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Firedac a conexão é ocupada com resu

De Appmethod TopicsGo Up to Database Connectivity (FireDAC) Este tópico descreve como se conectar à fonte de dados odbc. Versões suportadas O driver de ponte FireDAC ODBC suporta os drivers ODBC Nível 2, 3. O Software do Cliente Windows FireDAC requer que o driver X86 ou x64 ODBC
seja instalado de acordo com a especificação ODBC. Você pode encontrar: a lista de motoristas de ODBC aqui. Guia de programação da ODBC aqui. O Software de Cliente Linux e Mac OS X FireDAC exige que o UnixODBC seja instalado. Como os drivers ODBC necessários. Vinculação do driver
Para vincular o driver: parâmetros de definição de conexão Existem duas maneiras básicas de se conectar à fonte de dados ODBC: Configurar O DSN usando o Painel de Controle do Administrador ODBC e, em seguida, digitar o nome DSN no parâmetro Fonte de dados. Digite o valor do parâmetro
ODBCDriver e, em seguida, ligue para o assistente. Nota: Os parâmetros DataSource e ODBCDriver são mutuamente exclusivos. Cada driver ODBC tem seu próprio conjunto de parâmetros de conexão. Eles podem ser definidos como o valor do parâmetro ODBCAdvanced. DriverID=ODBC Parameter
Description Valor da amostra ODBCDriver O nome do driver odbc precisava se conectar. Se especificado, outros parâmetros de conexão devem ser especificados no parâmetro ODBCAdvanced. O SQL SERVER ODBCAdvanced permite especificar o par de parâmetros de conexão ODBC=value pair.
Eles devem ser separados por ';'. DataSource O nome do DSN existente precisava ser conectado. O MySAPDB LoginTimeout controla quanto tempo é em segundos para um programa chegar enquanto tenta fazer uma conexão (0 indica uma latência infinita). 30 O formato numérico controla o modo
interno de ligação NUMMER. 'Binário' é o modo mais eficaz (padrão). No entanto, alguns drivers ODBC não suportam corretamente o modo binário. Neste caso, defina o parâmetro como 'String'. String MetaDefCatalog Especifica o catálogo padrão do aplicativo. O código de tempo de design omite o
nome do catálogo em nomes de objetos se for igual ao MetaDefCatalog. O Northwind MetaDefSchema especifica o esquema padrão para o aplicativo. O código de tempo de design omite o nome do esquema em nomes de objetos se for igual a MetaDefSchema. dbo Para um banco de dados ODBC
MSSQL, defina o valor do parâmetro ODBCAdvanced FDConnection para MARS_Connection=YES. Caso contrário, você vê o seguinte erro ao chamar o método FDTable Aberto: [FireDAC][Phys][ODBC][Microsoft][SQL Server Native Client 10.0]A conexão está ocupada com resultados para outro
comando. Casos de uso DriverID=ODBC User_Name=postgres Password=marlboro ODBCDriver=PostgreSQL ANSI ODBCAdvanced=SERVER=localhost; PORT=5432;DATABASE=addemo Connect to Sybase Adaptive Server Enterprise: DriverID=ODBCBCDriver=Adaptive Server Enterprise
ODBCAdvanced=server=en;port=5000;quotedidentifier=1 Database=addemo User_Name=sa MetaDefCatalog=addemo MetaDefSchema=dbo Create til Informix Dynamisk Server: DriverID=ODBC ODBCDriver=IBM INFORMIX ODBC DRIVER DRIVER Password=informix2 Database=sysuser
ODBCAdvanced=HOST=DA; SRVR=ol_svr_custom; SERV=svc_custom;PRO=olsoctcp; CLOC=en_US. CP1252;DLOC=en_US.819 Veja também a página 2 As 121 páginas a seguir estão nesta categoria de um total de 121. SITUAÇÃO: Erros que ocorrem apenas em computadores terminais ao
realizar operações de venda por movimento. MENSAGEM: Erro na operação com banco de dados! [FireDAC] [Phys] [ODBC] [Microsoft] [Driver de servidor SQL ODBC] Conexão ocupada com os resultados de outros HSTMT. SOLUÇÃO: Para resolver basta baixar - Microsoft® SQL Server® 2012
Native Client - QFE - e instalar apenas no terminal. k Mensagem autoral eduardo.pachecoNovatoRegistered: Terça-feira, 29 de janeiro de 2008Postes: 28 Postado: Tor Jul 03, 2008 9:47 Am: Mensagem de erro. Eu gostaria de saber de você porque você vê a seguinte mensagem de erro Conexão
gravada com os resultados de outro HSTMT, eu uso SQL Server como um banco e componente TQuery ... Obrigado, pessoal. MicheusApprenticeRegistrado: Quarta-feira, 22 de junho de 2005Posts: 225Postos: Blumenau Postado: Sat Jul 05, 2008 11:41 Tópico: Você pode dar uma olhada neste tópico:
A conexão está ocupada com resultados para outro hstm (ref. Codificação com o inimigo) - tem algumas sugestões; ou mesmo nesta segunda: A conexão está ocupada com os resultados de outro hstmt (ref. dbForums) - você pode tentar a solução neste alterando o parâmetro SQLQRYMODE para sua
conexão de acesso ao SERVER (se ele não estiver mais neste modo. Por padrão, o nulo que representa o Abraços_________________Der local é sempre pelo menos duas maneiras de fazer o mesmo. Mesmo que sejam: certo e errado. (Micheus) micheus.4Shared.com Exemplos Todas as vezes são
GMT - 3 horas Envie novas mensagens: Proibido.Tópicos Respondam Mensagens de edição proibidas: Proibido.Delete Mensagens: Proibido.Vote nas Pesquisas: Banido. Solução registrada/revisada em: 11/09/2019 ID: 15665 Caminho: Problema de inicialização do sistema: Quando você acessa o erro
do sistema ocorre: A conexão ocupada com os resultados de outro HSTMT, ou Conexão está ocupada com resultados para outro hstmt. Quando isso acontece / onde ele se aplica: Quando o sistema é iniciado ou usado para uso comum da solução do sistema: O banco em questão: Sql Server
2008Confirmed que o usuário havia configurado a fonte de dados ODBC selecionando o driver SQL Server. Depois de instalar o driver SQL Server Native Client 10.0 e configurar a fonte de dados com este driver usado pelo SQLServer 2008, o problema foi resolvido pelo exemplo: Este artigo o ajudou?
Nós apreciamos o seu feedback! Avaliaremos sua proposta e alteraremos o conteúdo relacionado, se necessário. Esta é a maneira que eu sei como me conectar usando um FDConnection Change dados de acordo com o que você dispositivo FiredacPooling; interface usa FireDAC.Stan.Intf,
FireDAC.Stan.Option, FireDAC.Stan.Error, FireDAC.UI.Intf, FireDAC.Phys.Intf, FireDAC.Stan.Def, FireDAC.Stan.Pool, FireDAC.Stan.Async, FireDAC.Phys, FireDAC.Phys.MySQL, FireDAC.Phys.MySQLDef, FireDAC.Stan.Param, FireDAC.DatS, FireDAC.DApt.Intf, FireDAC.DApt, Data.DB,
FireDAC.Comp.DataSet, FireDAC.Comp.Client, Classes, IniFiles; tipo TFireDacPooling = classe privada FConnection : TFDConnection; função CarregaConfiguracoes(cChave, cSubChave: String; cValorPadrao: string = ''): Variante; procedimento AtualizarConfiguracoes(cChave, cSubChave: String;
cValor: string = ''); construtor público Criar; destruktor Destroy; substituir; fim; foi DBPool : TFireDacPooling; implementação { TFireDacPooling } construtor TFireDacPooling.Criar; {foi Params: TStringList;} iniciar {Params := TStringList.Criar; tentar //Params.Adicionar('User_Name=sa');
//Params.Add('Password=1'); //Params.Add('Server=127.0.0.1'); Params.Add ('Server=DESKTOP-3RKGJ2M'); Params.Add ('OSAuthent=Yes'); Params.Add ('Database=Pangya'); Params.Add ('Pooled=True'); Params.Add ('POOL_MaximumItems=1000'); FConnection := TFDManager.Criar(zero);
FConnection.AddConnectionDef('MSSQLPool', 'MSSQL', Params); finalmente Params.Free; fim;} com (FConnection)começa se (Conectado) então Conectado := Falso; Params.Values['DriverID'] := 'MSSQL'; Params.Values['Database'] := CarregaConfiguracoes('ChavePrincipal', 'ChaveSecundaria');
{Pangya} Params.Values['User_Name'] := CarregaConfiguracoes('ChavePrincipal', 'ChaveSecundaria'); {sa} Params.Values['Password'] := CarregaConfiguracoes('ChavePrincipal', 'ChaveSecundaria'); {1} Params.Values['Agrupado'] := Verdadeiro; Params.Values['POOL_MaximumItems'] := 1000;
Params.Values['OSAuthent'] := True; Params.Values['Server'] := CarregaConfiguracoes('ChavePrincipal', 'ChaveSecundaria'); {DESKTOP-3RKGJ2M} Conectado := Areia; fim; fim; destrutor TFireDacPooling.Destroy; iniciar fConnection.Free; fim herdado; função
TFireDacPooling.CarregaConfiguracoes(cChave, cSubChave: String; cValorPadrao: string = ''): Variante; foi oConfig: TIniFile; resultado inicial := ''; {Carrega o arquivo .ini, mas para isso o mesmo precisa estar no mesmo diretório do EXE} oConfig :=
TIniFile.Criar(ExtractFileDir(ExtractFilePath(ParamStr(0)) + '\SeuArquivo.ini'); tentar Resultado := oConfig.ReadString(cChave, cSubChave, cValorPadrao); finalmente oConfig.Free; fim; fim; procedimento TFireDacPooling.AtualizarConfiguracoes(cChave, cSubChave: String; cValor: string = ''); foi
oConfig: TIniFile; começar {Escreve no arquivo .ini, mas para isso o mesmo precisa estar no mesmo diretório do EXE} oConfig := TIniFile.Criar(ExtractFileDir(ExtractFilePath(ParamStr(0)) + '\SeuArquivo.ini'); tente oConfig.WriteString(cChave, cSubChave, cValor); finalmente oConfig.Free; fim; fim;
inicialização DBPool := TFireDacPooling.Criar; DBPool final.Grátis; Editado Ingen arquivo . INI findes en Chave e a a como no exemplo abaixo: [KEY] subkey =valor Seu arquivo seria +/- assim (Os dados que usei ai são fictícios): [CONEXÃO] Banco de dados=Pangya User_Name=sa Password=1
Server=127.0.0.1 [OTHERDATA] subOtherData=tais subOtherDataTwo= subOtherDataTwo= subOtherDataTwo= subOtherDataTwo=
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