תכנות בסביבת האינטרנט

JSP

1

תוספת לדף מנהל -
הוספת כפתור עדכון ומחיקה ליד כל פרטי משתמש
עדכון ומחיקת רשומות מדף מנהל יכולה להתבצע באחד משני האופנים:
האחד – מוצגת הטבלה ותבתחית יש להקליד את מפתח הרשומה לעדכון (מספור אוטומטי  /שדה המפתח)
שנקבע לטבלה.
השני – ליד כל שורה המתארת את פרטי המשתמש ,נוסיף כפתור עדכון וכפתור מחיקה.
לחיצה על הכפתור תעביר אותנו לדף מתאים המבצע את המשימה.

הביצוע:
כל כפתור הינו חלק מטופס (מכאן שכל עמודה של עדכון  /מחיקה הינה טופס).
הכפתורים נוצרים בלולאה ,כשבכל שורה נוצרים שני כפתורים.
כדי שהכפתור ידע לאיזו רשומה הוא מתייחס ,נצמיד לו שדה מוסתר שישמור את שדה המפתח שנקבע
בטבלה.
הלולאה:
עבור כל שורה בטבלה ,בצע:
הצג את פרטי המשתמש.
i
הוסף טופס המכיל שדה מוסתר השומר את שדה המפתח של רשומה זו וכפתור,
ii
לחיצה על הכפתור תשלח לדף מחיקה
הוסף טופס המכיל שדה מוסתר השומר את שדה המפתח של רשומה זו וכפתור,
iii
לחיצה על הכפתור תשלח לדף עדכון
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<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=windows-1255"
pageEncoding="windows-1255"%>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<jsp:useBean id ="db" class = "jdbc.ForDataBase"/>
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1255">
<title>My Cars Site</title>
<link href = "style.css" type="text/css" rel="stylesheet">
</head>
<body dir = "rtl">
<table dir = "rtl" border = "1" cellpeding = "5" cellspacing = "5">
<tr style = "height: 70px;">
<td colspan = "2" style = "width: 1200px">
<%@ include file = "header.jsp" %>
</td>
</tr>
<tr style = "height: 450px;">
<td style = "width: 150px;">
<%@ include file = "menu.jsp" %>
</td>
<td style = "width: 1000px;">
<!-- ~~~~~~~~~~~~  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ כאן ישולב קוד הדף-->
<h1>usersTbl - < רשומים משתמשים טבלת/h1>
<table border = 1 dir = "rtl" cellpadding="4">
<tr bgColor = "lightgray">
<th> < משתמש שם/th>
<th> < פרטי שם/th>
<th> < משפחה שם/th>
<th> < ל\"דוא כתובת/th>
<th> < מגדר/th>
<th> < מגורים יישוב/th>
<th> < טלפון/th>
<th> < מחשבים/th>
<th><מוסיקה/th>
<th> < קולנוע/th>
<th> < טלוויזיה/th>
<th> < סוסים/th>
<th> < תגובה/th>
<th> < סיסמה/th>
</tr>

הדף כולו הינו חלק מהדפים
.הדינאמיים
זהו החלק המתייחס להצגת הטבלה

שורת הכותרת של הטבלה

<%
String sqlStr = "select * from usersTbl";
String [][] rs = db.select(sqlStr);

: בצע,עבור כל שורה בטבלה

int j,i;
for(i = 0 ; i < rs.length ; i++)
{
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.הצג את פרטי המשתמש
out.print("<tr>");
for(j = 0 ; j < rs[i].length ; j++)
{
if (j == 6)
out.print ("<td>" + rs[i][7] +"-"+rs[i][6] + "</td>");
else
if (j == 7);
else
out.print("<td>" + rs[i][j] + "</td>");
שדה מוסתר השומר את מפתח
הזיהוי של הרשומה

טופס לכפתור
מחיקה

טופס לכפתור
עדכון

ii

//--- לרשומה מחיקה כפתור.  בטבלה הרשומה של האוטומטי המיספור ערך מקבל--out.print("<td align=center>");
out.print("<form name = 'Delete' action = 'deleteRecord.asp'
method = 'post' onsubmit = 'return areUsure();'>");
out.print("<input type='hidden' name 'ID' value '" + rs[i][0] + "'>");
out.print("<input type = 'submit' value = '; )"> 'מחיקה
out.print("</form>");
out.print("</td>");
//--- לרשומה עדכון כפתור.  בטבלה הרשומה של האוטומטי המיספור ערך מקבל--out.print("<td align=center>");
out.print("<form name = 'Update' action = 'updateForm.asp' method =
'post'>");
out.print("<input type='hidden' name='ID' value='" + rs[i][0] + "'>");
out.print("<input type = 'submit' value = ';)">'עדכון
out.print("</form>");
out.print("</td>");

iii

}
out.print("</tr>");
}
%>
</table>
<%= "<div align = 'center' dir = 'rtl'><br>" + rs.length + "
</div><br />" %>
<center>
<form name="doIt" action="managerPage.jsp">
<input type="submit" value=">"ניהול לדף חזרה
</form>
</center>

רשומים משתמשים

<!-- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ -->
</td>
</tr>
<tr style = "height: 30px;">
<td colspan = "2" style = "width: 1200px">
<center>
<%@ include file = "footer.jsp" %>
</center>
</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
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