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  בניית טבלה
MyQsl Query Browser  

  : נוכל לכתוב את הקוד בשורת הקוד ולבצעMySql Query Browserכדי ליצור טבלה בסביבת העבודה 

  

  

  

  :או

  , קליק ימני על ש מסד הנתוני .1

  Create New Table ובחירה ב

  

  

  

  

  .ת ש לטבלה החדשה. שי לב שנבחר מסד הנתוני הנכו  .2

  

  

  ות הוס את שד  

  הטבלה

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :הגדרת מפתח לטבלה  .3

    : קליק על הריבוע שליד ש השדה

  בתחתית החלו יופיע          הריבוע מתחל 

        "מפתח ראשי"הכיתוב             .למפתח

  

  Executeח על מקש סמ את השורה ול
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  !!!הערה חשובה 

  לוחצי על כפתור  , לאחר שסיימנו להגדיר את השדות

  :מתקבלת ההודעה הבאה

  

מבלי לבצע (ולהדביקו בשורת הפקודה ) מסומ בריבוע(ו הטבלה חשוב להעתיק את הטקסט שבת  

execute( , וזאת בכדי שכל תהלי יצירת הטבלה והזנת הנתוני)יישמרו לשחזור עתידי של ) בהמש

  .הטבלה

  

  :תחת מסד הנתוני, א הטבלה החדשה שיצרנו לא מופיעה בחלו מסדי הנתוני שבצד ימי

    Refresh>> ק ימני קלי>> סמ את מסד הנתוני 

  :לאחר יצירת הטבלה

  

  

  :ריענו

 

  :לאחר הרענו
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  Executeלחיצה על מקש , סימו הוראה    : מתבצעות באופ הבאsqlהרצת הוראות 

   : שיאפשר ביצוע רצ של הוראותscriptיש אפשרות ליצור 

   ) העתק C^,   בחר הכל A^(סמ את כל ההוראות   .1

  File >> New Script Tab  :בחר במסלול  .2

      

  :  שנפתחהScript 2העתק את הקוד לכרטיסייה   .3

  )Resultset 1בלחיצה על הכרטיסיה (שי לב שנית לחזור למצב הקוד 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  (Step) או בשלבי (Execute)לח על הכפתור המתאי לביצוע מלא   .4

 

  

  

  .)sqlקוב   (נית לשמור את הסקריפט  .5

  )qbqueryקוב ( נית לשמור את כל תהלי העבודה
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  טבלהה עריכת שדות

  :  הבאהcontactsTblכל הדוגמאות שלהל יתייחסו לטבלה   

      

  שם שדה  טיפוס נתונים  תפקיד

 varchar (30) name  ש

 varchar (15) phone  מספר טלפו

 varchar (30) email  ל"כתובת דוא

  :הוספת עמודה בטבלה
  . הוס את השדות ושמורEdit Tableבחר בעריכה  , סמ טבלה

  :או בשורת הפקודה

ALTER TABLE הטבלהש  ADD COLUMN השדהש נתוני טיפוס  ; 

  :דוגמאות

  : הוספת יישוב מגורי וטבלה– הוספת שדה טקסט •

ALTER TABLE contactsTbl  ADD COLUMN city VARCHAR(30) ; 

  :חשדה מפת קביעת שדה להיות •

ALTER TABLE contactsTbl  ADD PRIMARY KEY(n); 

  :הוספת שדה מספור אוטומטי שיהיה גם שדה מפתח •

ALTER TABLE contactsTbl  ADD COLUMN n INTEGER NOT NULL 
AUTO_INCREMENT, ADD PRIMARY KEY(n); 

 

  :מחיקת עמודה בטבלה
  , סמ את העמודה המבוקשת, בחר בעריכה, סמ טבלה

  Delete Table Coloumn:  ני ובחרקליק ימ

  :או בשורת הפקודה

ALTER TABLE  הטבלהש  DROP COLUMN העמודהש  ; 
    

  :מחיקת שדה שהוא שדה מפתח: לדוגמה  

ALTER TABLE phone DROP COLUMN n,  DROP PRIMARY KEY; 

  
  :מחיקת טבלה

DROP TABLE ש הטבלה; 

  :הצגת מבנה הטבלה

DESCRIBE ש הטבלה; 


