
     JSP  1   האינטרנטתכנות בסביבת

  

www.kadman.net    הילה קדמן  

  Insert Into -טבלה ל הכנסת רשומה חדשה
   אלה מריאנובסקי :י"מבוסס על מחלקות שנכתבו ע

 
  :להוספת רשומה לטבלה  insert into table למשפט jspמבנה דף 

  

  
I   יצירת אובייקט בשםdb מסוג המחלקה ForDataBase :  

  )משפט זה שקול להפעלת הפעולה הבונה של המחלקה(

 
II  בפועל יתקבלו  (:ו לטבלת מסד הנתוניםסו יילקחו הנתונים ויוכנבניית טופס ממנ

  )הנתונים מהטופס לאחר בדיקת תקינות

  

  

III  שמירת נתוני הטופס במשתנים :  

   שבטופסname   נלקח מהרכיב ()request.getParametrש השדה במשפט   •

  .post או get מזהה הא הטופס נשלח בשיטת ()request.getMethodהפעולה    •

  !!שי לב לגודל האות 
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IV   הפעלת הפעולהunsertUpdateDelete() של האובייקט db:  

  

V  )רשום נוכל ל, ומה החדשה התווספה לטבלהשכדי לראות האם הר) אופציונאלי
  : שיציג את כל פרטי הטבלהselectמשפט 
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  :להוספת רשומות לטבלה sqlדוגמאות למשפטי 

sqlקסט הינו משתנה מסוג מחרוזת ט.  

  : המכניסה נתוני למאגרsqlנכי הוראת 

  ) רשימת שדות הטבלה מופרדת בפסיקי (בשדות) ש הטבללה (לתוך הכנס  

  ).מופרדי בפסיקי, )כמחרוזת(רשימת הערכי  (את הערכים  

  ). תווי רווחללא('    " +המשתנה   ש+" ' :   הערכי שבמשתני נרשמי בצורה

<% 
   String sql =  "INSERT INTO הטבלה ש  ( 1שדה , 2שדה , 3שדה )  
             VALUES (' " + var1 + " ', ' " + var1 + " ', ' " + var1 + " ');"  
%> 

 

  :דוגמה

<% 
lastName = request.getParameter ("lName") 
firstName = request.getParameter ("fName")   
eMailAdrr = request.getParameter ("eMail") 

 String sql = "INSERT INTO myTable (lName,fName,eMail)  
          VALUES (' "+lastName+" ',' "+firstName+" ',' "+eMailAdrr+" ');"  

%> 

  

   "; String sql = " sql statement    : הינו מחרוזת ולכ יש לעטפו בגרשיי sql משפט ה

  .פ בגרש מכל צדהערכי המוכני הינ מחרוזות שיש לעט

String sql = "INSERT INTO myTable (lName,fName,eMail)  
          VALUES ('  ";('moshe@gmail.com','משה','כה

יש לקטוע את המחרוזת ולשרשר לתוכה , מכיוו שהערכי לא מגיעי כקבוע מחרוזתי אלא כש של משתנה

  .את תוכ המשתנה

  

   

 

, פסיק בסו המשפטלא לשכוח  נקודה:  ♥שי 
.בתו המחרוזת


