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אחזור נתוני הטבלה Select -
מבוסס על מחלקות שנכתבו ע"י :אלה מריאנובסקי
מבנה דף  jspלמשפט : select

I

יצירת אובייקט בשם  dbמסוג המחלקה :ForDataBase
)משפט זה שקול להפעלת הפעולה הבונה של המחלקה(

II

בניית הטבלה שתכיל את המידע שיישלף ממסד הנתונים במשפט :select

עמודה מסוג  thקובעת שדה כותרת
בטבלה.
 th - table headerשורה מעוצבת
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יצירת משפט ה sql -תוך שימוש בפונקציה  selectשל האובייקט  ,dbוהצגת
הנתונים בטבלה שנבנית בדף:

ולבסוף  -סגירת הדף:
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דוגמאות למשפטי  sqlלאחזור נתונים מטבלת הנתונים לפי קריטריון:
<%
")רשימת תנאי (  WHEREש הטבלה String sq = "SELECT * FROM
>%
רשימת התנאים
השוואת תוכ שדה לער השמור במשתנה:
•
)' " SELECT * FROM myTable WHERE (fieldName = ' " + varName +

•

שדה בודד:

•

שני שדות מקיימים תנאי:

'ער ' = ש שדה
)'כה ' = SELECT * FROM myTable WHERE (lName

'ער ' = ש שדה' AND 1ער ' = ש שדה2
)'ירושלי ' = SELECT * FROM myTable WHERE (age = 14 AND city

 ANDמקיי תנאי ראשו וג תנאי שני.
גיל ללא גרש הגיל הינו ער מספרי וסוג השדה בטבלה שבמסד הנתוני הוא מסוג .int
•

אחד השדות מקיימים תנאי' :ער ' = ש שדה' OR 1ער ' = ש שדה2
נציג רק את הש הפרטי ,והיישוב לכ הנרשמי מבית שמש ומירושלי :
)'ירושלי ' = ' OR cityבית שמש' = SELECT fName, city FROM myTable WHERE (city

OR
•

יכול לגור בעיר אחת או בעיר אחרת.

קירטיון  1או קריטריון :2
'ער '= ש שדה' AND 1ער ' = ש שדה2
'ער ' = ש שדה' AND 1ער ' = ש שדהOR 2
נציג את הש  ,הגיל ,דוא"ל והיישוב של כל הבנות מקבוצת גיל  2וכל הבני מקבוצת גיל :1
SELECT lName, fName, age, gender, city
FROM formTbl
)'WHERE (age = '2' AND gender = 'mail' OR age = '1' AND gender = 'female

שי ♥ AND :קוד ל  ORבחישוב הבוליאני.
שי ♥ :קבוצת הגיל נשמרת כסיפרה )מחרוזת
טקסט( ולכ יש לעטו את הער בגרש
מכל צד.
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