
Зертханалық жұмыс 8. Диаграммалар 

Мақсаты: диаграммаларды жасауды үйрену 

Енді диаграммаларды жасауға өтіңіз. "Microsoft SQL Server 2008" ДҚ барлық диаграммалар 

объектілерді шолушы "Database Diagrams" папкасында орналасқан ( сурет. 14.1). 

 

Сур 14.1 

Біздің "Students" ДҚ мәліметтерінің бүтіндігін қамтамасыз ететін диаграмма жасаймыз. "Students" 

ДҚ-да жаңа диаграмма жасау үшін "Database Diagrams" папкасы бойынша ДК басыңыз және 

пайда болған мәзірде "New Database Diagram"тармағын таңдаймыз. Алдымен жаңа "Диаграмма" 

нысанын қосу сұрағы бар терезе пайда болады. Бұл терезеде "Yes"батырмасын басу керек. Содан 

кейін жаңа диаграммаға кестелерді қосуға арналған "Add Table" терезесі пайда болады ( сурет. 

14.2). 



 

Сур 14.2 

Кестелерді қосу терезесінде біздің ДҚ-ның барлық кестелерін бөліп, "Add" батырмасын басыңыз ( 

сурет. 14.2). "Add Table" терезесін "Close"батырмасын басу арқылы жабыңыз. 

Таңдалған кестелер көрсетілетін диаграмма терезесі пайда болады. Енді кесте арасындағы 

байланыстарды анықтау қажет. "Код специальности" өрісін "Специальности" кестесінен 

"Студенты"кестесіндегі осындай өріске сүйреңіз. "Tables and Columns" кестелерінің арасында 

байланыс жасау терезесі пайда болады ( сурет. 14.3). 



 

Сур 14.3 

Байланыс жасау терезесінде "Ok"түймешігін басыңыз. "Foreign Key Relationship" байланыс 

сипаттарын реттеу терезесі пайда болады ( сурет. 14.4). 

 

Сур 14.4 
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Байланыс сипаттарын өзгеріссіз қалдырыңыз және байланыс сипаттары терезесінде "Ok"түймесін 

басыңыз." Студенты" және "Специальности" кестелерінің арасындағы диаграммада сынған сызық 

түрінде байланыс пайда болады ( сурет. 14.5). 

байланыс кестені Осылайша жасаңыз "Студенты" кестесіне "Оценки", " Студенты " кестесінен 

"Код студента" өрісін сүйреп алып келіңіз, " Оценки кестесіндегі өріске.   Содан кейін " Предметы 

" кестесінен " Предметы " кестесінен " Код предмета " жолағын " Оценки " кестесінің " Код 

предмета 1 ", " Код предмета 2" және " Код предмета 3" жолақтарына сүйреп " Предметы "және" 

Оценки " кестелерін байланыстырыңыз. Жоғарыда аталған әрекеттерді  орындағаннан кейін 

диаграмма келесі түрді қабылдайды ( сурет. 14.5). 

 

Сур 14.5 

Жабу батырмасы тышқанмен басу арқылы диаграмма терезесін жабыңыз 

 

терезенің жоғарғы оң жақ бұрышында орналасқан. Жаңа диаграмманы сақтау туралы сұрағы бар 

терезе пайда болады, онда "Yes" батырмасын басу қажет ( сурет. 14.6). 
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Сур 14.6 

Жаңа "Choose Name" диаграммасының атауын анықтау терезесі пайда болады. Атын анықтау 

терезесінде диаграмма атауын " Диаграмма БД Студенты " ретінде қойыңыз және "Ok" 

батырмасын басыңыз ( сурет. 14.7). 

 

Сур 14.7 

Диаграммадағы кестелерді сақтау сұрауымен "Save" терезесі пайда болады. Бұл терезеде "Yes" 

батырмасын басу қажет ( сурет. 14.8). 

 

Сур 14.8 

 

 


