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SQL 

 SQLمبانی 

 SQL  سرنامی برای عبارتStructured Query Language ها است.یا زبان ساختارمند پرسش 

  ،لاکویس»تلفظ صحیح این کلمه( »Sequel.است ) 

 SQL  زبان اعالنی»یک( »Declarative Language) شودمحسوب می. 

  ازSQL شود.ها استفاده میهای موجود در آنها و دستکاری دادهبرای دسترسی به پایگاه داده 

 MS SQL Server ،Oracle ،DB2  وMySQLهای ترین پایگاه داده، محبوبSQL هستند. 

 تعاریف پایگاه داده

 RDBMS سرنام(  عبارتRelational Database Management System  نرمسیستم پایگاه داده رابطهیا ،)افزاری ای

ها در این ای پایگاه داده ذخیره و امکان دستکاری دادهها را به صورت سازمان یافته در جداول رابطهاست که داده

 کند.ساختار را فراهم می

 ( جدولTableمجموعه ،)هایر مشخصهها نشانگنها و سطرها است. ستوهای سازمان یافته در ستونای از داده 

 د.ندههای داده را نشان میورودی ،های ذخیره شده هستند و سطرهادادهمربوط به های( )ویژگی

 ( داده از جدول پایگاه دادهSelectانتخاب )

 روش انتخاب داده از یک جدول پایگاه داده به صورت زیر است:

SELECT <Column List> 

FROM <Table Name> 

WHERE <Search Condition> 

شود. شرط انجام می Orders، در جدول OrderDateو  FirstName ،LastNameهای ، انتخاب از ستوناین مثالدر  مثال:

 باشد. ’OrderDate > ‘10/10/2010انتخاب آن است که 

SELECT FirstName, LastName, OrderDate  

FROM Orders WHERE OrderDate > '10/10/2010' 
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 های جدول( دادهUpdateرسانی )به روز 

 شود.های موجود در جدول به صورت زیر انجام میبه روز رسانی داده

UPDATE <Table Name> 

SET <Column1> = <Value1>, <Column2> = <Value2>, … 

WHERE <Search Condition< 

 'LastName='Wo، جایی که شرط FirstNameدر ستون در واقع،  .شودبه روز رسانی می Ordersجدول  این مثال،در  مثال:

 .شونداعمال می SETشود و تغییرات مشخص شده در ، به روز رسانی انجام میکندصدق می

UPDATE Orders 

SET FirstName = 'John', LastName = 'Who' WHERE LastName='Wo' 

 (Aggregatesو استفاده از تجمیع ) هاداده (Group) بندیگروه

 ها به صورت زیر است.ها و تجمیع آنبندی دادهگروهروش 

SELECT <Column List>, <Aggregate Function>(<Column Name>) 

FROM <Table Name< 

WHERE <Search Condition< 

GROUP BY <Column List< 

، مقادیر ستون کندمیصدق  OrderDate > '10/10/2010'در جایی که شرط  Orders، در جدول LastNameاز ستون  مثال:

OrderValue  تابع جمع میبا یکدیگر( شوندSUM و )بندی بر اساس ، گروههمچنینLastName شود.انجام می 

SELECT LastName, SUM(OrderValue) 

FROM Orders 

WHERE OrderDate > '10/10/2010' 

GROUP BY LastName 

 جدول چندانتخاب از 

 صورت زیر است. روش انتخاب از چند جدول، به

SELECT <Column List< 

FROM <Table1> JOIN <Table2< 

ON <Table1>.<Column1> = <Table2>.<Column1< 
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 شود.انتخاب می CountryNameستون  Countriesو از جدول  LastNameستون  Ordersدر مثال زیر، از جدول  مثال:

SELECT Orders.LastName, Countries.CountryName 

FROM Orders JOIN Countries ON 

Orders.CountryID = Countries.ID 

 SQLهای مختلف دستورات دسته

( گوناگون بر یهاهای )کوئریبرای اعمال پرسش کامپیوتریزبان  (:Data Query Language)سرنام  DQLزبان پرسمان یا 

 اند.متداول این زبان در ادامه آمده آید. دستوراتهای اطالعاتی به شمار میها و سیستمپایگاه داده

 SELECTها از جداول: بازیابی داده 

از این زبان برای بازیابی، حذف و به روز رسانی  (:Data Definition Language)سرنام  DDLها یا کاری دادهزبان دست

 د.انشود. دستورات متداول این زبان در ادامه آمدهها در پایگاه داده استفاده میداده

 INSERTها در جدول پایگاه داده: درج داده 

 UPDATEها در جدول پایگاه داده: به روز رسانی داده 

 DELETEپایگاه داده ها از جدول: حذف داده 

نویسی است که های برنامهنحو این زبان مشابه با زبان (:Data Description Language)سرنام  DDLزبان تعریف داده یا 

اشیای پایگاه داده  ،DDLگیرند. دستورات ماهای پایگاه داده مورد استفاده قرار میها به ویژه ش  ار دادهبرای تعریف ساخت

 اند.کنند. دستورات متداول این زبان در ادامه آمدهسازند و ویرایش میها و کاربران را میها، اندیسمانند جدول

 CREATE موارد(: ساخت شی پایگاه داده )جدول، دید و دیگر 

 ALTER)ویرایش شی پایگاه داده )جدول، دید و دیگر موارد : 

 DROP)حذف شی پایگاه داده )جدول، دید و دیگر موارد : 

نویسی کامپیوتری مورد های برنامهنحوی مشابه با زبان (:Data Control Language)سرنام  DCLزبان کنترل داده یا 

 از ایمولفه DCLیره شده در پایگاه داده )احراز هویت( دارد. به طور کلی، های ذخاستفاده برای کنترل دسترسی به داده

SQL اند.شود. دستورات متداول این زبان در ادامه آمدهمحسوب می 

 GRANTاعطای مجوز : 

 REVOKE حذف مجوز : 
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 داده در جدول( Insert)درج 

 های پایگاه داده، به صورت زیر است.روش درج داده در جدول

INSERT INTO <Table Name> 

(<Column List>) VALUES (<Values>) 

از جدول  OrderDateو  FirstName ،LastNameهای ، به ترتیب در ستون10/10/2010و  John ،Smithبرای درج مقادیر  مثال:

Ordersشود.، به صورت زیر عمل می 

INSERT INTO Orders 

(FirstName, LastName, OrderDate) VALUES ('John', 'Smith', '10/10/2010') 

 داده از یک جدول (Delete) حذف

 شود.برای حذف داده از جدول، به صورت زیر عمل می

DELETE FROM <Table Name< 

WHERE <Search Condition< 

 شوند.حذف می Ordersها صدق کند، از جدول برای آن OrderDateدر ستون  10/10/2010 مواردی که شرط مثال:

DELETE FROM Orders 

WHERE OrderDate <'10/10/2010'> 

 های جدولداده (Order) سازیمرتب

 شود.ها در پایگاه داده، به صورت زیر انجام میسازی دادهمرتب

SELECT <Column List> 

FROM <Table Name> 

WHERE <Search Condition> 

ORDER BY <Column List> 

در صورت و  OrderDateبر اساس ستون  Orders از جدول OrderDateو  FirstName ،LastName هایستون، این مثالدر  مثال:

 شوند.سازی میمرتب ،10/10/2010 شرط صدق کردن در

SELECT FirstName, LastName, OrderDate 

FROM Orders WHERE OrderDate > '10/10/2010' 

ORDER BY OrderDate 
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 UNIONگر لمع

 UNION شود.استفاده می است، ، به صورتی که در ادامه آمدهSELECTبرای ترکیب دو یا چند دستور  UNIONاز عملگر 

  های نامرتبط را با این شرط که تعداد و نام ستون یکسانی داشته باشند، به هم ملحق کند.تواند ردیفمی

SELECT <Column List> FROM <Table1> 

UNION 

SELECT <Column List> FROM <Table2> 

 شوند. با یکدیگر ترکیب می UNIONبا استفاده از عملگر  Selectدر مثال زیر، نتایج دو دستور  مثال:

SELECT FirstName, LastName FROM Orders2010 

UNION 

SELECT FirstName, LastName FROM Orders2011 

 ساخت جدول

 شود.می برای ساخت جدول، به صورت زیر عمل

CREATE TABLE <Table Name< 

 )Column1 DataType, Column2 DataType, Column3 DataType, …) 

 OrderDate)از نوع کاراکتر(،  LastName)از نوع کاراکتر(،  FirstNameبا چهار ستون، یعنی  Ordersدر مثال زیر، جدول  مثال:

 )از نوع ارز( ساخته شده است. OrderValue)از نوع تاریخ( و 

CREATE TABLE Orders (FirstName CHAR(100), LastName CHAR(100), OrderDate DATE, OrderValue 

Currency) 

  )+کلیک کنید( فرادرس پایگاه دادههای مجموعه آموزش

 مراجعه فرمایید. این لینکمجله فرادرس، به « هاینامهتقلب»برای مشاهده دیگر 

 مجله فرادرس عضو شوید. کانال تلگرام های منتشر شده، درنامهجهت آگاهی از آخرین تقلب

 مجله فرادرس تهیه و تنظیم:

 
 

 [۱] منبع
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