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 הוספה לטבלה

I מבנה שאילתת הוספה 

II הוספת הפרטים שהתקבלו מהטופס כרשומה חדשה בטבלה 

~~~~~~~~~~~~~ 

I מבנה שאילתת הוספה 

 הוספת רשומות / שורות לטבלה: 

INSERT INTO הטבלה-שם  ( מוסיפיםרשימת השדות לתוכם  ) VALUES (רשימת הערכים); 

 רשימת השדות / הערכים יופרדו בפסיקים. 

 דוגמה: 

INSERT INTO contactsTbl (name, phone, email) 

VALUES ('Aviva', '054-4448884', 'aviva@walla.com'); 

  רשימה חלקיתאין חובה למלא את כל השדות, אפשר לציין. 
 את סדר השדות.רשימת הערכים חייבת להיות תואמת 

 דוגמה:

INSERT INTO contactsTbl (name, phone) 

VALUES ('Benni', '057-7755775'); 

 )בהמשך נראה איך מוסיפים את הערכים החסרים( 

  שדות הטבלה, ניתן לוותר על רשימת השדות. כלאם ממלאים את  

 ה השורה במקרה זה:מבנ להיות תואמים לסדר וטיפוס השדות בטבלה.חייבים הערכים במקרה זה 
INSERT INTO הטבלה-שם  VALUES (רשימת הערכים); 

 דוגמה: 

INSERT INTO contactsTbl  

VALUES ('Danni', '052-5566778', 'danni@yahoo.com'); 
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II הוספת הפרטים שהתקבלו מהטופס כרשומה חדשה בטבלה 

 משתמש חדש ממלא טופס רישום פרטים. 
 ונשלחים לשרת. javascriptהפרטים נבדקים בצד הלקוח בקוד 

 בצד השרת עלינו לבנות שאילתת הוספה שתוסיף את הרשומה החדשה לטבלה.

 uNameשדה המפתח בטבלה שבמסד הנתונים הוא שדה שם המשתמש  הנחה:

 

 מבנה דף ההוספה:

 אחזור המידע מהטופס .1
 stringמשתנה -שם "] Request.Form =שם השדה בטופס  ;["    משפטי: 

 

 שהמידע המתקבל מהטופס הינו מידע מחרוזתי.שימו לב  
 במידת הצורך יש להמיר את המידע למספר או ערך בוליאני: 

string age = Request.Form["age"]; //  שנת לידה כמחרוזת 

int yearBorn = int.Parse(age);  //  המרת שנת הלידה למספר 

 :1)בהנחה שלכל אפשרות יש שרה נפרד במסד הנתונים, שאורכו  checkboxטיפול בשעה מסוג   
אם לא  'F'אם נבחר התחביב או   'T'את הערך  ch1 - ch5בסוף קטע הקוד תכיל אל אחת מהאפשרויות  
 נבחר. 

string ch = Request.Form["ch"].ToString(); //   שסומנומחרוזת המכילה את מספרי התחביבים  

char ch1 = 'F'; 

char ch2 = 'F'; 

char ch3 = 'F'; 

char ch4 = 'F'; 

char ch5 = 'F'; 

5 - 1בדיקה: האם המחרוזת התחביבים מכילה את הערכים  ---//  ---  

if (ch.Contains('1')) ch1 = 'T'; 

if (ch.Contains('2')) ch2 = 'T'; 

if (ch.Contains('3')) ch3 = 'T'; 

if (ch.Contains('4')) ch4 = 'T'; 

if (ch.Contains('5')) ch5 = 'T'; 

 לכל אפשרות: הבאקוד את האפשר היה לרשום שים לב:   

char ch1; 

if (ch.Contains('1'))  

 ch1 = 'T'; 

else 

 ch1 = 'F'; 

 קישור למסד הנתונים: .2

string fileName = "users.mdf"; 

string tableName = "usersTbl"; 
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 בדיקה שלא קיים משתמש בשם זה במסד נתונים. .3

לא ייתכן שני משתמשים בעלי אותו  –שם המשתמש מהווה מפתח בטבלה. מפתח חייב להיות ייחודי, כלומר  
 לשם המשתמש: selectנרשום משפט שם. לכן נוודא ששם המתשמש אינו תפוס. 

 המשתמש שלהן זהה לשם המשתמש שהתקבל מהטופס"השאילתה: "הצג את כל הרשומות אשר שם  
  עם תנאי: selectשאילתת 

select * from הטבלה-שם  where ( הנתונים-במסד-השדה-שם   =  ' במשתנה-השמור-ערך '); 

select * from tableName where (dbFieldName = 'value'); 

 הינו מחרוזת, חובה לעטוף אותו בגרש מכל צד. valueשימו לב: אם  

 שאילתה עם תנאי חיפוש:

 רשימת שדות      בחר 
 שם הטבלה   מתוך 
 ניסוח התנאי  -כך ש 

 SELECT רשימת שדות 

 FROM שם הטבלה 

 WHERE ניסוח התנאי ;  

 השאילתה:

string sqlSelect = "SELECT * FROM " + tableName + " WHERE uName = ' " + uName + " ' "; 

  
 . tableNameשימו לב!  שם הטבלה נמצא בתוך המשתנה 

 .uNameהערך לחיפוש הינו מחרוזת השמורה בתוך המשתנה  
 עטוף בגרש מכל צד.מבנה התנאי בשאילתה דורש שאם הערך לחיפוש הוא מחרוזת, הוא חייב להיות  
בדוגמה שלעיל יש תו רווח בין הגרש והגרשיים רק לצורכי הבהירות. אם נשאיר את תו הרווח, יחפש  
לשים תו רווח בין הגרש  איןהוא לא ימצא לכן   מחרוזת המתחילה ומסתיימת בתו רווח, ואת זה  
 והגרשיים! 

 נבדק הערך המוחזר: לאחר הפעלת השאילתה

נוציא  רה בהצלחה, ונמצאה רשומה כזו, סימן ששם המשתמש תפוס. במקרה זה אם השאילתה עב •
 הודעה ששם המשתמש תפוס ועל המשתמש לבחור שם משתמש חדש.

לא נמצאה רשימה כזו בטבלה, סימן שהשם פנוי וניתן להוסיף רשומה חדשה עם פרטי  –אחרת  •
  המשתמש.

if (Helper.IsExist(fileName, sqlSelect)) 

{ 

 st = "user name has been taken"; 

} 

else 

{ 

 לא נמצאה רשומה התואמת לשאילתה  

 לכן יש להפעיל שאילתת הוספה לטבלה 

)בעמוד הבא( 4סעיף        

} 

 

 

 

 מחרוזת מחרוזת מחרוזת משתנה משורשר משתנה משורשר
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 שאילתת הוספה לטבלה .4

 

 

 
 

 
 שימו לב!

 יהיה עטוף בגרש מכל צד. ערך מספרי ללא גרש. ערך מחרוזתי 

  :מבנה משפט ההוספה כשהערכים שמורים במשתנים 
 מילא טופס הכולל רק שם )מחרוזת( ושנת לידה )מספר(. 2000שנולד בשנת  Haim -נניח ש

 משפט ההוספה לטבלה עבורו צריך להיות:

  insert into contactsTbl (name, year) values ('Haim', 2000); 

 לקיחת הנתונים מהטופס ובניית המשפט: 
string name = Request.Form["name"]; 

int year = int.Parse(Request.Form["yearBorn"]); // המרת המחרוזת למספר 

 

string sql = "insert into contactsTbl (name, year) values ('     Haim        ',       2000      )"; 

string sql = "insert into contactsTbl (name, year) values ('" + name + "', "+ year + ")"; 

 

 

 

 
 

 

 שגיאות אפשריות:

 :ההוספה לטבלה לא הצליחה 

 כדי לוודא שהערכים עטופים בגרש בצורה נכונה. h3או  h2בדף בכותרת  sql -הצג את מחרוזת ה  

 
  השגיאה:אם המידע שהתקבל מהטופס עבור שדה כלשהו ארוך מאורך השדה במסד הנתונים, תתקבל 

 
 )הרבה תווים(. true)תו אחד( או  Tלמשל: בדוק איך נשמר הערך הבוליאני בטבלה, האם 

  

 

 הצג את הטבלה כדי לבדוק שההוספה הצליחה

 

במקום השנה, נשרשר את תוכן 
 המתשנה המכיל את השנה

שרשור הסוגריים 
הסוגרים את רשימת 

 הערכים 

קטיעת המחרוזת כדי לשרשר את תוכן המשתנה. שים לב שהגרש שיעטוף את 
חלק ממחרוזת השאילתה לפני ואחרי  הערך המחרוזתי השמור במשתנה, הינו

 המשתנה.


