
 به نام خدا 

 دستَرات (Syntax)اهالٍ  SQLکلیاتی درتارُ 

SQL  به دو قسمت تقسیم میشود: 

 
 :DML (Data Manipulation Language)زبان دستکاری داده ها  -1

 شوند های زیر میشامل بخش DMLدستورات 

 
SELECT اطالعات از دیتابیس (انتخاب)واکشی 

UPDATE ویرایش اطالعات دیتابیس 

DELETE پاک کردن اطالعات از دیتابیس 

INSERT INTO اضافه کردن اطالعات جدید به دیتابیس 

 

 DDL (Data Definition Language)زبان تعریف داده ها  -2

 شوندهای زیر میشامل بخشDDLدستورات 

 

CREATE DATABASE ایجاد یک دیتابیس جدید 

ALTER DATABASE ایجاد تغییرات در دیتابیس 

CREATE TABLE  ایجاد یکtable جدید 

ALTER TABLE  اعمال تغییرات درtable 

DROP TABLE  پاک کردن یکtable 

CREATE INDEX ایجاد یک شاخصه 

DROP INDEX حذف یک شاخص 

--------------------------------------------------------------------- 

Syntax  دستَراتDML 

 دادُز پایگاُدستَر ٍاکشی اطالعات ا -1

 ًام جذٍل یا جذٍلْا    from   ًام فیلذ یا فیلذّا   Select            : دستَر سادُ

( ّا)ًام فیلذ  Select                          : دستَر کاهل    from    (ّا)ًام جذٍل   Where   (ّا)شرط               

Orderby   (ّا)ًام فیلذ +ASC/DESC 

 

 

هنرآموز هنرستان شهیدحسینی اشنویه    افزارلیسانس مهندسی نرمفوق     حسینیمهندس صمد   



 ٍیرایش اطالعات دیتاتیسدستَر   -2

Update  ًام جذٍل   Set    هقذارجذیذ = فیلذ  ,  هقذارجذیذ = فیلذ  , …   Where (ّا)شرط  

 

 پاک کردى اطالعات از دیتاتیسدستَر  -3

Delete  from  جذٍل    Where    (ّا)شرط   

 

 اضافِ کردى اطالعات جذیذ تِ دیتاتیسدستَر  -4

   from      ًام فیلذّا           Select     (ًام فیلذّا) ًام جذٍل  Insert Into  : دستَر ًَع اٍل

(پشتیثاى)ًام جذٍل    

 (هقذار فیلذّا) Values     (ًام فیلذّا) ًام جذٍل  Insert Into       : دستَر ًَع دٍم

--------------------------------------------------------------------- 

 پیًَذ جذٍلْا

:ترای اًتخاب اطالعات از دٍ یا چٌذ جذٍل   

 Whereاز ّن جذا ٍ ًَشت ٍ در قسوت  ,ًام جذٍلْا را تا عالهت  Fromتَاى در قسوت هی -الف

 :ارتثاط جذٍلْا را تصَرت شرایط دٍ تِ دٍ تیاى کرد

 :هثال

SELECT CourseCode,CourseName FROM Tbl_Course,Tbl_RegisterItem WHERE 

Tbl_Course.CourseCode=TblRegisterItem.CourseCode 

 :تَاى جذٍلْا را پیًَذ زدهی -ب

است کِ عول پیًَذ دٍ ( راتطِ)دٍ جذٍل در ٍاقع ًَع خاصی از ضرب دٍ جذٍل(JOIN)پیًَذ 

 .هشترک اًجام هیذّذ( ستًَْای)ستَىرا تر اساس ( راتطِ)جذٍل

 : تصَرت R1  ٍR2ّای فرض کٌیذ راتطِ: هثال
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 R2  R1  ًتیجِ ضرب

 

QTY P# SP.S# Sname S.S# 

= 
QTY P# S# 

× 

Sname S# 
100 P1 S1 رضا S1 100 P1 S1 رضا S1 

80 P2 S1 رضا S1 80 P2 S1 علی S2 

100 P1 S1 علی S2   

80 P2 S1 علی S2  

 

S2  که علی استS1  از قطعهP1  (چه جمله بی ربطی) .تا را تولید کرده است 100مقدار 

S2  که علی استS1  از قطعهP2  (چه جمله بی ربطی).تا را تولید کرده است 80مقدار 

 

هشترک ( ستًَْای)کِ ًَع خاصی ضرب است عول ضرب را فقط تر اساس ستَى Joinاها عول 

هفَْم دّذ کِ حاصل آى تصَرت ریل خَاّذ تَد کِ فاقذ دٍ سطر آخر است کِ تیاًجام هی

 .تَدًذ

 JOIN  R2  R1ًتیجِ 

 

QTY P# SP.S# Sname S.S# 

= 
QTY P# S# 

JOIN 

Sname S# 

100 P1 S1 رضا S1 100 P1 S1 رضا S1 

80 P2 S1 رضا S1 80 P2 S1 علی S2 
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--------------------------------------------------------------------- 

 JOINاًَاع 

اطالعات هتٌاظر در ّر دٍ جذٍل ٍجَد داشتِ  زهاًی کِاتصال دٍ جذٍل در : INNER JOIN –الف 

دّذ کِ در ّر دٍ جذٍل ٍجَد داشتِ تاشذ ٍلی اطالعاتی کِ تاشٌذ یعٌی اطالعاتی را ًوایش هی

 .دّذدر یک جذٍل تاشذ ٍلی دیگری ٍجَد ًذاشتِ تاشذ را در ًتجِ پرس ٍ جَ ًوایش ًوی

Syntax :     SELECT  ًام فیلذّا  FROM ًام جذٍل اٍل  INNER JOIN    ًام جذٍل دٍم  ON   

 فیلذ هشترک در جذٍل دٍم  = فیلذ هشترک در جذٍل اٍل

 .اطالعات هعلواى ّر درس را تذست آٍریذ: هثال 

پرس ٍ جَ را از اطالعات دٍ جذٍل خَاستِ پس تایذ دٍ جذٍل را پیًَذ زدُ ٍ فیلذّا را : جَاب 

 INNERجذٍل هعلواى تا جذٍل درس را تایذ ٍاکشی کرد از طرفی چَى شرطی تیاى ًکردُ پس 

JOIN کرد. 

اتصال دٍ جذٍل تصَرتی کِ اطالعات هتٌاظر دٍ جذٍل در : OUTER JOIN(Right/Left) –ب 

حال اگر تاکیذ . شَد حتی اگر در جذٍل دیگر ٍجَد ًذاشتِ تاشذًتیجِ پرس ٍ جَ هشاّذُ هی

  .خَاّذ تَد RIGHT JOINٍل دٍم تاشذ ٍلی اگر تاکیذ رٍی جذ LEFT JOINرٍی جذٍل اٍل تاشذ 

 

اطالعات هعلواى ّر درس را تذست آٍریذ در ضوي هعلواًی کِ در ایي ترم درسی ارائِ :  1هثال

 .اًذ ًیس آٍردُ شَدًذادُ

 OUTER JOINجذٍل هعلواى جذٍل اٍلی ٍ جذٍل درس دٍهی است اٍال چَى شرط آٍردُ : جَاب 

پس جذٍل هعلواى تا جذٍل . است LEFT JOINاست ثاًیا چَى تاکیذ رٍی جذٍل اٍلی است پس 

 .کرد LEFT JOINدرس را تایذ 

اًذ ترم ارائِ ًشذُاطالعات هعلواى ّر درس را تذست آٍریذ در ضوي درٍسی کِ در ایي :  2هثال

 .ًیس آٍردُ شَد
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 OUTER JOINجذٍل هعلواى جذٍل اٍلی ٍ جذٍل درس دٍهی است اٍال چَى شرط آٍردُ : جَاب 

پس جذٍل هعلواى تا . است RIGHT JOINاست ثاًیا چَى تاکیذ رٍی جذٍل دٍهی است پس 

 .کرد RIGHT JOINجذٍل درس را تایذ 

 

--------------------------------------------------------------------- 

 چٌذ عثارت هْن

تخَاّین رکَردّای ٍاکشی شذُ را هرتة  SELECTزهاًی کِ در دستَر :  ORDER BYعثارت  -1

استفادُ هیکٌین کِ اگر هرتة سازی  SELECTسازی ّن کٌین از ایي عثارت در اًتْای دستَر 

 .ترینتکار هی DESCٍلی اگر ًسٍلی تخَاّین  ASCصعَدی تخَاّین 

Select  ( ّا)ًام فیلذ      from        (ّا)ًام جذٍل   Where     (ّا)شرط        Orderby             

(ّا)ًام فیلذ +ASC/DESC 

 :  GROUP BYعثارت  -2

اگر تخَاّین تر اساس یک ... کل ، تعذادکل ٍشاهل جوع(Aggregate)در پرس ٍ جَّای تجوعی

 .کٌینکٌین از ایي عثارت استفادُ هیتٌذی فیلذ خاص گرٍُ

 در راتطِ ریل : هثال 

 

 3ٍ اشٌَیِ  2خَاّین تگَئین کِ فرضا ًقذُ هی

 ...اشٌَیِ  S3ًقذُ ،  S2ًقذُ ،  S1ًِ ایٌکِ 

 Rراتطِ 

City S# 
 S1 ًقذُ

 S2 ًقذُ

 S3 اشٌَیِ

 S4 اشٌَیِ

 S5 اشٌَیِ
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 .تٌذی استفادُ کٌینکِ تایستی از گرٍُ

 .ًام شْر ٍ تعذاد تَلیذ کٌٌذگاى ساکي آى را شْر را از راتطِ فَق استخراج کٌیذ: پرسش 

        SELECT City,Count(*) FROM R GROUP BY(City): جَاب 

 SELECTتایستی توام فیلذّایی کِ در هقاتل  GROUP BYٌّگام استفادُ از عثارت : ًکتِ هْن 

اًذ را در لیست استفادُ شذُ Sum  ،Min  ،Countاًذ تغیر از آًْایی کِ در تَاتع تجوعی آهذُ

 .آٍرد GROUP BYقسوت 

 

 :  HAVINGعثارت  -3

در پرس ٍ کردین اها تیاى هی Whereشرط را تا عثارت  SELECTهیذاًین کِ در اهالء دستَر 

 HAVINGکٌین شرط را تایستی تا عثارت استفادُ هی GROUP BYجَّای تجوعی کِ از عثارت 

 Whereتیاٍرین ًِ 

شَد ٍ شَد ٍ ّیچگاُ تِ تٌْایی استفادُ ًویّوراُ هی GROUP BYّویشِ تا  HAVINGعثارت 

 .کٌذّای ساختِ شذُ اعوال هیشرط را رٍی گرٍُ

 

، ًام ّرشْر ٍ تعذادتَلیذ کٌٌذگاى آى شْر را در صَرتیکِ تعذاد آًْا در راتطِ هثال قثل : هثال 

 .تاشذ را ترگرداًیذ 11تیشتر از 

            SELECT City,Count(*) FROM R GROUP BY(City) HAVING Count(*)>10: جَاب 
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