
Зертханалық жұмыс 9. Триггер 

 

Мақсаты: триггерлерді жасауды үйрену 

Триггерлерді құруға көшеміз. "Студенты" кестесі үшін триггер жасаймыз. Триггерлер әрбір 

кесте үшін бөлек жасалады және "Triggers"папкасында объектілердің шолушысы 

орналастырылады. Біздің жағдайда "Triggers" папкасы "студенты" кестесінің құрамына кіреді ( 

сурет. 14.9). 

 

Сур 14.9 

Бастау үшін "Студенты" кестесіне жазба қосылған кезде "Запись добавлена"деген хабарды 

шығаратын триггер жасаймыз. "Студенты" кестесінде "Triggers" папкасында ПКМ басу арқылы 

және пайда болған мәзірде "New Trigger"тармағын таңдау арқылы жаңа триггер жасаймыз. Жаңа 

триггермен келесі терезе пайда болады ( сурет. 14.10.): 



 

Сур 14.10 

Триггер құрылымын қарастырайық: 

1. Функцияның атын анықтау аймағы ( Trigger_Name ); 
2. Триггер қандай кесте үшін құрылатынын көрсететін аймақ ( Table_Name ); 
3. Триггерді қашан орындауды көрсететін аймақ ( INSERT - кестеде жазба жасау кезінде, 

DELETE - жою кезінде және UPDATE - өзгерту кезінде) және оны қалай орындау ( AFTER - 
операция орындалғаннан кейін, INSTEAD OF - операцияны орындаудың орнына)); 

4. Триггер денесі T-SQL сұраныстарды бағдарламалау тілінің пәрмендерін қамтиды. 

Жаңа триггер терезесінде кодты 14.11.суретте көрсетілгендей теріңіз.  
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Сур 14.11 

14.11-суретте жасалған триггер "Индикатор добавления" жазбасын ( AFTER INSERT) "студенты" 
кестесіне ( ON dbo.Студенттер). қосқаннан кейін орындалады. Жазбаны қосқаннан кейін триггер 
экранға Запись добавлена" ( PRINT 'Запись добавлена' ). хабарын шығарады. Келесі пернені басу 
арқылы терілген кодты орындаңыз 

 

құрал-саймандар панелінде. Терезенің төменгі жағында " Command (s) completed 
successfully."хабарлама шығады. 

Жаңа триггер қалай жұмыс істейтінін тексереміз. Жаңа бос сұраныс жасаңыз және онда 
"Студенты" кестесіне жаңа жазба қосу үшін келесі пәрменді теріңіз ( сурет. 14.12):  

 

Сур 14.12 

 

құрал-саймандар панелінде түймешігін басу арқылы терілген пәрменді орындаңыз. Кестеге жаңа 
жазба қосылады және триггер "Запись добавлена" хабарын шығарады ( сурет. 14.12). 

Енді "Запись изменена "хабарын көрсететін триггер жасаңыз. Алдыңғы жағдайдағыдай жаңа 
триггер жасаңыз. Жаңа триггер терезесінде келесі кодты теріңіз ( сурет. 14.13): 
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Сур 14.13 

14.13-суреттен жаңа "Индикатор изменения " триггері "Студенты" (ON dbo . Студенты) кестесінде ( 
AFTER UPDATE) жазбаны өзгертгеннен кейін орындалатынын  көруге болады). Жазба өзгергеннен 
кейін, триггер экранға "Запись изменена" ( PRINT 'Запись изменена') хабарын шығарады. Терілген 
кодты орындаңыз. Терезенің төменгі жағында " Command (s) completed successfully." 

Біз құрылған триггердің жұмысқа қабілеттілігін тексереміз. Жаңа сұрау жасаңыз және онда 14.14 
суреттегі пәрменді теріңіз. 
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Сур 14.14 

құралдар тақтасында т  түймешігін басу арқылы терілген пәрменді орындаңыз. 

Кестеге жаңа жазба қосылады және триггер "Запись изменена" хабарын шығарады ( сурет. 14.14). 

Суреттің толықтығы үшін "Студенты"кестесінен жазбаны жою кезінде хабарлама шығаратын 
триггер жасаймыз. Жаңа триггер жасаңыз және 14.15. суреттегі кодты теріңіз.  

 

Сур 14.15 

Жасалған триггер" Индикатор удаления" студенттер ( ON dbo. Студенттер) кестесінен жазбаны ( 
AFTER DELETE) жойғаннан кейін орындалады.). Жазбаны жойғаннан кейін триггер" Запись 
удалена" ( PRINT 'Запись удалена' ).хабарын шығарады.  

14.15 суреттерінің кодын орындаңыз. Терезенің төменгі жағында " Command (s) completed 
successfully.". 

"Индикатор удаления" триггерінің жұмысын "студенты" кестесінен бұрын жасалған жазбаны жою 
арқылы тексереміз. Ол үшін жаңа сұраныс жасап, келесі пәрменді теріңіз ( сурет. 14.16): 



 

Сур 14.16 

Жоғарыда келтірілген команданы орындаңыз. Жазбаны жойғаннан кейін "Индикатор удаления" 
триггер  "Запись удалена" хабарын көрсетеді ( сурет. 14.16). 

Қорытындыда деректердің бүтіндігін қамтамасыз ету үшін триггерлерді қолдану мысалын 
қарастырайық. "Удаление студента" триггерін жасайық, ол кестеден жазбаны жойғанда 
студенттер алдымен "Оценки" кестесінен оған байланысты барлық жазбаларды жояды, содан 
кейін "Студенты" кестесінен жазбаны өзі жояды, осылайша деректердің бүтіндігі қамтамасыз 
етіледі.   

Жаңа триггер жасаңыз және онда келесі кодты теріңіз ( сурет. 14.17): 
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Сур 14.17 

Жасалған "Удаление студента" триггер "студенттер" (ON dbo. Студенттер) кестесінен жазбаны ( 
INSTEAD OF DELETE) жою орнына орындалады. 

Ескерту: триггер іске қосылған кезде жазбаны жою орнына уақытша Deleted константасы 
жасалады,онда кестенің аты жойылуға тиіс. 

Триггер іске қосылғаннан кейін "Оценки" кестесінен жазба жойылады, онда "Код студента" 
жолағының мәні "студенты"кестесінен жойылатын жазбаның сол жолағының мәніне тең болады. 
Бұл операцияны келесі командалар орындайды: 

DELETE dbo.Оценки FROM Deleted 

WHERE Deleted.[Код студента] = Оценки.[Код студента] 

Содан кейін триггер іске қосылғанға дейін жойылған "Студенты " кестесінен жазба жойылады. 
Жою келесі пәрмендермен орындалады: 

DELETE dbo.Студенты 

FROM Deleted 

WHERE Deleted.[Код студента] = Студенты.[Код студента] 

14.17 Суреттегі кодты орындаңыз.. Терезенің төменгі жағында " Command (s) completed 
successfully."хабарламасы шығады. 

"Удаление студента" триггерінің қалай жұмыс істейтінін тексереміз. Ол үшін жаңа сұрау жасаңыз 
және онда келесі кодты теріңіз ( сурет. 14.18):  



 

Сур 14.18 

Триггер іске қосылған кезде алдымен "Оценки" кестесінен жойылатын жазбамен байланысты 
барлық жазбалар жойылады, содан кейін "Студенты" кестесінен жойылатын жазба жойылады, 
бұл ретте деректердің бүтіндігі сақталады.  

Ескерту: "Удаление студента" триггерін пайдаланбасақ "Студенты "кестесінен жазбаны жою 
мүмкін болмас еді. Жою командасы деректер тұтастығының бұзылуын болдырмау үшін 
"Диаграмма БД Студенты" диаграммасымен блокталады. 

Біз диаграммалар мен триггерлермен жұмысты аяқтаймыз. Жоғарыда жазылған барлық 
әрекеттерді орындағаннан кейін объектілерді шолушы келесі түрге ие болады ( сурет. 14.19): 
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Сур 14.19 

 

 

 

 

 


