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Önsöz
Bu doküman? benim gibi sql ö>renmek isteyenler ve sql hakk?nda Türkçe kaynak
bulamayanlar için MS Access’in yard?m bölümünden yararlanarak haz?rlad?m. 3tiraf etmek
gerekirse her ne kadar yaz?lar? haz?r alsamda bu yaz?lar? belirli bir düzene sokmak için çok
u>ra4t?m. Bu dokümanda en çok kullan?lan sql komutlar?n? aç?klama ve örnekleriyle birlikte
bulacaksan?z. Yararl? olaca>? inanc?nday?m. Belgede baz? eksiklikler olabilir onlar?da mazur
görün. Son olarakta bu belgeyi ba4ka yerlerde kullanmak isteyen arkada4lar?m?z (yaz?lar için
de>il çünkü ben yazmad?m ) bu belgeyi haz?rlamak için sarf etti>im eme>i göz önünde
bulundurup kaynak belirtirlerse sevinirim.
Saadettin POLAT

(SQL)
Structured Query Language (Yap land r lm

Sorgu Dili)

Sql Nedir?
3li4kisel veritabanlar?n? sorgulamak, güncellemek için kullan?lan bir dildir.

Sql Nerelerde Kullan l r?
Programc?l?kta (Delphi, VB v.b.), veritaban? programlar?nda ve veritaban?na ba>l? web
sayfalar?nda (Asp v.b.) kullan?l?r.

VER KULLANMA D L
Deyimler
o

SELECT Deyimi

Veritaban?ndan bir kay?t kümesi 4eklinde bilgi döndürmek Microsoft Jet veritaban? alt yap?s?na
komut verir.
Sözdizimi
SELECT [do rulama] { * | tablo.* | [tablo.]alan1 [AS di erad1] [, [tablo.]alan2 [AS
di erad2] [, ...]]}
FROM tabloifadesi [, ...] [IN d veritaban ]
[WHERE... ]
[GROUP BY... ]
[HAVING... ]
[ORDER BY... ]
[WITH OWNERACCESS OPTION]
SELECT deyiminin bölümleri 4unlard?r:
Bölüm
do rulama

*
tablo
alan1, alan2
di erad1, di erad2
tabloifadesi
d veritaban

Aç klama
Lu do>rulamalardan biridir: ALL, DISTINCT, DISTINCTROW, or TOP.
Do>rulamay?, döndürülecek kay?tlar?n say?s?n? s?n?rland?rmak için
kullan?rs?n?z. Bunlar?n hiçbiri belirtilmezse, varsay?lan de>er ALL'dur.
Belirtilen tablodan veya tablolarda tüm kay?tlar?n seçilece>ini belirtir.
3çinden kay?tlar?n seçilece>i alanlar? içeren tablonun ad?d?r.
Almak istedi>iniz verileri içeren alanlar?n ad?d?r. Birden fazla alan
yazarsan?z, alanlar listelendikleri s?rada al?n?rlar.
Tablodaki özgün sütun adlar? yerine, sütun ba4l?klar? olarak
kullan?lacak adlard?r.
Almak istedi>iniz verileri içeren tablo veya tablolar?n ad?d?r.
Tabloifadesi içindeki tablolardan, geçerli veritaban? içinde olmayanlar?
içeren veritaban?n?n ad?d?r.

Uyar lar
Bu i4lemi gerçekle4tirmek için, Microsoft® Jet veritaban? alt yap?s?, belirtilen tablo veya tablolar?
arar, seçili sütunlar? tarar, ölçütlere uyan sat?rlar? seçer ve sonuç sat?rlar? belirtilen s?rada s?ralar
veya grupland?r?r.
SELECT deyimleri veritaban?ndaki verileri de>i4tirmezler.

SELECT genellikle bir SQL deyiminin ilk sözcü>üdür. Ço>u SQL deyimi SELECT veya SELECT...INTO
deyimleridir.
SELECT deyiminin en k?sa sözdizimi 4öyledir:
SELECT alanlar FROM tablo
Tablodaki tüm dizinleri seçmek için bir y?ld?z (*) simgesi de kullanabilirsiniz. A4a>?daki örnek,
Çal?4anlar tablosundaki tüm alanlar? seçer.
SELECT * FROM Çal anlar;
FROM yan tümcesinde bir alan ad? birden fazla tabloda yer al?yorsa, alan ad?ndan önce tablo ad?n?
ve ard?ndan . (nokta) i4aretini yaz?n. A4a>?daki örnekte, Bölüm alan? hem Çal?4anlar hem de
Denetçiler tablosunda bulunmaktad?r. SQL deyimi, Çal?4anlar tablosundan bölümleri ve Denetçiler
tablosundan denetçi adlar?n? seçer:
SELECT Çal anlar.Bölüm, Denetçiler.DenetçiAd
FROM Çal anlar INNER JOIN Denetçiler
WHERE Çal anlar.Bölüm = Denetçiler.Bölüm;
Bir RecordSet nesnesi olu4turuldu>unda, Microsoft Jet veritaban? alt yap?s? tablonun alan ad?n?
recordset nesnesi içinde Field nesnesi ad? olarak kullan?r. Farkl? bir alan ad? isterseniz veya alan
olu4turmak üzere kullan?lan ifadede bir ad belirtilmezse, AS sakl? sözcü>ünü kullan?n. A4a>?daki
örnek, sonuç recordset nesnesinde döndürülen field nesnesini adland?rmak için Do>um ba4l?>?n?
kullan?r:
SELECT Do&umTarihi
AS Do&um FROM Çal anlar;
Tan?ms?z veya yinelenen Alan nesne adlar? döndüren toplam i4levleri veya sorgular kullan?rken,
Field nesnesi için farkl? bir ad sa>lamak üzere AS yan tümcesini kullanmal?s?n?z. A4a>?daki örnek,
sonuç RecordSet nesnesinde döndürülen Field nesnesini adland?rmak için Merkez ba4l?>?n?
kullan?r:
SELECT COUNT(Çal anNo)
AS Merkez FROM Çal anlar;
Döndürülecek verileri daha fazla k?s?tlamak veya düzenlemek üzere, SELECT deyiminde di>er yan
tümceleri de kullanabilirsiniz.
SELECT Deyimi, FROM Yan Tümcesi Örne&i
A4a>?daki örneklerden baz?lar?, Çal?4anlar tablosunda Maa4 alan?n?n bulundu>unu varsayar. Bu alan
gerçekte Nortwind veritaban?n?n Çal?4anlar tablosunda bulunmaz.
Bu örnek, Çal?4anlar tablosundaki tüm kay?tlar?n Ad? ve Soyad? alanlar?n? seçen bir SQL deyimini
temel alan bir Recordset devingen küme türü olu4turur. Recordset nesnesinin içeriklerini Hata
Ay klama penceresine yazd?ran EnumFields yordam?n? ça>?r?r.
Sub SelectX1()
Dim dbs As Database, rst As Recordset
' Bu sat?r?, bilgisayar?n?zdaki Northwind yolunu
' bulundurmak üzere de>i4tirin.
Set dbs = OpenDatabase("Northwind.mdb")
' Çal?4anlar tablosundaki tüm kay?tlar?n ad? ve soyad?

' de>erlerini seçer.
Set rst = dbs.OpenRecordset("SELECT Soyad?, " _
& "Ad? FROM Çal?4anlar;")
' Yeni kay?t kümesini ba4lat?r.
rst.MoveLast
' Recordset içeriklerini yazd?rmak üzere EnumFields
' yordam?n? ça>?r?r.
EnumFields rst,12
dbs.Close
End Sub
Bu örnek, Posta Kodu alan?nda girilmi4 de>eri olan kay?t say?s?n? sayar ve geri döndürülen alan?
Sayaç olarak adland?r?r.
Sub SelectX2()
Dim dbs As Database, rst As Recordset
' Bu sat?r?, bilgisayar?n?zdaki Northwind yolunu
' bulundurmak üzere de>i4tirin.
Set dbs = OpenDatabase("Northwind.mdb")
' PostaKodu de>eri olan kay?t say?s?n? sayar ve
' sonucu Sayaç alan?nda verir.
Set rst = dbs.OpenRecordset("SELECT Count " _
& "(PostaKodu) AS Sayaç FROM Mü4teriler;")
' Recordset'i ba4lat?r.
rst.MoveLast
' Recordset içeriklerini yazd?rmak üzere EnumFields
' yordam?n? ça>?r?r. Alan geni4li>ini 12 yapar.
EnumFields rst, 12
dbs.Close
End Sub
Bu örnek, çal?4an say?s?n? ve maa4lar?n ortalamas? ile en yüksek de>erini gösterir.
Sub SelectX3()
Dim dbs As Database, rst As Recordset
' Bu sat?r?, bilgisayar?n?zdaki Northwind yolunu
' bulundurmak üzere de>i4tirin.
Set dbs = OpenDatabase("Northwind.mdb")

' Çal?4an say?s?n? sayar, ortalama maa4? hesaplar
' ve en yüksek maa4? verir.
Set rst = dbs.OpenRecordset("SELECT Count (*) " _
& "AS ToplamÇal?4an, Avg(Maa4) " _
& "AS OrtalamaMaa4, Max(Maa4) " _
& "AS EnYüksekMaa4 FROM Çal?4anlar;")
' Recordset'i ba4lat?r.
rst.MoveLast
' Recordset içeriklerini yazd?rmak üzere EnumFields
' yordam?n? ça>?r?r. Recordset nesnesini ve
' istenen alan geni4li>ini aktar?r.
EnumFields rst, 17
dbs.Close
End Sub
EnumFields Sub yordam?, ça>?ran yordamdan bir Recordset nesnesi aktar?r. Daha sonra,
Recordset alanlar?n? biçimlendirir ve Hata Ay klama penceresine yazd?r?r. intFldLen de>i4keni,
istenen bas?l? alan geni4li>idir. Baz? alanlar düzgün bas?lmadan kesilebilir.
Sub EnumFields(rst As Recordset, intFldLen As Integer)
Dim lngRecords As Long, lngFields As Long
Dim lngRecCount As Long, lngFldCount As Long
Dim strTitle As String, strTemp As String
' lngRecords de>i4kenini Recordset içindeki
' kay?t say?s?na e4itler.
lngRecords = rst.RecordCount
' lngFields de>i4kenini Recordset içindeki
' alan say?s?na e4itler.
lngFields = rst.Fields.Count

Debug.Print "Kayyt kümesinde " & lngRecords _
& " kayyt " & lngFields _
& " alan var."
Debug.Print

' Sütun ba4l?>?n? yazd?rmak üzere bir dize olu4turur.

strTitle = "Kayyt "
For lngFldCount = 0 To lngFields - 1
strTitle = strTitle _
& Left(rst.Fields(lngFldCount).Name _
& Space(intFldLen), intFldLen)
Next lngFldCount

' Sütun ba4l?>?n? yazd?r?r.
Debug.Print strTitle
Debug.Print

' Recordset içinde dönerek kayyt sayysyny ve
' alan de>erlerini yazd?r?r.
rst.MoveFirst
For lngRecCount = 0 To lngRecords - 1
Debug.Print Right(Space(6) & _
Str(lngRecCount), 6) & " ";
For lngFldCount = 0 To lngFields - 1
' Null de>erleri denetler.
If IsNull(rst.Fields(lngFldCount)) Then
strTemp = "<null>"
Else
' strTemp içeri>ini alan içeri>i olarak ayarlar.
Select Case _
rst.Fields(lngFldCount).Type
Case 11
strTemp = ""
Case dbText, dbMemo
strTemp = _
rst.Fields(lngFldCount)
Case Else
strTemp = _
str(rst.Fields(lngFldCount))

End Select
End If
Debug.Print Left(strTemp _
& Space(intFldLen), intFldLen);
Next lngFldCount
Debug.Print
rst.MoveNext
Next lngRecCount
End Sub

o

DELETE Deyimi

WHERE yan tümcesini sa>layan FROM yan tümcesinde listelenen tablolardan bir veya daha
fazlas?ndan kay?t silen bir silme sorgusu olu4turur.
Sözdizimi
DELETE [tablo.*]
FROM tablo
WHERE ölçüt
DELETE deyiminin bölümleri 4unlard?r:
Bölüm
Tablo
Tablo
Ölçütler

Aç klama
3çinden kay?tlar?n silinece>i tablonun iste>e ba>l? ad?d?r.
3çinden kay?tlar?n silinece>i tablonun ad?d?r.
Silinecek kay?tlar? belirleyen bir ifadedir.

Uyar lar
DELETE, özellikle çok say?da kay?t silmek istiyorsan?z kullan?4l?d?r.
Veritaban?ndan tablonun tümünü silmek için, Execute yöntemini DROP deyimi ile birlikte
kullanabilirsiniz. Ancak tabloyu silerseniz, tablonun yap?s? da kaybolur. Buna kar4?l?k DELETE'i
kullan?rsan?z yaln?zca veriler silinir, tablo yap?s? ve alan özellikleri ve dizin gibi tablo özelliklerinin
tümü bozulmadan kal?r.
Di>er tablolarla bir-çok ili4kisi olan tablolardan kay?t silmek için DELETE'i kullanabilirsiniz. Ardarda
silme i4lemleri, ili4kinin "bir" taraf?nda olan tabloda bulunan bir kayd?n silinmesi halinde, ili4kinin
"çok" taraf?nda olan tablodaki ilgili kay?tlar?n silinmesine neden olur. Örne>in, Mü4teriler ve
Sipari4ler tablolar?ndaki ili4kide, Mü4teriler tablosu ili4kinin "bir" taraf?nda ve Sipari4ler tablosu da
"çok" taraf?ndad?r. Ardarda silme seçene>i belirtilmi4se, Mü4teriler tablosunda bir kay?t silindi>inde
ilgili Sipari4ler tablosu kay?tlar? da silinecektir.
Bir silme sorgusu, yaln?zca belirli alanlardaki verileri de>il kay?tlar?n tamam?n? siler. Yaln?zca belirli
bir alandaki verileri silmek istiyorsan?z, de>erleri Null olarak de>i4tiren bir güncelle4tirme sorgusu
olu4turun.
Önemli

•

Silme sorgusunu kullanarak kay?t sildikten sonra, i4lemi geri alamazs?n?z. Hangi kay?tlar?n
silindi>ini bilmek istiyorsan?z, sonuçlar? önce ayn? ölçütü kullanan bir seçme sorgusu ile
denetleyin ve sonra silme sorgusunu çal?4t?r?n.

•

Her zaman verilerinizin yedeklerini saklay?n. Yanl?4 kay?tlar? silerseniz, kay?tlar? yedek
kopyalardan alabilirsiniz.

DELETE Deyimi Örne&i
Bu örnek, ünvan? E>itmen olan tüm çal?4anlar?n kay?tlar?n? siler. FROM yan tümcesi yaln?zca bir
tablo içeriyorsa, DELETE deyiminde tablo ad?n? listelemeniz gerekmez.
Sub DeleteX()
Dim dbs As Database, rst As Recordset
' Bu satyry, bilgisayarynyzdaki Northwind yolunu
' bulundurmak üzere de>i4tirin.
Set dbs = OpenDatabase("Northwind.mdb")
' Ünvan? E>itmen olan çal?4anlar?n kay?tlar?n? siler.
dbs.Execute "DELETE * FROM " _
& "Çal?4anlar WHERE Ünvan = 'E>itmen';"
dbs.Close
End Sub

o

INSERT INTO Deyimi

Bir tabloya bir veya daha çok say?da kay?t ekler. Buna ekleme sorgusu da denir.
Sözdizimi
Çok say?da kay?t ekleme sorgusu:
INSERT INTO hedef [(alan1[, alan2[, ...]])] [IN d veritaban ]
SELECT [kaynak.]alan1[, alan2[, ...]
FROM tabloifadesi
Tek kay?t ekleme sorgusu:
INSERT INTO hedef [(alan1[, alan2[, ...]])]
VALUES (de er1[, de er2[, ...])
INSERT INTO deyiminin bölümleri 4unlard?r:
Bölüm
Hedef
alan1, alan2

d veritaban
Kaynak
tabloifadesi

Aç klama
3çine kay?t eklenecek tablo veya sorgunun ad?d?r.
Bir hedef de>i4keninin ard?ndan geliyorsa içine veri eklenecek
alanlar?n ad?, bir kaynak de>i4keninin ard?ndan geliyorsa içinden veri
al?nacak alanlar?n ad?d?r.
Bir d?4 veritaban?na olan yoldur. Yolun aç?klamas? için IN yan
tümcesine bak?n.
3çinden kay?tlar?n kopyalanaca>? tablo veya sorgunun ad?d?r.
3çinden kay?tlar?n eklendi>i tablo veya tablolar?n ad?d?r. Bu de>i4ken;

de er1, de er2

tek bir tablo ad? , kaydedilmi4 bir sorgu ad? veya INNER JOIN, LEFT
JOIN veya RIGHT JOIN sonucu olan bir birle4im olabilir.
Yeni kayd?n belirli alanlar?na eklenecek olan de>erlerdir. Her de>er,
listede de>erin konumuna göre ilgili alan?n içine eklenir: de er1 yeni
kayd?n alan1 alan?na, de er2 yeni kayd?n alan2 alan?na 4eklinde
eklenir. De>erleri virgül ile ay?rmal? ve metin alanlar?n? t?rnak imleri
(' ') içine almal?s?n?z.

Uyar lar
INSERT INTO deyimini, yukar?da gösterildi>i gibi tek kay?t ekleme sorgusu sözdizimini kullanarak
tabloya tek bir kay?t eklemek üzere kullanabilirsiniz. Bu durumda kodlar?n?z, kayd?n her alan?n?n
ad?n? ve de>erini belirtir. Üzerine bir de>erin atanaca>? kay?t alanlar?n? ve bu alanlar?n de>erlerini
belirtmelisiniz. Her alan? tek tek belirtmezseniz, eksik sütunlar için varsay?lan de>er veya Null
de>eri eklenir. Kay?tlar tablonun sonuna eklenir.
Yukar?da çok say?da kay?t ekleme sorgusu sözdiziminde gösterildi>i gibi, SELECT ... FROM yan
tümcesini kullanarak bir kay?t kümesini bir ba4ka tablodan veya sorgudan eklemek üzere INSERT
INTO'yu da kullanabilirsiniz.Bu durumda SELECT yan tümcesi, belirtilen hedef tabloya eklenecek
alanlar? belirtir.
Kaynak veya hedef tablo, bir tablo veya sorguyu belirtebilir. Bir sorgu belirtilirse, Microsoft Jet
veritaban? alt yap?s?, sorgu taraf?ndan belirtilen herhangi bir tabloya ve tüm tablolara kay?t ekler.
INSERT INTO iste>e ba>l?d?r ancak belirtilirse, SELECT deyiminden önce gelir.
Hedef tablonuzda bir birincil anahtar varsa, birincil anahtar alan veya alanlar?na benzersiz, Null
olmayan de>erler ekledi>inizden emin olun; aksi takdirde Microsoft Jet veritaban? alt yap?s? kay?tlar?
eklemez.
3çinde OtomatikSay? alan? olan bir tabloya kay?t ekler ve eklenen kay?tlar?n numaralar?n?
de>i4tirmek isterseniz, sorgunuzda OtomatikSay? alan?n? bulundurmay?n. OtomatikSay? alan?n?n
özgün de>erlerini korumak istiyorsan?z, alan? sorgu içinde bulundurun.
Kay?tlar? ba4ka bir veritaban?ndaki tabloya eklemek için IN yan tümcesini kullan?n.
Yeni bir tablo olu4turmak üzere bir tablo olu4turma sorgusu haz?rlamak yerine SELECT... INTO
deyimini kullan?n.
Ekleme sorgusunu çal?4t?rmadan önce hangi kay?tlar?n eklenece>ini görmek için, önce, ayn? seçim
ölçütünü kullanan bir seçme sorgusu çal?4t?r?n ve sonuçlar? görün.
Bir ekleme sorgusu, bir veya daha çok tablodaki kay?tlar? bir ba4kas?na kopyalar. Ekledi>iniz
kay?tlar? içeren tablolar, ekleme sorgusundan etkilenmezler.
Bir ba4ka tablodan var olan kay?tlar? eklemek yerine, VALUES yan tümcesini kullanarak, tek bir yeni
kayd?n tüm alanlar?n?n de>erlerini belirtebilirsiniz. Alan listesini yazmazsan?z VALUES yan tümcesi
tablodaki her alan?n de>erini içermelidir; aksi takdirde INSERT i4lemi ba4ar?s?z olur. Olu4turmak
istedi>iniz her ek kay?t için, VALUES yan tümcesi ile birlikte ek bir INSERT INTO deyimi kullan?n.
INSERT INTO Deyimi Örne&i
Bu örnek, bulundu>u varsay?lan Yeni Mü4teriler tablosundaki tüm mü4terileri seçer ve bunlar?
Mü4teriler tablosuna ekler. Tek tek sütunlar belirtilmezse, SELECT tablosu sütun adlar? ile, INSERT
INTO tablosundaki sütun adlar? tam olarak e4le4melidir.
Sub InsertIntoX1()
Dim dbs As Database
' Bu satyry, bilgisayarynyzdaki Northwind yolunu
' bulundurmak üzere de>i4tirin.

Set dbs = OpenDatabase("Northwind.mdb")

' Yeni Mü4teriler tablosundaki tüm kay?tlar? seçer
' ve bunlar? Mü4teriler tablosuna ekler.
dbs.Execute " INSERT INTO Mü4teriler " _
& "SELECT * " _
& "FROM [Yeni Mü4teriler];"
dbs.Close
End Sub
Bu örnek Çal?4anlar tablosunda yeni bir kay?t olu4turur.
Sub InsertIntoX2()
Dim dbs As Database
' Bu satyry, bilgisayarynyzdaki Northwind yolunu
' bulundurmak üzere de>i4tirin.
Set dbs = OpenDatabase("Northwind.mdb")

' Çal?4anlar tablosunda yeni bir kay?t olu4turur. Yeni
' kaydyn ady Gamze, soyady Etikan ve
' i4 ünvan? E>itmen'dir.
dbs.Execute " INSERT INTO Çal?4anlar " _
& "(Ady,Soyady, Ünvan) VALUES " _
& "('Gamze', 'Etikan', 'E>itmen');"
dbs.Close
End Sub

o

SELECT...INTO Deyimi

Bir tablo olu4turma sorgusu olu4turur.
Sözdizimi
SELECT alan1[, alan2[, ...]] INTO yenitablo [IN d veritaban ]
FROM kaynak
SELECT...INTO deyiminin bölümleri 4unlard?r:
Bölüm
alan1, alan2
Yenitablo

Aç klama
Yeni tabloya kopyalanacak alanlar?n ad?d?r.
Olu4turulacak tablonun ad?d?r. Standart adland?rma kurallar?na
uymal?d?r. Yenitablo, var olan bir tablonun ad? ile ayn?ysa, alg?lanabilir

d veritaban
kaynak

bir hata olu4ur.
Bir d?4 veritaban?na olan yoldur. Yolun aç?klamas? için IN yan
tümcesine bak?n.
3çinden kay?tlar?n seçilece>i var olan bir tablonun ad?d?r. Bu, tek veya
çok tablo veya sorgu olabilir.

Uyar lar
Kay?tlar?n ar4ivini olu4turmak, tablolar? yedeklemek veya farkl? bir veritaban?na vermek üzere veya
belirli bir zaman aral?>?ndaki verileri görüntüleyen raporlarda temel olarak kullanmak üzere
tablolar?n kopyalar?n? olu4turmak için tablo olu4turma sorgular?n? kullanabilirsiniz. Örne>in, ayn?
tablo olu4turma sorgusunu her ay çal?4t?rarak, Bölgelere Göre Ayl?k Sat?4lar raporunu
olu4turabilirsiniz.
Notlar

•

Yeni tablo için bir birincil anahtar tan?mlamak isteyebilirsiniz. Tablo olu4turdu>unuzda, yeni
tablodaki alanlar, sorgunun temel ald?>? tablolardaki her alan?n veri türünde ve alan
boyutunda olurlar; ancak di>er alan ve tablo özellikleri aktar?lmaz.

•

Var olan bir tabloya veri eklemek için, bir ekleme sorgusu olu4turmak yerine INSERT INTO
deyimini kullan?n.

•

Tablo olu4turma sorgusunu çal?4t?rmadan önce hangi kay?tlar?n seçilece>ini görmek için,
önce, ayn? seçim ölçütünü kullanan bir SELECT deyimi çal?4t?r?n ve sonuçlar? görün.

SELECT...INTO Deyimi Örne&i
Bu örnek, Çal?4anlar tablosundaki tüm kay?tlar? seçer ve bunlar? Çal?4anlar Yede>i adl? yeni bir
tabloya ekler.
Sub SelectIntoX()
Dim dbs As Database
Dim qdf As QueryDef
' Bu satyry, bilgisayarynyzdaki Northwind yolunu
' bulundurmak üzere de>i4tirin.
Set dbs = OpenDatabase("Northwind.mdb")
' Çal?4anlar tablosundaki tüm kay?tlar? seçer
' ve bunlar? yeni Çal?4anlar Yede>i tablosuna kopyalar.
dbs.Execute "SELECT Çal?4anlar.* INTO " _
& "[Çal?4anlar Yede>i] FROM Çal?4anlar;"

' Bu bir örnek oldu>u için tabloyu siler.
dbs.Execute "DROP TABLE [Çal?4anlar Yede>i];"

dbs.Close
End Sub

o

UPDATE Deyimi

Belirtilen ölçütleri temel alan belirtilen tablodaki alanlar?n de>erlerini de>i4tiren bir güncelle4tirme
sorgusu olu4turur.
Sözdizimi
UPDATE tablo
SET yenide er
WHERE ölçüt;
UPDATE deyiminin bölümleri 4unlard?r:
Bölüm
tablo
yenide er
ölçütler

Aç?klama
De>i4tirmek istedi>iniz verileri içeren tablonun ad?d?r.
Güncelle4tirilen kay?tlardaki belirli bir alana eklenecek de>eri belirten
bir ifadedir.
Hangi kay?tlar?n güncelle4tirilece>ini belirleyen bir ifadedir. Yaln?zca
ifadeyi sa>layan kay?tlar güncelle4tirilir.

Uyar lar
UPDATE özellikle, çok say?da kayd? de>i4tirmek istedi>inizde veya de>i4tirmek istedi>iniz kay?tlar
çok say?da tablo içinde iken kullan?4l?d?r.
Ayn? anda çok say?da alan? de>i4tirebilirsiniz. A4a>?daki örnek Sipari4 Miktar? de>erlerini yüzde 10
artt?r?r ve Navlun de>erlerini 3ngiltere'deki ta4?mac?lar için yüzde 3 artt?r?r:
UPDATE Sipari4ler
SET Sipari4Miktar? = Sipari4Miktar? * 1.1,
Navlun = Navlun * 1.03
WHERE Ülke = '3ngiltere';
Önemli

•

UPDATE, bir sonuç kümesi olu4turmaz. Ayr?ca, güncelle4tirme sorgusunu kullanarak
kay?tlar? güncelle4tirdikten sonra, i4lemi geri alamazs?n?z. Hangi kay?tlar?n
güncelle4tirildi>ini bilmek istiyorsan?z, sonuçlar? önce ayn? ölçütü kullanan bir seçme
sorgusu ile denetleyin ve sonra güncelle4tirme sorgusunu çal?4t?r?n.

•

Her zaman verilerinizin yedeklerini saklay?n. Yanl?4 kay?tlar? güncelle4tirirseniz, kay?tlar?
yedek kopyalardan alabilirsiniz.

UPDATE Deyimi Örne&i
Bu örnek, Raporla alan?n?n de>eri 2 olan tüm çal?4an kay?tlar?n?n Raporla alan?n? 5 olarak de>i4tirir.
Sub UpdateX()
Dim dbs As Database
Dim qdf As QueryDef
' Bu satyry, bilgisayarynyzdaki Northwind yolunu
' bulundurmak üzere de>i4tirin.
Set dbs = OpenDatabase("Northwind.mdb")

' Raporla alan?ndaki de>eri 2 olan tüm çal?4an
' kay?tlar?n?n Raporla alan?n?n de>erini 5 olarak
' de>i4tirir.
dbs.Execute "UPDATE Çal?4anlar " _
& "SET Raporla = 5 " _
& "WHERE Raporla = 2;"

dbs.Close
End Sub

o

TRANSFORM Deyimi

Bir çapraz sorgu olu4turur.
Sözdizimi
TRANSFORM toplami levi
seçmedeyimi
PIVOT özetalan [IN (de er1[, de er2[, ...]])]
TRANSFORM deyiminin bölümleri 4unlard?r:
Bölüm
toplami levi
seçmedeyimi
özetalan
de er1, de er2

Aç klama
Seçili veriler üzerinde i4lem yapan bir SQL toplam i4levidir.
Bir SELECT deyimidir.
Sorgunun sonuç kümesinde sütun ba4l?>? olu4turmakta kullanmak
istedi>iniz alan veya ifadedir.
Sütun ba4l?klar?n? olu4turmak üzere kullan?lan sabit de>erlerdir.

Uyar lar
Bir çapraz sorguyu kullanarak verileri özetlerken, belirtilen alanlardaki veya ifadelerdeki de>erleri
sütun ba4l?klar? olarak seçersiniz; böylece verileri, seçme sorgusu ile oldu>undan daha aç?k bir
biçimde görüntüleyebilirsiniz.
TRANSFORM iste>e ba>l?d?r, ancak seçildi>inde, bir SQL dizesinin ilk deyimidir. Sat?r ba4l?klar?
olarak kullan?lan alanlar? belirten SELECT deyiminden ve sat?r grupland?rmas?n? belirten GROUP BY
yan tümcesinden önce gelir. 3sterseniz, ek seçim veya s?ralama ölçütleri belirten WHERE gibi di>er
yan tümceleri de bulundurabilirsiniz. Bir çapraz sorguda alt sorgular? do>rulama olarak da
kullanabilirsiniz (özellikle WHERE yan tümcesinde bulunanlar?).
Özetalan n döndürdü>ü de>erler, sorgunun sonuç kümesinde sütun ba4l?klar? olarak kullan?l?r.
Örne>in, ayl?k sat?4lar?n sat?4 de>erlerini özetlemek, 12 sütunu olan bir çapraz sorgu olu4turur.
Ba4l?klar?, iste>e ba>l? IN yan tümcesinde listelenen sabit de>erlerle (de er1, de er2 ) olu4turmak
üzere özetalan n k?s?tlayabilirsiniz. Ek sütunlar olu4turmak için, ilgili verileri olmayan sabit de>erleri
de bulundurabilirsiniz.
TRANSFORM Deyimi Örne&i

Bu örnek, 1994 y?l?n?n her üç ayl?k dönemi için çal?4anlar?n verdikleri sipari4 miktar?n? gösteren bir
çapraz sorgu olu4turmak üzere bir SQLTRANSFORM yan tümcesi kullan?r. SQLTRANSFORMOutput
i4levi, bu yordam?n çal?4mas? için gereklidir.
Sub TransformX1()
Dim dbs As Database
Dim strSQL As String
Dim qdfTRANSFORM As QueryDef
strSQL = "PARAMETERS prmYear SHORT; TRANSFORM " _
& "Count(Sipari4No) " _
& "SELECT Ady & "" "" & Soyady AS " _
& "TamAd? FROM Çal?4anlar INNER JOIN Sipari4ler " _
& "ON Çal?4anlar.Çal?4anNo = " _
& "Sipari4ler.Çal?4anNo WHERE TarihAral?>? " _
& "(""yyyy"", Sipari4Tarihi) = [prmYear] "

strSQL = strSQL & "GROUP BY Ady & " _
& """ "" & Soyady " _
& "ORDER BY Ady & "" "" & Soyady " _
& "PIVOT TarihAral?>?(""q"", Sipari4Tarihi)"

' Bu satyry, bilgisayarynyzdaki Northwind yolunu
' bulundurmak üzere de>i4tirin.
Set dbs = OpenDatabase("Northwind.mdb")
Set qdfTRANSFORM = dbs.CreateQueryDef _
("", strSQL)

SQLTRANSFORMOutput qdfTRANSFORM, 1994

dbs.Close
End Sub
Bu örnek, 1994 y?l?n?n her üç ayl?k dönemi için çal?4anlar?n verdikleri sipari4lerin toplam TL miktar?n?
gösteren daha karma4?k bir çapraz sorgu olu4turmak üzere bir SQLTRANSFORM yan tümcesi
kullan?r. SQLTRANSFORMOutput i4levi, bu yordam?n çal?4mas? için gereklidir.
Sub TransformX2()
Dim dbs As Database

Dim strSQL As String
Dim qdfTRANSFORM As QueryDef
strSQL = "PARAMETERS prmYear SMALLINT; TRANSFORM " _
& "Sum(AltToplam) SELECT Ady & "" """ _
& "& Soyady AS TamAdy " _
& "FROM Çal?4anlar INNER JOIN " _
& "(Sipari4ler INNER JOIN [Sipari4 Alt Toplamlar?] " _
& "ON Sipari4ler.Sipari4No = " _
& "[Sipari4 Alt Toplamlar?].Sipari4No) " _
& "ON Çal?4anlar.Çal?4anNo = " _
& "Sipari4ler.Çal?4anNo WHERE TarihAral?>? " _
& "(""yyyy"", Sipari4Tarihi) = [prmYear] "

strSQL = strSQL & "GROUP BY Ady & "" """ _
& "& Soyady " _
& "ORDER BY Ady & "" "" & Soyady " _
& "PIVOT TarihAral?>?(""q"",Sipari4Tarihi)"

' Bu satyry, bilgisayarynyzdaki Northwind yolunu
' bulundurmak üzere de>i4tirin.
Set dbs = OpenDatabase("Northwind.mdb")
Set qdfTRANSFORM = dbs.CreateQueryDef _
("", strSQL)

SQLTRANSFORMOutput qdfTRANSFORM, 1994

dbs.Close
End Sub
Function SQLTRANSFORMOutput(qdfTemp As QueryDef, _
intYear As Integer)

Dim rstTRANSFORM As Recordset
Dim fldLoop As Field

Dim booFirst As Boolean
qdfTemp.PARAMETERS!prmYear = intYear
Set rstTRANSFORM = qdfTemp.OpenRecordset()

Debug.Print qdfTemp.SQL
Debug.Print
Debug.Print , , "Üç Ay"
With rstTRANSFORM
booFirst = True
For Each fldLoop In .Fields
If booFirst = True Then
Debug.Print fldLoop.Name
Debug.Print , ;
booFirst = False
Else
Debug.Print , fldLoop.Name;
End If
Next fldLoop
Debug.Print

Do While Not .EOF
booFirst = True
For Each fldLoop In .Fields
If booFirst = True Then
Debug.Print fldLoop
Debug.Print , ;
booFirst = False
Else
Debug.Print , fldLoop;
End If
Next fldLoop
Debug.Print
.MoveNext

Loop
End With

End Function

o

EXECUTE Deyimi

Bir yordam?n yürütülmesini ba4latmak için kullan?l?r.
Sözdizimi
EXECUTE yordam [parametre1[, parametre2[, ...]]
EXECUTE deyiminin bölümleri 4unlard?r:
Bölüm
yordam
parametre1,
parametre2

o

Aç klama
Yürütülecek yordam?n ad?d?r.
Yordam taraf?ndan tan?mlanan parametrelerin de>erleridir.

TRANSACTION Deyimi

Dolays?z hareketleri ba4latmak ve sonuçland?rmak için kullan?l?r.
Sözdizimi
Yeni bir hareket ba4latma:
BEGIN TRANSACTION
Hareket s?ras?nda gerçekle4tirilmi4 tüm i4leri kaydederek hareketi sonland?rma:
COMMIT [TRANSACTION | WORK]
Hareket s?ras?nda gerçekle4tirilmi4 tüm i4leri geri alarak hareketi sonland?rma:
ROLLBACK [TRANSACTION | WORK]
Uyar lar
Hareketler otomatik olarak ba4lat?lmaz. Bir hareketi ba4latmak için, bunu BEGIN TRANSACTION'i
kullanarak dolays?z olarak yapmal?s?n?z.
Hareketler içiçe en çok be4 düzeyde olabilirler. Bir alt düzey hareketini ba4latmak için, var olan bir
hareketin içeri>i içinde BEGIN TRANSACTION'i kullan?n.
Hareketler, ba>l? tablolarda desteklenmezler.

Yan Tümceler
o

FROM Yan Tümcesi

SELECT deyiminde listelenen alanlar? içeren tablolar? veya sorgular? belirtir.
Sözdizimi

SELECT alanlistesi
FROM tablodeyimi [IN d veritaban ]
FROM yan tümcesi içeren bir SELECT deyiminin bölümleri 4unlard?r:
Bölüm
alanlistesi

tabloifadesi

d veritaban

Aç klama
Herhangi bir alan di>erad?, SQL toplam i4levi, do>rulamalar (ALL,
DISTINCT, DISTINCTROW veya TOP) veya di>er SELECT deyimi
seçenekleri ile al?nabilecek alan veya alanlar?n ad?.
3çinden verilerin al?naca>? bir veya daha fazla tabloyu belirten bir
ifadedir. 3fade; tek bir tablo ad?, kaydedilmi4 bir sorgu ad? veya
INNER JOIN, LEFT JOIN veya RIGHT JOIN sonucu olan bir birle4im
olabilir.
Tabloifadesi içindeki tüm tablolar? içeren d?4 veritaban?n?n tam yolu.

Uyar lar
FROM gereklidir ve her SELECT deyiminin ard?ndan gelir.
Tablodeyimi içindeki tablo adlar?n?n s?ras? önemli de>ildir.
Daha yüksek bir ba4ar?m? ve daha kolay kullan?m sa>lamak için, d?4 bir veritaban?ndan veri almak
üzere IN yan tümcesini kullanmak yerine ba>l? tablo kullanman?z önerilir.
A4a>?daki örnek, Çal?4anlar tablosundan nas?l veri alabilece>inizi gösterir:
SELECT Soyad?, Ad?
FROM Çal?4anlar;
SELECT Deyimi, FROM Yan Tümcesi Örne&i
A4a>?daki örneklerden baz?lar?, Çal?4anlar tablosunda Maa4 alan?n?n bulundu>unu varsayar. Bu alan
gerçekte Nortwind veritaban?n?n Çal?4anlar tablosunda bulunmaz.
Bu örnek, Çal?4anlar tablosundaki tüm kay?tlar?n Ad? ve Soyad? alanlar?n? seçen bir SQL deyimini
temel alan bir Recordset devingen küme türü olu4turur. Recordset nesnesinin içeriklerini Hata
Ay klama penceresine yazd?ran EnumFields yordam?n? ça>?r?r.
Sub SelectX1()
Dim dbs As Database, rst As Recordset
' Bu satyry, bilgisayarynyzdaki Northwind yolunu
' bulundurmak üzere de>i4tirin.
Set dbs = OpenDatabase("Northwind.mdb")
' Çal?4anlar tablosundaki tüm kay?tlar?n ad? ve soyad?
' de>erlerini seçer.
Set rst = dbs.OpenRecordset("SELECT Soyady, " _
& "Ad? FROM Çal?4anlar;")
' Yeni kay?t kümesini ba4lat?r.
rst.MoveLast
' Recordset içeriklerini yazdyrmak üzere EnumFields
' yordam?n? ça>?r?r.

EnumFields rst,12
dbs.Close
End Sub
Bu örnek, PostaKodu alan?nda girilmi4 de>eri olan kay?t say?s?n? sayar ve geri döndürülen alan?
Sayaç olarak adland?r?r.
Sub SelectX2()
Dim dbs As Database, rst As Recordset
' Bu satyry, bilgisayarynyzdaki Northwind yolunu
' bulundurmak üzere de>i4tirin.
Set dbs = OpenDatabase("Northwind.mdb")
' PostaKodu de>eri olan kay?t say?s?n? sayar ve
' sonucu Sayaç alanynda verir.
Set rst = dbs.OpenRecordset("SELECT Count " _
& "(PostaKodu) AS Sayaç FROM Mü4teriler;")
' Recordset'i ba4lat?r.
rst.MoveLast
' Recordset içeriklerini yazdyrmak üzere EnumFields
' yordam?n? ça>?r?r. Alan geni4li>ini 12 yapar.
EnumFields rst, 12
dbs.Close
End Sub
Bu örnek, çal?4an say?s?n? ve maa4lar?n ortalamas? ile en yüksek de>erini gösterir.
Sub SelectX3()
Dim dbs As Database, rst As Recordset
' Bu satyry, bilgisayarynyzdaki Northwind yolunu
' bulundurmak üzere de>i4tirin.
Set dbs = OpenDatabase("Northwind.mdb")
' Çal?4an say?s?n? sayar, ortalama maa4? hesaplar
' ve en yüksek maa4? verir.
Set rst = dbs.OpenRecordset("SELECT Count (*) " _
& "AS ToplamÇal?4an, Avg(Maa4) " _
& "AS OrtalamaMaa4, Max(Maa4) " _
& "AS EnYüksekMaa4 FROM Çal?4anlar;")
' Recordset'i ba4lat?r.

rst.MoveLast
' Recordset içeriklerini yazdyrmak üzere EnumFields
' yordam?n? ça>?r?r. Recordset nesnesini ve
' istenen alan geni4li>ini aktar?r.
EnumFields rst, 17
dbs.Close
End Sub
EnumFields Sub yordam?, ça>?ran yordamdan bir Recordset nesnesi aktar?r. Daha sonra,
Recordset alanlar?n? biçimlendirir ve Hata Ay klama penceresine yazd?r?r. intFldLen de>i4keni,
istenen bas?l? alan geni4li>idir. Baz? alanlar düzgün bas?lmadan kesilebilir.
Sub EnumFields(rst As Recordset, intFldLen As Integer)
Dim lngRecords As Long, lngFields As Long
Dim lngRecCount As Long, lngFldCount As Long
Dim strTitle As String, strTemp As String
' lngRecords de>i4kenini Recordset içindeki
' kay?t say?s?na e4itler.
lngRecords = rst.RecordCount
' lngFields de>i4kenini Recordset içindeki
' alan say?s?na e4itler.
lngFields = rst.Fields.Count

Debug.Print "Kayyt kümesinde " & lngRecords _
& " kayyt " & lngFields _
& " alan var."
Debug.Print

' Sütun ba4l?>?n? yazd?rmak üzere bir dize olu4turur.
strTitle = "Kayyt "
For lngFldCount = 0 To lngFields - 1
strTitle = strTitle _
& Left(rst.Fields(lngFldCount).Name _
& Space(intFldLen), intFldLen)
Next lngFldCount

' Sütun ba4l?>?n? yazd?r?r.
Debug.Print strTitle
Debug.Print

' Recordset içinde dönerek kayyt sayysyny ve
' alan de>erlerini yazd?r?r.
rst.MoveFirst
For lngRecCount = 0 To lngRecords - 1
Debug.Print Right(Space(6) & _
Str(lngRecCount), 6) & " ";
For lngFldCount = 0 To lngFields - 1
' Null de>erleri denetler.
If IsNull(rst.Fields(lngFldCount)) Then
strTemp = "<null>"
Else
' strTemp içeri>ini alan içeri>i olarak ayarlar.
Select Case _
rst.Fields(lngFldCount).Type
Case 11
strTemp = ""
Case dbText, dbMemo
strTemp = _
rst.Fields(lngFldCount)
Case Else
strTemp = _
str(rst.Fields(lngFldCount))
End Select
End If
Debug.Print Left(strTemp _
& Space(intFldLen), intFldLen);
Next lngFldCount
Debug.Print
rst.MoveNext

Next lngRecCount
End Sub

o

GROUP BY Yan Tümcesi

Belirtilen alan listesindeki benzer de>erlere sahip kay?tlar? tek bir kay?t olarak birle4tirir. SELECT
deyiminde Sum veya Count gibi bir SQL toplam i4levi bulundurursan?z, her kay?t için bir özet de>er
olu4turulur.
Sözdizimi
SELECT alanlistesi
FROM tablo
WHERE ölçüt
[GROUP BY grupalanlistesi]
GROUP BY yan tümcesi içeren bir SELECT deyiminin bölümleri 4unlard?r:
Bölüm
alanlistesi

tablo
ölçütler

grupalanlistesi

Aç klama
Herhangi bir alan di>erad?, SQL toplam i4levi, do>rulamalar (ALL,
DISTINCT, DISTINCTROW veya TOP) veya di>er SELECT deyimi seçenekleri
ile al?nabilecek alan veya alanlar?n ad?.
3çinden kay?tlar?n seçilece>i tablonun ad?d?r. Ayr?nt?l? bilgi için FROM yan
tümcesine bak?n.
Seçim ölçütü. Deyim bir WHERE yan tümcesi içeriyorsa, Microsoft Jet
veritaban? alt yap?s?, kay?tlara WHERE ko4ullar?n? uygulad?ktan sonra
de>erleri grupland?r?r.
Kay?tlar? grupland?rmak için kullan?lan en çok 10 alan?n ad?. Grupalanlistesi
içindeki alan adlar?n?n s?ras?, grupta en üstten en alta do>ru grupland?rma
düzeylerini belirler.

Uyar lar
GROUP BY iste>e ba>l?d?r.
SELECT deyiminde SQL toplam i4levi yoksa özet de>erler göz ard? edilir.
GROUP BY alanlar?ndaki Null de>erleri grupland?r?l?r ve dikkate al?n?r. Ancak, Null de>erleri
herhangi bir SQL toplam i4levinde de>erlendirilmez.
Grupland?rmak istemedi>iniz sat?rlar? d?4ar?da tutmak için WHERE yan tümcesini kullan?n ve
kay?tlar? grupland?rma i4leminden sonra süzmek için HAVING yan tümcesini kullan?n.
GROUP BY alan listesindeki bir alan Not veya OLE Nesnesi verileri içermiyorsa, bu alan, SELECT
deyiminde bulundurulmam?4 olsa bile SELECT deyimi en az bir SQL toplam i4levi içeriyorsa, FROM
yan tümcesinde listelenen tablolardaki herhangi bir alana ba4vurabilir. Microsoft® Jet veritaban? alt
yap?s? Not veya OLE Nesnesi alanlar?n? grupland?ramaz.
SELECT alan listesindeki tüm alanlar, ya GROUP BY yan tümcesinde ya da bir SQL toplam i4levinin
de>i4keni olarak bulundurulmal?d?r.
GROUP BY Yan Tümcesi Örne&i
Bu örnek, benzersiz i4 ünvanlar?n?n ve bu ünvanlara sahip olan çal?4an say?s?n?n listesini verir.
Bu örnek, SELECT deyimi örne>inde bulabilece>iniz EnumFields yordam?n? ça>?r?r.
Sub GroupByX1()
Dim dbs As Database, rst As Recordset

' Bu satyry, bilgisayarynyzdaki Northwind yolunu
' bulundurmak üzere de>i4tirin.
Set dbs = OpenDatabase("Northwind.mdb")
' Her ünvan için, bu ünvana sahip çal?4anlar?
' sayar.
Set rst = dbs.OpenRecordset("SELECT Ünvan, " _
& "Count([Ünvan]) AS Sayaç " _
& "FROM Çal?4anlar GROUP BY Ünvan;")

' Recordset'i ba4lat?r.
rst.MoveLast

' Recordset içeriklerini yazdyrmak üzere EnumFields
' yordam?n? ça>?r?r. Recordset nesnesini ve
' istenen alan geni4li>ini aktar?r.
EnumFields rst, 25
dbs.Close
End Sub
Bu örnek benzersiz her i4 ünvan? için, bu ünvana sahip 3stanbul'daki çal?4an say?s?n? hesaplar.
Sub GroupByX2()
Dim dbs As Database, rst As Recordset
' Bu satyry, bilgisayarynyzdaki Northwind yolunu
' bulundurmak üzere de>i4tirin.
Set dbs = OpenDatabase("Northwind.mdb")

' Her ünvan için, bu ünvana sahip çal?4anlar?
' sayar. Yalnyzca Ystanbul bölgesindeki
' çal?4anlar? bulundurur.
Set rst = dbs.OpenRecordset("SELECT Ünvan, " _
& "Count(Ünvan) AS Sayaç " _
& "FROM Çal?4anlar WHERE Bölge = '3S' " _
& "GROUP BY Ünvan;")

' Recordset'i ba4lat?r.
rst.MoveLast
' Recordset içeriklerini yazdyrmak üzere EnumFields
' yordam?n? ça>?r?r. Recordset nesnesini ve
' istenen alan geni4li>ini aktar?r.
EnumFields rst, 25
dbs.Close
End Sub

o

HAVING Yan Tümcesi

GROUP BY yan tümcesi olan bir SELECT deyiminde hangi grupland?r?lm?4 kay?tlar?n
görüntülenece>ini belirler. GROUP BY kay?tlar? birle4tirdikten sonra, HAVING, HAVING yan
tümcesinin ko4ullar?n? sa>layan ve GROUP BY yan tümcesi ile grupland?r?lm?4 kay?tlar? görüntüler.
Sözdizimi
SELECT alanlistesi
FROM tablo
WHERE seçmeölçütü
GROUP BY grupalanlistesi
[HAVING grupölçütü]
HAVING yan tümcesi içeren bir SELECT deyiminin bölümleri 4unlard?r:
Bölüm
alanlistesi

tablo
seçimölçütü

grupalanlistesi

grupölçütü

Aç klama
Herhangi bir alan di>erad?, SQL toplam i4levi, do>rulamalar (ALL,
DISTINCT, DISTINCTROW veya TOP) veya di>er SELECT deyimi seçenekleri
ile al?nabilecek alan veya alanlar?n ad?.
3çinden kay?tlar?n seçilece>i tablonun ad?d?r. Ayr?nt?l? bilgi için FROM yan
tümcesine bak?n.
Seçim ölçütüdür. Deyim bir WHERE yan tümcesi içeriyorsa, Microsoft Jet
veritaban? alt yap?s?, kay?tlara WHERE ko4ullar?n? uygulad?ktan sonra
de>erleri grupland?r?r.
Kay?tlar? grupland?rmak için kullan?lan en çok 10 alan?n ad?. Grupalanlistesi
içindeki alan adlar?n?n s?ras?, grupta en üstten en alta do>ru grupland?rma
düzeylerini belirler.
Hangi grupland?r?lm?4 kay?tlar?n görüntülenece>ini belirleyen bir ifadedir.

Uyar lar
HAVING iste>e ba>l?d?r.
HAVING, WHERE'e benzer ve hangi kay?tlar?n seçilece>ini belirler. Kay?tlar GROUP BY ile
grupland?r?ld?ktan sonra HAVING de hangi kay?tlar?n görüntülenece>ini belirtir.
SELECT KategoriNo,
Sum(StoktakiBirim)
FROM Ürünler
GROUP BY KategoriNo

HAVING Sum(StoktakiBirim) > 100 And Like "BOS*";
Bir HAVING yan tümcesi, And ve Or gibi mant?ksal i4leçlerle birbirine ba>l? en çok 40 ifade
içerebilir.
HAVING Yan Tümcesi Örne&i
Bu örnek, 3stanbul bölgesindeki birden çok çal?4ana atanm?4 i4 ünvanlar?n? seçer.
Bu örnek, SELECT deyimi örne>inde bulabilece>iniz EnumFields yordam?n? ça>?r?r.
Sub HavingX()
Dim dbs As Database, rst As Recordset
' Bu satyry, bilgisayarynyzdaki Northwind yolunu
' bulundurmak üzere de>i4tirin.
Set dbs = OpenDatabase("Northwind.mdb")
' 3stanbul bölgesindeki birden çok çal?4ana atanm?4
' i4 ünvanlar?n? seçer.
Set rst = dbs.OpenRecordset("SELECT Ünvan, " _
& "Count(Ünvan) as Toplam FROM Çal?4anlar " _
& "WHERE Bölge = 'YS' " _
& "GROUP BY Ünvan HAVING Count(Ünvan) > 1;")

' Recordset'i ba4lat?r.
rst.MoveLast

' Recordset içeriklerini yazd?rmak üzere EnumFields'i ça>?r?r.
EnumFields rst, 25
dbs.Close
End Sub

o

IN Yan Tümcesi

Microsoft Jet database alt yap?s?n?n ba>lanabilece>i, dBASE veya Paradox veritaban? veya bir d?4
Microsoft® Jet veritaban? gibi herhangi bir d?4 veritaban?ndaki tablolar? belirler.
Sözdizimi
Hedef bir tablo belirlemek için:
[SELECT | INSERT] INTO hedef IN
{yol | ["yol" "tür"] | ["" [tür; DATABASE = yol]]}
Kaynak bir tablo belirlemek için:

FROM tabloifadesi IN
{yol | ["yol" "tür"] | ["" [tür; DATABASE = yol]]}
IN yan tümcesi içeren bir SELECT deyiminin bölümleri 4unlard?r:
Bölüm
Hedef
Tabloifadesi

Yol
Tür

Aç klama
3çine verilerin eklenece>i d?4 tablonun ad?d?r.
3çinden verilerin al?naca>? tablo veya tablolar?n ad?d?r. Bu de>i4ken;
tek bir tablo ad?, kaydedilmi4 bir sorgu ad? veya INNER JOIN, LEFT
JOIN veya RIGHT JOIN sonucu olan bir birle4im olabilir.
Tabloyu içeren dizin veya dosyan?n tam yoludur.
Veritaban? bir Microsoft Jet veritaban? (örne>in, dBASE III, dBASE
IV, Paradox 3.x veya Paradox 4.x) de>ilse, tablo olu4turmak için
kullan?lan veritaban? türünün ad?d?r.

Uyar lar
IN yan tümcesini bir anda yaln?zca tek bir d?4 veritaban?na ba>lanmak için kullanabilirsiniz.
Baz? durumlarda yol de>i4keni, veritaban? dosyalar?n? içeren dizini gösterir. Örne>in dBASE,
Microsoft FoxPro® veya Paradox veritaban? tablolar? ile çal?4?rken, yol de>i4keni .dbf veya .db
dosyalar?n? içeren dizini belirtir. Tablonun dosya ad?, hedef veya tabloifadesi de>i4keninden türetilir.
Microsoft Jet veritaban? d?4?nda bir veritaban? belirtmek için, ada bir noktal? virgül (;) ekleyin ve ad?
tek (' ') veya çift (" ") t?rnak imi içine al?n. Örne>in 'dBASE IV;' veya "dBASE IV;" olabilir.
D?4 veritaban? belirlemek için DATABASE sakl? sözcü>ünü de kullanabilirsiniz. Örne>in, a4a>?daki
sat?rlar ayn? tabloyu belirtir:
... FROM Tablo IN "" [dBASE IV; DATABASE=C:\DBASE\DATA\SALES;];
... FROM Tablo IN "C:\DBASE\DATA\SALES" "dBASE IV;"
Notlar
Daha fazla ba4ar?m ve daha kolay kullan?m sa>lamak için, IN yerine ba>l? tablo kullan?n.
IN sakl? sözcü>ünü, bir ifade içinde bir kar4?la4t?rma i4leci olarak da kullanabilirsiniz. Ayr?nt?l? bilgi
için In i4lecine bak?n.
IN Yan Tümcesi Örne&i
A4a>?daki tablo, d?4 bir veritaban?ndan veri almak için IN yan tümcesini nas?l kullanabilece>inizi
gösterir. Her örnekte, d?4 veritaban?nda Mü4teriler tablosunun bulundu>unu varsay?n.
D veritaban
Microsoft® Jet
veritaban?

dBASE III veya IV.
Bir dBASE III
tablosundan veri
almak için, "dBASE
IV;" yerine "dBASE
III;" yaz?n.
Veritaban? sözdizimi
kullanan dBASE III
veya IV.

SQL deyimi
SELECT Mü4teriNo
FROM Mü4teriler
IN Di>erVeritaban?.mdb
WHERE Mü4teriNo Like "A*";
SELECT Mü4teriNo
FROM Mü4teriler
IN "C:\DBASE\VER3\SATLLAR" "dBASE IV;"
WHERE Mü4teriNo Like "A*";

SELECT Mü4teriNo
FROM Mü4teriler
IN "" [dBASE IV; Database=C:\DBASE\VER3\SATIL;]
WHERE Mü4teriNo Like "A*";
Paradox 3.x veya 4.x. SELECT Mü4teriNo

Paradox sürüm 3.x
tablosundan veri
almak için, "Paradox
4.x;" yerine "Paradox
3.x;" yaz?n.
Veritaban? sözdizimi
kullanan Paradox 3.x
veya 4.x.

FROM Mü4teriler
IN "C:\PARADOX\VER3\SATLLAR" "Paradox 4.x;"
WHERE Mü4teriNo Like "A*";

SELECT Mü4teriNo
FROM Mü4teriler
IN "" [Paradox 4.x;Database=C:\PARADOX\VER3\SATILLAR;]
WHERE Mü4teriNo Like "A*";
Microsoft Excel
SELECT Mü4teriNo, LirketAd?
çal?4ma sayfas?
FROM [Mü4teriler$]
IN "c:\belgeler\xlveri.xls" "EXCEL 5.0;"
WHERE Mü4teriNo Like "A*"
ORDER BY Mü4teriNo;
Çal?4ma sayfas? içinde SELECT Mü4teriNo, LirketAd?
adland?r?lm?4 bir aral?k FROM Mü4terilerAral?>?
IN "c:\belgeler\xlveri.xls" "EXCEL 5.0;"
WHERE Mü4teriNo Like "A*"
ORDER BY Mü4teriNo;

o

ORDER BY Yan Tümcesi

Sorgunun sonuç kay?tlar?n? belirtilen alan veya alanlara göre artan veya azalan s?rada s?ralar.
Sözdizimi
SELECT alanlistesi
FROM tablo
WHERE seçmeölçütü
[ORDER BY alan1 [ASC | DESC ][, alan2 [ASC | DESC ]][, ...]]]
ORDER BY yan tümcesi içeren bir SELECT deyiminin bölümleri 4unlard?r:
Bölüm
alanlistesi

tablo
seçimölçütü

alan1, alan2

Aç klama
Herhangi bir alan di>erad?, SQL toplam i4levi, do>rulamalar (ALL,
DISTINCT, DISTINCTROW veya TOP) veya di>er SELECT deyimi seçenekleri
ile al?nabilecek alan veya alanlar?n ad?.
3çinden kay?tlar?n seçilece>i tablonun ad?d?r. Ayr?nt?l? bilgi için FROM yan
tümcesine bak?n.
Seçim ölçütüdür. Deyim bir WHERE yan tümcesi içeriyorsa, Microsoft Jet
veritaban? alt yap?s?, kay?tlara WHERE ko4ullar?n? uygulad?ktan sonra
de>erleri grupland?r?r.
Kay?tlar? s?ralamada temel al?nacak alanlar?n ad?d?r.

Uyar lar
ORDER BY iste>e ba>l?d?r. Ancak, kay?tlar?n s?ralanm?4 olarak görüntülenmesini istiyorsan?z ORDER
BY'? kullanmal?s?n?z.
Varsay?lan s?ralama düzeni artan düzendir (A'dan Z'ye, 0'dan 9'a). A4a>?daki örneklerden her ikisi
de, çal?4an adlar?n? soyad?na göre s?ralar:
SELECT Soyady, Ady
FROM Çal?4anlar
ORDER BY Soyady;
SELECT Soyady, Ady

FROM Çal?4anlar
ORDER BY Soyady ASC;
Azalan s?rada s?ralamak için (Z'den A'ya, 9'dan 0'a), azalan s?rada s?ralamak istedi>iniz her alan?n
sonuna DESC sakl? sözcü>ünü ekleyin. A4a>?daki örnek maa4lar? seçer ve bunlar? azalan s?rada
s?ralar:
SELECT Soyad?, Maa4
FROM Çal?4anlar
ORDER BY Maa4 DESC, Soyad?;
ORDER BY yan tümcesinde Not veya OLE Nesnesi verileri içeren bir alan? belirtirseniz bir hata
olu4ur. Microsoft Jet veritaban? alt yap?s? bu bu türdeki alanlar? grupland?ramaz.
ORDER BY genellikle bir SQL deyiminin son sözcü>üdür.
ORDER BY yan tümcesinde ek alanlar da bulundurabilirsiniz. Kay?tlar, ORDER BY'dan sonra
listelenen ilk alana göre s?ralan?r. Bu alanda ayn? de>ere sahip olan kay?tlar, listelenen ikinci alana
göre s?ralan?r ve bu böylece devam eder.
ORDER BY Yan Tümcesi Örne&i
A4a>?daki örnekte gösterilen SQL deyimi, soyadlar?n? azalan s?rada (Z-A) s?ralamak için ORDER BY
yan tümcesini kullan?r.
Bu örnek, SELECT deyimi örne>inde bulabilece>iniz EnumFields yordam?n? ça>?r?r.
Sub OrderByX()
Dim dbs As Database, rst As Recordset
' Bu satyry, bilgisayarynyzdaki Northwind yolunu
' bulundurmak üzere de>i4tirin.
Set dbs = OpenDatabase("Northwind.mdb")
' Çal?4anlar tablosundan ad? ve soyad? de>erlerini
' seçer ve bunlary azalan syrada syralar.
'
Set rst = dbs.OpenRecordset("SELECT Soyady, " _
& "Ad? FROM Çal?4anlar " _
& "ORDER BY Soyady DESC;")

' Recordset'i ba4lat?r.
rst.MoveLast

' Recordset içeriklerini yazd?rmak üzere EnumFields'i ça>?r?r.
EnumFields rst, 12
dbs.Close

End Sub

o

WHERE Yan Tümcesi

FROM yan tümcesinde listelenen tablolardaki hangi kay?tlar?n SELECT, UPDATE veya DELETE
deyiminden etkilendi>ini belirtir.
Sözdizimi
SELECT alanlistesi
FROM tabloifadesi
WHERE ölçüt
WHERE yan tümcesi içeren bir SELECT deyiminin bölümleri 4unlard?r:
Bölüm
Alanlistesi

Tabloifadesi
Ölçütler

Aç klama
Herhangi bir alan di>erad?, do>rulamalar (ALL, DISTINCT,
DISTINCTROW veya TOP) veya di>er SELECT deyimi seçenekleri ile
al?nabilecek alan veya alanlar?n ad?.
3çinden verilerin al?naca>? tablo veya tablolar?n ad?d?r.
Kay?tlar?n, sorgu sonuçlar? içinde yer alabilmesi için sa>lamalar?
gereken bir ifadedir.

Uyar lar
Microsoft Jet veritaban? alt yap?s?, WHERE yan tümcesinde listelenen ko4ullara uyan kay?tlar? seçer.
Bir WHERE yan tümcesi belirlemezseniz, sorgunuz tablodaki tüm sat?rlar? geri döndürür.
Sorgunuzda birden fazla tablo belirtir ve WHERE ya da JOIN yan tümcesi bulundurmazsan?z,
sorgunuz tablolar?n bir Kartezyen çarp?m?n? olu4turur.
WHERE iste>e ba>l?d?r ancak varsa FROM'un ard?ndan gelir. Örne>in, sat?4 bölümündeki tüm
çal?4anlar? seçebilir (WHERE Bölüm = 'Sat?4') veya ya4? 18 ile 30 aras?ndaki tüm mü4terileri
seçebilirsiniz (WHERE Ya4 Between 18 And 30).
Çok say?da tabloda SQL birle4im i4lemini gerçekle4tirmek için bir JOIN yan tümcesi kullanmazsan?z,
sonuç Recordset nesnesi güncelle4tirilebilir durumda olmaz.
WHERE, HAVING yan tümcesine benzer. WHERE, hangi kay?tlar?n seçilece>ini belirler. Benzer
biçimde, kay?tlar GROUP BY ile grupland?r?ld?ktan sonra HAVING de hangi kay?tlar?n
görüntülenece>ini belirtir.
GROUP BY yan tümcesi ile grupland?rmak istemedi>iniz kay?tlar? elemek için WHERE yan tümcesini
kullan?n.
SQL deyiminin döndürece>i kay?tlar? belirlemek için de>i4ik ifadeler kullan?n. Örne>in a4a>?daki SQL
deyimi, y?ll?k maa4lar? 600 Milyon TL'den yüksek olan çal?4anlar? seçer.
SELECT Soyad?, Maa4
FROM Çal anlar
WHERE Maa > 21000;
Bir WHERE yan tümcesi, And ve Or gibi mant?ksal i4leçlerle birbirine ba>l? en çok 40 ifade
içerebilir.
Bir bo4luk veya noktalama i4areti içeren bir alan ad? girerken, ad? kö4eli ayraçlar ([ ]) içine al?n.
Örne>in bir mü4teri bilgileri tablosu, belirli mü4teriler hakk?nda bilgiler içerebilir:
SELECT [Mü terinin En Sevdi&i Lokanta]

Ölçüt de>i4kenini belirtti>inizde, tarih rakamlar?, Microsoft® Jet veritaban? alt yap?s?n?n A.B.D.
sürümünü kullanm?yor olsan?z bile A.B.D. biçiminde olmal?d?r. Örne>in 10 May?s 1996, 3ngilizce
biçiminde 10/5/96 4eklinde ve A.B.D. biçiminde 5/10/96 olarak yaz?l?r. Tarih rakamlar?n?, a4a>?daki
örnekte görüldü>ü gibi diyez i4areti (#) içine ald?>?n?zdan emin olun.
Bir 3ngiltere veritaban?nda 10 May?s 1996 tarihli kay?tlar? bulmak için, a4a>?daki SQL deyimini
kullanmal?s?n?z.
SELECT *
FROM Sipari ler
WHERE YüklemeTarihi = #5/10/96#;
Ayr?ca, Microsoft Windows® taraf?ndan belirlenen uluslararas? ayarlar? alg?layan DateValue i4levini
de kullanabilirsiniz. Örne>in, A.B.D. için 4u kodlar? kullan?n:
SELECT *
FROM Sipari ler
WHERE YüklemeTarihi = TarihDe&eri('5/10/96');
Ve 3ngiltere için 4u kodlar? kullan?n:
SELECT *
FROM Sipari ler
WHERE YüklemeTarihi = TarihDe&eri('10/5/96');
Not Ölçüt dizesinde ba4vurulan sütun GUID türünde ise, ölçüt ifadesi biraz farkl? bir sözdizimi
kullan?r:
WHERE YinelemeNo = {GUID {12345678-90AB-CDEF-1234-567890ABCDEF}}
Gösterildi>i gibi içiçe parantezler ve tireler ekledi>inizden emin olun.
WHERE Yan Tümcesi Örne&i
A4a>?daki örnek, Çal?4anlar tablosunda Maa4 alan?n?n bulundu>unu varsayar. Bu alan gerçekte
Nortwind veritaban?n?n Çal?4anlar tablosunda bulunmaz.
Bu örnek, soyad? Etikan olan kay?tlar?n Ad? ve Soyad? bilgilerini seçer.
Bu örnek, SELECT deyimi örne>inde bulabilece>iniz EnumFields yordam?n? ça>?r?r.
Sub WhereX()
Dim dbs As Database, rst As Recordset
' Bu satyry, bilgisayarynyzdaki Northwind yolunu
' bulundurmak üzere de>i4tirin.
Set dbs = OpenDatabase("Northwind.mdb")
' Çal?4anlar tablosundan, soyad? Etikan olan
' kayytlary seçer.
Set rst = dbs.OpenRecordset("SELECT Soyady, " _
& "Ad? FROM Çal?4anlar " _

& "WHERE Soyady = 'Etikan';")

' Recordset'i ba4lat?r.
rst.MoveLast

' Recordset içeriklerini yazdyrmak üzere EnumFields
' yordam?n? ça>?r?r.
EnumFields rst, 12
dbs.Close
End Sub

CONSTRAINT Yan Tümcesi
Bir k?s?tlama bir dizine benzer, ancak bir ba4ka tablo ile ili4ki kurmak için de kullan?labilir.
CONSTRAINT yan tümcesini ALTER TABLE ve CREATE TABLE deyimlerinde, k?s?tlama olu4turmak
veya silmek üzere kullanabilirsiniz. 3ki tür CONSTRAINT yan tümcesi vard?r: tek bir alanda bir
k?s?tlama olu4turmak için bir tane ve birden çok alanda bir k?s?tlama olu4turmak için bir tane.
Not Microsoft Jet veritaban alt yap s , Microsoft Jet veritabanlar? d?4?nda ALTER TABLE
kullan?m?n? veya herhangi bir veri tan m dili (DDL) deyimini desteklemez. Bunun yerine DAO
Create yöntemlerini kullan?n.
Sözdizimi
Tek alan k?s?tlamas?:
CONSTRAINT ad {PRIMARY KEY | UNIQUE | NOT NULL |
REFERENCES yabanc tablo [(yabanc alan1, yabanc alan2)]
[ON UPDATE CASCADE | SET NULL]
[ON DELETE CASCADE | SET NULL]}
Çok alan k?s?tlamas?:
CONSTRAINT ad
{PRIMARY KEY (birincil1[, birincil2 [, ...]]) |
UNIQUE (benzersiz1[, benzersiz2 [, ...]]) |
NOT NULL (nullde il1[, nullde il2 [, ...]]) |
FOREIGN KEY [NO INDEX] (ba vuru1[, ba vuru2 [, ...]]) REFERENCES yabanc tablo
[(yabanc alan1 [, yabanc alan2 [, ...]])]
[ON UPDATE CASCADE | SET NULL]
[ON DELETE CASCADE | SET NULL]}
CONSTRAINT yan tümcesinin bölümleri 4unlard?r:
Bölüm
ad
birincil1, birincil2
benzersiz1,
benzersiz2

Aç klama
Olu4turulacak k?s?tlaman?n ad?.
Birincil anahtar olarak belirlenecek alan veya alanlar?n ad?.
Benzersiz anahtar olarak belirlenecek alan veya alanlar?n ad?.

nullde il1, nullde il2 Null olmayacak 4ekilde k?s?tlanan alan veya alanlar?n ad?.
ba vuru1, ba vuru2 Ba4ka bir tablodaki alanlara ba4vuran yabanc? anahtar alan veya
alanlar?n?n ad?d?r.
yabanc tablo
Yabanc anahtar taraf?ndan belirtilen alan veya alanlar? içeren yabanc?
tablonun ad?d?r.
yabanc alan1,
Ba vuru1 ve ba vuru2 taraf?ndan belirtilen yabanc tablo içindeki alan
yabanc alan2
veya alanlar?n ad?d?r. Ba4vurulan alan yabanc tablonun birincil
anahtar? ise bu yan tümceyi ihmal edebilirsiniz.
Uyar lar
Tek alan k?s?tlamas? sözdizimini, ALTER TABLE veya CREATE TABLE deyiminin alan tan?m? yan
tümcesinde alan?n veri türünün belirtiminin hemen ard?ndan kullanabilirsiniz.
Çok alan k?s?tlamas? sözdizimini, ALTER TABLE veya CREATE TABLE deyiminde alan tan?m? yan
tümcesinin d?4?nda CONSTRAINT sakl? sözcü>ünü her kulland?>?n?zda kullan?rs?n?z.
CONSTRAINT yan tümcesini kullanarak, bir alan? a4a>?daki k?s?tlama türlerinden biri olarak
belirleyebilirsiniz:

•

UNIQUE sakl? sözcü>ünü, bir alan? benzersiz anahtar olarak belirlemek üzere
kullanabilirsiniz. Bu, tablodaki iki farkl? kayd?n bu alanda ayn? de>ere sahip olamamas?
anlam?na gelir. Herhangi bir alan? veya alan gurubunu, benzersiz olarak k?s?tlayabilirsiniz.
Çok alanl? bir k?s?tlama bir benzersiz anahtar olarak belirlendiyse, dizindeki tüm alanlar?n
birle4tirilmi4 de>erlerinin benzersiz olmas? gerekir; bu alanlardan yaln?zca birindeki de>er
bir veya daha çok kay?tta ayn? olabilir.

•

PRIMARY KEY sakl? sözcüklerini, bir alan? veya bir alan kümesini bir tabloda birincil anahtar
olarak belirlemek üzere kullanabilirsiniz. Birincil anahtardaki tüm de>erlerin benzersiz
olmas? ve Null olmamas? gerekir; ayr?ca, bir tabloda yaln?zca bir tek birincil anahtar olabilir.

Not Zaten birincil anahtar? olan bir tabloda PRIMARY KEY k?s?tlamas? belirlemeyin, aksi
takdirde hata olu4ur.

•

FOREIGN KEY sakl? sözcü>ünü, bir alan? yabanc? anahtar olarak belirlemek üzere
kullanabilirsiniz. Yabanc? tablonun birincil anahtar? birden fazla alandan olu4uyorsa,
ba4vuran tüm alanlar?, yabanc? tablonun ad?n? ve ba4vuran alanlar?n listelendi>i s?rada
yabanc? tablonun ba4vurulan alanlar?n? listeleyen çok alanl? bir k?s?tlama tan?m?
kullanmal?s?n?z. Ba4vurulan alan veya alanlar yabanc? tablonun birincil anahtar? ise,
ba4vurulan alanlar? belirtmeniz gerekmez. Veritaban? alt yap?s? varsay?m olarak, yabanc?
tablonun birincil anahtar?n?n ba4vurulan alanlar oldu>unu varsayar.
Yabanc? anahtar k?s?tlamalar?, ilgili bir birincil anahtar de>eri de>i4ti>inde gerçekle4tirilecek
olan belirli eylemleri tan?mlar.

•

CONTRAINT yan tümcesinin tan?ml? oldu>u tablodaki birincil anahtarda yürütülecek ilgili
eylemi temel alan ve yabanc? tabloda gerçekle4tirilecek eylemleri belirleyebilirsiniz.
Örne>in, Mü4teriler tablosunda a4a>?daki tan?m?n yap?ld?>?n? dü4ünelim:
CREATE TABLE Mü4teriler (Mü4tNo INTEGER PRIMARY KEY, 3stNo NCHAR VARYING (50))
Sipari4ler tablosunda da, Mü4teriler tablosunun birincil anahtar?na ba4vuran yabanc?
anahtar ili4kisinin tan?mland?>?n? dü4ünelim:
CREATE TABLE Sipari4ler (Sipari4No INTEGER PRIMARY KEY, Mü4tNo INTEGER,
Sipari4Notlar? NCHAR VARYING (255), CONSTRAINT YASipari4lerMü4tNo FOREIGN KEY
(Mü4tNo) REFERENCES Mü4teriler ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE
Yabanc? anahtarda hem ON UPDATE CASCADE hem de ON DELETE CASCADE yan tümcesi
tan?ml?d?r. ON UPDATE CASCADE yan tümcesi, mü4terinin numaras? (Mü4tNo) Mü4teriler

tablosunda güncelle4tirildi>inde bu güncelle4tirmenin Sipari4ler tablosunda da yap?lmas?n?
sa>lar. 3lgili mü4teri numaras? de>eri içeren her sipari4, otomatik olarak yeni de>er ile
güncelle4tirilir. ON DELETE CASCADE yan tümcesi, Mü4teriler tablosunda bir mü4teri
silindi>inde Sipari4ler tablosundaki ayn? mü4teri numaras? de>erini içeren tüm sat?rlar?n
silinmesini sa>lar.
Limdi de, Sipari4ler tablosunda CASCADE eylemi yerine SET NULL eylemini kullanarak farkl?
bir tan?m yap?ld?>?n? dü4ünelim:
CREATE TABLE Sipari4ler (Sipari4No INTEGER PRIMARY KEY, Mü4tNo INTEGER,
Sipari4Notlar? NCHAR VARYING (255), CONSTRAINT YASipari4lerMü4tNo FOREIGN KEY
(Mü4tNo) REFERENCES Mü4teriler ON UPDATE SET NULL ON DELETE SET NULL
ON UPDATE SET NULL yan tümcesi, mü4terinin numaras? (Mü4tNo) Mü4teriler tablosunda
güncelle4tirildi>inde, Sipari4ler tablosunda otomatik olarak ilgili yabanc? anahtar
de>erlerinin NULL olarak belirlenmesini sa>lar. Benzer biçimde, ON DELETE SET NULL yan
tümcesi, mü4teri Mü4teriler tablosundan silindi>inde, Sipari4ler tablosunda otomatik olarak
tüm ilgili yabanc? anahtarlar?n NULL olarak belirlenmesini sa>lar.
Yabanc? anahtarlar için dizinlerin otomatik olarak olu4turulmas?n? engellemek için, NO INDEX
de>i4tiricisi kullan?labilir. Bu yabanc? anahtar tan?m? 4ekli, ancak sonuç dizin de>erleri s?k s?k
yinelenecekse kullan?lmal?d?r. Yabanc? anahtar dizinindeki de>erlerin s?k s?k yinelendi>i durumlarda,
bir dizin kullanmak, basit biçimde bir tablo tarama i4lemi yapmaktan daha az verimli olabilir.
Tablodan sat?rlar?n silindi>i ve tabloya sat?rlar?n eklendi>i bu tür bir dizini tutmak, ba4ar?m? dü4ürür
ve herhangi bir yarar sa>lamaz.

PROCEDURE Yan Tümcesi
Sorgu için bir ad ve iste>e ba>l? parametreler tan?mlar.
Not PROCEDURE yan tümcesi PROCEDURE deyiminden sonra gelir. PROCEDURE yan tümcesi
desteklenir ancak; PROCEDURE deyimi PROCEDURE yan tümcesinin yeteneklerinin bir üst kümesini
sa>lar ve önerilen sözdizimidir.
Sözdizimi
PROCEDURE ad [parametre1 veritürü[, parametre2 veritürü[, ...]]
PROCEDURE yan tümcesinin bölümleri 4unlard?r:
Bölüm
Ad
param1, param2

Aç klama
Yordam?n ad?d?r. Standart adland?rma kurallar?na uymal?d?r.
Bir veya daha fazla alan ad? veya parametredir. Örne>in:
PROCEDURE Ülkelere_Göre_Sat?4lar [Ba4lang?ç Tarihi] TarihSaat,
[Biti4 Tarihi] TarihSaat;
Parametreler hakk?nda ayr?nt?l? bilgi için parametreler konusuna bak?n.

Veritürü

Birincil Microsoft Jet SQL veri türleri veya onlar?n e4anlaml?lar?ndan
biridir.

Uyar lar
Bir SQL yordam?, yordam?n ad?n? belirten PROCEDURE yan tümcesinden, iste>e ba>l? bir parametre
tan?mlar? listesinden ve tek bir SQL deyiminden olu4ur. Örne>in, Parça_Numaras?n?_Al yordam?,
belirtilen parça numaras?n? alan bir sorgu çal?4t?rabilir.
Notlar

•

Yan tümce birden fazla alan tan?m? içeriyorsa (yani parametre-veritürü çiftse), bunlar?
virgüllerle ay?r?n.

•

PROCEDURE yan tümcesinin ard?ndan bir SQL deyimi (örne>in bir SELECT veya UPDATE
statement) gelmelidir.

CREATE PROCEDURE Deyimi, PROCEDURE Yan Tümcesi Örne&i
Bu örnek, sorguyu KategoriListesi olarak adland?r?r.
Bu örnek, SELECT deyimi örne>inde bulabilece>iniz EnumFields yordam?n? ça>?r?r.
Sub ProcedureX()
Dim dbs As Database, rst As Recordset
Dim qdf As QueryDef, strSql As String

' Bu satyry, bilgisayarynyzdaki Northwind yolunu
' bulundurmak üzere de>i4tirin.
Set dbs = OpenDatabase("Northwind.mdb")

strSql = "PROCEDURE KategoriListesi; " _
& "SELECT DISTINCTROW KategoriAdy, " _
& "KategoriNo FROM Kategoriler " _
& "ORDER BY KategoriAdy;"

' SQL deyimini temel alan bir adland?r?lm?4
' bir QueryDef olu4turur.
Set qdf = dbs.CreateQueryDef("YeniSorgu", strSql)
' Geçici bir anl?k görüntü türünde Recordset olu4turur.
Set rst = qdf.OpenRecordset(dbOpenSnapshot)
' Recordset'i ba4lat?r.
rst.MoveLast

' Recordset içeriklerini yazdyrmak üzere EnumFields
' yordam?n? ça>?r?r. Recordset nesnesini ve
' istenen alan geni4li>ini aktar?r.
EnumFields rst, 15

' Bu bir örnek oldu>u için QueryDef'i
' siler.
dbs.QueryDefs.Delete "YeniSorgu"

dbs.Close
End Sub

lemler
o

UNION

lemi

3ki veya daha fazla ba>?ms?z sorgu veya tablonun sonuçlar?n? birle4tiren bir birle4im sorgusu
olu4turur.
Sözdizimi
[TABLE] sorgu1 UNION [ALL] [TABLE] sorgu2 [UNION [ALL] [TABLE] sorgun [ ... ]]
UNION i4leminin bölümleri 4unlard?r:
Bölüm
sorgu1-n

Aç klama
Bir SELECT deyimi, sakl? bir sorgunun ad? veya TABLE anahtar
sözcü>ünden sonra gelen sakl? bir tablonun ad?d?r.

Uyar lar
3ki veya daha fazla sorgunun, tablonun ve SELECT deyiminin sonuçlar?n? herhangi bir birle4imde tek
bir UNION i4leminde birle4tirebilirsiniz. A4a>?daki örnek, Yeni Hesaplar adl? var olan bir tablo ile bir
SELECT deyimini birle4tirir:
TABLE [Yeni Hesaplar] UNION ALL
SELECT *
FROM Mü teriler
WHERE Sipari Miktar >= .1000);
Varsay?m olarak, UNION i4lemini kulland?>?n?zda yinelenen kay?t döndürülmez; ancak, tüm
kay?tlar?n döndürüldü>ünden emin olmak için ALL do>rulamas?n? bulundurabilirsiniz. Bu ayr?ca,
sorguyu daha h?zland?r?r.
UNION i4lemindeki tüm sorgular ayn? say?da alan istemelidir; ancak, alanlar?n ayn? boyutta veya
ayn? veri türünde olmas? gerekmez.
Di>eradlar? yaln?zca ilk SELECT deyiminde kullan?n; bunlar di>er deyimlerde dikkate al?nmaz.
ORDER BY yan tümcesinde alanlara, ilk SELECT deyiminde adland?r?ld?klar? 4ekilde ba4vurun.
Notlar

•

Bir GROUP BY veya HAVING yan tümcesini döndürülen verileri grupland?rmak üzere her
sorgu de>i4keninde kullanabilirsiniz.

•

ORDER BY yan tümcesini, döndürülen verileri belirli bir s?rada görüntülemek için son sorgu
de>i4keninin sonunda kullanabilirsiniz.

UNION

lemi Örne&i

Bu örnek, Brezilya'daki tüm sa>lay?c?lar?n 4ehirlerini ve adlar?n? al?r.
Bu örnek, SELECT deyimi örne>inde bulabilece>iniz EnumFields yordam?n? ça>?r?r.
Sub UnionX()
Dim dbs As Database, rst As Recordset
' Bu satyry, bilgisayarynyzdaki Northwind yolunu
' bulundurmak üzere de>i4tirin.
Set dbs = OpenDatabase("Northwind.mdb")

' Brezilya'daki tüm sa>lay?c?lar?n ve mü4terilerin
' adlar?n? ve 4ehirlerini al?r.
Set rst = dbs.OpenRecordset("SELECT LirketAd?," _
& " Lehir FROM Sa>lay?c?lar" _
& " WHERE Ülke = 'Brezilya' UNION" _
& " SELECT LirketAd?, Lehir FROM Mü4teriler" _
& " WHERE Ülke = 'Brazil';")

' Recordset'i ba4lat?r.
rst.MoveLast

' Recordset içeriklerini yazdyrmak üzere EnumFields
' yordam?n? ça>?r?r. Recordset nesnesini ve
' istenen alan geni4li>ini aktar?r.
EnumFields rst, 12
dbs.Close
End Sub

o

INNER JOIN

lemi

Ortak bir alanda e4le4en de>erler oldu>unda iki tablonun kay?tlar?n? birle4tirir.
Sözdizimi
FROM tablo1 INNER JOIN tablo2 ON tablo1.alan1 kar la t rma tablo2.alan2
INNER JOIN i4leminin bölümleri 4unlard?r:

Bölüm
tablo1, tablo2
alan1, alan2

kar la t rma

Aç klama
3çinden kay?tlar?n birle4tirilece>i tablolar?n ad?d?r.
Birle4tirilen alanlar?n ad?d?r. Alanlar say?sal de>ilse, ayn? veri türünde
olmal? ve ayn? türde veriler içermelidir, ancak alanlar?n ayn? ada sahip
olmalar? gerekmez.
Herhangi bir kar4?la4t?rma i4lecidir: "=," "<," ">," "<=," ">=," or "<>."

Uyar lar
INNER JOIN i4lemini herhangi bir FROM yan tümcesinde kullanabilirsiniz. Bu, en s?k kullan?lan
birle4tirme türüdür. 3ç birle4imler, iki tabloda ortak olan bir alanda e4le4en de>erler oldu>unda her
iki tablonun kay?tlar?n? birle4tirirler.
INNER JOIN'i, Bölümler ve Çal?4anlar tablolar?nda, bölümlerdeki tüm çal?4anlar? seçmek için
kullanabilirsiniz. Buna kar4?l?k, tüm bölümleri (bölüme atanm?4 çal?4an olmasa bile) veya tüm
çal?4anlar? (herhangi bir bölüme atanmam?4 olsa bile) seçmek için, bir d?4 birle4im olu4turmak üzere
LEFT JOIN veya RIGHT JOIN i4lemini kullanabilirsiniz.
Not veya OLE Nesnesi verileri içeren alanlar? birle4tirmeyi denerseniz bir hata olu4ur.
Benzer türdeki herhangi iki say?sal alan? birle4tirebilirsiniz. Örne>in, benzer türlerde olduklar?nda
OtomatikSay? ve Uzun alanlar?n? birle4tirebilirsiniz. Ancak, Tek ve Çift türündeki alanlar?
birle4tiremezsiniz.
A4a>?daki örnek, Kategoriler ve Ürünler tablolar?n? KategoriNo alan?na göre nas?l
birle4tirebilece>inizi gösterir:
SELECT KategoriAdy, ÜrünAdy
FROM Kategoriler INNER JOIN Ürünler
ON Kategoriler.KategoriNo = Ürünler.KategoriNo;
Önceki örnekte KategoriNo, birle4tirilen aland?r ancak SELECT deyiminde yer almad?>? için sorgu
sonuçlar?nda bulunmaz. Birle4tirilen alan? bulundurmak için, alan ad?n? SELECT deyiminde yaz?n
(örne>imizde Kategoriler.KategoriNo).
A4a>?daki sözdizimini kullanarak, JOIN deyimi içinde çok say?da ON yan tümcesini de
ba>layabilirsiniz:
SELECT alanlar
FROM tablo1 INNER JOIN tablo2
ON tablo1.alan1 kar la t rma tablo2.alan1 AND
ON tablo1.alan2 kar la t rma tablo2.alan2) OR
ON tablo1.alan3 kar la t rma tablo2.alan3)];
A4a>?daki sözdizimini kullanarak içiçe JOIN deyimleri de olu4turabilirsiniz:
SELECT alanlar
FROM tablo1 INNER JOIN
(tablo2 INNER JOIN [( ]tablo3
[INNER JOIN [( ]tablox [INNER JOIN ...)]
ON tablo3.alan3 kar la t rma tablox.alanx)]
ON tablo2.alan2 kar la t rma tablo3.alan3)
ON tablo1.alan1 kar la t rma tablo2.alan2;
Bir LEFT JOIN veya bir RIGHT JOIN bir INNER JOIN içinde içiçe yer alabilir ancak bir INNER JOIN bir
LEFT JOIN veya RIGHT JOIN içinde yer alamaz.
INNER JOIN

lemi Örne&i

Bu örnek iki benzer-birle4im olu4turur: biri Sipari4 Ayr?nt?lar? ve Sipari4ler tablolar? aras?nda, di>eri
Sipari4ler ve Çal?4anlar tablolar? aras?nda. Bu, Çal?4anlar tablosu sat?4 verilerini içermedi>i ve

Sipari4 Ayr?nt?lar? tablosu da çal?4an verilerini içermedi>i için gereklidir. Sorgu, bir çal?4an listesi ve
bu çal?4anlar?n toplam sat?4lar?n? verir.
Bu örnek, SELECT deyimi örne>inde bulabilece>iniz EnumFields yordam?n? ça>?r?r.
Sub InnerJoinX()
Dim dbs As Database, rst As Recordset
' Bu satyry, bilgisayarynyzdaki Northwind yolunu
' bulundurmak üzere de>i4tirin.
Set dbs = OpenDatabase("Northwind.mdb")

' Sipari4 Ayr?nt?lar? ve Sipari4ler tablosu aras?nda
' bir birle4im ve Sipari4ler ile Çal?4anlar tablolar?
' aras?nda da bir birle4im olu4turur. Çal?4anlar?n listesini
' ve onlar?n toplam sat?4 miktarlar?n? al?r.
Set rst = dbs.OpenRecordset("SELECT DISTINCTROW " _
& "Sum(BirimFiyat? * Miktar) AS Sat?4lar, " _
& "(Ady & Chr(32) & Soyady) AS Ad " _
& "FROM Çal?4anlar INNER JOIN(Sipari4ler " _
& "INNER JOIN [Sipari4 Ayr?nt?lar?] " _
& "ON [Sipari4 Ayr?nt?lar?].Sipari4No = " _
& "Sipari4ler.Sipari4No ) " _
& "ON Sipari4ler.Çal?4anNo = " _
& "Çal?4anlar.Çal?4anNo " _
& "GROUP BY (Ady & Chr(32) & Soyady);")

' Recordset'i ba4lat?r.
rst.MoveLast

' Recordset içeriklerini yazdyrmak üzere EnumFields
' yordam?n? ça>?r?r. Recordset nesnesini ve
' istenen alan geni4li>ini aktar?r.
EnumFields rst, 20
dbs.Close
End Sub

o

LEFT JOIN, RIGHT JOIN

lemleri

Herhangi bir FROM yan tümcesinde kullan?ld?>?nda kaynak tablo kay?tlar?n? birle4tirir.
Sözdizimi
FROM tablo1 [ LEFT | RIGHT ] JOIN tablo2
ON tablo1.alan1 kar la t rma tablo2.alan2
LEFT JOIN ve RIGHT JOIN i4lemlerinin bölümleri 4unlard?r:
Bölüm
tablo1, tablo2
alan1, alan2

kar la t rma

Aç klama
3çinden kay?tlar?n birle4tirilece>i tablolar?n ad?d?r.
Birle4tirilen alanlar?n ad?d?r. Alanlar ayn? veri türünde olmal? ve ayn?
türde veriler içermelidir, ancak alanlar?n ayn? ada sahip olmalar?
gerekmez.
Herhangi bir kar4?la4t?rma i4lecidir: "=," "<," ">," "<=," ">=," or
"<>."

Uyar lar
Bir sol d?4 birle4im olu4turmak için LEFT JOIN i4lemini kullan?n. Sol d?4 birle4imler, ikinci tablonun
(sa>daki) kay?tlar?nda e4le4en de>er olmasa bile, iki tablodan ilkinin (soldaki) tüm kay?tlar?n? içerir.
Bir sa> d?4 birle4im olu4turmak için RIGHT JOIN i4lemini kullan?n. Sa> d?4 birle4imler, ilk tablonun
(soldaki) kay?tlar?nda e4le4en de>er olmasa bile, iki tablodan ikincisinin (sa>daki) tüm kay?tlar?n?
içerir.
Örne>in, Bölümler (sol) ve Çal?4anlar (sa>) tablolar? ile, bölüme atanm?4 çal?4an olmasa bile tüm
bölümleri seçmek için LEFT JOIN i4lemini kullanabilirsiniz. Herhangi bir bölüme atanmam?4 olanlar
da dahil, tüm çal?4anlar? seçmek için RIGHT JOIN'i kullanmal?s?n?z.
A4a>?daki örnek, Kategoriler ve Ürünler tablolar?n? KategoriNo alan?na göre nas?l
birle4tirebilece>inizi gösterir. Sorgu, ürün içermeyenler de dahil olmak üzere tüm kategorilerin bir
listesini olu4turur:
SELECT KategoriAdy,
ÜrünAdy
FROM Kategoriler LEFT JOIN Ürünler
ON Kategoriler.KategoriNo = Ürünler.KategoriNo;
Bu örnekte KategoriNo, birle4tirilen aland?r ancak SELECT deyiminde yer almad?>? için sorgu
sonuçlar?nda bulunmaz. Birle4tirilen alan? bulundurmak için, alan ad?n? SELECT deyiminde yaz?n
(örne>imizde Kategoriler.KategoriAd?).
Notlar
Yaln?zca verileri birle4tirilmi4 alanlardaki verilerle ayn? olan kay?tlar? bulunduran bir sorgu
olu4turmak için, bir INNER JOIN i4lemi kullan?n.

•

Bir LEFT JOIN veya bir RIGHT JOIN bir INNER JOIN içinde içiçe yer alabilir ancak bir INNER
JOIN bir LEFT JOIN veya RIGHT JOIN içinde yer alamaz. Birle4imlerin di>er birle4imlerin
içine nas?l konulabilece>i konusunda, INNER JOIN konusundaki içiçe yerle4tirme
tart?4mas?na bak?n.

•

Çok say?da ON yan tümcesini ba>layabilirsiniz. Bunun nas?l yap?ld?>? konusunda, INNER
JOIN konusundaki yan tümce ba>lama tart?4mas?na bak?n.

Not veya OLE Nesnesi verileri içeren alanlar? birle4tirmeyi denerseniz bir hata olu4ur.
LEFT JOIN, RIGHT JOIN

lemleri Örne&i

Bu örnek, Çal?4anlar tablosunda Bölüm Ad? ve Bölüm No alanlar?n?n bulundu>unu varsayar. Bu
alanlar gerçekte Nortwind veritaban?n?n Çal?4anlar tablosunda bulunmaz.
Bu örnek, içinde çal?4an bulunmayanlar dahil tüm bölümleri seçer.
Bu örnek, SELECT deyimi örne>inde bulabilece>iniz EnumFields yordam?n? ça>?r?r.
Sub LeftRightJoinX()
Dim dbs As Database, rst As Recordset
' Bu satyry, bilgisayarynyzdaki Northwind yolunu
' bulundurmak üzere de>i4tirin.
Set dbs = OpenDatabase("Northwind.mdb")

' Çal?4an? bulunmayanlar dahil tüm bölümleri
' seçer.
Set rst = dbs.OpenRecordset _
("SELECT [Bölüm Ady], " _
& "Ady & Chr(32) & Soyady AS Ad " _
& "FROM Bölümler LEFT JOIN Çal?4anlar " _
& "ON Bölümler.[Bölüm No] = " _
& "Çal?4anlar.[Bölüm No] " _
& "ORDER BY [Bölüm Ady];")

' Recordset'i ba4lat?r.
rst.MoveLast

' Recordset içeriklerini yazdyrmak üzere EnumFields
' yordam?n? ça>?r?r. Recordset nesnesini ve
' istenen alan geni4li>ini aktar?r.
EnumFields rst, 20
dbs.Close
End Sub

leçler
o

Like

leci

Bir dize ifadesi ile bir SQL ifadesindeki bir örnek ile kar4?la4t?r?r.
Sözdizimi
ifade Like “örnek”
Like i4lecinin bölümleri 4unlard?r:
Bölüm
ifade
örnek

Aç klama
WHERE yan tümcesinde kullan?lan SQL ifadesidir.
.fadenin kar4?la4t?r?laca>? dize veya karakter metinleridir.

Uyar lar
Like i4lecini, belirledi>iniz örnek ile e4le4en alan de>erlerini bulmak için kullanabilirsiniz. Örnek için,
kesin bir de>er belirtebilir (örne>in, Like “gamze”) veya bir de>er aral?>?n? bulmak için joker
karakterlerini kullanabilirsiniz (örne>in, Like “Ga*”).
Bir ifadede Like i4lecini, bir alan de>erini bir dize ifadesi ile kar4?la4t?rmak için kullanabilirsiniz.
Örne>in bir SQL sorgusunda Like “C*” yazarsan?z, sorgu, C harfi ile ba4layan tüm alan de>erlerini
verir. Bir parametre sorgusunda, kullan?c?ya aranacak örne>i sorabilirsiniz.
A4a>?daki örnek, P harfi ile ba4layan ve A ile F aras?nda bir harf ile devam eden ve toplam üç hane
olan verileri verir:
Like “P[A-F]###”
A4a>?daki tablo, ifadeleri farkl? örneklerle s?namak için Like i4lecini nas?l kullanaca>?n?z? gösterir.
E leme türü
Örnek
Çok say?da karakter a*a
*ab*
Özel karakter
a[*]a
Çok say?da karakter ab*
Tek karakter
a?a
Tek hane
a#a
Karakter aral?>?
[a-z]
Aral?k d?4?
[!a-z]
Hane de>il
[!0-9]
Birle4ik
a[!b-m]#
Like

E leme
(True verir)
aa, aBa, aBBBa
abc, AABB, Xab
a*a
abcdefg, abc
aaa, a3a, aBa
a0a, a1a, a2a
f, p, j
9, &, %
A, a, &, ~
An9, az0, a99

E leme yok
(False verir)
aBC
aZb, bac
aaa
cab, aab
aBBBa
aaa, a10a
2, &
b, a
0, 1, 9
abc, aj0

leci Örne&i

Bu örnek, adlar? A ile D harfleri aras?ndaki harflerle ba4layan çal?4anlar?n listesini verir.
Bu örnek, SELECT deyimi örne>inde bulabilece>iniz EnumFields yordam?n? ça>?r?r.
Sub LikeX()
Dim dbs As Database, rst As Recordset
' Bu satyry, bilgisayarynyzdaki Northwind yolunu
' bulundurmak üzere de>i4tirin.
Set dbs = OpenDatabase("Northwind.mdb")
' Adlar? A ile D aras?ndaki harflerle ba4layan
' çal?4anlar?n listesini verir.
Set rst = dbs.OpenRecordset("SELECT Soyady," _

& "Ad? FROM Çal?4anlar" _
& " WHERE Soyady Like '[A-D]*';")
' Recordset'i ba4lat?r.
rst.MoveLast
' Recordset içeriklerini yazdyrmak üzere EnumFields
' yordam?n? ça>?r?r. Recordset nesnesini ve
' istenen alan geni4li>ini aktar?r.
EnumFields rst, 15

dbs.Close
End Sub

o

Between...And

leci

Bir ifadenin de>erinin, belirtilen de>er aral?>? içinde olup olmad?>?n? belirler. Bu i4leci SQL deyimleri
içinde kullanabilirsiniz.
Sözdizimi
ifade [Not] Between de er1 And de er2
Between...And i4lecinin bölümleri 4unlard?r:
Bölüm
ifade
de er1,
de er2

Aç klama
De>erlendirmek istedi>iniz verileri içeren alan? belirten ifadedir.
.fadeyi kar4?la4t?rmak istedi>iniz de>erlerdir.

Uyar lar
.fadenin de>eri de er1 ile de er2 aras?nda ise (bu de>erler dahil), Between...And i4leci True
de>erini aksi takdirde False de>erini verir. Kar4?t ko4ulu de>erlendirmek (ifadenin, de er1 ve
de er2 ile tan?mlanan aral?>?n d?4?nda kalmas? durumu) için Not mant?ksal i4lecini
bulundurabilirsiniz.
Bir alan?n de>erinin, belirtilen say?sal aral?k içinde olup olmad?>?n? belirlemek için Between...And
i4lecini kullanabilirsiniz. A4a>?daki örnek, bir sipari4in belirli bir posta kodu aral?>?ndaki adrese
gönderilip gönderilmedi>ini belirler. Posta kodu 98101 ve 98199 aras?nda ise, IIf i4levi "Yerel"
de>erini verir. Aksi takdirde, "Yerel De>il" de>erini verir.
SELECT IIf(PostaKodu Between 98101 And 98199, “Yerel”, “Yerel De>il”)
FROM Yayyncylar
.fade, de er1 veya de er2 Null ise Between...And, Null de>erini verir.
* gibi joker karakterleri bir düz metin olarak alg?land?klar?ndan, bunlar? Between...And i4leci ile
kullanamazs?n?z. Örne>in 980 ile 989 rakamlar? ile ba4layan posta kodlar?n? bulmak için 980* ve
989* yazamazs?n?z. Bunun yerine, bu i4lemi yapmak için iki seçene>iniz vard?r. Sorguya, metin
alan?n?n en soldaki üç karakterini alan bir ifade ekler ve Between...And i4lecini bu karakterlerde
kullan?rs?n?z. Ya da, en yüksek ve en dü4ük de>erleri ek karakterler ile belirtirsiniz; bu durumda
98000 ile 98999 veya uzun posta kodlar? kullan?l?yorsa 98000 ile 98999 - 9999 aras?. (Dü4ük

de>erlerde – 0000 yazmamal?s?n?z; aksi takdirde, baz? posta kodlar?nda uzun posta kodu varsa
di>erlerinde ise yoksa 98000 b?rak?l?r.)

o

In

leci

Bir ifadenin de>erinin, belirtilen listedeki de>erlerden herhangi birine e4it olup olmad?>?n? belirler.
Sözdizimi
ifade [Not] In(de er1, de er2, . . .)
Uyar lar
In i4lecinin bölümleri 4unlard?r:
Bölüm
.fade
de er1,
de er2

Aç klama
De>erlendirmek istedi>iniz verileri içeren alan? belirten ifadedir.
.fadeyi kar4?la4t?rmak istedi>iniz de>er veya de>er listesidir.

.fade de>er listesinde bulunursa, In i4leci True de>erini aksi takdirde False yanl?4 de>erini
döndürür. Kar4?t ko4ulu de>erlendirmek (ifadenin, de>er listesi içinde bulunmamas? durumu) için
Not mant?ksal i4lecini bulundurabilirsiniz.
Örne>in, belirtilen bölgeler toplulu>una hangi sipari4lerin gönderilmi4 oldu>unu belirlemek için In
i4lecini kullanabilirsiniz:
SELECT *
FROM Sipari ler
WHERE TeslimBölgesi In (‘Avon’,’Glos’,’Som’)
In

leci Örne&i

A4a>?daki örnek, 3stanbul ve Ankara'ya teslim edilen tüm sipari4leri ve bunlar?n teslim tarihlerini
içeren bir sorgu olu4turmak için, Northwind veritaban?ndaki Sipari4ler tablosunu kullan?r.
Bu örnek, SELECT deyimi örne>inde bulabilece>iniz EnumFields yordam?n? ça>?r?r.
Sub InX()
Dim dbs As Database, rst As Recordset
' Bu satyry, bilgisayarynyzdaki Northwind yolunu
' bulundurmak üzere de>i4tirin.
Set dbs = OpenDatabase("Northwind.mdb")
' Sipari4ler tablosundan, TeslimYeri 3stanbul
' veya Ankara olan kayytlary seçer.
Set rst = dbs.OpenRecordset("SELECT " _
& "Mü4teriNo, TeslimTarihi FROM Sipari4ler " _
& "WHERE TeslimYeri In " _
& "('Istanbul','Ankara');")

' Recordset'i ba4lat?r.
rst.MoveLast

' Recordset içeriklerini yazdyrmak üzere EnumFields
' yordam?n? ça>?r?r.
EnumFields rst, 12
dbs.Close
End Sub

SQL TOPLAM `LEVLER
SQL toplam i4levlerini kullanarak, de>er kümelerinde çe4itli istatistikler belirleyebilirsiniz. Bu
i4levleri bir sorguda ve toplam ifadelerini bir QueryDef nesnesinin SQL özelli>inde veya bir SQL
sorgusunu temel alan bir Recordset nesnesi olu4tururken kullanabilirsiniz.

Avg

levi

Sorguda belirtilen alanda bulunan de>er kümesinin aritmetik ortalamas?n? hesaplar.
Sözdizimi
Avg(ifade)
.fade yertutucusu, ortalamas?n? almak istedi>iniz say?sal verileri içeren alan? belirten bir dizi
ifadesini veya bu alandaki verileri kullanarak bir hesaplama yapan bir ifadeyi temsil eder. .fade
içindeki i4leçler, tablo alan?n?n ad?n?, bir sabiti veya bir i4levi (bilinen veya kullan?c? tan?ml? bir i4lev
olabilir ancak di>er SQL toplam i4levlerinden biri olamaz) içerebilir.
Uyar lar
Avg ile hesaplanan ortalama, aritmetik bir ortalamad?r (de>erlerin toplam?n?n de>er say?s?na
bölümüdür). Avg'yi örne>in, ortalama navlun maliyetlerini hesaplamak için kullanabilirsiniz.
Avg i4levi hesaplamada herhangi bir Null alan? içermez.
Avg i4levini bir sorgu ifadesinde ve bir QueryDef nesnesinin SQL özelli>inde veya bir SQL
sorgusunu temel alan bir Recordset nesnesi olu4tururken kullanabilirsiniz.
Avg

levi Örne&i

Bu örnek, navlun bedeki 100 milyonun üzerindeki sipari4lerin ortalama navlun bedellerini
hesaplamak için Sipari4ler tablosunu kullan?r.
Bu örnek, SELECT deyimi örne>inde bulabilece>iniz EnumFields yordam?n? ça>?r?r.
Sub AvgX()
Dim dbs As Database, rst As Recordset
' Bu satyry, bilgisayarynyzdaki Northwind yolunu
' bulundurmak üzere de>i4tirin.
Set dbs = OpenDatabase("Northwind.mdb")

' Navlun bedeli 100 milyonun üzerindeki sipari4lerin
' ortalama navlun bedellerini hesaplar.
Set rst = dbs.OpenRecordset("SELECT Avg(Navlun)" _
& " AS [Ortalama Navlun]" _
& " FROM Sipari4ler WHERE Navlun > 100;")

' Recordset'i ba4lat?r.
rst.MoveLast

' Recordset içeriklerini yazdyrmak üzere EnumFields
' yordam?n? ça>?r?r. Recordset nesnesini ve
' istenen alan geni4li>ini aktar?r.
EnumFields rst, 25
dbs.Close
End Sub

Count

levi

Sorgunun döndürdü>ü kay?t say?s?n? hesaplar.
Sözdizimi
Count(ifade)
.fade yertutucusu, saymak istedi>iniz say?sal verileri içeren alan? belirten bir dizi ifadesini veya bu
alandaki verileri kullanarak bir hesaplama yapan bir ifadeyi temsil eder. .fade içindeki i4leçler, tablo
alan?n?n ad?n? veya bir i4levi (bilinen veya kullan?c? tan?ml? bir i4lev olabilir ancak di>er SQL toplam
i4levlerinden biri olamaz) içerebilir. Metin dahil, herhangi bir türdeki verileri sayabilirsiniz.
Uyar lar
Temel al?nan sorgudaki kay?t say?s?n? saymak için Count'u kullanabilirsiniz. Örne>in belirli bir
ülkeye yap?lm?4 olan sipari4lerin say?s?n? saymak için Count'u kullanabilirsiniz.
Her ne kadar ifade de alan üzerinde hesap yapabilirse de, Count, basit biçimde kay?t say?s?n?
hesaplar. Kay?tlarda hangi de>erlerin sakland?>? ile ilgilenmez.
.fade y?ld?z 4eklinde (*) bir joker karakteri de>ilse, Count i4levi Null de>erine sahip olan kay?tlar?
saymaz. unless . Bir y?ld?z kullan?rsan?z, Count, Null alanlar? içeren kay?tlar da dahil olmak üzere
toplam kay?t say?s?n? hesaplar. Count(*), Count([Sütun Ad ]) i4levinden belirgin biçimde daha
h?zl?d?r. Y?ld?z karakterini t?rnak imleri (' ') içine almay?n. A4a>?daki örnek, Sipari4ler tablosundaki
kay?t say?s?n? hesaplar.
SELECT Count(*)
AS ToplamSipari ler FROM Sipari ler;
.fade çok say?da alan? belirtiyorsa, Count i4levi yaln?zca, alan de>erlerinden en az biri Null
olmayan kay?tlar? sayar. Belirtilen alanlar?n tümü Null ise, kay?t say?lmaz. Alan adlar?n? & simgesi

ile ay?r?n. A4a>?daki örnek, sayma i4lemini, SevkTarihi veya Navlun de>erlerinin Null olmamas?
durumu ile nas?l s?n?rland?rd?>?n?z? gösterir:
SELECT
Count('SevkTarihi & Navlun')
AS [Not Null] FROM Sipari ler;
Count'u sorgu ifadesinde kullanabilirsiniz. Bu ifadeyi ayr?ca, bir QueryDef nesnesinin SQL
özelli>inde veya bir SQL sorgusunu temel alan bir Recordset nesnesi olu4tururken kullanabilirsiniz.
Count

levi Örne&i

Bu örnek, 3ngiltere'ye teslim edilen sipari4 say?s?n? hesaplamak için Sipari4ler tablosunu kullan?r.
Bu örnek, SELECT deyimi örne>inde bulabilece>iniz EnumFields yordam?n? ça>?r?r.
Sub CountX()
Dim dbs As Database, rst As Recordset
' Bu satyry, bilgisayarynyzdaki Northwind yolunu
' bulundurmak üzere de>i4tirin.
Set dbs = OpenDatabase("Northwind.mdb")

' 3ngiltere'ye yap?lm?4 teslimlerin say?s?n?
' hesaplar.
Set rst = dbs.OpenRecordset("SELECT" _
& " Count (TeslimÜlkesi)" _
& " AS [3ngiltere Sipari4leri] FROM Sipari4ler" _
& " WHERE TeslimÜlkesi = 'Yngiltere';")

' Recordset'i ba4lat?r.
rst.MoveLast

' Recordset içeriklerini yazdyrmak üzere EnumFields
' yordam?n? ça>?r?r. Recordset nesnesini ve
' istenen alan geni4li>ini aktar?r.
EnumFields rst, 25
dbs.Close
End Sub

First, Last

levleri

Sorgunun döndürdü>ü sonuç kümesindeki ilk veya son kayd?n alan de>erini döndürür.
Sözdizimi
First(ifade)
Last(ifade)
.fade yertutucusu, kullanmak istedi>iniz say?sal verileri içeren alan? belirten bir dize ifadesini veya
bu alandaki verileri kullanarak bir hesaplama yapan bir ifadeyi temsil eder. .fade içindeki i4leçler,
tablo alan?n?n ad?n?, bir sabiti veya bir i4levi (bilinen veya kullan?c? tan?ml? bir i4lev olabilir ancak
di>er SQL toplam i4levlerinden biri olamaz) içerebilir.
Uyar lar
First ve Last i4levleri, DAO Recordset nesnesinin MoveFirst ve MoveLast yöntemlerine benzer.
Basit biçimde, sorgunun döndürdü>ü sonuç kümesindeki ilk veya son kayd?n alan de>erini
döndürür. Kay?tlar genellikle belirli bir s?rada döndürülmediklerinden (sorgu içinde ORDER BY yan
tümcesi yoksa), bu i4levlerin döndürdü>ü kay?tlar düzensizdir.
First, Last

levleri Örne&i

Bu örnek, Çal?4anlar tablosundaki ilk ve son kay?tlar?n Soyad? alanlar?n?n de>erlerini vermek üzere
Çal?4anlar tablosunu kullan?r.
Bu örnek, SELECT deyimi örne>inde bulabilece>iniz EnumFields yordam?n? ça>?r?r.
Sub FirstLastX1()
Dim dbs As Database, rst As Recordset
' Bu satyry, bilgisayarynyzdaki Northwind yolunu
' bulundurmak üzere de>i4tirin.
Set dbs = OpenDatabase("Northwind.mdb")

' Tablonun ilk ve son kayytlarynyn Soyady
' alan?n?n de>erini verir.
Set rst = dbs.OpenRecordset("SELECT " _
& "First(Soyady) as Ylk, " _
& "Last(Soyad?) as Son FROM Çal?4anlar;")

' Recordset'i ba4lat?r.
rst.MoveLast

' Recordset içeriklerini yazdyrmak üzere EnumFields
' yordam?n? ça>?r?r. Recordset nesnesini ve
' istenen alan geni4li>ini aktar?r.
EnumFields rst, 12
dbs.Close

End Sub
Bir sonraki örnek, Çal?4anlar?n ilk ve son do>um tarihlerini bulmak üzere basit bir 4ekilde Min ve
Max i4levlerini kullanmak ile, First ve Last i4levlerini kullanmay? kar4?la4t?r?r.
Sub FirstLastX2()
Dim dbs As Database, rst As Recordset
' Bu satyry, bilgisayarynyzdaki Northwind yolunu
' bulundurmak üzere de>i4tirin.
Set dbs = OpenDatabase("Northwind.mdb")

' Çal?4anlar?n ilk ve son do>um tarihlerini
' bulur.
Set rst = dbs.OpenRecordset("SELECT " _
& "First(Do>umTarihi) as 3lkDT, " _
& "Last(Do>umTarihi) as SonDT FROM Çal?4anlar;")

' Recordset'i ba4lat?r.
rst.MoveLast

' Recordset içeriklerini yazdyrmak üzere EnumFields
' yordam?n? ça>?r?r. Recordset nesnesini ve
' istenen alan geni4li>ini aktar?r.
EnumFields rst, 12

Debug.Print
' Çal?4anlar?n ilk ve son do>um tarihlerini
' bulur.
Set rst = dbs.OpenRecordset("SELECT " _
& "Min(Do>umTarihi) as EnKüçükDT," _
& "Max(Do>umTarihi) as EnBüyükDT FROM Çal?4anlar;")

' Recordset'i ba4lat?r.
rst.MoveLast

' Recordset içeriklerini yazdyrmak üzere EnumFields

' yordam?n? ça>?r?r. Recordset nesnesini ve
' istenen alan geni4li>ini aktar?r.
EnumFields rst, 12
dbs.Close
End Sub

Min, Max

levleri

Sorguda belirtilen alanda bulunan de>er kümelerinin en büyük veya en küçük de>erlerini hesaplar.
Sözdizimi
Min(ifade)
Max(ifade)
.fade yertutucusu, kullanmak istedi>iniz verileri içeren alan? belirten bir dize ifadesini veya bu
alandaki verileri kullanarak bir hesaplama yapan bir ifadeyi temsil eder. .fade içindeki i4leçler, tablo
alan?n?n ad?n?, bir sabiti veya bir i4levi (bilinen veya kullan?c? tan?ml? bir i4lev olabilir ancak di>er
SQL toplam i4levlerinden biri olamaz) içerebilir.
Uyar lar
Min ve Max'?, belirtilen toplam? veya grupland?rmay? temel alan alandaki en küçük veya en büyük
de>erleri belirlemek için kullanabilirsiniz. Örne>in, bu i4levleri, en az ve az çok navlun bedellerini
bulmak için kullanabilirsiniz. Herhangi bir toplam i4levi belirtilmezse, tablonun tamam? kullan?l?r.
Min ve Max i4levlerini bir sorgu ifadesinde ve bir QueryDef nesnesinin SQL özelli>inde veya bir
SQL sorgusunu temel alan bir Recordset nesnesi olu4tururken kullanabilirsiniz.
Min, Max

levleri Örne&i

Bu örnek, 3ngiltere'ye teslim edilen sipari4lerin en az ve en çok navlun bedellerini vermek için
Sipari4ler tablosunu kullan?r.
Bu örnek, SELECT deyimi örne>inde bulabilece>iniz EnumFields yordam?n? ça>?r?r.
Sub MinMaxX()
Dim dbs As Database, rst As Recordset
' Bu satyry, bilgisayarynyzdaki Northwind yolunu
' bulundurmak üzere de>i4tirin.
Set dbs = OpenDatabase("Northwind.mdb")

' 3ngiltere'ye teslim edilmi4 olan sipari4lerin en az
' ve en çok navlun bedelini verir.
Set rst = dbs.OpenRecordset("SELECT " _
& "Min(Navlun) AS [En Az Navlun], " _
& "Max(Navlun)AS [En Çok Navlun] " _
& "FROM Sipari4ler WHERE TeslimÜlkesi = '3ngiltere';"

' Recordset'i ba4lat?r.
rst.MoveLast

' Recordset içeriklerini yazdyrmak üzere EnumFields
' yordam?n? ça>?r?r. Recordset nesnesini ve
' istenen alan geni4li>ini aktar?r.
EnumFields rst, 12
dbs.Close
End Sub

StDev, StDevP

levleri

Sorgunun belirtilen bir alan?nda bulunan de>erler kümesi olarak temsil edilen bir grubun veya grup
örne>inin yakla4?k standart sapmas?n? verir.
Sözdizimi
StDev(ifade)
StDevP(ifade)
.fade yertutucusu, kullanmak istedi>iniz say?sal verileri içeren alan? belirten bir dize ifadesini veya
bu alandaki verileri kullanarak bir hesaplama yapan bir ifadeyi temsil eder. .fade içindeki i4leçler,
tablo alan?n?n ad?n?, bir sabiti veya bir i4levi (bilinen veya kullan?c? tan?ml? bir i4lev olabilir ancak
di>er SQL toplam i4levlerinden biri olamaz) içerebilir.
Uyar lar
StDevP i4levi bir grubu de>erlendirir ve StDev i4levi bir grup örne>ini de>erlendirir.
Temel al?nan sorgu ikiden az kay?t içeriyorsa (veya StDevP i4levi için kay?t içermiyorsa), bu i4levler
bir Null de>eri döndürürler (bu da, standart sapman?n hesaplanamayaca>?n? belirtir).
StDev ve StDevP i4levlerini bir sorgu ifadesinde kullanabilirsiniz. Bu ifadeyi ayr?ca, bir QueryDef
nesnesinin SQL özelli>inde veya bir SQL sorgusunu temel alan bir Recordset nesnesi olu4tururken
kullanabilirsiniz.
StDev, StDevP

levleri Örne&i

Bu örnek, 3ngiltere'ye teslim edilen sipari4lerin navlun bedellerinin standart sapman? tahmin etmek
için Sipari4ler tablosunu kullan?r.
Bu örnek, SELECT deyimi örne>inde bulabilece>iniz EnumFields yordam?n? ça>?r?r.
Sub StDevX()
Dim dbs As Database, rst As Recordset
' Bu satyry, bilgisayarynyzdaki Northwind yolunu
' bulundurmak üzere de>i4tirin.
Set dbs = OpenDatabase("Northwind.mdb")
' 3ngiltere'ye teslim edilmi4 olan sipari4lerin navlun

' bedellerinin standart sapmasyny hesaplar.
Set rst = dbs.OpenRecordset("SELECT " _
& "StDev(Navlun) " _
& "AS [Navlun Dev] FROM Sipari4ler " _
& "WHERE TeslimÜlkesi = 'Yngiltere';")
' Recordset'i ba4lat?r.
rst.MoveLast

' Recordset içeriklerini yazdyrmak üzere EnumFields
' yordam?n? ça>?r?r. Recordset nesnesini ve
' istenen alan geni4li>ini aktar?r.
EnumFields rst, 15

Debug.Print

Set rst = dbs.OpenRecordset("SELECT " _
& "StDevP(Navlun) " _
& "AS [Navlun DevP] FROM Sipari4ler " _
& "WHERE TeslimÜlkesi = 'Yngiltere';")
' Recordset'i ba4lat?r.
rst.MoveLast
' Recordset içeriklerini yazdyrmak üzere EnumFields
' yordam?n? ça>?r?r. Recordset nesnesini ve
' istenen alan geni4li>ini aktar?r.
EnumFields rst, 15
dbs.Close
End Sub

Sum

levi

Sorguda belirtilen alanda bulunan de>er kümesinin toplam?n? hesaplar.
Sözdizimi
Sum(ifade)
.fade yertutucusu, eklemek istedi>iniz say?sal verileri içeren alan? belirten bir dize ifadesini veya bu
alandaki verileri kullanarak bir hesaplama yapan bir ifadeyi temsil eder. .fade içindeki i4leçler, tablo

alan?n?n ad?n?, bir sabiti veya bir i4levi (bilinen veya kullan?c? tan?ml? bir i4lev olabilir ancak di>er
SQL toplam i4levlerinden biri olamaz) içerebilir.
Uyar lar
Sum i4levi, bir alandaki de>erleri toplar. Örne>in, Sum i4levini, navlun bedellerinin toplam?n?
bulmak için kullanabilirsiniz.
Sum i4levi, Null alanlar?n? içeren kay?tlar? yoksayar. A4a>?daki örnek, ürünlerin BirimFiyat? ve
Miktar bilgilerinin toplam?n? nas?l toplayabilece>inizi gösterir:
SELECT
Sum(BirimFiyaty * Miktar)
AS [Toplam Gelir] FROM [Sipari Ayr nt lar ];
Sum i4levini bir sorgu ifadesinde kullanabilirsiniz. Bu ifadeyi ayr?ca, bir QueryDef nesnesinin SQL
özelli>inde veya bir SQL sorgusunu temel alan bir Recordset nesnesi olu4tururken kullanabilirsiniz.
Sum

levi Örne&i

Bu örnek, 3ngiltere'ye teslim edilen sipari4lerin toplam sat?4 miktar?n? hesaplamak için Sipari4ler
tablosunu kullan?r.
Bu örnek, SELECT deyimi örne>inde bulabilece>iniz EnumFields yordam?n? ça>?r?r.
Sub SumX()
Dim dbs As Database, rst As Recordset
' Bu satyry, bilgisayarynyzdaki Northwind yolunu
' bulundurmak üzere de>i4tirin.
Set dbs = OpenDatabase("Northwind.mdb")
' 3ngiltere'ye teslim edilmi4 sipari4lerin toplam
' sat?4 miktar?n? hesaplar.
Set rst = dbs.OpenRecordset("SELECT" _
& " Sum(BirimFiyaty*Miktar)" _
& " AS [Toplam 3ngiltere Sat?4lar?] FROM Sipari4ler" _
& " INNER JOIN [Sipari4 Ayr?nt?lar?] ON" _
& " Sipari4ler.Sipari4No = [Sipari4 Ayr?nt?lar?].Sipari4No" _
& " WHERE (TeslimÜlkesi = 'Yngiltere');")
' Recordset'i ba4lat?r.
rst.MoveLast
' Recordset içeriklerini yazdyrmak üzere EnumFields
' yordam?n? ça>?r?r. Recordset nesnesini ve
' istenen alan geni4li>ini aktar?r.
EnumFields rst, 15

dbs.Close
End Sub

Var, VarP

levleri

Sorgunun belirtilen bir alan?nda bulunan de>erler kümesi olarak temsil edilen bir grubun veya grup
örne>inin yakla4?k varyans?n? verir.
Sözdizimi
Var(ifade)
VarP(ifade)
.fade yertutucusu, kullanmak istedi>iniz say?sal verileri içeren alan? belirten bir dize ifadesini veya
bu alandaki verileri kullanarak bir hesaplama yapan bir ifadeyi temsil eder. .fade içindeki i4leçler,
tablo alan?n?n ad?n?, bir sabiti veya bir i4levi (bilinen veya kullan?c? tan?ml? bir i4lev olabilir ancak
di>er SQL toplam i4levlerinden biri olamaz) içerebilir.
Uyar lar
VarP i4levi bir grubu de>erlendirir ve Var i4levi bir grup örne>ini de>erlendirir.
Temel al?nan sorgu ikiden az kay?t içeriyorsa, Var ve VarP i4levleri standart sapman?n
hesaplanamayaca>?n? belirten bir Null de>eri döndürürler.
Var ve VarP i4levlerini bir sorgu ifadesinde veya bir SQL deyiminde kullanabilirsiniz.
Var, VarP

levleri

Bu örnek, 3ngiltere'ye teslim edilen sipari4lerin navlun bedellerinin varyans?n? tahmin etmek için
Sipari4ler tablosunu kullan?r.
Bu örnek, SELECT deyimi örne>inde bulabilece>iniz EnumFields yordam?n? ça>?r?r.
Sub VarX()
Dim dbs As Database, rst As Recordset
' Bu satyry, bilgisayarynyzdaki Northwind yolunu
' bulundurmak üzere de>i4tirin.
Set dbs = OpenDatabase("Northwind.mdb")
' 3ngiltere'ye teslim edilmi4 olan sipari4lerin navlun
' bedellerinin varyansyny hesaplar.
Set rst = dbs.OpenRecordset("SELECT " _
& "Var(Navlun) " _
& "AS [Yngiltere Navlun Var] " _
& "FROM Sipari4ler WHERE TeslimÜlkesi = '3ngiltere';")
' Recordset'i ba4lat?r.
rst.MoveLast

' Recordset içeriklerini yazdyrmak üzere EnumFields
' yordam?n? ça>?r?r. Recordset nesnesini ve
' istenen alan geni4li>ini aktar?r.
EnumFields rst, 20

Debug.Print

Set rst = dbs.OpenRecordset("SELECT " _
& "VarP(Navlun) " _
& "AS [Yngiltere Navlun VarP] " _
& "FROM Sipari4ler WHERE TeslimÜlkesi = '3ngiltere';")
' Recordset'i ba4lat?r.
rst.MoveLast
' Recordset içeriklerini yazdyrmak üzere EnumFields
' yordam?n? ça>?r?r. Recordset nesnesini ve
' istenen alan geni4li>ini aktar?r.
EnumFields rst, 20
dbs.Close
End Sub

VER TANIMI D L

CREATE TABLE Deyimi
Yeni bir tablo olu4turur.
Not Microsoft Jet veritaban? alt yap?s?, Microsoft Jet veritabanlar? d?4?nda CREATE TABLE kullan?m?n?
veya herhangi bir DDL deyimini desteklemez. Bunun yerine DAO Create yöntemlerini kullan?n.
Sözdizimi
CREATE [TEMPORARY] TABLE tablo (alan1 tür [(boyut)] [NOT NULL] [WITH
COMPRESSION | WITH COMP] [dizin1] [, alan2 tür [(boyut)] [NOT NULL] [dizin2] [, ...]]
[, CONSTRAINT çokalanl dizin [, ...]])
CREATE TABLE deyiminin bölümleri 4unlard?r:
Bölüm
tablo
alan1, alan2

Aç klama
Olu4turulacak tablonun ad?.
Yeni tabloda olu4turulacak alan veya alanlar?n ad?. En az bir alan
olu4turmal?s?n?z.

tür
boyut
dizin1, dizin2

çokalanl dizin

Yeni tablodaki alan n veri türüdür.
Karakter olarak alan boyutu (yaln?zca Metin ve 3kili alanlar?nda).
Tek alanl? dizini tan?mlayan bir CONSTRAINT yan tümcesidir. Bu dizini
olu4turma konusunda ayr?nt?l? bilgi için CONSTRAINT Yan Tümcesi
konusuna bak?n.
Çok alanl? dizini tan?mlayan bir CONSTRAINT yan tümcesidir. Bu dizini
olu4turma konusunda ayr?nt?l? bilgi için CONSTRAINT Yan Tümcesi
konusuna bak?n.

Uyar lar
Yeni bir tablo ile alanlar?n? ve alan k?s?tlamalar?n? tan?mlamak için CREATE TABLE deyimini kullan?n.
Bir alan için NOT NULL özelli>ini belirlerseniz, bu alanda geçerli veriler bulundurmak üzere yeni
kay?tlar gerekir.
Bir CONSTRAINT yan tümcesi, bir alana de>i4ik k?s?tlamalar koyar ve birincil anahtar olu4turmak
üzere kullan?labilir. CREATE INDEX deyimini, var olan tablolarda birincil anahtar veya ek dizinler
olu4turmak üzere kullanabilirsiniz.
Tek bir alanda veya CONSTRAINT adl? tek veya çok alana uygulanm?4 adland?r?lm?4 bir
CONSTRAINT yan tümcesinde NOT NULL kullanamazs?n?z. Bununla beraber, NOT NULL k?s?tlamas?n?
yaln?zca bir kez bir alana uygulayabilirsiniz. Bu k?s?tlamay? birden çok kere uygulamay? denerseniz,
çal?4ma an? hatas? al?rs?n?z.
Olu4turulan TEMPORARY bir tablo, ancak içinde olu4turuldu>u oturumda görünür durumda kal?r.
Oturum sonland?r?ld?>?nda tablo da otomatik olarak silinir. Geçici tablolara, birden çok kullan?c?
eri4ebilir.
WITH COMPRESSION özelli>i, yaln?zca CHARACTER ve MEMO (TEXT olarak da bilinir) veri türleri ve
onlar?n e4anlaml?lar? ile kullan?labilir.
Unicode karakter sunu biçimindeki de>i4iklikten dolay?, CHARACTER sütunlar? için WITH
COMPRESSION özelli>i eklenmi4tir. Her bir Unicode karakter iki bayt gerektirir. Daha çok karakter
verilerine sahip var olan Microsoft® Jet veritabanlar?nda, veritaban? Microsoft Jet version 4.0
biçimine dönü4türüldü>ünde veritaban? dosyas?n?n boyutu yakla4?k olarak iki kat?na ç?kacakt?r.
Ancak, Tek Baytl?k Karakter Kümeleri (SBCS) olarak bilinen ço>u karakter kümesinin Unicode
sunumu kolayl?kla tek bayta s?k?4t?r?labilir. Bu özellikte bir CHARACTER sütunu tan?mlarsan?z, veriler
saklan?rken otomatik olarak s?k?4t?r?lacak ve sütundan al?n?rken de otomatik olarak
geni4letileceklerdir.
Verileri s?k?4t?r?lm?4 biçimde saklamak için MEMO sütunlar? da tan?mlanabilir. Ancak, bir s?n?rlama
vard?r. Yaln?zca, s?k?4t?r?ld?>?nda 4096 bayt ya da daha az yer tutan MEMO sütunlar? s?k?4t?r?l?r. Di>er
tüm MEMO sütunlar?, s?k?4t?r?lmam?4 olarak kal?r. Böylece, belirli bir tabloda belirli bir MEMO sütunu
için, verilerin bir k?sm? s?k?4t?r?lm?4 di>erleri s?k?4t?r?lmam?4 olabilir.
CREATE TABLE Deyimi, CONSRAINT Yan Tümcesi Örne&i
Bu örnek, iki metin alan? olan BuTablo adl? yeni bir tablo olu4turur.
Sub CreateTableX1()
Dim dbs As Database
' Bu satyry, bilgisayarynyzdaki Northwind yolunu
' bulundurmak üzere de>i4tirin.
Set dbs = OpenDatabase("Northwind.mdb")
' 3ki metin alan? olan bir tablo olu4turur.
dbs.Execute "CREATE TABLE BuTablo " _
& "(Ady CHAR, Soyady CHAR);"

dbs.Close
End Sub
Bu örnek, iki metin alan? bir Tarih/Saat alan? ve bu üç alandan olu4an benzersiz bir dizini olan
Tablom adl? yeni bir tablo olu4turur.
Sub CreateTableX2()
Dim dbs As Database
' Bu satyry, bilgisayarynyzdaki Northwind yolunu
' bulundurmak üzere de>i4tirin.
Set dbs = OpenDatabase("Northwind.mdb")
' Üç alan? ve bu üç alandan olu4an benzersiz
' bir dizini olan bir tablo olu4turur.
dbs.Execute "CREATE TABLE Tablom " _
& "(Ady CHAR, Soyady CHAR, " _
& "Do>umTarihi DATETIME, " _
& "CONSTRAINT TablomKysytlamasy UNIQUE " _
& "(Ad?, Soyad?, Do>umTarihi));"
dbs.Close
End Sub
Bu örnek, iki metin alan? ve bir tamsay? alan? olan yeni bir tablo olu4turur. SSN alan? birincil
anahtard?r.
Sub CreateTableX3()
Dim dbs As Database
' Bu satyry, bilgisayarynyzdaki Northwind yolunu
' bulundurmak üzere de>i4tirin.
Set dbs = OpenDatabase("Northwind.mdb")
' Üç alany ve bir birincil anahtary olan bir tablo
' olu4turur.
dbs.Execute "CREATE TABLE YeniTablo " _
& "(Ady CHAR, Soyady CHAR, " _
& "SSN INTEGER CONSTRAINT AlanymKysytlamasy " _
& "PRIMARY KEY);"
dbs.Close
End Sub

CREATE INDEX Deyimi
Var olan bir tabloda yeni bir dizin olu4turur.
Not Microsoft Jet veritabanlar? d?4?nda, Microsoft Jet veritaban? alt yap?s? CREATE INDEX (ODBC
ba>l? tabloda geçici dizin olu4turma d?4?nda) deyiminin veya di>er veri tan?m? dili (DDL) deyimlerinin
kullan?m?n? desteklemez. Bunun yerine DAO Create yöntemlerini kullan?n. Ayr?nt?l? bilgi için Uyar?lar
bölümüne bak?n.
Sözdizimi
CREATE [ UNIQUE ] INDEX dizin
ON tablo (alan [ASC|DESC][, alan [ASC|DESC], ...])
[WITH { PRIMARY | DISALLOW NULL | IGNORE NULL }]
CREATE INDEX deyiminin bölümleri 4unlard?r:
Bölüm
dizin
tablo
alan

Aç klama
Olu4turulacak dizinin ad?.
Dizini içerecek var olan tablonun ad?.
Dizilecek alan veya alanlar?n ad?. Tek alanl? dizinin olu4turulmas? için, tablo
ad?n?n ard?ndan ayraçlar içinde alan ad?n? listeleyin. Çok alanl? dizin
olu4turmak için, dizin içinde bulundurulacak her alan?n ad?n? listeleyin. Azalan
dizinler olu4turmak için DESC sakl? sözcü>ünü kullan?n, aksi takdirde dizinlerin
artan biçimde oldu>u varsay?l?r.

Uyar lar
Farkl? kay?tlar?n dizili alan veya alanlar?nda de>erlerin yinelenmesini engellemek için, UNIQUE sakl?
sözcü>ünü kullan?n.
3sterseniz kullanabilece>iniz WITH yan tümcesi ile, veri do>rulama kurallar?n? verebilirsiniz. Lunlar?
yapabilirsiniz:

•

DISALLOW NULL seçene>ini kullanarak yeni kay?tlar?n dizili alan veya alanlar?nda Null
giri4leri engelleyebilirsiniz.

•

IGNORE NULL seçene>ini kullanarak, Null de>erler içeren dizili alan veya alanlar? olan
kay?tlar?n dizin içinde yer almas?n? önleyebilirsiniz.

•

PRIMARY sakl? sözcü>ünü kullanarak, dizili alan veya alanlar? birincil anahtar olarak
belirleyebilirsiniz. Bu, anahtar?n benzersiz olmas?n? sa>lar böylece UNIQUE sakl? sözcü>ünü
eklemeyebilirsiniz.

Microsoft® SQL Server™ gibi bir ODBC veri kayna>? içinde bulunan ve bir dizini olmayan ba>l?
tabloda geçici dizin olu4turmak için CREATE INDEX'i kullanabilirsiniz. Geçici dizin olu4turmak için,
uzaktaki sunucuda yetki veya eri4im izninizin olmas? gerekmez; uzaktaki veritaban? geçici dizinden
etkilenmez ve bu durumdan haberdar olmaz. Hem ba>l? hem de yerel tablolarda ayn? sözdizimini
kullanabilirsiniz. Genellikle salt okunur olacak bir tabloda geçici dizin olu4turmak özellikle kullan?4l?
olabilir.
Bir tabloya tek veya çok alanl? dizin eklemek için ALTER TABLE deyimini de kullanabilirsiniz; ya da
ALTER TABLE veya CREATE INDEX ile olu4turulmu4 bir dizini kald?rmak için ALTER TABLE deyimini
veya DROP deyimini kullanabilirsiniz.
Not Zaten birincil anahtar? olan bir tabloda yeni bir dizin olu4turmak için PRIMARY sakl? sözcü>ünü
kullanmay?n, aksi takdirde hata olu4ur.
CREATE PROCEDURE Deyimi
Sakl? bir yordam olu4turur.

Not Microsoft Jet veritaban? alt yap?s?, Microsoft Jet veritabanlar? d?4?nda CREATE PROCEDURE
kullan?m?n? veya herhangi bir DDL deyimini desteklemez.
Sözdizimi
CREATE PROCEDURE yordam
[param1 veritürü[, param2 veritürü[, ...]] AS sqlstatement
CREATE PROCEDURE deyiminin bölümleri 4unlard?r:
Bölüm
yordam
param1, param2

Aç klama
Yordam?n ad?. Standart adland?rma kurallar?na uymal?d?r.
1 ile 255 aras?nda alan ad? veya parametredir. Örne>in:
CREATE PROCEDURE Ülkelere_Göre_Sat?4lar [Ba4lang?ç Tarihi]
DateTime, [Biti4 Tarihi] DateTime;
Parametreler hakk?nda ayr?nt?l? bilgi için PARAMETERS konusuna
bak?n.

veritürü
sqldeyimi

Birincil Microsoft Jet SQL veri türleri veya onlar?n e4anlaml?lar?ndan
biridir.
SELECT, UPDATE, DELETE, INSERT, CREATE TABLE, DROP TABLE vs.
gibi bir SQL deyimidir.

Uyar lar
Bir SQL yordam?, yordam?n ad?n? belirten PROCEDURE yan tümcesinden, iste>e ba>l? bir parametre
tan?mlar? listesinden ve tek bir SQL deyiminden olu4ur.
Bir yordam ad?, var olan bir tablonun ad? ile ayn? olamaz.
CREATE PROCEDURE Deyimi, PROCEDURE Yan Tümcesi Örne&i
Bu örnek, sorguyu KategoriListesi olarak adland?r?r.
Bu örnek, SELECT deyimi örne>inde bulabilece>iniz EnumFields yordam?n? ça>?r?r.
Sub ProcedureX()
Dim dbs As Database, rst As Recordset
Dim qdf As QueryDef, strSql As String

' Bu satyry, bilgisayarynyzdaki Northwind yolunu
' bulundurmak üzere de>i4tirin.
Set dbs = OpenDatabase("Northwind.mdb")

strSql = "PROCEDURE KategoriListesi; " _
& "SELECT DISTINCTROW KategoriAdy, " _
& "KategoriNo FROM Kategoriler " _
& "ORDER BY KategoriAdy;"

' SQL deyimini temel alan bir adland?r?lm?4
' bir QueryDef olu4turur.
Set qdf = dbs.CreateQueryDef("YeniSorgu", strSql)
' Geçici bir anl?k görüntü türünde Recordset olu4turur.
Set rst = qdf.OpenRecordset(dbOpenSnapshot)
' Recordset'i ba4lat?r.
rst.MoveLast

' Recordset içeriklerini yazdyrmak üzere EnumFields
' yordam?n? ça>?r?r. Recordset nesnesini ve
' istenen alan geni4li>ini aktar?r.
EnumFields rst, 15

' Bu bir örnek oldu>u için QueryDef'i
' siler.
dbs.QueryDefs.Delete "YeniSorgu"

dbs.Close
End Sub

CREATE USER veya GROUP Deyimi
Bir veya daha çok kullan?c? veya grup olu4turur.
Sözdizimi
Kullan?c? olu4turma:
CREATE USER kullan c parola kimlikno [, kullan c parola kimlikno, …]
Grup olu turma:
CREATE GROUP grup kimlikno[, grup kimlikno, …]
CREATE USER veya GROUP deyimlerinin bölümleri 4unlard?r:
Bölüm
kullan c
grup
parola
kimlikno
Uyar lar

Aç klama
Çal?4ma grubu bilgileri dosyas?na eklenecek kullan?c? ad?d?r.
Çal?4ma grubu bilgileri dosyas?na eklenecek grup ad?d?r.
Belirtilen kullan c ad? ile ili4kilendirilmi4 parolad?r.
Ki4inin kimlik numaras?d?r.

Kullan c ve grup adlar? ayn? olamaz.
Olu4turulacak her bir kullan c veya grup için bir parola gereklidir.
CREATE VIEW Deyimi
Yeni bir görünüm olu4turur.
Not Microsoft Jet veritaban? alt yap?s?, Microsoft Jet veritabanlar? d?4?nda CREATE VIEW kullan?m?n?
veya herhangi bir DDL deyimini desteklemez.
Sözdizimi
CREATE VIEW görünüm [(alan1[, alan2[, ...]])] AS seçmedeyimi
CREATE VIEW deyiminin bölümleri 4unlard?r:
Bölüm
görünüm
alan1, alan2
seçmedeyimi

Aç klama
Olu4turulacak görünümün ad?.
Seçmedeyimi içinde belirtilen ilgili alanlar için alan veya alanlar?n ad?.
Bir SQL SELECT deyimidir. Ayr?nt?l? bilgi için SELECT deyimi konusuna
bak?n.

Uyar lar
Görünümü tan?mlayan SELECT deyimi, bir SELECT INTO deyimi olamaz.
Görünümü tan?mlayan SELECT deyimi herhangi bir parametre içeremez.
Bir görünüm ad?, var olan bir tablonun ad? ile ayn? olamaz.
SELECT deyimi ile tan?mlanan sorgu güncelle4tirilebilir ise, görünüm de güncelle4tirilebilir. Aksi
takdirde görünüm salt okunurdur.
SELECT deyimi ile tan?mlanan sorgudaki herhangi iki alan ayn? ada sahipse, görünüm tan?m?,
sorgudaki alanlar?n benzersiz adlar?n? belirten bir alan listesi içermelidir.

ADD USER Deyimi
Varolan bir gruba bir veya daha çok kullan c ekler.
Sözdizimi
ADD USER kullan c [, kullan c , …] TO grup
ADD USER deyiminin bölümleri 4unlard?r:
Bölüm
kullan c
grup

Aç klama
Çal?4ma grubu bilgileri dosyas?na eklenecek kullan?c? ad?d?r.
Çal?4ma grubudadefWorkgroupbilgileri dosyas?na eklenecek grup ad?d?r.

Uyar lar
Kullan c bir gruba eklendi>inde, kullan c bu gruba verilmi4 olan tüm izinlere sahip olur.
DROP USER veya GROUP Deyimi

Varolan bir veya daha çok kullan c y veya grubu siler veya varolan bir gruptan varolan bir veya
daha çok kullan c y kald?r?r.
Sözdizimi
Bir veya daha çok kullan c y siler veya bir gruptan bir veya daha çok kullan c y kald?r?r.
DROP USER kullan c [, kullan c , …] [FROM grup]
Bir veya daha çok grubu silme:
DROP GROUP grup[, grup, …]
DROP USER veya GROUP deyimlerinin bölümleri 4unlard?r:
Bölüm
kullan c
grup

Aç klama
Çal?4ma grubu bilgileri dosyas?ndan kald?r?lacak kullan?c? ad?d?r.
Çal?4ma grubu bilgileri dosyas?ndan kald?r?lacak grup ad?d?r.

Uyar lar
FROM anahtar sözcü>ü DROP USER deyiminde kullan?l?rsa, deyimde listelenen her kullan c FROM
anahtar sözcü>ünden sonra belirtilen gruptan kald?r?lacakt?r. Ancak kullan c lar n kendiler silinmez.
DROP GROUP deyimi belirtilen gruplar siler. Grubun üyesi olan kullan?c?lar bundan etkilenmezler,
ancak art?k silinen gruplar n üyesi de>illerdir.
ALTER TABLE Deyimi
CREATE TABLE deyimi ile olu4turulan tablonun tasar?m?n? de>i4tirir.
Not Microsoft Jet veritaban? tasar?m?, Microsoft Jet veritabanlar? d?4?nda ALTER TABLE kullan?m?n?
veya herhangi bir veri tan?m? dili (DDL) deyimini desteklemez. Bunun yerine DAO Create
yöntemlerini kullan?n.
Sözdizimi
ALTER TABLE tablo {ADD {COLUMN alan türü[(boyut)] [NOT NULL]
dizin] |
ALTER COLUMN alan türü[(boyut)] |
CONSTRAINT çokalanl dizin} |
DROP {COLUMN alan I CONSTRAINT dizinad } }

[CONSTRAINT

ALTER TABLE deyiminin bölümleri 4unlard?r:
Bölüm
tablo
alan
tür
boyut
dizin
çokalanl dizin
dizinad
Uyar lar

Aç klama
De>i4tirilecek tablonun ad?.
Tabloya eklenecek veya tablodan silinecek alan?n ad?. Ya da, tabloda
de>i4tirilecek alan?n ad?.
Alan n veri türü.
Karakter olarak alan boyutu (yaln?zca Metin ve 3kili alanlar?nda).
Alan n dizini. Bu dizini olu4turma konusunda ayr?nt?l? bilgi için
CONSTRAINT Yan Tümcesi konusuna bak?n.
Tabloya eklenecek çok alanl? dizinin tan?m?. Bu dizini olu4turma
konusunda ayr?nt?l? bilgi için CONSTRAINT Yan Tümcesi konusuna bak?n.
Kald?r?lacak çok alanl? dizinin ad?.

ALTER TABLE deyimini kullanarak var olan bir tabloyu farkl? yollarla de>i4tirebilirsiniz. Lunlar?
yapabilirsiniz:

•

Tabloya yeni bir alan eklemek için ADD COLUMN'? kullanabilirsiniz. Alan ad?n?, veri türünü
ve iste>e ba>l? olarak boyutu (Metin ve 3kili alanlar için) belirtirsiniz. Örne>in, a4a>?daki
deyim Çal?4an tablosuna Notlar adl? 25 karakterlik bir Metin alan? ekler.
ALTER TABLE Çal?4an ADD COLUMN Notlar TEXT(25)
Bu alana bir dizin de tan?mlayabilirsiniz. Tek alanl? dizinler konusunda ayr?nt?l? bilgi için
CONSTRAINT Yan Tümcesi konusuna bak?n.
Bir alan için NOT NULL özelli>ini belirlerseniz, bu alanda geçerli veriler bulundurmak üzere
yeni kay?tlar gerekir.

•

Var olan bir alan?n veri türünü de>i4tirmek için ALTER COLUMN'? kullanabilirsiniz. Alan ad?n?,
yeni veri türünü ve iste>e ba>l? olarak Metin ve 3kili alan boyutunu belirtirsiniz. Örne>in
a4a>?daki deyim, Çal?4an tablosundaki özgün olarak Tamsay? 4eklinde tan?ml? PostaKodu
alan?n?n veri türünü 10 karakterlik Metin alan? olarak de>i4tirir:
ALTER TABLE Çal?4an ALTER COLUMN PostaKodu TEXT(25)

•

Çok alanl? dizin eklemek için ADD CONSTRAINT'i kullanabilirsiniz. Çok alanl? dizinler
konusunda ayr?nt?l? bilgi için CONSTRAINT Yan Tümcesi konusuna bak?n.

•

Alan silmek için DROP COLUMN'? kullanabilirsiniz. Yaln?zca alan?n ad?n? belirtirsiniz.

•

Çok alanl? dizini silmek için DROP CONSTRAINT'i kullanabilirsiniz. CONSTRAINT sakl?
sözcü>ünün ard?ndan yaln?zca dizin ad?n? belirtirsiniz.

Notlar

•

Bir anda birden çok alan veya dizin ekleyemez veya silemezsiniz.

•

Bir tabloya tek veya çok alanl? dizin eklemek için CREATE INDEX deyimini kullanabilirsiniz;
ya da ALTER TABLE veya CREATE INDEX ile olu4turulmu4 bir dizini silmek için DROP
deyimini kullanabilirsiniz.

•

Tek bir alanda veya CONSTRAINT adl? tek veya çok alana uygulanm?4 adland?r?lm?4 bir
CONSTRAINT yan tümcesinde NOT NULL kullanamazs?n?z. Bununla beraber, NOT NULL
k?s?tlamas?n? yaln?zca bir kez bir alana uygulayabilirsiniz. Bu k?s?tlamay? birden çok kere
uygulamay? denerseniz, çal?4ma an? hatas? al?rs?n?z.

ALTER TABLE Deyimi Örne&i
Bu örnek, Çal?4anlar tablosuna Money veri türünde bir Maa4 alan? ekler.
Sub AlterTableX1()
Dim dbs As Database
' Bu satyry, bilgisayarynyzdaki Northwind yolunu
' bulundurmak üzere de>i4tirin.
Set dbs = OpenDatabase("Northwind.mdb")
' Maa4 alan?n? Çal?4anlar tablosuna ekler ve
' alanyn veri türünü Money yapar.

dbs.Execute "ALTER TABLE Çal?4anlar " _
& "ADD COLUMN Maa4 MONEY;"
dbs.Close
End Sub
Bu örnek, Maa4 alan?n?n veri türünü Money yerine Char olarak de>i4tirir.
Sub AlterTableX2()
Dim dbs As Database
' Bu satyry, bilgisayarynyzdaki Northwind yolunu
' bulundurmak üzere de>i4tirin.
Set dbs = OpenDatabase("Northwind.mdb")
' Maa4 alan?n? Çal?4anlar tablosuna ekler ve
' alanyn veri türünü Money yapar.
dbs.Execute "ALTER TABLE Çal?4anlar " _
& "ALTER COLUMN Maa4 CHAR(20);"
dbs.Close
End Sub
Bu örnek Maa4 alan?n? Çal?4anlar tablosundan kald?r?r.
Sub AlterTableX3()
Dim dbs As Database
' Bu satyry, bilgisayarynyzdaki Northwind yolunu
' bulundurmak üzere de>i4tirin.
Set dbs = OpenDatabase("Northwind.mdb")
' Maa4 alan?n? Çal?4anlar tablosundan siler.
dbs.Execute "ALTER TABLE Çal?4anlar " _
& "DROP COLUMN Maa4;"
dbs.Close
End Sub
Bu örnek Sipari4ler tablosuna bir yabanc? anahtar ekler. Yabanc? anahtar Çal?4anNo alan?n? temel
al?r ve Çal?4anlar tablosundaki Çal?4anNo alan?na ba4vurur. Bu örnekte, REFERENCES yan
tümcesinde Çal?4anlar tablosundan sonra Çal?4anNo alan?n? listelemeniz gerekmez çünkü Çal?4anNo,
Çal?4anlar tablosunun birincil anahtar?d?r.
Sub AlterTableX4()
Dim dbs As Database
' Bu satyry, bilgisayarynyzdaki Northwind yolunu
' bulundurmak üzere de>i4tirin.

Set dbs = OpenDatabase("Northwind.mdb")
' Sipari4ler tablosuna bir yabanc? anahtar ekler.
dbs.Execute "ALTER TABLE Sipari4ler " _
& "ADD CONSTRAINT Sipari4ler3li4kisi " _
& "FOREIGN KEY (Çal?4anNo) " _
& "REFERENCES Çal?4anlar (Çal?4anNo);"
dbs.Close
End Sub
Bu örnek Sipari4ler tablosundan yabanc? anahtar? kald?r?r.
Sub AlterTableX5()
Dim dbs As Database
' Bu satyry, bilgisayarynyzdaki Northwind yolunu
' bulundurmak üzere de>i4tirin.
Set dbs = OpenDatabase("Northwind.mdb")
' Sipari4ler3li4kisi yabanc? anahtar?n? Sipari4ler
' tablosundan kaldyryr.
dbs.Execute "ALTER TABLE Sipari4ler " _
& "DROP CONSTRAINT Sipari4ler3li4kisi " _
dbs.Close
End Sub

ALTER USER veya DATABASE Deyimi
Varolan bir kullan?c?n?n veya bir veritaban?n?n parolas?n? de>i4tirir.
Sözdizimi
ALTER DATABASE PASSWORD yeniparola eskiparola
ALTER USER kullan c PASSWORD yeniparola eskiparola
ALTER USER veya DATABASE deyimlerinin bölümleri 4unlard?r:
Bölüm
kullan c
yeniparola
eskiparola

Aç klama
Çal?4ma grubu bilgileri dosyas?na eklenecek kullan?c? ad?d?r.
Belirtilen kullan c veya veritaban? ad? ile ili4kilendirilmi4 yeni parolad?r.
Belirtilen kullan c veya grup ad? ile ili4kilendirilmi4 varolan parolad?r.

DROP Deyimi
Varolan bir tabloyu, yordam? veya görünümü veritaban?ndan siler; ya da var olan bir dizini tablodan
siler.

Not Microsoft Jet veritaban? alt yap?s?, Microsoft Jet veritabanlar? d?4?nda DROP kullan?m?n? veya
herhangi bir DDL deyimini desteklemez. Bunun yerine DAO Delete yöntemlerini kullan?n.
Sözdizimi
DROP {TABLE tablo | INDEX dizin ON tablo | PROCEDURE yordam | VIEW görünüm}
DROP deyiminin bölümleri 4unlard?r:
Bölüm
tablo
yordam
görünüm
dizin

Aç klama
Silinecek tablonun ad? veya içinden dizinin silinece>i tablonun ad?.
Silinecek yordam?n ad?.
Silinecek görünümün ad?.
Tablodan silinecek dizinin ad?.

Uyar lar
Tabloyu silmeden veya dizinini kald?rmadan önce tabloyu kapatmal?s?n?z.
Tablodan bir dizin silmek için ALTER TABLE de kullan?labilir.
Tablo olu4turmak için CREATE TABLE ve dizin olu4turmak için CREATE INDEX or ALTER TABLE
komutlar?n? kullanabilirsiniz. Bir tabloyu de>i4tirmek için ALTER TABLE'i kullan?n.
DROP Deyimi Örne&i
A4a>?daki örnek, Northwind veritaban?ndaki Çal?4anlar tablosunda YeniDizin dizininin bulundu>unu
varsayar.
Bu örnek, Dizinim dizinini Çal?4anlar tablosundan siler.
Sub DropX1()
Dim dbs As Database
' Bu satyry, bilgisayarynyzdaki Northwind yolunu
' bulundurmak üzere de>i4tirin.
Set dbs = OpenDatabase("Northwind.mdb")
' YeniDizin dizinini Çal?4anlar tablosundan siler.
dbs.Execute "DROP INDEX YeniDizin ON Çal?4anlar;"
dbs.Close
End Sub
Bu örnek, Çal?4anlar tablosunu veritaban?ndan siler.
Sub DropX2()
Dim dbs As Database
' Bu satyry, bilgisayarynyzdaki Northwind yolunu
' bulundurmak üzere de>i4tirin.
Set dbs = OpenDatabase("Northwind.mdb")
' Çal?4anlar tablosunu siler.

dbs.Execute "DROP TABLE Çal?4anlar;"
dbs.Close
End Sub

GRANT Deyimi
Belitilen ayr?cal?klar? varolan bir kullan?c?ya veya gruba verir.
Sözdizimi
GRANT {ayr cal k[, ayr cal k, …]} ON
{TABLE tablo |
OBJECT nesne|
CONTAINER konteyner } TO {yetkisahibiad [, yetkisahibiad , …]}
GRANT deyiminin bölümleri 4unlard?r:
Bölüm
ayr cal k

Aç klama
Verilecek olan ayr?cal?k veya ayr?cal?klard?r. Ayr?cal?klar a4a>?daki
anahtar sözcükler kullan?larak belirtilir:
SELECT, DELETE, INSERT, UPDATE, DROP, SELECTSECURITY,
UPDATESECURITY, DBPASSWORD, UPDATEIDENTITY, CREATE,
SELECTSCHEMA, SCHEMA ve UPDATEOWNER.

tablo
nesne
konteyner
yetkisahibiad

Geçerli bir tablo ad?.
Bu tablo olmayan bir nesneyi içerebilir. Sakl? bir sorgu (görünüm
veya yordam) bir örnek olabilir.
Geçerli bir konteynerin ad?d?r.
Kullan?c? veya grup ad?d?r.

D cER
REVOKE Deyimi
Belitilen ayr?cal?klar? varolan bir kullan?c?dan veya gruptan geri al?r.
Sözdizimi
REVOKE {ayr cal k[, ayr cal k, …]} ON
{TABLE tablo |
OBJECT nesne|
CONTAINER konteyner }
FROM {yetkisahibiad [, yetkisahibiad , …]}
REVOKE deyiminin bölümleri 4unlard?r:
Bölüm
ayr cal k

Aç klama
Geri al?nacak olan ayr?cal?k veya ayr?cal?klard?r. Ayr?cal?klar
a4a>?daki anahtar sözcükler kullan?larak belirtilir:
SELECT, DELETE, INSERT, UPDATE, DROP, SELECTSECURITY,
UPDATESECURITY, DBPASSWORD, UPDATEIDENTITY, CREATE,

SELECTSCHEMA, SCHEMA ve UPDATEOWNER.
tablo
nesne
konteyner
yetkisahibiad

Geçerli bir tablo ad?.
Bu tablo olmayan bir nesneyi içerebilir. Sakl? bir sorgu (görünüm
veya yordam) bir örnek olabilir.
Geçerli bir konteynerin ad?d?r.
Kullan?c? veya grup ad?d?r.

ALL, DISTINCT, DISTINCTROW, TOP Do&rulamalar
SQL sorgular? ile seçilen kay?tlar? belirler.
Sözdizimi
SELECT [ALL | DISTINCT | DISTINCTROW | [TOP n [PERCENT]]]
FROM tablo
Bu do>rulamalar? içeren bir SELECT deyiminin bölümleri 4unlard?r:
Bölüm
ALL

Aç klama
Bu do>rulamalardan herhangi birini bulundurmazsan?z varsay?lan
de>erdir. Microsoft Jet veritaban? alt yap?s?, SQL deyimindeki ko4ullara
uyan tüm kay?tlar? seçer. A4a>?dadaki iki örnek e4de>erdir ve Çal?4anlar
tablosundaki tüm kay?tlar? döndürürler.
SELECT ALL *
FROM Çal?4anlar
ORDER BY Çal?4anNo;
SELECT *
FROM Çal?4anlar
ORDER BY Çal?4anNo;

DISTINCT

Seçili alanlardan yinelenen verileri içeren kay?tlar? gözard? eder. Sorgu
sonuçlar?nda yer alabilmesi için, SELECT deyiminde listelenen her alan?n
de>eri benzersiz olmal?d?r. Örne>in, Çal?4anlar tablosundaki çok say?da
çal?4an ayn? soyad?na sahip olabilir. 3ki kay?t Soyad? alan?nda Etikan
ad?n? içeriyorsa, a4a>?daki SQL deyimi Etikan ad?n? içeren yaln?zca bir
tek kay?t döndürür.
SELECT DISTINCT
Soyad?
FROM Çal?4anlar;
DISTINCT'i yazmazsan?z, bu sorgu her iki Etikan kayd?n? da döndürür.
SELECT yan tümcesi birden fazla alan içeriyorsa, belirli bir kayd?n
sonuçlar içinde bulunmas? için, alanlardaki de>erlerin birle4imi benzersiz
olmal?d?r.
DISTINCT'i kullanan bir sorgunun ç?kt?s? güncelle4tirilebilir de>ildir ve
di>er kullan?c?lar?n sonradan yapt?klar? de>i4iklikleri yans?tmaz.

DISTINCTROW

Alanlar?n de>il, kayd?n tamam? yineleniyorsa verileri gözard? eder.
Örne>in, Mü4teriler ve Sipari4ler tablolar?n? Mü4teriNo alan?yla birle4tiren
bir sorgu olu4turabilirsiniz. Mü4teriler tablosunda yinelenen Mü4teriNo
alan? yoktur, ancak her mü4terinin çok say?da sipari4i oldu>undan
Sipari4ler tablosunda yinelenen Mü4teriNo alan? vard?r. A4a>?daki SQL
deyimi, en az bir sipari4i olan 4irketlerin listesini bu sipari4ler hakk?nda
herhangi bir ayr?nt? vermeden olu4turmak üzere DISTINCTROW'u nas?l
kullanaca>?n?z? gösterir.

SELECT DISTINCTROW LirketAd?
FROM Mü4teriler INNER JOIN Sipari4ler
ON Mü4teriler.Mü4teriNo = Sipari4ler.Mü4teriNo
ORDER BY LirketAd?;
DISTINCTROW'u yazmazsan?z bu sorgu, birden fazla sipari4i olan her
4irket için çok say?da sat?r olu4turur.
Sorguda kullan?lan tablolar?n tüm alanlar?n? de>il yaln?zca baz? alanlar?n?
seçti>inizde DISTINCTROW'un bir etkisi olur. Sorgunuz yaln?zca tek bir
tablo içeriyorsa ya da tüm tablolardaki alanlar? al?yorsan?z
DISTINCTROW yok say?l?r.
TOP n [PERCENT]

ORDER BY yan tümcesi ile belirtilen aral?>?n üstüne veya alt?na dü4en
belirli say?da kayd? döndürür. 1994 y?l?n?n en ba4ar?l? 25 ö>rencisinin
adlar?n? almak istedi>inizi varsayal?m:
SELECT TOP 25
Ad?, Soyad?
FROM Ö>renciler
WHERE MezuniyetY?l? = 1994
ORDER BY MezuniyetDerecesi DESC;
ORDER BY yan tümcesini bulundurmazsan?z, sorgu, WHERE yan
tümcesini sa>layan Ö>renciler tablosunun rasgele 25 kayd?n? döndürür.
TOP seçimi, e4it de>erler aras?nda seçim yapmaz. Önceki örnekte 25. ve
26. ö>renci ayn? mezuniyet derecesine sahipse, sorgu 26 kay?t geri
döndürür.
ORDER BY yan tümcesi ile belirtilen aral?>?n üstüne veya alt?na dü4en
kay?tlar?n belirli bir yüzdesini döndürmek için, PERCENT sakl? sözcü>ünü
de kullanabilirsiniz. 25 ö>rencisi yerine, s?n?f?n en dü4ük yüzde 10'unun
adlar?n? almak istedi>inizi varsayal?m:
SELECT TOP 10 PERCENT
Ad?, Soyad?
FROM Ö>renciler
WHERE MezuniyetY?l? = 1994
ORDER BY MezuniyetDerecesi ASC;
ASC do>rulamas?, alttaki de>erlerin döndürülece>ini belirtir. TOP'u
sa>layan de>er, i4aretsiz bir Tamsay olmal?d?r.
TOP, sorgunun güncelle4tirilebilir olup olmamas?n? etkilemez.

tablo

3çinden kay?tlar?n seçilece>i tablonun ad?d?r.

ALL DISTINCT, DISTINCTROW, TOP Do&rulamalar Örne&i
Bu örnek, Mü4teriler ve Sipari4ler tablolar?n? Mü4teriNo alan?yla birle4tiren bir sorgu olu4turur.
Mü4teriler tablosunda yinelenen Mü4teriNo alan? yoktur, ancak her mü4terinin çok say?da sipari4i
oldu>undan Sipari4ler tablosunda yinelenen Mü4teriNo alan? vard?r. DISTINCTROW kullan?larak, en
az bir sipari4i olan 4irketlerin listesi, bu sipari4lerin ayr?nt?lar? verilmeden olu4turulur.
Sub AllDistinctX()
Dim dbs As Database, rst As Recordset
' Bu satyry, bilgisayarynyzdaki Northwind yolunu
' bulundurmak üzere de>i4tirin.

Set dbs = OpenDatabase("Northwind.mdb")

' Mü4teriler ve Sipari4ler tablolar? Mü4teriNo
' alan? ile birle4tirilir. En az bir sipari4i olan
' 4irketler seçilir.
Set rst = dbs.OpenRecordset("SELECT DISTINCTROW " _
& "LirketAd? FROM Mü4teriler " _
& "INNER JOIN Sipari4ler " _
& "ON Mü4teriler.Mü4teriNo = " _
& "Sipari4ler.Mü4teriNo " _
& "ORDER BY LirketAd?;")

' Recordset'i ba4lat?r.
rst.MoveLast

' Recordset içeriklerini yazdyrmak üzere EnumFields
' yordam?n? ça>?r?r. Recordset nesnesini ve
' istenen alan geni4li>ini aktar?r.
EnumFields rst, 25
dbs.Close
End Sub

WITH OWNERACCESS OPTION Bildirimi
Güvenli çal?4ma grubu 4eklindeki çok kullan?c?l? bir ortamda bu bildirimi bir sorgu ile birlikte,
sorguyu çal?4t?ran kullan?c?ya sorgunun sahibi ile ayn? izinleri vermek için kullan?n.
Sözdizimi
sqldeyimi
WITH OWNERACCESS OPTION
Uyar lar
WITH OWNERACCESS OPTION bildirimi iste>e ba>l?d?r.
A4a>?daki örnek, sorgu sahibinin maa4 bilgilerini görüntüleme iznine sahip olmas? halinde,
kullan?c?n?n bu bilgileri görmesini (kullan?c?n?n Bordro tablosunu görüntüleme izni olmasa bile)
sa>lar:

SELECT Soyady,
Ad?, Maa4
FROM Çal?4anlar
ORDER BY Soyady
WITH OWNERACCESS OPTION;
Kullan?c?ya normalde tablo olu4turma veya tabloya ekleme yapma izni verilmemi4se, kullan?c?n?n
tablo olu4turma veya ekleme sorgusu çal?4t?rmas?n? sa>lamak için WITH OWNERACCESS OPTION'?
kullanabilirsiniz.
Çal?4ma grubu güvenlik ayarlar?na ve kullan?c?n?n izinlerine uymak istiyorsan?z, WITH
OWNERACCESS OPTION bildirimini kullanmay?n.
Bu seçenek, bu veritaban? ile ili4kilendirilmi4 System.mdw dosyas?na eri4iminiz olmas?n? gerektirir.
Bu, ancak çok kullan?c?l? ve güvenli uygulamalarda kullan?4l?d?r.

SQL

levlerinde Alanlar Hesaplama

Bir alandaki de>erler üzerinde bir hesaplama yapmak için, bir SQL toplam i4levinde dize ifadesi
de>i4kenini kullanabilirsiniz. Örne>in, bir alan de>erini bir sabitle çarparak bir yüzdeyi (sat?4 vergisi
veya ek vergi gibi) hesaplayabilirsiniz.
A4a>?daki tablo, Northwind.mdb veritaban?ndaki Sipari4ler ve Sipari4 Ayr?nt?lar? tablolar?n?n
alanlar?nda yap?lan hesaplama örnekleri sunar.
Hesaplama
Alana bir say? ekler
Alandan bir say? ç?kart?r
Alan? bir say? ile çarpar
Alan? bir say?ya böler
Bir alan? di>eri ile toplar
Bir alan? di>erinden ç?kar?r

Örnek
Navlun + 5
Navlun - 5
BirimFiyat? * 2
Navlun / 2
StoktakiBirim + Sipari4tekiBirim
Sipari4Düzeyi - StoktakiBirim

A4a>?daki örnek, Northwind.mdb veritaban?ndaki tüm sipari4lerin ortalama indirim miktar?n?
hesaplar. Her sipari4in indirim miktar?n? hesaplamak için BirimFiyat? ile 3ndirim alanlar?ndaki
de>erleri çarpar ve sonra ortalamay? hesaplar. Bu ifadeyi bir Visual Basic kodunda SQL deyimi
olarak kullanabilirsiniz:
SELECT Avg(BirimFiyat? * 3ndirim) AS [Ortalama 3ndirim] FROM [Sipari4 Ayr?nt?lar?];

PARAMETERS Bildirimi
Parametre sorgusundaki her parametre için ad? veya veri türünü bildirir.
Sözdizimi
PARAMETERS ad veritürü [, ad veritürü [, ...]]
PARAMETERS bildiriminin bölümleri 4unlard?r:
Bölüm
ad

Aç klama
Parametrenin ad?d?r. Parameter nesnesinin Name özelli>ine atanm?4t?r ve
bu parametreyi Parameters derlemesinde belirlemek için kullan?l?r. Ad ,
uygulaman?z sorguyu çal?4t?r?rken bir ileti4im kutusunda görüntülenen bir
dize olarak kullan?labilir. Bo4luk veya noktalama i4areti içeren metinleri

veritürü

belirtmek için kö4eli ayraçlar([ ]) kullan?n. Örne>in [Dü4ük fiyat] ve [Rapora
hangi ay ile ba4lans?n?] geçerli ad de>i4kenleridir.
Birincil Microsoft Jet SQL veri türleri veya onlar?n e4anlaml?lar?ndan biridir.

Uyar lar
Düzenli olarak çal?4t?rd?>?n?z sorgularda, bir parametre sorgusu olu4turmak üzere PARAMETERS
bildirimini kullanabilirsiniz. Bir parametre sorgusu, sorgu ölçütünü de>i4tirme i4lemini otomatik hale
getirmenizde yard?mc? olabilir. Bir parametre sorgusu kullan?l?rsa, sorgu her çal?4t?>?nda kodlar?n?
parametreleri soracakt?r.
PARAMETERS bildirimi iste>e ba>l?d?r ancak belirtilirse, SELECT dahil tüm deyimlerden önce gelir.
Bildirimde birden fazla parametre varsa, bunlar? birbirlerinden virgüller ile ay?r?n. A4a>?daki örnek
iki parametre içerir:
PARAMETERS [Dü4ük fiyat] ParaBirimi, [Ba4lang?ç tarihi] TarihSaat;
WHERE veya HAVING yan tümcesinde ad de>i4kenini kullanabilirsiniz ancak veritürü de>i4kenini
kullanamazs?n?z. A4a>?daki örnek, iki parametrenin girilmesini ister ve sonra ölçütü Sipari4ler
tablosuna uygular:
PARAMETERS [Dü4ük fiyat] ParaBirimi,
[Ba4lang?ç tarihi] TarihSaat;
SELECT Sipari4No, Sipari4Miktar?
FROM Sipari4ler
WHERE Sipari4Miktar? > [Dü4ük fiyat]
AND Sipari4Tarihi >= [Ba4lang?ç tarihi];
PARAMETERS Bildirimi Örne&i
Bu örnek, kullan?c?n?n i4 ünvan?n? sa>lamas?n? ister ve bu i4 ünvan?n? sorguda ölçüt olarak kullan?r.
Bu örnek, SELECT deyimi örne>inde bulabilece>iniz EnumFields yordam?n? ça>?r?r.
Sub ParametersX()
Dim dbs As Database, qdf As QueryDef
Dim rst As Recordset
Dim strSql As String, strParm As String
Dim strMessage As String
Dim intCommand As Integer

' Bu satyry, bilgisayarynyzdaki Northwind yolunu
' bulundurmak üzere de>i4tirin.
Set dbs = OpenDatabase("NorthWind.mdb")

' Parameters yan tümcesini tanymlar.
strParm = "PARAMETERS [Çal?4an Ünvan?] CHAR; "

' Parameters yan tümcesini içeren bir SQL
' deyimi tanymlar.
strSql = strParm & "SELECT Soyady, Ady, " _
& "Çal?4anNo " _
& "FROM Çal?4anlar " _
& "WHERE Ünvan =[Çal?4an Ünvan?];"

' SQL deyimini temel alan bir QueryDef nesnesi
' olu4turur.
Set qdf = dbs.CreateQueryDef _
("Çal?4anlar? Bul", strSql)

Do While True
strMessage = "Çal?4anlar? 34e Göre Bul " _
& "ünvan:" & Chr(13) _
& " 34 Ünvan?n? Seçin:" & Chr(13) _
&"

1 - Sat?4 Müdürü" & Chr(13) _

&"

2 - Sat?4 Temsilcisi" & Chr(13) _

&"

3 - 3ç Sat?4lar Koordinatörü"

intCommand = Val(InputBox(strMessage))

Select Case intCommand
Case 1
qdf("Çal?4an Ünvan?") = _
"Sat?4 Müdürü"
Case 2
qdf("Çal?4an Ünvan?") = _
"Sat?4 Temsilcisi"
Case 3
qdf("Çal?4an Ünvan?") = _
"3ç Sat?4lar Koordinatörü"
Case Else

Exit Do
End Select

' Geçici bir anl?k görüntü türünde Recordset olu4turur.
Set rst = qdf.OpenRecordset(dbOpenSnapshot)
' Recordset'i ba4lat?r.
rst.MoveLast

' Recordset içeriklerini yazdyrmak üzere EnumFields
' yordam?n? ça>?r?r. Recordset nesnesini ve
' istenen alan geni4li>ini aktar?r.
EnumFields rst, 12
Loop

' Bu bir örnek oldu>u için QueryDef'i
' siler.
dbs.QueryDefs.Delete "Çal?4anlar? Bul"

dbs.Close
End Sub

SQL Alt Sorgular
Bir alt sorgu, SELECT, SELECT...INTO, INSERT...INTO, DELETE veya UPDATE deyimi içinde veya bir
ba4ka alt sorgu içinde yer alan bir SELECT deyimidir.
Sözdizimi
Alt sorgu olu4turmak için üç tür sözdizimi kullanabilirsiniz:
kar la t rma [ANY | ALL | SOME] (sqldeyimi)
ifade [NOT] IN (sqldeyimi)
[NOT] EXISTS (sqldeyimi)
Bir alt sorgunun bölümleri 4unlard?r:
Bölüm
kar la t rma
ifade
sqldeyimi

Aç klama
3fadeyi alt sorgunun sonuçlar? ile kar4?la4t?ran bir ifade ve bir
kar4?la4t?rma i4lecidir.
Alt sorgu sonuç kümesini arayan ifadedir.
Herhangi bir SELECT deyimi ile ayn? biçimde olan ve ayn? kurallara
sahip bir SELECT deyimidir. Ayraçlar içine al?nmal?d?r.

Uyar lar
SELECT deyiminin alan listesinde veya WHERE ile HAVING yan tümcesinde yaz?lacak bir ifade
yerine, bir alt sorgu kullanabilirsiniz. Bir alt sorguda, WHERE veya HAVING yan tümcesi ifadelerinde
de>erlendirmek üzere bir veya daha fazla de>er kümesini sa>lamak için SELECT deyimi
kullan?rs?n?z.
E4anlaml? olan ANY veya SOME do>rulamalar?n?, alt sorguda al?nan kay?tlarla yap?lan
kar4?la4t?rmalar? sa>layan kay?tlar? ana sorguda almak için kullan?n. A4a>?daki örnek, birim fiyat?,
yüzde 25 veya daha fazla indirimle sat?lm?4 ürünlerin birim fiyat?ndan daha büyük olan tüm ürünleri
verir.
SELECT * FROM Ürünler
WHERE BirimFiyaty > ANY
(SELECT BirimFiyat FROM Sipari Ayr nt lar
WHERE Yndirim >= .25);
ALL do>rulamas?n?, yaln?zca alt sorguda al?nan tüm kay?tlarla yap?lan kar4?la4t?rmalar? sa>layan
kay?tlar? ana sorguda almak için kullan?n. Önceki örnekte ANY yerine ALL yaz?l?rsa, sorgu sonucunda
birim fiyat?, yüzde 25 veya daha fazla indirimle sat?lm?4 tüm ürünlerin birim fiyat?ndan daha yüksek
olan kay?tlar al?n?r. Bu daha k?s?tlay?c?d?r.
IN do>rulamas?n?, yaln?zca, alt sorgudaki baz? kay?tlar?n de>erine e4it olan kay?tlar? ana sorguda
almak için kullan?n. A4a>?daki örnek, yüzde 25 veya daha fazla indirimi olan tüm ürünleri verir:
SELECT * FROM Ürünler
WHERE ÜrünNo IN
(SELECT ÜrünNo FROM Sipari Ayr nt lar
WHERE Yndirim >= .25);
Buna kar4?l?k NOT IN deyimini, yaln?zca, alt sorgudaki kay?tlar?n de>erine e4it olmayan kay?tlar? ana
sorguda almak için kullan?n.
EXISTS do>rulamas?n?, (iste>e ba>l? NOT sakl? sözcü>ü olmadan) do>ru/yanl?4 kar4?la4t?rmalar?nda
alt sorgunun herhangi bir kay?t geri döndürüp dördürmedi>ini belirlemek için kullan?n.
Ayr?ca, alt sorgunun d?4?ndaki FROM yan tümcesinde listelenen tablolara ba4vurmak için, alt
sorguda tablo di>er adlar?n? da kullanabilirsiniz. A4a>?daki örnek, maa4lar?, ayn? i4 ünvan?na sahip
olan tüm çal?4anlar?n maa4 ortalamas?na e4it veya ondan daha yüksek olan çal?4anlar?n adlar?n?
verir. Çal?4anlar tablosuna "T1" di>erad? verilmi4tir:
SELECT Soyady,
Ad , Ünvan, Maa
FROM Çal anlar AS T1
WHERE Maa >=
(SELECT Avg(Maa )
FROM Çal anlar
WHERE T1.Ünvan = Çal anlar.Ünvan) Order by Ünvan;
Önceki örnekte, AS sakl? sözcü>ü iste>e ba>l?d?r.

Baz? alt sorgular?n çapraz sorgular içinde (özellikle WHERE yan tümcesindeki do>rulamalar olarak)
kullan?lmas?na izin verilir. Çapraz sorgularda alt sorgular?n ç?kt? olarak (SELECT listesindeki gibi)
kullan?lmas?na izin verilmez.
SQL Alt Sorgular Örne&i
Bu örnek, 1995'in ikinci üç ayl?k döneminde sipari4 vermi4 olan her mü4terinin mü4teri ve ilgili ki4i
ad?n? listeler.
Bu örnek, SELECT deyimi örne>inde bulabilece>iniz EnumFields yordam?n? ça>?r?r.
Sub SubQueryX()
Dim dbs As Database, rst As Recordset
' Bu satyry, bilgisayarynyzdaki Northwind yolunu
' bulundurmak üzere de>i4tirin.
Set dbs = OpenDatabase("Northwind.mdb")

' 1995'in ikinci üç ayl?k döneminde sipari4 vermi
' olan her mü4terinin mü4teri ve ilgili ki4i
' adyny listeler.
Set rst = dbs.OpenRecordset("SELECT Ki4iAd?," _
& " LirketAd?, Ki4iÜnvan?, Telefon" _
& " FROM Mü4teriler" _
& " WHERE Mü4teriNo" _
& " IN (SELECT Mü4teriNo FROM Sipari4ler" _
& " WHERE Sipari4Tarihi Between #04/1/95#" _
& " And #07/1/95#);")

' Recordset'i ba4lat?r.
rst.MoveLast

' Recordset içeriklerini yazdyrmak üzere EnumFields
' yordam?n? ça>?r?r. Recordset nesnesini ve
' istenen alan geni4li>ini aktar?r.
EnumFields rst, 25
dbs.Close
End Sub

SQL Ayr lm

Sözcükleri

A4a>?daki liste, SQL deyimlerinde kullan?lan Microsoft Jet veritaban? alt yap?s? taraf?ndan kendine
saklanm?4 tüm sözcükleri içerir. Listedeki sözcüklerden tamam? büyük harfli olmayanlar di>er
uygulamalar için de sakl? sözcük olanlard?r. Bu nedenle, bu sözcüklerin Yard?m konular? genel
aç?klamalar içerir ve SQL kullan?m? üzerine odaklanmazlar.
Not Ard?ndan y?ld?z i4areti (*) gelen sözcükler sakl? sözcüklerdir ancak bir Microsoft® Jet SQL
deyiminin (örne>in, Level ve TableID) içeri>inde herhangi bir anlam ta4?mazlar. Alt? çizili olmayan
sözcüklerin kendilerine ba>l? aç?klamalar? yoktur.
A
ABSOLUTE
ADD
8ADMINDB
ALL
Alphanumeric — See TEXT
ALTER
ALTER TABLE
And
AS

ANY
ARE
AS
ASC
ASSERTION
AUTHORIZATION
AUTOINCREMENT — See COUNTER
Avg

B-C
BEGIN
Between
BINARY
BIT
BIT_LENGTH
BOOLEAN — Bkz. BIT
BOTH
BY
BYTE
CASCADE
CATALOG
CHAR, CHARACTER — Bkz. TEXT
CHAR_LENGTH
CHARACTER_LENGTH
CHECK
CLOSE
CLUSTERED
COALESCE
COLLATE

COLLATION
COLUMN
COMMIT
COMP, COMPRESSION
CONNECT
CONNECTION
CONSTRAINT, CONSTRAINTS
CONTAINER
CONTAINS
CONVERT
Count
COUNTER
CREATE
CURRENCY
CURRENT_DATE
CURRENT_TIME
CURRENT_TIMESTAMP
CURRENT_USER
CURSOR

D
DATABASE
DATE — Bkz. DATETIME
DATETIME
DAY
DEC, DECIMAL
DECLARE
DELETE
DESC

DISALLOW
DISCONNECT
DISTINCT
DISTINCTROW
DOMAIN
DOUBLE
DROP

E-H
Eqv
EXCLUSIVECONNECT
EXEC, EXECUTE
EXISTS
EXTRACT
FALSE
FETCH
FIRST
FLOAT, FLOAT8 — Bkz. DOUBLE
FLOAT4 — Bkz. SINGLE

FOREIGN
FROM
FROM Clause
GENERAL — Bkz. LONGBINARY
GRANT
GROUP
GUID
HAVING
HOUR

I
IDENTITY
IEEEDOUBLE — Bkz. DOUBLE
IEEESINGLE — Bkz. SINGLE
IGNORE
IMAGE
Imp
In
IN
INDEX
INDEXCREATEDB
INNER

INPUT
INSENSITIVE
INSERT
INSERT INTO
INT, INTEGER, INTEGER4 — Bkz. LONG
INTEGER1 — Bkz. BYTE
INTEGER2 — Bkz. SHORT
INTERVAL
INTO
Is
ISOLATION

J-M
JOIN
KEY
LANGUAGE
LAST
LEFT
Level*
Like
LOGICAL, LOGICAL1 — Bkz. BIT
LONG
LONGBINARY
LONGCHAR

LONGTEXT
LOWER
MATCH
Max
MEMO — Bkz. LONGTEXT
Min
MINUTE
Mod
MONEY — Bkz. CURRENCY
MONTH

N-P
NATIONAL
NCHAR
NONCLUSTERED
Not
NTEXT
NULL
NUMBER — Bkz. DOUBLE
NUMERIC — Bkz. DECIMAL
NVARCHAR
OCTET_LENGTH
OLEOBJECT — Bkz. LONGBINARY

Outer*
OUTPUT
OWNERACCESS
PAD
PARAMETERS
PARTIAL
PASSWORD
PERCENT
PIVOT
POSITION
PRECISION

ON
OPEN
OPTION
Or
ORDER

PREPARE
PRIMARY
PRIVILEGES
PROC, PROCEDURE
PUBLIC

Q-S
REAL — Bkz. SINGLE
REFERENCES
RESTRICT
REVOKE
RIGHT
ROLLBACK
SCHEMA
SECOND
SELECT
SELECTSCHEMA
SELECTSECURITY
SET
SHORT
SINGLE
SIZE

SMALLDATETIME
SMALLINT — Bkz. SHORT
SMALLMONEY
SOME
SPACE
SQL
SQLCODE, SQLERROR, SQLSTATE
StDev
StDevP
STRING — Bkz. TEXT
SUBSTRING
Sum
SYSNAME
SYSTEM_USER

T-Z
TABLE
TableID*
TEMPORARY
TEXT
TIME — Bkz. DATETIME
TIMESTAMP
TIMEZONE_HOUR
TIMEZONE_MINUTE
TINYINT
TO
TOP
TRAILING
TRANSACTION
TRANSFORM
TRANSLATE
TRANSLATION
TRIM
TRUE
UNION
UNIQUE
UNIQUEIDENTIFIER
UNKNOWN
UPDATE
UPDATEIDENTITY

UPDATEOWNER
UPDATESECURITY
UPPER
USAGE
USER
USING
VALUE
VALUES
Var
VARBINARY — Bkz. BINARY
VARCHAR — Bkz. TEXT
VarP
VARYING
VIEW
WHEN
WHENEVER
WHERE
WITH
WORK
Xor
YEAR
YESNO — Bkz. BIT
ZONE

SQL Veri Türleri
Microsoft Jet veritaban? alt yap?s? SQL veri türleri, Microsoft® Jet veritaban? alt yap?s? ile tan?mlanan
13 birincil veri türünden ve bu veri türlerinin tan?d?>? çe4itli geçerli e4 anlaml?lardan olu4ur.
A4a>?daki tablo birincil veri türlerini listeler. E4 anlaml?lar, Microsoft Jet Veritaban? Alt Yap?s? SQL
Sakl? Sözcükleri içinde belirlenmi4tir.
Veri türü
BINARY

Depolama boyutu
1 bayt / karakter

BIT

1 bayt

TINYINT
MONEY

1 bayt
8 bayt

DATETIME
(See DOUBLE)
UNIQUEIDENTIFIER

8 bayt
128 bit

REAL

4 bayt

FLOAT

8 bayt

SMALLINT

2 bayt

INTEGER

4 bayt

DECIMAL

17 bayt

TEXT

2 bayt / karakter (Bkz.
Notlar)
Gerekti>i kadar

IMAGE
CHARACTER

2 bayt / karakter (Bkz.
Notlar)

Aç klama
Herhangi bir türdeki veri, bu tür alanda
saklanabilir. Veri üzerinde çeviri yap?lmaz
(örne>in metin 4ekline). Verilerin ikili
alana nas?l girildi>i, ç?kt? olarak nas?l
görünece>ini belirler.
Yaln?zca Evet ve Hay?r de>erlerinden
birini içeren Evet ve Hay?r de>erleri ve
alanlar?
0 ile 255 aras?nda bir tamsay?.
– 922,337,203,685,477.5808 ve
922,337,203,685,477.5807 aras?nda
ölçeklenmi4 bir tamsay?.
100 ve 9999 y?llar? aras?nda bir tarih
veya saat de>eri.
Uzak yordam ça>r?lar?nda kullan?lan
benzersiz bir kimlik numaras?.
Negatif de>erler için – 3.402823E38 ile
– 1.401298E-45 aras?nda ve pozitif
say?lar ile 0 için 1.401298E-45 ile
3.402823E38 aras?nda tek duyarl?kl?
kayan noktal? de>erdir.
Negatif de>erler için –
1.79769313486232E308 ile –
4.94065645841247E-324 aras?nda ve
pozitif say?lar ile 0 için
4.94065645841247E-324 ile
1.79769313486232E308 aras?nda çift
duyarl?kl? kayan noktal? de>erdir.
– 32,768 ile 32,767 aras?nda k?sa
tamsay?d?r. (Bkz. Notlar)
– 2,147,483,648 ile 2,147,483,647
aras?nda uzun tamsay?d?r. (Bkz. Notlar)
1028 - 1 ile - 1028 - 1 aras?nda de>erleri
tutan kesin bir say?sal veri türü. Hem
duyarl?l?>? (1 - 28) hem de ölçe>i (0 tan?ml? duyarl?k) tan?mlayabilirsiniz.
Varsay?lan duyarl?k ve ölçek s?ras?yla 18
ile 0'd?r.
S?f?r ile en çok 2.14 gigabayt aras?d?r.
S?f?r ile en çok 2.14 gigabayt aras?d?r.
OLE nesneleri için kullan?l?r.
S?f?r ile 255 karakter aras?d?r.

Notlar

•

Hem ba4lang?ç hem de art?4, ALTER TABLE deyimini kullanarak de>i4tirilebilir. Sütun için
otomatik olarak olu4turulan ve tabloya eklenen yeni sat?rlar, yeni ba4lang?ç ve art?4
de>erlerini temel alan de>erlere sahip olacaklard?r. Yeni ba4lang?ç ve art?4 de>erleri, önceki

ba4lang?c? ve art?4? temel alarak olu4turulmu4 de>erlerle e4le4en de>erler olu4turursa,
yinelemeler sözkonusu olacakt?r. Sütun bir birincil anahtar ise, yinelenen de>erler içeren
yeni sat?rlar eklemek hatalara neden olabilir.

•

Otomatik art?4l? bir sütun için son kullan?lan de>eri bulmak için 4u deyimi kullanabilirsiniz:
SELECT @@IDENTITY. Bir tablo ad? belirtemezsiniz. Döndürülen de>er, otomatik art?4
sütunu içeren ve güncelle4tirilmi4 olan son tablodand?r.

•

TEXT (MEMO olarak da bilinir) veya CHAR (belirli bir uzunlukta TEXT(n) olarak da bilinir)
olarak tan?mlanm?4 alanlardaki karakterler, Unicode sunu biçiminde saklan?rlar. Unicode
karakterleri her karakteri saklamak için ayn? 4ekilde iki bayt gerektirirler. Bu nedenle, daha
çok karakter verilerine sahip var olan Microsoft® Jet veritabanlar?nda, veritaban? Microsoft
Jet version 4.0 biçimine dönü4türüldü>ünde veritaban? dosyas?n?n boyutu yakla4?k olarak iki
kat?na ç?kacakt?r. Ancak, Tek Baytl?k Karakter Kümeleri (SBCS) olarak bilinen ço>u karakter
kümesinin Unicode sunumu kolayl?kla tek bayta s?k?4t?r?labilir. Ayr?nt?lar için CREATE TABLE
konusuna bak?n. COMPRESSION özelli>inde bir CHAR sütunu tan?mlarsan?z, veriler
saklan?rken otomatik olarak s?k?4t?r?lacak ve sütundan al?n?rken de otomatik olarak
geni4letileceklerdir.

ODBC Tek Verili

levleri

Microsoft® Jet SQL, tek verili i4levlerde ODBC tan?ml? sözdizimini kullan?m? destekler. Örne>in,
a4a>?daki sorgu:
SELECT DAILYCLOSE, DAILYCHANGE FROM DAILYQUOTE
WHERE {fn ABS(DAILYCHANGE)} > 5
stok fiyat?ndaki de>i4imin mutlak de>eri be4ten büyük olan tüm sat?rlar? verecektir.
ODBC tan?ml? tek verili i4levlerinin alt kümesi desteklnemektedir. A4a>?daki tablo desteklenen
i4levleri listelemektedir.
Ba>?ms?z de>i4kenlerin tan?m? için ve SQL deyimindeki i4levlerin sözdizimlerinin tam bir aç?klamas?
için ODBC kitaplar?na bak?n.
Dize

levleri

ASCII
CHAR
CONCAT
LCASE
LEFT
Say sal

LENGTH
LOCATE
LTRIM
RIGHT

RTRIM
SPACE
SUBSTRING
UCASE

FLOOR
LOG
POWER
RAND
SIGN

SIN
SQRT
TAN
MOD

levler

ABS
ATAN
CEILING
COS
EXP
Saat ve Tarih

levleri

CURDATE
CURTIME
NOW
DAYOFMONTH
DAYOFWEEK
Veri Türü Dönü ümü

DAYOFYEAR
YEAR
HOUR
MINUTE
SECOND

MONTH
WEEK
QUARTER
MONTHNAME
DAYNAME

CONVERT

Dize metinleri a4a>?daki veri türlerine dönü4türülebilir:
SQL_FLOAT, SQL_DOUBLE, SQL_NUMERIC, SQL_INTEGER,
SQL_REAL, SQL_SMALLINT, SQL_VARCHAR and
SQL_DATETIME.

Microsoft Jet SQL ve ANSI SQL Kar la t rmas
Microsoft Jet veritaban? alt yap?s? SQL genellikle ANSI-89 Düzey 1 uyumludur. Ancak baz? ANSI SQL
özellikleri Microsoft® Jet SQL içinde uygulanmam?4t?r. Microsoft Jet sürüm 4.X'in ç?kmas? ile, Jet
için Microsoft OLE DB Sa>lay?c?s?, daha fazla ANSI-92 SQL sözdizimini sa>lam?4t?r. Buna kar4?l?k da,
Microsoft Jet SQL, ANSI SQL içinde desteklenmeyen sakl? sözcükler ve özellikler bulundurur.
Ana Farkl l klar

•

Microsoft Jet SQL ve ANSI SQL'in her birinin farkl? sakl? sözcükleri ve veri türleri vard?r.
Ayr?nt?l? bilgi için, Microsoft Jet Veritaban? Alt Yap?s? SQL Sakl? Sözcükleri ve E4de>er ANSI
SQL Veri Tüleri konular?na bak?n. Jet için Microsoft OLE DB Sa>lay?c?s?'n? Jet 4.X ile
kullan?rsan?z, ek sakl? sözcükler de olur.

•

Between...And yap?s?nda, a4a>?daki sözdizimi ile farkl? kurallar? uygulan?r:
ifade1 [NOT] Between de er1 And de er2
Microsoft Jet SQL'de, de er1 de er2'den büyük olabilir; ANSI SQL'de de er1 de er2'ye e4it
veya ondan küçük olmal?d?r.

•

Microsoft Jet SQL, Like i4leci ile kullanmak üzere hem ANSI SQL joker karakterlerini hem
de Microsoft Jet'e özel joker karakterlerini destekler.. ANSI ve Microsoft Jet joker
karakterlerinin kullan?m? kar4?l?kl? özeldir. Bunlardan birini ya da di>erini kullanmal? ancak
ikisini kar?4t?rmamal?s?n?z. ANSI SQL joker karakterleri ancak Jet 4.X ve Jet için Microsoft
OLE DB Sa>lay?c?s? kullan?l?rken geçerlidir. ANSI SQL joker karakterlerini Microsoft Access
veya DAO ile kullanmay? denerseniz, bu karakterler düz metin karakterleri olarak kabul
edileceklerdir. Jet 4.X ve Jet için Microsoft OLE DB Sa>lay?c?s?'n? kullan?rken bunun tersi
geçerlidir.

E leme karakteri
Herhangi tek bir karakter
S?f?r veya daha fazla say?da
karakter

Microsoft Jet SQL
?
*

ANSI SQL
_ (alt çizgi)
%

•

Microsoft Jet SQL genellikle daha az s?n?rlay?c?d?r. Örne>in, ifadelerde grupland?rmaya ve
s?ralamaya izin verir.

•

Microsoft Jet SQL, daha güçlü ifadeleri destekler.

Microsoft Jet SQL'in Geli mi Özellikleri
Microsoft Jet SQL, a4a>?daki geli4mi4 özellikleri sa>lar:
Çapraz sorgu deste>i sa>layan TRANSFORM deyimi

•

StDev ve VarP gibi ek toplam i4levleri.

Parametre sorgular? tan?mlamak için PARAMETERS bildirimi

Microsoft Jet SQL çinde Desteklenmeyen ANSI SQL Özellikleri
Microsoft Jet SQL 4u ANSI SQL özelliklerini desteklemez:

•

DISTINCT toplam i4levi ba4vurular?. Örne>in, Microsoft Jet SQL SUM(DISTINCT sütunad )
sözdizimine izin vermez.

•

LIMIT TO nn ROWS yan tümcesi, sorgunun döndürece>i sat?r say?s?n? s?n?rland?rmak için
kullan?l?r. Sorgu kapsam?n? s?n?rland?rmak için yaln?zca WHERE yan tümcesini
kullanabilirsiniz.

E de&er ANSI SQL Veri Türleri
A4a>?daki tablo ANSI SQL veri tülerini, onlara e4de>er Microsoft Jet veritaban? alt yap?s? SQL veri
türlerini ve geçerli e4 anlaml?lar?n? listeler. Ayr?ca, e4de>er Microsoft® SQL Server™ veri türleri de
listelenir.
ANSI SQL
veri türü
BIT, BIT
VARYING
Desteklenmez
Desteklenmez
Desteklenmez
Desteklenmez
DATE, TIME,
TIMESTAMP
Desteklenmez
DECIMAL
REAL
DOUBLE
PRECISION,
FLOAT
SMALLINT
INTEGER
INTERVAL
Desteklenmez

Desteklenmez

CHARACTER,
CHARACTER
VARYING,
NATIONAL
CHARACTER,
NATIONAL
CHARACTER
VARYING

Microsoft Jet
SQL veri türü
BINARY (Bkz. Notlar)

E anlaml s
VARBINARY,
BINARY VARYING
BIT VARYING
BIT (Bkz. Notlar)
BOOLEAN, LOGICAL,
LOGICAL1, YESNO
TINYINT
INTEGER1, BYTE
COUNTER (Bkz. Notlar) AUTOINCREMENT
MONEY
CURRENCY
DATETIME
DATE, TIME (Bkz.
Notlar)
UNIQUEIDENTIFIER
GUID
DECIMAL
NUMERIC, DEC
REAL
SINGLE, FLOAT4,
IEEESINGLE
FLOAT
DOUBLE, FLOAT8,
IEEEDOUBLE,
NUMBER (Bkz Notlar)
SMALLINT
SHORT, INTEGER2
INTEGER
LONG, INT,
INTEGER4
Desteklenmez
IMAGE
LONGBINARY,
GENERAL,
OLEOBJECT
TEXT (Bkz. Notlar)
LONGTEXT,
LONGCHAR, MEMO,
NOTE, NTEXT (Bkz.
Notlar)
CHAR (Bkz. Notlar)
TEXT(n),
ALPHANUMERIC,
CHARACTER,
STRING, VARCHAR,
CHARACTER
VARYING, NCHAR,
NATIONAL
CHARACTER,
NATIONAL CHAR,
NATIONAL
CHARACTER

Microsoft SQL
Server veri türü
BINARY, VARBINARY

BIT
TINYINT
(Bkz. Notlar)
MONEY
DATETIME
UNIQUEIDENTIFIER
DECIMAL
REAL
FLOAT

SMALLINT
INTEGER
Desteklenmez
IMAGE

TEXT

CHAR, VARCHAR,
NCHAR, NVARCHAR

VARYING, NATIONAL
CHAR VARYING (Bkz.
Notlar)

Notlar

•

ANSI SQL BIT veri türü, Microsoft Jet SQL BIT veri türüne kar4?l?k gelmez. Bunun yerine,
BINARY veri türüne kar4?l?k gelir. Microsoft Jet SQL BIT veri türünün ANSI SQL e4de>eri
yoktur.

•

TIMESTAMP art?k DATETIME e4 anlaml?s? olarak desteklenmez.

•

NUMERIC art?k FLOAT veya DOUBLE e4 anlaml?s? olarak desteklenmez. NUMERIC art?k
DECIMAL e4 anlaml?s? olarak kullan?l?r.

•

Bir LONGTEXT alan? her zaman Unicode sunu biçiminde saklan?r.

•

TEXT veri türü ad?, TEXT(25) gibi herhangi bir uzunluk belirtilmeden kullan?l?rsa, bir
LONGTEXT alan? olu4turulur. Bu, veri türlerinin Microsoft SQL Server ile uyumlu olmas?n?
sa>layacak CREATE TABLE deyimlerinin yaz?lmas?n? sa>lar.

•

Bir CHAR alan? her zaman, ANSI SQL NATIONAL CHAR veri türünün e4de>eri olan Unicode
sunu biçiminde saklan?r.

•

TEXT veri türü ad? kullan?l?r ve TEXT(25) gibi iste>e ba>l? bir uzunluk belirtilirse, alan?n veri
türü, CHAR veri türüne e4de>erdir. Bu, TEXT veri türünün bir uzunluk belirtilmeden
Microsoft SQL Server ile kullan?lmas?na izin verirken, ço>u Microsoft Jet uygulamas?nda
geriye do>ru uyumlulu>u sa>lar.

Dize Kar la t rmas nda Joker Karakterlerini Kullanma
Yerle4ik örnek e4leme, dize kar4?la4t?rmalar? yapmak için çok yönlü bir araç sa>lar. A4a>?daki tablo,
Like i4leci ile kullanabilece>iniz joker karakterlerini ve bunlar?n dikkate ald?klar? hane veya dize
say?s?n? gösterir.
Örnek içindeki karakter say s
? veya _ (alt çizgi)
* veya %
#
[karakterlistesi]
[!karakterlistesi]

fade içindeki e leme
Herhangi tek bir karakter
S?f?r veya daha fazla say?da karakter
Herhangi tek bir hane (0 — 9)
Karakterlistesi içindeki herhangi tek bir karakter
Karakterlistesi içinde bulunmayan herhangi tek
bir karakter

.fade içindeki herhangi tek bir karakterle e4lemek üzere kö4eli ayraçlar ([ ]) içinde yer alan bir
veya daha fazla karakteri (karakterlistesi) kullanabilirsiniz; karakterlistesi, rakamlar dahil ANSI
karakter kümesinde bulunan neredeyse tüm karakterleri içerebilir. Kö4eli ayraçlar içinde yer
al?yorsa, açma ayrac? ([ ), soru i4areti (?), rakam i4areti (#) ve y?ld?z (*) karakteri gibi özel
karakterleri, kendilerini e4lemek üzere kullanabilirsiniz. Bir grup içinde kapatma ayrac?n? ( ])
kendini e4lemek üzere kullanamazs?n?z, ancak grubun d?4?nda ba>?ms?z bir karakter olarak
kullanabilirsiniz.
Karakterlistesi, kö4eli ayraçlar içinde bulunan basit karakter listelerine ek olarak, aral?>?n alt ve üst
s?n?rlar?n? ay?rmak üzere bir tire i4areti (-) kullanarak bir karakter aral?>? da belirtebilir. Örne>in
örnek olarak [A-Z] yazarsan?z, ifade içindeki ilgili karakterin konumu A ile Z aras?nda herhangi bir
büyük harf içeriyorsa e4leme gerçekle4ir. Kö4eli ayraçlar içinde, aral?klar? birbirinden ay?rmadan çok
say?da aral?k bulundurabilirsiniz. örne>in [a-zA-Z0-9] yazarsan?z herhangi alfasay?sal bir karakter
e4lenir.

(%) ve (_) ANSI SQL joker karakterlerinin yaln?zca Microsoft® Jet sürüm 4.X ve Microsoft OLE DB
Provider for Jet için geçerli oldu>unu unutmamak gerekir. Bunlar, Microsoft Access veya DAO ile
kullan?l?rlarsa, düz metin olarak kabul edileceklerdir.
Örnek e4lemenin di>er önemli kurallar? 4unlard?r:

•

Karakterlistesi ba4?na konan bir ünlem i4areti (!), e4lemenin ancak, karakterlistesi
içindekiler hariç herhangi bir karakterin ifade içinde bulunmas? halinde olaca>?n? belirtir.
Kö4eli ayraçlar d?4?nda kullan?ld?>?nda ünlem i4areti kendisini belirtir.

•

Tire i4aretini (-), kendisini belirtmek üzere karakterlistesinin ba4?nda (varsa ünlem
i4aretinden sonra) veya sonunda kullanabilirsiniz. Ba4ka herhangi bir konumda yer alan tire
i4areti, ANSI karakterleri aral?>?n? belirtir.

•

Bir karakter aral?>? belirtilirken, karakterler artan s?ralama düzeninde olmal?d?r (A-Z veya 0100). [A-Z] geçerli bir örnektir ancak [Z-A] de>ildir.

•

[ ] Karakter s?ras? gözard? edilir ve s?f?r uzunlukta dize (“”) olarak de>erlendirilir.

SÖZLÜK
Ba lang ç
Counter ya da Identity veri türleriyle kullan?lan seçime ba>l? parametredir. SQL DDL'in, yaln?zca
Microsoft® OLE DB Provider for Jet içinden kullan?lmas? durumunda geçerlidir. Ba4lang?ç de>eri de
denir. Ba4lang?ç, Counter ya da Identity veri türlerine ili4kin seçime ba>l? iki parametreden ilkidir.
A4a>?da, parametreli SQL deyimlerine bir örnek verilmi4tir:
CREATE TABLE Mü teriler (CustId IDENTITY (100, 10) CONSTRAINT pkCustomers
PRIMARY KEY, CFrstNm VARCHAR(10), CLstNm VARCHAR(15));
3lk sat?rdaki CustId alan?n?n de>eri 100, ikinci sat?r?n de>eri 110 olacakt?r.
Seçime ba>l? parametreler kullan?l?rken (1,1) de>eri içerilmezse, Jet ba4lang?ç de>erini, tablodaki
en üst de>ere getirmeyecektir. Bu davran?4, Jet'in önceki sürümlerindekinden farkl?d?r. Veritaban?
düzenlenirken, seçime ba>l? parametreler aktar?lmazsa ya da (1,1) de>erinden ba4ka bir de>er
kullan?l?rsa, ba4lang?ç de>eri, tablodaki Counter ya da Identity sütunlar?n?n en yüksek de>erine
getirilir.

Aral k
Counter ya da Identity veri türleriyle kullan?lan seçime ba>l? parametredir. SQL DDL'in, yaln?zca
Microsoft® OLE DB Provider for Jet içinden kullan?lmas? durumunda geçerlidir. Bu de>er, bir
tablodaki Counter ya da Identity veri türünü içeren yeni bir sat?ra, s?radaki de>erin atanmas?nda
kullan?lan de>erdir. Aral?k, Counter ya da Identity veri türlerine ili4kin seçime ba>l? iki
parametreden ikincisidir.

Text Veri Türü (Uzunluk Belirtimi Olmaks z n)
Bir alan veri türüdür. Belirli bir uzunluk bildirmeksizin tan?mlanm?4 olan metin alanlar? Memo
alan?yla özde4tir ve 2,14 GB'a kadar karakter verileri içerebilirler.

Unicode Temsil Biçimi

Unicode Kongresi'nce olu4turulan ve dünyadaki tüm diller için gerekli olan tüm karakterleri içeren
16 bitlik bir karakter kümesidir. Yaz?l?mlar?n çok dilde i4letimini kolayla4t?rmak üzere Unicode
kullan?m? giderek yayg?nla4maktad?r.

Yordam
SQL sözdiziminin, parametrelerin aktar?lmas?nda SELECT deyimlerine (sat?r veren sorgular), ayr?ca,
DML (sat?r vermeyen sorgular) UPDATE, INSERT, DELETE ve SELECT INTO deyimlerine izin vermesi
d?4?nda aynen bir görünüme benzer. DAO nesne modeli kullan?lmaks?z?n SQL sözdiziminden
olu4turulabilmesi d?4?nda, querydef ile ayn?d?r.

Görünüm
Görünüm, sanal tablonun ANSI'deki tan?mlamas?d?r. Bir görünüm, Access'teki parametresiz
kullan?lan bir SELECT deyiminden olu4an sakl? bir sorguyla e4anlaml?d?r. Görünüm, uygulaman?n
çal?4t?r?lmas? s?ras?nda ortaya ç?kan sakl? bir tan?md?r. Fiziksel anlamda herhangi bir veri
içermemesiyle bir tablodan ayr?l?r. Yaln?zca, ba4ka bir kaynaktan ald?>? verileri iletir.
Microsoft® OLE DB Provider for Jet yard?m?yla kullan?lan yeni ANSI SQL CREATE VIEW sözdizimi
arac?l?>?yla bir görünüm olu4turulabilir. Ya da bunun yerine, SQL DML deyimlerine ve parametreli
SELECT deyimlerine izin vermek amac?yla bir yordam olu4turulabilir. Microsoft OLE DB Provider for
Jet yard?m?yla kullan?lan yeni CREATE PROCEDURE sözdizimiyle bunu yapabilirsiniz.

- Dosya Sonu -

