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SQLدسته بندي دستورات در زبان دسته بندي دستورات در زبان 

:به صورت زیر دسته بندي می شوند SQLدستورات در زبان •
.1DDL (Data Definition Language) - زبان تعریف داده ها.
.2DML (Data Manipulation Language) - زبان پردازش داده ها.
.3DCL (Data Control Language) - دستورات مدیریت و کنترل داده ها.
.4DQL (Data Query Language) - دستورات پرس و جوي داده ها.
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SQLدسته بندي دستورات در زبان دسته بندي دستورات در زبان 

 از جدول یک کردن پاك یا وساخت ایجاد امکان که است زبانی DDL اول دسته در•
  : است زیر بترتیب رده این دستورات دارد عهده بر را اطالعاتی بانک

• CREATE, ALTER, DROP, CREATE INDEX, ALTER INDEX, DROP INDEX
 اند شده درست جداول بر تغییرات اعمال براي که هستند DML دستورات دوم دسته•

  : اند شده زیرتشکیل اصلی دستور سه از که
• INSERT , UPDATE , DELETE

 شده تشکیل SELECT بنام دستور یک از تنها که هستند DQL دستورات سوم دسته•
  .میگیرد بر در را میکند کار SQL با که کاربر یک براي را کاري حجم بیشترین که اند
 استفاده گستردگی سبب دارد وجود خود درون که دستوري چندین بهمراه دستور این

.شد خواهیم آشنا بیشتر دستور این با بعدا که .میشود دستور این از
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SQLدسته بندي دستورات در زبان دسته بندي دستورات در زبان 

 کنترل جهت پیداست نامشان از که همانطور .هستند DCL دستورات چهارم دسته•
 کاربران دیگر به ها داده این دسترسی با رابطه در بیشتر که اطالعاتی بانک هاي داده
:است زیر دستورات از متشکل که .دارد کاربرد است

• ALTER PASSWORD, REVOKE , GRANT, CREATE SYNONYM
 مدیریت امکان که میباشد هاTRANSACTION کنترلی دستورات بعد دسته•

 تشکیل زیر دستورات از که . میسازد فراهم کاربر براي را اطالعاتی بانک تراکنشی
  : اند شده

• COMMIT, ROLLBACK, SAVEPOINT, SET TRANSACTION
 داده مدیریت دستورات بودند قبل دسته دستورات ان کننده مکمل که اخر دسته و•

 . میکنند فراهم را اطالعاتی بانک داخل عملیات تحلیل بررسیو امکان که هستند ها
 . نگیرید اشتباه اطالعاتی بانک مدیریت با را مدیریت این که باشد یادتان ضمن در

• START AUDIT , STOP AUDIT
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Execدستور دستور 

 از وسیع محدوده یک توان می آن با و باشد می Execute کلمه مخفف دستور این•
 چند بخواهید شما که است جایی در دستور این اهمیت .کرد اجرا را دیگر دستورات

 در را زیر هاي مثال .کنید استفاده آماده توابع از یا و کنید اجرا هم با را ترکیبی دستور
:بگیرید نظر

• EXEC sp_helpdb < بانک نام >

 نشود قید بانک نام اگر .میگرداند بر را شده نامبرده بانک مشخصات دستور این•
.شود می داده نمایش سرور بانکهاي کلیه مشخصات

• EXEC sp_renamedb ‘ بانک قدیم اسم ’, ‘ بانک جدید اسم ’
.کند می عوض را بانک یک نام دستور این•
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دستور ورود اطالعات به داخل جدول:  Insert :دستور ورود اطالعات به داخل جدول

:قالب کلی این دستور بصورت زیر است: Insertدستور •
• Insert 
• Into <table name> (<field 1 name>, … ,<field N name>)
• Values (values 1 ,…, values N)

  کلیدي کلمه از و شود می استفاده جدول داخل به اطالعات ورود براي insert دستور•
Insert into با نامها و شود می قید فیلدها نام () پرانتز داخل در بعد و شده شروع 

 آن بعد و شود می نوشته Values کلیدي کلمه این از بعد .شوند می جدا هم از کاما
 نوع همان یا دامنه لحاظ از( آن تعریف با متناسب فیلد هر مقادیر بعدي پرانتز داخل در

.شود می ذکر )دوم خط در شده ذکر ترتیب و داده
.شود می اضافه جدول به رکورد یک فقط insert دستور هر با•
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دستور ورود اطالعات به داخل جدول:  Insert :دستور ورود اطالعات به داخل جدول

:مثال•
• insert into teach(lid, tid, semester)
• values (‘11’ , ’12354’ , 1391 )

، به 1391:و ترم 12345: ، کد معلم11:این دستور یک رکورد را با مقادیر کد درس•
.اضافه میکند teachجدول 
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دستور پاك کردن رکوردها از جدول:  Delete :دستور پاك کردن رکوردها از جدول

:قالب کلی این دستور به شرح زیر است: Deleteدستور •
Delete From < جدول نام > 

Where عبارت شرطی
 و شود می استفاده جدول از رکورد چند یا 1 کردن پاك براي Delete دستور از•

 عمل شرطی عبارت یا Condition یک اساس بر که است صورت بدین ان کاربرد
 where کلیدي کلمه از بعد شرطی عبارت دستور این در .دهد می انجام را حذف

 :مثال .شود می ذکر
Delete From Lesson
Where lid=‘110’;

باشد از  110آنها برابر  lidکه مقدار فیلد  lessonدر مثال باال رکوردهایی از جدول •
.جدول حذف میشوند
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دستور ویرایش داده هاي جدول:  Update :دستور ویرایش داده هاي جدول
:قالب کلی این دستور به شرح زیر است•

Update <نام نمونه> <نام جدول>
SET [ 1نام فیلد  مقدار مورد نظر=[ , ... ,[N نام فیلد]=مقدار مورد نظر
Where عبارت شرطی;

مثال•
Update student S
SET s.name=’billi’ , s.age=19 , s.avg=14.75
Where s.sid=110;

  این در .شود می استفاده رکورد چند یا یک هاي داده ویرایش براي Update دستور از•
  وارد را دهیم تغییر را آنها مقادیر مایلیم که فیلدهایی نام SET کلیدي کلمه از بعد دستور
  دیگري از کاما با را فیلد هر و کنیم می وارد را جدیدشان مقدار کدام هر اسم از بعد و کرده
  از بعد شرطی عبارت که شود می اعمال هایی رکورد روي بر تغییرات این .کنیم می جدا

Where کند صدق آنها براي.
 آنها سن و Billi به آن نام باشد  110 با برابر آنها SID که هایی رکورد یا رکورد باال مثال در•

.کرد خواهد تغییر 14.75 به معدلشان و 19 به
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دستور حذف جدول:  Drop Table :دستور حذف جدول

قالب کلی این دستور  . استفاده کرد Dropبراي حذف یک یا چند جدول می توان از دستور •
.به صورت زیر می باشد

• Drop table [ جدولها -نام جدول  ]
حذف یک جدول•

• Drop   table   student
حذف چند جدول•

• Drop   table   student, teacher;
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Select
دستور بازیابی اطالعات از جدول
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دستور استخراج داده ها از جدولدستور  دستور استخراج داده ها از جدول–SELECTدستور 

• Select [نام فیلدها] from [نام جدول] where [عبارت شرطی]
:  نکته•

بگذاریم تمامی فیلدهاي جدول نمایش داده خواهد  *اگر بجاي نام فیلدها عالمت 1.
.شد

دستور همه رکوردهاي جدول قید نشوند با عبارت شرطی  Whereاگر عبارت 2.
.مورد نظر را بر می گرداند

:  مثال•
• Select * from student where stid=110;
• Select  name, stid from student

12



دستور استخراج داده ها از جدولدستور  دستور استخراج داده ها از جدول–SELECTدستور 

 نمایش کننده مشخص From و Select کلمه دو بین بخش ،Select دستور در•
 از نامی باید شود ذکر قسمت این در اي کلمه هر یعنی .باشد می جدول فیلدهاي
  استفاده ),( کاما عالمت از نامها این سازي جدا براي و باشد نظر مورد جدول فیلدهاي

مثالً .میشود
• select id, name from teacher

 این با میشود داده نمایش teacher جدول رکوردهاي تمامی لیست باال دستور در•
,id فیلدهاي فقط که نکته name شود می داده نمایش رکورد هر.

• select * from teacher
  تمام که تفاوت این با میگرداند بر را teacher جدول رکوردهاي همه نیز دستور این•

.شد خواهد داده نمایش جدول فیلدهاي
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اعمال شرط بر دستوردستور  اعمال شرط بر دستور–SELECTدستور 
 باشد می دستور شرط کننده مشخص Where کلمه از بعد بخش ،Select دستور در•

.میشود منعکس دستور بازگشتی رکوردهاي در آن نتیجه و شده بررسی شرط این که
 شروط از ترکیبی تواند می که شود می بیان شرطی عبارت یک Where کلمه از بعد•

 زیر هاي عملگر از توان می شرطی عبارات این ایجاد براي .باشد حسابی و منطقی
:کرد استفاده
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عملگر هاي منطقیهاي مقایسه اي عملگرعملگر هاي حسابی

نقیضNotبزرگتر و کوچکتر< ,>باقی مانده تقسیم%

وAndبزرگتر و کوچکتر مساوي=< , =>ضرب*

یاOrنامساوي<>تقسیم/

+ ويمسا=جمع و تفریق- ,



اعمال شرط بر دستوردستور  اعمال شرط بر دستور–SELECTدستور 

:Select دستور در شرطی عبارات استفاده از مثال نمونه چند•
select id, name from student

where id=‘1245’;
 باز را باشد 1245 رشته با برابر آنها id فیلد که رکوردهایی یا رکورد باال دستور•

.میگرداند
select * from teacher

where age>35 and location=‘Tehran’
 را هستند ساکن تهران در و است 35 از بیش آنها سن که معلمانی مشخصات دستور این•

.آورد می در
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Selectشخصی سازي نتایج پرس و جو در شخصی سازي نتایج پرس و جو در 

:یک فیلد در هنگام نمایش نتایج) Label(تغییر برچسب •
عوض کنیم می ) هنگام نمایش نتایج پرس و جو(اگر بخواهیم برچسب نام یک فیلد را •

.توان از قالب زیر استفاده کرد
• select  نام فیلد as  ‘برچسب جدید’ from  نام جدول;

:مثال•
• select  name as ‘first Name’ from student;

این دستور نام تمام دانشجویان را از جدول دانشجو نمایش می دهد با این نکته که •
.تغییر می دهد First Nameرا به  Nameبرچسب فیلد 

16



Selectشخصی سازي نتایج پرس و جو در شخصی سازي نتایج پرس و جو در 
:اضافه کردن برچسب ها در درون هر رکورد براي مستند سازي بهتر نتایج•
 کردن بهتر براي را برچسبی جو و پرس نتایج در فیلد دو نمایش مابین بخواهیم اگر•

.کرد استفاده زیر قالب از توان می کنیم اضافه نمایش شکل
• select 1 فیلد نام , ‘ برچسب متن ’ , 2 فیلد نام from جدول نام ;

:مثال•
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AND , ORاستفاده از عملگرهاي استفاده از عملگرهاي 

 حال . کردیم فیلتر شرط یه حسب بر را اطالعات چگونه که دیدید where فرمان در•
 تا کنیم وصل بهم را آنهاOR یاAND بکمک میتوانیم باشیم داشته شرط چند اگر
. کنیم استفاده آن ازwhere فرمان در

• SELECT  <column_name> 
FROM  <table_name> 
WHERE  <simple condition>  

{[AND|OR] <simple condition>}+

 بار چند یا یک است ممکن براکت داخل اطالعات که است معنی بدین +{} عالمات•
 و AND کردن عمل اولویت کردن جدا براي نیز ها پرانتز از میتوانیم ما . شود تکرار
OR کنیم استفاده.
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ANDعملگرهاي عملگرهاي  , OR
 یا است دالر هزار از بیش فروش که جاهایی . داریم زیر مانند جدولی کنید فرض :مثال•

:خواهیم می را است 500 و 275 بین
• Table Store_Information

• SELECT store_name 
FROM Store_Information 
WHERE  (Sales > 1000)
OR (Sales < 500 AND Sales > 275);
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store_name Sales Date 
Los Angeles $1500 Jan-05-1999 
San Diego $250 Jan-07-1999 
Los Angeles $300 Jan-08-1999 
Boston $700 Jan-08-1999 

store_name
Los Angeles
San Francisco

نتیجه



ودستور  not IN و INدستور 

 در که آنرا اول قسمت بخش این . میشود IN کلیدي کلمه از استفاده دو SQL در•
 وقتی کلیدي کلمه این از ما . دهد می توضیح است where کلیدي کلمه با ارتباط

 از بیش میتوانید شما . کنیم تعیین دقیقا را ها فیلد از یکی مقدار که کنیم می استفاده
 می مقادیر . بگذارید کاما یک مقدار هر بین و کنید تعیین ها فیلد براي را مقدار یک

. نیست پرانتز به نیازي میگذارید مقدار یک فقط اگر . باشند عددي و کاراکتر توانند

• SELECT <column_name> 
FROM <table_name> 
WHERE <column_name> IN ('value1', 'value2', ...)

Notاگر از عبارت • IN  بجايIN   استفاده شود مقادیري که مخالف مجموعه تعیین
.شده هستند انتخاب می شوند

20



INدستور دستور 
 و آنجلس لوس به مربوط که رکوردهایی. داریم زیر مانند جدولی کنید فرض :مثال•

. کنیم انتخاب میخواهیم را است دیگو سان
• Table Store_Information

• SELECT  *  FROM Store_Information 
WHERE store_name IN ('Los Angeles', 'San Diego');

21

store_name Sales Date 
Los Angeles $1500 Jan-05-1999 
San Diego $250 Jan-07-1999 
Los Angeles $300 Jan-08-1999 
Boston $700 Jan-08-1999 

نتیجه

store_name Sales Date 
Los Angeles $1500 Jan-05-1999 
San Diego $250 Jan-07-1999 



Between, Not Betweenدستور دستور 

 مقدار چند یا یک به را انتخاب محدوده تا میکند کمک ما به IN کلمه که همانطور•
 تعریف بازه یک را محدوده تا میکند کمکBETWEENکلمه کنیم، محدود

.میشوند انتخاب باشند value2 و value1 بین که مقادیري تمام حال این در . کنیم
• SELECT <column_name> 

FROM <table_name>
WHERE <column_name> BETWEEN 'value1' AND 
'value2‘

و  Value1استفاده شود تمام مقادیري که بین  Not Betweenاگر از عبارت •
Value2 انتخاب میشوند نیستند.
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Between, Not Betweenدستور دستور 

January بین آنها تاریخ که رکوردهایی. داریم زیر مانند جدولی کنید فرض: مثال•
6, January و 1999 10, . میخواهیم را است 1999

• Table Store_Information

SELECT *  FROM Store_Information 
WHERE Date BETWEEN 

'Jan- 06-1999 ' 
AND 

'Jan- 10-1999 ‘ ;
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store_name Sales Date 
Los Angeles $1500 Jan-05-1999 
San Diego $250 Jan-07-1999 
Los Angeles $300 Jan-08-1999 
Boston $700 Jan-08-1999 

نتیجه

store_name Sales Date 
San Diego $250 Jan-07-1999 
San Francisco $300 Jan-08-1999 
Boston $700 Jan-08-1999



Likeدستور دستور 

 که میدهد اجازه شما به Like اساساً .میرود بکار where کلمه با نیز کلمه این•
Regular( باقاعده عبارت مبناي بر را جستجویی Expression( از آن در که 

 یکی که رکوردهایی انتخاب مثال(  .دهید انجام میشود، استفاده Wildcard الگوهاي
). میشود شروع خاصی کلمه با فیلدهایش از

• SELECT <column_name> 
FROM <table_name> 
WHERE <column_name> LIKE {PATTERN}

اتفاق می  Likeعملی عکس عبارت . استفاده شود Not Likeاگر از عبارت •
.افتد
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Likeدستور دستور 

 :مثال کمک هب )Pattern( الگو ساخت روش•
•'ABC%' : با که هایی رشته تمام ABC میشوند شروع.
•'%XYZ' : به که هایی رشته تمام XYZ یابند می خاتمه.
•'%AN%' : عبارت شامل که هایی رشته تمام AN هستند .
•'[MT]%' : با که هایی رشته تمام M یا T شوند می شروع.
•'%[^M]-' : آنها آخر ماقبل کاراکتر که هایی رشته تمام M نیست.
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کاربردکارد وایلد
nتا  0با طول  رشته اي از کاراکترها%

یک کاراکتر-
کاراکتر در محدوده خاص یک[ ]
کاراکتر خارج از محدوده خاص یک[^]

ها کارد وایلد مهمترین



Likeدستور دستور 
. کنید مشاهده شده داده دستور طبق را نتیحه .داریم زیر مانند جدولی کنید فرض :مثال•

• Table Store_Information

• SELECT  *   FROM  Store_Information 
WHERE store_name LIKE ‘%AN%’
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store_name Sales Date 
Los Angeles $1500 Jan-05-1999 
San Diego $250 Jan-07-1999 
Los Angeles $300 Jan-08-1999 
Boston $700 Jan-08-1999 

نتیجه

store_name Sales Date 
LOS ANGELES $1500 Jan-05-1999 
SAN FRANCISCO $300 Jan-08-1999 
SAN DIEGO $250 Jan-07-1999 

این مثال نام رکوردهایی که فیلد نام شهر آنها شامل 
.است را بر می گرداند ’an‘رشته 



Orderمرتب سازي نتایج با دستور مرتب سازي نتایج با دستور  By

  سازي مرتب براي حال . کردیم می استخراج جداول از را اطالعات چگونه که دیدیم تاکنون•
ORDER عبارت از ها فیلد از یکی روي بر اعداد یا حروف حسب بر اطالعات BY

. میکنیم استفاده
SELECT <column_name> FROM <table_name> 

[WHERE <condition>]
ORDER BY <column_name> [ASC, DESC]

 اگر اما .نبرید بکار را where میتوانید که معناست بدین where اطراف در [] عالمات•
. باشد order از قبل باید حتما بردید بکار

•ASC بودن صعودي معناي به (a to z) و DESC است بودن نزولی معناي به (z to
a).فرضش پیش ASC است.  

  .دهید انجام ستون یک از بیش مبناي بر را سازي مرتب که پذیرست امکان نیز این همچنین•
: میاید در زیر بصورت باال کد سازي مرتب بخش منظور این براي

ORDER BY <column_name1> [ASC, DESC],
<column_name2> [ASC, DESC]
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Orderمرتب سازي نتایج با دستور مرتب سازي نتایج با دستور  By

.نتیحھ را طبق دستور داده شده مشاھده کنید . فرض کنید جدولی مانند زیر داریم :مثال •
• Table Store_Information

SELECT  * FROM Store_Information 
ORDER BY Sales DESC
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store_name Sales Date 
Los Angeles $1500 Jan-05-1999 
San Diego $250 Jan-07-1999 
Los Angeles $300 Jan-08-1999 
Boston $700 Jan-08-1999 

store_name Sales Date 
Los Angeles $1500 Jan-05-1999 
Boston $700 Jan-08-1999 
San Francisco $300 Jan-08-1999 
San Diego $250 Jan-07-1999 

نتیجه



Distinctدستور دستور 

 داده نمایش فیلد چند یا یک اساس بر شده بازیابی تکراري اطالعات بخواهیم اگر•
.کنیم استفاده Distinct عبارت از باید نشوند

• SELECT  DISTINCT <Column_name> FROM 
<Table_Name>

:مثال•
• SELECT DISTINCT name  FROM student;

این دستور باعث می شود تا اسامی دانشجویان از جدول دانشجویان انتخاب شوند با این •
.نکته که نام هاي تکراري نمایش داده نمی شوند
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Selectتوابع جمعی در توابع جمعی در 

 Selectدر دسـتور  ) محاسـباتی و ریاضـی  (می توان از توابـع آمـاده جمعـی     SQLدر •
به عنوان مثال اگر بخواهیم میـانگین مقـادیر یـک فیلـد عـددي را محاسـبه       . استفاده کرد

کنیم و یا مثالً تعداد رکوردهاي بازگشتی از یک پرس و جو را بدست آوریم می توانیم 
. از توابع آماده اي که به همین منظور ایجاد شده اند استفاده کنیم

:عبارتند از SQLمهمترین توابع مورد استفاده در •
▫COUNT :این تابع تعداد رکوردهاي بازگشتی را محاسبه و بر می گرداند.
▫MAX :این تابع بزرگترین مقدار فیلد ورودي خود را بدست آورده و بر می گرداند.
▫MIN  :این تابع کوچکترین مقدار فیلد ورودي خود را بدست آورده و بر می گرداند.
▫AVG :این تابع میانگین مقادیر فیلد ورودي خود را محاسبه و بر می گرداند.
▫SUM :این تابع مجموع مقادیر فیلد ورودي خود را محاسبه و بر می گرداند.
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Selectتوابع ریاضی در توابع ریاضی در 

:بصورت زیر است Selectقالب کلی استفاده از توابع در دستور •
SELECT  Function Type (column_name) 

FROM <table_name>
.کل فروش هاي جدول را بدست آوریم بصورت زیر عمل میکنیم جمعاگر ما بخواهیم : مثال•

• Table Store_Information

• SELECT SUM(Sales) FROM Store_Information 
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store_name Sales Date 
Los Angeles $1500 Jan-05-1999 
San Diego $250 Jan-07-1999 
Los Angeles $300 Jan-08-1999 
Boston $700 Jan-08-1999 

:نتیجه:نتیجه
SUM :Sales

$2750



Countتابع تابع 
این بـه مـا اجـازه میدهـد تـا تعـداد سـطرهاي یـک جـدول را          . است COUNTیکی دیگر از توابع،  •

. گرامر دستوري بصورت زیر است . بشماریم 
• SELECT COUNT(<column_name>) FROM <table_name>

:شمردن سطر هاي جدول فروش : مثال•
• Table Store_Information

• SELECT COUNT (store_name) FROM Store_Information
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store_name Sales Date 
Los Angeles $1500 Jan-05-1999 
San Diego $250 Jan-07-1999 
Los Angeles $300 Jan-08-1999 
Boston $700 Jan-08-1999 

:نتیجه:نتیجه
count(store_name)
4



Countتابع تابع 
•COUNT و DISTINCT  را میتوان براي بدست آوردن مقادیر خاص جدول، با هم

مثال اگر ما بخواهیم تعداد فروش هاي ویژه جـدول را بشـماریم   . در یک عبارت نوشت
:باید تایپ کنیم 

• SELECT  COUNT (DISTINCT store_name) FROM 
Store_Information
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store_name Sales Date 
Los Angeles $1500 Jan-05-1999 
San Diego $250 Jan-07-1999 
Los Angeles $300 Jan-08-1999 
Boston $700 Jan-08-1999 

:نتیجه:نتیجه
Count (DISTINCT store_name)
3



Group Byدستور گروه بندي نتایج دستور گروه بندي نتایج 

باعث می شود تا اطالعات بازیابی شده بر اساس یک یا چند فیلد  Group Byدستور •
.گروه بندي شوند

بـراي محاسـبه کـل فـروش اسـتفاده کـردیم؟ حـاال اگـر          SUMبه یاد داریدکه از تابع •
بخواهیم کل فروش فروشگاه هاي هر شهر را بدست آوریم چه باید بکنیم؟

اول باید نام فروشگاه ها را مانند کل فروش جمع ببندیم و سپس . چیز الزم است 2اینجا •
قالـب  . باید مطمئن شویم که تمام فروش ها طبق نام فروشگاه ها بایـد دسـته بنـدي شـود    

.بصورت زیر است Group Byکلی استفاده از 
• SELECT <column_name1>, SUM(<column_name2>) 

FROM <table_name> GROUP BY <column_name1>
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Group Byدستور گروه بندي نتایج دستور گروه بندي نتایج 
.جدول زیر را در نظر بگیرید : مثال•

• Table Store_Information

• SELECT  store_name, SUM(Sales) FROM Store_Information  
GROUP BY  store_name

35

store_name Sales Date 
Los Angeles $1500 Jan-05-1999 
San Diego $250 Jan-07-1999 
Los Angeles $300 Jan-08-1999 
Boston $700 Jan-08-1999 

store_nameSUM(Sales)
Los Angeles$1800
San Diego$250
Boston$700

نتیجه

Groupکلمه کلیدي  By      وقتی اسـتفاده میشـود کـه مـا در
حال انتخاب چند ستون هستیم و حداقل یک عملگر محاسـباتی  

در این زمان ما بایـد تمـام سـتونهاي    . داریم  selectدر عبارت 
.دیگر را گروه کنیم



Havingدستور دستور 

اسـتفاده مـی    Havingاگر بخواهیم شرطها را روي گروه ها اعمال کنـیم از عبـارت   •
عمل میکند با ایـن تفـاوت کـه شـرط را روي      Whereاین عبارت دقیقاً شبیه به . کنیم

.اعمال میکند Group Byخروجی دستور 
دالر فـروش دارنـد را    1500بطور مثال ممکن است بخواهیم فروشگاه هایی که بـیش از  •

اسـتفاده کنـیم کـه     Havingمـا بایـد از    whereبجاي اسـتفاده از  . استخراج کنیم 
.براي توابع جمعی استفاده میشود

•Having   ــه ــه اي کــه . شــما اســتفاده میشــود  queryمعمــوال در انتهــاي جمل جمل
Having  دارد میتواندgroup by  هم داشته باشد.

• SELECT <column_name1>, SUM(<column_name2>) 
FROM <table_name> 
GROUP BY <column_name1> 
HAVING (arithmetic  function  condition)
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Havingدستور دستور 
.جدول زیر را در نظر بگیرید : مثال•

• Table Store_Information

• SELECT store_name,  SUM(sales)  FROM Store_Information 
GROUP BY  store_name  HAVING SUM(sales) > 1500
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store_name Sales Date 
Los Angeles $1500 Jan-05-1999 
San Diego $250 Jan-07-1999 
Los Angeles $300 Jan-08-1999 
Boston $700 Jan-08-1999 

store_nameSUM(Sales)
Los Angeles$1800

دالر فـروش   1500این دستور لیست فروشگاههایی که بـیش از  نتیجه
در این حالت ابتدا جمع کـل فـروش   . کرده اند را بر می گرداند

 Havingمحاسبه شده و سپس بوسیله  SUMفروشگاه با تابع 
.بیشتر بوده است یا نه 1500بررسی می شود که آیا جمع کل از 



Aliasَاسامی مستعار، َاسامی مستعار، 

یکی نام مسـتعار سـتون و یکـی    . دو نوع نام مستعار وجود دارند که اکثرا استفاده میشود •
بطور خالصه نام مستعار ستون براي سامان دادن بـه خروجـی اسـتفاده    . نام مستعار جدول

. یعنی نام باالي ستون ها در خروجی قابل تغییر است . میشود
با نوشتن نام مستعار درست بعـد از نـام جـدول بعـد از     : نوع دوم نام مستعار جداول است•

From  راحتـی اسـتفاده از ایـن کلمـه کلیـدي در هنگـام اسـتفاده از دو        . انجام میشـود
متحـد و سـپس    Joinجدول در استخراج جـداول اسـت کـه اطالعـات توسـط کلمـه       

.بیندازیم  Aliasبرسیم بیایید نگاهی به  Joinقبل از اینکه به . استخراج می گردد

• SELECT  <table_alias>.<column_name1>  <column_alias> 
FROM  <table_name>  <table_alias> 

البتـه بـا   . بطور خالصه هر دو نوع مستعار ها بعد از آیتمی میایند که نام مستعارش هستند •
.یک فاصله 
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Aliasَاسامی مستعار، َاسامی مستعار، 
.جدول زیر را در نظر بگیرید : مثال•

• Table Store_Information

SELECT A1.store_name  Store, SUM(A1.Sales) ‘Total Sales’ 
FROM Store_Information  A1
GROUP BY A1.store_name ;
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store_name Sales Date 
Los Angeles $1500 Jan-05-1999 
San Diego $250 Jan-07-1999 
Los Angeles $300 Jan-08-1999 
Boston $700 Jan-08-1999 

StoreTotal Sales
Los Angeles$1800
San Diego$250
Boston$700

نتیجه

ــن دســتور   ــتعار بــراي جــدول       A1در ای ــا نــام مس ــک آلیــاس ی ی
Store_Information می باشد.



Joinدستور دستور 

.استفاده میشود Joinبراي ترکیب نتایج دو دو یا چند جدول از دستور •
نیاز به بسـیاري از کلمـات کلیـدي اي داریـم کـه در دروس قبـل        joinبراي یادگیري •

. به دو جدول زیر توجه کنید . آموختیم
• Table Store_Information

• Table Geography
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store_name Sales Date 
Los Angeles $1500 Jan-05-1999 
San Diego $250 Jan-07-1999 
Los Angeles $300 Jan-08-1999 
Boston $700 Jan-08-1999 

region_name store_name 
East Boston 
East New York 
West Los Angeles 
West San Diego 



Joinدستور دستور 
چیزي که ما نیاز داریم اینه که میخواهیم فروش را در هر منطقه جغرافیایی بدست بیاریم •

اطالعـات منـاطق جغرافیـایی را در بـر دارد و      Geographyمی بینیم که جدول . 
.اطالعات فروش شهر ها را  Store_Informationجدول 

براي بدست آوردن فروش در هر منطقه ، ما باید اطالعات بدست آمده از هـر منطقـه را   •
با نگاهی به دو جدول می فهمیم که یک فیلد مشـترك در هـر دو   . در هم ترکیب کنیم 

. با یک کاما بهم وصل میشوند  میباشد که store_nameموجود است و آن 
. کد زیر را ببینید تا توضیحات را شرح دهیم •

• SELECT A1.region_name  REGION, SUM (A2.Sales) SALES
FROM Geography  A1, Store_Information  A2
WHERE A1.store_name = A2.store_name 
GROUP BY A1.region_name
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REGIONSALES
East$700
West$2050

نتیجه



Joinدستور دستور 

.میگوید که دو فیلد را انتخاب کند  SQL-Serverدو خط اول کد به •
کــه نــام مســتعار  Geographyاســت از جــدول  region_nameاولـین خــط فیلــد  ▫

REGION گرفته است.
که نام مسـتعار   Store_Informationاز جدول  salesو دومین خط حاصل فیلد ▫

SALES گرفته است.
 Geography. دقت کنید که چگونه مستعار هاي جدول در اینجا بکار گرفتـه شـده   •

. A2بنام  Store_informationمستعار شده و  A1بعنوان 
.بدون استفاده از مستعار ها خط اول بصورت زیر در میاید •

SELECT Geography.region_name REGION, 
SUM (Store_Information.Sales) SALES

بخصـوص  . اسـت   SQLاساسا کار مسـتعار هـا قابـل درك کـردن کـد هـاي طـوالنی        •
.هنگامی که چند جدول در کار است 
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Joinدستور دستور 

اینجـا جائیسـت کـه کـار     . whereحال بخط سوم کد اصلی توجه کنیـد ،یعنـی کلمـه   •
join   ــود ــوم میش ــه محتــواي       . معل ــویم ک ــئن ش ــواهیم مطم ــا میخ ــت م ــن حال در ای

"store_name”  ــدول ــدول    Geographyدر جـــ ــادیر آن در جـــ ــا مقـــ بـــ
Store_Information     نظیر میشود و راه آن این است که آنهـا را برابـر هـم

. قرار دهیم 
به این دلیل الزم است که مطمئن شـویم اطالعـات درسـت بدسـت مـی       whereکلمه •

نتیجه . دکارتی بدست میاید  joinدرست ، یک نتیجه whereبدون یک کلمه . آید
. ارائه میکنددکارتی در اصل ترکیبی از تمام حاالت بوجود آمده از دو جدول را 

× 4یعنی نتیجه برابر می شود با • 4 = 16
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پایان بخش هشتم
؟
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