
3. VS projekti andmeühendus 
.NET  raamistikku  kuuluvaid  andmeühenduse  vahendeid  tähistatakse  terminiga  ADO.NET. 

Nimetus ADO.NET tuleneb selle eelkäia ― ADO (ActiveX Data Objects) tehnoloogia nimest. ADO.NET 
tehnoloogia  sisaldab  ühenduse  loomise  vahendeid  erinevat  tüüpi  andmepakkujatega  (data 
providers). ADO.NET tehnoloogia ühine joon on .NET raamistiku objekti andmestik (DataSet) loomine 
algsetest.  Puhverdatud  andmestikku  kantud  andmetega  saab  manipuleerida  originaalandmetest 
eraldi,  kuid  andmestiku  mälupuhvris  hoidmine  koormab  mälu.  ADO.NET  andmepakkujaid  saab 
kasutada  ka  ilma  puhverdatud  andmestikku  loomata,  lugedes  originaalandmed  C# muutujaks  SQL 
käskude ja klassi DataReader abil. ADO.NET C# klassid on senini olnud.NET raamistiku nimeruumis 
System.Data.  Edaspidi  on  kavas  nimeruum  System.Data.SqlClient  ühendada  NuGet  kaudu 
installeeritavasse nimeruumi Microsoft.Data.SqlClient (Harp 2019). 

Põhilised ADO.NET toetatud andmepakkuja tüübid on SqlClient (Microsoft SQL Server ja Azure 
SQL andmebaaside ühendamiseks)  ja Oracle ning OLE DB (Object Linking and Embedding)  ja ODBC 
(Open Database Connectivity) erinevat tüüpi andmebaaside ühendamiseks. 

VS  projekt  võib  olla  ühendatud  kas  VS  projekti  koosseisu  kuuluva  lokaalse  andmebaasiga  või 
projektivälise  andmeserveriga.  Lokaalset  andmebaasi  hoitakse  projekti  andmebaasifailis,  mis  on 
nähtav  vaid  lokaalvõrgu  kataloogis,  mitte  välisvõrgus.  Kui  kataloog  on  jagatud  teistes  arvutites 
nähtavaks,  siis  muidugi  ka  jagatud  kataloogis.  Projektivälist  andmebaasi  haldab  eraldi  tarkvara 
(database management system), mis pakub mitmesuguseid ühendusi  ja andmeteenuseid. See võib 
olla samas arvutis või eraldi andmeserveris või pilveteenusena.  

C# projekti andmebaasiühendusest on õpetust ka Guru99 lehel. 

   



3.1. Lokaalne andmebaas 
VS  rakendustes  kasutatav  lokaalne  andmebaas  on  enamasti  kas  SQL  Server  andmebaasi  fail 

laiendiga mdf  või XML  fail, UWP rakenduses vaid XML. MS Access  tüüpi andmebaase ei  soovitata, 
tungivalt ei soovitata, enam kasutada. 

Lisa  rakendusele  integreeritud andmebaas.  Selleks mine  lahenduse  sirvijas  (Solution Explorer) 
hiirega projekti kataloogi App_Data  ja vali parema hiireklahvi vajutusel avanevast menüüst Add → 
New item → Data → SQL Server Database → anna andmebaasile nimi → Add. 

Lokaalse  andmebaasi  lisamiseks  projektile  vali  projekti  nimel  parema hiireklahvi  alt Add New 
Item  →  Data  →  SQL  Server  Database;  XML  faili  puhul  →  XML  File.  Nüüd  peaks  .mdf  laiendiga 
andmebaasifail  lahenduse  sirvijas  näha  olema.  Sellel  parema  klahviga  klõpsates  saab  avada 
andmeserveri  sirvija  (Server  Explorer).  Seal  peaks  olema  näha  avatud  ühendus  äsja  loodud 
andmebaasi ja selle andmebaasi komponendid: tabelid, vaated, funktsioonid jms. Vali andmeserveri 
sirvijas oma uus andmebaas ja selles jaotus Tables. Alguses pole andmebaasis ühtegi tabelit. Tabelite 
loomiseks saab kasutada VS vahendeid. Selleks vali parema hiireklahvi alt Add New Table.  

Avaneb  tabeli  kujundamise  vaade,  milles  on  tabelivaade,  disainvaade,  T‐SQL  vaade  ja  vaade 
võtmetele, piirangutele  ja  indeksitele.  Tabeli  nimi  tuleks  kirjutada T‐SQL  reale  käsu CREATE TABLE 
järele.  Vaikimisi  on  seal  skeemi  nimeks [dbo]  ja  tabeli  nimeks [Table].  Tabeli  või  selle muutuse 
kirjutab andmebaasi vajutus nupule Update. 

Juba loodud tabeli väljade  muutmiseks  mine hiirega tabeli nimele ja vali parema klahviga Open 
Table Definition. Tee vajalikud muudatused tabeli struktuuri määravas SQL käsus  ja vajuta Update. 
Juba moodustatud  tabeli  nime muutmiseks  tuleb  kasutada eraldi  käsku.  Esimene  sõna ülakomade 
vahel  on  tabeli  senine  nimi,  teine  on  uus  nimi.  Käivita  käsk  kolmnurksest  nupust  ja  siis  võid  selle 
sulgeda. 

EXEC sp_rename 'Table', 'Tracking'   

Tabeli  loomise  või  muutmise  käivitamiseks  vali  tabeli  disainvaate  kohalt  Update  →  Update 
Database. Mine parema hiireklahviga serveri  lehitsejas  (Server Explorer) andmebaasi nimele  ja vali 
Refresh. Uus tabel peaks ilmuma tabelite loetelusse.  

   



3.2. Välisandmed 
Järgnevalt  käsitleme  välise  andmebaasi    kasutust.  Näidetes  on  kasutatud  andmebaasi  AB6pe 

andmeserveris  digiarhiiv.ut.ee.  Selle  andmebaasi  kasutamiseks  peab  arvuti  olema  Tartu  Ülikooli 
arvutivõrgus  või  siis  tuleks  luua  VPN  ühendus  (seadistamise  juhis).  Andmeserverisse    saab  sisse 
logida  kasutajanimega  Tudeng2017,  salasõna  on  täpselt  sama.  Õppeandmebaasi  on  alajaotuses 
[dbo] on tabelid [VAATLUSED], mis sisaldab taimkattevaatluste tulemusi  ja [kooslusekoodid], milles 
on taimkattekoosluste koodid ja vastavus kasvukohatüübiga.  

3.2.1. Välise andmeühendusega projekti loomine 

Andmebaasiühendusega  konsooliprojekti  lisamiseks  VS  lahendusse  vali  lahenduse  nimel 
parema  hiireklahviga  Add →  C#,  All  Platforms,  Console →  Console  App  (.NET  Framework).  Anna 
projektile nimi, näiteks AB6pe.  Vali menüüst Project → Add New Datasource… → Database → Next 
→ Dataset → Next → New Connection → Microsoft SQL Server → Continue.  

Selle kursuse  jaoks on  loodud näidisandmebaasiga ühenduse  loomiseks kirjuta serveri nimeks 
Digiarhiiv,  vali  SQL  Server  Authentication.  Kirjuta  kasutajanimeks  ja  salasõnaks  Tudeng2017. Nüüd 
tuleb valida, kas lubada salasõna kirjutamist ühenduslausesse. Lubame seekord, kuna see on niikuinii 
üsna avalik ühendus. Vali  andmebaasiks AB6pe. Testi ühendust,  kui ühendus on korras,  siis  vajuta 
OK.  

Nüüd  küsitakse  veel,  kas  lubada  autentimisandmete  kirjutamist  ühenduslausesse.  Lubame 
seekord sedagi. Ühenduslausele tuleks anda ka nimi, näiteks AB6peConnectionString. Seejärel tuleb 
valida andmebaasiobjektid, mida soovitakse projektis kasutada. Piisab tabelite valimisest. Projektile 
lisatavale  andmestikule  (dataset)  tuleks  anda  ka  nimi.  näiteks  AB6peDataset.  Projekti  kataloogi 
tekkis andmestiku nimega ja xsd laiendiga alajaotus. Selle topeltklõpsuga avamisel on näha objektide 
graafiline vaade (joonis 3‐1). 

Andmestik  koosneb  puhverdatud  andmebaasiobjektidest  ja  vahendajast  ehk  adapterist. 
Andmestiku struktuuri saab muuta valides parema hiireklahvi alt tabeli nimel kas Add või Configure. 
Lisame tabelite [Kooslus] ja[Vaatlus] ühenduse samanimelise välja [kood2005] kaudu. Vali mõlemad 
ühendatavad tabelid  ja siis parema hiireklahvi alt   Add → Relation. Avanevas aknas vali väljad, mis 
kahte tabelit ühendavad. Selles andmestikus tuleks leida väli [kooslus2005]. Samuti võiks ühendada 
väljad  [Kasvukohatyyp].[PaaliKKT]  ja  [Kooslus].[Paalikood]  ning  [Kasvukohatyyp].[PK]  ja 
[Kooslus].[PK].  VS näitab ühendust tabelite vahel peene joonena, mille asend paraku ei osuta seotud 
väljadele  (joonis  3‐1).  Ühenduse  atribuutide  vaatamiseks  tuleb  sellele  klõpsata.  Tabelite  kirjete 
vaatamiseks  ava  Server  Explorer  ja  klõpsa  andmeallikal  digiarhiiv.AB6pe.dbo.  Selle  peale  peaks 
andmeühendus avanema, mida näitab roheline märgike selle ikoonil. Kui nüüd avada paremklõpsuga 
andmestikuvaatel  andmete  eelvaate  (Preview  Data)  aken,  siis  seal  on  vahendid  tabelites  olevate 
andmete kuvamiseks. 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 3‐1. Andmestiku vaade. 

   



3.3. Olemiraamistik 
Olemiraamistik (Entity Framework, EF) on andmekesksete rakenduste loomise tehnoloogia, mis 

võimaldab kasutada suvalises relatsioonilises andmebaasis olevaid andmeid objektidena C# koodis. 
EF rakendusel on kolm osa: kontseptuaalne ehk olemimudel (domain model), loogiline mudel (logical 
model)  ja  füüsiline  mudel  (physical  model).  Kontseptuaalne  mudel  koosneb  olemitest  ja  seostest 
nende vahel,  loogiline mudel  tähistab andmebaasi  tabeleid  ja nende välisvõtmeid  teiste  tabelitega 
sidumiseks,  füüsiline  mudel  tähistab  andmebaasisüsteemi  ülesehitust  ja  optimeerimist.  Füüsilise 
mudeliga tegeleb andmebaasihaldur, olemimudeli kavandavad rakenduse projekteerijad, programm‐
meerija töötab põhiliselt loogilise mudeliga (andmebaasi tabelitega).  

Olemiraamistiku abil moodustatakse olemimudeli objektide esindajad programmi  koodis  ja  ei 
ole  tarvis  luua  andmestikku  (Dataset)  vahepuhvrina  nagu  on  eespool  kirjeldatud.  Olemiraamistik 
peaks  lihtsustama andmebaasiandmetega manipuleerimist  ja  rakenduse koodi hooldamist, kuid on 
pealisehitus, mis võib aeglustada rakenduse toimimist. 

EF  oli  varem  .NET  raamistiku  osa,  kuid  alates  aastal  2013  avaldatud  versioonist  6  on  eraldi 
installeeritav  .NET  raamistiku  täiendus.  EF  võimekuse  lisamiseks  projektile  vali  menüüst  Tools  → 
NuGetPackage  Manager  →  Manage  NuGet  Packages  for  Solution  →  Browse,  leia  loetelust 
EntityFramework.  Kui  arendad ASP.NET Core projekti,  siis  vali EntityFrameworkCore.  Vali  pakett  ja 
lisa linnuke selle projekti nime ette projektide loetelus, millele soovid EF lisada. Vajuta Install. Sulge 
NuGetPackage Manager. Projekti viidete (References) loetelusse pidi lisanduma EntityFramework.  

Ava  oma  projekti  koodifail  (Program.cs)  ja  lisa  selle  päisesse  using  System.Data.Entity; 
(.NET  raamistiku  projekti  puhul)  või  Microsoft.EntityFrameworkCore;  (ASP.NET.Core  projekti 
puhul). Moodusta klassid objektidest, mida andmebaasis hoitakse. Eeskuju saab all olevast näitest. 

Nüüd  saab  andmebaasis  olevaid  andmeid  C#  koodi  abil  vaadata.  Kui  soovid  selleks  kasutada 
LINQ päringut, siis peab koodifaili päises olema viide using System.Linq;. 

Järgneb  näide  rakendusest,  mis  kasutab  olemiraamistiku  ühendust  eelpool  kasutatud  taim‐
kattevaatluste andmebaasi. Ühenduslause on projekti konfiguratsioonifailis App.config. Pane tähele, 
et  iga C# klassiga  seotud andmetabeli  nimi on näidatud klassi nime ees olevas annotatsioonis. Kui 
klass pole andmetabeli nime näitava annotatatsiooniga dekoreeritud, üritab olemiraamistik andme‐
tabeli nime ise tuletada lisades klassi nimele inglise keele mitmuse lõpu s. Küsimärk välja tüübi järel 
tähendab, et väli võib olla ka tühi. Klass VaatlusteContext moodustab System.Data.Entity klassi 
objektidest  andmestiku  DBSet.  Linq  päringuga  valitakse  vaatlused,  mille  puistuvalemis  on  mändi 
tähistav lühend Mä ja väljastatakse valitud vaatluste numbrid ja puistuvalemid. 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Data.Entity; 
using System.ComponentModel.DataAnnotations; 
using System.ComponentModel.DataAnnotations.Schema; 
 
namespace AB6pe 
{ 
    [Table("Kasutaja")] 
    public class Kasutaja 
    { 
        [Key] public short ID { get; set; } 
        public string Nimi { get; set; } 
    } 
 
    [Table("P6hiala")] 
    public class Pohiala 
    { 



        [Key] public byte PK { get; set; } 
        public string Nimi { get; set; } 
        public byte Jrk { get; set; } 
    } 
 
    [Table("Kooslus")] 
    public class Kooslus 
    { 
        [Key] public short Kood2005 { get; set; } 
        public int Jrk { get; set; } 
        public string Nimi { get; set; } 
        public byte PK { get; set; } 
        public byte KKTklass { get; set; } 
        public short PaaliKKT { get; set; } 
        public string Kommentaar { get; set; } 
        public short SisestajaID { get; set; } 
        public DateTime Sisestusaeg { get; set; } 
        public ICollection<Vaatlus> Vaatlused { get; set; } = new List<Vaatlus>(); 
    } 
 
    [Table("Vaatlus")] 
    public class Vaatlus 
    { 
        [Key] public int VID { get; set; } 
        public DateTime Vaatlusaeg { get; set; } 
        public byte PK { get; set; } 
        public short Kood2005 { get; set; } 
        public byte? Katvus { get; set; } 
        public string Puistuvalem { get; set; } 
        public byte? I_r_katvus { get; set; } 
        public byte? II_r_katvus { get; set; } 
        public byte? III_r_katvus { get; set; } 
        public string I_r_puistu { get; set; } 
        public string II_r_puistu { get; set; } 
        public string III_r_puistu { get; set; } 
        public string I_r_muud { get; set; } 
        public string II_r_muud { get; set; } 
        public string III_r_muud { get; set; } 
        public string Muud_puud { get; set; } 
        public string Põõsarinne { get; set; } 
        public string Rohurinne { get; set; } 
        public string Märkmed { get; set; } 
        public string Vaatlejad { get; set; } 
        public DateTime? Alates { get; set; } 
        public DateTime? Kuni { get; set; } 
        public byte? Niiskus { get; set; } 
        public byte? Karbonaatsus { get; set; } 
        public bool? Vastuoluline { get; set; } 
        public string Vastuolu { get; set; } 
        public double PideWE { get; set; } 
        public double PideSN { get; set; } 
        public string Poly { get; set; } 
        public short? EsmaSisestajaID { get; set; } 
        public DateTime? EsmaSisestusaeg { get; set; } 
        public DateTime? ViimaneMuutmisaeg { get; set; } 
        public string Muutjad { get; set; } 
        public bool? Fotod { get; set; } 
    } 
 
    public class VaatlusteContext : DbContext 
    { 
        public DbSet<Vaatlus> Vaatlused { get; set; } 



        public DbSet<Kooslus> Kooslused { get; set; } 
        public DbSet<Kasutaja> Kasutajad { get; set; } 
        public DbSet<Pohiala> P6hialad { get; set; } 
        public VaatlusteContext(): base("AB6peConnectionString")  
        {  } 
    } 
 
    class Program 
    { 
        static void Main(string[] args) 
        { 
            using (var db = new VaatlusteContext()) 
                { 
                var valitudVaatlused = 
                        from v in db.Vaatlused 
                        where v.Puistuvalem.Contains("Mä") 
                        select v; 
 
                foreach (var v in valitudVaatlused) 
                    Console.WriteLine("Vaatlus nr " + v.VID.ToString() + " Puistu: " 
+ v.Puistuvalem); 
            } 
            Console.ReadKey(); 
        } 
    } 
}   



3.4. Andmeühenduse turvalisus 
Infotehnoloogiliste  rakenduse  turvalisena hoidmine  on pidev  protsess,  sest  ei  ole  ette  teada, 

milliseid turvaauke edaspidi juba kasutatud tehnoloogiates avastatakse, millised nõrku kohti toovad 
endaga kaasa alustarkvara uuendused ja milliseid uusi ründevõimalusi leiutatakse. Asjaolu, et keegi 
pole  teatanud  turvaaukudest  mingis  rakenduses,  ei  tähenda,  et  neid  seal  ei  oleks.  Rakenduse 
loomisel ei  tule mõelda mitte ainult selle kasutajate ja andmete turvalisuse tagamisele. vaid tuleks 
kavandada turvahooldus rakenduse kogu kasutusajaks. 

Järgnevalt  vaid  mõned  lihtsad  printsiibid  ja  näpunäited  algajale.  Põhjalikumalt  on  ADO.NET 
rakenduste turvalisusest kirjutanud M. Wenzel et al. 2017, lugeda tasub ka seal viidatud allikaid. 

1. Anna kasutajale vaid tingimata vajalikud õigused. Õigusi saab vajaduse korral lisada. 
2. Ära näita kasutajale veateateid serveripoolsetest tõrgetest. 
3. Valideeri kasutaja poolt serverisse saadetav teave ja andmed. 
4. Parametriseeri tekstina koodis olevad SQL päringud (vt ptk. 3.4.1). 
5. Eelista kasutajate op‐süsteemi, mitte rakenduse tasemel tuvastamist. 
6. Arvesta,  et  kasutaja  võib  klõpsata  kasutajaliidese  igat  komponenti  ja  saata  päringu 

mistahes url aadressile. 
7. Muu  keele  (peale  inglise  keele)  kasutamine  andmeobjektide  nimedes  raskendab  tesiste 

arendajate  tööd  sama  andmebaasiga,  kuid  võib  raskendada  ka  soovimatuid  manipu‐
latsioone. 

8. Väldi IT lahenduse ülesehituse üksikasjade avaldamist. 

3.4.1. SQL päringute parametriseerimine. 

SQL  päringud,  millesse  saab  väärtusi  dünaamiliselt  lisada,  sest  avavad  välja  võimalikule 
väärsisestusele. C# koodis  saab dünaamiliselt parametriseerida  väärtusi aga mitte väljade nimesid. 
Parametriseeritud  muutujad  algavad  märgiga  @.  Parametriseeritud  väärtuse  tüüp  määratakse 
automaatselt ja tekstimuutujat piiravaid ülakomasid pole tarvis. 

Näiteks  järgmine  meetod  õppeaine  veebilahenduses  väljastab  tudengi  eksamipileti  numbri 
antud õppeaines. Pane ka tähele, et using süntaksi abil avatud ühendus ja päring suletakse   auto‐
maatselt, ka tõrke puhul. SQL süntaks ISNULL(@field,0) väljastab tühja välja puhul väärtuse 0. 

public static byte TudengiPilet(string aine, string nimi) 
{ 
     byte piletiNr = 0;  
     string piletiväli = aine + "pilet 
     if (!string.IsNullOrWhiteSpace(nimi)) 
     { 
           using SqlConnection Conn = new SqlConnection(StrConn); 
           Conn.Open(); 
           try 
           { 
                using SqlCommand com = new SqlCommand("SELECT ISNULL(" + 
piletiväli + ,0) FROM Hinded WHERE LoweredUserName=@nimi;", Conn); 
                com.Parameters.AddWithValue("@nimi", nimi.ToLower()); 
                piletiNr = (byte)com.ExecuteScalar(); 
           } 
           catch 
           { } 
      } 
      return piletiNr; 
} 

 


