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رمز فایل tahlildadeh.com:

کلیه حقوق مادی و معنوی این مقاله متعلق به آموزشگاه تحلیل داده می باشد و هر گونه استفاده غیر قانونی
از آن پیگرد قانونی دارد.

( AUTO INCREMENTافزایش خودکار فیلدها) در SQL
 Auto-Incrementیا افزایش خودکار ،اجازه می دهد که یک شماره منحصر به فرد ،برای سطر جدیدی که
درجدول وارد می شود ،تولید شود.
خیلی اوقات می خواهیم زمانی که رکورد جدیدی وارد می شود ،مقدار فیلد  primary keyبه طور خودکار ایجاد
شود.
در این صورت از فیلد  auto-incrementدر جدول استفاده می کنیم.

فرم دستور در MySQL
دستور زیر تعیین می کند که ستون “”IDدر جدول “ ”Personsبرای فیلد primary keyاز افزایش خودکار
استفاده کند.
CREATE TABLE Persons
(
ID int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
LastName varchar(255) NOT NULL,
آدرس آموزشگاه  :تهران  -خيابان شريعتی  -باال تر از خیابان ملک  -جنب بانک صادرات  -پالک  - 561واحد 7
88146323 - 88446780 - 88146330

FirstName varchar(255),
Address varchar(255),
City varchar(255),
)PRIMARY KEY (ID
)
 MySQLاز کلید واژه  AUTO_INCREMENTبرای اعمال حالت افزایش خودکار استفاده می کند.
به طور پیش فرض ،مقدار شروع برای  AUTO_INCREMENTعدد یک می باشد و مقدار آن برای رکورد جدید،
یک عدد افزایش می یابد.
برای اینکه مقدار شروع  AUTO_INCREMENTرا مقداری غیر از یک تعیین کنیم از دستور زیر استفاده می
کنیم:
ALTER TABLE Persons AUTO_INCREMENT=100
برای وارد کردن یک رکورد جدید در جدول “ ”Personsدیگر نباید مقداری برای ستون “ ”IDتعیین کنیم (مقداری
منحصر به فردی ،به صورت خودکار در این فیلد وارد می شود):
)INSERT INTO Persons (FirstName,LastName
)'VALUES ('Lars','Monsen

دستور باال سطر جدیدی را در جدول  Personsوارد می کند .برای ستون“ ”IDیک مقدار منحصر به فرد تعیین می
شود .ستون “ ”FirstNameبه “ ”Larsو ستون “ ”LastNameبه “ ”Monsenاختصاص می یابد.

فرم دستور در SQL Server
دستور زیر تعیین می کند که ستون “”IDدر جدول “ ”Personsبرای فیلد primary keyاز افزایش خودکار
استفاده کند.
CREATE TABLE Persons
(
ID int IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
LastName varchar(255) NOT NULL,
FirstName varchar(255),
Address varchar(255),
)City varchar(255
)
 MS SQL Serverاز کلید واژه  IDENTITYبرای اعمال خصوصیت افزایش خودکار استفاده می کند.
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در مثال باال مقدار شروع برای  IDENTITYعدد یک می باشد و برای هر رکورد جدید ،یک عدد به آن افزایش می
یابد.
نکته :برای اینکه تعیین کنید که ستون “ ”IDبا مقدار  10شروع شود و  5تا  5تا افزایش یابد  IDENTITYرا به
( )10،5تغییر دهید.
برای اینکه سطر جدیدی را در جدول “ ”Personsوارد کنیم ،دیگر نیازی نیست مقداری برای ستون “”IDوارد
کنیم( .مقداری منحصر به فرد ،به طور خودکار در این ستون وارد می شود):
)INSERT INTO Persons (FirstName,LastName
)'VALUES ('Lars','Monsen
دستور باال سطر جدیدی را در جدول “ ”Personsوارد می کند .به ستون “ ”IDیک مقدار منحصر به فرد داده می
شود .ستون “ ”FirstNameبه “ ”Larsو ستون “ ”LastNameبه “ ”Monsenاختصاص می یابد.

فرم دستور درAccess
دستور زیر تعیین می کند که ستون “”IDدر جدول “ ”Personsبرای فیلد primary keyاز افزایش خودکار
استفاده کند.
CREATE TABLE Persons
(
ID Integer PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
LastName varchar(255) NOT NULL,
FirstName varchar(255),
Address varchar(255),
)City varchar(255
)
 MS Accessاز کلید واژه  AUTOINCREMENTبرای اعمال خصوصیت افزایش خودکار استفاده می کند.
به طور پیش فرض ،مقدار شروع برای  AUTOINCREMENTعدد یک می باشد و مقدار آن برای هر رکورد
جدید ،یک عدد افزایش می یابد.
نکته :برای اینکه تعیین کنید که ستون “”IDبا مقدار  10شروع شود و  5تا  5تا افزایش یابد autoincrement
را به  )10,5( AUTOINCREMENTتغییر دهید.
برای اینکه سطر جدیدی را در جدول “ ”Personsوارد کنیم ،دیگر نیازی نیست مقداری برای ستون” ”IDوارد
کنیم( .مقدار منحصر به فردی به طور خودکار در این ستون وارد می شود)
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)INSERT INTO Persons (FirstName,LastName
)'VALUES ('Lars','Monsen

دستور باال سطر جدیدی را در جدول “ ”Personsوارد می کند .به ستون “ ”P_Idیک مقدار منحصر به فرد داده
می شود .ستون “ ”FirstNameبه “ ”Larsو ستون “ ”LastNameبه “ ”Monsenاختصاص می یابد.

فرم دستور در Oracle
در  Oracleکار کمی پیچیده تر است.
شما باید فیلد  auto-incrementرا با یک  sequence objectایجاد کنید( .این  ،objectیک توالی از اعداد را
تولید می کند)
برای تولید اعداد متوالی ،از دستور  CREATE SEQUENCEکه در زیر آمده استفاده کنید:
CREATE SEQUENCE seq_person
MINVALUE 1
START WITH 1
INCREMENT BY 1
CACHE 10

دستور باال یک  sequence objectبا نام  seq_personایجاد می کند ،که با عدد یک شروع و یک عدد یک
عدد افزایش می یابد .همچنین برای کارآیی و سرعت دسترسی بیشتر تا  10مقدار را در حافظه خود ( )cacheنگه
می دارد.
برای درج یک رکورد جدید در جدول " ،"Personsباید از تابع  nextvalاستفاده کنیم (این تابع ،مقدار بعدی را
از  seq_person sequenceدریافت می کند):
)INSERT INTO Persons (ID,FirstName,LastName
)'VALUES (seq_person.nextval,'Lars','Monsen

دستور باال سطر جدیدی را در جدول “ ”Personsوارد می کند .به ستون “ ”IDعدد بعدی از توالی seq_person
داده می شود .ستون “ ”FirstNameبه “ ”Larsو ستون “ ”LastNameبه “ ”Monsenاختصاص می یابد.
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