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  הצגת הנתונים שבטבלה

  : הטבלהשדותהצגת  •

SELECT  שדותרשימת  FROM הטבלה  ש ; 

  :הצגת כל הטבלה •

SELECT  *  FROM הטבלה ש ; 
  .כל מייצגת כל המילה  *כוכבית   

  

  :השאילתות הבאות מתייחסות לטבלה הבאה

  
  :ובה הנתוני הבאי

  

  : לפי שדה המפתחברירת מחדל  כ הוצגה טבלת התלמידי ממויינת , בעקבות ההוראה הבאה •

SELECT  *  FROM studentsTbl; 
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  :הצגת הטבלה ממויינת לפי כיתה •

SELECT  *  FROM studentsTbl ORDER BY class; 

  

  

  :הטבלהשדות הצגת חלק מ

  דות ש     רשימת הבחר  

     ש הטבלהמתוך  

 SELECT   רשימת שדות  
 FROM       ש הטבלה ; 

  

  : לפי סדר שונה ויישוב מגורי של כל התלמידיהיד כית התלמהצגת ש  •

  

SELECT name, class, city FROM studentsTbl; 
SELECT name, class, city FROM studentsTbl ORDER BY class; 
SELECT name, class, city FROM studentsTbl ORDER BY city, class; 
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  :צמצום הנתונים

   דותרשימת ש     בחר  

     ש הטבלהמתוך  

    ניסוח התנאי- כך ש  

 SELECT רשימת שדות 
 FROM ש הטבלה 
 WHERE ניסוח התנאי ;  

  

  :הצגת כל תלמידי מתמטיקה  •

SELECT * FROM studentsTbl WHERE mainSubject = 'מתמטיקה'; 

  

  

  :ספרותכיתה ומקצוע לימוד של כל תלמידי , הצגת ש  •

SELECT name, class, mainSubject FROM studentsTbl WHERE mainSubject = 'ספרות'; 

  

  

  :הצגת כל התלמידי שלא שילמו:  בחירה לפי ערך בוליאני  •

SELECT *  FROM studentsTbl WHERE not paid; 
SELECT *  FROM studentsTbl WHERE paid = false; 

 
  :ואלו שכ שילמו  

 
SELECT *  FROM studentsTbl WHERE paid; 
SELECT *  FROM studentsTbl WHERE paid = true; 
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  :תנאי חיפוש מורכב

  )11שכבה (א "הצגת כל התלמידי משכבה י  •

SELECT name, class, city FROM studentsTbl  
WHERE class >1100 AND class < 1200; 

 
  : או מאריאל ששילמומירושליהצגת כל התלמידי   •

  ??הא התוצאה נכונה  

SELECT name, class, city, paid FROM studentsTbl  
WHERE paid AND city = 'אריאל' OR city = '  ;'ירושלי

 
 

  .AND  ORשי לב לסדר הקדימויות של   

  :דאג לשנות את סדר הקדימויות בעזרת סוגריי  

SELECT name, class, city, paid FROM studentsTbl  
WHERE paid AND ( city = 'אריאל' OR city = '  ; ( 'ירושלי
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   :LIKEהקריטריון 

  . שולפי את המידע שזהה לחלוטי למה שהגדרנו בקריטריוWHERE הקריטריוני שב

  .כוללי קטע קוד/ מסתיימי / לפעמי אנחנו רוצי את כל אלה שאינ זהי לחלוטי אלא רק מתחילי 

  :LIKE לכ נשתמש ב. סימ שיוויו לא יית תוצאה

'A_Z'     תווי המתחילה ב3מחרוזת בת   Aומסתיימת ב   Z  

'A%Z'    מחרוזת באור כלשהו המתחילה ב Aומסתיימת ב  Z  

'A_%Z'   תווי המתחילה ב3 לפחותמחרוזת שאורכה  Aומסתיימת ב   Z  

'A%'    מתחיל ב A    

' %A'    מסתיי ב  A  

'%AN%'  מחרוזת   מכיל תתAN  

  צרי להוסי תנאי ב, א רוצי ג אות קטנה.  יחפש רק מחרוזות באות גדולה–המחרוזת תלוית רישיות 

OR  

  :י שלהרוגמופיעה ביישוב המ' זאב'הצגת כל התלמידי שהמילה   •

SELECT name, class, city FROM studentsTbl 
WHERE city LIKE ' %זאב%' ; 

 
  %'  LIKEזאב'      : זאב  התלמידי שש היישוב שלה מסתיי בהצגת כל  •

 '  LIKEגבעת%'    : גבעת בתחילהצגת כל התלמידי שש היישוב שלה מ  •

  :הצגת כל התלמידי הגרי בירושלי  •
SELECT name, class, city FROM studentsTbl 
WHERE city LIKE 'יר%'; 
 

  )מודיעי ומבשרת ציו(    מ ומסתיי בל בכל התלמידי שש הישוב שלה מתחי  •

SELECT name, class, city FROM studentsTbl 
WHERE city LIKE ' %מ '; 

 
  : אותיות4ומכילי בדיוק '  ב מסתיי ב',  יהצגת כל התלמידי אשר שמ מתחיל ב  •

SELECT name, class, city FROM studentsTbl 
WHERE name LIKE   ' ב_ _י ';  
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  IN -  וBETWEENהקריטריונים  

   בודק הא ער השדה נמצא ברשמית הערכי הנתונהinהקירטריו 

  פסגת זאב, ירושלי, אריאל: הצג את כל התלמידי אשר גרי באחד היישובי  •

  

SELECT name, city FROM studentsTbl 
WHERE city IN ) 'פסגת זאב' ,'ירושלי, ''אריאל'( ; 

  

  

  

  

  

  

  

  )כולל הקצוות( בודק הא ער השדה נמצא בתחו הערכי הנתו betweenריו הקריט

  ,)כולל (1998 מאי 14   ו1998 ינואר 30 שנולדו בי כל התלמידיש ותארי לידה של הצג   •

  :ממויי לפי תארי לידה

  

SELECT name, birthday FROM studentsTbl 
WHERE birthday BETWEEN '1998-01-30' AND '1998-05-14'  
ORDER BY birthday; 
 

  
  

  


