
Зертханалық жұмыс 3. Кестелерді құру және толтыру 

Мақсаты: кестелерді жасауды және толтыруды үйрену 

Енді кестелерді жасауға көшеміз. Біздің ДҚ-ның барлық кестелері "Students" папкасының "Tables" 

ішкі папкасында объектілерді шолушы терезесінде орналасқан ( сурет. 6.1). 

 

сурет. 6.1 

"Специальности" кестесін жасаймыз. Ол үшін "Tables" папкасынан ПКМ басып, пайда болған 

мәзірден "New Table"тармағын таңдаңыз. Жаңа кестені жасау терезесі пайда болады (сурет. 6.2). 



 

суретті үлкейту 

Сур. 6.2. 

Терезенің оң жағында жаңа кестенің өрістерін анықтау кестесі орналасқан. Бұл кестеде келесі 

бағандар бар: 

 Column Name  - өріс аты. Өрістің аты әріппен басталуы керек және әр түрлі арнайы таңбалар мен 

тыныс белгілері болмауы керек. Егер өріс аты бос орын болса, онда ол автоматты түрде шаршы 

жақшада болады. 
 Data Type  - өріс деректерінің типі 

 Allow Nulls  -  Null мәніне рұқсат ету. Егер бұл өріс опциясы қосылған болса, онда өріс 

толтырылмаған жағдайда, оған Null мәні автоматты түрде орнатылады. Яғни, өріс толтыру үшін 

міндетті емес. 

Ескерту: өрістерді анықтау кестесінің астында "Column Properties"таңдалған өрістің сипаттар 

кестесі орналасқан. Бұл кестеде таңдалған өрістің қасиеттері орнатылады. Олардың кейбіреулері 

төменде қаралады. 

Өрістерді жасауға және олардың қасиеттерін реттеуге өтіңіз. Өрістерді анықтау кестесінде 

төмендегі суретте көрсетілгендей "Column Name", "Data Type" және "Allow Nulls" бағандарының 

мәнін қойыңыз ( сурет. 6.3). 
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суретті үлкейту 

Сур. 6.3. 

6.3-суретте біздің "специальности" кестесінде үш өріс бар: 

 Код специальности -  кестемен байланысқа арналған сандық өріс студенты 
 Наименование специальности  - ұзындығы 50 символдан аспайтын жолдарды сақтауға арналған 

мәтіндік өріс. 

 Описание специальности - ұзындығы шексіз жолдарды сақтауға арналған мәтін өрісі. 

Ескерту: "код специальности" өрісі "студенты " және "специальности" кестелерін 

байланыстыратын сұраныстағы байланыстың бастапқы өрісі болып табылатындықтан, біз оны 

сандық есептеуішпен жасауымыз керек. Яғни, бұл өріс сандық мәндермен автоматты түрде 

толтырылуы тиіс. Оның үстіне, ол кілттік болуы керек. 

"код специальности" өрісін есептеуішпен(счетчик)  жасаймыз. Ол үшін өрісті анықтау кестесіндегі 

тышқанмен басу арқылы таңдап алыңыз. Өрістің сипаттар кестесінде " код специальности 

"өрісінің қасиеттері бейнеленеді. "Identity Specification" сипаттар тобын кеңейтіңіз 

(ерекшеліктерді баптау). "(Is Identity)" (ерекше) қасиеті "Yes" (Иә) мәніне орнатыңыз. 1-ге тең 

"Identity Increment"(ерекшелікті арттыру, санауыштың қадамы) және "Identity Seed" (ерекшелікті 

бастау, санауыштың бастапқы мәні) қасиеттерін орнатыңыз ( сурет. 6.3). Бұл параметрлер 

кестедегі бірінші жазбадағы " код специальности " өрісінің мәні 1, екіншісі - 2, үшіншісі-3 және т. б. 

тең болатынын көрсетеді. 

Енді "код специальности" өрісін  негізг(кілттік) і өріс ретінде жасаймыз. Өрісті таңдап, құралдар 

тақтасында кілт бейнесі түймешігін басыңыз. 

 

Өрістерді анықтау кестесінде " код специальности " өрісінің жанында кілттік өрістің кілттік екенін 

білдіретін кілт бейнесі пайда болады. 
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"специальности " кестесін баптау аяқталған деп санауға болады. Жабу түймешігін басу арқылы 

жаңа кестені жасау терезесін жабыңыз. 

 

терезенің жоғарғы оң жақ бұрышында, өрістерді анықтау кестесінің үстінде.Кестені сақтау туралы 

сұраумен терезе пайда болады ( сурет. 6.4). 

 

сурет. 6.4 

Бұл терезеде "Yes" (Иә) басу қажет. Жаңа кестенің атын анықтауға арналған" Choose Name " 

терезесі пайда болады ( сурет. 6.5). 

 

сурет. 6.5 

Бұл терезеде жаңа кестенің атын "специальности" ретінде орнатыңыз және "Ok"түймесін 

басыңыз. " специальности " кестесі "Students" ДҚ "Tables" папкасында объектілер шолғышында 

бейнеленеді ( сурет. 6.6). 

Ескерту: Нысандар шолғышында " специальности " кестесі " dbo. специальности ". "Dbo" префиксі 

кесте ДҚ объектісі болып табылатынын білдіреді (DataBase Object). Одан әрі ДҚ объектілерімен 

жұмыс істеу кезінде "dbo" префиксін түсіруге болады. 



Енді "предметы" кестесін жасауға көшеміз. "специальности" кестесі сияқты "Tables" папкасынан 

ПКМ басыңыз және пайда болған мәзірден "New Table"тармағын таңдаңыз. Төмендегі суретте 

көрсетілген өрістерді жасаңыз ( сурет. 6.6). 

 

суретті үлкейту 

Сур. 6.6. 

"код предмета" өрісін сандық есептеуішпен және "специальности"кестесінде жасалғандай негізгі 

өріспен жасаңыз. Жаңа кестені жасау терезесін жабыңыз. Пайда болған "Choose Name" 

терезесінде "предметы" атауын қойыңыз ( сурет. 6.7). 

 

сурет. 6.7 

"предметы" кестесі нысан шолғышында "Tables"папкасында пайда болады ( сурет. 6.8). 

" предметы " кестесін жасағаннан кейін "студенты" кестесін жасаңыз.  6.8. Суретте көрсетілген 

кестеге ұқсас жаңа кестені жасаңыз. 
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суретті үлкейту 

Сур. 6.8. 

жаңа кестеден өрісті қарастыра отырып келесі тұжырымға келуге болады: 

 «Код студента» өрісі -  бұл Бағалау кестесіне байланысты бастапқы өріс. Демек, бұл өрісті 

сандық есептеуішпен және кілтпен жасау қажет (жоғарыда "специальности" кестесін 

құруды қараңыз); 

 ФИО", "Пол", "Родители", "Адрес", "Телефон", "Паспортные данные" және "Группа" өрістері 

әр түрлі ұзындықтағы Мәтін өрістері болып табылады (таңдалған мәтін өрісінің ұзындығын тапсыру 

үшін таңдалған өрістің сипаттар кестесінде өріске енгізілетін мәтін белгілерінің ең үлкен санына тең 

Length қасиетін орнату қажет); 
 Дата рождения" және "Дата поступления" өрістері даталарды сақтауға арналған. Сондықтан 

олар "date" деректер типін қолданады "; 
 "Очная форма обучения"  өрісі логикалық өріс болып табылады. "Microsoft SQL Server 2008" 

жүйесінде мұндай өрістер " bit " деректер типі болуы керек"; 
 "Номер зачетки" және "Курс" өрістері бүтінсанды болып табылады. Жалғыз ерекшелік-өріс өлшемі. 

"Сынақ нөмірі" жолы -263...+263 ("bigint"деректер типі) диапазонында бүтін сандарды сақтауға 

арналған. "Курс" өрісі 0...255 ("tinyint" деректер түрі"); 
 " Код специальности"  өрісі - " специальности" кестесімен байланыс өрісі болып табылады. 

Алайда, бұл байланыс өрісі екінші реттік болып табылады, сондықтан оны жай ғана бүтін, яғни 

"bigint"жасауға болады. 

"Студенты" кестесінің өрістерін анықтағаннан кейін жаңа кестені құру терезесін жабыңыз. Пайда болған 

"Choose Name" терезесінде жаңа кестенің атын "студенты" ретінде қойыңыз ( сурет. 6.9).  
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сурет. 6.9 

"Студенты" кестесі нысандардың шолуында "Tables" папкасында пайда болады ( сурет. 6.10). 

Соңында, "оценки" кестесін құрайық. 6.10 суретте көрсетілген өрістерді жасаңыз. 

 

суретті үлкейту 

Сур. 6.10. 

"Оценки" кестесінде бастапқы байланыс өрістері жоқ. Демек, бұл кестеде негізгі өрістер жоқ. "код 

предмета 1 " код предмета 2" және " код предмета 3" өрістері "предметы" кестесімен 

байланысқа арналған қайталама байланыс өрістері болып табылады, сондықтан олар бүтін болып 

табылады ("bigint"деректер түрі). "дата экзамена 1", " дата экзамена 2" және " дата экзамена 3" 

жолдары даталарды сақтауға арналған ("date"деректер түрі). "оценка 1", " оценка 2" және " 

оценка 3" өрістері бағаларды сақтауға арналған. "Tinyint"өрісі үшін деректер түрін орнатыңыз. 

Соңында, "средний балл" өрісі бөлшек сандарды сақтайды және "real"түріне ие. 

Кесте атауын "Оценки" деп қойып, жаңа кестені құру терезесін жабыңыз ( сурет. 6.11). 

 

сурет. 6.11 

Бұл жерде біз "Students"ДҚ кестелерін құруды аяқтаймыз. Барлық кестелерді жасағаннан кейін 

нысандардың шолушы терезесі осылай көрінеді ( сурет. 6.12): 
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сурет. 6.12 

Енді бастапқы деректермен кестелерді толтыру амалын қарастырайық. 

Бастау үшін "специальности" кестесін толтырамыз. Бұл кестені толтыру үшін объектілерді 

шолғышта " специальности " кестесі бойынша тінтуірдің оң жағымен нұқыңыз ( сурет. 6.12) және 

пайда болған мәзірде "Edit Top 200 Rows" (алғашқы 200 жазбасын өңдеу) тармағын таңдаңыз.). 

"Microsoft SQL Server Management Studio" жұмыс аймағында кестелерді толтыру терезесі пайда 

болады. 6.13. Суретте көрсетілгендей " специальности " кестесін толтырыңыз.  

 

Сурет 6.13 

Ескерту: кестелерді толтыру "Microsoft Excel 2000"кестелік процессорына ұқсас. 

Ескерту: " код специальности" жолы байланыстың бастапқы өрісі және негізгі сандық есептеуіш 

болып табылатындықтан, ол автоматты түрде толтырылады (оны толтыру қажет емес). 



Терезені жабу батырмасын басу арқылы " Специальность " кестесін толтыру терезесін жабыңыз 

 

жоғарғы оң жақ бұрышта, кестенің үстінде. 

" Специальности " кестесін толтырғаннан кейін " Предметы "кестесін толтырамыз. Жоғарыда 

сипатталғандай толтыру үшін оны ашыңыз және 6.14 суретте көрсетілгендей толтырыңыз.. 

 

Сурет 6.14 

" Предметы " кестесін толтыру терезесін жабыңыз және " Студенты " кестесін толтыруға өтіңіз. 

Толтыру үшін " Студенты " кестесін ашыңыз және оны төменде көрсетілгендей толтырыңыз ( 

сурет. 6.15). 

 

суретті үлкейту 

Сур. 6.15. 

Ескерту: күнді бөлгіш ретінде толтыру үшін "." таңбасын пайдалануға болады. Күнді осы форматта 

толтыруға болады "день.месяц.год". 

Ескерту: " Код специальности " өрісі екінші байланыс өрісі болып табылады ("Специальности " 

кестесімен байланыс үшін ). Демек, бұл өрістің мәнін " Специальности "кестесінің " Код 

специальности " өрісінің мәндерімен толтыру қажет. Біздің жағдайда бұл 1-ден 5-ке дейінгі 

мәндер ( сурет. 6.13). Егер сізде мамандық коды " Специальности " кестесінде басқа мағынаға ие 

болса, онда оларды" Студенты " кестесіне енгізіңіз. 

Толтыру аяқталғаннан кейін " Студенты "кестесін толтыру терезесін жабыңыз. 

Соңында " Оценки " кестесін толтырайық, бұл 6.16 суретте көрсетілгендей. 

http://www.intuit.ru/EDI/08_08_16_6/1470608450-20082/tutorial/525/objects/6/files/03-15.jpg


 

суретті үлкейту 

Сур. 6.16. 

Ескерту: күндер өрістері " Студенты " кестесіндегі сияқты толтырылады (жоғарыда қараңыз). 

Ескерту: " Код предмета 1 ", " Код предмета 2" және " Код предмета 3" деген жолдар " Предметы 

"деген кестемен екінші реттік байланыс өрістері болып табылады. Сондықтан олар " Код предмета 

из этой таблицы " өрісінің мәндерімен, яғни 1-ден 5-ке дейінгі мәндермен толтырылуы тиіс 

(суретті қараңыз. 6.14). 

" Оценки " кестесін толтыру терезесін жабыңыз. Бұл жерде біз "Students" ДҚ кестелерін жасауды 

және толтыруды аяқтаймыз. 
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