметрлерінің тізімі жүреді, олар 

айнымалылары сияқты анықталады - атауы @ символынан басталады, ал 

атаудан кейін айнымалының түрі жүреді. Және INSERT командасының 

көмегімен осы параметрлердің мәндері Products кестесіне жіберіледі. 

Осы процедураны қолданайық: 
USE productsdb; 

 

DECLARE @prodName NVARCHAR(20), @company NVARCHAR(20); 

DECLARE @prodCount INT, @price MONEY 

SET @prodName = 'Galaxy C7' 

SET @company = 'Samsung' 

SET @price = 22000 

SET @prodCount = 5 

 

EXEC AddProduct @prodName, @company, @prodCount, @price 

 
SELECT * FROM Products 

 

Мұнда процедураға берілетін мәндер айнымалылар арқылы анықталады. 

Процедураны үтір арқылы шақырған кезде мәндер беріледі. Бұл ретте мәндер 

позиция бойынша процедура параметрлеріне беріледі. @Name параметрі 

бірінші болып анықталғандықтан, оған бірінші мән беріледі - @prodName 

айнымалы мәні. Екінші параметр - @manufacturer екінші мән - @company 

айнымалы мәні және т. б. беріледі. Ең бастысы, берілетін мәндер мен 

процедура параметрлері арасында деректер түрі бойынша сәйкестік болуы тиіс. 
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Шығыс параметрлері және нәтижені қайтару 

 

Шығыс параметрлері процедурадан кейбір нәтижені қайтаруға мүмкіндік 

береді. Шығыс параметрлері OUTPUT кілт сөзімен анықталады. Мысалы, тағы 

бір процедураны анықтаймыз: 
USE productsdb; 
GO 
CREATEPROCEDURE GetPriceStats 
    @minPrice MONEY OUTPUT, 

    @maxPrice MONEY OUTPUT 
AS 
SELECT @minPrice = MIN(Price),  @maxPrice = MAX(Price) 

FROM Products 

 

Процедураны шақыру барысында шығыс параметрлері үшін OUTPUT 

кілттік сөзімен беріледі: 

 
Сонымен қатар, кіріс және шығыс параметрлерін сәйкестендіруге болады. 

Мысалы, кестеге жаңа жолды қосатын және оның id-ын өзіне қайтаратын 

процедураны анықтау: 
USE productsdb; 

GO 
 
CREATEPROCEDURE CreateProduct 
    @name NVARCHAR(20), 

    @manufacturer NVARCHAR(20), 

    @countINT, 

    @price MONEY, 

    @id INTOUTPUT 
AS 
INSERTINTO Products(ProductName, Manufacturer, ProductCount, Price) 

VALUES(@name, @manufacturer, @count, @price) 

SET @id = @@IDENTITY 

 

@IDENTITY жаһандық айнымалы көмегімен қосылған жазба 

идентификаторын алуға болады. 

Мәндерді қайтару 
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Шығыс параметрлері арқылы орындау нәтижесін жіберуден басқа, 

сақталатын рәсім RETURN операторының көмегімен қандай да бір мәнді 

қайтаруы мүмкін. Бұл мүмкіндік көп жағдайда нәтижені қайтаруға болатын 

шығыс параметрлерін пайдалану арқылы түзелсе де, егер процедурадан бір 

мәнді қайтару қажет болса, онда RETURN операторын қолдануға болады. 

Мысалы, тауарлардың орташа бағасын қайтару: 
USE productsdb; 
GO 
CREATEPROCEDURE GetAvgPrice AS 
DECLARE @avgPrice MONEY 

SELECT @avgPrice = AVG(Price) 

FROM Products 

RETURN @avgPrice; 

Return операторынан кейін қайтарылатын мән көрсетіледі. Бұл жағдайда 

@avgPrice айнымалы мәні. 

Берілген процедураны шақырамыз. Процедура нәтижесін алу үшін, оның 

мәні айнымалыға сақталады. 

 

 
 

 

 

 

№12 ТӘЖІРИБЕЛІК ЖҰМЫС. ТРИГГЕРЛЕР 

 

12.1 Триггерлерді анықтау 

 

Триггерлер кесте немесе көріністе белгілі бір әрекетті орындау кезінде, 

атап айтқанда, деректерді қосу, өзгерту немесе жою кезінде, яғни INSERT, 

UPDATE, DELETE командаларын орындау кезінде автоматты түрде 

туындайтын сақталатын процедураның арнайы түрін ұсынады. 

Триггердің формальді анықтамасы: 
CREATETRIGGERатау_триггер 

ON {кесте_атауы | көрініс_атауы} 

{AFTER | INSTEADOF} [INSERT | UPDATE | DELETE] 
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ASөрнек_sql 

 

Триггер құру үшін CREATE TRIGGER өрнегі қолданылады, содан кейін 

триггер аты беріледі. Әдетте, триггер аты операция түрі мен операция 

жүргізілетін кестенің атын көрсетеді. 

Әрбір триггер белгілі бір кестемен немесе көрініспен байланыстырылады, 

олардың аты ON сөзінен кейін көрсетіледі. 

Кейін триггер типі беріледі. Біз оның екі типін қолдана аламыз: 

− AFTER:әрекеттен кейін орындалады. Кесте үшін ғана қолданылады. 

− INSTEAD OF:әрекет орнына орындалады(қосу, өшіру, құру). Кесте 

және көрініс үшін қолданылады. 

Триггер типінен кейін, триггер анықталатын операция ұсынылады: 

INSERT, UPDATEнемесеDELETE. 

AFTER триггері үшін бірден бірнеше әрекет қолдануға болады, мысалы 

INSERT және UPDATE. Бұл жағдайда операциялар үтір арқылы жазылады. 

INSTEAD OF триггері үшін тек бір әрекет орын алады.  

AS сөзінен кейін SQL өрнек жиыны кетеді, ол триггер денесін құрайды.  

Триггер құрайық. Мысалы, бізде productsdb деректер қоры бар және ол 

келесі анықтамалар: 
CREATEDATABASE productdb; 
GO 
 

USE productdb; 

CREATETABLE Products 

( 

    Id INT IDENTITY PRIMARYKEY, 

    ProductName NVARCHAR(30) NOT NULL, 

    Manufacturer NVARCHAR(20) NOT NULL, 

    ProductCount INT DEFAULT 0, 

    Price MONEY NOT NULL 

); 

 

Деректерді қосуда және жаңартуда орын алатын триггерлерді анықтау: 
USE productdb; 
GO 
CREATETRIGGER Products_INSERT_UPDATE 
ON Products 

AFTERINSERT, UPDATE 

AS 

UPDATE Products 

SET Price = Price + Price * 0.38 

WHERE Id = (SELECT Id FROM inserted) 

 
Триггерді жою 

Триггерді өшіру үшін келесі команданы орындау қажет: 
DROPTRIGGER Products_INSERT_UPDATE 
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12.2 INSERT, UPDATE және DELETE операцияларының триггері 

 

Триггерлермен операцияларды қарастыру үшін келесі productsdb деректер 

қорын анықтаймыз: 
CREATEDATABASE productsdb; 
GO 
USE productsdb; 

CREATETABLE Products 

( 

    Id INT IDENTITY PRIMARYKEY, 

    ProductName NVARCHAR(30) NOT NULL, 

    Manufacturer NVARCHAR(20) NOT NULL, 

    ProductCount INTDEFAULT 0, 

    Price MONEY NOT NULL 

); 
CREATE TABLE History  
( 

    Id INT IDENTITY PRIMARYKEY, 

    ProductId INT NOT NULL, 

    Operation NVARCHAR(200) NOT NULL, 

    CreateAt DATETIME NOT NULL DEFAULT GETDATE(), 

); 

 

Бұл жерде екі кесте: Products – тауарларды сақтау үшін және History – 

тауарлармен операциялар тарихын сақтау үшін. 

 
Қосу 

Триггерде деректерді қосқанда (INSERT командасын орындау кезінде) біз 

алынған деректерді INSERTED виртуалды кестесінен аламыз. 

Қосуды орындағаннан кейінгі триггерді анықтау: 
USE productsdb 

GO 

CREATETRIGGER Products_INSERT 

ON Products 

AFTERINSERT 

AS 

INSERTINTO History (ProductId, Operation) 

SELECT Id, 'Добавлен товар ' + ProductName + '   фирма ' + Manufacturer 

FROM INSERTED 

 

Бұл триггер INSERTED виртуалды кестесінен алынған тауарлардың 

қосылуы туралы History кестесіне деректерді қосады. 

Өнімдерге деректерді қосып, Historу кестесінен мәлімет алайық: 
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Деректерді жою 

 

Жою кезінде барлық жойылған деректер виртуалды DELETED кестесіне 

орналастырылады: 
USE productsdb 

GO 

CREATETRIGGER Products_DELETE 

ON Products 

AFTERDELETE 

AS 

INSERTINTO History (ProductId, Operation) 

SELECT Id, 'Удален товар ' + ProductName + '   фирма ' + Manufacturer 

FROM DELETED 

 

Алдыңғы триггердегідей, біз жойылған тауарлар туралы ақпаратты History 

кестесіне енгіземіз. 

Жою командасын орындаймыз: 
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Деректерді өзгерту 

 

Деректерді жаңарту триггері UPDATE әрекеті орындалғанда іске 

қосылады. Осындай триггерде біз екі виртуалды кестені қолдана аламыз. 

INSERTED кестесі жаңартылғаннан кейін жол мәндерін сақтайды, ал 

DELETED кестесі сол жолдарды сақтайды, бірақ жаңартудан бұрын. 

Жаңарту триггерін құру: 
USE productsdb 

GO 

CREATETRIGGER Products_UPDATE 

ON Products 

AFTER UPDATE 

AS 

INSERT INTO History (ProductId, Operation) 

SELECT Id, 'Обновлен товар ' + ProductName + '   фирма ' + Manufacturer 

FROM INSERTED 

 

Және деректерді жаңартуда берілген триггер жұмыс жасайды: 

 

 
 

 

 

12.3 INSTEAD OF триггері 

 

Деректер операциясының орнына INSTEAD OF триггері шығады. Ол 

негізінен AFTER триггері сияқты анықталады, тек оны бір ғана операцияға 

анықтауға болады - INSERT, DELETE немесе UPDATE. Сонымен қатар оны 

кестелер мен көріністер үшін де қолдануға болады (AFTER триггері тек 

кестелерге қолданылады). 

Мысалы, деректер қоры және кестелерді құру: 
CREATEDATABASE prods; 
GO 
USE prods; 

CREATE TABLE Products 

( 

    Id INT IDENTITY PRIMARY KEY, 
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    ProductName NVARCHAR(30) NOT NULL, 

    Manufacturer NVARCHAR(20) NOT NULL, 

    Price MONEY NOT NULL, 

    IsDeleted BIT NULL 

); 

 

Мұнда кестеде жазбаның жойылғанын немесе көрсетілмейтінін көрсететін 

баған бар. Яғни, дерекқордан толықтай жоюдың орнына біз жұмысты жоюды 

қалаймыз, оның ішінде жазба дерекқорда қалады. 

Жазбаны жою үшін триггерді анықтаймыз: 
USE prods 

GO 

CREATE TRIGGER products_delete 

ON Products 

INSTEAD OF DELETE 

AS 

UPDATE Products 

SET IsDeleted = 1 

WHERE ID =(SELECT Id FROM deleted) 

 

Кестеге кейбір деректерді қосыңыз және одан жойыңыз: 
USE prods; 

INSERTINTO Products(ProductName, Manufacturer, Price) 

VALUES ('iPhone X', 'Apple', 79000), 

('Pixel 2', 'Google', 60000); 

DELETEFROM Products  

WHERE ProductName='Pixel 2'; 

SELECT * FROM Products; 

 

Осылайша, жойылған жазбалар іс жүзінде жойылмайды, олар жай ғана 

IsDeleted бағанына орнатылады: 
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Тәжірибелік жұмыстар бойынша тапсырма нұсқалары 

 
1-кесте. №1 практикалық жұмысқа арналған тапсырмалар нұсқалары 

 
Нұсқа №  Шарт 

№1 нұсқа Таңдалған опция негізінде келесілерді орындау: 

1. Зерттелетін ұйымның пәндік саласын талдауды орындау; 

2. Пән аймағының негізгі мәндерін сипаттау; 

3. Мәндер арасында бар байланыстарды орнату: өз бетінше 

әрбір мәні бастапқы кілттерді қосу және сыртқы орнату нысан 

арасындағы кілттер; 

4. Ұйымның деректер қорының  ақпараттық моделін құру; 

5. Ұйымның деректер қорының  даталогиялық моделін құру. 

БП-ЖОО студенттерінің үлгерімі. ДҚ  келесі кестелерден тұрады: 

факультеттер, кафедралар, оқу топтары, студенттер, үлгерім ведомостары. 

Кесте факультеттер келесі атрибуттарға ие: факультет атауы, 

Деканның аты-жөні, бөлме нөмірі, корпус нөмірі, телефон. 

Кесте кафедраның келесі атрибуттары бар: кафедра атауы, факультет, 

меңгерушінің аты-жөні, бөлме нөмірі, корпус нөмірі, телефон, 

оқытушылар саны. 

Оқу топтарының кестесі мынадай атрибуттарға ие: топ атауы, оқуға 

түскен жылы, оқу курсы, топтағы студенттер саны. 

Кесте студенттер келесі атрибуттарға ие: студент, тегі, аты, 

әкесінің аты, тобы, туған жылы, жынысы, мекенжайы, қаласы, телефоны. 

Үлгерім тізімдемесінің кестесі мынадай атрибуттарға ие: топ, студент, 

пән, баға. 

№2 нұсқа Таңдалған опция негізінде келесілерді орындау: 

1. Зерттелетін ұйымның пәндік саласын талдауды орындау; 

2. Пән аймағының негізгі мәндерін сипаттау; 

3. Мәндер арасында бар байланыстарды орнату: өз бетінше 

әрбір мәні бастапқы кілттерді қосу және сыртқы орнату нысан 

арасындағы кілттер; 

4. Ұйымның деректер қорының  ақпараттық моделін құру; 

5. Ұйымның деректер қорының  даталогиялық моделін құру. 

ДҚ -супермаркеттің ақпараттық жүйесі. ДҚ  тұрады келесі кестелерді: 

бөлімдер, қызметкерлер, тауарлар, тауарларды сату, 

лауазым бойынша ауыстыру. 

Бөлімнің кестесі келесі атрибуттарға ие: бөлімнің атауы, саны сөрелер, 

сатушылар саны, зал нөмірі. 

Кесте қызметкерлердің келесі атрибуттары бар: тегі, аты, 

әкесінің аты, бөлімі, туған жылы, жұмысқа түскен жылы, өтілі, 

лауазымы, жынысы, мекенжайы, қаласы, телефоны. 

Лауазым кестесі келесі атрибуттарға ие: лауазым атауы, 

ставка сомасы. 

Кесте тауарлардың мынадай атрибуттары бар: тауардың атауы, бөлім, 

өндіруші ел, сақтау шарттары, сақтау мерзімдері. 

Тауарларды сату кестесі мынадай атрибуттарға ие: қызметкер күні, 

уақыты, саны, бағасы, сомасы. 

№3 нұсқа Таңдалған опция негізінде келесілерді орындау: 

1. Зерттелетін ұйымның пәндік саласын талдауды орындау; 

2. Пән аймағының негізгі мәндерін сипаттау; 
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3. Мәндер арасында бар байланыстарды орнату: өз бетінше 

әрбір мәні бастапқы кілттерді қосу және сыртқы орнату нысан 

арасындағы кілттер; 

4. Ұйымның деректер қорының  ақпараттық моделін құру; 

5. Ұйымның деректер қорының  даталогиялық моделін құру. 

ДҚ -әскери округтің ақпараттық жүйесі. ДҚ  тұрады мынадай 

кестелерді: орналасу орындары, әскер түрі, бөлім, рота, жеке 

құрамы. 

Кесте әскер түрі мынадай атрибуттарға ие: атауы. 

Орналасу орнының кестесі мынадай атрибуттарға ие: ел, қала, мекен-

жайы, алаңы. 

Бөлім кестесі мынадай атрибуттарға ие: бөлім нөмірі, орны  

орналасқан жері, әскер түрі, ауызды саны. 

Ротаның кестесі мынадай атрибуттарға ие: ротаның атауы, саны 

қызметшілер. 

Кесте жеке құрамның мынадай атрибуттары бар: Тегі, рота, 

лауазымы, туған жылы, қызметке кірген жылы, еңбек сіңірген жылдары, 

марапаттар, әскери іс-шараларға қатысу. 

№4 нұсқа Таңдалған опция негізінде келесілерді орындау: 

1. Зерттелетін ұйымның пәндік саласын талдауды орындау; 

2. Пән аймағының негізгі мәндерін сипаттау; 

3. Мәндер арасында бар байланыстарды орнату: өз бетінше 

әрбір мәні бастапқы кілттерді қосу және сыртқы орнату нысан 

арасындағы кілттер; 

4. Ұйымның деректер қорының  ақпараттық моделін құру; 

5. Ұйымның деректер қорының  даталогиялық моделін құру. 

ДҚ -кітапхананың ақпараттық жүйесі. ДҚ  мыналардан тұрады: кесте: 

кітапханалар, кітапхана қоры, әдебиет түрі, қызметкерлер, қорды 

толықтыру. 

Кітапхана кестесі мынадай атрибуттарға ие: атауы, мекен-жайы, 

қаласы. 

Кесте кітапхана қорының келесі атрибуттары бар: қор атауы, 

кітапхана, кітап саны, журнал саны, газет саны, газет саны 

жинақтар, диссертациялар саны, рефераттар саны. 

Кесте әдебиет типі келесі атрибуттар бар: түр атауы. 

Кесте қызметкерлердің мынадай атрибуттары бар: қызметкердің тегі, 

кітапхана, лауазымы, туған жылы, жұмысқа түскен жылы, 

білім, жалақы. 

Қорды толықтыру кестесі мынадай атрибуттарға ие: қор, 

қызметкер, күні, Әдебиет көзінің атауы, әдебиет түрі, 

баспа, шығарылған күні, Дана саны. 

№5 нұсқа Таңдалған опция негізінде келесілерді орындау: 

1. Зерттелетін ұйымның пәндік саласын талдауды орындау; 

2. Пән аймағының негізгі мәндерін сипаттау; 

3. Мәндер арасында бар байланыстарды орнату: өз бетінше 

әрбір мәні бастапқы кілттерді қосу және сыртқы орнату нысан 

арасындағы кілттер; 

4. Ұйымның деректер қорының  ақпараттық моделін құру; 

5. Ұйымның деректер қорының  даталогиялық моделін құру. 

ДҚ -туристік агенттіктің ақпараттық жүйесі. ДҚ  тұрады 

келесі кестелерден: пансионаттар, турлар, клиенттер, жолдамалар, тұрғын 

үй түрі. 
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Пансионаттар кестесі мынадай атрибуттарға ие: пансионат атауы, 

мекен-жайы, қаласы, елі, телефоны, аумақтың сипаттамасы, бөлмелер 

саны, бассейннің болуы, медициналық қызметтің болуы, спа-салонның 

болуы, пансионат деңгейі, теңізге дейінгі қашықтық. 

Кесте тұрғын үй түрі мынадай атрибуттарға ие: атауы (үй, бунгало, 

пәтер, 1 бөлме, 2 бөлме және т. б.), тұрғын үй санаты (люкс, және т. б.), 

пансионат, тұру жағдайларының сипаттамасы, бағасы тәулігіне нөмір. 

Тур кестесі келесі атрибуттарға ие: тур атауы (Еуропа, Орта Азия, 

тибет және т. б.), көлік түрі, түнде тұрғын үй санаты  (қонақ үй, қонақ үй, 

шатыр және т. б.), тамақтану түрі (бір рет, екі рет, тәулігіне тур бағасы. 

Кесте клиенттер келесі атрибуттарға ие: Тегі, Аты, Әкесінің аты, 

паспорттық деректер, туған күні, мекен-жайы, қаласы, телефоны. 

Жолдаманың кестесі мынадай атрибуттарға ие: клиент, пансионат, 

түрі күні, кеткен күні, балалардың бар-жоғы, балдың бар-жоғы. 

сақтандыру, адам саны, бағасы, сомасы. 

№6 нұсқа Таңдалған опция негізінде келесілерді орындау: 

1. Зерттелетін ұйымның пәндік саласын талдауды орындау; 

2. Пән аймағының негізгі мәндерін сипаттау; 

3. Мәндер арасында бар байланыстарды орнату: өз бетінше 

әрбір мәні бастапқы кілттерді қосу және сыртқы орнату нысан 

арасындағы кілттер; 

4. Ұйымның деректер қорының  ақпараттық моделін құру; 

5. Ұйымның деректер қорының  даталогиялық моделін құру. 

ДҚ  – қала автокәсіпорынының ақпараттық жүйесі. ДҚ  тұрады келесі 

кестелерден: автокөлік, жүргізушілер, маршруттар, қызмет көрсетуші 

персонал, гараж шаруашылығы. 

Кесте автокөлік келесі атрибуттар бар: атауы көлік (автобустар, 

таксилер, маршруттық таксилер, өзге де жеңіл көлік, жүк көлігі және т. 

б.), жұмыс істеу саны, жүріс, саны жөндеу жұмыстарының сипаттамасы. 

Кесте маршруттар келесі атрибуттарға ие: маршрут атауы, 

көлік, жүргізуші, жұмыс кестесі. 

Кесте жүргізушілерде мынадай атрибуттар бар: Тегі, Аты, Әкесінің 

аты, туған жылы, жұмысқа түскен жылы, өтілі, лауазымы, жынысы, 

мекенжайы, қала, телефон. 

Кесте Қызмет көрсетуші персоналдың мынадай атрибуттары бар: 

лауазымы (техникалар, дәнекерлеушілер, слесарлар, құрастырушылар 

және т. б.), тегі, аты,әкесінің аты, Туған жылы, жұмысқа түскен жылы, 

өтілі, жынысы, мекенжайы,қала, телефон. 

Кесте гараж шаруашылығының келесі атрибуттары бар: атауы гараж, 

жөндеудегі көлік, жөндеу түрі, түскен күні, күні 

жөндеу нәтижесі, жөндеу жұмыстарын жүргізетін персонал 

жөндеу. 

№7 нұсқа Таңдалған опция негізінде келесілерді орындау: 

1. Зерттелетін ұйымның пәндік саласын талдауды орындау; 

2. Пән аймағының негізгі мәндерін сипаттау; 

3. Мәндер арасында бар байланыстарды орнату: өз бетінше 

әрбір мәні бастапқы кілттерді қосу және сыртқы орнату нысан 

арасындағы кілттер; 

4. Ұйымның деректер қорының  ақпараттық моделін құру; 

5. Ұйымның деректер қорының  даталогиялық моделін құру. 

ДҚ -емхананың ақпараттық жүйесі. ДҚ  тұрады келесі кестелер: 

дәрігерлер, пациенттер, аурулар тарихы, бөлімшелер, 
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қызмет көрсетуші персонал. 

Бөлім кестесінде келесі атрибуттар бар: Бөлім атауы (хирургия, 

терапия, нервология және т. б.), қабат, бөлме нөмірлері, аты-жөні 

меңгерушісі. 

Кесте дәрігерлер келесі атрибуттарға ие: Тегі, Аты, Әкесінің аты,  

лауазымы, жұмыс өтілі, ғылыми атағы, мекен-жайы,  онда ол жұмыс 

істейді. 

Кесте пациенттердің мынадай атрибуттары бар: Тегі, Аты, Әкесінің 

аты, мекен-жайы, қаласы, Жасы, жынысы. 

Диагноз кестесі мынадай атрибуттарға ие: диагноздың атауы, ауру 

белгілері, емдеу кезеңі, тағайындау. 

Кесте аурудың тарихы келесі атрибуттарға ие: науқас, дәрігер, 

диагноз, емдеу, ауру күні, емдеу күні, емдеу түрі 

(амбулаторлық, стационарлық). 

№8 нұсқа Таңдалған опция негізінде келесілерді орындау: 

1. Зерттелетін ұйымның пәндік саласын талдауды орындау; 

2. Пән аймағының негізгі мәндерін сипаттау; 

3. Мәндер арасында бар байланыстарды орнату: өз бетінше 

әрбір мәні бастапқы кілттерді қосу және сыртқы орнату нысан 

арасындағы кілттер; 

4. Ұйымның деректер қорының  ақпараттық моделін құру; 

5. Ұйымның деректер қорының  даталогиялық моделін құру. 

ДҚ -аурухананың ақпараттық жүйесі. ДҚ  мыналардан тұрады: кесте: 

дәрігерлер, пациенттер, аурулар тарихы, операциялар, емдеу парағы. 

Кесте дәрігерлер келесі атрибуттарға ие: Тегі, Аты, Әкесінің аты, 

лауазымы, жұмыс өтілі, ғылыми атағы, мекен-жайы. 

Кесте пациенттердің мынадай атрибуттары бар: Тегі, Аты, Әкесінің 

аты, мекен-жайы, қаласы, Жасы, жынысы. 

Кесте аурудың тарихы келесі атрибуттарға ие: науқас дәрігер, 

диагнозы, ауру күні, емдеу күні, емдеу түрі (амбулаторлық, 

стационарлық), операция коды. 

Кесте емдеу парағы келесі атрибуттар бар: емдеу күні, ауру тарихы, 

дәрі-дәрмек, температура, қысым, науқастың жағдайы 

(ауыр, орташа және т.б.). 

Операция кестесі келесі атрибуттарға ие: операция сипаттамасы 

(аппендицитті алып тастау, пластикалық операция және т. б.), дәрігер, 

күні операция, науқас, операция нәтижесі. 

№9 нұсқа Таңдалған опция негізінде келесілерді орындау: 

1. Зерттелетін ұйымның пәндік саласын талдауды орындау; 

2. Пән аймағының негізгі мәндерін сипаттау; 

3. Мәндер арасында бар байланыстарды орнату; 

4. Ұйымның деректер қорының  ақпараттық моделін құру; 

5. Ұйымның деректер қорының  даталогиялық моделін құру. 

ДҚ -қала кітапханаларының ақпараттық жүйесі. ДҚ  тұрады 

келесі кестелерді: кітапханалар, оқу залдары, әдебиет, оқырмандар, 

әдебиет беру. 

Кітапхана кестесі мынадай атрибуттарға ие: атауы, мекен-жайы, 

қаласы. 

Оқу залдары кестесі мынадай атрибуттарға ие: атауы оқу залы, 

кітапхана, литалар бірліктерінің саны, отыратын орын саны орын, жұмыс 

уақыты, қабат, қызметкерлер саны. 

Кесте оқырмандардың келесі атрибуттары бар: Тегі, Аты, Әкесінің 
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аты, оқырман санаты, жұмыс немесе оқу орны, жасы, күні кітапханада 

тіркелу. 

Кесте әдебиет келесі атрибуттарға ие: атауы, санаты әдебиет, авторлар, 

баспа, баспа жылы, беттер саны, оқу залы. 

Әдебиеттер беру кестесі мынадай атрибуттарға ие: оқырман, 

әдебиет, берілген күні, берілген мерзімі, берілген түрі, кепілдің болуы. 

№10 нұсқа Таңдалған опция негізінде келесілерді орындау: 

1. Зерттелетін ұйымның пәндік саласын талдауды орындау; 

2. Пән аймағының негізгі мәндерін сипаттау; 

3. Мәндер арасында бар байланыстарды орнату: өз бетінше 

әрбір мәні бастапқы кілттерді қосу және сыртқы орнату нысан 

арасындағы кілттер; 

4. Ұйымның деректер қорының  ақпараттық моделін құру; 

5. Ұйымның деректер қорының  даталогиялық моделін құру. 

ДҚ -автосалонның ақпараттық жүйесі. ДҚ  мыналардан тұрады: кесте: 

автомобильдер, автомобиль маркасы, қызметкерлер, сату 

автомобильдерді сатып алушылар. 

Автомобиль маркасы кестесі мынадай атрибуттарға ие: атауы 

маркалар, өндіруші ел, өндіруші зауыт, мекенжайы. 

Автомобиль кестесі мынадай атрибуттарға ие: автомобиль атауы, 

маркасы, шығарылған жылы, түсі, санаты, бағасы. 

Кесте сатып алушылардың келесі атрибуттары бар: тегі, аты, әкесінің 

аты, төлқұжат деректері, мекенжайы, қаласы, жасы, жынысы. 

Қызметкердің кестесі мынадай атрибуттарға ие: тегі, аты, 

әкесінің аты, өтілі, жалақысы. 

Кесте сату car келесі атрибуттары бар: күні, қызметкер, автомобиль, 

сатып алушы. 

№11 нұсқа Таңдалған опция негізінде келесілерді орындау: 

1. Зерттелетін ұйымның пәндік саласын талдауды орындау; 

2. Пән аймағының негізгі мәндерін сипаттау; 

3. Мәндер арасында бар байланыстарды орнату: өз бетінше 

әрбір мәні бастапқы кілттерді қосу және сыртқы орнату нысан 

арасындағы кілттер; 

4. Ұйымның деректер қорының  ақпараттық моделін құру; 

5. Ұйымның деректер қорының  даталогиялық моделін құру. 

БП – кафедра студенттерінің үлгерімі. ДҚ  мыналардан тұрады: кесте: 

кафедралар, пәндер, оқытушылар, студенттер, ведомостар оқу үлгерімі. 

Кесте кафедраның келесі атрибуттары бар: кафедра атауы, факультет, 

меңгерушінің аты-жөні, бөлме нөмірі, корпус нөмірі, телефон, 

оқытушылар саны. 

Оқытушылар кестесі мынадай атрибуттарға ие: тегі, аты, әкесінің 

аты, кафедра, туған жылы, жұмысқа түскен жылы, өтілі, лауазымы, 

жынысы, мекенжайы, қаласы, телефоны. 

Кесте студенттер келесі атрибуттарға ие: Тегі, Аты, Әкесінің аты, 

кафедра, туған жылы, жынысы, мекен-жайы, қаласы, телефоны. 

Пән кестесі келесі атрибуттарға ие:  пәндер, осы пән бойынша 

оқылатын кафедра, сағат саны, түріқорытынды бақылау. 

Үлгерім тізімдемесінің кестесі келесі атрибуттарға ие: оқытушы, пән, 

студент, бағалау. 

№12 нұсқа Таңдалған опция негізінде келесілерді орындау: 

1. Зерттелетін ұйымның пәндік саласын талдауды орындау; 

2. Пән аймағының негізгі мәндерін сипаттау; 
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3. Мәндер арасында бар байланыстарды орнату: өз бетінше 

әрбір мәні бастапқы кілттерді қосу және сыртқы орнату нысан 

арасындағы кілттер; 

4. Ұйымның деректер қорының  ақпараттық моделін құру; 

5. Ұйымның деректер қорының  даталогиялық моделін құру. 

ДҚ -сауда ұйымы. ДҚ  келесі кестелерден тұрады: сауда ұйым, сауда 

нүктесі, сатушылар, жеткізушілер, тапсырыстар жеткізушілерге. 

Кесте сауда ұйымының келесі атрибуттары бар: атауы мекен-жайы, 

директордың аты-жөні, салық нөмірі. 

Кесте сауда нүктесінің келесі атрибуттары бар: сауда-саттық атауы 

нүктелер, түрі (әмбебап дүкендер, дүңгіршектер, науалар және т. б.), сауда 

ұйым, мекен-жайы, аты-жөні. 

Сатушылардың кестесі мынадай атрибуттарға ие: Тегі, Аты, Әкесінің 

аты, сауда нүктесі, лауазымы, туған жылы, жынысы, тұрғылықты 

мекенжайы, қаласы. 

Кесте Жабдықтаушылар келесі атрибуттарға ие: өнім берушінің 

атауы, қызмет түрі, елі, қаласы, мекенжайы. 

Кесте жеткізушілерге тапсырыстар мынадай атрибуттар бар: 
тапсырыс күні, сауда нүктесі, жеткізуші, тауардың атауы, саны, бағасы. 

№13 нұсқа Таңдалған опция негізінде келесілерді орындау: 

1. Зерттелетін ұйымның пәндік саласын талдауды орындау; 

2. Пән аймағының негізгі мәндерін сипаттау; 

3. Мәндер арасында бар байланыстарды орнату: өз бетінше 

әрбір мәні бастапқы кілттерді қосу және сыртқы орнату нысан 

арасындағы кілттер; 

4. Ұйымның деректер қорының  ақпараттық моделін құру; 

5. Ұйымның деректер қорының  даталогиялық моделін құру. 

ДҚ -жобалық ұйым. ДҚ  келесі кестелерден тұрады: бөлімдер, 

қызметкерлер, ұйымдар, шарттар, жобалық жұмыстар. 

Бөлімнің кестесі келесі атрибуттарға ие: бөлімнің атауы, қабат, 

телефон, бөлім бастығы. 

Кесте қызметкерлердің мынадай атрибуттары бар: аты-жөні, 

лауазымы (конструкторлар, инженерлер, техниктер, зертханашылар, өзге 

де қызмет көрсетуші жұмыс істейтін бөлімнің нөмірі, жынысы, 

мекенжайы, туған күні. 

Ұйымның кестесі мынадай атрибуттарға ие: атауы қызмет түрі, елі, 

қаласы, мекенжайы, директордың ТАӘ. 

Шарт кестесі мынадай атрибуттарға ие: шарт нөмірі, күні 

шарт жасасу, ұйымдастыру, келісім-шарт құны. 

Жобалау жұмыстарының кестесі келесі атрибуттарға ие: басталу күні 

жұмыстың аяқталу күні, шарттың нөмірі, 

әзірлеуді жүзеге асыратын бөлім. 

№14 нұсқа Таңдалған опция негізінде келесілерді орындау: 

1. Зерттелетін ұйымның пәндік саласын талдауды орындау; 

2. Пән аймағының негізгі мәндерін сипаттау; 

3. Мәндер арасында бар байланыстарды орнату: өз бетінше әрбір мәні 

бастапқы кілттерді қосу және сыртқы орнату нысан арасындағы кілттер; 

4. Ұйымның деректер қорының  ақпараттық моделін құру; 

5. Ұйымның деректер қорының  даталогиялық моделін құру. 

ДҚ -Әскери-теңіз флотының ақпараттық жүйесі. ДҚ  тұрады 

кесте: базалар, бөлімдер, жеке құрам, кемелер, оқу-жаттығулар. 

Әскери-теңіз флотының базаларында мынадай атрибуттар бар: атауы 
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базалар, георгафиялық орналасуы, бөлімдер саны. 

Бөлім кестесі мынадай атрибуттарға ие: бөлім нөмірі, Флот базасы, 

орналасқан жері, әскер түрі (теңіз авиациясы, теңіз жаяу әскерлері және т. 

б.). 

Кесте жеке құрамның мынадай атрибуттары бар: Тегі, бөлігі, 

лауазымы, туған жылы, қызметке кірген жылы, еңбек сіңірген жылдары, 

марапаттар. 

Кеме кестесі мынадай атрибуттарға ие: сәйкестендіру кеменің нөмірі, 

кеменің атауы, кеменің түрі, құрылған күні, жұмыс істеу, отыратын 

орындар саны, қозғалтқыш құрылғысы (желкенді, еспелі, жетегінің түрі 

(өзі жүретін, өздігінен жүрмейтін), корпусты орналастыру (су асты 

қайығы, сүңгімейтін, жартылай жүктелген және т. б.) 

Оқу кестесі: бөлім, кеме, оқу күні, өткізу орны, бағалау. 

№15 нұсқа Таңдалған опция негізінде келесілерді орындау: 

1. Зерттелетін ұйымның пәндік саласын талдауды орындау; 

2. Пән аймағының негізгі мәндерін сипаттау; 

3. Мәндер арасында бар байланыстарды орнату: өз бетінше 

әрбір мәні бастапқы кілттерді қосу және сыртқы орнату нысан 

арасындағы кілттер; 

4. Ұйымның деректер қорының  ақпараттық моделін құру; 

5. Ұйымның деректер қорының  даталогиялық моделін құру. 

БП – туристік фирма. ДҚ  келесі кестелерден тұрады: туристер, туристік 

топ, топ құрамы, қонақ үйлер, сату ведомостары. 

Туристердің кестесі мынадай атрибуттарға ие: аты-жөні, төлқұжат 

деректер, жынысы, жасы, балалар. 

Турлар кестесі келесі атрибуттарға ие: атауы, елі, қаласы, түрі 

тамақтану түрі, тур бағасы, тұру түрі. 

Кесте туристік топтың мынадай атрибуттары бар: атауы, жөнелту 

күні, келу күні, тур, туристердің саны. 

Кесте топ құрамы мынадай атрибуттарға ие: сату күні, турист, топ, 

билет бағасы. 

Кесте қонақ келесі атрибуттар бар: қонақ үйдің атауы, ел, қала, мекен-

жайы, орын саны, қонақ үй түрі. 

Сату тізімдемесінің кестесі мынадай атрибуттарға ие: күні, туристік 

топ, қонақ үй, жалпы құны. 

№16 нұсқа Таңдалған опция негізінде келесілерді орындау: 

1. Зерттелетін ұйымның пәндік саласын талдауды орындау; 

2. Пән аймағының негізгі мәндерін сипаттау; 

3. Мәндер арасында бар байланыстарды орнату: өз бетінше 

әрбір мәні бастапқы кілттерді қосу және сыртқы орнату нысан 

арасындағы кілттер; 

4. Ұйымның деректер қорының  ақпараттық моделін құру; 

5. Ұйымның деректер қорының  даталогиялық моделін құру. 

ДҚ  – цирк. ДҚ  келесі кестелерден тұрады: цирк қызметкерлері, 

қойылымдар, гастрольдер кестесі, цирк труппасы, цирк бағдарламасы. 

Кесте цирк қызметкерлерінің мынадай атрибуттары бар: тегі, аты, 

әкесінің аты, Туған жылы, жұмысқа түскен жылы, өтілі, лауазымы 

(акробат, клоун, гимнастшы, музыкант, қоюшы, қызметші және т. б.), 

жынысы, мекен-жайы, қаласы, телефоны. 

Көрініс кестесі мынадай атрибуттарға ие: атауы, қоюшы-режиссер, 

қоюшы-суретші, қоюшы-дирижер, авторы, жанры, түрі. 

Кесте гастроль кестесі келесі атрибуттар бар: қойылым, басталған 
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күні, аяқталған күні, гастрольді өткізу орны. 

Цирк труппасының кестесі мынадай атрибуттарға ие: көрініс, цирк 

актері, рөлдің атауы. 

Кесте цирк бағдарламасының келесі атрибуттары бар: көрініс, 

премьера күні, өткізу кезеңі, күні мен уақыты, билет бағасы. 

№17 нұсқа Таңдалған опция негізінде келесілерді орындау: 

1. Зерттелетін ұйымның пәндік саласын талдауды орындау; 

2. Пән аймағының негізгі мәндерін сипаттау; 

3. Мәндер арасында бар байланыстарды орнату: өз бетінше 

әрбір мәні бастапқы кілттерді қосу және сыртқы орнату нысан 

арасындағы кілттер; 

4. Ұйымның деректер қорының  ақпараттық моделін құру; 

5. Ұйымның деректер қорының  даталогиялық моделін құру. 

ДҚ  – дәріхана. ДҚ  келесі кестелерден тұрады: лекарттар, сатып 

алушылар, сатушылар, рецептер, дәрі сату. 

Дәрінің кестесі мынадай атрибуттарға ие: атауы, түрі (дайын, 

дайындалған), түрі (таблетка, май, тұнбалар), бағасы. 

Кесте сатып алушылардың келесі атрибуттары бар: тегі, аты, әкесінің 

аты, мекенжайы, қаласы, телефоны. 

Сатушылардың кестесі мынадай атрибуттарға ие: Тегі, Аты, Әкесінің 

аты, түскен күні, туған күні, білімі. 

Рецепт кестесі келесі атрибуттар бар: рецепт нөмірі, күні науқастың 

аты-жөні (сатып алушы), дәрігердің аты-жөні, науқастың диагнозы. 

Дәріні сату кестесі мынадай атрибуттар бар: күні, дәрі, саны, рецепт, 

сатушы. 

№18 нұсқа Таңдалған опция негізінде келесілерді орындау: 

1. Зерттелетін ұйымның пәндік саласын талдауды орындау; 

2. Пән аймағының негізгі мәндерін сипаттау; 

3. Мәндер арасында бар байланыстарды орнату: өз бетінше 

әрбір мәні бастапқы кілттерді қосу және сыртқы орнату  

нысан арасындағы кілттер; 

4. Ұйымның деректер қорының  ақпараттық моделін құру; 

5. Ұйымның деректер қорының  даталогиялық моделін құру. 

ДҚ -қалалық телефон желісі. ДҚ  келесі кестелерден тұрады: 

АТС, абонент, қоңыраулар ведомосы, АТС прайс, абоненттік ведомость 

платы. 

АТС кестесі мынадай атрибуттарға ие: АТС атауы, түрі 

(қалалық, ведомстволық және мекеме), мекен-жайы, қаласы, саны 

абонент. 

Кесте абоненттердің мынадай атрибуттары бар: Тегі, Аты, Әкесінің 

аты, Телефон түрі( негізгі, параллель немесе қосарланған), телефон 

нөмірі, қала аралық (ашық/жабық), жеңілдік (иә/жоқ), мекен-жайы: 

индекс, аудан, көше, үй, пәтер. 

Кесте қоңыраулардың тізімдемесі мынадай атрибуттарға ие: абонент, 

күні қоңырау шалу уақыты, басталу уақыты, аяқталу уақыты, қала аралық 

(иә / жоқ). 

АТС прайс кестесі келесі атрибуттарға ие: АТС, баға қалалық, қала 

аралық баға.  

Абоненттік төлем ведомосінің кестесі мынадай атрибуттарға ие: 

абонент, ай, жыл, қалалық минуттардың саны, минут санықала аралық, 

құны, жеңілдік сомасы, жалпы құны. 

№19 нұсқа Таңдалған опция негізінде келесілерді орындау: 
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1. Зерттелетін ұйымның пәндік саласын талдауды орындау; 

2. Пән аймағының негізгі мәндерін сипаттау; 

3. Мәндер арасында бар байланыстарды орнату: өз бетінше 

әрбір мәні бастапқы кілттерді қосу және сыртқы орнату нысан 

арасындағы кілттер; 

4. Ұйымның деректер қорының  ақпараттық моделін құру; 

5. Ұйымның деректер қорының  даталогиялық моделін құру. 

ДҚ  – әуежай. ДҚ  келесі кестелерден тұрады: әуежай қызметкерлері, ұшу 

кестесі, ұшақтар, ұшақтар бригадасы, сату ведомосы билет. 

Кесте әуежай қызметкерлерінің мынадай атрибуттары бар: Тегі, аты, 

әкесінің аты, Туған жылы, жұмысқа түскен жылы, өтілі, лауазымы 

(ұшқыштар, диспетчерлер, техниктер, кассирлер, қызмет қызметкерлері) 

және басқалар), жынысы, мекенжайы, қаласы, телефоны. 

Кесте ұшу кестесі мынадай атрибуттар бар: ұшақ, ұшып шығу күні, 

ұшып шығу уақыты, кету орны, келу орны, бағыты 

(бастапқы және соңғы межелі пункттер, қайта отырғызу пункті), құны 

билет. 

Кесте ұшақтардың мынадай атрибуттары бар: нөмірі, шығарылған 

жылы, отыратын орын саны, жүк көтергіштігі. 

Ұшақ бригадасының кестесі мынадай атрибуттарға ие: нөмірі 

бригада, ұшақ, әуежай қызметкері (ұшқыштар, техника және қызмет 

көрсетуші персонал) 

Билет сату ведомосінің кестесі мынадай атрибуттарға ие: күні сату 

уақыты, жолаушының аты-жөні, төлқұжат деректері, рейс нөмірі, билет 

саны, жеңілдіктердің болуы (зейнеткерлер, жетім балалар және т. б.), 

багаж (Иә / Жоқ), Құны. 

№20 нұсқа Таңдалған опция негізінде келесілерді орындау: 

1. Зерттелетін ұйымның пәндік саласын талдауды орындау; 

2. Пән аймағының негізгі мәндерін сипаттау; 

3. Мәндер арасында бар байланыстарды орнату: өз бетінше 

әрбір мәні бастапқы кілттерді қосу және сыртқы орнату нысан 

арасындағы кілттер; 

4. Ұйымның деректер қорының  ақпараттық моделін құру; 

5. Ұйымның деректер қорының  даталогиялық моделін құру. 

ДҚ -театр. ДҚ  келесі кестелерден тұрады: театр қызметкерлері, 

спектакльдер, гастрольдер кестесі, спектакль труппасы, театр репертуары. 

Кесте театр қызметкерлерінің мынадай атрибуттары бар: тегі, аты, 

әкесінің аты, туған жылы, жұмысқа түскен жылы, өтілі, лауазымы 

(актерлер, музыканттар, қоюшы және қызметшілер), жынысы, 

мекенжайы, қаласы, телефон. 

Спектакль кестесі келесі атрибуттарға ие: атауы, 

режисерпостановщик, қоюшы-суретші, қоюшы-дирижер, автор, 

жанр (музыкалық комедия, трагедия, оперетта және пр), түрі (балалар, 

жастар және т. б.). 

Кесте гастроль кестесі келесі атрибуттар бар: атауы, гастрольдің 

басталу күні, аяқталу күні,орны, спектакль. 

Спектакль труппасының кестесі мынадай атрибуттарға ие: 

спектакль, актер, рөлдің атауы. 

Театр репертуарының кестесі мынадай атрибуттарға ие: спектакль, 

күні тұсаукесерлер, өткізу кезеңі, күні мен уақыты, билет бағасы. 
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