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 ئۆراکڵ بەرنامەى دابەزاندنى
 دەکەیـن  Setupئایکۆنى لە کلاک و بەرنامەکەوە سادى ناو دەچانە سەرەتا

 جێبەجێدەکەین هەنیاوەکان

  ەبك Nextپاشان

 دیاریبکە ئۆپشنە ئەم
 

 بکە Next پاشان



2016محمد کاظم جاف                زانکۆى سلێمانى              : ئاماده كردنی   4  

  ەبك Nextپاشان

 دابنێ پاسۆرد لێرەدا
 بەم دواتر ئاگاداربە
 دەباپ داخڵ پاسۆردە

 بەرنامەکە ناوەکە بەاڵم
 ناوەکەش دایدەنێپ خۆى

System 
 یان
Sys 

 دەبێپ
   بكة Nextپاشان
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 لەم هەنیاوەکاندوايى 
 بکە Finishخشتەدا

 بکە Install پاشان
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 ئۆراكڵ به رنامه ی
Oracle Databse 

 یان سه رشاشه  كه  دکته  ئایكۆنه كه  به رنامه كه  دابه زاندنی دوای
 ده رده كه وکپ پررگرامدا لاستی له 

 Go To Database Home Pageكلاكی شێوه یه یه  له م 
 بكه یپ ئاش له به رنامه كه دا ئه وه ی بۆ لێبكه 

 و ناو داوای به رنامه كه  كردنه وه  دوای
 یه كه مجار ده كات لێ پاسۆردت
 پاسۆرده كه یو   system ناوه كه ی
 دابه زاندنی له كاتی داماننا خۆمان

 ده تواناپ دوایی و به رنامه كه دا
  خۆت به ئاره زووی بایۆریپ

 ،ده رده كـه وکپ بـۆ شـێوه یه ت ئـه م و به رنامه كـه  نـاو ده چاته  ئاستا
 ئـایكۆناكی سـه ره وه  له به شـی  ،تێدایـه سـه ره كی ئـایكۆنی كۆمه ااك

 له به رنامه كه  ده ره وه یه  چوونه  بۆ Logout تێدایه 
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   Userچۆناه تی دروستكردنی
 به شی سه ر ده چانه  یوزه ر دروستكردنی بۆ

Administration چه ند ده كه ین له سه ر كلاكی 
  ترده كرکته وه  ئایكۆنێكی

 ئایكۆنی له سه ر كلاك دواتر
database User و ده كه ین 

 Creat User هه اده بژکرین، 
 ده كرکته وه  بۆ خشته یه كمان
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 ناوو دانانی بۆ به شه  ئه م
 دواتر  ،یوزه ره كه بۆ پاسۆرد

 یوزه ره كه  ناو چونه  بۆ
 و ناو به م تاایدا كاركردن
 ناو ده چاته  پاسۆرده 

 یوزه ره كه وه 

 :User Privilegesبۆ یوزه ره كه  بۆ تێدایه  هه ابژارده ی كۆمه اێك به شه ی ئه م 
 له ناو بكات دروسپ فاو یان بكات دروسپ خشته  بده یپ یوزه ر  به  رکیه  نمونه 

  بۆشایاه كه   له  ده ده یپ راسپ ناشانه ی هه ابژارده كه دیاریكردنی بۆ یوزه ره كه 

 ئایكۆنی له سه ر كلاك یوزه ره كه  دروستكردنی بۆ كاره كان ته واوكردنی دوای
Craete خشته كه دایه  سه ره وه ی كه له به شی  ،ده كه ین  

 چه ندین ده توانان  ،بووه دروسپ یوزه ره كه  ده بانان ده كه ینه وه  سه یری دواتر
 بكه ین دروسپ رکیایه  به و یوزه ر
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 چۆناه تی گۆرینی پاسۆردی ئۆراكڵ

  بیۆریپ به رنامه كه  پاسۆردی لێره دا ده تواناپ
 Administration ئایكۆنی له سه ر كلاك

 لاسته كه دا له ناو  ،ده كرکته وه لاستێك ده كه ین
 له سه ر كلاك

 chang my password ده كه ین، 
  ده كرکته وه  بۆ خشته یه كمان

 بنوسه و كۆنه كه  پاسۆرده كه  یه كه م خانه ی  ،هه یه خانه مان سێ خشته یه دا له م
 پاسۆرده  به م ئاتر و بنوسه و تازه  پاسۆرده كه  سێاه م و دووه م خانه كانی له 

 بارنه چێپ پاسۆرده ت ئه م ئاگادارباپ ده بێپ به رنامه كه وه  ناو دکاته  تازه یه 
 Apply Changes ئایكۆنی له سه ر كلاك خشته كه دا سه ره وه ی له به شی دواتر

  كاره كه  جابه جێكردنی بۆ ه كه یند

 ده چانه  تازه یه  پاسۆرده  به م دواتر
 نامه كه وه ربه  ناو
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 ؟ده كه یندا  Userله  گۆرانكاری چۆن
 یوزره دا له و گۆرانكاری بمانه وکپ ئه گه ر كرد دروسپ یوزه رمان ئه وه ی دوای
 ده سه اڵتی یان پاسۆرد گۆرینی بۆنمونه  پێبده ین زیاتری اڵتیەده س یان بكه ین
 ئاشكردن بۆ پێبده ین زیاتری
 دواتر و Administration ئایكۆنی له  كلاك

  ه كه یند Database User ئایكۆنی له  كلاك 
  و ده كه ین Manage User له سه ر كلاك پاشان

 یوزه ره  ئه و ،ده دات پاشان یوزه ره كانمان
 بكه یپ تێدا گۆرانكاری ده ته وکپ كه  هه اده بژکرین

  خشته یه كمان  بکە یوزه ره كه له سه ر كلاك ییدوا و 
 تێادا یوزه رمان یه كه مجار كه   ەیەخشته یئەو  هه مان هه ر  ،ده كرکته وه بۆ

 دروستكردووه 

 یوزه ردا هه ابژارده كانی و پاسۆرد له  گۆرانكاری ده تواناپ خشته یه دا له م
 بۆ ه كه یند Alter User له  كلاك سه ره وه  له به شی دواتر  بكه یپ

 كاره كه مان جێبه جێكردنی
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 ؟ینه وه ڕده س User چۆن
 ئایكۆنی له  كلاك ئه وا ینه وه ڕبس یوزه رکك بمانه وکپ ئه گه ر

Administration ئایكۆنی له  كلاك دواتر و Database User ه كه یند 
 ،ده دات پاشان یوزه ره كانمان و ده كه ین Manage User له سه ر كلاك پاشان
 له سه ر كلاك دوای ،یته وه ڕباس ده ته وکپ كه  هه اده بژکرین یوزه ره  ئه و

 یه كه مجار كه  خشته یه  هه مان هه ر  ،ده كرکته وه بۆ خشته یه كمان یوزه ره كه 
 كردووه  دروسپ تێادا یوزه رمان

 به هه مان  دروستبكه ین یوزه ردا له  گۆرانكاری توانامان چۆن خشته یه دا له م
 سه ره وه ی له به شی مه به سته  ئه م بۆ بسرینه وه  یوزه ره كه  ده توانان شێوه 

 داناابون بۆ پاشان ،ده كه ین Drop ئایكۆنی له سه ر كلاك خشته كه 
 یوزه ره كه ت بكه   Drop User ئایكۆنی له  كلاك ئه داتێ ترت خشته یه كی

 ده سرکته وه  بۆ
  له م راسپ ناشانه ی

  بده  هه ابژارده یه 
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 خشــته  دروستكردنی
 ىدروست یوزه رکكدا له ناو ده بێپ بكه ین دروسپ خشته یه ك بمانه وکپ ئه گه ر
 تا دابێپ یوزه ره كه  به  ئه وه مان ده سه اڵتی پێشتر ده بێپ به اڵم ،بكه ین

 كردووه  باسمان پێشتردا له  وه كو ،بكات دروسپ خشته  بتوانێپ

 راسپ ناشانه ی لێره دا ،یوزه ر به  ده سه اڵته  پێدانی خواره وه  به شانه ی ئه م
 خشته  یوزه ره دا ئه م له ناو بتواناپ ئه وه ی بۆ Creat Table له  ده ده یپ
  بكه یپ دروسپ

 ئه و ناو ده چانه  خۆی پاسۆردی به ناوو و ده رده چان ساستمه كه  له  دواتر
  بكه ین دورسپ تێدا خشته كه ی ده مانه وکپ كه  یوزه ره وه 

 
  و ناو بۆشایه دا دوو له م

 و ده نوسان یوزه ره كه  پاسۆردی
  بۆ یوزه ره كه وه  ناو ده چانه 

 خشته كه  دروستكردنی
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 خشتە دروستکردنى بۆ یوزەرکەوە ناو چوینە پاسۆرد و ناو بە ئێستا
  لە کلاک پاشان دەکرکتەوە لاستێک و دەکەینObject Browser لەسەر کلاک
Creat لە کلاک ,دەکرکتەوە تر لاستێکى و دەکەین Table دەکەین    

 دەکەین، دروسپ خشتەکە بەشەدا لەم دەکرکتەوە بۆ ترمان بەشێکى پاشان
 بنێ، ناوککى خۆت ئارەزووى بە دەنێان خشتەکە ناوى سەرەوە لەخانەى

 پێشتر بێپ دوبارە* و پێبکات دەسپ هێما بە خشتە ناوى نابێپ* بەاڵم
   هەبێپ وشەکاندا لەنێوان سبەیس نابێپ* هەبێپ، ناوەوە بەو ترمان ناوککى
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 Type بەشى لە دەنوسان خانەکە ناوناشانى داColumn Name لەبەشى
 جۆرى ID نمونە بۆ دەکەین داخڵى کە دیاریدەکەین داتایە ئەو جۆرى

 خانەیەکمان هەر وە پاتە ەکە Name داتاى جۆرى ە Number داتاکەى
 Next سەرەوە لەبەشى و دەکەین دیارى شێوازەکانى و جۆر دروستکرد

 تر بەشێکى بۆ دەکەین

  بۆ پرایمەرکى Primary key لەبەشى و دەکەین دیارى دووەم هەابژاردەى
Id و دادەنێان Next  پاشان و  دەکەین Next دواتر و Finish لە دەکەین 

 بوو دروسپ بۆ خشتەکەمان دەکەین Create کۆتایدا بەشى
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 فاڵد سێ لە پاکراتووە دیارە لەخوارەوە ,دروستکرد خشتەکەمان ئێستا
ID,Name,Age بکەین داخڵ زاناارى و داتا دەتوانان و   

 ستون و دکر دەتوانان یان بکەین خشتەیەدا لەم گۆرانکارى دەتوانان
 دەکرکپ ئایکۆنانە بەو کردارانە ئەم هەمو خشتەیەدا، لەم زیادبکەین
 دەکەین زرربەیان باسى دواتر کە دیارە خشتەکەدا سەرەوەى کەلەبەشى

 
 بمانەوکپ ئەگەر ئێستا

 بکەین داخڵ داتا هەندێ
 سەرەوە ئایکۆنەکانى لە

 دەکەین  Data لە کلاک
 دەکەین Insert Row لە کلاک دواتر

 
 لە ئێمە بکە داخڵ داتا خانەکاندا لە ئاستا دەکرکتەوە، بەشە ئەم پاشان
 لەخانەى داخڵکردووە، ناوککمان داName لەخانەى و یەک امارە id خانەى
Age لە کلاک و کردووە داخڵ مان ٣2 دا Create دەکەین   
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   داتاکان دەبانان ئێستا
 بون داخڵ

 دەتوانان باسمانکرد وەکو بکەین خشتەیەدا لەم گۆرانکایەک هەر بمانەوکپ
 بکەین گۆرانکاریەکان خشتەکە سەرو ئایکۆنەکانى بە

 Create Viewدروستکردنى 
 زانااریەکان شاکارکردنى و زانااریەکان راکێشانەوەى مەبەستى بۆ بەشە ئەم

   بەکاردکنێتەوە خشتەکە زاناارى چونکە بچوکە قەبارەى بەکاردکپ،
بۆ دروستکردنى ئەم بەشە دەبێـپ وەکـو روسـتکردنى نەخشـەکە دەسـەاڵت 
بدەین بە یوزەرەکە بـۆ ئەوەى بتـوانان دروسـتى بکەیـن، ئەم دەسـەاڵتەش 

 .لەهەمان شوکنى پێدانى دەسەاڵتى خشتە دروستکردنەکەیە
 

 پاشانCreate لاستەکەدا لە دواتر دەکەین Object Browser لە کلاک پاشان
View دەکەین دروسپ ڤاوەکە و هەادەبژیرین 
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   دەنوسان ناوەکەى دا View Name بۆشایى لە دەکرکتەوە بەشە ئەم دواتر

ئەو , دەکەیـن و بەشـێکى تـر دەکـرکتەوە  Query Builderپاشان کلاک لە 
خشتەیەى پێشوتر دیاریدەکەین کەدروستمان کردووە دەمانەوکپ ڤاو لەسـەر 

 دروسپ بکەین
 دەدەین راسپ ناشانەى بکەین دروسپ بۆ ڤاویان دەمانەوکپ فاڵدانەى ئەو
 خوارتر بەشى بۆ دەینێرکپ و تەناشتى بۆشایاەکەى لە
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 بۆ خشتەکەمان ناو داتاى ئەوەى بۆ دەکەین Run سەرەوە لەبەشى پاشان
 بەشى ناو بۆ گەرانەوە بۆ دەکەین Return پاشان ڤاوەکە، ناو بۆ بێنێپ
 ڤاوەکە

    Create پاشان دەکەین Next پاشان

   دروستبووە بۆ ڤاوەکەمان دەبانان دواتر
وەکو بارخستنەوەیەک ئێمە رکیەماندا بە یوزەرەکە تا بتوانێپ خشـتەو ڤاـو 
دروسپ بکات ئەگەر لە دەسـەاڵتەکانى یـوزەردا ئەو دوو دەسـەاڵتەمان بـۆ 

 هەانەبژاردایە نەمانئەتوانى خشتەو ڤاو دروسپ بکەین
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 :خشتەکە زیاترى تایبەتمەندى
بێپ دواتر مەرجـى  Numberدەبێپ ( Type)جۆرەکەى  IDکاتێک دەنوسان 

مەرجە  Precisionدا دەینوسـان ئەم  Precisionبۆ دادەنێان ئەویش لە اکر 
بۆ امارەى تەواو واتە چەند امارە پێش فاریزە پاشان بدات بۆ نمونە امـارە 

 چوار امارەیە یان چوار خانەیە2015
Scale  بۆ پاش فاریزەیە واتە دواى فاریزە چەند امارە دەربکەوکـپ بۆنمـونە

 دوو امارەمان هەیە دواى فاریزە 105.54
 ئەو پێویستە واتە بەشى لەم بدەین راسپ ناشانەى ئەگەر Not Null بەشى
 پربکەیتەوە خانەیە

 VARCHAR2 جۆرەکەى دەکەین زیاد Name فاڵدى خوارتردا بەشى لە
 رکیەت پاپ ٣0 تا واتە دەنوسان ٣0 امارە دا Scale  لەبەشى دیاریدەکەین،

 بانوساپ خانەیەدا لەو پێدەدات
 مەرجەکانى جۆرو پڕدەکەیتەوە شێوە بەهەمان تریش فێڵدەکانى وەهەروەها

 دیاریدەکەین بۆ
  لە کە فێڵدەکان خشتەو ناوى بۆ بەکاربێنان وشەیەک نابێپ : تێبانى

Keyword بۆنمونە هەبێپ بەرنامەدا ى Number یان Date ئەم چونکە 
 ناکات قبواى و بەرنامەکەدا لەناو ن Keyword وشانە
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 لە کلاک بە هەیەتى بەشەکە ماوەیەى لەو زررتربون فێلدەکانپ ئەگەر
 دەتوانان خشتەکە، بۆ دەکەین زیاد تر فێڵدککى Add Column ئایکۆنى

 خۆمان پێویستى پێى بە خشتەکە بۆ بکەین زیاد تر فێلدککى چەند

ــژاردەى  ــۆ خشــتەکە لە هەاب ــان ب ــریتاە لە مەرن دان دا  Checkئەم بەشــە ب
بۆنمونە دەتەوکپ خانەیەک فـننە نـاو , دەتوانێن چەند کارککى گرنگ بکەین

ــى  ــات، ئەم مەرجە لەبەش ــننە کاربک ــرا ف ــدا داخڵک ــارەى تێ ــننە ام ــان ف ی
 بۆشایەکەدا دەنوسان 

، ئەم بەشە بۆ ئەوەیە ناوى دوبارە لە Uniqueبەشێکى تر لەم بەشەدا بریتاە 
فاڵدەکەدا نەبێپ، ئەم بەشە ناهێڵێپ دوو ناوى وەک یەک لەنـاو فاڵـدەکەدا 

 هەبێپ
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Data Type لە خشتەدا 
 جۆرى دەبوایە فێلدەکان ناوى بەرامبەر دروستدەکرد خشتەکەمان کاتێک

 :دەکەین (Data Type) داتاکان جۆرى باسى ئێستا دیاریبکردایە داتاکەشمان

-Number هەیە دوومەرجمان بەشەدا لەم : 
Precision دەربکەوکپ امارە چەند فاریزە پێش واتە 

Scale هەیە امارەت چەند فاریزە دواى واتە 
-2Varchar  ٤000 نزیکەى دەتوانێپ خانەیە ئەو بەنوسان تایبەتە جۆرە ئەم 

 داگار زرر شوکن ئەوەى بۆ دەکەینەوە کەمى ئێمە بەاڵم وەربیرکپ پاپ
 نەکات

-Date  رراەوە و کات بە تایبەتە بۆ جۆرە ئەم 
-Char  لەگەڵ هەیە جااوازى جۆرە ئەم بەاڵم نوسان بە تایبەتە جۆرە ئەم 

Varchar2 داگاردەکات شوکن ئەوەندە نوسى چەندت ئەوەیە   
-Null Not  لە بدەیپ راسپ ناشانەى و بکەیپ چاال بەشە ئەم ئەگەر 

 بەبەتااى پێنادات رکیەت و پڕبکەیتەوە خانەیە ئەو پێویستە ئەوا بۆشایەکە
 جابرێلاپ بەتااى بە خانەکە  ئاسایاە نەبو چاالک ئەگەر بەاڵم برێڵاپ جێی
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 داخڵکردنى داتا و زاناارى بۆ خشتە
 خشتەکە ناو بۆ داخڵبکەین زاناارى داتاو دەبێپ خشتەکە دروستکردنى دواى

 :دەبێپ رکیەیە بەم ئەویش
 لە کلاک Data لەبەشى

Insert Row دەکەین 
 دەکرکتەوە بۆ ترمان بەشێکى

 هەیە، لەتەناشتەوە بەتاڵ بۆشایەکى و دیارن ستونەکان هەموو بەشەدا لەم
 دەکەینەوە بنو بەخۆى تایبەت داتاى و خانە هەر
 خشتەکە جۆرە بەم و داخڵبون داتاکان دەبانان دەکەین Create دواتر

 پڕدەکەینەوە
 ئەدات پاشانمان شێوەیە بەم کۆتایدا لە
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   سەرەوە ئایکۆنەکانى بە گۆرانکاریەکان باسمانکرد وەکو
   دەکات خۆى تایبەت ئاشى ئایکۆنەو هەر و دەکرکپ

 
 : تێدایە ئایکۆنانەى ئەم Table  بەشى

Add Column: ستونێک زیادکردنى بۆ 
Modify Column: بکەیپ ستونێکدا لە گۆرانکارى دەتواناپ 
Rename Column: دەگۆریپ ستونێک ناوى 

Drop Column: دەسریتەوە ستونێک 
Rename: دەگۆریپ خشتەکە ناوى  

Copy : دەکەیپ کۆپى خشتەکە 
Drop: خشتەکە سرینەوەى  

Truncate: خشتەکە خێراى سرینەوەى 
 
 

 : تێدایە ئایکۆنانەى ئەم Data بەشى
Query: داتاکان لەسەر شادەکاتەوە زانااریەکان  

Count Rows: پێدەاێپ دکرەکانمان امارەى 
Insert Row : زاناارى داتاو داخڵکردنى 

 
 :تێدایە ئایکۆنانەى ئەم Indexes بەشى

Create: دروستکردنى بۆ indexes 
Drop : سڕینەوە 

 
 خشتەکە لەسەر مەرجانەى ئەو هەموو هێنانى بۆ Constraints بەشى•

 هەیە
 تر یوزەرەکانى بە بدەیپ رکیە ئەتواناپ بەشەدا لەم Grants بەشى•

 ببانن خشتەکە
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 بۆ نمونە زیادکردنى ستونێک بۆ خشتە
 گۆرانکارى بێپ بەوە پێویستاپ لەوانەیە خشتە دروستکردنى دواى

 بۆ بەکاردکپ سەرەوە بەشى ئایکۆنەکانى مەبەستە ئەم بۆ تێدابکەیپ،
 :گۆرانکاریەکان

  کلاک خشتەکە درزینەوەى بۆ
   شوکنى لە Object Browser لە

   خشتەیە ئەو ناوى گەرانەکەدا
 دروستمان پێشتر کە دەنوسان

   دەمانەوکپ ئێستا و کردووە 
 بکەین تێدا گۆرانکارى

 دەکەین تێدا گۆرانکاریەکانى خشتەکە درزینەوەى دواى
 
 

 Add لە کلاک ئەوا بکەین زیاد خشتەکە بۆ تر ستونێکى بمانەوکپ ئەگەر
Column زیاد بۆ تەلەفونى نمونە بۆ دەکرکتەوە بۆ بەشێکمان و دەکەین 
   ئەوکاتە دەکەین،

 شێوازى و جۆر
 و دیاریدەکەین بۆ
 next دەکەین 

 دەکەین Finish پاشان
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Sequences 
Sequencesخشتانەى ئەو بۆ دادەنرکپ کە امارە ریزکک لە بریتاە primary 

Key لە یان بڕوات کەم بۆ زررەوە لە امارەکە دەتوانرکپ هەیە، یان 
   بروات زرر بۆ کەمەوە

     ٨  ٧  6  ٥  ٤  ٣  2  1 نمونە بۆ
   1  2  ٣  ٤ ٥  6  ٧  ٨  یان    
 بڕوات زیاد سێ سێ یان بروات دوو دوو یان
 16  1٤  12  10  ٨  6  ٤  2 نمونە بۆ

 2  ٤  6  ٨  10  12  1٤  16 یان    
 امارە بە بنوسان بۆ ID خۆمان دەبێپ دەکەین دروسپ خشتەیەک کاتێک
 خۆى بنوسان ID ناکات پێویسپ ئەوا دانا مان Sequences ئەگەر بەاڵم

   Sequences دانانى هۆى بە دەنوسێپ امارە ئۆتۆماتاک
 :شێوەیە بەم دایبنێاپ دەتواناپ خشتەکە دروستکردنى لەکاتى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (کردووە خشتەمان دروستکردنى باسى پێشتر کە) خشتەدا دروستکردنى لە

 داخڵکرد زانااریمان داتاو کە پاشان ID ستونى بۆ دایدەنێان بەشەدا لەم
 امارەى بەرنامەکە ئۆتۆماتاک نانوسان امارەیەک هاچ ی ID لەبەشى
 دوو وایلێبکەین دەتوانان پێداوە، مان  Sequences ئەوەى لەبەر پێدەدات

 بکات کەم یان زیاد سێ سێ یان دوو
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SQL 
 کارەکانى زرربەى ،ە SQL بەیس داتا بنچانەى و ئۆراکڵ لە گرنیە بەشێکى
 کورتکراوەى SQLدەکرکپ پێدروسپ پەیوەندیەکانى خشتەو کردنى دروسپ

Structure Query Language 
 SQL بەشى کارەش ئەم بۆ دەکەینSQL کۆدى بە کارەکان زرربەى

 ئۆراکڵدا لە ەکەینەوەد
 
 
 
 

 تێدایە ترى بەشێکى چەند و دەکرکتەوە بەشە ئەم دواتر
 

  SQL command لەبەشى
   دەکەینەوە

 
 
 

 دەکرکتەوە بەشە ئەم
 ،کۆدەکان نوسانى بۆ

 لەم SQL کۆدەکانى
 و دەنوسان بەشەدا

 سەرەوە بەشى لە
 ئایکۆنى لە کلاک
Run دەکەین  

 لەبەشى ئەنجامەکەى
 دەردەکەوێ خوارەوە

 بکەیپ خەزنى Save ئایکۆن بە دەتواناپ کۆدەکان خەزنکردنى و پاراستن بۆ
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  CREAT TABLEدروستکردنى خشتە
 بانوساپ، SQL commandsلە دەبێپ SQLبە خشتە دروستکردنى

 دەردەچێپ بۆ خشتەکەمان خوارەوە لەبەشى و دەکەین RUN ئایکۆنى
  کردووە باسمان پێشتر کە

 بە شێوەیە گشتى
 ناوى خشتەکە -
 ناوى فاڵدەکان-
 جــــۆر-
خانەکە چەند پاپ -

 وەربیرکپ
 ئەمانە دیاریدەکەیپ

وە نوسانى هەر دکرکپ 
 دەبێپ فاریزە بنوساپ

 دابنێاپ ;(لەئەخاردا دەبێپ 

 :نمونە
 Personsخشتەکە ناوى 

 فێڵدمان هەیە ٥
 هەر فاڵدکک ناوى خۆى هەیە

هەر فاڵدکک جۆرى داتا تاپاەکەى 
 دیاریکراوە

امارەى پاتەکاناش بۆ ئەو فاڵدە 
 دیاریکراوە

 ئەنجامى کارەکەشم دیارە لەخوارەوە کە 
 فاڵدى هەیە  ٥خشتەیەکە 
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 INSERT INTOداخڵکردنى نرخ بۆ خشتە 
 دەکرکپ خوارەوە الى شێوەیەى بەم خشتە بۆ نرخ داخڵکردنى چۆناەتى

 بە شێوەیە گشتى
INSERT INTO ناوى تەیبڵ 
VALUES ( 1نرخى, 2نرخى, ٣نرخى).....   

 یەکەمجار
ناوى خشتەکە وفێڵدەکان 

 دیاریدەکەین
 دواتر نرخەکانى بۆ دەنێرین

ئەم بەشەى 
خوارەوەمان 
 داخڵکردووە

 :نمـــونە 

    Selectپاشاندانى خشتەکان

 بە شێوەیە گشتى
Select * from ناوى تەیبڵ  

 :نمـــونە 
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 UPDATEداتایەکى هەاە راستکردنەوەى 
ـــراوە واتە لە  ـــایەکى هەاە کە داخڵک ـــتکردنەوەى دات ـــۆ راس ـــۆردە ب ئەم کا

 خشتەکەدا داتایەک هەاە داخڵکراوە بەم کۆدە راستى دەکەینەوە 

 بە شێوەیە گشتى
UPDATE ناوى خشتەکە 
SET 1ستونى 1نرخى نوێ  =  2ستونى , 2نرخى نوێ =   

Update costumer  
Set Address = 'Pune‘ 
Where id = 6 

 :نمـــونە 

لە  لەم خانەیەدا
 Addressستونى 

   MPوشەى 
 دەگۆرین بۆ 

 Puneوشەى 

   Addressلەستونى 
 تۆماربکە Puneوشەى نوکى

 یەکەى  IDبەمەرجى ئەوەى 
 6یەکسان بێ بە 
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 Deleteســڕینەوە  
 ئەم کاۆردە بۆ سرینەوەى دکرکک لە خشتەکە یان هەمو خشتەکە بەکاردکپ

 بۆ سرینەوەى دکڕ ئەم کاۆردە بەکاردکپ

 بە شێوەیە گشتى
DELETE FROM ناوى خشتەکە 
WHERE (مەرن) ; 

DELETE  FROM CUSTOMERS 

WHERE ID = 6; 

 دکرکک بسڕەوە  :نمـــونە 
 بەاڵم بەمەرجى ئەوەى 

ID  6ەکەى یەکسان بێپ بە 

 سڕاوەتەوە 6یەکەى یەکسانە بە  IDلەخشتەکەدا ئەو دکرەى 

 بە شێوەیە گشتى                      
DELETE FROM ناوى خشتەکە; 
or 
DELETE *FROM ناوى خشتەکە; 

 بۆ سرینەوەى خشتەکە 
هەموى بەم شێوەیە 

 دەنوسرکپ
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   Selectهێنانەوەى زانااریەکان   
Select  زررگرنیە لەSQL  بەکاردکپ بۆ هێنـانى زاناـارى و دروسـتکردنەوەى

خشــتەیەکى نــوێ لە خشــتەیەکى تــر کە پێشــوتر دروســتکراوە، یــان هێنــانى 
زاناارى لەچەند خشتەیەک کە پێشتر دروستکراوە، بێ ئەوەى خشتە ئەسڵاەکە 

 .لەناوبچێپ
SELECT Statement 

 بە شێوەیە گشتى
SELECT * FROM ناوى خشتەکە; 

SELECT * FROM Customers; 

 :نمـــونە 

بۆ پاشاندانى هەمو 
زانااریەکانى ناوى 

 خشتەیەکى دیاریکراو 
 بەم شێوەیە دەنوسرکپ

SELECT * FROM table_name ; 

SELECT column_name ,column_name 

FROM table_name; 

  Selecting Columnsهێنانى چەند بەشێکى خشتە   
ئەگەر بمانەوکپ چەند بەشێکى خشتەکە برێناپ واتە چەند ستونپ پێویسپ 

 بو بارێناپ بەم رکیایە دەبێپ

 بە شێوەیە گشتى
SELECT ناوى ستون , ناوى ستون 
FROM ناوى خشتەکە; 

SELECT name, birth 

 FROM pet ; 

 :نمـــونە 
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 Arithmetic Operatorsکردارە بارکاریەکان   
دەتواناــپ ســتونێک کــردارە بارکاریەکــانى بەســەر بێناــپ و ســتونێکى نــوێ 

 دروستببێپ

 بە شێوەیە گشتى
SELECT   ناوى ستون, ناوى ستون( هێمابارکاریەکان)امارەیەک   
FROM ناوى خشتەکە; 

 :نمـــونە 

SELECT  column_name ,column_name (operator) Number  
FROM table_name ; 

+   (addition) 
-    (subtraction) 
*   (multiplication) 
/   (division) 

  Aliasگۆرینى ناوى فێڵد  
دەتوانان لەکاتى هێنانى ستونێک ناوەکەى راستەوخۆ بیۆرین بۆ ناوککى نـوێ 

 :بەم شێوەیە دەکرکپ

SELECT  column_name  AS  alias_name 
FROM  table_name; 

 بە شێوەیە گشتى
SELECT ناوى ستون AS ناوى نوێ 
FROM ناوى خشتە; 
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SELECT CategoryID  AS ID ,   CategoryName   AS  Name  
FROM categories;  
 یان
SELECT CategoryID   “ID” ,   CategoryName   “Name”  
FROM categories; 

 :بە دو شێواز دەنوسرکپAlias  -نمـــونە 

بەکاردکــپ بــۆ گــۆرینى نــاوى فاڵــدەکە بەاڵم ئەو وشــەیەش ASوشــەى 
 .بەکارنەهێناپ ئاسایاە کارەکە جێبەجێدەکات

دەنوسـاپ یـان تەنرـا  ”  “بەدوو شێواز دەنوسرکپ ناوە نـوکاەکە لەنێـوان 
ناوکپ بەاڵم ئەگەر ناوە نوکاەکە پێکرـاتبو لەدوو   ”  “وشەکە دەنوساپ و 
 .بنوسرکپ  ”  “وشە پێوستە لەنێوان 

 SELECT CategoID  AS  "Category  ID",  CategName  AS  "Category Name” 

FROM categories;  
 یان
SELECT CategoID  AS  'Category  ID', CategName  AS  'Category Name‘ 
FROM categories; 
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  Concatenationبەستنەوەى فێڵدەکان  
 بۆ بەستنەوەى دوو فێڵد یان زیاتر بەم رکیایە دەبێپ

SELECT column_name1 || column_name2  As  New Name 
FROM table_name ; 

 بە شێوەیە گشتى
SELECT 1ستونى 2ستونى ||    As ناوى نوێ 
FROM ناوى خشتەکە ; 

دەتوانان دوو ستون یان 
زیاتر بکەین بەیەک ستون 

لەهەمان کاتدا ناوککى 
 نوکشاان بۆ دابنێان

SELECT  Student ID || First Nmae  AS  Name 

FROM  Unversity;  

 :نمـــونە 

select FIRST_NAME,PHONE_NUMBER || ' Sina ' || SALARY  
from EMPLOYEES 

تێکەاکردنى دوو 
فاڵد و وشەیەک 
بخەیتە نێوانانەوە 

لەم نمونەیەدا دوو 
فێڵدمان 

تێکەاکردووەو 
مان  Sinaوشەى 

خستۆتە نێوان 
 هەردو فاڵدەکەوە
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 Describeپاشاندانى خشتەکە   
 :بۆ پاشاندانى ئەو خشتەیەى دروستپ کردوە بەم کاۆردە دەکرکپ

 بە شــێوەیە گشتى
Describe ناوى خشتەکە; 

DESCRIBE  City; 
 :نمـــونە 

Describe table_name; 

  DISTINCTرکیریکردنى لە دکرى دوبارە  
ئەگەر ویستپ دوبارە رونەدات واتە رییریکردن لە دوبارەبونەوەى داتاکانى 
ناو فاڵدەکە ئەم کاۆردە بەکاردەهێناپ ئەوکات ئەگەر دوبارە هەبو تەنرا 

 یەک دانەیان دەهێنێپ

 بە شێوەیە گشتى
SELECT DISTINCT ناوى ستون ,ناوى ستون 
FROM ناوى نەخشە; 

SELECT DISTINCT Salary 
 From Customers;      

SELECT DISTINCT column_name,column_name 
FROM table_name; 

 دەبانان دکرە دوبارەکەى نەهێناوە Distinctمان هێناوە بەکاۆردى  Salaryکاتێک ستونى
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SELECT LastName, FirstName, Address  
FROM Persons 
WHERE Address IS  NOT  NULL 

دەهێنێـپ لە لێرەدا تەنرـا ئەو خانـانە  Nullبە  Addressبەمەرجى ئەوەى ستونى 
 تێداناەکە داتاى  Addressستونى 

Not Null –Null  
Null  واتە ئەو خانەیە دەتواناپ بەبەتااى برێڵاتەوە داتا داخڵ نەکەیپ، بەاڵم

Not Null  نابێپ ئەو خانەیە بەبەتـااى جێبرێڵاـپ دەبێـپ داتـاى تێـدا داخـڵ
 .بکەیپ

SELECT LastName ,FirstName, Address  
FROM Persons 
WHERE Address  IS  NULL 

لێـرەدا تەنرـا ئەو خانـانە دەهێنێـپ لە  Not Nullبە  Addressبەمەجى ئەوەى سـتونى 
 کە داتاى تێدایە Addressستونى 

 Where  مەرن   
Where  بۆ مەرن بەکاردکپ، واتە کاتێک زانااریەک دەهێنێپ بەمەرجێـک کە

 مەرجەکە دیاریى دەکەیپ Whereبە 

 بە شێوەیە گشتى                      
SELECT * FROM ناوى خشتەکە 
WHERE  نرخ‘,'نرخ‘(ناوى ستونەکە') ; 

SELECT  column_name ,column_name 

FROM   table_name 

WHERE  column_name  operator  value; 
 یــان
SELECT * FROM   table_name 
WHERE  Colulmn-name IN  (‘ data ‘ , ‘  data  '); 
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داتاکەى تەنرـا لەنـدەن و پاریسـى  Cityخشتەیەکم بۆ بێنە بەمەرجى ئەوەى ستونى 
 .  تێدابێپ

SELECT * FROM Customers 
WHERE City IN ('Paris','London'); 

 نمـــونە لەسەر
  IN (لەناویدا بێپ ): 

SELECT * FROM Customers 
WHERE CustomerID = 1; 

 :نمـــونە 

 1یەکسان بێپ بە امارە  CustomerIDخشتەیەکم بۆ بێنە بەمەرجى ئەوەى ستونى 
SELECT Id, ProductName, UnitPrice   
FROM Product  
WHERE UnitPrice NOT IN (10,20,30,40,50) 

 نمـــونە لەسەر
  NOT (تێادانەبێپ ): 

 خشتەیەکم بۆ بێنە بەمەرجى ئەوەى
 تێدانەبێپ 10،20،٣0،٤0،٥0امارەکانى UnitPriceستونى 
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 خشتەیەکم بۆ بێنە بەمەرجى ئەوەى
 دا بێپ 07/09/1996بۆ   07/04/1996لەنێوان  OrderDateستونى  

SELECT * FROM Orders 
WHERE OrderDate  BETWEEN  ‘07/04/1996’  AND  ‘07/09/1996’; 

 نمـــونە لەسەر 
 BETWEEN (لەنێوان): 

SELECT  * FROM  Customers 
WHERE  Country  LIKE  '%land%‘ ; 

LIKE  : ئەگەر وشەیەکپ نەزانى چاە تەنرا چەند بەشێکى دەنوساپ بە
 % ‘ پاتەکە %  ’دەیرێناپ، بەم شێوەیە دەینوساپ LIKEکاۆردى 

 : LIKEنمـــونە لەسەر 

 خشتەیەکم بۆ بێنە بەمەرجى ئەوەى وشەکانى ناو
 ى تێدابێپ landپاتى   Countryستونى 
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select *  from  EMPLOYEES 

where  JOB_ID  like  '_D%' 

 جێیەى چەند وشەیەک دەگرکتەوە %
 دەکرکپ  -و  Shiftئاگاداربە بە / جێیەى یەک وشە دەگرکتەوە  _

 :نمـــونە 
LIKE  '%land%‘ واتە وشـەیەکم بـۆ بێـنە پاتەکـانىland   لەناوەراسـتى

لە کۆتایەکەیـــدا بێـــپ واتە ئەگەر  landوشـــەکەدا بێـــپ یـــان وشـــەى 
 کۆتایەکەى پاتى تریش نەبو ئاسایاە هەر دەیرێنێپ

LIKE  ‘land%‘ پاتەکـانىسـەرەتاى بۆ بێـنە وشەیەکم  واتەland   بێـپ و
 پاش ئەوە هەر پاتێک بێپ ئاسایاە

 LIKE ‘_d_’   واتە وشــەیەکم بــۆ بێــنە دووەم پاتــىd بێــپ یــانd 
 لەناوەراستى وشەکەدا بێپ و هەردوالى یەک پاتى تاابێپ

 LIKE ‘d_’   واتە وشـەیەکم بـۆ بێـنە یەکەم پاتـى d بێـپ و یەک پاـپ
 وە هاتبێپ dلەدواى 

بۆ بێـنە بەمەرجـى ئەوەى دووەم پاتـى داتـاى نـاو  EMPLOYEESخشتەى 
 هاتبێپ Dو چەند پاتێک دواى پاتى  Dبێپ لە بریتى  Job_idفێڵدى 

select * from  EMPLOYEE 

Swhere  JOB_ID  like '%V%' 

داتــاى نــاو ناوەڕاســتى بــۆ بێــنە بەمەرجــى ئەوەى  EMPLOYEESخشــتەى 
 تێدابێپ Dپاتى وشەکەى  Job_idفێڵدى 
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 خشتەیەکم بۆ بێنە بەمەرجى ئەوەى
  2٥بچوکتر بێپ لە  Ageستونى  یان 2000گەورەتربێپ لە   SALARYستونى 
 دەرناکەوکپ چونکە داوامان نەکردووە تەنرا لەمەرجەکەدا باسمانکردووە Ageخانەى 

SELECT ID, NAME, SALARY  
FROM CUSTOMERS 

WHERE SALARY > 2000  OR  age < 25; 

 ( :یان)OR نمـــونە لەسەر 

 خشتەیەکم بۆ بێنە بەمەرجى ئەوەى
 تێدابێپ Berlinوشەى  Cityستونى  و Germanyوشەى  Countryستونى 

SELECT * FROM Customers 
WHERE  Country='Germany‘ 

            AND City='Berlin'; 

 ( :و ) AND نمـــونە لەسەر  
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 خشتەیەکم بۆ بێنە بەمەرجى ئەوەى
 یـان Berlinوشـەى Cityسـتونى ) وتێدابێپ  Germanyى وشەى Countryستونى  

 (تێدابێپى  Münchenوشەى 

SELECT * FROM Customers 
WHERE Country = 'Germany‘ 
      AND ( City ='Berlin' OR City = 'München‘ ); 

 OR – AND:نمـــونە لەسەر  

 خشتەیەکم بۆ بێنە بەمەرجى ئەوەى
 Zبۆ یەوە   Aلەریزبکەیپ  Countryستونى 

 Order byریزکردن  
ڕیزکردن لە گەورەوە  بۆ بچوک یان لە بچوکەوە بۆ گەورە، بەرنامەکە خـۆى 
لە گەورەوە بۆ بچـوک ریـزى دەکـات بەاڵم ئەگەر ویسـتپ لە بچـوکەوە بـۆ 

 دەینوساپ DESCگەورە ریزى بکەیپ بە کاۆردى 
SELECT  *  FROM Customers 
ORDER BY Country; 
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 خشتەیەکم بۆ بێنە بەمەرجى ئەوەى
 Aەوە بۆ  Zى ریزبکە لە Countryستونى  

SELECT * FROM  Customers 
ORDER BY  Country  DESC; 

 Order by:نمـــونە لەسەر  

SELECT * FROM CUSTOMERS     
ORDER BY NAME DESC; 

 خشتەیەکم بۆ بێنە بەمەرجى ئەوەى
 Aەوە بۆ  Zریزبکە لە NAMEستونى  
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SQL Function 
Function :ئەگەر چەند کردار بکەین تەنرا یەک ئەنجاممان دەبێپ 

 
 

 :دووبەشمان هەیە
1- Single Row Function 

Multiple Row Function-2 
 
 
 

Single Row Function   : 
 ئەم بەشە یەک کردار هەیە و

 یەک ئەنجاممان هەیە 

 ئەم فەکشنە وشەکان دەکاتە کەپاتەڵ
 ئەم فەکشنە وشەکان دەکاتە سمۆڵ

 پاتى سەرەتاى وشەکان دەکاتە کەپاتەڵ

کارەکتەرەکانى فەکشن 
 دەبێپ بە دوبەشەوە

هەربەشێک لەوانە چەند 
فەکشنێکى تێدایە بۆ 
 جابەجێکردنى کارکک
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 LOWERوشەکانى دەکات بە سمۆڵ 
 بە بەکارهێنانى ئەم فەکشنە وشەکان دەکات بە سمۆڵ

Select  lower (LAST_NAME), EMAIL, PHONE_NUMBER 

From  EMPLOYEES 

 دەکات بە سمۆڵ LAST_NAMEلەم نمونەیەدا هەمو وشەکانى ناوخانەى فێڵدى 

 Upperوشەکانى دەکات بە کەپاتەڵ 
 بە بەکارهێنانى ئەم فەکشنە وشەکان دەکات بە کەپاتەڵ

Select Upper(LAST_NAME), EMAIL, PHONE_NUMBER 

from EMPLOYEES 

 دەکات بە کەپاتەڵ LAST_NAMEلەم نمونەیەدا هەمو وشەکانى ناوخانەى فێڵدى 
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 Initcapسەرەتاى وشەکانى دەکات بە کەپاتەڵ 
 بە بەکارهێنانى ئەم فەکشنە سەرەتاى وشەکان دەکات بە کەپاتەڵ

Select initcap(LAST_NAME), EMAIL, PHONE_NUMBERfrom 
EMPLOYEES 

سەرەتاى پاتەکاناان دەکات بە  LAST_NAMEلەم نمونەیەدا هەمو وشەکانى ناوخانەى فێڵدى 
 کەپاتەڵ

 CONCATخستنەپاڵ 
 ئەم فەکشنە بۆ خستنەپااى چەند فاڵدکک بەکاردکپ 

SELECT CONCAT ( id, name, work_date )     
FROM employee; 

خستۆتە پاڵ یەک و خشتەیەکى ترمان  id, name, work_dateلەم نمونەیەدا فاڵدەکانى 
 دروستکردووە  




