
Мәліметтер қорын басқару 
жүйесінде ақпаратты басқару. 

Программалау. Сақтаулы 
процедуралар.



Сақталатын процедуралар

Сақталатын процедуралар шығысымен тіл барлық программалау тілімен қамтамасыз етілетін,
«кеңейтілген SQL»-де нағыз бағдарлама жəне процедура жазуға мүмкіндік беретін базалық
мүмкіндіктерімен байыды.

Сақталатын процедуралар SQL операторларымен өзара байланысқан тобы бейнелейді, оларды
қолдану программистің жұмысын аса жеңілдетеді жəне икемді етеді, себебі сақталатын
процедураны орындау SQL-ң жеке операторлар тізбегін орындаудан оңай болып табылады.

Сақталатын процедуралар дегеніміз – компиляцияланған түрде сақталатын деректер қорында
жəне бір немесе бірнеше SQL операторларынан немесе функцияларынан тұратын командалар
жиынтығы.

Деректер қорындағы сақталатын процедураның SQL жеке операторлар орнына орындалуы келесі
пікірлер бойынша пайдалы:

• керекті операторлар деректер қорында алдын-ала болады;

• олардың барлығы синтаксистік талдау этапынан өткен жəне орындалу форматында табылады; SQL
Server сақталатын процедураның орындалуы алдында оған орындалу жоспарын белгілеуді, оның
тиімділігін жəне компиляциясын орындайды;

• сақталатын процедуралар модульді программалауды қолдайды, себебі үлкен есептерді өзіндік
өте ұсақ жəне басқаруға қолайлы бөліктерге бөледі;

• сақталатын процедуралар басқа сақталатын процедураларды жəне функцияларды шақыра алады;

• сақталатын процедуралар басқа типті қолданбалы бағдарламалардан шақыртыла алады;

• ереже бойынша, сақталатын процедуралар жеке операторлар тізбегінен жылдам орындалады;

• сақталатын процедураларды қолдану оңай: олар ондаған жəне жүздеген командалардан тұра
алады, бірақ оларды іске қосу үшін керекті сақталатын процедура атын көрсету жеткілікті. Бұл
клиенттің серверге жіберген сұраныс өлшемін азайтуға көмектеседі, ендеше желіге жүктеме
жасауға да көмек береді.



Сақталатын процедуралар кестелерге немесе деректер қорындағы
басқа объектілерге тəуелсіз болады. Олар клиенттік
программамен, басқа сақталу процедурасымен немесе триггермен
шақырылады. Өңдеуші сақталатын процедураға рұқсат құқығын
басқарады, оның орындалуына рұқсат беріп немесе тыйым салып
отырады. Сақталатын процедура кодын өзгерту оның иесіне
немесе деректер қорындағы мүшеге ғана рұқсат етіледі. Керек
болса қолдану құқығын бір қолданушыдан басқаға беруге болады.
Бағдарламалық кодтың клиенттік қосымшадан тура деректер
қорына сақталу процедурасы түрінде көшірілуі көп пайда əкеледі.
Бұл келісімнің ерекшелігі:
• өнімділігі;
• кодты қайталап пайдалану;
• желілік трафикты қысқарту;
• қорғау;

• инкапсуляция;
• қатынау қарапайымдылығы;
• іскерлік логиканы орындау.



Сақталатын процедуралар типтері

SQL Server-мен жұмыс істеу кезінде
қолданушылар қандай да іс-əрекеттерді
жүзеге асыратын өз процедураларын құра
алады. Сақталатын процедуралар деректер
қорының толық объектісі болып табылады,
олардың əрбіреуі нақты бір деректер
қорында сақталады. Сақталатын
процедураны тікелей шақыру мүмкін, тек
егер ол сол процедура орналасқан деректер
қоры контексінде жүзеге асса.



Сақталатын процедуралардың
бірнеше типтері бар: 

• 1. Жүйелік сақталатын процедуралар. Олар түрлі
администрациялық əрекеттерді орындауға арналған. Деректер
қорының қолданушылық жəне жүйелік кестелермен жұмысты
қамтамасыз етеді: өзгерту, қосу, жою жəне деректерді іріктеу.
Жүйелік сақталатын процедураларда префикс sp_ бар, жүйелік
деректер қорында сақталады жəне кез-келген басқа деректер қоры
контексінде шақыртыла алады.

• 2. Қолданушылық сақталатын процедуралар. Олар сол не басқа
əрекеттерді жүзеге асырады жəне нақты деректер қорында
орналасып, орындалады.

• 3. Уақытша сақталатын процедуралар. Олар тек біраз уақыт
болады, содан соң аутоматты түрде сервермен жойылады; локалды
жəне глобалды болып бөлінеді. Локалды уақытша сақталатын
процедуралар тек осы құрылған құрамадан шақыртылады. Осындай
процедураны құруда оған ат беру қажет, # символынан басталауы
керек. Глобалды уақытша сақталатын процедура кез-келген осындай
процедурасы бар серверге қатынау мүмкіндігі бар. Оны анықтау
үшін ## символдарынан басталатын ат беру жеткілікті.



Сақталатын процедураларды құру, 
өзгерту жəне жою

Сақталатын процедураны құру үшін келесі
есептерді шешу керек: 

• • құрылатын сақталатын процедура типін
анықтау; 

• • рұқсат құқығын жоспарлау; 

• • сақталатын процедура параметрлерін
анықтау; 

• • сақталатын процедура кодын өңдеу.



Жаңа сақталатын процедураны құру жəне бар 
сақталатын процедураны өзгерту: 

{CREATE | ALTER} PROCEDURE] процедура_аты [; 
номер] [{@параметр_аты деректер_типі} 
[VARYING] [=DEFAULT] [OUTPUT] ] [,…n] [WITH 
{RECOMPILE | ENCRYPTION | RECOMPILE, 
ENCRYPTION }] [FOR REPLICATION] AS 
sql_оператор [,…n] 

Сақталатын процедураны жою: 

DROP PROCEDURE {процедура_аты} [,…n]



• Удаление процедуры в обозревателе объектов
• В обозревателе объектов подключитесь к экземпляру Компонент Database Engine и разверните его.
• Последовательно разверните узел Базы данных, базу данных, которой принадлежит процедура, и 

узел Программирование.
• Разверните Хранимые процедуры, щелкните правой кнопкой мыши удаляемую процедуру, затем нажмите 

кнопку Удалить.
• Для просмотра объектов, зависящих от хранимой процедуры, нажмите Показать зависимости.
• Подтвердите, что выбрана нужная процедура, и нажмите кнопку ОК.
• Удалите ссылки на процедуру из зависимых объектов и скриптов.
• Использование Transact-SQL
• Удаление процедуры в редакторе запросов
• В обозревателе объектовподключитесь к экземпляру компонента Компонент Database Engine и разверните 

его.
• Разверните Базы данных, разверните базу данных, к которой относится процедура, или с помощью панели 

инструментов выберите базу данных из списка доступных.
• В меню «Файл» выберите команду Создать запрос.
• Получите имя хранимой процедуры для удаления из текущей базы данных. В обозревателе объектов 

разверните узел Программирование , затем Хранимые процедуры. Также можно выполнить следующую 
инструкцию в редакторе запросов.

• SQLКопировать
• SELECT name AS procedure_name ,SCHEMA_NAME(schema_id) AS schema_name ,type_desc

,create_date ,modify_date FROM sys.procedures;  
• Скопируйте и вставьте следующий пример в редактор запросов и введите имя хранимой процедуры, 

которую нужно удалить из текущей базы данных.
• SQLКопировать
• DROP PROCEDURE <stored procedure name>;  GO  
• Удалите ссылки на процедуру из зависимых объектов и скриптов.
• Начало формы
• Конец формы
•






















