Instrukcja tworzenia aplikacji bazodanowej opartej o technologię
Oracle i platformę.NET

Aby móc uzyskaćdostę
p do bazy danych z zewnę
trznych aplikacji, w tym wypadku
aplikacji .NET, niezbę
dne jest wykonanie szeregu czynnoś
ci. Poniż
ej przedstawiono krok po
kroku jak uruchomićprostąaplikacjęł
ą
czą
cąsięz baządanych:

1. Oracle Data Access Components (ODAC), to zestaw narzę
dzi, w których zawarto
m.in.
Oracle Developer Tools for Visual Studio
Oracle Data Provider for .NET
Oracle Providers for ASP.NET
Oracle ODBC Driver

Zestaw ten jest dostę
pny pod adresem internetowym:
http://www.oracle.com/technetwork/topics/dotnet/utilsoft-086879.html

Po ś
cią
gnię
ciu na dysk twardy, plik

ODTwithODAC112021.zip

należ
y rozpakowaći uruchomić

instalator setup.exe. Należ
y postę
powaćzgodnie z instrukcjami wyś
wietlanymi na ekranie. W
momencie pojawienia sięzapytania o wybór produktu do instalacji:
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należ
y wybrać opcjępierwszą
. Jeś
li baza danych został
a zainstalowana na lokalnym
komputerze, moż
na zainstalować ODAC w już istnieją
cym katalogu nazywanym
$ORACLE_BASE (moż
e w róż
nych systemach przybieraćinnąnazwę
) wybierają
c opcję
drugą
. Nastę
pnie należ
y wybraćś
cież
kędostę
pu a w nastę
pnym kroku komponenty, które
majązostaćzainstalowane (moż
na pozostawićdomyś
lne ustawienia).
2. Po udanej instalacji należ
y skopiować(jeś
li ma siędostę
p), pliki tnsnames.ora oraz
sqlnet.ora,

które

znajdują się w

katalogu

z

zainstalowaną bazą danych

$ORACLE_BASE\PRODUCT\11.2.0\DBHOME_1\NETWORK\ADMIN
(w zależ
noś
ci od rodzaju zainstalowanej bazy danych ś
cież
ka dostę
pu moż
e sięróż
nić
)
do katalogu z zainstalowanym klientem (ODAC)
$ORACLE_BASE\PRODUCT\11.2.0\CLIENT_1\NETWORK\ADMIN
(w zależ
noś
ci od miejsca w którym zainstalowano oprogramowanie klienta, ś
cież
ka ta moż
e
sięróż
nić
) . Pliki te sączę
ś
ciąoprogramowania nazywanego Oracle Net, które umoż
liwia
komunikacjępomię
dzy stacjąklienckąi baządanych Oracle. Dzię
ki niemu zapytanie
wysył
ane przez klienta nie szuka bazy, lecz trafia bezpoś
rednio do wł
aś
ciwego komputera,
którym jest wł
aś
nie serwer bazy.
W przypadku braku dostę
pu do powyż
szych plików, należ
y odnaleź
ćpodfolder w
folderze

gł
ównym

instalacji

pakietu

klienta

(ODAC)

o

nazwie

$ORACLE_BASE\PRODUCT\11.2.0\CLIENT_1\NETWORK\ADMIN\SAMPLE i stamtą
d
skopiować

wyż
ej

wspomniane

pliki

do

katalogu

$ORACLE_BASE\PRODUCT\11.2.0\CLIENT_1\NETWORK\ADMIN.
Plik tnsnames.ora należ
y wyedytowaćwedł
ug poniż
szego schematu:
address name =
(DESCRIPTION =
(ADDRESS_LIST =
(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(Host = hostname)(Port = port))
)
(CONNECT_DATA =
(SERVICE_NAME = sid)
)

gdzie:
sid: nazwa bazy danych (najczę
ś
ciej orcl lub xe)
hostname: adres komputera peł
nią
cego rolęserwera bazy danych
port: numer portu uż
ywanego do komunikacji z baządanych

Strona 2

Autor: Marcin Pilarczyk

address name: krótka nazwa, zdefiniowana przez uż
ytkownika, która bę
dzie okreś
laćdany
deskryptor poł
ą
czenia. Nazwa ta bę
dzie uż
ywana podczas definiowana poł
ą
czenia aplikacji
.NET z baządanych.
Przykł
adowy plik tnsnames.ora moż
e wyglą
daćnastę
pują
co:
ORCL =
(DESCRIPTION =
(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = localhost)(PORT = 1521))
(CONNECT_DATA =
(SERVER = DEDICATED)
(SERVICE_NAME = orcl)
)

)

Należ
y pamię
taćo prawidł
owym formatowaniu powyż
szego pliku, zgodnie z pokazanym
schematem. Wszelkie niedomknię
te nawiasy, bą
dźbraki spacji mogądoprowadzićdo bł
ę
dów
w komunikacji.

3. W kolejnym kroku przechodzimy do programu Visual Studio. Należ
y utworzyćnowy
projekt, wybierają
c kolejno Visual C# i Windows Forms Application, nadają
c mu
odpowiednie nazwy.
Nastę
pnie należ
y dodaćreferencjędo projektu, wybierają
c z menu Project i Add Reference.
W zakł
adce .NET należ
y wybraćOracle.DataAccess.
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4. Ostatnim krokiem konfiguracyjnym jest dodanie deklaracji na począ
tku kodu projektu
przechodzą
c do zakł
adki View i wybierają
c Code, albo naciskają
c klawisz F7 i dopisują
c
dwie linijki:

using Oracle.DataAccess.Client;
using Oracle.DataAccess.Types;

5. Tworzenie interfejsu uż
ytkownika
Wybierają
c z toolbox’
a odpowiednie kontrolki, należ
y utworzyćtrzy „
labele”
, trzy
„
textboxy”oraz jeden „
button”podobnie do schematu poniż
ej:

Nastę
pnie należ
y nadaćim odpowiednie nazwy we wł
aś
ciwoś
ciach. W powyż
szym
przykł
adzie, „
text boxy”mająnazwy odpowiednio: userID, password, dataSource,
natomiast „
button”ma nazwęconnect.
We wł
aś
ciwoś
ciach textboxa password moż
na dodatkowo utworzyć„
zasł
anianie”
wpisywanego hasł
a, nadają
c we wł
aś
ciwoś
ciach atrybutowi PasswordChar znak (*):
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6. Utworzenie kodu odpowiadają
cego za poł
ą
czenie z baządanych
W bloku klasy Form1(), zaraz za blokiem public
OracleConnection:

Form1()

należ
y utworzyćobiekt

private OracleConnection conn = new OracleConnection();

Nastę
pnie, przechodzą
c do widoku interfejsu należ
y dwa razy klikną
ćprzycisk
odpowiedzialny za ł
ą
czenie, w powyż
szym przykł
adzie “
connect”
, a nastę
pnie dodać
poniż
szy kod:
conn.ConnectionString = "User Id=" + userID.Text +
";Password=" + password.Text +
";Data Source=" + dataSource.Text + ";";
conn.Open();

Na koñcu nale¿y nadaæ atrybut Enabled przyciskowi connect jako false:
connect.Enabled = false;

Gotowy kod powinien byæ podobny do poni¿szego:
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Gotowa aplikacja powinna wyglą
daćnastę
pują
co:

Po wpisaniu nazwy uż
ytkownika, hasł
a oraz ź
ródł
a danych (zgodnie z nazwąnadanąw pliku
tnsnames.ora) moż
liwe jest poł
ą
czenie z bazą
. Jeś
li nie wystą
piąż
adne bł
ę
dy podczas
ł
ą
czenia, przycisk Connect powinien zostaćwył
ą
czony:
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