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واحد كارسوم  

پس از مطالعه اين واحد كار از فراگير انتظار مي رود كه:
1 - با اصول ايجاد پايگاه داده درMySQL  آشنا باشد.
2 - بتواند يك جدول جديد درMySQL  ايجاد كند.

3 - بتواند يك جدول را درMySQL  حذف كند.
4 - ساختار جداول را اصالح كند.

5 - بتواند جدول ها را تغيير نام دهد.
6 - بتواند يك ركورد و داده هاي جديد به جدول اضافه كند.

7 - بتواند اطالعات را از جداول حذف كند.
8 - بتواند اطالعات جدول هاي موجود را ويرايش و به روز رساني كند.

9 - بتواند اطالعات جدول ها را انتخاب كند. 

  زمان(ساعت) 

عملىنظرى
1735

  آشنايي با دستورات كار با پايگاه داده 
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همان طوركه مي دانيد سيستم هاي مديريت پايگاه داده مختلفي وجود دارند كه با توجه 
ــازي سيستم  ــتم، بودجه و ... مي توان يكي از آن ها را براي پياده س به نوع نياز، اندازه سيس
ــتم هاي مديريت پايگاه داده معموالً از  ــتفاده كرد، سيس بانك اطالعاتي محيط عملياتي اس

يك زبان ساخت يافته استاندارد با نام SQL به طور مشترك استفاده مي كنند.

مقدمه 

 • SQL  مخفف عبارت Structured Query Language (زبان جستجويي ساخت يافته) است 

ــي به اطالعات موجود در يك پايگاه داده را مي دهد. و به كاربر امكان اتصال و دسترس
ــتجو و گزينش اطالعات را  ــت تا براي يك پايگاه داده عمل جس • زبان SQL قادر اس
انجام دهد و همچنين اطالعات ذخيره شده در يك پايگاه داده را بازيابي، حذف، ذخيره، 

اضافه يا به روزرساني كند.
• زبان SQL يك استاندارد بين المللي است. 

Table 3-1-1
با مفهوم جدول در واحدكار دوم آشنا شده ايد.

ــتند كه براي ذخيره و نگهداري سازمان يافته  جدول ها مهم ترين عناصر پايگاه داده هس
اطالعات مورد استفاده قرار مي گيرند.

 Query 3-1-2
ــتخراج اطالعات مورد  ــتجو در جدول و اس ــش و جس از Query براي ايجاد يك پرس
نظر استفاده مي شود. نتايج حاصل از يكQuery  در يك جدول موقت كه داراي فيلدها و 

سطرهاي واجد شرايط جستجو است، نمايش داده مي شود.
مثال: به عنوان مثال مي خواهيم، مشخصات دانش آموزاني را كه در ترم دوم سال تحصيلي
86-85 موفق به گذراندن درس پايگاه داده شده اند از جدول دانش آموزان استخراج كنيم. 
براي اين منظور از يك Query استفاده مي كنيم. عمده دستورات SQL براي ايجاد و مديريت 

SQL 1-3 آشنايي با
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Query استفاده مي شوند. در مباحث بعدي، كار با يك Query را بررسي مي كنيم.

 
دسـتكاري  زبـان  يـا   SQL Data Manipulation Language (DML) 3-1-3

   SQL اطالعات
ــامل دستوراتي براي به روز كردن، ورود اطالعات يا  ــتورات SQL، ش اين بخش از دس

حذف ركوردها در محيط پايگاه داده است. عمده دستورات اين بخش عبارتند از: 
Select: براي استخراج اطالعات از يك جدول بانك اطالعاتي مورد استفاده قرار مي گيرد. 

Update: براي به روز كردن اطالعات يك جدول بانك اطالعاتي مورد استفاده قرار مي گيرد. 

Delete: براي حذف اطالعات از يك جدول بانك اطالعاتي مورد استفاده قرار مي گيرد. 

Insert: براي ورود اطالعات به يك جدول بانك اطالعاتي مورد استفاده قرار مي گيرد.

  SQL يا زبان تعريف اطالعات SQL Data De�nition Language (DDL)3-1-4
از اين قسمت مي توان براي ايجاد يا حذف جداول از بانك اطالعاتي، تعريف انديس ها، 

كليد واژه ها، ايجاد ارتباط و پيوند بين جدول ها يا ايجاد محدوديت هاي دسترسي استفاده كرد.
عمده دستورات اين بخش عبارتند از: 

Create Table: براي ايجاد يك جدول جديد به كار مي رود. 

Alter Table: براي تغيير اطالعات موجود در يك جدول به كار مي رود. 

Drop Table: براي حذف يك يا چند جدول از بانك اطالعاتي به كار مي رود. 

Create Index: براي ايجاد انديس يا كليد واژه در يك جدول به كار مي رود. 

Drop Index: براي حذف انديس يا كليد واژه در يك جدول به كار مي رود. 

ــك از فيلدها در  ــماره كه به هر ي ــت از يك ش ــس عبارت اس انديــس (Index): اندي
سطرهاي يك جدول اختصاص داده مي شود. انديس ها از ديد كاربر كامًال مخفي هستند. 
ــتفاده از انديس ها باعث مي شود تا برنامه بتواند مقادير سطرهاي مختلف را بر حسب  اس
مقدار يك فيلد و بر حسب شماره انديس آن ها از كم به زياد يا برعكس مرتب كند و در 

عمليات جستجو باعث باال رفتن سرعت جستجو مي شود. 
براي اجراي دستوراتSQL  و مشاهده نتيجه آن بايد از يك سيستم مديريت پايگاه داده استفاده 
كرد. سيستم مديريت پايگاه داده اي كه در اين كتاب استفاده شده است، MySQL مي باشد. 



40
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى

نام استاندارد: طراح صفحات وب(پيشرفته)
شماره: 2 /4 / 15- ف، هـ 

در انتهاي هر دستور SQL بايد از عالمت ; استفاده شود.نكته
ــب MySQL در  ــويد، با نص ــود مطمئن ش ــتم خ ــبMySQL  روي سيس ــدا از نص ابت
ــتورات را از طريق command line اجرا كنيد.  ــنا شده ايد. سپس تمام دس واحدكار اول آش
 ،MySQL ــپس ــه محيط command line  از منويStart  گزينه All Programs س ــراي ورود ب ب

ــد. نمايي ــاب  انتخ را   MySQL Command Line Clientــت نهاي در  و   MySQL Server 5.1

شكل 3-1

 MySQLكار كنيد، ابتدا بايد MySQL اگر قصد داشته باشيد از طريق خط فرمان با محيط
ــنا شديد). ــيوه نصب MySQL در واحد كار اول آش ــتم نصب كنيد (با ش را روي سيس

ــمتAll Programs  گزينهMySQL ، سپس MySQL Server و بعد  از منويStart  و در قس
از آن MySQL Command Line Client را انتخاب كنيد. 

ــب MySQL تعيين كرده ايد آن را  ــكل 2-3 اگر كلمه رمزي را هنگام نص در پنجره ش
ــار دهيد، در غير اين صورت بدون وارد كردن هيچ  ــپس كليد Enter را فش وارد كنيد، س

                  2-3 دسترسي به MySQL از طريق خط فرمان 

ــپس كليد Enter را  اگر رمز عبوري را هنگام نصب تعيين كرده ايد، آن را وارد كنيد، س
ــده است، بدون وارد كردن هيچ كاراكتري،  ــار دهيد و اگر هيچ رمز ورودي تعيين نش فش

كليد Enter را فشار دهيد.
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كاراكتري كليد Enter را فشار دهيد.

شكل 3-2

ــود كه به اين معناست كه به  ــمك زن ظاهر مي ش مقابل عبارت <MySQL عالمت چش
MySQL وارد شده ايد و مي توانيد دستورات الزم را اجرا كنيد.

پس از ورود به محيطMySQL  اگر بخواهيد اعمال مختلف را روي يك بانك اطالعاتي 
انجام دهيد، ابتدا بايد با استفاده از دستور use پايگاه داده مورد نظر را انتخاب كنيد.

ساختار اين دستور به شكل زير است:
use  نام پايگاه داده;
;use  db1 :مثال

 create 3-3 دستور

ــتفاده  ــتم هاي پايگاه داده مورد اس ــتور Create براي ايجاد يك جزء جديد در سيس دس
قرار مي گيرد.

 (Create a DataBase) 1-3-3 ايجاد يك پايگاه داده
براي ايجاد يك پايگاه داده جديد از اين دستور استفاده مي شود: 

create DataBase   نام پايگاه داده ;
; create DataBase   UniverArea :مثال
; create DataBase   db3 :مثال

ــپس كليد  ــتور موردنظر را وارد كنيد، س ــتور فوق در خط فرمان، دس براي اجراي دس
Enter را فشار دهيد. 
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شكل 3-3
پيغام Query OK به اين معناست كه درخواست با موفقيت انجام پذيرفته است.

 (create Table) 2-3-3 ايجاد يك جدول
براي ايجاد يك جدول 3 عامل اصلي را بايد در نظر گرفت: 

تعيين يك نام منحصر به فرد براي جدول 
تعيين تعداد ستون هاي (فيلدها) جدول و نام آن ها

تعيين نوع داده اي ستون هاي جدول و اندازه آن ها در صورت نياز
شكل كلي دستور ايجاد جدول در پايگاه داده به صورت زير است: 

create Table   Students 
(
   StudentID   Numeric (8) , 

    Name   Char (15) , 

    Family   Char (15) ,

... ; 
)

ــواع داده هاي مجاز در SQL نكته ــتون ها، بايد يكي از ان ــوع داده انتخابي براي س ن
ــد. براي فيلد هايي كه مي خواهيد حداكثر طول مجاز را تعيين كنيد، مي توانيد  باش

مقدار آن را در پرانتز جلوي نام نوع داده فيلد ذكر كنيد. 
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مثال: نوع داده اي از نوع كاراكتر با حداكثر طول 15:
Name Char (15) ;

ــگاه داده را قبًال ايجاد كرده  ــط خط فرمان، در صورتي كه پاي ــراي ايجاد جدول توس ب
باشيد،ابتدا بايد با استفاده از دستور

 use نام پايگاه داده ;
مشخص نماييد كه مي خواهيد روي كدام پايگاه داده كار كنيد.

شكل 3-4
ــدول به همراه فيلدها و نوع هر كدام را  ــتور ايجاد ج حال براي ايجاد جدول بايد دس

به صورت زير درج كنيد: 
create table (... و نوع متغير دوم   فيلد دوم و نوع متغير اول  فيلد اول) نام جدول

شكل 3-5
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ساير دستورات SQL را نيز ميتوانيد از طريق خط فرمان اجرا كنيد.

 (create Index) 3-3-3 ايجاد يك انديس
ــود. در يك  ــتفاده مي ش ــتون هاي جدول اس ــتور براي ايجاد انديس در س ــن دس از اي
ــه اين انديس ها  ــدول، انديس ايجاد كرد ك ــتون ج ــوان براي يك يا چند س ــدول مي ت ج
ــماره  ــوند. انديس يك ش ــتجو در ركوردهاي جدول مي ش ــرعت جس باعث باال رفتن س
ــود و معموالً از صفر شروع مي شود.  ــطر جدول اختصاص داده مي ش ــت كه به هر س اس
ــرد دارد. ــام منحصر به ف ــر انديس يك ن ــتند و ه ــر مخفي هس ــد كارب ــا از دي انديس ه

شكل كلي ايجاد يك انديس به صورت زير است: 
create Index  نام انديس 
on(نام فيلد موردنظر) نام جدول;   
create Index Rowup :مثال

on Students (StudentID ) ; 

آوردن واژه Unique قبل از واژه Index در دستور قبل، باعث ايجاد يك شماره نكته
منحصر به فرد براي هر ركورد در ستون جدول مي شود، به اين معني كه هيچ دو 

ركوردي داراي انديس هاي يكسان نخواهند بود. 
ــاد)  زي ــه  ب ــم  صعودي(ازك ــرض  پيش ف ــورت  ص ــه  ب ــا  انديس ه  •
ــه  ــاد ب ــس (از زي ــب برعك ــا ترتي ــس ب ــك اندي ــاد ي ــراي ايج ــتند، ب هس
ــود. ش ــر  ذك   DESCــارت عب ــز،  پرانت در  ــد  فيل ــام  ن از  ــد  بع ــد  باي ــم)  ك
•  به منظور ايجاد يك انديس براي بيش از يك فيلد، بايد نام فيلدهاي مورد نظر 

را به ترتيب در پرانتز بعد از نام جدول وارد كرد.

مثال: براي ايجاد انديس روي فيلدهايStudentID و Name و Family، در جدول 3-1، 
كد SQL را مي توان به صورت زير نوشت: 

 create Index Rowup

 on Students (StudentID , Name , Family ) ;
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جدول 3-1
Student Table

GradeAreaMajorFamilyNameStudentID

18TehranComputerRezaeeAhmad41252214

14KarajElectronicAmiriEhsan10724113

17TehranComputerHoseiniZahra10254861

16BamElectronicAhmadiSahar27365187

19Tehran  ElectronicRazaviHesam35654415

تمرين:
جدول 1-3 را در MySQL ايجاد كنيد.

select 4-3 دستور

ــتخراج اطالعات مورد نظر از يك يا چند جدول و  ــتور Select براي انتخاب و اس دس
سپس مشاهده نتايج در يك جدول موقت استفاده مي شود. شكل كلي اين دستور به شكل 

زير است: 
select    نام ستون يا ستون هاي مورد نظر 
from    نام جدول;

مثال: براي مشاهده ستون هاي Name و Family از جدول 1-3، دستور SQL به صورت 
زير نوشته مي شود: 

كد:
       select  Name,Family

       from Student خروجي
Name Family

Ahamd Rezaee
Ehsan Amiri

Zahra Hoseini
Sahar Ahmadi
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ــمت نام نكته ــانگر * در قس ــتون هاي جدول مي توان از نش براي انتخاب تمام س
ــتفاده كرد. در اين صورت تمام ستون هاي جدول در خروجي نمايش  ستون اس

داده خواهند شد: 
select   *

from Student;

تمرين:
ــتور SQL بنويسيد كه فيلدهاي نام، نام خانوادگي و نمره جدول 1-3 را  1 -  يك دس

نشان دهد.
2: جدول هاي 8-2، 9-2 و 10-2 (واحدكار دوم) را در محيط MySQL ايجاد كنيد، 

سپس تمام فيلدهاي اين سه جدول را در خروجي نمايش دهيد.

ــتون هاي مورد جستجو، موارد تكراري وجود  واژه كليديDISTINCT : چنانچه در س
ــته باشد در نتيجه خروجي نمايش داده خواهند شد. براي جلوگيري از چنين موردي  داش

و عدم نمايش موارد تكراري، پس از دستور Select عبارت DISTINCT نوشته مي شود: 
جدول 3-2

Orders Table
CompanyOrder Number

Dell1012
Sega1014
Dell1016
Sony1018

مثال 1:
كد:

select  DISTINCT   Company 

     from  Orders; خروجي
Company
Dell
Sega
Sony
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مثال2:
كد:

      select    Company

      from  Orders;
خروجي

Company
Dell
Sega
Dell
Sony

where 5-3 دستور

ــرط هايي براي محدود كردن نتايج جستجو و  ــتور where براي افزودن شرط يا ش دس
ــتورselect  و تعيين  ــتفاده مي شود. اين دستور بايد پس از دس ــتخراج نتايج دقيق تر اس اس
ــتون ها از جدول مورد نظر به كار رود. با استفاده از عملگرهايor ، and و پرانتز مي توان  س
چندين شرط را با هم تركيب كرد. برنامه فقط سطرهايي از جدول را كه با شرط هاي ارائه 
شده سازگاري دارند نمايش خواهد داد. اين دستور با عملگرهاي زير مي تواند به كار رود: 

جدول 3-3
مفهومعملگرمفهومعملگر

نا برابر با، نامساوي!=برابر با، مساوي=
كوچك تر مساوي>=كوچك تر يا كمتر>
بزرگ تر مساوي<=بزرگ تر يا بيشتر<

Betweenبين دو مقدارlikeتعيين يك قالب براي جستجو

مثال: انتخاب نام و نام خانوادگي دانش آموزاني كه شهر محل تولد آن ها تهران است از جدول
3-1 (Student) به اين صورت انجام مي شود: 

كد:
      select Name , Family

      from Student

      where Area = "Tehran ";
خروجي

Name Family
Ahmad Rezaee
Zahra Hoseini
Hesam Razavi
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 and 1-5-3 اعمال بيش از يك شرط و ادغام شرط ها با عملگر
ــهر آن ها تهران بوده و نمره  ــخصات نام و نام خانوادگي دانش آموزاني كه ش مثال: مش

آن ها بيش از پانزده است: 
كد:

select Name , Family 

     from Student

     where Area = " Tehran" 

     and Grade > 15;
           خروجي

Name Family
Ahmad Rezaee
Hesam Razavi

در هنگام اعمال شرط جستجو، مقادير رشته اي (متن) بايد بين دو عالمت  نكته
"  " قرار بگيرند، ولي در مورد موارد عددي اين كار الزم نيست.

تمرين:
ــه آن را در تمرين 2 ايجاد كرديد، اطالعات ركوردهايي را نمايش  ــدول S ك در ج

دهيد كه در شهر تهران توليد شده اند.

  like 2-5-3 عبارت
اين عبارت براي تعيين يك قالب خاص براي جستجو به كار مي رود: 

مثال: نام دانش آموزاني كه شهر محل تولد آن ها با حرف K شروع مي شود: 
select Name from Student          

     where area like "K%";

مثال: نام دانش آموزاني كه نام شهر محل تولد آن ها به an ختم مي شود: 
  select Name from Student

  where Area like "%an";

مثال: نام دانش آموزاني كه شهر محل تولد آن ها داراي حروف st است: 
Select Name From Student
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Where Area like "%st%";

ــروع  ــهر محل تولد آن ها 6 حرفي بوده و با حرف T ش مثال: نام دانش آموزاني كه ش
مي شود: 

 select Name from Student

 where Area like "T-----" ;

ــده  نتيجه گيري: عالمت % به معناي هر چند كاراكتر يا حرف دلخواه در قالب ارائه ش
و عالمت - نمايانگر يك كاراكتر دلخواه است.

insert 6-3 دستور

اين دستور براي وارد كردن و ايجاد يك ركورد جديد در جدول استفاده مي شود.
شكل كلي اين دستور به اين شرح است: 

insert into   نام جدول 
      values    ( 1 و مقدار 2 و مقدار... );

مي توان تعيين كرد كه مقادير مورد نظر به ترتيب به كدام ستون هاي جدول وارد شوند. 
براي اين منظور ابتدا نام ستون هاي مورد نظر را به ترتيب جلوي نام جدول در يك پرانتز 
وارد كرده و با كاما از هم جدا مي كنيم. سپس مقادير متناظر را به همان ترتيب پس از واژه 

values در پرانتز وارد مي كنيم.

ــود، جاي آن ها در نكته چنانچه براي فيلد يا فيلدهايي مقداري در نظر گرفته نش
جدول خالي مي ماند. فقط بايد به ترتيب نام ستون ها و مقادير دقت كرد.

در شكل 6-3 درج داده در جدول members را مشاهده مي كنيد.
ــده را مشاهده كنيد، مي توانيد از دستور زير استفاده  حال براي اينكه اطالعات درج ش

نماييد:
SELECT

* from members;

اين دستور را نوشته، سپس كليدEnter  را فشار دهيد. مشاهده مي كنيد اطالعاتي كه قبًال 
در جدول وارد شده بود مطابق شكل 7-3 ظاهر شده اند.
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شكل 3-7

شكل 3-6

ــوز به نام Omid Safavi در  ــخصات نام و نام خانوادگى را براي يك دانش آم ــال: مش مث
جدول 1-3 وارد كنيد.

شرح دستور وارد كردن نام و وضعيت جديد جدول: 
كد:

insert into Student ( Name , Family )

      values ( "Omid" , "Safavi" ) ;
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خروجي
Student Table

StudentID Name Family Major Area Grade
41252214 Ahmad Rezaee Computer Tehran 18
10724113 Ehsan Amiri Electronic Karaj 14
10254861 Zahra Hoseini Computer Tehran 17
27365187 Sahar Ahmadi Electronic Bam 16
35654415 Hesam Razavi Electronic Tehran 19

 Omid  Safavi    

update 7-3 دستور

ــد جدول و جايگزيني آن با يك  ــتور براي تغيير اطالعات موجود در يك فيل اين دس
مقدار جديد به كار مي رود.

شكل كلي اين دستور به صورت زير است: 
 update   نام جدول 

      set    مقدارجديد= نام فيلد
      where  ؛  مقدارقبلى= نام فيلد  

مثال: نام دانش آموز احمد رضايي را به على تغيير دهيد: 
     update  Student

  set   Name ="Ali"

  where   Name = "Ahmad"  and Family= "Rezaee";

• همچنين مي توان براي تعيين ركوردي كه مي خواهيم تغيير دهيم، از مقدار يك فيلد 
ديگر به غير از فيلدي كه مي خواهيم تغيير كند استفاده كنيم. در اين حالت از فيلد مذكور، 

براي آدرس دهي ركورد مورد نظر استفاده مي شود. 
مثال: نام دانش آموز با شماره دانش آموزي 41252214 را به علي در جدول 1-3 تغيير دهيد: 

• اعمال دستور تغيير و وضعيت جديد جدول: 
كد:

update  Student set Name = "Ali "

      where StudentID = "41252214 ";
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خروجي
Student Table

StudentID Name Family Major Area Grade
41252214  Ali Rezaee Computer Tehran 18
10724113 Ehsan Amiri Electronic Karaj 14
10254861 Zahra Hoseini Computer Tehran 17
27365187 Sahar Ahmadi Electronic Bam 16
35654415 Hesam Razavi Electronic Tehran 19

تغيير اطالعات در بيش از يك فيلد در ركورد 
  Setــن حالت تمام مقادير جديدي كه مي خواهيم تغيير دهيم، جلوي واژه كليدي در اي
به ترتيب نوشته و با كاما از هم جدا مي كنيم. سپس به همان ترتيب، فيلدها با مقادير قبلي 

را در جلوي واژه where مي نويسيم. شكل كلي آن به صورت زير است: 
update   نام جدول 

      set   1 مقدار = نام فيلد 2   ،  مقدار =  نام فيلد
where   1 و مقدار قبلي = نام فيلد 2 و مقدار قبلي = نام فيلد ...  ;

ــرط براي آدرس دهي ركورد مورد  ــمت ش • همچنين مي توان فقط از يك فيلد در قس
نظر استفاده كرد.

ــماره  ــته تحصيلي دانش آموز به ش ــام، نام خانوادگي و رش ــدول 1-3 ن ــال: در ج مث
دانش آموزي 41252214 را به ترتيب به Saeedi ،Ali و Electronic تغيير دهيد: 

• اعمال دستور تغيير و وضعيت جديد جدول: 
كد:

   update  Student

     set Name = "Ali " , Family = " Saeedi " , Major =" Electronic "

    where  StudentID = 41252214;

تمرين:
در جدول 9-2 از واحدكار دوم، مشخصات توليدكنندهP6  را تغيير دهيد، طوري 

كه وزن قطعه هاي توليد شده به 25 و رنگ قطعه به زرد تبديل شود.
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خروجي
Student Table

StudentID Name Family Major Area Grade
41252214 Ali Saeedi Electronic Tehran 18
10724113 Ehsan Amiri Electronic Karaj 14
10254861 Zahra Hoseini Computer Tehran 17
27365187 Sahar Ahmadi Electronic Bam 16
35654415 Hesam Razavi Electronic Tehran 19

  delete 8-3 دستور

از اين دستور براي حذف اطالعات يك ركورد در جدول استفاده مي شود.
شكل كلي اين دستور به شكل زير است: 

        delete from نام جدول  
      whereمقدار فيلد از ركورد موردنظر = نام فيلد    

ــماره دانش آموزي 10724113  مثال: در جدول 1-3، ركورد اطالعات دانش آموز به ش
را حذف كنيد.

اعمال دستور حذف و وضعيت جديد جدول: 
كد:

                delete from Student

   where StudentID = “10724113 “ ;

خروجي
Student Table

StudentID Name Family Major Area Grade
41252214 Ahmad Rezaee Computer Tehran 18
10254861 Zahra Hoseini Computer Tehran 17
27365187 Sahar Ahmadi Electronic Bam 16
35654415 Hesam Razavi Electronic Tehran 19

حذف تمام ركوردهاي يك جدول 
ــاي درون آن را  ــك جدول، تمام ركورده ــود دارد كه بدون حذف ي ــن امكان وج اي
ــاختار، انديس ها و  ــت، يعني س پاك كرد. اين به منزله خالي كردن جدول از اطالعات اس

ويژگي هاي جدول دست نخورده باقي مانده و فقط مقادير درون آن از بين مي رود.
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شكل كلي اين دستور به صورت زير است: 
delete from نام جدول ;
 يا
delete * from نام جدول ;

 Student مثال: حذف تمام ركوردهاي جدول
   delete from Student;

order by 9-3 دستور
ــت و مقادير خروجي در  ــتورSelect  به طور كلي بي نظم اس اطالعات خروجي در دس
ستون هاي جدول برحسب مقدار هيچ ستوني مرتب نيستند. اين دستور براي مرتب كردن 
ــتون برحسب شاخص هايي مثل ترتيب  ــاس مقادير يك يا چند س اطالعات جدول بر اس

حروف الفبا، بزرگ تر يا كوچك تر بودن اعداد و ... استفاده مي شود. 
شكل كلي اين دستور به صورت زير است: 

select  نام فيلدهاي مورد نظر  from  نام جدول مورد نظر 
order by   نام فيلد مورد نظر;

ــده در دستورselect  از جدول مذكور نمايش داده شده و اطالعات  فيلدهاي معرفي ش
بر حسب ستون مقابل دستور order by مرتب مي شوند. 

ــدن  ــتور order by باعث مرتب ش ــتور پس از دس ــارت ASC: به كار بردن اين دس عب
ــت و  ــود كه البته انتخاب پيش فرض SQL اس اطالعات درون جدول از كم به زياد مي ش

نيازي به درج آن نيست.
ــدن  ــتور order by باعث مرتب ش ــردن اين واژه پس از دس ــه كار ب ــارت DESC: ب عب

اطالعات جدول از زياد به كم در اعداد و در حروف از  Zتا A مي شود.
 Electronic مشخصات نام و نام خانوادگي دانش آموزان رشته ،Student مثال: از جدول

را برحسب حروف الفبا نمايش دهيد.
كد:

select  Name , Family   from Student 

      where Major ="Electronic"

order by Family ;

             خروجي
Name Family
Sahar Ahmadi
Ehsan Amiri
Hesam Razavi
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همچنين مي توان يك جدول را بر حسب بيش از يك فيلد مرتب كرد، براي نكته
اين منظور پس از دستور Order By نام تمام فيلدهاي مورد نظر را نوشته و آن ها 
را با كاما از هم جدا مي كنيم. اولويت مرتب سازي با فيلدهايي است كه نام آن ها 

اول ذكر شده باشد. 

ــب حروف ازA  تاZ ) و بر  ــب فيلد نام خانوادگي (بر حس مثال: جدول 1-3 را بر حس
حسب نمره (از كم به زياد) مرتب كنيد: 

ــتون هاي Family و Grade نكته در جدول خروجي مثال فوق به ارتباط مقادير س
توجه كنيد. با وجود اين كه نمره درسي دانش آموز زهرا حسيني از احمد رضايي 
ــت، ولي به دليل اين كه اولويت مرتب سازي با نام خانوادگي است، نام  كمتر اس

حسيني باالتر از رضايي قرار گرفته است. 

كد:
select Name , Family , Grade From Student

order by Family ASC , Grade DESC ;                  خروجي
Name Family Grade
 Sahar Ahmadi 16
 Ehsan Amiri 14
Zahra Hoseini 17
Hesam Razavi 19
Ahmad Rezaee 18

ــتون ها از يك عدد به جاي نكته ــتور order by به جاي ذكر نام س مي توان در دس
آن استفاده كرد. عدد استفاده شده، شماره قرارگيري ستون مورد نظر در دستور 
Select است. براي مثال اولين ستون دستور Select عدد 1 و دومين ستون عدد 2 

و ... را خواهند داشت. بازنويسي دستور باال با استفاده از اين روش به صورت 
زير خواهد بود: 

كد:
select Name , Family , Grade from Student

  order by 2 ASC , 3DESC;
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  orو  and10-3 دستور
از and و or براي تركيب شرط ها در دستورwhere  استفاده مي شود. 

گاهي اوقات اطالعات موردنياز ما در دستورselect  داراي چندين شرط مختلف است. 
ــخصات دانش آموزان ترم دوم رشته Computer كه معدل آن ها بيش از  به طور مثال ما مش
15 است را مي خواهيم. در اين حالت بايد هر يك از شرط هاي مسئله را به تنهايي تعريف 
ــرط ها پرداخته،  ــپس آن ها را با هم تركيب كنيم. برنامه به ارزيابي هر يك از ش كرده و س

سپس نتايج حاصله را با هم تركيب كرده و خروجي را تعيين مي كند. 
عملگرand  براي اجراي دستور نياز دارد تا تمام شرط هاي تعيين شده براي آن، درست 
باشد. در حالي كه عملگرor  فقط نياز دارد كه حداقل يكي از شرط هاي آن درست باشد. 
ــتفاده از اين دو عملگر را  ــراري نتيجه نهايي در هنگام اس ــداول زير چگونگي برق در ج

مشاهده مي كنيم: 

or

نتيجهشرط 2شرط 1

درستدرستدرست

درستغلطدرست
درستدرستغلط

غلطغلطغلط

and

نتيجهشرط 2شرط 1

درستدرستدرست

غلطغلطدرست
غلطدرستغلط

غلطغلطغلط

چگونگي حالت هاي فوق را در مثال هاي زير بررسي مي كنيم: 
مثال 1: مشخصات دانش آموزاني را از جدول 3-1 (Student) ارائه دهيد كه نمره آن ها 

بيش از 15 و رشته تحصيلي آن هاElectronic  باشد: 
كد:

 select * from Student

where Major ='Electronic' and Grade > 15 ;
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خروجي
 StudentID  Name  Family  Major  Area  Grade

 27365187  Sahar  Ahmadi  Electronic  Bam  16

 35654415  Hesam  Razavi  Electronic  Tehran  19

ــخصات دانش آموزاني را از جدول Student ارائه دهيد كه نمره آن ها بيش  مثال 2: مش
از 17 بوده يا رشته تحصيلي آن هاComputer  باشد:

كد:
select * from Student

where Major = 'Computer' OR Grade > 17 ;

خروجي
 StudentID  Name  Family  Major  Area  Grade
 41252214  Ahmad  Rezaee  Computer  Tehran  18

 35654415  Hesam  Razavi  Electronic  Tehran  19

ــرط مختلف را به نكته ــتفاده از عملگر پرانتز چندين ش ــن مي توان با اس همچني
ــته هاي مجزا تعريف كرده و سپس همه آن ها را با هم تركيب كرد.  صورت دس
ــرط هاي هر گروه ابتدا داخل پرانتز با هم تركيب شده، سپس  در اين حالت ش
ــال  ــتور Where ارس ــرط به دس نتيجه حاصله به عنوان نتيجه نهايي آن گروه ش

مي شود و در نهايت نتايج تمام گروه ها با هم تركيب مي شوند. 

مثال: از جدولStudent  مشخصات دانش آموزاني را ارائه دهيد كه نمره آن ها 18 و رشته 
ــته تحصيلي  آن ها Electronic باشد:  تحصيلي آن ها Computer بوده يا نمره آن ها 16 و رش

كد:
                                                   
 select * from Student                
 where ( ( Grade = 18 and Major = 'Computer' ) or ( Garde = 16 and Major = 'Electronic' ) ) " ;
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خروجي
 StudentID  Name  Family  Major  Area  Grade

 41252214  Ahmad  Rezaee  Computer  Tehran  18

 27365187  Sahar  Ahmadi  Electronic  Bam  16

  in 11-3 دستور

اين دستور براي مشاهده اطالعات ركوردهايي از جدول به كار مي رود كه شما مقدار 
دقيق حداقل يكي از فيلدهاي آن را مي دانيد. 

شكل كلي اين دستور به صورت زير است: 
select  ــود ش داده  ــش  نماي ــد  مي خواهي ــه  ك ــي  فيلدهاي ــام  ــدول  from  ن ج ــام   ن
where  نام فيلد  in   ( 1 و مقدار 2 و مقدار  ... );

ــخصات دانش آموزاني را ارائه دهيد كه نام خانوادگي آن ها  مثال: از جدولStudent  مش
احمدي يا رضايي است: 

كد:
  select * from Student

where Family in ( "Ahmadi" , "Rezaee" );

خروجي
Student Table

StudentID Name Family Major Area Grade
41252214 Ahmad Rezaee Computer Tehran 18
27365187 Sahar Ahmadi Electronic Bam 16

between ... and 12-3 دستور

اين دستور براي انتخاب اطالعات در يك محدوده خاص، در بين دو مقدار تعيين شده 
ــتفاده مي شود. اين مقادير مي تواند از نوع عددي، متن يا تاريخ باشد. (بايد نوع مدنظر  اس

با نوع داده اي فيلدهاي استفاده شده در دستور يكسان باشد).
شكل كلي اين دستور به شكل زير است: 
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select نام فيلدهاي مورد نظر براي نمايش from نام جدول 
where نام فيلد مورد نظر 
between  1 مقدار  and  2 مقدار ;

نكته

ــخصات دانش آموزاني را ارائه دهيد كه نام خانوادگي آن ها  مثال: از جدولStudent  مش
بين دو مقدار احمدي و حسيني باشد. در ضمن خروجي بر حسب نام خانوادگي به ترتيب 

حروف الفبا مرتب باشد: 
كد: 

 select * from Student

where Family between'Ahmadi' and 'Hoseini'

order by family;
خروجي

StudentID Name Family Major Area Grade

27365187 Sahar Ahmadi Electronic Bam 16

10724113 Ehsan Amiri Electronic Karaj 14

10254861 Zahra Hoseini Computer Tehran 17

ــتورselect ، به نكته ــده در خروجي دس  قرار گرفتن ركوردهاي 2 مقدار تعيين ش
ــتگي دارد. در برخي از پايگاه هاي داده  ــوع برنامه پايگاه داده و مديريت آن بس ن
ــود و در برخي هم فقط  ــاي هر دو مقدار ابتدا و انتها نمايش داده مي ش ركورده

يكي از آن ها نمايش داده مي شود. 
 براي نمايش اطالعات خارج از محدوده تعيين شده از يك عملگرnot  قبل از دستور

between ... and استفاده مي شود. 

ــي را ارائه دهيد كه نمره آن ها خارج از  ــخصات دانش آموزان مثال: از جدول 1-3 مش
ــب نام خانوادگي به ترتيب  ــن مقادير خروجي بر حس ــد. در ضم ــدوده 12 تا 15 باش مح

حروف الفبا مرتب باشد: 

در مورد داده هاي متني، ترتيب قرارگيري حروف الفبا مد نظر برنامه است.
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كد:
 select * from Student

 where Grade not between 12 and 15

order by Family;
خروجي

StudentID Name Family Major Area Grade
27365187 Sahar Ahmadi Electronic Bam 16
10254861 Zahra Hoseini Computer Tehran 17
35654415 Hesam Razavi Electronic Tehran 19

41252214 Ahmad Rezaee Computer Tehran 18

 alias 13-3 ويژگي

ــده از دستورselect  مشاهده كرديد، نام يا عنواني  همانطور كه در تمام مثال هاي ذكر ش
ــتون در خروجي نمايش داده مي شود، همان نام فيلد مربوط به داده در  كه در باالي هر س
جدول اصلي پايگاه داده است. گاهي اوقات تمايل بر اين است كه اين نام را تغيير دهيم 
ــتون جديد ايجاد مي كنيم كه  ــا در مواردي كه در بخش توابع SQL خواهيم ديد، يك س ي
بايد نامي براي آن تعيين شود. از ويژگي alias براي در نظر گرفتن يك نام مستعار و موقت 

براي قرار گرفتن در بخش عنوان هر ستون در خروجي دستور select استفاده مي شود.
شكل كلي اين دستور به صورت زير است: 

select   نام فيلد   as    عنوان ( alias )    from  نام جدول ;
ــته Electronic را بر حسب  مثال: از جدولStudent  نام و نام خانوادگي دانش آموزان رش

حروف الفبا در 2 ستون تحت عنوان هاي "نام" و "نام خانوادگي" نمايش دهيد: 
كد:

select Name as  نام  , Family as  نام خانوادگي   from Student

where Major = 'Electronic' 

order by Family ;
              خروجي

نام نام خانوادگي
Sahar Ahmadi
Ehsan Amiri
Hesam Razavi
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ــد، عمليات رياضي نكته ــتون هايي كه داده عددي دارن ــوان روي مقادير س مي ت
(مثل ضرب، تقسيم و ... ) انجام داده و سپس نتايج محاسبات را در يك ستون 
 select در خروجي دستور  aliasجديد با عنوان دلخواه تعيين شده توسط ويژگي
نمايش داد. در اين حالت ستون يا ستون ها به جدول خروجي اضافه مي شود. 

 در اين ارتباط مثالي را ذكر مي كنيم: 
مثال: فرض كنيد جدولي داريم به نام Books كه در آن مشخصات چند كتاب مختلف 
ــت و ما مي خواهيم قيمت كتاب ها را  قرار دارد. در اين جدول قيمت كتاب ها به دالر اس

در يك ستون جديد به تومان مشاهده كنيم پس به اين روش عمل مي كنيم:

                                       جدول 3-4
 Books Table

 no Name Publisher Price
 1 Learning Access Microsoft 8
 2 Java Script Samples DeveloperStudio 6
 3 HTML Reference DeveloperStudio 7

كد
select no , Name , Publisher , Price , Price * 840 as  قيمت به تومان  from  Books ;           

خروجي
 Books Table

 no  Name  Publisher  Price $ قيمت به تومان
 1  Learning Access  Microsoft  8  6720
 2  Java Script Samples  DeveloperStudio  6  5040
 3  HTML Reference  DeveloperStudio  7  5880

14-3 پيوند جدول ها

ــمت تمام مثال ها و مسئله هايي كه درSQL  به آن ها پاسخ داديم، مسئله هايي  تا اين قس
بودند كه در آن ها اطالعات ما فقط از يك جدول استخراج مي شد. اما در برنامه نويسي واقعي 
پايگاه داده ها، ما مجبور هستيم كه اطالعات خود را از بيش از يك جدول استخراج كنيم. 
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ــتخراج  ــي كه مي خواهيم اطالعات را از آن ها اس ــت ابتدا بايد جدول هاي ــن حال در اي
ــدف از ايجاد اين ارتباط تلفيق اطالعات در جدول ها و چاپ  ــم، با هم پيوند دهيم. ه كني

اطالعات مورد نظر در خروجي است. 
براي پيوند دادن جدول ها به عنوان يادآوري اين نكات را در نظر داشته باشيد: 

كليد اصلي: فيلد كليد اصلي در يك جدول، فيلدي است كه شرايط زير را داشته باشد: 
ــطر) منحصر به فرد و غيرتكراري باشد. به عبارت  مقدار آن براي هر نمونه ركورد (س
ديگر هيچ 2 ركوردي در يك جدول در اين فيلد مقدار يكسان نداشته باشند. كليد اصلي 

وجه تمايز 2 نمونه ركورد مختلف در يك جدول است. 
طول مقادير آن در حد امكان كوتاه باشد. 

يك جدول مي تواند بيش از يك كليد اصلي داشته باشد.نكته

مثال: فيلد شماره دانش آموزي در جدول Student، كليد اصلي است. هيچ دو دانش آموزي 
نمي توانند داراي شماره دانش آموزي يكسان باشند. 

ــت كه در يك جدول كليد اصلي و در جدول  كليد خارجي: كليد خارجي، فيلدي اس
ــد خارجي براي ارتباط يك به چند 2 جدول با  ــد. از كلي ديگر به تنهايي كليد اصلي نباش

هم استفاده مي شود. 
شرط ارتباط دو جدول 

ــد. بايد قبل از طراحي پايگاه  ــرط هاي زير برقرار باش براي ارتباط بين جدول ها بايد ش
داده و جدول هاي آن موارد زير را جهت ارتباط جدول هاي مورد نظر رعايت كرد:

• وجود فيلد مشترك دقيقًا از يك نوع و يك اندازه. 
• فيلد مشترك در يكي از جدول ها كليد اصلي و در جدول ديگر كليد خارجي باشد.

 لزومي ندارد مقادير موجود در جدول هاي مبدأ و مقصد يكسان باشد.نكته

معرفي دو جدول ديگر 
ــر از جدول Student، به  ــا در مثال هاي خود از 2 جدول ديگر به غي ــن به بعد م از اي
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نام هايCourses  (درس ها) و Selection (انتخاب واحد) به شرح زير استفاده مي كنيم: 

جدول 3-5
 Courses Table

 CourseID CoTitle Credit CoType

نوع درستعداد واحدعنوان درس(كليد اصلي ) كد درس
جدول 3-6

Selection Table
StudentID CourseID Term Year Grade 

شماره دانش آموزي  
  (كليد اصلي خارجي)

كد درس 
(كليد اصلي خارجي )

نمرهسال تحصيليترم تحصيلي

ــتور select فقط نام ستون ها را به تنهايي نكته • در تمام مثال هاي قبلي، ما در دس
ذكر مي كرديم، زيرا در آن زمان، اطالعات ما فقط از يك جدول استخراج مي شد. 
اما در هنگام پيوند دو جدول و استفاده از چند جدول در دستور select بايد نام 
ستون را به همراه نام جدول مربوط به آن ذكر كرد. اين كار 2 دليل اصلي دارد: 

• باعث تمايز ستون هاي مشترك در جدول ها از يكديگر مي شود و مشخص 
مي كند كه هر ستون مربوط به كدام جدول است. 
• باعث خوانايي و دقت بيشتر برنامه مي شود.

شكل كلي اين دستور به صورت زير است: 
نام ستون . نام جدول

 :Student از جدول StudentID مثال: انتخاب ستون
Student.StudentID

1-14-3 مثال هاي پيوند جدول ها 
در اين قسمت با ارائه چندين مثال، انواع حالت هاي مختلف پيوند جدول ها را بررسي 

مي كنيم. از داده هاي موجود در جداول زير براي مثال ها استفاده مي كنيم: 
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ــر دانش آموز چه واحدهاي  ــت كه ه ــان دهنده اين اس توجه: جدول انتخاب واحد نش
درسي را در چه ترم و سالي و با چه نمره اي گذرانده است.

جدول 3-7
Courses Table

CourseIDCoTitleCreditCoType
عملي3پايگاه داده1011
عملي3سخت افزار1012
نظري2زبان تخصصي1013

جدول 3-8
Selection Table

StudentIDCourseID TermYearGrade
412522141011288 - 8916
107241131011288 - 8914
412522141012188 - 8917
107241131012188 - 8911
102548611013288 - 8913
102548611011287 - 888
273651871012187 - 8819
273651871013187 - 8816
356544151011287 - 889
356544151013287 - 8817

شكل كلي پيوند 2 جدول براي استخراج اطالعات به صورت زير است: 
select  نام ركورد يا ركوردهاي مورد نظر براي نمايش 
from  نام جدول ها 
where  برابر قرار دادن فيلدهاي مشترك 2 جدول 
and  بقيه شرط هاي مورد نظر ; 

در اين حالت ابتدا در دستور select نام ستون هايي را كه مي خواهيم از 2 جدول نمايش 
دهيم، تعيين مي كنيم. سپس نام 2 جدول را در مقابل دستورfrom  نوشته و در اولين شرط دستور 
where، نام فيلد مشترك را از هر 2 جدول نوشته و آن ها را برابر هم قرار مي دهيم. اين شرط، 

شرط برقراري پيوند و تلفيق اطالعات 2 جدول است. در ادامه هم مي توان شرط هاي ديگري 
را براي استخراج اطالعات تعيين كرد. در مثال هاي بعدي اين مسئله را بررسي مي كنيم: 
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مثال: نام و نام خانوادگي و سال ورود دانش آموزاني را ارائه دهيد كه در ترم 1 سال تحصيلي
89-88، درسي را با كد 1012 انتخاب كرده اند: 

كد:
select  Student.Name , Student.Family , Selection.Term , Selection.Year

from  Student , Selection 

where   Student.StudentID = Selection.StudentID 

and   CourseID = 1012   and  Term = 1   and  Year ='88 – 89' 

order by Student.Family; خروجي
Name Family Term Year
Ehsan Amiri 1 88 - 89
Ahmad Rezaee 1 88 - 89

ــوزي 10254861  ــماره دانش آم ــي را ارائه دهيد كه دانش آموز با ش ــال: نام دروس مث
انتخاب كرده است: 

كد:
select  Courses.CourseID , Courses.Co Title

from  Courses , selection

where   Courses.CourseID = Selection.CourseID 

and Selection.StudentID = 10254861 ;                 خروجي
 CourseID CourseTitle

 1011 پايگاه داده
 1013 زبان تخصصي

ــال  ــام و نام خانوادگي دانش آموزاني را ارائه دهيد كه درس با كد 1013 در س ــال: ن مث
تحصيلي 88-87 را با نمره باالتر از 15 گذرانده اند: 

كد:
select  Student.Name , Student.Family

from  Student , Selection

where   Student.Studentid = Selection.Studentid

and  Selection.Courseid = '1013'  and  Year = ‘87 - 88'  and  Grade > 15 ;
خروجي

Name Family 
Sahar Ahamdi 
Hesam Razavi 
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2-14-3 پيوند بيش از دو جدول به يكديگر 
گاهي اوقات الزم است كه اطالعات مورد نياز ما از 3 جدول يا بيشتر استخراج شود. 
ــت بايد تمام جدول ها را به هم پيوند دهيم، به اين صورت كه معموالً از يك  ــن حال در اي
ــوم براي پيوند 2 جدول ديگر استفاده مي شود و دو به دو جدول هايي كه با هم  جدول س
فيلد مشترك دارند را با ذكر شرط پيوند در دستورwhere  به هم پيوند مي دهيم. سپس بقيه 

شروط دلخواه را نيز ذكر مي كنيم.
شكل كلي اين حالت به اين صورت است: 

select  نام ستون هاي مورد نظر از جدول ها 
from   نام تمام جدول ها 
where  2 برابر قرار دادن فيلد مشترك جدول  هاي 1 و
and   3 برابر قرار دادن فيلدهاي مشترك جدول هاي 2 و 
and ... ; 

مثال: نام و نام خانوادگي دانش آموزاني را ارائه دهيد كه حداقل يك درس از نوع نظري 
را انتخاب كرده باشند: 

كد:
select  Students.Name , Students.Family , Courses.CoTitle , Courses.CoType  

from  Students , Courses , Selections 

where  Student.StudentID = Selection.StudentID 

and  Courses.CourseID = Selection.CourseID ;

and  Courses.CoType  = 'نظري ' ;
خروجي

 Name  Family  CoTitle   CoType
 Zahra  Hoseini زبان تخصصي نظري
 Sahar  Ahamadi زبان تخصصي نظري
 Hesam  Razavi زبان تخصصي نظري

با دقت در اطالعات جدول هاي اصلي متوجه درست بودن نتايج خروجي خواهيد شد. 
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 join 15-3 دستور

ــتفاده مي شود. قبل از  ــتور  joinبراي پيوند دو يا چند جدول در پايگاه داده ها اس از دس
بيان دستور  Joinبه جدول هاي زير دقت كنيد:

c1b1b1a1
c2b2b1a2
c3b3b2a3

ba

ــه  ــل پيوند دو جدول b و a را طوري انجام دهيم كه يك جدول با س ــم عم مي خواهي
ستون ايجاد شود، در اين صورت جدول حاصل به صورت زير خواهد بود:

c1b1a1
c1b1a2
c2b2a3

براي ايجاد جدول سوم، سطرهاي جدول اول با جدول دوم سنجيده مي شوند، به عنوان 
مثال در سطر اول، b1 و a1 با هم متناظرند ، و در جدول دوم عنصر b1 با عنصرc1  متناظر است. 

.(a1 و b1 ،c1) .در جدول سوم است a1 وb1  به عنوان عنصر متناظر c1 در نتيجه عنصر
ــوم از جدول اول نيز b2 و a3 با همديگر متناظرند، در جدول دوم، عنصر  ــطر س در س
 b2با عنصر c2 متناظر است. در نتيجه عنصرc2  به عنوان عنصر متناظر b2 و a3 در جدول 

(a3 و b2 ،c2) .سوم است
عمل  join(الحاق) رابطه اي را برمي گرداند كه شامل تمام تركيب هاي حاصل از دو رابطه 

اوليه است. براي پيوند جدول ها با استفاده از دستور join، از روش كلي زير استفاده مي شود:
select   نام ستون هاي موردنظر براي نمايش از هر دو جدول 
from   نام جدول اول   
inner join     نام جدول دوم

 on   برابر قرار دادن فيلدهاي مشترك دوجدول                                                                     
       where   ساير شرط ها ;

مثال: مي خواهيم در جدول هاي Selection و Student، نام و نام خانوادگي، ترم و سال 
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تحصيلي دانش آموزاني را استخراج كنيم كه در ترم 1 سال تحصيلي 89-88، درسي با 
كد 1012 را انتخاب كرده اند:

كد:
select  Student.Name , Student.Family , Seleciton.Term , Selection.Year

from   Student 

inner join   Seleciton 

on   Student.StudentID = Selection.StudentID 

where   Selection.CourseID = 1012 and Term = 1 and Year = ' 88 - 89 ' ;
خروجي

Name Family Term Year
Ehsan Amiri 1 88 - 89
Ahmad Rezaee 1 88 - 89

ــماره دانش آموزي  ــد كه دانش آموز با ش ــماره درس هايي را ارائه دهي ــال: نام و ش مث
10254861 انتخاب كرده است: 

كد:
select  Courses.CourseID , Courses.Co Title

from   Courses 

inner join  Selection 

on   Courses.CourseID = Selection.CourseID 

where Selection.StudentID = 10254861 ; خروجي
CourseID CourseTitle 
پايگاه داده  1011
زبان تخصصي  1013

Select  3-16هاي تودرتو 

ــتورselect  ديگري را تعريف كرد. در اين حالت  ــتورselect ، دس مي توان درون يك دس
ــطرهايي از جدول  ــده و نتايج مورد نظر خود را كه س ــتور Select دروني اجرا ش ابتدا دس

 selectبيروني انتقال مي دهد. سپس select مربوط به آن هستند استخراج كرده و آن را به
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ــترك بين 2  ــتفاده از فيلد مش ــتخراجي خود را با اس ــده و نتايج اس بيروني نيز اجرا ش
ــطرهاي select دروني پيوند زده و سطرهاي مطابق با شرط هاي تعيين شده را  جدول با س

نمايش مي  دهد.

به تعداد دستوراتselect  تودرتو، سطح آن مي گويند. نكته

ــطحي، 4 سطحي و ... در اين واحد كار فقط دستور  به علت پيچيدگي selectهاي 3 س
select دو سطحي را بررسي مي كنيم. 

select   3-16-1هاي 2 سطحي 
ــود. نتايج  ــتور select ديگري تعريف مي ش ــتور select درون دس در اين حالت يك دس

خروجي فقط مي تواند شامل سطرهايي از جدول Select بيروني باشد.
شكل كلي select دو سطحي به صورت زير است: 

select  نام ستون هاي مورد نظر براي نمايش از جدول بيروني 
from  1 نام جدول 
where  نام فيلد مشترك دو جدول  in  ( Select  نام فيلد مشترك دو جدول 
                                                       From  2 نام جدول 
                                                       Where شرط ها ... ) ; 

مثال هاي قسمت هاي قبل پيوند جدول ها را با استفاده از Selectهاي تودرتو بازنويسي مي كنيم
ــال تحصيلي 89- مثال: نام و نام خانوادگي دانش آموزاني را ارائه دهيد كه در ترم 1 س

88، درس با كد 1012 را انتخاب كرده اند: 
كد:

select  Name , Family

from  Student 

where  StudentID  in ( select   StudentID 

                                      from   Selection 

                                      where   CourseID = 1012 and Term = 1 and Year = ' 88 - 89 ' ) ;

            خروجي
Name Family
Ehsan Amiri
Ahmad Rezaee
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ــت كه ستون هاي نمايش داده نكته تفاوت اين حالت با مثال هاي قبلي در اين اس
شده فقط از يك جدول (جدول select بيروني) نمايش داده مي شوند.

ــماره دانش آموزي  ــه دهيد كه دانش آموز با ش ــماره و نام درس هايي را ارائ ــال: ش  مث
10254861 انتخاب كرده است: 

كد:
select CourseID , Co Title

from Courses

where CourseID in ( Select CourseID 

                                   from Selection 

                                   where  StudentID = 10254861 ) ;
خروجي

 CourseID  CourseTitle
 1011 پايگاه داده
 1013 زبان تخصصي

 union 17-3 دستور

ــتون مختلف از 2 يا چند جدول  ــتور Union براي تركيب و ادغام دو يا چند س از دس
استفاده مي شود. دستور union نتيجه را در يك ستون مشترك نمايش مي دهد.

در اين دستور، نوع داده  ستون هاي انتخاب شده براي ادغام بايد يكسان باشند. دستور 
ــر تكراري، آن ها را حذف  ــب فيلدها، در صورت برخورد با مقادي ــگام تركي union در هن

كرده و از هر مقدار يك نمونه را نمايش مي دهد. براي مشاهده تمام مقادير، حتي مقادير 
تكراري بايد از دستور union all استفاده كرد.

شكل كلي استفاده از اين دستور به صورت زير است: 
SQL Statement 1 ( نام فيلد 1 انتخابي )
union

SQL Statement 1 ( نام فيلد 2 انتخابي );
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مثال: در جدول 1-3، شماره دانش آموزي دانش آموزاني را نمايش دهيد كه يا دانش آموز 
رشته Electronic بوده و درس سخت افزار با كد 1012 را انتخاب كرده اند يا در درس زبان 

تخصصي با كد 1013 ثبت نام كرده اند: 
كد:

select StudentID from Student 

where Major = ‘Electronic’ and CourseID = 1012

union

select StudentID from Selection ;

where CourseID = 1013 ;        خروجي
StudentID
10254861
10724113
27365187
35654415

مي توان در دستور union بيش از يك ستون مجزا را تعريف كرد. فقط بايد نكته
ــتون هاي تعريف شده يكسان باشند.  ــتون ها و ترتيب نوع داده اي س تعداد س

برنامه مقادير ستون ها را به ترتيب با هم پيوند مي دهد. 

 مثال: شماره دانش آموزي، نام و نام خانوادگي دانش آموزاني را نمايش دهيد كه در رشته 
Electronic تحصيل كرده يا حداقل يك  درس از نوع نظري را انتخاب كرده باشند: 

كد:
select StudentID , Name , Family 

from Student 

where Major = 'Electronic' 

union

select StudentID , Name , Family

from Student , Selection , Courses

where Student.StudentID = Selection.StudentID

and Selection.CourseID = Courses.CourseID 

and CoType  = 'نظري' ;
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                      خروجي
StudentID Name Family
10254861 Zahra Hoseini
107241113 Ehsan Amiri
27365187 Sahar Ahmadi
35654415 Hesam Razavi

  drop18-3 دستور
از اين دستور براي حذف يك جزء در محيط پايگاه داده استفاده مي شود. 

 (drop index) 1-18-3 حذف انديس
ــتفاده مي شود.  ــتور براي حذف يك انديس موجود در يك فيلد جدول اس از اين دس

شكل كلي اين دستور به شرح زير است: 
drop index   نام انديس  on  نام جدول 

 ; drop index Rowup on Student  :مثال

  (drop DataBase يا drop table) 2-18-3 حذف جدول يا پايگاه داده
ازاين دستوربراي حذف يك جدول در پايگاه  داده يا يك پايگاه داده به صورت كامل استفاده 

مي شود.
دستور حذف جدول: 

   drop table نام جدول ;     
  دستور حذف پايگاه داده: 
                                                                     ; drop table Student  مثال
drop DataBase   نام پايگاه داده  ; 
مثال: اگر پايگاه داده اي به نام School داشته باشيم، دستور حذف آن به شكل زير است:

drop DataBase School ; 

ــتون هاي نكته براي حذف تمام اطالعات موجود در يك جدول بدون حذف س
آن از دستور زير استفاده مي شود: 

truncate table   نام جدول ;



73 پيمانه مهارتى: طراحى صفحات وب(پيشرفته)
واحد كارسوم: آشنايى با دستورات كار با پايگاه داده

 ; truncate table School مثال
ــود، بدون اين كه خود جدول و  ــدن جدول از اطالعات مي ش ــتور باعث خالي ش اين دس

ساختارش تغييري كند.

  alter19-3 دستور
ــتون از يك جدول موجود در  ــتور alter براي اضافه كردن يا حذف كامل يك س از دس

پايگاه داده استفاده مي شود.
 

1-19-3 اضافه كردن يك ستون  
ــتور كلي زير  ــتون (فيلد) جديد به يك جدول موجود از دس براي اضافه كردن يك س

استفاده مي شود:
alter table  نام جدول 
add  نوع داده ستون   نام ستون ;

 :Student به جدول Age مثال: اضافه كردن يك ستون جديد به نام
فيلدهاي جدول Student قبل از اجراي دستور

Student Table

StudentID Name Family Major Area Grade

كد:
alter table Student 

add Age Int ;

فيلدهاي جدولStudent  پس از اجراي دستور
Student Table
StudentID Name Family Major Area Grade Age

2-19-3 حذف ستون  
براي حذف يك ستون از يك جدول موجود به روش زير عمل مي شود: 

alter table  نام جدول
drop column   نام ستون ;
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 : Studentsاز جدول Age مثال: حذف فيلد
جدولStudent  قبل از اجراي دستور

Student Table
StudentID Name Family Major Area Grade Age

كد:
alter table Student 

drop column Age ;

جدول Student پس از اجراي دستور
Student Table
StudentID Name Family Major Area Grade

  SQL 20-3 توابع درون ساخته

ــاخته (آماده) براي محاسبات روي داده هاي  ــري توابع درون س زبان SQL داراي يكس
جداول و ارائه خروجي مناسب براي اهداف خاص است. 

در هنگام استفاده از توابع SQL بايد به نكات زير دقت كرد: 
بايد نوع داده هر ستون (فيلد) جدول متناسب با عملكرد تابع مورد استفاده باشد. براي 

مثال توابعي كه اعمال رياضي انجام مي دهند، بايد به فيلدهايي از نوع عددي اعمال شوند.
مي توان نتايج عملكرد هر تابع را با استفاده از ويژگي alias كه قبًال در مورد آن صحبت 
ــش داد. براي مثال مي توان با  ــتون جديد با عنوان دلخواه نماي ــم، به صورت يك س كردي
ــتفاده از تابع avg، ميانگين نمرات هر دانش آموز را محاسبه كرده و آن را در يك ستون  اس

جديد به نام average نمايش داد. اين مورد را در مثال هاي ذكر شده بررسي مي كنيم.  
برنامه، نتايج خروجي هر تابع را به صورت يك ستون جديد نمايش مي دهد. 

شكل كلي استفاده از توابع درون ساخته به صورت زير است: 
select  function* ( نام فيلد )   from  نام جدول 
* function = نام تابع ;

ــبه و نمايش معدل دانش آموزان با استفاده از تابع Avg و نمايش آن تحت  مثال: محاس
ستون جديدي به نام دلخواه:
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average :

select avg ( Grade ) as Average from Student ;

    خروجي
معدل
16.8

مثال: معدل نمرات دانش آموزان رشته Computer را در درس پايگاه داده محاسبه كرده 
و در ستوني به نام معدل نمايش دهيد:

كد:
select avg ( Selection.Grade ) as معدل 

نكته

مثال: معدل نمرات دانش آموزان را از جدول  Studentمحاسبه كرده و در ستوني به نام 
معدل نمايش دهيد:

كد:
select avg ( Students.Grade ) as معدل from Student

 اين تابع بايد با فيلدهايي كه داده آن ها از نوع عددي است، اعمال شود.

ــته Computer را در درس پايگاه  ــراي مثال وقتي مي گوييم كه معدل دانش آموزان رش ب
ــبه  ــبه كنيد، برنامه فقط ميانگين نمرات درس پايگاه داده دانش آموزان را محاس داده محاس

مي كند و به نمرات ساير دروس كاري ندارد. 

نكته

 avg 1-20-3 تابع
تابع avg براي محاسبه ميانگين اعداد موجود در يك فيلد به كار مي رود. اين تابع اعداد 
ــان تقسيم مي كند و نتيجه را به  را با هم جمع كرده و آن ها را به طور اتوماتيك بر تعدادش

عنوان خروجي برمي گرداند.

ــرط ها براي دستور select تعريف  ــتفاده از توابع SQL، چنانچه ش در هنگام اس
ــده باشد ، تابع فقط مقادير فيلدهايي از هر ستون را در محاسبه دخالت مي دهد  ش

كه با شروط ارائه شده سازگاري داشته باشند.

 چنانچه توسط ويژگي alias، عنواني براي ستون جديد ايجاد شده تعيين نكنيد، نكته
ــه آن اختصاص مي دهد.  ــودكار يك نام پيش فرض ب ــود برنامه به صورت خ خ
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from Students,Selection,Courses

where Students.StudentID = Selection.StudentID

and Selection.CourseID = Courses.CourseID 

and Major = 'Computer' 

and CoTitle = 'پايگاه داده ' ;    خروجي
معدل
11.5

 sum2-20-3 تابع
ــرده و به عنوان خروجي  ــبه ك ــع sum، مجموع مقادير اعداد در يك فيلد را محاس تاب

برمي گرداند. 

 اين تابع بايد با فيلدهايي كه داده آن ها از نوع عددي است، به كار رود. نكته

ــرات دانش آموزان را در درس  ــال: از جدول انتخاب واحد (Selection) مجموع نم مث
پايگاه داده با كد 1011 محاسبه كنيد: 

كد:
select Sum ( Selection.Grade ) as مجموع نمرات پايگاه داده 
from Selection,Courses 

and Selection.CourseID = Courses.CourseID 

and Selection.CourseID = 1011 ; خروجي
مجموع نمرات پايگاه داده 

47

مثال: از جدول انتخاب واحد، مجموع نمرات دانش آموز حسام رضوي را محاسبه كنيد: 
كد:

select Sum ( Selection.Grade ) as مجموع نمرات حسام رضوي 
from Student,Selection 

where Student.StudentID = Selection.StudentID
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and Name = ' Hesam ' 

and Family = ' Razavi ' ;                  خروجي
مجموع نمرات حسام رضوي 

26

 min 3-20-3 تابع
اين تابع، كمترين مقدار موجود در بين مقادير فيلدهاي يك ستون را برمي گرداند. 

ــتون هايي كه داده آن ها از نوع عددي يا متني باشد، مي تواند به نكته اين تابع با س
كار رود. در فيلدها با مقادير عددي تابع كوچك ترين عدد و در فيلدها با مقادير 
متني، تابع كلمه اي را كه به ترتيب حروف الفبا از آ تا ي در فارسي و A تا Z در 

انگليسي در باالترين رده باشد برمي گرداند. 
ــي از نظر حروف الفبايي را از جدول Student نمايش  ــال: كوچك ترين نام خانوادگ  مث

دهيد: 
كد:

select min (Family) as Family from Student ;       خروجي
Family 
Ahmadi 

مثال: كمترين نمره دانش آموزان را از جدول Selection نمايش دهيد: 
كد:

select min ( Grade ) as كمترين نمره from Selection ;         خروجي
كمترين نمره

8

  max4-20-3 تابع
اين تابع، بيشترين مقدار موجود در بين مقادير فيلدهاي يك ستون را برمي گرداند.

ــد، مي تواند نكته ــتون هايي كه داده آن ها از نوع عددي يا متني باش  اين تابع با س
به كار رود. در فيلدها با مقادير عددي تابع بزرگ ترين عدد و در فيلدها با مقادير 
متني، تابع كلمه اي را كه به ترتيب حروف الفبا از آ تا ي در فارسي و A تا Z در 

انگليسي در آخرين رده باشد برمي گرداند. 
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مثال: آخرين نام خانوادگي دانش آموزان را از جدول Student نمايش دهيد: 
كد:

select max (Family) as Family from Student;      خروجي
 Family
 Rezaee

مثال: بيشترين نمره دانش آموزان را از جدول Selection نمايش دهيد: 
كد:

select max (Grade) as بيشترين نمره from Selection ; خروجي
بيشترين نمره

19

  �rst5-20-3 تابع
اين تابع مقدار اولين ركورد را در يك فيلد برمي گرداند. ترتيب در اينجا، همان ترتيب 

قرارگيري ركوردها در جدول است. 

  last6-20-3 تابع
ــب در اينجا، همان  ــورد را در يك فيلد برمي گرداند. ترتي ــن تابع مقدار آخرين رك اي

ترتيب قرارگيري ركوردها در جدول است. 

 count 7-20-3 تابع
اين تابع تعداد سطرهاي موجود در يك فيلد را شمرده و مقدار آن را برمي گرداند. به اين تابع، تابع 

سطر شمار هم مي گويند.
ــمارد. براي  ــد، نمي ش مثال: اين تابع فيلدهايي را كه مقدار آن ها خالي يا تكراري باش
 distinct عبارت count شمارش تمام فيلدها (حتي تكراري) بايد قبل از نام ستون در دستور

ذكر شود. 
ــماره دانش آموزي 35654415 قبول شده را  مثال: تعداد درس هايي كه دانش آموز با ش

ارائه دهيد: 
كد:

select count (CourseID) as تعداد دروس
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from Selection

where StudentID = 35654415

and Grade > 10 ; خروجي
تعداد دروس

1

مثال: تعداد دانش آموزاني كه درس پايگاه داده را انتخاب كرده اند اعالم كنيد:
كد: 

select count (distinct Selection.CourseID) as تعداد دانش آموزان
from Selection , Courses

where Selection.CourseID = Courses.CourseID 

and CoTitle =' پايگاه داده ' ;            خروجي
تعداد دانش آموزان

4

 group by 8-20-3 دستور
ــتفاده از برخي توابع درون ساخته SQL كه عمل محاسبه (مثل مجموع و  در هنگام اس
ــكل وجود دارد كه اين توابع قادر به جدا  ميانگين) را روي داده ها انجام مي دهند، اين مش
كردن و متمايز كردن اطالعات موجود در دو ستون نسبت به هم نيستند و نتايج محاسبات 

را به صورت كلي براي همه آن ها در نظر مي گيرند.
ــته بندي يك ستون بر حسب مقادير مشابه فيلدهاي يك  ــتور group by براي دس از دس

ستون ديگر استفاده مي شود.
شكل كلي استفاده از اين دستور به صورت زير است: 

select   1 و     نام فيلد 2     و     نام فيلد ....
                 from                 نام جدول

                    group by             نام فيلد  ;
مثال 1: فرض كنيد جدولي به صورت زير براي نمرات 2 دانش آموز داريم، مي خواهيم 

مجموع نمرات هر يك از اين دو دانش آموز را نمايش دهيم: 
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              جدول 3-9
Class Table

NameGrade
Ali Ahmadi18

Reza Hoseini17
Ali Ahmadi20

Reza Hoseini13

كد:
select sum (Grade) as نمرات مجموع
from Class ;

               در صورت عدم استفاده از دستور  group byدر تابعSum  خروجي زير را خواهيم داشت: 
خروجي

مجموع نمرات
68

• مسلمًا خروجي فوق مورد نظر نيست. مي توان با استفاده از دستور group by، مجموع 
نمرات را براي دانش آموزان بر حسب ستون Name به صورت جدا محاسبه كرد و به اين 

صورت نمايش داد: 
كد:

select Name ,sum (Grade) as مجموع نمرات  
from Class 

group by Name ; خروجي
Name مجموع نمرات

Ali Ahmadi 38
Reza Hoseini 30

مثال 2: از جدولStudent  و Selection مجموع نمرات هر دانش آموز را به همراه نام و 
نام خانوادگي كه برحسب نام خانوادگي مرتب شده باشد نمايش دهيد: 

كد:
select Name , Family , sum (Selection.Grade) as مجموع نمرات 
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from Student , Selection 

where Student.StudentID = Selection.StudentID

group by Name , Family

order by Family; خروجي
Name Family مجموع نمرات
Sahar Ahmadi 35
Ehsan Amiri 25
Zahra Hoseini 21
Hesam Razavi 26
Ahmad Rezaee 33

  having9-20-3 دستور
ــرط به توابع درون ساخته SQL استفاده مي شود، زيرا از  ــتور براي افزودن ش از اين دس
دستور where نمي توان براي كار با مقادير خروجي توابع درون ساخته SQL استفاده كرد. 

ــرط به ستون ها اعمال مي شود و همان كاري را  به عبارت ديگر having براي اعمال ش
 having ــتور ــتفاده از دس مي كند كه where در ركوردها انجام مي دهد. با مثال هاي بعدي اس

را بررسي مي كنيم:

دستورhaving  معموالً با group by مي آيد.نكته

مثال: از جدول Selection وStudent  مجموع نمرات و نام و نام خانوادگي دانش آموزاني 
را كه مجموع نمرات آن ها بيش از 25 است نمايش دهيد: 

كد:
select Name , Family , sum (Selection.Grade) as مجموع نمرات 
from Student , Selection 

where Student.StudentID = Selection.StudentID

group by Name , Family

having Sum (Selection.Grade) > 25

order by Family; خروجي
Name Family مجموع نمرات
Sahar Ahmadi 35

Ahmad Rezaee 33
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مثال: از جدول Selection و Courses نام دروسي را ارائه دهيد كه 4 بار توسط دانش آموزان 
انتخاب شده باشد: 

كد:
select CoTitle , Count (Selection.CourseID) as تعداد انتخاب 
from Selection , Courses 

where Selection.CourseID = Courses.CourseID 

group by CoTitle

having Count (Selection.Grade) = 4 ;  خروجي
CoTitle تعداد انتخاب
پايگاه داده 4

 select into 10-20-3 دستور
از دستورselect into  در موارد زير استفاده مي شود: 

  • ايجاد يك Backup (نسخه پشتيبان) از يك جدول 
  • ايجاد يك آرشيو از ركوردهاي يك جدول 

   • قرار دادن برخي از ركوردها يا فيلدهاي مورد نظر از يك جدول در يك جدول جديد 
  • ايجاد يك نسخه پشتيبان از كل يك پايگاه داده در يك پايگاه داده جديد 

شكل كلي استفاده از اين دستور به صورت زير است: 
select   نام فيلدهاي مورد نظر  into  نام جدول جديد   [ in نام يك پايگاه داده جديد ] 
from  نام جدول مبدأ ; 

مثال: ايجاد يك Backup از جدولStudent  در يك جدول جديد: 
select * into Student_Backup 

from Student ;

ذكر نام يك پايگاه داده جديد در دستور select into اختياري است. چنانچه نكته
ــود، برنامه نسخه پشتيبان را در همان پايگاه داده  ــمت ذكر نش نامي در اين قس
ــتيبان را در  ــخه پش ــود، برنامه نس موجود ايجاد مي كند و چنانچه نامي ذكر ش

پايگاه داده ذكر شده ايجاد مي كند. 
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ــدول ديگر در يك پايگاه داده  ــاد يكBackup  از جدول Student در يك ج ــال: ايج مث
 :Backup.mdb جديد به نام

select * into Student_Backup in «Backup.mdb» 

from Student ;

ــداولCourses، Selection  وStudent  كه در  ــات ج ــر از اطالع ــه: در مثال هاي زي توج
صفحات قبل معرفي كرديم، استفاده مي كنيم.

ــتون يا ركورد را از يك جدول در يك نكته همچنين مي توان فقط يك يا چند س
 select جدول جديد وارد كرد. براي اين كار بايد نام آن فيلدها را پس از دستور

تعيين كرده و براي ركوردهاي مورد نظر نيز شروط مورد نظر تعريف شود.

 Names در يك جدول جديد به نام Student را از جدول Family و Name مثال: فيلدهاي
وارد كنيد: 

كد:
select Name , Family into Names 

from Student ;

بعد از اجراي دستور فوق جدول جديدي به نام Names با مشخصات بعد ايجاد خواهد شد.
خروجي

Name Family
Ahmad Rezaee
Ehsan Amiri
Zahra Hoseini
Sahar Ahmadi
Hesam Razavi

ــت را  ــخصات دانش آموزاني كه نمره آن ها بيش از 17 اس مثال: از جدولStudent ، مش
در جدول جديدي به نام Highscores وارد كنيد: 

كد:
select * into Highscores 

from Student 

where Grade > 17 ;
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ــخصات زير  ــتور فوق جدول جديدي به نام Highscores Table با مش بعد از اجراي دس
ايجاد خواهد شد.

خروجي
Highscores Table
StudentID Name Family Major Area Grade
41252214 Ahmad Rezaee Computer Tehran 18
35654415 Hesam Razavi Electronic Tehran 19

مثال: مشخصات نام، نام خانوادگي، نام درس و نمره دانش آموزاني كه در جدول انتخاب 
واحد، نمره آن ها بيش از 15 بوده را در يك جدول جديد به نام Highgrades وارد كنيد: 

كد:
select Name , Family , CoTitle , Selection.Grade Into Highgrades 

from Student , Selection , Courses 

where Student.StudentID = Selection.StudentID

and Selection.CourseID = Courses.CourseID 

and Grade > 15 ;

ــتور فوق جدول جديدي به نام Highgrades Table با مشخصات زير  بعد از اجراي دس
ايجاد خواهد شد.

خروجي
Highgrades Table

Name Family CoTitle Grade
 Ahmad  Rezaee پايگاه داده  16

 Sahar  Ahmadi مباحث ويژه  19

 Ahmad  Rezaee مباحث ويژه  17

 Sahar  Ahmadi زبان تخصصي  16

 Hesam  Razavi زبان تخصصي  17
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 واژ ه نامه 

Average   ميانگين
Count  تعداد
First  اولين
Group  گروه
Having  داشتن
Last  آخرين
Maximum  حداكثر
Minimum   حداقل

Sum حاصل جمع

خالصه مطالب

• زبان SQL يك زبان ساخت يافته براي اتصال و ارتباط و كار با بانك هاي اطالعاتي است.
• اين زبانه با ارائه دستورات مختلف و كاربردي در تمام سيستم هاي مديريت بانك هاي 

اطالعاتي قابل دسترسي و استفاده است.
ــاهده عملكرد آن ها، بايد از يك سيستم مديريت  ــتوراتSQL  و مش • براي اجراي دس

پايگاه داده ها استفاده شود.
• دستور create براي ايجاد يك جزء جديد در سيستم هاي پايگاه داده استفاده مي شود.

ــتخراج اطالعات موردنظر از يك يا چند جدول و  ــتورselect  براي انتخاب و اس • دس
مشاهده نتايج استفاده مي شود.

• دستورinsert  براي وارد كردن و ايجاد يك ركورد جديد در جدول استفاده مي شود.
• دستورupdate  براي تغيير اطالعات موجود در يك فيلد جدول استفاده مي شود.

• دستور delete براي حذف اطالعات يك ركورد در جدول استفاده مي شود.
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 آزمون نظري
1 - براي ايجاد يك پرسش و استخراج اطالعات جدول از .............. استفاده مي شود. 

DDL -د   Query -ج ب- ركورد    DML-الف
2 - كدام يك از گزينه هاي زير در عمليات جستجو، باعث باال رفتن سرعت جستجو مي شود؟

  Create-د   MySQL-ج   Index -ب   Query-الف
3 - دستور Create براي ايجاد كدام يك از گزينه هاي زير به كار نمي رود؟ 

د- ركورد  ج- انديس   ب- جدول   الف- پايگاه داده 
4 - كدام يك از گزينه هاي زير براي انتخاب تمام فيلدهاي يك جدول با نام tbl1 به كار مي رود؟

select fields from tbl1 -ب    select tbl1-الف
select tbl1* -د    select * from tbl1-ج

5 - در دستور Where براي ادغام چند شرط، از چه دستوري استفاده مي شود؟ 
  add-الف

 or-ب
 like -ج

د- استفاده از چند شرط با نوشتن چند دستور where امكان پذير است. 
6 - براي جستجوي افرادي در جدول كه قسمتي از نام آن ها محمد است چه عبارتي 

مقابل دستور Where نوشته مي شود؟ 
like"%" ب- «محمد   like "الف- " % محمد

like "د- "محمد             like" % ج- "% محمد
ــدول tbl1 با فيلدهاي f2 و f1 كدام يك از گزينه هاي  ــراي درج يك ركورد در ج 7 -  ب

زير به كار مي رود؟ 
                                select f1 , f2 from tbl1-الف
 values("مقدار فيلد دوم" و "مقدار فيلد اول")

 select into tbl1 (fl , f2)                            -ب
values ("مقدار فيلد دوم" و "مقدار فيلد اول")

     insert into tbl1 (f1 , f2)                             -ج
 values("مقدار فيلد دوم" و "مقدار فيلد اول")
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   insert f1 , f2 from tbl1        -د
values ("مقدار فيلد دوم" و "مقدار فيلد اول")

8 -  براي جستجوي يك ركورد در جدول tbl1 كه مقدار دقيق فيلد آن را مي دانيد از 
چه دستوري استفاده مي كنيد؟ 

         select * from tbl1    -الف
where f1 in ("1 و "مقدار 2 و "مقدار ...)   

  select f1 from tbl1          -ب
where in ("1 و"مقدار 2" و «مقدار ...)     

  search * from tbl1           -ج
where f1 in ("1 و "مقدار 2" و "مقدار ...) 

     select f1 from tbl1        -د
alias in ("1 و "مقدار 2" و "مقدار " ...)     

9 - براي انتخاب ستون Name از جدول Student كدام عبارت به كار مي رود؟ 
 student.name -ب           name.student -الف

 name from student-د             student*name -ج
ــان دادن آن ها در  ــتون مختلف از 2 يا چند جدول و نش 10 - براي ادغام دو يا چند س

يك ستون مشترك از چه دستوري استفاده مي شود؟ 
union -د join  -ج   merge -ب  select -الف

11 - براي حذف اجزاي پايگاه داده از چه دستوري نمي توان استفاده كرد؟
 alter -د   drop -ج   insert -ب  delete -الف

12 -  تابع sum وavg  به ترتيب براي محاسبه چه عملي در پايگاه داده به كار مي روند؟
الف- مجموع- مجموع          ب- ميانگين- مجموع 
د- ميانگين- ميانگين  ج- مجموع- ميانگين   
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آزمون عملي

1 - در Command Line يك پايگاه داده با عنوانLibrary  ايجاد كنيد.
ــه مي توانند در محيط عملياتي  ــنده، صفاتي ك 2 - براي موجوديت هاي كتاب و نويس
كتابخانه در نظر گرفته شوند را بررسي كنيد و هر كدام از اين دو موجوديت را به صورت 

جدول پياده سازي كنيد.
ــنده  ــاخته ايد دو جدول كتاب و نويس 3 - درون پايگاه داده Library كه در تمرين 1 س

را با فيلدهاي تعيين شده بسازيد.
4 - درون هر كدام از جدول هاي تمرين 2 اطالعات مربوط به چند ركورد را درج كنيد.

5 - تمام ركوردهاي مربوط به جدول كتاب را نمايش دهيد.
ــنده آن ها  ــنده را كه حرف اول نام نويس ــام ركوردهاي مربوط به جدول نويس 6 -تم

"H"است را نمايش دهيد.

ــامي تكراري  ــندگان را نمايش دهيد، طوري كه اس ــامي نويس 7 - در جدول كتاب اس
حذف شوند.

ــدول كتاب اطالعات مربوط به يك ركورد با عنوان "صفحات وب" را وارد  8 - در ج
ــاير فيلدها را به دلخواه وارد نماييد)، سپس اطالعات همان ركورد را تغيير دهيد  كنيد (س

طوري كه عنوان كتاب با مقدار جديد "طراحي صفحات وب مقدماتي" جايگزين شود.
ــنده ركوردي كه عنوان نويسنده آن با حرف "a"شروع مي شود را  9 - در جدول نويس

حذف كنيد.




