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 שאילתות פעולה
  

בניגוד לשאילתת בחירה המציגה חלקים , שאילתת פעולה היא שאילתא שפועלת על המסד ומשנה אותו

  .מהטבלה ללא שינויים בטבלה
, ) אינה פועלת על שאילתת פעולהundoהפעולה (שאילתת פעולה לא ניתן לבטל פעולה של   !אזהרה

  .סד הנתונים לגבות את ממומלץולכן לפני ביצוע שאילתת פעולה 

ק לתוכה את יעתנ). גיבוי מסדי נתונים (backupDBה בשם צור תיקייה חדשני :גיבוי מסד הנתונים

  .שנה את שמו כך שיכלול גם את תאריך הגיבוינמסד הנתונים ו

והתאריך ) mySchool.accdb:  או  (mySchool.mdb:  אם שמו מסד הנתונים  הוא:  לדוגמה

:    להיותrename – את שמו באמצעות הפעולה שנה שם שנהנ,  25.1.10היום הוא  

mySchool250110.mdb  

  

  עדכון נתונים בטבלה

  . שינוי ערכים בטבלה= עדכון נתונים 

  :מרבית המערכות לניהול מסדי נתונים מאשרות לעדכן נתונים בשתי דרכים

 או נתונים מסד תצוגתמחיקה או שינוי של נתונים ושורות ב, כלומר הכנסה, עדכון ישיר  •

, טופס הינו חלק מממשק המשתמש של מערכת ניהול מסד הנתונים( עדכון טופסבאמצעות 

  .עדכון מסוג זה נעשה על כל נתון בנפרד). והוא ילמד בהמשך

  . הפועלת על קבוצה של נתוניםשאילתת פעולהעדכון באמצעות   •

  :שאילות פעולה כוללות פעולות משלושה סוגים

 .נה את ערכי השדות ברשומות הטבלה המש– שאילתת עדכון 

  . המוחקת שורות מהטבלה– שאילתות מחיקה 

  המוסיפה שורות לטבלה– שאילתות הוספה 

 

 שאילתת עדכון

  . SET - וUPDATE באמצעות משפט SQLשינוי ערכים נעשה בשפת / עדכון 

UPDATE –עדכון   .SET – שנה( קבע.(  

UPDATE שם הטבלה 
SET  העמודה-שם שערך חד =  )העמודה מקבל ערך חדש-שם:  קרא(     
WHERE תנאי 

  

  :15.12.2009 - לציוני התלמידים במתמטיקה בבחינה שהתקיימה ב10%הוספת , למשל

UPDATE tblGrades 
SET  grade = grade * 1.1 
WHERE subject = "מתמטיקה" AND  testDate = #15/12/2009# 
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  :אופן העדכון

  .ת הטבלה ומתוך הטבלה בחר את השדות שברצונך לעדכןבחר א, צור שאילתה חדשה  .1

  

Access 2003 Access 2007 

  )1 (סוג שאילתהמסמל   .2

  )2 (שאילתת עדכוןבחר ב  

  

  

  

  

  

  

  .עדכן -  בחר בעיצובמתפריט   .2

  

    

  :עדכן לבסריג נוספה עמודה  :  ♥שים  

  

  

   לציונים במתמטיקה 10%הוספת (רשום את הערך החדש   .3

  15.12.09  -נה שהתקיימה בבבחי

  

    הפעללחץ על כפתור   .4

  

    

  

  :תופיע הודעת האזהרה הבאה שמודיעה כמה רשומות עונות לקריטריון ועומדות להתעדכן

    

  .יפעיל את פעולת העדכוןאישור השינוי   

  . על מנת לראות את תוצאות השאילתהתצוגהלחץ על כפתור   .5

1

2
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  .תופיע הודעת השגיאה הבאה, גרום להפרת כללי האימות של השדהתה ת  אם הפעלת השאיל :♥שים 

  

  

  

  

  

  

התוצאה של הוספת  (100 - ל90 -ולכן נריץ שאילתת עדכון נוספת המבקשת לעגל ציונים הגבוהים מ

  )90 - לציון הגבוה מ10%

UPDATE tblGrades 
SET  grade = 100 
WHERE grade > 90 

  

  

  

  .מירה מעדכנת את השדות במסד הנתונים המאוחסן בדיסקפעולת הש. שמור את השאילתה  .6

  ).לפני פעולה השמירה מתעדכנת רק הטבלה שבזיכרון המחשב(  

  

 תרגילים

 )י רבקה ברייר"ע(  שאילתת  עדכון

  :1תרגיל 

  .salaryהעבר לסריג את השדה . המורים תהמבוססת על טבל, צור שאילה חדשה  •

  .עדכון שאילתת-שאילתה הבחר בסוג   •

   1.05*[salary]   :ל עדכן(       ,6000- לשכרם של המורים שמשתכרים פחות מ5%  הוסף  •

עבור בחזרה לחלון שאילתת , לאחר מכן. בשכר המורים והתבונן ליון נתוניםיעבור לתצוגת ג  •

  ).! (    הפעלוהרץ את השאילתה על ידי לחיצה על לחצן , העדכון

  .qryUpdateSalary: שמור את השאילתה בשם. כרשושים לב לשינוי ב, וב את הטבלהבדוק ש  •

  

  :2תרגיל 

  .עירהורד לסריג את השדה . צור שאילתה על טבלה התלמידים  •

  .שאילתת עדכון-שנה את סוג השאילתה ל  •

  יפו-תל אביב יופיע בטבלה אביב-תלבמקום : עדכן את הרשומות  •

   .qryUpdateCities: שמור את השאילתה בשם  •
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  :3תרגיל 

  .09  שהתאריך שלהם בחודש דצמברמתמטיקה ניציוכל ל 10%צור שאילתת עדכון המוסיפה   •

  )??וודא שהציון עומד בקריטריון התאריך איך ת(

  ?האם השאילתה הצליחה לעדכן את כל הציונים במתמטיקה העונים לקריטריון  •

  ________________  ? מדוע____________________ ?אילו ציונים לא עודכנו, אם לא

  תתגבר על הבעיה שאילתה ש שלסחונהצע   

  _________________________________________________________________  

  _________________________________________________________________  

  _________________________________________________________________  

  _________________________________________________________________  

הנו מתוספת י י09כיצד נגרום לכך שכל התלמידים שנבחנו במקצוע המתמטיקה בחודש דצמבר   

  ? הציון

  _________________________________________________________________  

  _________________________________________________________________  

  _________________________________________________________________  

  _________________________________________________________________  

  _________________________________________________________________  


