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 مقدمه

 
یک زبان استاندارد و از نوع رابطه اي است که براي کار با دیتابیس هاي رابطه اي مورد استفاده  SQLزبان 

و  ، ساختاردیتابیس هایی هستند که ارتباط بین جدول ها ،قرار می گیرد. منظور از دیتابیس هاي رابطه اي

 و ...  ،پستگرس ، اوراکل SQL SERVERدیتابیس اطالعات آنها برقرار است مانند 

 می توان عملیات زیر را در دیتابیس مورد نظر انجام داد: SQL دستورات با استفاده ازدر واقع 

 جدید به دیتابیسساختار و اطالعات افزودن  -

  روش هاي مختلف استخراج و مشاهده داده هاي دیتابیس به  -

 نهاآ اطالعاتو  جدول هاتغییر ویژگی هاي  -

 الییک  هاي مطالب فصلبه منظور کار با دیتابیس اوراکل آموزش داده می شود.  SQLدر این جزوه، زبان 

که در آنها روش هاي می باشد  SQL WORKSHOP 1 ORACLEده مطابق سرفصل هاي کتاب آموزشی 

تا  12فصل مطالب  توضیح داده می شوند. DDLو  DMLمختلف نمایش اطالعات دیتابیس و انواع دستورات 

است که در آنها روش ساخت و  ORACLE SQL WORKSHOP 2مربوط به کتاب آموزشی  نیز 16

 . هاي مهم در دیتابیس اوراکل توضیح داده می شوندOBJECTبکارگیري 

است که می توان  HRآموزشی  SCHEMAکاربر یا فصل ها عنوان شده اند بر اساس این که در  مثال هایی

داده ها، نمود که شامل تمام  ایجادرا  SCHEMAاوراکل این نرم افزار نصب نگارش هاي مختلف  بعد از

در زمان ایجاد یک  بنابراین می توانمی باشد. جزوه این هاي استفاده شده در  CONSTRAINTجدول ها و 

الزم به ذکر است . نموداضافه دیتابیس  بهرا  اطالعاتاین  SAMPLE SCHEMAدیتابیس با انتخاب گزینه 

 شده اند. دیگر اضافهاینترنت و منابع معتبر این جزوه از بعضی مثال ها و توضیحات 
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این  را توضیح می دهیم. آنهاو روش اتصال  اوراکل دیتابیس استفاده از پرکاربردابزارهاي  ،در فصل یازدهم

پشتیبانی  PL/SQLو  SQLابزارها به منظور سهولت در کار با دیتابیس اوراکل ارائه شده اند و از زبان هاي 

 می کنند.

ارائه شده است که در واقع یک زبان توسعه یافته از توسط شرکت اوراکل  PL/SQLزبان برنامه نویسی 

 است. در فصل آخر به تفاوت هاي این دو زبان اشاره می شود. SQLدستورات 
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 SELECT دستورنمایش اطالعات دیتابیس با  1

 

می باشد که با استفاده از آن اطالعات دیتابیس   SQLیکی از پرکاربردترین دستورات SELECT دستور
انواع روش هاي استفاده از  فصلر این اوراکل که در حافظه یا دیسک قرار دارند نمایش داده می شوند. د

 .براي بازیابی و نمایش اطالعات از دیتابیس اوراکل را توضیح می دهیم SELECT دستور

تشکیل شده است. در (فیلد و رکورد) یس اوراکل یک جدول از ستون و سطرهمانطور که می دانیم در دیتاب
که می خواهیم اطالعات آن را نمایش دهیم را  ابتدا نام ستون یا ستون هایی از یک جدول SELECT دستور

نام آن جدول را می نویسیم. در خروجی این دستور  FROM انتخاب می کنیم و سپس بعد از عبارت
 .یابند می نمایش جدول سطرهاي براي  اطالعات ستون هاي انتخاب شده

  دول از ج LOCATION_ID و DEPARTMENT_ID زیر ستون هاي  SELECT مثال: در دستور
DEPARTMENTS  انتخاب شده اند و در خروجی این دستور، اطالعات مورد نظر نمایش می

 .یابند

 

انتخاب کنیم، نمایش اطالعات نیز به همان  SELECT به هر ترتیبی که نام ستون ها را در دستور نکته:
     اطالعات ستونو سپس  DEPARTMENT_ID ترتیب خواهد بود. در مثال قبلی ابتدا اطالعات ستون

LOCATION_ID نمایش داده می شود. 

استفاده شود، اطالعات تمام ستون هاي  *بجاي نام ستون ها از عالمت  SELECT اگر در دستور نکته:
 .جدول در خروجی نمایش داده می شوند
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 .را در خروجی نمایش دهید DEPARETMENT مثال: تمام اطالعات (سطرها و ستون ها) جدول

 

 

 SQL عبارات نوشتن در مهم نکات 1.1

به بزرگی یا کوچکی حروف حساس نیستند و می  SQL کلمات، نام جداول و ستون ها در دستورات •
 .توان به دلخواه از حروف بزرگ یا کوچک استفاده نمود

 مانند را در یک یا چند خط مجزا نوشت البته به شرطی که یک کلمه کلیدي SQL می توان عبارات •

 SELECT   ،FROM بین خطوط از هم جدا نشود… و. 

در انتهاي دستورات، اختیاري می باشد مگر  ; عالمتبکارگیري   SQL DEVELOPERدر ابزار •
باید در  SQL*PLUS پشت سر هم نوشته شده باشند. ولی در ابزار SQL اینکه چندین عبارت

 .استفاده شود ; عالمتاز   SQLانتهاي هر دستور

 

 SQL دستورات در محاسباتی هاي عبارت از استفاده 1.2

 

انتخاب می شوند از عملگرهاي محاسباتی استفاده  SELECT می توانیم براي اطالعاتی که توسط دستور
 .نتیجه این عملیات ریاضی نمایش می یابد SELECT  کنیم. بنابراین در خروجی دستور
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می باشد و دیتاي اصلی جداول را  نمایش اطالعاتان توجه شود که این عملیات فقط مربوط به زم نکته:
 .تغییر نمی دهد

 .از این عملگرهاي محاسباتی زمانی استفاده می شود که دیتا از نوع عدد یا تاریخ باشد نکته:

 .استفاده نمود SELECT عبارت FROM از این عملگرها نمی توان در قسمت نکته:

باشد  TIMESTAMP یا و (DATE) هاي جدول از نوع تاریخیستون  (DATA TYPE) اگر نوع داده نکته:
 فقط می توان از عملگرهاي جمع و تفریق استفاده نمود

واحد اضافه شود و در کنار  300به حقوق تمام کارکنان  SELECT مثال: در زمان اجراي دستور
دید نیز حقوق اصلی آنها نمایش یابد. همانطور که مشخص است در نمایش اطالعات نام ستون ج

 .است SALARY + 300 برابر با

 
از چند عملگر محاسباتی استفاده می شود قواعد ریاضی زیر در تعیین  SELECT زمانی که در دستور  نکته:

 :اولویت آنها درنظرگرفته می شوند

 .ضرب و تقسیم اولویت باالتري نسبت به جمع وتفریق دارند •

 .راست می باشدولویت بیشتر در ترتیب عملگرها از چپ به ا  •

 .بکارگیري پرانتز سبب تعریف اولویت باالتر می شود •
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برابر می شود و  12ابتدا حقوق کارکنان  SALARY+100*12 مثال: در دستور اول و در ستون
واحد به آن اضافه می گردد. ولی در دستور دوم به دلیل اینکه پرانتز از باالترین اولویت  100سپس 

 .برابر می شود 12کارکنان محاسبه می شود و سپس (SALARY+100) قدار برخوردار است ابتدا م

 

 

 

 NULL مقدار مفهوم 1.3

 NULL عبارت است از مقداري که یکی از شرایط زیر را دارد: 

 .در دسترس نیست •

 .هنوز اختصاص نیافته است •

 .غیر مشخص است •

 .غیرقابل بکارگیري است •

خالی نیست. اگر در یک سطر از جدول براي یک ستون خاص و یا جاي  0مقدار  NULL بنابراین منظور از
 .می باشد NULL مقداري تعریف نشده باشد مقدار آن برابر با
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زیر مشخص است فقط تعدادي از کارمندان می  SELECT مثال: همانطور که در خروجی دستور
بقی کارمندان که توانند حق کمیسیون دریافت کنند. بنابراین مقدار ستون حق کمیسیون براي ما

 .می باشد NULL حق کمیسیون دریافت نکرده اند برابر با

 

انتخاب نمود و نمایش داد. همچنین می توان براي  SELECT را با دستور NULL می توان مقدارهاي نکته: 
 NULL نتیجه ي NULL آنها از عملگر محاسباتی استفاده کرد. البته هرگونه عملیات ریاضی بر روي مقدار

 .می دهد

استفاده  NOT NULL و PRIMARY KEY هاي CONSTRAINT اگر در یک ستون از جدول از نکته: 
 .در آن ستون جلوگیري می شود NULL گردد از درج مقدار

 

  ALIAS یا مستعار نام از استفاده 1.4

یف براي ستون ها یک نام مستعار تعر SELECT می توان در زمان نمایش اطالعات یک جدول توسط دستور
 :کرد تا بجاي نام اصلی ستون نمایش یابد. تعریف نام مستعار براي ستون ها به روش هاي زیر انجام می شود

 : جهت افزایش خوانایی AS استفاده اختیاري از کلمه -1

SELECT first_name AS NAME FROM contacts; 

 :AS بدون استفاده از کلمه -2

SELECT first_name NAME FROM contacts; 
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 از  باید باشد  .)… و – _اگر نام مستعار شامل فاصله باشد یا شامل کاراکترهاي خاص( !   -3
 :. البته می توان به دلخواه از این عالمت استفاده کرداستفاده شود ’‘  ’‘ عالمت

SELECT first_name “NAME!= “ FROM contacts; 

  :ترکیبی از روش هاي قبلیمثال: 

SELECT first_name AS “NAME” FROM contacts; 

 

 .نام ستون در زمان نمایش اطالعات تغییر یافته است : در دستور زیرلمثا

 

از روش هاي باال جهت تعریف نام مستعار براي ستون ها استفاده می شود ولی جهت تعریف نام  نکته:
 یا و JOIN عملیاتمستعار براي نام جدول نیز می توان از این روش ها استفاده نمود که این کار در 

SELECTهاي خاص پرکاربرد خواهد بود. 

 .استفاده کنیدP از نام مستعار  PRODUCT زیر براي جدول  JOINدر دستور :مثال

SELECT p.product_id, p.product_name, 
categories.category_name 
FROM products p 
INNER JOIN categories 
ON p.category_id = categories.category_id 

ORDER BY p.product_name ASC, categories.category_name ASC; 
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  CONCATENATION یا الحاق عملگر 1.5

 هستندتعریف می شود مقدارهاي چند ستون که از نوع کاراکتري  ||عالمت با استفاده از این عملگر که با 
 .در زمان نمایش اطالعات به هم متصل گردند

به هم متصل شوند و با نام  JOB_ID  و LAST_NAME استفاده از عملگر الحاق، دو ستونمثال: با 
 .نمایش داده شوند EMPLOYEES مستعار

 

می باشد با ستون دیگر الحاق شود نتیجه برابر با مقدار ستون  NULL اگر یک ستون که داراي مقدار نکته:
 .دیگر خواهد بود

 

 LITERAL هاي رشته 1.6

 LITERAL به صورت مجموعه اي از کاراکتر، عدد یا تاریخ تعریف می شود. با استفاده از LITERAL عبارت
 .تعیین می شود جدولاز  نمایش در هر سطر یک عبارت خاص براي

به جدول  SELECT همانند این می باشد که یک ستون دلخواه در زمان اجراي دستور LITERAL استفاده از
استفاده گردد ولی براي    ‘ ‘ شامل کاراکتر یا تاریخ بود باید از عالمت اضافه شود. اگر عبارت تعریف شده

 .نمی باشد ‘ ‘ اعداد نیاز به استفاده از عالمت 
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 :استفاده شده است LITERAL مثال: همزمان از الحاق، نام مستعار و

 

شروع یا پایان آن  ‘ بکار رود به جهت اینکه این عالمت با  ‘عالمت   LITERALاگر داخل عبارت نکته:
استفاده می  ALTERNATE QUOTE از یک روش دیگر به نام LITERAL عبارت اشتباه گرفته نشود بجاي

 .گردد

 از [ ]  تعریف می گردد. همچنین می توان بجاي عالمت ’q با عالمت  ALTERNATE QUOTEعبارت
 استفاده نمود. { }یا   ( )،  < > عالمت

 :مثال 
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 DISTINCT عبارت با تکراري سطرهاي نمایش عدم 1.7

استفاده می شود محتویات تمامی سطرها نمایش داده خواهد شد  SELECT در حالت عادي وقتی از دستور
حتی اگر مقادیر در سطرهاي مختلف، تکراري باشند. اگر بخواهیم فقط سطرهایی از جدول که براساس 

براي آن ستون  DISTINCT  یش دهیم می توانیم از عبارتمحتویات یک ستون، تکراري نیستند را نما
 .استفاده کنیم

فقط نام تمام شهرها به صورت غیر تکراري را می ) PERSONS(جدول  مثال: در جدول زیر
 :خواهیم

 

 :را نمایش دهیم CITY دستور زیر را اجرا می کنیم تا مقدارهاي غیر تکراري ستون

SELECT DISTINCT City FROM Persons; 

 :بنابراین مقدارهاي زیر نمایش داده می شود

 

براي مجموعه اي از ستون ها استفاده کرد که در این حالت فقط  DISTINCT می توان از عبارت نکته:
 .سطرهایی که به صورت غیر تکراري ترکیبی از آن ستون ها را دارند نمایش داده می شوند

 :مثال

SELECT DISTINCT product_id,  quantity FROM   ORDER_ITEMS; 

آنها مقداري متفاوت و  QUANTITY و PRODUCT_ID در این دستور تمام سطرهایی که ستون هاي
 .یابد می نمایش جدید از مابقی سطرها می باشند 
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 جدول یک ساختار مشاهده 1.8

این دستور نام تمام  .ودجهت نمایش ساختار جدول ها استفاده می ش DESC یا DESCRIBE از دستور
در هر ستون را نمایش  NULL آنها و امکان قرارگیري مقدار )DATA TYPEداده ( ستون هاي جدول، نوع

 .می دهد

هستند. نوع  NOT NULL داراي یازده ستون می باشد که پنج ستون EMPLOYEES مثال: جدول
 .مشخص است Type داده هر ستون نیز در قسمت

 

 NULL مشخص می کند که آیا یک ستون خاص از جدول می تواند مقدار NULL  ستوندر این دستور 

باشد یعنی در زمان تعریف آن جدول از یک شرط  NOT NULL داشته باشد یا نه. اگر آن ستون از نوع
 در آن ستون درج نشود NULL خاص استفاده شده است تا مقدار
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اجرا می شود و در ابزارهاي دیگر باید از نمایش گرافیکی  SQL*PLUS ابزار در فقط  DESC دستور نکته:
 .درختی ستون ها استفاده نمود
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   WHERE  عبارت کمک با اطالعات محدودسازي 2
 

از  SQL مانی که می خواهیم فقط تعداد مشخصی از سطرهاي یک جدول را انتخاب کنیم باید در دستورز
به منظور محدودسازي در زمان نمایش یا ویرایش  WHERE عبارتاستفاده کنیم.  WHERE عبارت

 محل اطالعات استفاده می شود بنابراین فقط بخش هایی از اطالعات که نیاز داریم را انتخاب می کنیم.
است. این عبارت به ترتیب از سه  FROM  بعد از عبارت SELECT در دستور  WHEREعبارت قرارگیري

 :قسمت زیر تشکیل می شود

 نام ستون •

 شرط مقایسه اي •

 ام یک ستون یا مقداري ثابت یا لیستی از مقادیرن •

 .مشغول به کار هستند را نمایش دهید 90اطالعات کارمندانی را که در دپارتمان شماره : مثال

 

 WHEREتعریف شده براي ستون ها در عبارت  نام مستعار در دیتابیس اوراکل نمی توان از نکته:
که ستون ها و نام  SELECTزودتر از قسمت اول دستور  WHEREزیرا ممکن است عبارت  کرد. ستفادها

 ر آنها تعریف می شود پردازش شود.مستعا

تعریف شوند.  ‘ ‘ عالمت  مقدارهایی که از نوع کارکتر یا تاریخ هستند باید داخل  WHEREدر عبارت نکته:
همچنین مقادیر تاریخ داراي فرمت . می باشند مقادیر از نوع کاراکتر حساس به بزرگی یا کوچکی حروف

 .مشخصی هستند که باید طبق همان قالب تعریف شوند
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 .از مقدارهاي کاراکتري و تاریخی استفاده شده است WHERE مثال: در عبارت

 

  

  WHERE عبارت در اي مقایسه عملگرهاي 2.1

 :اي زیر استفاده کرد ، می توان از عملگرهاي مقایسه WHEREدر هنگام استفاده از عبارت

 

 :قالب کلی استفاده از این نوع عملگرها را به همراه سه مثال مشاهده می کنید در شکل زیر،
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نیز استفاده  ^=   ،   =!عالمت هايمی توان از  <> عالمتجهت تعیین حالت نامساوي عالوه بر  نکته:
 .نمود

 .می باشد را نمایش دهید 3000از  کمترنام خانوادگی کارمندانی که حقوق آنها  :مثال

 

  

 WHERE عبارت در BETWEEN عملگر 2.2

فقط سطرهایی که مقدار آنها در یک محدوده خاص هستند انتخاب می  BETWEEN با استفاده از عملگر
 .شوند

 :می باشد 3500تا  2500نام و نام خانوادگی کارکنانی که حقوق آنها بین  :لمثا

 

 .براي مقادیر تاریخ یا کاراکتر نیز استفاده کرد BETWEEN می توان از عملگر نکته:
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فقط سطرهایی را نمایش دهید که تاریخ آنها بین   order_detailsاز جدول  :مثال
 .باشد 2014/02/28 تا  2014/02/01

SELECT * FROM order_details WHERE order_date BETWEEN  

TO_DATE ('2014/02/01', 'yyyy/mm/dd') AND TO_DATE 
('2014/02/28', 'yyyy/mm/dd'); 

 :هستند Whalen و king نمایش نام هایی که از لحاظ ترتیب حروف الفبایی بین : مثال

SELECT last_name FROM   employees  WHERE  last_name BETWEEN 'King' AND 
'Whalen’;  

  

 WHERE عبارت در IN عملگر 2.3

فقط سطرهایی که داراي مقداري از  SQL را مشخص می کنیم تا در دستور ، لیستی از مقدارهاIN در عملگر
 .این لیست هستند انتخاب شوند

است را  201و یا  101، 100آنها برابر با  MANAGER_ID فقط اطالعات افرادي که شماره ل:مثا
 .نمایش دهید

 

 ‘ ‘  عالمت  د به شرطی که ازمی توان از کاراکتر یا تاریخ نیز استفاده نمو  INدر لیست عملگر نکته:

 .استفاده گردد
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 .است را نمایش دهید Hartstein  یا Vargas اطالعات افرادي که نام خانوادگی آنها ل:مثا

 

  

  WHEREعبارت در LIKE عملگر 2.4

استفاده می شود. همچنین می توان جهت افزایش  LIKE به منظور جستجوي مقدارهاي مورد نظر از عملگر
استفاده نمود. منظور از عالمت % هر تعداد و هر نوع از مقادیر می باشد و  _ و %عالمت  از دوقدرت جستجو 

 .به معنی فقط یک مورد از هر مقدار است _عالمت 

 .شروع می شود را نمایش دهید S نام افرادي که اسم آنها با حرف  :مثال

 

 o آغاز شود و سپس داراي یک حرفاطالعات افرادي که نام خانوادگی آنها با هر حرفی   :لمثا

 .باشد را نمایش دهید

 

 .براي مقادیر عددي نیز استفاده کرد LIKE می توان از عملگر نکته:
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 .از نوع عددي است ACCOUNT_NUMBER ستون ال:مث

SELECT * FROM suppliers WHERE account_number LIKE 
'92314_'; 

 با حروف آن باشد داشته وجود _و   %یعنی حروف دستوري خاص  LIKE اگر در متن جستجوي نکته:
از هر حرف یا عالمت  !توجه شود که می توان بجاي عالمت  .نادیده گرفته می شوند ESCAPE از استفاده

 دیگر استفاده کرد.

 .را جستوجو کنید و نمایش دهید %water عبارت : مثال

WHERE supplier_name LIKE 'Water!%' ESCAPE '!'; 

نیز نمایش داده می  %water جستجو خواهد شد. بنابراین نام water در این مثال حرف % بعد از کلمه
 جستوجو نمی شود. !توجه شود که حرف  .شود

 .جهت نمایش سایر مقادیر استفاده نمود NOT LIKE می توان از عبارت نکته:

 .دهیدشروع نمی شوند را نمایش  W تمام اسم هایی که با ل:مثا

SELECT supplier_name FROM suppliers WHERE supplier_name 
NOT LIKE 'W%'; 

 .شروع نمی شوند نمایش می یابند w در این مثال تمام اسم هایی که با

  

 NULL شروط از استفاده 2.5

تعیین  = شرط یک مقدار نامشخص می باشد نمی توان وجود یا عدم وجود آن را با  NULLاز آنجایی که
 .استفاده می شود is not NULL و is NULL هاي از عبارت براي این منظور کرد. بنابراین

 .باشد NULL آنها manager_id فقط سطرهایی نمایش یابند که ستون :مثال
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 منطقی عملگرهاي 2.6

عملگرهاي منطقی نتایج چندین شرط را ترکیب می کنند تا یک شرط کلی ایجاد گردد. در جدول زیر 
 .عملگرهاي منطقی را می بینید

 

آنها نیز شبیه  job_id و 10000نمایش اطالعات کارکنان به شرطی که حقوق کارکنان باالي   :مثال
 .باشد MAN به کلمه

 

نتیجه عملیات به صورت جدول  نشوداستفاده  AND زمانی که در بین چند عبارت شرطی از عملگر نکته:
 .زیر می باشد
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 .، فقط کافیست یکی از شرط ها برقرار باشدشوداستفاده می  OR از عملگر زمانی که نکته:

 به شبیه آنها  job_id یا است  10000نمایش اطالعات افرادي که حقوق آنها بیشتر از   :مثال

MAN می باشد. 

 

 .باشداستفاده گردد نتیجه کلی به صورت زیر می  OR زمانی که در بین چند عبارت شرطی از عملگر نکته:

 

 .براي بررسی عدم وجود یک شرط استفاده می شود NOT ز عملگرا نکته:

 .تعریف نشده است IN آنها در لیست job_id مایش اطالعات افرادي کهن  ل:مثا
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 اولویت بررسی  2.7

در جدول زیر اولویت هرکدام از عملگرها و شرط ها نسبت به هم مشخص گردیده است. به این ترتیب که 
 .باالترین اولویت را دارد 1شماره 

 

 .ستفاده از پرانتز سبب ایجاد اولویت باالتر می شودا نکته:

 است و یا 60آنها  department_id اطالعات کارمندانی نمایش داده شوند که :مثال

department_id  دریافت می کنند 10000است ولی حقوقی باالتر از  80آنها. 
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است،  10000در مثال قبلی، فقط اطالعات کارمندانی که حقوق آنها بیشتر از با استفاده از پرانتز  :مثال
 .نمایش می یابد
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 SQL  در توابعاستفاده از  3
 

هر تابع مجموعه اي از عملیات انجام می دهد و می تواند تغییراتی را بر داده هاي  SQL در دستورات
ابع از پیش تعریف شده یک تابع جدید تعریف نمود یا از تو دیتابیس اعمال کند. در دیتابیس اوراکل می توان

...) (کاراکتر، عددي، تاریخی و ي مختلفپیش تعریف شده براي اطالعات با نوع داده ها از توابع د.استفاده کر
می کنیم و تعدادي از توابع از پیش  معرفیرا  SQL استفاده می شوند. در این فصل ساختار کلی توابع در

  .ه در دیتابیس اوراکل و روش استفاده از آنها را با ذکر مثال توضیح می دهیمتعریف شد

     می توانند یک یا چند آرگومان ورودي داشته باشند ولی تنها یک مقدار را به عنوان خروجی SQL توابع
(output) برمی گردانند. 

 

 .تغیر و یا یک مقدار ثابت باشندقادیر ورودي یا همان آرگومنت ها می توانند عبارت، ستون، مم نکته:

 :هستند نوعدو   SQLتوابع نکته:

Single-Row:  این مدل از توابع براي هر ردیف از جداول اعمال می شوند و یک نتیجه مشخص به ازاي
 هرکدام از ردیف ها برمی گردانند. مانند توابع کاراکتري، اعداد، تاریخ، توابع تبدیل نوع داده و توابع عمومی

 .که در این فصل و فصل بعدي توضیح داده می شوند

Multiple-Row : این دسته از توابع براي مجموعه اي از ردیف هاي جداول اعمال می شوند و به ازاي هر
 .مجموعه از ردیف ها یک خروجی مشخص بازمی گردانند
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 کاراکتري توابع 3.1

اگر بنابراین و خروجی آنها می تواند عدد یا کاراکتر باشد. است وابع کاراکتري از نوع کاراکتر ورودي ت
 عدد باشد می توان آن عدد را در ستونی از نوع عدد ذخیره کرد. ،خروجی توابع کاراکتري

 .است ’SQL Course‘ در جدول زیر سه مورد از توابع کاراکتري را می بینید که ورودي آنها عبارت

 

 .راکتري ورودي را به یک عبارت با حروف کوچک تبدیل می کندین تابع عبارت کا: ا LOWERتابع—

 .ین تابع عبارت کاراکتري ورودي را به یک عبارت با حروف بزرگ تبدیل می کند: اUPPERع تاب—

ین تابع اولین حرف در هر کلمه از عبارت کاراکتري ورودي را به حرف بزرگ تبدیل می : ا NITCAPتابع—
 .رت حروف کوچک نمایش می دهدکند و سایر حروف را به صو

 .درا نمایش دهی Higgins مثال: اطالعات شغلی کارمند

جستجو می کند و هیچ نامی در دیتابیس  ’higgins‘ نام کارمند را به صورت SELECT اولین دستور در
 .مشخصات کارمند مورد نظر نمایش می یابد WHERE با تغییر شرط قسمت دوم پیدا نمی کند اما در

ثبت شده باشد همچنان  … یا  HIGGINS،Higgins  بنابراین اگر در دیتابیس نام این کارمند به صورت
 .دوم نتیجه مورد نظر را نمایش می دهد SELECT دستور
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خروجی است در  شدهکه در دیتابیس درج  شکلیبه همان  نام کارمندمی بینید مثال  درهمانطور که 
 می شود.نمایش داده 

 .دیگري از توابع کاراکتري را همراه با یک مثال در جدول زیر می بینیدگروه 

 

 .دو مقدار را به هم متصل می کند CONCAT تابع—

یک رشته کاراکتري با طول مشخص شده در آرگومنت سوم را از آرگومنت اول جدا  SUBSTR تابع—
اولین حرف عبارت  باشد(نشانگر کرده و بازمی گرداند. در ضمن دومین آرگومنت نشانگر نقطه شروع می

 ).دمی باش 1شماره 

 .گرداند میر محاسبه می کند و بر حسب یک عدد بطول یک رشته کاراکتري ورودي را  LENTGH تابع—

را باز می  شودشماره محل قرارگیري یک حرف خاص که در آرگومنت دوم تعیین می  INSTR تابع—
 .گرداند

نت اول) کمتر از عدد آرگومنت دوم باشد از حرف م(آرگو کاراکتري ورودياگر طول رشته  LPAD تابع—
آرگومنت سوم در سمت چپ آن رشته کاراکتري استفاده می گردد تا طول عبارت نهایی به عدد آرگومنت 

 .دوم برسد

 .می باشد ولی در سمت راست عبارت کاراکتري اعمال می گردد LPAD همانند RPAD تابع—

 :مثال

LPAD('tech', 8, '0'); 

Result: '0000tech' 

LPAD('tech on the net', 16, 'z'); 

Result: 'ztech on the net' 

RPAD('tech', 8, '0') 
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Result: 'tech0000' 

SELECT SUBSTR('ABCDEFG',3,4) "Substring" 

     FROM DUAL; 

Result: 'CDEF' 

 :مثال

 

. در این حالت ترتیب اعمال شوندد به صورت تودرتو استفاده نمی توان Single-Row وابع از نوعت نکته:
 .شودتوابع از درونی ترین تابع آغاز می 

  اجرا گردیده و نتیجه آن تابع به عنوان آرگومنت تابع SUBSTR در این مثال ابتدا تابع :مثال
CONCAT  همچنین در نهایت تابع .شودبازگردانی می UPPER اجرا می شود: 
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 عددي توابع 3.2

 .این توابع و مثال آنها در جدول زیر نمایش داده شده اند

 

دومین آرگومنت ورودي را به عنوان دقت اعشار در عدد آرگومنت اول اعمال می کند و  ROUND تابع—
 .کرده و برمی گرداند round نتیجه را به سمت باال

می  round به سمت پایین عمل می کند با این تفاوت که نتیجه را ROUND همانند TRUNC تابع—
 .کند

را  شده است round یک عدد اعشاري دریافت می کند و مقدار صحیح آن که به سمت باال CEIL تابع—
 .می گرداند رب

 round عمل می کند با این تفاوت که نتیجه نهایی به سمت پایین CEIL همانند تابع FLOOR تابع—

 .شودمی 

 .می گرداند رو مقدار ورودي را به عمل تقسیم دباقی ماند MOD تابع—

این مقدار به صورت پیش فرض برابر با  آرگومنت دوم تعیین نشود TRUNC و ROUND اگر در توابع نکته:
خواهد بود و اگر مقدار تعیین شده براي این آرگومنت منفی باشد در این صورت عملیات در سطح یکان یا  0

 .شود می اعمال …دهگان و 
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 :مثال

 

است ولی توسط تمام کاربران قابل دسترسی می  SYS کاربر DUAL در دیتابیس اوراکل مالک جدول نکته:
 .می باشد  DUMMYد. این جدول شامل یک ستون به نامباش

از این جدول زمانی استفاده می گردد که همانند مثال قبل احتیاجی به دیتاي جداول دیگر نیست و فقط 
نام این جدول   Selectرنابراین به منظور کامل کردن دستوب. ت نمایش داده شودنیاز است که یک مقدار ثاب

 .ذکر می گردد from  در عبارت

 :مثال
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آنها زوج می  EMPLOYEE_ID در این مثال به منظور نمایش اطالعات کارمندانی که شماره ل:مثا
 .استفاده شده است MOD باشد از تابع

 

  

 تاریخی توابع و اوراکل در تاریخ 3.3

 .روز) می باشد-ماه-(سالDD-MON-RR قالب نمایش تاریخ در دیتابیس اوراکل به صورت

 :مثال

 

زمانی که در دیتابیس یک رکورد با ستونی از نوع تاریخ درج می شود اطالعات مربوط به قرن آن  نکته:
هر چند در زمان  تعیین می گردد و همراه آن رکورد درج می شود. SYSDATE رکورد نیز از طریق تابع

س به قالب زیر درج ر واقع اطالعات تاریخی در دیتابینمایش اطالعات تاریخ قرن نمایش داده نمی شود. د
 :می شوند

 قرن       سال         ماه        روز     تعسا     دقیقه       ثانیه
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از این تابع در قسمت مربوط زمان و تاریخ فعلی سیستم را نمایش می دهد. می توان  SYSDATE تابع نکته:
 .شوداستفاده می  DUAL استفاده نمود ولی معموال از نام جدول عمومی SELECT به نام ستون هر عبارت

 

است  شدهتاریخ و زمان مربوط به سروري که دیتابیس اوراکل بر روي آن راه اندازي  SYSDATE تابع نکته:
 .را نمایش می دهد

خاص از سرور محلی خود به یک سرور دیتابیس در کشور دیگر متصل شویم  SESSION بنابراین اگر در یک
 .را فراخوانی کنیم، تاریخ آن کشور مقصد نمایش داده می شود SYSDATE و تابع

استفاده گردد، تاریخ محلی نمایش داده می شود.  CURRENT_DATE از تابع SESSION ولی اگر در این
 .ز زمان و تاریخ محلی را نمایش می دهدنی  CURRENT_TIMESTAMP تابع

 :مثال

SELECT CURRENT_DATE FROM DUAL; 

 

SELECT CURRENT_TIMESTAMP FROM DUAL; 

 
  

 تاریخ نوع از هاي داده در ریاضی عملیات 3.4

 جمع، می توان از عملیات شونداز آنجایی که داده هاي از نوع تاریخ با فرمت عددي در دیتابیس ذخیره می 
براي آنها استفاده نمود. اگر در عملیات جمع یا تفریق یک عدد ثابت استفاده شود، روزهاي آن  تفریقو 

تقسیم گردد تعداد ساعت مشخص خواهد شد. همچنین می  24تاریخ تغییر می کند. اگر مقدار آن عدد بر 
 .توان مقدار دو تاریخ مختلف را جمع یا تفریق نمود
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ه سابقه خدمتی آنها براساس تعداد هفته نمایش داده شود. (تعداد مثال: نام کارمندان به همرا
روزهایی که از زمان استخدام یک کارمند سپري شده است از تفاضل تاریخ سیستم و تاریخ 

 )استخدام آن کارمند بدست آمده است

 

 :توابع زیر مربوط به داده هاي از نوع تاریخ می باشند 

از نوع تاریخ به عنوان ورودي دریافت می کند و اختالف ماه دو مقدار  MONTHS_BETWEEN تابع—
هاي آنها را برمی گرداند. اگر تاریخ ورودي اول جدیدتر باشد مقدار بازگشتی مثبت خواهد بود. در غیر این 

 .صورت یک مقدار منفی برگردانده می شود

 :مثال

 

می کند و این مقدار را به  یک مقدار صحیح به عنوان آرگومنت دوم دریافت ADD_MONTHS تابع—
 ).(این مقدار صحیح می تواند یک عدد منفی باشد عدد مربوط به ماه در تاریخ ورودي اضافه می کند

 :مثال

 

یک مقدار کاراکتري که بیانگر یک روز خاص از هفته می باشد را توسط آرگومنت  NEXT_DAY تابع—
 .براي بار اول رخ می دهد را بر می گردانددوم دریافت می کند و تاریخی که آن روز از هفته 
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 :مثال

 

می ر آخرین روز در ماه آن تاریخ را ب یک تاریخ به عنوان ورودي دریافت کرده و تاریخ LAST_DAY تابع—
 .گرداند

 :مثال

 

 .براي مقادیر از نوع تاریخ نیز استفاده نمود TRUNC و ROUND می توان از توابع  نکته:

و بر اساس ماه و سال نمایش  TRUNC و ROUND را با تابع 03گوست سال آ 22مثال: تاریخ 
 .دهید

 ROUND( date [, format] ) 

ROUND(TO_DATE ('22-AUG-03'),'YEAR') 

Result: '01-JAN-04' 

ROUND(TO_DATE ('22-AUG-03'),'MONTH') 

Result: '01-SEP-03' 

TRUNC ( date [, format ] ) 

TRUNC(TO_DATE('22-AUG-03'), 'YEAR') 

Result: '01-JAN-03' 

TRUNC(TO_DATE('22-AUG-03'), 'MONTH') 

Result: '01-AUG-03' 
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 توابع تبدیل نوع داده و توابع عمومی 4

 

توضیح داده می شوند، داده هاي دریافتی از نوع کاراکتري، عددي یا تاریخ را به نوع  فصلتوابعی که در این 
همچنین  .را توضیح می دهیممی باشند  NULL دیگر تبدیل می کنند. در ادامه توابعی که مربوط به مقادیر

 .توضیح داده می شود IF THEN-ELSE روش استفاده از عبارات شرطی با منطق

احتیاجی به نوع خاصی از داده ها می باشد. اگر اطالعات مورد نظر از نوع  SQL دستور گاهی اوقات در یک
 عمل تبدیل نوع داده انجام گیرد. در دیتابیس اوراکل این عمل تبدیل به دو روش باید داده دیگر باشند

IMPLICIT (تلویحی) و EXPLICIT شود(صریح) انجام می. 

 .اوراکل و به صورت اتوماتیک انجام می شوددیتابیس که توسط  IMPLICIT روش •

 .می شود انجامکاربر یا برنامه نویس  که توسط EXPLICIT روش •

 :به شکل زیر است EXPLICIT فرمت دستور تبدیل داده در روش

 نوع داده  TO  نوع داده

 .استفاده شود EXPLICIT از روش SQL اوراکل پیشنهاد می کند تا حد امکان در دستورات نکته:

 

  IMPLICITروش به داده نوع تبدیل 4.1

 .به صورت اتوماتیک توسط دیتابیس اوراکل انجام می شود مختلفعمل تبدیل نوع داده هاي  ،در این روش
 را در جدول زیر می بینید. انجام می شوند IMPLICITتعدادي از تبدیل هاي نوع داده هایی که به روش 

 

 .رشته کاراکتري شامل یک عدد باشد در عمل تبدیل کارکتر به عدد باید نکته:
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بنابراین دیتابیس  .از نوع داده اي کاراکتر می باشد JOB_ID نزیر، ستو SELECT در دستور :مثال
تبدیل می  ’2‘را به رشته کاراکتري  2عدد  IMPLICIT اوراکل به صورت اتوماتیک و به روش

 .نماید

SELECT * FROM EMPLOYEES WHERE JOB_ID=2;  

به داده از نوع  IMPLICIT به روش ’JAN-90-01’ زیر، رشته کاراکتري SELECT در دستور: مثال
 .استفاده می گردد WHERE تاریخ تبدیل می شود و در عبارت

SQL>SELECT NAME FROM EMPLOYEES WHERE HIRE_DATE > ’01-JAN-90’; 

  

 EXPLICIT روش به داده نوع تبدیل 4.2

 :عمل تبدیل نوع داده را انجام می دهند EXPLICIT سه تابع زیر به روش

• TO_CHAR (number|date [, fmt [, nlsparams] ] ) 

 این تابع نوع داده ي عدد یا تاریخ را به کاراکتري تبدیل می کند.

• TO_NUMBER (char[,fmt[, nlsparams]]) 

 این تابع نوع داده ي کاراکتري را به عددي تبدیل می کند.

• TO_DATE (char[,fmt[,nlsparams]]) 

 این تابع نوع داده ي کاراکتري را به نوع داده ي تاریخی تبدیل می کند.

 

قرار گیرد و حساس به ‘ ‘ این مدل فرمت باید داخل عالمت  د.مدل فرمت تبدیل داده می باش fmt پارامتر
 .لی دستور جدا گرددقسمت قب بزرگی یا کوچکی حروف می باشد. همچنین باید با یک عالمت ویرگول از

قالب کاراکترهایی که باید براي برخی نشانگرهاي عددي مانند عالمت دسیمال  nlsparams پارامتر
 .استفاده گردد را مشخص می کند. این پارامتر معموال تعریف نمی شود

 SESSION اگر هر کدام از پارامترهاي ورودي این توابع تعریف نشوند از مقدار پیش فرض آنها در نکته:

 .شوداستفاده می 
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 .می باشد YYYY’ -MON-‘DDبرابر با NOV-’11-’2000مدل فرمت تاریخ   :مثال

 ’MM/YY‘ با مدل فرمت دلخواه کاراکتري Higgins استخدام کارمند تاریخ، دستوراین در  ل:مثا

 .نمایش می یابد

SQL>SELECT employee_id, TO_CHAR(hire_date, ‘MM/YY’) Month_Hired 
FROM   employees WHERE  last_name = ‘Higgins’; 

 

در این دستور نام افراد همراه با تاریخ استخدام آنها به صورت یک رشته کاراکتري با فرمت  :مثال
سبب ایجاد خوانایی بهتر در اعداد  DD قبل از fm توجه شود که عبارت دلخواه نمایش می یابد.

 .خروجی می شود

 

 .استفاده می شود TO_CHAR مقادیر عددي به مقادیر کاراکتري از تابعبراي تبدیل  نکته:

 .قابل استفاده می باشند را در جدول زیر می بینید TO_CHAR برخی از فرمت هایی که در تابع نکته:
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 .نمایش داده شود $’99,999.00‘با فرمت  ERNEST حقوق کارمند  ل:مثا

 

 .استخدام شده اند 1990که قبل از سال  نمایش نام خانوادگی کارمندانی  ل:مثا
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 عمومی توابع 4.3

بودن یا نبودن  NULL سروکار دارند و عملیات این توابع بر اساس NULL این دسته از توابع با مقادیر
 .مقدارها انجام می شود

 NVL  تابع

مقدار  را به یک NULL می باشد. این تابع یک مقدار NVL(EXP1,EXP2) فرمت کلی این تابع به صورت
باید یکسان باشند. زمانی که از   EXP2و EXP1 حقیقی تبدیل می کند. البته توجه شود که نوع داده هاي

 .جایگزین آن می شود EXP2 باشد مقدار NULL شامل یک مقدار EXP1 این تابع استفاده می گردد اگر

 :مثال

NVL(commission_pct,0)  

NVL(hire_date,'01-JAN-97') 

NVL(job_id,'No Job Yet') 

 

مربوط به ستون  در فرمول مثال زیر براي محاسبه درآمد سالیانه تمام کارمندان باید مقادیر :مثال
باشد. لذا مقدار این ستون براي کارمندانی که حق  NULL حق کمیسیون آنها مقداري غیر از

 .شده است 0کمیسیون نگرفته بودند برابر با 
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 NVL2 تابع

 NULL یک مقدار EXP1 تعریف می گردد. اگر مقدار NVL2(EXP1,EXP2,EXP3) تابع به صورتاین 

 .برگردانده خواهد شد EXP2 باز می گردد و در غیر این صورت مقدار EXP3 باشد مقدار

  عبارت INCOME ستون براي نامسیون دریافت کرده بودند یمثال: اگر کارمندان حق کم
‘SAL+COMM’  عبارت صورت اینو در غیر  شودچاپ ‘SAL’ چاپ گردد. 

 
 

 

 NULLIF تابع

 برابر بود مقدار EXP2 و EXP1 بکار می رود و اگر مقدار NULLIF(EXP1,EXP2) این تابع به صورت

NULL بازمی گردد و در غیر این صورت مقدار EXP1 بازگردانده می شود. 

 EXP1 هاي ستون در  و نام خانوادگی کارمندانمثال: در این مثال تعداد حروف به کار رفته در نام 

چاپ  NULL مقدار RESULT نمایش داده می شود. اگر این مقدارها برابر بودند در ستون EXP2 و
 .چاپ می شود EXP1 می گردد و در غیر این صورت مقدار
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  COALESCE  تابع

تعریف می گردد. طرز کار این تابع همانند تابع   COALESCE(EXP1,EXP2,…,EXPn)این تابع به صورت 
NVL  می باشد با این تفاوت که چندین مقدار EXP را به ترتیب براي NULL بودن بررسی کند و هر کدام 

NULL بود به سراغ بعدي برود. به عبارتی دیگر اولین مقدار EXP غیر NULL بازگردانده می شود. 

ندان براي سال جدید محاسبه می گردد. اگر کارمندان حق در این مثال میزان حقوق کارم :مثال
واحد اضافه می گردد و اگر دریافت کرده باشند به  2000کمسیون دریافت نکرده باشند حقوق آنها 

 .نسبت حق کمیسیون دریافتی افزایش حقوق خواهد داشت
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 ELSE-THEN-IF منطق با شرطی عبارات 4.4

استفاده  DECODE و CASE از دو روش IF-THEN-ELSE منطقبه منظور پیاده سازي  SQL در دستورات
 .می شود

 CASE  روش

 

 بدون نیاز به فراخوانی هیچ پروسیجري استفاده نمود. اگر هر کدام از ،در این روش می توان از منطق شرطی

COMPARISON_EXPR ها برابر با EXP بود مقدار RETURN_EXPR مربوط به آن بازگردانده می شود. 

ها باید یکسان باشد. همجنین نوع داده ي COMPARISION_EXPR و تمامی EXPR نوع داده ي  :نکته
 .ها باید یکسان باشد return_expr تمام

 .بازگردانده می شود NULL صدق نکند مقدار CASE اگر هیچ کدام از شرط هاي نکته:

 3کارمندي در مثال: افزایش حقوق کارمندان بر اساس حوزه فعالیت آنها. همچنین اگر 
 .فعالیت نکند، افزایش حقوق نخواهد داشت  IT_PROG ،ST_CLERK ، SA_REP   حوزه
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 .جهت جستجوي موارد خاص استفاده نمود CASE می توان از روش نکته:

 

 

 مثال: کارمندان را بر اساس میزان حقوق دریافتی در ستون خروجی

QUALIFIED_SALARY  به سه دسته Low ،Medium  و Good تقسیم کنید. 

 

 

 DECODE  تابع

 

 .را پیاده سازي می کند IF-THEN-ELSE می باشد و همان منطق CASE طرز کار این تابع مانند روش

. در ضمن اگر کارمندان را نمایش دهید افزایش حقوق کارمندان بر اساس حوزه فعالیت آنها ل:مثا
 .نکنند، افزایش حقوق نخواهند داشتفعالیت   IT_PROG ،ST_CLERK،SA_REP حوزه  سهدر 
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 .محاسبه و نمایش نرخ مالیات کارمندان به نسبت حقوق دریافتی آنها :مثال
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 SQL توابع گروهی و گروه بندي در 5

 

در این فصل توابع گروهی و روش هاي استفاده از آنها معرفی می شوند. این توابع به ازاي هر مجموعه از 
 Group By  ،Having ،Order هاي عبارت  همچنین ند.نتیجه خاص برمی گرداني جدول یک سطرها

by  و روش استفاده از آنها به همراه مثال توضیح داده می شوند. 

 گروهی توابع 5.1

 

به ازاي مجموعه اي از سطرها یک نتیجه خاص  توابع گروهیرا معرفی کردیم.  SQL انواع توابع 3در فصل 
می توان از  SQL در یک دستور هستند. MULTIPLE-ROW توابع بر می گردانند بنابراین از نوع

 .چندین تابع گروهی استفاده نمود و آنها را با عالمت ویرگول از هم جدا کرد

 

استفاده شود فقط سطرهاي با مقدار  DISTINCT زمانی که در یک تابع گروهی از کلمه کلیدي نکته:
   بجاي ALL غیر تکراري در نظر گرفته می شود. ولی دیتابیس اوراکل به صورت پیش فرض از

DISTINCT استفاده می کند که در این حالت تمام سطرهاي جدول در نظر گرفته می شوند. 

 

 .عدد یا تاریخ باشد می تواند کاراکتر، expr در توابع گروهی نوع داده براي ورودي نکته:



50 
 

در سطرهاي جدول هیچ نتیجه اي برنمی گردانند ولی می  NULL توابع گروهی به ازاي مقدارهاي نکته:
 .کرد استفاده …و  NVL ، NVL2 از تابع هاي NULL توان جهت جایگزینی مقادیر

 AVG تابع**

AVG([DISTINCT|ALL]n) 

 .میانگین می گیرد n این تابع از مقدارھای ستون

 SUM تابع**

SUM([DISTINCT|ALL]n) 

 .از جدول مورد نظر را محاسبه می کند n این تابع مجموع مقادیر ستون

 .براي داده هاي از نوع عدد استفاده می شوند AVG و SUM دو تابع نکته:

 MIN تابع**

MIN([DISTINCT|ALL]expr) 

 .را برمی گرداند expr حداقل مقدار موجود در ستون

 MAX تابع**

MAX([DISTINCT|ALL]expr) 

 .را برمی گرداند expr حداکثر مقدار در ستون

 .براي ستون هاي با نوع داده کاراکتري، عدد یا تاریخ استفاده می شود MAX و MIN از توابع  نکته:

آنها  JOB_ID تعیین میانگین، مجموع، حداکثر و حداقل حقوق دریافتی کارمندانی که ل:مثا
 .می باشد REP مشابه
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 .تاریخ استخدام اولین و آخرین کارمند سازمان: مثال 

 

 COUNT تابع**

COUNT([DISTINCT|ALL]expr) 

استفاده شود تعداد کل سطرهاي  expr از این تابع براي شمارش استفاده می شود. اگر از عالمت * بجاي
از نام  expr می توان بجاي باشند. ولی NULL تعدادي از آنها  متناظر با آن دستور باز می گردد حتی اگر

 آن ستون را بازمی گرداند.  NULL یکی از ستون ها استفاده نمود که در این حالت تعداد سطرهاي غیر

برابر با خروجی تابع  جدول نیست ستون که نامبا هر ورودي  COUNTخروجی تابع نکته: 
COUNT(*)  است. مانندCOUNT(‘sds’)  ،COUNT(1) ... و 

 .است 50داراي شماره دپارتمان  employees سطر از جدولچند  ل:مثا

 

 دارند).NULL مقدار غیرد(حق کمیسیون دریافت کرده ان ٥۰ره چند نفر در دپارتمان شما :مثال
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استفاده شود فقط تعداد مقادیر غیر تکراری  DISTINCT از کلمھ COUNT اگر در تابع نکتھ:
 .شمرده می شوند

 دپارتمان ھای سازمان(بھ صورت غیر تکراری)مایش تعداد ن :مثال

 

 .دارند را رد می کنند و درنظر نمی گیرند NULL تمام توابع گروهی سطرهایی که مقادیر  نکته:

 در قسمت اول میانگین مقادیر ستون حق کمیسون محاسبه می گردد در حالی که سطرهاي :مثال
NULL  در قسمت دوم با استفاده از تابعدر عملیات محاسبه میانگین قرار ندارند. ولی NVL  تمام
 .تبدیل شده و سپس میانگین تمام سطرها محاسبه شده است 0به مقدار  NULL سطرهاي
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 BY GROUP عبارت 5.2

اطالعات یک جدول را به چند دسته مختلف تقسیم می  GROUP BY با استفاده از SQL در دستورات
بیان می  GROUP BY ن هایی که نام آنها بعد از عبارتکنیم. این دسته بندي بر اساس ستون یا ستو

 .شود انجام می گیرد

 .نمی توان از نام مستعار براي ستون ها استفاده نمود GROUP BY در عبارت نکته:

استفاده می شوند باید در  SELECTنام تمام ستون هایی که بعد از کلمه  SQL در دستورات نکته:
 .مگر آنکه نام یک ستون در یک تابع گروهی استفاده شده باشدنیز بکار رود   GROUP BYعبارت

استفاده شده در  SELECTکه بعد از کلمه کلیدي  DEPARTMENT_ID نام ستون :مثال
نیز بکار رفته است. همچنین در این دستور هر کدام از دپارتمان ها به   GROUP BY عبارت

یانگین حقوق در هر دپارتمان محاسبه عنوان یک گروه مجزا در نظر گرفته می شوند و سپس م
 .می گردد

 

 BY ORDER عبارت 5.3

و یا (ASC) می توان سطرهاي انتخاب شده را به صورت صعودي ORDER BY با استفاده از عبارت
 .استفاده می شود WHERE بعد از عبارت ORDER BY نمایش داد. عبارت (DESC) نزولی

 .تاریخ استخدام مرتب شده و نمایش می یابداطالعات کارمندان بر اساس ترتیب  ل:مثا
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ترتیب صعودي یا نزولی مشخص نگردد به صورت پیش فرض نمایش  ORDER BY اگر در عبارت نکته:
 .خواهد بود ASC اطالعات به صورت صعودي یا

چندین ستون ذکر شود، ابتدا مرتب سازي بر اساس ستون اول  ORDER BY اگر بعد از عبارت نکته:
انجام می گیرد و سپس اگر مقادیر ستون اول براي سطرها یکسان بود از ستون بعدي جهت مرتب سازي 

 استفاده می گردد. 

 :مثال

 

یک  (ALIAS)  می توان از نام مستعار ORDER BY در عبارت WHERE برخالف عبارت نکته:
 :مثالستون نیز استفاده نمود. 

 

 .مرتب شوند ORDER BY هر کدام از مقادیر عددي، تاریخ یا کاراکتري می توانند توسط عبارت  نکته:

در انتهاي سطرها نمایش می یابند و  NULL به صورت صعودي باشد مقادیر ORDER BY اگر نکته:
 .اگر نزولی باشد در ابتداي سطرها
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به کار نرفته  SELECT را براساس یک ستون که در کل دستور ORDER BY رتمی توان عبا نکته:
 .است نیز استفاده کرد

یک عدد عنوان کرد که منظور از آن شماره ستون انتخاب  ORDER BY می توان بعد از عبارت  نکته:
 .خواهد بود  SELECT  شده در دستور

 

 

انتخاب  SELECT دستوربه عنوان سومین ستون در  DEPARTMENT_ID ستون :مثال
 ستون ORDER BY  بعد از عبارت 3شده است بنابراین منظور از شماره 

DEPARTMENT_ID است. 

 

از  ORDER BY و بعد از عبارت SELECT به بعد می توان در دستور 12در اوراکل نگارش  نکته:
ه نمود. همچنین می توان عباراتی جهت تعیین حداکثر تعداد سطرهایی که می خواهیم نمایش یابند استفاد

 شماره سطري که می خواهیم نمایش اطالعات از آن محل شروع شود نیز مشخص کرد
(OFFSET,FETCH). 

 :مثال
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استفاده شود نتایج بھ صورت  ORDER BY از عبارت GROUP BY اگر بعد ار عبارت  نکته:
 .صعودی و یا نزولی نمایش می یابند

 

 :مثال

SELECT   department_id, AVG(salary) FROM employees GROUP BY 
department_id ORDER BY AVG(salary); 

 :مثال

SELECT department, MAX(salary) AS "Highest salary" FROM employees 

GROUP BY department order by salary desc; 

لزومی ندارد از آن  شوداستفاده   GROUP BYعبارت  درنام یک ستون  SQL اگر در یک دستور نکته:
 .نیز استفاده گردد SELECTبعد از کلمه کلیدي ستون 

استفاده نمود و جدول را بر اساس آن ستون ها  GROUP BY می توان از چندین ستون در عبارت نکته:
 .دسته بندي نمود

بندي می بر اساس شماره دپارتمان دسته  EMPLOYEE مطابق این دستور ابتدا جدول :مثال
 .یکسان دارند در یک گروه قرار می گیرند JOB_ID شود و سپس در هر دپارتمان افرادي که

SELECT   department_id, job_id, sum(salary) FROM     employees 

GROUP BY department_id, job_id ORDER BY job_id; 
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 .ORDER BY تو استفاده از عبار GROUP BY استفاده از چند ستون در ل:مثا

 

 یک تابع گروهی و نام یک ستون مثال SELECT بعد از کلمه کلیدي SQL اگر در یک دستور نکته:
expr بکار رفته باشد باید نام ستون expr در یک عبارت GROUP BY  استفاده شود وگرنه آن دستور

 .اجرا نمی شود و از طرف اوراکل خطا دریافت می کنیم
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در  JOB_ID و در دستور دوم ستون DEPARTMENT_ID ستون در دستور اول نام: مثال
 .استفاده نشده است GROUP BY عبارت

 

 .استفاده نمود SELECT یک دستور WHERE از توابع گروهی در قسمت نمی توان  نکته:

بیشتر هستند. بدلیل استفاده از تابع  8000نمایش میانگین حقوق دپارتمان هایی که از  ل:مثا
 .خطاي اوراکل دریافت می کنیم WHERE قسمتگروهی در 
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 HAVING عبارت 5.4

گروه  محدودسازي براي جهت گروه بندي یک جدول استفاده می شود GROUP BY زمانی که از عبارت
یکسان است ولی  WHERE و HAVING . بنابراین مفهوم عبارتگردداستفاده می  HAVING از ها

به  HAVINGسطرهاي جدول را محدود می کند ولی عبارت  WHERE کاربرد متفاوت دارند. عبارت
 .منظور محدودسازي گروه هاي جدول استفاده می شود

 استفاده نمود. HAVINGبکار رفته است می توان از  GROUP BYفقط در دستوري که عبارت  نکته:

مرحله را اجرا  3به ترتیب این  HAVING دیتابیس اوراکل در زمان مشاهده یک دستور با عبارت  نکته:
 :می کند

 .گروه بندي می شوند GROUP BY سطرهاي جدول با توجه به عبارت -
 .اگر یک تابع گروهی استفاده شده باشد در گروه ها اعمال می شود -
 .محدود شده اند نمایش می یابند HAVING گروه هایی که مطابق عبارت -

 

 

واحد می باشد نمایش می  10000از گروه هایی که حداکثر حقوق دریافتی در آنها بیشتر  ل:مثا
 یابند

 

جھت  HAVING جھت محدودسازی سطرھا و از عبارت WHERE ھمزمان از عبارت ل:مثا
 .محدودسازی گروه ھا استفاده شده است
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 تودرتو گروهی توابع 5.5

این  مورد تابع) استفاده نمود. در 2از توابع گروهی به صورت تودرتو ( حداکثر  SQL می توان در دستورات
 .اجباري می باشد  GROUP BY حالت استفاده از عبارت

 .مثال: نمایش حداکثر میانگین حقوق در بین تمام دپارتمان ها
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 SQL در JOIN روش هاي مختلف 6

گاهی اوقات در گزارش گیري از دیتابیس باید اطالعات مورد نیاز از جدول هاي مختلف در کنار هم نمایش 
 روش هاي مختلف فصلدر این  .بین جداول انجام می شود JOIN در این موارد عملیات یابند، بنابراین

JOIN که با استاندارد SQL:1999 سازگار می باشند توضیح داده می شوند. 

 .این روش ها را در سینتکس زیر مشاهده می کنید

 

  

6.1 JOIN NATURAL 

استفاده می روش این وقتی از دو جدول استفاده می شود.  JOINفقط براي  NATURAL JOINاز روش 
فقط سطرهایی نمایش  این روش درکنیم می بایست یک ستون مشترك در هر دو جدول وجود داشته باشد. 

 .آنها داراي مقدار یکسان باشندستون هاي مشترك می یابند که 

یکسان دارند. اگر نام  نوع داده و امنمنظور از ستون هاي مشترك بین دو جدول ستون هایی می باشند که 
این ستون ها یکسان باشد ولی نوع داده آنها متفاوت باشد در زمان اجراي دستور خطایی را از اوراکل دریافت 

 .می کنیم
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شده اند. در هر دو جدول  NATURAL JOIN با هم JOBS و EMPLOYEES دو جدول :مثال
یکسان می باشد. بنابراین سطرهایی از دو جدول که مقدار داراي نام و نوع داده  JOB_ID ستون

 .این ستون براي آنها یکسان است در کنار هم نمایش می یابند

 

به منظور محدودسازي نمایش اطالعات  WHERE می توان از عبارت NATURAL JOIN در روش:  نکته
 .استفاده نمود

 :مثال
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 USING عبارت از استفاده با JOIN روش 6.2

باید تمام ستون هاي مشترك داراي نام و نوع داده یکسان باشند. اما در  NATURAL JOIN اجرايبراي 
 JOIN از دو جدول به عنوان شرط عملیات یک یا چند ستون USING با استفاده از عبارت JOIN روش

 .داشته باشند نوع داده متفاوتدارند ولی می توانند  نام یکسانانتخاب می شوند که 

دارند  FOREIGN KEY و PRIMARY KEY این روش معموال براي دو جدول که رابطه از نوع از: نکته
 .استفاده می شود

 .نام دپارتمان مربوط به تمام کارمندان شرکت را نمایش دهید ل:مثا

ذخیره شده است و سایر اطالعات  DEPARTMENTS در این مثال نام دپارتمان کارمندان در جدول
این دو جدول بر اساس  JOIN می باشد. بنابراین با انجام عملیات  EMPLOYEES کارمندان در جدول

 .اطالعات مورد نیاز نمایش می یابد  DEPARTMENT_IDستون 

SELECT EMPLOYEE_ID, DEPARTMENT_NAME FROM employees JOIN 
Departments USING (DEPARTMENT_ID); 
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 .قرار دارد DEPARTMENTS رمند در جدولهر کا LOCATION_ID در این مثال : مثال

 

در  PARSING اگر نام جدول را به همراه یک نقطه قبل از نام ستون قرار دهیم سرعت عملیات نکته:
 .دیتابیس اوراکل بیشتر می شود

نام یک ستون در چند جدول یکسان می باشد (بجز نام ستون  JOIN زمانی که در یک دستور داراي نکته:
قبل از نام ستون  ALIAS یا ذکر نام جدول)  NATURAL JOINیا در روش USING در عبارتبکار رفته 

 .اجباري می باشد تا اوراکل متوجه شود این ستون مربوط به کدام جدول است

می باشند بنابراین باید قبل از  MANAGER_ID در این دستور هر دو جدول داراي ستون: مثال
 .ول مورد نظر استفاده شودنام این ستون از پیشوند نام جد

 

به منظور افزایش خوانایی و افزایش سرعت نوشتن کد می توان از نام مستعار براي نام جداول استفاده  :نکته
 FROM در ضمن اگر در قسمت .معتبر خواهد بود SQL نمود. این نام مستعار فقط در داخل همان دستور

استفاده شود این نام باید در تمامی بخش هاي دیگر آن از نام مستعار براي یک جدول  SELECT دستور
مشخص   NATURAL JOIN یا در روش  USING دستور استفاده شود. البته براي نام ستونی که در عبارت

 .شده است نمی توان از از نام مستعار یا پیشوند نام جدول استفاده نمود
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 :مثال 

 

اده شده است. بنابراین زمانی که براي این استف USING در عبارت location_id مثال: ستون
 .برمی گرداند 25154ستون از پیشوند نام جدول استفاده می شود اوراکل خطاي 

 

  

 ON عبارت از استفاده با JOIN  روش 6.3

به صورت ضمنی شرط مساوي بودن مقدار ستون هاي دو جدول که نام  USING و NATURAL روش هاي
بیان  صریحرا به صورت  JOIN رند. ولی در این روش می توان شرط عملیکسان دارند را در نظر می گی

 .استفاده کرد نوع داده متفاوت و ستون هاي با نامنمود و از 

 .آنها در دو جدول برابر است DEPARTMENT_ID فقط سطرهایی نمایش یابند که مقدار :مثال
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متفاوت باشند از نام مستعار و پیشوند نام جدول نام ستون ها می توانند  ON از آنجایی که در شرط نکته:
 .اختیاري می باشد ON استفاده از عالمت پرانتز براي عبارت البته .قبل از نام ستون استفاده می شود

 .ON سه جدول با استفاده از روش  JOIN ل:مثا

 

 

 .به صورت زیر می باشد USING کد مثال باال با استفاده از روش



67 
 

 

به منظور تعیین شرطهاي  AND و یا WHERE می توان از عبارت ON با عبارت JOIN روش در  نکته:
 .دیگر استفاده نمود

 .این کدها نتیجه یکسان برمی گردانند: ثالم

 

  

 JOIN SELF روش 6.4

شود. به عنوان مثال می  JOIN گاهی اوقات به منظور بدست آوردن برخی نتایج باید یک جدول با خودش
 .مستقیم یکی از کارمندان شرکت را پیدا کنیم خواهیم نام مسئول

 JOIN بنابراین با استفاده از عمل  د.قرار دار EMPLOYEES نام و اطالعات فردي تمامی پرسنل در جدول

SELF  در جدول EMPLYEES در مرحله اول از ستون هاي  LAST_NAME و MANAGER_ID  نام
 بدست می آوریم و در مرحله دوم با استفاده از مقدار کارمند و شماره پرسنلی مسئول مستقیم آن شخص را

MANAGER_IDنام آن مسئول که یکی از کارمندان می باشد را از ستون ، LAST_NAME  نمایش می
 .دهیم
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    نام خانوادگی مسئول مستقیم تمام کارمندان شرکت نمایش یابد. بنابراین جدولل: مثا
EMPLOYEES با خودش JOIN می شود. 

 

  

6.5  EQUIJOINNON یا JOIN نامساوي 

 استفاده نمی شود و می توان از عملگرهاي JOIN در این روش برخالف روش هاي قبلی از شرط مساوي در

BETWEEN نوع از قبلی هاي روش بنابراین. نمود استفاده …، منطقی، ریاضی و EQUIJOIN  بودند و این
 .است NONEQUIJOIN روش از نوع

هاي مختلف  GRADE_LEVELبه ازاي میزان حقوق دریافتی،  JOB_GRADE در جدول ل:مثا
مورد نظر براي تمام کارمندان بر اساس میزان  GRADE_LEVEL تعیین شده است. می خواهیم

استفاده می  BETWEEN از عملگر JOIN حقوق دریافتی آنها را نمایش دهیم. بنابراین در شرط
 .شود
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 .است AND همان عملگر BETWEEN عملگرنکته: 
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 OUTER عمگر از استفاده با JOIN روش 6.6

می باشند به این معنی  INNER JOIN از نوع JOIN تمامی روش هاي قبلی SQL:1999 براساس استاندارد
در مورد آنها برقرار بود نمایش می یابند. ولی  JOIN سطرهایی از جداول که شرط فقط ها روش این در  که

نیستند نیز نمایش می یابند. بنابراین  JOIN سطرهاي دیگر جدول که مطابق با شرط OUTER در روش
 .براي جداول از نام مستعار و براي ستون ها از پیشوند نام جدول استفاده می شود

 .انجام شود FULLیا  LEFT ،RIGHTمی تواند به صورت  OUTER JOIN روش

 ادي، سطرهایی از جدول سمت چپ که شرطعالوه بر حالت ع LEFT OUTER JOIN در روش نکته:

JOIN  در مورد آنها صدق نمی کند نیز نمایش می یابند. منظور از جدول سمت چپ جدولی می باشد که
 .ذکر شده است JOIN نام آن در سمت چپ عبارت

 مثال: نام، شماره دپارتمان و نام دپارتمان تمام کارمندان نمایش یابد. نام تمام کارمندان از جدول
با  EMPLOYEES سمت چپ نمایش یابد حتی اگر مقدار شماره دپارتمان یک کارمند از جدول

 .برابر نیست DEPARTMENTS مقدار شماره دپارتمان در جدول

 

 عالوه بر حالت عادي، سطرهایی از جدول سمت راست که شرط RIGHT OUTER JOIN در روش نکته:

JOIN ش می یابند. منظور از جدول سمت راست جدولی می باشد که در مورد آنها صادق نمی باشد نیز نمای
 .ذکر شده است JOIN نام آن در سمت راست عبارت



71 
 

ام، شماره دپارتمان و نام دپارتمان تمام کارمندان نمایش یابد. نام دپارتمان و شماره ن :مثال
ارتمان یک دپارتمان تمام کارمندان از جدول سمت راست نمایش یابد حتی اگر مقدار شماره دپ

برابر  DEPARTMENTSبا مقدار شماره دپارتمان در جدول  EMPLOYEES کارمند از جدول
 نیست

 

و سمت  سمت راستعالوه بر حالت عادي، سطرهایی از جدول  FULL OUTER JOIN در روش نکته:
 .در مورد آنها صدق نمی کند نیز نمایش می یابند JOIN که شرط چپ

اگر مقدار شماره دپارتمان  .دپارتمان و نام دپارتمان تمام کارمندان نمایش یابدمثال: نام، شماره 
برابر  DEPARTMENTS با مقدار شماره دپارتمان در جدول EMPLOYEES یک کارمند از جدل

 .نیست سطرهاي متناظر از هر دو جدول سمت چپ و راست نمایش یابند
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 JOIN CROSS روش 6.7

 دو جدول استفاده شود تمام سطرهاي این دو جدول با هم JOIN ن روش براياز ای SQL اگر در یک دستور

JOIN  می شوند و در خروجی نمایش می یابند. این روش معموال در برخی موارد تست و آزمون که نیاز به
 .نمایش تعداد زیادي از سطرها می باشد استفاده می گردد

سطر دارد.  DEPARTMENTS 8 جدولسطر می باشد و  20شامل  EMPLOYEES جدول ل:مثا
 .سطر نمایش می یابند 160این دو جدول  CROSS JOIN بنابراین در

SELECT EMPLOYEE_ID, DEPARTMENT_ID, LOCATION_ID FROM 
EMPLOYEES CROSS JOIN DEPARTMENTS; 
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 استاندارد غیر روش 6.8

تمام روش هایی که در این فصل توضیح داده شد مطابق با روش استاندارد است. همچنین می توان از روش 
با روش غیر  USINGغیر استاندراد بجاي این روش ها استفاده نمود. در ادامه یکی از مثال هاي روش 

 .استاندارد  انجام شده است

 USINGروش 

SELECT EMPLOYEE_ID, DEPARTMENT_NAME FROM employees JOIN 
Departments USING (DEPARTMENT_ID); 

  
 غیر استانداردروش 

SELECT EMPLOYEE_ID, DEPARTMENT_NAME FROM employees a, 
Departments b where a.DEPARTMENT_ID = b.DEPARTMENT_ID; 
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7 SUBQUERY  در  SQL 

 

اي دیگري قرار SQL طوري نوشته شود که در داخل آن دستورات SQL است یک دستور گاهی اوقات الزم
 Mainبگیرند و با اجراي دستورات درونی، نتیجه الزم به دستور اصلی برگردد. در این حالت دستور اول

Query نام دارد و دستورات داخلی را SUBQUERY هر.می نامند SUBQUERY  نتیجه الزم را
در  SUBQUERY روش هاي مختلف استفاده از فصلدر این  .ارسال می کند Main Query براي

 .توضیح داده می شود SQL دستورات

 ، از یکSQL یک دستور HAVINGو یا  WHERE ،FROM می توان در قسمت عبارت
SUBQUERY دستور در روش هاي مختلف د. سینتکساستفاده نمو SUBQUERY  به شکل زیر

 .یک شرط مقایسه اي می باشد  expr operatorاست که در آن

 

 استفاده نمود. SUBQUERYنیز می توان از  SELECTغیر از در دستورات نکته: 

استخدام شده اند را  Davis می خواهیم نام و تاریخ استخدام کارمندانی که بعد از کارمند ل:مثا
 Davis کارمندجهت مشخص نمودن زمان استخدام  SUBQUERY نمایش دهیم. بنابراین یک

استخدام شده اند  Davis براي نمایش نام سایر کارمندانی که بعد از Main Queryو یک 
 .تعریف می شود
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 :هاSUBQUERY  از استفاده در قوانین برخی 7.1

• SUBQUERY باید در داخل پرانتز باشد. 
 در سمت راست شرط مقایسه اي SUBQUERY به منظور افزایش خوانایی دستور بهتر است •

 .قرار گیرد
 هستند  Single-Rowیعنی اگر از عملگرهاي مقایسه اي که فقط یک سطر را برمی گردانند •

   استفاده شود و در غیر این صورت از  Single-Rowاز نوع  SUBQUERY استفاده می شود از
SUBQUERY از نوع Multiple-Row استفاده گردد. 

  

 SUBQUERY هاي روش انواع 7.2

۷.۲.۱ Single-Row SUBQUERY 

 

برگرداننده  Main QUERY فقط یک سطر از جدول به Single-Row هاي از نوعSUBQUERY در
استفاده نمود. این نوع ازعملگرها  Single-Row می شود. همچنین باید براي آنها از عملگرهاي مقایسه اي

 .در جدول زیر مشخص شده اند

 



76 
 

 .می باشد 142کارمند شماره  job_id برابر باآنها  job_id نمایش نام کارمندانی که ل:مثا

 

 

یکسان می باشد ولی  TAYLOR نمایش اطالعات کارمندانی که شغل آنها با شغل کارمند: مثال
 .استفاده شده است SUBQUERY حقوق بیشتر از او دریافت می کنند. در این دستور از دو
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حداقل حقوق دریافتی در شرکت می باشد. در نام و حقوق کارمندانی که حقوق آنها برابر با : مثال
 .از یک تابع گروهی استفاده شده است SUBQUERY این مثال در داخل

 

نمایش نام دپارتمان هایی که در آنها حداقل حقوق دریافتی کمتر از حداقل حقوق در : مثال
شده استفاده  SUBQUERY از Having است. در این مثال در عبارت 30دپارتمان شماره 

 .است

 

مایش شغل هایی که میانگین حقوق دریافتی در آنها برابر با حداقل میانگین حقوق : نمثال
 .دریافتی شغل ها می باشد
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 MAIN QUERY به NULL وجود نداشته باشد مقدار SUBQUERY اگر هیچ مقداري براي نکته:
 .بازمی گردد

 MAIN QUERY به NULL بنابراین مقداروجود ندارد  ’Haas‘ هیچ کارمندي با نام ل:مثا
 .برمی گردد

 

بیشتر از یک سطر برگردانده شود خطاي اوراکل  Single-Row SUBQUERY اگر توسط یک نکته:
 .استفاده شود Multiple-Row SUBQUERY دریافت می کنیم. بنابراین دراین حالت باید از

سبب می شود به ازاي هر  SUBQUERY در Group By در این مثال بکارگیري عبارت: مثال
  ’= ’عالمت  MAIN QUERYگروه یک سطر مجزا برگردد در حالی که عملگر مقایسه اي در

بنابراین  .است و نمی تواند چندین مقدار مختلف را بپذیرد Single-Row می باشد که از نوع
 .استفاده نمود IN و عملگر Multiple-Row Query باید از
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۷.۲.۲ Multiple-Row SUBQUERY   

برمی گردانند و باید  Main QUERY ها بیشتر از یک سطر از جدول را بهSUBQUERY این روش از
 استفاده نمود. عملگرهاي مقایسه اي از نوع Multiple-Row براي آنها از عملگرهاي مقایسه اي

Multiple-Row را در جدول زیر می بینید. 

 

استفاده  =<  و =>   ، >، <    ، =!،  =یکی از عملگرهاي   ALLو  ANYقبل از عملگرهاي مقایسه اي
مطابق  SUBQUERY استفاده می شود باید حداقل یکی از مقدارهاي ANY می شود. زمانی که از

 باید تمام مقدارهاي ALL عملگر در ولی شرط مقایسه اي باشد تا مقدار صحیح برگرداننده شود 
SUBQUERY مقدار صحیح برگردانده شود مطابق شرط مقایسه اي باشد تا. 

 IN نمایش مشخصات کارمندانی که حقوق دریافتی آنها برابر با یکی از حقوق هاي لسیت: مثال
 .است

 

فعالیت نمی کنند و حقوق دریافتی آنها کمتر از  IT نمایش اطالعات کارمندانی که در حوزه: مثال
،  6000برابر با  IT حقوق کارمندان حوزهکمتر است. در این مثال  IT کارمندان حوزههرکدام از 

 .است  4200و  9000
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باشد و از عملگر  NULL یکی از مقدارهاي داخلی برابر با مقدار SUBQUERY زمانی که در یک: نکته
 برابر با مقدار SUBQUERY استفاده شود، تمام مقدارهاي بازگشتی براي آن NOT IN مقایسه اي
NULL خواهد بود. 

 SUBQUERY کارمندانی که مدیر نیستند نمایش یابد. در این مثال به دلیل اینکه درنام : مثال
 NOT IN می باشد و از عملگر NULL داراي مقدار manager_id یکی از رکوردهاي ستون

 .استفاده شده است، هیچ سطري برنمیگردد
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ه گرفته می نادید NULL مقدارهاي WHERE ر مثال قبلی با استفاده از یک عبارتد: مثال
 .شوند و نتایج مورد نظر برگردانده می شود

 

تمام کارمندان از مشخات کارمندانی که حقوق آنها  ALL در این مثال با استفاده از عملگر :لمثا
و  9000،  6000برابر با  IT کمتر است نمایش می یابد. حقوق کارمندان حوزه  IT حوزه
 .است  4200
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۷.۲.۳ Multiple Column SUBQUERY 

برمی گردانند.  Main QUERY ها بیشتر از یک ستون از جدول را بهSUBQUERY این دسته از
 .نیز استفاده نمود SELECT دستور Fromهمچنین از این روش می توان در قسمت 

نمایش نام، شماره دپارتمان و حقوق تمام کارمندانی که در هر کدام از دپارتمان ها حداقل  ل:مثا
 .ریافت می کنندحقوق را د
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 SQL  در SET عملگرهاي 8

را ترکیب کرده و ترتیب نمایش  SELECT دستورسطرهاي چندین  SET عملگرهاي SQL در دستورات
 .توضیح داده می شود SET انواع روش هاي استفاده از عملگرهاي فصلآنها را مشخص می کند. در این 

نام دارند. اولویت اجراي  COMPOUND QUERY استفاده می شوند SET دستوراتی که در آنها از عملگر
استفاده شود ترتیب  SET از چند عملگر SQL یکسان است. اگر در یک دستور SET تمام روش هاي عملگر

 .اجراي آنها از سمت چپ به راست خواهد بود مگر اینکه از عالمت پرانتز استفاده شده باشد

 .را مختصرا توضیح دادیم SET عملگرهايدر جدول زیر، هر یک از 

 

 .SET با استفاده از یک عملگر SELECT مثال: اتصال دو دستور

SELECT supplier_id FROM suppliers UNION SELECT supplier_id 
FROM order_details; 

  

 SET عملگرهاي مورد در نکاتی 8.1

 .یکسان باشند آنها نوع داده يو   تعداد ستوناز لحاظ  SET باید دستورات قبل و بعد از عملگر •
 .می تواند متفاوت باشد SELECT نام ستون هاي متناظر در دو دستور •
در زمان نمایش اطالعات، نام ستون ها برابر با نام ستون هاي انتخاب شده در دستور اول خواهد  •

تعیین ترتیب استفاده می شود می توان از عالمت پرانتز براي  SET زمانی که از چند عملگر. بود
 .اجراي آنها استفاده نمود

 BY  مرتب سازي از عملگر COMPOUND QUERY هرمی توان فقط یکبار و آن هم در انتهاي  •
ORDER استفاده کرد. 

 .استفاده نمود SUBQUERY در SET می توان از عملگرهاي •
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به صورت پیش فرض خروجی به صورت صعودي  UNION ALL به غیر از SET در عملگرهاي •
 .نمایش می یابد

استفاده  UNION ALL سطرهاي تکراري به صورت اتوماتیک حذف می شوند مگر اینکه از عملگر •
 .شود

استفاده می کنند از روش تبدیل نوع  SET که از عملگرهاي SQL دیتابیس اوراکل براي دستورات •
کسان نباشد، داده ي ضمنی استفاده نمی کند. بنابراین اگر نوع داده هاي ستون هاي متناظر ی

 .خطاي اوراکل دریافت می کنیم

  

 UNION عملگر 8.2

 

داریم که هر کدام از آنها تعدادي از سطرهاي جدول/جداول را انتخاب می  SELECT فرض کنید دو دستور
استفاده شود تمام سطرهایی که توسط آنها انتخاب شده اند  UNION کنند. اگر بین این دو دستور از عملگر

فقط یکبار  سطرهایی از دو دستور که یکسان هستند البتهبا هم ترکیب شده و نمایش می یابند 
 .نمایش می یابند

انتخاب شده اند  SELECT فقط براي ستون هایی که در دستورات UNION توجه شود که عملگر نکته:
 .عمل می کند

 .نیز در زمان بررسی یکسان بودن سطرها در نظر گرفته می شوند NULL مقادیر نکته:

 در مثال هاي این متن اگر کارمندان شرکت تغییر شغل داده باشند اطالعات شغل قبلی آنها در جدول نکته:
JOB_HISTORY  ذخیره می شود. 

 .ش دهیدمثال: اطالعات مربوط به شغل قبلی و فعلی تمام کارمندان شرکت را نمای
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را اضافه کنیم، اطالعات  DEPARTMENT_IDمثال: اگر به در دستورات مثال قبل ستون 
متفاوت  DEPARTMENT_ID  کارمندانی که شغل قبلی و فعلی آنها یکسان است ولی قبال

 .داشته اند نیز نمایش می یابد

 

 .توجه: در مثال هاي قبلی نتایج بر اساس ستون اول مرتب شده اند
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 ALL UNION عملگر 8.3

 

استفاده شود تمام سطرهاي دو دستور حتی  UNION ALL از عملگر SELECT اگر بین دو دستور
 .آنهایی که یکسان هستند نمایش می یابند

تمام اطالعات کارمندان شرکت حتی اگر شغل متفاوت داشته اند نمایش یابد. در این مثال  مثال:
اي تکراري نیز نمایش می یابند(سطرهاي داخل کادر سطره UNION ALL با استفاده از عملگر

 .قرمز رنگ). همچنین در زمان نمایش اطالعات هیچگونه عمل مرتب سازي انجام نشده است
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 INTERSECT عملگر 8.4

 

انتخاب شوند و یکسان باشند را برمی  SELECT این عملگر فقط سطرهایی که توسط هر دو دستور
 .گرداند

هاي قبلی باید تعداد و نوع داده ي ستون ها یکسان باشد ولی لزومی ندارد نام آنها برابر همانند عملگر  نکته:
 .باشد

در زمان بررسی یکسان بودن سطرها در نظر گرفته می  NULL همانند عملگرهاي قبلی مقدارهاي نکته:
 .شوند

ده گردد تا ترتیب استفاده می شود بهتر است از پرانتز استفا INTERSECT زمانی که از عملگر نکته:
 .اجراي دستورات به صورت صریح مشخص شود و براي این عملگر اولویت بیشتري درنظر گرفته شود

مثال: نمایش اطالعات کارمندانی که حوزه شغلی آنها در زمان گذشته با حال یکسان است. 
 .تغییر شغل نداشته اند 200و  176همانطور که مشخص است دو کارمند شماره 
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اگر در مثال قبل فقط اطالعات کارمندانی را بخواهیم که تغییر شغل و تغییر دپارتمان  مثال:
 .نداشته اند از دستور زیر استفاده می کنیم

 

 قرار دستور خروجی در 200  کارمند شماره  DEPARTMENT_IDبنابراین با اضافه کردن ستون 
 .ته استگذشته در دپارتمان دیگري فعالیت داش زمان در چون ندارد

  

 MINUS عملگر 8.5

 

این عملگر تمام سطرهایی که توسط دستور اول انتخاب می شوند ولی در دستور دوم قرار ندارند را برمی 
 .گرداند. در واقع عمل تفاضل بین دستور اول و دوم انجام می شود
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 .مثال: نمایش شماره پرسنلی کارمندانی که تغییر شغل نداشته اند

 

 

 ها ستون داده نوع و تعداد کردن یکسان 8.6

یکسان نیستند  SELECT استفاده می شود ولی تعداد ستون هاي دستورات SET زمانی که از عملگرهاي
باید ستون معادل تعریف شود. همچنین اگر نوع داده ستون هاي متناظر، یکسان نبود باید از توابع تبدیل 

 .نوع داده استفاده شود

رمندان نمایش یابد. همانطور که مشخص است در هرکدام از مثال: سابقه اطالعات شغلی کا
 .یک ستون متناظر با نام دلخواه و نوع داده یکسان تعریف شده است SELECT دستوات
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 مثال: نام کارمندان، حوزه فعالیت و درآمد آنها نمایش یابد. در این مثال در دستور دوم از مقدار
LITERAL  است تا به عنوان یک ستون معادل براي ستونبرابر با صفر استفاده شده 
SALARY در دستور اول باشد. بنابراین مقدار ستون SALARY  براي سطرهایی که از طریق

 .دستور دوم انتخاب می شوند برابر با صفر خواهد بود(کادر قرمز رنگ)
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 SET عملگرهاي براي BY ORDER  عبارت از استفاده 8.7

   استفاده نمود. عبارت ORDER BY از عبارت SET دستورات عملگر می توان یک مرتبه و در انتهاي
ORDER BY  بر اساس ستون هاي دستور اول عمل می کند و می تواند نام مستعار یا نام ستون هاي

 .دستور اول را بپذیرد

 .JOB_ID) ستون(مثال: مرتب سازي نتایج خروجی بر اساس ستون شماره دو در دستور اول
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 و کنترل تراکنش ها DMLدستورات  9

 

توضیح داده می شوند.  DML(Data Manipulation Language)در این فصل انواع دستورات 
هستند که باعث می شوند اطالعات جدول هاي  DMLاز نوع  INSERT ،DELETE ،UPDATEدستورهاي 

 READس مفهوم دیتابیس تغییر یابند. همچنین در ادامه، روش کنترل تراکنش ها بر اسا

CONSISTENCY  و عملیاتCOMMIT ،ROLLBACK  وSAVEPOINT  .توضیح داده می شوند 

 اجرا می شود یکی از حالت هاي زیر رخ می دهد: DMLزمانی که یک دستور از نوع 

 ).INSERTاطالعات جدید به یک جدول اضافه می شوند(توسط دستور  -
 ).UPDATEاطالعات قبلی تغییر می کند(توسط دستور  -

 ).DELETEاطالعات قبلی حذف می شوند(توسط دستور  -

که یک عمل خاصی را انجام می دهند یک  DMLدر دیتابیس اوراکل به مجموعه اي از دستورات 
 می گویند. )TRANSACTIONتراکنش(

 

 INSERT دستور 9.1

نام یک جدول از  TABLEرا در شکل زیر می بینید. در این دستور کلمه  INSERTسینتکس دستور 
نام ستون یا ستون هایی از آن جدول هستند که در لیست  COLUMNدیتابیس می باشد و کلمات 

VALUES .براي هر کدام یک مقدار خاص درنظر گرفته می شود تا در جدول مورد نظر درج شود 

 
 استفاده می شود. ‘ ‘براي مقدارهاي از نوع تاریخ یا کاراکتري از عالمت  INSERTدر دستور  نکته:

اضافه  DEPARTMENTSبه جدول  70مثال: یک سطر جدید شامل اطالعات دپارتمان شماره 
 کنید.
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به یک جدول اضافه می کنیم، شامل اطالعات براي تمام  INSERTاگر سطري که توسط دستور  نکته:
یست در آن دستور از ستون هاي آن جدول است (و ترتیب ستون هاي جدول رعایت شده باشد) دیگر نیاز ن

 نام ستون ها استفاده کنیم.

داراي چهار ستون است که در آنها توسط دستور زیر اطالعات با  DEPARTMENTSمثال:  جدول 
 نوع داده مناسب درج می شوند ولی نام ستون ها استفاده نشده است.

 
ود، براي آن ستون مقدار نام و مقدار یکی از ستون هاي جدول تعریف نش INSERTاگر در دستور  نکته:

NULL  درج می شود. همچنین می توان در ستون هاي جدول به روش صریح و با استفاده از لیست
VALUES  یک مقدارNULL .درج کرد 

چهار ستون دارد که توسط هر دو دستور در ستون سوم و چهارم  DEPARTMENTSمثال: جدول 
 درج می شود.  NULLمقدار 

 

 از توابع مختلف استفاده نمود. VALUESو در لیست  INSERTدستور می توان در  نکته:
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درج می  HIRE_DATEتاریخ و زمان فعلی سیستم در ستون  SYSDATEمثال: با استفاده از تابع 
 شود.

 
درج شود. از تابع تبدیل نوع داده  EMPLOYEESمثال: اطالعات کارمند جدید در جدول 

TO_DATE .استفاده می شود و تاریخ با فرمت مناسب ذخیره می شود 

 

 
 

 INSERT دستور از استفاده با اطالعات کُپی 9.2

اطالعات یک جدول را در جدول  INSERTاگر  سه شرط زیر رعایت شوند می توان با استفاده از دستور 
 دیگر کُپی کرد:

 استفاده شود. SUBQUERYاز یک  INSERTدر داخل دستور  -1
 برابر باشد. SUBQUERYبا دستور  INSERTنوع داده و تعداد ستون هاي دستور  -2
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 .نشوداستفاده  VALUESاز لیست  INSERTدر دستور  -3

 SALES_REPSانتخاب می شوند در جدول  SUBQUERYمثال: تمام سطرهایی که توسط دستور 
 درج شود.

 
ذخیره شود (در دیتابیس جدول  COPY_EMPدر جدول  EMPLOYEESمثال: یک کُپی از جدول 

COPY_EMP  با ساختار یکسان با جدولEMPLOYEES .(وجود دارد 

 

 INSERT دستور در تعویضی متغیرهاي از استفاده 9.3

می توان از متغیرهاي تعویضی استفاده نمود. ابتدا متغیرهاي  INSERTدر زمان درج اطالعات توسط دستور 
 دهیم. تعویضی را با ذکر چند مثال توضیح می

از جمله نام جداول، ستون ها و یا عبارات  SQLمتغیرهاي تعویضی در قسمت هاي مختلف یک دستور 
ORDER BY  و شروطWHERE  استفاده می شوند. با استفاده از این متغیرها می توانیم مقادیر یا نام ها را

ار کاربر بپرسیم و یا در بیرون از دستور تعریف کنیم. تا زمانی که این متغیرها تعیین نشود دستور اجرا نمی 
 استفاده کنیم.  &شود.. براي تعریف متغیر تعویضی باید از عالمت 
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ار کاربر پرسیده می شود و سپس بر  EMPLOYEE_NUMمثال: در این مثال ابتدا مقدار متغیر 
 اجرا می شود. SELECTاساس آن مقدار دستور 

 
 استفاده می شود. ‘ ‘براي مقدارهایی که کاراکتر یا تاریخ هستند در دستور از عالمت  نکته:
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 :SELECTمثال: استفاده از چندین متغیر در یک دستور 

 
اگر نیاز باشد فقط یکبار مقدار یک متغیر از کاربر پرسیده شود و در جاهاي دیگر که آن متغیر قرار  نکته:

 استفاده گردد. &&دارد ار همان مقدار استفاده شود باید در زمان نوشتن متغیر براي مرتبه اول از عالمت 

 بپرسید و دستور زیر را اجرا کنید.را یک مرتبھ از کاربر  COLUMN_NAMEمثال: مقدار متغیر 

 
 نیز می توان از متغیرھای تعویضی استفاده نمود. مثال: SQL*PLUSدر محیط  نکتھ:
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 SELECTقبل از دستور  DEFINEمی توان بجاي اینکه مقدار متغیر را از کاربر پرسید، از دستور  نکته:

 استفاده نمود.

 

 

 تنظیم کنید و دستور زیر را اجرا کنید. 200را برابر با  EMPLOYEE_NUMمثال: مقدار متغیر 
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درج  DEPARTMENTمثال: اطالعات مورد نیاز دپارتمان جدید از کاربر دریافت شود و در جدول 
 گردد.

 
 

 UPDATE دستور 9.4

است که از آن براي تغییر مقدار اطالعات جداول استفاده  UPDATEدستور  DMLیکی دیگر از دستورات 
 می شود. در شکل زیر سینتکس مربوط به این دستور را می بینید.

 
فقط براي یک یا چند سطر  UPDATEاستفاده شود عملیات  WHEREاگر در این دستور از عبارت  نکته:

 ر می کنند.خاص انجام می شود و در غیر این صورت تمام سطرهاي جدول تغیی

آنها برابر با  EMPLOYEE_IDبراي سطرهایی که مقدار  DEPARTMENT_IDمثال: مقدار ستون 
 تغییر یابد.  50است به مقدار  113
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 شود. 110در تمام سطرها برابر با  DEPARTMENT_IDمثال: مقدار ستون 

 
 شود. NULLبرابر با مقدار  114مثال: مقدار حق کمیسیون کارمند شماره 

 
 استفاده نمود. SUBQUERYمی توان از دستور  UPDATEدر دستور  نکته:

 شود. 205برابر با شغل و حقوق کارمند شماره  103مثال:  شغل و حقوق کارمند شماره 

 
برابر است به  200مثال: شماره دپارتمان تمام کارمندانی که شغل آنها با شغل کارمند شماره 

 تغییر یابد. 100شماره دپارتمان کارمند شماره 
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 DELETE دستور 9.5

است که یک یا چند سطر از جدول را حذف می کند. سینتکس  DMLیک دستور از نوع  DELETEدستور 
 این دستور را در شکل زیر می بینید.

 
استفاده  WHEREاختیاري است. همچنین اگر از عبارت  FROMاستفاده از کلمه  DELETEدر دستور 

هستند حذف می شوند و در غیر این صورت  WHEREشود فقط سطرهایی از جدول که مطابق با شرط 
 تمام سطرهاي جدول حذف خواهند شد.

 است را حذف کنید. Financeمثال: سطرهایی از جدول که در آن نام دپارتمان برابر با 

 
 را حذف کنید. COPY_EMPمثال: تمام سطرهاي جدول 

 
 استفاده نمود. SUBQUERYمی توان از  DELETEدر دستور  نکته:

می باشد را حذف  Publicکه نام دپارتمان آنها شبیه به  EMPLOYEESمثال: سطرهایی از جدول 
 کنید.
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می باشد  DDL(DATA DEFINITION LANGUAGE)یک دستور از نوع  TRUNCATEدستور نکته: 
عمل می کند. این دستور تمام سطرهاي یک جدول را پاك می کند و فقط  DELETEکه شبیه به دستور 

 ساختار جدول را باقی می گذارد. در شکل زیر سینتکس این دستور را می بینید.

 
 حذف شود. COPY_EMPمثال: تمام اطالعات جدول 

 
 

 دیتابیس هاي تراکنش کنترل 9.6

نامیده می شود. در دیتابیس اوراکل هر  SESSIONهر ارتباطی که یک کاربر با دیتابیس برقرار می کند 
رخ می دهد.  DDLیا  DMLخاص و به وسیله مجموعه اي از دستورات از نوع  SESSIONتراکنش در یک 

استفاده شود باید جهت  INSERT ،DELETE ،UPDATEمانند  DMLاگر در یک تراکنش از دستورات 
استفاده شود. زمانی که از  COMMITاند از دستور دائمی کردن تغییراتی که این دستورات ایجاد کرده 

استفاده می شود این تغییرات از حافظه به دیسک منتقل و در دیتابیس ذخیره می  COMMITدستور 
خاتمه  SESSIONهاي دیگر این تغییرات را خواهند دید. همچنین در صورتی که آن  SESSIONشوند و 

 SESSIONات به مقدارهاي اولیه باز می گردند. البته اگر در یک یابد تمام آن تغییرات لغو می شود و اطالع
استفاده شود دیتابیس اوراکل به صورت اتوماتیک یک عمل  DDLیک دستور از نوع  DMLبعد از دستورات 

COMMIT  انجام می دهد و دیگر نیازي به اجراي دستورCOMMIT .نیست 

 DEPARTMENTSحذف شود و یک سطر در جدول  EMPLOYEESمثال: یک سطر از جدول 
 درج گردد. سپس این تغییرات به صورت دائمی در دیتابیس ذخیره شوند
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استفاده شود تمام تغییراتی  ROLLBACK از دستور  COMMITبجاي دستور  DMLاگر بعد از دستورات 

قدارهاي اولیه باز می گردند.  که توسط آن تراکنش در حافظه انجام گرفته است لغو می شود و اطالعات به م
به صورت ناخواسته ارتباط با دیتابیس قطع شود به صورت اتوماتیک یک  COMMITهمچنین اگر قبل از 

 انجام می شود.  ROLLBACKعمل 

حذف می شوند ولی در ادامه با دستور  COPY_EMPمثال: به اشتباه تمام سطرهاي جدول 
ROLLBACK وند. تمام سطرها برگرداننده می ش 

 
، داده هاي یک جدول تغییر یابند این تغییرات موقتی DMLدستورات  COMMITاگر قبل از عمل  نکته:

 نمایش می یابند. SELECTبا دستور  SESSIONدر همان 
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تغییرات  ROLLBACKحذف می شوند ولی دستور  TESTمثال: به اشتباه تمام سطرهاي جدول 
حذف می شود و عمل  100برابر با  IDانجام شده را لغو می کند. همچنین در ادامه یک سطر با 

COMMIT  انجام می شود تا این تغییرات در دیتابیس ذخیره شوند. توجه شود که قبل از عمل
COMMIT  و در همانSESSION  دستورSELECT .تغییر انجام شده را نمایش می دهد 

 

سطرهایی از یک جدول تغییر می کنند این  DMLتوسط دستورات  SESSIONنی که در یک زما نکته:
هاي دیگر نمی توانند همزمان آنها را تغییر دهند تا زمانی که SESSIONمی شوند بنابراین  LOCKسطرها 

 رخ دهد. SESSIONدر آن  ROLLBACKیا  COMMITیک عمل 

 NAME1 از دستور DMLاگر بعد از یک دستور وقتی یک تراکنش در حال اجرا می باشد  نکته:
SAVEPOINT  استفاده شود و سپس مراحل بعدي تراکنش انجام شود می توان با دستورROLLBACK 

NAME1TO SAVEPOINT   به زمان اجراي آنSAVEPOINT  بازگشت. البته به شرطی که عمل
COMMIT  انجام نشده باشد زیرا بعد از هرCOMMIT  تمامیSAVEPOINT .هاي قبلی حذف می شوند 
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 Bو یکی دیگر به نام  DELETEبعد از دستور  Aبه نام  SAVEPOINTمثال: در تراکنش زیر یک 
انجام می شود. بنابراین می توان به هرکدام از آنها  INSERTو  UPDATEبعد از دستورات 

ROLLBACK .کرد 

 

 

 CONSISTENCY READ اصل 9.7

است یا به  SELECTو با دستور  READعملیاتی که توسط کاربران یک دیتابیس انجام می شود یا به صورت 
. در تمام این عملیات باید مکانیزمی باشد INSERT،   UPDATE ،DELETEو با دستورات  WRITEصورت 

 ی داشته باشددر دیتابیس دسترس COMMITکه هر کاربر مستقل از دیگران به داده هاي قبل از آخرین 

 SESSIONتضمین می کند یک کابر در هر  READ CONSISTENCYدیتابیس اوراکل بر اساس اصل 
هاي  SESSIONانجام نشود  COMMITشده را می بیند زیرا تا زمانی که  COMMITآخرین اطالعات 

سطرهاي به منظور نوشتن اطالعات در  SESSIONدیگر متوجه تغییرات نخواهند شد. بنابراین اگر دو 
به اطالعات مورد نیاز خود  SESSIONیکسان اقدام کنند باید منتظر هم بمانند ولی در حالت هاي دیگر هر 

 دسترسی دارد.

 READمفهوم  SESSIONهاي مختلف داشته باشد و در سطح SESSIONیک کاربر می تواند نکته: 

CONSISTENCY .پابرجاست 
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سطرهاي یک جدول تغییر می کند قبل از عمل  DML با دستورات SESSIONزمانی که در یک  نکته:
COMMIT  اطالعات قبلی در بخشی از دیسک به نامUNDO SEGMENT  قرار دارد وSESSION  هاي

 انجام شود. COMMITدیگر از طریق این بخش به اطالعات قبلی دسترسی دارند تا زمانی که عمل 

 

 SELECT دستور در UPDATE FOR عبارت 9.8

استفاده کند سطرهایی که  FOR UPDATEاز عبارت  SELECT، در یک دستور ALIاگر یک کاربر به نام 
هاي دیگر نمی توانند آن سطرها را SESSIONمی شوند و  LOCKانتخاب شده اند  SELECTتوسط دستور 

ر آن اجرا شود. البته اگ ALIتوسط کاربر  ROLLBACKیا  COMMITتغییر دهند تا زمانی که یک عمل 
شدن آنها می  UNLOCKدیتابیس منتظر   شده باشند LOCKهاي دیگر SESSIONسطرها از قبل توسط 
 اجرا می کند.  ALIرا براي کاربر  SELECT FOR UPDATEماند و سپس دستور 

استفاده کرد تا اگر سطرهایی  NOWAITاز عبارت  SELECT FOR UPDATEمی توان در دستور  نکته:
برگرداند و در  SESSIONبودند دیتابیس کنترل عملیات را به  LOCKکنیم از فبل  LOCKکه می خواهیم 

 شدن آن سطرها بماند. UNLOCKپشت صحنه منتظر 

 کنید.  LOCKدارند را SA_REPبرابر با  JOB_IDکه  EMPLOYEESمثال: سطرهایی از جدول 

 
 کنید. LOCKرا  DEPARTMENTSو  EMPLOYEESمثال: برخی از سطرهاي دو جدول 
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استفاده شود فقط سطرهایی که شامل FOR UPDATE OF COLUMN_NAME اگر از عبارت  نکته:
 می شوند. LOCKهستند  COLUMN_NAMEستون 

شوند  LOCKکه مطابق با شرط هاي دستور هستند  EMPLOYEESمثال: فقط سطرهایی از جدول 
 می باشد). EMPLOYEESدر جدول  salary(ستون 

 
ثانیه صبر می کند تا سطرهاي  Xاستفاده شود دیتابیس   FOR UPDATE WAIT Xعبارت  اگر از نکته:

 بازمی گرداند SESSIONشوند و سپس کنترل را به   UNLOCKمورد نظر 

 شدن سطرها بمانید. UNLOCKثانیه منتظر  5مثال: ابتدا 
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 ها CONSTRAINTو  DDLدستورات  10

 

) معرفی می شوند. مفهوم DDL)DATA DEFINITION LANGUAGEدر این فصل دستورات از نوع 
OBJECT  و برخی از نوع داده هایی که در دیتابیس اوراکل استفاده می شوند را توضیح می دهیم. همچنین

ها توضیح داده می شوند و خطاهایی که با رعایت نکردن آنها رخ می دهند را معرفی CONSTRAINTانواع 
 می کنیم.

 

 اوراکل دیتابیس در ها OBJECT انواع 10.1

هاي متفاوت است که متعلق به کاربران دیتابیس هستند. در جدول  OBJECTیک دیتابیس مجموعه اي از 
 هاي دیتابیس اوراکل و توضیحات آنها را می بینید. OBJECTزیر بعضی از انواع 

 
 ها به دو دسته تقسیم می شوند: OBJECTدر دیتابیس اوراکل  نکته:

1- SCHEMA OBJECTS .که تعدادي از آنها را در جدول باال می بینید 
2- NON-SCHEMA OBJECTS  ،مانند دایرکتوريTABLESPACE  وROLE. 

 ها OBJECT گذاري نام 10.2

 هاي دیتابیس اوراکل قوانین زیر رعایت شوند: OBJECTباید در نام گذاري 

 باید با حروف انگلیسی آغاز شود. OBJECTنام  -1
 کارکتر باشد. 30تا  1ن یک نام می تواند بی -2

 استفاده نمود. #و  $،  _، 9تا  z ،0تا  Z ،aتا  Aدر نام گذاري فقط می توان از کارکترهاي  -3
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 هاي دیگر که مالک آنها یکسان است متفاوت باشد. OBJECTباید با نام  OBJECT نام یک  -4

 ).TABLEاز نام هاي رزرو شده توسط دیتابیس اوراکل نمی شود استفاده کرد(مثال  -5

به بزرگی یا کوچکی حروف حساس نیست. البته زمانی که در برخی دستورات به  OBJECTنام یک  نکته:
استفاده می شود) باید بزرگی و یا کوچکی حروف رعایت  " "ها اشاره می شود(از عالمت  OBJECTنام 

 شود.

 

 اوراکل دیتابیس در ها داده نوع 10.3

داده مشخص کنیم. در دیتابیس اوراکل نوع داده ها به دو حالت  براي هر ستون از یک جدول باید یک نوع
Fixed-Length   یاVariable-Length  هستند. اگر یک ستون با نوع داده هايVariable-Length 

تعریف شود هر سطر از آن ستون می تواند داراي طول متفاوت باشد. یعنی فضایی که هر سطر از دیتابیس 
طول تمام  Fixed-Lengthاندازه مقدار آن سطر می باشد. ولی در نوع داده هاي اشغال می کند برابر با 

 سطرها یکسان است. در ادامه برخی از نوع داده هاي پرکاربرد در دیتابیس اوراکل توضیح داده می شوند.

- VARCHAR2(size):  این نوع دادهVariable-Length  است و اگر در دیتابیس پارامتر

MAX_SQL_STRING  برابر باEXTENDED  تا  1باشد طول پیش فرض آن می تواند بین
 LEGACYبرابر با  MAX_SQL_STRING). اگر پارامتر sizeبایت تعریف گردد(توسط  32767

 بایت تعریف شود. 4000تا  1باشد  طول پیش فرض می تواند بین 

- CHAR[(size)]:  این نوع دادهFixed-Length  توان طول آن را است و به صورت اختیاري می

تا  1را می توان  sizeبایت خواهد بود. ولی  1تعریف کرد. اگر طول آن تعریف نشود طول هر سطر 
 بایت تعریف نمود. 2000

- NUMBER(p,s):  این نوع دادهVariable-Length  است.در آنp  تعداد اعداد دسیمال است و
تعداد اعداد اعشاري است که می تواند  sتعریف شود. همچنین  38تا  1این تعداد می تواند بین 

 تعریف شود. 127تا  -84بین 

- DATE:  نوع دادهDATE .به منظور ذخیره سازي زمان و تاریخ تعریف می شود 

- LONG:  این نوع دادهVariable-Length  2است که طول آن در هر سطر می تواند تا حداکثر 
استفاده می  CLOBنمی شود و بجاي آن از استفاده  LONGگیگابایت باشد. معموال از نوع داده 

 گردد.
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- CLOB:  این نوع داده یکCHARACTER LARGE OBJECT  است کهVariable-Length  می

ذخیره کند. حداکثر طول  Multiple-Byteیا  Single-Byteباشد و می تواند کاراکترهاي از نوع 
ین نوع داده معموال براي باشد. از ا DB_BLOCK_SIZE * (4gigabyte -1)هر سطر می تواند 

 ذخیره صدا، تصویر یا ویدئو  استفاده می شود.

- NCLOB:  همانCLOB اگر کاراکترست دیتابیس از نوع  است ولیMultibye  نباشد نیز

 هستند را نمایش می دهد (مثال زبان چینی). Multibyteکاراکترهایی که با فرمت 

- RAW(size):  این نوع دادهVariable-Length و براي ذخیره ي داده هاي از نوع باینري  است
برابر با  MAX_SQL_STRINGیا رشته اي از کاراکترها استفاده می شود. اگر پارامتر دیتابیس 

EXTENDED  بایت تعریف گردد(توسط  32767تا  1باشد طول پیش فرض آن می تواند بین
size اگر پارامتر .(MAX_SQL_STRING  برابر باLEGACY پیش فرض می تواند  باشد  طول
براي ذخیره فایل هاي خواندنی و گرافیکی استفاده می  RAWبایت تعریف شود. از  4000تا  1بین 
 شود.

- LONG RAW همانند :RAW  گیگابایت باشد. 2است ولی طول آن در هر سطر می تواند تا 

- BLOB این :BINARY LARGE OBJECT  همانندCLOB  است ولی ذخیره اطالعات به صورت
 باینري می باشد.

- BFILE یک :LARGE OBJECT  است که براي ذخیره اطالعات باینري در یک فایل خارج از
 گیگابایت می باشد. 4دیتابیس استفاده می شود و طول آن 

- ROWID ذخیره می شود که آدرس هر سطر از یک  64: در این نوع داده یک رشته بر مبناي
 را مشخص می کند.جدول 

 استفاده نمود. LONGبجاي نوع داده  CLOBبه دلیل محدودیت هاي زیر بهتر است از نوع داده  نکته:

یک جدول را کُپی کنیم ستون هایی که نوع داده آنها  SUBQUERYاگر با استفاده از روش  -1
LONG .هستند کُپی نمی شوند 

استفاده  ORDER BYو  GROUP BYهاي در عبارت  نمی توانرا  LONGیک ستون از نوع داده  -2

 نمود.

 تعریف کنیم. LONGدر هر جدول فقط می توانیم یک ستون با نوع داده  -3

 براي آن ستون نمی توان تعریف کرد. CONSTRAINTباشد هیچ  LONGاگر یک ستون از نوع  -4
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 تاریخ و زمان براي داده نوع 10.4

 ی توان از نوع داده هاي جدول زیر استفاده نمود.م DATEبراي مقدارهاي تاریخ و زمان عالوه بر نوع داده 

 
زمانی است که اختالف دو تاریخ را می خواهیم محاسبه  INTERVALکاربرد اصلی نوع داده هاي  نکته:
 کنیم.

ماه ذخیره 2سال و  10را  Camilaمثال: یک جدول اطالعات افراد بسازید و تجربه کاري کارمند 
 کنید.

CREATE TABLE candidates ( 
    candidate_id NUMBER, 
    first_name VARCHAR2(50) NOT NULL, 
    last_name VARCHAR2(50) NOT NULL, 
    job_title VARCHAR2(255) NOT NULL, 
    year_of_experience INTERVAL YEAR TO MONTH, 
    PRIMARY KEY (candidate_id) 
); 
INSERT INTO candidates ( 
    first_name, 
    last_name, 
    job_title, 
    year_of_experience 
    ) 
VALUES ( 
    'Camila', 
    'Kramer', 
    'SCM Manager', 
    INTERVAL '10-2' YEAR TO MONTH 
    ); 

 تعریف نمود. INTERVALبراي نوع داده هاي  LITERALمی توان مقدار  نکته:

 ماه تعریف کنید تا در یک دستور خاص استفاده شود. 0سال و  10انی مثال: یک بازه زم

INTERVAL '15' YEAR 
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 ساعته تعریف کنید تا در یک دستور خاص استفاده شود. 8مثال: یک بازه زمانی 

INTERVAL '8' HOUR 

 

 داده نوع یک براي فرض پیش مقدار تعریف 10.5

استفاده شود می توان نوع داده پیش  DEFAULTاگر در زمان تعریف نوع داده براي یک ستون از کلمه 
باشد.  SQL، عبارت یا تابع LITERALفرض آن را تعیین کرد. این نوع داده پیش فرض می تواند یک 

ول اضافه بنابراین زمانی که می خواهیم یک سطر را که براي یک ستون خاص هیچ مقداري ندارد به جد
استفاده شده باشد در آن سطر مقدار  DEFAULTکنیم اگر براي نوع داده آن ستون خاص از عبارت 

DEFAULT .درج خواهد شد 

درج نشد مقدار  HIRE_DATEمقداري براي ستون  INSERTمثال:اگر در دستور 
SYSDATE.(تاریخ و زمان فعلی سیستم) در آن سطر درج شود 

 

 
 HIRE_DATEدر دستور آورده شود در ستون  NULLبنابراین در جدول باال فقط زمانی که مقدار  نکته:

 درج می شود. NULLیک مقدار 

 
 

 TABLE CREATE دستور 10.6

یک جدول بسازیم. این دستور از نوع  CREATE TABLEاگر مجوز الزم را داشته باشیم می توانیم با دستور 
DDL  آن یک عمل است بنابراین بعد از اجرايCOMMIT  به صورت اتوماتیک انجام می شود. سینتکس

نام کاربري است که مالک جدول است  [.schema]این دستور را در شکل زیر می بینید. در این سینتکس 
و زمانی که با آن کاربر متصل هستیم استفاده از آن اختیاري است. همچنین نام ستون ها و نوع داده آنها در 

 تعریف می شوند.داخل پرانتز 
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اطالعات این جدول در دیتادیکشنري  CREATE TABLEبعد از ساختن یک جدول با دستور  نکته:

 دیتابیس اوراکل ثبت می شود و می توان  با دستور زیر این اطالعات را نمایش داد.

 
 با شش ستون بسازید. EMPLOYEE2یک جدول به اسم  NADERمثال: براي کاربر 

1. CREATE TABLE NADER.Employee2   
2. (   
3. EmployeeID int,   
4. FirstName varchar(255),   
5. LastName varchar(255),   
6. Email varchar(255),   
7. AddressLine varchar(255),   
8. City varchar(255)   
9. );   

 

 DEFAULTبه صورت  CREATE_DATEبسازید و نوع داده ستون  DEPTمثال: یک جدول به نام 
) مشخصات جدول SQL*PLUS(در DESCبرابر با تاریخ سیستم شود. سپس با استفاده از دستور 

 را نمایش دهید.
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 ها CONSTRAINT انواع 10.7

تعریف می شود باید قوانین خاصی در زمان  CONSRAINTزمانی که براي مجموعه اي از داده ها یک 
ها یکسري محدودیت و شرایط  CONSTRAINT بروزرسانی، درج یا حذف آن داده ها رعایت شوند. در واقع

در نظر گرفته می شوند. می توان یک  DDLو  DMLخاص تعیین می کنند که در دستورات 
CONSTRAINT  تعریف کرد که اگر اطالعات یک جدول به یک جدول اصلی وابسته بود از حذف شدن

رچگی در سطح دیتابیس در جدول ها سبب یکپا CONSTRAINTجدول اصلی جلوگیري کند. بکارگیري 
 ها و توضیحات آنها را در جدول زیر می بینید. CONSTRAINTمی شود. انواع 

 
 

 ها CONSTRAINT مورد در نکاتی 10.8

براي نام  SYS_Cnهیچ نامی انتخاب نشود سرور اوراکل از قالب  CONSTRAINTاگر براي یک  -
 استفاده می کند و یک نام اتوماتیک ایجاد می کند. CONSTRAINTگذاري آن 

هاي  CONSTRAINTهمزمان  CREATE TABLEمی توان در زمان ایجاد یک جدول با دستور  -
هاي  CONSTRAINTمورد نیاز راتعریف نمود. همچنین می توانیم بعد از ساخته شدن یک جدول، 

 آن را تعریف کنیم.

 اطالعات مربوط به آنها در دیتادیکشنري دیتابیس ذخیره می شوند. CONSTRAINTبعد از تعریف  -

- CONSTRAINT  یکOBJECT  از دیتابیس اوراکل است بنابراین در تعیین نام آنها باید قوانین نام
 ها را رعایت کنیم. OBJECTگذاري 
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10.9 CONSTRAINT جدول سطح در و ستون سطح در 

ستون و یا جدول تعریف کرد که از نظر عملکرد هیچ ها را در دوسطح مختلف  CONSTRAINTمی توان 
تفاوتی با هم ندارد. ولی اگر در سطح جدول تعریف می شوند باید ستون یا ستون هاي مورد نظر براي آن 

CONSTRAINT .تعیین شوند 

 در سطح ستون را در شکل زیر می بینید. CONSTRAINTسینتکس مربوط به تعریف 

 
در سطح جدول را در شکل زیر می بینید. ابتدا تمام ستون ها  CONSTRAINTسینتکس مربوط به تعریف 

 ها تعریف می شوند.CONSTRAINTتعریف می شوند سپس 

 
 در سطح ستون تعریف کنید. emp_emp_id_pkبه نام  CONSTRAINTمثال: یک 

 
 مثال قبلی را در سطح جدول تعریف کنید. CONSTRAINTمثال: 

 
به صورت ترکیبی باشد و براي بیشتر از یک ستون تعریف شود فقط می  CONSTRAINTاگر یک  نکته:

 توان آن را در سطح جدول تعریف نمود.
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 را فقط در سطح ستون می توان تعریف کرد. NOT NULLهاي از نوع  CONSTRAINTنکته: 

 

10.10  COSTRAINT NULL NOT 
تعریف می شود، اگر  NOT NULLع از نو CONSTRAINTزمانی که براي یک ستون از جدول خاص یک 

براي آن ستون در نظر گرفته شود خطاي اوراکل دریافت می کنیم.  NULLمقدار  DMLتوسط دستورات 
 در آن ستون قرار نخواهد گرفت. NULLبنابراین هیچ مقدار 

از  HIRE_DATEو  EMPLOYEE_ID ،LAST_NAME،  SALARYمثال: در جدول زیر ستون هاي 
در سطرهاي جدول براي این ستون  NULLعریف شده اند بنابراین هیچ مقدار ت NOT NULLنوع 

از  CONSTRAINTبدون  COMISSION_PCTها وجود ندارد. از طرفی ستون هاي دیگر مانند 
 ذخیره می کنند. NULLهستند بنابراین مقدار  NOT NULLنوع 

 
 

10.11  CONSTRAINT UNIQUE 
براي یک ستون استفاده می شود تمام سطرهاي جدول که براي آن  CONSTRAINTزمانی که از این نوع  

هستند به صورت غیر تکراري و متفاوت از همدیگر خواهند بود ولی می توان  NULLستون داراي مقدار غیر 
این مقدارها با هم  NULLبراي آن ستون داشته باشیم(البته مطابق تعریف مقدار  NULLهر تعداد از مقدار 

  و UNIQUEاز نوع  CONSTRAINTد). همچنین می توان همزمان براي یک ستون از دو متفاوت هستن
NOT NULL  استفاده نمود. بنابراین فقط زمانی دستوراتDML  براي یک ستون از نوعUNIQUE  اجرا

 می شوند که مقدار جدید آن قبال در جدول وجود نداشته باشد. 
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 ی توان در سطح ستون یا جدول تعریف کرد.را م UNIQUEاز نوع  CONSTRAINTیک نکته: 

 در سطح جدول تعریف کنید. UNIQUEاز نوع  CONSTRAINTمثال: یک 

 
تعریف می شود سرور اوراکل به صورت اتوماتیک یک  UNIQUEزمانی که یک ستون به عنوان  نکته:

INDEX .براي آن ستون می سازد 

از نوع  CONSTRAINTمی توان براي مجموعه اي از ستون هاي یک جدول به صورت ترکیبی یک  نکته:
UNIQUE .تعریف کرد 
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10.12  CONSTRAINT KEY PRIMARY 
است ولی در دو مورد  UNIQUEهمانند  PRIMARY KEYاز نوع  CONSTRAINT تعریف و کارکرد یک

 با هم متفاوت هستند:

ذخیره کرد. در واقع به صورت  NULLی توان مقدار نم PRIMARY KEYدر یک ستون از نوع  -1
 در نظرگرفته می شود. NOT NULLاز نوع  CONSTRAINTاتوماتیک یک 

 می توان تعریف کرد. PRIMARY KEYدر هر جدول فقط یک  -2

 

را می توان به صورت ترکیبی از ستون ها تعریف  PRIMARY KEYاز نوع  CONSTRAINTیک  نکته:
 کرد.

 INDEXبه صورت اتوماتیک توسط سرور توراکل یک  PRIMARY KEYستون از نوع براي هر  نکته:
 ساخته می شود.

 

10.13 CONSTRAINT KEY FOREIGN 
تعریف  FOREIGN KEYرا به عنوان  Bستونی از یک جدول براي مثال جدول   CONSTRAINTدر این 

است ارتباط  PRIMARY KEYیا  UNIQUEکه از نوع  Aمی کنیم و آن ستون را به ستونی از جدول 
)RELATION می دهیم. این ارتباط باعت می شود ستون (FOREIGN KEY  درجدولB  فقط مقدارهایی
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نام دارد و  CHILDجدول  Bدرج شده است را بپذیرد و درج کند. جدول  Aکه قبال در ستون مرتبط جدول 
 FOREIGNیف و ستون مرتبط آن در زمان تعر PARENTمی گویند. جدول  A ،PARENTبه جدول 

KEY  و به وسیله عبارتREFRENCES  مشخص می شوند. بنابراین هر مقداري که در ستونFOREIGN 

KEY  درج می شود یا بایدNULL  .باشد یا برابر با یکی از مقدارهاي درج شده در ستون جدول مرتبط باشد 

می  PARENTي ستون مطابق مقدارها FOREGN KEYبا توجه به تعاریف باال مقدارهاي ستون  نکته:
 نیستند. PARENTباشند و یک اشاره گر به محل فیزیکی دیتا در جدول 

 
را در سطح ستون یا در سطر جدول تعریف کرد(همانند  FOREIGN KEYمی توان  نکته:

CONSTRAINT  هاي قبلی اگر به صورت ترکیبی براي چند ستون تعریف شود باید آن را در سطح جدول
 تعریف کرد). 
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 EMPLYEESدر سطح جدول تعریف کنید(جدول  FOREIGN KEYمثال: براي شکل باال یک 
 DEPARTMENT_IDاست و ستون  PARENTجدول  DEPARTMENTSو جدول  CHILDجدول 

 مرتبط است). PARENTدر جدول  DEPARTMENT_IDبه ستون  CHILDدر جدول 

 
استفاده  FOREIGN KEYیست از عبارت در سطح ستون تعریف شود نیاز ن FOREGN KEYاگر  نکته:
 شود.

 را در سطح ستون تعریف کنید. FOREGN KEYمثال: براي مثال قبلی 

 
استفاده شود می  ON DELETE CASCADEاز عبارت  FOREIGN KEYاگر در زمان تعریف یک  نکته:

ت سطرهاي وابسته است را پاك کرد و در این حال CHILDکه به جدول  PARENTتوان سطري از جدول 
 نیز  به صورت اتوماتیک پاك خواهند شد. CHILDوابسته از جدول 

استفاده شود می  ON DELETE SET NULLاز عبارت  FOREIGN KEYاگر در زمان تعریف یک  نکته:
وابسته است را پاك کرد و در این حالت ستون هاي  CHILDکه به جدول  PARENTتوان سطري از جدول 

 می گیرند. NULLبه صورت اتوماتیک مقدار  CHILDمرتبط از سطرهاي وابسته در جدول 
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بر داده هایی که  UPDATEو  DELETEدر دیتابیس اوراکل به صورت پیش فرض از اجراي دستور  نکته:
 SETیا  ON DELETE CASCADEود مگر آنکه جدول هاي دیگر به آنها وابستگی دارند جلوگیري می ش

NULL . باشند 

 

10.14 CONSTRAINT CHECK 
استفاده شود براي جدول یک شرط تعریف می کنیم که هر  CHECKنوع  CONSTRAINTزمانی که از 

 تغییري در جدول فقط با داشتن آن شرط امکان پذیر خواهد بود.

ده کرد. همچنین نمی توان از دستوري که یک استفا SYSDATEنمی توان از تابع  CHECKدر شرط  نکته:
 مقدار را در سطرهاي دیگر جدول بررسی می کند استفاده کرد.

فقط  DMLتعریف کنید که هر عمل  CHECKاز نوع  CONSTRAINTمثال: در سطح جدول یک 
 باشد. 0در صورتی اجرا شود که مقدار حقوق آن سطر بیشتر از 

 
 تعریف نمود. CHECK CONSTRAINTمی توان براي هر ستون چنیدین  نکته:

 تعریف کنید. SALARYمثال باال را در سطح ستون  CONSTRAINTمثال: 
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 هاي آن. CONSTRAINTمثال: ساختن یک جدول به همرا تعریف 

 
 

 ها CONSTRAINT نکردن رعایت از هایی مثال  10.15

است  PARENTجدول  DEPARTMENTSو جدول  CHILDجدول  EMPLYEESدر این مثال ها جدول 
 PARENTدر جدول  DEPARTMENT_IDبه ستون  CHILDدر جدول  DEPARTMENT_IDو ستون 

 مرتبط است. 

را در سطري که  DEPARTMENT_IDمقدار ستون  EMPLOYEES: می خواهیم در جدول 1مثال 
و ستون  PARENTتغییر دهیم. از آنجایی که این ستون به جدول  55است به  110برابر با 

DEPARTMENT_ID  در ستون  55وابسته است و در آن جدول هیچ مقدار
DEPARTMENT_ID  وجود ندارد بنابراین این دستور اجرا نمی شود و خطاي اوراکل دریافت می

 کنیم. 



123 
 

 
که در آن مقدار ستون  DEPARTMENTاهیم سطري از جدول : می خو2مثال 

DEPARTMENT_ID  است را پاك کنیم. ولی این دستور اجرا نمی شود و خطاي  60برابر با
 از این مقدار استفاده شده است.  CHILDاوراکل دریافت می کنیم زیرا در جدول 

 
را می توانیم پاك کنیم  60 سطر داراي مقدار DEPARTMENTS: در مثال قبلی در جدول 3مثال 

 از این مقدار استفاده نکرده است. CHILDزیرا هیچ سطري از جدول 
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 SUBQUERY از استفاده با جدول ساختن  10.16

می توان بطور همزمان یک جدول ساخت و  SUBQUERYو روش  CREATE TABLEبا استفاده از دستور 
و  CREATEمقدارهاي جدول دیگر را در داخل آن درج کرد. البته به شرطی که تعداد ستون ها در دستور 

SUBQUERY  .یکسان باشد 

 
 EMPLOYEESرا همزمان با درج کردن برخی سطرها و ستون هاي جدول  DEPT80مثال: جدول 

است در جدول جدید  80برابر با  DEPARTMENT_IDمقدار  در آن بسازید( فقط سطرهایی که
 درج شوند.).

 
از  CONSTRAINTبراي ساخت جدول استفاده می شود به غیر از  SUBQUERYزمانی که از روش  نکته:
دیگري از جدول قبلی به جدول جدید منتقل نمی شود. البته اگر  CONSTRAINTهیچ  NULLنوع 

CONSTRAINT  از نوعNULL  صورت صریح تعریف شده باشد یعنی اگر یک ستون از نوع بهPRIMARY 

KEY  باشدCONSTRAINT  از نوعNULL .به جدول جدید منتقل نمی شود 

ساخته شده اند  NULLاز نوع  CONSTRAINTمثال: در مثال قبل دو ستون از جدول جدید با 
 زیرا در جدول قبلی به صورت صریح تعریف شده اند.
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یکی از ستون ها به صورت یک عبارت محاسبه اي  SUBQUERYاگر در روش ساخت جدول با  نکته:
در مثال قبل) وگرنه  ANNSALدر مثال قبل) باید از یک نام مستعار  استفاده کرد( SALARY*12بود(

 خطاي اوراکل دریافت می کنیم.

خطاي اوراکل دریافت می  مثال: در دستور مثال قبل از نام مستعار استفاده نشده است. بنابراین
 کنیم.

 
 

 TABLE ALTER دستور 10.17

است بنابراین بعد از اجراي آن به صورت اتوماتیک توسط دیتابیس  DDLاز نوع  ALTER TABLEدستور 
انجام می شود. با استفاده از این دستور می توان عملیات زیر را براي یک جدول انجام  COMMITیک عمل 

 داد:

 یک جدول.تغییر نام ستون هاي  -
 اضافه کردن یک یا چند ستون به جدول. -

 تغییر نام ستون ها. -

 تغییر سایز یا نوع داده ستون ها. -

 ALTER TABLEفقط اگر یکی از حالت هاي زیر برقرار باشد می توان سایز یک ستون را با دستور  نکته:
 کاهش دهیم:

 جدول هیچ سطري نداشته باشد. -
 اشته باشد.د NULLآن ستون از جدول فقط مقدار  -
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 کاهش سایز کمتر از سایز تمامی مقدارهاي آن جدول براي آن ستون باشد. -

نوع داده  ALTER TABLEباشد می توان با دستور  NULLفقط زمانی که تمام مقدارهاي یک ستون  نکته:
بودن  NULLنیازي به  VARCHAR2به  CHARآن ستون را عوض کرد. البته براي تبدیل نوع داده 

 آن ستون نیست.مقدارهاي 

 

 ALTER TABLEدر دستور  DROPعبارت  ۱۰.۱۷.۱

ستون هاي یک جدول را  ALTER TABLEدر دستور  DROP COLOUMNمی توان با استفاده از عبارت 
 حذف نمود.

 را حذف کنید. DEPT80از جدول  JOB_IDمثال: ستون 

 
حذف کرد  DROPفقط می توان یک ستون را با استفاده از عبارت  ALTER TABLEدر هر دستور  نکته:

 کرد. DROPالبته هر جدول باید حداقل یک ستون داشته باشد و آن را نمی شود 

باشد و اطالعات جدول دیگر به آن  PRIMARY KEYاز نوع  CONSTRAINTاگر یک ستون داراي  نکته:
ان آن ستون را حذف کرد مگر اینکه ) نمی توPARENTو  CHIDستون وابسته باشد(رابطه 

CONSTRANT  از نوعFOREIGN KEY  به روشSET NULL  یاCASCADE .تعریف شده باشد 

 

 ALTER TABLEدر دستور  SET UNUSEDعبارت   ۱۰.۱۷.۲

براي حذف کردن یک ستون استفاده می شود اگر  DROPبا عبارت  ALTER TABLEزمانی که یک دستور 
سایز آن ستون زیاد باشد منابع سرور مشغول می شوند و ممکن است سبب کندي سیستم شود. بنابراین می 

یک ستون را به عنوان ستون حذف شده تعیین کرد و آن را غیر  SET UNUSEDتوان با استفاده از عبارت
 SETود و فضاي ذخیره ساز آزاد گردد. زمانی که یک ستون را ش DROPفعال کنیم تا در زمان مناسب 
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UNUSED  می کنیم دقیقا مانند زمانی است که آن ستون را حذف می کنیم با این تفاوت که تا قبل از
همچنان فضاي دیسک را اشغال کرده است. در شکل زیر سینتکس  DROPاستفاده از یک دستور با عبارت 

 مثال می بینید. این عبارت را به همراه یک

 
کنید و سپس آن ستون را در زمان غیر اداري و کم  UNUSEDرا  LAST_NAMEمثال: ستون 

 مشتري از دیتابیس حذف کنید تا فضاي آن آزاد شود.

 
استفاده شود به این معنی می باشد که در زمان اجراي آن  ONLINEاگر در یک دستور از کلمه  نکته:

در جدول به صورت همزمان می تواند اجرا شود و نیاز نیست جدول  DMLوع دستور هرگونه عملیات از ن
LOCK  شود و دستوراتDML  منتظر این دستور بمانند. البته وقتی از عبارتONLINE  استفاده می شود

 انجام می شود. LOCKیک زمان کوتاه در ابتدا و انتهاي دستور عمل 

 انجام شود. DMLعملیات  HIRE_DATEکردن ستون  UNUSEDمثال: در زمان 
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 ALTER TABLEدر دستور  READ ONLYعبارت  ۱۰.۱۷.۳

یک جدول را در حالت فقط  ALTER TABLEدر دستور  READ ONLYمی توانیم با استفاده از عبارت 
براي جدولی که در حالت فقط خواندنی است اجرا  DDLو  DMLخواندنی قرار دهیم. هیچ کدام از دستورات 

 ن نمی توان اطالعات آن جدول را تغییر داد.نخواهد شد. بنابرای

) READ WRITEکنید و سپس به حالت اول ( READ ONLYرا  EMPLOYEESمثال: جدول 
 برگردانید.

 
به صورت کامل  DROP TABLEقرار دارد را با دستور  READ ONLYنکته: می توان جدولی که در حالت 

 حذف کرد.

 

 TABLE DROP دستور 10.18

است و براي حذف کردن یک جدول استفاده می شود.  DDLیک دستور از نوع  DROP TABLEدستور 
 زمانی که این دستور براي یک جدول استفاده می شود موارد زیر اتفاق می افتند:

یا سطل آشغال دیتابیس منتقل می شود ولی فضاي دیسک آن آزاد  RECYCLE BINجدول به  -
 استفاده شود. DROP TABLEدر دستور  PURGEنمی شود مگر اینکه از عبارت 

 هاي مربوط به آن جدول حذف می شوند. INDEXتمام  -

- VIEW  ها وSYNONYM  هاي مربوط به آن جدول حذف نمی شوند ولیINVALID .می شوند 

 می شوند. COMMITتراکنش هاي در لیست انتظار مربوط به این جدول  -

 DROP ANYفقط توسط کاربري که مالک آن جدول است یا مجوز  DROP TABLEدستور  نکته:

TABLE .دارد می تواند اجرا شود 
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 را حذف کنید. DEPT80مثال: جدول 
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 کار با دیتابیس اوراکل گرافیکی براي ابزارهاي   11

همراه با دیتابیس یک را نصب می کنیم،  SQL SERVER زمانی که برخی از بانک هاي اطالعاتی مانند
ابزار گرافیکی مناسب نصب می شود که می توانیم با استفاده از آن به بانک اطالعاتی مقصد متصل شویم و 
دستورات مختلف را اجرا کنیم. اما در پکیج نصب دیتابیس اوراکل ابزار گرافیکی مناسب وجود ندارد و باید 

الوه بر مدیران دیتابیس، برنامه نویسان و توسعه دهندگان به صورت مجزا این ابزار را تهیه و نصب کنیم. ع
 .هم نیازمند یک ابزار گرافیکی جهت پیش برد پروژه هاي خود هستند

در ادامه سه مورد از ابزارهاي گرافیکی پرکاربرد را معرفی می کنیم. همچنین روش پیکربندي آنها و نحوه 
می شود. براي مشاهده کاراکترها و متن هاي فارسی در اتصال این ابزار به دیتابیس اوراکل توضیح داده 

دیتابیس اوراکل بهتر است تنظیماتی در سطح سیستم عامل و ابزار گرافیکی انجام شود که آنها را در این 
 .عنوان می کنیم فصل

 

11.1 DEVELOPER PL/SQL 
 PL/SQLاهم می کند ابزار یکی از پرکاربردترین نرم افزارهاي تجاري که امکان کار با دیتابیس اوراکل را فر

DEVELOPER  است. این نرم افزار توسط شرکتAllround Automations .روانه بازار شده است 
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11.2 DEVELOPER SQL ORACLE 

می باشد و  SQL DEVELOPERیکی از ابزارهایی که توسط شرکت اوراکل تهیه و توزیع گردیده است ابزار 
 می توان آن را به صورت رایگان از سایت اوراکل دانلود کرد.

 
این ابزار قابلیت نصب و اجرا در سیستم عامل هاي ویندوز و لینوکس را دارد. البته در کنار این نرم افزار باید 

 .نصب شود  JDKابزار

به مشکل بر می خورید می بایست در فایل پیکربندي  SQL DEVELOPERاگر در اجراي نرم افزار  نکته:
sqldeveloper.conf  در مسیر نرم افزار  و در پوشهbin  یکسري از تنظیمات انجام شود و دوباره نرم

 افزار را اجرا کنید.

نیز نصب می  sql developerهمراه نصب دیتابیس اوراکل یا اوراکل کالیت نگارشی از نرم افزار  نکته:
 شود.
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11.3 ORACLE FOR TOAD 

طراحی و  QUEST SOFTWAREیک نرم افزار از نوع تجاري می باشد که توسط شرکت  TOADابزار 
توسعه یافته است. این نرم افزار به نسبت دو ابزار قبلی امکانات بیشتري دیگر جهت کار با دیتابیس اوراکل 

 در اختیار می گذارد. 

 
 راه اندازي شود. NET FRAMEWORKقبل از نصب این نرم افزار باید  :نکته
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 گرافیکی ابزار  پیکربندي هاي روش 11.4

  و TOAD در این قسمت دو مدل مختلف پیکربندي ابزار گرافیکی را توضیح می دهیم که براي دو ابزار
PL/SQL DEVELOPER صدق می کند. 

است و ابزار گرافیکی در سرور مبدا نصب می باشد. در این  در این مدل دیتابیس در سرور مقصد :اول مدل
 PL/SQL در سرور مبدا و در کنار دیتابیس اوراکل یا کالینت اوراکل حالت باید یک نرم افزار

DEVELOPER  و یا TOAD نصب کنیم تا بتوانیم از طریق آن به دیتابیس مقصد متصل شویم. 
 .ندارد دیتابیس اوراکل یا کالینت اوراکل نصب به نیازي DEVELOPER SQL ابزار نکته:

 
در این حالت یک دیتابیس در سرور مبدا و در کنار نرم افزارهاي گرافیکی داریم که می خواهیم  :دوم مدل

 .به آن متصل شویم. بنابراین دیگر نیاز نیست در سرور مبدا اوراکل کالینت یا اوراکل دیتابیس را نصب کنیم
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، یک اوراکل 2یا  1بیتی باشد باید در هرکدام از مدل هاي  PL/SQL DEVELOPER 32نکته: اگر نرم افزار 

بیتی یا  32بیتی نصب کنیم وگرنه خطاي زیر را دریافت می کنیم که بیانگر ناسازگاري از لحاظ  32کالینت 
 بیتی بودن نرم افزار گرافیکی می باشد. 64

 
بیتی نصب  32بیتی باشد باید یک اوراکل کالینت  PL/SQL DEVELOPER 32ار بنابراین هر زمان نرم افز

 ).OCI.DLLکنیم تا از فایب کتابخانه اي مناسب استفاده شود(
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 گرافیکی يهاابزار توسط اوراکل دیتابیس به اتصال  روش 11.5

توضیح می را  PL/SQL DEVELOPER در این قسمت سه مدل ارتباطی بین دیتابیس اوراکل و نرم افزار
دهیم. روش برقراري ارتباط در این مدل ها براي تمام ابزارهاي گرافیکی به همین روال است. البته همانطور 

براي اتصال به سرور مقصد نیازي به نصب  SQL DEVELOPER که در قسمت قبل عنوان شد نرم افزار
 .اوراکل کالینت ندارد

یک   PL/SQL DEVELOPERسرور مبدا و در کنار ابزارابتدا حالتی را درنظر می گیریم که در : 1 مدل
بیتی هستند). بنابراین در  64بیتی هستند(یا هردو  32دیتابیس اوراکل ایجاد شده است و هردوي آنها 

دیتابیس را وارد می کنیم و  SID نام کاربري، رمزعبور و PL/SQL DEVELOPER صفحه اول نرم افزار
 .متصل می شویم
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بیتی باشد و بخواهیم به یک دیتابیس که در همین  32از نوع  PL/SQL DEVELOPER ابزاراگر  :کتهن
   بیتی نصب کنیم تا ابزار 32اکل کالینت اور یک باید شویم متصل  بیتی است 64سرور قرار دارد و 

PL/SQL بتواند از فایل کتابخانه اي مناسب استفاده کند. 
  

     PL/SQL بیتی در کنار یک نرم افزار 32افزار اوراکل دیتابیس اگر در سرور مبدا یک نرم  :2 مدل
DEVELOPER  بیتی  64بیتی داریم می توانیم به دیتابیس سرور مقصد (دیتابیس مقصد از نوع  32از نوع

 .بیتی) متصل شویم 32یا 
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اوراکل دیتابیس در همچنین به منظور ایجاد سهولت در متصل شدن به دیتابیس می توانیم در نرم افزار 
 در مسیر زیر است که tnsnames.ora را تنظیم کنیم. آدرس فایل tnsnames.ora سرور مبدا فایل

ORACLE_INSTALL_DIRECTORY همان مسیر نصب اوراکل دیتابیس در سرور مبدا می باشد. 

<ORACLE_INSTALL_DIRECTORY>/product/11.2.0/dbhome_1/NETWORK/ADMIN 
 .دیتابیس مقصد موارد زیر را اضافه می کنیم TNS براي تنظیمدر این فایل 

 

 

بیتی  32از نوع  PL/SQL DEVELOPER افزار نرم بیتی و  64اگر در سرور مبدا اوراکل دیتابیس از نوع 
 .بیتی نصب کنیم تا فایل کتابخانه اي مناسب را داشته باشیم 32باشد باید یک اوراکل کالینت 
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تنظیم شده در قسمت دیتابیس و نام کاربري و کلمه عبور به دیتابیس  TNS وارد کردن نامدر این حالت با 
 .متصل می شویم

 

 
 

 32است و یک اوراکل کالینت بیتی  32از نوع  PL/SQL DEVELOPER در این حالت نرم افزار :3 مدل
 اوراکل کالینت فایل کتابخانه ايبیتی نصب می کنیم و دیگر اوراکل دیتابیس نصب نمی کنیم. بنابراین این 

OCI.DLL  را فراهم می کند. همچنین می توانیم TNS مورد نیاز را در فایل TNSNAMES.ora  مربوط
 .به اوراکل کالینت تنظیم کنیم
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اشاره کند(در صورتی که تنظیم  ORACLE_HOME را تنظیم کنیم تا به PATH همچنین باید متغیر
جدا می شوند. قسمت مربوط به متغیرها در ویندوز در  ;یر مسیرهاي دیگر با عالمت نشده باشد). در این متغ

  و قسمت control panel / system / advanced system settings میسر
environment variables قرار دارد. 

Path=D:\DevPrograms\oracleclient_12.2.0\bin;…… 

 

 .تنظیم شده، نام کاربري و کلمه عبور به دیتابیس متصل شویم TNS در نهایت می توانیم با وارد کردن نام
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کدام از سه مدل باال اگر یک اوراکل کالینت یا اوراکل دیتابیس جدید نصب شود باید مسیر آن هر در :نکته
را باز کنید  PL/SQL DEVELOPER تنظیم شود. براي این منظور ابتدا  PL/SQL DEVELOPER در ابزار

 .را انتخاب کنید PREFRENCES گزینه TOOLS از منويو سپس 

 

  آدرس فایل OCI library آدرس اوراکل کالینت و در قسمت ORACLE HOME سپس در قسمت
OCI.DLL  را وارد می کنیم. 
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   DEVELOPER PL/SQL سازي فارسی در مهم نکات  11.6

را به شکل عالمت سوال یا نامفهوم  اگر تنظیمات زیر رعایت نشود ابزارهاي گرافیکی کاراکترهاي فارسی
بتوانند  TOAD) و (PL/SQL DEVELOPER نشان می دهند. به منظور اینکه نرم افزار گرافیکی ما

کارکترهاي فارسی ذخیره شده در دیتابیس اوراکل را به درستی نمایش دهند موارد زیر را در سیستم عامل 
 :ویندوز انجام می دهیم

را انتخاب کنید  REGION AND LANGUAGE کنترل پنل شده و سپسدر محیط ویندوز وارد  -1
 Current را انتخاب کرده و Change System Locale باید Administrative در قسمت

System Locale  را در حالت PERSIAN تنظیم کرد. 

را می زنیم  Preferences گزینه Configure و در منوي PL/SQL DEVELOPER در محیط -2
 زبان Script کلیک کرده و درقسمت Select براي تمام فونت ها بر روي Fonts تو در قسم
Arabic را نتخاب می کنیم و Apply می کنیم. 

دیتابیس نصب  وارد ریجستري کامپیوتر مبدا که در کنار ابزار گرافیکی یک اوراکل کالینت یا اوراکل -3
می   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ORACLEکردیم می شویم و وارد قسمت

که مربوط به اوراکل کالینت یا اوراکل  KEY_OraDBversionHOME شویم و سپس بر روي
       را برابر با NSL_LANG کلیک کرده و مقدار متغیر دیتابیس ما می باشد

AR8MSWIN1256 تنظیم می کنیم. توجه شود که KEY_OraDBversionHOME  بسته به
اوراکل دیتابیس یا اوراکل کالینت یک نام متفاوت دارد. همچنین می توان رجیستري را براي  مدل

 .جستجو کرد و بعد از پیدا کردن این متغیر، تنظیم الزم را انجام دهیم NLS_LANG متغیر

در دیتابیس اوراکل هر کاراکترست یکسري از حروف و زبان هاي خاص را پشتیبانی می کند. موقع : نکته
ایجاد دیتابیس یک کاراکترست براي آن انتخاب می کنیم که اگر بعدا بخواهیم آن را تغییر دهیم فقط می 
توانیم کاراکترست هایی که زیرمجموعه آن کاراکترست است را انتخاب کنیم وگرنه ممکن است اطالعات 

 .دیتابیس از بین برود
یا اوراکل دیتابیس بهتر است براي ارتباط  بنابرین در رجیستري ویندوز و پس از نصب اوراکل کالینت

ویندوزي این ابزار با دیتابیس ها یک کاراکترست مناسب انتخاب کنیم که معموال براي نمایش کاراکترهاي 
 .استفاده می کنیم AMERICAN_AMERICA.AR8MSWIN1256 فارسی / عربی از

هاي % استفاده می کنیم باید این عالمت کاراکترهاي فارسی اگر از عالمت  LIKE در زمان جستجوي نکته:
 .را با فونت انگلیسی تایپ کنیم
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12 Sequence در دیتابیس اوراکل 

 ها OBJECT هاي مختلفی وجود دارند که یکی از این OBJECT مانطور که می دانید در دیتابیس اوراکله
SEQUENCE معرفی می شود و روش ساخت و بکارگیري آن را به همراه مثال  فصل است که در این

 .توضیح می دهیم

می خواهیم براي هر  گاهی اوقات در دیتابیس نیاز به تولید اعداد جدید و ذخیره آن اعداد است. براي مثال
راي کارمند که استخدام می شود یک عدد به عنوان شماره پرسنلی تولید شود و در دیتایس ذخیره شود. ب

 .استفاده کرد SEQUENCE این منظور می توان از

یک عدد صحیح تولید می کند و می تواند به صورت اشتراکی توسط چندین کاربر مورد  SEQUENCE هر
 :عبارتند از SEQUENCE بعضی از ویژگی هاي. استفاده قرار گیرد

مثال می تواند نزولی می تواند صعودي یا نزولی باشد. براي  SEQUENCE اعداد تولیدي توسط یک -
 .تمام شود -2000شروع شود و در  1000باشد و از 

 .تولید کند (UNIQUE) می تواند اعداد واحد -

یک  PRIMARY KEY ایجاد می شود را به عنوان SEQUENCE می توان مقادیري که توسط -
 .جدول در نظر گرفت

 ر سطحاستفاده می شود کد نویسی د SEQUENCE زمانی که در دیتابیس از یک -
APPLICATION کاهش می یابد و در زمان صرفه جویی می شود. 

هاي دیگر است بنابراین  OBJECT ها مستقل از SEQUENCE تولید و ذخیره سازي اعداد توسط -
 .براي چند جدول استفاده نمود SEQUENCE می توان از یک

 .را می بینید SEQUENCE در شکل زیر سینتکس دستور ساخت

 

 .قسمت هایی که در داخل عالمت [ ] نوشته شده اند اختیاري استاستفاده از  -
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- : START WITH nشماره اولین SEQUENCE که تولید می شود برابر با n  خواهد بود. اگر از این
 .برابر با یک است n عبارت در دستور ساخت استفاده نشود به صورت پیش فرض

- :INCREMENT BY n  بر بااختالف میان هر عدد تولیدي برا n خواهد بود. مقدار n  به طور پیش
 .فرض برابر با یک است

- MAXVALUE n  یا  NOMAXVALUE :اگر از عبارت MAXVALUE n  استفاده شود بزرگترین
 خواهد بود. ولی اگر از عبارت n می تواند تولید کند برابر با SEQUENCE عددي که یک

NOMAXVALUE  استفاده شود مقدار حداکثر براي SEQUENCE  ها درنظر گرفته می شود. به
در نظر گرفته  NOMAXVALUE طور پیش فرض اگر از هیچ کدام از این عبارات استفاده نشود

 .می شود

- MINVALUE n  یا NOMINVALUE اگر از عبارت: MINVALUE n  استفاده شود کوچکترین
 ولی اگر از عبارتخواهد بود.  n می تواند تولید کند برابر با SEQUENCE عددي که یک

NOMINVALUE استفاده شود مقدار حداقل براي SEQUENCE  ها درنظر گرفته می شود. به
در نظر گرفته می  NOMINVALUE طور پیش فرض اگر از هیچ کدام از این عبارات استفاده نشود

 .شود

- CYCLE یا NOCYCLE: اگر از CYCLE استفاده شود زمانی که یک SEQUENCE ر به آخرین مقدا
 .خود می رسد می تواند مجدد از اولین عدد شروع کند

- CACHE n یا NOCHACHE: اگر از CACHE n استفاده شود اوراکل به تعداد n عدد را براي 
SEQUENCE از قبل تولید می کند و در حافظه نگه می دارد. در دستور ایجاد SEQUENCE  به

 .استفاده می شود CACHE 20 صورت پیش فرض از

- ORDER ای NOORDER : با عبارت ORDER  تضمین شود که همیشه مقدار اعداد تولیدي به
استفاده می  TIMESTAMP ترتیب درخواست ها است. براي زمانی مناسب است اعداد به عنوان

 .است NOORDER شوند. به صورت پیش فرض

شروع  1ه از ساخته می شود ک S1 به نام SECUENCE بنابراین اگر از دستور زیر استفاده شود یک -
 .خواهد بود 20هم  CACHE شده و هربار یک عدد اضافه می شود. مقدار

CREATE sequence s1; 
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تولید کنیم. این شماره از  SEQUENCE می خواهیم شماره هر دپارتمان را با استفاده از یک :مثال
 9999می تواند واحد اضافه می شود. حداکثر شماره دپارتمان نیز  10شروع می شود و هربار  280

مورد نظر  SEQUENCE .تولید می شوند (NOCYCLE) باشد. این شماره ها به صورت غیرتکراري
 .را بسازید

 

در یک ستون از جدول ذخیره می شوند و می خواهیم آن  SEQUENCE اگر اعداد تولیدي یک :نکته
کنیم. مگر اینکه ایجاد  NOCYCLE را به صورت SEQUENCE باشد باید آن PRIMARY KEY ستون

 .مکانیزمی داشته باشیم که سطرهاي با شماره قدیمی را پاك میکند

  

 SEQUENCE روش استفاده از 12.1

استفاده کنیم  NEXTVAL و CURRVAL می توانیم از شبه ستون هاي SEQUENCE بعد از ساختن یک
 و CURRVAL .یمتولید کنیم و در جدول ها ذخیره کن SEQUENCE تا بتوانیم یک عدد جدید توسط آن

NEXTVAL ستون هاي SEQUENCE  نیستند ولی ویژگی هاي آنها شبیه ستونی از جدول است. به همین
 .دلیل به آنها شبه ستون می گویند

 SEQUENCE استفاده شود یک عدد جدید براي NEXTVAL از شبه ستون SQL زمانی که در یک دستور
 قابل مشاهده است. براي اینکه بتوانیم مقدار عددي CURRVAL تولید می شود که این عدد با استفاده از

SEQUENCE را با استفاده از CURRVAL مشاهدا کنیم باید در آن SESSION یک عمل NEXTVAL 
انجام شده باشد وگرنه خطاي اوراکل دریافت می کنیم. در ادامه با یک مثال فرایند تولید و نمایش عدد 

 .ح می دهیمرا توضی NEXTVAL و CRRVAL جدید با

یا  (اجرا کند NEXTVAL) کاربر دیگر مقدار تولید کند SEQUENCE کاربري که می خواهد براي :نکته
 .داشته باشد SELECT ANY SEQUENCE را ببیند باید مجوز CURVAL مقدار
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 :مثال

 .ایجاد می کنیم milad براي کاربر seq1 به نام SEQUENCE ابتدا یک

SQL> create sequence seq1; 

Sequence created. 

را مشاهده کنیم پیغام خطا دریافت می کنیم زیرا  SEQUENCE این CURRVAL حال اگر بخواهیم مقدار
 .تولید شود SEQUENCE اجرا نشده است که مقدار NEXTVAL هنوز SESSION در این

 

 

SQL> select seq1.currval from dual;  
select seq1.currval from dual 

             * 

ERROR at line 1: 

ORA-08002 

ORA-08002: sequence SEQ1.CURRVAL is not yet defined in this session 

 .را مشاهده می کنیم CURRVAL را تولید می کنیم و سپس NEXTVAL مقدار بنابراین ابتدا

SQL> select seq1.nextval from dual; 
   NEXTVAL 

———- 

             1 

SQL> select seq1.currval from dual;             
   CURRVAL 

———- 

             1 

را درخواست می کنیم ولی از  CURRVAL جدید مقدار SESSION و در یک milad در ادامه با همان کاربر
یک  انجام نشده است خطا دریافت می کنیم. بنابراین ابتدا NEXTVAL هنوز SESSION آنجایی که در این

 .تولید می کنیم NEXTVAL مقدار

SQL> select seq1.currval from dual; 
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select seq1.currval from dual 
* 

ERROR at line 1: 

ORA-08002: sequence SEQ1.CURRVAL is not yet defined in this session 

SQL> select seq1.nextval from dual; 
   NEXTVAL 

———- 

             2 

SQL> select seq1.currval from dual; 
   CURRVAL 

———- 

             2 

 متعلق به کاربر SEQUENCE براي currval به دیتابیس متصل می شویم و مقدار ahmad حال با کاربر
milad را درخواست می کنیم. ولی خطا دریافت می کنیم. بنابراین ابتدا از nextval استفاده می کنیم. 

SQL> select milad.seq1.currval from dual; 
select milad.seq1.currval from dual 

* 

ERROR at line 1: 

ORA-08002: sequence milad.SEQ1.CURRVAL is not yet defined in this session 

SQL> select milad.seq1.nextval from dual; 
   NEXTVAL 

———- 

             3 

QL> select milad.seq1.currval from dual; 
   CURRVAL 

———- 

             3 

  

 :استفاده نمود CURRVAL و NEXTVAL می توان از SQL در بخش هاي زیر از یک دستور :نکته
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 .نیست SUBQUERY که خودش یک SELECT یک دستور SELECT در لیست -

 .باشد INSERT به شرطی که بخشی ازیک دستور SUBQUERY یک SELECT در لیست -

 .INSERT یک دستور VALUES در قسمت -

 .UPDATE یک دستور SET در قسمت -

 :استفاده نمود CURRVAL و NEXTVAL از نمی توان SQL در بخش هاي زیر از یک دستور :نکته

 .استفاده شده باشد VIEW که در داخل یک SELECT در لیست یک دستور -

 .استفاده کرده است DISTINCT که از کلمه کلیدي SELECT در داخل یک دستور -

استفاده می  ORDER BY و GROUP BY ،HAVING که از عبارت هاي SELECT در داخل یک دستور -
 .کند

 .اجرا شود SELECT و یا DELETE ،UPDATE که داخل یک دستور SUBQUERY هر -

 اضافه کنید که شماره دپارتمان آن توسط DEPARTMENTS یک دپارتمان جدید به جدول :مثال
 .ایجاد می شود dept_deptid_seq به نام SEQUENCE یک

 

 .مثال قبل را نمایش دهید SEQUENCE مقدار فعلی :مثال
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اضافه کنید. این  EMPLOYEES در ادامه مثال قبل یک کارمند جدیدالورود به جدول :مثال
این کارمند براي تولید شماره پرسنلی (کارمند در دپارتمان جدید مشغول به کار می شود

 ).استفاده شود employees_seq به نام SEQUENCE جدیدالورورد از یک

INSERT INTO employees (employee_id, department_id, 
...) 

VALUES (employees_seq.NEXTVAL, 
dept_deptid_seq.CURRVAL, ...); 

  

 DEFAULT به عنوان مقدار  SEQUENCE استفاده از 12.2

هیچ مقداري براي یک ستون خاص تعیین نشود، اگر  INSERT زمانی که در دستور همانطور که می دانید
و  12c نگارش تعریف شده باشد آن مقدار درج خواهد شد. در اوراکل DEFAULT براي آن ستون یک مقدار

 به عنوان یک مقدار SEQUENCE مربوط به یک CURRVAL و NEXVAL باالتر می توان از مقدارهاي
DEFAULT  ستون هاي جدول استفاده نمود. البته به شرطی که یک مقدار براي آنبراي SEQUENCE 

 .را داشته باشیم SEQUENCE تولید شده باشد و مجوز الزم براي دسترسی به

شود  DROP براي یک ستون بکار رفته است DEFAULT که به عنوان مقدار SEQUENCE اگر یک :نکته
احتیاج دارند  SEQUENCE از آن DEFAULT یی که به مقداردر جدول ها DML در زمان درج دستورات

 .خطاي اوراکل دریافت می کنیم و آن عمل درج انجام نخواهد شد

 مربوط به یک NEXTVAL خودش را از DEFAULT مقدار emp از جدول a1 ستون :مثال

SEQUENCE به نام s1 دریافت کند. 

 

 .می شوند سرعت دسترسی افزایش می یابد CACHE در حافظه SEQUENCE زمانی که مقدارهاي :نکته

 .رخ دهد SEQUENCE بین اعداد تولید شده از یک GAP در یکی از شرایط زیر ممکن است فاصله یا :نکته

 .شود ROLLBACK تولید شده است SEQUNCE دستوري که براي آن یک -
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 .انجام شود RECOVERY و ROLLBACK کند و عملیات CRASH سیستم -

 .دیگر مورد استفاده قرار گرفته باشد OBJECT توسط جدول یا SEQUENCE یک -

  

 SEQUENCE تغییر دادن مقدار یک 12.3

رسیده  MAXVALUE به مقدار تعریف شده براي SEQUENCE فرض کنید اعداد تولید شده توسط یک
 ناست. بنابراین در زمان تولید مقدار جدید براي آ NOCYCLE نیز از نوع SEQUENCE است و

SEQUENCEخطاي اوراکل دریافت می کنیم. می توان با استفاده از دستور ، ALTER مقدار  
MAXVALUE براي آن SEQUENCE را تغییر داد. 

 

 SEQUENCE باید مجوز الزم را داشته باشیم و یا مالک آن SEQUENCE کردن یک ALTER براي :نکته
 .باشیم

فقط می توان روند اعداد بعدي که می خواهند تولید  SEQUENCE کردن ALTER بعد از هرگونه :نکته
 .شوند را تغییر داد و اعداد قبلی به همان روال خواهند ماند

 DROP را SEQUENCE از ابتدا، اعداد جدید تولید کند باید آن SEQUENCE اگر می خواهیم یک :نکته
قابل تغییر  START WITH تمقدار عبار ALTER کنیم و دوباره با شروط جدید ایجاد کنیم. با دستور

 .نیست

  

 .کنید  DROPرا  dept_deptid_seqبه نام:  SEQUENCEمثال
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عملیات صحت سنجی آن دستور انجام می شود. براي  SEQUENCE کردن یک ALTER در زمان: نکته
آن را تولید کرده و از آن رد شده  SEQUENCE را به مقداري که MAXVALUE مثال نمی توان مقدار

 .تغییر داد و براي اجراي این دستور خطاي اوراکل دریافت می کنیم است

کمتر  SEQUENCE از مقدار فعلی MAXVALUE مقدار ALTER در دستور :مثال
 .بنابراین خطاي اوراکل دریافت می کنیم)نیز از نوع صعودي است SEQUENCE(است

 

 

 در دیتا دیکشنري  SEQUENCE مشاهده اطالعات 12.4

 .از دیتا دیکشنري قرار می گیرد VIEW که ایجاد شده است در دو SEQUENCE اطالعات هر

- DBA_OBJECTS 

- DBA_SEQUENCES 

را در  VIEW قرار دارد که ستون هاي این DBA_SEQUENCES در SEQUENCE اطالعات کامل هر
 .شکل زیر مشاهده می کنید
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ین شماره تولید شده یکی بیشتر از آخر DBA_SEQUENCES در LAST_NUMBER ستون  :نکته
 تولید خواهد شد. البته اگر یک NEXTVAL است. یعنی عددي که با یک SEQUENCE توسط هر

SEQUENCE  از CACHING استفاده کند عدد مربوط به CACHING به این عدد اضافه می شود. 

 .ها را نمایش دهید SEQUENCE اطالعات :مثال
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13 Synonym   لدیتابیس اوراکدر 
 است که به عنوان یک نام جایگزین براي SYNONYM هاي دیتابیس اوراکلOBJECT یکی از

OBJECTجدول ها ،  ( هاي دیگر دیتابیسVIEW فصلعمل می کند. در این )… و SYNONYM  و روش
 .استفاده از آن را توضیح می دهیم

 

 synonym از استفاده 13.1

 SQL دستورات نوشتن در راحتی سبب و کند می عمل ALIAS مانند SYNONYM شد گفته که همانطور

 و نام تواند می زیرا باشد سودمند هم امنیتی لحاظ از تواند می SYNONYM از استفاده همچنین.شود می
 .کند مخفی را) دارد قرار SCHEMA کدام درOBJECT( یک اصلی محل

 :کرد تعریف SYNONYM توان می زیر هايOBJECT براي

- Table 
-  View 
-  sequence  
- stored procedure – function – package  
- materialized view  
-  java class schema object  
-  user-defined object  
-  synonym 

 دیتادیکشنري در آنها به مربوط تعاریف فقط و ندارد سازي ذخیره فضاي به نیاز SYNONYMنکته: 
 .شود می ثبت اوراکل دیتابیس

 

 SYNONYM حذف و ایجاد 13.2

 را می بینید SYNONYM در شکل زیر سینتکس ایجاد یک
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 توسط تواند می SYNONYM آن شود استفاده PUBLIC کلمه از اگر SYNONYM یک ایجاد دستور در
 آن OBJECT براي الزم مجوز کاربر یک که شرطی به البته. گیرد قرار دسترسی مورد دیتابیس کاربران تمام

SYNONYM باشد داشته را. 

 .  داریم CREATE SYNONYYM مجوز به نیاز SYNONYM ساختن براي

SQL> grant create synonym to milad; 

Grant Succeeded. 

 حذف OBJECT آن یا شود ایجاد ندارد وجود که OBJECT یک براي SYNONYM یک است ممکن :نکته
 می مواجه اوراکل خطاي با SYNONYM از استفاده زمان در صورت این در باشد داده نام تغییر یا شده

 .شویم

 

 می ایجاد آن براي SYNONYM یک ولی ندارد وجود TableTableWrongTable جدول: مثال
 .شویم می اوراکل خطاي متوجه SYNONYM آن به دسترسی زمان در. شود

 

 .داریم CREATE PUBLIC SYNONYM مجوز به نیاز PUBLIC نوع از SYNONYM ساخت براي :نکته

 متفاوت آن نام باید )است  (PRIVATEسازیم می نیست PUBLIC که SYNONYM یک که زمانی :نکته
 .باشد کاربر آن هايOBJECT  تمام نام از

 .کرد استفاده SYNONYM از توان نمی دارد قرار PACKAGE یک داخل که OBJECT یک براي :نکته



154 
 

 .بسازید SYNONYM یک DEPT_SUM_VU نام با VIEW براي: مثال

 

 .کنید حذف دیتابیس از را قبل مثال SYNONYM: مثال

 

 

 مالک که DEPARTMENTS جدول براي DEPT نام به PUBLIC نوع از SYNONYM یک: مثال
 .داریم را PUBLIC SYNONYM ساخت براي الزم مجوز. بسازید است ALICE کاربر آن

CREATE PUBLIC SYNONYM dept FOR alice.departments; 

 .کنید حذف را قبل مثال SYNONYM :مثال

DROP PUBLIC SYNONYM dept; 

 :مثال

 .دهیم می ALI کاربر به را PUBLIC SYNONYM کردن DROP و ساختن جهت الزم مجوز

 

SQL> grant create public synonym to ali; 

Grant Succeeded. 

SQL> grant drop public synonym to ali; 

Grant Succeeded. 

 را آن سپس و سازیم می ali.table1 جدول براي t نام به PUBLIC SYNONYM یک ALI کاربر توسط

DROP کنیم می. 

CREATE PUBLIC SYNONYM t FOR ali.table1; 

DROP PUBLIC SYNONYM t; 
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 ALI کاربر در را USER_SYNONYMS دیتادیکشنري اگر. کنیم می ایجاد را SYNONYM آن دوباره

 .ببینیم توانیم نمی را است PUBLIC نوع از که SYNONYM این اطالعات دهیم نمایش

 این از یکی. دهیم می MILAD کاربر به را PUBLIC SYNONYM این SELECT براي الزم مجوز ادامه در
 .کافیست مجوز دو

SQL> grant  select on  t to milad; 

Grant Succeeded. 

 یا

SQL> grant  select on  ali.table1 to milad; 

Grant Succeeded. 

 .کنیم می مشاهده را SYNONYM این مقدارهاي و شویم می متصل milad کاربر با نهایت در

Select * from t; 

 .کرد استفاده توان می زیر سینتکس از است  DATABASE LINK داراي OBJECT یک اگر: نکته

CREATE [PUBLIC] SYNONYM [schema .] synonym_name 

 FOR [schema .] object_name [@ dblink]; 

 .کرد استفاده زیر سینتکس از توان می SYNONYM یک تغییر براي :نکته

CREATE OR REPLACE [PUBLIC] SYNONYM [schema .] synonym_name 

FOR [schema .] object_name [@ dblink]; 

 .کنید عوض را SYNONYM جدول: مثال

CREATE OR REPLACE PUBLIC SYNONYM t FOR ali.table22222; 
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 شده تعریف هاي SYNONYM مورد در اطالعاتی  13.3

 دیتادیکشنري ویوي در توانیم می  را اوراکل دیتابیس در شده تعریف هايSYNONYM  تمام مشخصات

DBA_SYNONYMS  ویوي با نداریم کافی مجوز اگر. ببینیم USER_SYNONYMS که آنهایی فقط 
 .بینیم می را هستند خودمان کاربر به مربوط

 

 .دهید نمایش را جاري کاربر هايSYNONYM تمام مشخصات: مثال
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14 VIEW در دیتابیس اوراکل 

VIEW یکی از OBJECT  روش ساخت و استفاده از آن را  فصلهاي دیتابیس اوراکل است که در این
 .توضیح می دهیم

 

14.1  VIEW چیست؟ 

 جهت را جدول چند یا یک اطالعات که است دیتابیس در شده ذخیره SELECT دستور یک VIEW هر
 یک با را جدول دو اطالعات از بخشی توان می مثال براي. دهد می قرار هم کنار در ویرایش یا نمایش
 کاربر یک بنابراین. کرد ذخیره VIEW یک قالب در را دستور این و کرد JOIN باهم ،SELECT دستور

 اینکه بدون کرد خواهد اجرا را جدول دو JOIN دستور یک واقع در VIEW این کردن SELECT با دیتابیس
 .باشد مطلع JOIN دستور از استفاده روش و ها ستون ها، جدول اصلی نام از

 یا SELECT دستورات از VIEW آن اطالعات محدوده در توانیم می شد ساخته VIEW یک اینکه از بعد
DML هر براي. کنیم استفاده VIEW )خالف بر MATERILIZED VIEW (دستور فقط SELECT داخلی 

 جدول یا جدول به. ندارد دیگري سازي ذخیره فضاي هیچ به احتیاج و شود می ذخیره دیتادیکشنري در آن
 .گویند می BASE TABLE اند شده استفاده VIEW داخلی دستور در که هایی

 :شود می اتجام زیر مراحل کنیم می انتخاب ویرایش یا نمایش براي را VIEW یک وقتی: نکته

 .شود می استخراج دیتادیکشنري جدول از VIEW آن داخلی دستور .1
 .شوند می بررسی الزم مجوزهاي .2
 .شود می انجام ها جدول اطالعات به دستیابی براي VIEW داخلی دستور عملیات. .3

 

 VIEW از استفاده مزایاي  14.2

 .نام اصلی جداول و ستون ها را مخفی می کنیم :دسترسی به داده ها و جدول هامحدود سازي  -

طوالنی و پیچیده براي  QUERY براي مثال یک :هاي سنگین QUERY آسان نمودن استفاده از -
 VIEW هاي دیتابیس داریم که آن را در قالب یکTABLESPACE نمایش فضاي استفاده شده از
 .اجرا خواهد شد QUERY آن VIEW ساده از آن SELECT ذخیره می کنیم و هربار با یک

 ایجاد نمایش هاي مختلف براي مجموعه اي از داده ها -
 ها APPLICATION مناسب براي استفاده در -
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 VIEW انواع  14.3

VIEWشوند می بندي تقسیم دسته دو به ها: 

 

1. SIMPLE VIEW 
 آید می بدست جدول یک از اطالعات -
  .شود نمی استفاده اطالعات بندي گروه یا توابع از داخلی SELECT دستور در -
 VIEW آن اطالعات محدوده در DML عملیات از SELECT بر عالوه VIEW ایجاد از بعد معموال -

 .شود می استفاده
2. COMPLEX VIEW 

 .شود می استخراج جدول چند از معموال VIEW اطالعات -
 .شود می استفاده اطالعات بندي گروه هاي روش یا توابع از VIEW داخلی دستور در -
 .شود نمی استفاده هاVIEW از دسته این براي DML عملیات از معموال -

 

 VIEW  ساخت روش   14.4

 می توضیح ادامه در را سینتکس این از قسمت هر. بینید می زیر شکل در را VIEW یک ساخت سینتکس
 .دهیم

 
 این با توان می است شده ایجاد خاص نام یک با VIEW یک که زمانی:  OR REPLACE عبارت -

 را VIEW یک خواهیم می اگر بنابراین. کرد ذخیره و داد تغییر را VIEW آن داخلی دستور عبارت
 آن به را الزم مجوزهاي دوباره و کنیم تعریف مجددا کنیم، DROP را آن نیست نیاز دهیم تغییر

 .بدهیم
-  FORCE : آن ندارد وجود داخلی دستور در استفاده مورد هاي جدول اگر حتی VIEW تعریف 

 شد خواهد
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-   NO FORCE  :دیتابیس در که جدولی اگر یعنی. شود می استفاده مورد این فرض پیش حالت در 
 شد نخواهد ایجاد VIEW آن باشد شده استفاده داخلی دستور در ندارد وجود

 

- ALIAS  :لیست توان می ALIAS تعریف قسمت این در را داخلی دستور در شده استفاده مورد هاي 
 شده استفاده عبارت و ها ستون ترتیب و تعداد با برابر باید ها ALIAS این ترتیب و تعداد البته. کرد
 .باشد داخلی دستور در

 

- SUBQUERY  :دستور همان SELECT داخلی VIEW است. 

 

- WITH CHECK OPTION   :نوع یک CONSTRAINT عملیات کند می تضمین که است DML 
 نامی هیچ اگر. است پذیر امکان دارد قرار VIEW آن دسترسی حوزه در که سطرهایی براي فقط
 می استفاده (SYS_Cn) دیتابیس فرض پیش هاي نام از نشود انتخاب CONSTRAINT این براي
 .شود

 
- WITH READ ONLY : عملیات هیچگونه توان نمی شود استفاده عبارت این از اگر DML آن 

VIEW آن  توان می فقط یعنی. کرد اجرا را VIEW را SELECT کرد. 
 

 را 80 دپارتمان پرسنل تمام حقوق و نام پرسنلی، شماره که کنید ایجاد VIEW یک: مثال
 .دهید نمایش را VIEW آن ساختار سپس. کند انتخاب
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 نمایش را 80 دپارتمان پرسنل تمام حقوق و نام پرسنلی، شماره که بنویسید دستور یک: مثال 
 .دهد

SELECT * FROM empvu80; 

 را دارد قرار VIEW یک اطالعات محدوده در که اطالعات از بخشی فقط توان می جدول یک همانند :نکته
 .کرد انتخاب

 حقوق  80 دپارتمان در که پرسنلی حقوق و نام پرسنلی، شماره که بنویسید دستور یک: مثال
 .دهد نمایش را گیرند می 4000 باالي

SELECT * FROM empvu80 where salary > 4000; 

 شماره دپارتمان کارمندان پرسنلی شماره و نام سالیانه حقوق که کنید تعریف VIEW یک: مثال
 .کند انتخاب را 50

 

 داشته قرار ساخت دستور لیست در هاALIAS  که نحوي به دهید تغییر را قبل مثال VIEW :مثال
 .باشند

CREATE OR REPLACE VIEW salvu50 (ID_NUMBER, NAME, ANN_SALARY)  

AS SELECT employee_id, last_name, salary*12 FROM employees 

WHERE department_id = 50; 
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 تعریف ALIAS داخلی دستور ستون چهار براي. کنید ایجاد EMPVU80 نام به VIEW یک: مثال
 .کنید

 
 

 شود استفاده EXPRESSION یک یا تابع یک از ستون یک براي VIEW یک داخلی دستور در اگر :نکته
 می دریافت اوراکل خطاي VIEW ساخت زمان در وگرنه شود استفاده ستون آن براي مستعار نام یک باید

 .کنیم

 .است شده استفاده  JOIN عمل و توابع از آن در که VIEW COMPLEX یک ایجاد: مثال

 
 

 اوراکل دیتابیس در ها VIEW اطالعات نمایش 14.5

 یا DBA_VIEWS دیتادیکشنري از توان می دیتابیس در موجود هايVIEW اطالعات نمایش براي

USER_VIEWS یک براي. کرد استفاده VIEW ستون در آن داخلی دستور TEXT و شود می ذخیره 
 .دهد می نشان را دستور آن کاراکترهاي تعداد TEXT_LENGTH ستون
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 DML عملیات با VIEW یک هاي داده تغییر  14.6

 استفاده نیز DML دستورات از SELECT دستور بر عالوه توان می VIEW یک براي شد گفته که همانطور
 .کرد

 VIEW داخلی دستور در اگر (DELETE) کرد حذف را VIEW یک از سطر یک توان نمی :نکته

 .باشد شده استفاده GROUP BY عبارت یک .1

 .باشد شده استفاده DISTINCT کلیدي کلمه از .2

 .شود استفاده گروهی تابع از .3

 .شود استفاده) ROWNUM ستون شبه(  ROWNUM کلیدي کلمه از .4

 VIEW داخلی دستور در اگر (UPDATE) داد تغییر را VIEW یک هاي داده توان نمی :نکته

 .باشد شده استفاده GROUP BY عبارت یک .1

 .باشد شده استفاده DISTINCT کلیدي کلمه از .2

 .شود استفاده گروهی تابع از .3

 .شود استفاده) ROWNUM ستون شبه(  ROWNUM کلیدي کلمه از .4

 باشد شده استفاده ستون یک براي EXPRESSION یک از .5

 VIEW داخلی دستور در اگر (INSERT) کرد اضافه جدید سطر VIEW یک هاي جدول به توان نمی :نکته

 .باشد شده استفاده GROUP BY عبارت یک .1
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 .باشد شده استفاده DISTINCT کلیدي کلمه از .2

 .شود استفاده گروهی تابع از .3

 .شود استفاده) ROWNUM ستون شبه(  ROWNUM کلیدي کلمه از .4

 باشد شده استفاده ستون یک براي EXPRESSION یک از .5

 NOT نوع از CONSTRAINT داراي که باشیم داشته BASE TABLE جدول در هایی ستون .6

NULL داخلی دستور در ولی باشند VIEW مقدار ها ستون این ضمن در. اند نشده استفاده 

DEFAULT ندارند. 

 NOT NULL نوع از که ستونی با را VIEW سپس. سازیم می ستون دو با جدول یک ابتدا: مثال

 سازیم می نیست

create table test(name varchar2(10),pers_id integer 
not null) 
create or replace view testVU as select name from 
test; 

 .کنیم می استفاده INSERT دستور از  VIEW براي

insert into testVU values('milad') 
 .کنیم می دریافت اوراکل خطاي

 

 .کنیم می تعریف DEFAULT مقدار یک است NOT NULL که جدول ستون براي

alter table test modify (pers_id integer default 1) 
 .است شده درج اصلی جدول در نظر مورد مقدار. کنیم می اجرا دوباره را INSERT دستور

insert into testVU values('milad') 
testVU from*  select 
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 شود می تضمین شود استفاده WITH CHECK OPTION عبارت از VIEW یک ساخت زمان در اگر :نکته
 و INSERT دستورات یعنی. شد خواهد اجرا DML دستورات VIEW آن اطالعات حوزه در فقط که

UPDATE آن که سطرهایی روي فقط VIEW توسط که سطري هر و شود می انجام کند انتخاب تواند می 
 .کرد حذف توان نمی ولی کرد اضافه توان می را شود انتخاب SELECT داخلی دستور

 و شد خواهد اضافه VIEW به است 20 با برابر آن دپارتمان شماره که جدیدي سطر فقط: مثال
 توسط دیگر کنند تغییر ها 20 اگر چون. کرد نخواهد تغییر دپارتمان شماره ستون در مقدار هیچ

VIEW آن حوزه در هم ها 20 غیر و شوند نمی انتخاب VIEW نیستند. 

 

 است کار به مشغول 20 دپارتمان در 201 پرسنلی شماره با کارمند قبل مثال VIEW در: مثال
 .داد تغییر را آن دپارتمان شماره مقدار توان نمی بنابراین

 

 هیچگونه توان نمی شود استفااده WITH READ ONLY عبارت از VIEW یک تعریف در اگر :نکته 
 .داد انجام VIEW آن روي DML عملیات
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 .دهید انجام DML عمل یک. نپذیرد را DML عملیات که کنید تعریف VIIEW یک: مثال

 

 

 

 از کدام هر اگر. شوند نمی حذف VIEW آن هاي جدول شود (DROP)حذف VIEW یک اگر :نکته 

BASE TABLEدر که ستون یک یا شوند حذف ها VIEW آن گردد حذف است شده استفاده VIEW به 
 .کنیم می دریافت HAS ERRORS اوراکل خطاي اجرا زمان در و شود می INVALID صورت

 .کنیم می ایجاد آن هاي ستون از یکی از VIEW یک و کرده ایجاد را جدول ابتدا: مثال

create table milad.mytable(name varchar2(10),pers_id integer); 
 
create or replace view milad.tbl_VU as select pers_id from 
milad.mytable; 

 .کنیم می حذف را ساختیم VIEW آن روي از که ستونی

alter table milad.mytable drop(pers_id); 
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 .کنیم می دیافت HAS ERRORS خطاي و کنیم می انتخاب VIEW آن

select * from milad.tbl_VU; 
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15 NDEX در دیتابیس اوراکل 

 

15.1  INDEX چیست؟ 

INDEX از یکی OBJECTدستورات اجراي سرعت افزایش منظور به توان می که است اوراکل دیتابیس هاي 
 فیزیکی آدرس معموال و شوند می تعریف جدول هاي ستون روي ایندکسها. نمود استفاده آن از

 مواردي در حتی یا و SELECT دستورات در که زمانی. کنند می ذخیره خود در هم را) rowid(رکورد
 می شود می جستجو خاص هاي سطر به دسترسی براي جدول از ستون یک روي بر ايDML دستورات

 .یابد می افزایش را سطر آن به دستیابی سرعت rowid از استفاده با توان

 داده به دستیابی هربار براي باشد نشده استفاده INDEX از خاص ستون یک براي SQL دستورات در اگر
 تمام ترتیب به یعنی. شود می استفاده FULL TABLE SCAN عمل از ستون، آن اساس بر جدول هاي

 .شوند می بررسی SQL دستور آن توسط و شوند می منتقل حافظه به دیسک از جدول سطرهاي

 کاهش را I/O عملیات و شود می جدول سطرهاي به مستقیم دسترسی سبب INDEX از استفادهبنابراین 
 .دهد می

 

 INDEX ساخت روش  15.2

INDEXیا ساخت را آنها زمان هر در توان می بنابراین. هستند جدول یک هاي داده از مستقل ها  DROP 

 .شوند می DROP نیز آن به وابسته هاي INDEX کنیم DROP را جدول یک که زمانی. کرد

 می کاربر هر همچنین. شود ساخته اوراکل دیتابیس توسط اتوماتیک صورت به است ممکن INDEX یک
 :داریم INDEX دسته دو بنابراین. بسازد INDEX جدول از ستون یک براي صریح صورت به تواند

- UNIQUE INDEX  :نوع از ستون یک جدول یک در که زمانی PRIMARY KEY یا UNIQUE 

KEY یک اتومالتیک صورت به اوراکل دیتابیس شود می تعریف INDEX نام با ها ستون این براي 
 بهتر ولی ساخت توان می هم دستی روش به را هاINDEX این که شود توجه. سازد می فرض پیش
 .بسازد را ها INDEX این دیتابیس دهیم اجازه است

- NONUNIQUE INDEX  :از دسته این INDEXایجاد جدول هاي ستون براي کاربران توسط ها 
 .یابد بهبود SQL دستورات سرعت تا شوند می
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 .بینید می را جدول یک از ستون چند یا یک براي INDEX ایجاد سینتکس زیر شکل در

 

 تا کرد استفاده UNIQUE کلمه از توان می باشند UNIQUE نظر مورد هاي ستون اگر سینتکس این در
 .باشد UNIQUE نیز INDEX نوع

 .بسازید INDEX یک LAST_NAME ستون براي: مثال

 

 .ساخت نیز را هاINDEX جدول ساخت با همزمان توان می :نکته

 .بسازید EMPLOYEE_ID ستون براي INDEX یک جدول ساخت زمان در: مثال

 

 .کنید استخراج دیتادیکشنري از را قبل مثال INDEX مشخصات: مثال

 

 

 از  و کرد تعریف هست UNIQUE که ستون یک براي نیست UNIQUE که INDEX یک توان می :نکته
 .نمود استفاده آن
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 را ستون این سپس. کنید تعریف EMPLOYEE_ID ستون براي INDEX یک ابتدا: مثال

PRIMARY KEY کنید. 

CREATE INDEX emp_id_idx2 ON 
new_emp2(employee_id); 

ALTER TABLE new_emp2 ADD PRIMARY KEY (employee_id) 
USING INDEX 
emp_id_idx2; 

 

15.3  INDEX نوع از هاي BASED-FUNCTION 

 به بخشیدن سرعت براي است شده استفاده SQL توابع از جدول از ستون یک براي SQL دستورات در اگر
  در نظر مورد تابع یعنی. کرد تعریف FUNCTION-BASED نوع از را آنها INDEX توان می دستورات این

INDEX این از زمانی اوراکل دیتابیس بنابراین. شود تعریف INDEX از دستورات در که کند می استفاده 
 .باشیم کرده استفاده تابع این

 .شود استفاده آن از زیر دستور در تا کنید تعریف INDEX یک:  مثال

 
 

 ها INDEX انواع  15.4

ساخت. در حالت پیش فرض  BITMAP و B-TREE ها را به دو مدلINDEX در دیتابیس اوراکل می توان
را  BITMAP ایجاد می شود که مشابه ساختمان داده درختی است. در مقابل B-TREE با مدل INDEX یک

تر است. اگر چه این دو مدل  مناسب هستند  هایی که داراي داده هاي تکراري زیادي داریم که براي ستون
استفاده  SQL از لحاظ ساختار فیزیکی با هم متفاوت هستند ولی هردو به منظور افزایش سرعت دستورات
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در سینتکس ساخت استفاده می  BITMAP از کلمه BITMAP با مدل INDEX می شوند. براي تعریف یک
 .شود

 .ترکیبی تعریف کرد INDEX می توان براي مجموعه اي از ستون ها(بیش از یک ستون): نکته

 :تعریف کرد به شرطی که INDEX می توان روي مجموعه اي از ستون ها(چند ستون) بیش از یک :نکته

 .بودن متفاوت باشد BITMAP یا b-TREE از لحاظ INDEX آن -

 .اوت باشدبودن متف NON-UNIQUE یا UNIQUE از لحاظ -

تعیین کرد تا  VISIBLE در دسترس یا INDEX ها را می توان به عنوانINDEX البته فقط یکی از این
 .توسط دیتابیس استفاده شود

تعریف کنید و  EMPLOYEE_ID و FIRST_NAME ترکیبی روي ستون هاي INDEX دو  :مثال
 .کنید VISIBLE یکی از آنها را

 

 INDEX کردن حذف یا دادن تغییر  15.5

 .نمود حذف را INDEX یک DROP دستور با توان می

 .کنید حذف را INDEX :مثال
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 را آن باید منظور این براي بلکه. دهیم تغییر را INDEX یک ALTER دستور از استفاده با توان نمی :نکته

DROP بسازیم ابتدا از و کرده. 

 DML عملیات شود، استفاده ONLINE عبارت از INDEX یک کردن DROP یا ساختن زمان در اگر :نکته

 .شوند اجرا جدول آن روي ما دستورات با همزمان توانند می

 .شوند می DROP نیز جدول آن هاي CONSTRAINT و هاINDEX شود، DROP جدول یک اگر :نکته

 

 دیتادیکشنري در ها INDEX اطالعات مشاهده   15.6

هاي INDEX اطالعات اصلی هرکدام از DBA_IND_COLUMNS و DBA_INDEXES دو دیتادیکشنري
 .دیتابیس را ذخیره می کنند

 .را نمایش دهید EMPLOYEES هاي جدولINDEX اطالعات :مثال
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 .را نمایش دهید LNAME_IDX اطالعات ل:مثا
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16  GLOBAL TEMPORART TABLE در دیتابیس اوراکل 

 نهایی نتایج محاسبه براي اطالعات موقت داري نگه به نیاز SQL پیچیده دستورات اجراي در اوقات گاهی
. گرفت کمک اوراکل دیتابیس در TEMPORARY هاي جدول از مواقع این در توان می که باشد می

 مخفف نام با جداول این. شود SQL دستورات اجراي سرعت افزایش سبب تواند می ها جدول این از استفاده

GTT(GLOBAL TEMPORARY TABLE) شوند می شناخته. 

 شود می ذخیره دائمی صورت به دیتابیس در جدول ساختاري اطالعات شود می ساخته GTT یک که زمانی
 تراکنش یک خاتمه از قبل تا یا و SESSION یک برقراري زمان طول در فقط جدول درونی اطالعات ولی
 ).هاtemporary tablespace یا و حافظه در(شود می داري نگه

 فقط SESSION هر ولی است دسترسی قابل هاSESSION تمام توسط زمان هر در جدول ساختار GTT در
 .بیند می را جدول این در خودش به متعلق رکوردهاي

 از دسته این در که است کرده معرفی را 18C، PRIVATE TEMPORARY TABLE نگارش اوراکل :هتنک
 هر یعنی. شود می DROP تراکنش یا SESSION انتهاي در و است موقتی نیز جدول ساختار ها جدول

PRIVATE TEMPORARY TABLE همان براي فقط SESSION است رویت قابل کرده ایجاد را آن که. 

 استفاده شود نمی تولید مستقیم صورت به REDO اطالعات هیچ GTT محتویات براي که آنجایی از :نکته
 .شود دیتابیس کارایی بهبود سبب تواند می ،temp نوع از اطالعات براي GTT از

 .بینید می ادامه در را GLOBAL TEMPORARY TABLE ساخت سینتکس

CREATE GLOBAL TEMPORARY TABLE table_name ( 
    column_definition, 
    ..., 
    table_constraints 
) ON COMMIT [DELETE ROWS | PRESERVE ROWS]; 

 

 انتهاي در ON COMMIT عبارت که تفاوت این با است معمولی جدول ساخت دستور مشابه سینتکس این
 به وابسته نوع از جدول اطالعات که کند می تعیین ON COMMIT عبارت. شود می استفاده آن

SESSION تراکنش به وابسته نوع از یا باشد. 

- ON COMMIT DELETE ROWS   :به وابسته نوع از جدول دیتاي که باشد می معنی این به 
 می TRUNCATE را جدول آن اوراکل دیتابیس ،COMMIT عمل هر از بعد یعنی. است تراکنش

 )کند می پاك را رکوردها تمام session سطح در(کند
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- ON COMMIT PRESERVE ROWS  :از نوع این در GGTیک که زمانی ها SESSION خاتمه 
 نمی حذف اطالعات دهد می رخ COMMIT که زمانی(شود می حذف جدول اطالعات یابد می

 .است SESSION به وابسته جدول نوع این بنابراین )شوند

 .کند می استفاده ON COMMIT DELETE ROWS از اوراکل دیتابیس فرض پیش صورت به: نکته

 .کنید ایجاد tbl1 نام به GTT یک: مثال

CREATE GLOBAL TEMPORARY TABLE tbl1( 
    id INT, 
    description VARCHAR2(100) 
) ON COMMIT DELETE ROWS; 

 .دهید نمایش را جدول محتویات و دهید انجام جدول این در INSERT عمل یک

 

INSERT INTO tbl1(id,description) 
VALUES(1,'Transaction specific global temp table'); 
 
select * from tbl1; 
 

 

 .دهید نمایش را جدول محتویات و دهید انجام را COMMIT عمل

commit 
SELECT id, description  
FROM tbl1; 

 

 بوده تراکنش به وابسته نوع از جدول این زیرا ندارد وجود جدول در سطري هیچ است مشخص که همانطور
 .اند شده حذف رکوردها تمام COMMIT عمل از بعد و است

 .کنیم می تکرار را باال مراحل و سازیم می SESSION به وابسته GTT یک: مثال

CREATE GLOBAL TEMPORARY TABLE tbl2( 
    id INT, 
    description VARCHAR2(100) 
) ON COMMIT PRESERVE ROWS; 
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INSERT INTO tbl2(id,description) 
VALUES(1,'Session specific global temp table'); 
 
COMMIT; 
 
SELECT id, description  
FROM tbl2; 
 

 

 جدول اطالعات مجددا و شویم می وارد جدید SESSION یک با و شویم می خارج SESSION این از حال
 .دهیم می نمایش را

SELECT id, description  
FROM tbl2; 
 

 

 .ندارد وجود نمایش براي دیتایی هیچ جدید SESSION در است مشخص که همانطور

 در INDEX آن اگرچه. کنیم استفاده INDEX از GTT جدول هاي ستون براي دهد می اجازه اوراکل :نکته
 ..شود می ایجاد SESSION آن براي GTT اطالعات محدوده

 DEFAULT TEMPORARY TABLE در را GTT اطالعات اوراکل دیتابیس فرض پیش صورت به :نکته

 .کنیم مشخص را نظر مورد TABLESPACE ساخت، دستور در توان می البته. کند می ذخیره

CREATE GLOBAL TEMPORARY TABLE table_name ( 
    column_definition, 
    ..., 
    table_constraints 
) ON COMMIT [DELETE ROWS | PRESERVE ROWS] 
TABLESPACE tablespace_name; 
  

  بجزDDL ( عملیات توان نمی باشند GTT از استفاده حال در دیگر SESSION چند یا یک اگر :نکته
(TRUNCATE آن روي GTT داد انجام. 

 .کنید INSERT آن در و بسازید تراکنش به وابسته نوع از جدول یک: مثال

CREATE GLOBAL TEMPORARY TABLE tbl3( 
    id INT 
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) ON COMMIT DELETE ROWS; 
 
 
INSERT INTO tbl3(id) VALUES(1); 

 .کنید اجرا را ALTER دستور و شوید متصل دیتابیس به دیگر SESSION یک با حال

ALTER TABLE tbl3  

ADD description VARCHAR2(100); 
 

 

 و شود حذف GTT در SESSION آن اطالعات تا کنید اجرا را COMMIT دستور قبلی SESSION در حال
 .کنید اجرا را ALTER دستور دوباره

 

 

 

 .شد خواهد اجرا خطا بدون ALTER دستور بنابراین
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 یک در SESSION آن توسط تاکنون که اطالعاتی تمام کنیم استفاده ROLLBACK دستور از اگر: نکته

GTT رود می بین از است شده ثبت تراکنش به وابسته نوع از. 

 دچار سیستم اگر بنابراین. نمود ریکاور را آنها یا و کرد تهیه بکاپ GTT هاي جدول از توان نمی: نکته
 .روند می بین از ها جدول نوع این اطالعات تمام شود خرابی

 صورت به و  شود می ذخیره TEMPORARY TABLESPACE در GTT یک اطالعات چه اگر: نکته
 UNDO در GTT به مربوط UNDO اطالعات همچنان ولی شود نمی تولید REDO آنها از مستقیم

TABLESPACE اطالعات تغییر(  شود می ذخیره UNDO هاي فایل در REDO بنابراین) شوند می ذخیره 
 .ندارد تفاوتی معمولی جدول با لحاظ این از GTT یک

 TEMPORARYدر را GTT جدول یک UNDO اطالعات توان می 12 نگارش اوراکل در: نکته

TABLESPACE از استفاده با  حالت این در بنابراین. کرد ذخیره GTT اطالعات ذخیره UNDO و REDO 

 یک از REDO تولید عملیات توان می 12 نگارش اوراکل در یعنی. یابد می کاهش اوراکل دیتابیس در
 زیرا شوند نمی حذف اما یابد می کاهش عملیات این قبل هاي نگارش در ولی نمود حذف را GTT جدول

 .شود می تولید UNDO اطالعات همچنان

 به مربوط اطالعات فقط شود استفاده GTT یک براي SESSION یک در TRUNCATE دستور از اگر: نکته
 .شود می حذف SESSION آن

 و معمولی جدولهاي از ترکیبی براي VIEW یک یا و ساخت VIEW یک GTT یک براي توان می: نکته
GTT ساخت. 

 .نمود تعریف TRIGGER GGT براي توان می: نکته
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 و تفاوت آنها PL/SQLو  SQLزبان هاي   17

 

 SQL زبان  17.1

SQLمخفف )STRUCTURED QUERY LANGUAGE  (بانک با کار براي ساده ولی قدرتمند زبان یک 
 جهانی موسسه ادامه در. است شده سازي پیاده IBM شرکت توسط ابتدا در SQL .است اطالعاتی هاي

 کرده تعیین اي رابطه نوع از هاي دیتابیس با کار براي اي رابطه زبان یک عنوان به را SQL زبان استاندارد،
 .است جهانی استانداردهاي با مطابق کامل طور به SQL زبان بنابراین. است

 از دیتابیس یک.  گرداند برمی نمایش جهت یا دهد می تغییر را ها داده اي رابطه هاي دیتابیس در زبان این
 می و کند می سازي ذخیره را هستند مرتبط هم به که اطالعاتی که است دیتابیس از نوعی اي، رابطه نوع

 هاي دیتابیس مثال عنوان به. داد قرار دستیابی مورد آنها بین ارتباط طریق از را مختلف اطالعات توان
 بهتر فراگیري منظور به شود می پیشنهاد بنابراین. هستند نوع این از MYSQL و SQL SERVER اوراکل،

 .کنیم کار اي رابطه هاي دیتابیس از یکی با SQL زبان

 جزو و شوند می اجرا دیتابیس پشتیبانی ابزارهاي در که دستوراتی از بعضی که شود توجه: نکته
 ولی SQLPLUS در STARTUP یا CONNECT یا SHUDOWN مانند. نیستند SQL زبان استانداردهاي

 .شوند می شناخته SQL دستور عنوان به اند شده طراحی SQL زبان با کار براي ابزارها این که آنجایی از

 

 SQL دستورات انواع  17.2

 :از عبارتند SQL دستورات انواع

 DML دستورات از استفاده با :DATA MANIPULATION LANGUAGE یا DML دستورات .1

 بروزرسانی و (INSERT) کردن اضافه ،(DELETE) اطالعات کردن حذف عملیات توانیم می

(UPDATE) دهیم انجام را. 

 توان می ايDDL دستورات با : DATA DEFINITION LANGUAGE یا DDL دستورات .2

OBJECTدستورات مانند. نمود حذف را شی آن یا و داد تغییر را آن ساختار و کرد ایجاد را اي 

ALTER، CREATE، DROP، TRUNCATE و RENAME. 

. است ها داده امنیت به مربوط بیشتر که DATA CONTROL LANGUAGE یا DCL دستورات .3
 .REVOKE و GRANT مانند
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4. DQL یا DATA QUERY LANGUAGE پرکاربرد دستور همان SELECT دستیابی براي که است 
 .شود می استفاده دیتابیس هاي داده

  SAVEPOINT و ROLLBACK، COMMIT مانند تراکنش کنترل دستورات .5

 

17.3  PL/SQL چیست؟ 

PL/SQL یا اي رویه نوع از زبان یک PROCEDURAL مانند است C ++یا JAVA .شرکت توسط زبان این 
 دستورات توانیم می PL/SQL از استفاده با. است شده تولید و طراحی SQL زبان توسعه منظور به و اوراکل
SQL شکل به را PROCEDURAL مانند( برنامه هاي بالك زبان این در. کنیم اجرا و کرده ایجاد 

PROCEDURE و FUNCTION (شوند می اجرا و تعریف. 

 :شوند می تعریف روش دو به ها بالك ،PL/SQL در

-  ANONYMOUS BLOCK :در ولی شوند می تعریف نام بی صورت به بالك روش این در 
 .شوند نمی ذخیره دیتابیس

- STORED PROCEDURE  :و شوند می ذخیره اوراکل دیتابیس در برنامه هاي بالك روش این در 
 STORED این. شوند می اجرا و فراخوانی هاAPPLICATION یا و کاربران توسط نام، اساس بر

PROCEDUREصورت به توانند می ها FUNCTION ، PROCEDURE یا PACKAGE تعریف 
 .شوند

 و PL/SQL هاي بالك براي SQL دستورات اجراي و PARSING عملیات اوراکل دیتابیس در: نکته
 .شود می انجام نیز آنها درونی SQL دستورات

 ذخیره زمان در دیتابیس کنیم می ایجاد اوراکل دیتابیس در STORED PROCEDURE یک وقتی: نکته
 سمانتک و سینتکس لحاظ از شده تعریف بالك یعنی. دهد می انجام را کامپایل عمل بالك این سازي

 .شود می انجام سازي ذخیره عمل نشد پیدا خطایی اگر و شوند می بررسی
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 ؟ شودمی اجرا PROCEDURE STORED چگونه  17.4

 .که در دیتابیس ذخیره شده اند را در شکل زیر می بینید PL/SQL مراحل اجراي برنامه هاي

 
 

 نسخه اوراکل دیتابیس کند می فراخوانی را دیتابیس در شده ذخیره برنامه یک APPLICATION که زمانی
     هاي اجراکننده ادامه، در. کند می ذحیره SGA از SHARED POOL قسمت در را برنامه این شده کامپایل

SQL و(EXECUTOR) PL/SQL اوراکل سرور که شود توجه. کنند می پردازش را ها برنامه این دستورات 
 .دهد می انجام PL/SQL ENGINE از استفاده با را PL/SQL هاي برنامه اجراي

 یا ANONYMOUS نوع از چه دیگر بالك یک درون از را STORED PROEDURE یک توان می: نکته

STORED PROCEDURE کرد فراخوانی. 

 :از عبارتند PL/SQL زبان اجزاي از مورد چند: نکته

- VARIABLES AND CONSTANTS : می تعریف برنامه داخل در که ثابت مقادیر و متغیرها 
 .شوند

- CRUSORS   :شوند می تعریف ضمنی یا صریح صورت به که گرهایی اشاره. 
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- EXECPTION  :بالك عادي اجراي خطا، یک رخداد زمان در PL/SQL و شود می متوقف 

EXECPTION HANDLER شود می اجرا. 

 یا و ANONYMOUS نوع از چه PL/SQL هاي بالك داخل در DYNAMIC SQL از توان می: نکته

STORED PROCEDURE کرد استفاده. 

. کند می اجرا همزمان صورت به را دارد قرار  بالك یک داخل در که SQL دستورات SQL ENGINE :نکته
 .داشت خواهیم بهتري PERFORMANCE بنابراین

 

 SQL با PL/SQL تفاوت  17.5

 :در جدول زیر تفاوت هاي این دو زبان را مشاهده می کنید

PL/SQL SQL 
بالك یا مجموعه اي از کد که براي نوشتن یک بالك 

 استفاده می شود. PROCEDUREبرنامه یا 
هاي مجزا را داریم که  QUERYما  SQLدر زبان 

 انجام می دهند. DDLو  DMLعملیات 
است یعنی روش  PROCEDURALاین زبان از نوع 

 اجراي عملیات را مشخص می کند.
است. یعنی فقط  DECLARATIVEاین زبان از نوع 

 کاري که باید انجام شود تعریف می شود.
 هر دستور به صورت مجزا اجرا می شود. ود.تمام اجزاي یک بالك برنامه، همزمان اجرا می ش

استفاده می  APPLICATIONمعموال براي ایجاد 
 شود

 معموال براي دستکاري داده ها استفاده می شود.

 باشد PL/SQLنمی تواند شامل کدهاي  باشد SQLمی تواند شامل کدهاي 
و ...) پشتیبانی  LOOPتار (دستورات کنترل ساخ و ... استفاده نمود. VARIABLE ،LOOPمی توان از 

 نمی شوند.
 طراحی شد. IBMدر ابتدا توسط شرکت  طراحی شده است. ORACLEتوسط شرکت 
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