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Алғы сөз 

 

XX-шы ғасырдың 60-80 ші жылдары пайда болып дами бастаған 

мәліметтер базасы концепциясы мен қолданысқа ұсынылған теориялар мен 

программалық құралдар, бүгінгі күнгі цифрлық технологиялардың өмірге 

белсенді енгізіп журген кезеңдерінде де өз қажеттілігін жоймай, 

пайдаланушылардың ақпараттық қажеттіліктерін орындауға арналған жаңа 

әдістер мен қолданбалар әкелуде. Күннен күнге мәліметтер базасымен жұмыс 

жасау талаптары күрделеніп, тиімді шешімдер қабылдау өзекті сұрақтардың 

бірі болып келеді. Күрделенудің себептері - электрондық форматында 

жинақталып пайдалануға көзделген мәліметтер базасының көлемінің тым өсуі, 

мәліметтерді көрсету түрлерінің көбеюі, желілік технологиялар арқылы 

мәліметтер орталықтандырылған құрылымға біріктіріліп, пайдаланушылардың 

қатынау құқықтарын бақылау қажеттілігі.  

Мәліметтер базасын зерттеу, теорясын меңгеріп практикалық дағдылар 

қалыптастыру IT-саласындағы мамандарды даярлауда маңызды, өз орны 

белгіленген қажеттілігі бар құзіреттіліктердің қатарында. 

Назарларыңызға ұсынылып отырған оқу құралында мәліметтермен жұмыс 

жасу технологиялары жүйелі түрде болашақ мамандарға арналып қажетті 

теориялық, практикалық және зерттеушілік кәсіби құзіреттіліктерді 

қалыптастыруға бағытталған. Құралдың ерекшеліктеріне базалық мазмұны мен 

қатар қосымша тарауларға тоқталып жаңа әдістер мен үлгілер қарастырылғаны 

жатады.  

Оқу құралының алғашқы тараулары (1-3) пәннің теориялық, технологиялық 

негіздемесін қалыптастырса, сонғы (4-7) тараулар тәжірибелік жұмыс негізінде 

жинақталған әзірлемелерге назар аударады. Авторлар өз педагогикалық 

тәжірибелерінде жоғары білім беру саласында аттас пәндерді оқытып, өз 

пікірлерімен ашық сабақ деңгейінде, конференцияларда баяндамалық 

жарияланымдар түрінде және дипломдық жобалар шеңберінде мәліметтер 

базасы пәнінің бағдарламасын жылдан жылға толықтырып, өзекті мазмұнмен 

жаңартып отыруда. 

Жазылған оқу құралы 2018 ж. енгізілген жаңа классификатор құрамындағы 

«6B0610-Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар» бакалавриат бағытына 

кіргізілген мамандықтардың дайындық мазмұнына сәйкес келеді, ал кейбір 

қосымша тарауларында «7М0610-Ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар» магистратура бағытында мамандардың құзыреттілігін қамтитін 

сұрақтар талқыланған[1]. 
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Кіріспе 

 

Компьютерде сақталып өңделетін Мәліметтердің күннен күнге артып 

отырғаны бәрімізге мәлім. Интернет ауқымды кеңістігінде жинақталып оларға 

жылдам қолжетімділік қамтамасыз ету іздеу шартының нақты орындалуын 

талап етеді. Бірінші өзекті болып тұрған мәселе қажетті Мәліметтерді 

іздестіруде интеллектуалды жүйелердің мүмкіншіліктерін қолдану қажеттігі. 

Осы бағытта алынған шешімдер сұранысты қалыптастыруда тек сұраныстың 

нақтылығын, дәлдігін ескере қоймай, сұранысты орындаудың жылдамдық 

параметрлерін қамтиді. Екінші мәселеге келсек, ол ақпаратты компьютерде 

сақтап өңдегенде алуан түрлі форматтардың қолданылуы, оларды мәліметтер 

базасы құрылымында сақтап, өңдеу қиындығы. Бірақ, осы мәселелердің 

шешімдерін тауып қолдану көптеген қолданбалы есептерді жүзеге асыруға жол 

ашады. Мәселен, егерде бүгінгі күнде қажетімізге керек сұранысты дұрыс 

қалыптастырмасақ компьютердің бізге іріктеп алып берген ақпаратты өз 

қажеттілігімізге қолдану ыңғайсыз да, қосымша біраз уақытымыздың болуын 

талап етеді. Ал егерде, компьютермен интеллектуалды бағдарламалардың 

есептеулерді жылдам да дәл өңдеу қабілеттіліктеріне жүгінсек, біздің пәндік 

аймақ маманы ретінде жұмысымыз жаңа да шығармашылық бағытта болуға 

уақытымыз босайды. Тағы бір мысал ақпараттың берілу форматына қарамай 

өңделу қажеттілігіне келсек, осы бағыттағы шешімдер цифрлық 

технологиялардың белсенді қолданушыларының саны күннен күнге өсіп, 

күнделікті өмірімізді жаңа сапалық деңгейге көтеруге мүмкіншілік аламыз. 

Жоғарыда айтылған мәліметтер базасының потенциалдық мүмкіндіктерінің 

дамуы еліміздің экономикасының жылдан-жылға өркендеуіне кепіл бере алады. 

Ал, IT-саласының мамандарының алдында жауапты да күрделі міндеттер 

тұрғанын айқындайды. Ол дегеніміз, жоғары білім беру мазмұнында осы 

жағдайларға мұқият қарап, мемлекеттің даму стратегиялық бағыттарына сәйкес 

өзекті мәселелеріне қатысты оқу бағдарламаларымызды жасап бүгінгі 

студенттер-болашақ мамандарда қажетті қабілеттіліктер қалыптастыруымыз 

керек.  
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1 МӘЛІМЕТТЕР БАЗАСЫМЕН ЖҰМЫС ЖАСАУ 

ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫНЫҢ НЕГІЗГІ БАҒЫТТАРЫ 

 

1.1 Мәліметтер базасын қолдану технологияларының даму кезеңдері 

 

Ақпараттық нарық қызметінің дамуы XX ғасырдың 60-шы жылдары 

басталды. Ол кездегі қызмет қолданушылар: ақпараттық академиялық қызмет, 

кәсіптік және ғылыми-техникалық қоғам, мемлекеттік мекемелер, оқу 

орындары. Ақпараттық қызмет нарығымен қатар электрондық өңдеу мен 

ақпараттарды тарату нарығы құрыла бастады. 60-жыл ортасында ақпараттық 

қызметтің негізгі түрі - мәліметтер қоры, онда әртүрлі тақырыптар бойынша 

массивтер сақталды. 70- ші жыл ортасында мәліметтерді таратудың алғашқы 

әлемдік желісі пайда болды. Соған сәйкес ақпараттық қызметтің жаңа түрлері 

дамыды. Қашықтан қызмет ететін серверлер мен мәліметтер қорынан 

ақпаратты іздеу 80-ші жылы ақпараттық индустрия қоғамның экономикалық 

және әлеуметтік өміріне үлкен ықпал ете бастады.  

Бұл кезең мәліметтер қоры құрылымында ақпаратты сақтап өңдеу, 

желі арқылы тарату жылдамдығын қамту технологиялары өмірге келді.  

Технологиялардың негізігі еңгізу кезеңдері 1 –ші Кестеде берілген.   

 

Кесте-1 Мәліметтер базасының даму кезеңдері: 
 

Период 

 

Технология 

 

Түсініктеме 

 1968 ж. 

дейін 

 

Файлды өңдеу 

 

Мәліметтерді өңдеудің алғы шарттары. 

Мәліметтер тізім ретінде сақталды. 

Мәліметтерді сақтау құралы ретінде 

магнитті таспа болды. 

 
1968-1980 

ж.ж 

 

Иерархиялық және 

желілік модельдер 

 

Реляциялық емес мәліметтер базасын 

өңдеу дәуірі. Мәліметтердің иерархиялық 

моделіне IBM фирмасының DL/I өнімі 

жасалды. Алғашқы МББЖ-сі IMS деп 

аталды. 

Желілік модельге CODASYL фирмасын

ың DBTG өнімі жасалды. Ең танымал 

желілік МББЖ- IDMS. 

 
1980 ж- 

1982 ж.ж. 

 

Мәліметтердің 

реляциялық моделі 

 

Мәліметтердің реляциялық моделі алғаш 

рет 1970 ж.  шықты. Коммерциялық 

қосымшаларда  1980 жылддан бастап 

қолднысқа енді. IBM фирмасы DB2-ні 

шығарды, ал басқа өнімдер ішінде Oracle 

айрықшаланды. SQL реляциялық тілі 

стандартқа айналды. 

 
1982ж 

 

Микрокомпьютерлерге 

арналған алғашқы 

МББЖ-сі. 

 

Ashton-Tate фирмасы Dbase, Microrim-

R:Base, ал Borland-Paradox-ты жасап 

шығарды. 
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Кесте 1 Жалғасы  
1985 ж. 

 

Объектіге бағытталған 

үлгілер 

Объектіге бағытталған бағдарламалаудың       

пайда болуымен ОБМББЖ-сі ұсынылды.  

1991 ж 

 

Microsoft компаниясы 

Access-ті жасап 

шығарды 

Windows элементі ретінде құрылған 

меншікті МББЖ-  

1995 ж 

 

Интернетке арналған 

алғаш қы қосымшалар 

 

Мәліметтер қоры Интернет 

қосымшаларының   кілттік   компоненті 

болды. Интернеттің кең тарағандығына 

байланысты мәліметтер базасына деген 

сұраныстар мен тапсырыстар арта түсті. 

1997 ж 

 

Мәліметтер қорын 

өңдеуде XML форматын 

қолдану. 

 

XML-ді қолдану мәліметтер қорын 

алдында тұрған бірқатар мәселелерді 

шешті. Алдыңғы қатарлы өндірушілер 

өздерінің МББЖ-не XML-ді кіріктіре 

бастады. 

2000-2010 

ж.ж. 

Көпөлшемді үлгілер OLAP жүйелері шығып, мәліметтердің 

көпөлшемді талдауы қажеттілігіне 

байланысты 

2010 ж.- осы 

уақытқа 

дейін 

Сақтау қоймалары 

(хранилище), 

метаМәліметтер, 

репозитарий үлгілері 

Мәліметтер базасында өте ауқымды және 

түрлі форматта және жоғары динамикалық 

Мәліметтердің өңделуі, қауіпсіздік 

талаптарының күрделенуі, жылдам өңдеу 

талаптары өзекті 

 

1.2 Мәліметтер базасын қолдаушы бағдарламалық өнімдерге қойылатын 

талаптар 

 

Бағдарламалық өнімдерді өңдеуде қолданылатын құралдар мен әдістердің 

саны мен міндеттерінің әр түрлі болғанына қарамастан, өңделуші өнімге 

қойылатын ортақ талаптар мен сапалық критериилер тізімін айқын айтуға 

болады. Бағдарламалардың сапасына әсер ететін, ең алғашқы талаптар пәндік 

аймақтың үлгілеу талаптары:  

− Ортақ қабылданған белгілеулер мен терминологияны сақтау; 

− Пәндік аймақтың қасиеттерін қажетті дәлдік, шынайлылық деңгейде 

көрсету. 

− Бағдарламалық өнімнің тағы бір маңызды қасиеті экономикалық 

негізделуі болып келеді: 

− Пайдаланушылар саны (нарықтың қуаты); 

− Бәсекеге қабілеттілік. 

Интерфейс – өнімнің ақырғы пайдаланушысына бағытталған есеппен 

қарым – қатынас  ортасы.  

Анықтамалық жүйе кез-келген  бағдарламалық өнімде болуы тиіс. Оның 

құрылымы жалпы жағдайда иерархиялық түрде ұйымдастырылады және 
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әртүрлі белгілер бойынша ақпаратты жылдам іздеу қабілеті болу керек. 

Компьютерлерлік анықтамаларға қойылатын талаптар: 

− Ақпаратты берудің стандартты формасын қолдану; 

− Қажетті анықтаманы бағдарламаның кез-келген жерінен алу мүмкіндігі; 

− Алынған анықтаманың сақтау және шығу мүмкіндігі; 

− Экрандағы ақпарат мөлшері психолого-педогогикалық және гигиеналық 

талаптармен анықталған нормадан аспауы тиіс. 

Сапалық экрандық дизайынның келесі қасиеттері бар: 

− Экранда тек қажетті ақпараттарды шығару; 

− Түс әртүрлілігін шамадан тыс қолданбау; 

− Фон үшін қою түстерді қолданбау; 

− Әртүрлі түстерді мағынасы әртүрлі терезелер үшін, және бірдейлері 

үшін сәйкесінше таңдау; 

− Қызыл түспен тек шұғыл хабарламаларды ерекшелеу; 

− Барлық құралдық жабдықтар қолданылатын түстер палитрасын 

қолдану. 

Ыңғайлы және интеллектуалдық қарым-қатынас (диалог) ортаның 

белгілері: 

− Сенімділік- пайдаланушы мен құралдардың қателіктеріне тұрақтылық 

болуы, сыртқы құрылғылардың дайынсыздығын дұрыс өңделуі (мысалы, 

принтердің даярсыздығы). 

− Интерфейсті стандарттау, яғни Windows типті бар  стандарттармен 

ұқсастық; 

− Контексті - тәуелді анықтамалық ақпарат: «қауіпті» жағдайларда 

ақпаратты жоғалтып алу, бағдарламадан шығып кету қауіптерін алдын алу;  

− Ұзақ процестерді үзу мүмкіндігі; 

− Пайдаланушы қатысуысыз болып жатқан үрдіс жайлы ақпарат беріп 

отыру (мысалы, ұзақ есептеу, сыртқы құрылғылармен алмасу); 

− Өңдеудің кейінгі нұсқаларымен толықтыру және модификациалау үшін 

жеңіл болуы. 

Қорытындылай келе қолданбалы бағдарламалық өнімдерге қойылатын 

талаптарды сызба ретінде көрсетіп қойдық (Сурет 1.2.1).  

 

 
Сурет 1.2.1- Бағдарламалық өнімдерге қойылатын жалпы талаптар 
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1.3 Бағдарламалар классификациялары 

 

Мәліметтер базасымен басқару бағдарламалары қолдану міндеттерінің 

ерекшеліктеріне қарай таңдалып, түрлеріне бөлінеді. Осыған қатысты бірнеше 

классификацияларын келтіріп отырмыз.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мәліметтер базасымен басқару жүйелер 

классификациясы 1 

Құрылымдық үлгілерге негізделген 

Иерархиялық: Information Management 

System (IMS), Time-Shared Date Management 

System (TDMS), Caché,Mark IV MultiAccess 

Retrieval System, System 2000 

Желілік:Integrated Database Management 

System (IDMS), CronosPRO  

Реляциондық:  Oracle (до 7 версии), DB2, 

Microsoft SQL Server 

Объектті бағытталған: Oracle (с 7-ой 

версии), Informix, DB2, PostgreSQL 

Мәліметтер базасымен басқару жүйелер 

классификациясы 2 (архитектуралық үлгі 

негізінде) 

 

Файл-серверлік 

 Microsoft 

Access, Paradox, dBase, Fo

xPro, Visual FoxPro 

Клиент-серверлік 

Oracle, Firebird, Interbase, IBM 

DB2, Informix, MS SQL Server, Sybase 

Adaptive Server Enterprise, 

PostgreSQL, MySQL, Caché 

https://ru.wikipedia.org/wiki/IMS_(%D0%A1%D0%A3%D0%91%D0%94)
https://ru.wikipedia.org/wiki/IMS_(%D0%A1%D0%A3%D0%91%D0%94)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Time-Shared_Date_Management_System&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Time-Shared_Date_Management_System&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Cach%C3%A9
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Mark_IV_MultiAccess_Retrieval_System&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Mark_IV_MultiAccess_Retrieval_System&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=System_2000&action=edit&redlink=1
http://www.tadviser.ru/index.php?title=IDMS&action=edit&redlink=1
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82:CronosPRO
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Access
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Access
https://ru.wikipedia.org/wiki/DBase
https://ru.wikipedia.org/wiki/FoxPro
https://ru.wikipedia.org/wiki/FoxPro
https://ru.wikipedia.org/wiki/Oracle_(%D0%A1%D0%A3%D0%91%D0%94)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Firebird
https://ru.wikipedia.org/wiki/Interbase
https://ru.wikipedia.org/wiki/IBM_DB2
https://ru.wikipedia.org/wiki/IBM_DB2
https://ru.wikipedia.org/wiki/Informix
https://ru.wikipedia.org/wiki/MS_SQL_Server
https://ru.wikipedia.org/wiki/PostgreSQL
https://ru.wikipedia.org/wiki/MySQL
https://ru.wikipedia.org/wiki/Cach%C3%A9
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2 МӘЛІМЕТТЕР БАЗАСЫ ҚҰРЫЛЫМЫ МЕН БАСҚАРЫЛУЫ 

 

2.1 Ақпараттық жүйелер мен мәліметтер базалары 

 

Ақпараттық жүйе – қандайда бір еңбек саласымен байланысты 

мәліметтерді енгізуге, жинақауға, сақтауға, тиімді түрде өңдеуге және 

пайдаланушыға ыңғайлы, нақты түрде шығарып алуға бейімделген жүйе. 

Ақпараттық жүйе мысалы ретінде үлкен зауыттың мәліметтерінің 

қозғалысын, кітапхананың мәліметтерінің өңделуін, аурухананың жұмысының 

сипатталуын және т.б. жүйелердегі ақпараттың айналысын қарастыруға болады. 

Мәліметтер қоры (МҚ) - қандайда бір ақпараттық жүйе мәліметтерінің 

компьютерде сақталған моделі. Ақпараттық жүйенің мәліметтер қоры 

дегеніміз – сол жүйенің негізгі объектілерімен олардың арасындағы 

байланыстар. 

Мәліметтер қорымен басқару жүйелері (МҚБЖ) – ақпараттық жүйенің 

мәліметтер қорындағы ақпараттың тиімді сақталуын, өңделуін және есептеуіш 

ресурстарының рационалды пайдалануын қамтамасыз ететін тілдік, 

программалық және инструменталдық құралдар жиынтығы. 

МҚБЖ қатарына келесі программалар жатады: 

− FoxBase (Ребус) – FoxPro – Visual FoxPro 

− Clipper 

− Microsoft Access 

− Informix 

− SQL Server 

− Oracle 

МБ технологиясы негізінде ақпаратты өңдеу ерекшеліктері: 

1. МБ бір типті, біркелкі көп көлемдегі ақпарат сақталады (реалдық 

жүйеде орташа есеппен 1 млн жазба). 

2. МБ-мен және оларды өңдейтін программалардың логикалық 

тәуелсіздігі. Ол дегеніміз МБ-ын программа көмегінсіз жасап, пайдалануға 

болады. Тек қажет болған жағдайда программаны жазуға болады. 

3. МБ-мен жұмыс жасау кезінде желілік клиент-серверлік 

технологиясының мүмкіншіліктерін толығымен қолдануға жағдай туады. 

 

2.2 Мәліметтер базасы құрылымы мен негізгі амалдар 

 

Мәліметтер базасында Мәліметтермен орындалатын негізгі амалдарды 

қарастырайық. Негізгі амалдарға Мәліметтерді жөндеу, түзету, іздеу, қайта 

ұйымдастыру және қайта құрылымдау жатқызамыз. Мәліметтер базасын 

Мәліметтермен алғашқы толықтыруымыз жүктеу деп аталады. Бұл амалдың 

ерекшеліктеріне енгізілетін Мәліметтердің көп көлемдігі және сақтау 

амалдарының орындалуы болып келеді. Жүктеу біраз уақыт алады және 

мәліметтер базасын қолдансқа берудің алдында орындалады. Жүктеудің дұрыс 

орындалуы келесі бақылау арқылы қадағалануы тиіс: 
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− Құжаттарды жүктеуге алғашқы дайындағанда қателіктерді жою; 

− Қайталанатын Мәліметтерді анықтау, сақталған Мәліметтермен қарама 

қайшылығын болдырмау; 

− Мәліметтердің әр бөлігі жүктелген сайын олардың дұрыстығын және 

толықтығын тексеріп отыру. 

Жүктеу орындалып жатқан үрдістер, анықталып жатқан қателер туралы 

хабарлама беріліп отырылуы тиіс. 

МБ қолданыста болу кезеңінде Мәліметтерді өзгерту мүмкіншілігі түзету 

арқылы жүргізіледі. Түзету келесі себептерге қатысты орындалады: 

− мәліметтер базасында анықталған қателерді жөндеу; 

− пәндік аймақтың өзгеруіне байланысты МБ-ға жаңа мәліметтер қосу; 

− МБ-ғы көнерген және керек емес Мәліметтерді жою. 

Бұл амалдың ерекшелігі орындау жиілілігінде.  

Іздеу Мәліметтерді пайдаланушы критерийлеріне сәйкес таңдап алып, 

нәтижені керекті түрде көрсету болып келеді. 

МБ-ы қолданыста жүргенде оны реттеп отыруға тура келеді, өйткені кейбір 

Мәліметтерді жою салдарынан нақты физикалық жазбаның Мәліметтерінің 

арасында пайдаланбаусыз қалып қалған жады бөлшектері жинақталып қалады. 

Жадының бөлшектенуі (фрагментация) деп оның көлемінің құрақтанып, 

бөлектенгенін айтамыз. Осы жағдайда қайта ұйымдастыру амалы МБ-ың 

Мәліметтері арасында бос жады қалдырылмаған көшірмесін алуға мүмкіндік 

береді. Қайта ұйымдастыру орындалу қажеттілігін қолдану жағдайларына 

сәйкес анықтайтын МБ-на  әкімшілік етіп жүрген маман. Бұл амалдың 

орындалу себептері болып МБ-на жаңа жазбалар енгізу және жою белсенділігі, 

жадыны үлестіру қателіктері, Мәліметтерді ұйымдастыруда таңдалған 

әдістердің тиімсіздігі болып келеді. 

МБ-ың біраз қолданыста болған кезеңі өткен соң ақпараттық жүйенің 

ішінде болған өзгерістерге сәйкес МБ-да қабылданған шарттар өзгеруі мүмкін. 

Бұл жағдайда МБ әкімгері (администратор) қайта құрылымдау амалын 

жүргізуге шешім қабылдауы мүмкін. Бұл амал орындалуда логикалық және 

физикалық үлгілер, Мәліметтерге қатынау әдістері және Мәліметтерді өңдеу 

процедуралары өзгеруіне мүмкін. Қайта құрылымдаудың келесі түрлерін 

ажыратамыз: 

1) Процедуралық өзгерістер - МББЖ-ің жаңа нұсқалары шыққанда, 

Мәліметтерді өңдеу әдістері, Мәліметтерді қалпына келтіру процедуралары 

арқылы орындалады. 

2) Физикалық өзгерістер –техникалық құралдарың жаңаруына 

байланысты, жадыны қолдану әдістерінің өзгеруіне сәйкес жүргізіледі. 

3) Логикалық деңгейдегі өзгерістер  - сақталатын Мәліметтердің 

логикалық құрылымының өзгерістері, байланыстардың жаңаруы. 

Жүктеу амалы сияқты қайта құрылымдау амалы көптеген шығындардарды 

қажет етуі мүмкін: МБ-ың құрылымын өзгерту, кейбір қолданбаларға 

өзгертулер енгізу және т.с. 
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2.3 Мәліметтер базасымен жұмыс жасау ерекшеліктері. Сұраныстар 

 

SELECT (ағылшын тілінен аударғанда «таңдау») – қойылған шарт 

бойынша дерек қорынан мәліметтер жиынын қайтаратын SQL тілінің DML 

операторы болып есептеледі. Көп жағдайларда бір немесе бірнеше кестелерден 

таңдау жүргізіледі. SELECT сұранысын құру үшін пайдаланушы күтілетін 

мәліметтер жиынтығын сүреттейді: оның түрін (бағаналар жиынтығын) және 

оның құрамын (мәндерді топтау, мәліметтерді шығару тәртібін және т.б). 

Сұраныс келесі түрде орындалады: ең бірінші барлық мәліметтер кестеден 

шығарылады, ал одан кейін әрбір мәліметті қойылған шартқа байланысты оған 

сәйкестігін тексереді. 

SELECT операторының құрылымы келесідей: 

 

SELECT 

[DISTINCT | DISTINCTROW | ALL] 

select_expression,… 

[FROM table_references] 

[WHERE where_definition] 

[GROUP BY {unsigned_integer | col_name | formula}] 

[HAVING where_definition] 

[ORDER BY {unsigned_integer | col_name | formula} [ASC | DESC], …] 

 

Бұнда статикалық конструкцияларда келесі белгілер қолданылады: 

− «*»жұлдызша «барлығы» - деген белгісіне – программалауға 

қолданылады, яғни «анықтаманы қанағаттандыратын барлық жағдайлар»; 

− квадратты жақша ([ ]) – бұл жақшаға алынған конструкциялар міндетті 

емес болып табылады (яғни түсірілуі мүмкін); 

− фигуралық жақша ({}) – бұл жақшаға алынған конструкциялар бүтін 

синтаксистік бірлік ретінде қарастырылуы керек, яғни SQL синтаксисында 

қолданылатын синтаксистік конструкцияның талдау ретін анықтауға мүмкіндік 

береді, кәдімгі жақшаларды аустыра отырып; 

− көп нүкте (....) – синтаксистік бірлік, бір немесе бірнеше рет 

қайталанатынына белгі көрсетеді; 

− тура сызық ( | ) – екі немесе одан көп мүмкіндіктердің таңдау 

мүмкіндігін белгілейді. Мысалы ASC|DESC, ASC немесе DESC терминдерінің 

біреуін таңдауға болатынына көрсетеді; егер таңдау элементінің біреуі 

квадратты жақшаға алынған болса, ол үнсіз таңдалатынын белгілейді ([ASC] | 

DESC бұл жерде ASC таңдалады).  

− үтірлі нүкте (;) – SQL командаларының аяқталу элементі; 

− үтір (,) – тізім элементтерін бөлу үшін қолданылады; 

− бос орын ( ) – SQL командаларының кез келген синтаксистік 

конструкциялар арасында көрсетуді ұлғайту үшін енгізіледі; 
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− қалың латын әріптері мен символдары – SQL тілінің конструкцияларын 

жазу үшін қолданылады және қалай көрсетілсе солай жазылу міндет (егер 

арнайы айтылмаса); 

− жолдық әріптер – конструкцияларды жазу үшін қолданылады олар 

пайдаланушы таңдаған нақты мәндермен алмасу керек, және нақтылық үшін 

бұл конструкциялардың бөлек сөздері бір бірімен сызылу символымен ( _ ) 

байланысады; 

− кесте, бағана, ... терминдерін – кесте_аты, бағана_аты терминдерімен 

алмастырады (синтаксистік конструкциялар текстін қысқарту үшін); 

− кесте термині – базалық_кесте, көрсетім немесе псевдоним сияқты 

кестелер түрін жалпылау үшін қолданылады, бұнда псевдоним уақытша 

(сұраныс орындалған кезде) атын өзгерту және (немесе) базалық_кестенің 

(көрсетім) жұмыс көшірмесін құру үшін қолданылады [2]. 

WHERE - SELECT командасының сөйлемі, ол предикаттарды орнатуға 

мүмкіндік береді, олардың шарттары дұрыс немесе дұрыс емес болуы мүмкін 

кез келген кестенің бағаны үшін. Команда кестедегі тек осы ұйғарым дұрыс 

болатын бағандарды ғана шығарады. 

WHERE ұсыныс. WHERE арқылы -қолданушының параметрiн қалай 

кестелердiң FROM ның тiзiмдерiнде  сұрау  салудың нәтижесiнде  пайда  

болуға келтiрiлген  жол  болғанын  анықтайды.  WHERE  Ключевоеге қорытып 

айтқанда сол сұрау салудың таңдалғандары орындаудың жанында болуы керек  

болатын  жол  анықтайтын  iздестiрулердiң шарттарының тiзiмi шығады.  

Iздестiрудiң шарттарының жазуының операторларының бес негiзгi түрлерi 

бар болады: 

Салыстырудың операторлары: теңдiк =; < аз; > көбiрек; = көбiрек немесе 

тең; тең.Таңдаудың шарттары  AND,  ORның логикалық операторы  немесе 

NOT,  сонымен  бiрге өрнектiң есептеуiн  реттiң анықтауы үшiн қолданылатын  

жақшалар  көмегiмен құрастырыла  алады.  Шарттардағы өрнектiң есептеуi 

келесi ережелер бойынша орындалады: 

1. Өрнектi солдан оңға есептеледi.  

2. Бiрiншi iшкi өрнек жақшаларда есептеледi.  

3. Операторлар NOT AND және ORнiң операторларының орындауына 

дейiн орындалады.  

4. AND операторлар ORның операторларының орындауына дейiн 

орындалады.  

WHERE операторы шарттарды қояды және жауапты кестедегі жазулар 

қанағаттандыру қажет. <таңдау шарттары> ұғымы логикалық болып 

келеді.Оның элементтері:бағананың аты, салыстыру операциясы, 

арифметикалық операциялар, логикалық байланыс ( И, ИЛИ, НЕ), жақшалар, 

арнайы функциялар LIKE, NULL, IN және т.б. болуы мүмкін. 

IN операторы берілген тізімдегі мәліметтерді салыстыруға  арналған, 

сонымен қатар берілген тізімдегі мәлімет есептелген өрнекпен сәйкестігі 

тексеріледі. IN операторы көмегімен де OR операторын да қолданып бір 

нәтижеге ие болады, бірақта ІN операторы тез орындайды. 
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Кейбiр есептерді салыстыру операторлары арқылы шешуге болмайды.  

Мысалы, ‘353’ басталатын телефон тізімдері керек немесе ‘Кавказ’ сөзі бар 

кітап қажет. Егер өрісте  кездесетін үлгі  белгілі  болса  және  оның көмегімен 

барлық немесе бір бөлігінің жолын LIKE кілтті сөзін қолдану қажет. Оны тек 

символды жолдарда қолдануға болады. LIKE санды өрістермен жұмыс 

жасамайды [3].  

Синтаксис келесі түрден тұрады: 

WHERE имя_столбца [NOT] LIKE ‘образец’ 

Үлгі бір тырнақтадан және бір немесе бірнеше шаблондардан –

символдардан, тастап кеткен әріптер немесе жолдардан тұруы мүмкін.Келесі 

символ-ауыстырғыштар рұқсат етіледі:символы–кез-келген нышанды 

символдарды алмастырадысимволы –бір жолды символды ауыстырадыосы 

шектеулерді көрсетілгенжол символдарының орнына бір символдарды қою  

IS NULL-шi оператор (белгiсiз мән) кез келген мәннiң жоқтық көрсеткіші 

NULL-арнайы  мәндi  мәнi  бар  ағымдағы  мәннiң салыстыруы үшiн 

қолданылады.  NULL –бұл  пробел  белгісі  (пробел –мүмкін  болатын 

белгі)немесе  нөл  (0-мүмкін  болатын  сан).  NULL  (бос  жол)  нөлдiк 

ұзындықтың жолынан      да      айырмашылығы      болады.  

NULL мәннің жоқтығын білдіретіндіктен, NULL пайдаланылған кез 

келгеніне салыстырудың нәтижесін біле алмайсыз. NULL кез келген мәнмен, 

тіпті тура сондай басқа NULL-мен салыстырылғанда, нәтижесі не қате, не 

дұрыс болмайды, ол – белгісіз. Булев белгісізі тіпті предикатта белгісіз мәнді 

шығара отырып сұраныспен таңдалмайтын қате жол сияқты болады, естеріңізде 

болсын: NOT (қате) – дұрысқа тең, ал NOT (белгісіз) – белгісізге тең. 

Нөлдік мәндермен ( null ) жұмыс .Көбінесе, таблицада әрбір өріс үшін 

ешқандай мағынасы жоқ жазбалар болады, өйткені мысалы ақпарат 

аяқталмағандықтан немесе бұл өріс толтырылмағандықтан. SQL сізге өрісте 

мәннің орнына NULL(ПУСТОЙ) мәнін енгізуге мүмкіндік бере отырып мұндай 

жағдайды ескереді. өрістің мәні NULL-ге тең болғанда, бұл мәліметтер 

базасының программасы арнайы бұл өрісті осы жол үшін ешқандай мәні 

болмайды деп маркерлеген (немесе жазбаның). Бұл өріске жай берілуінен 

ажыратылады,мәліметтер базасы кез-келген басқа мәндер сияқты нөл немесе 

бос орын мәні де өңделеді. NULL техникалық мән болмайтындай онда да 

Мәліметтер типі болмайды. Ол өрістің кез келген типіне орналаса алады. Соған 

қарамастан, SQL-да NULL нуль ретінде жиі айтылады [4]. 

SQL-сұраулары көрсету жолдары реттелмеген. Сондықтан ORDER BY 

командасын SELECTоператорына орналастыру керек. Жол,  көрсетушiсi  

SQLлер -сұрау  салумен,  реттемеген.  SELECTтың операторына  олардың  

iрiктеуi үшiн  табылған  тiзбектегi  шығатын жиынның мәлiметтерi iрiктейтiн  

ORDER  BY нiң сөйлемiн  орналастыруға керек.  Iрiктеу  бiрнеше өрiстер  

бойынша  орындала  алады -қабаттасқан iрiктеу, олар осы жағдайда ORDER BY 

Ключевоеге қорытып айтқанда үтiр арқылы қайта санайды. (өсуге немесе кему 

бойынша) iрiктеу әдiсi iзiмен бойынша  iрiктеу  орындалатын өрiстiң атауын 

ORDER  BYның параметрi шеңберiнде  көрсетiлетiн  Ключевоелерге қорытып  
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айтқанда үндемеу  бойыншаға өсу  бойынша  iрiктеудi  жүзеге  асырылады.  Ол  

анық ASC қорытып  айтқанда  Ключевоемен  менменседi.  Керi  тiзбектегi 

iрiктеудiң орындаулары үшiн  ол  бойынша  орындалатын өрiстiң атынан кейiн  

DESCтың маңызды  сөзiнiң көрсету  керек.  ORDER  BY  сөйлем таңдаулы  

жазулар өсу  ретiнде  ретке  салуға  мүмкiндiк  бередi  немесе  кез келген  

бағана  немесе  бағаналардың комбинациясының мәндерiнiң кемуi, тәуелсiз 

сол,нтижелер кестедегi бұл бағаналарына қатысады немесе жоқ. 

ORDER BY:ның ұсынысының синтаксисi{[ASC DESC ] позиция [ASC  

DESC ] имя_столбца} ORDER BY ......n   

GROUP BY операторы топтағы көптеген жазуларды қорытындысын 

көрсете алады.Топ дегеніміз- бірдей мағынасы бар жазулар бағаналары 

анықталынған кілтті сөзі GROUP BY.Таңдалған топтар логикалық ұғымы 

WHERE және HAVING-де қолданылады және де топтар бойынша берілген 

операцияларды орындайды. Логикалық және арифметикалық ұғымдары келесі 

топтық операцияларға қолдануға болады:AVG (топтың орташа көрсеткіші), 

MAX (топтың ең жоғары көрсеткіші ), MIN, SUM, COUNT топтың ең кіші 

көрсеткіштері, барлығы (сумма) және топтың сандық көрсеткіштері. 

HAVING операторы GROUP BY операторымен бірігіп жүзеге асырылады 

және қосымша селекция жазулары топты анықтау кезінде қолданылады.Жазу 

ережесі <іздеу шарттары > және ұқсас ережені қалыптастыру <таңдау 

шарттары> WHERE операторы 

 

 

2.4 Мәліметтер базасы негізіндегі үлгілер 

 

2.4.1 Реляциялық үлгі  

 

1970 жылы ІВМ фирмасының қызмeткeрі Эдгар Кодд рeляциялық үлгі дeп 

аталған мәлімeттeр қорының жаңа үлгісін ұсынған бірқатар eңбeктeрін 

жариялаған болатын. Сонымeн қатар, рeляциялық мәлімeттeр қорларын өңдey 

үшін Кодд мәлімeттeрді өңдeyдің тілдeрін – рeляциялық алгeбра мeн 

рeляциялық eсeптeyді әзірлeп шығарды, олар бір командамeн бүкіл мәлімeттeр 

қорын өңдeyдeн өткізyгe мүмкіндік бeрeді, ал иeрархиялық жәнe жeлілік 

үлгідeрдe бір жолы тeк бір ғана жазба өңдeyдeн өткізілeді. Физикалық 

көрсeткіштeрдің орнына Кодд мәлімeттeрдің тасымалдағышта физикалық 

орналасyына тәyeлсіз оларды өздeрінің ішкі логикалық қарым-қатынастарына 

сәйкeс  байланыстырy идeясын ұсынды.  

Рeляциялық үлгінің мәні – ол мәлімeттeрді рeляциялар нeмeсe қатынастар 

дeп аталатын eкі өлшeмді кeстeлeр түріндe бeрyді ұйымдастырады жәнe 

ұсынады. Бір кeстe бір нысанды, мысалы, саyда фирмасының клиeнттeрін 

сипаттайды. Кeстeнің бағандары мәлімeттeр қорының өрістeрінe сәйкeс кeлeді 

жәнe атрибyттар дeп аталады. Сол арқылы атрибyт нысанның жeкe қасиeтін 

сипаттайды. Кeстeнің жолдары жазбаларға сәйкeс  кeлeді жәнe кортeж дeп 

аталады. Сонымeн, кортeж нысанның бір элeмeнтінe арналған атрибyттар 
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мәндeрінің жиынтығын, ал қатынас – кортeждeрдің жиынын сипаттайды. 

Мәлімeттeр қорының құрылымын әзірлey жәнe сипаттаy кeзіндe әрбір кeстeдeгі 

атрибyттарға атаyлар бeрілeді жәнe олардың типтeрі анықталады, мысалы, 

атаyы Nаme, типі CHАR нeмeсe атаyы Аmоunt, ал типі  REАL. Сонымeн қатар 

ІNTEGER  типі, DАTА  типі жәнe басқа да типтeр болyы мүмкін. 

Eгeр кeстeнің элeмeнті әлі анықталмаған болса нeмeсe eшқандай мәнгe иe 

болмаса, онда оған Null  - мәні мeншіктeлeді. Мәлімeттeрдің арасындағы 

логикалық байланыс бастапқы жәнe сыртқы кілттeрдің көмeгімeн жүзeгe 

асырылады. Алғашқы кілт дeп кeстeнің әрбір жолын бір мәнді анықтайтын 

кeстeдeгі атрибyттардың eң аз жиынтығы аталады. Мысалы, Sаlecрeорle 

кeстeсіндe бастапқы кілт Snum бағаны, ал Custоmers кeстeсіндe Cnum бағаны 

болып табылады. Осылайша, бастапқы кілтті құрайтын атрибyттар мәндeрінің 

комбинациясы әр жазба үшін бірeгeй, қайталанбайтын болып табылады. 

Сыртқы кілт дeп мәндeрінің комбинациясы кeйбір жазба үшін бастапқы кілттің 

жиынтығы аталады. Сыртқы кілттeр бір мәлімeттeр қорының кeстeлeріндeгі 

мәлімeттeрдің арасындағы қажeтті байланыстарды қамтамасыз eтeді. 

 

2.4.1.1 Кодд бойынша реляциялық алгебра амалдары 

 

Реляциялық алгебра - бір немесе бірнеше қатынастар негізінде берілген 

қатынастарды өзгертпей басқа қатынасты құруға мүмкіндік беретін амалдардың 

теориялық тілі. Алгебралық операциялардың негiзгi жиыны 8 операциядан 

тұрады  және 2 класқа бөлiнедi : теоретикалық - көпмүшелiк және арнайы 

реляциялық операциялар. 

 

 
 

Сурет 2.4.3.1 Реляциялық алгебра амалдарының классификациясы 

 

1. Бірігу 

2. Алу немесе айырым 

3. Қиылысу 

4. Көбейту 

5. Таңдау 

6. Проекция 

7. Бөлу 

8. Қосу 
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1. Бірігу 

  R1қатынасы 
П# Аты курс мамандық 

S1 Дина 3 5В011100 

S2 Жансая 4 5В070300 

  

 R2 қатынасы 
П# Аты курс мамандық 

S1 Дина 3 5В011100 

S2 Мадина 3 5В060200 

  

 R(R1 UNION R2)  

Rқатынасы R1және R2қатынастарының барлық элементтерінен тұрады 

R қатынасы 
П# Аты курс мамандық 

S1 Дина 3 5В011100 

S2 Жансая 4 5В070300 

S3 Мадина 3 5В060200 

  

2. Айырым 

R=Rl MINUS R2 

R қатынасы 
П# Аты курс мамандық 

S2 Жансая 4 5В070300 

Rl MINUS R2 тең емес R2 MINUS R1  

 

3. Қиылысу 

R(R1 INTERSECT R2) 

R қатынасы 
П# Аты курс мамандық 

S1 Дина 3 5В011100 

 

4. Көбейту 

R (Rl TIMES R2) 

Қатынас R1 
П# Аты-жөні Туған жылы 

S1 Дина 1995 

S2 Жансая 1994 

Қатынас R2 
Р# Кітап аты кітапхана 

P1 Информатиканы оқыту 

әдістемесі 

1 ғимарат 

P2 Мәліметтер қоры 

жүйелері 

7ғимарат 
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Декартты көбейту нәтижесі R (R1 TIMES R2) –жұпты кортеждерден 

тұрады 

R 
П# Аты-жөні Туған жылы Р# Кітап аты кітапхана 

S1 Дина 1995 P1 Информатиканы 

оқыту әдістемесі 

1 ғимарат 

S1 Дина 1995 P2 Мәліметтер қоры 

жүйелері 

7ғимарат 

S2 Жансая 1994 P1 Информатиканы 

оқыту әдістемесі 

1 ғимарат 

S2 Жансая 1994 P2 Мәліметтер қоры 

жүйелері 

7ғимарат 

 

5. Таңдау 

R (R1 WHERE f)  

R1 
Р# Аты жөні курс мамандық 

P1 Аяулым 3 5В011100- Информатика 

P2 Перизат 2 5В011100- Информатика 

P3 Назерке 2 5В011100-Информатика 

P4 Ерасыл 3 5В070300-АЖ 

P5 Қайыржан 2 5В011000-Физика 

 

 

 

R(R1 WHERE курс=3) 
Р# Аты жөні курс мамандық 

P1 Аяулым 3 5В011100- Информатика 

P4 Ерасыл 3 5В070300-АЖ 

 

Нәтижелік қатынас 

R (R1 WHERE курс =2 AND мамандық=«5В011100=Информатика») 

  
Р# Аты жөні курс мамандық 

P2 Перизат 2 5В011100- Информатика 

P3 Назерке 2 5В011100-Информатика 

6. Проекция 

R =R1(Аты-жөні) 

R1 
Р# Аты жөні курс мамандық 

P1 Аяулым 3 5В011100- Информатика 

P2 Перизат 2 5В011100- Информатика 

P3 Назерке 2 5В011100-Информатика 

P4 Ерасыл 3 5В070300-АЖ 

P5 Қайыржан 2 5В011000-Физика 
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проекция R1 (Аты-жөні) 

Rқатынасы 
Аты жөні 

Аяулым 

Перизат 

Назерке 

Ерасыл 

Қайыржан 

 

Проекция R((R1 where курс = 2) 

[ Аты-жөні, курс]) 
Аты жөні курс 

Перизат 2 

Назерке 2 

Қайыржан 2 

 

7. Бөлу 

R= (Rl DIVIDEBY R2) 

R1  
Р# Аты жөні  к

урс 

мамандық 

P1 Аяулым  3 5В011100- Информатика 

P2 Перизат  2 5В011100- Информатика 

P3 Назерке  2 5В011100-Информатика 

P4 Ерасыл  3 5В070300-АЖ 

P5 Қайыржан  2 5В011000-Физика 

 

R2 
Р# мамандық 

P1 5В011100- Информатика 

P2 5В011100- Информатика 

P3 5В011100-Информатика 

P4 5В070300-АЖ 

 

R(R1 DIVIDEBY R2)  
Р# Аты жөні  курс 

P1 Аяулым  3 

P2 Перизат  2 

P3 Назерке  2 

P4 Ерасыл  3 

 

 

8. Қосу 

 

 Cf(Rl, R2)  

R1 
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Р# Аты жөні курс мамандық 

P1 Аяулым 3 5В011100- Информатика 

P2 Перизат 2 5В011100- Информатика 

P3 Назерке 2 5В011100-Информатика 

P4 Ерасыл 3 5В070300-АЖ 

P5 Қайыржан 2 5В011000-Физика 

 

R2 
П# Туған жері Туған жылы Мектеп бітірген 

жылы 

S1 Зайсан 1996 2013 

S2 Қазалы 1997 2014 

S3 Талдықорған 1997 2014 

S4 Монғолия 1996 2013 

S5 Сексеуіл 1997 2014 

 

Қорытынды R қатынасы 

  
Р# Аты жөні курс мамандық П# Туған жері Туған 

жылы 

Мекте

п бітірген 

жылы 

P1 Аяулым 3 5В011100- 

Информатика 

S1 Зайсан 1996 2013 

P2 Перизат 2 5В011100- 

Информатика 

S2 Қазалы 1997 2014 

P3 Назерке 2 5В011100-

Информатика 

S3 Талдықорған 1997 2014 

P4 Ерасыл 3 5В070300-АЖ S4 Монғолия 1996 2013 

P5 Қайыржан 2 5В011000-

Физика 

S5 Сексеуіл 1997 2014 

 

 
 

Сурет 2.4.3.2 Реляциялық есептеу компоненттері 
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Пострeляциялық үлгі.Рeляциялық үлгігe қарағанда пострeляциялық үлгідe 

көпмәнді өрістeргe жол бeрілeді, яғни онда алғашқы қалыпты түр қоятын 

шeктeyдің күші жойылады. Көп мәнді өрістeрдің мәндeр жиыны өзіндік кeстe 

болып саналады. Пострeляциялық үлгі өзара байланысқан рeляциялық 

кeстeлeрдің жиынтығын бір пострeляциялық кeстeрeтіндe көрсeтyгe мүмкіндік 

бeрeді. Өрістeрдің бір-бірінe салынyын қамтамасыз eтyмeн қатар 

пострeляциялық үлгі ассоцияланған көпмәнді өрістeрді (көптeгeн топтарды) 

қолдайды. Ассоцияланған өрістeрдің жиынтығы ассоциация дeп аталады. Бұл 

рeттe ассоциацияның бір бағанының жолындағы алғашқы мәні ассоциацияның 

барлық өзгe бағандарының алғашқы мәндeрінe сәйкeс кeлeді. Осыған ұқсас 

түрдe бағандардың барлық eкінші мәндeрі жәнe т.б. байланысқан.  

Өрістeрдің ұзындығына жәнe кeстeлeрдe қалыпқа кeлтірілмeгeн мәлімeттeр 

сақталатын болғандықтан, мәлімeттeрдің тұтастығы мeн қарама-

қайшылықсыздығын қамтамасыз eтy мәсeлeсі тyындайды. Аталған мәсeлe 

МББЖ-ға клиeнт-сeрвeрлік жүйeлeрдe сақталатын процeдyраларға ұқсас 

мeханизмдeрді eнгізy арқылы шeшілeді.  

Өрістeрдeгі мәндeрді бақылаy қызмeтін сипаттаy үшін мәлімeттeргe 

жүгінyгe дeйін нeмeсe содан кeйін автоматты түрдe шақырылатын 

процeдyраларды (конвeрсия кодтары мeн коррeляция кодтары) құрy мүмкіндігі 

бар. Коррeляция кодтары мәлімeттeрді оқығаннан кeйін, бірдeн оларды 

өңдeyдің алдында орындалады. Конвeрсия кодтары, кeрісіншe, мәлімeттeрді 

өңдeyдeн өткізгeннeн кeйін орындалады.  

Пострeляциялық үлгінің артықшылығы сол – ол байланысқан рeляциялық 

кeстeлeрдің жиынтығын бір ғана пострeляциялық кeстe түріндe бeрy 

мүмкіндігі. Бұл ақпаратты ұсынyдың жоғары түрдeгі көрнeкілігін жәнe оны 

өңдey тиімділігінің артyын қамтамасыз eтeді. Сонымeн қатар, пострeляциялық 

үлгі мәлімeттeрдің шeктeн тыс көп болyына жол бeрмeйді.  

Пострeляциялық үлгінің кeмшілігі сақталатын мәлімeттeрдің тұтастығы 

мeн қарама-қайшылықсыздығын қамтамасыз eтy мәсeлeсін шeшyдің қиындығы 

болып отыр.  

Мәлімeттeрдің пострeляциялық үлгісінe нeгіздeлгeн МББЖ-лардың 

қатарына Bubbа жәнe Dаsdb жүйeлeрі жатады.  

Алғашқыда мәлімeттeр қорының иeрархиялық үлгілeрі пайда болды. 

Иeрархиялық үлгідe мәлімeттeр арасындағы байланыстар рeттeлгeн граф 

(нeмeсe бұтақ) түріндe бeрілгeн.  

Иeрархиялық МҚ-ның құрылымын (сұлбасын) сипаттаy үшін кeйбір 

программалаy тіліндe «бұтақ» мәлімeттeр типі қолданылады.  

«Бұтақ» типі ПЛ/1 жәнe Си программалаy тілдeрінің «құрылым» атты 

мәлімeттeр типімeн жәнe Паскаль тілінің «жазба» типімeн ұқсас. Оларда 

типтeрдің бір-бірінe салынyына жол бeрілeді, олардың әрқайсысы бeлгілі бір 

дeңгeйдe орналасқан.  

«Бұтақ» типі құрамдас болып кeлeді. Оған ішкі типтeр («кіші бұтақтар») 

кірeді, олардың әрқайсысы өз кeзeгіндe «бұтақ» типі болып табылады. «Бұтақ» 
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типінің әрқайсысы бір «түбірлік» типтeн жәнe бағыныңқы типтeрдің рeттeлгeн 

жиынтығынан (бос болyы да мүмкін) тұрады.  

«Бұтақ» типінe eнгізілгeн қарапайым типтeрдің әрқайсысы «жазба» атты 

жай нeмeсe құрама тип болып табылады. Қарапайым «жазба» бір типтeн 

тұрады, мысалы, сандық типтeгі, ал құрама «жазба» типтeрдің бeлгілі бір 

жиынтығын, мысалы, бүтін, символдар жолы жәнe көрсeткіштeрді (сілтeмe) 

біріктірeді.  

Түбірлік дeп бағыныңқы типтeрі бар жәнe өзі ішкі тип болмайтын тип 

аталады. Бағыныңқы тип (ішкі тип) өзі үшін ата тeгі (ата-ана) рөлін атқаратын 

типкe қатысты ұрпақ болып табылады. Бір типтің ұрпақтары бір-бірінe қатысты 

eгіздeр болып табылады.  

Тұтастай алғанда «бұтақ» типі «жазба» типтeрінің иeрархиялық тұрғыдан 

ұйымдастырылған жиынтығын сипаттайды.  

Иeрархиялық МБ құрамында «жазба» (жазбалар) типіндeгі мәлімeттeр 

даналарын қамтитын «бұтақ» типіндeгі мәлімeттeр даналарының рeттeлгeн 

жиынтығы болып табылады. Көп жағдайда типтeрдің арасындағы тyыстық 

қатынастарды жазбалардың арасындағы қатынастарға көшірeді. Жазбалар 

өрістeрі шындығында МБ-ның нeгізгі мазмұнын құрайтын сандық нeмeсe 

символдық мәндeрді сақтайды. Иeрархиялық МБ-ғы барлық элeмeнттeрді қарап 

шығy әдeттe жоғарыдан төмeн қарай жәнe солдан оңға қарай жүргізілeді. 

Иeрархиялық үлгінің мәлімeттeр қорлары бұтақ түріндeгі құрылымы бар 

нысандарды сипаттаyға ыңғайлы. Мысалы, бeлгілі бір кәсіпорынның 

құрылымын кeлeсі түрдe кeлітрyгe болады (2.4.3.4-сyрeт). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Сyрeт 2.4.3.4 Кәсіпорынның иeрархиялық құрылымы 

 

Өзінeн басқа жазбаға сілтeмe жасалатын жазба «ата тeгі» нeмeсe 

бағындыратын жазба дeп аталады. Сілтeмe жасалатын жазба «ұрпақ» нeмeсe 

бағыныңқы жазба дeп аталады. Иeрархиялық үлгідe әрбір ұрпақтың тeк бір ғана 

ата тeгі болады, басқаша айтқанда бір ұрпаққа eкі жәнe eкідeн артық ата тeгі 

Кәсіпорын 

Әкімшілік Бyхгалтeрия Бөлімдeр Кадрлар бөлімі 

Өндірістік цeхтар Шарyашылық бөлімі 

Жұмысшылар 

Лаyазымдар 
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сілтeмe жасай алмайды. Сілтeмeні нұсқаy үшін ата тeгі-жазбаның өрісі болyы 

тиіс, ол жeргe тасымалдағыштағы ұрпақ-жазбаның физикалық мeкeн-жайы 

жазылады. Ұрпақ-жазба сақталатын тасымалдағыштағы осы физикалық мeкeн-

жай көрсeткіш дeп аталады. Жазбаларды байланыстырyдың мысалы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сyрeт 2.4.3.5 Жазбаларды байланыстырy 

 

Сонымeн, иeрархиялық үлгідeгі мәлімeттeр арасындағы байланысты 

ұйымдастырy үшін физикалық мeкeн-жайлардың көрсeткіштeрі қолданылады. 

Мәлімeттeрдің иeрархиялық үлгісінің артықшылықтарына ЭEМ жадын 

тиімді пайдаланy мeн мәлімeттeрмeн нeгізгі амалдарды орындаy yақытының 

көрсeткіштeрі жатады. Мәлімeттeрдің иeрархиялық үлгісі иeрархиялық 

тұрғыдан рeттeлгeн ақпаратпeн жұмыс істey үшін ыңғайлы. Иeрархиялық 

үлгінің кeмшілігінe күрдeлі логикалық байланыстары бар ақпаратты өңдey үшін 

оның көлeмінің тым орасан үлкeн болyы, сондай-ақ  қарапайым пайдаланyшы 

үшін түсінyгe қиындығы жатады.  

Жeлілік үлгі. Жeлілік үлгілeрдe мәлімeттeрдің арасындағы өзара 

байланыстар eркін граф түріндe болады, ондағы әрбір ұрпақтың eкі жәнe одан 

да көп ата тeгі болyы мүмкін.  

Жeлілік үлгінің мәлімeттeр қоры жазбалар жинағы мeн байланыстар 

жинағынан құралады. Байланыстардың жинағы физикалық көрсeткіштeрі бар 

өрістeн тұрады.  

Осылайша, жeлілік МҚ сұлбасын сипаттаy үшін типтeрдің eкі тобы: 

«жазба» жәнe «байланыс» қолданылады. «Байланыс» типі «жазба» типінің ата 

тeгі жәнe ұрпақ типтeрі үшін анықталады. «Байланыс» типінің айнымалылары 

байланыстардың даналары болып табылады.  

Жeлілік МҚ жазбалар жинағы мeн сәйкeс байланыстар жинағынан тұрады. 

Байланыстарды қалыптастырyға eрeкшe шeктeyлeр қойылмайды. Eгeр 

иeрархиялық құрылымдарда ұрпақ-жазбаның бір ғана ата тeгі –жазбасы болса, 

ал мәлімeттeрдің жeлілік үлгісіндe ұрпақ-жазба ата тeгі-жазбалардың (өгeй ата-

аналар) кeз кeлгeн санына иe бола алады. 

  
Бөлім нөмірі   Цeх      №1   ...             ... 

 
 

Код     Иванов       ...      ...  

  
Инжeнeр   Ставка  ... 
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Кeлeсі сyрeттe (2.4.3.6-сyрeт) инжeнeр лаyазымына сәйкeс кeлeтін жазбаға 

eкі жазба сілтeмe жасайды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сyрeт 2.4.3.6 Жeлілік үлгідeгі жазбаларды байланыстырy 

 

Иeрархиялық үлгіні жeлілік үлгінің дeрбeс жағдайы рeтіндe қарастырyға 

болады. 

Мәлімeттeрдің жeлілік үлгісінің артықшылығы жадының шығындалyы мeн 

жeдeлдік көрсeткіштeрі бойынша тиімді түрдe жүзeгe асырy мүмкіндігі болып 

табылады. Жeлілік-үлгі иeрархиялық үлгімeн салыстырғанда eркін түрдeгі 

байланыстардың құрылy тұрғысынан үлкeн мүмкіндіктeр ұсынады.  

Мәлімeттeрдің жeлілік үлгісінің кeмшілігі – оның нeгізіндe құрылған МҚ 

сұлбасының жоғары дәрeжeдeгі күрдeлілігі мeн қатқылдығы, сондай-ақ 

қарапайым пайдаланyшы үшін МҚ-дағы ақпаратты өңдeyді түсінy мeн 

орындаyдың қиындығы. Бұған қоса, мәлімeттeрдің жeлілік үлгісіндe 

жазбалардың арасында eркін түрдeгі байланыстардың орнаy мүмкіндігінің 

салдарынан байланыстардың біртұтастығына қатысты бақылаy әлсірeйді.  

Мәлімeттeр қорының иeрархиялық жәнe жeлілік үлгідeріндe физикалық 

көрсeткіштeрді пайдаланy, мәлімeттeрді өңдeyдің жылдамдығын eдәyірарттыра 

түсті. Сонымeн біргe, бұл үлгідeрдe мәлімeттeрдің өзара байланыстарының 

біртұтастығын сақтаyға қатысты eлeyлі кeмшіліктeранықталды. 

Байланыстардың біртұтастығының сақталyын бақылаy ата-тeгсіз ұрпақ 

болмайды дeгeн ұстанымды сақтаyға нeгіздeлгeн. Мәлімeттeр қорына 

өзгeртyлeр eнгізгeн жағдайда байланыстарды, физикалық көрсeткіштeрді 

қайтадан анықтаy қажeттігі тyындайды, бұл үлкeн қиындықтармeн, 

пайдаланyшының yақыты мeн күш-жігeрінің шығындарымeн байланысты 

болады. 

Көпөлшeмді үлгі. Мәлімeттeр қорының көпөлшeмді үлгісі ақпаратты 

интeрактивтік аналитикалық өңдeyдeн өткізyгe арналған. Мәлімeттeрдің тиімді 

жeдeл түрдe өңдeyдeн өткізілyін қамтамасыз eтeтін рeляциялық үлгігe 

қарағанда, көпөлшeмдіүлгі талдаy жүргізy мeн шeшім қабылдаy барысында 

мәлімeттeрді жeдeл түрдe өңдeyгe мүмкіндік бeрeді. Сол арқылы ол жасанды 

интeллeкт жүйeлeріндe, атап айтқанда экспeртік жүйeлeрдe қолданыста болады.  

Үлгінің көпөлшeмділігі мәлімeттeрді  сипаттаy жәнe манипyляциялаy 

кeзіндe мәлімeттeр құрылымын көпөлшeмдік логикалық тұрғыдан ұсынyды 

білдірeді. Мысалы, сараптауларда үнемі қолданылатын уақыттық өлшемдер: 

 
 Код   Қаймақбаев..      ... 

Инжeнeр      Ставка   ... 

 
 Код  Шора    ...    ... 
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күндер, айлар, кварталдар, жылдар- келесі мүшелерді қамтуы мүмкін: 2008 

жылдың 8-мамыры, 2008 жылдың  сәуірі, 2009 жылдың 2-кварталы және 2010 

жыл. 

Өлшемдердегі объектілер әртүрлі типте болуы мүмкін, мысалы,   

“өндірушілер” – “ автомобиль маркасы”  немесе  “жылдар” - “кварталдар”.  Бір 

типтегі объектілердің  тек бір иерархиялық деңгейде жатуы үшін, бұл 

объектілер иерархиялық құрлымдарда  топтасқан болуы керек және гипeркyб 

дeп  аталатын кeлeсі көпөлшeмді кeстe түріндe көрсeтyгe болады.  

 
 

Сурет 2.4.3.7 Автомобиль сатылуының көрсеткіші 

 

Көпөлшeмдіүлгідeр үшін мәлімeттeрдің біріктіргені, тарихилығы мeн 

болжамдылығы тән болып кeлeді. Мәлімeттeрдің біріктірілгені (агрегирование) 

ақпаратты оны жалпылаyдың әр түрлі дeңгeйлeріндe қарастырy дeгeнді 

білдірeді. Ақпараттық жүйeлeрдe пайдаланyшы үшін ақпаратты ұсынyдың 

eгжeй-тeгжeйлік дәрeжeсіоның дeгeйінe тәyeлді: талдаyшы, пайдаланyшы-

опeратор, басқарyшы, жeтeкші болады. Мәлімeттeрдің тарихилығы мәлімeттeр 

мeн олардың өзара байланыстарының өзгeрмeйтіндігін жоғары дeңгeйін 

қамтамасыз eтyді, сондай-ақ мәлімeттeрді міндeтті түрдe yақытқа 

байланыстырyды білдірeді. Мәлімeттeрдің статикалығы оларды өңдey 

кeзіндeарнайы жүктeмeлey, сақтаy, индeксациялаy мeн таңдаy әдістeрін 

қолданyға мүмкіндік бeрeді. Мәлімeттeрді yақытша байланыстырy, таңдаy 

құрамында yақыт пeн ай-күн мәндeрі бар сұраныстарды жиі орындаy үшін 

қажeт. Мәлімeттeрді өңдey мeн пайдаланyшыға ұсынy кeзіндe мәлімeттeрді 

yақыт бойынша рeткe кeлтірy қажeттілігі ақпаратты сақтаy мeн оған қол 

жeткізy мeханизмдeрінe талаптар қояды. Сұраныстарды өңдeyдeн өткізy 

yақытын азайтy үшін мәлімeттeр әрдайым өздeрі жиі сұралатын тәртіппeн 

сұрыпталған күйдe болғаны дұрыс. Мәлімeттeрдің болжамдалyы болжамдаy 

қызмeттeрін ұсынy мeн оларды түрлі аралықтарында қолданyды білдірeді.  

Мәлімeттeр үлгісінің көпөлшeмділігі цифрлық мәлімeттeрді көрсeтyдің 

көпөлшeмділігін eмeс, сипаттаy кeзіндe жәнe мәлімeттeрді манипyляциялаy 

әрeкeттeріндe ақпараттың құрылымын көпөлшeмдік логикалық кeйіптeyді 

білдірeді.  

Рeляциялық үлгімeн салыстырғанда мәлімeттeрдің көпөлшeмді 

ұйымдастырылyы барынша жоғары көрнeкілік пeн ақпараттылықты бeрeді.  
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Eгeр eкідeн артық өлшeмділіккe иe үлгі тyралы сөз болса, онда ақпараттың 

көпөлшeмдік нысандар (үш, төрт жәнe одан да артық өлшeмдік гипeркyбтар) 

түріндe ұсынылyы міндeтті eмeс. Пайдаланyшыға бұл жағдайларда да eкі 

өлшeмдік кeстeлeрді нeмeсe графиктeрді пайдаланған ыңғайлы болады. Бұл 

рeттe мәлімeттeр түрлі дәрeжeдeгі eгжeй-тeгжeйлігімeн орындалған 

көпөлшeмдік мәлімeттeр қоймасынан алынған «қиындықтар» түріндe болып 

кeлeді.  

Көпөлшeмдік үлгінің нeгізгі ұғымдарына өлшeм мeн ұяшық жатады. 

Өлшeм дeгeніміз – бұл гипeркyб қырларының бірін құрайтын бір типтік 

мәлімeттeрдің жиыны. Көптeгeн жағдайларда кeлeсіyақыттық өлшeмдeр: 

күндeр, айлар, тоқсандар, жылдар қолданылады. Сонымeн қатар гeографиялық 

өлшeмдeр: қалалар, аyдандар, аймақтар, eлдeр жәнe т.б. пайдаланылады. 

Ұяшық дeгeніміз – өлшeм мәндeрінің бeлгілeнгeн жиыны бір мәнді анықталған 

өріс.  

Мәлімeттeр қорының көпөлшeмдік үлгісіндe бірақатарарнайы амалдар 

қолданылады: қиындыны құрастырy, айналдырy, агрeгациялаy жәнe 

дeтализациялаy. Қиынды бір нeмeсe бірнeшe өлшeyлeрді бeлгілeyарқылы 

алынатын гипeркyбтың ішкі жиыны. Қиындыны құрастырған соң біз сол 

арқылы гипeркyбтың бeлгілі бір шeктeлгeн бөлігінeаyысамыз. Айналдырy 

өлшeyлeрдің орналасy тәртібін өзгeртy үшін қолданылады.  

Агрeгациялаy мeн дeтализациялаy сәйкeсіншe пайдаланyшыға 

мәлімeттeрдің көпөлшeмдіүлгісінің басты артықшылығы сол yақытпeн 

байланысты мәлімeттeрдің үлкeн көлeмдeрін талдамалық өңдeyдің ыңғайлы 

жәнe тиімді болyы. Ұқсас мәлімeттeрдірeляциялық үлгігe нeгіздeлгeн өңдeyді 

ұйымдастырy барысында МҚ өлшeмділігінe байланысты әрeкeттeрдің eңбeк 

сыйымдылығы сызықтық eмeс түрдe өсeді жәнe индeксацияға жұмсалатын 

жeдeл жады шығыны eлeyлі түрдeартады.  

Мәлімeттeрдің көпөлшeмдік үлгісінің кeмшілігі – ол ақпаратты әдeттeгі 

жeдeл өңдeyдің қарапайым міндeттeрі үшін тым орасан зор болып кeлyіндe. 

Мәлімeттeрдің көпөлшeмдісмүлгідeрін қолдайтын жүйeлeрдің мысалдары: 

Essbаse (Аrbоr Sоftwаre),  Medіа Multі-mаtrіx (Sрeedwаre), Оrаcle Exрress Server 

(Оrаcle) жәнe Cаche (ІnterSystems). Кeйбір программалық өнімдeр, мысалы,  

Medіа/MR (Sрeedwаre) бір мeзгілдe көпөлшeмді жәнe рeляциялық МҚ-лармeн 

жұмыс істeyгe мүмкіндік бeрeді. Мәлімeттeрдің ішкі үлгісі көпөлшeмді үлгі 

болып табылатын Cаche МББЖ-да мәлімeттeргe қол жeткізyдің үш тәсілі 

жүзeгe асырылған: тікeлeй (көпөлшeмді массивтeрдің тораптары дeңгeйіндe), 

объeктілі жәнe рeляциялық.  

Мәліметтер қорын пайдалану файлдық құрылым мәліметтерінде болған 

шектеулер мен кемшіліктерді жоюға мүмкіндік берді. Мәліметтер қорының 

көмегімен шешілетін әралуан есептер мәліметтер қорын құрылымдау мен 

мәліметтердің арасындағы байланыстарды ұйымдастырудың түрлі әдістерін 

қалыптастыруға әкеледі. Соның нәтижесінде мәліметтер қорының бірнеше 

моделі пайда болды. 

− иерархиялық, 
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− желілік, 

− реляциялық модельдері пайда болды, олар кейіннен классикалық, негізгі 

модельдерге айналды. Соңғы уақытта осылардың негізінде 

− постреляциялық, 

− көпөлшемдік, 

− объектілі-бағытталған жаңа модельдер пайда болды және барынша дами 

отыра, қолданысқа енгізіле бастады. 

Сонымен қатар мәліметтердің өзге модельдеріне негізделген белгілі 

модельдерді кеңейтетін алуан түрлі жүйелер жасалынуда. Олардың қатарында 

объектілі-реляциялық, дедуктивтік-объектілі-бағытталған, семантикалық, 

тұғырнамалық және бағытталған модельдерді атап кетуге болады. Бұл 

модельдердің кейбіреулері мәліметтер қорын, білім қоры мен программалау 

тілдерін интеграциялауға арналған. Кейбір МББЖ-лар бір мезгілде бірнеше 

мәліметтер модельдерімен жұмыс істейді. 
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3 МӘЛІМЕТТЕР БАЗАСЫНЫҢ ӨМІРЛІК ЦИКЛЫ 

 

3.1 Мәліметтер базасы өмірлік циклын көрсетудің үлгісі 

 

 
 

3.2 Мәліметтер базасын жобалау кезеңдері 

 

Кесте - 3.2.1 Мәліметтер базасын жобалаудың негізгі кезеңдері 
№ Жобалау 

кезеңі 

Орындалатын 

жұмыстар тізімі 

Кезең нәтижесі Негізігі 

түсініктер 

1.  Астарлы 

(Концептуалд

ық) жобалау 

1. Ақпараттық 

қажеттіліктерді анықтау 

2. Пәндік аймақты 

үлгілеу 

3. Тұтастық 

шектеулер қою 

4. ER-диаграмма 

құру 

Концептуалдық үлгі 

(концепуалдық сызба 

немесе МБ сызбасы) 

Атрибут, 

маңыз, 

байланыс, 

ER-

диаграмма. 

 

2.  Логикалық 

жобалау 

1. Мәліметтер 

базасының үлгісін 

таңдау (реляц, желілік 

және т.с.с.) 

2. Кестелерді жасау 

3. Кестелерді 

қалыпты пішінге келтіру 

4. Тұтастықты 

қолдау талаптарын 

қалыптастыру 

Логикалық үлгі Жазба, 

жазба 

арсындағы 

байланыстар 
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Кесте 3.2.1 жалғасы 
3.  Физикалық 

үлгілеу 

1. Сақтау 

құрылғыларын таңдау; 

2. Мәліметтерді 

ұйымдастыру амалдарын 

таңдау: 

- Мәліметтерге 

қатынау әдістері; 

- Физикалық блок 

өлшемі; 

- Бос жалымен басқару 

- Мәліметтерді қысу 

әдістерін таңдау. 

Мәліметтердің 

құрылғыларда сақтау 

құрылымын сипаттау. 

Сақтау 

тәсілдері, 

мәліметтерг

е қатынау 

әдістері, 

индекстер 

 

3.3 Физикалық жазба элементтерін орналастыру әдістері 

 

Физикалық жобалау кезеңінде жазбаның форматы, компьютердің жадында 

орналастырылу түрі және Мәліметтерге қатынау әдістері таңдалады. 

Физикалық жазбаның құрылымын таңдауда оның логикалық мазмұнын сақтау 

қағидасын орындау тиістіміз. Сақталған (физикалық) жазба дегеніміз бір 

немесе бірнеше логикалық жазбаларға сәйкес бір бірімен байланысқан 

Мәліметтер жиыны. Сақталған жазба екі құрамдас бөлшектен тұрады: қызметті 

және ақпаратты.  Қызметті құрамдас бөлігінде келесі Мәліметтер сақталады: 

- Жазбаны идентификациялау белгісі; 

- Жазбаны жою белгісі; 

- Жазбаның элементтерінің көрсеткіштері; 

- Жазбаның ұзындығының идентификаторы; 

- Жазба элементтерінің мәндерінің кодтары; 

- Жазбалар арасындағы құрылымдық ассоциациялар орнату белгілері. 

Қолданбалар жазбаның қызметті құрамдас бөлігіне қатынай алмайды.  

Сақталған жазбаның ақпараттық құрамдас бөлігі Мәліметтердің мәндерін 

сақтайды.  

Сақталған жазбаның элементтерін орналастырудың, басқаша жазбаның 

форматының бірнеше түрлері бар. Олар: позициялық, бөлгіштерімен, 

индекстелген және сипаттауыштарымен қамтылған.  Келесі суретте «Студент» 

кестесінің логикалық жазба құрылымы көрсетілген. 

 

FIO PREDMET DATA 
STIPENDI

A 

OCENK

A 

50, С 10, С 8 D 1 L 2, N 

Асылбекова 

Мөлдір 

Мәліметтер қоры 

теориясы 

17.05.1

9 
.Y. 90 

  

Сурет 3.3.1 – «Студент» қатынасының логикалық жазба құрылымы 
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Позициялық жазба форматы: элементтер типтері көрсетілмейді, тек 

міндер сақталады. Өрістер ұзынды белгіленген, ол дегеніміз әр жазбада 

элементтер позициясы өзгермейді және жазбаның құрылымында берілген 

позициямен бірдей. Барлық жазбалар ұзындығы бірдей. Бұл форматтың 

қолданылуы тімді Мәліметтерді іздеу әдістерін қолдануға ыңғайлы, бірақта 

компьютердің жадысы тиімді қолданылмайды. Элементтердің мәндері 

белгіленгеннен аз болса да оларға алдын ала бекітілген ұзындық бөлініп, 

толмай қалған позициялар бос орынмен толықтықтырылады. 

Бөлгіштермен қамтылған жазба форматы: жазба ұзындығы айнымалы. 

Жазба элементтері бір бірінен таңдалған симфол арқылы бөлініп тұрады. 

Мысалы,  # символын алдық дейік. Бұл жағдайда физикалық жазба түрін 

келесідей көрсетуге болады: 

Асылбекова Мөлдір#Мәліметтер қоры теориясы#17.05.19#Y#90 

Бұл форматты қолдану жадыны үнемдеуге мүмкіншілік береді, бірақта 

жылдам Мәліметтерді іздеу алгоритмдерін қолдануға шектеулер енгізеді. 

Индекстік жазба форматы: жазба элементтерінің позицияларын көрсету 

үшін жазбаның қызметтік құрамдас бөлігінде орналасатын көрсеткіштер 

массивін қолданамыз. 

Бұл форматтың өнімдік көрсеткіштері алдыңғы сипатталған бөлгіштер 

арқылы сипаттау форматымен сәйкес келеді.  

Сипаттауыштармен қамтылған жазба форматы: егерде жазба элементтері 

өте көп, сақталатын мәндер көптеген жазбада жоқ және де тек қана мәндері бар 

элементтерді сақтау керек болса осы форматты қолдану ыңғайлы.  

Мысалы, студенттің аты жөні және оқитын пәні белгілі, ал стипендия 

алатыны, емтихан уақыты, бағасы  белгісіз болса, келесі сипаттауыштар 

енгізуге болады: 

Сипаттауыш F fio = Студенттің аты жөні элементіне 

Сипаттауыш P predmet = Пән атауы эдементіне 

Сипаттауыш D data= емтихан тапсыру элементіне 

Сипаттауыш S вместо Stipendia = стипендия алу/алмау элементіне 

Сипаттауыш O вместо Ocenka = баға элементіне. 

Бұл жағдайда жазба форматы келесі түрде көрсетіледі: F Асылбекова 

Мөлдір P Мәліметтер қоры теориясы. 

Сақталатын жазба форматтарынан басқа нақты Мәліметтердің мәндерін 

кодтау да маңызды болып есептеледі. Әр элементтің символы таңдалған кодтау 

жүйесінде биттер тізбегіне ауыстырылады. Бірнеше кодтау жүйелері бар: ASCII 

(американдық) жүйе, халықаралық, өрістік код тағы с.с. Мәліметтердің алатын 

жады көлемін қысқарту мақсатымен бірнеше Мәліметтерді қысу амалдары да 

қолданылады: аббревиатура қолдану, нөльдерді азайту және т.с.с. Немесе, 

жазбаларды сақтау мақсатымен белгіленген ұзындығы бар жады жерлерді 

тағайындау (экстенты)-кластеризация қолдану. Кластеризация байланысты 

Мәліметтерді жақын жерде сақтап қатынауды жылдамдату амалы деп есептеуге 

болады.  

 



32 
 

3.4 Мәліметтер базасын қолданудың архитектуралық шешімдері 

 

Мәліметтер қорын қолданудың архитектуралық шешімдеріне тоқталсақ  

тәжірибеде клиент-серверлік үлгісіне негізделеміз. Осы екі негізгі 

компоненттердің  қызметтері, байланысатын технологиялары, әр компонентті 

құрайтын құрылғылар мен бағдарламалардың түрлері мәліметтер базасының 

даму кезеңдеріне сәйкес өзгеріп отырады. Дегенмен, айтылған 

компоненттерінің базалық міндеттерін былай сипаттауға болады. Сервер 

компонентінің міндеттері: 

– Орталықтандырылған мәліметтерді сақтау; 

– Мәліметтер базасын қолданушылардың құқықтарын қадағалау; 

– Қолданушылардың сұраныстарын орындау; 

– Клиент компонентіне сұраныс нәтижелерін жіберу; 

– Сервердің өз компонентерінің жұмысын параллельді ұйымдастыру, 

істен шығу жағдайларда резервтік жүйелерді қолдану. 

Клиенттік компонентінің міндеттері: 

– Ақпараттық қажеттіліктерді анықтау; 

– Серверге сұраныс қалыптастырып жіберу; 

– Сұраныс нәтижесін талдау; 

– Ақпараттық жүйенің дамуына ұсыныстар қалыптастыру. 

Мәліметтер қорымен басқару жүйесінің архитектурасы – оның негізгі 

функционалдық құраушыларының жиынтығы. Сонымен бірге осы құраушының 

мәліметімен және қолданушымен, жүйемен өзара әсерлесуін қамтамасыз ету 

құралдарын айтамыз. Мұндай жүйелер архитектураның негізінде жатқан 

мәліметтер қорымен басқару жүйесінің атқаратын қызметінің ең негізгі біреуі 

Мәліметтер абстракцияларының мүмкіндігін қамтамасыз ету. 

Мәліметтер қорымен басқару жүйесінің ұсынатын Мәліметтер механизмі 

мәліметтер қоры деген екі тәуелсіз көзқарасты айыруға, қолдануға мүмкіндік 

береді. Яғни Мәліметтерді логикалық бейнелейді. 

1. Қолданушы көзқарасы мен Мәліметтерді сақтауда ұйымдастыруын 

сипаттайтын физикалық бейнелуі. 

2. Жүйе көзқарасы. 

Мәліметтер абстракциясының қандай бір деңгейлік қолдануға қызмет 

ететін мәліметтер қорымен басқару жүйесінің функционалдық 

құраушыларының механизмі архитектуралық деңгейі деп аталады. Ол келесі 

деңгейлер: 

- Қолданушыларға анағұрлым жақын – сыртқы деңгейі, яғни бөлік 

қолданушыларға Мәліметтерді бейнелеу әдісімен байланысты. 

- Концептуалдық деңгей қолданушының жалпы көзқарасымен 

байланысты. 

- Ішкі деңгей физикалық сақтауға жақын деңгей, яғни физикалық 

құрылғыларда ақпаратты сақтау әдісімен байланысты. 

Мәліметтер қорымен басқару жүйесінің үш деңгейлі архитектуралық 

моделінде сыртқы деңгейі әр түрлі пайдаланушылардың олардың 
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қолданылатын, пайдаланылатын тілдерімен бірге қолданбалы программалық 

кешеніне қалыптасқан көзқарасын құрайды. Пайдаланушылардың түрлері 

бірнеше болып кездеседі. Пайдаланушылардың категорияларын және оларға 

сәйкес жұмыс жасау құралдарын (тілдерін) келесі кесте түрінде көрсетіп өтейік: 

 

Кесте 4.3.1 Мәліметтер базасын пайдаланушы түрлері 

 
Пайдаланушы 

категориясы 
Тіл атауы Жұмыс түрі 

1. Пәндік аймағының 

маманы (бухгалтер, 

менеджер және т.с.с) 

Интерфейс (экрандық, 

диалог формалары, меню 

түймешелері) 

Қолданбалы есеп шығару 

(талдау жүргізу, есеп беруді 

шығарып алу т.с.с) 

2. Оператор Интерфейс Мәліметтер енгізу (кірістік 

құжаттардан) 

3. Программист Программалық тілдер 

(программа жазуға 

арналған құралдар: Visual 

Basic, Visual FoxPro, Visual 

C++, Delphi т.с.с) 

Қолданбалы программа 

құру, жазу. 

4.1Жүйелік 

администратор 

Операциялық жүйелер 

тілдері (Windows, Unix, 

MS-DOS т.с.с) 

Операциялық жүйелердің 

мінездемесінің қолданбалы 

программаның  жұмысына 

қолайлығын бейімдеу 

4.2 Мәліметтер қорының 

администраторы 

Мәліметтер қорына 

сұраныс жүргізу тілдері 

Реальді ақпараттық 

жүйенің өзгерісін 

мәліметтер қорында 

сәйкесті өзгерісінің 

саясатын басқарады 

 

Мәліметтер қорын басқару жүйесінің үш деңгейлі архитектурасының 

сызбасы: 

 

 
 

Сурет 3.4.1 Мәліметтер базасының үш деңгейлі архитектуралық үлгісі 
 

Бұл архитектуралық сызба классикалық, ANSI/SPARC стандартына 

негізделген болып есептеледі.  
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Архитектуралық шешімдердің тәжірибелік жағына келсек көп жағдайда 

клиент-серверлік архитектуралық үлгілері туралы айтылады. Олар жалпы 

мәліметтер базасы технологияларының даму кезеңдеріне сәйкес бірнеше 

түрлерімен ажыратылады: файл-серверлік, екі деңгейлі, үш деңгейлі, көп 

деңгейлі (таратылған немесе үлестірілген) архитектуралық шешімдер болып 

есептеледі. 

Клиент-серверлік архитектуралық үлгілерді суретпен көрсетейік: 
 

 
 

Сурет 3.4.2 Мәліметтер базасының клиент-серверлік архитектуралық үлгісінің 

түрлері 
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4 SQL тілі 

 

4.1  SQL.тілінің компоненттері 

 

80-жылдардың басында SQL тілі сұраныс тілі МББЖ-дың стандартты 

тілдердің біріне айналды. Бұның барлығы компьютерлерді қолданудың артуына 

байланысты болды. Себебі, осының салдарынан әр түрлі программалық 

қамсыздандыруға сұраныс көбейді. Сатып алушыларын жоғалтып алмау үшін 

программамен қамсыздандыру фирмалары нарыққа интеллектуалды, әрі 

көлемді программалық кешендер шығара бастады. Клиент-серверлік 

технологиясының пайда болуына байланысты сервермен қатынасу үшін ортақ 

тіл қажет болды. Ол тіл – SQL тілі болып таңдалды. Сондықтан барлық қазіргі 

заманғы профессионалды DB2, Oracle, Ingres, Informix, Sybase, Postgress, Rdb 

және тағы басқалары SQL тілін қолданады. 

  

 
 

Сурет 4.1.1 SQL командаларының классификациясы 
 

Data Manipulation Language (жолдармен жұмыс жасауға арналған). 

Төмендегі DML командаларының тобы, тек қана жолдармен жұмыс істеуге 

арналған және клиент арқылы ғана орындалады. 

- Insert – жол қосу; 

- Select – жолды таңдау; 

- Update – жолды өзгерту; 

- Delete – жолды жою. 

 

 

Мысалы: 
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- books кестесіне жол қосу үшін 

INSERT INTO books (title, author, `year`, `description`) 

VALUES ('Системы баз данных', 'Джузбаева Б.Г.', 2015, 'Учебное пособие'); 

 

- books кестесінен Id-і 5-ке тең жолды таңдау 

SELECT title, description  

FROM books  

WHERE id=5; 

 

- ID-і 4-ке тең жолды өзгерту 

UPDATE books  

SET author = 'Батырхан Сәкенұлы' 

WHERE  id = 4; 

 

- ID-і 3-ке тең жазбаны жою 

DELETE FROM books  

WHERE  id=3; 

 

Data Definition Language (базаның құрылымымен жұмыс істеуге 

арналған).  DDL командалары тек қана МҚ құру мен ұйымдастыруды 

қарастырмайды, ол сонымен қатар оның объектілерімен де жұмыс жасай алады. 

- Create – объект құру(мысалы кесте); 

- Alter – объектіні өзгерту (мысалы өріс қосу немесе өзгерту); 

- Drop – объектіні жою. 

Мысалы: 

- id, name, group өрістері бар students кестесін құру. ID — алғашқы кілт.  

CREATE TABLE students ( 

id` INT(10) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

name` VARCHAR(255) NOT NULL, 

`group` VARCHAR(255) NULL DEFAULT NULL, 

PRIMARY KEY (`id`)) 

COMMENT='Студенттер' 

 

- students кестесіне "date birth" өрісін қосу  

ALTER TABLE `students` 

ADD COLUMN `date birth` DATE NULL AFTER `id`; 

 

- students кестесін жою. 

DROP TABLE studets;[4] 

 

Data Control Language (МҚ қатынауды басқару немесе клиенттің қатынау 

құқықтарын басқаруға арналған). Төмендегі командалар тобы, белгілі бір МҚ-

мен бірнеше адам жұмыс жасаса, олардың мәліметке қатынауына шек қою үшін 

арналған. 
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- Grant – клиентке рұқсат ету; 

- Deny – қолданушыға тыйым салу; 

- Revoke – клиентке рұқсат етуді немесе тыйым салуды 

болдыртпау(отменить). 

Мысалы: 

- new_user клиентіне student кестесіне кіруге рұқсат беру үшін 

GRANT SELECT ON student TO new_user; 

- new_user клиентіне student кестесіне кіруіне тыйым салу үшін 

DENY SELECT ON student TO new_user; 

- Немесе тыйым салуды болдыртпау үшін 

REVOKE SELECT ON student FROM new_user; 

Transaction Control Language (Транзакциялармен жұмыс істеу үшін).  

- Begin Transaction – транзакцияны бастау; 

- Commit – транзакцияға енгізілген өзгерістерді қабылдау; 

- Rollback – шегіндіру(болдырмау). 

Мысалы: 

- books кестесіне жол қосу. Өзгерісті қабылдау. 

BEGIN TRANSACTION; 

INSERT INTO books (title, author, year, description)  

VALUES ('Системы базданных', 'Джузбаева Б.Г.', 2015, 'Учебное пособие'); 

COMMIT WORK; 

- books кестесіне жол қосу. Жазбаны жою.  

Барлық өзгерістерді шегіндіру(болдырмау). 

BEGIN TRANSACTION; 

INSERT INTO books (title, author, year, description)  

VALUES ('Системы базданных', 'Джузбаева Б.Г.', 2015, 'Учебное пособие'); 

DELETE FROM books WHERE id=3; 

ROLLBACK WORK 

 

4.2 Сұраныс құрылымы. Сұраныстар классификациясы 

 

Мәліметтер қорымен жұмыс істеген кезде оған сұраныс ұғымы 

қолданылады. Сұраныс ұғымына мәліметтер қорынан ақпаратпен бірге белгілі 

бір қызмет жасау кіреді. Сұралған шартқа сәйкес мәліметтерді таңдауға болады 

және қорытындыны – таңдау сұранысын шығаруға болады. Мәліметтер 

қорында сәйкес сұраныстарды қолданып, белгілі бір жазбаларды қоюға, жоюға, 

жаңартуға болады. Осындай талаптар бағдарламалаудың аранайы QBE және 

SQL тілдерінде құралады. SQL кең таралған, оны мәліметтер қорының жұмысы 

үшін қосымшаны жасау кезінде қолдануға болады.  

SQL тілінде бірнеше сұраныстарды жасауға болады: 

- мәліметтерді таңдау сұранысы; 

- қосымшаға сұраныс; 

- жаңартуға сұраныс; 

- жоюға сұраныс.[8] 
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SQL – сұраныс, DBD көмегімен жасалған, кеңейтілген sql файылында 

орналасады. SQL тілінде әрбір сұраныс бірнеше бөліктен тұрады, олар белгілі 

бір кейінге сақталған сөзден басталады. Сұраныстарды жазу кезінде бас әріптер 

сияқы кішкентай әріптерді де қолдануға болады. Ақпаратты әртүрлі тәсілмен 

жолдарға орналастыруға болады, бірақ белгілі бір мағынасы бар ақпаратты 

жеке жолдарға орналастырған жөн. Сөздерді, идентификаторларды, сандарды, 

жолдарды және т.б. операцияларды бөлу үшін пробелды қолданған жөн. 

 

 
 

Сурет 4.2.1 Сұраныстар классификациясы 

 

80-жылдардың екінші жартысында реляциялық мәліметтер қоры болашақ 

технологиясы болып санала бастады, алдыңғы версияларына қарағанда 

өнімділігі 2-3 есе артық болған мәліметтер қорымен басқару жүйелерінің жаңа 

версиялары Ingres және Oracle пайда болды. 1986 жылы ANSI/ISO-мен 

қабылданған SQL стандарты статусы ресми түрде жарияланды.  

 

 

 

4.3 Айқас сұраныстар 

Айқын сұраныстар – статистикалық Мәліметтерді өңделетін, Excel 

жиынтық кестесіне нәтижелері кесте түрінде берілетін, сұраныс түрі. 

Компьютерлік тауарлар туралы кестеден әр жыл бойынша сатылған 

тауарлар санын және сатылған тауардың барлық жылдар бойынша жалпы 

санын есептеу. 
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Компьютерлік тауарлар туралы кесте 

Сұраныс командасы 

SELECT Sale_of_goods.year, Sale_of_goods.name_prod,; 

SUM(Sale_of_goods.amount); 

FROM sale_of_goods; 

GROUP BY Sale_of_goods.year, Sale_of_goods.name_prod; 

ORDER BY Sale_of_goods.year, Sale_of_goods.name_prod; 

INTO CURSOR SYS(2015) 

DO (_GENXTAB) WITH 'Query',.t.,.t.,.t.,,,,.t.,0,.t. 

BROWSE NOMODIFY 

 

 
 

Қиылысқан сұраныстардың артықшылықтары: 

- Графиктер мен диаграммалар құруға ыңғайлы форматта мәліметтердің 

өңделуі; 

- Қолдану қарапайымдылығы; 

- Күрделі сұраныстарды жасау жылдамдығы; 

- Кесте түрінде көрсету көрнекілігі. 
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5. Мәліметтер базасын жобалау әдістері 

 

 

5.1 Пәндік аймақты үлгілеу 

 

Мәліметтер базасын жобалау пәндік аймақтың ақпаратттық құрылымының  

маңыздарының табиғи тілде сипаттамасынан қалыптандыру принциптеріне 

негізделген формалданған үлгісіне көшу болып келеді. Жалпы жағдайда, осы 

процестің келесі кезеңдері осындай:  

1. Жүйелік талдау және пәндік аймақтың ақпараттық қажеттіліктерінің 

сипаттамасы. 

2. Пәндік аймақтың инфологиялық үлгісін құру: жартылай формалданған 

қандай да бір семантикалық үлгілеу негізінде берілген пәндік аймақтың 

мәліметтердің маңыздарының сипаттамасы. Мысалы, маңыз-байланыс (Entity-

Relationship) құралдарымен сипатталған.  

3. Мәліметтер базасын логикалық жобалау. Бұл сипаттама таңдалған 

мәліметтер базасын басқару жүйесіне бағытталған нысандардың 

байланыстарын нақтылайтын үлгі. 

4. Мәліметтер базасын физикалық жобалау. Қолданбалардың орындалуын 

қамтитін мәліметтердің тасымалдауышта тиімді орналасуы.  

Пәндік аймақтың құрамы мен құрылымын таңдауда қолданылатын екі 

әдіснама бар:  

Функционалдық әдіснама негізінде «есептен қозғалу» принципі алынады. 

Бұл жағдайда алдын ала есептер, есеппен айналысып жүрген мамандар тобы, 

олардың ақпараттық қажеттіліктері нақтыланған. Бұл көзқараста болашақ 

мәліметтер базасына қажетті маңыздар жиыны нақты анықтауға мүмкіншілік 

бар. 

Пәндік әдіснама алдын ала болашақ пайдаланушылардың ақпараттық 

қажеттіліктері жалпы белгілі, бірақта нақтыланбаған жағдайда қолданылады. 

Болашақ ол қажеттіліктер көпаспектілі және динамикалық өзгерісте болып 

отыруы мүмкін. Маңыздар арасындағы байланыстар эксперттік болжам немесе 

берілген ықтималдықтар негізінде жасалады. Мәліметтер базасын бұл жағдайда 

пәндік мәліметтер базасы деп есептейді. Осы әдіснама принциптері жүйелік 

тұрғыдан алғанда дұрыс болып келеді, бірақта, пәндік аймақты жалпылама 

түрде қамту қиындықтары бар. Мысалы, маңыздарды нақтылау қиындығы 

мәліметтер базасы сұлбасының тым артықтығы, күрделілігіне әкеліп 

шығаратын есептердің нәтижелерінің төмендеуі ықтимал. 

 

 

5.2 Қалыпты пішіндер. Қалыптастыру 

 

Мәліміеттер қорын жобалау мәселелерінің маңыздылығы қолданбалы 

программалар жасау және оларды жөндеу кезеңдерінде анық байқалады. Егерде 

мәліметтер қорын жобалау процесінде кестелердің қасиеттері бір – бірмен 
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байланысы тиімді түрде ойластырылып құрылмаса, кейін қолданбалы 

программа жазу немесе дайын программаны өзгерту қиын жағдайда өткізілуі 

мүмкін. Мәліміттер қоры саласындағы мамандар осы бағытта оптималды 

мәліметтер қорын жобалау шешімі ретінде екі әдісті ұсынып отыр: 

1 әдіс: Кестелерді қалыптастыру әдісі 

2 әдіс: Мән – байланыс немесе диаграммалар әдісі 

Бұл әдістердің қолдану тәртібі:  

Алдымен мән – байланыс әдісі арқылы пәндік аймақтың құрылымын 

желілік немесе иерархиялық түрден кестелер немесе реляциялық түрге 

келтіріледі. Ары қарай реляциялық моделі кестелерді қалыптастыру әдісі 

арқылы жетілдіріледі. 

Тарихи бірінші шыққан кестелерді қалыптастыру әдісін қарастырайық.  

Кестелерді қалыптастыру әдісінің мақсаты артық қайталанатын 

мәліметтерді жаю болып келеді. Қалыптастыру процесі негізінде үлкен 

кестелерді шағын кестелерге бөліп, олардың арасындағы байланыстарды 

белгілеу процестері болып келеді. Басқаша айтқанда, бір қалыптасқан 

формадан екінші қалыптасқан формаға көшу десе де болады.  

Қалыптастыру теориясында бес қалыптастыру формасы бар. 

 

 
 

Сурет 5.2.1 Қалыпты пішіндер байланысы 

 

1 қ.ф. Бірінші қалыпты форма (пішін) 

Бойсс – Кодтың қалыптасу формасы (Б.К.Қ.Ф).  

Практикада толығымен үш қалыптасқан форма қолданылады. Солардың 

жүзеге асырылуын мысал ретінде қарастырайық. Ол үшін үш қалыптасқан 

форманың анықтамаларын берейік.  

Анықтама 1: Кесте 1 қ.ф тұр дейді егерде келесі 4 шарт орындалса: 

1 шарт: қайталанатын өрістер тобы кездеспейді- өрістер атомарлы 

2 шарт: қайталанатын кортеждер жоқ 
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3 шарт: жолдар реттелмеген 

4 шарт: бағаналар реттелмеген 

Анықтама 2: Кесте 2 қ.ф тұр, егерде келесі 2 шарт орындалса: 

1 шарт: кесте 1 – ші қалыпты формада тұрса 

2 шарт: кез келген индекстелмеген өріс толық индекстелген өрістер 

жиынымен бірмәнді анықталады. (толық функционалды тәуелділік) 

Анықтама 3: Кесте 3 қ.ф тұр, егерде келесі 2 шарт орындалса: 

1 шарт: кесте 2 – ші қалыпты формада тұрса 

2 шарт: бірде – бір индекстелмеген өріс басқа индекстелмеген өріс арқылы 

анықтала алмаса. (транзитивті тәуелділік) 

Келесі кесте берілсін (Сатылымдар-Sales) 

Sales: - кесте аты 

1. Сатып – алушы_коды 

2. Сатып – алушы_аты  

3. Сатып – алушы_мекеменің_атауы 

4. Сатып – алушы_мекеме_жетекшісі 

5. Сатып – алушы_мекеме _ реквизиті 

6. Сатып – алушы_мемлекет_ атауы 

7. Сатып – алушы_облыс _ атауы 

8. Сатып – алушы_қала _ атауы 

9. Сатып – алушы_қала _ индексі 

10. Тауар_коды 

11. Тапсырыс _ уақыты 

12.  Тапсырыс _ көлемі 

13. Сату _ көлемі 

14. Сату _ уақыты 

15. Тауар _ бағасы 

16. Тауар _ категориясы 

17. Тауар _ атауы 

18. Тауар _ туралы _ қосымша мәліметтер 

 

Sales кестесі 1ҚФ – да тұрған жоқ, өйткені қайталанатын өрістер тобы 

кездеседі 

Бұл кестені 1ҚФ-ға келтіру үшін оны декомпозиялаймыз – екі кестеге 

бөлеміз де олардың арасында байланыс орнатамыз 
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Customer-Сатып алушылар: - кесте аты 

1. Сатып – алушы_коды 

2. Сатып – алушы_аты  

3. Сатып – алушы_мекеменің_атауы 

4. Сатып – алушы_мекеме_жетекшісі 

5. Сатып – алушы_мекеме _ реквизиті 

6. Сатып – алушы_мемлекет_ атауы 

7. Сатып – алушы_облыс _ атауы 

8. Сатып – алушы_қала _ атауы 

9. Сатып – алушы_қала _ индексі 

 

OrdSales-Реттелген сатылымдар: - кесте аты 

1. Сатып – алушы_коды 

2. Тауар_коды 

3. Тапсырыс _ уақыты 

4.  Тапсырыс _ көлемі 

5. Сату _ көлемі 

6. Сату _ уақыты 

7. Тауар _ бағасы 

8. Тауар _ категориясы 

9. Тауар _ атауы 

10. Тауар _ туралы _ қосымша мәліметтер 

Осы жерде индекс ұғымын кеңінен талқылап өткеніміз жөн.  

Анықтама: Егерде бірнеше кестелерді байланыста қарастырсақ, оларды 

байланыстырып тұратын өрісті индекс деп атайды. Практикада индекс деген сөз 

тағы бір жерде кездеседі. Ол кестенің өз бетінше алынған түрінде бір 

жазбасының бір жазбасынан көрсетіп тұратын өріс те индекс деп аталынады. 

Бірақ бұл мағынада ол өрісті – кілт деп атаған дұрыс болар еді. 

Жаңа шыққан Ord Sales кестемізде сатып алушы коды мен тауар коды 

өрістері толық индекстелген жиынды құрайды. Қалған 3-10 өрістері 

индекстелмеген өрістерге жатады. Айта келгенде Ord Sales кестесіндегі тауар 

бағасы өрісі тек қана тауар кодына тәуелді. Сатып алушы коды өрісіне 

ешқандай қатысы жоқ. Ол дегеніміз индекстелмеген тауар бағасы өрісі 

индекстелген жиынның тек бір бөлігіне ғана тәуелді. Ал ол дегеніміз Ord Sales 

кестесі 2ҚФ қалыптасқан формада тұрған жоқ. Әрі қарай қалыптастыру әдісі 

процедурасын жалғастырайық. Ол үшін Ord Sales кестесін екі шағын кестеге 

бөлейік, басқа сөзбен айтқанда декомпозициялау керек. 
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Ord Sales 1:  

1) Сатып – алушының _коды 

2) Тауар_коды 

3) Тапсырыс _ уақыты    

4) Тапсырыс _ көлемі  

5) Сату _ көлемі 

6) Сату _ уақыты 

  

Goods: 

1) Тауар_коды 

2) Тауар _ бағасы 

3) Тауар _ категориясы 

4) Тауар_аты 

5) Тауар _ туралы _ қосымша мәліметтер 

 

Customer кестесін алып көрсек ол үшінші қалыптасқан форманың 

анықтамасын қанағаттандырмайды. Мысалы, индекстелмеген мекеме 

реквизиті өрісі басқа индекстелмеген мекеме аталуы өрісімен анықталады. 

Мысалы, тағы қала атауы өрісі индекстелмеген мемлекет атауы өрісімен 

анықталады.  

Customer үшінші қалыптасқан формаға келтіріп көрейік.  

Ол үшін Customer – ді үш кестеге бөлейік. 

 
 

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

Customer 1:               1) Сатып – алушының _коды  

                                  2) Сатып – алушының _аты 

                                  3)  Мекеме _ атауы 

                                 4) Мемлекет _ аты 

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

Land:                        1) Мемлекет_ аты 

                                 2) Облыс _ атауы  

                                 3) Қала_атауы 

                                 4)  Қала_индексі 

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

Manager:                  1) Мекеме_атауы 

                                 2) мекеме _жетекшісі 

                                 3) мекеме_ реквизиті 
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Сурет 5.2.2 Алғашқы Sales кестесін қалыпты пішінге салған нәтижесі 

 

 

5.3 Маңыз-Байланыс әдісі 

 

Әдісті қолданудың негізгі кезеңдері: 

1. Маңыздарды және олардың арасындағы байланыстарды анықтау 

2. Маңыздармен олардың арасындағы байланыстарды ескеріп ER 

диаграмма құру 

3. Құрылған ER диаграммалар негізінде маңыздардың алғашқы кілттерін 

көрсетіп қатынастар құрастыру 

4. Ақпараттың қайталануын тексеру 

5. Қатынастарды қалыптастыру (нормалдау) 

Бұл әдіс атрибуттар саны (>10) көп болған жағдайда қолданылуы 

ұсынылады. 

Әдістің негізгі түсініктері: 

 Маңыз – объект, кесте 

 Байланыс- екі маңыздың арасындағы қатынас 

 Атрибут-маңыздың қасиеті 

 Маңыз экземпляры-барлық атрибуттар бойынша алынған бір 

жолдағы мәндер жиынтығы 

 Маңыз кілті- экземплярды бірмәнді (бірегейлі) анықтауға мүмкіншілік 

беретін атрибут немесе атрибуттар жиыны 

 Маңыздың тиістілік класы-маңыз экземплярларының байланысқа 

қатысу міндеттілігі. Маңыздың тиістілік класының екі түрі болады: міндетті 

және міндетті емес 

 

1-ші кезең: Маңыздарды және олардың арасындағы байланыстарды 

анықтау 
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Маңыздар: студент, топ 

Байланыс: оқиды 

Студент маңызының атрибуттары: студент сынақ кітапш номері(СКН), 

аты-жөні, мамандығы т.с.с 

Студент маңызының экземпляры: 

8353, Жұмабаев Олжас, 5B060200,Информатика 

Маңыз кілті: СКН 

 

Топ атрибуттары: Топномері, курс, мамандық 

Топ маңызының экземплярлары:  

4И2, 4, 5В060200, Информатика 

Маңыз кілті:Топ номері (ТН) 

 

Студент маңызының әр экземпляры  Топ маңызының қандай да бір 

экземлярымен байланыста сондықтан студент маңызының тиістілі класы – 

міндетті. Мысалы, әр студент бір топта оқиды 

Топ маңызының әр экземпляры Студент маңызының экземплярларымен 

байланыста болмауы мүмкін, сондықтан Топ маңызының тиістілі класы – 

міндетті емес. Мысалы, Топтар тізіміндегі экземплярда Студент маңызының 

экземплярлары болмай қалуы мүмкін 

Кезең нәтижесі: 

Студент топта оқиды. Байланыс дәрежесі M:1 

 

2-ші кезең: Маңыздармен олардың арасындағы байланыстарды 

ескеріп ER диаграмма құру 
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3-ші кезең: Құрылған ER диаграммалар негізінде маңыздардың 

алғашқы кілттерін көрсетіп қатынастар құрастыру 
 

Қатынастар құрастыру ережелері 
 

Ереже 

номер

і 

1-ші маңыздың 

тиістілік класы 

2-ші маңыздың 

тиістілік класы 

Қатынас құрастыру нәтижесі 

(екі маңызды біріктіретін) 

   Қатынас саны, қатынас кілттері 

Байланыс дәрежесі 1:1 

1 міндетті міндетті 1 1-ші немесе 2-ші маңыздың кілті 

2 міндетті міндетті емес 2 Міндетті емес маңыздың кілті 

міндетті маңызға қосымша 

атрибут ретінде енгізіледі  

3 міндетті емес міндетті емес 3 Әр маңызға бір бір қатынас және 

байланыс қатынасы. Байланыс 

қатынас кілті 1-ші және 2-ші 

маңыздарының кілттерінен 

тұрады 

Байланыс дәрежесі 1:M 

 Бір байланысты 

маңыз (1) 

Көпбайланысты 

маңыз(M) 
  

4 Нәтижеге әсері 

жоқ 

міндетті 2 Бірбайланысты маңыздың кілті 

көпбайланысты маңызға 

қосымша атрибут ретінде 

енгізіледі 

5 Нәтижеге әсері 

жоқ 

міндетті емес 3 Әр маңызға бір бір қатынас және 

байланыс қатынасы. Байланыс 

қатынас кілті көпбайланыс 

маңыздың кілтінен тұрады 

Байланыс дәрежесі M:N 

 Көпбайланысты 

маңыз(N) 
Көпбайланысты 

маңыз(M) 
  

6 Нәтижеге әсері 

жоқ 

Нәтижеге әсері 

жоқ 

3 Әр маңызға бір бір қатынас және 

байланыс қатынасы. Байланыс 

қатынас кілті көпбайланыс 

қатынастардың кілттерінің 

бірігуінен құрастырылады немесе 

жаңадан бірегеілі кілт енгізіледі 

 

 

3-ші кезең нәтижесі: Қатынастар сипаттамасы(4-ші ереже бойынша) 
 

1-Қатынас: Студент қатынасы:- көпбайланысты маңыз 

студент сынақ кітапш номері(СКН), - алғашқы кілт 

аты-жөні,  

мамандығы  

Топномері,-сыртқы кілт 

 

2-Қатынас:Топ қатынасы:-бірбайланысты маңыз 

Топномері,  

курс,  

мамандық 
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--------------------------------------------------------------------------------------- 

1-ші ереже: Декан - Факультет маңыздары 

2-ші ереже: Қызметкер-Лауазым 

3-ші ереже: Қызметкер-Айырықша белгілер 

4-ші ереже: жоғарыда келтірілген немесе Оқытушы –Пәндер 1:M 

5-ші ереже:Студент-Стипендия түріM:1 

6-ші ереже: Қызметкер-Жоба M:N 

 
 

5.4 Мәліметтерді интеллектуалды жүйелермен іздеу технологиялары 

 

Мемлекеттің инновациялық дамуын қамтамасыз ету міндеттері жаңа озық 

технологияларды жасауға бағытталған интеллектуалды ақпараттық жүйелерді 

(ИАЖ) енгізуді қажет етеді.  Ал бұл мәселені шешуде қолданыстағы тәсілдер 

мен технологиялардың кемшіліктері айтарлықтай кедергілер туғызады. 

 С. Аманжолов атындағы ШҚМУ жоғары оқу орнының (ЖОО) 

автоматтандырылған ақпараттық жүйесінде (ААЖ) студенттердің білім беру 

процесін заманауи құрылғылар көмегімен бақылау мақсатында, студенттің 

сабақ кестесі, үлгерімі, жеке оқу жоспары және транскрипт қалыптастыру 

үрдістері толығымен автоматтандырылған. Жоғарыда айтылған үрдістерді 

қамтитін бағдарламалардың кемшілігі ескі технологиялардың қолданылуы және 

бірнеше бағдарламашылармен өзгертулер енгізілгені болғандықтан олардың 

өмір сүру мерзімінің қысқаруында болып отыр. ЖОО-да студенттердің саны 

артуына байланысты бағдарламалардың жұмыс жасау жылдамдығы да 

төмендегені байқалды. Қазіргі уақытта, ААЖ мәліметтер базасында (МБ)  30 

мыңнан астам студенттердің жеке құжаттары, транскриптері және т.б. 

мәліметтері сақталған. ААЖ бағдарламасының жұмыс жасау статистикасын 

зерттей келе  келесідей мәселелер айқындалды: 

− Бірнеше критерийлер бойынша бір уақытта іздеу жүргізу үрдісінің 

жылдамдығының төмендеуі; 

− МБ кестелер арасындағы үлкен JOIN (SQL тілінің реляциялық бірікту 

операторы) біріктірулер арқылы жүктелетін Мәліметтердің көлемділігі; 

− МБ кестелерден мәліметтерді алу барысында олардың бұғатталуы. 

Жоғарыда айтылған мәселелерді шешуге және негізді кітапханаларды 

таңдау үшін аналитикалық жоспарлар жасалып, функционалдық және 

функционалдық емес талаптар қойылды[3]. Функционалдық талаптар: 

− Критериялар бойынша сұраныс. Бір немесе бірнеше мәндер бойынша 

сәйкестіктер табу; 

− Диапазон бойынша сұраныстар жасау (сандар, уақыт мерзімі); 

− Толық сөйлемдерді іздеу мүмкіндігі; 

− Логикалық сұраныстар (және/немесе критерийлерін біріктіру); 

Бағдарламалық өнімнің сапалық мінездемесін сипаттайтын функционалдық 

емес талаптар: 
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− Сенімділік (бөлінген индекстерді қолдау); 

− Маштабталу (бірнеше серверлерге таратуға және барлық қажетті 

инфрақұрылымды қолдау); 

− Пайдаланудың қарапайымдылығы (қажетті платформалар/тілдер үшін 

«клиенттер» болуы, ашық хаттамаларды пайдалану, мысалы, HTTP); 

− Өнімділік (үлкен мәліметтерді аз уақыт ішінде өңдеу); 

− Өзіндік құны және қолдау құны. 

Мәліметтерді іздеу міндеттерінің интеллектуалдық құрамын арттыру 

мақсатымен негізгі кітаптханалар ретінде келесі Elasticsearch, Solr және Sphinx 

бағдарламалар таңдалды және бір бірімен салыстырылды[10,12].  

Solr – Apache Lucene жобасына негізделген ашық толық мәтінді іздеу 

платформасы. Оның негізгі ерекшеліктері: толық мәтінді іздеу, нәтижелерді 

бөлектеу, динамикалық кластерлеу, дерекқорлармен біріктіру, күрделі 

форматты құжаттарды өңдеу (мысалы, .PDF). Solr іздеуді және репликацияны 

таратуға қабілетті болғандықтан өте ауқымды болып табылады. 2016 жылдың 

мамыр айындағы жағдай бойынша[15], Solr екінші ең танымал іздеу жүйесі. 

ААЖ бағдарламасына Solr жүйесі сәйкес келмеді. Себебі, 1-суретте 

көрсетілгендей онлайн индексация кезінде мәліметтерді өңдеу жылдамдығы 

төмен көрсетішпен байқалды. 

 

 
 

Сурет 5.4.1 – Solr және Elasticsearch іздеу жылдамдықтары 

 

GNU GPL лицензиясы негізінде 3.0+ нұсқалары үшін таратылатын толық 

мәтінді іздеу жүйесі Sphinx болып келеді. Осы жүйе арқылы PHP, Python, Java 

веб-бағдарламалау тілдері үшін қолданыстағы MySQL, PostgreSQL Мәліметтер 

қорымен басқару жүйелері негізінде индекстеудің және іздеудің жоғары 

жылдамдығы мен Application Programming Interface (API) интерфейсті 

интеграциялау қамтамасыз етіледі. Sphinx іздеу жүйесінде шардинг, 

репликация, біріктірілген сұраныстар мәліметтерін іріктеп алу мүмкіндігі 

шектеулі. Мысалы, сұраныс ұйымдастырылған жағдайда, олардың саны тым 

өскенде бір уақытта көптеген сұраныстарды орындауда жүйе жұмысы іркіліп, 
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«тұрып» қалуы мүмкін. Мәліметтердің сақтау сенімділігін жоғарлату да көп 

жағдайда арнайы командаларды қолданып бақылауды қажет етеді. Elasticsearch 

іздеу жүйесіне келсек, жоғарыда айтылған сұраныстар толығымен 

автоматтанған, кіріктірілген режимінде алдын ала қарастырылған.  

Elasticsearch –Apache лицензиясы бойынша Java бағдарламалу тілінде 

жазылған,  2018 жылдың бірінші кварталының статистикасы бойынша [15] 

әлемде ең танымал іздеу механизмі болып келеді. База жазбаларын 

индексациялау және іздеу ортасы ретінде (движок) Lucene кітапханасы 

қолданылады. Java, Python, .NET және т.б. бағдарламалау тілдеріне арналған 

API жүйесі қарастырылған. 

Elasticsearch жүйесін университетіміздің автоматтандырылған ақпараттық 

жүйесіне интеграциялау келесі компоненттердің қолдануын ескереді. Біріншісі, 

реляциялық мәліметтер базасы (MySQL). Екіншісі, Elasticsearch іздеу жүйесінің 

индекстелген мәліметтер базасы (NoSQL). 

Эксперимент негізінде іздестіру бірнеше платформаларда жүргізілді. 

Мәліметтер базасындағы студенттер саны 33155 алдын ала белгіленді.  

 

$json = [ 

 “_source” => [ 

  “firstname”, 

  “lastname”, 

  “patronymic” 

     ], 

 “query” => [ 

  “multi_match” => [ 

        “query” => “Акк”, 

   “type” => “cross_fields”, 

   “operator” => “and”, 

   “fields” => [ 

                  “firsname”, “lastname”, “patronymic” 

                ] 

           ] 

     ] 

]; 

 Elasticsearch іздеу жүйесі арқылы индексациялау жылдамдығы секундына  

0,4 – 1,6 миллион жазбаны тіркеді. Табылған жазба саны 785-ді құрады. 

 

 SELECT firstname, lastname, patronymic 

 FROM students 

 WHERE  firstname like ‘Акк%’ OR 

    lastname like ‘Акк%’ OR 

   patronymic like ‘Акк%’ 
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Дәстүрлі түрде іздестіру жылдамдығы әлде қайда төмен болғаны байқалды 

– 1 секундына 173 жазба. Табылған жазба саны 576-ы құрады. 

Бірінші компонент болып келетін реляциялық мәліметтер базасы 

ақпараттың толықтығын және реттілігін басқаруға арналған болып отыр. Ал, 

Elasticsearch іздеу жүйесі Мәліметтерді іздеуге және олармен амалдар жасауға 

арналған негізгі компонент деңгейінде қолданылғаны дұрыс. Екі жүйені қатар 

қолдану жоғарыда айқындалған мәселелерді толықтай шешуге мүмкіндік берді 

[12,13]. 

Дегенмен, шешілген өзекті мәселелермен қатар, алдағы уақытта келесі 

есептерді зерттеп қарастыру көзделіп отыр. 

- Elasticsearch ортасында іздестіру мүмкіндіктерін жүзеге асыру 

бағдарламашыда арнайы дайындық деңгейінің болуын талап етеді; 

- Жұмыс нәтижелерін жақсарту үшін жоғары өнімді сервердің қажетті 

екенін ескертеміз;  

- Мәліметтер ашық түрде сақталғандықтан, оларға қатынауды шектеу 

мақсатымен екі компонентің арасында авторизациялау сервері қолдану 

қажеттілігі туады. 

Elasticsearch-те Мәліметтерді және сұралынатын параметрлерді сақтау 

тиімді болғанымен, нақты Мәліметтердің өзін сенімді реляциялық базада 

сақталғаны жөн.  Elasticsearch-ты Мәліметтерді сақтау үшін бейімдеуге 

реляциялық базасымен синхронизация жасау талабы бар.  

 

 

5.5 Мәліметтердің тұтастығын қамтамасыз ету. Аномалиялар. 

Транзакция механизмі 

 

Мәліметтер базасын жобалау кезеңінде жіберілген қателер себебінен пайда 

болатын проблемалар аномалиялар (ауытқулар) деп аталады. 

ДББЖ құралдары арқылы тұтастық шектеулерді жүзеге асыруда кездесетін 

қиындықтар аномалияларға әкелуі мүмкін. Бұл проблема пәндік аймақтың 

Мәліметтер базасында амалдар орындау кезінде келесі түрлі аномалиялар 

кездеседі: 

− Жаңадан қосу (INSERT) 

− Жаңарту немесе модификациялау (UPDATE) 

− Жою (DELETE) 

 

Себебі-бір қатынаста көп түрлі ақпараттың сақталуы, Мәліметтердің артық 

қайталануы 

Қорытынды-Мәліметтер базасы дұрыс жұмыс істей алмайды. Мәліметтер 

базасының жобалануының күрделенуі. Шешім – триггерлер жасау 
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1. Студент қатынасы  
 

СКН Аты жөні мамандық курс факультет Факультетке 

түсу немесе 

ауысу оқу 

жылы 

001 Әбілмажинов 

Қуаныш 

5В011100-

Информатика 

3 МФжТ 2012 

002 Камалиттенов 

Серик 

5В011100-

Информатика 

3 МФжТ 2012 

011 Шотпанова 

Еркежан 

5В070300-

Ақпараттық 

жүйелер 

3 МФжТ 2012 

012 Жумажанов 

Ернар 

5В070300-

Ақпараттық 

жүйелер 

3 ЖҒжТ 2015 

013 Калошин Роман 5В070300-

Ақпараттық 

жүйелер 

3 ЖҒжТ 2015 

 

 

2. Қызметкерлердің жобаға қатысу қатынасы 
 

Табельдік 

номер 

Аты жөні лауазымы Жоба 

номері 

Жобаға 

енгізу 

кезеңі 

Жоба басталу 

жылы 

001 Әбілмажинов 

Қуаныш 

программист К5017 2010 2010 

002 Камалиттенов 

Серик 

Мәліметтер 

базасы 

администраторы 

К5015 2012 2012 

011 Шотпанова 

Еркежан 

аналитик К5017 2011 2010 

012 Жумажанов 

Ернар 

Инженер-

жобалаушы 

К5015 2012 2012 

013 Калошин Роман программист К5015 2014 2012 

011 Шотпанова 

Еркежан 

аналитик К5015 2014 2012 

 

 

1. Жаңадан қосу аномалиясы (INSERT) 

Екінші кесте бойынша егерде жаңа қызметкерді жұмысқа алған 

жағдайда, ол әлі ешқандай жобаға қатыспаған жағдайда қосу аномалиясы 

пайда болады 

 

2. Жаңарту немесе модификациялау аномалиясы (UPDATE) 

Бірінші кесте бойынша басқа оқу орындарынан ауысқан студенттердің 

факультет атауы жаңа болғандықтан барлық студенттердің факультет 

атаулары бөлек бөлек. 
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Екінші кесте бойынша Шотпанова Еркежан 2 жобаға қатысады. Ол 

тұрмыс құрып күйеуге шықты, фамилиясын ауыстырды. Осы жерде жаңарту 

аномалиясы пайда болады. Оны жаңа фамилиясын барлық жерде ауыстыру 

керек. 

 

3. Жою аномалиясы (DELETE) 

Екінші қатынас бойынша жоба біткен уақыты келгенде жоба туралы 

ақпараттарды жойған кезде, мысалы, К5017 жоба туралы ақпараттарды 

жойған кезде Әбілмажинов Қуаныш қызметкері туралы ақпарат мүлдем 

жойылып кету қауіпі бар. 

 

Мәліметтер тұтастығы дегеніміз – Мәліметтердің мазмұндық мәнін, 

дұрыстығын, шынайлылығын жоғалтпаулығын қамтитін қасиет.  Мәліметтер 

тұтастығы шектеулер негізінде жүзеге асырылады. Тұтастықтың басты міндеті 

кез келген уақытта Мәліметтердің дұрыстығын қамтамасыз ету. Тұтастықты 

Мәліметтердің рұқсатсыз өзгеруінен немесе жойылуынан қорғау деп 

қарастырған жөн. 

Мәліметтердің семантикалық және сілтемелік тұтастық түрлері болады. 

Мәліметтердің семантикалық тұтастығы – жазба мәндерінің дұрыстығын 

қадағалайды. Семантикалық тұтастықтың бірнеше түрлері бар: 

1) Алғашқы кілт тұтастығы. Тағайындалған бір немесе бірнеше 

атрибуттар мәні жазбалардың бірегейлігін қамтамасыз ету керек. 

2) Мәндер диапазонына шектеу қою. Жарамды мәндер алдын ала берілген 

диапазонда орналасады.   

3) Тізімнен таңдалған мәндер. Атрибут мәні саналған болып табылады. 

Мәліметтерді қосу немесе түзету үшін тізімнен белгілі біреуін таңдау қажет, 

алайда меншікті мәнін қоюға тыйым салынады.  

4) Пішін немесе форматтық шектеу. Атрибутқа тағайындаған типке 

сәйкес мәндер ғана енгізіледі. Ол атрибутқа қатысатын мәліметтер типімен 

байланысқандықтан бұл шектеу басқаларға қарағанда жиірек қолданылады.  

5) Бос мәніне немесе алғашқы кілт мәніне қойылатын шарт. Толық емес 

немесе мәндер белгісіз жағдайда қолданылатын шектеулер (Null-значения). 

Реляциялық Мәліметтер жүйесіндегі сілтемелік тұтастық – байланысқан 

кестелер арасындағы келісімділік. Сілтемелік тұтыстық әдетте бастапқы кілт 

пен сыртқы кілтті үйлестіру жолы арқылы жасалады.  

Сілтемелік тұтастықта тәжірибеде көп жағдайда екі стратегия кең 

қолданылады: шектеу стратегиясы және каскадты стратегия, ал әлдеқайда аз – 

әдепкі мәндерді орнату, анықталмаған мәндерді орнату стратегиялары.  

1) Шектеу Restrict стратегиясында өзгертулер жасалуына тыйым салынады 

2) Set Null стратегиясы анықталмаған мәндерді орнатуды қажет етеді. 

Шектеу стратегиясында транзакцияларға тыйым салады,  яғни олардың 

орындалуы сілтемелік тұтастықты бұзуға әкелуі мүмкін. Айта кететін жайт, бұл 

стратегия реализациялауда өте жеңіл болып табылады. Оны іске асыру 
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шеңберінде тек кортеждің байланысуының активті болуын анықтау қажет. 

Активті кортеж деп транзакция жүргізілетін кортежді түсінеміз.  

3) Каскадты Cascade стратегиясында барлық байланысқан кестелерде 

өзгерістер жүргізіледі. 

4) Сілтемелік тұтастықта әдепкі параметрды (по умолчанию) қолдау үшін 

No action немесе set default стратегиясы да қолданылады. Мұнда қажет 

операция орындалады, бірақ пайда болған сыртқы кілттің қате мәндері әдепкі 

параметр үшін қойылған мәнге өзгертіледі.  

5) Ignore стратегиясында тұтастыққа деген барлық жауапкершілік 

пайдаланушыға қойылады. 

Транзакция негізінде мәліметтер базасының бүтіндігін қамтамасыз ету. 

Транзакция (Ағылш. Transaction, келісім) − тек қана толығымен жасала алатын, 

мағыналы, минималды түрде логикалық тұрғыдан ойластырылған операциялар 

(амалдар) тізбегі. Еске сала кетейік, мәліметтердің тұтастығы, бүтіндігі деп – 

олардың дұрыстығын, шынайылығын және де жүйе істен шыққан жағдайда  өз 

дұрыс қалпыа келтіру мүмкіндігі.  

Транзакция орындайтын командалар: 

- COMMIT (Begin Transaction, End Transaction) – транзакцияның сәтті 

аяқталуы 

- RollBack – транзакцияны болдырмай кері қайтарылуы 

- SavePoint- бақылау нүктесі 

Амалдар тізбегі: 

-  Append – жаңа жазба қосу 

-  Update – жазбаны жаңарту 

-  Delete – жазбаны жою 

-  Edit – жазбаны түзету 

-  Select – жазбаны таңдау. 

 

 
 

Сурет 5.5 Транзакцияның негізгі қасиеттері 
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6           SQL SERVER ОРТАСЫ. ПРАКТИКАЛЫҚ ӘЗІРЛЕМЕЛЕР  

 

6.1 Мәліметтер базасымен басқару ортасын орнату және баптау  

 

Microsoft SQL Server — реляциялық Мәліметтер базасын (РСУБД) 

басқару жүйесі Microsoft корпорациясы әзірлеген. Microsoft пен Sybase бірлесіп 

Transact-SQL ANSI/ISO стандарты негізінде пайдаланылатын сұраныстар тілін 

құрды.  

Ал енді осы бағдарламаны орнату қадамдарын көрсетіп берейік. Setup.exe 

файлын Microsoft SQL Server 2008 R2 орнату дискісінен іске қосамыз.  

1 қадам. «SQL Server орнату орталығы» ашылады, «Орнату» қойындысына 

өтіп, «Жаңа орнату және құрамдас бөліктерді бар орнатуға қосу» түймешігін 

басыңыз. 

 

 
 

Сурет 6.1.1 Алғашқы қадам таңдаулары 

 

2 қадам. Орнатуды тексеру процедурасы басталады. Егер тестілеу кез-

келген қателерді анықтаса, оларды жою және операцияны қайталау қажет. Егер 

бәрі жақсы болса, «OK» түймесін 

басамыз.

 
 

Сурет 6.1.2 орнату процесі туралы хабарлама 

 

3 қадам. Келесі бетте өнім кілтін енгіземіз немесе тегін бағалау 

шығарылымын орнатуды таңдаймыз. Соңғы жағдайда SQL Server орнатқан 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80_%D2%9B%D0%BE%D1%80%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%BD_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D2%9B%D0%B0%D1%80%D1%83_%D0%B6%D2%AF%D0%B9%D0%B5%D1%81%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80_%D2%9B%D0%BE%D1%80%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%BD_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D2%9B%D0%B0%D1%80%D1%83_%D0%B6%D2%AF%D0%B9%D0%B5%D1%81%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/Microsoft
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D2%B1%D0%BB%D1%82%D1%82%D1%8B%D2%9B_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%82%D0%B0%D1%83_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%82%D0%B0%D1%83_%D2%B1%D0%B9%D1%8B%D0%BC%D1%8B
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күннен бастап 180 күн ішінде шектеусіз жұмыс істейді, содан кейін өнім кілтін 

енгізу қажет болады. Шығарылымды анықтаған соң, «Келесі» түймешігін 

басамыз. 

 
 

Сурет 6.1.3 бағдарламаны орнату шарттары 

 

4 қадам. Лицензиялық келісім шарттарын қабылдап, «Келесі» батырмасын 

басамыз. 

 
 

Сурет 6.1.4 лицензиялық келісім шарттарды қабылдау 

 

5 қадам. Орнатуды қолдайтын файлдарды орнату үшін «Install» түймесін 

басамыз. 
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Сурет 6.1.5 Бағдарламаны орнатуға жіберу 

 

6 қадам. Мәселелерді анықтау процесінің аяқталуын күтеміз, егер бар 

болса, анықтайды, олар жойылуы керек және сынақты қайталау керек. 

Орнатуды жалғастыру мақсатымен «Келесі» түймешігін басамыз. 

 

 
 

Сурет 6.1.6 Кезекті қадам сипаттамасы 
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7 қадам. Келесі қадамда «SQL Server компоненттерін орнату» тармағын 

таңдаймыз (оны SharePoint бағдарламасына орнатпаған болсаңыз) және 

«Келесі» түймешігін басамыз. 

 

 
 

Сурет 6.1.7 Бағдарлама компоненттері 

 

8 қадам. Енді орнату үшін компоненттерді таңдаймыз:  

Мәліметтер базасы қызметтері 

Басқару құралдары - Негізгі 

Басқару элементтері - Толық жинақ 

Барлық қажетті компоненттерді MS SQL Server қайта орнату арқылы 

кейінірек орнатуға болады. Қажетті компоненттерді белгілеп, «Келесі» 

батырмасын басамыз. 

 
 

Сурет 6.1.8 Негізгі компоненттерді таңдау 
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9 қадам. Тағы да біз орнатуды аяқталуын күтудеміз және «Келесі» 

батырмасын басамыз. 

 

 
 

Сурет 6.1.9 орнату процесі туралы хабарлама 

 

10 қадам. Енді SQL данасының (экземпляр) атауын енгізуіңіз керек немесе 

әдепкі дананың атауын қалдыруыңыз керек (MSSQLSERVER). Бір оқшауланған 

серверде MS SQL Server 2012 нұсқасына арналған 50-ге дейін және кластерлік 

ортақ пайдалану арқылы кластердегі 25-ке дейін орнатуға болады. Бір ғана 

әдепкі данасы болуы мүмкін. Орнату түрін таңдап, «Келесі» түймешігін 

басамыз. 

 

 
 

Сурет 6.1.10 SQL данасына атау беру 
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11 қадам. Қажетті бос дискілік кеңістікті тексергеннен кейін «Әрі қарай» 

түймесін басыңыз. 

 

 
 

Сурет 6.1.11 Дискідегі орнатуға қажетті жады көлемін бар екендігін 

тексеру 

 

12 қадам. Енді қызметтердің түрін таңдау керек «SQL Server Agent» 

қызметі үшін сіз оны әрқашан пайдаланбайтын болсаңыз, «Қолмен» іске қосу 

түрін таңдауға болады. Қалған қызметтер автоматты түрде басталады. 

Параметрлерді енгізгеннен кейін «Сұрыптау параметрлері» қойындысына 

өтеміз. 

 
 

Сурет 6.1.12 Сұрыптау параметрлерін таңдау 
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13 қадам. Бұл бетте Database Engine (дерекқор әкімшілігі) үшін 

аутентификация режимін таңдау керек. Біз «аралас режимді» таңдаймыз, 

жүйелік администратор кірістірілген есептік жазба үшін күрделі құпия сөзді 

ойлап тапты және қағазды (басқалармен қатар) жазуды ұмытпаңыз. Осы 

мақсатта тегін KeePass бағдарламасы сияқты арнайы парольдерді басқаруға 

болады. Содан кейін Мәліметтер базасы жүйесімен жұмыс істей алатын 

Windows пайдаланушыларын анықтаймыз (кемінде ағымдағы пайдаланушы) 

және «Мәліметтер каталогы» қойындысына өтіңіз. 

 

 
 

Сурет 6.1.13 аутентификация араметрлерін баптау 

 

14 қадам. Мұнда дерекқор файлдары тікелей сақталатын түбірлік 

каталогты таңдаймыз. Егер компьютердің конфигурациясында қатты дискідегі 

RAID массиві бар болса, онда оған Мәліметтер файлдарын орналастыру 

орынды. 
  

 
 

Сурет 6.1.14 Бағдарламаны орнатуға каталог белгілеу 
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15 қадам. Егер орнату барысында, негізгі компоненттермен қатар қосымша 

компоненттер таңдалған болса, мысалы, Analysis Services, онда бұл қызметтер 

бөлек конфигурациялануы керек. Бұл мысалда, Analysis Services үшін әкімшілік 

рұқсаттары бар пайдаланушыларды көрсетеміз, сондай-ақ Мәліметтер 

каталогтары қоймасына өтіп, Мәліметтерді сақтау каталогын көрсетеміз. 

 
 

Сурет 6.1.15 Қосымша компонент таңдау 

 

16 қадам. Reporting Services үшін, «Үй режимінде жұмыс істеу үшін әдепкі 

конфигурацияны орнату» пәрменін таңдаймыз (Егер SharePoint бағдарламасына 

емес, SQL Server орнатсаңыз) және «Келесі» түймешігін басыңыз. 

 
 

Сурет 6.1.16 Есеп беру қызметтерін баптау 

 

17 қадам. SQL Server 2008 R2 орнату сәтті болғаны туралы хабарды 

көреміз. «Жабу» түймешігін басамыз. 
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Сурет 6.1.17 Орнату процесінің сәтті  

аяқталуы туралы хабарлама 

 

18 қадам. SQL Server 2008 R2 орнатуын аяқтап, «Қосылу» түймесін басып 

жұмысқа кірісуге болады. 

 

 
 

Сурет 6.1.18 SQL Server 2008 ортасында жұмысқа кірісу 
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6.2 Мәліметтер базасын құру және тіркеу 

 

Мәліметтер базасын құру үшін екі тәсілдің бірін пайдалануға болады: 

Пәрменді  орындаңыз “Мәліметтер базасы/Мәліметтер базасын құру” 

(“База данных/Создать базу данных”) SQL Server Management Studio 

бағдарламасында, "Мәліметтер базасын құру" (6.2.1-сурет) ("Создать базу 

данных") диалогтық терезесіндегі жасалатын Мәліметтер базасының 

параметрлерін енгізу және [ОК] кнопкасын басу. 

 

 

6.2.1 Дерекқор құру диалогтық терезесі 

 

Дерекқордың аты (Имя базы) өрісінде біздің болашақ дерекқордың атын 

енгізіңіз, мысалы – Univercity.  

Өріс иесі–сервер параметрлеріне байланысты үнсіз келісім бойынша 

орнатыңыз. 

Мәліметтер қоры бар қалта дискіде әдепкі бойынша жасалады C:\Program 

Files\Microsoft SQL Server \MSSQL10.SQLEXPRESS2 \MSSQL\ DATA \. 

Қосу кнопкасын баспас бұрын , Мәліметтер қорын құру үшін Параметр 

және Файлдық группаларды қараңыз. 
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Бұл операторлардың мысалы 6.2.2 суретте келтірілген(University 

Мәліметтер қорының атауын оң пернемен басыңыз және мәтінмәндік мәзірден 

скрипт жасау сияқты таңдаңыз..CREATE). Егер параметрлер дұрыс енгізілсе, 

Мәліметтер қоры құрылады. 

 

 

 

6.2.2 Дерекқор құру үшін жасалған SQL – код 

Сценарийде қамтылған операторлар бір-бірінен ";" белгісімен бөлінеді. 

Сценарийде екі түрлі түсіндірмелі пікірлер болуы мүмкін: көпжолдық пікір 

("/*" Символдарымен басталады және" * / " символдарымен аяқталады ) және  

"--" символдарымен басталатын және жалғастырылатын бір жолдық 

пікіржәнежолдың соңына дейін жалғастырылады. 

 

Мәліметтер базасын құрғаннан кейін Мәліметтер базасы туралы енгізілген 

барлық ақпарат SQL Server Management Studio бағдарламасында сақталады 
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және редактор терезесіне «Проводник» қойындысына тіркелген Мәліметтер 

базасы бар тораптар қосылады. 

 

 

6.2.3 SQL Server Management Studio-да тіркелген Мәліметтер қорының тізімі 

ДБ құрудың екінші тәсілі. SQL Server Management Studio 

бағдарламасында құралдар тақтасындағы «Сұраныс жасау» 

командасын орындау,содан кейін "Script Execute" терезесінде 

Мәліметтер базасын жасайтын команданы енгіземіз (сурет. 6.2.3) және 

 батырмасын басыңыз. 

Мәліметтер базасына қосылу 

Тіркелген Мәліметтер базасына қосылу үшін қажет тізімдегі Мәліметтер 

базасы таңдалған Мәліметтер базасында екі рет басыңыз. Егер барлық қосылым 

параметрлері дұрыс енгізілсе, онда Мәліметтер базасына қосылу 

болады,қосылған Мәліметтер қорының атауы "Нысан шолушысы" 

("Обозревателя объектов" терезесінде қалың қаріппен бөлінеді,сондай-ақ 

қосылған Мәліметтер базасында қамтылған нысандар салынған тораптар пайда 

болады. 
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6.2.4 SQL Server Management Studio-да тіркелген Мәліметтер қоры 

Объект шолғыш терезесінде ДБ құрылғаннан кейін (оны <F8>арқылы 

шақыруға болады) DataBases (Мәліметтер қоры) таңдап,  сосын ДБ тізімі 

ашылады, онда ашылатын ДБ (егер ол пайда болмаса, онда Object Explorer 

терезесінде тізімдерді жаңарту үшін <F5> батырмасын басамыз) сегіз ішкі 

бөлімнен тұрады (кейбірі қосымша бөлімдерден тұрады), SQL Server ДББЖ 

объектілеріне сәйкес: 

 
Database Diagrams 

(ДБ диаграммалары) 

Views (Ұсыныстар) Programmability 

(Бағдарламалау 

объектілері) 

Tables (Кестелер) Synonyms (Синонимдер) Security (Қауіпсіздік) 

Service Broker компоненті Storage (Сақтау орны)  

 

ДҚ өшіру  

Мәліметтер қоры бар файлды жою. 

Drop DATABASE операторының синтаксисі: 

DROP DATABASE database_name; 

DROP DATABASE database_universityосылай Мәліметтер қорын өшіре 

аласыз. 

 

ДҚ өзгерту 
Мәліметтер қоры бар файлды өзгерту 

ALTER DATABASE операторының синтаксисі: 

ALTER DATABASE  

 

Резервтік көшірме және қалпына келтіру 

1. " SQL Server Management Studio " бағдарламсы арқылы Мәліметтер 

базасына қосылыңыз, мәтінмәннен,  Тапсырмалар/Резервтік көшірме жасау 
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"Задачи/ Создать резервную копию" таңдаңыз. Ашылған диалогтық  

"Резервтік көшірме шебері""Мастер резервного копирования" терезесінде 

бірнеше параметрлерді орнатып және [Орындау] [Выполнить] түймені 

басыңыз. 

Back Up Database терезесінде резервтік көшірме жолы мен файлын 

таңдағаннан кейін OK батырмасын басу арқылы резервтік көшірме жасау 

процесін іске қосады. Табысты жұмыс жағдайында хабар пайда болады. 

Нәтижесінде сақтық көшірмесімен файл жасалады. Стандартты кеңейтумен 

"SQL Server Management Studio "файлдары" *.bak" болады. Дерекқордың 

резервтік көшірмесі бар файл, әдетте, түпнұсқаға қарағанда кішірек өлшемі 

болып табылады. 

 

 

6.2.5 Мәліметтер қорының резервтік көшірмесін жасау және Мәліметтер 

базасын қалпына келтіру 

Мәліметтер базасын қалпына келтіру үшін резервтік көшірмеден 

"Мәліметтер қоры/ Мәліметтер базасын қалпына келтіру"командасы 

қолданылады. Нәтижесінде диалогтық терезе ашылады "Мәліметтер базасын 

қалпына келтіру шебері"деген. Нәтижесінде "Мәліметтер базасын қалпына 

келтіру шебері" диалогтық терезесі ашылады, онда нәтиже орналастырылатын 

Мәліметтер базасы қайда қалпына келтірілетін ДБ атауын, қалпына келтіру 

тәсілін, Мәліметтер базасы қалпына келтірілетін файлды таңдау керек, 

таңдалған резервтік көшірмені белгілеп, [қалпына келтіру] батырмасын басу 

керек.(сурет 6.2.5 қараңыз.) Қалпына келтіру процесін бастаймыз.Сәтті 

орындалған жағдайда хабар аламыз. 
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Басқа ДБ серверіне ауыстыру және көшіру 

 

MS SQL Server қызметтерін көру, іске қосу, тоқтату үшін SQL Server 

Configuration Manager утилитасын іске қосу қажет (сурет. 6.2.6). 

 

 

6.2.6 ДБ сервер қызметтерінің тізімі 

ДБ көшіру үшінS QL Server қызметін тоқтату қажет (оның мәтінмәндік 

мәзірінде Stop таңдау). Ары қарай …\MSSQL.1\MSSQL\Data\ бумасында ДБ 

атауымен файлдарды көшіру (әдепкі бойынша екі).Содан кейін SQL Server 

қызметін қайта іске қосуды ұмытпаңыз (оның мәтінмәндік мәзірінде Start 

таңдау). Көшірілген ДБ басқа серверде қосу үшін, …\MSSQL.1\MSSQL\Data\  

папкаға файлдарды түгелдей көшіріп алу керек. Содан кейін SQL Server 

Management Studio утилитасын іске қосыңыз.Object Explorer атауы бар пайда 

болған терезедеоны <F8> арқылы шақыруға болады) DataBases таңдаймыз 

(Мәліметтер қоры) және <тінтуірдің оң батырмасы> мәтінмәндік мәзірдегі 

Attach таңдаңыз (Қосылу...). Пайда болған Attach DataBases терезесінде 

(Мәліметтер базасын қосу) <Add> басу және кеңейтумен сіздің ДБ файлын 

таңдау .mdf. 

Бағдарламалық рөлдерді жасау 

Жүйеге кіру құқықтарын басқаруды жеңілдету үшін рөлдер жасалады, 

содан кейін оларды пайдаланушылар тобына тағайындауға болады. 

Біздің мысал үшін деканның (DEKAN) және студенттің (STUDENT) рөлін 

жасаймыз.  

Мысалы: Деканның рөлін құру  

USE University -- ағымдағы жасау БД University 

EXEC sp_addrole 'DEKAN' 
Мысалы:Студент рөлін құру  

USE University --ағымдағы University ДБ жасау 

EXEC sp_addro 
Бұл операторлар <Сұраныс жасау > (Создать запрос)  түймешігін басу 

арқылы туындаған бетте теру. 

Орындау үшін командаларды іске қосу үшін  басыңыз . 

Сұрауды сақтаңыз. 
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6.2.7 ДБ рөлдері 

Рөл қосылғанын көру үшін, Қауіпсіздік/рөлдер / Мәліметтер қорының рөл 

қойындысын ашыңыз. 

 

6.3 Кестелерді жасау. Кілттер тағайындау. Индекстерді қолдану 

 

 

Индекстер барлық мәліметтер қорында кең қолданылады, сондықтан 

олармен жұмысты назардан тыс қалдыруға болмайды. Кілттің негізгі мақсаты 

жазбаларды автоматты сұрыптау, қайталаулардың болмауын бақылауға алу, 

және кестедегі іздеу операциялардың жылдамдығын арттыру. Осы 

функцияларды атқару үшін индекстеуді қолданады. «Индекс» сөзі «кілт» 

сөзімен тығыз байланысты болғанымен, араларында айырмашылықтар бар. 

Индекс ұгымы іздеуді жеделдету деп түсінеміз. Индекс орнатылған кестені 

индекстелген деп атаймыз. Индекстеу механизмін қолданып, оларды тым 

болмаса бір баған бойынша реттесек кестеледегі  жазбаларды қарау және іздеу  

тезірек және ыңғайлы болады. Индексті құру операторының синтаксисі 

пайдаланылатын SQL таратуына қарай өзгешеленуі мүмкін.  

Қарапайым индекс құру. Қарапайым индекс индекстардың өте қарапайым 

және сонымен қатар кең таралған түрі болып табылады. Қарапайым индекс 

кестенің бір ғана өрісінен (бағанынан) тұрады. Сондықтан оны көбінде 

бірбағандық индекс деп атайды. 

Қарапайым индекс құру командасының типтік синтаксисі келесідей: 

CREATE INDEX имя_индекса 

ОN имя_таблицы (имя_столбца) 
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Мысалы, студенттердің тізімін құру кестесі үшін келесі оператор 

көмегімен, студенттер фамилиясынан, реттік нөмері мен туган күндерінен 

тұратын өріс бойынша индекс құруға болар еді: 

INDEX  on имя_фам to имя_фам_442 

 

 
 

Сурет 6.3.1 Студенттер тізімінен тұратын кесте 
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Сурет 6.3.2 Индекс арқылы рет бойынша орналастыру 

 

 
 

 

 

 

 
 

Сурет 6.3.3 Индекс арқылы 7 ден кем номердегілерді көрсету 
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Сурет 6.3.4 Индекс арқылы кему ретімен орналастыру 

 

Бірегей индекстер (уникальный). Бірегей индекстер кестеге қайталанатын 

мәндердің енгізілуін болдырмайды. Сонымен, керемет индекстер өнімділігін 

жоғарылату мақсатында ғана емес, мәліметтердің тұтастығын қолдау үшін де 

пайдаланылады. 

Мысалы, дата_рожд кестесі үшін келесі команданың көмегімен "Ай" өрісі 

бойынша керемет индекс құруға болады: 

INDEX on MONTH(дата_рожд)to месяц_дата_рожд_442 unique 
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Сурет 6.3.5 Бірегей(уникальный) индекс арқылы ай бойынша сұрыптау 

 

Құрамдас индекстер. Құрамдас деп екі немесе одан да көп өрістер 

бойынша құрылған индекстерді айтады. Құрылған индексті қарағанда, 

құрылған индексте өрістердің тізбектелу реті мәліметті іздеу жылдамдығына 

әсер ететінін ескеру қажет. Жалпы жағдайда индексте өрістерді шектеу 

мәндерінің азаю ретімен орналастырған жөн. 

Құрылған индексті беру синтаксисі жалпы түрде келесідей: 

INDEX on имя+отчество+фамилия TO сложный_winters 

Біздің мысалымызда студенттер кестесінің "Фамилия" және "Имя" өрістері 

үшін құрылған индекстарды құрудың мағынасы бар. Мұндай индекс құру 

операторының түрі келесідей: 
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Сурет 6.3.6 Құрамдас индекстер құру 

 

Индекстерды жою. Индекстерды жою ешқандай қиындық туғызбайды. 

Жою үшін индекс атын білу қажет. Индексты жою операторының синтаксисі 

келесі түрде болады: 

DROP INDEX имя_индекса 

Индексті жою индекстелген өрістерге еш әсер етпейді. Жоюдан кейін 

индекс қайтадан құрылуы мүмкін. 

 

 

6.4 Пайдаланушылардың ақпараттық қажеттіліктерін қамтитін 

сұраныстар 

 

6.4.1 Таңдау сұраныстарын жасау. Шарт бойынша жолдарды іріктеу 

 

SELECT операторымен сұраныстар құру 

 

Мәліметтер базасына қосылу және "Сұраныс жасау" командасын орындау. 

Нәтижесінде "Сұраныстар конструкторының" терезесі ашылады (сурет. 6.4.1.1) 

 

 

 



76 
 

 

6.4.1.1 Сұраныстарды орындау терезесі 

 

1. Сұраныс мәтінін енгізу сурет 6.4.1-ге сәйкес. 

2. Құралдар тақтасында  [Орындау түймешігін басыңыз]. 

 

3. Егер сұраныс дұрыс болса, нәтижесінде оның орындалуы болады және 

нәтиже "Нәтижелер" қойындысында көрсетіледі (сурет. 6.4.2). 

 

 
 

6.4.1.2 Сұраныстарды орындау нәтижесі бар терезе 

 

4. Сұранымды орындау нәтижесінде алынған жолдар саны оң жақтағы 

Мәліметтер торының үстінде көрсетіледі. Сур.2 онда '3 жол' жолы бар. Бұл 

мысалда көптеген жолдар бар,торды толтыру үшін  қажет (онда тек 3 жол бар) 

* 

5. Орындалған операторға қанша жолдың сәйкес келетінін білу үшін, 

көрсетілген Мәліметтер жиынтығының соңына өту керек. 

Бір кесте болған жағдайда, келесі сөз тіркесі бар SELECT сөйлемінің 

жұмыс механизмі. 

1. FROM фразасында көрсетілген кестеден келесі жол таңдалады. 

2. Ол WHERE фразасындағы шартқа сәйкестігі тексеріледі. 

3. Егер нәтиже TRUE тең болса,жол нәтижелік кестеге қосылады және 

SELECT сөз тіркесіне сәйкес пішімделеді,егер ол FALSE тең болса, жол өткізіп 

жібереді.Одан әрі WHERE фразасындағы шарттар үшін жарамды негізгі 

өрнектер қарастырылады. 

Салыстыру операторлары 

Біз барлық профессорлардың тізімін алғыңыз келеді деп болжайық. 

Жаңа сұраныс жасаймыз,SQL сұранысын енгізіңіз,оны орындаңыз,оны 

жұмыс папкасына ЛАБ6_SQL атымен сақтаңыз. 

Сұраныс 1. Профессорлардың тегі шығарамыз. 
SELECT NAME_TEACHER AS ‘Профессорлар тізімі’ 

FROM TEACHER 

 WHERE DOLGNOST = 'профессор'; 

Орындау үшін құралдар тақтасында   [Орындау түймешігін 

басыңыз]. 

Осы кодты орындау нәтижесінде барлық профессорлар тізімі шығады. 
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6.4.1.3  Профессорлар тізімі 

 

Сұраныс 2. 300 грн жоғары шәкіртақы алған барлық студенттерді табу. Sql 

редакторында жаңа сұраныс жасаңыз және келесі кодты енгізіңіз: 

 

SELECT SUTNAME, SUTFNAME  

FROM STUDENT  

WHERE STIPEND > 300; 

Оны орындаңыз. 

 

Жол және уақытша типті бағандар үшін салыстыру операторларын 

пайдаланудың бірнеше мысалдарын келтіреміз.Назар аударыңыз, тек 

константамен бағанның мәнін ғана емес, сонымен қатар бағандардың мәнін де 

салыстыруға болады. 

 

Сұраныс 3.01.01.2002 жылдан кейін жұмысқа қабылданған 

оқытушылардың тегі мен лауазымы шығарылсын. 

 

SELECT NAME_TEACHER AS 'Тегі', DOLGNOST AS 'Лауазым' 

FROM TEACHER 

WHERE DATA_HIRE > '1/01/2002'; 

 

Сұраныс 4. Аты-жөні алфавиттік тәртіппен Сычев тегінен кейін 

орналасқан оқытушылардың аты-жөні мен лауазымы шығарылсын. 

 

SELECT NAME_TEACHER, DOLGNOST  

FROM TEACHER  

WHERE UPPER(NAME_TEACHER) > 'Сычева'; 

 

Логикалық операторлар  

AND 

OR 
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NOT 

 

Логикалық оператор AND пайдалану 

Сұраныс 5. Макарово қаласында тұратын және стипендиясы 100 грн 

жоғары студенттердің аты-жөні шығарылсын. 

 

SELECT SUTFNAME 

FROM STUDENT 

 WHERE CITY = 'Макарово' AND STIPEND >100; 

 

OR логикалық операторын пайдалану 

Сұраныс 6. 1 немесе 8 корпуста орналасқан кафедралардың атауларын 

шығару. 

 

SELECT NAME_KAFEDRU, NUM_KORPUSA 

FROM KAFEDRA 

WHERE NUM_KORPUSA =1 OR NUM_KORPUSA =8; 

 

NOT логикалық операторын пайдалану 

Сұраныс 7. Математика және информатика факультеттерінен басқа барлық 

факультеттердің атауларын шығараңыз 

 

SELECT NAME_FACULTETA  

FROM FACULTET 

 WHERE NOT LOWER(NAME_FACULTETA) = 

'математикажәнеинформатика';. 

 

Логикалық операторларды біріктіру 

Сұраныс 8. 550-ден кем ставкалары бар немесе 60-тан асатын 

ассистенттердің атауын, лауазымын, мөлшерін және жәрдемақыларын алу. 

 
SELECT NAME_TEACHER, DOLGNOST, Salary, Rise  

FROM TEACHER  

WHERE LOWER(DOLGNOST) ='ассистент' AND (Salary < 550 OR Rise 

> 60); 
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6.4.2 Мәліметтерді сұрыптау және топтау сұраныстарын жасау. Өзгерту 

сұраныстары. Кіріктірілген функцияларды пайдалану. 

 

Кірістірілген функциялар (Transact-SQL) 

Кесте 1. Функциялар түрлері 

Функция Сипаттамасы 

Жолдар жиынтығын 

қайтаратын функциялар. 

SQL-нұсқауда кестелік сілтемелер сияқты 

пайдалануға болатын нысанды қайтарады. 

Агрегаттық функциялар Мәндер коллекциясын өңдейді және бір 

нәтиже береді. 

Ранжирлеуші функциялар Секциядағы әр жол үшін ранжирлеуші 

мәнді қайтарады. 

Скалярлық функция Өңдейді және бір мәнді қайтарады. 

Скалярлық функцияларды өрнек жол 

берілетін барлық жерде қолдануға болады. 

 

COUNT функциясы 

COUNT функциясы екі пішімге ие. Бірінші жағдайда кіріс кестесіндегі 

жолдар саны қайтарылады, екінші жағдайда-кіріс кестесіндегі аргумент 

мәндерінің саны:  

C0UNT(*) C0UNT([DISTINCT | ALL] өрнек) 

 

Сұраныс 1. Дерекқорда қанша мұғалім бар екендігі туралы ақпарат? 

SELECT COUNT(*) AS "Оқытушылар саны"  

FROM TEACHER; 

Sql-ді орындау үшін, өңдеу тақтасында Орындау түймешігін басыңыз. Осы 

кодты орындау нәтижесінде барлық оқытушылардың саны есептеледі. 

 

 

Сурет 6.4.2.1 Сұраныс жауабы 

 

2 сұраныс өз бетінше жасау. Математика және информатика факультетінде 

қанша кафедра бар?  
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Сұраныс 3. "Компьютерлік жүйелер және желілер" кафедрасының 

оқытушылары қанша түрлі лауазымдарда жұмыс істейді? 

SELECT C0UNT(DISTINCT DOLGNOST)  

FROM KAFEDRA d, TEACHER t  

WHERE d.KOD_KAFEDRU = t.KOD_KAFEDRU AND  

LOWER(d.NAME_KAFEDRU) = 'Компьютерлік жүйелер және желілер '; 

 

SUM функциясы 

Бұл агреаттық функция кіріс кестесінің барлық жолдары үшін аргумент 

мәндерінің сомасын есептейді. Аргументтің сандық түрі немесе уақыт аралығы 

болуы керек. Бұл функцияда сондай-ақ негізгі пайдалану рұқсат етіледі 

DISTINCT және ALL сөздері. 

Сұраныс 4 . Барлық ассистенттердің жиынтық ставкасы қандай? 

SELECT SUM(Salary)  

FROM TEACHER  

WHERE LOWER(DOLGNOST) = 'ассистент'; 

 

DISTINCT функциясы тек Аргументтің әр түрлі мәндерін қарастыруы 

керек екенін көрсетеді, a ALL — қайталанатын мәндерді қоса алғанда, барлық 

мәндер (бұл опция әдепкі бойынша қолданылады). FILTER фразасы функция 

аргументі ретінде қолданылатын бағанды қосымша кесте жолдарын таңдауға 

мүмкіндік береді.  

Унарлық агрегат функциясының жалпы пішімі келесі: 

функцияның атауы ([ALL | DISTINCT] өрнек) [FILTER (WHERE шарты)] 

 

AVG функциясы 

AVG агрегаттық функциясы кіріс кестесінің барлық жолдары үшін 

аргументтің орташа мәнін есептейді. Аргументтің сандық түрі немесе уақыт 

аралығы болуы керек. 

 

MIN және MAX функциялары 

Бұл функциялар кіріс кестесінің барлық жолдары үшін аргументтің 

максималды (MAX) және минималды (MIN) мәндерін табуға мүмкіндік береді. 

Сұраныс 5. Оқытушының ең жоғары жалақысы қандай ? 

SELECT MAX(Salary + Rise)  

FROM TEACHER; 

 

Жол функциялары 

Бұл функциялар аргумент ретінде таңбалар жолын және нәтиже де 

символдық жолды қайтарады. SQL стандарты және екілік жолдар  және дәл 

осындай функциялар үшін  екілік жолдар нұсқасын ұсынады. 
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UPPER, LOWER функциялары 

 

Бұл функцияларды біз қарастырып, бірнеше рет пайдаландық. Олар келесі 

форматқа ие: 

UPPER (жол) 

LOWER (жол) 

 

Сұраныс 6. Барлық оқытушылардың тегін бас әріптермен шығару. 

SELECT UPPER(NAME_TEACHER) AS " Барлық бас”  

FROM TEACHER; 

 

Күн мен уақыт компоненттерін алатын функциялар. 

Функция операндтан көрсетілген компонентті шығарып, оны сан түрінде 

қайтарады.  

DATENAME ( datepart , date ) 

Мұнда date-уақытша түрдегі өрнек, ал datepart-келесі мәндердің бірі 

болатын  уақытша бірлік: YEAR, MONTH, DAY, HOUR, MINUTE, SECOND 

және т. б. 

 

Сұраныс 7. 1979 жылы туған барлық оқытушылардың тегі шығарылсын. 

SELECT Name_teacher, BIRTHDAY  

FROM TEACHER  

WHERE DATENAME(YEAR, BIRTHDAY)=1979; 

 

Dateadd (компонент, Саны , күні) 

Мұнда саны - қосылатын жылдар, ай, күн және т. б. саны, ал компонент-

келесі мәндердің бірі болатын уақытша бірлік: YEAR, MONTH, DAY, HOUR, 

MINUTE,SECOND. 

Мысалы, DATEADD (month, 1, '2006-08-30')м 

 

Сұраныс 8. Оқытушыны жұмысқа қабылдау күнін C әрпінен басталатын 

тегіне 3 айға көбейту жағына қайта есептеуді жүзеге асыру. 

SELECT NAMEACHER, DATA_HIRE AS ' Қабылдау күні ', 

DATEADD (month,3, DATA_HIRE) as ' Плюс 3 ай ' 

FROM TEACHER 

WHERE (NAME_TEACHER) LIKE'%'; 

 

DATEDIFF функциясы 

DATEDIFF ( datepart , startdate , enddate ) 

Сұраныс 12. Мысалы, Статывканың қанша ай жұмыс істейтінін білгіңіз 

келсе, мұндай сұранысты орындауға болады: 

SELECT 'Статыв жұмыс істеді ' || R0uND(DATEDIFF(month,GETDATE(), 

DATA_HIRE),1) || 

 ' месяцев' AS " Статывканың жұмыс өтілімі"  
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FROM TEACHER  

WHERE NAME_TEACHER LIKE 'Статыв%'; 

 

SQL Server 2008 ортасында жасалатын қарапайым сұраныстар 

командаларын көрсетіп берейік.  

 

 
 

Сурет 6.4.2.2 Бір кестеден алынған шарт арқылы өңделген сұраныс 

 

 
 

Сурет 6.4.2.3 Барлық өрістерді шығаратын сұраныс 
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Сурет 6.4.2.4 Студенттің аты жөні шарт арқылы өңделген сұраныс 

 

 

6.5 Сұрыптау. Топтастыру. 

 

Жолдарды топтастыру сұраныстары 

GROUP BY - кестенің барлық жолдарын бір немесе бірнеше бағандардың 

(және олардың үстіндегі өрнектер) мәндерінің теңдігі белгісі бойынша топтарға 

бөлуге мүмкіндік береді. 

GROUP BY фразасы WHERE фразасынан кейін орын алу қажет, (егер ол 

жоқ болса, онда FROM фразасынан кейін). Топ фразасының жалпы синтаксисі:  

GROUP BY өрнек[, өрнек]... 

 

Бір баған бойынша топтастыру  

 

Сұраныс 1. Әрбір корпус үшін ондағы кафедралардың санын санау. 

SELECT NUM_KORPUSA AS “Корпус”, 

СOUNT(*) AS "Кафедралар саны" 

FROM KAFEDRA 

 

Бірнеше бағандар бойынша топтастыру 
 

Сұраныс 2. 1 корпуста орналасқан әр факультет үшін әр топ бойынша 

қанша студент оқиды. 

 

SELECT f.Name_faculteta, 

s."GROUP", count(s."GROUP") AS " Топтағы студенттер саны " 

FROM FACULTET f, KAFEDRA d, STUDENT s  

WHERE f.KOD_FACULTETA = d.KOD_FACULTETA AND  
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d.KOD_kafedru = s.KOD_kafedru AND  

d.NUM_KORPUSA = '1' 

GROUP BY f.Name_faculteta,s."GROUP"; 

 

Өрнектерді пайдалану 

 

Сұраныс 3. 1500-ден аспайтын жалақының әрбір мәні үшін бұл мән мен 

оқытушылардың санын, осындай жалақы алатындарды шығару. 

SELECT Salary + Rise, C0UNT(*) 

 FROM TEACHER 

 WHERE Salary + Rise <= 1500 GROUP BY Salary + Rise; 

 

Сұраныс 4. Бір лауазым атқаратын оқытушылардың әрбір тобы үшін ең 

төменгі және ең жоғары ставкалар арасындағы орташа мәнді, сондай-ақ орташа 

ставкалар арасындағы ең төменгі және ең жоғарғы мәндерді шығару. 

SELECT AVG(MIN(Salary)) AS AVG_MIN,  

AVG(MAX(Salary)) AS AVG_MAX,  

MIN(AVG(Salary)) AS MIN_AVG, 

MAX(AVG(Salary)) AS MAX_AVG  

FROM TEACHER 

 GROUP BY Dolgnost ; 

 

Алынған топтардың арасында жолдарды іріктеу үшін HAVING сөзін 

қолданған жөн. Ол бастапқы кестелерге арналған WHERE фразасы сияқты 

топтар үшін бірдей рөл атқарады және тек GROUP BY фразасы болғанда ғана 

пайдаланылуы мүмкін. 

SELECT сөйлемінде WHERE, GROUP BY және HAVING сөз тіркестері 

келесі тәртіпте өңделеді. 

 
WHERE фразасы көрсетілген шартты қанағаттандыратын жолдарды таңдайды. 

GROUP BY фраза таңдалған жолдарды топтайды. 

HAVING фразасы онда көрсетілген шартты қанағаттандыратын топтар 

іріктеледі. 

 

Жоғарыда айтылғандарға байланысты, алдыңғы сұраныс салуды осылай 

жазу қажет.  Онда сұранысты осылай жазамыз:  

Сұраныс 5. Жұмыс істейтін профессорлардың жиынтық саны 1-ден асатын 

кафедралардың нөмірлерін шығару. 

SELECT KOD_kafedru as "Кафедра номерлері" ,Count(*) as "Кафедрадағы 

профессорлар саны"  

FROM TEACHER  

WHERE dolgnost='профессор'  
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GROUP BY KOD_kafedru 

 having count(dolgnost) > 1 

 

HAVING фразасында бағандарды қолдана топтастыру. 

 

Сұраныс 6. Бір немесе одан да көп профессорлар жұмыс істейтін 

математика және информатика факультеті кафедраларының атауларын шығару. 

Сондай-ақ профессорлардың санын және олардың жиынтық жалақысын 

көрсету. 

SELECT d.Name_kafedru, Count(*), SUM(t.salary + t.Rise) 

 FROM FACULTET f, KAFEDRA d, TEACHER t  

WHERE f.KOD_FACULTETA = d.KOD_FACULTETA AND 

 d.KOD_kafedru = t.KOD_kafedru AND 

 LOWER(f.Name_faculteta) = 'математиктер және информатиктер' AND  

LOWER(t.Dolgnost ) = 'профессор'  

GROUP BY d.Name_kafedru  

HAVING COUNT(*) > 0; 

 

GROUP BY фразасынсыз  HAVING фразасы 

Бұл жағдайда SELECT сөз тіркестері тізімінде олармен  тек 

константаларды, агрегаттық функциялар мен өрнектерді ғана пайдалануға 

болады. 

Сұраныс 7. Егер барлық оқытушылардың жиынтық жалақысы 15 000-нан 

асса, олардың ең төменгі мөлшерлемесін, ең жоғарғы үстемесін және жиынтық 

жалақысын шығарыңыз.  

SELECT MIN(Salary), MAX(Rise), SUM(Salary + Rise)  

FROM TEACHER  

HAVING SUM(Salary + Rise) > 15000; 

WHERE фразасы бар болса, алдымен оның шартына сәйкес жолдарды 

іріктеу жүргізіледі, содан кейін ғана HAVING фразасының шарты 

қолданылады. 

 

Сұраныс 8. Егер барлық ассистенттердің жиынтық жалақысы 2500-ден 

асса, олардың орташа ставкасын, орташа үстемесін және жиынтық жалақысын 

шығарсын. 

SELECT AVG(Salary), AVG(Rise), SUM(Salary + Rise)  

FROM TEACHER 

 WHERE LOWER(Dolgnost ) = 'ассистент'  

HAVING SUM(Salary + Rise) > 2500;  

 

Қорытынды жолдарды сұрыптау 

Біз атап өткендей, Мәліметтер қорының кестелеріндегі жолдар ретсіз. 

Сондай-ақ, сұраныстың қорытынды кестесінің жолдары реттелмеген, бірақ 

оларды SELECT сөйлемінде реттеу үшін ORDER BY фразасын пайдалануға 
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болады. Ол онда көрсетілген бағандардың (және бағандардың үстіндегі 

өрнектердің) мәні бойынша қорытынды сұраныс кестесі жолдарын 

сұрыптайды. 

Бұл фразаның синтаксисі келесі: 

ORDER BY сұрыптау_ерекшелігі[. сұрптау_ерекшелігі]... 

мұнда, сұрыптау ерекшелігі осындай синтаксис бар: 

өрнекті_сұрыптаушы [бағыттаушы_сұрыптаулар] [ереже_NULL] 

 

Баған немесе өрнек бойынша сұрыптау 

Баған бойынша сұрыптау 

Сұрыптаудың қарапайым нұсқасы-бұл нәтиже беретін кесте бағандарының 

бірі бойынша сұрыптау. 

Сұраныс 9. Профессорлар мен доценттердің тектерінің алфавиттік тізімі 

шығарылсын. 

SELECT NAME_TEACHER  

FROM TEACHER  

WHERE LOWER (Dolgnost ) =’профессор’ OR 

 LOWER(Dolgnost ) = 'доцент'  

ORDER BY NAME_TEACHER; 

 

Бағандардың үстінен өрнегі бойынша сұрыптау 

Жолдарды бағанның мәні бойынша ғана емес, бағанның үстіндегі өрнектің 

мәні бойынша да реттеуге болады. 

Сұраныс 10. Ассистенттердің аты-жөні және оның өсуі бойынша олардың 

жалақысы шығарылсын. 

SELECT Name_teacher, Salary + Rise  

FROM TEACHER 

 WHERE LOWER(Dolgnost ) = 'асcистент’ 

 ORDER BY Salary + Rise; 

 

Сұрыптау бағыты 

Сұраныс 11. Ассистенттердің аты-жөні және олардың жұмысқа 

қабылданған күні күннен бастап шығарылсын. 

SELECT Name_teacher, Data_hire 

 FROM TEACHER 

 WHERE LOWER(Dolgnost) = 'ассистент'  

ORDER BY Data_hire ASC; 

 

 

 

 

 

 

 



87 
 

6.6 Мәліметтер базасына өзгерістер енгізу 

 

Жаңа Мәліметтерді қосу 

Жаңа Мәліметтер INSERT операторымен қосылады. 

Сұраныс 1. Кірістірілген шамалар ретінде константтар қолданылғанда.  

INSERT INTO Person(Pr_ID, Pr_LastName, Pr_FirstName) 

 VALUES(150, 'Асқаров', 'Әділ'); 

 

Бар Мәліметтерді жою 

Кестеден жолдард ы жою үшін DELETE операторы қолданылады. Міне, 

оның жеңілдетілген синтаксисі: 

DELETE FROM Кесте_аты 

[WHERE <іздеу_шарты>]; 

Егер ұсыныс WHERE пайдаланылмаса, кестедегі барлық жолдар 

жойылады. 

Сұраныс 2. Барлық қызметкерлерді жою. 

DELETE FROM Employee; 

Сұраныc 3. 150 және одан да көп нөмірлері бар барлық адамдарды жою.  

DELETE FROM Person  

WHERE Pr_ID >= 150; 

 

Бар Мәліметтерді жаңарту 

UPDATE операторы бір кестенің таңдалған жолдарындағы бір немесе 

бірнеше бағандардың мәндерін жаңартады. Жаңарту жолдары WHERE 

ұсынысында көрсетіледі. Егер WHERE ұсынысын жіберіп алсаңыз, кестенің 

барлық жолдары өзгереді. 

UPDATE Кесте_аты 

SET Баған =<шамасы> [, 

 [WHERE <іздеу шарты>  ] 

Сұраныc 4. 10% -ға дейін барлық қызметкерлердің жалақысын өсіріңіз: 

UPDATE Employee 

 SET Salary = 1.1*Salary; 

Сұраныc 5. Барлық қызметкерлердің жалақысын өсіру, жалақысы 10000 – 

нан аз алатындарды 15% - ға дейін көтеру. 

UPDATE Employee  

SET Salary = 1.15*Salary;  

WHERE Salary <= 10000;   

 

Жаңа жолдарды қосу 

INSERT ұсынысы Мәліметтер қорының кестесіне жолдарды енгізеді. Бұл 

команданың үш түрі бар: 

INSERT VALUES (Кестеге анық берілген жолды енгізеді.) 

INSERT SELECT (Сұранымды орындау нәтижесінде таңдалған жолдар 

тобын кірістіреді.) 
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INSERT DESALT VALUES (Әдепкі мәндерді кірістіреді.) 

 

Жеке жолдарды кірістіру 

Кестеге бірнеше жолды енгізу керек кезде шағын операциялар үшін 

пайдалану ыңғайлы. Бұл сөйлемнің синтаксисі келесі: 

INSERT INTO кесте_атауы [<баған_атауы [,баған_атауы] ...)] 

VALUES (мәні[, мәні]...); 

Сұраныc 6. FACULTET кестесіне бір жолды кірістіру. 

 

 

6.6.1 FACULTET кестесіне жаңа жол қосу 

 

Кірістірілген мән ретінде сұраныс нәтижесі 

Сұраныc 7. Мысалы, келесі сөйлемде жаңадан салынған кафедра 

меңгерушісінің тегі ретінде "компьютерлік ғылымдар және технологиялар" 

факультеті деканының тегі таңдалады . 

INSERT INTO KAFEDRA (name_kafedru, kod_faculteta, fio_zavkaf)  

VALUES ( 'Философия', 5, (SELECT fio_decana FROM FACULTET 

WHERE LOWER(Name_faculteta) = ' халықаралық ')); 

 

Барлық жолдарды жаңарту 

UPDATE командасының синтаксисі анықтамасынан көрініп тұрғандай, 

WHERE фразасы факультативті болып табылады. Ол болмаған жағдайда 

кестенің барлық жолдары SET фразасына сәйкес жаңартылады. SET 

фразасында бірнеше кесте бағандарының мәндерін бір уақытта өзгертуге 

болады. 

Сұраныc 8.Барлық оқытушылардың  мөлшерлемесі 12 % және үстемесі 7 % 

- ға артады. 

UPDATE TEACHER  

SET Salary = Salary + Salary * 0.12, Rise = Rise + Rise * 0.08; 

Ескерту. Мәліметтер қосу үшін ,   түймені басуды ұмытпаңыз, содан 

кейін  кестеге енгізілген өзгерістерді растау үшін. TEACHER кестесіне 

енгізілген өзгерістерді қараңыз. 
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Шартты жаңарту 

Бұл вариант WHERE фразасын пайдаланады. Бұл жағдайда тек WHERE 

фраза шарты орындалатын кесте жолдарының бағандары жаңартылады.  

Сұраныc 8. Барлық ассистенттердің  айлығы мен үстемесін 10 % - ға 

арттыру.  

UPDATE TEACHER  

SET Salary = Salary * 1.1, Rise = Rise * 1.1  

WHERE LOWER(Dolgnost ) = 'ассистент'; 

Өз бетінше сұраныс  жасау 9. Заң факультетінің деканаты 232 8 корпустың 

бөлмесіне көшті деп белгіленсін. 

 

WHERE фразасындағы ішкі сұраныстар 

WHERE фразасында ішкі сұраныстарды пайдалануға болады, SELECT 

ұсынысында біз оны қалай жасағандай. 

Бұл басқа кестелерден ақпарат негізінде жаңарту үшін жолдарды таңдауға 

мүмкіндік береді. 

Сұраныc 9. Мысалы, математика және информатика факультетінің 

қолданбалы математика кафедрасының барлық оқытушыларының ставкасын 

бір жарым есеге көбейту: 

UPDATE TEACHER 

SET Salary = Salary * 1.5  

WHERE KOD_kafedru = (SELECT KOD_kafedru FROM KAFEDRA  

WHERE LOWER(Name_kafedru) = 'қолданбалы математика'); 

 

SET фразасындағы ішкі сұраныстар 

SET фразасының екі түрін қолдануға болады:  

SET {баған_атауы | (бағандар_тізімі)} = (ішкісұраныс) 

Сұраныc 10. Барлық ассистенттерге жоғары оқу орны бойынша ағымдағы 

орташа үстеменің 70% - ына тең үстемақы белгіленсін. 

UPDATE TEACHER  

SET Rise = (SELECT SUM(Rise) * 0.7 / COUNT(*)  FROM TEACHER)  

WHERE LOWER(Dolgnost ) = 'ассистент'; 

 

Бар жолдарды жою 

Команда синтаксисі келесі: 

DELETE FROM кесте_атауы [[AS] синоним] 

 [WHERE шарты]; 

 

Кестенің барлық жолдарын жою 

Кестенің барлық мазмұнын жою үшін WHERE фразасын пайдалану қажет 

емес. Есіңізде болсын, сіз кестені өзі емес, тек оның барлық жолдарын алып 

тастайсыз. 

Сұраныc 11. Educator Мәліметтер қорында Қызметкерлер кестесін жою. 

use Educator  
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DELETE FROM Қызметкерлер; 

 

 

6.7 Көріністерді жасау және басқару 

 

Көріністі жасау үшін келесі Transact-SQL командасы қолданылады: 

CREATE VIEW [Мәліметтер қорының аты.] [иесінің аты.] 

Көріністің аты 

[(Колонканың аты [,... n])] 

[WITH{ENCRYPITION\SHEMABINDING\ 

VIEW_METADATA} 

AS Команда SELECT  

[WITH CHECK OPTION] 

Тапсырма 1. Authors базалар кестесіне сілтеме жасайтын Auth көрінісін 

жасау тек Калифорния 'СА' авторларын немесе баспамен келісім-шартқа қол 

қоймаған авторларды келесі команданы орындау арқылы көрсету: 

CREATE VIEW auth  

WITH SHEMABINDING  

AS SELECT au_id, au_lname, au_fname, phone  

FROM dbo. Authors 

 WHERE state = ‘CA’ OR contract = 0  

WITH CHECK OPTION. 

Тапсырма 2. Auth көрінісіне сілтеме жасайтын report көрінісін жасау және 

titleauthor және titles кестелері, онда au_fname авторының аты, au_lname 

авторының тегі және ол жазған кітаптардың қысқартылған атаулары 

көрсетіледі. 

CREATE VIEW report  

AS SELECT [Тегі] = CAST (au_lname aschar(10)), 

 [Аты] = CAST(au_fname aschar(10)),  

[Кітаптар аттары] =  

CAST (title as char(30)) +  

CASE WHEN LEN (title) >30 THEN ‘...’ END 

 FROM auth a, titleauthor ta, titles t  

WHERE ta.au_id = a.au_id AND 

 t.title_id = ta .title_id. 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 
 

6.8 Мicrosoft SQL SERVER-дегі TRANSACT-SQL тілінің көмегімен 

бағдарламалау негіздері 

 

Кесте 1. Transact SQL тіліндегі арнайы белгілер мен қарапайым операторлар 

Белгі Тағайындалуы Белгі Тағайындалуы 

* Көбейту  “ “ Мәтіндік мән, егерде 
SER QUOTED_IDENTIFIER 

OFF 

- Айырым  ‘ ‘ Мәтіндік мәндер 

% Екі санның бөлгеннен 

қалдығы 

<> Тең емес 

+ Қосу [ ] Бос орны бар 

идентификатор 

= Теңдік немесе 

салыстыру  

!< Артық емес 

<= Кіші немесе тең !> Кем емес 

>= Артық немесе тең > артық 

!= Тең емес < кем 

@ Айнымалы алдында 

қойылады . 
Аналы және 

бағынышты 

нысандарды айыру 

@@ Жүйелі функцияға 

сілтеме 

/ бөлу 

-- Бір жолдық түсіндірме /* */ Көпжолдық түсіндірме 

 

Айнымалылар сақталатын процедуралар мен функцияларда аралық 

Мәліметтерді сақтау үшін қолданылады. Барлық айнымалылар Жергілікті деп 

саналады. Айнымалының аты @ - мен басталуы керек. 

Айнымалыларды жариялау 

MS SQL Server белгілеулеріндегі Синтаксис: 

DECLARE @айнымалылар_аты1 айнымалылар_типі, 

@айнымалылар_атыN айнымалылар_типі 

Егер айнымалы түрі өлшемді көрсетсе, онда айнымалыларды жариялау 

үшін келесі синтаксис қолданылады: 

DECLARE @ айнымалылар_аты1 айнымалылар_типі (өлшемі), ., @ 

айнымалылар_атыN айнымалылар_типі ((өлшемі) 

Сұраныс 1. SQL редакторында айнымалыларды олардың мәндерін 

енгізумен және нәтиже шығарумен хабарлауды жазыңыз: 

DECLARE @a INT, @b numeric(10,2) 

SET @a = 20 

SET @b = (@A+@a)/15 

SELECT @b -нәтиже экранға шығару 

Бұл құрылымды орындау үшін іске қосыңыз. Экранда келесі нәтиже пайда 

болады.  
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6.8.1 Сұраныс нәтижесі 

 

Сұраныс 2. Студенттер кестесіндегі жолдар санын алып, бұл айнымалының 

мәнін беру.  

DECLARE @a INT 

 SELECT @a = COUNT(*) FROM Student  

SELECT @a 

SET және SELECT кілт сөздерінің тіркесімі 

Сұрау кодын 2 cұраныстан келесі үлгіге өзгертіңіз: 

DECLARE @a INT 

 SET @a = (SELECT COUNT(*) FROM Authors)  

SELECT @a 

 

TABLE айнымалы түрі арқылы уақытша кестені жасау 

Declare арқылы, жақшаларда кесте бағандары, олардың түрлері, өлшемдері, 

әдепкі мәндері, сондай-ақ PRIMARY KEY немесе UNIQUE типті индекстері 

көрсетіледі. 

 

Сұраныс 3.  Екі өрісті уақытша кестені жасау, оған 2 жол Мәліметтерімен 

қосылады.  

DECLARE @mytable TABLE (id INT, myname CHAR(20) DEFAULT 

'Төреғали Төреәлі') 

 INSERT INTO @mytable(id) VALUES (1) 

 INSERT INTO @mytable(id, myname) VALUES (2,'Алиев Ержан')  

SELECT * FROM @mytable 

Сұранысты орындаңыз және тексеріңіз! 

Сұраныс 4.  Екі өрісі бар уақытша кестені жасау, факультет кестесінен 

Мәліметтерді таңдау сұрауын орындау нәтижесі ретінде жолдар қосылды. 

DECLARE @mytable TABLE(id INT, myname CHAR(255) DEFAULT  

'Атауын көрсетіңіз')  

INSERT @mytable SELECT kod_faculteta, name_faculteta FROM facultet 

 SELECT * FROM @mytable 

Сұранысты орындаңыз және тексеріңіз! 

Операторлық жақшалар 
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BEGIN 

/ * оларда ДБ объектілерінің құрылымын өзгертетін командаларды 

орналастыруға болмайды. 

Операторлық жақшаларда кем дегенде бір оператор болуы тиіс. 

Поливарианттық тармақтардың, шартты және циклдық конструкциялардың 

конструкциялары үшін талап етіледі. 

*/ 

END 

IF шартты конструкциясы 

Синтаксис: 

IF шарты 

Операторлар жинағы 1 ELSE 

Операторлар жинағы 2 

Сұраныс 4.  Операторлық жақшалар мен шартты құрылымдарды жауапты 

іздеу үшін пайдалану-кафедра саны 10-нан көп, иә немесе жоқ 

DECLARE @a INT 

 DECLARE @str CHAR(30) 

 SET @a = (SELECT COUNT(*) FROM kafedra) 

IF @a >10 BEGIN 

 SET @str = ''Кафедра саны 10-нан артық'  

SELECT @str 

END ELSE 

 BEGIN 

SET @str = ' Кафедра саны = ' + str(@a)  

SELECT @str 

 END 

 

Сұранысты орындаңыз және тексеріңіз! 

WHILE циклі 

Синтаксис: 

WHILE шарты 

Оператор жиынтығы 1 

BREAK 

Опреторлар жиынтығы 2 

CONTINUE 

BREAK және CONTINUE конструкциялары міндетті емес.  

Сұраныс 5. Айнымалы айнымалыны а деп, циклде 100 мәнінен аспайтын 

етіп тексеру. Айнымалы a өз мәнін оның кездейсоқ тәртіптемесін арттырады. 

Сондай-ақ шартты тексеру ұйымдастырылады. 

DECLARE @a INT 

SET @a = 1 

WHILE @a 

BEGIN 

PRINT @a -- айнымалы мәндерді экранға шығару 



94 
 

IF (@a>40) AND (@a <50 ) 

BREAK --1-ші команданың циклға шығуы және орындалуы 

ELSE 

SET @a = @a+rand()*10 

CONTINUE 

END 

PRINT @a 

Сұранысты орындаңыз және тексеріңіз! 

 

 

6.9 Функциялар мен сақталған рәсімдер 

 

Функциялар мен сақталған рәсімдерді жасау, өзгерту және жою тиісінше 

пәрмендермен жүргізіледі: 

CREATE FUNCTION,  

CREATE PROCEDURE ,  

ALTER FUNCTION,  

ALTER PROCEDURE, 

DROP FUNCTION,  

DROP PROCEDURE. 

 

Скалярлық функцияны құру синтаксисі. 

 

 
 

6.9.1 Скалярлық функцияны құру синтаксисі 

 

 

1. Функцияларды жасау 

Команда: 

CREATE FUNCTION (Transact-SQL) 

Кеңейтілген сақталған процедураларды тудыратын EXECUTE нұсқаулары.  



95 
 

Сұраныс 1. Ай есептейтін скалярды пайдаланушы анықтайтын функцияны 

қолдану. 

USE University;  

GO 

IF OBJECT_ID (N'dbo.ISOweek', N'FN') IS NOT NULL 

DROP FUNCTION dbo.ISOweek;  

GO  

CREATE FUNCTION dbo.ISOweek (@DATE date) 

RETURNS CHAR(15)  

WITH EXECUTE AS CALLER 

AS 

BEGIN  

DECLARE @man int; 

DECLARE @ISOweek char(15); 

SET @man= MONTH(@DATE)  

IF (@man=1) SET @ISOweek='Қаңтар';  

IF (@man=2) SET @ISOweek='Ақпан'; 

IF (@man=3) SET @ISOweek='Наурыз'; 

IF (@man=4) SET @ISOweek='Сәуір';  

IF (@man=5) SET @ISOweek='Мамыр';  

IF (@man=6) SET @ISOweek='Маусым'; 

IF (@man=7) SET @ISOweek='Шілде'; 

IF (@man=8) SET @ISOweek='Тамыз'; 

IF (@man=9) SET @ISOweek='Қыркүйек'; 

IF (@man=10) SET @ISOweek='Қазан'; 

IF (@man=11) SET @ISOweek='Қараша';  

IF (@man=12) SET @ISOweek='Желтоқсан';  

RETURN(@ISOweek); END; 

Нәтижені көру үшін, есептеу мәнін экранға шығарамыз мүмкіндіктері " 

еркін күнін, мысалы '12.04.2004'. бұл үшін sql-редакторда төменде жазамыз: 

GO 

SET DATEFIRST 1; 163 

SELECT dbo.ISOweek('12.04.2004') AS 'Ай'; 

 

Төменде нәтиже жиынтығы көрсетілген: 

 

 
 

6.9.2 Сұраныс нәтиже жиынтығы 
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Пайдаланушы жасай алатын барлық мүмкіндіктерді қарау, University топ 

Мәліметтер базасында Нысандар шолғыш терезесінде ашыңыз Бағдарламалау 

/ Функциялар / Скаляр функциялары. 

 

 
 

6.9.3 Объектілер терезесі 

 

 
 

6.9.4 Кестелік мәнді қайтаратын функцияның синтаксисі 

 

Сұраныс 2. Барлық кафедраларда барлық оқытушылардың әрбір лауазымы 

бойынша жинақталатын жалақыны шығару 

USE University; 

GO 

IF OBJECT_ID (N'ufn_SalesByStore', N'IF') IS NOT NULL  

DROP FUNCTION dekan.ufn_SalesByStore;  

GO 

CREATE FUNCTION dekan.ufn_SalesByStore(@storeid int)  
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RETURNS TABLE  

AS  

RETURN 

(  

SELECT d.Name_kafedru AS "Кафедра", 

t.Dolgnost AS "Лауазым",  

SUM(t.Salary + t.RISE) AS "Жалақы суммасы"  

FROM KAFEDRA d, TEACHER t  

WHERE d.KOD_kafedru =t.KOD_kafedru  

and t.salary>@storeid 

GROUP BY d.Name_kafedru, t.Dolgnost 

); 

 

Бұл мүмкіндікті шақыру үшін келесі сұрауды орындау керек: 

GO  

SELECT * from dekan.ufn_SalesByStore(100); 

Төменде нәтиже жиынтығы көрсетілген. 

 

 
 

6.9.5 Сұраныс нәтижесі 

 

Сақталатын рәсімдерді жасау, өзгерту 

MS SQL Server белгілеулеріндегі жаңа немесе бар сақталатын процедураны 

өзгерту операторының синтаксисі: 
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6.9.6 жаңа немесе бар сақталатын процедураны  өзгерту операторының 

синтаксисі 

 

Sp_,#, # # префикстерін пайдаланып, құрылған процедураны жүйелік 

немесе уақытша ретінде анықтауға болады. Бір сақталған процедурада үтірмен 

бөлінген @parameter көптеген параметрлерді орнатуға болады. 

OUTPUT кілт сөзінің болуы тиісті параметр сақталатын процедурадан 

Мәліметтерді қайтаруға арналған. 

Кілт сөз VARYING шығыс параметрі көп нәтиже болатынын анықтайды.  

DEFAULT кілт сөзі әдепкі параметрді қабылдайтын мән болып табылады.  

Негізгі  AS кілт сөзі дененің басында сақталады.  

Сақталатын процедурадан шығуды RETURN командасы арқылы жүзеге 

асыруға болады. 

Сақталатын процедураны жою 

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

Сақталатын рәсімді орындау 

Сақталған процедураны орындау үшін келесі команда қолданылады: 

[[ EXEC [ UTE] процедура_аты [;номер]  

[[@процедура_аты=]{ мәні | @айнымалы_аты}  

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

Егер сақталатын процедураны шақыру пакеттегі жалғыз команда болмаса, 

онда EXECUTE командасының болуы міндетті.  

OUTPUT кілт сөзін қолдану процедураны шақыру кезінде OUTPUT кілт 

сөзін жасау кезінде жарияланған параметрлерге ғана рұқсат етіледі. 

Әрине, көрсетілген DEFAULT сөзі әдепкі параметр үшін ғана рұқсат 

етіледі. EXECUTE командасының синтаксисінен параметр аттары процедураны 

шақырғанда төмен түсірілуі мүмкін. 

Сұраныс 3. Параметрлерсіз процедураны жасау. Процедура барлық 

ассистенттердің санын есептейді: 

CREATE PROCEDURE Count_Assistent  
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AS  

Select count(DOLGNOST) 

from TEACHER 

where DOLGNOST='Ассистент'  

Go 

Сұранысты орындаңыз. University Мәліметтер Қорының 

Бағдарламалау/Сақталатын Процедуралар бөлімінде жасалған процедураны 

қараңыз. 

 

 
 

 

Оны команда арқылы іске қосыңыз: 

EXECUTE Count_Assistent 

Нәтижені тексеріңіз. Ассистенттер саны = 6. 

 

 
6.9.7 Сұраныс нәтижесі 

 

Сұраныс 4 . Кіріс параметрімен процедураны құру.  Мысалы, жалақысы 

берілген параметрден аспайтын ассистенттер санын есептеу керек 

@Sum_salary: 

CREATE PROCEDURE Count_Assistent_Salary 

@Sum_salary as Int  

AS 

Select count(DOLGNOST)  

from TEACHER  

WHERE DOLGNOST='Ассистент' and SALARY>=@Sum_salary  

Go 

Осы процедураны жасаңыз. Оны команда арқылы іске қосыңыз.  

EXEC Count_Assistant_Salary 1500 
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 Нәтижені тексеріңіз. 

Сұраныс 5. Кіріс параметрлері мен Шығыс параметрлері бар процедураны 

жасау: 

CREATE PROCEDURE Count_Assistent_Itogo 

@Sum_salary Int, @Title Char(15) , @Itogo Int OUTPUT 

AS 

Select @Itogo = count(DOLGNOST)  

from TEACHER  

WHERE SALARY<=@Sum_salary 

AND DOLGNOST LIKE @Title 

Go 

Осы процедураны жасаңыз. Командаларды теру арқылы іске қосыңыз: 

Declare @q As int 

EXEC Count_Assistent_Itogo 2000, '%тент%', @q output select @q 

Нәтижені тексеріңіз. 

Сұраныс 6. Кіріс параметрлерімен және RETURN процедурасын құру.  

Егер студенттің нөмірі @param параметріне тең болса және оның Тегі 

"Алімжанова" болса, онда беру 1, әйтпесе 2 

CREATE PROCEDURE checkname @param int AS 

IF (SELECT SUTFNAME FROM STUDENT WHERE STUDENT_ID = 

@param) = ' Алімжанова '  

RETURN 1 

ELSE 

RETURN 2 

Осы процедураны жасаңыз. Командалармен оны іске қосыңыз: 

DECLARE @return_status int 

EXECUTE @return_status = checkname 15 

SELECT 'Return Status' = @return_status 

Нәтижені тексеріңіз. 

Сұраныс 7. Student кестесінде стипендияның мәнін 50 грн-ға азайту үшін 

параметрлерсіз процедураны құру. 

CREATE PROC update_proc AS 

UPDATE STUDENT SET stipend = stipend-50 

Процедура ешқандай Мәліметтерді қайтармайды. 

Осы процедураны жасаңыз. Оны команда арқылы іске қосыңыз. 

EXEC update_proc 

Нәтижені тексеріңіз. 

 
 

6.9.8 Cұраныс нәтижесі 
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Сұраныс 8. Кафедраның нақты меңгерушісі туралы барлық ақпаратты алу 

үшін кіріс параметрі бар процедураны құру: 

CREATE PROC select_zavkaf @k CHAR(10) 

AS 

SELECT * FROM kafedra WHERE fio_zavkaf=@k 

Осы процедураны жасаңыз. Командалармен оны іске қосыңыз: 

EXEC select_zavkaf 'Жантасова' 

немесе 

select_author @k= ' Жантасова '  

немесе 

EXEC select_author @k=' Жантасова ' 

 

 
6.9.9 Сұраныс нәтижесі 

 

Сұраныс 9. Кіріс және шығыс параметрлері бар процедураны құру. 

Көрсетілген кезеңде жұмысқа қабылданған күні бар оқытушылар санын 

анықтау үшін процедураны құру: 

CREATE PROC count_teacher 

@d1 DATE, @d2 DATE, @c INT OUTPUT 

AS 

SELECT @c=count(KOD_TEACHER) from teacher  

WHERE Data_hire BETWEEN @d1 AND @d2 

SET @c = ISNULL(@c,0) 

Осы процедураны жасаңыз. Командалармен оны іске қосыңыз: 

DECLARE @c2 INT 

EXEC count_teacher '01/01/2006', '31/12/2008', @c2 OUTPUT SELECT @c2 

 

 

6.10 Транзакцияларды ұйымдастыру және басқару 

 

Транзакцияларды басқаруда қолданылатын үш команда бар:  

– COMMIT - өзгерістерді сақтау үшін;   

– ROLLBACK - өзгерістерді қабылдамау; 

– SAVEPOINT - қайтарымның ерекше нүктелерін құру. 

Сұраныс 1. Сақтау нүктесін қолдану:  

BEGIN TRAN  

SAVE TRANSACTION point1  

point1 нүктесінде Факультет кестесінің алғашқы күйі сақталады. 

Сұраныс 2. Келесі пәрмендерді орындау арқылы ішкі транзакцияларды 

жасау: 

CREATE TABLE #aaa (cola int) -- 0-ші деңгей 
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BEGIN TRAN -- 1-ші деңгей 

INSERT INTO #aaaVALUES (111)  

BEGIN TRAN -- 2-ші деңгей 

INSERT INTO #aaaVALUES (222) 

BEGIN TRAN -- 3-ші деңгей 

INSERT INTO #aaaVALUES (333) 

SELECT * FROM #aaa 

SELECT ‘Транзакциялардың салынымы’, @@TRANCOUNT 

ROLLBACK TRAN 

SELECT * FROM #aaa -- 0-ші деңгейге өту 

SELECT ‘Транзакциялардың салынымы’, @@TRANCOUNT 

Алынған нәтижелерді талдау. 
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7 ПРАКТИКАЛЫҚ ЖҰМЫСТАР 

 

Практикалық жұмыс №1. Деректер қорын жобалау 

 

Мақсаты: деректер қорын (ДҚ) құрудың, жобалаудың практикалық 

дағдысын қалыптастыру. Пәндік аймаққа талдау жүргізу. Концептуалды 

жобалауды жүзеге асыру. ДҚ-ның объектілерін және олардың атрибуттарын 

анықтауға үйрету. ER-диаграммасы түрінде ДҚ-ның инфологиялық моделін 

құрастыру. ДҚ-ның физикалық жобалау барысында практикалық дағдыларын 

қалыптастыру, ДҚ-ның даталогиялық моделін құрастыру. 

 

Жұмыс барысы 

Пәндік аймақ таңдау (нұсқа бойынша) 

Пәндік аймаққа талдау жүргізу. Таңдалған нұсқа бойынша қысқаша талдау 

жүрізу: кәсіпорын атауы, жұмыс мақсаты, құрылымы, пайдланушылардың 

ақпараттық қажеттіліктері. 

Пәндік аймақтың негізгі мәндеріне сипаттама 

Пәндік аймақтың негізгі мәндеріне(объектілерін) сипаттама жасау. 

Объектілер сипаттамасы кестесін толтыру. 

Кесте №1.1 

№ Объектілер атаулары Қысқаша сипаттама 

1   

2   

 

Осы жерде әрбір объектіге кем дегенде 5 атрибуттан іріктеу жасалады. 

Объектілердің тек қажетті атрибуттары таңдалынып алынады. Әрбір объектіге 

жеке атрибуттар кестелері жасалады.  

Кесте №1.2 

№ Атрибут атаулары Қысқаша сипаттама 

1   

2   

 

Ақпараттық сұраныстарды талдау негізінде  объектілер арасында 

байланыстарды анықтау қажет. Анықталған байланыстар кестесін толтыру. 

 Кесте №1.3 

№ Байланыс атауы Байланысқа түсетін 

объектілер 

Қысқаша сипаттама 

1    

2    

Инфологиялық модель құру. 

Таңдалған нұсқа және жоғарыда толтырылған кестелер негізінде: 

− объектілер класстарын және олардың қасиеттерін сипаттау, 

− олардың арасындағы байланыстарын қою; 

1.3 кесте негізінде байланыстарын түрлерін жазбаша үлгіде негіздеу. 
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Инфологиялық модельді құру барысында құрылатын схемалардың 

формалары бірдей көлемде болуы қажет. 

Даталогиялық модель тұрғызу. 

Таңдалған нұсқа және жоғарыда толтырылған кестелер негізінде, 

инфологиялық модель және ДҚ-ын қалыпқа келтіруге қажет: 

әрбір кестенің өзіне сай алғашқы кілттерін қою 

1.4 кестеге сай әрбір ДҚ-ның әрбір кестесін толтыру 

 

Кесте №1.4 

№ Реквизит 

атауы 

Иденти- 

фикатор 

Тип Ұзын- 

дығы 

Сурет 

форматы 

Шектеулер 

және 

комментарийлер 

       

       

 

 

 

Практикалық жұмыс №2. Microsoft SQL Server серверін іске қосу және 

деректер қорын құру принциптері 

 

Мақсаты: MS SQL Server деректер қорын құрудың негізгі принциптерімен 

таныстыру. Деректер қорымен жүргізілетін негізгі операцияларды үйрету. "SQL 

Server Management Studio" бағдарламасында деректер қорын құруда, өшіруде, 

тіркеуде, іске қосуда, метадеректерді алуда, резервті көшіруде және қалпына 

келтіруде функцияларын қолдануды үйрету. ДҚ-мен жұмыс істеуге арналған 

негізгі SQL операторлармен таныстыру. 

 

Жұмыс барысы: 

Таңдалған нұсқа бойынша деректер қоры файлын құру 

Деректер қорының резервтік көшірмесін құру 

Дерекқор кестелерімен жұмыс істей алатын 2-3 лауазымды тұлғаны 

анықтаңыз. Әрбір лауазымды тұлға үшін ол пайдалана алатын артықшылықтар 

жиынтығын анықтаңыз.  

SQL Server Management Studio утилитасында әр қызметкер үшін осы рөлді 

белгілі бір артықшылықтар беретін тиісті рөл жасаңыз. Содан кейін, әрбір 

позицияға бір пайдаланушы жасаңыз және оларға тиісті рөлдерді 

тағайындаңыз. 

SQL-атауын SurnameStudent_Lab_2 атымен файлдағы нұсқаулармен үнемі 

сақтаңыз. 

SQL Server Management Studio қызметінің ДҚБЖ-нен жасалған жұмыс 

нәтижелерінің сценарийлері мен сценарийлерінің sql-командаларын көрсету 

үшін мәтіндік есеп жасаңыз. 
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Практикалық жұмыс №3. Кестелер мен шектеулерді құру 

 

Мақсаты: Кестелерді құрудың, өзгертудің және өшірудің тәсілдерін үйрену. 

"SQL Server Management Studio" қосымшаларын қолданып, кестелердің 

құрылымын құру, өшіру және өзгерту дағдыларын қалыптастыру. Кестелер 

және индекстерді құруда SQL операторларды қолдану. 

 

Жұмысты орындау барысы: 

№2 Зертханалық жұмыста қарастырылған SQL Server Management Studio 

ДББЖ-де нұсқа бойынша құрылған мәліметтер қорында:  

деректер қорының барлық кестелерін, кілттерін және арасындағы 

байланыстарын құрыңдар; 

әрбір кесте алғашқы кілттері болуы шарт; 

сыртқы кілт шектеуі көмегімен кестелер арасындағы барлық байланыстар 

беріліп, қойылуы шарт; 

берілген тапсырманың шарттарына сәйкес, кейбір кестелерде бағандар 

толықтылығына қосымша шектеулер қойылуы мүмкін немесе қосымша өрістер 

жалғанады; 

деректер қорының диаграммасын құрыңдар; 

кестелерді кем дегенде 5 жазбамен толтырыңыздар; 

SQL Server Management Studio ДББЖ-де орындалған жұмыстар бойынша, 

скриншот ретінде жазба есебін дайындау. 

 

 

 

Практикалық жұмыс №4. SQL тіліне кіріспе. SQL тілінде кесте және 

шектеулерді құру. 

 

Мақсаты: SQL Server бағдарламалау жүйесінің негізі болып табылатын, 

құрылымданған сұраныс тілі Transact-SQL-ді үйрету, құрылатын деректер 

қорының объектілерін бағдарламалау және инструменталды ортаны құру 

дағдыларын арттыру. Кестелер және индекстермен жұмыс жасау үшін SQL –

операторларды үйрену. Кестелерді құру, өзгерту және өшіру үшін қажетті sql-

бұйрықтарды орындауды үйрету. SQL Server –де қолданылатын шектеулер 

түрлерімен таныстыру. 

 

Жұмысты орындау барысы 

Өз бетімен SQL тілінің командаларын қолдана отырып, таңдалған нұсқа 

бойынша деректер қорын құру.  

Sql операторлары көмегімен  деректер қорының кестелерін және оның 

өрістерін толтыру.Алғашқы кілттерін беру. 
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Практикалық жұмыс №5. Таңдау сұраныстарын құру. Жазбаларды 

шарт бойынша іріктеу. 

 

Мақсаты: реляциялық ДББЖ-де қолданылатын кестелерден мәліметтерді 

алу операторларын үйрету. SQL Server Managmant Studio бағдарламасында 

SELECT операторымен жұмыс жасау дағдыларын қалыптастыру.  

 

Жұмысты орындау барысы: 

Таңдалған нұсқа бойынша құрылған деректер қорлары бойынша Transact-

SQL тілінде шарт бойынша келесі сұраныс түрлерін құру: 

− салыстыру операторлары көмегімен 3 қарапайым сұраныс түрін құру; 

− логикалық операторлар AND, OR және NOT көмегімен 3 сұраныс түрін 

құру. 

− логикалық операторлар комбинацияларын қолданып, 1сұраныс құру. 

− бағандар бойынша, 1сұраныс құру. 

− анықталмаған мәнді тексеру бойынша 1 сұраныс құру. 

SQL команда барлық бағдарламалық инструкцияларын *.sql кеңейткішімен 

ФИО_студента/Лаб5 бумасына сақтаңыздар. 

Әрбір сұранысқа мәтіндік тапсырма құрастыру, ол деректер қорында 

орындалуы шарт. 

Жазба есебін дайындау.  

 

 

 

Практикалық жұмыс №6. Көпкестелер сұраныстарын құру. Қосу 

сұраныстары 

 

Мақсаты: реляциялық ДББЖ-де қолданылатын кестелерден мәліметтерді 

алу операторларын үйрету. SQL Server Managmant Studio бағдарламасында 

SELECT операторымен жұмыс жасау дағдыларын қалыптастыру.  

 

Жұмысты орындау барысы: 

Таңдалған нұсқа бойынша құрылған деректер қорлары бойынша Transact-

SQL тілінде шарт бойынша келесі сұраныс түрлерін құру: 

− екі кестенің декартты көбейтінділерін табу сұранысы; 

− екі кестенің теңдігі бойынша біріктіру үшін 3 сұраныс түрін құру; 

− екі кестені теңдігі және шарт бойынша іріктеу арқылы біріктіру 

сұранысын құру; 

− үш кестені біріктіру сұраныстарын құру; 

− бастапқы құрылған сұраныстардың көшірмелерін құрып, оларды сыртқы 

толық кестемен байланыстыру сұранысын құру; 

− симметриялық біріктіру және өшіру сұраныстарын құру. 

SQL команда барлық бағдарламалық инструкцияларын *.sql кеңейткішімен 

ФИО_студента/Лаб6 бумасына сақтаңыздар. 
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Әрбір сұранысқа мәтіндік тапсырма құрастыру, ол деректер қорында 

орындалуы шарт. 

Жазба есебін дайындау.  

 

 

Практикалық жұмыс №7. Деректерді топтастыру және сұрыптау 

сұраныстарын құру. Өзгерту сұраныстары. Құрылымдық функцияларды 

қолдану.  

 

Мақсаты: реляциялық ДББЖ-де қолданылатын SELECT операторымен 

деректерді кестелерден алу және деректерді топтастыру мен сұрыптауды 

орындау. Тіл синтаксисін үйрету. Сұраныс тілінде құрылымдық функцияларды 

қолдануды үйрену.  

Жұмысты орындау барысы: 

Таңдалған нұсқа бойынша құрылған деректер қорлары бойынша Transact-

SQL тілінде шарт бойынша келесі сұраныс түрлерін құру: 

Count функциясын қолданып сұраныс құру; 

SUM функциясын қолданып сұраныс құру; 

UPPER, LOWER функциясын қолданып сұраныс құру; 

уақытша функцияларды пайдаланып сұраныс түрлерін құру; 

бір бағанды топтастыру бойынша сұраныс құру; 

бірнеше бағандарды топтастыру сұранысын құру; 

HAVING іріктеу тобы шартын қолданып сұраныс түрін құру;  

HAVING GROUP BY фразасынсыз қолданып сұраныс құру; 

бағандар бойынша сұрыптау сұраныстарын құру; 

кестеге жаңа жазбаларды қосу сұраныстарын құру; 

кестедегі деректерді жаңарту(обновление) сұранысын құру; 

WHERE фразасын қолданып деректер нәтижелерін шығару сұраныстарын 

құру; 

деректерді жою сұраныстарын құру. 

SQL команда барлық бағдарламалық инструкцияларын *.sql кеңейткішімен 

ФИО_студента/Лаб7 бумасына сақтаңыздар. 

Әрбір сұранысқа мәтіндік тапсырма құрастыру, ол деректер қорында 

орындалуы шарт. 

Жазба есебін дайындау.  

 

 

Практикалық жұмыс №8. Ұсыныстарды жасау және басқару 

 

Мақсаты: Transact-SQL командаларының синтаксисі мен семантикасын 

оларды жасау, өзгерту және жою үшін, көзқарастар туралы ақпаратты алу үшін 

жүйе сақталатын процедуралар және оларды Enterprise Manager және Create 

View Wizard графикалық құралдарын пайдалану арқылы жасау дағдыларын 

меңгеру. 
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Жұмысты орындау барысы: 

Enterprise Manager және Create View Wizard графикалық орта утилиттерін 

пайдаланып, кестелер ұсыныстарын құру. 

 

 

Практикалық жұмыс №9. MICROSOFT SQL SERVER-дің 

TRANSACT-SQL-тің көрнекті тілін бағдарламалаудың негіздері 

 

Мақсаты: MS SQL Server бағдарламаларын жазу үшін байланыстырылған 

DBMS бағдарламасында пайдаланылатын кіріктірілген Transact-SQL 

бағдарламалау тілін білу. Идентификаторларды құру ережелерін, айнымалы 

мәндерді және олардың түрлерін жариялау ережелерін білу. Циклдармен және 

филиалдармен жұмыс істеу принциптерін үйрену. Түрі айнымалысы бар 

жұмыстарды зерттеу. Transact-SQL функцияларының және сақталған 

рәсімдердің синтаксисі мен семантикасын білу: оларды анықтау әдістері, 

параметрлерді анықтау және анықтау әдістері, қайтару мәндері және шақыру 

функциялары және сақталған процедуралар. 

 

Жұмысты орындау барысы: 

Жоғарыда таңдалған нұсқа бойынша құрылған деректер қоры үшін P-SQL 

тілінде келесі сұраныстар түрін құру: 

TABLE айнымалық типі арқылы уақытша кесте құру сұранысы; 

IF шартты операторын қолдану сұранысы; 

WHILE циклін қолдану сұранысы; 

скаляр функцияларды қолдану сұранысы; 

кестелік мәндерді қайтаратын функцияларды құру сұраныстары; 

параметрсіз процедураларды құру сұраныстары; 

шығу параметрлері көмегімен процедураларды құру сұраныстары; 

RETURN және шығу параметрлері көмегімен процедураларды құру 

сұраныстары; 

UPDATE процедураларын құру сұранысы; 

 

SQL команда барлық бағдарламалық инструкцияларын *.sql кеңейткішімен 

ФИО_студента/Лаб8 бумасына сақтаңыздар. 

Әрбір сұранысқа мәтіндік тапсырма құрастыру, ол деректер қорында 

орындалуы шарт. 

Жазба есебін дайындау.  

 

 

Практикалық жұмыс №10. ФУНКЦИЯЛАРДЫ ЖӘНЕ САҚТАУ 

РӘСІМДЕРІН ЖАСАУ, ӨЗГЕРТУ, ПАЙДАЛАНУ ЖӘНЕ ЖОЮ 

 

Мақсаты: функциялар мен сақталған Transact- SQL рәсімдерін синтаксисі 

мен семантикасын Learning: оларды анықтау әдістері, тәсілдері және жұмыс 
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орындарын ерекшелігі параметрлері мен құндылықтарын қайтару, және кодтау 

дене функциясы қоңыраулар, және сақталатын рәсімдер, командалардың 

пайдалану, жасау, өзгерту және жою үшін жүйе және пайдаланушы скаляр екі 

және Кесте (бір немесе бірнеше Inline Multi бар - органында өтініш командалар) 

функцияларын, жүйесі, пайдаланушы, уақыты (жергілікті немесе жаһандық) 

және кеңейтілген сақталатын процедуралар, сондай-ақ дағдыларын 

бағдарламалау сатып алу дандыру, күйін келтіру, тестілеу және енгізу тобында 

немесе қосылу кітапхана функциялар мен процедуралар сақталатын. 

Жұмысты орындау барысы: 

Тапсырма 1. Кодтау мен тексеруді жүзеге асыратын бүкіл bigint 

операндтеріндегі төрт арифметикалық «+», «-», «*» және «/» операцияларды 

орындау функцияларын құру. 

Тапсырма 2. Кодтау мен тестілеуді жүзеге асырып, бағандардың 

динамикалық жинағын қайтаратын кестелерді құру функцияларын жасаңыз 

Тапсырма 3. Кодтау мен тестілеуді орындау арқылы бос орындарды бөлгіш 

ретінде пайдалану арқылы кіріс жолын ішкі жолдарға бөлетін функцияны 

жасаңыз. 

Тапсырма 4. Кәсіпорын менеджері утилитасын пайдаланып, осы үш 

функцияны жасаңыз және Синтаксистерді тексеру түймешігін басу арқылы 

олардың синтаксисін тексеріңіз, содан кейін Үлгі ретінде сақтау түймешігін 

басып, оларды үлгі ретінде сақтаңыз. 

Тапсырма 5. №4 тапсырмадан алынған үлгі арқылы функцияны жасаңыз 

және өңдеңіз. 

Тапсырма 6. Жаңадан жасалған функцияны таңдап, редакциялау терезесін 

ашу үшін оған екі рет басыңыз, содан кейін осы функцияның мәтінін және осы 

функцияның пайдаланушылар мен рөлдердің кіру құқықтарын өңдеңіз. 

Тапсырма 7. Enterprise Manager утилитасын пайдаланып, жүйенің 

функцияларының бастапқы модульдерінің мәтіндерін (егер мүмкін болса), 

олардың семантикасын және оларды жұмыстың нәтижелерін көрсету кезінде 

оларды өрнектерде шақыру тәсілдерін оқыңыз. 

Тапсырма 8. Transact-SQL-ні тиісті процедураның нәтижесін алу үшін 

қосымша параметр енгізу арқылы семантикасы қаралған функцияларға ұқсас 

үш сақталатын рәсімдерді жасау үшін пайдаланыңыз.  

Тапсырма 9. Enterprise Manager арқылы көрсетілген сақталған 

процедураларды өңдеңіз. 

Тапсырма 10. Сақталған процедура шебері жасау арқылы бірдей 

процедураларды жасаңыз және олардың қасиеттерін талдаңыз. Жаңадан 

жасалған сақталған процедураларды тексеріңіз. Бұл рәсімдердің біреуіне көмек 

туралы ақпаратты алу үшін sp_help пайдаланыңыз. 
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Практикалық жұмыс №11. ТРИГГЕРЛЕРДІ ҚҰРУ, 

БАҒДАРЛАМАЛАУ ЖӘНЕ БАСҚАРУ 

 

 

Мақсаты: Transact-SQL тілінің командаларының синтаксисі және 

семантикасы оларды құру, өзгерту, атын өзгерту, бағдарламалау және жою 

үшін, сондай-ақ оларды жобалау, кодтау және өңдеу кезінде дағдыларды игеру, 

триггерлер туралы ақпарат алу үшін сақталатын рәсімдерді пайдалану арқылы 

үйрету. 

 

Жұмысты орындау барысы 

Тапсырма 1. Қандай да бір кестеге балама көшірме кестені құрастыру және  

жаңа кестеге триггерді бағдарламалау, ол өшіру әрекеттерін және өшірілген 

жол саны туралы ақпаратты шығарады, келесі әрекеттерді орындау арқылы: 

Сәйкес 2-3 бағандары бар балама кестені құру және ол кесте жазбаларын 

бастапқы кестеден алу.  

Мысалы: authors кестесіне балама кесте authsmall құру.auth_del триггер 

құрылған. Authsmall кестесіндегі құрылған au_id, au_fname, au_lname, phone 

бағандары. 

 SELECT au_id, au_fname, au_lname, phone 

INTO authsmoll 

FROM authors 

PRINT ‘Содержимое таблицы authsmoll:’ 

SELECT * FROM authsmall 

2. Триггерді құру және бағдарламалау: 

CREATE TRIGGER auth_del 

ON authsmall 

FOR DELETE 

AS 

PRINT ‘Попытка удаления’ + STR (@@ POWCOUNT)+ 
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‘строк в таблице authsmall’ 

PRINT ‘Пользователь’ + CURRENT_USER 

IF CURRENT_USER <> ‘dbo’ 

BEGIN 

PRINT ‘Удаление запрещено’ 

ROLLBACK TRANSACTION 

END 

ELSE 

PRINT ‘Удаление разрешено’ 

3. Триггерді тесттілеу : 

DELETE FROM authsmall WHERE au_fname = ‘Johnson’ 

DELETE FROM authsmall WHERE 2*2=5 
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Тапсырма 2. Балама кесте үшін тағы бір триггер құрастыру. Ол тек dbo 

иесінен басқа, барлық пайдаланушыларға au_id бағанына өзгеріс енгізуге 

рұқсат етеді.  

Триггерді құру және бағдарламалау 

CREATE TRIGGER auth_upd 

ON authsmall 

FOR UPDATE 

AS 

SET NOCOUNT ON -- не сообщать о завершении команд; 

PRINT ‘Попытка изменения данных в таблице authsmall’ 

IF (COLUMNS_UPDATE () &1)! = 0 -- 1-й столбец; 

PRINT ‘Изменение столбца au_id’ 

IF (COLUMNS_UPDATE () &2)! = 0 -- 2-й столбец; 

PRINT ‘Изменение столбца au_fname’ 

IF (COLUMNS_UPDATE () &4)! = 0 -- 3-й столбец; 

PRINT ‘Изменение столбца au_lname’ 

IF UPDATE (Phone) 

PRINT ‘Изменение столбца phone’ 

IF ((CURRENT_USER = ‘dbo’) AND 

(COLUMNS_UPDATED()&1)! = 0 -- 1-ый стлбец; 

BEGIN 

PRINT ‘Пользователь dbo не может изменять’ + ‘идентификационный 

номер автора’ 

ROLLBACK TRANSACTION 

END 

2. Триггерлерді тестілеу: 

UPDATED authsmall SET phone =‘415 986 - 7020’, au_fname = ‘John’ 

WHERE au_lname = ‘Green’ 

UPDATED authsmall SET phone =‘913 843 - 7302’, au_id = ‘748-126859’ 

WHERE au_lname = ‘Smith’ 

 

Тапсырма 3. Создать триггер для команд INSERT және UPDATE 

командаларына триггер құру, Billy Geitsi авторы үшін шығаруға тыйым 

салынған, келесі әрекеттер орындалады:  

1. Триггерлерді құру және бағдарламалау: 

CREATE TRIGGER auth_ ins_upd ON authsmall 
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FOR INSERT, UPDATE 

AS 

IF EXISTS (SELECT * FROM authsmall -- inserted; 

WHERE au_lname = ‘Geitsi’ -- фамилия; 

au_fname = ‘Billy’) -- имя; 

BEGIN 

PRINT ‘Недопустимо написание кнги’+ 
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‘автором Billy Geitsi’ 

ROLLBACK TRANSACTION 

END 

2. Триггерді тестілеу: 

UPDATE authsmall SET au_lname = ‘Geitsi’, 

au_fname = ‘Billy’ WHERE au_lname = ‘Smith’. 

 

 

Практикалық жұмыс №12. МӘМІЛЕЛЕРДІ (ТРАНЗАКЦИЯЛАРДЫ) 

ЖАСАУ ЖӘНЕ БАСҚАРУ 

 

Мақсаты: Транзакция және бақылау нүктесі механизмдері арқылы SQL 

Server сенімді жұмысын қалай қамтамасыз ететінін білу, әртүрлі типтегі 

жергілікті және таратылған транзакцияларды басқару дағдыларын алу, 

транзакциялық журналдың физикалық және логикалық архитектурасымен және 

деректер қорын қалпына келтіру жолымен таныстыру. 

 

Жұмысты орындау барысы: 

Тапсырма 1.  IMPLICIT_TRANSACTION қосқышын және COMMIT 

пәрменін пайдаланып автоматты транзакцияның іске қосу режимдерін және 

транзакциялардың жасырын бастамасын тексеріңіз. 

Тапсырма 2. Бөлінетін транзакцияларды бірнеше тәсілмен жасаңыз және 

оларды дұрыс орындағанына көз жеткізіңіз. 

Тапсырма 3. Келесі пәрмендерді іске қосу арқылы кірістірілген 

транзакцияларды жасау:  

CREATE TABLE #aaa (cola int) -- 0-й уровень  

BEGIN TRAN -- 1-й уровень  

INSERT INTO #aaaVALUES (111)  

BEGIN TRAN -- 2-й уровень  

INSERT INTO #aaaVALUES (222)  

BEGIN TRAN -- 3-й уровень  

INSERT INTO #aaaVALUES (333)  

SELECT * FROM #aaa  

SELECT ‘Вложенность транзкций’, @@TRANCOUNT  

ROLLBACK TRAN  

SELECT * FROM #aaa -- откат на 0-й уровень  

SELECT ‘Вложенность транзакций’, @@TRANCOUNT 

Алынған нәтижелерді талдау. 

Тапсырма 4. Автоматты, жасырын және айқын транзакциялар үшін 

COMMIT және ROLLBACK пәрмендерін пайдаланып сұраулар жиынының 

мысалы жазыңыз. 

Тапсырма 5. Артқы транзакцияларды айналдыру кезінде оңтайландыру 

құралдарын пайдалануды көрсететін пәрмендер жиынының мысалы жазыңыз. 
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Тапсырма 6. MS SQL Server 2000 құралдарын пайдалану транзакция 

журналының физикалық және логикалық архитектурасын тексеріңіз. 

Тапсырма 7. Pubs дерекқоры үшін бақылау нүктесінің интервалын өзгерту 

үшін sp_configure жүйесінің сақталған процедурасын пайдаланыңыз. 

Тапсырма 8. Транзакция басқару командаларының синтаксисін көрсетіңіз 

және осы пәрмендердің барлық нұсқаларын пайдаланып мысал бумасын 

жазыңыз. 

 

 

Практикалық жұмыс №13. КУРСОРЛАРДЫ ЖАСАУ, ҚОЛДАНУ 

ЖӘНЕ БАСҚАРУ 

 

Мақсаты: Курсорлардың жасау және ашу, меңзерді деректерді алу және 

меңзерді пайдаланып кестелердің жолдарын өзгерту, деректерді жою, 

курсорларды жабу және шығару және оларды пайдалану және басқару 

дағдыларын меңгеру үшін Transact-SQL тілінің командаларының 

меңзердерінің, синтаксисі мен семантикасының мақсаттарын және түрлерін 

зерттеу командалар мен SQL Server жүйесі сақталған процедуралар. 

 

Жұмыс орындау барысы: 

Тапсырма1.Келесі кестедегі деректер қорын пайдаланып кусор құру.Келесі 

әрекеттер орындалады.  

Курсорды құру: 

DECLARE curs cursor  

GLOBAL SCROLL KEYSET TYPE_WARNING  

FOR SELECT au_lname, au_fname, phone, title,  

price, advance, sales = ytd_sales  

FROM titleauthor INNER JOIN authors  

ON titleauthor. au_id = authors. au_id  

INNER JOIN titles  

ON titleauthor. title_id = titles. titles_id  

WHERE authors. state <> ‘CA’  

FOR UPDATE.  

2. Курсорды ашу:  

OPEN curs  

3. Деректерді таңдау:  

DECLARE @@Str1 char (5),  

@@VFName varchar (20),  

@@VLName varchar (40),  

@@VPhone char (12),  

@@ VTitle varchar (80),  

@@VPrice money,  

@@VAdrance money,  

@@VSales int,  
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@@Count1 timyint,  

@@Var1 money  

SET @@Count = 1  

SET @@Var1 = 0  

WHILE @@Count1 <@@CURSOR_ROWS  

BEGIN  

IF @@Count = 1  

FETCH ABSOLUTE 1 FROM CURS INTO @@VFName,  

@@VLName, @@VPhone, @@VTitle, @@VPrice,  

@@VAdrance, @@VSales  

ELSE  

FETCH curs INTO @@VFName,  

@@VLName, @@VPhone, @@VTitle, @@VPrice,  

@@VAdrance, @@VSales  

SET @@Count1 = @@Count1+1  

SET @@Var1 = @@Var1+@@Vprice*@@VSales-@@VAdrance  

END  

SELECT ‘Итого прибыли:’, @@Var1  

4. Курсорды босату және жабу:  

CLOSE curs  

DEALLOCATE curs. 

 

 

Практикалық жұмыс №14. SQL SERVER ҚАУІПСІЗДІК ЖҮЙЕСІ 

 

Мақсаты: Дерекқор пайдаланушылары, архитектура және SQL Server 

қауіпсіздік компоненті және пайдаланушы түпнұсқалықты растау режимдеріне 

қатынау құқықтарының жалпы ережелерін қарап шығыңыз және қауіпсіздік 

әкімшілігінің дағдыларын қалыптастыру: шоттарды жасау және басқару, 

пайдаланушыларды басқару, рөлдер мен топтар 

 

Жұмысты орындау барысы 

Тапсырма 1. Кәсіпорын менеджерінің графикалық утилитасын пайдаланып, 

келесі әрекеттерді орындау арқылы SQL серверінің тіркелгісін жасаңыз: 

1. Қажетті серверді таңдаңыз. 

2. Осы сервердің Қауіпсіздік қалтасын ашыңыз. 

3. Сәйкес белгішені басу арқылы Logins объектісін таңдаңыз. 

4. Оң жақ терезеде осы сервер үшін тіркелгілердің тізімін қараңыз: 

Name –сервердің тіркеу жазба атауы; 

Type – тіркеу жазбасының түпнұсқасы: 

User W–Windows қолданушысы; 

Group W–Windows қолданушылар тобы; 

Standard –SQL сервер қолданушысы; 

Server Access –SQL серверге қатынау: 
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Permit – рұқсат; 

Deny – рұқсат емес; 

Default Database – қолданушы қосылған деректер қоры (міндетті параметр) 

User – деректер қоры пайдаланушы атауы; 

Default Language – берілген тіркеу жазба тілі. 

5. Жаңа сервер жазбасын жасау үшін Logins нысанының мәтінмәндік 

мәзірін ашып, оны тінтуірдің оң жағымен басу арқылы немесе тінтуірдің сол 

жақ түймешігімен құралдар тақтасындағы белгішені басу арқылы ашыңыз. 

6. Пайда болған тілқатысу терезесінде Жалпы қойындысында Есім өрісінде 

тіркелгінің атын енгізіңіз. 

7. Authentication түрін таңдаңыз: Windows түпнұсқалықты растау немесе 

SQL Server түпнұсқалық растамасы. 

8. Егер сіз Windows түпнұсқалық растамасын таңдасаңыз, онда Домен 

өрісінде пайдаланушы немесе Windows тобы қарастырылатын домен атауын 

көрсетіңіз. Көрсетілген доменнің атауы пайдаланушы атының алдында, сондай-

ақ, Атау өрісіне (доменді таңдау үшін «...» түймесін қолданыңыз) қосылады. 

9. Қауіпсіздік қатынасы тобында Грантқа қол жеткізу қосқышын 

орнатыңыз (кіру рұқсаты бар). Рұқсат ету тыйымының қосқышын орнату 

Windows пайдаланушы немесе домен \ тіркеуін біржола өшіреді. 

10. Егер SQL Server түпнұсқалық растамасы таңдалса, онда тіркелгі үшін 

құпия сөзді ғана орнатыңыз. 

11. Windows немесе SQL Server түпнұсқалық растама параметрлерін 

орнатқаннан кейін, пайдаланушы автоматты түрде қосылатын және Тілдің 

Дерекқор өрісіндегі Әдепкі параметрлер тобында Дерекқор атауын көрсетіңіз. 

Егер дерекқор атауы көрсетілмесе, сервер автоматты түрде негізгі дерекқорға 

қосылады. 

12. Қажетті орнатылған сервер рөлінде жасаған есептік жазбаңызды 

қосыңыз: 

Sysadmin, Serveradmin, Setupadmin, Securityadmin, Processadmin, Dbereator, 

Diskadmin, Bulkadmin, бұл рөлге қатысты Сервер рөлі қойындысында 

құсбелгісін қойыңыз. 

13. Дерекқорға кіру қойындысында өзіңіздің атыңыздың сол жағындағы 

құсбелгіні таңдап, сұралатын тіркелгі көрсетілетін пайдаланушының атын 

көрсетіп, қажетті қойындысын таңдап, қойындының төменгі жағында 

пайдаланушыға байланысты белгілі бір рөлге рұқсат етіңіз. дерекқормен жұмыс 

істеу. 

14. Сипаттар түймешігін басып, дерекқордың таңдалған рөліне кіретін 

пайдаланушылар тізімін көріңіз. 

15. Рұқсаттар түймешігін басып, таңдалған дерекқор рөліне берілген 

құқықтардың тізімін қараңыз. 

16. Барлық терезелерді жабыңыз. 

17. Серверлік есептік жазбалардың тізімін қайта ашыңыз, жаңадан 

жасалған жазбаға екі рет басыңыз және енгізілген параметрлердің дұрыстығын 

тексеріңіз. 
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18. Барлық терезелерді жабыңыз. 

19. Жаңа тіркелгі арқылы дерекқорлармен жұмыс істей бастаңыз 

 

Тапсырма 2. Windows пайдаланушы немесе топтық тіркелгісін Enterprise 

Manager арқылы бекітілген SQL серверінің рөлінде қосу үшін мына 

қадамдарды орындаңыз: 

1 Сол жақ ағаш терезесінде қажетті серверді таңдаңыз. 

2. «+» түймесін басу арқылы сервер нысандарын ашыңыз. 

3. Қауіпсіздік үшін «+» түймесін басу арқылы осы сервердің Қауіпсіздік 

нысандарын ашыңыз. 

4. Логиндер нысанын таңдап, оны нұқыңыз, ал серверлік терезелер тізімі 

дұрыс терезеде ашылады. 

5. Қажетті серверлік есептік жазбаны екі рет нұқыңыз. 

6. Сервердің Кіру қасиеттерінде ашылған терезеде Сервер рөлінің 

қойындысын ашыңыз. 

7.Теңшелетін жазбаны қосқыңыз келетін сервер рөлдерінің жанындағы 

құсбелгілерді таңдаңыз. 

8. Осы терезелердің «OK» батырмаларын басу арқылы барлық ашық 

терезелерді жабыңыз. 

9. Мына тапсырмаларды жиынтығы арқылы тапсырмаларды қайталаңыз: 

a) қауіпсіздік / сервер рөлдері; 

b) сол жақ батырманы басыңыз; 

c) дұрыс терезеде қажетті тіркелген рөлді таңдаңыз; 

d) таңдалған рөлге екі рет басыңыз; 

e)ашылатын Сервер рөлі сипаттар терезесінде Жалпы қойындысының Қосу 

түймешігін басыңыз; 

e) берілген рөлге шот қосу; 

g) терезені шоттардың тізімімен жабыңыз; 

h) Сервер рөлі сипаттарының терезесінің рұқсаттар қойындысында 

көрсетілгенді қараңыз осы рөлдегі құқықтар. 

10. ОК батырмасын басу арқылы барлық тіл атысу терезелерін жабыңыз. 

11. Орындалған әрекеттердің дұрыстығын тексеріңіз. 

 

Тапсырма 3: Кәсіпорын менеджерін пайдаланып, Windows тіркелгісіне 

жаңа дерекқор пайдаланушысын жасаңыз: 

1. Қажетті серверді және қажетті дерекқорды сол жақ Ағаш терезесінде 

таңдаңыз. 

2. Осы дерекқордың «+» белгішесін басу арқылы таңдалған дерекқордың 

нысандарын ашыңыз. 

3. Дерекқордағы нысандардың ашылмалы тізімінен Пайдаланушылар 

нысанын таңдаңыз. 

4. Пайдаланушылар нысанының контекстік мәзірін тінтуірдің оң жақ 

түймешігімен басып, ашыңыз. 
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5. Контекстік мәзірде New Database User (жаңа дерекқор пайдаланушысы) 

пәрменін орындаңыз. 

6. Ашылған тілқатысу терезесінде: 

a) Логин аты өрісінде - пайдаланушы тіркелгісінің немесе Windows 

пайдаланушылары тобының атауы; 

б) Пайдаланушы аты өрісінде - аталған дерекқордың жаңа 

пайдаланушысының атауы. 

7. Қажетті дерекқор рөлдерінде жаңа пайдаланушыны қосыңыз: 

public, db - owner, db - denydatareader және т.б. Ол үшін терезенің оң 

жағында орналасқан тіркелген дерекқор рөлдерінің тізімінде қажетті рөлдерді 

тексеру керек. 

8. Сипаттар түймешігін басып, барлық дерекқор пайдаланушылары тізімін 

қарап шыққаннан кейін жаңа пайдаланушының осы тізімде екеніне көз 

жеткізіңіз. 

9. Рұқсат түймесін басып, пайдаланушының дерекқор нысандарына кіру 

құқығын орнатыңыз: SELECT, INSERT, UPDATE, DELET, EXEC, DRI. 

Терезеде дерекқор нысандарының толық тізімі бар. 

10. Та дал ан дерек ор шін Ба андар т ймешігін басы ыз ж не кестенің 

арнайы ба андарына атынас та айыныз: SELECT ж не UPDATE. 

11. OK түймешігін басу арқылы барлық ашық диалогтық терезелерді 

жабыңыз. 

12. Жаңа пайдаланушының жұмысын тексерілген дерекқормен және оның 

құқықтарымен тексеріңіз. 

 

Тапсырма 4. келесі қадамдарды пайдаланып, Логин шеберін жасау шеберін 

пайдаланып SQL Server тіркелгісін жасау: 

1. шебері Enterprise Manager Run жылы пәрменін орындаңыз / Логин 

шеберін жасау. 

2. Ашылған терезеде сервер тіркелгісін жасау қадамдарын қараңыз: 

a) аутентификация режимін таңдаңыз - аутентификация режимін таңдаңыз; 

Қауіпсіздік рөлдеріне б) Грант қол - қазіргі құпия қол рөлдері; 

c) Деректер базасына қол жеткізуді қамтамасыз ету - дерекқорларға қол 

жеткізуді қамтамасыз ету. 

3. Келесі түймешігін басыңыз. 

4. Түпнұсқалық растама режимін таңдаңыз: Windows немесе SQL Server. 

5. Келесі түймесін басыңыз. 

6. Егер сіз Windows аутентификация режимін таңдасаңыз, онда Windows 

тіркелгі саласындағы тіркелгі атауын немесе Windows тобын және домен 

атауын және қол түрін көрсету үшін: серверге қатынасуға рұқсат беру (серверге 

қол жеткізуді қамтамасыз ету үшін) немесе серверге қол Deny (Zaret қол 

серверге). 

7. Егер Мен (құпия сөзді растаңыз) Пароль (құпия сөз) және Confirm Құпия 

сөзді көрсетіңіз далалық Кіру анықталады шотқа қосымша, SQL Server 
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аутентификация режимін таңдаған болса. Бұл пайдаланушы SQL серверіне 

қосылу кезінде осы құпия сөзді пайдаланады. 

8. «Келесі» батырмасын осы немесе басқа жолмен нұқыңыз. 

9. Рөлге қарсы құсбелгіні қойып, тіркелгіні қажетті тіркелген сервер 

рөлдеріне қосыңыз. 

10. Келесі түймешігін басыңыз. 

11. Есептік жазбаға деректер қорына кіруге мүмкіндік беріңіз, оларды 

құсбелгі қойыңыз. 

12. Келесі батырмасын басыңыз. 

13. Шебер дерекқор пайдаланушысының атын автоматты түрде жасайды. 

14. Орнатылған параметрлерді тексеріңіз. 

 

5-міндет. Төмендегі әрекеттерді орындау арқылы Enterprise Manager 

көмегімен жаңа дерекқордың рөлін жасаңыз: 

1. Қажетті дерекқорды таңдаңыз. 

2. Осы дерекқордың «+» белгішесін басу арқылы таңдалған дерекқордың 

нысандарын ашыңыз. 

3. Көрсетілетін тізімнен Рөлді таңдаңыз. 

4. Рөлдік нысанның мәтінмәндік мәзірін ашыңыз. 

5. New Database Role (жаңа дерекқор рөлі) мәзірінің пәрменін орындаңыз. 

6. Пайда болған тілқатысу терезесінде, дерекқорда бірегей болуы тиіс Атау 

өрісіндегі рөл атауын енгізіңіз. 

7. рөл түрін таңдаңыз: Стандартты рөлдің стандартты рөлі немесе 

Бағдарламаның рөлі бағдарламасының рөлі. 

8. Егер сіз стандартты рөлді таңдасаңыз, онда оған дұрыс 

пайдаланушыларды қосу үшін «қосу» түймесін қосыңыз. 

9. Егер бағдарлама рөлі таңдалса, құпия сөзді осы бағдарлама рөлін 

инициализациялау үшін пайдаланылатын құпия сөз өрісіне енгізіңіз. 

Пайдаланушыларды бағдарлама рөліне қосу мүмкін емес. 

10. Жасалған стандартты рөл немесе бағдарлама рөлі үшін (пайдаланушы 

рөлі үшін) келесі әрекеттерді орындау арқылы Рұқсаттар қойындысындағы 

дерекқор нысандарына арналған рұқсаттарды орнатыңыз: 

а) келесі дерекқор нысанын бөлектеу; 

б) әрбір құқық үшін: SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, EXEC және 

DRI - үш қол жеткізудің бірін орнатыңыз: 

V - GRANT - қамтамасыз ету, 

X - DENI - тыйым салынады, 

- REVOKE - жанама ауытқу (яғни, рольдік мүшелік арқылы кіруге болады). 

Терезенің барлық терезелерін жабыңыз, әр терезенің «OK» батырмасын 

басу арқылы. 

Қадамдардың дұрыстығын тексеріңіз. 
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Практикалық жұмыс №15. MICROSOFT SQL SERVER 

МӘЛІМЕТТЕР ҚОРЫ СЕРВЕРІН БАСҚАРУ 

 

Мақсаты: Кәсіпорын менеджері утилитасын, тізілімді тіркеу шеберін, 

Transact-SQL пәрмендерін және sp-addserver жүйесінің сақталған процедурасын 

пайдаланып, қашықтағы серверлерді тіркеу дағдыларын меңгеру. MS SQL 

Server негізгі сервисінің басқару дағдыларын және MS SQL Server қосалқы 

қызметтерін сатып алу: қызметті автоматты түрде іске қосу, қызметті қолмен 

іске қосу, серверді бір пайдаланушы режимінде іске қосу, ең төменгі 

талаптарды және стандартты емес теңшелімдерді, қызмет көрсетуді тоқтату 

және қызмет көрсетуді тоқтату және серверді орнату. 

 

 

Жұмысты орындау барысы: 

Тапсырма 1. Қашықтағы серверге Enterprise Manager бағдарламасының 

Тіркеу Серверін тіркеу параметрлерін пайдаланып қадамдармен кіріңіз: 

1. Консольдік нысандар ағашында қашықтағы сервер тіркелетін сервер 

топтарының бірін таңдаңыз. 

2. Сервер тобының мәтінмәндік мәзірін ашыңыз және Жаңа SQL Server 

тіркеу пәрменін іске қосыңыз. 

3. Ашылған SQL Server Properties терезесінде келесі параметрлерді 

орнатыңыз: 

а) қашықтағы сервердің келесі жазба түріндегі атауы: тиісті компьютердің 

NetBios желісінің атауы, «\» қиғаш сызығы, сервер көшірмесінің атауы (әдепкі 

бойынша бұл атауды серверге орнату мүмкін емес); 

b) тиісті серверге қосылу үшін пайдаланылатын шот: Windows NT домендік 

тіркелгісі және SQL Server серверінде орнатылған құқықтар немесе тіркелген 

серверде жасалған және Логин аты мен Құпия сөзін қоса, әр қосылым үшін 

немесе парольді енгізбестен қосылым режимін көрсетумен бірге; 

в) Оператор аймағындағы бір терезеде эллипс батырмасын басу арқылы 

жасалуы мүмкін жаңа топтың аты немесе қол жетімді тізімнен сервер тобының 

аты; 

d) c2k орнатыңыз, егер қажет болса, келесі қосқыштар: консольдағы SQL 

Server күйін көрсету - сервердің күйін Enterprise Manager нысан терезесінде 

көрсету; Қосылу кезінде SQL Server-ды автоматты түрде іске қосу - қосылу 

кезінде серверді автоматты түрде іске қосу; Жүйе дерекқорын және жүйелік 

кестені көрсету - жүйе дерекқорларын және кестелерін көрсету. 

 

Тапсырма 2. Қашықтағы серверді тіркеу серверінің шеберін пайдалану 

үшін тіркеу үшін келесі қадамдарды орындаңыз: 

1. Enterprise Manager құралдар тақтасының іске қосу шеберін басыңыз. 

2. Кәсіпорын менеджерінің сол терезесіне (сервер немесе сервер 

топтарының қалтасы таңдалады немесе таңдалмаған) оның терезесі ашылатын 

терезеде Тіркеу серверінің шеберін таңдаңыз. 
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3. OK түймесін басыңыз. 

4. Шебердің бірінші терезесінде мынадай жұмыс тәртібі ұсынылады: 

a) SQL серверін таңдау; 

b) түпнұсқаландыру режимін таңдау; 

c) SQL серверлерінің тобын анықтаңыз. 

5.Енді сол терезе From now on, I want to perform this task without using a 

wizard ашыңыз(Мен (қазір мен шеберді пайдаланбай тапсырманы орындау 

өткім келеді) шеберді пайдаланбай Бұл тапсырманы орындау үшін келеді, 

немесе мастер аяқтады қолмен серверді тіркелу Тіркелу SQL Server Сипаттар 

терезесін ашу 

6. Келесі түймесін басыңыз. 

Екінші терезеде терезенің сол жағындағы тіркелген сервер атауын 

таңдаңыз немесе енгізіңіз. 

8. Қосу түймешігін басыңыз. Қате болған жағдайда Remove Remove жою 

түймешігін пайдаланыңыз. Бір уақытта бірнеше серверлер тіркелген болса, олар 

бірдей топқа бірдей параметрлерге және қосылысты орнату үшін бірдей есептік 

жазбаға қосылады. 

9. Келесі түймешігін басыңыз. 

10. Тіркелген серверге қосылу кезінде үшінші терезеде аутентификация 

режимін таңдау керек. 

11. Егер сіз Windows NT түпнұсқалық растамасын қолдансаңыз, серверге 

қосылу мүмкіндігі SQL Сервері іске қосылған тіркелгіге байланысты болады. 

Егер сіз SQL Server түпнұсқалық растамасын таңдайтын болсаңыз, бұрын 

тіркелген SQL серверінде қосылымды орнату үшін жасалған тіркелгі атауын 

және құпия сөзді пайдалануыңыз керек. Бұл жағдайда терезе ашылады, онда 

тіркелу серверіне қосылу режимін таңдау керек: 

а) сол терезеде атын және паролін енгізуге болатын сол есептік жазбаны 

пайдалану; 

б) қашықтағы серверге қосқан сайын, тіркелгіні, аты мен құпия сөзді енгізу 

қажет. 

13. «Келесі» түймесін басып, келесі шеберлер терезесіне өтіңіз. 

14. Тіркелген серверді қосатын жаңа топты таңдаңыз немесе жасаңыз. 

15. Келесі түймесін басып, тізіммен соңғы шебер терезесіне өтіңіз 

тіркелген серверлер. 

16. Аяқтау түймесін басыңыз. 

17. Егер тіркелген сервер табылса, ол оған қосылады. 

18. Егер тіркелген сервер табылмаса. Enterprise Manager серверді қайта 

тіркеуді сұрайды. 

19. Тіркелу кезінде мүмкін болатын қателер: 

а) тіркелген сервер тоқтатылды; 

б) тіркелу пайдаланылатын компьютер басқа желіні пайдаланады 

кітапханаларға және хаттамаларға қарағанда, тіркелген серверге қарағанда; 
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с) (Кіру) сәтсіз сервері аутентификацияны Windows NT пайдалана 

тіркелген, және пайдаланушылар SQL Server бойынша тиісті тіркелгісін емес 

болса; 

D) Егер сіз SQL Server аутентификация аты мен құпия сөзді пайдаланып 

жатсаңыз дұрыс емес. 

 

Тапсырма 3. Қашықтағы серверді пәрменді орындау арқылы тіркеу: 

EXEC sp.addserver @server = 'сервер', 

@local = 'жергілікті', 

@ duplicate.ok = 'duplicate.ok' 

Мұнда параметрлер келесі функцияларды қамтиды: 

Сервер - NetBios желі атауынан тұратын тіркелген сервердің атауы тиісті 

компьютер және «\» сепараторы орналастырылған сервер көшірмесінің атауы, 

ал сервер үшін әдепкі атауды көшіру талап етілмейді; 

Жергілікті - тіркеуге арналған сервер жергілікті, әйтпесе - сервер қашық 

болады; 

duplicate.ok - сервер аттарының қайталануына мүмкіндік береді, бұл 

дегеніміз 

жаңа сервер туралы ақпарат ескі ақпарат арқылы жазылады. 

 

Тапсырма 4. Enterprise Manager теңшелімін келесі әрекеттерді орындау 

арқылы теңшеңіз: 

- утилитаның Tools / Options командасын орындаңыз; 

- Ашылатын SQL Server Enterprise Manager Ережелерінің терезесінде 

Жалпы қойындысын таңдаңыз. 

- Серверлік біріктіру тобында Қызмет тармағын таңдап, қызмет күйі 

туралы сұрау жүргізілетін секундтар санын орнатыңыз және тиісті белгішеде 

күйді көрсетіңіз. 

- Серверлердің бірін орталық деректер қоймасы ретінде теңшеу үшін Read / 

Store User Independent құсбелгісін алып тастаңыз және жергілікті серверде Read 

пәрменін қашықтан ауыстырып қосқыштан орнатыңыз және оның қашықтағы 

серверінің атауын көрсетіңіз. конфигурация туралы ақпарат оқылады. 

- Әрбір пайдаланушыға арналған ақпарат бөлек сақталғанда, Оқу / 

Пайдаланушы тұтыну тәуелсіз құсбелгісі конфигурация туралы ақпаратты 

ұжымдық пайдалануды көрсететінін және жойылған біреудің жеке екенін 

тексеріңіз. 

 

Тапсырма 5. Келесі әрекеттерді орындау арқылы іске қосылғанда, амалдық 

жүйе автоматты түрде орындалатын SQL Server 2000 қызметтерінің автоматты 

іске қосу режимін орнатыңыз: 

1. MS SQL Server 2000 серверін орнатқанда, сервер қызметтерінің 

автоматты түрде іске қосу режимін орнатыңыз. Бұл жағдайда, орнатудан кейін 

және операциялық жүйе іске қосылғаннан кейін дереу компьютерде орнатылған 

барлық сервер қызметтері автоматты түрде басталады. 
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2. Егер автоматты түрде іске қосу режимі орнату барысында орнатылмаған 

болса немесе болашақта қандай да бір себептермен өшірілген болса, оны келесі 

әрекеттер арқылы орнатуға болады (үш опция): 

2.1 Кәсіпорын менеджеріне кіріңіз және мына пәрмендерді орындаңыз: 

а) сол терезеде қажетті серверді таңдаңыз, себебі әрбір данаға немесе 

сервер көшірмесіне бөлек даналар немесе MSSQLServer, SQLServerAgent және 

MSDTC қызметтерінің көшірмелері бар; 

б) сервердің контекстік мәзірін ашу үшін тінтуірдің оң жағын басыңыз; 

c) Қасиеттер элементіндегі сол жақ батырманы басыңыз; 

d) Жалпы қойындысындағы ашылған SQL Server қасиеттері терезесінде 

(SQL Server сипаттары) қажетті қызметтердің құсбелгісін қойыңыз: 

Autostart SQL Server; 

Autostart SQL Server агенті; 

Автостарт MSDTC; 

e) OK түймесін басу; 

f) операциялық жүйені қайта іске қосып, қажетті қызметтердің жұмыс 

істеуін қамтамасыз етіңіз. 

2.2 89 в・ утилиту Services (Службы) операционной системы Windows NT 

немесе Windows кіру, Пуск/Настройка/Панель управления/Службы 

(Start/…/Control panel/Services) командасын орында және келесі бұйрықтарды 

орындаңыз: 

a) Көрсетілетін Қызметтер терезесінде қажетті қызметті таңдаңыз; 

b) таңдалған қызметке екі рет басу; 

c) Жалпы қойындысындағы таңдалған сипаттардың сипаттар терезесінде 

Бастау түрі тізімін ашыңыз; 

d) тізімдегі Автоматты режимді таңдап, оны басыңыз; 

e) OK түймесін басу; 

f) операциялық жүйенің барлық терезелерін жабу; 

g) операциялық жүйені қайта іске қосып, қажетті барлық қызметтердің 

жұмыс істеуін қамтамасыз етіңіз. 

2.3 SQL Server Services Manager утилитасына кіріп, сол атаумен ашылған 

терезеде келесі пәрмендерді іске қосыңыз: 

a) Сервер тізімін кеңейтіңіз; 

b) қажетті серверді басу; 

c) осы сервер үшін Қызметтер тізімін кеңейтіңіз; 

d) осы қызметті басыңыз; 

e) ашылатын терезеде ОЖ іске қосылған кезде Autostart қызметін таңдаңыз; 

f) Қызмет менеджерінің терезелерін жабу; 

g) операциялық жүйені қайта іске қосып, қажетті барлық қызметтердің 

жұмыс істеуін қамтамасыз етіңіз. 

 

6-міндет: SQL Server 2000 қызметін келесі тәсілдердің бірімен қолмен іске 

қосыңыз: 

1. Enterprise Manager-ге кіріңіз және келесі қадамдарды орындаңыз: 
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а) қажетті серверді таңдау; 

b) контекстік мәзірін ашады; 

c) MSSQLServer қызметін іске қосу үшін Start батырмасын басыңыз; 

d) SQLServerAgent қызметін бастау үшін, Басқару серверінің әкемін ашып, 

Бастау түймешігін басыңыз; 

e) MSDTC және SQLMail қызметтерін іске қосу үшін қолдау қызметтері 

қалтасын ашып, тиісті қызмет үшін Бастау пәрменін басыңыз. 

2. SQL Сервері Сервисін реттеуші қызметтік бағдарламасына кіріңіз, 

қажетті серверді және қызметті таңдаңыз және Бастау түймешігін басыңыз. 

3. Пәрмен жолында қажетті қызметтің немесе сервер данасының атауын 

параметр ретінде көрсете отырып, желідегі старт пәрмен жолы бағдарламасын 

іске қосыңыз: 

net start mssqlserver 

net start sqlserveragent 

net start MSSQL$TRELON 

net start SQLAgent$TRELON 

net start для выдачи списка запущенных в ОС служб 

4. Жеке амалдық жүйе қолданбасының ретінде SQLServer сервері сервер 

бастау үшін команданы орындауға команда жолынан операциялық жүйе 

режимін және DOS отырысы орнатыңыз.Бұл жағдайда осындай қызмет 

менеджері, Enterprise Manager, барлық басқару құралдары SQL Server жүйесі, 

(басқару панеліндегі үшін) қызмет Сервер жұмысы тоқтатылған деп көрсетеді 

және барлық жүйенің хабарлары SQLServer сервері командасын құрады 

консоль терезесінде пайда болады. Сервер пайдаланушы шот бойынша іске 

болады, және OS жұмыс отырысы аяқтау қажет болған жағдайда, ол SQL Server 

аяқтау үшін бірінші қажет. 

 

Тапсырма 7. SQL Server бағдарламасын бір пайдаланушы режимінде 

қадамдарды орындау арқылы бастаңыз: 

1. Сервердің барлық қызметтері тоқтатылғанына көз жеткізіңіз. 

2. Пәрмен жолында sqlserver.exe -m пәрменін орындаңыз. 

3. Сервер мүмкіндіктерін конфигурациялауды немесе қалпына келтіруді 

бастаңыз 

зақымдалған жүйелік базаны ескере отырып: 

а) өзгертілген беттер тез арада дискке жазылады және қалмайды 

әдетте кэште; 

b) INSERT <DELETE және UPDATE пәрмендерімен жүйелік кестелерге 

тікелей қатынасуға рұқсат етіледі. 

 

Тапсырма 8. Сәйкес конфигурацияға байланысты қалпына келтіру 

жұмыстарына арналған минималды талаптары бар серверді авариялық іске 

қосуды орындаңыз: 

1. SQL Server 2000 ең төменгі талаптары бар қызмет ретінде іске қосу үшін 

пәрменді пәрмен жолында орындаңыз: sqlserver.exe -f. 
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2. SQL Server 2000 бағдарламасын ең төменгі талаптары бар бағдарлама 

ретінде іске қосу үшін пәрменді пәрмен жолында орындаңыз: sqlserver.exe -f -c. 

3. Бірінші жағдайда, мыналарды тексеріңіз: 

а) ашық дерекқорлардың саны, кестелер, ашық нысандар, кэш рәсімдерінің 

көлемі минималды; 

б) сақталатын процедуралардың орындалуына тыйым салынады; 

в) бір пайдаланушы режимі орнатылған; 

d) қашықтан кіруге тыйым салынады; 

e) кестелерге тікелей қатынасуға рұқсат етіледі. 

 

Тапсырма 9. Сервердің қызметін тоқтатып, тоқтатыңыз. Оларды қайтадан 

іске қосыңыз. 

Тізілімдегі іске қосу параметрлерін қарап шығыңыз 

HKEY_LOCAL_MASHINE \ SOFTWARE \ MICROSOFT \ MSSQLSERVER 

\ PARAMETERS. 

 

ҚОРЫТЫНДЫ 

Курстық материалдары негізінде құрылған тест тапсырмалары 
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Қосымша А. Курс бойынша қорытынды бақылау тапсырмалар үлгісі 

 

 

Бақылау тапсырмасы 1:  

МӘЛІМЕТТЕР БАЗАСЫНЫҢ НЕГІЗІ ЖӘНЕ МӘЛІМЕТТЕР БАЗАСЫН 

БАСҚАРУ ЖҮЙЕСІ 

 

Мақсаты: студенттерге Мәліметтер базасының негізімен және оны басқару 

жүйесімен таныстыру. 

Орындау реті: Берілген төмендегі сұрақтарға толық әрі нақты жауап беру. 

 

1.1 тапсырма: Мәліметтер базасына кіріспе және ДББЖ 

1. Автоматтандырылған жүйе дегеніміз не? 

2. Ақпараттық қамтамассыз ету дегеніміз не? 

3. Мәліметтер базасы дегеніміз не? 

4. Мәліметтер базасында Мәліметтерді сипаттау қалай аталады? 

5. Мәліметтердің тәуелсіздігі дегеніміз не? 

6. Мәліметтер базасын басқару жүйесі (ДББЖ) – бағдарламалық 

жасақтама, мүмкіндік береді? 

7. Бүгінгі күні кең таралған ДББЖ-не мысал келтіріп, салыстыру кестесін 

жасаңыздар? 

8. SQL -? 

9. DDL тілі -? 

10. DML тілі -? 

11. Әкімшілік ету дегеніміз не? 

12. Мәліметтер үлгісі дегеніміз не? 

13. Көптеген пайдаланушылардың ДББЖ «клиент-сервер» архитектурасы 

дегеніміз не? 

 

 

Бақылау тапсырмасы 2 :  

МӘЛІМЕТТЕР БАЗАСЫН МӘЛІМЕТТЕРДІҢ МОДЕЛІН ҚОЛДАНА 

ОТЫРЫП ҚҰРУ 

 

Мақсаты: студенттердің Мәліметтер базасының моделін құру дағдыларын 

тексеру 

Орындау реті: Берілген төмендегі сұрақтарға толық әрі нақты жауап беру. 

 

 

2.1. 

1. ДБ-дағы инфологиялық үлглеудің орны қандай? 

2. Мәліметтердің физикалық тәуелсіздігі – бұл сақтану? 

3. ANSY / SPARK сыртқы сәулеті? 
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4. ANSY / SPARK сыртқы архитектурасындағы Мәліметтердің логикалық 

тәуелсіздігі? 

5. ANSY / SPARK сыртқы архитектурасында құрылатын модель қалай 

аталады? 

6. Үшдейгейлі ANSY / SPARK архитектурасы неше деңгейден тұрады? 

7. Берілген суреттегі 2-ші нөмердегі ANSY / SPARK архитектурасындағы 

Мәліметтер құрылымының тәуелсіздігі қалай аталады? 

 

 
 

 

2.2.Мәліметтердің үлгілері. Мәліметтердің даталогиялық үлгілері 

1. Мәліметтер үлгісі дегеніміз не? 

2. Мәліметтердің инфологиялық үлгісі ? 

3. Нақты бір ДББЖ-не арналып, құрылатын Мәліметтер үлгілері? 

4. Желілік үлгі қай суретте көрсетілген? 

 

МБ-да мәліметтерді ұйымдастыру тәсілдері 

 

 
 

5. Екі объектілердің арасындағы байланыс түрі? 
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6. Реляциялық Мәліметтер үлгісіндегі объектілердің бір-бірімен 

байланысы ненің көмегімен көрсетіледі? 

7. Реляциялық Мәліметтер үлгілеріндегі алғашқы кілт қатынасы ? 

8. Реляциялық Мәліметтер үлгілеріндегі кілт неге арналған? 

9. «Мектеп» реляциялық Мәліметтер үлгісіндегі «Сабақ кестесі» берілген 

қатынаста, атрибут ........... алғашқы кілт болып табылады.  

 

Сабақ кестесі 

коды  
Мұғалім 

коды  
Пән коды  Сыныбы  

1  1  1  9-А  

2  1  2  8-Б  

3  2  3  7-В  

    

 

 

2.3. Мәліметтердің инфологиялық моделі 

 

1. «Мән(объект) – байланыс» үлгісі (ER диаграммасы) дегеніміз не? 

2. ER диаграммасында объектілерді көрсету формалары 
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3. Берілген ER диаграммада байланыстар формаларын көрсетіңіздер? 

 

 
 

 

Бақылау тапсырмасы 3:  

РЕЛЯЦИЯЛЫҚ МӘЛІМЕТТЕР ҮЛГІСІ. РЕЛЯЦИЯЛЫҚ ТІЛДЕР. 

ҚАЛЫПҚА КЕЛТІРУ ҚАТЫНАСТАРЫ 

 

3.1.Реляциялық Мәліметтер үлгісі 

1. Реляциялық үлгі негізделген? 

2. Реляциялық Мәліметтер үлгісінің құрылымдық бөлігі сипаттайды? 

3. Реляциялық Мәліметтер үлгісінің толық бөлігі тұрады? 

4. Реляциялық Мәліметтер үлгісіндегі қатынастар? 

5. Реляциялық Мәліметтер базасы деген не? 

 

 

3.2. Реляциялық тілдер 

1. Реляциялық алгебра ? 

2. Реляциялық есептеу? 

3. Домендерді реляциялық есептеу деген не? 

4. Мысалда келтірілген реляциялық алгебра операциясының бірі 

«Туристік агенства» Мәліметтер базасындағы «Клиенттер» қатынасы берілген. 

Бұл операцияны орындағандағы кортеж саны? 
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3.3.Қатынастарды қалыпқа келтіру. 

1. Реляциялық Мәліметтер үлгісіндегі қатынастарды қалыпқа келтіру-? 

2. Төменде берілген үш қатынас сызбасынан жаңарту расталған біреуін 

таңдаңыз.  

 
 

3. Берілген «Қызметкерлер» қатынасында Еңбекақы атрибуты қай 

атрибутқа тәуелді? 
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4. Бірінші қалыпты форма -? 

5. Бойса Кодд қалыпты формасы-? 

6. Суретте көрсетілген кесте ішінара тәуелділіктерді қамтиды? 

 

 
 

7. Суреттегі кесте транзиттік тәуелділікті қамтиды? 

 

 
 

 

 

Бақылау тапсырмасы 4:  

SQL ҚҰРЫЛЫМДЫҚ СҰРАНЫС ТІЛІ 

 

 

4.1. SQL тіліндегі сұраныстар 

1. «Университет» реляциялық Мәліметтер базасының кестесінің бастапқы 

Мәліметтеріне негізделе отырып, келесі SQL –сұраныс орындалғандағы жазба 

санын анықтаңыз. 
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2. «Университет» реляциялық Мәліметтер базасының кестесінің бастапқы 

Мәліметтеріне негізделе отырып, келесі SQL –сұраныс орындалғандағы жазба 

санын анықтаңыз. 

 
 

3. SQL-ге қосылу әрекетіне кіреді? 

4. Анықталмаған мән үшін баған мәндерін тексеруге мүмкіндік беретін 

SQL салыстыру операторы - бұл? 

5. SQL-те қолданылатын Мәліметтерді басқару пәрмендері? 

6. Жазбаларды ұйымдастыру үшін пайдаланылатын SQL нұсқауы 

7.  Пайдаланушыға артықшылықтар беруге болатын SQL пәрмені? 

8. Мәліметтерді анықтау тілінің (DDL) сұраулары бар ма? 

9. Статистикалық SQL? 
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10. Қолданбалы бағдарламалау API-ны қолдану фактісі төмендегілермен 

сипатталады? 

11. SQL Мәліметтерінің тұтастығы шектеулері құпия фразаны пайдалану 

арқылы көрсетіледі? 

 

 

4.2. SQL процедуралық тілі 

 

1. SQL процедурасындағы операторлық жақшалар? 

2. PSQL тілінде функцияны құру барысында функция денесінде міндетті 

түрде қандай бұйрық орындалады? 

3. ДББЖ-нің анықтаушы пайдаланущы функциясы? 

4. ДББЖ-гі пайдаланушы сақталатын процедура? 

5. ДББЖ-дегі курсорлар? 

6. Мәліметтер базасындағы триггерлер? 
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