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КІРІСПЕ 

 

Реляциялық деректер базасын басқару жҥйесі (ДББЖ) кем тҧрған 

уақытта, кез келген корпоративтік жҥйесін «жҥрегі» болып табылады. 

RDBMS әртҥрлі деректерді сақтаудың ең қолайлы қҧралы болып табылады: 

тҥрлі кӛлемдегі банк жҥйелерінде бағдарламаларды ӛңдеуден жеке 

жҥйелеріне дейін. RDBMS файлдық жҥйелерімен салыстырғанда, нақты 

жҥйелерде оператордың рационды ақпаратын ҥлкен кӛлемде ӛңдеуге 

мҥмкіндік береді. Мәліметтер базасының қуатты процессорларын қҧру 

клиент-сервер архитектурасын, жедел аналитикалық ӛңдеуді, корпоративті 

деректер қоймасын ҧйымдастыруды және заманауи ақпараттық жҥйелердің 

беттерін анықтайтын басқа технологияларды пайдалануға мҥмкіндік берді.  

Қазіргі заманғы индустриалды деректер базасын жасаушылар әрдайым 

КИС пайдаланатын деректердің сапасын бақылауды қамтамасыз ету 

қажеттілігімен кездеседі. Деректер базасының бақылаудың ең перспективті 

тәсілдерінің бірі - тікелей дерекқор серверінде жҧмыс жасайтын және 

әзірлеушінің мҥмкіндіктерін едәуір кеңейтуге мҥмкіндік беретін серверлік 

логиканы дамыту. Осындай жетілдірілген технологиялардың бірі - Oracle PL / 

SQL (Бағдарламалау тілі) кеңейтімі. 
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1. ORACLE СЕРВЕР ҚОСЫМШАЛАРЫН ДАМЫТУ 

ТӘСІЛДЕРІ 

 

 

1.1. SQL * Plus утилита қызметтік бағдарламасы 

 

SQL*Plus – бҧл Oracle ҧсынған қҧрал, бҧл сізге РБД серверімен жҧмыс 

істеуге мҥмкіндік береді. SQL * Plus SQL командаларын және PL/SQL 

командаларын таниды және оларды орындау ҥшін серверге береді, сонымен 

қатар ӛзінің командалық тіліне ие. Әдетте SQL * Plus командаларды 

жоспардан тыс енгізу, кҥйін келтіру әрекеттері және SQL кӛмегімен 

мәліметтерді алу ҥшін қолданылады. 

SQL * Plus басталу жолы сіздің амалдық жҥйеңізге байланысты. Бҧл 

бағдарламаны Windows-тен SQL * Plus белгішесін екі рет нҧқу арқылы 

шақыруға болады, содан кейін диалог терезесінде пайдаланушы аты, пароль 

және дерекқордың атын енгізуге болады. 

 

 
 

Сур. 1.1. SQL * Plus пайдаланушының кіру диалогтық терезесі 

 

SQL * Plus команда жолы арқылы шақырылады  

sqlplusw [user [/ password[@database]]] 

онда user - пайдаланушы аты, password - қҧпия сӛз, @database - 

деректер базасына қосылу жолы. Қҧпия сӛзді сақтау ҥшін оны пәрмен 

жолында емес,  

SQL * Plus сҧрауына жауап ретінде енгізу ҧсынылады. 

SQL * Plus-та объект қҧрылымы туралы ақпаратты DESCRIBE 

командасы арқылы алуға болады. Команда форматы:  

DESC [RIBE] table_name 

онда TABLE_NAME  - қолданыстағы кестенің атауы, тҥрі, немесе 

синонимі. 



5 

 

SQL командасын енгізгенде, ол SQL буфері деп аталатын жад аймағына 

жазылады және жаңа команда енгізгенге дейін сол жерде қалады. SQL * Plus 

командалары бір жолға енгізіліп, SQL буферінде сақталмайды. SQL буферіне 

енгізу аяқталатын таңбалардың бірін (нҥктелі ҥтір немесе сызық) енгізу 

арқылы тоқтатылады.  

SQL  буферді PL * SQL командасында редакциялау ҥшін келесі 

командалар бар: 

A [PPEND] мәтіні - жолдың соңына мәтін қосады; 

C [Hange] / старый /жаңа/ - ескі мәтінді қазіргі жолдағы жаңасымен 

алмастырады. Егер жаңа мәтін кӛрсетілмесе, ескі жойылады; 

CL [EAR] BUFF [ER] - SQL буферінен барлық жолдарды алып 

тастайды; 

DEL - жолды жояды; 

DEL n - n параметрімен кӛрсетілген жолды жояды; 

DEL mn - m- ден n-ге дейінгі жолдарды жояды; 

I [NPUT] - жолдардың белгісіз санын енгізеді; 

I [NPUT] текст - мәтіннен тҧратын жолды енгізіңіз; 

L [IST] - SQL буферіндегі барлық жолдарды тізімдеу; 

L [IST] n - жолды n санымен басып шығарыңыз; 

L [IST] m n - n-ден m-ге дейінгі сызықтардың диапазонын кӛрсету; 

R [UN] - SQL буферінен команданы басып шығару және орындау; 

n - ағымдағы болуы керек жолды кӛрсетіңіз (n - сан); 

n мәтін - n жолын мәтінмен алмастырыңыз; 

0 мәтін - бірінші жолдың алдына мәтін салыңыз. 

 

Файлдармен жҧмыс жасау ҥшін келесі SQL * Plus командалары 

қолданылады: 

SAV [E] file name [ .ext] [RE P PLACE] | AP P [END]] - файлдағы SQL 

буферінің жол мазмҧнын сақтайды. APPEND параметрі бар файлға ақпарат 

қосу ҥшін қолданылады, REPLACE бар файлды қайта жазады. Әдепкі 

бойынша, файлда .sql кеңейтімі бар;  

GET file name  - бҧрын сақталған файлдың мазмҧнын SQL буферіне 

шақырады ; 

START file name  - бҧрын сақталған командалық файлды іске қосады, 

осы команда синонимі - @; 

EDIT - SQL буферін ӛңдеуге сыртқы редакторды шақырады; 

EDIT file name[.ext] - кӛрсетілген файлды ӛзгертеді; 

SPO[OL] [ file name [. ext ] | O F F | UT туралы ] - файлдағы сҧрау 

нәтижелерін қайта жібереді. OFF буфердегі файлды жабады. OUT бҧралған 

файлды жауып, нәтижені файлдан жҥйелік принтерге жібереді; 



6 

 

EXIT - SQL * Plus-тан шығу; 

CONNECT [user [| password [@database]]] - пайдаланушы ретінде 

дерекқорға қосылу. 

 

SQL * Plus командаларын қолдану мысалы: 

CONNECT scott/ tiger@ orcl 

DESC EMP 

SPOOL screen.lst 

START sctipt.sql 

SPOOL OFF 

EXIT 

 

Жоғарыда келтірілген командалар тізбегін қолдана отырып, берілген 

командалар тізбегін қолдана отырып, scott дерекқорының схемасына 

қосылым жасалады, emp кестесінің сипаттамасы кӛрсетіледі, сценарий.sql 

файлынан командалар тізбегі іске қосылады және осы командалардың 

нәтижесі screen.lst файлында кӛрінеді. Осы қадамдарды орындағаннан кейін 

SQL * Plus қызметтік бағдарламасы шығады. 

  

Сҧраныс нәтижелерін экранға шығару SQL * Plus COLUMN 

командасының кӛмегімен жҥзеге асырылады, ол есеп бағаналарының 

параметрлерін ӛзгертеді. Пәрменнің синтаксисі келесідей:  

COL[UMN] [{column|alias} [options]] 

 

мҧнда column - кӛрсетілген баған, alias - бағанның лақап аты, option - 

алдын ала орнатылған параметрлер, олар келесідей болуы мҥмкін: 

CLE [AR] - кез-келген баған форматын болдырмайды; 

FOR [MAT] пішімі - баған деректерінің кӛрінісін ӛзгертеді; 

HEA [DING] мәтіні - егер ол қолданылмаса, баған тақырыбын орнатады 

туралау, содан кейін «|» белгісі Сіз жаңа жолға кӛшуді белгілей аласыз; 

JUS [TIFY] {align} - баған тақырыбын туралайды; 

NOPRI [NT] - бағанды жасырады; 

NUL [L] мәтіні - мәтінді регистрде кӛрсетілетін етіп орнатады белгісіз 

қҧндылықтар шайы; 

PRI [NT] - бағанды кӛрсетеді; 

TRU [NCATED] - дисплейдің бірінші жолының соңындағы жолды кесіп 

тастайды; 

WRA [PPED] - жолдың соңында келесі жолға ӛтеді; 

WOR [D_WRAPPED] - WrapPED жол ҥзілістерсіз.  
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Егер options кӛрсетілген жоқ болса, командалық жолдар параметрлердің 

мәндерін кӛрсетеді. Бағанның форматын анықтау ҥшін пайдалануға болатын 

элементтер: 

A n - таңба деректері мен кҥндерін кӛрсету ҥшін n бағанынын 

орнатады ; 

9 - бір санды білдіреді; 

0 - алдыңғы нӛлді енгізеді; 

$ - ӛзгермелі доллар символын білдіреді; 

L - жергілікті валютаны кӛрсетеді; 

. - ондық бӛлшектердің орнын анықтайды; 

, - мыңдық бӛлгішті білдіреді. 

Бағанның шығу форматын анықтауға мысалдар: 

COLUMN T_NAME FORMAT A22 бағытынд Alias WORD_WRAP 

COLUMN АҚША FORMAT 999,999.99L бағытынд New_money 

 

 

1.2. Дамыту құралы  

 

Oracle қосымшаларын әзірлеуге арналған қҧрал (TOAD) - ең танымал 

Oracle сервер қосымшаларын әзірлеу қҧралдарының бірі. TOAD пайда болуы 

1.2 суретте кӛрсетілген. 

Сурет 1.2. TOAD-тың пайда болуы 

 



8 

 

TOAD тиісті белгішені екі рет басу арқылы іске қосылады. Қҧралды 

іске қосқаннан кейін экранда пайдаланушы Oracle серверіне бҧрын 

орнатылған қосылыстардың біреуін таңдай алатын немесе деректер базасы, 

пайдаланушы / схема және пароль ӛрістеріне жаңа қосылым параметрлерін 

енгізе алатын терезе пайда болады (1.3-суретті қараңыз). 

Серверге қосылғаннан кейін қолданушы қажетті қҧралдарды 

қолданатын экранда бағдарламаның негізгі терезесі пайда болады. 

 

  

 

Сурет 1.3. TOAD іске қосу терезесі 

 

Жҧмыс барысында бірнеше мәліметтер базасын қҧруға мҥмкіндік 

береді. Байланыстарды басқару ҥшін келесі мәзір элементтері қолданылады: 

 

File New Connection - Oracle серверімен жаңа байланыс орнатуға 

мҥмкіндік береді; 

File End Connection Oracle қосылымын жабады. 

File End All Connection - Oracle-ге барлық қосылыстарды жабады. 

 

Ашық қосылыстардың тізімі панельдің ҥстіңгі жағында орналасқан 

(1.4-суретті қараңыз). Осы панельді қолдана отырып, пайдаланушы белсенді 

қосылыстар арасында ауыса алады. 
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Серверлік қосымшаларды және деректер базасын қҧру мен кҥйін 

келтіруде қолданылатын қҧралдар жиынтығына қол жеткізу негізінен 

Деректер базасының негізгі тармағын қолдану арқылы жҥзеге асырылады. 

Процесс барысында келесі элементтер қол жетімді: 

Database Schema Browser - қосылымда кӛрінетін схемалар объектілері 

туралы ақпарат алуға болатын шолғыш терезесін ашады; 

 

 
Сурет 1.4. Белсенді қосылым жолы 

 

Database � SQL Editor - командалары мен сценарийлерін жазу және 

орындау ҥшін қолданылады; 

Database � Procedure Editor - пайдаланушыға PL / SQL блоктарын 

жобалау ҥшін инструменттерді ақыл-ой қамтамасыз етеді; 

Database � SQL Modeller - кӛрнекі процесін 

қолдайды ӛкілдік SQL сҧрау; 

Database � Export � ... - пайдаланушыға SQL сценарийлері тҥрінде 

дерекқордан мәліметтерді жҥктеу мҥмкіндігін береді; 

Database � Import � … - дерекқорға деректерді импорттайды; 
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Database � Commit - ағымдағы байланыста транзакция жасау; 

Database � Rollback - орындайды осы қайтаруға одағының. 

Schema Browser қҧралы дерекқор схемасының нысандарын бейнелеуге 

және визуалды интерфейс арқылы олармен жҧмыс жасауға арналған. 

Схема шолғышының пайда болуы 1.5 суретте кӛрсетілген. Schema 

Browser қолдану арқылы пайдаланушы кестедегі деректерді де, дерекқор 

қҧрылымын да ӛзгерте алады. 

 

 
 

Сурет 1.5. Схема шолушысы 

 

SQL редакторы қҧралы SQL және PL / SQL сценарийлерін ӛңдеуге және 

іске қосуға арналған. SQL редакторы терезесінің пайда болуы 1.6 суретте 

кӛрсетілген. 
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Сурет 1.6. Сыртқы тҥрі SQL редакторы 

 

Пайдаланушының жеке SQL командалары мен сценарийлерді орындау 

мҥмкіндігі бар. SQL редакторының тӛменгі жағында команда орындау 

нәтижелерінің тақтасы орналасқан, онда пайдаланушы SQL сҧраныстарын 

пайдаланып таңдалған деректерді де, DBMS Output және Script Output 

ағымдарынан таңдалған деректерді де кӛре алады. Сонымен қатар, 

пайдаланушының SQL талдауының жоспарын, ақпараттарды бақылау мен 

сценарийлердің орындалу статистикасын кӛруге мҥмкіндігі бар. 
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2. PL / SQL ҚҰРЫЛЫМДАРЫ 

 

 

2.1. Синтаксис негіздері. PL / SQL блоктары 

 

PL / SQL – процедурасына бағытталған 4GL тілі болып табылады. 

Тілдің негізгі бағдарламалық-лексикалық бірлігі - логикалық бірлік, ол 

процедура, функция немесе белгісіз бірлік бола алады. 

PL / SQL блоктарын ӛңдеу схемасы 2.1 суретте кӛрсетілген. Негізгі 

PL / SQL Oracle серверінің бӛлігі болып табылады және PL / SQL кодын 

Процедура мәлімдемесінің орындаушысына жібереді. Блоктағы SQL 

командалары SQL мәлімдемесін орындаушы компонентіне ӛңдеуге 

жіберіледі. 

 
 

Сурет 2.1. PL / SQL блокты ӛңдеу схемасы 

 

 

Бағдарламалық жасақтама блоктарын әр тҥрлі ортада қҧруға болады 

және олар сақталатын және қолданбалы тәртіпке бӛлінеді. Сақталған 

жоспарлар мәліметтер базасында орналасқан және дерекқорды 

санкцияланбаған кіруден қорғауға арналған шараларға сәйкес кез келген 

мәліметтер базасынан немесе қосымшадан қол жетімді. Бағдарламалар тек 

олар жасалған жерде ғана қол жетімді. 
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Әр PL / SQL блогында ҥшке дейін бӛлім болуы мҥмкін: сипаттамалық 

немесе декларативті (бҧл бӛлім міндетті емес), орындалатын код бӛлімі 

(міндетті) және ерекше жағдайлар бӛлімі (міндетті емес). PL / SQL блок 

қҧрылымы:  

DELARE - міндетті емес 

-        айнымалылар, тҧрақтылар, курсорлар 

BEGIN - міндетті 

-        SQL командасы , PL / SQL командаларын басқарады 

EXCEPTION - міндетті емес 

-        қателер болған жағдайда әрекет ету 

END; - қажет 

PL / SQL блоктары жолдардан тҧрады, олардың әрқайсысында келесі 

лексикалық элементтер болуы мҥмкін: 

-        сепараторлар (қарапайым және қҧрама); 

-        сәйкестендіргіштер (сақталған сӛздерді қосқанда); 

-        әріптері 

-        пікірлер. 

Бөлгіш - бҧл PL / SQL ішінде ерекше мағынаға ие қарапайым немесе 

қҧрама таңба. Сепараторлар кеңістік таңбалары немесе жол берілімдері, 

арифметикалық немесе логикалық операцияларды қамтамасыз ететін 

таңбалар және т.б. болуы мҥмкін. 2.1 кестесінде қарапайым PL / SQL 

бӛлгіштер берілген.  

 

2.1 кесте Қарапайым PL / SQL бӛлгіштер тізімі 

 

Таңба Мәні 

+ Қосымша оператор 

% Атрибут кӛрсеткіші 

‘ Таңба жолын бӛлгіш 

 . Компонент таңдау тетігі 

/ Бӛлім операторы 

( Тізім ӛрнегі немесе бӛлгіш 

) Тізім ӛрнегі немесе бӛлгіш 

 : Хосттың ауыспалы кӛрсеткіші 

, Тізімді бӛлгіш 

* Кӛбейту операторы 
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”  Дәйекті идентификатор бӛлгіші 

= Салыстыру операторы 

< Салыстыру операторы 

Таңба Мәні 

>  Салыстыру операторы 

@ Қашықтан қатынау операторы 

; Ӛрнек терминаторы 

- Алып тастау / теріске шығару операторы 

 

Идентификатор бағдарламалық компоненттер мен модульдерді, 

тҧрақтыларды, айнымалыларды, ерекшеліктерді, курсорларды, маршруттар 

мен пакеттерді атау ҥшін қолданылады. Идентификатор алфавиттің 

әріптерінен, сандардан (идентификатордың бірінші таңбасында емес), $ және 

# белгілерінен, асты сызылған сызықтардан тҧруы мҥмкін. 

Идентификаторларды белгілеу кезінде басқа таңбаларды пайдалануға тыйым 

салынады. Алфавиттік әріп регистрге байланысты емес. 

Кейбір идентификаторлар сақталған сӛздер деп аталады, олар PL / SQL 

ішінде ерекше мағынаға ие және оларды ауыстыруға болмайды. Сақталған 

сӛздер тізімі 2.2 кестеде келтірілген. 

 

2.2 кесте. Сақталған сӛздер тізімі 
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2.2 PL / SQL деректер түрлері 

 

PL / SQL-дегі барлық тҧрақтылар, айнымалылар және функция 

параметрлері деректерді сақтау форматын, шектеулерді және қабылданатын 

мәндер ауқымын сипаттайтын типпен сипатталады. PL / SQL алдын ала 

анықталған тҥрлердің кең спектрін пайдалану мҥмкіндігін ҧсынады. Бҧған 

қосымша деректердің жеке тҥрлерін анықтауға болады. 

Алдын ала анықталған деректер тҥрлерін тӛрт сортқа бӛлуге болады 

(2.2-суретті қараңыз): 

1) скаляр типтері (ішкі компоненттерсіз); 

2) композициялық тҥрлері (әрқайсысының ішкі компоненттері бар) 

ол сіз жеке жҧмыс жасай аласыз); 

3) анықтамалық типтер; 

4) Ірі нысандарды сақтауға арналған LOB тҥрлері мӛлшері (Ірі 

нысандар тҥрлері). 

Скалярлық тҥрлері ӛз кезегінде тӛрт сортқа бӛлінеді: 

1) сандық типтер; 

2) кейіпкерлердің типтері; 

3) логикалық тип (BOOLEAN); 

4) уақытты / кҥнді сақтау мерзімі (DATE). 

 



16 

 

 
 

Сурет 2.2. PL / SQL деректер тҥрлері 

 

Сандық скалярлық типтердің ішінде кӛбінесе келесі мәліметтер типі 

қолданылады:  

BINARY_INTEGER - -231...231ауқымындағы бҥтін сан. Оның ішкі 

типтері - NATURAL және POSITIVE сәйкесінше кӛптеген табиғи және 

кӛптеген оң сандарды білдіреді. 

NUMBER - бҥтін және бӛлшекті сақтау ҥшін қолданылады, қажетті 

дәлдікпен сандар. Оны пайдаланып, сіз сандарды сипаттай аласыз Оны 

пайдаланып, 10-130
 
дан 10-125

 
ке дейінгі сандарды сипаттай аласыз. 

NUMBER тҥрі RANGE мәндер ауқымын және олардың дәлдігін нақты 

сипаттауға мҥмкіндік береді. Анықтамалық синтаксис келесідей:  

NUMBER (precision, scale) 
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мҧндағы precision - санның биттерінің жалпы саны, масштаб - ондық 

бӛлгіштің оң жағындағы биттер саны. Келесі синтаксис бҥтін сандар ҥшін 

қолданылады:  

NUMBER(precision) 

NUMBER тҥрінің DEC, DECIMAL, NUMERIC кіші тҥрлері бар (ҥшін) 

дәлдігі 38 таңбамен белгіленген нҥктесі бар санды сипаттау), ДҦРЫС 

ПРЕЗИДЕНТ, ФЛОТ (бекітілген дәлдік, 126 таңба), INTEGER, INT, 

SMALLINT (бҥтін сандарды 38 белгіден аспайтын сипаттау ҥшін). 

CHAR - таңба деректерін басқаруға арналған тҥрі. CHAR типі 

белгіленген мӛлшердегі таңбалардың жолын ҧзындықтағы 1 ден 32,767 

таңбаға дейін сақтауға мҥмкіндік береді. CHAR тҥрін анықтауға арналған 

синтаксис:   

CHAR (length) 

Егер ҧзындығы нақты кӛрсетілмеген болса, онда ол 1- ге тең болады. 

ҰЗАҚ ЖӘНЕ ҰЗАҚ РАВ - ӛлшемдегі 32,760 байтқа дейін символдар 

мен екілік деректердің кӛлемін сақтауға арналған типтер. Е типті деректер 

кестесінің бағаналарымен жҧмыс істеу ҥшін, LONG және LONG RAW, 

деректердің кӛлемін 2GB ҧсынылған LOB -types PL/SQL мәліметтеріне дейін 

сақтауға мҥмкіндік береді . 

RAW - белгіленген максималды мӛлшері 32,767 байттан аспайтын 

айнымалы мӛлшердегі екілік мәліметтерді сақтауға арналған тҥрі. 

Sintak ICU типін анықтау: 

RAW (максималды ҧзындық) 

ROWID - деректер кестесінің жолдарының физикалық 

идентификаторларын сақтауға арналған мәліметтер тҥрі. Деректер 

базасындағы кестенің әрбір жолында бастапқы және кез-келген ерекше 

кілттердің болуына қарамастан осындай бірегей сәйкестендіргіші болады. 

VARCHAR2 - тҥртіндінің жолдарын сақтау ҥшін деректер тҥрін 

ӛзгертеді ҧзындығы. Жолдың максималды мӛлшері пайдаланушы анықтайды 

және 32,767 байттан аспауы керек. Ӛнімділігін жақсарту 

ҥшін, сіз бӛлуге деректер тҥрі ҥшін жадты VARCHAR2 блоктарға 

орындалған 2000, тиісінше, байт ҥлкен желілерін ең ҥлкен 

ӛлшемін ҧсынылады ауыстыруға осы қҧнының мультипликаторы 

орнату. Тҥр VARCHAR2 IS пайдалану лақап 

аттарын STRING және VARCHAR. 

L O B ҥлкен кӛлемдегі сақтауға арналған-types 

nestruk turirovannyh (мәтін, графика, аудио және бейне деректер) дейін 4 ГБ 

деректерді. 

BFILE - мәліметтер базасынан тыс сақталатын екілік файлдарды 

сипаттауға арналған тип. Екілік дескриптор пайдалана объектісі 
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ретінде etsya толық физикалық файл жолын (логикалық жолы сақталады 

емес, болуы). BFILE типіндегі деректерді ӛзгерту мҥмкін емес, ол тек оқуға 

арналған. Осы типтегі транзакциялар жҧмыс істемейді, олар 

репликацияланбайды және серверлік қҧралдармен сақтық кӛшірмеленбейді. 

BLOB - дерекқор кестесінде ҥлкен екі станциялы нысандарды сақтауға 

арналған мәліметтер тҥрі . 

CLOB - екі тҧрақты және айнымалы кодтау қолдау ҥлкен мәтін 

жиымдарды, сақтау ҥшін пайдаланылатын туралы мӛлшері. Мәтін массивінің 

жалпы мӛлшері 4 ГБ аспауы керек. 

Келесі деректер тҥрлері кҥнді, уақытты және осы мәндермен 

манипуляцияларды сақтау ҥшін қолданылады: 

DATE - бҧл кҥн мен уақыт туралы ақпарат секундтың дәлдігімен 

сақталатын негізгі тҥрі. 

TIMESTAMP - бҧл КҤН типін секундтың 

бӛлшектеріне тарататын тҥрі (секундтың бӛлшек бӛлігіндегі таңбалар 

саны дәлдік параметрімен анықталады ): 

TIMESTAMP(precision) 

BOOLEAN - логикалық айнымалыларды сипаттау ҥшін қолданылатын 

тип. Айта кету керек, BOOLEAN типті айнымалылар келесі шамалардың 

біреуін қабылдауы мҥмкін: 

-        TRUE 

-        FALSE 

-        NULL 

PL / SQL синтаксисі сіз әлдеқашан анықталған, немесе дерекқор баған 

тҥріне негізделеді кез келген айнымалы негізінде айнымалы тҥрін анықтауға 

мҥмкіндік береді . Ол ҥшін % TYPE атрибуты қолданылады . % 

TYPE тӛлсипатының алдында айнымалы атауы немесе кесте мен дерекқор 

бағанасы болады. Мҧндай айнымалылар NOT NULL арқылы 

қарастырылмайды. % TYPE тӛлсипатын пайдалану мысалы : 

v_maximum NUMBER (7.2);  

v_optimal v_maximum% TYPE ; 

Қҧрамдас мәліметтер типтері - бҧл ішкі компоненттер және бірнеше 

рет қолдануға болады . Жылы PL / SQL мынадай композиттік деректер 

тҥрлерін ҧсынады: 

-        Table 

-        Record 

-        Varray 

TABLE типі BINARY_INTEGER типті бастапқы кілт пен скалярлық 

типтің бағанынан тҧрады. Тҥр декларациясының синтаксисі TABLE типіне 

негізделген : 
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TYPE type_name кесте scalar_datatype 

[ NULL ] INDEX BINARY_INTEGER арқылы ; 

ident type_name; 

мҧндағы type_name - TABLE нҧсқаулығының атауы , scalar_datatype -

 PL / SQL жолдастар кестесінің элементтеріне арналған мәліметтер типі , 

идентификатор - идентификатор атауы. 

Тҥрі RECORD (жазба) АҚШ логикалық бірлігі ретінде скаляр тҥрі бір 

немесе бірнеше компоненттерін тіркесімін қарастыруға мҥмкіндік 

береді. Sin Такси: 

TYPE type_name IS RECORD 

(field name1 field_type 

[ NOT NULL{ : = | DEFAULT } expr], 

(field name2 field_type) 

[ ЖОҚ ЕМЕС { : = | DEFAULT } expr], ...); 

ident type_name; 

қайда type_name отыр тҥрі атауы , FIELD_NAME RECORD ӛрістің 

атауы, field_type болып ӛрістің деректер тҥрін, ӛрнек болып табылады , кез 

келген PL / SQL ӛрнек , Ident болып сәйкестендіруші атауы. 

% ROWTYPE атрибуты болып ҥстел немесе дерекқор кӛрінісіндегі 

бағандар жинау негізінде айнымалыны жариялау ҥшін пайдаланылатын. % 

ROWTYPE отыр алдында кесте атауы. Осы екінші тӛлсипатты пайдалану 

мысалы : 

dept_record s_dept % ROWTYPE ; 

 

 

2.3. Басқарушы құрылымдар 

 

PL / SQL uc блоктарындағы операциялардың логикалық ағынын ӛзгерту 

ҥшін келесі басқару ҥлгілерін қолданыңыз 

-        IF операторымен шартты басқару қҧрылымдары ; 

-        әрекеттерді сӛзсіз қайта орындауға арналған қарапайым цикл; 

-        Есептегіштегі қайталанулар санын бақылау ҥшін FOR циклі ; 

-        Ӛрнектің ақиқатын тексеру нәтижесі бойынша қайталану санын 

бақылауға арналған WHILE циклі 

-        Циклден шығу ҥшін EXIT нҧсқауын басыңыз. 

Оператордың қҧрылымына сәйкес IF жылы PL / SQL бірдей 

операторларына ҧқсас авторлары басқа тілдерде. Бҧл сізге белгілі бір 

жағдайларға тәуелділік әрекеттерін таңдауға мҥмкіндік береді . Оператор 

синтаксисі: 

IF condition THEN 
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operators; 

[ ELSIF condition ОН 

operators; ] 

[ ELSE ] 

operators; ] 

END ; 

онда жай-кҥйі - ӛтпелі жағдайы, операторлар - операторлары PL / 

SQL. IF тҧжырымын қолданудың мысалы : 

IF v_start> 100 болса 

RETURN (2 * v_қатар); 

  

ELSIF v_start> = 50 THEN 

RETURN (.5 * v_start); 

ELSE 

RETURN (.1 * v_start); 

END; 

 

Қарапайым логикалық ӛрнек салыстыру операторлары бар сандардан, 

жолдардан немесе даталардан тҧрады. Әдетте оператор арқылы obrabatы 

vayutsya бос NULL. NULL ӛңдеу ережелері: 

-        нӛл мәнін қамтитын кез келген ӛрнек, D береді нәтижелерін , 

NULL concato қалыптастырған ӛрнектердің қоспағанда ҧлттың анықталмаған 

мән бос жол ретінде қарастырылады; 

-        анықталмаған мәні бар кез-келген қарапайым 

салыстыру NULL нәтиже береді; 

-        IS NULL салыстыру нәтиже TRUE немесе FALSE береді. 

Кҥрделі логикалық ӛрнек қарапайым логикалық yc сҥйікті және AND, 

OR және NOT логикалық операторларынан тҧрады. Осы ӛтініштерді шындық 

кестелерде, FALSE жоғары арналған басымдыққа ие ЖӘНЕ оператор, және 

TRUE ҥшін OR операторы. 
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PL / SQL циклдарын ҧйымдастыру бірнеше жолдарын 

ҧсынады туралы vtornogo ӛнімділігі ҧсыныстарды. 

Қарапайым цикл - операторлар тобы бірнеше рет жҥзеге 

асырылады, шектелуге бір шектелген операторлар LOOP және END 

LOOP. Ағыны Әр уақыт кеңестер Lenia ҧсыныстарын жетеді END 

LOOP, бақылау беріледі LOOP. Циклді аяқтау ҥшін EXIT тҧжырымын 

қосыңыз . Синтаксис Tacos ші цикл: 

Loop 

operator1; 

operator 2; 

… 

EXIT[ WHEN condition]; 

END LOOP; 

мҧндағы оператор1, оператор2 - PL / SQL операторлары , шарт - шығу 

шарттары. Мҧндай дизайнды қолдану мысалы: 

LOOP 

INSERT INTO s_item (ord_id, item_id) 

VALUES (v_ord_id, v_counter); 

v_counter: = v_counter + 1; 

EXIT WHEN v_counter> 10; 

END LOOP ; 

FOR циклі бҧрын қарастырылған циклдармен бірдей қҧрылымға 

ие. Бірақ негізгі сӛз LOOP жетпе, бақылау оператор алдында ды анықтайды 

цикл қайталанады санын. 

[ REVERSE ] ішіндегі FOR индексі 

low_val..high_val LOOP 

operator1; 

operator2; 

END LOOP ; 

онда индексі - айнымалы, индексі цикл low_val..high_val - ауқымы 

айнымалы ӛзгерген, онда operator1, operator2 - операторлар ТТ PL / 

SQL. Сізге цикл индексін жариялаудың қажеті жоқ. Индекске сілтемелер тек 

цикл ішінде шешілді Сіз индексті тағайындау операторының сол жағында 

орналасқан деп айта алмайсыз FOR циклін қолдану мысалы: 

FOR i IN v_lower..v_upper LOOP v_counter: = v_counter + 1; v_output: = i; 

END LOOP ; 



22 

 

WHILE циклі алдын-ала анықталған шарт орындалғанға 

дейін қайталану операторларының операторларын кезектестіру ҥшін 

қолданылады . EC егер шарт болып табылады FALSE цикл басында, 

есептердің тізбегі орындалмайды. WHILE тҧжырымының синтаксисі : 

WHILE condition LOOP 

operator1; 

operator2; 

END LOOP ; 

мҧндағы шарт - циклды орындау шарты. Мҧндай циклдың мысалы: 

WHILE v_counter <= 10 LOOP 

INSERT INTO s_item (ord_id, item_id) 

VALUES (v_ord_id, v_counter); v_counter: = v_output + 1; 

END LOOP ; 

Циклдарды бір-біріне бірнеше деңгейде орналастыруға 

болады. Сіз WHILE циклына FOR циклдерін салуға болады және 

керісінше. Әдетте Zavar shenie салынған цикл (қоспағанда сыртқы аяқталуын 

туғызады оған бір қиыс кезде). EXIT сӛйлемінің кӛмегімен сіз ілмектерге 

белгі қойып, олардың сыртқы циклынан шыға аласыз. 

Tags сәйкестендіру қалған бірдей ережелерін бағынуға Тора. Жапсырма 

сол немесе бӛлек жолдағы мәлімдеменің алдында. Тегтер циклі LOOP сӛзінің 

алдында kah қос бҧрышты жақшалар ішінде кӛрсетіледі (<< белгі 

>>). Жапсырмаларды қолдану мысалы: 

BEGIN 

<<outer_loop>> LOOP 

v counter: = v counter + 1; 

EXIT v_ counter > 10; <<inner_loop>> LOOP 

EXIT Outer_loop WHEN 

total_done = 'YES'; 

EXIT WHEN inner_loop = ' YES '; 

END LOOP inner_loop; 

END LOOP outer_loop; 

END 

Дәстҥрлі қҧрылымдалған бағдарламалауға қосымша, PL / 

SQL GOTO және NULL мәлімдемелерін қолдайды . Оператор GOTO соққы 

оң бір блок код аванстық белгіленеді еркін бӛлігіне 

бақылауды chennuyu жапсырмада. 

BEGIN 

GOTO Insert_row; 

<< insert_row >> - метка 

INSERT INTO emp VALUES ... 
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END ; 

NULL операторы ешқандай функция жасамайды және синтаксис 

тҧрғысынан, PL / SQL про грамматикалық блокты қажет ететін жерлерде 

қолданылады , бірақ бағдарламаның логикасы тҧрғысынан ештеңе болмауы 

керек. 

 

 

2.4. Ерекшеліктер 

 

Ерекшелік - PL / SQL-де айнымалы, сіз блокты толықтырғанда толқып , 

блок корпусындағы әрекеттерді тоқтатасыз. Егер PL / SQL ерекшелік 

шығарса, блоктың орындалуы әрдайым тоқтатылады, бірақ сіз кейбір соңғы 

әрекеттерді орындайтын ерекше жағдай ӛңдегішін кӛрсете аласыз. Ерекше 

жағдайды кӛтеру әдістері: 

-        Автоматты тҥрде Oracle қатесі болған жағдайда . 

-        RAISE сӛйлемін нақты пайдалану . 

Егер блоктық кеңестерде ерекше жағдай орын алса, Ление ерекше 

жағдайларды ӛңдейтін блок бӛлімінде тиісті ерекшеліктерді ӛңдейді 

( EXCEPTION). Егер PL / SQL сәтті болса, бірақ ерекше жағдайды қолданса, 

ол сыртқы блокқа немесе ортаға қолданылмайды. Егер блоктың орындалатын 

бӛлімінде ерекшелік алынып тасталса және сәйкесінше ӛңдеуші жоқ 

болса, PL / SQL блогының орындалуы тӛтенше жағдайда тоқтатылады. 

Ерекшеліктердің ҥш тҥрі бар: 

-        Алдын ала анықталған Oracle сервері. Бір шамамен 

бағдарламаларды іске асыру кезінде туындайтын 20 жалпы қателер PL / 

SQL. Сипаттама қажет емес. 

-        Анықталмаған, Oracle сервері іске қосқан. Кез келген басқа Oracle 

серверінің қатесі. Сипаттама декларативті бӛлімде қажет. 

-        Жеке Әзірлеуші емес қалыпты деп санайды, бҧл жағдайы 

NYM. Декларативті бӛлімде анықталып, нақты қозғалуы керек. 

Ерекшелік сипаттамасы синтаксис: 

 

EXCEPTION 

WHEN exception 

[ OR exception2...] 

THEN 

operator1; 

operator 2; 

WHEN exception3 

[ OR exception4 ...] 
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THEN  

operator1; 

operator2; 

WHEN OTHERS 

THEN 

operator1; 

operator2; 

. . .]                            

онда exception1..N болып , сипатталған ерекшеліктер операторы 1..N 

болып PL / SQL операторлары тиісті ерекшеліктерді ӛңдеу ҥшін. 

Алдын ала анықталған Oracle ерекше жағдайлар мысалдары : 

-        NO_ DATA _FOUND (ORA- 014 03). Бір 

жолды таңдау ҥшін ТАҢДАУ пәрмені деректерді қайтармады. 

-        TOO_MANY_ROWS (ORA-01422). ТАҢДАУ пәрмені бір жолды 

алу ҥшін бірнеше жолдан оралды. 

-        INVALID_CU R SOR (ORA-01001). Тауық бар жарамсыз 

операция қоқыс. 

-        ZERO_DIVIDE (ORA-01476). Нӛлге бӛлу әрекеті. 

-        DUP_VAL_ON_INDEX (ORA-00001). Бірегей индексі бар бағанға 

мәннің телнҧсқасын енгізуге әрекет жасалды. 

Алдын ала анықталған ерекшелікті ӛңдеу блогы бар процедураның 

мысалы: 

PROCEDURE elim_inventory 

(v_product_id IN s_product.id % TYP E ) IS v_id s_product.id % TYPE ; 

BEGIN 

SELECT идентификаторы 

INTO v_id 

FROM s_product 

WHERE id = v_product_id; 

DELETE FROM s_inventory 

WHERE product_id=v_product_id; 

COMMIT; 

EXCEPTION 

WHEN NO_DATA_FOUND THEN 

ROLLBACK; 

DBMS_OUTPUT.PUT_LINE( 

TO_CHAR(v_product_id) 

||’ is invalid.’); 

WHEN TOO_MANY_ROWS THEN 

ROLLBACK; 
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DBMS_OUTPUT.PUT_LINE( 

‘Data corruption!’); 

WHEN OTHERS THEN 

ROLLBACK; 

DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(‘Other error 

occured.’); 

END; 

Ерекшеліктерді ҧстап қалу ҥшін декративті блок бӛлімінде оны бҧрап 

алу Осы хабарландырудан кейін чени жоққа шығарылды . Декларативті 

бӛлімдегі ерекше жағдайды жариялауға арналған синтаксис: 

EXCEPTION except; 

мҧнда қоспағанда , ерекшелік. Диірмен бар жарнама тастау Binding -

standard қате нӛмірі Oracle тӛмендегідей болып табылады: 

PRAGMA EXCEPTION_INIT (err_num except); 

мҧнда қоспағанда , ерекшелік атауы, err_num - Oracle серверінің қате 

нӛмірі . 

Реттелетін ерекше жағдайды табу ҥшін алдымен оны жариялап, содан 

кейін оны нақты кӛтеру керек. Пайдаланушы декларациялау ҥшін 

синтаксис Skog синтаксис жарнама nepredopredelennogo қоспағанда ҧқсас 

ерекшеліктерді. Алдын ала кӛмегімен Ерекшеліктер қозу Ҧсыныс кӛтеріңіз 

RAISE except; 

мҧнда қоспағанда , ерекшелік. 

Егер қиыс болса, онда коды және ілеспе MSG schenie екі функциялары 

арқылы анықталуы мҥмкін: 

SQLCODE - қате кодының сандық мәнін қайтарады; 

SQLERRM - қате кодымен байланысты хабарламаны қайтарады. 

Егер PL / SQL блогы немесе қосалқы блогы ерекше жағдайды қолданса, 

ол қыртыстардың дҧрыс тҥсетіндігіне сенімді . Егер PL / SQL ерекшелік алып 

тастаса, ал қазіргі блокта тиісті ӛңдегіш жоқ, ерекшелік ӛңделуші 

табылғанша, сыртқы блоктарға жҥйелі тҥрде 

таратылады. EC, егер блоктардың ешқайсысы ерекше жағдайды жасамаса , 

хост ортасында бҧл екеуі де орындалмайды . Ерекшелік сыртқы блок, блок 

қол жҥйесі қалған орындалатын есептілігіне таратылмайды Егер кабинада. 

 

 

2.5. Процедуралар, функциялар, пакеттер 

 

PL / SQL процедуралары - бҧл әрекеттерді орындайтын кҥнделікті 

процедуралар. Процедураларды сақтауға болады (Servais D мәліметтер 
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базасында орналасқан ), ал қосымшаны - олар жасалған бағдарламадан ғана 

алуға болады. 

Келесі командасы SQL сақталған про қҧру процедураларын: 

 

CREATE [ OR REPLACE ] PROCEDURE - процедураны жасайды; 

DROP PROCEDURE - процедураны жояды; 

Процедураны сипаттауға арналған синтаксис келесідей: 

PROCEDURE name 

[(par1, ..., parН)] 

IS 

block_PL / SQL; 

 

мҧндағы аты - процедура атауы, par1, ... , parn - шақыру ортасынан 

қҧндылықтарды ӛткізу ҥшін кемпингті қолданатын параметрлер және 

керісінше. Параметрлердің екі тҥрі бар. Процедураны декларациялау кезінде 

PL / SQL блогының орындалатын бӛлігіндегі мәндерді анықтауға қызмет 

ететін формальды тҥрдегі параметрлер кӛрсетілген . Con нақты параметрлері 

немесе аргументтер кемпинг кіші қоңырауда.  

Параметрлерді жариялауға арналған синтаксис келесідей: 

par_name [ IN | OUT | IN OUT ] type [{: = | DEFAULT } expr]; 

онда par_name болып , параметр атауы тҥрі болып табылады , оның 

тҥрі, ӛрнек болып табылады PL / SQL ӛрнек . 

Формальды параметрлердің тҥрлері: 

IN - кіріс. Ол подпространств қоңырау ортасынан мәні 

ӛтеді грамм. Тҧрақты ретінде әрекет, бҧл ӛрнек Con болуы 

мҥмкін тҧрақтылар, аңғартпа мағынадағы немесе айнымалы. 

OUT - шығыс. Ӛткізгіш ортадағы процедуралық шақырудың мәнін 

қайтарады . Басқа айнымалыға немесе ӛзіне тағайындалмайды. Нақты 

параметр айнымалы болуы керек, ал тҧрақтылар бір немесе ӛрнек болуы 

мҥмкін . 

IN OUT - енгізу / шығару. Шақыру ортасынан процедураға мәнді береді 

және мәнді процедурадан шақырушы ортаға қайтарады. Бастапқы айнымалы 

ретінде қызмет етеді. 

PL / SQL процедурасының мысалы : 

 

PROCEDURE change_salary 

             (v_emp_id IN NUMBER, 

             v_new_salary IN NUMBER) 

IS 

BEGIN 
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       UPDATE s_emp 

       SET salary=v_new_salary 

        WHERE id=v_emp_id; 

        COMMIT; 

END change_salary; 

 

Функциялар процедурадан екі негізгі айырмашылыққа ие: 

-        функция ӛрнектің бӛлігі деп аталады; 

-        функция мәнді қайтаруы керек. 

Пайдаланушы анықтайтын функциялар мен SQL функциялары бар . PL 

/ SQL функциялары шақырылатын ортаға мәнді қайтару ҥшін қолданылады. 

Сақталған функцияны қҧру ҥшін келесі SQL командалары бар :  

CREATE [ OR REPLACE ] FUNCTION - процедураны жасайды; 

DROP FUNCTION - процедураны жояды; 

Функцияны жариялауға арналған синтаксис келесідей: 

 

FUNCTION name 

 

[(par1, ..., parN)] 

RETURN data_type 

IS 

блок_pl / sql ; 

 

мҧндағы атау - функцияның аты, par1 ... parN - қоңырау 

параметрлері, data_type - функция қайтаратын мәннің тҥрі. 

Функцияның ерекшелігі -

 RETURN операторы . Қайтарылатын эмого мәндері міндетті 

тҥрде RETURN функциясының анықтамасында кӛрсетілген мәліметтер 

типіне сәйкес келуі керек . RETURN mo Jette операторлары бірнеше болуы 

мҥмкін, бірақ әр қоңырау солардың біреуін ғана орындайды. Функциялары, 

ӛрнектерді пайдалануға болады SQL, қолданыстағы мҥшесі, 

алайда бар шектеулер: 

1) функция бір жолдың деректерімен жҧмыс істейді; 

2) функциясында DML командалары болмайды ; 

3) барлық ресми параметрлер енгізілуі керек; 

4) деректер тҥрлері (соның ішінде RETURN ҥшін) ішкі Oracle 

сервер типтері болуы керек; 

PL / SQL функциясы мысалы: 

 

FUNCTION tax 
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(value IN NUMBER) 

RETURN NUMBER 

IS 

BEGIN 

RETURN (value*.07); 

END tax; 

Пакеттер сізге кодты PL / SQL процедураларымен және 

функцияларымен кҥресте қисынды байланыстыруға мҥмкіндік 

береді . Пакеттер сонымен қатар ішкі процедуралық кодтан бӛлек бағдарлама 

интерфейсін жасауға мҥмкіндік береді. АТ 

Пакеттің техникалық сипаттамалары барлық жария хабарландырулар 

мен жалпыға қол жетімді жоспарлардың тізімін сипаттайды. Сіз 

командаларды пайдаланып пакет жасай аласыз 

CREATE [OR REPLACE] PACKAGE name 

AS 

       <package specification> 

END; 

      CREATE [OR REPLACE] PACKAGE BODY name 

      AS 

              <package body> 

END; 

мҧнда атауы - пакеттің атауы, пакеттің сипаттамасы - пакеттің 

сипаттамасы, қаптаманың жасы - дененің қаптамасы. Пакетті сипаттау 

синтаксисі: 

PACKAGE BODY name IS 

            -- private declarations 

            -- subprogram definitions 

[BEGIN 

             -- initialization statements] 

END [name]; 

 

мҧнда кӛпшілікке арналған декларациялар - кӛпшілікке арналған 

хабарландырулар бумасының бӛлімі, кіші бағдарламаның сипаттамалары - 

кіріс және шығыс параметрінің спектрінің грамматикалық пакетін 

сипаттау. Буманың денесін анықтауға арналған синтаксис: 

PACKAGE emp_actions IS 

            p_salary NUMBER(7,2); 

                                         34 

           p_jobtype VARCHAR2(15); 

  PROCEDURE fire_employee (emp_id NUMBER); 
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      END; 

               PACKAGE BODY emp_actions IS 

              p_local BOOLEAN; 

       PROCEDURE fire_employee (emp_id NUMBER) IS 

BEGIN 

          DELETE FROM s_emp WHERE empno=emp_id; 

           END fire_employee; 

END emp_actions; 

 

Пакеттер PL / SQL блоктарын жасауда объектіге бағытталған дизайнды 

қолдануға жеткілікті кҥшті . Пакеттер инкапсуляцияны, ақпаратты жасыруды 

және функцияның шамадан тыс жҥктелуін қамтамасыз етеді. Функцияның 

шамадан тыс жҥктелу мысалы: 

 

FUNCTION insert_emp 

(first_name in VARCHAR2, 

last_name in VARCHAR2) 

RETURN NUMBER; 

FUNCTION insert_emp 

(first_name in VARCHAR2, 

last_name in VARCHAR2, 

title in VARCHAR2) 

RETURN NUMBER; 

 

Жҥктеме жеке процедуралар мен функцияларға қолданылмайды. 
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3.       ORACLE-мен ӚЗАРА ӘРЕКЕТТЕСУ 

 

 

3.1.       Операторлар DML 

 

PL / SQL DML және SQL транзакцияларды басқару командаларын 

толығымен қолдайды. DDL және DCL командасы PL / SQL-де пудерживает 

емес. Бҧл командаларды DBMS_SQL пакетін қолдану арқылы орындауға 

болады . 

Деректер базасынан деректерді таңдау ҥшін ТАҢДАУ 

сӛйлемін пайдаланыңыз. Пәрмен форматы: 

SELECT sel_list 

INTO var_name | rec_name 

FROM table 

WHERE condition;  

мҧнда sel_list - кемінде бір бағаннан тҧратын тізім, var_name -

 қайтарылған мәнді сақтауға арналған скалярлық айнымалы, rec_name -

 қайтарылған мәндерді сақтауға арналған PL / SQL жазбасы , кесте - дерекқор 

кестесінің атауы, шарт - таңдау шарты. SELECT командасы ДДҦ бір 

жолды айналдыруы керек . SELECT пәрменін қолдану мысалы : 

dept_record s_dept%ROWTYPE; 

SELECT * INTO dept_record 

FROM s_dept WHERE id=v_dept_id;  

SELECT пәрменін орындау кезінде келесі ерекшеліктер пайда болуы 

мҥмкін: 

TOO_MANY_ROWS - бірнеше жол таңдалды; 

NO_DATA_FOUND - жолдар таңдалмады. 

Деректер базасында деректерді ӛңдеу DML командаларын, яғни 

INSERT, UPDATE және DELETE кӛмегімен жҥзеге асырылады. 

SQL Server әр команда ҥшін koto rum-та жад бӛлігін бӛледі , бҧл 

команда тҥсіндіріліп, орындалады. Бҧл аймақ курсор деп аталады. Блоктың 

орындалатын бӛлігі SQL командасын орындағанда , 

PL / SQL SQL идентификаторы бар жасырын курсорды жасайды. 

Онда сенімдімін , ribut Сіз соңғы айқын емес курсордың нәтижесін кӛруге 

мҥмкіндік беретін: 

SQL% ROWCOUNT - соңғы SQL командасы таңдаған жолдардың бҥтін 

саны ; 

SQL% FOUND - егер ақырғы SQL командасымен кем дегенде бір жол 

таңдалса, TRUE мәні бар логикалық тӛлсипат ; 
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% NOTFOUND SQL - деп орнатылған , TRUE соңғы Coman 

егер қҧйыңыз бір сызық таңдалған жоқ; 

% SQL ашыңыз - әрқашан FALSE (ӛйткені PL / SQL жабылады, оларды 

іске асырғаннан кейін әрдайым ашық курсор болмайды ). 

Кестелерден жолдарды жоюды орындайтын EXAMPLE процедурасы 

және uc курсор атрибуттарын қолдайды 

 

PROCEDURE del_rows (v_ord_id NUMBER) 

IS 

        v_rows_deleted NUMBER; 

BEGIN 

           DELETE FROM s_item 

          WHERE ord_id=v_ord_id; 

             v_rows_deleted:=SQL%ROWCOUNT; 

    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE( 

         TO_CHAR(v_rows_deleted) 

            ||’ rows deleted.’); 

END;  

 

Commit және ROLLBACK SQL тілдерімен жҥргізілетін 

операциялардың басқару логикасы . Бҧл әрекеттер PL / SQL блоктың ӛзінде 

де, сыртқы ортада болған оқиғалар нәтижесінде де орын алуы 

мҥмкін . Пәрмен пішімдері: 

 

COMMIT [WORK]; 

ROLLBACK [WORK] TO 

[SAVEPOINT] savepoint_name; 

SAVEPOINT savepoint_name;  

 

мҧнда savepoint_name - қайтару нҥктесінің атауы. 

 

 

3.2. Курсорларды қолдану арқылы сұраныстарды ӛңдеу 

 

SQL командаларын орындау және олардың Orra Botko сервері туралы 

ақпаратты сақтау ҥшін Oracle « SQL жеке аймағы » деп аталатын жҧмыс 

аймағын қолданады . PL / SQL курсорлары осындай жеке аймақты атауға 

және онда сақталған ақпаратқа қол жеткізуге мҥмкіндік береді. Курсор 

пәрмендерді ӛңдеудің барлық кезеңдерін басқарады. Неявной және YaV 

бар Nye меңзерлер. Меңзердің нақты функциялары: 
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-        Сҧраныс бойынша қайтарылған жолдарды сериялық ӛңдеу. 

-        Ағымдағы ӛңдеуді бақылау. 

-        PL / SQL блогындағы бағдарламашының қолмен басқаруы. 

Меңзерді пайдалану процесін келесі sha w- қа бӛлуге болады (3.1 

суретті қараңыз). 

1.      Меңзердің сипаттамасы. Меңзер оған атау беру және онда 

орындалатын сҧрау қҧрылымын анықтау арқылы сипатталады. 

2.      Курсордың ашылуы. OPEN командасы сҧранысты орындайды 

және қолданылған барлық айнымалыларды байланыстырады. Сҧрау арқылы 

таңдалған жолдар белсенді жиын деп аталады және қазір таңдау ҥшін қол 

жетімді. 

3.      Меңзердің деректерін келтіру. FETCH пәрмені ағымдық 

жолды курсордан айнымалыларға жҥктейді. FETCH командасының әрбір 

орындалуы курсорды белсенді жиынның келесі жолына жылжытады. Демек, 

әр FETCH командасы Straw Cams шығарған әр тҥрлі сҧраныстарға қол 

жеткізе алады . 

4.      Жҥгіргіні жабыңыз. CLOSE командасы GUSTs белсенді 

жиындарын шығарады . Осыдан кейін сіз жаңа белсенді жолдар жиынтығын 

жасау ҥшін курсорды қайта аша аласыз. 

 

 

 
 

Сурет. 3.1. Курсорды қолдану процесі 

 

  

Анық курсорды сипаттау ҥшін CURSOR операторын пайдаланыңыз. 

Курсорды кейінге қалдыру арқылы сҧрауыңызда алмастырғыштардың 

параметрлерін орнатуға болады . Сҧрауда айнымалыларға сілтеме жасауға 

болады, бірақ олар CURSOR тҧжырымын қолданбас бҧрын хабарлануы 

керек . Оператор синтаксисі: 
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DECLARE 

CURSOR cursor_name IS 

select_statement;  

 

 Курсор ашылған кезде сҧрау орындалады және белсенді жолдар 

жиынтығы қҧрылады. Егер сіз қайта енгізу мәндерін кӛрсетіңіз кейін осы 

орын айнымалылар. Енді курсор белсенді жиынтықтағы бірінші жолды 

кӛрсетеді. Курсордың ашық командасының синтаксисі: 

OPEN cursor_name;  

мҧнда cursor_name - курсордың аты. 

FETCH командасы ағымдағы жолдан мәндерді шығыс айнымалыға алу 

ҥшін қолданылады. Ҥлгідегі кейін жҧмыс істейтін қайта болуы 

мҥмкін mennymi басқа команда. FETCH командасының синтаксисі : 

FETCH cursor_name INTO variable1, 

variable2, ...;  

FETCH командасының INTO сӛйлеміне SELECT пәрменімен 

қайтарылған бағандар саны ретінде кӛптеген айнымалыларды енгізу 

керек . Ол солай -ақ деректер тҥрлерінің ҥйлесімділігін тексеру 

ҥшін. Айнымалы атаулар мен бағандар арасында позициялық сәйкестік 

орнатылады. FETCH командасы меңзерде жолдар бар-жоғын тексеруге 

мҥмкіндік береді. Егер FETCH командасы ешқандай мәнді таңдамаса, бҧл 

белсенді жиынтықта шикі жолдар қалмағанын және қате туындамайтынын 

білдіреді. 

Меңзер CLOSE cursor_name пәрменімен жабылады. 

Ашық курсордың атрибуттары: 

% ISOPEN - курсор ашық болса, мәні - ШЫН ; 

% NOTFOUND - мәні болып табылады TRUE соңғы 

егер FETCH команда жолды қайтару тиіс емес; 

% FOUND - егер FETCH жолды қайтарса , мәні - ШЫН . NOTFOUND 

атрибутына кері . 

% ROWCOUNT - Қазір таңдалған жолдардың жалпы санын қайтарады. 

Әдетте, ашық курсордан бірнеше жолдарды ӛңдеу ҥшін цикл жасалады 

және әр жол бір жолды таңдайды. Сайып келгенде, барлық белсенді теру 

жолын ӛңделген, және нәтижесі болып табылмайды табысты ҥлгісі атрибут % 

NOTFOUND мәнін қабылдайды TRUE ( «UC лай»). Жҥгіргіні қолданбас 

бҧрын, сіз әрбір Борки- дің жетістігін анық курсор атрибуттары 

арқылы тексересіз . 

Жолдарды тек курсор ашық болған кезде ғана алуға болады ( % 

ISOPEN тӛлсипатын пайдаланып тексеруге болады ). Нақты іріктеу 
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ҥшін CTBA қатарлары сандық параметрі бар FOR циклін қҧра алады 

немесе қарапайым циклды қолдана алады және % 

ROWCOUNT атрибутының schyu циклының босатылуын анықтай 

алады . Курсорды қолдану мысалы: 

 

PROCEDURE ord_process 

(v_ord_id IN s_item.ord%TYPE) 

IS 

v_product_id s_item.product_id%TYPE; 

v_item_total NUMBER (11,2); 

v_order_total NUMBER (11,2):=0; 

CURSOR item_cursor IS 

SELECT product_id, price * quantity 

FROM s_item 

WHERE ord_id=v_ord_id; 

BEGIN 

OPEN item_cursor 

LOOP 

FETCH item_cursor 

INTO v_product_id, v_item_total; 

40 

EXIT WHEN item_cursor%ROWCOUNT > 5 

OR item_cursor%NORFOUND; 

v_order_total:=v_order_total + 

v_item_total; 

DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(‘Сумма по товару ‘|| 

’ равна ‘||TO_CHAR(v_order_total, 

’$999,999,999.99’)); 

END LOOP; 

CLOSE item_cursor 

END ord_process;  

 

Ашық курсордағы бағандардың ҥлгі тізіміне сҥйеніп жазылуды қоюға 

болады . Бҧл әдіс TOY pa белсенді сызықтарын ӛңдеуде пайдалы , ӛйткені ол 

деректер жазбасының ҥлгісін жасауға мҥмкіндік береді. Жазбаны қолдану 

мысалы: 

CURSOR emp_cursor IS 

SELECT id, salary, start_date, rowid 

FROM s_emp 

WHERE dept_id=41; 
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emp_record emp_cursor%ROWTYPE; 

BEGIN 

OPEN emp_cursor; 

. . . 

FETCH emp_cursor INTO emp_record;  

 

Параметрлерді қолдану арқылы мәндерді курсорға ашуға 

болады. Параметрі бар курсорды қҧруға арналған синтаксис: 

CURSOR cursor_name 

[(par_name data_type, ...)] 

IS select_statement;  

онда cursor_name болып , меңзердің аты par_name болып , параметр 

атауы data_type болып параметр тҥрі, select_statement ТАҢДАУ 

тармағы. Параметрі бар жҥгіргіні пайдалану мысалы: 

  

CURSOR emp_cursor 

(v_dept NUMBER, v_job VARCHAR2) IS 

SELECT last_name, salary, start_date 

FROM s_emp 

WHERE dept_id=v_dept 

AND title=v_job;  

 

Меңзерлармен FOR циклдер ашық курсордағы жолдарды ӛңдейді. Бҧл 

стенография, ӛйткені ашық курсор бар, сіз әр беріліс ҥшін бір циклден 

тҧратын Борк барлық жолдар ӛңделгеннен кейін жҥгіргіні жабу ҥшін 

автоматты аласыз . Синтаксис АШУ жоғарыдағыға циклі ҤШІН курсордың: 

 

FOR record_name IN cursor_name LOOP 

operator1; 

operator2; 

. . . 

END LOOP;  

онда record_name - тіркелгі аты, cursor_name - курсор атауы, operator1, 

operator2 ... - операторлары PL / SQL. 

 

FOR циклін меңзермен пайдалану мысалы : 

FOR item_record IN item_cursor LOOP 

v_order_total:=v_order_total + 

(item_record.price* 

item_record.quantity); 
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i:=i+1; 

product_id_table(i):= 

item_record.product_id; 

order_total_table (i):=v_order_total; 

END LOOP;  

 

Жолдарды жою немесе жаңарту алдында сіз оларды бҧғаттағыңыз келуі 

мҥмкін. Ол ҥшін FOR UPDATE сӛйлемі курсорда орындалған сҧрауға 

қосылады . Ҥлгілер арасында ӛзгерістер жасамаңыз айқын Жҥгіргі т. дейін. 

сервер Oracle кейін қҧлпын босатады аяқталды Nia мәміле. Қҧлыптау 

сӛйлемінің синтаксисі: 

 

SELECT...FROM...FOR UPDATE 

[OF column_reference] [NOWAIT]; 

 

Сонымен қатар, ол командалық пайдалануға 

болады DELETE немесе UPDATE ҧсыныс АҒЫМДАҒЫ сілтеме 

cursor_name SEQ nyuyu жол таңдалған пәрменге FETCH. Егер сіз осы 

пайдалансаңыз ҧсыныс кернеу, ҥстінен, онда сілтеме бар 

тиіс ҥшін ҧстап ҧсыныстарын сҧрау ҥшін 

жаңарту. Әйтпесе ДДҦ niknet қатені. Бҧл сӛйлем ағымдағы 

жолдағы ROWID жалған бағанына сілтеме жасамай жаңартуға және жоюға 

мҥмкіндік береді . 

 

 

3.3. ДБ триггерлері 

 

Триггерлер - кез-келген оқиға болған кезде автоматты тҥрде орнатуды 

қалайтын жҥзеге асырылатын , PL / SQL блоктары . 

Триггерлерді екі тҥрге бӛлуге болады: 

-        DML деректер кестесінде DML командалары орындалғанда іске 

қосылады; 

-        INSTEAD OF - кӛріністермен жҧмыс істеуге арналған триггерлер . 

-        Тікелей дерекқорға немесе белгілі бір схемаға жататын және 

жҥйелік оқиғаларға жауап беретін жҥйелік триггерлер ( DML, 

DDL командалары және т.б.) 

Кестеде DML- триггерін CRE ATE TRIGGER командасымен жасаңыз : 

 

CREATE [OR REPLACE] TRIGGER trigger_name 

(BEFORE|AFTER) 
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(INSERT|UPDATE|DELETE) 

[OR (INSERT|UPDATE|DELETE) …] 

ON table 

[FOR EACH ROW] 

[WHEN (condition)] 

Блок PL/SQL онда trigger_name - триггер атауы, ҥстел - ҥстел атауы, 

жағдайы – қосымша ғҧрпымыз шарттары дабыл іске қосады. BE FO RE / 

КЕЙІН сӛйлем (операциядан кейінгі / дейін) триггері сипатын 

кӛрсетеді; INSERT | ЖАҢАЛАУ | DELETE - DML –операцияны білдіреді , 

koto paradise триггерге қиындық тудырады ( OR сӛзі арқылы бірнеше әрекетті 

кӛрсетуге болады ); ӛзгерткіш әр жол ҥшін AUC -шоу триггер кестенің 

тҥрлендірілген әрбір жол ҥшін орындалуы керек екенін (әйтпесе триггер 

жылына бір рет орындалады). FOR EACH ROW триггерлерінде жаңа және 

ескі сыртқы айнымалы мәндер арқылы мәліметтер жолына қол жетімділік бар 

( сәйкесінше ӛзгертілген және Menenius деректерінен бҧрын ). 

Мысал триггері: 

CREATE OR REPLACE TRIGGER salary_changes 

BEFORE DELETE OR INSERT OR UPDATE 

ON Emp_tab 

FOR EACH ROW 

WHEN (new.Empno > 0) 

DECLARE 

sal_diff number; 

BEGIN 

sal_diff := :new.sal - :old.sal; 

dbms_output.put(’Old salary: ’ 

|| :old.sal); 

dbms_output.put(’ New salary: ’ 

|| :new.sal); 

dbms_output.put_line(’ Difference ’ 

|| sal_diff); 

END; 

 

INSTEAD OF триггерлері Менен идеяларға келгенде INSERT, UPDATE 

немесе DELETE операциялары кезінде қолданушы сандық логикасын 

қолдануға арналған. Триггерлер орнына міндетті тҥрде, тҥтін Тува әрбір 

желісі (режим ҥшін айнымалы әр жол ҥшін). INSTEAD OF триггерлерді 

қолдану мысалы : 
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- создание тестовых таблиц 

CREATE TABLE Project_tab ( 

Prj_level NUMBER, 

Projno NUMBER, 

Resp_dept NUMBER); 

CREATE TABLE Emp_tab ( 

Empno NUMBER NOT NULL, 

Ename VARCHAR2(10), 

Job VARCHAR2(9), 

Mgr NUMBER(4), 

Hiredate DATE, 

Sal NUMBER(7,2), 

Comm NUMBER(7,2), 

Deptno NUMBER(2) NOT NULL); 

CREATE TABLE Dept_tab ( 

Deptno NUMBER(2) NOT NULL, 

Dname VARCHAR2(14), 

Loc VARCHAR2(13), 

Mgr_no NUMBER, 

Dept_type NUMBER); 

 

- бірнеше кестеде кӛрініс қҧру 

CREATE OR REPLACE VIEW manager_info AS 

SELECT e.ename, e.empno, d.dept_type, 

d.deptno, p.prj_level, p.projno 

FROM Emp_tab e, Dept_tab d, Project_tab p 

WHERE e.empno = d.mgr_no 

AND d.deptno = p.resp_dept; 

 

- триггер мысалы 

CREATE OR REPLACE TRIGGER m_info_insert 

INSTEAD OF INSERT 

ON manager_info 

REFERENCING NEW AS n 

45 

FOR EACH ROW 

DECLARE 

rowcnt NUMBER; 

BEGIN 

SELECT COUNT(*) INTO rowcnt 
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FROM Emp_tab 

WHERE empno = :n.empno; 

IF rowcnt = 0 THEN 

INSERT INTO Emp_tab (empno,ename) 

VALUES (:n.empno, :n.ename); 

ELSE 

UPDATE Emp_tab 

SET Emp_tab.ename = :n.ename 

WHERE Emp_tab.empno = :n.empno; 

END IF; 

SELECT COUNT(*) INTO rowcnt 

FROM Dept_tab 

WHERE deptno = :n.deptno; 

IF rowcnt = 0 THEN 

INSERT 

INTO Dept_tab (deptno, dept_type) 

VALUES(:n.deptno, :n.dept_type); 

ELSE 

UPDATE Dept_tab 

SET Dept_tab.dept_type = :n.dept_type 

WHERE Dept_tab.deptno = :n.deptno; 

END IF; 

END; 

 

 

3.4. Динамикалық SQL 

 

Жасағанда PL / SQL қолдану қҧрылымы кезде жиі ретте SQL алдын ала 

анықталған жоқ сҧрау салушы және тәуелді әр тҥрлі болуы мҥмкінды кез 

келген жағдайлары туралы. Осы типтегі жағдайларды шешу ҥшін 

динамикалық SQL деп аталатын механизм қолданылады. Бҧл аңғалдықтың 

мәні - PL / SQL блоктарының ішінен Xia- ны мәтінді жолдар тҥрінде тҥзу, 

іздеу кезінде қосымша мҥмкіндіктер беру. Атап айтқанда, аң динамикалық 

ойпатының SQL мҥмкіндік береді: 

1.      PLL / SQL статикалық кодында орындалуға рҧқсат 

етілмеген DDL мәлімдемелерін немесе басқа мәліметтерді орындаңыз . 

2.      DML мәлімдемелерін оларды жылдам жасау арқылы орындауға 

икемді тәсіл қолданыңыз . 

3.      Водительности сҧранысын арттыру ҥшін DBMS_SQL пакет 

мҥмкіндіктерін пайдаланыңыз . 
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Деректерді қайтару емес, сҧрауларды орындау, немесе қайтару ҥшін бір 

жол жобалау пайдаланылатын IM ОРЫНДАУ араағайындық (бастап Oracle 

8i). Оның синтаксисі: 

EXECUTE IMMEDIATE dynamic_string 

[INTO {define_variable[, 

define_variable]... | record}] 

[USING [IN | OUT | IN OUT] bind_argument 

[, [IN | OUT | IN OUT] bind_argument]...] 

[{RETURNING | RETURN} INTO 

bind_argument[, bind_argument]...]; 

 

мҧнда dynamic_string – SQL сҧрауы немесе анонимді PL / SQL блогы; 

de- fine_variable - айнымалы, олар арқылы байланыс vypol nyaemыm 

сҧранысы; bind _argument - бҧл байланыстырылған дәлелдер тізімі. 

RETURNING INTO ӛрнегі тек DML ӛрнектері ҥшін қолданылады . 

Дизайнды қолдану мысалдары: 

EXECUTE IMMEDIATE ’DROP TABLE :tab’ 

USING table_name; 

sql_stmt := ’INSERT INTO payroll 

VALUES (:x, :x, :y, :x)’; 

EXECUTE IMMEDIATE sql_stmt 

USING a, a, b, a; 

  

SQL-ді орындау ҥшін мәліметтер жиынтығын қайтаруды талап ететін 

IC келесі кезеңдерден тҧратын процесті қолданады 

1.      Нақты курсорды ашу (АШУ). 

2.      Деректерді іріктеу (FETCH). 

3.      Жабу (ЖАБУ). 

Ашық курсорды ашуға арналған синтаксис келесідей: 

OPEN {cursor_variable | 

:host_cursor_variable} 

FOR dynamic_string 

[USING bind_argument[, bind_argument]...];  

 

мҧнда cursor_variable - жҥгіргі айнымалы, bind_argument - аргументтер 

svya міндетті сҧрау. 

Деректерді алу синтаксисі: 

FETCH {cursor_variable | 

:host_cursor_variable} 

INTO {define_variable[, 
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define_variable]... | record};  

 

мҧнда define_variable - бҧл мәліметтер алынатын айнымалылар. 

Курсорды жабу синтаксисі: 

CLOSE {cursor_variable | 

:host_cursor_variable};  

 

Динамикалық механизмдерін мысал SQL сҧрауы, RETURN -

rotating жолдар жиынтығы: 

DECLARE 

TYPE EmpCurTyp IS REF CURSOR; 

-- тип REF CURSOR 

emp_cv EmpCurTyp; -- определение курсора 

my_ename VARCHAR2(15); 

my_sal NUMBER := 1000; 

BEGIN 

OPEN emp_cv FOR – открытие курсора 

’SELECT ename, sal FROM emp WHERE sal > :s’ 

USING my_sal; 

LOOP 

FETCH emp_cv INTO my_ename, my_sal;  

- қатар таңдау 

EXIT WHEN emp_cv % NOTFOUND ; 

- соңғы жолға шығу 

- таңдалған жол осы жерде ӛңделеді 

END ; 

CLOSE emp_cv; - курсорды жабыңыз 

END ; 

 

 

3.5. Java ӛзара әрекеттесуі 

 

Oracle DBMS Java даму ортасымен ӛте кең интеграцияланған . Атап 

айтқанда, Java + Oracle жиынтығы негізінде серверлік логикалық қабатты 

қалыптастыру ҥшін келесі Рианта сәулеттерін қолдана аласыз : 

-        Java сақталған процедуралар . 

-        Сервлеттер. 

-        JSP. 

-        CORBA нысандары. 

-        EJB. 
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Сонымен қатар, Java коды Oracle серверінің сақталған процедуралары 

тҥрінде ҧсынылғанда, жалған басқарудың толық жиынтығы Java 

қосымшасында емес, мәліметтер базасында болады . 

Java – сыныптарды Oracle серверіне жҥктеу процесі келесі қайнату 

қадамдарынан тҧрады: 

 

1.      Java сыныптарын қҧру , олардың әдістерін анықтау, жинақтау. 

 

public class Hello 

{ 

public static String world () 

{ 

return "Hello world"; 

} 

} 

 

 

2.      Loadjava утилитасының кӛмегімен серверге кластарды жҥктеу : 

loadjava –user scott/tiger Hello.class  

3.      Шақыру спецификациясына сәйкес жҥктелген сабақтарды 

жариялау әдістері : 

SQL> connect scott/tiger 

connected 

SQL> create or replace function HELLOWORLD 

2 return VARCHAR2 as language java name 

3 ’Hello.world () return java.lang.String’; 

4 / 

Function created.  

Осы әрекеттерді орындағаннан кейін Java- кластерлердің әдістері Vat-

ты , сонымен қатар кез-келген сақталатын процедуралар мен PL / 

SQL функцияларын қолдана алады : 

SQL> variable myString varchar2[20]; 

SQL> call HELLOWORLD() into :myString; 

Call completed. 

SQL> print myString;  

 

Деректерге кіру ҥшін Java әдістемесі Technolen пайдалануға 

болады Gies JDBC (эмуляция сервер Java -machine) немесе SQLJ (технология 

орналастыру операторлары SQL ішінде тікелей Java -code). 



43 

 

JDBC - Java мәліметтер базасына кірудің стандартты 

технологиясы . Пайдалануға арналған Bani JDBC келесі қадамдарды 

орындаңыз: 

1.      Қажетті пакеттерді импорттаңыз 

import java.sql.*; -- стандартные функции 

import java.math.*; -- для типов 

BigDecimal и BigInteger  

2.      Oracle драйверін тіркеңіз ( ӛтінішке 1 рет): 

DriverManager.registerDriver 

(new oracle.jdbc.OracleDriver());  

3.      Байланыс ашыңыз Oracle (драйвер ҥшін бҧл жағдайда OCI q.s. 

Тӛгіп Николаев ретінде дерекқорды кӛрсетіңіз TNS қызметінен): 

Connection conn = 

DriverManager.getConnection 

("jdbc:oracle:oci8:@MyHostString", 

"scott", "tiger"); 

Connection conn = 

DriverManager.getConnection 

("jdbc:oracle:oci8: 

@(description=(address= 

(host= myhost)(protocol=tcp) 

(port=1521)) 

(connect_data=(sid=orcl)))", 

"scott", "tiger");  

JDBC жҧқа драйверін пайдалану ҥшін сіз хосттың 

атын, дерекқордың портын және SID-ді нақты кӛрсетуіңіз керек . 

Connection conn = 

DriverManager.getConnection 

("jdbc:oracle:thin:@myhost:1521:orcl", 

"scott", "tiger"); 

Connection conn = 

DriverManager.getConnection 

("jdbc:oracle:thin: 

51 

@(description=(address=(host=myhost) 

(protocol=tcp)(port=1521)) 

(connect_data=(sid=orcl)))", 

"scott", "tiger");  

Егер процедура серверде болса, қосылым әдепкі бойынша орнатылады. 

Бҧл жағдайда қосылымды анықтау ҥшін DriverManager.getConnection немесе 
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OracleDriver.defaultConnection пайдаланыңыз. DefaultConnection- пен жҧмыс 

істеу мысалы: 

import java.sql.*; 

import oracle.jdbc.*; 

class JDBCConnection 

{ 

public static Connection connect() 

throws SQLException 

{ 

Connection conn = null; 

try { 

OracleDriver ora = new OracleDriver(); 

conn = ora.defaultConnection(); 

} 

} catch (SQLException e) {...} 

return conn; 

} 

} 

 

GetConnection- пен жҧмыс істеу мысалы : 

DriverManager.getConnection 

("jdbc:oracle:kprb:");  

немесе 

DriverManager.getConnection 

("jdbc:default:connection:");  

  

Технологиясы SQLJ - Technology қол жеңілдетеді Oracle жылы Java 

ӛрнектерді пайдалану арқылы SQL ішінде тікелей Java -classes. Екі SQLJ 

декларация конструкциясы бар: 

1.      Итераторлар Бҧл нәтижелер жиынтығын қамтитын итератор 

сыныптарының сипаттамалары: 

#sql <modifiers> iterator 

iterator_classname (type declarations); 

#sql public iterator EmpIter 

(String ename, double sal);  

2.      Қосылым мәтінмәні – әдетте SQL нысандарының ішінара 

жиынтығын пайдаланып дерекқорға қатынасу ҥшін пайдаланылатын 

сыныптар: 

#sql <modifiers> context 

context_ 
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classname; 

#sql public context MyContext;  

Берілген деректерсіз операциялар ҥшін SQLJ ӛрнектерінің 

синтаксисі (мысалы, INSERT және т.б.): 

#sql { SQL operation };  

Арналған SQL кез келген нәтиже қайтару -vyrazheny, 

sintak ICU пайдалану келесі: 

#sql result = { SQL operation }; 

 

SQLJ ӛрнегінің мысалы : 

#sql { INSERT INTO emp (ename , sal) VALUES ( ' Джо ' , 43000)}; 

  

SQLJ кӛмегімен қарапайым әдіске мысал : 

 

public static void writeSalesData 

(int[] itemNums, String[] itemNames) 

throws SQLException 

{ 

for (int i =0; i < itemNums.length; i++) 

#sql { INSERT INTO sales 

VALUES(:(itemNums[i]), 

:(itemNames[i]), SYSDATE) }; 

} 

 

Блок іске асыру мысал PL / SQL тілінде Java арқылы -

code сәулеленумен SQLJ: 

#sql { 

DECLARE 

n NUMBER; 

BEGIN 

n := 1; 

WHILE n <= 100 LOOP 

INSERT INTO emp (empno) 

VALUES (2000 + n); 

n := n + 1; 

END LOOP; 

END 

}; 
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