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תכנות בסביבת האינטרנט

קישור השרת למסד הנתונים
. שבפרויקט שלךSolution Explorer עבור לכרטיסייה
) (ראה איורApp_Code  לתיקייתhelper.cs העתק את קובץ

.1
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. חדשasp/aspx  פתח דף,לכל שאילתה

.3

:cs בדף
using
using
using
using
using
using
using

System;
System.Collections.Generic;
System.Linq;
System.Web;
System.Web.UI;
System.Web.UI.WebControls;
System.Data;

:קוד הדף

שים לב לשם המחלקה בה נרשם
using - ולמשפטי ה,הקוד
שתומכים בשם המחלקה

public partial class selectShowTable : System.Web.UI.Page
{
משתני מחרוזת
public string st = "";
שתוכנם יוחזר ללקוח
public string msg = "";
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
 שם מסד הנתונים:משתנה
{
string fileName = "users.mdf";
 שם הטבלה במסד הנתונים:משתנה
string tableName = "userTbl";
:SQL משפט
string sqlSelect = "SELECT * FROM " + tableName;
.שימוש במשתנה
DataTable table = Helper.ExecuteDataTable
(fileName, sqlSelect);
helper משפט הפונה לקובץ
int length = table.Rows.Count;
שמקשר בין השרת ומסד הנתונים
if (length == 0)
msg = ";"אין נרשמים
else
{
st += "<table border = '1' align = 'center'>";
st += "<tr>";
st += "<th><שם משתמש/th>";
st += "<th><שם פרטי/th>";
בניית טבלה בתוכה ישמר תוצאת
st += "<th><שם משפחה/th>";
.select -משפט ה

:
// שאר שדות הטבלה
st += "</tr>";

הילה קדמן

שים לב לקבוע את שדות הכותרת
select -לפי הבקשה במשפט ה
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for (int i = 0 ; i < length ; i++)
{
st += "<tr>";
st += "<td>" + table.Rows[i]["uName"] + "</td>";
st += "<td>" + table.Rows[i]["fName"] + "</td>";
st += "<td>" + table.Rows[i]["lName"] + "</td>";
:
st += "</tr>";
}
st += "</table>";
msg = "נרשמו:" + length + ";" אנשים

.הוספת התוכן לטבלה
פרטי כל רשומה יישמרו בשורה
נפרדת
aspx מחרוזות שיוצגו בדף

}
}
}

:aspx בדף

:קוד הדף

<%@ Page Title="" Language="C#" MasterPageFile="~/MasterPage.master"
AutoEventWireup="true" CodeFile="selectShowTable.aspx.cs"
Inherits="selectShowTable" %>
<asp:Content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="head" Runat="Server">
</asp:Content>
<asp:Content ID="Content2" ContentPlaceHolderID="ContentPlaceHolder1"
Runat="Server">
<%= st %>
<br />
<%= msg %>

aspx הצגת המחרוזות בדף

</asp:Content>

.צור קישור לדף מתוך הפרויקט

.4

!שים לב
.יש ליצור דף נפרד לכל שאילתה
:ההבדל בין הדפים
השאילתה
< שבטבלה שנבניתth> הכותרות
השדות שישולבו בטבלה

הילה קדמן
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