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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.

عملگر  UNIONنتیجه دو یا چند دستور  SELECTرا با یکدیگر ترکیب می کند.
عملگر  UNIONبرای ترکیب نتایج دو یا چند دستور  SELECTاستفاده می شود.
توجه داشته باشید که هر دستور  SELECTدر عملگر  UNIONباید تعداد ستونهای یکسانی را برگردانند.
همچنین ستونها باید  Data Typeیکسانی داشته باشند .عالوه بر این ستونها در هر دستور  SELECTباید
به یک صورت مرتب شده باشند.
فرم عملگر UNION
SELECT column_name(s) FROM table1
UNION
;SELECT column_name(s) FROM table2

نکته :عملگر  UNIONتنها داده هایی را به صورت پیش فرض انتخاب می کند که از یکدیگر متمایز باشند.
برای اینکه داده های تکراری را هم بیاوریم از کلید واژه  ALLبه همراه  UNIONاستفاده کنید.
فرم عملگر UNION ALL

SELECT column_name(s) FROM table1
UNION ALL
;SELECT column_name(s) FROM table2

نکته نام ستون ها در جدول نتایج معموال برابر نام ستونها در دستور  SELECTاول در عملگر  UNIONمی
باشد.
نحوه استفاده از کلید واژه  UNIONدر پایگاه داده
در این آموزش از نمونه پایگاه داده مشهور  Northwindاستفاده خواهیم کرد.
جدول زیر از میان جدول " "Customersانتخاب شده است:
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آنچه در زیر می بینید گزیده ای است از جدول ":"Suppliers

مثال استفاده از کلید واژه UNION
عبارت  SQLزیر نام تمام شهر های مختلف را (تنها از بین مقادیر مشخص) از ستون " "Cityو از میان
جداول Customersو  Suppliersانتخاب می کند.
SELECT City FROM Customers
UNION
SELECT City FROM Suppliers
;ORDER BY City

نکته عملگر  UNIONنمی تواند برای لیست کردن تمام شهر های دو جدول مورد استفاده قرار گیرد .اگر
تعدادی از مشتریان و عرضه کنندگان) (Suppliersدارای نام شهر یکسانی باشند ،نام آن شهر تنها یکبار در
لیست قرارمی گیرد UNION .تنها مقادیر غیرتکراری را انتخاب می کند.
برای انتخاب مقادیر تکراری از  UNION ALLاستفاده کنید.
مثال استفاده از عملگر UNION ALL
عبارت  SQLزیر از عملگر  UNION ALLبرای انتخاب تمام (حتی مقادیر تکراری) شهر ها از
جداول Customersو  Suppliersاستفاده می کند.
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SELECT City FROM Customers
UNION ALL
SELECT City FROM Suppliers
ORDER BY City;

WHERE  همراه با دستورUNION ALL مثال استفاده از عملگر

) ازGerman( برای انتخاب تمام (حتی مقادیر تکراری) شهر های آلمانUNION ALL  زیر از عملگرSQL عبارت
. استفاده می کندSuppliers  وCustomers جداول
SELECT City, Country FROM Customers
WHERE Country='Germany'
UNION ALL
SELECT City, Country FROM Suppliers
WHERE Country='Germany'
ORDER BY City;
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