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SQL SERVER – T-SQL (I)

SQL SERVER’A GİRİŞ

SQL becerisi, veri bilimcileri için önemli bir beceridir ve Microsoft SQL Server, dünyanın en popüler veritabanı sistemlerinden biridir. Bu ilk bölüme, basit

SELECT ifadeleriyle başlayacak ve daha sonra ORDER BY ve WHERE yan tümceleriyle sorguları detaylandırmaya devam edeceğiz. Sorgu sonuçlarını nasıl

gruplandıracağımızı ve toplayacağımızı görecek ayrıca metinlerle nasıl çalışacağımızı öğreneceğiz. Ayrıca, farklı tabloları birleştirmeyi, tabloları nasıl

oluşturacağımızı, tablolara nasıl veri ekleyip güncelleyeceğimizi de öğreneceğiz.

SEÇME VE DÜZENLEME

Bu kısma herhangi bir veritabanındaki tablonun bir veya daha fazla sütundan veri almak için kullanılan SELECT ifadesinin temellerini öğrenerek başlayacağız.

Daha sonra hem sayısal hem de metin verilerine filtreler uygulamayı ve sonuçları sıralamayı öğreneceğiz.

Dünyadaki verilerin çoğu veritabanlarında barındırılır. Dolayısıyla bu veritabanlarından veri çekmek ve çekilen bu veriden içgörüler çıkarmak veri bilimcilerin

temel görevidir. SQL kelimesi bir kısaltmadır ve İngilizce “Structured Query Language” (yani yapılandırılmış sorgu dili) ifadesinin baş harflerinden oluşur. SQL,

veritabanlarıyla çalışmak üzere kullanılanılan anadildir.

SQL Server Microsoft tarafından geliştirilmiş bir ilişkisel veritabanı sistemidir. Transact_SQL ya da T-SQL Microsoft’un SQL uygulamasıdır. Bu eğitimin
tamamında T-SQL’ın temelleri üzerine yoğunlaşacağız ve SQL Server veritabanları ile çalışmaya uygun hale geleceğiz. Bunu sorgu ya da ifadeler yazarak
yapacağız.

Bir markete gittiğimizi düşünelim, burada raflar dolusu ürünler bulunur. Bunları veritabanının tamamına benzetebiliriz. Alışveriş sonunda alışveriş sepetimizde
bulunan ürünleri de sorgu sonuçlarımız olarak düşünebiliriz. Ancak marketteki ürünlerde olduğu gibi veritabanındaki verilere fiziksel bir ulaşım sağlamamız
mümkün değildir. Dolayısıyla bunu yapabilmek için sorgular yazarız. Veriyi çekebilmek için kullandığımız anahtar ifade de SELECT ifadesidir. SELECT ifadesi bir
tablodan hangi alanları çekmek istediğimizi belirler.
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En basit sorgu bir tablodan bir sütun çeken bir sorgu olabilir:

Örneğin bu sorguda Production.Product tablosundan Name isimli sütunu çekiyoruz. Kodun sonundaki noktalı virgül işareti sorgu kodunun bu

noktada sonlandığını ifade eder.

Her zaman ihtiyacımız olan bir diğer anahtar kelime ise FROM’dur ve kaynak tablonun yerini belirtir.

Çıktı bölümüne baktığımızda ilgili tablonun sorgulanan sütununundaki her satırın varsayılan olarak sorgu çıktısına geldiğini görüyoruz.
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Birden çok kolon seçebilmek için SELECT ifadesinden sonra çağırdığımız sütun adlarını virgül ile ayırırız. Burada dikkat etmemiz gereken nokta

çağırdığımız son sütundan sonra (yani FROM ifadesinden önce) virgül koymamamız gerekir:
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Burada aynı kodun farklı formatlarda yazılmış halini görüyoruz. İlk kodda çağırılan sütunlar tek bir satırda sıralanmışken, ikinci kodda çağırılan aynı

sütunların herbiri yeni satırlarda yer alıyor. Bu iki sorgunun sonucu aynı sonucu getirir. Kodun daha kolay okunabilmesi için ikinci kod formatı genel

olarak tercih edilebilir.

SELECT ve FROM anahtar ifadelerinin büyük harflerle yazılması ve tablo ve sütun adlarının küçük harflerle yazılması kodların daha kolay okunmasını

sağlar.
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Sorgu sonucunda çağrılan sütunun her satırını çağırmak yerine limitli sayıda satırı döndürmek için TOP() ifadesini kullanıyoruz.

İfadedeki parantez içine sorgu sonucunda kaç satır döndürmek istediğimizi yazıp kodu çalıştırdığımızda belirttiğimiz sayıda satırın geldiğini

görüyoruz.
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Sorgulanan sütundaki toplam satırların belirli bir yüzdesini sonuca getirmek için TOP() ifadesinden sonra PERCENT ifadesini kullanabiliriz. Burada

parantez içine yüzde rakamını yazmamız gerekmektedir. Burada kayıtların kayıtlı olduğu şekliyle kalacağını sonuçların herhangi bir kritere göre

sıralanmadan en üstten belirli sayıda kayıtın getirileceğini unutmayalım.

TOP() ifadesi tablonun içeriği hakkında bize bilgi vermesi açısından faydalı bir ifadedir. Tüm sorgunun çalışmasını beklemeden sonuçta bize nasıl bir

sonuç tablosu geleceğini hızlıca görmemizi sağlar.
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Bir sütundaki tekilleştirilmiş değerleri döndürmek için de SELECT DISTINCT ifadesini kullanırız. SELECT DISTINCT ifadesini birden çok sütun sorgulamakta

kullanırsak, sorgu bu durumda iki sütundaki değerlerin mevcut kombinasyonlarını tekilleştirerek bize verir. Yalnız bu kombinasyonlar hali hazırda veride

bulunan kombinasyonlardır ve kartezyen çarpımla karıştırılmamalıdır.
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Bir tablodaki bütun sütunları getirmek için SELECT ifadesinden sonra yıldız işareti kullanılır. Bu kod az sayıda sütuna sahip olan tablolar için

kullanışlı olabilir ama çok sayıda sütuna sahip tablolar için pek verimli bir uygulama değildir.
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Seçtiğimiz kolonları sorgu sırasında yeniden adlandırmak mümkündür. Sonuçları daha anlamlı yapmak için yeniden adlandırma öenmli olabilir.

Özellikle daha sonraki derslerde göreceğimiz birden çok tabloyu birleştirme işlemi sırasında birleşen tablolarda bulunan aynı isimdeki sütunların

yeniden adlandırılması mutlaka gereklidir.

Yeniden adlandırma için SELECT ifadesinden sonra çağırılacak sütunun adı yazılır daha sonra AS ifadesi yazılarak peşinden sütuna vermek istediğimiz

yeni adı yazarız.
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SIRALAMA VE FİLTRELEME

Sonuçta çıkarılacak olan satır sayısını TOP() ifadesiyle sınırlandırmayı görmüştük. Şimdi

de WHERE ve ORDER BY ifadelerini kullanarak daha ileri seviye sıralama ve filtrelemeyi

göreceğiz.

SQL Server’daki veritabanında bulunan tablolar satır ve sütunlardan oluşurlar. Genel

olarak sorgu çıktıları da yine tablo formatındadır. Ancak burada aklımızda bulunmamız

gereken nokta sorguların bizim belirlediğimiz koşulları sağlayan ve herhangi bir

varsayılan satır sıralama ölçüsü olmayan bir veri kümesini döndürüyor olduğudur.

Sorguların her zaman aynı satır sıralamasıyla döneceğinin bir garantisi yoktur. Ancak

ORDER BY ifadesini kullanarak bunu sağlayabiliriz.

Sorguda belirlenmiş bir alana göre satır sıralaması istiyorsak, kod içinde FROM

ifadesinin altında ORDER BY ifadesini kullanmalı ve bu ifadeden hangi sütun ya da

sütunlara göre sıralama yapmak istiyorsak o sütunların isimlerini öncelik sırasına göre

yazmalıyız. İstediğimiz her sütun ile sıralama yapabiliriz, buna sorgu yapılan tabloda

bulunan ancak SELECT ile çağırdığımız sütunlar arasında bulunmayan sütunlar da

dahildir. Sıralama işlemi metin türü sütunlar içinde alfabetik sıraya göre sayısal

sütunlarda rakamsal büyüklüğe göre gerçekleştirilir.
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İstediğimiz sıralamayı gerçekleştirsek bile bazen bir tablodaki her satırın gelmesini istemeyebiliriz. Çıkarmak istediğimiz belirli bir bilgi vardır, dolayısıyla belirli

bir kriteri sağlayan satırları getirmek için filtreleme ihtiyacı duyarız. Bunun için WHERE ifadesini kullanırız. WHERE ifadesi de yine FROM satırının altında yer

alır. Yine ORDER BY ifadesinde olduğu gibi, WHERE ifadesinde de SELECT ile seçilenler dışında da sorgu yapılan tablodaki herhangi bir sütuna göre kriter

belirlenerek filtreleme yapılabilir. Sayısal bir alanın alacağı değerlere göre ya da belirli bir metin kriterini karşılama durumuna göre de filtreleme yapabiliriz.

Metin ya da tarih değerlerini tek tırnak içine alarak yazmamız gerekir.

Tarih format SQL Server’da varsayılan olarak “YYYY-AA-GG” formatındadır.
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NULL değerler bir alanda herhangi bir değer bulunmadığında yani eksik ya da bilinmeyen değer durumunda oluşur. Bazı alanların NULL değer almasına izin

verilmez, ancak bazılarında da mümkündür.

Eksik değerin “0” değeri olması şart değildir. Verimizin eksik olduğu bilgisine sahip olmamız gerekir. O nedenle bunları NULL olarak görmemiz aslında

değerlidir. NULL değerler verimizdeki boşlukları, verinin kalitesini keşfetmemize yardımcı olur.

NULL değerleri IS NULL ifadesiyle , NULL dışındaki değerleri de IS NOT NULL ifadesiyle filtrelenebilir.
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Bir sorguya birden çok WHERE, yani filtre koşulu tanımlamak gerekebilir. AND, OR ve parantezlerin doğru kullanımları yardımıyla kompleks filtreleri

kolaylıkla kodlayabiliriz.
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Bir sayısal değer aralığında bulunan kayıtları filtrelemek için BETWEEN ifadesini kullanmayı öğrenmiştik. Bir başka ifade olan IN ifadesini benzer bir

filtreleme yapmak için hem metin hem de sayısal değerlerde kullanabiliriz.
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Metin alanlarına göre Joker aramalar yaparak filtreleme yapmak için % (yüzde) işareti ve LIKE ifadesini kullanırız.

LIKE ifadesinden sonra kullanılan Joker ifadelerin çeşitleri bu tablodaki

gibidir.
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