
Зертханалық жұмыс 4-5. Сұраныстар мен фильтрлер жасау 

Мақсаты: сұраныстарды және фильтрлерді жасауды үйрену 

Статикалық сұраныстарды жасауға көшеміз. "Microsoft SQL Server 2008" объектілерінің шолуында 

ДҚ барлық сұраулары "Views" папкасында болады ( сурет. 8.1). 

 

сурет. 8.1 

" Студенты" және " Специальности" кестелерін " Код специальности" байланыс өрісімен 

байланыстыратын " Запрос Студенты+Специальности"сұранымын жасаймыз. Жаңа сұраныс жасау 

үшін "Students" ДҚ-дағы объектілерді шолғышта "Views" папкасы бойынша ПКМ басу, содан кейін 

пайда болған мәзірде "New View"тармағын таңдау қажет. Жаңа сұранысқа қатысатын кестелер 

мен сұраныстарды таңдауға арналған "Add Table" (кестені қосу) терезесі пайда болады ( сурет. 

8.2). 



 

Сурет 8.2. 

Жаңа сұранымға " Студенты" және " Специальности" кестелерін қосамыз. Ол үшін "Add Table" 

терезесінде " Студенты " кестесін таңдап, "Add" батырмасын басыңыз (қосу). Сол сияқты" 

Специальности "кестесін қосыңыз. Сұранысға қатысатын кестелерді қосқаннан кейін "Add Table" 

терезесін "Close" (жабу) батырмасын басу арқылы жабыңыз. Сұраулар конструкторы терезесі 

пайда болады (сурет. 8.3). 

 

суретті үлкейту 

Сур. 8.3. 

http://www.intuit.ru/EDI/08_08_16_6/1470608450-20082/tutorial/525/objects/8/files/04-03.jpg


Ескерту: сұрау конструкторы терезесі келесі панельдерден тұрады: 

1. Схема данных  - сұранымға қатысатын кестелер мен сұраныстардың өрістерін көрсетеді, көрсетілген 

өрістерді таңдауға мүмкіндік береді,арнайы байланыс өрістері бойынша сұранымға қатысушылар 

арасында байланыс орнатуға мүмкіндік береді. Бұл панель құралдар тақтасындағы келесі батырмамен 

қосылады және өшіріледі. 

  

2. Таблица отображаемых полей - көрсетілген өрістерді ("Column" бағаны) көрсетеді, оларға лақап 

атауын ("Alias" бағаны) қоюға мүмкіндік береді, жазбаларды бір немесе бірнеше өрістер бойынша 

сұрыптау түрін орнатуға мүмкіндік береді ("Sort Type" бағаны ), сұрыптау тәртібін қоюға мүмкіндік 

береді ("Sort Order" бағаны ), фильтрлердегі жазбаларды іріктеу шарттарын қоюға мүмкіндік береді 

("Filter" және "Or..." бағандары ). Сондай-ақ, бұл кесте сұрауда өрістерді көрсету тәртібін өзгертуге 

мүмкіндік береді. Бұл панель құралдар тақтасындағы келесі батырмамен қосылады және өшіріледі. 

 

3. Код SQL - T-SQL тілінде жасалатын сұрау коды. Бұл панель құралдар тақтасындағы келесі 

батырмамен қосылады және өшіріледі 

 

4. Результат - сұраныс орындалғаннан кейін нәтижесін көрсетеді. Бұл панель құралдар тақтасындағы 

келесі батырмамен қосылады және өшіріледі.  

 

Ескерту: Жаңа кестелерді немесе сұрауларды қосу үшін "Add Table" терезесін қайта көрсету 

қажет болса, ол үшін "Microsoft SQL Server 2008" құралдар тақтасында келесі түймені басу 

керек. 

 

Ескерту: кестені немесе деректер схемасынан сұрауды жою қажет болса, ол үшін ПКМ басып, 

пайда болған мәзірден "Remove" (Жою) тармағын таңдау керек. 

Енді " Студенты " және " Специальности " кестелерін " Код специальности "байланыс өрістері 

бойынша байланыстыруға көшеміз. Байланыс жасау үшін деректер схемасында " 

Специальности "кестесінің " Код специальности " деген жолағын " Студенты "деген кестенің 

сол жолағына сүйреу қажет . Байланыс осы екі байланыс өрісін жалғайтын сынған сызық 

түрінде бейнеленеді ( сурет. 8.3). 

Ескерту: Егер байланысты жою қажет болса, онда ол үшін ПКМ басып, пайда болған мәзірден 

"Remove" тармағын таңдау керек. 

Ескерту: кестелерді байланыстырғаннан кейін (сондай-ақ сұраудағы кез келген өзгерістер 

кезінде) T-SQL кодының аймағында өңделетін сұранымның T-SQL коды көрсетіледі. 

Енді сұрауды орындау кезінде көрсетілетін өрістерді анықтаймыз. Көрсетілген өрістер 

деректер схемасында (өріс атының сол жағында) көрсетіледі, сондай-ақ көрсетілген өрістер 

кестесінде көрсетіледі. Сұранымды орындау кезінде көрсетілетін өрісті жасау үшін деректер 

схемасындағы бос квадрат бойынша (өріс атының сол жағында) тінтуірді басу керек, квадратта 

галочка көрсетіледі. 



Ескерту: сұрауды орындау кезінде өрісті көрінбейтін етіп жасау керек болса, деректер 

схемасындағы өрістің атынан сол жақта орналасқан галочканы алып тастау керек. Ол үшін 

тінтуірді нұқыңыз. 

Ескерту: егер кестенің барлық өрістерін көрсету қажет болса, онда деректер схемасындағы 

тиісті кестеге тиесілі "* (All Columns)" (барлық өрістер) пунктінің сол жағында белгі қою қажет. 

Суреттегі көрсетілгендей сұраудың көрсетілетін өрістерін анықтаңыз. 8.3 (коды бар өрістен 

басқа барлық өрістер, яғни байланыс өрістері көрсетіледі). 

Сонымен  жаңа сұрауды баптауды аяқтадық деп санауға болады. Сұранысты сақтамас бұрын, 

оны орындап, оның жұмысқа қабілеттілігін тексереміз. Құралдар тақтасында сұрауды бастау 

үшін, келесі түймені басыңыз.  

 

Немесе сұрау конструкторы терезесінің кез келген жерінде ПКМ басыңыз және пайда болған 

мәзірден "Execute SQL" (SQL орындау) тармағын таңдаңыз. Сұранысты орындау нәтижесі 

нәтиже саласында кесте түрінде пайда болады ( сурет. 8.3). 

Ескерту: егер сұраныс орындалғаннан кейін нәтиже пайда болмаса, қате туралы хабарлама 

пайда болса, онда бұл жағдайда байланыстың дұрыс жасалғанын тексеріңіз. Сынған байланыс 

желісі екі кестедегі" Код специальности " өрісін біріктіруі тиіс. Егер байланыс жолы басқа 

өрістерді жалғай берсе, оны жойып ,жоғарыда сипатталғандай қайта жасау қажет. 

Егер сұраныс дұрыс орындалса, онда сақтау қажет. Сұранысты сақтау үшін сұраныс 

конструкторы терезесін жабу батырмасы бойынша тышқанмен басу арқылы жабыңыз. 

 

терезесінің жоғарғы оң жақ бұрышында орналасқан (деректер схемасының үстінде). 

Сұранысты сақтау туралы сұрағы бар терезе пайда болады ( сурет. 8.4). 

 

Сурет 8.4 



Бұл терезеде "Yes" (Иә) батырмасын басу қажет. "Choose Name" терезесі пайда болады (атын 

таңдаңыз) ( сурет. 8.5). 

 

Сурет 8.5 

Бұл терезеде " Запрос Студенты+Специальности " атты жаңа сұранымның атын қоямыз және 

"Ok"батырмасын басамыз. Сұраныс "Students" ДҚ "Views" папкасында объектілердің 

шолушысы пайда болады ( сурет. 8.6). 

 

Суретті ұлғайту 

Сурет 8.6 

Сұраныстар  конструкторынан тыс құрылған сұраудың жұмысқа қабілеттілігін тексереміз. " 

Запрос Студенты+Специальности " сұранысын конструкторды пайдаланбай іске қосамыз. 

Сақталған сұранысты орындау үшін сұраныс бойынша ПКМ басып, пайда болған мәзірде 

"Select top 1000 rows" (алғашқы 1000 жазбаны көрсету) тармағын таңдау қажет. " Запрос 

Студенты+Специальности " сұранысы үшін осы әрекетті орындаңыз. Нәтиже 8.6суретте 

көрсетілген. 

" Запрос Студенты+Оценки "сұранысын жасауға көшеміз. "Students" ДҚ объектілерді 

шолғышта ПКМ "Views" папкасын басыңыз, содан кейін пайда болған мәзірден "New 

View"тармағын таңдаңыз. "Add Table" терезесі пайда болады (сурет. 8.2). 
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" Запрос Студенты+Оценки " сұранысында біз " Студенты " және " Оценки " кестелерін " Код 

студента "байланыс өрістері бойынша байланыстырамыз. Демек, "Add Table" терезесінде 

жаңа сұранысқа " Студенты " және " Оценки " кестелерін қосамыз. Бұдан басқа, осы сұрау 

салуда "Оценки" кестесі "Предметы" кестесімен бір-бір жол емес, үш жол бойынша 

байланысады. Яғни " Оценки " кестесінің " Код предмета 1 ", " Код предмета 2"және " Код 

предмета 3" жолдары " Предметы " кестесінің " Код предмета "өрісімен байланысты. 

Сондықтан сұранысқа " Предметы " кестесінің үш данасын қосамыз (бағалау кестесінің әрбір 

байланыс жолы үшін бір данадан). Нәтижесінде сұрау салуға " Студенты ", " Оценки " 

кестелері және " Предметы " кестесінің үш данасы (сұрау салуда олар  " Предметы ", " 

Предметы_1 " және " Предметы_2" деп аталады) қатысуы тиіс. Кестелерді қосқаннан кейін 

"Add Table" терезесін жабыңыз, сұрау құрастырушы терезесі пайда болады. 

Сұраулар конструкторы терезесінде кестелер арасындағы байланыстарды орнатыңыз және 

суреттегі көрсетілгендей көрсетілетін өрістерді анықтаңыз. 8.7. 

 

суретті үлкейту 

Сур. 8.7. 

Енді сұраныста көрсетілген өрістердің тәртібін өзгертеміз, ол үшін көрсетілген өрістер 

кестесінде кесте жолының тақырыбы ("Column" бағанының алдындағы баған) үшін өрістерді 

жоғары немесе төмен сүйреп апару қажет. Көрсетілген өрістер кестесіндегі өрістерді 

8.8.суретте көрсетілгендей орналастырыңыз.  
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суретті үлкейту 

Сур. 8.8 

Әрбір өрістер үшін псевдонимдерді бейнеленетін өрістер кестесінің "Alias" бағанына жазу 

арқылы орнатыңыз. (8.8. сурет) 

Жаңа сұраныстың жұмыс істеу қабілетін тексеріңіз. Өрістердің нақты атаулары олардың лақап 

аттарымен ауыстырылғанына назар аударыңыз.  Сұраныс конструкторы терезесін жабыңыз. 

Пайда болған"Choose Name" терезесінде " Запрос Студенты+Оценки" деген жаңа сұраныстың 

атауын қойыңыз ( сурет. 8.9). 

 

сурет. 8.9 

Конструктордан тыс жаңа сұраныстың жұмыс қабілеттілігін тексеріңіз. Ол үшін сұранысты іске 

қосыңыз. " Запрос Студенты+Оценки" сұранымын орындау нәтижесі 8.10 суреттегі сияқты 

көрінуі тиіс. 
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суретті үлкейту 

Сур. 8.10. 

Біз әдеттегі сұраныстарды қарастыруды аяқтаймыз және фильтрлерді жасауға көшеміз. 

" Запрос Студенты+Специальности" сұранысының негізінде жеке мамандықтағы студенттерді 

бейнелейтін фильтрлер жасаймыз. Жаңа сұраныс жасаңыз. Ол " Запрос 

Студенты+Специальности" сұранысына негізделгендіктен, "Add Table" терезесінде "Views" 

вкладкасына өтіп, " Запрос Студенты+Специальности" жаңа сұранысына қосыңыз ( сурет. 

8.11). Содан кейін "Add Table"терезесін жабыңыз. 

 

сурет. 8.11 
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Сұраныстар конструкторының пайда болған терезесінде " Запрос Студенты+Специальности" 

сұранысының барлық өрістерін бейнелейтін өрістер ретінде анықтаңыз ( сурет. 8.12). 

 

суретті үлкейту 

Сур. 8.12. 

Ескерту: сұраныстың барлық өрістерін көрсету үшін, бұл жағдайда "* (All Columns)" (барлық 

өрістер) тармағын пайдалана алмаймыз. Бұл жағдайда біз фильтрдегі жазбаларды іріктеу 

критерийлерін белгілей алмаймыз, сондай-ақ жазбаларды сұрыптау мүмкін емес. 

Енді фильтрдегі жазбаларды іріктеу критерийін орнатамыз. Біздің фильтр тек 

"ММ"мамандығы бар студенттерді көрсетсін. "Filter" бағанасында шарт қойылатын жолаққа 

сәйкес келетін жолдардағы бейнеленетін жолдардағы кестедегі жазбаларды іріктеу 

шарттарын анықтау үшін шартты қою қажет. Біздің жағдайда шарт " Наименование 

специальности"өрісіне  қойылады. Демек, " наименование специальности" жолында, "Filter" 

бағанында іріктеудің келесі шартын қою керек "='ММ'" ( сурет. 8.12). 

Қорытынды, фильтрде жазбаларды сұрыптауды баптаймыз. Фильтрді  орындау кезінде 

алдымен " Очная форма обучения" өрісі  өсу  бойынша, содан кейін"Курс"өрісі бойынша кему 

бойынша жазулар сұрыпталсын. Жазуларды өсу бойынша сұрыптауды орнату үшін, 

анықталатын өрістер кестесінде, " Очная форма обучения" өрісіне арналған жолда, "Sort Type" 

бағанасында (сұрыптау түрі), "Ascending" (өсуіне қарай) қойыңыз, ал "Курс" өрісіне арналған 

жолда - "Descending" (кему бойынша) қойыңыз. " Очная форма обучения" өрісі үшін сұрыптау 

тәртібін анықтау үшін "Sort Order" (сұрыптау тәртібі) бағанасында 1 қойыңыз, ал "Курс" өрісі 

үшін 2 қойыңыз (сур. 8.12). Яғни, сұрау салуды орындау кезінде алдымен " Очная форма 

обучения"жолағы бойынша, содан кейін" Курс "жолағы бойынша сұрыпталады. 

Ескерту: деректер сызбасындағы жазбаларды іріктеу және сұрыптау шарттары орнатылғаннан 

кейін, тиісті өрістерге қарама-қарсы арнайы белгішелер пайда болады. Таңбашалар 
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 Және  өсу және кему бойынша сұрыптауды білдіреді,ал  іріктеу шарттарын 

көрсетеді. 

Фильтрлерді  жазбаларды сұрыптауды орнатқаннан кейін, оны орындау арқылы оның жұмыс 

қабілетін тексереміз. Фильтрлерді  орындау нәтижесі 8.12суреттегі сияқты көрінуі тиіс. Сұрау 

конструкторы терезесін жабыңыз. Жаңа фильтр атауы ретінде "Choose Name" терезесінде " 

фильтр ММ " қойыңыз ( сурет. 8.13) және "Ok"түймесін басыңыз. 

 

сурет. 8.13 

" фильтр ММ " нысан шолғышында пайда болады. Құрылған фильтрді сұрау конструкторы 

терезесінен тыс орындаңыз. Нәтиже 8.14суреттегі сияқты болуы керек. 

 

суретті үлкейту 

Сур. 8.14. 

Басқа мамандықтарды көрсету үшін фильтрлер жасаңыз. Бұл сүзгілер " фильтр ММ " 

фильтріне ұқсас жасалады (жоғарыдан қараңыз). " Наименование специальности" өрісінде 

қойылатын іріктеу шарты жалғыз ерекшелік болып табылады, не "='ММ'", а "='ПИ'", "='СТ'", 

"='МО'" или "='БУ' болмауы тиіс. Фильтрлерді  сақтау кезінде олардың аттарын іріктеу 

шарттарына сәйкес қоямыз, яғни " фильтр Пи ", "фильтр СТ", " фильтр МО " немесе " фильтр 

БУ ". Жасалған фильтрлерді  жұмысқа жарамдылығын тексеріңіз.  
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Енді " Запрос Студенты+Специальности" сұрауының негізінде ата-аналары бар студенттерді 

көрсететін фильтрлер жасаймыз. Алдымен студенттерге, ата-аналардан тек" Отец"фильтрін 

жасаймыз. Жаңа сұраныс жасаңыз және оған " Запрос Студенты+Специальности" сұрауын 

қосыңыз ( сурет. 8.11). "Add Table" терезесін жапқаннан кейін барлық сұрау өрістерін 

бейнелеңіз ( сурет. 8.15). 

 

 

суретті үлкейту 

Сур. 8.15. 

" Родители" өрісіне арналған жолдағы бейнеленетін өрістер кестесінде "Filter" бағанасында "= 

'Отец'"тең таңдау шартын орнатыңыз. Фильтрдің  жұмысын тексеріп, оны орындаңыз. 

Фильтрді  орындау нәтижесінде сұрау конструктор терезесі суреттегі сияқты көрінуі тиіс. 8.15. 

Сұрау конструкторы терезесін жабыңыз. "Choose Name" терезесінде жаңа фильтрдің  атын " 

Фильтр Отец" деп қойыңыз ( сурет. 8.16). 

 

сурет. 8.16 

Сұраулар конструкторынан тыс " Фильтр Отец " орындаңыз. Нәтиже 8.17.суретке ұқсас болуы 

керек. 
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Сур. 8.17.  

Ата-аналардың басқа нұсқаларымен студенттерді көрсету үшін фильтрлер жасаңыз. Бұл 

фильтрлер " Фильтр Отец " фильтрлер ұқсас жасалады (жоғарыда қараңыз). " Родители " 

өрісіне қойылатын іріктеу шарты жалғыз айырмашылық болып табылады, ол "= 'Отец', ал" = 

'Мать', "='Отец', 'Мать' немесе" =НЕТ болуы тиіс. Сүзгілерді сақтау кезінде олардың аттарын 

іріктеу шарттарына сәйкес қоямыз, яғни "Фильтр Мать"," Фильтр Отец и Мать"немесе"Фильтр 

Нет родителей". Жасалған фильтрлерді жұмысқа жарамдылығын тексеріңіз. 

Соңында күндізгі және сырттай оқу түріндегі студенттерді бейнелеу үшін фильтрлер жасаймыз. 

Күндізгі оқу бөлімінен бастайық. Жаңа сұрау жасаңыз және оған "Запрос 

Студенты+Специальности"сұрауын қосыңыз. Сұраудың барлық өрістерін бұрынғыдай көрсету 

қажет ( сурет. 8.18). 
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.

 

Сур 8.18 

"Filter" бағанындағы көрсетілген өрістер кестесінде "Очная форма обучения" өрісіне арналған 

жолда тең іріктеу шартын орнатыңыз "=1" 

Ескерту: "Очная форма обучения" жолы логикалық өріс болып табылады, ол "True" (шындық) 

немесе "False" (өтірік) мәндерін қабылдай алады. Бұл мәндердің синонимдері ретінде 

"Microsoft SQL Server 2008" ішінде тиісінше 1 және 0 қолдануға болады. 

"Sort Type" бағанасында, "Ascending"мәнін қою арқылы, курс өрісі бойынша сұрыптау 

орнатыңыз. 

Фильтрді  орындау арқылы жұмысын тексеріңіз. Фильтрді  орындағаннан кейін сұрау 

конструктор терезесі 8.18 суреттегі сияқты көрінуі тиіс.  

Сұрау конструкторы терезесін жабыңыз. Фильтрді  " Фильтр очная форма обучения " атымен 

сақтаңыз ( сурет. 8.19). 

 

Сур 8.19 

Нысан шолғышында " Фильтр очная форма обучения і" пайда болғаннан кейін, сұраулар 

конструкторының терезесінен тыс фильтрді орындаңыз. " Фильтр очная форма обучения " 

фильтрін орындау нәтижесі 8.20.суретте көрсетілген.  
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Сур 8.20 

Сырттай оқу түріндегі студенттерді бейнелеу үшін фильтр жасаңыз. Бұл сүзгі " Фильтр очная 

форма обучения "сияқты құрылады. " Очная форма обучения " өрісіне қойылатын іріктеу 

шарты жалғыз ерекшелік болып табылады, ол "=1" емес, "=0"болуы тиіс. Фильтрді  сақтай 

отырып, оның атын " Фильтр заочная форма обучения "деп қойыңыз. Жасалған фильтрдің 

жұмыс істеу қабілетін тексеріңіз. 

Нәтижесінде, барлық сұраулар мен фильтрлерді жасағаннан кейін, нысан шолғышының 

терезесі былайша көрінуі тиіс ( сурет. 8.21): 
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Сур 8.21 

 

 

 

 

 

 

 

 


