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Torthaí Foghlama
Ba chóir do dhaltaí a bheith ábalta:
• réiteach bunachar sonraí a fhorbairt ar fhadhb shainithe trí ghaolmhaireachtaí cuí a fheidhmiú, amhail 

aon le haon agus aon le mórán, taobh istigh den struchtúr bunachar sonraí;
• tuairiscí coimpléascacha a chruthú trí úsáid gnéithe amhail grúpáil, sórtáil, ceanntásca agus buntásca 

agus áirimh;
• postchumasc a úsáid le faighteoirí a roghnú agus a sheicheamhú;
• macraí a chruthú le tascanna a uathoibriú i réiteach bunachar sonraí;
• cur síos ar an dóigh a laghdaíonn bunachair sonraí choibhneasta iomarcaíocht sonraí agus a méadaíonn 

siad sláine sonraí.

Inneachar
• Gaolmhaireachtaí bunachar sonraí
• Tuairiscí
• Postchumasc ag úsáid bunachar sonraí
• Macraí
• Iomarcaíocht sonraí agus sláine sonraí

Forbairt Bunachar Sonraí
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Gaolmhaireachtaí bunachar sonraí
Sonraí i mbunachar sonraí, bíonn siad á stóráil i dtáblaí. Nuair a bhíonn 2 thábla nó níos mó ann, is féidir 
gaolmhaireacht a chruthú leis an dá thábla a nascadh le chéile.

An uirlis gaolmhaireachtaí, ligeann sé don úsáideoir gach ceann de na táblaí sa bhunachar sonraí a shuimiú.

Sa ghrafaic thíos, is féidir leat a fheiceáil go dtarlaíonn CustomerID sa dá thábla, agus mar sin de, is féidir é a 
úsáid le gaolmhaireacht a chruthú. Is féidir seo a dhéanamh tríd an réimse CustomerID a tharraingt ón tábla 
Customer agus é a scaoileadh ar bharr an CustomerID sa tábla Payments. 

Osclóidh seo fuinneog Edit Relationships.

Tríd an bhosca Enforce Referential Integrity a thiceáil, is féidir leis an úsáideoir a chinntiú go gcaithfidh 
CustomerID a bheith sa tábla Customer sular féidir é a iontráil sa tábla Payments.
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Gaolmhaireachtaí aon le mórán
Thig le gach custaiméir a lán íocaíochtaí a dhéanamh; mar sin de, deirtear gur gaolmhaireacht aon le mórán 
atá ann.

Custaiméir Íocaíochtaí

Gaolmhaireachtaí aon ar aon
Deirtear go bhfuil an ghaolmhaireacht thíos aon le haon cionn is nach dtig le gach tír ach aon 
phríomhchathair a bheith aici.

Tír Príomhchathracha

Tuairiscí
Is féidir tuairiscí a chruthú i mbunachar sonraí le faisnéis a thaispeáint i bhformáid fhiúntach inléite. Le 
tuairisc a chruthú, roghnaigh an Report Wizard ón táb Create.

Osclóidh seo an bosca dialóige Report Wizard. Is féidir le húsáideoirí na réimsí a chur isteach a bhfuil siad ag 
iarraidh iad a chur isteach sa tuairisc.
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Is féidir na sonraí i dtuairiscí a ghrúpáil agus a shórtáil chuig leibhéal coimpléascach trí úsáid a bhaint as na 
roghanna Group & Sort.

Trí na torthaí a ghrúpáil nó a shórtáil, is féidir an tuairisc a eagrú ionas go bhfuil sí furasta a léamh nó a 
léirmhíniú.

Na socruithe sórtála, ligeann siad don úsáideoir Totals a chur leis an bhuntásc.
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Táirgfidh sin tuairisc mar atá taispeánta thíos. Tabhair faoi deara go bhfuil na hiomláin do gach cineál ranga 
le feiceáil anois.
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Postchumasc ag úsáid bunachar sonraí
Is féidir le húsáideoirí doiciméad a chruthú agus é a nascadh le bunachar sonraí le litreacha pearsantaithe a 
tháirgeadh.

Roghnaigh an rogha Use Existing List. 
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Na táblaí agus na ceisteanna atá ar fáil sa bhunachar sonraí, taispeántar iad ionas gur féidir leis an úsáideoir 
iad a roghnú. 

Is féidir gach réimse sa tábla atá roghnaithe a chur isteach sa doiciméad.

Tá na réimsí cumaisc taispeánta le ligean don úsáideoir é seo a atheagrú mar is gá.
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Leis na faighteoirí a sheicheamhú, is féidir leis an úsáideoir Edit Recipients a roghnú agus sórtáil nó scagadh 
a dhéanamh de réir gach réimse.

Is féidir le gach úsáideoir na sonraí uilig a chumasc trí Finish & Merge a roghnú.
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Gach litir chríochnaithe, bíonn na sonraí ábhartha ón bhunachar sonraí ann.

Macraí
Is é is macra ann, ríomhchlár beag ar féidir é a scríobh le tasc a uathoibriú. De ghnáth, bíonn siad seo 
bainteach le cnaipe agus is féidir le húsáideoir deiridh iad a rith agus ní gá go bhfuil a fhios acu an dóigh 
ar cruthaíodh an macra, mar shampla, d’fhéadfaí macra a chruthú le foirm nó tábla bainteach a oscailt.

Tá catalóg gníomhartha ionsuite taobh istigh de na bogearraí le cuidiú leis na macraí a chruthú.
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Iomarcaíocht sonraí agus sláine sonraí
Is é is iomarcaíocht sonraí ann, nuair atá dúbláil nach gá de na sonraí taobh istigh de bhunachar sonraí. 
B’fhéidir go dtarlóidh seo dá mbeadh taifid taobh istigh de bhunachar a bhfuil dhá chóip de na sonraí 
céanna iontu.

Is é an fhadhb le hiomarcaíocht sonraí ná más gá roinnt sonraí a athrú atá ann i níos mó ná taifead amháin, 
sa chás sin ní mór gach cóip de na sonraí sin a nuashonrú. Chomh maith leis sin, is cur amú spáis é sonraí 
iomarcacha agus i mbunachair shonraí mhóra, thiocfadh leo moill a chur ar an am próiseála atá de dhíth le 
ceisteanna a rith. Is féidir sonraí iomarcacha a laghdú trí shonraí a bhaint amach atá ann níos mó ná uair 
amháin agus iad a chur i dtábla ar leith. Nuair atá sonraí i dtáblaí difriúla gaolta le chéile, is féidir athruithe 
a dhéanamh in aon suíomh amháin.

De réir mar a chuirtear níos mó sonraí le bunachar sonraí, méadaíonn an dóchúlacht go mbeadh earráid 
nó neamh-chomhsheasmhacht ann. Ní mór go bhfuil úsáideoirí ábalta brath ar chruinneas sonraí le 
húsáid a bhaint astu. Tugtar sláine sonraí ar chruinneas agus beachtas na sonraí. De réir mar a laghdaítear 
iomarcaíocht sonraí, méadaítear sláine sonraí.


