
Programação WEB II
Aula 05: Acesso a Dados: INSERT e SELECT SIMPLES



Objetivo da aula

• Apresentar a integração de dados com SQL Server 
utilizando o objeto SQLDataSource



Conceitos gerais de 
Acesso a dados no 
Visual Studio – C#



Integração a base de dados no SQL 
Server

• Uma aplicação criada no Visual Studio, independente do 
tipo de aplicação criada (web, desktop, mobile, etc) pode 
ser integrada a um SGBD para armazenamento de dados.

• A integração pode ser feita de diversas formas: via 
codificação ou utilizando objetos de acesso a dados já 
disponíveis na plataforma como o SqlDataSource ou 
LinqDataSource.



Integração a base de dados no SQL 
Server

• O acesso a dados de uma aplicação em C# pode ser feita de 
várias maneiras, porém uma forma bastante simples e 
produtiva é utilizando o objeto SqlDataSource.

• O controle SqlDataSource do ASP.NET é muito útil no 
desenvolvimento de aplicações web que precisam interagir 
com o banco de dados SQL Server.

• Este controle possui uma propriedade ConnectionString que 
nos permite usá-lo para obter uma conexão com o banco de 
dados. Além disso, por meio de suas propriedades 
SelectCommand, InsertCommand, DeleteCommand, etc, nós 
fornecemos o comando (query) a ser executada no banco de 
dados.



Integração a base de dados no SQL 
Server

• Com o objeto SqlDataSource, podemos 
integrar nativamente uma aplicação 
web com uma base de dados 
desenvolvida no SQL Server, Oracle ou 
mesmo no Access.

• O Objeto SqlDataSource fica localizado 
na ToolBox -> Data

• Para outras base de dados devemos 
efetuar o download do “conector” para 
cada SGBD Específico.



Integração a base de dados no 
MySQL

• O download do “conector” para uma base de dados no 
MySQL pode ser feito diretamente do site do fabricante. 

• Para isso, acessamos o endereço: 
https://dev.mysql.com/downloads/windows/visualstudio/
1.2.html

• Escolhemos a opção de download: Microsoft Windows

• OBS: Faz-se necessário criar uma conta de 
desenvolvimento da Oracle (GRATUITO)

https://dev.mysql.com/downloads/windows/visualstudio/1.2.html


Integração a base de dados no 
MySQL



Integração a base de dados no 
MySQL

• O processo apresentado nos próximos slides leva em 
consideração uma base de dados no SQL Server,  porém 
para realiza-lo com o MYSQL ou outra base de dados o 
processo é semelhante, mudando apenas a fonte de 
dados (DataSource) para o SGBD escolhido.

• Para o SQL Server e Oracle o Visual Studio já possui 
nativamente instaldo.

• Para o MySQL ou outro SGBD faz-se necessário o 
download da ferramenta de integração que incorpora no 
Visual Studio os recursos necessários.



Acesso a dados no SQL 
Server com o objeto 

SqlDataSource
Configuração da fonte de dados – SqlDataSource



Acesso a dados no SQL Server com 
o objeto SqlDataSource

• O objeto SqlDataSource é o responsável por criar a 
comunicação entre uma aplicação no C# e um SGDB. 
Para adicionar este objeto, arrastamos da ToolBox até a 
página web que receberá a conexão com a base de dados.



Acesso a dados no SQL Server com 
o objeto SqlDataSource



Acesso a dados no SQL Server com 
o objeto SqlDataSource

• Após adicionar o SqlDataSource o primeiro passo envolve a definição 
da ConnectionString(string de conexão).

• Uma ConnectionString define os atributos necessários para conexão 
a uma base de dados(nome da base de dados, usuário, senha e 
outros parâmetros).

• Para definir e configurar o DataSource, devemos clicar na “smart
tag” do elemento e escolher a opção Configure Data Source.



Acesso a dados no SQL Server com 
o objeto SqlDataSource

• Na janela seguinte temos duas opções: Criar uma nova 
string ou escolher um string de conexão já definida.



Acesso a dados no SQL Server com 
o objeto SqlDataSource

• Após clicar em New Conection, aparecerá a janela para escolhermos 
a fonte de dados. Optaremos por Microsoft Sql Server e no 
DataProvider podemos escolher uma das duas opções. Escolheremos 
DataProvider for SQL Server. 



Acesso a dados no SQL Server com 
o objeto SqlDataSource

• OBS: Você deve escolher a “Data source” de acordo com o SGBD que está 
trabalhando. Na tela abaixo temos o Microsoft SQL Server e Oracle Database que 
acompanha nativamente a instalação do Visual Studio. 

• A opção MySQL Database só irá aparecer na lista abaixo caso seja feito o 
download  e instalação da ferramenta de integração do MYSQL com o Visual 
Studio



Acesso a dados no SQL Server com 
o objeto SqlDataSource

• Definimos em seguida alguns 
parâmetros: nome do servidor, 
usuário, senha e a base de dados. 



Acesso a dados no SQL Server com 
o objeto SqlDataSource

• Após definir a ConnectionString, podemos 
configurar/definir os comandos SQL do SQLDataSource
para uma tabela.

• Para isso, devemos selecionar a opção Configure 
DataSource



Acesso a dados no SQL Server com 
o objeto SqlDataSource

• Escolhemos a ConnectionString criada anteriormente e 
depois NEXT.



Acesso a dados no SQL Server com 
o objeto SqlDataSource

• Próxima janela clicamos em NEXT.



Acesso a dados no SQL Server com 
o objeto SqlDataSource

• Nesta janela escolhemos as 
colunas da tabela (SELECT)

• Na opção ADVANCED podemos 
adicionar os comandos INSERT, 
DELETE e UPDATE.

• A opção WHERE permite 
adicionar filtros ao SELECT.

• A opção ORDER BY permite 
ordenar os dados retornados.



Acesso a dados no SQL Server com 
o objeto SqlDataSource

• Opção ADVANCED



Acesso a dados no SQL Server com 
o objeto SqlDataSource

• Na janela de teste podemos verificar o resultado da 
consulta SELECT.



INSERT e SELECT



Realizando o INSERT

• Para programar o INSERT
precisamos associar os
valores do comando INSERT
(insert into VALUES) com os
valores que estão em um
formulário WEB.

• Para realizar este
procedimento, precisamos
acessar o propriedade
INSERT QUERY do
SqlDataSource.



Realizando o INSERT

• Cada parâmetro do comando INSERT deve está associado a 
uma fonte, que pode ser um controle, um cookie, uma seção, 
etc.



Realizando o INSERT

• Uma vez definido os parâmetros do comando INSERT, podemos 
chamar o método INSERT do SqlDataSouce para inserir os dados.

• Para chamar o método INSERT, precisamos acionar algum evento 
(clique de botão, etc)



Realizando o SELECT

• Para exibir uma lista de dados a partir 
do comando SELECT, podemos utilizar 
o controle GRIDVIEW que tem como 
objetivo mostrar uma lista de dados 
em formato de tabela. Este 
componente está disponível na guia 
DATA.



Realizando o SELECT

• Para vincular a GridView a uma fonte de dados, 
acessamos a “Smart Tag” do controle e a opção Choose
Data Source.



Realizando o SELECT

• As colunas da GridView
podem ser editadas 
através da opção 
EDITCOLUMNS.

• Também podemos alterar 
o estilo de visualização da 
GridView através de uma 
classe CSS ou utilizando a 
opção AutoFormat.


