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پیشگفتار
چرا SQL؟
از انتشاار اولین نسا

 ،SQLدنیای داده تغییرات زیادی داشات اتا م مادار

داده های تولید و جمع آوری شاده ه حد انجاار رتایده اتا
زیادی در این راهط ایااد شااده اتاا

و اههارها و مشاا

تا هتوانند شااار داده را مدیری

انندم از

میاان این هما تغییر SQL ،ها ننوان یاک جهال نینجاک از شاااز انادازه دیتاا هاا ی
مانده ات م
«اگر هرنام و رویدادی هرای پاداش دهی ه ههترین زهان هرنام نویسی وجود داش ،
مطمئنا  SQLجایهه اتکار را ها خود ه منهل می هردم»

هاا وجود ههور تکنولوژی هاای جادیاد ،و تی ها ااار هاا داده فکر

می انیز ،هنوز SQL

در راس رار می گیردم م اازن داده مبتنی هر االود از بیا  Amazon Redshiftو
 Google BigQueryنیه ه نوشاتن اورری های  SQLهرای دتاترتای ه داده های خود
نیاز دارندم ار وب های پردازش داده توزیع شااده از بی  Hadoopو  Sparkنیه ه
ترتیب دارای جعب هغلی هنام  Hiveو  Spark SQLشاده اند ،ا هرای آنها واتط اارهری
شب  SQLفراهز می تازد تا اارهران هتوانند داده ها را تحلی انندم
تاریبا  50تاال از شاروب ه اار  SQLمی گذرد و ههودی هز هازنشاسات ن واهد
شاادم یکی از دیمی ترین زهان های هرنام نویساای ات ا

اما هنوز هطور وتاایعی

اتاتجاده می شاود و خوشاحالز ا در این اتاب ههرگترین و جدیدترین ااالنات
مرهوط ه زهان هرنام نویسی  SQLرا ها شما در میان می گذارمم

هدف از این کتاب
اتاب های  SQLزیادی در دتااترس اتاا  ،از اتاب های آموزش یادگیری
اریا نوشاااتن اد  SQLه تازه اارها تا اتاههای خیلی فنی و ت صاااصااای هرای
مدیری

هانک های ااالناتیم این اتاب هم مجاهیز  SQLرا هطور نمای و وتاایع

پوشش نمی دهد ،هلک یک مرجع تاده و آتان هرای  SQLات  ،و تی ا :
•

هعضای از تاینتاا

های  SQLرا فراموش ارده و نزم اتا

تاریع نهاهی

هیندازید
•

در شااغ جدید خود ها تااری اامال متجاوتی از اههارهای دیتاهی

مواج

شده اید و می خواهید ه تجاوت ها نهاهی هیندازید
•

مدتی اتا

ها زهان دیهری اد نویسای می انید و حان نیاز اتا

دوهاره

خودتان را در مورد  SQLه روز انید
اگر  SQLناش حمایتی زیادی در شااغ شااما دارد ،پ
شما مناتب ات م

این اتاب جیبی هرای
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فصل یک – دوره آموزشی SQL
بانک اطالعاتی چیست؟
از پای شاروب می انیزم بانک اطالعاتی یا پایگاه داده 1مکانی اتا

هرای خخیره

داده 2ه شایوه ای تاازمان دار و من.زم راه های زیادی هرای تاازماندهی داده وجود
دارد و در نتیاا آن ،هااناک ااالنااتی یاا دیتااهی

هاای زیاادی هرای انت ااب وجود

داردم هانک های ااالناتی در دو دتت اصلی رار می گیرند SQL :و NoSQLم

اسکیول ()SQL
 SQLتارنام زهان اورری تااختاری اتا م تصاور انید اپلیکیشان یا هرنام ای
دارید ا روز تولد هم دوتااتان شااما را خخیره می اندم  SQLرایاترین زهانی
ات

ا می توانید هرای صحب

ها این هرنام اتتجاده انیدم

انهلیسی"Hey app. When is my husband's birthday?" :
اتکیول" SELECT * FROM birthdays WHERE person = 'husband';" :

Database
Data

1
2
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هااناک ااالنااتی  SQLرا ا لاب بااناک اطالعااتی رابااه ای 1می ناامناد زیرا این
هانک های ااالناتی از رواهط تشاکی شاده اند ،یهی ا نموما جداول ااالم می
شاااودم جدول های زیادی ه هز متصا ا می شاااوند تا یک پایهااه داده یا هانک
ااالناتی ایااد شااودم در شااک  1-1تصااویر راهط در یک هانک ااالناتی

SQL

نمایش یافت ات م

شکل  1-1یک راهط (جدول نیه نامیده می شود) در هانک ااالناتی

مهمترین یهی ا هاید در مورد پایهاه داده  SQLدر ن.ر داشا

SQL

این اتا

ا

مسااتلهم یک الگوی 2از پیش تعیین شااده می هاشاادم می توانید ه الهو ه ننوان
راهی هرای تاازماندهی یا تااختاردهی داده ها در هانک ااالناتی نهاه انیدم فر
انید می خواهید جدولی ایااد انیدم ب از هار اردن هر گون داده ای در جدول،
هایسااتی در مورد تاااختار جدول تصاامیز گیری انید ،از جمل می خواهید جدول
ند تتون داشت هاشد ،آیا تتون مادار نددی پر خواهد شد یا انشاری و یرهم

Relational Databases
Schemas

1
2
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او اتی وجود دارد ا داده را نمی توان ه شاایوه ای تاااختاردهی شااده

تاازماندهی اردم داده های شاما ممکن اتا

فیلدهای متغیر داشات هاشاد یا نزم

هاشد ا هین ندین ماشین توزیع شودم این موا ع ات

ا  NoSQLهکار می آیدم

NoSQL
 NoSQLه معنی "ن تنها  "SQLاتا ا م در این اتاب ه جهریات آن پرداخت
نمی شود ،اما هایستی هدانیز ا این اصطالح در ده  2010رواج زیادی پیدا ارد
و مهز ات

هدانید ا راههای زیادی هرای خخیره داده یر از جداول ،وجود داردم

هااناک ااالنااتی  NoSQLا لاب ها ننوان بااناک اطالعااتی یر رابااه ای 1در ن.ر
گرفت می شاود و ه اشاکال و اندازه های م تلجی در دتاترس اتا م ویاگی اصالی
آنها داشاتن الهو یا اتاکما پویا اتا  ،هدین معنی ا نزم نیسا

الهو یا اتاکمای

هانک ااالناتی از اهتدا مش ص و ج شودم
معروفترین هااناک ااالنااتی  NoSQLهااناک هاای  MongoDBاتااا  ،اا هطور
اختصااصای تر یک هانک ااالناتی تاند اتا م در شاک  2-1تصاویر اریا خخیره
داده در  MongoDBها ننوان یاک هااناک ااالنااتی  NoSQLنماایش یاافتا اتااا م
متوج خواهید شاد ا داده ها در جدول تااختاردهی شاده نیسا

و تعداد فیلدها

(مشاه تتون) از یک تند ه تند دیهر (مشاه تطر) متغیر ات م
مادم اافی اتا م هدف از شارح بلی این اتا

ا هدانیز اانون تمراه این

اتاب هانک های ااالناتی  SQLاتاا م حتی ها معرفی  ،هیشااتر شاارا
ااثریا

ها هنوز

داده هاای خود را در جاداول هااناک هاای ااالنااتی راهطا ای خخیره می

انندم

Non-relational Databases

1
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شکل  2-1مامون ای (انواب جدول) در یک  ،MongoDBیک هانک ااالناتی

NoSQL

تاریخچه SQL
داتر ادگار اف تد ااد 1از اد نویسان  IBMه ننوان پدر هانک ااالناتی راهط
ای شناخت می شودم وی در تال  1970مدل راهط ای هانک ااالناتی را توصیف
اردم
در تاال  1974زهان اورری تااختاردار هاهر شدم در تال  1978شرا

IBM

اار هر روی ایده های اد را شاروب ارده و محصاولی ه نام  System/Rرا منتشار
اردم
در تااال  1986اولین الهوی آزمایشاای هانک ااالناتی راهط ای  IBMمنتشاار
شاد و توتاط  ANSIاتاتاندارد تاازی شادم اولین هانک ااالناتی راهط ای توتاط
 Relational Softwareمنتشر شد ا هعدا اوراا نام گرف م

Dr. Edgar F. Ted Codd

1
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فرآیند SQL
و تی یک فرمان  SQLتوتاط  RDBMSاجرا می شاود ،تایساتز ههترین راه هرای
اناام درخواتا

را تعیین می اند و موتور  SQLشایوه تجسایر وهیج را مشا ص

می اندم نناصر م تلجی در این فرآیند شرا

داردم این نناصر نبارتند از:

o

انهام اننده اورری ()Query Dispatcher

o

موتورهای ههین تازی ()Optimization Engines

o

موتور جستاوی االتیک ()Classic Query Engine

o

موتور اورری  )SQL Query Engine( SQLو یره

موتور اورری االتاایک تمامی اورری های یر  SQLرا رتاایدگی می اند اما
موتور اورری  SQLنمی تواند این فای های منطای را رتیدگی اندم
نمای شماتیک معماری  SQLدر زیر آمده ات :
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فرمان های SQL
فرامین اتتاندارد  SQLهرای تعام ها هانک ااالناتی راهط ای شام

CREATE,

 SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, DROPمی هاشاندم این فرمان ها را می توان
آنها تاسیز هندی ارد:

ه گروه های زیر هراتاس ماهی

زبان تعریف داده – DDL
فرمان
CREATE

ALTER

DROP

شرح
هرای خلق جادول جادیاد ،نماایی از جادول یاا تاااایر
اشیای هانک ااالناتی اتتجاده می شود
هرای تعدی و ویرایش شاای هانک ااالناتی موجود
از بی جدول اتتجاده می شود
هرای حذف ا جدول ،نمای جدول یا تاایر اشایای
هانک ااالناتی اتتجاده می شود

زبان دستکاری داده – DML
فرمان
SELECT

شرح
هرای هاازیاافا

راوردهاای خااصااای از یاک یاا

ند جدول اتتجاده می شود

INSERT

هرای خلق راورد اتتجاده می شود

UPDATE

هرای ویرایش راوردها اتتجاده می شود

DELETE

هرای حذف راورد اتتجاده می شود
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زبان کنترل داده DCL -
فرمان

شرح

GRANT

هرای دادن ماوز ه اارهران اتتجاده می شود
هرای پ

REVOKE

گرفتن ماوز انطاا شااادن ها ااارهر

اتتجاده می شود

سیستم های مدیریت بانک اطالعاتی ()DBMS
ممکن اتا

ها اصاطالحاتی ون  PostgreSQLیا  SQLiteهرخورد ارده هاشاید و
فر ی ها  SQLداردم این ها دو نوب ساایسااتی مدیریت

ها خودتان فکر انید ا
1

بانک اطالعاتی ( )DBMSمی هاشند ،نرم افهارهایی ا هرای اار ها هانک ااالناتی
اتتجاده می شوندم
 RDBMSترنام المات تیستز مدیری

هانک ااالناتی راهط ای

( Relational

 )Database Management Systemمی هاشادم RDBMSها اتااس اار تایساتز های
دیتاهی

مدرن می هاشاندم یک  RDBMSتیستز مدیری

هانک ااالناتی ات

ا

هراتاس مدل راهط ای معرفی شده توتط ااد ایااد شده اندم
تایساتز های مدیری

هانک ااالناتی نالوه هر مشا ص اردن شایوه ایم ورت

داده و تاازماندهی آن ،اارهایی ون مدیری

دتاترتای اارهران یا هرنام های

دیهر ه داده ها هانک ااالناتی را اناام می دهندم یک ساایسااتی مدیریت بانک
اطالعاتی راباه ای ( 2)RDBMSنرم افهاری اتا

ا اختصاااصااا هرای هانک های

ااالناتی راهط ای یا هانک های ااالناتی متشک از جداول اراحی شده ات م

Database Management Systems
Relational Database Management System

1
2



راهنمای جیبی

8

SQL

هر  RDBMSاجرا متجاوتی از  SQLدارد ،هدین معنی ا تینتاا

اد آن ها نرم

افهارهاای دیهر انادای فرم داردم هرای مثاال ،در اداما اریا گرفتن خروجی 10
تطر داده از پنج  RDBMSم تلف آمده ات :
MySQL / PostgreSQL / SQLite:
;SELECT * FROM birthdays LIMIT 10

Microsoft SQL Server:
;SELECT TOP 10 * FROM birthdays

Oracle:
;SELECT * FROM birthdays WHERE ROWNUM <= 10

جستجوی سینتاکس  SQLدر اینترنت
و تی تاینتاا

 SQLرا هصاورت آنالین گوگ می انیز ،همیشا  RDBMSمورد

اتاتجاده خود را در جساتاو ههناانیدم و تی من داشاتز  SQLیاد می گرفتز ،اصاال
هاور نداشاتز ا ادهای ا ی و درج شاده از اینترن

اار ن واهند ارد و تنها دلی

آن هز همین  RDBMSات !
هدین شک جستاوی آنالین اناام می شود:
Search: create table datetime postgresql
→ Result: timestamp
Search: create table datetime microsoft sql server
→ Result: datetime
جستاو ه شک زیر نتیا مناتبی ندارد:
Search: create table datetime
→ Result: syntax could be for any RDBMS
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این اتاب اصول پای  SQLرا ه همراه تجاوت های هریف پنج تیستز مدیری
هااناک ااالنااتی معروف شااااما

Microsoft SQL ،SQLite ،PostgreSQL ،MySQL

 Serverو  Oracleپوشاش می دهدم تا تایساتز مدیری

هانک ااالناتی اول منبع

هاز هسااتند ،ه این معنی ا اتااتجاده از آنها هرای هم رایهان اتاا
آخر یعنی مایکروتااف
ه یک شارا

و دو مورد

 SQLتارور و اوراا خصاوصای هساتند ،یعنی مالکی

آنها

تعلق دارد و اتاتجاده آنها مساتلهم صارف ههین اتا م در جدول

 1-1تجاوت این  RDBMSلیس

شده ات م

جدول  1-1ماایس انواب معروف تیستز مدیری
مالک

DBRM

منبع هاز

MySQL

منبع هاز

PostgreSQL

هانک ااالناتی راهط ای ()RDBMS

ویژگی های مهی
•

تاایسااتز مدیری

هانک ااالناتی معروفی

ات
•

ا لاب همراه هاا زهاان هاای توتا اعا وب از
بی  CSS ،HTMLو جاواتاکری

اتاتجاده

می شود
•

توتاط اوراا خریداری شاده اما ه همان
شک منبع هاز مانده ات

•

اتتجاده آن در حال رشد تریع ات

•

ا لاب هاا فنااوری هاای منبع از بیا

Docker

و  Kubernetesاتتجاده می شود
•

هرای مامونا داده هاای ههرک ااارآماد و
نالی ات
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مالک

DBRM

متن هاز

SQLite

مایکروتاف

Microsoft
SQL Server

ویژگی های مهی
•

پر اتاااتجااده ترین موتور هااناک ااالنااتی
جهان ات

•
•

در پلتجرم های  IOSو اندروید رواج دارد
از حاز اتا

و هرای هانک های ااالناتی

او ک نالی ات

اوراا

•

پر اتتجاده ترین  RDBMSپولی ات

•

ا لب ه همراه محصاونت مایکروتااف
بی

 Microsoft Azureو .NET framework

اتتجاده می شود
•

در پلتجرم ویندوز رایج ات

•

یک  RDBMSپولی رایج ات

•
Oracle

ا لاب در شاااراا

هاای خیلی ههرک هاا

ماادیر زیاد خصاایصاا  ،اههار و پشااتیبانی
اتتجاده می شود

آموزش نصاب و طعات اد مرهوط ه هر ادام از این  RDBMSرا می توان در
ه ش  RDBMS Softwareپیدا اردم

کوئری SQL
در دنیای هرنام نویسای هرای  SQLیک م جف یا تارنام اختصااری رایج ه نام
 CRUDوجود دارد ا حرف اول الماات الیادی  Update ،Read ،Createو
اتا م این هار نملیات اصالی اتا
دتترس ات م

از

Delete

ا در یک هانک ااالناتی یا پایهاه داده در

