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W tej cz¦±ci zajmiemy si¦ tematem connectorów i podª¡czenia do bazy danych. Ze wzgl¦du
na dost¦pno±¢ wybrany zostaª MySQL, ale spokojnie mo»na podª¡cza¢ si¦ tak»e pod inne
bazy. Zaczynamy od pobrania MySQL i instalacji (rys. 1). Przydatne jest te» narz¦dzie
Workbench (rys. 2).

Rysunek 1: Instalacja MySQL

Rysunek 2: MySQL Workbench

Po zainstalowaniu i poprawnym odpaleniu bazy danych na komputerze pozostaje u»y¢
tylko dedykowanego connectora � rys. 3. W naszym przypadku b¦dzie to import my-
sql.connector. W przypadku innych j¦zyków i baz danych mechanizm jest dokªadnie taki
sam, a najwi¦cej problemów sprawia samo podª¡czenie i przetestowanie. Domy±lnie po-
trzebujemy trzy parametry: host, user i password (linie 5 � 7). Ja podª¡czyªem si¦ pod
localhost. Teraz pandemia, to nie ma sensu wychodzi¢ poza 127.0.0.1. Uwaga na usera i
hasªo � te dane ustawiamy podczas instalacji bazy danych, wi¦c u Was mo»e by¢ tam co±
innego.

Na rys. 4 mamy prosty test podª¡czenia, gdzie po podaniu danych (linie 5�8) ª¡czymy
si¦ z baz¡ � linia 11. To dziaªa wªa±ciwie tak samo, jak znane z Android SQLite. Mamy

1



podª¡czenie, przez które wywoªujemy komendy SQL. Nazwaªem obiekt connect � »eby pa-
mi¦ta¢, »e to nasz gªówny obiekt, a jedn¡ z kluczowych metod jest execute, które pozwala
realizowa¢ zapytania. Na rys. 5 mamy jeszcze prosty przykªad wy±wietlenia dost¦pnych
baz i utworzenia nowej bazy � �studenci� w linii 13. Wszystko jest ok, ale takie pisanie
kodu nie jest raczej polecane. Mamy skrypt SQL przekazywany jako parametr w formie
stringa do metody w innym j¦zyku. Warto zatem mie¢ osobn¡ zmienn¡ nazwan¡ np. sql,
w której budujemy zapytanie. No i trzeba uwa»a¢ na bª¦dy � zwªaszcza na pocz¡tku mog¡
pojawi¢ si¦ problemy ze skªadni¡ (pami¦tamy, »e wewn¡trz cudzysªowów w Python mo-
»emy u»ywa¢ apostrofu). Przykªadowo budujemy zapytanie sql, gdzie wewn¡trz pojawi
si¦ te» ªa«cuch znaków. Korzystamy zatem z � jako pocz¡tku ªa«cucha, a gdzie± w ±rodku
mo»emy stosowa¢ ' do oznaczenia stringa ju» w SQL (a raczej VARCHAR'a). Inny po-
pularny bª¡d pokazany w konsoli na rys. 6 to próba utworzenia bazy po raz drugi (lub
próba utworzenia tabeli po raz drugi).

Zatem dobrze pami¦ta¢ o DROP TABLE i DROP DATABASE z rys. 7. Jakby kto±
wyszedª poza localhosta, to ostro»nie zwªaszcza z DROP DATABASE. Rok 2020 to nie
czas na takie eksperymenty ;)

Ciekawostka na rys. 8 � mo»liwo±¢ podª¡czenia si¦ do konkretnej bazy danych (linia 9).
W tym wypadku b¦dzie to baza �studenci�. Oczywi±cie pami¦tamy wcze±niej, »eby taka
baza byªa utworzona.

Tutaj maªy przeskok do rys. 12 � warto mie¢ taki schemat, gdzie zaczynamy od two-
rzenia bazy, tworzenia tabeli, potem dodawania rekordów itp. a odpowiednie metody
komentujemy w miar¦ potrzeb. Przykªadowo, po utworzeniu bazy (jak mamy potwier-
dzenie, »e baza utworzona i wszystko ok) mo»emy zakomentowa¢ linie odpowiedzialne za
CREATE DATABASE.

Wracaj¡c do rys. 9 � mamy baz¦, teraz tworzymy tabel¦. Mamy 3 parametry i na-
zw¦. Konstrukcje takie jak VARCHAR(255), to oczywi±cie ªa«cuch znaków. W budowie
skªadni SQL mo»emy spokojnie bazowa¢ bezpo±rednio na dokumentacji MySQL. Na rys.
10 zrobiªem pewien skrót � trzeba oczywi±cie najpierw zrobi¢ DROP TABLE, a nast¦pnie
tworzymy tabel¦ raz jeszcze � tym razem uwzgl¦dniaj¡c np. klucz gªówny. Pole pierwsze
jest u nas NOT NULL, ale pozostaªe elementy mog¡ by¢ puste. Piszemy, odpalamy i nic.
Trzeba niestety pami¦ta¢ o print i przej±ciu po elementach connect, gdzie przechowywany
jest wynik wywoªania metody execute. To mamy na rys. 11.

Wreszcie rys. 12, o którym wspomniaªem wcze±niej. Je»eli jeste±my na etapie testowa-
nia rozwi¡zania i cz¦sto b¦dziemy usuwa¢ dane/usuwa¢ tabel¦, to warto zacz¡¢ od DROP
TABLE (linie 15-16). Nast¦pnie tworzymy now¡ tabel¦ (linie 19-21), by wreszcie wsta-
wia¢ dane i wy±wietla¢ zawarto±¢ tabeli (linie 26-29). Pami¦tamy o wykonaniu execute po
ka»dym zbudowaniu zapytania SQL.

W tym miejscu mo»na w zasadzie odnie±¢ si¦ bezpo±rednio do dokumentacji MySQL,
poniewa» wszystkie bardziej zªo»one operacje dotycz¡ samej skªadni SQL. W tym celu
odsyªam na stron¦ dev.mysql.com (rys. 13).

Zadania

Stwórz baz¦ danych �studenci� zawieraj¡c¡ dwie tabele. Pierwsza tabela �osoby� powinna
posiada¢ klucz gªówny �nrAlbumu� oraz pola: �imi¦�, �nazwisko�, �rok studiów�, �kierunek�
oraz �±rednia ocen�. Druga tabela �kierunki� posiada pola �idKierunku�, �nazwa�, �skrót�,
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Rysunek 3: Connector do bazy MySQL

Rysunek 4: Podª¡czenie do bazy i tworzenie zapyta«

Rysunek 5: Tworzenie bazy

Rysunek 6: Podstawowe bª¦dy
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Rysunek 7: Usuwanie i wy±wietlanie bazy danych

Rysunek 8: Podª¡czenie do bazy

Rysunek 9: Podstawy SQL � tworzenie tabeli

Rysunek 10: Tworzenie tabeli i Primary Key
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Rysunek 11: Tworzenie tabeli i wy±wietlanie danych

Rysunek 12: Szablon skryptu do obsªugi bazy danych

Rysunek 13: Strona https://dev.mysql.com
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oraz warto±¢ boolowsk¡ �otwarty� informuj¡c¡, czy kierunek jest otwarty. W tabeli �osoby�
znajduje si¦ klucz obcy b¦d¡cy �idKierunku� z tabeli �kierunki�. Pole �otwarty� w tabeli
�kierunki� mo»e by¢ ustalone na True tylko w sytuacji, kiedy na kierunku studiuje przy-
najmniej 10 osób. W programie mo»liwe jest dodanie nowej osoby, usuni¦cie osoby (w
tej sytuacji sprawdzany jest warunek, czy kierunek jest otwarty). Tabela �kierunki� wy-
peªniona jest na pocz¡tku uruchomienia programu i nie mo»e by¢ rozszerzana o nowe
kierunki (ª¡cznie 5 ró»nych kierunków: �informatyka�, �ekonomia�, �etno�lologia kaszub-
ska�, �nowoczesne metody prowadzenia stada bydªa mlecznego�, �Coaching i doradztwo
�lozo�czne�.
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