بسم الله الرحمن الرحيم

 


توجد طريقة سهلة وعملية لإنشاء  قواعد البيانات والتعامل معها باستخدام برنامج Visual Data Manager  وهو برنامج مرفق مع الفيجوال بيسك  وتتميز هذة الطريقة بأنها توفر وقت إنشاء وتنسيق واجهة لقاعدة البياناتحيث أنها توفر واجهة جاهزة.

 

إنشاء قاعدة البيانات باستخدام Visual Data Manager

1) افتح برنامج الفيجوال بيسك ثم اختار من قائمة Add-Ins  الخيار الأول Visual Data Manager (ستفتح نافذة Visual Data Manager).   



2) من قائمةFile  أختر أمر new ثم Microsoft Access وأخيرا Version 7.0 MDB   



3)     سيفتح لك مربع حوار حفظ  Select Microsoft Access Database to Create أكتب إسم قاعدة البيانات التي تريد  إنشاءها ثم أضغط save لحفظ قاعدة البيانات



4) ستظهر نافذة Visual Data Manager وبداخلها نافذة صغيرة بعنوانDatabase Windows وبها رمزproperties  .

5)     قم بالنقر بزر الفأرة الأيمن على رمز properties  ستظهر قائمة مختصرة إختر منها أمر New table



6) ستفتح نافذة Table Structure لبناء جدول قم بكتابة إسم الجدول في خانة Table name. 

 

7) لإضافة حقول لقاعدة البيانات إختر  زر Add Field  وكذلك لحذف حقل غير مرغوب فيه استخدم زر Remove field



8)     ستفتح نافذة Add Field لإضافة والتحكم في الحقل المضاف,قم بكتابة إسم الحقل في خانة Name.

9)  قم بفتح قائمة Type لتحديد نوع البيانات التي ستخزنها في هذا الحقل ومن هذة الأنواع:

·         نص Text

·        عملة  currency

·         تاريخ/وقت Date/Time

      ويمكنك كذلك تحديد حجم الحقل من خانة size,وعند الإنتهاء أختر OK.



10)قم بتكرار الخطوات من 7إلى 9 عند إضافة الحقول للجدول, وعند الإنتهاء إضغط Close,ثم زر Build the Table.

11)يمكنك بعد إنشاء الجدول في قاعدة البيانات أن تقوم بتعديلة فيما بعد عن طريق النقر بالزر الأيمن على إسم الجدول الذي أضيف في نافذة Database Windows  وأختر خاصية Design.



بذلك تم إنشاء قاعدة بيانات بسهولة في الفيجوال بيسك..

هذة الطريقة تصلح في حال كانت قاعدة البيانات صغيرة لكن إن كانت قاعدة البيانات المطلوبة ضخمة ..يفضل ربط برنامج افيجوال بيسك بقاعدة بيانات منشأة عن طريق برنامج خاص بقواعد البيانات مثل الأكسيس
 

