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KILKA HINTÓW O BAZACH DANYCH W VISUAL STUDIO



Jak podłączyć podgląd DB w Visual 
Studio?
• Polecenie View -> Server Explorer

• Ikonka „Connect to Database”

• Wybieramy źródło danych (typowo będzie 

to Microsoft SQL Server)



Jak podłączyć podgląd DB w Visual 
Studio?
• Jeżeli nie jest używany SQL Server Express, 

to Entity Framework domyślnie stosuje silnik 

localdb. Aby się do niego podłączyć w 

„Server name” wpisujemy (localdb)\v11.0 lub 

(localdb)\MSSQLLocalDB (domyślna instancja 

bazy localdb zależy od wersji środowiska –

można to sprawdzić w app.configu)

• Na liście „Select or enter database name” 

odnajdujemy naszą bazę danych

• Klikamy ok i cieszymy się, że wszystko działa



Jak przeglądać bazę danych w Visual 
Studio?
• Po dodaniu bazy danych możemy rozwijać 

jej zawartość

• Po kliknięciu prawym klawiszem na tabelę 

możemy na przykład sprawdzić, jakie dane 

są w niej przechowywane 



Jak przeglądać bazę danych w Visual 
Studio?
• Analogicznie można użyć 

Toolboxa SQL Server Object 

Explorer



Jak podłączyć bazę danych w SQL 
Management Studio
• Można zainstalować SQL Server Express razem z 

kompletem narzędzi do zarządzania bazami danych -

http://www.microsoft.com/pl-pl/server-

cloud/products/sql-server-editions/sql-server-

express.aspx

• Po uruchomieniu MS SQL Server Management Studio 

podłączamy się do wybranego serwera i instancji np. 

BJABLONSKI-NB\SQLEXPRESS lub (localdb)\v11.0

• Uwaga – aby sprawdzić, jakie instacje bazy danych 

localdb istnieją w systemie należy użyć polecenia z linii 

komend: sqllocaldb info

http://www.microsoft.com/pl-pl/server-cloud/products/sql-server-editions/sql-server-express.aspx


Jak podłączyć bazę danych w SQL 
Management Studio
• Zawartość bazy danych przeglądamy w okienku 

„Object Explorer”



Kilka słów o migracjach
• Przy podejściu Code First, początkowa struktura bazy jest inicjalizowana przy pierwszym 

uruchomieniu aplikacji i odwołaniu do bazy

• Jeżeli baza danych już istnieje, a model danych się zmienił, to konieczne jest 
przeprowadzenie migracji

• W tym celu w konsoli PowerShell-owej (Tools -> Library Package Manager -> Package
Manager Console) możemy używać odpowiednich komend

◦ Enable-Migrations

◦ Add-Migration nazwa-migracji-jaka-nam-przyjdzie-do-głowy

◦ Update-Database

• Uwaga! EF przy tworzeniu migracji porównuje schemat bazy z modelem w skompilowanej 
aplikacji (a nie w kodzie źródłowym)! 



Kilka słów o migracjach
• Możliwe jest włączenie migracji automatycznych poleceniem

◦ Enable-Migrations -EnableAutomaticMigrations

• W tym przypadku po każdorazowej zmianie modelu należy wywołać polecenie

◦ Update-Database

• Jeżeli migracja automatyczna powodowałaby utratę danych, to system zaprotestuje. Jeżeli 

wiemy, co robimy, to można zmusić go do przeprowadzenia migracji poleceniem

◦ Update-Database -Force


