Programowanie w języku JAVA, Zadanie_5D

Zadaniem do wykonania na laboratorium jest napisanie programu, który pozwoli na:
	utworzenie połączenia z bazą danych, 

utworzenie w bazie danych kilku tabel
zmianę zawartość bazy danych
wykonanie zapytań do bazy danych i wypisanie ich wyników
Program powinien mieć graficzny interfejs, w którym: definiowane będą parametry konieczne do utworzenia połączenia; wprowadzane będą parametry wyrażeń SQL’owych; wyświetlane będą wyniki zapytań. W szczególności program powinien tworzyć w bazie danych trzy tabele:
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 gdzie NR w nazwach tabel to numer indeksu studenta implementującego zadanie.
Po utworzeniu tabel program powinien umożliwiać:
	wyświetlanie listę wszystkich reklamacji

wyświetlanie reklamacji w toku
wypisywanie reklamacji danego klienta
znajdowanie najstarszego artykułu
edycję zawartości tabel 
Dla przypomnienia: do komunikacja z bazami danych konstruktorzy Javy zaproponowali JDBC API. Dwie podstawowe operacje, dzięki którym można nawiązać połączenie z bazą danych z poziomu aplikacji to: 
a) załadowania drivera, np.:
Class.forName("sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver");
Wywołanie Class.forName automatycznie tworzy instancję drivera i rejestruje go z DriverManager. Czasem należy jednak stworzyć nową instancję:
Class.forName("org.gjt.mm.mysql.Driver").newInstance()
UWAGA: dla drivera mysql_connector zalecanym parametrem connection powinno być:
	”com.mysql.jdbc.Driver”
b) utworzenia połączenia,
Łączy się tu driver z odpowiednim serverem (DBMS). W ogólności wygląda to tak:
Connection con = DriverManager.getConnection(url, 
"myLogin","myPassword");
gdzie url to JDBC URL. Drivery JDBC dostarczane przez różnych producentów oprogramowania mogą wymagać podania podprotokołu, tzn. w po jdbc: w url powinno się coś jeszcze pojawić. Jeśli podprotokół zarejestrowany został z nazwą acme, url będzie wyglądać tak: jdbc:acme: . Ostatnia część url identyfikuje źródło danych.
Po nawiązaniu połączenia można wykonywać na bazie danych operacje zdefiniowane w języku SQL. Można to czynić za pośrednictwem obiektów klasy Statement  lub PreparedStatement. Do przesyłania zapytań wykorzystywana jest metoda executeQuery. Dla operacji edycyjnych wykorzystywana jest metoda executeUpdate. JDBC API zawiera ponadto jeszcze szereg innych klas ułatwiających komunikacje z bazami danych.

Przykład aplikacji komunikującej się z bazą danych (w wersji konsolowej) zawiera plik DbTest.java.



