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PENCERE FONKSİYONLARI

Bu bölümde veri gruplarını yaratma ve analiz etme yetisi sağlayan pencere fonksiyonları üzerinde duracağız. Pencere fonksiyonları ile mevcut satıra, 
bir sonraki satıra  ve önceki satıra aynı anda bakmak mümkündür. Pencere fonksiyonu kullanarak, bir tablodaki veriyi her biri kendi içinde ayrı ayrı 
hesaplanan gruplar olarak işleme almak mümkündür.  Örneğin, aynı yıla ait satışların veya aynı tedarikçiden yapılan satınalımların veri içinde bir grup 
olarak dikkate alınması gibi. 

Pencere fonsiyonları OVER ifadesi ile oluşturulur. Bu ifadeden sonra parantez içinde PARTITION BY ifadesinden sonra bir sütun ismi belirtilerek 
pencere limitleri oluşturulur. Çıktıyı sıralamak istersek, yine parantes içinde ve PARTITION BY ifadesinden sonra ORDER BY ifadesini kullanabiliriz. 
Pencere oluşturulduktan sonra yeni fonksiyonlar eklenebilir. 
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Bütün bir sütunun toparlama işlemini her satıra yazdırmak için (gruplama yapmadan) PARTITION BY ifadesi kullanmadan 
sadece OVER() ifadesi kullanılır.



5

TOPARLAMA FONKSİYONLARINA «ORDER BY» EKLENMESİ

Bir önceki kısımdaki pencere fonksiyonuna PARTITION BY ifadesinden sonra ORDER BY ifadesi eklersek satıcı bazında yıllık toplamların sorgusunu 
almış oluruz. 
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KÜMÜLE TOPLAM HESAPLAMASI

Bir önceki kısımdaki pencere fonksiyonuna PARTITION BY ifadesinden sonra ORDER BY ifadesi eklersek satıcı bazında yıllık toplamların sorgusunu 
almış oluruz. 
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YAYGIN KULLANILAN PERCERE FONKSİYONLARI

Bu kısımda, toparlama fonksiyonların farklı olarak, oluşturulan pencerelerde kullanılmak üzere özel olarak geliştirilmiş 
fonksiyonlar üzerinde duracağız. 

FIRST_VALUE() fonksiyonu bir penceredeki ilk değeri getirir. LAST_VALUE() fonksiyonu bir penceredeki son değeri getirir. 
Dolayısıyla iki fonksiyon da bütün bir pencere için tek değer getirmiş olur. Bir pencere içindeki belirli bir yerde (başta ya
da sonda) bulunan elemanı çağırdığımız için, bu elemanların sıralaması ORDER BY ifadesiyle düzenlenmelidir. 
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LEAD() fonksiyonunu kullanarak, bir penceredeki bir değeri, o değerden bir sonraki satırda olan değerle 
karşılaştırabiliriz. Penceredeki son değer için LEAD değeri NULL olacaktır. Çünkü o pencerede, son değerden bir sonraki 
değer yoktur. LEAD() fonksiyonunda da satırların pozisyonları önemli olduğu için pencereyi oluştururken mutlaka 
ORDER BY ile düzenleme yapılmalıdır. 
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LAG() fonksiyonunu kullanarak, bir penceredeki bir değeri, o değerden bir önceki satırda olan değerle karşılaştırabiliriz. 
Penceredeki ilk değer için LAG değeri NULL olacaktır. Çünkü o pencerede, ilk değerden bir önce değer yoktur. LAG() 
fonksiyonunda da satırların pozisyonları önemli olduğu için pencereyi oluştururken mutlaka ORDER BY ile düzenleme 
yapılmalıdır. 
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ROW_NUMBER() fonksiyonu penceredeki satıları sırasıyla numaralar.  Bu fonksiyon numaraları penceredeki bir referansa 
göre sıraladığı için pencereleri ORDER BY ile düzenlemek zorunludur. 


