
Дәріс 8 SQL тілімен деректер 
қорының объектілерін басқару.

SQL  тілінде индекстермен жұмыс 
жүргізу жолдары



Деректер қорын құруда пәндік
аймақты анықтау қажеттілігі

• Анықталған сала аймағында қарастырылатын нақты 
әлемдік объектілерінің арасындағы қатынасты пәндік 
аймақ д.а. Мысалы, теориялар, іскерлік саласы және 
т.б

• Мәліметтер. Кейбір фактілер, алғашқы мәндері сандар, 
символдар болып келеді.

• Семантика.Мәліметтерге қандайда бір қасиеттерді 
меншіктеу. 

• Мәліметтер элементі. Семантикалық мағыналы, атауы 
бар, ең кіші мәліметтер бірлігі (тегі, аты, қызмет, 
жалақысы). 

• Объект. Не туралы мәлімет сақталатыны көрсетіледі 
(қызметкер, материал, станок).

• Атрибут. Объект сипаттамасы (қасиеті).



Жүйе және деректер қоры
• Мәселе. Адам ісінде кездесетін сұрақ немесе сұрақтар 

кешенінің шешімін табатын теориялық және тәжірибелік 
қызығушылығы. 

• Мәселелік жағдай. Қолда бар құралдармен мәселе 
шешілмейтін жағдай.

• Мақсат. Өзара байланысқан объектілер жиынтығына 
бағытталатын қандайда бір күй. 

• Мәселелік орта. Анықталған АЖ де шешілетін есептердің  
өзара байланысқан жиынтығы. 

• Жүйе. Анықталған мақсатқа сәйкес, белгілі бір уақыт 
аралығына байланысты пәндік аймақтан бөлініп алынған 
объектілер мен қатынастар жиынтығы. 



SQL Server де деректер қорын құру
• SQL Server мәліметтері деректер қорында сақталады. Деректер 

қор құрылымын екі жақтан қарастыруға болады: қисын және 
физикалық. 

Деректер қордың қисын құрылымы кестелердің құрылымын, 
олардың арасындағы өзара қарым-қатынасын, 
қолданушылардың тізімін, сақталатын процедураларды, 
ережелерді, және деректер қордың басқа объектілерін 
сипаттайды. Кесте өріс және жазба жинағынан тұрады. 
Кестелердің екі түрін белгілейді: тұрақты және уақытша. Тұрақты 
кестелер бар болады, өшірілгенше. Уақытша кестелер олар 
өшірілгенше. 

Деректер қордың физикалық құрылымына деректер қордың 
файлдары мен транзакция журналының сипаттамасы кіреді. 
Сонымен қатар, ДҚ алғашқы өлшемі, өсу қадамы, максималды 
өлшемі, конфигурация параметрлері кіреді. 



SQL Server деректер қорының архитектурасы 
Бір серверге мыңдаған қолданушылар қатынай алатын көптеген 
деректер қоры кіреді. Microsoft SQL Server ДҚ екі типке бөлінеді: 
жүйелік және қолданушылық. Жүйелік ДҚ жүйені басқаратын 
метамәліметтер орналасады. Microsoft SQL Server орнатқан кезде 
келесі жүйелік ДҚ құрылады: master, model, tempdb и msdb.

Master жүйелік ДҚ қолданушылық ДҚ мен Microsoft SQL Server 
жұмысын басқарады. Мұнда келесі мәліметтер бар: 

- қолданушылардың есептік жазбалары;

- ағымдағы процесстер туралы мәліметтер;

- жүйелік қателер туралы хабарламалар;  

- сервердегі деректер қоры туралы хабарламалар; 

- деректер қордың ерекшеленген өлшемдері; 

- белсенді бекітулер туралы хабарламалар; 

- ДҚ қатынауға мүмкін құрылғылар туралы хабарламалар; 

- жүйелік басқару процедуралары.



Model жүйелік ДҚ ағымдағы серверде құрылатын ДҚ үшін шаблон 
болып келеді. Мұнда әр қолданушылық ДҚ-на қажет жүйелік 
кестелер бар. Бұл ДҚ-на келесі объектілерді орналастырады: 

- қолданушымен анықталатын мәліметтер типтері;

- енгізуді тексеретін ережелер; 

- үнсіз келісім шарт бойынша мәндер; 

- сақталатын процедуралар;

- ДҚ рұқсат беретін қолданушылар туралы ақпарат.

Тempdb жүйелік ДҚ дискіге келесі уақытша объектілерді 
орналастыру үшін қызмет етеді: кесте, топтасу не реттеу 
сұраныстардың аралық нәтижелері және т.б. 

Мsdb жүйелік ДҚ  SQL Executive қызметін жоспарлау үшін 
қолданылады. Msdb ДҚ келесі жүйелік кестелер: sysalerts, 
sysoperators, sysnotifications, systasks және sysservermessages. Бұл 
кестелерде сәйкесінше келесі ақпарат бар: оқиғамен анықталған 
қолданушылар; операторлар; серверге хабарлама және т.б.

SQL Server деректер қорының архитектурасы 



Деректер қорын құру
ДҚ каталогы жүйелік кестелердің жинағы болып келеді. Жүйелік
кестелердің атаулары sys сөзінен басталады. Мұнда қолданушылар,
триггерлер мен сақталатын процедуралар, кестелер, кестедегі
индекстер, мәліметтер типтері және т.б. туралы ақпарат сақталады.
Жүйелік кестелердің атаулары сақталатын ақпаратқа байланысты.
Мысалы, sysindexes жүйелік кестесінде индекстер туралы
мәліметтер бар. Әр ДҚ-да шамамен екі файл бар: біреуі
ақпаратты сақтау үшін қолданылады, екінші транзакция
журналы үшін. ДҚ-да келесі типтес файлдар бар:
- primary – негізгі файл. Бұл файлда ДҚ мен оның объектілері
туралы жүйелік ақпарат бар. Primary файлында мәліметтер де
сақталады. Әр ДҚ-да бір ғана primary типтес файл бар. Файлдың
кеңейтілуі - .mdf.
- secondary – екінші файл. Тек мәліметтерді сақтау үшін
қолданылады. Файлдың кеңейтілуі - .ndf.
- transaction log – транзакция журналы. Мұнда деректер қорында
орындалатын транзакция туралы ақпарат сақталады. Файлдың
кеңейтілуі: .ldf.



Деректер қорын құру
• Деректер қоры екі тәсілмен жасалады: Enterprise 

Manager утилитасы арқылы немесе Create Database
командасы көмегімен. Databases тобында 
қолданылатын серверді таңдап, Action менюіндегі New 
Database командасын орындау қажет. Содан кейін ДҚ 
файл параметрлерін анықтайтын сұхбат терезесі мен 
транзакция журналы шығады:

- Name – жасалатын деректер қордың атауы;
- Automatically grow title – ДҚ-дың өлшемінің автоматты 
өсуіне рұқсат бермейді: in megabytes – мегабайтқа 
ауысуына нұсқау береду, by percent – пайызда көрсетеді;
- Restrict File growth – мегабайтта бір мәндерге 
байланысты ДҚ-дың өсуін шектейді; 
- Unrestricted file growth – ДҚ-дың өлшемін тексеретін 
режимді сөндіреді. 



Кестелермен жұмыс 
Реляциялық деректер қорында мәліметтер базалық кестеде сақталады. SQL 
Server-дің бір деректер қорында мәліметтер екі миллиардқа дейін жетуі 
мүмкін. SQL Server-де кестені не SQL Server Enterprise Manager көмегімен, не 
Transact-SQL тілінде CREATE TABLE командасы арқылы. Бұл командада келесі 
опциялар бар: 

- құрылған кестесі бар деректер қор атауы;

- кесте қолданушысы;

- кесте атауы; 

- 1-ден 1024 баған аралығында спецификациялар;

- бірінші кілтті шектеу (қажет емес);

- 1-ден 250 шектеулер (қажет емес);

- сыртқы кілттің 1-ден 253 шектеулер (қажет емес);

- кесте сақталатын файлдар тізімі (қажет емес).

Бағанның әр анықтамасында оның атауы мен мәліметтер типі бар болу керек. 
Кейбір мәліметтер типтері үшін ұзындық пен дәлдік берілуі қажет. 



Индекстер Индекстер мәліметтердің
реттеп шығаруын және
таңдауын ұйымдастыру үшін
қолданылады. Индекс
болмаса SQL Server
сұранысты орындау үшін
кестені сканерлеу керек, яғни
кестенің барлық жазбаларын
қарастыру керек. Егер
кестенің өлшемі көлемді
болса, онда серверге үлкен
жұмыс жүктеледі. Индекстер
қажет мәліметтерге нұсқау
болып келеді. Деректер
қорында индекс дегеніміз
кесте парақтарындағы қажет
мәліметтерге сілтеме
жасалатын тізім.

Басқа жақтан қарағанда, деректер
қордың объектісі болып келеді. Бірақ бұл
объектілерге қосымша жады қажет. SQL
Server индексін құрған кезде кесте
сканерленеді, сонымен қатар
индекстелген бағанда мәнді таңдап,
индекстелген параққа мәліметтер
парағына нұсқағыш және индекстелген
мәндер үшін жолдар
идентификаторларын жасайды.



Индекстер
SQL Server-де индекстердің келесі екі типі мүмкін:
кластерлік және кластерлік емес.

Кластерлік типтес индекстер үшін индекстегі
жолдардың тізбегі мәліметтердің физикалық ретімен
сәйкес келу керек. Кластерлік индексте тікелей
мәліметтер орналасады. Мұндай индекс мәліметтерге
қатынау жұмысын тездетеді. Іздеу, реттеу және топтау
амалдарын орындау үшін көбінесі кластерлік индекс
қолданылады. Мысалы, ол үшін көбінесе алғашқы кілт
құрылған баған қолданылады.

Кластерлік емес типтес индекстерде
мәліметтермен байланыс қисын түрдес. Сондықтан,
бір кесте үшін бірнеше индекстер беруге болады. SQL
Server-де индекстерді екі тәсілмен құруға болады: SQL
Server Enterprise Manager программасы арқылы және
Transact-SQL тілінің CREATE INDEX операторы
көмегімен. Кесте үшін индексті тек оның тікелей
қолданушысы ғана құра алады.

CREATE INDEX инструкциясында индекс атауы,
бір кесте және 16 баған болу керек. Мұнда индекс
атауы, бір кесте және 16 бағанға дейін беріледі.
Кластерлік индекс жасау үшін CREATE INDEX
инструкциясына CLUSTERED кілттік сөз қолданылады.



Диаграммаларды қолдану
• Диаграмма объектісі графиктік режимде

мәліметтердің құрылымын өңдеуге мүмкіндік
береді. Сонымен қатар, кестені құру, кілттерді
анықтау, кестелер арасындағы байланысты
ұйымдастыру мүмкіндіктерін туғызады.
Диаграмманың ерекшелігі оның барлық
объектілердің автоматты жасалынуы.
Саймандар панелінің батырмаларының
көмегімен кестенің сыртқа бейнесі мен
орналасуын басқаруға болады. Кілттердің
көмегімен диаграмма терезесінде кестелер
арасындағы байланысты орнатуға болады.

- Relationship name – байланыс атауы;

- Primary key table – кестенің алғашқы кілті;

- Foreign key table – кестенің сыртқы кілті;

- Check Existing data on creation – берілген
байланысқа кесте мәндерін тексереді;

- Enabled relationship for INSERT and UPDATE –
жасалынған байланыс кестеде ақпаратты қосу
және өзгерту амалдары қарастырылады.



Диаграммада кесте байланысын орнату

Relationship name – байланыс атауы

ДҚ-ның екі кестесінің арасында бір-
біріне тәуелділік қатысы болуы мүмкін; 
өзара байланыстағы екі кестенің біреуі 
master— басыңқы (негізгі, аналық), 
екіншісі detail — бағыныңқы (қосымша, 
балалык) кесте болып табылады. 
Реляциялық ДҚ-да қатыстардың 
байланысының негізгі үш түрі 
кездеседі:
- "бірге-бірдің " (1:1) — one-to-one 
relationship;
-"бірге-көптің" (1:М) — one-to-many 
relationship немесе "көпке-бір"(М:1);
-"көптің-көпке" (М:М немесе M:N) —
many-to-many relationship.



Байланыстардағы кілт орны
PRIMARY KEY - кестегеді әрбір жазбаны
еркшелеп, идентификациялауға мүмкіндік
береді.
Алғашқы кілт уникалды мән қабылдау қажет.
Алғашқы кілттің мәні NULL болуы мүмкін емес.
Әрбір кестеде алғашқы кілт болу тиіс және ол
тек қана біреу болады. 
Алғашқы кілттерді құру тәсіліне байланысты 
логикалық (табиғи, паспорт номері, иин) кілттер
және суррогатты (жасанды, байланыстарды
орнату үшін құрылатын арнайы өріс) болып
екіге бөледі.

FOREIGN KEY –кестедегі сыртқы кілт, posts
кестесіндегі өріс мәні сыртқы кілт болып келеді. 
Суретте көрсетілгендей themes және posts
кестелерінің арасындағы логикалық
байланысты орнату үшін сыртқы кілт themes
кестесінің алғашқы кілтіне сілтеме жасап тұр, 



Алғашқы кілт мысалы
• SQL құрады PRIMARY KEY мұнда 

шектеу "P_Id өрісі үшін, "Persons«
кестесі құрылғанда жүргізіледі:

MySQL: SQL Server / Oracle / MS Access:



Деректер қорын, кестені және көріністерді өшіру 

Деректер қоры мен оның объектілері SQL Server-де 
өшірілуі мүмкін ол үшін келесі инструкциялар 
қолданамыз:
- DROP DATABASE имя_базы_данных;
- DROP TABLE имя_таблицы;
- DROP VIEW имя_представления;
- DROP INDEX имя_индекса.
Бұл инструкциялар қатаң сұранысты қажет етеді. Деректер 
қорын өшіргенде онымен бірге объектілері де өшіріледі. 
Кесте өшірілгенде онымен байланысқан индекстер, 
шектеулер, триггерлер мен мүмкіндіктер өшіріледі. 
Басты кестені өшіру үшін бірінші қосымша кестенің 
сыртқы кілттің шектеулерін өшіру керек. 



Басқаратын конструкциялар

BEGIN … END – бір блокқа екі не одан көп командаларды 
топтау амалын жүргізеді. Мұндай командаларға: 
резервті көшіру командасы, кесте құрылымын өзгерту 
командасы, сақталатын процедураның командасы және 
т.б. жатады.

If <қисын өрнек >

<команда 1>

[ Else

<команда 2>]

IF кілттік сөзден кейін шарт болады. Есептеу нәтижесі 
ақиқат, жалған, не белгіссіз болу мүмкін. Егер шарт 
ақиқат болса, онда келесі инструкция орындалады. Егер 
жалған не белгіссіз болса, онда ELSE кілттік сөзден кейін 
болатын инструкция орындалады. 



CASE … END – жиын таралымы, басқа өрнектерде айнымалы ретінде 
қолданылатын функция болады. Конструкцияда екі түрі бар:
CASE <өрнек >
WHEN <вариант> THEN <нәтиже>
[…]
[ ELSE <нәтиже> ]
END
COALESCE – мәндер тізімінен нөлдік емес бірінші мәнді қайтарады. 
COALSCE (<мәндер тізімі >)
WHILE циклінің инструкциясы
WHILE <шарт>
< цикл денесі>
BREAK операторы циклді аяқтап, басқармасын келесі WHILE операторына 
береді;
CONTINUE операторы – циклдің ағымды итерациясын тоқтатып, келесі 
итерацияға көшеді. 

Басқаратын конструкциялар



SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE инструкциялар
• SQL SELECT инструкциясы бір не бірнеше кестелерден жолдарды 

шығарады. SELECT инструкциясында қажет мәліметтермен бағандар тізімін 
береді. Сонымен қатар, бұл инструкцияда сізге қажет мәліметтерді топтау 
не сұрыптау амалдарын белгілеуге болады. Мынадай түрде SELECT 
инструкциясының негізгі құрылымы болады:

SELECT бағандар_тізімі 

FROM кесте_тізімі

WHERE таңдау _шарты 

GROUP BY топтау _үшін_бағандар

HAVING таңдау _шарты 

ORDER BY сұрыптау _үшін_бағандар

• Ал, мына түрі SELECT инструкциясының қарапайым түрін көрсетеді:

• SELECT * FROM Table1

• SELECT сөзінен кейін келетін (*) жұлдызша символы «барлық 
бағандар» дегенді білдіреді. FROM сөйлемінде бір кесте не көрініс 
беріледі. Берілген мысалда кесте Table1. Кесте не көрініс атаулары 
дерекқорының атауымен дәлелденуі керек. Мысалы, MyBasa.dbo.Table1.


