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"உன் ளகளய நமபி உயர்ந்திட பபொரு! உனக்மகன எழுத ஒரு வரலபொறு! உனக்குள்ளை சக்தி இருக்கு! அளத 
உசுப்பிட வழிபபொரு! ” எனும பளடயப்பபொ பபொடல் வரிகளளைக் வகட்கும வபபொமதல்லபொம நபொம ஏதபொவத சபொதிக்க 
வவண்டம; எனக்மகன ஒரு வரலபொற்ளற உருவபொக்க வவண்டம என்று உற்சபொகமெபொகச் மசயல்படவவன். 

கணைவனின் முன்வனற்றத்தக்கு தளணை புரிவதடன், தனக்மகன்று ஒரு தனிப்பபொளதளய உருவபொக்கி அதில் 
முன்வனறும மபண்களளைவய என்  -role model ஆகக் மகபொண்வடன். கணைவனின் முன்வனற்றத்தில் மபருளமெ 
அளடவதடன், தபொனும ஏவதனும சபொதித்த முன்வனறும மபண்களளைவய நபொன் பிரமமிப்பபொகப் பபொர்ப்வபன். 

ஆனபொல் இப்வபபொத என்னுளடய பபொர்ளவ மெபொறியுள்ளைத. ஆம! நபொன் புத்தகம எழுதிக்மகபொண்டிருக்குமவபபொத, 
என் குழைந்ளத அழுதபொல், எதிர் வீட்டில் வசிக்கும பபொனுமெதி  aunty என் குழைந்ளதளய தூக்கிச் மசன்று 
சமெபொதபொனப்படத்தி பபொர்த்தக்மகபொள்வபொர். "உன் வவளலளய முடிச்சிட்ட வந்த குழைந்ளதளய வபொங்கிக்வகபொ" என்று 
என்னிடம மசபொல்வர். 

அவ்வபொவற தற்வபபொத நபொன் தங்கியிருக்கும வீட்டில் நபொனும, ஹபொன்னபொ அக்கபொவும வசர்ந்வத உணைவு சளமெப்பத 
வழைக்கம. ஆனபொல் நபொன் புத்தகம எழுதத் மதபொடங்கி விட்டபொல், உணைவு சளமெக்கும வவளலவய எனக்கு 
மெறந்தவிடம. எப்வபபொத எனக்கு பசி வருகிறவதபொ, அப்வபபொததபொன் எழுந்த உணைவு சளமெக்க ஓடவவன். அங்கு 
மசன்று பபொர்த்தபொல், அந்த அக்கபொ ஒருவரபொகவவ சளமெத்த முடித்தவிட்டிருப்பபொர்கள். "நீ எவதபொ வவளலயபொ 
இருந்த; அதபொன் உன்ளன கூப்பிடளல. நீ சபொப்டிட்ட வபபொய் உன் வவளலளய பபொரு" என்று மசபொல்வபொர்கள். 
இதவபபொன்ற மபண்களளைமயல்லபொம பபொர்க்குமவபபொத, எனக்கு மிகவும பிரமமிப்பபொக இருக்கிறத. இந்தப் 
புத்தகத்தின் ஆசிரியர் என்று என் மபயர் இருக்கலபொம. ஆனபொல், இதவபபொன்ற மபண்கமளைல்லபொம இல்ளல 
என்றபொல் எனத எந்தப் புத்தகமும புத்தகம இல்ளல. 

எனவவ இப்வபபொமதல்லபொம தன்னுளடய மபயர் மவளிவய மதரியபொவிட்டபொலும, மெற்றவர்களுக்கபொகவும, 
குடமபத்தக்கபொகவும உளழைத்தக் மகபொண்டிருக்கும மபண்கவளை என் கண்களுக்கு சபொதளனப் மபண்களைபொகத் 
மதரிகிறபொர்கள். ஒவ்மவபொரு வீட்டிலும உள்ளை சபொதளனப் மபண்களுக்கும என் மெனமெபொர்ந்த நன்றிகள்.

தமிழில் கணிணி நுட்பங்களளைப் பகிர, ஒரு களைமெபொக உள்ளை 'கணியம' தளைத்தில், இதவளர மவளியபொன எனத 
மின்னூல்களுக்கு வபொசகர்கள் தரும ஆதரவு மபருமெகிழச்சி அளிக்கிறத. 

இலக்கியம, சினிமெபொ, அரசியல் பற்றி மெட்டமதபொன் தமிழில் இருக்கும என்ற நிளல மெபொறி, பல்வவறு தளறசபொர்ந்த 
நுட்ப விஷயங்களும தமிழில் இருக்கும என்ற நிளல உருவபொக உளழைத்த வரும கணியம குழுவினருக்கு  நன்றி.

மதபொடர்ந்த ஊக்கம அளிக்கும  என் குடமபத்தினருக்கும, கணியம குழுவினருக்கும, 
.  FreeTamilEbooks com குழுவினருக்கும, வபொசகர்களுக்கும நன்றிகள்.
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-MySQL ன் முதலபொம பபொகத்தில்  database மெற்றும -tables ஐ எவ்வபொறு உருவபொக்குவத, அதளன எவ்வபொறு
பயன்படத்தவத என்பத வபபொன்ற அடிப்பளடயபொன விஷயங்களளைப் பற்றிப் பபொர்த்வதபொம. இந்தப் புத்தகத்தில் 
பல்வவறு வளகயபொன -queries ஐப் பயன்படத்தி மவவ்வவறு விதங்களில் தகவல்களளை எவ்வபொறு மவளிக் 
மகபொண்ட வருவத என்பத பற்றிப் பபொர்க்கப் வபபொகிவறபொம. 
 

1 Retrival of Data

ஒரு -database ல் -columns ஐத் வதர்ந்மதடக்கும வபபொத என்ன நிகழகிறத, -rows ஐத் 
வதர்ந்மதடக்குமவபபொத என்ன நிகழகிறத என்பளதப் பின்வரும படத்தின் மூலம மதளிவபொகப் புரிந்த 
மகபொள்ளைலபொமெ
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1.1 Basic select statement
 

Query1

ஒரு -table ல் உள்ளை அளனத்த -columns ன் தகவல்களும மவளிப்பட வவண்டமமெனில் பின்வரும 
-query ஐப் பயன்படத்தலபொம.

select * from department;

 

Query2

ஒருசில குறிப்பிட்ட -columns ன் தகவல்கள் மவளிப்பட வவண்டமமெனில், -select ஐத் மதபொடர்ந்த 
அத்தளகய -columns ன் மபயர்களளைக் குறிப்பிட வவண்டம.

select dept_name,location from department;

. .www kaniyam com
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Query3

-select ஐத் மதபொடர்ந்த மகபொடக்கப்படம , columns முன்னும பின்னுமெபொகக் கூட இருக்கலபொம.

select location,dept_name from department;

1.2 Arithmetic Expressions
கூட்டல், கழித்தல், மபருக்கல், வகுத்தல் ஆகிய நபொன்குவமெ   arithmetic operators எனப்படகின்றன. 
இவற்ளறப் பயன்படத்தி நபொம தகவல்களளை நமெக்கு விருமபிய வடிவில் மபறலபொம. இதளனப் பின்வரும 
உதபொரணைத்தில் பபொர்க்கலபொம. 

Query4

ஒரு நிறுவனத்தில் உள்ளை அளனத்த ஊழியர்களுக்கும, அவர்களின் தற்வபபொளதய சமபளைத்தடன் 2475 ரூபபொய் 
உயர்த்திக் மகபொடக்க உத்தரவு வருகிறமதனில், ஒவ்மவபொருவருளடய புதிய சமபளைத்ளதயும கணிக்க கூட்டல் 
எனும  -arithmetic operator ஐப் பயன்படத்தலபொம.

select name,salary,salary+2475 from employees;
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இதில்  name மெற்றும  salary என்பத ஏற்கனவவ அந்த -tables ல் உள்ளை  columns ஆகும. ஆனபொல் 
+2475 salary என்பத அந்த -table ல் இல்லபொத, நமெத வதளவக்கபொக நபொம உருவபொக்கிய ஒரு புதிய . column

 

Query5

 -Arithmetic operations ஐ ஒரு -column ல் உள்ளை மெதிப்புகளின் மீத மசலுத்தி, ஒரு புதிய -column ஐ
நபொம உருவபொக்குமவபபொத, '  ' Operator Precedence எனும ஒருரு் முக்கியமெபொன விஷயத்ளத நிளனவில் 
மகபொள்ளை வவண்டம. உதபொரணைத்தக்கு மசன்ற -Query ல், நபொம கண்டபிடித்த ஒவ்மவபொருவரின் புதிய மெபொத 
சமபளைத்ளதயும வருடத்திற்குக் கணைக்கிட அதளன 12-ஆல் மபருக்கினபொல் வபபொதமெபொனத. எனவவ -query ஐப் 
பின்வருமெபொறு அளமெப்வபபொம.
 

select name,salary,12*salary+2475 from employees;

இதில் ஒவ்மவபொருவருளடய தற்வபபொளதய சமபளைமும 12-ஆல் மபருக்கப்பட்ட, பின்னர் அதனுடன் 2475 
ரூபபொய் கூட்டப்படகிறத. அதபொவத கூட்டல் கணைக்கு நளடமபற்று, புதிய சமபளைம கண்டபிடிப்பதற்கு முன்னவர,
மபருக்கல் கணைக்கு நளடமபற்றுவிடகிறத. இதவவ  '  '  Operator Precedence ஆகும. இதளனத் 
தவிர்ப்பதற்கு நபொம அளடப்புக்குறிளயப் பயன்படத்தலபொம. அதபொவத எந்தக் கணைக்கு முதலில் நளடமபற 
வவண்டவமெபொ அதளன அளடப்புக்குறிக்குள் மகபொடக்க வவண்டம. இத பின்வருமெபொறு.
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select name,salary,12*(salary+2475) from employees;
 

1.3 Null Values
 

Query6

பின்வரும -query ல் _  commission pct எனும  column ஒவ்மவபொருவருக்கும எவ்வளைவு சதவீதம 
 commission கிளடக்கிறத எனும மெதிப்பிளனப் மபற்றுள்ளைத. இதில் ஒருசில நபர்களுக்கு  Null எனும 

மெதிப்பு உள்ளைத. இத்தளகய  Null எனும மெதிப்பிளனப் மபற்றவர்களுக்கு  commission பூஜ்ஜியம என்வறபொ 
அல்லத எதவும கிளடயபொத என்வறபொ அர்த்தம இல்ளல. அவர்களுக்கு இன்னும  commission
வளரயறுக்கப்படவில்ளல என்வற அர்த்தம.

select name,role,salary,commission_pct from employees;
 

Query7

 Null மெதிப்பிளனப் மபற்றுள்ளை -column ன் மீத  -arithmetic operations ஐ மசலுத்தி உருவபொக்கப்படம 
புதிய -column ம  Null மெதிப்பிளனவய மபற்றிருக்கும.
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select name,salary,commission_pct,12*salary*commission_pct from 
employees; 

1.4 Null functions
 

Query-8

ஒரு , ' ' column NULL மெதிப்பிளன மவளிப்படத்தவதற்கு பதிலபொக வவறு ஏவதனும மெதிப்பிளன 
மவளிப்படத்தமெபொறு மசய்ய   -IFNULL function ஐப் பயன்படத்தலபொம.

select name, salary, ifnull(commission_pct,5), 
12*salary*ifnull(commission_pct,5) from employees; 
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இதில் _  commission pct என்பத  null மெதிப்பிளனப் மபற்றிருப்பின், அதளன 5 எனக் மகபொள்ளுமெபொறு 
அளமெத்தள்ளைத. 

Query-9

 NULLIF என்பத இரண்ட மெதிப்புகளளை ஒப்பிட்ட அளவ சமெமெபொக இருந்தபொவலபொ அல்லத ஏவதனும ஒருரு் மெதிப்பு
-null ஆக இருந்தபொவலபொ  NULL மெதிப்பிளன மவளிப்படத்தகிறத.  

 
select emp_id,year1,year2,nullif(year1,year2) from performance;
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-10Query

 COALESCE மூலம ஒன்றன்பின் ஒன்றபொக நிளறய மெதிப்புகளளைக் குறிப்பிட்ட, முதல் மெதிப்பு -null ஆக 
இருந்தபொல் இரண்டபொவத மெதிப்பிளனயும, இரண்டபொவதம -null ஆக இருந்தபொல் மூன்றபொவத மெதிப்பிளனயும, 
அதவும -null ஆக இருப்பின் அதற்கு அடத்தடத்த மெதிப்புகளளையும மவளிப்படத்தமெபொறு மசய்யலபொம.

 _ , 1, 2, 3, ( 1, 2, 3)  ;select emp id year year year coalesce year year year from performance

1.5 Column aliases
 

Query-11

நபொம உருவபொக்கும புதிய -column க்கு ஒரு மபயர் ளவக்க விருமபினபொல்  -column alias ஐப் 
பயன்படத்தலபொம. உதபொரணைத்தக்கு +2475 salary என்று நபொம உருவபொக்கிய புதிய -column க்கு '  New

' Salary என்று மபயர் ளவக்க விருமபினபொல், அத பின்வருமெபொறு.
 
 select name,salary,salary+2475 as 'new salary' from employees;
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Query-12

மசன்ற -quey ல்   new salary எனும   alias name இரண்ட மபயரபொக உள்ளைதபொல், அத  double
-quotes க்குள் மகபொடக்கப்பட்டள்ளைத. இங்கு ஒவர ஒரு மபயர்  alias மபயரபொக உள்ளைத்தபொல், அத  double
 quotes இல்லபொமெல் மகபொடக்கப்படவளத கவனிக்கவும. அவ்வபொவற  as எனும ,  keyword optional

ஆகும. எனவவ அத இல்லபொமெவலவய ஒருரு் -column க்கு மபயர் ளவக்கப்பட்டிருப்பளதயும கவனிக்கவும.

select commission_pct as comm, salary sal from employees;
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2 Functions & Operators

-Mysql ல் பல்வவறு வளகயபொன  functions மெற்றும  operators இருந்தபொலும ஒருசில 
முக்கியமெபொனளவகளளைப் பற்றி இங்கு பபொர்ப்வபபொம. 

2.1 Concat function
 

Query-13

இரண்ட தனித்தனி -columns ல் உள்ளை மெதிப்புகளளை இளணைத்த ஒவர மெதிப்பபொக மவளியிடம வவளலளய 
  concat function மசய்கிறத. இத பின்வருமெபொறு.

select concat(name,role) from employees; 
 

 
இதில்  name மெற்றும  role என்பத இரண்ட தனித்தனி  columns ஆகும. அவற்றின் மெதிப்பு  concat
மூலம ஒன்றபொக இளணைத்த மவளியிடப்பட்டள்ளைத

2.2 Literals
 

Query-14

இரண்ட -columns ன் மெதிப்புகளளை இளணைத்த மவளிப்படத்தவவதபொட அல்லபொமெல் நபொம விருமபும ஒருசில  
வபொர்த்ளதகளளையும வசர்த்த மவளிப்படத்த முடியும. இவ்வபொறு இளணைக்கப்படம வபொர்த்ளதகள் ' ' literals
எனப்படம.

select concat(name,' is a ',role) from employees; 
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இதில் '  ' is a என்பத  literals ஆகும. 

2.3 Escape sequence
 

Query-15

மபபொதவபொக ' ' literals என்பளவ எப்வபபொதம  -single quotes க்குள் கபொணைப்படம. ஆனபொல்  single
-quote ஐ உள்ளைடக்கிய ஒருசில வபொர்த்ளதகளளை நபொம -literal ஆக மகபொடக்க விருமபினபொல் அத  back

-slash ஐப் பயன்படத்தி பின்வருமெபொறு அளமெயும. இதளன   escape sequence எனலபொம.
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2.4 Distinct
 

Query-16

-Distinct ஆனத ஒருரு் -column ல் ஒன்றுக்கும வமெற்பட்ட ஒவர மெபொதிரியபொன மெதிப்புகள் கபொணைப்பட்டபொல் 
அதளன ஒவர ஒரு முளற மெட்டம மவளிப்படத்தம. உதபொரணைத்தக்கு பின்வரும , ' _ ' query dept name

-column ல் உள்ளை அளனத்த மெதிப்புகளளையும மவளிப்படத்தகிறத. பின்னர்  _  distinct dept name
எனக் மகபொடக்கும வபபொத ஒருரு் மெதிப்பிளன ஒருமுளற மெட்டவமெ மவளிப்படத்தகிறத.

select dept_name from department; 
select distinct dept_name from department; 

 

Query-17

 _ ,  distinct dept name location எனக் மகபொடக்கும வபபொத _  dept name மெதிப்பிளன ஒருரு் -location
க்கு ஒருமுளற மவளிப்படத்தகிறத. இத பின்வருமெபொறு.

select dept_name,location from department; 
select distinct dept_name,location from department; 
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இங்கு  Testing என்பத  Distinct மெதிப்பபொக இருந்தபொலும,  location வவறுபடவதபொல், இருமுளற வருகிறத.

 

2.5 Simple Conditions
 

Query-18

ஏவதனும ஒருரு் கட்டளளையின் அடிப்பளடயில் தகவல்களளை மவளியிட  where பயன்படகிறத. உதபொரணைத்தக்கு
' ' -Testing department ல் உள்ளை விவரங்களளை மெட்டம பட்டியலிட  _  =' ' where dept name Testing
எனக் மகபொடக்க வவண்டம. இத பின்வருமெபொறு.

select * from department where dept_name='Testing'; 
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Query-19

வததிளய அடிப்பளடயபொகக் மகபொண்டம கட்டளளைகளளை அளமெக்கலபொம. இத பின்வருமெபொறு.

select * from employees where joining_date='20080109'; 

 

2.6 Conditions with comparison operators
 

Query-20

ஒருரு் -column ஐ ஒரு குறிப்பிட்ட மெதிப்புடன் ஒப்பிட்ட அதனடிப்பளடயில் கட்டளளைகளளை அளமெப்பவத 
    conditions with comparison operators எனப்படம. உதபொரணைத்தக்கு 10,000 ரூபபொய்க்கு கீழ 

சமபளைம வபொங்கும நபர்களளைப் பட்டியலிட  -comparison operator ஐப் பின்வருமெபொறு அளமெக்கலபொம. 
 
select * from employees where salary<10000; 
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Query-21

 -between operator ஐப் பயன்படத்தி இரண்ட மெதிப்புகளளைக் மகபொடத்த அதனிளடயில் அளமெயும 
தகவல்களளை எல்லபொம மபற முடியும. அந்த இரண்ட மெதிப்புகளில் ஒன்று  -lower limit ஆகவும, மெற்மறபொன்று 

 -upper limit ஆகவும அளமெயும. உதபொரணைத்தக்கு ரூபபொய் 10,000-லிருந்த 20,000-வளர சமபளைம வபொங்கும 
நபர்களளைப் பட்டியலிட  -between operator ஐப் பின்வருமெபொறு அளமெக்கலபொம. 

select * from employees where salary between 10000 and 20000; 

Query-22

 -between operators ன்  lower மெற்றும  -upper limits ஆக மபயர்களளையும மகபொடக்க முடியும. 
பின்வரும உதபொரணைத்தில் ' ' Malathi மெற்றும ' ' Sudha எனும இரண்ட மபயர்களுக்கிளடயில் அளமெயும 
அளனத்தப் மபயர்களும பட்டியலிடப்படம.

select * from employees where name between 'Malathi' and 'Sudha'; 
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Query-23

மதபொடர்ச்சியபொக ஒருசில குறிப்பிட்ட மெதிப்புகளளைக் மகபொடத்த அதளனப் மபற்று விளைங்கும தகவல்களளை மெட்டம
பட்டியலிட  -in operator ஐப் பயன்படத்தலபொம.  இத பின்வருமெபொறு.

select * from employees where salary in (12000,19500,4500); 

இன்னும சில   comparison operators என்ன மசய்கிறத என்பளதப் பின்வரும படத்தில் கபொணைலபொம.
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2.7 Pattern Matching
 

Query-24

 -Like operator ஆனத ஒவர மெபொதிரியபொன -pattern ல் அளமெயும தகவல்களளைப் பட்டியலிடம. 
உதபொரணைத்தக்கு  S எனும எழுத்தில் மதபொடங்கும நபர்களின் மபயர்களளைப் பட்டியலிட %  எனும  wildcard

 character பின்வருமெபொறு பயன்படகிறத.

select * from employees where name like 'S%'; 

 

Query-25

அவ்வபொவற முதல் எழுத்த எதவபொக இருந்தபொலும இரண்டபொம எழுத்த -e வபொக இருக்கும மபயர்களளைப் 
பட்டியலிட   underscore எனும   wildcard character பின்வருமெபொறு பயன்படகிறத.

select * from employees where name like '_e%'; 
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2.8 Order by
 

Query-26

  Order by என்பத இயல்பபொகத் தகவல்களளை ஏறுவரிளசயில் முளறப்படத்திக் கபொட்ட உதவுகிறத. 
உதபொரணைத்தக்கு ஒருவர் வதர்வு மசய்யப்பட்ட ஆண்டின் அடிப்பளடயில் தகவல்களளை  முளறப்படத்த -query
ளயப் பின்வருமெபொறு அளமெக்கலபொம.

select * from employees order by joining_date; 

Query-27
அவ்வபொவற ஒருவர் வதர்வு மசய்யப்பட்ட ஆண்டின் அடிப்பளடயில் தகவல்களளை  இறங்குவரிளசயில் 
முளறப்படத்த  desc என்பதளன இறுதியில் குறிப்பிட வவண்டம.

select * from employees order by joining_date desc; 
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Query-28

 -alias name ஐப் பயன்படத்திக் கூட தகவல்களளை முளறப்படத்த முடியும. 

select name,commission_pct as cmm from employees order by cmm; 

 

Query-29

 -order by ஐத் மதபொடர்ந்த 3 எனக் மகபொடக்கும வபபொத,  -select statement ல் 3-வதபொக அளமெந்தள்ளை 
-column ன் அடிப்பளடயில் தகவல்கள் வரிளசப்படத்தப்படகின்றன..

select name,role,salary from employees order by 3; 
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Query-30

ஒன்றுக்கும வமெற்பட்ட -columns ன் அடிப்பளடயிலும நபொம தகவல்களளை முளறயிட முடியும. பின்வரும 
உதபொரணைத்தில்  department மூலம ஏறுவரிளசயில் முளறப்படத்தப்பட்ட தகவல்கள், பின்னர் ஒவர 

-department க்குள்,  salary மூலம இறங்குவரிளசயில் முளறப்படத்தப்படகின்றன.  
 
 select * from organisation order by department,salary desc;

2.9  Character functions
 

Query-31

 UPPER எழுத்தக்களளை மபரிய எழுத்தில் மெபொற்றிக் கபொட்டகிறத.  LOWER எழுத்தக்களளை சிறிய எழுத்தில் 
மெபொற்றிக் கபொட்டகிறத. இத பின்வருமெபொறு.

select name,upper(name),lower(name) from employees;
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Query-32

 CONCAT என்பத இரண்ட தனித்தனி -column ல் உள்ளை மெதிப்புகளளை ஒன்றபொக இளணைத்த 
மவளிப்படத்தகிறத.  LENGTH என்பத  column மெதிப்பில் உள்ளை எழுத்தக்களின் எண்ணிக்ளகளய 
மவளிப்படத்தகிறத.  INSTR மூலம நபொம ஏவதனும ஒருரு் எழுத்த மெற்றும -column ஐக்  மகபொடத்த, அந்த 
எழுத்த -column ல் எத்தளனயபொவதபொக உள்ளைத என்பளதக் கண்ட பிடிக்க முடியும.  SUBSTR மூலம நபொம 
ஏவதனும ஒருரு்  column மெற்றும எந்த இடத்திலிருந்த எந்த இடம வளர எழுத்தக்களளை வசபொதிக்க வவண்டம 
எனும எல்ளலகளளைக் மகபொடத்த அதற்கு ஏற்றபொர் வபபொல் தகவல்களளைப் மபற முடியும. இளவ பின்வருமெபொறு.

select name,role,concat(name,role),length(role),instr(name,'a') 
from employees;

select * from employees where substr(name,4,7)='athi';
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2.10 Number functions
 

Query-33

-ROUND ஆனத தசமெ எண்களளை அதற்கு மநருங்கிய முழு எண்களைபொக மெபொற்றும. (  , ROUND any column
2) எனக் மகபொடக்கும வபபொத அந்த -column ல் உள்ளை தசமெ எண்களளை இரண்ட தசமெ இலக்கத்தில் 
மவளிப்படத்தம.

 (45.9574), (45.9574,2)  ; select round round from employees
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3 Working with Dates - ததேதிகளளக் ளகயபொளுதேல

Query-34

உதபொரணைத்தக்கு ஒருரு் நிறுவனத்தில்  19, 2007-November க்கு வமெல் வவளலக்கு வசர்ந்த அளனத்த 
நபர்களளையும பட்டியலிட, அந்த வததிளய -condition ல் மகபொடத்தபொல் வபபொதமெபொனத. தபொனபொகவவ அதற்கு 
வமெலுள்ளை வததியில் வசர்ந்த அளனவரின் மபயர்களும பட்டியலிடப் பட்டவிடம.

select * from employees where joining_date>'20071119'; 

 

Query-35

 SYSDATE என்பத தற்வபபொளதய வததி மெற்றும வநரத்ளத மவளிப்படத்தம ஒருரு்   date function ஆகும. 

select sysdate(); 

 CURDATE என்பத தற்வபபொளதய வததிளய மெட்டம மவளிப்படத்தம.

select curdate(); 
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Query-36

நமெத நிறுவனத்தில் ஒருவர் வசர்ந்த எத்தளன கபொலங்கள் ஆகியுள்ளைன என்பளத  timestampdif எனும 
 function மூலம கண்டபிடிக்கலபொம. எத்தளன மெபொதம என்பளதக் கண்டபிடிக்க அந்த -function க்குள் 

 month எனவும, எத்தளன வபொரங்கள் என்பளதக் கண்டபிடிக்க  week எனவும, எத்தளன நபொட்கள் என்பதளன
 date எனவும மகபொடத்த கண்டபிடிக்க முடியும. இளவ பின்வருமெபொறு.

select 
name,joining_date,timestampdiff(month,curdate(),joining_date) as 
'Exper.in months' from employees; 
 

select 
name,joining_date,timestampdiff(week,curdate(),joining_date) as 
'Exper.in weeks' from employees; 
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select name,joining_date,timestampdiff(day,curdate(),joining_date)
as 'Exper.in days' from employees; 
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3.1 Date functions
 
ஒரு சில  , date functions ஒருரு் -column ல் உள்ளை மெதிப்புகளின் மீத மசயல்பட்ட, அதளன எவ்வபொறு 
மெபொற்றுகின்றன என்பதளனப் பின்வரும படத்தில் கபொணைலபொம. 

 

3.2 Nesting of functions
 

Query-37

ஒன்றுக்கும வமெற்பட்ட -functions ஐ ஒன்றன் மீத ஒன்றபொக இளணைத்த மவளிப்படத்தவத   Nesting of
 functions எனப்படம. பின்வரும உதபொரணைத்தில், , ,  length upper substr எனும மூன்று -functions ம

ஒன்றன்மீத ஒன்றபொக மசயல்பட்டள்ளைன. 

select 
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name,substr(name,1,4),upper(substr(name,1,4)),length(upper(substr(
name,1,4))) from employees; 
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4  Conditional Expressions

4.1 Case Statement

Query-38

 CASE என்பத ஒருரு் -column ல் உள்ளை மவவ்வவறு மெதிப்புகளுக்கு மவவ்வவறு விதமெபொன மசயல்களளைச் 
மசய்யுமெபொறு ஆளணைகளளை அளிக்கப் பயன்படகிறத. உதபொரணைத்தக்கு ஒருரு் நிறுவனத்தில்  development

-department க்கு 50% சமபளை உயர்வும,  -testing department க்கு 30% சமபளை உயர்வும, 
மெற்றவர்களுக்கு 15% சமபளை உயர்வும, அந்த நிறுவனம அளிக்கிறத எனில், ஒவ்மவபொருவருளடய புதிய 
சமபளைத்ளதயும கண்டபிடிப்பதற்கபொன  query பின்வருமெபொறு அளமெயும.

SELECT emp_name, department, salary, CASE 
WHEN Department='Testing' THEN (salary+(salary*0.50))
WHEN Department='Development' THEN (salary+(salary*0.30))
ELSE (salary+(salary*0.15))
END AS 'new salary'
FROM organisation;
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4.2 Logical Operators
 

Query-39
இரண்ட தனித்தனி கட்டளளைகளளை ஒன்றபொக இளணைத்த அதனடிப்பளடயில் விவரங்களளைப் பட்டியலிட 

  logical operator பயன்படகிறத. உதபொரணைத்தக்கு 2013-ஆம ஆண்ட வதர்வு மசய்யப்பட்ட, 15,000 
ரூபபொய்க்கு கீழ சமபளைம வபொங்கும நபர்களளைப் பட்டியலிட  AND என்ற   -logical operator ஐப் 
பின்வருமெபொறு அளமெக்கலபொம. 

select * from organisation where year(joining_date) = 2013 and 
salary < 15000; 
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Query-40

அவ்வபொவற 2013-ஆம ஆண்ட வதர்வு மசய்யப்பட்ட நபர் அல்லத 15,000 ரூபபொய்க்கு கீழ சமபளைம வபொங்கும 
நபர்  என்று கட்டளளைளய மெபொற்றி அளமெக்க   OR operator பயன்படகிறத. இத பின்வருமெபொறு.

select * from organisation where year(joining_date) = 2013 or 
salary < 15000;
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Query-41

, ,  -Kothai Ezhil Porkodi ஆகிய மூன்று நபர்களளைத் தவிர மெற்ற நபர்களளைப் பட்டியலிட   NOT IN
 operator பயன்படகிறத.

select * from organisation where Emp_name not in 
('kothai','Ezhil','Porkodi');
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Query-42

இரண்டக்கும வமெற்பட்ட கட்டளளைகளளை எவ்வபொறு இளணைப்பத என்று இதில் பபொர்ப்வபபொம. 2013-ஆம ஆண்ட 
வதர்வு மசய்யப்பட்ட நபர் அல்லத 15,000 ரூபபொய்க்கு கீழ சமபளைம வபொங்கும நபர்  என்பத முதல் இரண்ட 
கட்டளளைகள். பின்னர் அத தரும -result ல், , ,  kothai ezhil porkodi ஆகிய மூவரின் விவரங்களளைத் 
தவிர்க்கவும என்பத மூன்றபொவத கட்டளளை. இவற்ளற இளணைத்த பின்வருமெபொறு -query ளய அளமெக்கவும. 

select * from organisation where year(joining_date) = 2013 or 
salary<15000 and Emp_name not in ('kothai','Ezhil','Porkodi'); 

 
இத விளடகளளைத் தவறபொகப் பட்டியலிடவளதக் கபொணைலபொம. எனவவ எந்த இரு  கட்டளளைகள் முதலில் 
ஒப்பிடப்பட வவண்டவமெபொ அதளன அளடப்புக்குறிக்குள் மகபொடக்க வவண்டம. பின்னர் மூன்றபொவத 
கட்டளளைளய இளணைக்க வவண்டம இதவவ  '  '  Operator Precedence ஆகும.

select * from organisation where (year(joining_date) = 2013 or 
salary<15000) and Emp_name not in ('kothai','Ezhil','Porkodi'); 
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5 Groups 

 Grouping எவ்வபொறு நளடமபறுகிறத என்பளதப் பின்வரும படத்தின் மூலம மதளிவபொகப் புரிந்த 
மகபொள்ளைலபொம. அதபொவத ஏவதபொ ஒரு விதத்தில் ஒவர மெபொதிரியபொன தகவல்கள்  group மசய்யப்பட்ட மெதிப்புகள் 
மவளிப்படத்தப் படகின்றன. 

-Mysql ல் உள்ளை ஒருசில  -grouping functions ஐப் பின்வருமெபொறு கபொணைலபொம. 

5.1 Group functions

Query-43

ஒருரு் -column ல் உள்ளை மெதிப்புகளில் () MIN என்பத மிகச்சிறிய மெதிப்பிளணையும, () MAX என்பத 
மிகப்மபரிய மெதிப்பிளணையும, () SUM என்பத அளனத்த மெதிப்புகளின் கூட்டத் மதபொளகளயயும, () AVG
என்பத அதன் சரபொசரி மெதிப்ளயயும மவளிப்படத்தகிறத. இளவ பின்வருமெபொறு.

 

select min(salary),max(salary) from employees; 
select sum(salary),avg(salary) from employees; 
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Query-44

வமெற்கூறிய அவத -functions ஐ  date மெற்றும -characters ன் மீதம மசலுத்தலபொம. இத பின்வருமெபொறு.

. .www kaniyam com



45

 

Query-45

() COUNT என்பத அதற்குள் * ஐப் மபற்றிருப்பின் அந்த -table ல் உள்ளை -rows ன் எண்ணிக்ளகளயயும, 
அதற்குள் ஏவதனும ஒருரு் - column ஐப் மபற்றிருப்பின்  null மெதிப்பிளணைத் தவிர்த்தவிட்ட அந்த  column
மபற்றுள்ளை -rows ன் எண்ணிக்ளகளயயும மவளிப்படத்தம.
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5.2 Grouping rows
 

Query-46

  GROUP BY என்பத  -group functions ஐப் பயன்படத்தம -queries ல் மெட்டவமெ கபொணைப்படம. 
அதபொவத  -SELECT list ல் கபொணைப்படம   group functions தவிர மெற்ற அளனத்த -columns ம 

 -GROUP BY ஐத் மதபொடர்ந்த எழுதப்பட வவண்டம. உதபொரணைத்தக்கு ஒருரு் நிறுவனத்தின் ஒவ்மவபொரு 
-department லும ஒருவர் வபொங்கும அதிக பட்ச சமபளைத்ளதத் மதரிந்தமகபொள்ளை, -SELECT ல் 
, ( ) department max salary என எழுதிவிட்ட பின்னர்  -GROUP BY ஐத் மதபொடர்ந்த  department

எனக் குறிப்பிட வவண்டம. அப்வபபொததபொன் அதிகபட்ச சமபளைம ஒவ்மவபொரு -department க்கும 
ஒருங்கிளணைக்கப்பட்ட மவளிப்படத்தப்படம.

select department,max(salary) from organisation group by 
department; 

Query-47

 -group functions ஐ நபொம  -order by ல் மகபொடத்த, தகவல்களளை ஏறுவரிளசயிவலபொ அல்லத 
இறங்குவரிளசயிவலபொ முளறப்படத்திப் பபொர்க்கவும முடியும.

select department,max(salary) from organisation group by 
department order by max(salary); 
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Query-48

 -group functions ஐ நபொம -condition ல் மகபொடத்த, அதனடிப்பளடயில் நபொம தகவல்களளைப் மபறவும 
முடியும. மபபொதவபொக -WHERE ஐத் மதபொடர்ந்த -conditions ஐக் குறிப்பிடவவபொம அல்லவபொ? ஆனபொல் 

 -group functions ஐ -condition ஆகப் பயன்படத்தம வபபொத மெட்டம -WHERE க்கு பதிலபொக HAVING
எனக் மகபொடக்க வவண்டம.

 , ( )        select departmentmin salary as sal from organisation group by department
 >8500; having sal
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6 JOIN

இரண்ட மவவ்வவறு -table ல் இருக்கும ஒரு மபபொதவபொன -column ஐப் பயன்படத்தி அவற்ளற இளணைத்த, 
அதன்பின் இரண்டிலிருந்தம தகவல்களளைப் மபறுவதற்கு  JOIN பயன்படகிறத.

இதளன  ,  ,   Inner Join Outer Join Cross Join என்று மூன்று வளகயபொகப் பிரிக்கலபொம.  -Outer Join ஐ 
 ,   left outer right outer என்று இரண்ட வளகயபொகப் பிரிக்கலபொம. இளவ எவ்வபொறு இளணைந்த தகவல்களளை

மவளிப்படத்தகின்றன என்பளதப் பின்வரும படத்தின் மூலம புரிந்த மகபொள்ளைலபொம. 
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,  ITEmployees ITDepartment எனும -tables ல் உள்ளை தகவல்களளைப் பின்வரும படத்தில் கபொணைலபொம.
பின்னர் இளவ எவ்வபொறு இளணைந்த தகவல்களளை மவளிப்படத்தகின்றன என்பளத ஒவ்மவபொன்றபொகப் 
பபொர்க்கலபொம. 
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6.1 Inner Join

Query-49

இதில்   INNER JOIN என்பத இளணைப்பிற்கபொக  நபொம பயன்படத்தியிருக்கும மபபொதவபொன -column ன் மெதிப்பு
இரண்ட -table களிலும ஒன்றபொக இருந்தபொல் மெட்டவமெ தகவல்களளை மவளிப்படத்தம. இதளன   Equi Join
எனவும அளழைக்கலபொம.
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select * from ITEmployees e inner join ITDepartment d on 
e.dept_id=d.dept_id; 

 

6.2 Outer Join
 

இதளன   ,  ,   Left Outer Right Outer Full Outer என்று மூன்று வளகயபொகப் பிரிக்கலபொம.

 

Query-50

   LEFT OUTER JOIN என்பத இடப்பக்கம இருக்கும -table லிருந்த அளனத்த தகவல்களளையும 
மவளிப்படத்தம. பின்னர் இளணைப்பிற்கபொக  நபொம பயன்படத்தியிருக்கும மபபொதவபொன -column ன் மெதிப்பு, 
வலப்பக்கத்த மெதிப்புடன் ஒத்தப் வபபொனபொல் மெட்டவமெ வலப்பக்கத்திலிருந்த  தகவல்களளை எடத்த  
மவளிப்படத்தம. அப்படி இல்ளலமயன்றபொல்  Null மெதிப்பிளன மவளிப்படத்தம.

select * from ITEmployees e left outer join ITDepartment d on 
e.dept_id=d.dept_id; 
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Query-51

   RIGHT OUTER JOIN என்பத வலப்பக்கம இருக்கும -table லிருந்த அளனத்த தகவல்களளையும 
மவளிப்படத்தம. பின்னர் இளணைப்பிற்கபொக  நபொம பயன்படத்தியிருக்கும மபபொதவபொன -column ன் மெதிப்பு, 
இடப்பக்கத்த மெதிப்புடன் ஒத்தப் வபபொனபொல் மெட்டவமெ இடப்பக்கத்திலிருந்த  தகவல்களளை எடத்த  
மவளிப்படத்தம. அப்படி இல்ளலமயன்றபொல்  Null மெதிப்பிளன மவளிப்படத்தம.

select * from ITEmployees e right outer join ITDepartment d on 
e.dept_id=d.dept_id; 
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Query-52

   FULL OUTER JOIN என்பத இடப்பக்கத்த மெதிப்புகளளை மவளிப்படத்திய பின்னர்,  வலப்பக்கத்த 
மெதிப்புடன் ஒத்தப் வபபொகவில்ளலமயன்றபொல்   Null மெதிப்பிளனயும அவ்வபொவற, வலப்பக்கத்த மெதிப்புகளளை 
மவளிப்படத்திய பின்னர்,  இடப்பக்கத்த மெதிப்புடன் ஒத்தப் வபபொகவில்ளலமயன்றபொல்   Null மெதிப்பிளனயும 
மவளிப்படத்தம.

-Mysql ல்    FULL OUTER JOIN எனும  keyword கிளடயபொத. ஏமனனில்   LEFT OUTER மெற்றும 
  RIGHT OUTER இரண்டம வசர்ந்த நளடமபறுவத தபொன்  . FULL OUTER ஆகவவ அளவ இரண்ளடயும 
 UNION மசய்வதன் மூலம நபொம  -full outer ஐ நிகழத்திவிடலபொம. (  -UNION ஐப் பற்றி நபொம  set

-operators ல் விரிவபொகக் கபொண்வபபொம)

select * from ITEmployees e left outer join ITDepartment d on 
e.dept_id=d.dept_id union select * from ITEmployees e right outer 
join ITDepartment d on e.dept_id=d.dept_id; 
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6.3 Self Join

-53Query

ஒவர ஒரு -table ன் இரண்ட  instance இளணைக்கப்பட்ட, அதிலிருந்த தகவல்களளைப் மபறுவத   self join
எனப்படம. 

 

select s1.Emp_id,s1.emp_name from selfie s1 join selfie s2 where 
s1.Emp_ID=s2.Manager_ID; 
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6.4 Cartesian Join / Cross Join

  Cartesian Join அல்லத   Cross Join என்பத மிகவும அரிதபொகப் பயன்படக் கூடிய ஒன்று. ஏமனனில் 
முதல் -table ல் 8 வரிகள், இரண்டபொவத -table ல் 8 வரிகள் உள்ளைமதனில், இவ்விரண்ளடயும இளணைத்த 
நபொம தகவல்களளைப் மபரும வபபொத அத 64 வரிகளளை மவளிப்படத்தம. அதபொவத முதல் -table ல் உள்ளை 8 
வரிகளும, இரண்டபொவத -table ல் உள்ளை முதல் வரியுடன் இளணைந்த மவளிப்படம. பின்னர் மீண்டம முதல் 

-table ல் உள்ளை 8 வரிகளும, இரண்டபொவத -table ல் உள்ளை இரண்டபொவத வரியுடன் இளணைந்த 
மவளிப்படம. அவ்வபொவற ஒவ்மவபொரு முளறயும நிகழந்த மிகப் மபரிய எண்ணிக்ளகயில் தகவல்களளை 
மவளிப்படத்தம .

Query-54
 

select * from ITEmployees,ITDepartment; 

. .www kaniyam com



56

. .www kaniyam com



57

7 Subqueries

  - Sub query ஐப் பற்றிக் கற்பதற்கு முன்னர் முதலில் அதன் அவசியத்ளதத் மதரிந்த மகபொள்வவபொம. 
பின்வரும உதபொரணைத்தில், ஒருரு் அலுவலகத்திலுள்ளை ஒவ்மவபொரு தளறக்கும குளறந்தபட்ச சமபளைம எவ்வளைவு 
தரப்படகிறத என்பளதக் கண்டபிடிக்க பின்வரும -query ளயப் பயன்படத்தலபொம. 

பின்னர் _ -IT Finance தளறக்கு அளிக்கப்படம குளறந்தபட்ச சமபளைத்ளதவிட அதிகமெபொக வபொங்கும 
தளறகளின் குளறந்த சமபளைத்ளதக் கணைக்கிட பின்வரும -query ளயப் பயன்படத்தலபொம.

select department,min(salary) as sal from organisation group by 
department having sal>8500; 

 ஆனபொல் முதலில் _ -IT Finance தளறயின் குளறந்தபட்ச சமபளைத்ளதத் மதரிந்த மகபொண்ட, பின்னர் அந்த 
மெதிப்பிளன -condition ல் மகபொடப்பதற்கு பதிலபொக, " _ -IT Finance தளறயின் குளறந்தபட்ச சமபளைத்ளதத் 
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மதரிந்த மகபொள்ளும -query ளயவய" -condition ல் மகபொடக்கலபொம. இதவவ -  sub query எனப்படம.

Query-55

select department,min(salary) as sal from organisation group by 
department having sal>(select min(salary) from organisation where 
department='IT_Finance'); 

இதளன  correlated மெற்றும -  non correlated என்று இருவளகயபொகப் பிரிக்கலபொம.
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7.1 Non-correlated Subquery

 -sub query யில் உள்ளை -table ம, மவளியில் இருக்கும  -main query யில் உள்ளை -table ம எந்த ஒரு 
-condition ஆலும இளணைக்கப்படபொமெல் இரண்டம தனித்தனியபொக அளமெந்தபொல் அத -  non correlated
 subquery எனப்படம.

அதபொவத மவறும -subquery ஐ மெட்டம தனியபொக எடத்த  execute மசய்தபொல் கூட ஏவதனும ஒருரு்  result
கிளடக்கும. வமெற்கண்ட உதபொரணைத்தில் நபொம பயன்படத்தியிருப்பத -   non correlated subquery
வளகளயச் வசர்ந்தத.

7.2 Correlated Subquery

 -sub query யில் உள்ளை -table ம, மவளியில் இருக்கும  -main query யில் உள்ளை -table ம ஏவதனும 
ஒருரு் -condition ஆல் இளணைக்கப்பட்டிருந்தபொல் அத   correlated subquery எனப்படம.

அதபொவத இத்தளகய  -sub query ஆல் தனியபொக இயங்க இயலபொத. மவளியில் இருக்கும -query உடன் 
வசர்த்த இயக்கினபொல் மெட்டவமெ அத -result ஐக் மகபொடக்கும.

Query-56

 
SELECT * FROM organisation org
WHERE exists (SELECT * FROM ITDepartment itd WHERE org.department 
= itd.dept_name);
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8 Set Operators

, , ,  Union Unionall Intersect Minus ஆகிய நபொன்கும   set operators ஆகும. இரண்ட -table களில் 
இத்தளகய  -set operators ஐப் பயன்படத்தம வபபொத எப்படித் தகவல்கள் மவளிவருகின்றன என்பளதப் 
பின்வரும படத்தின் மூலம சுலபமெபொகப் புரிந்த மகபொள்ளைலபொம.
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8.1 Union & Union All
 

 UNION என்பத இரண்ட மவவ்வவறு -table களில் இருக்கும தகவல்களளை ஒன்றபொக இளணைத்த 
மவளிப்படத்தகிறத. 

Query-57

உதபொரணைத்தக்கு ஒருரு் நிறுவனத்தில் உள்ளைவர்கள் மசன்ற வருடத்திலிருந்த இந்த வருடத்தக்கு பதவி உயர்வு 
மபற்றுள்ளைபொர்களைபொ இல்ளலயபொ என்பளத, _ , _  current year last year எனும இரண்ட மவவ்வவறு -table
களிலிருந்த அவர்களுளடய பதவியிளன எடத்த ஒப்பிட்டப் பபொர்த்த மதரிந்த மகபொள்ளைலபொம.

select * from current_year union select * from Last_year; 
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 இதில் _  9999,5555,2222,8888 Emp id வபபொன்றவற்றிற்கு ஒவர ஒரு முளற மெட்டம  entry கபொணைப்படகிறத. 
மபபொதவபொக   Union என்பத  duplicate தகவல்களளைத் தவிர்த்தவிடம.  எனவவ இவர்கமளைல்லபொம பதவி 
உயர்வு மபறபொமெல், இரண்ட -table களிலும ஒவர பதவியுடன் இருப்பவர்கள் என்வற நிளனக்கிவறன். எனினும 
இதளன உறுதி மசய்த மகபொள்ளை  -UNION ALL ஐப் பயன்படத்தலபொம. இத -duplicates ஐயும வசர்த்த 
மவளிப்படத்தம.

Query-58

select * from current_year union all select * from Last_year;
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இப்மபபொழுத _  2222-Emp id க்கு மெட்டம   duplicate entry கபொணைப்படகிறத. எனவவ இவர் மெட்டவமெ 
பதவி உயர்வு மபறபொதவர். மெற்றவர்கமளைல்லபொம, இந்த வருடத்தில் வவளலக்குச் வசர்ந்தவர்களைபொக இருக்க 
வவண்டம அல்லத மசன்ற வருடத்தில் வவளலளய விட்டச் மசன்றவர்களைபொக இருக்க வவண்டம.

 

8.2 Intersect

 INTERSECT என்பத இரண்ட மவவ்வவறு -table களில் இருக்கும மபபொதவபொன தகவல்களளை எடத்த 
மவளிப்படத்தகிறத. அதபொவத ஒருவருளடய பதவி _ , _  current year last year எனும இரண்ட -table
களிலும ஒவர மெபொதிரியபொக இருப்பின் அதளன எடத்த மவளிப்படத்தகிறத. எனவவ இதன் மூலம பதவி உயர்வு
மபறபொதவர்களின் விவரங்களளை எளிளமெயபொகக் கண்டபிடித்த விடலபொம.

-Mysql ல்  INTERSECT எனும  keyword கிளடயபொத. ஏமனனில் -intersect ன் மசயல்பபொட்டிளன நபொம 
  INNER JOIN மகபொண்வட நிகழத்தி விட முடியும.  

-59Query

select c.emp_id,c.role from current_year c join Last_year l 
on c.emp_id=l.emp_id and c.role=l.role; 
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8.3 Minus

 MINUS என்பத முதல் -table ல், இருக்கும விவரங்கள் இரண்டபொவத -table ல் கபொணைப்பட்டபொல் அதளனக் 
கழித்தவிட்ட, இரண்டபொவத -table ல் இல்லபொத விவரங்களளை மெட்டவமெ மவளிப்படத்தம. எனவவ இந்த 
வருடத்தில் புதிதபொக வவளலக்குச் வசர்ந்தவர்களளைத் மதரிந்த மகபொள்ளை _   _  current year MINUS last year
எனக் மகபொடத்தபொல் வபபொதமெபொனத.

-Mysql ல்  MINUS எனும  keyword கிளடயபொத. ஏமனனில் -minus ன் மசயல்பபொட்டிளன நபொம  LEFT
 -OUTER JOIN உடன் ஒருரு் சிறிய -condition ஐ இளணைப்பதன் மூலம நிகழத்தி விட முடியும.  

-60Query

select c.emp_id, c.role from current_year c left join Last_year l 
on c.emp_id=l.emp_id and c.role=l.role where l.emp_id is null;
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9 Ranks
 

ஏவதனும ஒருரு் -column ல் உள்ளை மெதிப்புகளளை ஏறுவரிளசயிவலபொ,  இறங்குவரிளசயிவலபொ 
முளறப்படத்திவிட்ட பின்னர் அதற்கு 1,2,3.... என மெதிப்புகளளைக் மகபொடப்பவத  ranking எனப்படம.

 

-mysql ல்  ranking என்பத -variables ஐ ளவத்வத நளடமபறுகிறத. @ எனும குறியீட இத ஒருரு் 
 variable என்பளத உணைர்த்தகிறத.  SET எனும  command முதன்முதலில், -variable க்கு ஒருரு்  

மெதிப்பிளன வழைங்கப் பயன்படகிறத.

-61Query

SET @var1:= 0;
SELECT emp_name,salary,@var1:= @var1+ 1 AS rank
FROM organisation
ORDER BY salary;

முதலில் ஒருரு் -variable க்கு 0 என்று மெதிப்பிளன வழைங்கி விட வவண்டம. பின்னர்  -select statement ல்
மவளிப்படம ஒவ்மவபொரு -record க்கும -variable வுடன் ஒவ்மவபொரு எண்ணைபொகக் கூட்டி 
மவளிப்படத்தமெபொறு மசய்ய வவண்டம. 
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எனவவ முதல் -record க்கு (0)+1 = 1 var என மவளிப்படத்தம. அடத்த -record க்கு -var ன் மெதிப்பு 1 என
மெபொறியிருந்தபொல் தபொன், அதனபொல் 1+1 = 2 என மவளிப்படத்த முடியும. . எனவவ தபொன்  -select statement ல்

 =  + 1 var var எனக் மகபொடக்கபொமெல்,  :=  + 1  var var எனக் மகபொடத்தள்வளைபொம. := எனும குறியீட -variable
வுடன் 1-ஐக் கூட்டி வந்த மெதிப்பிளன மீண்டம -variable க்கு வழைங்கப் பயன்படகிறத.

வமெற்கண்ட உதபொரணைத்தில் ஒவர மெதிப்பிளனப் மபற்ற அடத்தடத்த வரிகளுக்கு, அடத்தடத்த  rank
வழைங்கப்பட்டிருப்பளத கவனிக்கவும. முளறப்படி பபொர்த்தபொல் ஒவர மெதிப்புகளுக்கு ஒவர  rank மெட்டவமெ 
வழைங்க வவண்டம. எனவவ இதவபபொன்ற தவறுகளளைத் தவிர்க்க அடத்தடத்த மெதிப்புகளளை ஒப்பிடம வளகயில் 
ஒருரு் -condition ஐ இளணைத்தபொல் வபபொதமெபொனத.  எனவவ -query ளயப் பின்வருமெபொறு மெபொற்றி அளமெக்கலபொம.

-62Query
 

SET @var2 = NULL;
SET @var1= 0;
SELECT emp_name,salary,CASE 
WHEN @var2 = salary THEN @var1
WHEN @var2 := salary THEN @var1:= @var1+ 1
END AS rank
FROM organisation 
ORDER BY salary;
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இங்கு 1, 2 var var என்று இரண்ட  variables பயன்படத்தப்பட்டள்ளைத. 2- var ஆனத   order by மூலம 
நபொம வரிளசப்படத்தம  column மெதிப்புகளளைப் மபற்று விளைங்குமெபொறும, 1-var ஆனத  rank வழைங்கவும 
பயன்பட்டள்ளைத.

 

முதலில் 2-var க்கு  NULL மெதிப்பு வழைங்கப்பட்டள்ளைத. பின்னர்   case statement மூலம 2-var ன் மெதிப்பு
-column ல் உள்ளை முதல் மெதிப்புக்கு சமெமெபொக உள்ளைதபொ என்பளத பரிவசபொதிக்கிறத.  சமெமெபொக இல்ளல. எனவவ

:=  குறியீட மூலம -column ல் உள்ளை முதல் மெதிப்பிளன 2 var மபற்றுவிடகிறத, அதன் மதபொடர்ச்சியபொக 
1(0)+1 = 1 var என மவளிப்படத்தகிறத. இப்வபபொத 2-var ன் மெதிப்பு -column ல் உள்ளை முதல் மெதிப்புக்கு 

சமெமெபொக உள்ளைத. இப்வபபொத மீண்டம   case statement மூலம 2, -var column ல் உள்ளை அடத்த 
மெதிப்புடன் சமெமெபொக உள்ளைதபொ என்பளத வசபொதிக்கிறத. அளவ சமெமெபொக இருப்பின் அவத -rank ஐ வழைங்குமெபொறும,
அவ்வபொறு இல்ளலமயனில், அதற்கு அடத்த -rank ஐ வழைங்குமெபொறும கட்டளளைகளளை அளமெக்கிறத.
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10 Stored Procedures
 

  Stored Procedures என்பத ஒன்று அல்லத அதற்கு வமெற்பட்ட -query களளை உள்ளைடக்கிய ஒரு 
மதபொகுப்பு ஆகும. இவற்ளறத் தனித்தனி -query களைபொக  execute மசய்வளதக் கபொட்டிலும, இதவபபொன்று 
ஒன்றபொகத் மதபொகுத்த  execute மசய்வதன் மூலம -database ன் மசயல்திறன் அதிகரிக்கிறத. இதவபபொன்ற 
மதபொகுப்புகள்( ) -Procedures database ன் -server ல் வசமிக்கப்படவதபொல் இளவ வசமிக்கப்பட்ட 
மதபொகுப்புகள்(  ) Stored Procedures என்று அளழைக்கப்படகின்றன.
 

Query - 63
 
முதலில் எளிளமெயபொன -query ளய உள்ளைடக்கிய  -stored procedure ஐ எவ்வபொறு உருவபொக்குவத என்று 
பபொர்ப்வபபொம.
 
create procedure abc()
select * from payroll; 

call abc(); 
 

 

 

இங்கு  abc எனும  procedure உருவபொக்கப்பட்டவிட்டத. இதன் பின்னர் -abc ஐ அளழைக்குமவபபொமதல்லபொம 
அதற்குள் உள்ளை , -query execute மசய்யப்பட்ட அதன்  output மெட்டவமெ மவளிவரும.
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Query -64
 
ஒன்றுக்கும வமெற்பட்ட வரிகளளை -procedure ல் எழுதமவபபொத அவற்ளற ,  begin end எனும -keyword
க்குள் எழுத வவண்டம. வமெலும ; க்கு பதிலபொக // ஐ -delimiter ஆகப் பயன்படத்த வவண்டம. 
அப்வபபொததபொன் நபொம உருவபொக்கும  , -stored procedure server க்குள் மசன்று வசமிக்கப்படம.
எனவவ  // DELIMITER என்பத  default ஆன ; க்கு பதிலபொக // ஐ -delimiter ஆக மெபொற்றி அளமெக்கும. 
 
delimiter // 
create procedure xyz() 
BEGIN 
select * from employees limit 2; 
select * from organisation limit 2; 
END// 

delimiter ;

 
call xyz();
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ஒரு   stored procedure உருவபொக்கப்பட்ட பின்னர் மீண்டம -delimiter ஐ ; க்கு மெபொற்றி அளமெக்க 
 ; DELIMITER என்று மகபொடக்க வவண்டம. இத பின்வருமெபொறு. 

 ;delimiter

 ();call xyz
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 Passing Parameters
 

Query - 65
 
ஏவதனும ஒரு மெதிப்பிளன  variable மூலமெபொக -procedure க்குள் மசலுத்த   IN keyword பயன்படகிறத. 
இங்கு  x என்பத  variable ஆகும.

delimiter //
create procedure m(IN x int(10))
BEGIN
select * from employees where salary<x; 
END 
//

 
 ;delimiter

 (10000);call m
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Query - 66:
 
ஏவதனும ஒரு மெதிப்பிளன  procedure நமெக்கு மவளிப்படத்தமெபொறு மசய்ய   OUT keyword
பயன்படகிறத.

delimiter // 
create procedure count_low_paid_people(IN salary_amount int(10), 
OUT total int) 
BEGIN 
select count(*) into total from employees where 
salary<salary_amount;  
END 
// 

 
delimiter ; 

call count_low_paid_people(10000,@total); 

select @total; 

select * from employees where salary<10000; 
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Query - 67:
 
ஏவதனும ஒரு மெதிப்பிளன -procedure க்குள் மசலுத்தி,  அதன்மீத சில கணைக்கீடகள் மசய்த மீண்டம அந்த 
மெதிப்பிளன  procedure மவளிப்படத்தமெபொறு மசய்ய   INOUT keyword பயன்படகிறத.
 
DELIMITER // 
CREATE PROCEDURE set_counter(INOUT count INT(4),IN inc INT(4)) 
BEGIN 
SET count = count + inc; 
END 
// 
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DELIMITER ; 

SET @counter = 1;
CALL set_counter(@counter,1);  2
CALL set_counter(@counter,1);  3
CALL set_counter(@counter,5);  8
SELECT @counter;  8
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Query - 68:
 

 -Case statement ஐ -query ல் எவ்வபொறு பயன்படத்தவத என்று  47-query ல் பபொர்த்வதபொம. இப்வபபொத 
அதளனவய எவ்வபொறு  -stored procedure ல் அளமெப்பத என்று பின்வருமெபொறு பபொர்க்கலபொம.
 
DELIMITER //
 
CREATE PROCEDURE GetCustomerLevel(
in  p_customerNumber int(11),
out p_customerLevel  varchar(10))
BEGIN
    DECLARE creditlim double;
 
    SELECT creditlimit INTO creditlim
FROM customers
WHERE customerNumber = p_customerNumber;
 
    CASE  
WHEN creditlim > 50000 THEN
   SET p_customerLevel = 'PLATINUM';
WHEN (creditlim <= 50000 AND creditlim >= 10000) THEN
   SET p_customerLevel = 'GOLD';
WHEN creditlim < 10000 THEN
   SET p_customerLevel = 'SILVER';
END CASE;
 
END
//

 :Credit limit

> 50  = K Platinum
<50  & > 10  = K K Gold
<10  = K Silver

CALL GetCustomerLevel(112,@level);
SELECT @level AS 'Customer Level';

Result:
PLATINUM
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11 Triggers
 

 Trigger என்பத  Table அளைவில் சில வவளலகளளைத் தபொனியக்கமெபொக மசய்யப் பயன்படத்தப்படகிறத.  
அதபொவத -database ல்  table ல்  தகவல்கள் மசலுத்தப்படமவபபொவதபொ,  தகவல்கள் மெபொற்றப்படமவபபொவதபொ 
அல்லத நீக்கப் படம வபபொவதபொ
நமெக்கு வவண்டியவபொறு வவறு சில வவளலகளளையும வசர்த்த மசய்ய ளவக்கலபொம. இதற்கு   Trigger
பயன்படகிறத.

இதவும      Stored Procedure வபபொலத்தபொன். ஆனபொல்   Trigger ஆனத குறிப்பிட்ட நிகழவின்வபபொத 
தபொனபொக அளழைக்கப்படகிறத. ஆனபொல்   Stored Procedure ஐ வதளவப்படம வபபொத, நபொமதபொன் 
அளழைக்கவவண்டம.

தகவளல வசமிப்பதற்கு முன்வன சரிபபொர்க்கவும,   Table ல் நடக்கும மெபொற்றங்களளை ஆரபொயவும  Trigger ஜ 
பயன்படத்தலபொம.

:Syntax

CREATE     
[DEFINER = { user | CURRENT_USER }]     
TRIGGER trigger_name     
trigger_time trigger_event     
ON tbl_name FOR EACH ROW     
trigger_body
trigger_time: { BEFORE | AFTER } 
trigger_event: { INSERT | UPDATE | DELETE }

உதபொரணைம.

  ITEmployees என்ற   Table ல் நடக்கும  UPDATE நிகழச்சிகளளை வவறு ஒரு  Table ல் வசர்த்த 
கண்கபொணிப்பத எப்படி என்று பபொர்ப்வபபொம.

முதலில்   _  employees audit என்ற ஒரு  Table ஐ உருவபொக்குவவபொம.

Query - 69:

 CREATE TABLE employees_audit ( 
    id int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
    employeeNumber int(11) NOT NULL, 
    name varchar(50) NOT NULL, 
    changedon datetime DEFAULT NULL, 
    action varchar(50) DEFAULT NULL, 
    PRIMARY KEY (id) 
);

பின்வரும   BEFORE UPDATE க்கபொன  Trigger ஜ உருவபொக்கவும.
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Query - 70:

DELIMITER $$ 
CREATE TRIGGER before_employee_update 
    BEFORE UPDATE ON ITEmployees 
    FOR EACH ROW BEGIN 
 
    INSERT INTO employees_audit 
    SET action = 'update', 
     employeeNumber = OLD.Emp_ID, 
        name = OLD.Emp_Name, 
        changedon = NOW(); 

END$$ 
DELIMITER ;
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இப்வபபொத  ITEmployees என்ற  Table ல் நடக்கும  UPDATE மசயலுகள் யபொவும _  employees audit
என்ற  Table ல் வசமிக்கப் படவளதக் கபொணைலபொம.

இவ்வபொறு எந்த ஒரு  Table இலும, , ,  INSERT UPDATE DELETE நிகழவுகளின் முன்னும பின்னும நமெக்குத் 
வதளவயபொன வளகயில்  Trigger எழுத முடியும.

 Trigger பற்றி வமெலும அறிய – :// . . / - .http wwwmysqltutorial org mysql triggers aspx
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முடிவுளரை 

இந்த நூலில்   MySQL ன் சில முக்கியக் கூறுகளளை  மெட்டவமெ பபொர்த்தள்வளைபொம.

இன்னும இந்த நூலில் எழுதப் படபொதளவ பல. அவற்ளற வபொசகர்கள் இளணையத்தில் வதடி, அறிந்த மகபொள்ளை 
இந்த நூல் ஆர்வத்ளதத் தூண்டம என நமபுகிவறன்.

பின்வரும இளணைப்புகள் மிகவும பயனுள்ளைதபொக இருக்கும.

:// . . /http wwwmysqltutorial org  

:// . . / /http www tutorialspoint com mysql

:// . . / / /5.7/ / .https devmysql com doc refman en tutorial html
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த. நித்யபொ

கணிணி நுட்பங்களளை தமிழில் எழுதி வருகிவறன்.     Cognizant Technologies Solutions
நிறுவனத்தில்,   Datawarehouse Testing தளறயில் பணிபுரிகிவறன். 

“வதமெதரத் தமிவழைபொளச உலமகல்லபொம பரவும வளக மசய்தல் வவண்டம” 
“பிற நபொட்ட நல்லறிஞர் சபொத்திரங்கள் தமிழ மமெபொழியிற் மபயர்த்தல் வவண்டம” 

என்ற பபொரதியின் விருப்பங்களளை நிளறவவற்றுவதில், ன் பங்களிப்பும உள்ளைத என்பவத, மிகவும மெகிழச்சி.

இப்வபபொத இங்கிலபொந்தில் பணிக்கபொக உள்வளைன்.

மின்னஞ்சல் - 87@ .nithyadurai gmai com
வளலப்பதிவு - :// . .http nithyashrinivasan wordpress com
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இலக்குகள்
• கட்டற்ற கணிநுட்பத்தின் எளிய விஷயங்கள் மதபொடங்கி அதிநுட்பமெபொன அமசங்கள் வளர அறிந்திட 

விளழையும எவருக்கும வதளவயபொன தகவல்களளை மதபொடர்ச்சியபொகத் தரும தளைமெபொய் உருமபறுவத. 
• உளர, ஒலி, ஒளி என பல்லூடக வளககளிலும விவரங்களளை தருவத. 

• இத்தளறயின் நிகழவுகளளை எடத்தளரப்பத. 

• எவரும பங்களிக்க ஏதவபொய் யபொவருக்குமெபொன மநறியில் விவரங்களளை வழைங்குவத. 

• அச்சு வடிவிலும, புத்தகங்களைபொகவும, வட்டக்களைபொகவும விவரங்களளை மவளியிடவத. 

பங்களிக்க
• விருப்பமுள்ளை எவரும பங்களிக்கலபொம. 

• கட்டற்ற கணிநுட்பம சபொர்ந்த விஷயமெபொக இருத்தல் வவண்டம. 

• பங்களிக்கத் மதபொடங்கும முன்னர் கணியத்திற்கு உங்களுளடய பதிப்புரிமெத்ளத அளிக்க 
எதிர்பபொர்க்கப்படகிறீர்கள். 

• @ .editor kaniyam com முகவரிக்கு கீழக்கண்ட விவரங்களைடங்கிய மெடமலபொன்ளற 
உறுதிமமெபொழியபொய் அளித்தவிட்ட யபொரும பங்களிக்கத் மதபொடங்கலபொம. 

• மெடலின் மபபொருள்: பதிப்புரிமெம அளிப்பு 

• மெடல் உள்ளைடக்கம 

• என்னபொல் கணியத்திற்கபொக அனுப்பப்படம பளடப்புகள் அளனத்தம கணியத்திற்கபொக 
முதன்முதலபொய் பளடக்கப்பட்டதபொக உறுதியளிக்கிவறன். 

• இதன்மபபொருட்ட எனக்கிருக்கக்கூடிய பதிப்புரிமெத்திளன கணியத்திற்கு வழைங்குகிவறன். 

• உங்களுடளய முழுப்மபயர், வததி. 

• தபொங்கள் பங்களிக்க விருமபும ஒரு பகுதியில் வவமறபொருவர் ஏற்கனவவ பங்களித்த வருகிறபொர் எனின் 
அவருடன் இளணைந்த பணியபொற்ற முளனயவும. 

• கட்டளரகள் மமெபொழிமபயர்ப்புகளைபொகவும, விஷயமெறிந்த ஒருவர் மசபொல்லக் வகட்ட கற்று 
இயற்றப்பட்டளவயபொகவும இருக்கலபொம. 

• பளடப்புகள் மதபொடர்களைபொகவும இருக்கலபொம. 

• மதபொழில் நுட்பம, மகபொள்ளக விளைக்கம, பிரச்சபொரம, களத, வகலிச்சித்திரம, ளநயபொண்டி எனப் 
பலசுளவகளிலும இத்தளறக்கு மபபொருந்தமபடியபொன ஆக்கங்களைபொக இருக்கலபொம. 

• தங்களுக்கு இயல்பபொன எந்தமவபொரு நளடயிலும எழுதலபொம. 

• தங்களைத பளடப்புகளளை எளியமதபொரு உளர ஆவணைமெபொக @ .  editor kaniyam com
முகவரிக்குஅனுப்பிளவக்கவும. 

• தளை பரபொமெரிப்பு, ஆதரவளித்தல் உள்ளிட்ட ஏளனய விதங்களிலும பங்களிக்கலபொம. 

• ஐயங்களிருப்பின் @ .  editor kaniyam com மெடலியற்றவும. 

விண்ணைப்பங்கள்
• கணித் மதபொழில்நுட்பத்ளத அறிய விளழையும மெக்களுக்கபொக வமெற்மகபொள்ளைப்படம முயற்சியபொகும இத. 

• இதில் பங்களிக்க தபொங்கள் அதிநுட்ப ஆற்றல் வபொய்ந்தவரபொக இருக்க வவண்டம என்ற கட்டபொயமில்ளல. 

• தங்களுக்கு மதரிந்த விஷயத்ளத இயன்ற எளிய முளறயில் எடத்தளரக்க ஆர்வம இருந்தபொல் வபபொதம. 

• இதன் வளைர்ச்சி நம ஒவ்மவபொருவரின் ளகயிலுவமெ உள்ளைத. 

• குளறகளிலிருப்பின் முளறயபொக மதரியப்படத்தி முன்வனற்றத்திற்கு வழி வகுக்கவும. 
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