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Active Server Pages.NET, w skrócie ASP.NET, jest najnowsz¹ wersj¹ popularnej 

technologii ASP opracowanej przez firmê Microsoft i s³u¿¹cej do tworzenia 

dynamicznych aplikacji internetowych. ASP.NET jest jednak czym� wiêcej ni¿ 

zwyczajnym uaktualnieniem klasycznej technologii ASP — zupe³nie nowy model 

programistyczny oraz wiele nowych narzêdzi to tylko dwie spo�ród wielu cech, którymi 

siê wyró¿nia. Pomiêdzy klasyczn¹ technologi¹ ASP a jej now¹ wersj¹ istnieje bardzo 

wiele ró¿nic. Sprawiaj¹ one, i¿ nauczenie siê ASP.NET nie jest ³atwe. Niemniej jednak, 

dziêki niniejszej ksi¹¿ce poznanie ASP.NET stanie siê znacznie prostsze.

Bez w¹tpienia znajomo�æ klasycznej technologii ASP, b¹d� innych rozwi¹zañ 

umo¿liwiaj¹cych tworzenie dynamicznych aplikacji internetowych, mo¿e pomóc 

w nauce ASP.NET, niemniej jednak aby korzystaæ z niniejszej ksi¹¿ki, nie trzeba mieæ 

¿adnego do�wiadczenia programistycznego. Opis zagadnieñ omawianych w ka¿dym 

z rozdzia³ów by³ opracowywany przy za³o¿eniu, ¿e Czytelnik nie zajmowa³ siê dot¹d 

technologi¹ ASP. Jednak je�li tworzy³e� ju¿ aplikacje internetowe przy u¿yciu ASP, to na 

pewno z chêci¹ przeczytasz punkty „To nie jest ASP!”, które mo¿na znale�æ pod koniec 

ka¿dego z rozdzia³ów ksi¹¿ki. Zawieraj¹ one podstawowe informacje na temat ró¿nic 

pomiêdzy klasyczn¹ technologi¹ ASP a ASP.NET.

Nowe mo¿liwo�ci technologii ASP.NET sprawiaj¹, ¿e projektowanie i tworzenie 

dynamicznych stron WWW sta³o siê wyj¹tkowo ³atwe. Na przyk³ad ASP.NET udostêpnia 

wiele, niezwykle potê¿nych, elementów steruj¹cych — znaczników, które przypominaj¹ 

znaczniki HTML i daj¹ wiele ró¿nych mo¿liwo�ci, jak na przyk³ad: wy�wietlanie 

kalendarza, losowo wybieranych reklam, czy te¿ tabel HTML, których komórki zawieraj¹ 

informacje pobierane z baz danych. Te wyj¹tkowe elementy steruj¹ce pozwalaj¹ 

programistom na generowanie z³o¿onego kodu HTML zgodnego z obowi¹zuj¹cymi 

standardami, przy minimalnym nak³adzie pracy. Podstawowe informacje na temat tych 

elementów steruj¹cych oraz sposobów ich wykorzystania mo¿na znale�æ w rozdziale 5., 

„Podstawy tworzenia formularzy internetowych”. Ksi¹¿ka „ASP.NET dla ka¿dego” 

sk³ada siê z 21 rozdzia³ów, które wyja�niaj¹ wszelkie zawi³o�ci zwi¹zane 

z wykorzystaniem technologii ASP.NET. Ka¿dy z rozdzia³ów zawiera przydatne 

informacje, które niezw³ocznie bêdziesz móg³ wykorzystaæ przy tworzeniu w³asnych 

aplikacji internetowych. Przyjêty w ksi¹¿ce sposób przedstawiania wiedzy, polegaj¹cy 

na tym, i¿ ka¿dy kolejny rozdzia³ omawia nowe zagadnienia, bazuj¹c przy tym na 

wiedzy wyniesionej z lektury poprzednich rozdzia³ów, jest najlepszy dla pocz¹tkuj¹cych 

programistów, gdy¿ umo¿liwia im szybkie poznanie cech tej nowej, fascynuj¹cej 

technologii.
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Rozdział 10.
Korzystanie z baz danych
za pomocą obiektów
ADO.NET

Po przeczytaniu dwóch poprzednich rozdziałów czytelnik znalazł się na najlepszej
drodze, aby zostać ekspertem z dziedziny baz danych. Rozdział 8. „Podstawowe wia-
domości na temat tworzenia baz danych” zawierał wprowadzenie do baz danych oraz
krótkie omówienie zastosowania ich w środowisku ASP.NET. W rozdziale 9. opisano
stosowanie obiektu sterującego ������� i innych obiektów, dla których występuje
wiązanie danych, w formularzach internetowych. Do tej pory jednak nie zamieszczo-
no szczegółowych informacji na temat obiektów ADO.NET.

W niniejszym rozdziale zostanie opisane środowisko programowania ADO.NET oraz
sposób współpracy tego środowiska ze środowiskiem ASP.NET. Znajdzie się tu sporo
teorii wzbogaconej jednak wieloma przykładami. Na podstawie wiadomości z niniej-
szego rozdziału czytelnik powinien umieć odczytywać dane, zapisane w dowolnym
magazynie danych (data store) z poziomu kodu strony ASP.NET, aby w wyniku
otrzymać dynamiczne strony z obsługą danych (data-enabled pages).

W niniejszym rozdziale omówione zostaną następujące zagadnienia:

� modyfikowanie danych zapisanych w obiekcie �������,

� posługiwanie się obiektami ������� oraz ����	�
��,

� automatyczne odzwierciedlanie w źródle danych zmian wprowadzanych
w obiekcie ������� za pomocą obiektu ����
�������������,

� stosowanie obiektu ����
���������,

� stosowanie obiektu ����
������,

� stosowanie obiektu ����
����������,

� stosowanie obiektu ����
�����������.
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Wprowadzenie do technologii ADO.NET

Obiekty ADO.NET jest to kolejny etap rozwoju obiektów ��� (ActiveX Data Object).
Przy ich tworzeniu wykorzystano model dostępu do danych, u którego podstaw leżą
takie cechy Internetu jak: skalowalność (scalability) i brak zachowywania danych
stałych pomiędzy żądaniami użytkownika (statelesness) oraz język XML. Obiekty te
stanowią interfejs do wszystkich źródeł danych zgodnych ze standardem OLE DB,
umożliwiając łączenie się z takim źródłem, wykonywanie operacji na danych oraz
aktualizację źródła. Można z nich korzystać z systemu zdalnego, za pomocą aplikacji
rozproszonych lub za pomocą danych odłączonych (disconnected data).

Dzięki obiektom ADO.NET programista tworzący strony ASP.NET może używać w ko-
dzie strony danych dowolnego typu. Obiekty te umożliwiają użytkownikom odczyty-
wanie i zmianę danych zapisanych w dowolnym rodzaju składnicy danych, włączając
w to bazy danych, pliki tekstowe oraz magazyny danych XML (XML data stores).
Wskazane jest, aby dokładnie zapoznać się z obiektami ADO.NET, ponieważ spełniają
one ważną rolę przy tworzeniu aplikacji dynamicznych. Poznanie wszystkich puła-
pek, jakie można napotkać przy ich stosowaniu, zaoszczędzi poźniejszych kłopotów.

ADO.NET kontra ADO

Chociaż firma Microsoft ogłosiła, że technologia ADO.NET jest tylko kolejnym eta-
pem rozwoju obiektów ��� i zawiera częściowo takie same obiekty, technologia ta
jest jednak zupełnie odmienna od swojego poprzednika. Podczas gdy w przypadku
obiektów ��� konieczne było połączenie z magazynem danych, to obiekty ADO.NET
komunikują się ze źródłem danych za pomocą języka XML. Dlatego obiekty AD-
O.NET są bardziej wydajne w przypadku aplikacji internetowych.

Podstawową zmianą, jaką wprowadzono w obiektach ADO.NET w stosunku do ���,
jest zastosowanie języka XML do wymiany danych. XML jest to rozszerzalny język
znaczników (extensible markup language), zapisywany w formacie pliku tekstowego,
podobny do HTML, który stanowi bardzo wydajny sposób przedstawiania danych
(XML zostanie omówiony w następnym rozdziale, „Użycie XML w ASP.NET”).
Technologia ADO.NET jest ściśle złączona z XML i korzysta z tego języka do wyko-
nywania wszystkich operacji. Umożliwia to obiektom ADO.NET uzyskanie dostępu
do magazynu danych, wymianę danych oraz zachowywanie magazynu danych łatwiej
niż w przypadku obiektów ���. Obiekty ADO.NET pracują również bardziej wydaj-
nie, ponieważ można łatwo dokonywać konwersji typów danych wymienianych za
pomocą języka XML, nie marnując czasu procesora na skomplikowane przekształca-
nie typów, jak miało to miejsce w przypadku obiektów ���.

Inną poważną zmianą jest sposób współpracy obiektów ADO.NET z bazami danych.
Obiekty ��� wymagały blokowania dostępu do zasobów bazy danych i nadmierne
długich połączeń dla aplikacji napisanych w tej technologii, co nie ma miejsca w przy-
padku obiektów ADO.NET. Obiekty te korzystają z odłączonych zbiorów danych (di-
sconnected data sets) (za pomocą obiektu �������), co pozwala uniknąć długotrwa-
łych połączeń i blokowania baz danych. W ten sposób aplikacje ADO.NET stają się
skalowalne, ponieważ użytkownicy nie rywalizują o dostęp do zasobów bazy danych.
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Zmiany wprowadzone w technologii ADO.NET w stosunku do technologii ADO ze-
brano w tabeli 10.1.

Tabela 10.1. Zmiany wprowadzone w technologii ADO.NET w stosunku do technologii ADO

Technologia ADO Technologia ADO.NET

Przedstawienie danych:

Obiekt ���������, przypominający pojedynczą
tabelę lub wynik kwerendy.

Obiekt 	
�
���, który może zawierać wiele tabel
z wielu źródeł danych.

Dostęp do danych:

Sekwencyjny dostęp do wierszy zapisanych
w obiekcie ���������.

Umożliwia całkowicie niesekwencyjny dostęp
do danych zapisanych w obiekcie 	
�
���
za pomocą hierarchii kolekcji.

Relacje pomiędzy wieloma tabelami:

Dane z wielu tabel można połączyć w jednym
obiekcie ��������� za pomocą instrukcji SQL
JOIN i UNION.

Do przechodzenia pomiędzy powiązanymi
tabelami służą obiekty 	
�
���
���.

Współdzielenie danych:

Konieczne jest dokonanie konwersji typu danych
na typ akceptowany przez system-odbiorcę,
co obniża wydajność aplikacji.

Korzysta się z XML, więc konwersje typów
nie są konieczne.

Możliwość programowania:

Za pomocą obiektu ��������� można przesłać
dane do odpowiednich elementów składowych
źródła danych.

Korzysta z mechanizmów silnej kontroli typów
danych języka XML (strongly typed characteristics
of XML); nie wymaga korzystania z części
składowych magazynu danych (tabele, wiersze,
kolumny); można odwoływać się do wszystkiego
przez nazwę.

Skalowalność:

Wynikiem walki o dostęp do źródła danych
jest blokowanie dostępu do bazy danych
oraz połączenia z bazą.

Nie występuje blokowanie dostępu do bazy
danych ani długotrwałe aktywne połączenia,
więc nie ma walki o dostęp do danych.

Zapory ogniowe:

Stosowanie zapór ogniowych w tym przypadku
jest problematyczne, ponieważ zapory blokują
wiele rodzajów zapytań.

Można stosować zapory ogniowe, ponieważ
umożliwia to zastosowanie języka XML.

Technologia ADO.NET a język XML

Język XML jest bardzo przydatnym narzędziem do dystrybucji danych. Jest całkowicie
tekstowy, co oznacza, że łatwo jest w tym języku pisać i czytać aplikacje, które mogą
być przesyłane w ramach środków bezpieczeństwa ustanowionych w Internecie.

XML zapisuje dane, stosując hierarchiczne przedstawienie pól i danych, które zawie-
rają. Na przykład, baza danych �����������, zawierająca pola ��������, ������ ���!
��� oraz �������������, mogłaby zostać przedstawiona w postaci tekstowej w nastę-
pujący sposób:
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Jest to podstawowa struktura, która może być wykorzystana jako szablon dokumentu
XML. (W rzeczywistości kod jest nieco bardziej skomplikowany niż powyższy przy-
kład, ale informacje na ten temat wykraczają poza zakres niniejszej książki). Powyższy
schemat można zastosować do przedstawiania wszystkich danych zapisanych w tabelach:
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Powyższy kod można odczytywać za pomocą edytora tekstów (na przykład program
Notatnik), podczas gdy odpowiadająca mu tabela bazy danych może być odczytywa-
na tylko za pomocą narzędzi dostępnych w danej aplikacji bazodanowej lub poprzez
dokonanie konwersji do innej bazy danych. Język XML jest niezależnym od imple-
mentacji, wydajnym narzędziem do zapisywania i przesyłania danych.

Dlatego też taka forma komunikacji została zaadaptowana dla potrzeb baz danych
oraz ich interfejsów. Ułatwia to wszystkim życie. W technologii ADO.NET stosuje
się język XML do wymiany danych i do wewnętrznego przedstawienia danych. Dane
natychmiast po odczytaniu z bazy danych przekształcane są na postać XML i przesy-
łane wszędzie tam, gdzie trzeba. Ponieważ praktycznie każda aplikacja potrafi od-
czytać XML1, zapewnia to zgodność postaci danych; dane mogą być przesyłane do
dowolnego systemu i pewne jest, że odbiorca potrafi je odczytać.

Zastosowanie języka XML w technologii ADO.NET jest wielkim krokiem ku udo-
stępnianiu aplikacji jako usług internetowych, co jest celem istnienia środowiska
.NET. W tym miejscu przedstawione są tylko podstawowe wiadomości w skrócie, ale
w kolejnych kilku rozdziałach przy tworzeniu programów rozproszonych ujawnią się
zalety tego narzędzia.

                                                          
1
 Autor ma na myśli łatwość odczytu danych zapisanych w formacie XML. Może to zrobić najprostszy

edytor tekstowy. Nie spodziewajmy się jednak, że otworzymy taki dokument za pomocą programu do

obróbki grafiki — przyp. red.
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Model obiektowy ADO.NET

Środowisko ADO.NET składa się dwóch głównych części: obiektów �������, które
omówiono szczegółowo w poprzednim rozdziale, oraz usługodawców zarządzanych
(managed providers). Obiekt ������� przedstawia dane przekazywane pomiędzy skład-
nikami środowiska ADO.NET, na przykład z bazy danych do strony ASP.NET. Jest
to mechanizm przedstawiania danych poza magazynem danych.

Usługodawcy zarządzani (managed providers) służą jako warstwa komunikacyjna
pomiędzy obiektami ������� a magazynami danych. Umożliwiają łączenie się z ma-
gazynem danych zgodnym ze standardem OLE-DB (na przykład Microsoft Access),
uzyskanie dostępu, wykonywanie różnych operacji oraz odczytywane danych z tego
magazynu.

W firmie Microsoft opracowano dwóch usługodawców zarządzanych dla technologii
ADO.NET: SQL Managed Provider oraz OLE DB Managed Provider. Pierwszy z nich
służy wyłącznie do współpracy z SQL Serverem i zawiera wszystkie metody do ko-
munikacji pomiędzy SQL Serverem i obiektem �������. Drugi z nich, OLE DB, po-
średniczy w ustanowieniu komunikacji pomiędzy obiektem ������� a dowolnym źró-
dłem danych zgodnym ze standardem OLE DB. W obydwu przypadkach podstawowy
zakres funkcji do współdziałania z magazynami danych jest jednakowy, więc na czym
polega różnica?

SQL Managed Provider do wymiany danych z SQL Serverem korzysta z protokołu pod
nazwą tabelaryczny strumień danych (tabular data stream). Jest to bardzo efektywny
sposób komunikowania się z SQL Serverem, w którym nie korzysta się z OLE DB,
ADO ani ODBC. Protokół ten jest całkowicie obsługiwany przez maszynę wirtualną
CLR, więc ma wszystkie zalety opisane do tej pory. Dlatego właśnie Microsoft poleca
stosowanie magazynów danych SQL Servera w technologii ADO.NET i ASP.NET.

Usługodawca SQL (SQL provider) w technologii ADO.NET współpracują tylko z SQL
Serverem w wersji 7.0 lub wyższej. W przypadku korzystania z wcześniejszej wer-
sji należy zastosować usługodawcę OLE DB.

Usługodawca OLE DB (OLE DB Provider) umożliwia efektywną komunikację z in-
nymi magazynami danych — może być nawet w razie potrzeby stosowany do komu-
nikacji z SQL Serverem.

Każdy z usługodawców zarządzanych składa się z trzech elementów:

� Interfejsów do łączenia się z magazynami danych, przetwarzania poleceń
oraz współpracy z obiektem �������.

� Strumienia danych do uzyskania szybkiego i efektywnego dostępu do danych
(przypomina obiekt �������, ale jest szybszy i ma mniej funkcji).

� Obiektów, które łączą się z bazą danych i wykonują polecenia bazy danych
niskiego poziomu, zależnych od systemu.
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W dalszej części niniejszej książki stosowany będzie usługodawca OLE DB, ponie-
waż umożliwia on dostęp do typów danych, które będą wykorzystywane. Składnia
w przypadku obydwu usługodawców jest podobna, więc zmiana usługodawcy na
usługodawcę SQL nie powinna być trudna.

W rzeczywistości wszystkie obiekty usługodawców ADO mają przedrostek ����
.
W większości przypadków wystarczy zastąpić go przedrostkiem SQL, importować

przestrzeń nazw ������"����"�#$ i w ten sposób umożliwić stosowanie usługo-
dawcy SQL zamiast usługodawcy OLE DB.

Obiekt DataSet — ciąg dalszy

W poprzednim rozdziale pominięto kilka pojęć i atrybutów związanych z obiektem
�������.

Znając już obiekt ������� ważne jest, aby pamiętać, że jest on jednostką całkowicie
niezależną od źródła danych. Z tego powodu obiekt ������� określa się jako odłączony
(disconnected). Dzięki temu każdy z użytkowników otrzymuje swoją kopię danych,
z którymi może zrobić, co tylko zechce. Zmiany dokonane w obiekcie ������� nie
mają automatycznego odzwierciedlenia w źródle danych. Każda zmiana musi być
w sposób jawny wprowadzona do źródła danych za pomocą metod, które zostaną
podane w dalszej części niniejszego rozdziału.

W tabeli 10.2 zamieszczono atrybuty obiektu �������.

Tabela 10.2. Atrybuty obiektu DataSet

Atrybut Opis

�
�������'� Wskazuje, czy przy porównywaniu łańcuchów znaków w obiektach
	
�
(
)�� będą uwzględniane duże i małe litery.

	
�
����
*� Odczytuje lub nadaje nazwę bieżącego obiektu 	
�
���.

	��
���+�� Wyświetla dane z obiektu 	
�
��� w postaci dostosowanej do konkretnych
potrzeb. Umożliwia to wyszukiwanie danych, filtrowanie, przechodzenie
pomiędzy tabelami itd.

,������������
��� Wskazuje, czy istniejące ograniczenia w bazie danych powinny być
widoczne przy aktualizacji.

,-������.��/����� Pobiera zbiór danych użytkownika.

"
�,����� Wskazuje, czy wystąpiły błędy w wierszach tablic obiektu 	
�
���.

���
���� Pobiera zbiór relacji pomiędzy tabelami obiektu 	
�
���.

(
)��� Pobiera zbiór tabel obiektu 	
�
���.

0��123 Pobiera lub ustawia dane XML albo schemat XML (XML schema)
obiektu 	
�
���.

123	
�
 Pobiera lub ustawia tylko dane XML obiektu 	
�
���.

0��123��4�*
 Pobiera lub ustawia tylko schemat XML obiektu 	
�
���.



Rozdział 10. ♦ Korzystanie z baz danych za pomocą obiektów ADO.NET 285

W tabeli 10.3 zamieszczono metody obiektu �������.

Tabela 10.3. Metody obiektu DataSet

Metoda Opis

5���/��4
�6�� Przekazuje wszystkie zmiany dokonane w obiekcie 	
�
���, od jego
pobrania lub od ostatniego wywołania metody 5���/��4
�6��.

���
� Usuwa wszystkie wiersze we wszystkich tabelach obiektu 	
�
���.
Nie usuwa rzeczywistej zawartości bazy danych.

����� Kopiuje strukturę obiektu 	
�
���, łącznie z tabelami danych
(obiekty 	
�
(
)��), relacjami i ograniczeniami.

��/� Kopiuje strukturę i dane zapisane w danym obiekcie 	
�
���.

0���4
�6�� Zwraca kopię obiektu 	
�
���, zawierającą wszystkie zmiany dotyczące
danych, wprowadzone od ostatniego pobrania.

0���4�����
���� Pobiera zbiór relacji potomnych (podrzędnych) określonej tablicy.

0��.
�������
���� Pobiera zbiór relacji macierzystych (nadrzędnych) określonej tablicy.

"
��4
�6�� Wskazuje, czy obiekt 	
�
��� zawiera jakiekolwiek zmiany.

2��6� Scala dany obiekt 	
�
��� z innym.

��
�123 Wczytuje schemat XML (XML schema) i dane XML (XML data)

do obiektu 	
�
���.

��
�123	
�
 Wczytuje dane XML do obiektu 	
�
���.

��
�123��4�*
 Wczytuje schemat XML do obiektu 	
�
���.

��7����4
�6�� Odrzuca wszystkie zmiany dokonane w danym obiekcie 	
�
���.

��������
���� Zmienia wartość atrybutu ���
���� na wartość domyślną.

�����(
)��� Zmienia wartość atrybutu �
)��� na wartość domyślną.

�4����.��������
���� Wskazuje, czy atrybut ���
���� powinien zostać zachowany.

�4����.�����(
)��� Wskazuje, czy atrybut �
)��� powinien być zachowany.

8���123 Zapisuje kod XML przedstawiający obiekt 	
�
���, łącznie z danymi
i schematem, do pliku XML.

8���123	
�
 Zapisuje kod XML przedstawiający obiekt 	
�
��� (tylko dane) do pliku XML.

8���123��4�*
 Zapisuje kod XML przedstawiający obiekt 	
�
��� (tylko schemat)
do pliku XML.

W powyższych tabelach nie zamieszczono wszystkich atrybutów i metod obiektu ����!
���. Pominięto niektóre dziedziczone atrybuty i metody. Więcej informacji na ten
temat można znaleźć w dokumentacji firmowej .NET Framework SDK lub w dodat-
ku C. „Obiekty ADO.NET — właściwości i metody”.

Teraz widać, że obiekt ������� ma wiele funkcji, które wcześniej pominięto, na przy-
kład odczytywanie i zapisywanie danych za pomocą języka XML. Nie należy bać się
eksperymentowania z ustawieniami podanych powyżej atrybutów. Obiekty �������
i ������� mają również większość takich samych atrybutów jak obiekt �������, więc
nie zostały opisane. Rysunek 10.1 przedstawia model obiektu �������.
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Rysunek 10.1.
Model obiektu

DataSet

Modyfikowanie danych w wierszu (obiekt DataRow)

Ponieważ działanie obiektu ������� jest już znane, opisane zostanie teraz modyfiko-
wanie danych zapisanych w danym obiekcie. Dane zapisane są w obiekcie �������
w postaci przypominającej bazę danych; obiekt taki zawiera tabele, kolumny i wiersze.
Często modyfikuje się dane zapisane w obiekcie ������� za pomocą wyrażeń SQL,
które zmieniają dane w wielu rekordach jednocześnie, ale czasem konieczny jest ści-
ślejszy nadzór nad każdym z wierszy. Obiekt ������� przedstawia wiersz danych za-
pisanych w obiekcie ����	�
��. Jak podano w poprzednim rozdziale, można edyto-
wać bezpośrednio zawartość każdego z wierszy (obiektów �������).

Należy też znać kilka innych właściwości obiektów ������� i ����	�
��. Po pierwsze,
jest to atrybut ��������, który wskazuje stan bieżącego wiersza. Atrybut ten może
mieć wartość �����%��, ���%��&��, ���, ������� oraz '��� ���. �����%�� oznacza, że
wiersz został utworzony, ale nie jest częścią żadnego zbioru wierszy (obiekt ������!
�������) obiektu �������. Znaczenie kolejnych czterech nie wymaga objaśnień.

Jako część atrybutu �������� obiekt ����	�
�� zawiera trzy wersje każdego z wier-
szy: pierwotną, aktualną oraz proponowaną. Wersje te służą do określenia stanu wier-
sza (atrybut ��������). Wersja pierwotna jest to stan wiersza po dodaniu po raz
pierwszy do obiektu ����	�
��. Zazwyczaj są to takie same wartości jak w bazie da-
nych. Wersja aktualna jest to wersja po wprowadzeniu zmian. Wersja proponowana
występuje tylko w jednym przypadku — kiedy dla danego wiersza wywołano metodę
��&��(���.

Metoda ��&��(��� jest stosowana do dokonywania zmian w wierszach bez koniecz-
ności stosowania się do reguł poprawności. Na przykład, jeśli mamy kilka wierszy,
które muszą zostać dodane do określonej wartości, można przejść do trybu edytowa-
nia i wykonywać dowolne operacje. Wywołanie metody (��(��� lub ������%��&��
kończy tryb edytowania i przywraca stosowanie reguł poprawności. Tryb edytowania
można również wykorzystać do anulowania proponowanych zmian. Proces modyfi-
kowania wiersza przedstawiono na rysunku 10.2.
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Rysunek 10.2.
Modyfikowanie
wiersza

Wartość pierwotna (ze źródła danych) jest przenoszona do obiektu �������, kiedy wy-
woływana jest metoda )���. Po dokonaniu zmian wartość ta staje się wartością aktu-
alną. Na tym etapie można przywrócić wartość pierwotną, dokonać aktualizacji źródła
danych, wpisując do niego wartość aktualną, lub też powrócić do trybu edytowania.
W trybie edytowania można potwierdzić wprowadzone zmiany i dokonać aktualizacji
magazynu danych lub anulować zmiany i przywrócić wersję pierwotną lub aktualną.
W rzeczywistości można przywrócić dowolną wersję, a następnie dokonać aktualizacji
magazynu danych w trybie edytowania. Każda z tych wersji jest dostępna za pomocą
atrybutów �������*������"���&����, �������*������"������ oraz �������*������"
+�������.

Przy modyfikowaniu danych w wierszu (�������) mogą z różnych przyczyn wystąpić
błędy. Każdy z błędów zapisany jest w atrybucie ���(���� obiektu ������� w postaci
tekstowej. Można również ręcznie wpisywać błędy do tego atrybutu. Wszystkie błędy
można odczytać jednocześnie za pomocą metody ,��(�����, która zwraca tablicę
obiektów ������� (wierszy). Jeśli wystąpi jakikolwiek błąd, nie zostanie wykonane
łączenie ani aktualizacja źródła danych. Najpierw należy usunąć przyczyny błędów.
Nie należy przejmować się, jeśli brzmi to niezrozumiale. Wszystko będzie jaśniejsze
po zapoznaniu się z przykładami.

Obiekt ������� zawiera dwie metody, ������ oraz ����-�, które wydają się bardzo
podobne, ale jest między nimi bardzo istotna różnica. Metoda ������ całkowicie usu-
wa wiersz razem z danymi, które zawiera. Potem nie ma już dostępu do tych danych.
Za pomocą metody ����-� usuwa się wiersz z tabeli (obiekt ����	�
��) i w ten sposób
nie ma już do niego dostępu z poziomu programu. Jednak rzeczywiste źródło danych
nie zostało naruszone, więc dane nadal są na swoim miejscu, ale nie widać ich. Jest to
przydatne, jeśli nie wszystkie wiersze tabeli (obiektu ����	�
��) będą wykorzystywane.

Ostatnia z omawianych metod, ��.���%��&��, unieważnia wszystkie zmiany wpro-
wadzone od pobrania danego wiersza lub od ostatniego wywołania metody �����!
�%��&��. Na przykład, poniższy fragment kodu wczytuje dane do obiektu �������,
modyfikuje wartości zapisane w pierwszym wierszu, a następnie odrzuca wprowa-
dzone zmiany:

�*��)7�����
������9��	)����������:
���;<.��'���=2�������&���&93,	>&?&@A<�B�:
���<	
�
�������=<�CD5�.�,(D�
��D)
���6D*�)<E
�*��)7�*��
������9��	)	
�
5�
/����:
���;<�������F����*��)������<G��)7����E
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�*����
��	
�
����=�����	
�
���;E
�)7�*�&H��;��G�<�)������E

��&(
)���;<�)������<E&����;@E;<�*I<E�=�<(
�����<

J�$)���������

��&(
)���;<�)������<E&����;@E&��7����4
�6��

Przeglądanie danych zapisanych w tabeli
(obiekt DataTable)

Obiekt ����	�
�� zawiera metodę ������ umożliwiającą filtrowanie i sortowanie da-
nych zapisanych w danej tabeli. Metoda ta zwraca tablicę wierszy (obiektów ����!
���). Wywołuje się ją w następujący sposób:

����������	&������;�
����	���	����G�����������������	�G�:
���	
�
���+����
��E

Oto przykład zastosowania tej metody:

�*����
������	
�
���;<2$7	
�
���<E
�*��(
)���
������	
�
(
)��;<2�7
(
)��
<E
J�/����
�������)�����	
�
�����	
�
(
)��
�*�2�7�8�����;E�
��	
�
����=���&(
)���;<2�7
(
)��
<E&�������:
���;���4�6G�<�
��
���������
<G�	
�
+�������
��&�����������E

Powyższy kod zwraca tablicę wszystkich zmodyfikowanych wierszy (obiektów ����!
���) posortowanych według pola „NazwaUżytkownika”. Dla każdego parametru, który
ma być pominięty, należy wpisać ���%��&. Dlatego zwracana może być jedna z wersji
wiersza lub wszystkie wersje wiersza, które można sortować i (lub) filtrować. Poniżej
zamieszczono kolejny przykład.

Wydruk 10.1. Odczytywanie wierszy za pomocą metody Select

�C
 C
KC
?C
LC
%C
MC
NC
OC
�@C
��C
� C
�KC
�?C
�LC
�%C
�MC
�NC
�OC

�PQ�.
6��3
�6�
6�=<+><�P�
�PQ��*/�����
*��/
��=<�����*&	
�
<�P�
�PQ��*/�����
*��/
��=<�����*&	
�
&9��	)<�P�

����/�����
�=<���'��<�
�����)�.
6�:3�
�;�)7�
���)7���G���
���'���
�6�E
�������*��)7�����
������9��	)����������:
���������;<.��'���=2�������&���&93,	>&?&@A<�B�:
���������<	
�
�������=�CD5�.�,(D�
��D)
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�������*��)7�*��
������9��	)	
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���������;<�������F����*��)������<G��)7����E
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 @C
 �C
  C
 KC
 ?C
 LC
 %C
 MC
 NC
 OC
K@C
K�C
K C
KKC
K?C
KLC
K%C
KMC

�������*��G���
�����6��
�������*����9��/���
������6

������H�����=�@����5���
���8�����&3��6�4R�
���������H�����=�@�����(
)��&����*��&�����R�
���������������9��/���=����9��/���B��(
)��&����*��;�E&�:
�������������������*��
*��B�<�=�<�B�:
���������������5���
���8�����;�E;�E&(�����6�B�<�)��<
�����������-�
��������-�

���������/����&8���;���9��/��E
���������)
�����/��

�4�*���)����

��)������4�*��

Powyższy program przykładowy odczytuje z obiektu ������� wszystkie aktualne
wiersze i wyświetla poszczególne pola i ich zawartość w oknie przeglądarki. W ko-
dzie metody +�&�/$��� deklaruje się obiekty ����
��������� oraz ����
�����������
(wiersze 7. – 12.). Po zapoznaniu się z poprzednim rozdziałem powinno być to zro-
zumiałe. Następnie, tworzony jest obiekt �������, który za pomocą metody )��� jest
wypełniany danymi (wiersze 14. i 15.). Dalej odczytywana jest jedyna tabela obiektu
�������, którą zapisuje się do zmiennej �	�
��, aby ułatwić dostęp do danych w dal-
szej części kodu.

Metoda ������, umieszczona w wierszu 18., odczytuje wszystkie wiersze obiektu
����	�
��, które uległy zmianie (wiersze aktualne), i umieszcza je w tablicy. Do prze-
chodzenia do kolejnych wierszy tablicy służy pętla  �� (wiersz 23.); do przechodzenia
do kolejnych kolumn danego wiersza służy kolejna pętla  �� (wiersz 24.). Odczyty-
wane są nazwy pól oraz ich zawartość, które po konwersji na typ �����& wyświetlane
są za pomocą metody ��������"0����. Wynik działania powyższego programu za-
mieszczono na rysunku 10.3.

Innym sposobem sortowania i filtrowania danych jest zastosowanie obiektu ����*���.
Obiekt ����*��� przedstawia obiekt ����	�
��, ale w przeciwieństwie do tego obiektu
można go powiązać z internetowymi obiektami sterującymi. Dla jednego obiektu ��!
��	�
�� można utworzyć wiele obiektów ����*���.

W przypadku stron ASP.NET umożliwia to stosowanie dwóch różnych obiektów ste-
rujących powiązanych z tym samym obiektem ����	�
��, ale wyświetlających różne
dane. Poniższy fragment kodu pokazuje, w jaki sposób tworzyć atrybuty obiektu ��!
��*��� i nadawać im wartości:

�*�2$78����
������	
�
+��;�(
)��E
2$78���&�����
��H�����=�	
�
+�������
��&2�����9�6�
�
2$78���&�����=�<��������
����5��<
2$78���&���H�����=�<2
����=�0����<
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Rysunek 10.3.
Zawartość obiektu

DataSet odczytana

za pomocą

metody Select

oraz pętli for

Najpierw ze zmiennej �	�
�� tworzony jest nowy obiekt ����*��� (wiersz 1.).
(Zmienna �	�
�� jest to wcześniej utworzony obiekt ����	�
��, wypełniony danymi).
W wierszu 2. powyższego przykładu określa się filtr — odrzucane będą wszystkie
wersje wierszy oprócz wersji pierwotnej. W trzecim wierszu określono porządek sor-
towania. Ostatni wiersz podaje kryterium zwracania wierszy. Powyższy przykład po-
kazuje, że obiekt ����*��� zawiera wiele tych samych atrybutów, które metoda ��!
���� używa do odczytywania wierszy danych. Znajomość tych atrybutów będzie
bardzo pomocna podczas rzeczywistego modyfikowania źródeł danych.

Współbieżność

Ponieważ każdy z użytkowników ma swój własny podgląd obiektu �������, może
wykonywać dowolne operacje na danych i aktualizować źródło danych po ich zakoń-
czeniu w dowolnym momencie. Co się jednak stanie, jeśli kilku użytkowników bę-
dzie chciało równocześnie dokonać aktualizacji tych samych danych? Współbieżność
(concurrency) jest sposobem zapobiegania problemom, które mogłyby wystąpić w ta-
kiej sytuacji. Są dwa rodzaje współbieżności: pesymistyczny (pessimistic) i optymi-
styczny (optimistic).

W przypadku współbieżności pesymistycznej, za każdym razem, kiedy któryś z użyt-
kowników uzyskuje dostęp do danych lub próbuje dokonać zmian w danych, ustana-
wiana jest blokada i żaden z pozostałych użytkowników nie ma dostępu do tych danych.
Po zakończeniu pracy przez użytkownika, który był pierwszy, pozostali użytkownicy
mogą znów próbować uzyskać dostęp do danych.

W przypadku współbieżności optymistycznej nie występuje blokowanie dostępu do
danych. Zamiast tego wiersze są monitorowane w celu określenia, czy dane nie zo-
stały zmienione, a następnie zapisuje te zmiany. Przyjmijmy, że dwóch użytkowników
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odczytało dane dotyczące statku o nazwie M/S Stefan Batory. Obydwaj mają ten sam
zestaw danych. Pierwszy użytkownik zmienił nazwę na M/S Stefan Batory I. Jeśli
drugi użytkownik spróbuje później zmienić nazwę po raz kolejny, zmiany te nie zo-
staną uwzględnione, ponieważ jego zestaw danych nie będzie już aktualny. Użytkow-
nik ten musi pobrać wersję aktualną danych i spróbować jeszcze raz. Używając okre-
śleń z dziedziny baz danych, można napisać, że jeśli użytkownicy pobiorą ten sam
zestaw danych, uwzględnione zostaną tylko te zmiany, które zostaną wprowadzone
jako pierwsze. Dane drugiego użytkownika są już nieważne, ponieważ zmianie uległa
zawartość źródła danych, więc jego próby wprowadzenia zmian zakończą się niepo-
wodzeniem.

W technologii ADO.NET można stosować obydwa rodzaje współbieżności. Środowi-
sko ADO.NET zawiera procedury obsługi obydwu rodzajów współbieżności, które
działają w sposób niezauważalny dla użytkownika. Jednak wiedza o tym, jak działają
takie procedury, może być przydatna w sytuacji, kiedy wystąpią jakieś problemy.

Korzystanie z baz danych
za pomocą technologii ADO.NET

Jak już wspomniano w rozdziale 8. „Podstawowe wiadomości o tworzeniu baz danych”,
wyróżniamy pięć etapów uzyskiwania dostępu do danych za pomocą strony interne-
towej ASP.NET:

 1. Utworzenie obiektu łączącego z bazą danych.

 2. Otwarcie połączenia z bazą danych.

 3. Wypełnienie obiektu ������� odpowiednimi danymi.

 4. Skonfigurowanie obiektu ����*��� w celu wyświetlania danych.

 5. Powiązanie serwerowego obiektu sterującego z obiektem ����*���.

Punkt piąty został omówiony szczegółowo w poprzednim rozdziale, zatem w dalszej
części niniejszego rozdziału zamieszczono informacje dotyczące pierwszych czterech.
Pewne działania można wykonywać na kilka sposobów, stosując różne obiekty, więc
zostaną one opisane po kolei. Najpierw jednak należy zapoznać się z danymi, które są
konieczne do połączenia się z bazą danych.

Dane dotyczące połączenia z bazą danych

Zanim w kodzie stron ASP.NET do korzystania z baz danych będzie można zastoso-
wać obiekty ADO.NET, konieczne jest uzyskanie danych dotyczących konkretnej ba-
zy danych, do której trzeba uzyskać dostęp. Dane te to lokalizacja bazy danych, ro-
dzaj bazy danych (na przykład MS Access, SQL Server lub Oracle), wersja bazy
danych itd. Dane te są przekazywane do obiektów ADO.NET za pomocą łańcucha
połączenia (connection string), który tworzy się ręcznie.
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Najprostszym sposobem przekazania wymienionych wyżej danych jest utworzenie
pliku System DSN (System Data Source Name). Plik taki, zawierający dane domyślne
dla niektórych magazynów danych zainstalowanych przez system operacyjny, powi-
nien już istnieć. Wystarczy tylko dodać dane do tego pliku. Na szczęście, jest to ope-
racja bardzo prosta. Jako przykład przedstawione zostanie dodawanie danych doty-
czących bazy danych użytkowników, której tworzenie opisano w rozdziale 8.

 1. Jeśli baza danych użytkowników jest otwarta, zamknij ją.

 2. W systemie Windows 2000 przejdź do menu Start/Ustawienia/Panel
sterowania, Narzędzia administracyjne/Źródła danych (ODBC).

 3. Wybierz zakładkę System DSN. Powinno pojawić się okno podobne do
przedstawionego na rysunku 10.4. Za pomocą tej zakładki można tworzyć,
edytować lub usuwać istniejące źródła danych ODBC.

Rysunek 10.4.
Dane zakładki
System DSN

 4. Naciśnij przycisk Dodaj. Z listy wybierz pozycję Microsoft Access Driver
(*.mdb) i naciśnij przycisk Zakończ.

 5. Podaj nazwę DSN 1�����������&. Można także wprowadzić opis.

 6. Naciśnij przycisk Wybierz i przejdź do bazy danych Accessa, która została
utworzona na podstawie rozdziału 8. Wybierz tę bazę, naciskając przycisk
OK. Powinno pojawić się okno podobne do przedstawionego na rysunku 10.5.
Naciśnij przycisk OK, potem jeszcze raz OK i gotowe!

Rysunek 10.5.
System DSN
dla bazy danych
banking.mdb
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System DSN bazy danych zawiera wszystkie dane, które są konieczne, aby obiekty
ADO.NET mogły znaleźć daną bazę. Teraz, korzystając z obiektów ADO.NET w ko-
dzie strony ASP.NET, można podać następujący łańcuch połączenia:

<	��="����>
���6<

Aby uniknąć kłopotów związanych z tworzeniem systemowego połączenia DSN (sys-
tem Data Source Name), można zastosować połączenia nie korzystające z DSN (DSN-
less connection). Wtedy konieczne jest podanie wszystkich koniecznych danych w łań-
cuchu połączenia. Dla przykładowej bazy danych łańcuch połączenia może wyglądać
następująco:
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W przypadku bazy danych SQL łańcuch połączenia mógłby wyglądać następująco:
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Łańcuch połączenia podaje obiektom ADO.NET usługodawcę (provider), z którego
mają korzystać, oraz lokalizację bazy danych. Jest wiele innych parametrów, które
można podać, na przykład ��� — nazwę użytkownika oraz +0� — hasło, konieczne do
uzyskania dostępu do bazy danych. Jednak najczęściej stosuje się parametry podane
powyżej, więc opis pozostałych został pominięty.

Jest wiele argumentów za stosowaniem systemowego połączenia DSN, oprócz este-
tycznego (kod wygląda tym lepiej, im łańcuchy połączeń są krótsze). Najważniejszą
zaletą jest to, że nie trzeba sprawdzać danych zawartych w łańcuchu połączenia, przy
każdym łączeniu się z bazą danych, co jest konieczne w przypadku połączeń bez po-
łączenia DSN. Wystarczy sprawdzić dane tylko raz, kiedy tworzy się DSN. Wyni-
kiem jest poprawa wydajności systemu.

Obiekt OleDbConnection

Teraz, kiedy już wiadomo, jak ustanowić połączenie z bazą danych, podany zostanie
sposób otwarcia bazy danych. Właśnie do tego służy obiekt ������"����"����
"����
!
���������. Przykład użycia tego obiektu zamieszczono na wydruku 10.2.

Wydruk 10.2. Otwieranie połączenia z bazą danych za pomocą obiektu OleDbConnection
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I to wszystko! Połączenie z bazą danych zostało właśnie otwarte. W wierszu 1. zade-
klarowano łańcuch połączenia. Łańcuch ten jest wykorzystany przez obiekt ����
��!
������� do połączenia z bazą danych (wiersz 4.). Za pomocą metody ���� połączenie
to jest otwierane (wiersz 6.), za pomocą metody ���� — zamykane. Nie wolno za-
pominać o zamykaniu połączenia, kiedy nie jest już potrzebne.

W większości przypadków to wszystko, co robi obiekt ����
��������� — otwiera i za-
myka połączenie z bazą danych. Inne kruczki z zastosowaniem tego obiektu zostaną
przedstawione w rozdziale 12. „Zastosowanie zaawansowanych technik obsługi danych”.

Obiekt OleDbCommand

Po otwarciu połączenia z bazą danych można za pomocą poleceń wykonywać operacje
dotyczące tej bazy, na przykład zapisanie danych w obiekcie ������� lub aktualizację
rekordów. Na rysunku 10.6 zamieszczono fragment modelu obiektu ����
������.

Rysunek 10.6.
Model obiektu

OleDbCommand

Polecenia dotyczące bazy danych mają postać wyrażeń SQL, które są już znane. Wszyst-
ko, co trzeba zrobić, to przypisać dane wyrażenie SQL do obiektu ����
������. Przy-
kład zamieszczono na wydruku 10.3.

Wydruk 10.3. Tworzenie i inicjalizacja obiektu OleDbCommand
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Obiekt ����
������ może być inicjalizowany na wiele sposobów przez podanie odpo-
wiednich parametrów. Parametrami może być wyrażenie SQL i obiekt ����
���������
(wiersz 10.) lub utworzony przez programistę łańcuch połączenia (wiersz 13.). Jednak
podanie tylko, które polecenie ma być wykonane, nie wystarczy. Konieczne jest również
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wykonanie polecenia za pomocą jednej z metod (2�����. Wybór metody zależy od
przeznaczenia zwracanych danych. Na przykład, aby zapisać dane w obiekcie ����
!
���������� (opis w następnym punkcie), należy napisać, co następuje:
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Aby wysłać zapytanie, które nie będzie zwracać danych, należy napisać:

9)7�*�&,-��������S����

Więcej wiadomości na temat metod (2����� w dalszej części książki.

Obiekt OleDbDataReader

Obiekt ����
���������� jest prostym obiektem umożliwiającym prosty dostęp do da-
nych zapisanych w magazynie danych. W gruncie rzeczy jest to obiekt ������� wy-
świetlający dane w postaci strumienia (strumień �������). Więc po co stosować obiekty
����
����������, jeśli do dyspozycji są obiekty �������?

Dane są odczytywane z bazy danych za pomocą obiektu ������� i przechowywane
w pamięci, dopóki nie zostaną wydane inne dyspozycje. Umożliwia to wykonywanie
różnych operacji na takim odłączonym magazynie danych. Można, na przykład, mo-
dyfikować dane, nie przejmując się tym, co robią inni użytkownicy i dokonać prze-
kształcenia na inny format. Jednak po rozpoczęciu pobierania dużej ilości danych z ba-
zy danych napotyka się na ograniczenie pamięci, ponieważ w całości zapisany w niej
jest obiekt �������. Jeśli użytkowników są tysiące, a każdy z nich ma własny obiekt
�������, pojawiają się poważne problemy. (Należy zwrócić uwagę, że jest to przypadek
skrajny, ale na jego przykładzie jasno widać potrzebę stosowania obiektów mniej-
szych niż �������).

Obiekt ����
���������� umieszcza w pamięci jednorazowo tylko jeden wiersz da-
nych. Na żądanie tworzy strumień danych z magazynu danych. Zapobiega to wystę-
powaniu wielu problemów związanych z dostępną pamięcią, co daje w wyniku po-
prawę wydajności systemu. Niestety, z powodu tego, że dane mają postać strumienia,
obiekt ����
���������� ma mniejszy zbiór funkcji niż obiekt �������. Obiekt ����
!
���������� jest obiektem tylko do odczytu; nie można również powracać do rekor-
dów, które zostały już przetworzone.

Po zapisaniu danych w obiekcie ����
���������� przechodzenie do kolejnych rekor-
dów jest bardzo łatwe. Należy po prostu wywołać metodę ����. Przykład zamiesz-
czono na wydruku 10.4.

Wydruk 10.4. Przechodzenie pomiędzy kolejnym rekordami zapisanymi w obiekcie OleDbDataReader
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Fragment powyższego wydruku od wiersza 7. do wiersza 12. powinien być zrozu-
miały: utworzony zostaje obiekt ����
���������, obiekt ����
������ i wykonywane
jest wyrażenie języka SQL. Następnie utworzony zostaje nowy obiekt ����
������!
����. W przypadku zastosowania obiektu ����
����������� metoda )��� automatycznie
otwiera i zamyka połączenie z bazą danych. Jednak w przypadku zastosowania obiektu
����
���������� trzeba umieścić odpowiednie metody w kodzie strony (wiersz 16. i 22.).
Wiersz 17. zawiera wywołanie wyrażenia SQL i tworzy strumień danych za pomocą
obiektu ����
����������. W wierszach 19. – 21. następuje odczytywanie kolejnych
rekordów obiektu ����
����������.

Metoda ���� przechodzi automatycznie do kolejnego rekordu, zatrzymując się na ostat-
nim. W wierszu 20. za pomocą metody ,�������&, która dokonuje konwersji typu
zwracanych danych na typ �����&, odczytywane jest pierwsze pole każdego z rekor-
dów. (Nieco dalej metoda ta zostanie opisana bardziej szczegółowo). Następnie od-
czytane i przekształcone dane są wyświetlane za pomocą metody ��������"0����.
Wynik wykonania kodu z powyższego wydruku zamieszczono na rysunku 10.7.

Sprawdzając wartość atrybutu 1��'�������, można sprawdzić, czy program dotarł już
do ostatniego rekordu. Jeśli atrybut ten ma wartość logiczną ����, oznacza to, że obiekt
����
���������� zawiera więcej rekordów. W przeciwnym przypadku atrybut ten ma
wartość logiczną  ����.

Obiekt ����
���������� zawiera również szereg metod ,��, które zwracają dane, do-
konując równocześnie konwersji na określony typ (,������, ,�����34, ,�������& itd.).
Metody te stosuje się, aby uniknąć konieczności rzutowania typów danych, kiedy da-
ne te są przekazywane poza obiekt ����
����������.
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Rysunek 10.7.
Odczytanie

rekordów obiektu

OleDbDataReader

za pomocą

metody Read

Bardzo ważne jest, aby zamykać obiekt ����
����������, kiedy nie jest już potrzeb-
ny. Taki sam skutek ma zamknięcie obiektu ����
���������.

Tak Nie

Stosuj obiekt ����
���������� wszędzie tam,
gdzie kluczową sprawą jest wydajność
systemu i wystarczy tylko wyświetlić dane
odczytane z bazy danych.

Nie stosuj obiektu ����
����������, kiedy
należy wykonać pewne operacje na danych
przed lub po wyświetleniu ich.

Wyrażenia SQL Update, Insert oraz Delete

Ponieważ obiekt ����
���������� jest obiektem tylko do odczytu, nie umożliwia mo-
dyfikowania danych. Zamiast tego konieczne jest użycie odpowiednich wyrażeń ję-
zyka SQL (������, ������ i ������) jako parametru obiektu ����
������.

Jednak żadne z tych wyrażeń nie zwraca rekordów, tak jak to czyni wyrażenie ������.
Z tego względu należy stosować metodę (2��������#����, która zwraca wartość typu
����&��, określającą, ile rekordów zostało zmienionych za pomocą któregoś z wy-
mienionych powyżej wyrażeń. Przykład zamieszczono na wydruku 10.5.

Wydruk 10.5. Zastosowanie metody ExecuteNonQuery
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Ponieważ pole ������ ������ jest polem identyfikującym (identity field), za pomocą
powyższego wyrażenia znaleziony zostanie co najwyżej jeden rekord, o ile w tabeli
jest wiersz zawierający taki identyfikator. Sprawdzając wartość zmiennej � można prze-
konać się, czy wykonanie tego wyrażenia miało jakiś skutek. Wyrażenia ������ oraz
������ działają podobnie (więcej informacji na temat wyrażeń SQL można znaleźć
w rozdziale 8.).

Obiekt OleDbDataAdapter

Tak samo jak obiekt ����
������ służył do obsługi obiektów ����
����������, obiekt
����
����������� współpracuje z obiektami �������. Głównym przeznaczeniem
obiektu ����
����������� jest pobieranie danych z magazynu danych do obiektu ��!
����� oraz zapisywanie danych z powrotem z obiektu ������� do magazynu danych.
Model tego obiektu znajduje się na rysunku 10.8. Obiekt ten zawiera cztery metody
������, które służą do usuwania, wstawiania, wybierania i aktualizacji danych w obiekcie
�������. Kolekcja 	�
��'�����&� określa, w jaki sposób tabele i kolumny ze źródła
danych są odwzorowane w obiektach �������.

Rysunek 10.8.
Model obiektu

OleDbDataAdapter

Obiekt ����
����������� ma duże możliwości. Chociaż jego głównym przeznacze-
niem jest tylko odczytywanie danych, można za jego pomocą tworzyć nowe tabele
z istniejących danych lub przedstawiać dane w postaci XML. Bardziej zaawansowane
metody zostaną opisane w dalszej części niniejszego rozdziału, najpierw należy zapo-
znać się z podstawowymi informacjami na temat obiektu ����
�����������.

Tworzenie obiektu ����
����������� przypomina tworzenie obiektu ��������� (wy-
druk 10.6).

Wydruk 10.6. Tworzenie obiektu OleDbDataAdapter
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Jak pokazano na rysunku 10.8, obiekt ����
����������� zawiera cztery metody ��!
����. Każda z tych metod jest w rzeczywistości obiektem ����
������ z własnymi
atrybutami ��������� oraz ������	�2� (wiersze 6. i 7.). W powyższym przykładzie
metodą określoną przez podanie wyrażenia SQL w trakcie inicjalizacji obiektu (wier-
sze 10. i 14.) jest metoda ������������. Jeśli ma być zastosowana inna metoda ��!
����, na przykład ������, należy odpowiednio zmodyfikować program.

Należy pamiętać o tym, że, stosując metody ������, ������ i ������, w rzeczywi-
stości nie zmienia się zawartości odnośnego magazynu danych, ale obiekt ����!
���, odłączony od źródła danych. Zmiany zostaną wprowadzone w źródle danych

dopiero po wywołaniu metody ����
�����������"������.

Zapisywanie danych w obiektach DataSet

Poniżej zamieszczono przykład zapisywania danych w obiekcie ������� (wydruk
10.7). Metody obiektu ����
����������� omówione zostaną w dalszej części niniej-
szego rozdziału.

Wydruk 10.7. Zapisywanie danych w obiekcie DataSet
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Utworzono pusty obiekt ������� pod nazwą „MójDataSet” (wiersz 4.). Potem utworzono
nowy obiekt ����
����������� (wiersz 7.), którego polecenie ������ zostało określone
w postaci wyrażenia SQL zamieszczonego w wierszu 5. Wynikiem Wykonania powyż-
szego kodu przykładowego jest obiekt ������� zawierający tabelę (obiekt ����	�
��)
pod nazwą „Użytkownicy”, która z kolei zawiera wszystkie rekordy tabeli �
������.

Jak to się stało? Przecież utworzono pusty obiekt �������. Metoda )��� obiektu ���!
�
����������� pobiera ze źródła danych schemat (tabele, kolumny, definicje kluczy
pierwotnych itd.), którego jeszcze nie zawiera obiekt ������� i tworzy ten schemat
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automatycznie. Następnie wypełnia tabelę (obiekt ����	�
��) „Użytkownicy” kolum-
nami odczytanymi ze źródła danych. Podobnie, gdyby obiekt ����	�
�� zawierał już
niektóre z kolumn, to metoda )���������� utworzy brakujące. Jeśli utworzone zosta-
ną wszystkie kolumny, metoda ta tylko wypełni tabelę danymi. Jest to bardzo ważna
cecha obiektu ����
�����������, która daje duże możliwości, a — jak okaże się w ko-
lejnych podrozdziałach — będzie jeszcze lepiej.

Aktualizowanie źródeł danych

W poprzednim rozdziale został przedstawiony sposób wykonywania operacji na da-
nych zapisanych w obiekcie ������� przez uzyskanie dostępu do pól i wartości za
pomocą kolekcji. Co jednak dzieje się po zmodyfikowaniu danych w taki sposób?

Po dokonaniu zmian można za pomocą odpowiednich metod obiektu ����
��������!
��� wprowadzić te zmiany do magazynu danych. Polecenia te dotyczą tylko danych,
które już zostały zmienione. Nie można, na przykład, tylko umieścić w kodzie strony
wyrażenia ������ i oczekiwać, że w bazie danych pojawi się automatycznie nowy re-
kord. Wyrażenie ������ musi odwoływać się do nowego wiersza, który został już
utworzony w obiekcie �������. Na wydruku 10.8 przedstawiono przykład nadawania
odpowiednich wartości atrybutowi ������������ obiektu ����
�����������.

Wydruk 10.8. Wykonywanie operacji na danych zapisanych w obiekcie DataSet za pomocą obiektu
OleDbDataAdapter
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W powyższym przykładzie najpierw tworzy się obiekty ����
��������� oraz ����
!
����������� (wiersze 3. – 10.), a następnie za pomocą wyrażenia ������ języka SQL
wpisuje się dane do obiektu ������� (wiersz 13.). Proces przebiega podobnie jak
w przypadku zastosowania obiektu ����
������. Kod w wierszach 16. – 26. służy do
wprowadzania zmian do obiektu ������� — edytowania wartości pojedynczej zmien-
nej (wiersz 16.) oraz dodania nowego wiersza (wiersze 18. – 26.). Następnym two-
rzonym obiektem jest obiekt ����
������ (wiersz 29.), który użyty jest razem z po-
leceniem ������ obiektu ����
�����������. W wierszu 30. zamieszczono wyrażenie
języka SQL, zgodnie z którym dane będą aktualizowane. Podobnie w wierszu 36.
podano wyrażenie ������. Należy zwrócić uwagę, że polecenia ������ oraz ������
odnoszą się do tylko do danych w modyfikowanych wierszach. Modyfikacja źródła
danych nastąpi po wywołaniu metody ������.

Należy zwrócić uwagę, że wymienione powyżej polecenia w rzeczywistości nie mo-
dyfikują żadnych danych. Przekazują po prostu obiektom ADO.NET instrukcje,
w jaki sposób zapisać z powrotem dane, które zostały właśnie zmienione. Gdyby,
na przykład, nie wprowadzono żadnych zmian za pomocą wierszy 16. – 26., to

metody ������ nie zostaną wykonane, bez względu na to, jakie wyrażenia języka
SQL zamieszczono w programie.

Metoda ������ obiektu ����
����������� wpisuje zmiany dokonane w obiekcie ����!
��� do źródła danych. Program zamieszczony na wydruku 10.8 zostanie zmodyfiko-
wany w ten sposób, aby zawierał polecenie ������. W tym celu po wierszu 41. należy
dopisać następujący wiersz:

�)7�*�&�/�
��;��G�<�)������<E

Parametrami tej metody są: obiekt �������, zawierający modyfikowane dane oraz ta-
bela, z której dane będą odczytywane. Tabelę można pominąć, ale wtedy konieczne
jest odwzorowywanie tabel (table mapping).

Powyższy sposób wygląda na bardzo kłopotliwy — konieczne jest ręczne wprowa-
dzenie zmian, a potem jeszcze trzeba utworzyć wyrażenie języka SQL, które pokazuje,
że dane zostały zmienione. Na szczęście, technologia ADO.NET przychodzi z pomo-
cą. Jeśli nie określono odpowiednich poleceń, a wiersze w obiekcie ������� zostały
zmienione, to wtedy obiekt ����
����������� może za pomocą obiektu ����
��!
����������� wygenerować potrzebne polecenia automatycznie. Oto przykład:
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Pierwsze trzy wiersze są takie jak poprzednio. Wiersz 4. służy do utworzenia obiektu
����
�������������, którego parametrem jest obiekt ����
�����������. Obiekt ���!
�
�������������, po wywołaniu metody ������, sprawdza różnice pomiędzy obiek-
tem ������� a źródłem danych i generuje odpowiednie wyrażenia języka SQL, aby
dostosować zawartość danego obiektu ������� do tego źródła danych. Przyjrzyjmy
się następującemu wierszowi kodu:

��&(
)���;<�)������<E&����;KE&	�����

W połączeniu z obiektem ����
������������� i metodą ������ zostanie wygenero-
wane następujące wyrażenie SQL:

	,3,(,�H�92��)�������8",�,���������
����=�?

Do określenia, który wiersz ma zostać usunięty, obiektowi ����
����������� służą
wartości klucza pierwotnego. W powyższym przykładzie wartość klucza pierwotnego
czwartego wiersza kolumny ������ ������ (����536) wynosi 7. Automatyczne gene-
rowanie wyrażeń możliwe jest tylko wtedy, kiedy istnieje klucz pierwotny lub ko-
lumna, w której wierszach wartości się nie powtarzają (unique column).

Odwzorowania (Mappings)

Odwzorowanie tabel i kolumn umożliwia przyporządkowanie tabeli lub kolumnie
obiektu ������� tabeli lub kolumny z magazynu danych. Odwzorowanie takie stoso-
wane jest w technologii ADO.NET, kiedy dane są przenoszone z jednego źródła da-
nych do innego. Umożliwia to korzystanie z kolumn lub tabel pod różnymi nazwami,
zależnymi od lokalizacji, lub nawet odwzorowanie wzajemne kolumn lub tabel. Idea
ta została przedstawiona na rysunku 10.9.

Rysunek 10.9.
Odwzorowanie
łączące
niepowiązane
z pozoru kolumny

Odwzorowania takie zapisane są w kolekcji 	�
��'�����&� obiektu ����
�����������.
Przykład zamieszczono na wydruku 10.9.

Wydruk 10.9. Tworzenie odwzorowanie tabel dla bazy danych banking
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W powyższym przykładzie wykorzystano bazę danych utworzoną zgodnie z opisem
zamieszczonym w rozdziale 8. i odwzorowano kolumny tabeli �
������ na kolumny
zapisane w obiekcie �������.

Fragment kodu w wierszach 1. – 6. powinien być już zrozumiały. Utworzone i zaini-
cjalizowane zostały obiekty �������, ����
��������� oraz ����
�����������. Na-
stępnie dokonywane jest odwzorowanie tabeli z magazynu danych na tabelę Użyt-
kownicy w obiekcie �������. Pierwszym parametrem jest tabela źródłowa, z której
odczytywane są dane, a drugim parametrem jest tabela docelowa, w której dane mają
być zapisane. Ponieważ w deklaracji obiektu ����
����������� zamieszczono wyra-
żenie ������, wiadomo, że wynik wykonania tego wyrażenia ma być tabelą źródłową.

Nazwa 	�
��, umieszczona w wierszu 9., w środowisku ADO.NET jest nazwą spe-
cjalną. Kiedy polecenia )��� lub ������ uruchamiane są bez podania parametru, któ-
rym jest tabela z obiektu �������, wtedy odwzorowanie pod nazwą 	�
�� określa,
skąd odczytać dane. Na przykład, jeśli użyte zostanie odwzorowanie z wydruku 10.9
i wywołana zostanie następująca metoda:

�)7�*�&�/�
��;��E

to dane zostaną odczytane z tabeli ����������� obiektu �������, ponieważ tak podaje
odwzorowanie 	�
��. Zwykle, aby dokonać aktualizacji danych, wywołuje się metodę
w następującej postaci:

�)7�*�&�/�
��;��G�<�)������<E

We fragmencie kodu od wiersza 10. do wiersza 20. do zdefiniowanego właśnie od-
wzorowania 	�
��'�����& dodawane są odwzorowania �����'�����&. Odwzorowa-
nia te zastępują niektóre nazwy kolumn bardziej poręcznymi, a pozostałe odwzoro-
wują bez zmian.

Odwzorowanie oprócz zastępowania nazw kolumn bardziej wygodnymi ma również
inne zastosowania. Po dokładniejszym zapoznaniu się z wyrażeniami języka SQL da
się zauważyć, że niektóre z nich nie zwracają pól ani kolumn — po prostu zwracają
wartość. Sytuacje takie nie zdarzają się jednak zbyt często w trakcie tworzenia stron
ASP.NET. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w rozdziale 12.
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Zastosowanie obiektów ADO.NET
w środowisku ASP.NET

Pora, aby napisać aplikację ASP.NET. Utworzona zostanie w pełni funkcjonalna, choć
prosta, aplikacja obsługująca bazę danych, która umożliwia użytkownikowi podgląd
i modyfikowanie danych. Potrzebne jest sprawdzenie nowo nabytych umiejętności.

Dla tej aplikacji wystarczy jedna strona. Na niej za pomocą obiektu sterującego ����!
,��� wyświetlone zostaną dane z tabeli użytkowników. Do wprowadzenia zmian zo-
staną wykorzystane funkcje edycyjne obiektu sterującego ����,���. Następnie dane
zostaną z powrotem zapisane w źródle danych za pomocą obiektu ����
������.

Najpierw należy utworzyć interfejs użytkownika. Program zamieszczony na wydruku
10.10 zawiera standardowy obiekt ����,���, w którym znajdują się kolumny powią-
zane (bound columns) dla każdego z pól bazy danych, obiekty (��������������
oraz �����������������, umożliwiające usuwanie danych. Do wyświetlania dodat-
kowych pól wejściowych, umożliwiających wstawianie do bazy danych nowych wier-
szy, służy obiekt +����. Utworzone zostanie także obiekt sterujący $�
�� (etykieta),
wyświetlający komunikaty dla użytkownika.

Wydruk 10.10. Interfejs użytkownika przykładowej aplikacji obsługującej bazę danych
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Powyższy kod zawiera po prostu serwerowe obiekty sterujące z wieloma różnymi pa-
rametrami. Właściwe zadanie wypełnia blok deklarowania kodu, co okaże się w dal-
szej części. Najważniejszą częścią powyższego programu jest obiekt ����,��� i pro-
cedury obsługi zdarzeń, które zawiera (wiersze 9. – 13.). Każdy z obiektów sterujących
umożliwia użytkownikowi wprowadzenie nowych danych do bazy; dane te są zapi-
sywane w bazie po naciśnięciu przycisku Dodaj (wiersz 86.).

Na wydruku 10.11 zamieszczono blok deklarowania kodu. Zawiera on między innymi
procedurę zapisywania danych w obiekcie ����,���, procedurę obsługi zdarzenia
obiektu ����,��� oraz procedurę aktualizacji źródła danych po wypełnieniu formula-
rza przez użytkownika i naciśnięciu przez niego przycisku Wyślij.

Wydruk 10.11. Kod ASP.NET do wydruku 10.10
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Jest to spory fragment programu, ale naprawdę nie jest taki straszny, jak na to wygląda.
Najpierw omówione zostaną metody, które odczytują dane z bazy danych i zapisują
dane w obiekcie ����,���. Dalej opisane zostaną metody aktualizujące bazę danych.

W wierszu 7., poza jakąkolwiek metodą, zadeklarowano obiekt ����
���������. Po-
nieważ obiekt ten nie przynależy do żadnej konkretnej metody (dotyczy raczej całej
strony), może być wykorzystywany w kodzie dowolnej metody. Pierwszą wykony-
waną metodą jest metoda +�&�/$��� (wiersze 11. – 15.). Metoda ta sprawdza, czy dany
formularz został już przesłany z powrotem; jeśli nie, to wywoływana jest kolejna meto-
da, )�������,���, która służy do odczytania danych z bazy danych i powiązania ich
z obiektem ����,���. Kod metody )�������,��� znajduje się w wierszach 133. – 157.
Należy zwrócić uwagę na opcjonalny parametr (�������2; znaczenie tego parametru
zostanie wyjaśnione w dalszej części niniejszego rozdziału. W wierszach 135. i 137.
znajdują się deklaracje obiektów ����
������ oraz ����
����������, w których za-
stosowano obiekt ����
��������� (zadeklarowany w wierszu 7.).

W następnej części programu zastosowano wyrażenie ���. Wyrażenie to służy do wstęp-
nego wykonania fragmentu kodu, pod warunkiem że nie wystąpią błędy. Jeśli błąd
jednak wystąpi, można za pomocą wyrażenia ����% (wiersz 142.) określić procedurę
obsługi tego błędu i kontynuować wykonywanie metody. W przeciwnym razie nastą-
piłaby awaria aplikacji. Do tej pory wymienione powyżej wyrażenia nie były stoso-
wane, ponieważ przykładowe programy były proste. Jednak przy łączeniu się z do-
wolnym systemem, który nie należy do środowiska ASP.NET (w tym przypadku jest
to baza danych), mogą wystąpić błędy. W przypadku profesjonalnych aplikacji ko-
nieczne jest zapobieganie, aby takie błędy nie powodowały awarii systemu lub co gor-
sza, by błędy te nie były zauważalne dla użytkownika.
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Tak Nie

Stosuj wyrażenia ���"""����%""" ������
w przypadku łączenia się z obiektem lub
systemem, który nie należy do środowiska
ASP.NET. Dotyczy to baz danych,
komponentów zarządzanych (managed
components), obiektów COM itp.

Nie licz na to, że nie stanie się nic złego
ani nie sądź, że uwzględnione zostały już
wszystkie możliwe problemy.

Jeśli powyższy opis wydaje się niezbyt jasny, nie należy się tym przejmować. Wyra-
żenie ��� zostało opisane dokładnie w rozdziale 20., „Testowanie stron ASP.NET”.

W bloku wyrażenia ��� następuje łączenie się z bazą danych i próba zapisania danych
w obiekcie ����
����������. Jeśli próba nie powiedzie się, wyświetlony zostanie od-
powiedni komunikat. W wierszu 147. podano źródło danych dla obiektu ����,���,
którym jest obiekt ����������. Zanim jednak nastąpi powiązanie danych, należy jeszcze
raz zwrócić uwagę na opcjonalny parametr (�������2. Za każdym razem, kiedy użyt-
kownik próbuje edytować daną pozycję, atrybutowi (�����������2 obiektu ����,���
należy nadać odpowiednią wartość, a następnie powiązać dane. Sposób ten umożliwia
nadawanie wartości atrybutowi (�����������2, dzięki czemu można uniknąć kłopo-
tów związanych z przechodzeniem do trybu edytowania i koniecznością ponownego
wiązania danych. Z tego powodu w wierszu 148. za pomocą wyrażenia �  sprawdza
się, czy podano parametr (�������2. Jeśli tak, to atrybutowi (�����������2 obiektu
����,��� nadawana jest odpowiednia wartość.

W końcowej części następuje zamknięcie obiektu ���������� i połączenia (wiersze
154. i 155.). W wyniku wykonania powyższego kodu strony okno przeglądarki po-
winno wyglądać podobnie jak na rysunku 10.10.

Rysunek 10.10.
Interfejs

użytkownika

przykładowej

bazy danych
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Teraz należy dodać metody umożliwiające użytkownikowi edytowanie pozycji obiektu
����,���:

� od wiersza 64. rozpoczyna się metoda obsługująca zdarzenie (���
obiektu ����,���,

� od wiersza 68. rozpoczyna się metoda obsługująca zdarzenie ������
obiektu ����,���,

� od wiersza 77. rozpoczyna się metoda obsługująca zdarzenie ������
obiektu ����,���,

� od wiersza 83. rozpoczyna się metoda obsługująca zdarzenie �����
obiektu ����,���,

� od wiersza 91. zaczyna się funkcja aktualizacji magazynu danych.

W przypadku poleceń (��� i ����� wywołuje się po prostu metodę )�������,���
z opcjonalnym parametrem, którym jest indeks edytowanej pozycji. Oto przykład:
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Metoda (��� przyporządkowuje atrybutowi (�����������2 obiektu ����,��� pozycję
wybraną przez użytkownika, metoda ����� nadaje temu atrybutowi wartość 89, co
oznacza zakończenie trybu edycji.

W przypadku polecenia ������ trzeba być bardziej twórczym. Konieczne jest odczy-
tywanie danych z pól tekstowych, które będą tworzone dynamicznie, kiedy użytkow-
nik kliknie łącze (���. W tym celu właśnie zastosowano pętlę  �� (wiersz 100.).
W pętli tej odczytywana jest kolejno zawartość komórek wybranej pozycji obiektu
����,��� z pominięciem trzech ostatnich komórek (należy pamiętać, że komórki te
nie zawierają danych — są to przyciski Update, Cancel oraz Delete), które potem za-
pisywane są w zmiennej ���	�2� (wiersz 101.). Jeśli odczytana wartość nie jest łańcu-
chem pustym, zapisuje się ją w tablicy, która będzie potem wykorzystana do aktuali-
zowania bazy danych. Jeśli odczytana wartość jest łańcuchem pustym, procedura
będzie zakończona i wyświetlony zostanie komunikat (wiersze 106. – 108.).

Należy zwrócić uwagę, że występują tu dwa wskaźniki pętli — � oraz .. Zmienna �
jest wskaźnikiem kolejnych komórek danego wiersza, . jest wskaźnikiem tablicy pa-
rametrów. Użycie obydwu zmiennych jest konieczne, ponieważ wskaźniki komórek
nie odpowiadają wskaźnikom tablicy. Na przykład, komórka „LastName” ma indeks
1, ale w tablicy parametrów ma mieć indeks 0. W przeciwnym przypadku wystąpią
błędy typu „Indeks poza zakresem” (index out of bounds). Wartość zmiennej . jest to
aktualny indeks tablicy. Powyższe zagadnienie ilustruje rysunek 10.11.
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Rysunek 10.11.
Niezgodność

indeksów komórek

i indeksów tablicy

Jeśli którekolwiek z pól tekstowych byłoby puste, to wtedy zmiennej boolowskiej

��,� nadawana jest wartość  ���� (wiersz 106.). Wtedy procedura aktualizowania
magazynu danych zostanie zatrzymana, aby nie zapisać w bazie danych niepopraw-
nych. Do tego właśnie służy fragment kodu w wierszach 113. – 116:

������)��0���4��
�����������
���
����-���������
�����

Następnym etapem procesu aktualizowania bazy danych jest utworzenie odpowied-
niego wyrażenia języka SQL. Ponieważ wszystkie nowe wartości są umieszczone
w tablicy �����, jest to łatwe, co widać w wierszach 118. – 127.

W wierszach 126. – 127. znajduje się klauzula 01(�( wyrażenia �+��	(. Aktualizowa-
ne mają być tylko te pozycje, które zostały zmodyfikowane, więc w tym celu należy
określić pole identyfikujące tych pozycji. Tak się dobrze składa, że w tym przypadku
polem identyfikującym jest komórka 1. każdego z wierszy — „Identyfikator”. Od-
czytuje się zawartość tej komórki, wykonuje rzutowanie na typ $�
�� (etykieta), a na-
stępnie odczytuje uzyskany tekst. Zatem, zgodnie z rysunkiem 10.10, jeśli edytowany
jest pierwszy wiersz, to odpowiednie wyrażenie języka SQL ma postać następującą:

�.	5(,��)��������,(��*I�=�J�4����/4��JG��
������=
�J.
���JG�5�����=�J�KKL�5�.�������JG�2
����=�J5�.(���JG
���
���=�J�	JG�Z�.�=�JNK%LMJG�(�������=�JN@@RLLLR?LO?J
�8",�,���������
����=��

Na zakończenie należy wykonać wyrażenie aktualizujące. Robi się to za pomocą wy-
wołania innej metody (2��������������, którą zamieszczono w wierszach 159. – 170.
Metoda ta to po prostu hermetyzacja kolejnych kroków tworzenia obiektu ����
��!
���� i uruchamiania wyrażenia SQL.

Po raz kolejny użyte zostało wyrażenie ���"""����%, dzięki czemu wszystkie błędy,
które mogą wystąpić, zostaną obsłużone. Aktualizację wykonuje się za pomocą meto-
dy (2��������#����.

Jako następna zostanie omówiona metoda obsługi zdarzenia ������ (wiersze 68. – 75.):
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Metoda ta jest względnie prosta. Tworzy się wyrażenie języka SQL �($(	(, w którym
w klauzuli 01(�( występuje pole ������ ������, następnie wyrażenie jest wykonywa-
ne i ponownie zapisuje się dane w obiekcie ����,���.

Pozostało tylko dodać nowe rekordy do bazy danych, kiedy użytkownik wypełni pola
formularza i naciśnie przycisk Dodaj. Metoda ��
��� (wiersze 17. – 62.) przypomina
opisaną już wcześniej metodę ������, z tą tylko różnicą, że zamiast polecenia ������
wykonywane jest polecenie ������.

Metoda ��
��� zostanie omówiona pokrótce. Należy przypomnieć tu umieszczanie
wszystkich obiektów sterujących, które służą do wprowadzania danych, w obiekcie
+����, by można było odczytywać kolejno ich zawartość, tak samo jak było to w przy-
padku komórek obiektu ����,���. Tym razem zamiast odczytywania kolejnych wartości
z kolekcji ����� obiektu ����,���������(-�����&�, odczytuje się wartości z kolekcji
������� obiektu +����. Również wyrażenie języka SQL ma trochę inną budowę. Po-
za tym, wszystko jest dokładnie takie samo, jak w przypadku metody ������.

Gratulujemy, aplikacja umożliwiająca użytkownikom aktualizowanie, dodawanie i usu-
wanie rekordy bazy danych jest gotowa. Kod aplikacji jest długi, ale w większości
dość prosty.

Przy pisaniu aplikacji należy również dzielić program na moduły, co sprawia, że pro-
gram jest bardziej przejrzysty, a modułów takich można używać wielokrotnie w róż-
nych aplikacjach po niewielkich modyfikacjach.

Jak można było zauważyć, nastąpiła częściowa utrata kontroli nad sposobem wy-
świetlania pól w przypadku użycia metody (���������. Na przykład, pola tekstowe
były dłuższe niż to konieczne. W przyszłości w przypadku stosowania obiektu steru-
jącego ����,��� lepsze może być zastąpienie obiektów sterujących ���������� i meto-
dy (��������� obiektami 	������������� i polami tekstowymi. Wtedy będzie mniej
zdarzeń do obsłużenia, a kontrola nad wykonaniem programu będzie większa. Ale to
już jest kwestia indywidualnego stylu programisty.

To nie jest ASP!

Programiści, którzy znają klasyczne środowiska ASP i ADO, mogą zastanawiać się,
jak do tego wszystkiego pasuje stary dobry obiekt ���������.

Chociaż obiekt �����:��������� należy już do przeszłości, idea jednak pozostała.
W gruncie rzeczy, obiekt ���������� jest to po prostu obiekt ���������, w którym
kursor przesuwa się tylko w przód, podczas gdy ������� jest to obiekt ���������,
w którym zastosowano kursor dynamiczny lub kursor, którego położenie można
zmieniać (scrollable cursor). Oczywiście, nowe obiekty ADO.NET mają więcej funk-
cji, ale podstawowy zakres funkcji jest podobny.
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Korzystanie z obiektu ���������, niezależnie od rodzaju kursora, wymaga zabloko-
wania innym użytkownikom dostępu do danych, ponieważ obiekt jest stale połączony
z bazą danych. Jest to sposób raczej niezbyt efektywny, szczególnie w przypadku
wielu użytkowników korzystających z bazy danych równocześnie. Obiekt �������
jest magazynem danych całkowicie odłączonym (disconnected data store), to znaczy,
że dane po prostu są odczytywane z bazy danych, po czym połączenie jest zamykane.
Nie trzeba wtedy utrzymywać połączenia z bazą danych, nie trzeba blokować dostępu
do danych. Oprócz tego, obiekt ������� jest lepszym przedstawieniem magazynu da-
nych, ponieważ, jak wiadomo z niniejszego rozdziału, może zawierać wiele tabel (co
jest niemożliwe w przypadku obiektu ���������), relacje oraz odwzorowania. Jest to
nowy sposób przetwarzania danych, który może usunąć wiele kłopotów związanych
z korzystaniem z baz danych w środowisku ADO. Ma to jednak swoją cenę. Dlatego
też do dyspozycji jest obiekt ����
����������, zbliżony do obiektu ���������. Różni-
ca jest taka, że obiekt ����
���������� jest całkowicie obiektowy i korzysta z mecha-
nizmów mocnej kontroli typów danych (type-safe data).

Obiekty ����
��������� i ����
������ są zbliżone do obiektów �����:���������
oraz ������ występujących w tradycyjnym środowisku ADO, więc zmiana powinna
być bezbolesna. Takie pojęcia jak transakcje oraz obiekty +��������, znane ze środo-
wiska ASP, występują również w środowisku ASP.NET. Więcej szczegółów na ten
temat w rozdziale 12.

Pomimo wielu różnic pomiędzy ADO i ADO.NET, występują także podobieństwa
ułatwiające pracę programistom znającym środowisko ADO. Większość zmian wpro-
wadzono w środowisku ADO.NET, aby zapewnić większą spójność, elastyczność i funk-
cjonalność modelu danych.


