
  
  

  الفصل الخامس
  

 Multiable Row Function 
  

؟" Grouping Function "ب ماذا يعني 
   

Functions تعمل علي مجموعة من الصفوف  هي عبارة عن مجموعة من  
  .لتعرض نتيجة واحدة

  .الجدوللي جزء فقط من بيانات مكن أن تعمل علي آل بيانات الجدول أو عوي 
  

 
  
  

Group Functions                                            أنواع
الدوالالوصف

لمجموعـة  الحـسابى   تقوم بحـساب المتوسـط      
القيمــة الفارغــة   تقــوم بتجاهــل و مــن األرقــام

  

AVG([DISTINCT|ALL]n) 

 . NULL
COUNT({*|[DISTINCT|ALL]expr})  الحقول في عمود معين بحساب عددتقوم 

 .NULLالتي ال تحمل قيمة
MAX([DISTINCT|ALL]expr) MAXIMUM  وهي تقوم ر آلمة وهي اختصا

 أآبر قيمة لمجموعة من القيم في البحث عنب
.عمود معين 

MIN([DISTINCT|ALL]expr) MINIMUM وهي تقوم وهي اختصار آلمة 
 أقل قيمة موجودة في عمود بحث عنبال

.معين
STDDEV([DISTINCT|ALL]x)  كلمة لدالة االنحراف المعياري  وهي اختصار

 . Stander deviation
SUM([DISTINCT|ALL]n)   تقوم بحساب مجموع آل القيم الموجودة في

.او فى مجموعة صفوف فقطعمود معين 
VARIANCE([DISTINCT|ALL]x)  تستخدم لحساب معدل االختالف.

  
  



  
  ملحوظة هامة جدا 

NULL فيما عدا دالة COUNT  .*تخدمت مع اذا اس  آل Group Function تتجاهل  
.  NULL فهنا ال تتجاهل قيمة  COUNT  )  ( *اى*  عند استخدامها مع النجمة  حيث

  
  

 Group Functionلل العامة  الصيغة                              
SELECT                 [column,]    group function (column), ... 
FROM                    table 
[WHERE                condition] 
[GROUP BY          column] 
[ORDER BY          column]; 

  
   :ةمالحظ

GROUP BY للترتيب و. ت* عندما تستخدم فقرة ِىصاعدرتيب ت بت ُ الّنتيجَةرتب
ORDER BY  .  التنازلى نستخدم DESC فقرة  فى  

  
SUM    و  AVG  استخدام

يمكنك استخدام دوال AVG  و  SUM  .انات الرقمية  للبي

  
المثال السابق يريد معرفة المتوسط الحسابى لمرتبات الموظفين و اعلى 

  .مرتب و اقل مرتب و مجموع المرتبات للموظفين 
AVG و SUM و MIN و MAX   األعمدِة التي يمكن أن مع  م  اتستخدأُيمكُن * 

  .تخزن بيانات رقمية
   

  :مثال اخر
 

استخدام MAX  MIN و
يمكنك استخدام  MIN وMAX  .  ألي نوع من البيانات

 
  

السابق اقدم موظف فى الشرآة ذلك عن طريق استخدام يعرض المثال 
MIN  و يعرض ايضا احدث موظف فى الشرآة عن طريق  التعينتاريخ مع  

 MAX   .استخدام 
  



  
  السابق اسماء الموظفين وذلك عن طريق استخدامويعرض المثال 

.  (Z) هجائياار االسم الذى يبدأ بأخر حرف  بأظه MAX فتقوم ال MIN  MAX و
.  (A) بأظهار االسم الذى يبدأ بأول حرف هجائي MIN و تقوم ال

  
MIN و MAX عدا ما تعمل علي القيم الرقمية فقط   FUNCTIONS  آل : الحظ 

  . فمن الممكن أن يعمالن مع التواريخ 
  
  

  COUNTاستخدام دالة 
(*) COUNT  لجدول   تقوم بحساب عدد الصفوف في ا

 

 
COUNT  تقوم ها فإنعمود بدال من اسم المع (*) عند استخدام النجمة  

  .فى الجدول بحساب عدد الصفوف الموجودة 
: لها ثالث أشكال  COUNT  ومن هنا نجد أن

1- COUNT(*)  يقوم بحساب عدد الصفوف في الجدول
ويتضمن الصفوف التي تحتوي قيمة 

NULL.فارغة 

  

لقيم التي ال دد اعفسوف تقوم بحساب 
  في NULL تحتوي علي  قيم فارغة 

expr  .األعمدة  التي حددت بواسطة 
 

 2- COUNT(expr)  

 3- COUNT ( DISTINCT  expr) اى قيم الفريدة عدد اليقوم بحساب 
  . المحددة في األعمدةالغير مكررة

  
  

 

 
ولةمن يأخذون ع الذي80يعرض المثال  عدِد الموظفين في القسِم  .

COUNT  فإنها تقوم عند تحديد اسم عمود  COUNT(commission_pct)   مع 
 لهذا العمود NULL بحساب عدد الصفوف التي ال تحتوي علي قيم فارغة 

NULL   .هم ثالثة   وعدد الصفوف الموجودة والتي ال تحتوي علي 
 

 جدول الموظفينالموجودة فىقسِم             أعرض عدَد األ .

  



 تلك النتيجة السابقة خاطئة ألنة قام بحساب التكرارت فى عمود  وتعتبر    
    DISTINCT ولمعالجة ذلك نقوم باستخدام  .  DEPARTMENT_ID

  . آما فى المثال التالى
  

DISTINCT   استخدام
 

COUNT (DISTINCT expr) اى .تتكرر  تستخدم لمنع احتساب الحقول التي
 Duplicate .تقوم بمنع

   
  

 
 
عموِدال فى تمنع ِحساب أي ِقَيِم مكررة لكى   .  DISTINCT م ااستخد:ةمالحظ

   
  

  

 
 

 
  

فيما عدا    NULL تتجاهل قيم GROUP FUNTIONS جميع ان آما ذآرنا 
   AVG(commission_pct) قيم العمود  لمتوسط الوعند حساب    COUNT(*)

NULL جمع  عن طريق حساب المتوسط  يتم  لبقية القيم ويتم تجاهل قيم
يتم اعطاء  بذلك  الحقول التى بها قيمة فقط و عددقسمته علي قيم العمود و
 وللتغلب commissionلعموالت  الحسابى لمتوسط ل ل صحيحةنتيجة غير

NVL. علي هذه المشكلة نستخدم  
  

  
GROUP FUNCTIONS    مع NVL  استخدام

  
  

   

 

 
  

  . ل التى بها قيمة فقطوبذلك يتم القسمة على عدد الحقول آلها وليس الحقو
  
  
  
  
  



  GROUP  BYاستخدام 
  
  

  
حتى اآلن آل GROUP FUNCTIONS  .الجدول آمجموعة واحدةمع تعامل ت  

GROUP BY يمكن حساب ف. يمكنك من تقسيم البياناتولكن باستخدام
  .على حدة من االقسام  جدول الموظفين لكل قسمبلمرتبات ل  متوسطال
 

GROUP BY                           استخدام              
  

 
.   GROUP BY  تقسم صفوف الجدول إلي مجموعات صغيرة بواسطة

GROUP BY  . آي تقسم صفوف الجداول إلي مجموعات    يمكنك استخدام  
  

:   GROUP BY بعض الشروط الستخدام  
اذا تم ادراج عمود فى جملة GROUP BY   SELECTو أردت استخدام   1. 

SELECT فى فقرة  تلك العمود المدرج فى جملة فالبد من ادراج 
.   Error وبغير ذلك يحدث  GROUP BY 

WHERE يمكن ان تستخدم فقرة  لتحديد الصفوف المراد عرضها ذلك  .2
GROUP BY  . قبل استخدام فقرة 

 . Group By فى فقرة (Alias) ال يمكن استخدام االسم المستعار 3. 
تجاوز هذا باستخدام  تأنويمكن . بالترتيب التصاعدِي يتم ترتيب الناتج .4

ORDER  BY  .الفقرة 
  

                                    
  

                      
  
  
  
  



  GROUP BYاستخدام  
  

  
  

 لكل قسم  للمرتباتففى المثال السابق يقوم بحساب المتوسط الحسابى
 Group by   .وذلك باستخدام  .على حدة

 .  GROUP BY SELECT جملة فى   لة استخدام نفس العمود  بجمالحظ 
GROUP BY  ليس من الضروري  تواجد اسم العمود المستخدم بجملة  و

SELECT  : آما فى المثال التالى بجملة 
   
   

 

 
  

يمكن استخدام  GROUP BY  . مع أآثر من عمود
SELECT بجملة  في جملة المدرجةيجب ذآر جميع أسماء األعمدة  

.  GROUP By
GROUP BY  فتظهر رسالة خطأ وال يتم حد األعمدة في عبارة عند إغفال ذآر أ

  .تنفيذ اآلمر
  :مثال على ذلك

  
  



نالحظ ان هناك خطا عند استخدام جملة  GROUP BY راج وذلك لعدم اد
. GROUP BY JOB_ID فقرة داخل 

  
  

استخدام  GROUP BY   األعمدةمع مجموعة من  
  

 

 
   

  
Group Function  تستخدم  صحيحة              استعالمات  غير 

.  GROUP BY يجب أن يكون بفقرة SELECT أي عمود أو تعبير في قائمة
  

SELECT department_id, COUNT (last_name) 
FROM employees; 
 
 
SELECT department_id, COUNT (last_name) 
* 
ERROR at line 1: 
ORA-00937: not a single-group group function 

   
GROUP BY متضمنة العمود الذى جة الخطأ السابق يجب ادراج فقرة ولمعال 

SELECT  .  آما فى المثال التالى فى جملة 
  

  



  
  

  على المجموعات) شرط(لتحديد   Havingاستخدام 
  

 المكانية استخدام شرط مع HAVING.  Group Functionsتستخدم 
.   Group Functions مع آشرط   WHERE حيث اليمكن استخدام

  :ما سوف نرى فى المثال التالىآ
 

 
 

 
   

  
.   Group Functions مع   WHERE  ال يمكن استخدام

ــث ان  ــد تعمــل علــى  whereحي ــا فــى شــكل    تحدي ــل تجميعه ــصفوف قب  ال
كـل مجموعـة    ل  وهى تعمل داخل صـفوف        Havingلذلك نستخدم   . مجموعات  

  : آما يلى. داخلها Group Functionsعلى حدى ويمكن استخدام 

  
   



 

  
  

  :مثال أخر
  

 

 
WHERE لمنع مجموعة من المجموعات الناتجة حيث أن ال يمكن استخدام 

 WHERE  . تستخدم لمنع الصفوف الفردية وليس صفوف المجموعةفقرة 
WHERE بدال من عبارة HAVING وذلك إلظهار   ويتم استخدام عبارة

 المجموعة مجموعات من البيانات دون األخرى آما في المثال حيث لم تظهر
أن يكون هو  وشرط ال لم تحقق حيث انها  30دارة اإلالمستثناة  وهي 

  .10000متوسط مرتبها أآبر من 
  

  :ملحوظة
.   HAVING مع (Alias)                  اليمكن استخدام االسم المستعار

  :                آما فى المثال التالى
Select job, max (sal) "MAX_SAL" 
 From EMP 
 Group by job 
 Having MAX_SAL>100; 
 

 
  ولمعالجة المثال السابق يجب عدم استخدام االسم المستعار 

فى فقرة HAVING  :  آما يلى
  
  

Select job , MAX(SAL)  "MAX_SAL" 
 From EMP 
 Group by job 
 Having MAX(SAL) >100;  
 



 
 

امكانية استخدام اآثر من FUNCTIONS    آما يلى
  : ات بالنسبة لالقسام للمرتبآبر متوسط عرض أالتالى يريد فالمثال 

  

 

 
  . تم عرض المتوسط األآبر بعد ذلكمتوسط لكل إدارة ثمال تم حساب فهنا

  
  
  


	الوصف
	وهي اختصار كلمة MAXIMUM وهي تقوم بالبحث عن أكبر قيمة لمجموعة من القيم في عمود معين .
	وهي اختصار كلمة MINIMUM وهي تقوم بالبحث عن أقل قيمة موجودة في عمود معين.
	دالة الانحراف المعياري  وهي اختصار لكلمة Stander deviation .
	تقوم بحساب مجموع كل القيم الموجودة في  عمود معين او فى مجموعة صفوف فقط.



