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 עדכון רשומות

 טבלה-שם עדכן טבלה
 ...  חדש-שדה = ערך-רשימת השדות לעדכון במבנה של: שם  קבע
 2= ערך 2שדה או/  וגם  1= ערך 1או  שדה  = ערך בטבלה-שדהתנאי לוגי במבנה של:    עבור

UPDATE  שם הטבלה 

SET  fieldName1 = newValue1, fieldName2 = newValue2, … 

WHERE  fielsdName = value ; 

 העדכון יכול להיעשות על רשומה אחת או על קבוצת רשומות, בהתאם לתנאי החיפוש.

 :עדכון שדה בודד ברשומה
UPDATE הטבלה -שם    

SET  לעדכון-שדה-שם העדכון-ערך =    

WHERE שדה מקיים תנאי לוגי -שם  ; 

 דוגמאות:

 הוספת כתובת דוא"ל לבני:

 UPDATE contactsTbl  

 SET email = 'banni@gmail.com'  

 WHERE name = 'Banni' ;  

 , כולן תעודכנה.Benni:  אם יש יותר מרשומה אחת שבה השם הוא שים 
 

 ניתן לחפש רשומה לעדכון על פי תנאי מורכב:

  12-12-2012 -לציוני כל התלמידים שנבחנו במקצוע מתמטיקה ב 15%הוסף 

UPDATE gradesTbl  

SET grade = grade * 1.15 

WHERE subject = 'math'  AND  date = '2012-12-12' ;   

  12קבע את מחירם של כל הורדים או של כל הפרחים בצבע אדום להיות ₪: 

UPDATE flowerTbl  

SET price = 12 

WHERE name = 'rose'  OR  color = 'red' ;   

 

 עדכון מספר שדות ברשומה:
UPDATE הטבלה -שם    

SET  1לעדכון-שדה-שם 1העדכון-ערך =  2לעדכון-שדה-שם ,   2העדכון-ערך =    , … 

WHERE שדה מקיים תנאי לוגי -שם  ; 

 :דוגמה

UPDATE contactsTbl  

SET email = 'banni@gmail.com' ,  phone = '8877665',  prefix = '054'  

WHERE uName = 'Banni'  AND pass = '123123'  ; 
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 עדכון פרטים לרשומה בודדת

  משתמש רשום יכול לעדכן את פרטיו. פעולת העדכון כולל כמה שלבים:

 למשתמש(. loginזיהוי הרשומה שיש לעדכן )בדף  .1

 (.update.aspxטי הרשומה הקיימים בטבלה ושינוי השדות הרצויים  )דף הצגת פר .2

 (.update.aspx.csלערכי השדות החדשים )בדף   updateפעולת  .3

 

 זיהוי הרשומה - 1שלב 

ע"י שם המשתמש והסיסמה. לאחר הפעלת שאילתת איתור הרשומה  login.aspxהמשתמש מתחבר בדף 
המתאימה למשתמש, הקשר שבין הדף ומסד הנתונים נסגר. כדי לעדכן את פרטי המשתמש, עלינו לחדש את 

 .Sessionהקשר, ולכן נשמור גם את שם המשתמש והסיסמה באובייקטים מסוג 

לאיתור המשתמש  קמור את שמו הפרטי. שם זה אינו מספישיש  Session)כזכור, יצרנו עבור המשתמש אובייקט 
 בטבלה כי ייתכן ויש יותר ממשתמש אחד בשם זה, אבל שם המשתמש לעומת זאת ייחודי לכל משתמש(.

 את האובייקטים המתאימים: Global.asaxנוסיף לדף 

 

 

 

 ,Sessioיצרנו שני אובייקט 
 userNameלשמירת  userהאחד 
 הסיסמה.לשמירת  passוהשני  

 

 

 

את פרטי  ןוקיבלנו את רשומת המשתמש, נעדכ select -, לאחר שהפעלנו את שאילתת ה login.aspxבדף 
 האובייקטים:

 

 

  

השינויים / תוספות לדפים  
 הקיימים מסומנים במסגרת
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 הצגת פרטי הרשומה לעדכון - 2שלב 

 פס הרישום לאתר, אך נציג בתוכו רק את הפרטים שהמשתמש ירצה לעדכן, ובו טופס הדומה לטו aspxנבנה דף 
 ניתן לעדכן שם משתמש(. לאים וכד'. )שים לב! רלמשל: כתובת דוא"ל, סיסמה, מספר טלפון וקידומת, יישוב מגו

 

 המתאימים לשדות העדכון )כמו בטופס ההרשמה(. בדיקות התקינותנוסיף לדף את כל 

 

 

 

 נאתר את הרשומה )ראה חלק א'(, ונציג את הפרטים כפי שהם מופיעים במסד הנתונים )בחלק ב'(. 3בשלב 

 

 

  עדכון שדות מסוגים שוניםהצגה וראו בהמשך כללים ל

 ב' סעיף 3ראה שלב 
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 עדכון הטבלה - 3שלב 

נבנה והוראות לשליפת המידע השמור באובייקטים החדשים שיצרנו,   update.aspx.csנרשום בדף  א.
 שתאתר את פרטי המשתמש: selectשאילתת 

 

  שים לב!
 לא ניתן לבצע השמה מהסוג:  מחרוזת מקבלת אובייקט )כי טיפוסי המידע לא תואמים(.

     ;string user = (string)Session.["user"]כדי לקחת את פרטיהאובייקט ניתן לבצע המרה למחרוזת:  
  ()ToStringאו לשים במחרוזת את תוצאת הפעולה 

     ;()string user = Session.["user"].ToString           של העצם, המחזירה מחרוזת:
 
 

 

 

 

 

 

הצליח, ואותרה הרשומה, ניקח את הפרטים שברצוננו לשנות ונשמור במשתנים  Selectאם משפט  ב.
public. .)אם לא הצליח, משתנים אלו יכילו מחרוזת ריקה ושאילתת העדכון לא תתבצע( 

  

 

 

 שתציג ערך זה: value, ונוסיף לכל שדה תגית נחזור לטופס 

 

 
  

 כדי לוודא שרשמנו את השאילתה בצורה נכונה )תווי רווח, שגיאות הקלדה וכד'(,  
 .aspxולהציג את המחרוזת בדף  sqlעבור שאילתת  publicמומלץ ליצור מחרוזת 

 
<h3 dir = "ltr"><%= sql %></h3> 
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למרות שהמשתמש עדכן את הסיסמה, עדיין יש לבצע עדכון על הרשומה המכילה את הסיסמה הישנה.  שימו לב!
 העדכון יוכל המשתמש להתחבר רק בסיסמה החדשה.לאחר    
   יש אתרים שנוהגים לנתק את המשתמש לאחר שינוי הסיסמה ומבקשים ממנו להתחבר שוב עם    
 הסיסמה החדשה.   

 
  

 בדיקת תקינות הקוד שכתבנו:
קטע זה נועד לוודא שהטופס 
מעביר נתונים תקינים. לאחר 

שנוודא שהשאילתה עובדת באופן 
 תקין, נסיר קטע זה.

 הפעלת שאילתת העדכון
 

 את כל ההוראות  בסיום לא לשכוח להסיר

 המציגות את השאילתות והטבלאות  
 שנועדו לצרכי בדיקת תקינות הקוד בלבד!
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 הצגה ועדכון שדות בעלי ערך מתוך רשימת ערכים קבועה

 

   הצגה ועדכון שדה מסוג כפתור רדיו

 :נראה כך בטופס הרישום דה מגדרש

 

 .(checked -מסומן ב)  "זכר"רך ברירת המחדל היא ע

 

 עדכן בטבלה.וכעת ברצונה להנכון את שדה המגדר  מןסמשתמשת שמילאה הטופס שכחה ל

    :עבור שדה המגדר משתנה מחרוזתי csבדף ניצור 

 :שומה במסד הנתוניםרנשלוף את המידע הרשום ב

 

  :(aspx) בטופס עדכון הפרטים מחרוזת שתוצגה ציג אתנ

 

 

 

 .במקומות המתאימים לשאילתת העדכון תוהערך מהטופס והוספ את חתלקכעת נותר רק 

ך החדש מטופס העדכוןשליפת הער   

שאילתת העדכוןבשדה ה עדכוןלהוספת השורה    
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   הצגה ועדכון שדה מסוג רשימה נגללת

  :הטלפון ומספר הטלפון בטופס הרישום נראים כך שדה בחירת קידומת למספר

 

 

 :פרטי השדהאופן דומה ניצור מחרוזת שתכיל את ב

 :גע ברשומה שבמסד הנתוניםונבנה מחרוזת שתציג את האפשרויות השונות והאפשרות שקיימת כר

 
 :(aspx) בטופס עדכון הפרטים תוצגי שהיא פכמחרוזת ה

 

 

 

 

. 
 , כפי שעשינו לשדות האחריםלשאילתת העדכון הערך ף אתהוס 
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 (למשל שנת לידה) רשימה נגללת המכילה ערכים סדורים

 

 

 

 

 

 

 

 

   הצגה ועדכון שדה מסוג תיבת בחירה

 

 ומסד הנתונים checkboxתיבת בחירה ראה הסבר בדף 

 

 

 

 

 

 

http://blog.csit.org.il/UpLoad/FilesUpload/checkboxAndDB_aspx.pdf

