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تقدیم هب انئب امام عصر آیت اهلل خامنه ای
هک عصا زدنش ضرب آهنگ حیدری دارد.

تقدیم هب همه جویندگان علم هک توان و ام کان شرکت رد کالس اهی حضوری ما را ندا رند.
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برای دريافت فايل ( Scriptاسکريپت)  Northwindاينجا را کليک کنيد.

تابع )( COUNTتعداد سطرهایی را که از شرط خاصی پیروی می کنند بر می گرداند.
فرم تابع ( COUNT(column_nameدر SQL
تابع ) COUNT(column_nameتعداد مقادیر ستون مشخص شده را بر می گرداند (مقدار  NULLشمرده
نمی شود (.
;SELECT COUNT(column_name) FROM table_name

فرم تابع)*(COUNTدر SQL
تابع )*( COUNTتعداد رکوردهای یک جدول را بر می گرداند.
;SELECT COUNT(*) FROM table_name

فرم تابع ) COUNT(DISTINCT column_nameدر SQL
تابع ) COUNT(DISTINCT column_nameتعداد مقادیر متمایز از یک ستون معین را بر می گرداند.
;SELECT COUNT(DISTINCT column_name) FROM table_name

نکته تابع ) COUNT(DISTINCTدر  ORACLEو  Microsoft SQL Serverکار می کند اما
در Microsoft Accessکار نمی کند.
مثالی استفاده از  COUNTدر SQL
در این آموزش از نمونه پایگاه داده مشهور  Northwindاستفاده خواهیم کرد.
جدول زیر از میان جدول " "Ordersانتخاب شده است:
ShipperID

OrderDate

EmployeeID

CustomerID

OrderID

1

1996-07-25

2

7

10265

3

1996-07-26

3

87

10266

آدرس آموزشگاه  :تهران  -خيابان شريعتی  -باال تر از خيابان ملک  -جنب بانک صادرات  -پالک  165 -واحد7
88146323 - 88446780 - 88146330

10267

25

4

1996-07-29

1

COUNT(column_name ( مثال
.“ می شماردOrders” “ را از جدولCustomerID”=7  زیر تعداد سفارشاتSQL دستور
SELECT COUNT(CustomerID) AS OrdersFromCustomerID7 FROM Orders
WHERE EmployeeID=7

COUNT (*) مثال
. “ می شماردOrders”  زیر تعداد کل سفارشات را در جدولSQL دستور
SELECT COUNT(*) AS NumberOfOrders FROM Orders;

COUTN (DISTINCT column_name) مثال
.“ می شماردOrders”  زیر تعداد مشتری های غیر تکراری را در جدولSQL دستور
SELECT COUNT(DISTINCT CustomerID) AS NumberOfCustomers FROM Orders;
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