
Дәріс 7. МҚБЖ программалау 
негіздері. Қолданушы 

функцияларды құру Қолданушы 
функциялардың түрлері. 
Детерменленген және 

детерменленбеген функциялар.



Функция жайлы

Программалау тілдеріндегідей SQL Serverде
қолданушы анықтаған функциялар бар,
оларда ішкі программалар болып келеді және
параметрлерді қабылдап, әртүрлі әрекеттерді
орындайды. Мысалы, күрделі есептеулер мен
түрлендірулерді орындап, нәтижесін мән
ретінде қайтарады. Қайтарылатын мән
біртекті скалярлы немесе нәтижелік жиын
болу мүмкін.



Функцияны қолдану

• SELECT сияқты Transact-SQL операторларында ;

• Функцияны шақыратын қосымшаларда ;

• Басқа қолданушы функцияны анықтау кезінде; 

• Индекстелген ұсынымдардың жұмысын жақсарту
үшін немесе параметрлерді анықтау үшін;  

• Кестедегі бағанды анықтау үшін; 

• CHECK шектеуін анықтау үшін; 

• Сақтаулы процедураның орынына;

• Қауіпсіздік саясатында фильтр предикаты ретінде
қоданылады.



Функцияның мүмкіндіктері
• Модульді программалауға мүмкіндік

береді
• Функцияны бір рет құрып, оны МҚ сақтап, оны бірнеше рет

шақыруға болады. Қолданушы анықтайтын функциялар
программаның кодына тәуелсіз өзгертілуі мүмкін.

• Орындау жылдамдығын арттырады
• Transact-SQL кодының компиляция бағамын азайтады. CLR 

функциялары орындалу өнімділігі жоғары, оларды есептерді
шешу үшін қолданамыз. Ал Transact-SQL функциялары
мәліметтерге қол жеткізу логикасына арналған. 

• Желілік трафикті азайтады
• Функция арқылы кейбір күрделі шектеулер негізінде деректерді

таңдайтын және жалғыз скалярлық өрнекпен өрнектелмейтін
әрекетті орындауға болады. Функцияны қайтарылған
жолдардың санын азайту үшін оны WHERE сөйлемінен
шақыруға болады.



Синтаксис



CREATE FUNCTION testF(@n1 int, @n2 as int)

RETURNS int

AS

BEGIN

Return (@n1*@n2)

END



Функция типтері
• Скалярля функция

Кірістірілген скаляр функциялар RETURNS сөйлемінде
көрсетілген деректер типі үшін бір мәнді қайтарады. 
Кірістірілген скаляр функцияның денесі жоқ, скалярлық мәні
бір нұсқаулықтың нәтижесі. Бірнеше нұсқаулардың
скалярлық функциясы BEGIN ... END блогымен шектелген
және бір мәнді қайтаратын Transact-SQL нұсқамалар тізбегін
қамтиды. Мұндай функциялар text, ntext, image, cursor
және timestamp деректер типінен басқа мәндерді қайтара
алады.

• Кестелік мәні бар функциялар
Пайдаланушы анықтаған кесте функциялары table деректер
типін қайтарады. Кестенің мәні бар кірістірілген функцияның
мәтіні жоқ, кесте - бұл бір нұсқаулықтың нәтижесі.

• Жүйелік функциялар
• SQL Server әр түрлі операцияларды орындау үшін көптеген

жүйелік функцияларды ұсынады. Оларды өзгерту мүмкін
емес.



Функцияда болатын құрылымдар
• Берілген функцияда жергілікті айнымалы мен 

курсорларды анықтау үшін DECLARE пайдаланылады.
• Берілген функцияның жергілікті объектілеріне мәндерді

тағайындау үшін SET операторын қолданамыз
• Жергілікті курсорларға кіретін және олардың ашылуын, 

жабылуын және тб операцияларды орындауда FETCH 
INTO тармағын қолданамыз.

• Ағындарды басқару нұсқаулары TRY ... CATCH
қолданылады.

• SELECT нұсқамасы өрнектерді қамтитын таңдау тізімнен
және айнымалаларға мәндер меншіктеледі.

• кестенің айнымалы мәндерін локальды түрде өзгертетін
UPDATE, INSERT және DELETE функциялар

• Кеңейтілген сақталатын процедураны шақыратын
EXECUTE нұсқамалары



Кірістірілген жүйелік функциялар
• Детерленбеген функциялар Transact-SQL 

тілінде қоланылады.



• Детерленбеген функциялар Transact-SQL 
тілінде қолдануға болмайды.

• .



Привязанные к схеме функции

• Инструкция CREATE FUNCTION поддерживает предложение SCHEMABINDING, 
позволяющее привязать функцию к схеме каких-либо объектов, на которые 
она ссылается, например таблиц, представлений и других пользовательских 
функций. Попытка изменения или удаления любого объекта, к которому 
обращается привязанная к схеме функция, приводит к ошибке.

• Перед указанием предложения SCHEMABINDING в инструкции CREATE 
FUNCTION нужно соблюсти перечисленные ниже условия.

• Все представления и пользовательские функции, к которым обращается 
функция, должны быть привязаны к схеме.

• Все объекты, к которым обращается функция, должны находиться в той же 
базе данных, что и функция. Обращение к объектам должно производиться 
по однокомпонентным либо двухкомпонентным именам.

• Для всех объектов (таблиц, представлений и пользовательских функций), к 
которым обращается функция, должно быть получено разрешение 
REFERENCES.

• Для удаления привязки к схеме можно использовать инструкцию ALTER 
FUNCTION. В инструкции ALTER FUNCTION следует переопределить функцию 
без указания предложения WITH SCHEMABINDING.

https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/t-sql/statements/create-function-transact-sql?view=sql-server-2017


Параметрлерді көрсету

• Пользовательская функция может принимать 0 или
более входных параметров и возвращать либо
скалярное, либо табличное значение. Максимальное
число входных параметров для функции равно
1024. Если для параметра функции установлено
значение по умолчанию, необходимо указать ключевое
слово DEFAULT при вызове функции, чтобы получить
установленное по умолчанию значение. Это поведение
отличается от использования параметров со
значениями по умолчанию в пользовательских
хранимых процедурах, в которых пропущенный
параметр также принимает значение по умолчанию. В
определяемых пользователями функциях не
поддерживаются выходные параметры.



Детерменленген және 
детерменленбеген функциялар.

• Детерминированные функции каждый раз возвращают один и тот же
результат, если предоставлять им один и тот же набор входных значений и
использовать одно и то же состояние базы данных. Недетерминированные
функции могут возвращать каждый раз разные результаты, даже если
предоставлять им один и тот же набор входных значений и использовать одно
и то же состояние базы данных. Например, функция AVG всегда возвращает
один результат при указанных выше условиях, а функция GETDATE,
возвращающая текущие дату и время, всегда возвращает разный результат.

• Определяемые пользователями функции имеют несколько свойств,
определяющих способность ядра Компонент SQL Server Database
Engine индексировать результаты функции как с помощью индексов
вычисляемых столбцов, вызывающих функцию, так и с помощью
индексированных представлений, которые на нее ссылаются. Детерминизм
функции — одно из таких свойств. Например, в представлении нельзя создать
кластеризованный индекс, если оно ссылается на какие-либо
недетерминированные функции.

• В этом разделе описан детерминизм встроенных системных функций и их
влияние на свойство детерминированности определяемых пользователем
функций, если оно содержит вызов расширенных хранимых процедур.



• Детерминизм встроенных функций
• На детерминизм встроенных функций 

повлиять нельзя. Каждая из них 
детерминирована или 
недетерминирована в зависимости от 
реализации в SQL Server. Например, если 
вы укажете в запросе предложение ORDER 
BY, детерминизм функции, используемой в 
этом запросе, не изменится.

• Все встроенные строковые функции 
являются детерминированными. Список 
этих функций см. в разделе Строковые 
функции (Transact-SQL).

• Следующие встроенные функции, 
отличные от строковых функций, всегда 
детерминированы.

https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/t-sql/functions/string-functions-transact-sql?view=sql-server-2017


• Следующие функции 
не всегда 
детерминированы, 
их можно 
использовать в 
индексированных 
представлениях или 
индексах 
вычисляемых 
столбцов, если они 
заданы 
детерминированным 
образом.



• Конфигурация, курсор, 
метамәліметтер, 
қауіпсіздік, жүйелік
және статистикалық
барлық функциялар—
детерменленген
болып келеді.



Функция мысалдары. 
Скалярлы функциялар

AdventureWorks2012 МҚ үшін бірнеше құрылымнан тұратын скалярлы
функция. Функцияның бір кіріс параметрі ProductID болады және бір

мәнді қайтарады. 



Функция мысалдары. 
Кестелік мәні бар функциялар

AdventureWorks2012 МҚ үшін бірнеше құрылымнан тұратын кестелік 
мәнді қайтаратын функция. Функцияның бір кіріс параметрі болады және
бір мәнді қайтарады клиент идентификаторы (дүкен) — ProductID, Name

және YTD Total бағандарын қайтарады, олар жыл бойынша тауар
сатылымы туралы мәліметтре қамтиды. 



• 602 идентификаторының көмегімен
функция шақырылады.

• SELECT * FROM Sales.ufn_SalesByStore (602); 




