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 פעילויות

 בסיס נתוניםהוספת שדות ל
 4מתוך  2מדריך 

 

נוצרה המעטפת של בסיס הנתונים בלבד. כעת יש צורך להגדיר את המבנה הפנימי  "הגדרת בסיס נתונים"בשלב 

 הוספת שדות לבסיס הנתונים: תהליךלהלן . שלו, כלומר את השדות והתבניות

 " בבסיס הנתונים שדותללשונית " להיכנס. יש  .1

 במרכז המסך הודעה על כך טרם הוגדרו שדות בבסיס הנתונים, תופיע אם

 
 

 
 

מתוך הרשימה הנפתחת של על מנת להוסיף שדות חדשים לבסיס הנתונים יש לבחור את סוג השדה הרצוי  .2
 .("יצירת שדה חדש")תפריט  שדות הזמינים

 

 

מודיעה שלבסיס ההודעה 
 הנתונים אין שדות

 

 שדות לשונית
 

שדה יצירת 
 שדה חדש
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 :לבסיס הנתוניםשניתן לצרף השונים הלן פירוט השדות ל .3
 

 שדה המאפשר בחירת ערך אחד מתוך רשימה של מספר ערכים - ברירה-חד 

  כתובת URL-  שדה המאפשר הוספת כתובת אתר אינטרנט לרשומה 

 שדה מאפשר להזין נקודות ציון גיאוגרפיות   - מיקום גיאוגרפי 

 שדה להזנת ערך מספרי - מספר 

 שדה המאפשר הוספת קבצים לרשומה - קובץ 

 מספר ערכים מתוך רשימה סגורה שדה המאפשר בחירת  - ברירה-רב 

 שדה המאפשר הזנת טקסטים ארוכים ומעוצבים )בעזרת עורך תוכן מובנה( - משבצת תוכן מעוצב 

  שדה להזנת שורת טקסט קצרה -מלל הזנת שורת 

 שדה להזנת תאריך - תאריך 

 שדה המאפשר הוספת תמונה לרשומה - תמונה 

 כרשימה נפתחת. שדה זה שימושי לרשימות יותר ברירה, אך מופיע -שדה הדומה לחד - תפריט

 .ארוכות

 ברירה, אך מופיע כרשימה שניתן לגלול בתוכה ולסמן מספר -שדה הדומה לרב - ברירה-תפריט רב

 ערכים. גם שדה זה שימושי לרשימות ארוכות

 

 
 
 

 .לאחר בחירת השדה הרצוי להוספה נפתח מסך הגדרות השדה .4
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 :הנתונים לבסיסת השדה שצריך למלא כחלק מתהליך הוספ משותפים ערכיםבכל סוג שדה ישנם      

 שם השדה הרצוי  - שם השדה 

 תיאור סוג המידע שיכנס לשדה זה  - תיאור השדה 

 סימון - שדות נדרשים V יהפוך שדה זה לשדה חובה, שבו יידרשו המשתמשים להזין תוכן . 

 

" מופיע חד ברירהשדה "הגדרות למשל ב .הנבחר ים בהתאם לסוג השדהבנוסף יכולים להופיע שדות ספציפי

 "אפשרויות".  -ייחודי  שדה

 ."הוספהבסיום יש ללחוץ על כפתור "

 

 

 

 

. ניתן להוסיף לבסיס הנתוניםבהצלחה  ףהתווס החדש שהשדהונראה מסך "שדות" לאחר פעולה זו נחזור ל .5

 שפורטו במדריך זהשלבים ה על פישדות נוספים 

 

 שם השדה
 

 תיאור השדה
 

 V-סימון ב
יהפוך את 

השדה לשדה 
 חובה 

 

 כפתור "הוספה"
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 שנוצרו: רשימה של כל השדותבמסך "שדות"  נראה השונים בסיום שלב הוספת השדות

 

 

 ארבעה. מדריך זה הינו השני בסדרת בעיצוב תבנית בסיס הנתונים מדריך המשך העוסקלמדריך זה קיים  שימו לב!*

 .בסיס הנתוניםמדריכים בנושא 

 

 תרגול עצמי

 הוסיפו שדות מסוגים שונים לבסיס הנתונים 

חדש נוסף השדה 
 לבסיס הנתונים

 למסד
 

השדות שהתווספו 
 לבסיס הנתונים
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