
Udostępnianie danych MySQL za pomocą MyODB 

To nie tylko dla MySQL 

Jak zapewne zauważyłeś, bazy danych są niezwykle przydatnymi rzeczami. Mogą dostarczać statystyki 

serwerów WWW w czasie rzeczywistym, przechowywać całą zawartość strony internetowej lub 

katalogu produktów w celu łatwej aktualizacji, dostarczać informacji zarządczych, tworzyć strzały 

pocztowe do klientów, a lista jest długa. To, że wszystkie twoje dane są przechowywane w MySQL, nie 

oznacza, że właśnie tam muszą zostać. Jedną z zalet MySQL jest to, że możesz udostępniać dane nie 

tylko wielu użytkownikom, ale także wielu aplikacjom. Częstym zastosowaniem MySQL jest zasilanie 

stron internetowych PHP opartych na bazach danych, ale to nie koniec. Jednak PHP i MySQL często są 

postrzegane jako współpracujące, nie sądzę, że jesteś ograniczony do używania tylko PHP dla stron 

MySQL. MySQL dostarczył standardowe sterowniki baz danych, które pozwalają na korzystanie z 

danych MySQL w dowolnym programie, który może komunikować się z tymi sterownikami. Podczas 

gdy twoja baza danych MySQL obsługuje twój serwer WWW, nic nie stoi na przeszkodzie, aby 

dostarczał również dane uzyskane z twojej witryny w celu zapełnienia maili w Microsoft Word lub inne 

narzędzia aplikacji internetowych, takie jak ASP i ColdFusion. 

Więcej standardów 

Jeśli pracujesz w branży komputerowej od jakiegoś czasu, możesz pamiętać problemy, które 

występowały podczas konfigurowania drukarek. Przed Windows każda osoba, która napisała 

oprogramowanie, musiała dostosować swoje oprogramowanie, aby było zgodne z ich programami. 

Zakup drukarki może często oznaczać godziny konfiguracji i zgadywania, aby umożliwić jej pracę z 

programem. Zmieniło się to, gdy zaczęły być używane sterowniki drukarki. Następnie zmusiłeś swoje 

oprogramowanie do rozmowy z wirtualną drukarką, która drukowałaby bez konieczności 

wprowadzania żadnych rzeczywistych zmian w oprogramowaniu. Producenci drukarek musieliby tylko 

wyprodukować sterowniki, dzięki którym ich drukarka będzie współpracować ze sterownikami 

wirtualnymi, w przeciwieństwie do sterowników dla każdego oprogramowania wymagającego 

drukowania. Ta sama koncepcja sterowników została zastosowana w wielu aspektach komputerów, 

aw systemach Windows bazy danych mogą być używane przez inne programy za pomocą sterowników 

ODBC. 

Otwórz łączność z bazą danych 

Open Database Connectivity (lub ODBC) to metoda udostępniania danych między bazami danych a 

innymi aplikacjami. Odbywa się to za pomocą sterowników ODBC, które zostały napisane przez 

dostawców baz danych, oraz możliwość komunikacji z tym sterownikiem w języku SQL przez 

oprogramowanie, które musi korzystać z bazy danych. Oprócz używania w systemie Linux i PHP, MySQL 

jest w stanie komunikować się z innymi systemami za pomocą ODBC. ODBC to metoda umożliwiająca 

programowi komunikowanie się z bazą danych. Wszystko, co program musi zrobić, to porozmawiać ze 

sterownikiem ODBC, który obsługuje wszelkie specyficzne wymagania serwera bazy danych. Bez 

względu na to, co DBMS, dopóki istnieje odpowiedni sterownik ODBC, aplikacja może z nim rozmawiać. 

Źródła danych 

Połączenie ODBC między określoną bazą danych a komunikującym się z nią oprogramowaniem nazywa 

się źródłem danych. Zazwyczaj będziesz odnosić się do tego źródła danych po nazwie. Wszystkie 

zapytania do bazy danych są wysyłane do źródła danych, które używa sterownika ODBC do komunikacji 

z serwerem bazy danych. Dane uzyskane z żądania są następnie przekazywane z powrotem do 

oprogramowania klienckiego. Na komputerze klienckim można mieć wiele źródeł danych, a niektóre 



ze źródeł mogą wskazywać serwery baz danych na komputerach zdalnych. Jednak aby je rozróżnić, 

wszystkie muszą mieć unikalne nazwy. 

Uzyskiwanie MyODBC 

Sterownik ODBC używany przez MySQL nazywa się MyODBC. Można to uzyskać w sekcji pobierania 

witryny www.MySQL.com, którą można obecnie znaleźć pod następującym linkiem: 

http://www.mysql.com/downloads/index.html 

Rysunek 1 pokazuje stronę pod powyższym adresem URL. 

 

Jeśli przewiniesz w dół, zobaczysz link do MyODBC w sekcji Oficjalne interfejsy API. W tej sekcji są 

zwykle trzy rodzaje wydań: bieżąca wersja robocza, stara wersja i wersja, która jest testowana. 

Zazwyczaj najlepiej jest przejść do aktualnej, stabilnej wersji, która na rysunku jest wersją produkcyjną 

3.51. Kliknij łącze Connector / ODBC 3.51, a przeglądarka internetowa przeniesie Cię na inną stronę, 

która pozwala wybrać system operacyjny, który wybierzesz używać MyODBC i wreszcie pobrać 

sterownik. 

Instalowanie sterowników MyODBC 

Po pobraniu kliknij dwukrotnie plik MyODBC .exe, który właśnie otrzymałeś, aby rozpocząć instalację. 

Zostanie wyświetlony ekran pokazany na rysunku 2. 



 

 

Po przeczytaniu wiadomości kliknij przycisk Dalej na ekranie pokazanym na rysunku 2. W tej 

konfiguracji nie ma innych opcji do wyboru, więc możesz po prostu kliknąć Dalej na kolejnych ekranach, 

chyba że chcesz przeczytać inne otrzymane wiadomości. Gdy przejdziesz do ekranu pokazanego na 

rysunku 3, zakończyłeś instalowanie sterowników MyODBC . 

Konfigurowanie źródła danych 

Następnym krokiem w korzystaniu z MyODBC jest skonfigurowanie źródła danych. Można to zrobić 

bezpośrednio w systemie Windows za pomocą kontrolki źródła danych w panelach sterowania. 

Wybierz Panel sterowania z menu Start. W zależności od wersji systemu Windows możesz od razu 

zobaczyć źródła danych lub formant ODBC. W systemie Windows XP należy najpierw otworzyć sekcję 

Narzędzia administracyjne w panelu sterowania, aby znaleźć właściwą ikonę. Ikona jest pokazana na 

rysunku 4.  



 

Kliknij dwukrotnie źródło danych lub ikonę ODBC w panelu sterowania. Źródło danych sterowanie 

pokazano na rysunku 5.  

 

Zauważysz, że mogą być już skonfigurowane niektóre źródła danych. Możesz mieć dwa różne typy 

źródła danych, źródło danych użytkownika i systemowe źródło danych. Źródło danych użytkownika jest 

dostępne tylko dla bieżącego zalogowanego użytkownika, natomiast systemowe źródło danych jest 

dostępne dla każdego, kto korzysta z urządzenia. Chociaż istnieją pewne problemy z bezpieczeństwem 

przy użyciu systemowego źródła danych, jest to typ, którego będziemy używać w naszym przykładzie. 



Kliknij kartę Systemowe DSN i kliknij Dodaj. Następnie zostanie wyświetlona lista sterowników, jak 

pokazano na rysunku 6, 

 

które będą się różnić w zależności od oprogramowania, które wcześniej zainstalowałeś na swoim 

komputerze. Przewiń w dół, aż znajdziesz wpis MySQL, który odpowiada właśnie zainstalowanym 

sterownikom, i kliknij go. Następnie kliknij przycisk Zakończ. W rzeczywistości nie kończy to konfiguracji 

źródła danych, ale prowadzi do opcji dla nowego źródła danych, jak pokazano na rysunku 7.  

 

Jeśli używasz wcześniejszej wersji MyODBC, może to wyglądać inaczej. Wypełnij pola tego formantu, 

jak pokazano na rysunku, odnosząc się do następujących elementów: 

• Nazwa źródła danych będzie nazwą, do której odwołujesz się do źródła danych w swoim kodzie. 



• Pole opisu nie jest używane w kodzie, więc nie jest tak ważne; Jeśli jednak konfigurujesz to źródło 

danych w systemie, który ma inne źródła danych, podaj sensowny opis. 

• Pole Host / Server Name musi zawierać nazwę komputera, na którym działa serwer MySQL. Jeśli masz 

to tylko na swoim komputerze lokalnym, możesz użyć localhost. Jeśli łączysz się ze zdalnym 

komputerem z włączonym serwerem, określ go, używając jego nazwy domeny, tj. Mysql.domain.com. 

Możesz także użyć numeru IP urządzenia, tj. 192.168.1.100 

• Pole Nazwa bazy danych służy do wyboru bazy danych MySql, z którą się łączysz. W tym przykładzie 

użyjemy systemowej bazy danych mysql. Jest to bezpieczne, jeśli używasz bazy danych MySQL do 

przeglądania przykładów z tej książki, ale jeśli korzystasz z serwera na żywo z innymi użytkownikami, 

ze względów bezpieczeństwa zaleciłbym utworzenie nowej bazy danych, do której chcesz podłączyć 

źródło danych. 

• Pola Użytkownik i Hasło to poświadczenia użytkownika, których MyODBC używa do łączenia się z 

serwerem MySQL. Możesz użyć dowolnej prawidłowej nazwy użytkownika i hasła, ale ponownie z tych 

samych powodów, co powyżej, może być lepiej użyć użytkownika, który został specjalnie utworzony 

dla dostępu ODBC MySQL. Byłoby złym pomysłem korzystanie z konta root, ponieważ oznacza to, że 

źródło danych, gdyby mogło połączyć się z systemową bazą danych mysql, mogłoby mieć pełny dostęp 

do przeglądania i zmiany wszystkich danych MySQL. 

• Jeśli nie zmieniłeś go od ustawień domyślnych, pozostaw pole Port z domyślnym ustawieniem 3306. 

• Polecenie SQL w polu Połącz służy do automatycznego uruchomienia polecenia, gdy tylko źródło 

danych nawiąże połączenie z serwerem MySQL. Pozostaw to pole puste dla naszego przykładu. Jeśli 

używasz źródła ODBC do łączenia się z serwerem na innym komputerze, użytkownik musi mieć 

uprawnienia do łączenia się z tego komputera w kolumnie hosta tabeli użytkowników. Na przykład, 

jeśli komputer z połączeniem MyODBC ma numer IP 192.168.1.1, a serwer MySQL ma numer 

192.168.1.100, obowiązują następujące zasady: 

• Użytkownik utworzony przy użyciu następujących poleceń nie będzie mógł się połączyć: 

GRANT SELECT ON mysql. * TO remoteuser@192.168.1.100; 

GRANT SELECT ON mysql. * TO remoteuser @ localhost; 

• Użytkownik utworzony przy użyciu następujących poleceń będzie mógł się połączyć: 

GRANT SELECT ON mysql. * TO remoteuser @ *; 

GRANT SELECT ON mysql. * TO remoteuser@192.168.1.1; 

Jeśli używasz dedykowanego serwera WWW i dedykowanego serwera MySQL dla swojej witryny na 

osobnych polach, najlepiej jasno zdefiniować użytkownika źródła danych, aby mógł on łączyć się tylko 

z określonymi serwerami WWW, które tego wymagają, podając nazwę serwera lub adres IP oraz 

niestosowanie symboli wieloznacznych do wpisów hosta. Pozwoli to zabezpieczyć instalację przed 

zatrzymaniem zdalnych użytkowników łączących się z serwerem MySQL z innych komputerów. 

Pamiętaj, że jeśli źródło danych jest używane przez serwer WWW, a użytkownik na innym komputerze, 

powiedzmy 192.168.1.200, łączy się z tym serwerem, dane połączenie źródłowe z serwerem MySQL 

będzie pochodzić z serwera WWW, a nie z maszyny 192.168.1.200. 

W wersji 3.3.1 MyODBC masz również przycisk, który pozwala przetestować połączenie ze źródłem 

danych. Łatwiej jest teraz przetestować połączenie, przy tej kontroli, niż próbować debugować 

problemy z połączeniem w programie uzyskującym dostęp do źródła danych. Rycina 14.8 pokazuje trzy 



możliwe odpowiedzi po kliknięciu przycisku Testuj źródło danych. Pierwszy błąd na rysunku 14.8 

pokazuje typ błędu, który możesz napotkać, jeśli nieprawidłowo podałeś nazwę hosta serwera MySQL. 

Ostatni błąd pokazany na rysunku może wystąpić, jeśli nazwa użytkownika lub hasło są niepoprawne 

lub jeśli użytkownik nie ma praw dostępu z komputera, z którego źródło danych próbuje się połączyć. 

Po prawidłowym przetestowaniu źródła danych można będzie się do niego odwoływać i używać go w 

innych programach, które mogą komunikować się ze źródłami danych. 

Przykładowe połączenia 

Aby zademonstrować, jak korzystać ze źródła danych MyODBC z innych programów, pokażemy 

przykłady jego użycia z ASP i ColdFusion. ASP lub Active Server Pages to technologia, która pozwala 

tworzyć dynamiczne strony internetowe za pomocą skryptów uruchamianych na serwerze. ASP została 

po raz pierwszy zaimplementowana przez firmę Microsoft, gdy została wbudowana w jej serwer 

internetowy, IIS, który jest dołączany jako część wielu nowoczesnych systemów operacyjnych 

Microsoft. ColdFusion został pierwotnie wyprodukowany przez Allaire Corporation, która teraz 

połączyła się z Macromedia, Inc. ColdFusion ponownie jest językiem skryptowym po stronie serwera, 

który umożliwia tworzenie dynamicznych stron internetowych na serwerze za pomocą tagów 

wstawianych do kodu HTML. Poniższe dwa przykłady pokażą, w jaki sposób możesz użyć MyODBC do 

połączenia tych dwóch produktów z powrotem do serwera MySQL w celu wykorzystania danych. W 

tym miejscu należy wspomnieć, że po prostu pokażę, jak połączyć się ze źródłem danych i przetworzyć 

niektóre zwrócone dane. Te przykłady ledwo zarysują powierzchnię korzystania z ASP i ColdFusion, 

które same w sobie są niezwykle potężnymi produktami. Jeśli chcesz je dokładniej zbadać, są one 

omówione w innych książkach opublikowanych przez Springera. 

MySQL i ASP 

Istnieje kilka sposobów podłączenia skryptu ASP do źródła danych MyODBC. W tej sekcji pokazano 

jeden sposób korzystania ze źródła danych MyTestDataSource, które utworzyliśmy wcześniej w tym 

rozdziale za pomocą VBSCRIPT. Strona internetowa, która będzie przetwarzana przez ASP, będzie 

znajdować się gdzieś w twojej przestrzeni internetowej twojego serwera i będzie miała rozszerzenie 

.asp, na przykład: 

c: \ inetpub \ wwwroot \ myexample.asp 

Aby wysłać ten plik do interpretera ASP, należy go zażądać za pośrednictwem serwera WWW za 

pomocą przeglądarki internetowej, przechodząc do następującej lokalizacji: 

http: //localhost/myexample.asp 

Plik .asp to zbiór kodu ASP i znaczników HTML. Część kodu ASP sama wyśle kod HTML. Poniższy kod po 

uruchomieniu za pośrednictwem serwera ASP połączy się z naszym źródłem danych i wyśle niektóre z 

jego danych: 

<% @LANGUAGE=”VBSCRIPT” %> 

<HTML> 

<TITLE>Asp MySQL MyODBC connection</TITLE> 

<BODY> 

<% 

set MyODBCConnection = Server.CreateObject(“ADODB.Connection”) 



set MyRecordSet = Server.CreateObject(“ADODB.Recordset”) 

MyODBCConnection.Open “DSN=MyTestDataSource” 

MyRecordSet.ActiveConnection = MyODBCConnection 

MyRecordSet.Open “SELECT * FROM user WHERE user=’mafiu’” 

%> 

<TABLE border=1> 

<% 

while not MyRecordSet.EOF 

response.write “<TR><TD>” & MyRecordSet.fields(0) & “</TD><TD>” & 

MyRecordSet.fields(1) & “</TD></TR>” 

MyRecordSet.MoveNext 

wend 

%> 

</TABLE> 

<BR> 

<TABLE border=1> 

<% 

MyRecordSet.Close 

MyRecordSet.Open “SELECT * FROM user WHERE user !=’mafiu’” 

while not MyRecordSet.EOF 

response.write “<TR><TD>” & MyRecordSet(“Host”) & “</TD><TD>” & 

MyRecordSet(“User”) & “</TD></TR>” 

MyRecordSet.MoveNext 

wend 

%> 

</TABLE> 

</HTML> 

Dane wyjściowe tego kodu pokazano na rysunku 9.  



 

Przeanalizujmy krótko ten kod, aby zobaczyć, co robi każda część i jak jest używana. Na początek 

musimy powiedzieć ASP, jakiego języka skryptowego będziemy używać do definiowania naszej strony; 

odbywa się to za pomocą następującego polecenia: 

<% @ LANGUAGE = ”VBSCRIPT”%> 

Dzięki temu serwer wie, że będziemy używać VBSCRIPT na tej stronie. Cały tekst w znacznikach <%…%> 

jest przetwarzany przez ASP, cały pozostały tekst w pliku jest wyprowadzany jako prosty HTML do 

przeglądarki. Dlatego możemy zacząć od skonfigurowania podstawowej strony HTML z następującymi 

elementami: 

<HTML> 

<TITLE>Asp MySQL MyODBC connection</TITLE> 

<BODY> 

To po prostu definiuje stronę jako HTML dla przeglądarki i ustawia tytuł strony do wyświetlenia. Teraz 

dla niektórych ASP, co oznacza <%: 

<% set MyODBCConnection = Server.CreateObject („ADODB.Connection”) 

Tworzy to obiekt, który pozwala na połączenie z bazą danych i nazywa go MyODBCConnection. Tego 

obiektu można użyć w innym miejscu, wysyłając do niego polecenia, dołączając je do nazwy obiektu. 

Widzimy to w dalszej części strony. Następnie definiujemy inny obiekt, który obsługuje zestawy 

rekordów, używając: 

set MyRecordSet = Server.CreateObject („ADODB.Recordset”) 

Tym razem nazwaliśmy obiekt MyRecordSet. Teraz stworzyliśmy dwa obiekty potrzebne do połączenia 

z bazą danych, możemy zacząć wysyłać do nich polecenia. Pierwsze z tych poleceń łączy się z 

MyTestDataSource, wysyłając polecenie open 

do obiektu MyODBCConnection: 

MyODBCConnection.Open „DSN = MyTestDataSource” 

Teraz, gdy jest to otwarte, możemy połączyć nasz obiekt RecordSet z otwartym źródłem danych: 



MyRecordSet.ActiveConnection = MyODBCConnection 

Następnie, w tej części skryptu ASP, możemy faktycznie wysłać polecenie SQL do źródła danych za 

pomocą: 

MyRecordSet.Open „SELECT * FROM user WHERE user =’ mafiu ’” 

%> 

Ta strona utworzy tabelę zawierającą wiersz dla każdego wiersza zwróconego z zapytania. Robimy to, 

zapętlając wiersze zwrócone przez zestaw rekordów w ASP.Jednakże chcemy, aby pętla działała tylko 

w wierszach samej tabeli , więc rzeczywista definicja tabeli znajduje się poza pętlą, w standardowym 

języku HTML w następujący sposób: 

<TABLE border=1> 

Teraz do pętli. Dla każdego wiersza tabeli chcemy wygenerować wiersz tabeli HTML w następujący 

sposób: 

<TR><TD>Host column</TD><TD>User column</TD></TR> 

Obiekt RecordSet ma polecenie, które zwraca wartość true, jeśli osiągnięto koniec zestawu rekordów. 

Ponownie przełączając się na ASP, utworzyliśmy pętlę while, która będzie kontynuowana aż do 

osiągnięcia końca zestawu rekordów: 

<% 

while not MyRecordSet.EOF 

Aby wyprowadzić HTML ze skryptu ASP, używamy polecenia response.write. Używasz tego polecenia, 

wysyłając ciąg znaków w cudzysłowie lub funkcję lub obiekt, który zwraca ciąg znaków. Ponieważ w 

następnym wierszu potrzebny jest ciąg złożony z zarówno tekst, jak i wynik zapytania, możemy 

zamienić je wszystkie w jeden ciąg za pomocą operatora &. Skrypt kontynuuje: 

response.write “<TR><TD>” & MyRecordSet.fields(0) & “</TD><TD>” & 

MyRecordSet.fields(1) & “</TD></TR>” 

Istnieje kilka sposobów uzyskiwania dostępu do kolumn zwracanych przez zapytanie. Przy tej okazji 

wysyłamy polecenie pola do zestawu rekordów, podając numer pola określony za pomocą: 

MyRecordSet.fields (0) 

Spowoduje to wybranie pierwszej kolumny zwróconej przez zapytanie, która w tym przykładzie jest 

kolumną hosta. Pole 2 to kolumna użytkownika. Przy tej okazji zwracane pola są w kolejności, w której 

zostały utworzone, ponieważ do ich otrzymania użyliśmy symbolu wieloznacznego (*), jednak jeśli 

wysłaliśmy zapytanie: 

SELECT user,host 

FROM user; 

wtedy kolumny zostaną zwrócone w wybranej kolejności. Pamiętaj o tym, gdy używasz polecenia pola 

z zestawem rekordów, ponieważ możesz nieoczekiwanie uzyskać wyniki, jeśli nie podasz dokładnej 

nazwy kolumny. Teraz, gdy wyprowadziliśmy wiersz tabeli dla tego wiersza zestawu rekordów, 

możemy przejść do następnego rekordu w zestawie, używając: 



MyRecordSet.MoveNext 

To nie kończy pętli while, po prostu przechodzi do następnego rekordu. Aby uruchomić koniec pętli 

while używamy: 

wend 

%> 

Spowoduje to powrót do początku pętli while i jeśli nie zostanie osiągnięty koniec zestawu rekordów, 

powtórz przetwarzanie dla następnego wiersza w zestawie. Jeśli jesteśmy na końcu zestawu,%> 

pokazuje, że chwilowo zakończyliśmy przetwarzanie ASP, więc możemy dokończyć 

tabela, zamykając tag tabeli: 

</TABLE> 

Następnie wykonamy kolejną kwerendę, która wybierze inny zestaw rekordów, ale uzyskamy dostęp 

do pól konkretnie, zamiast używać ich liczby jak wyżej. Najpierw dodajemy podział linii, a następnie 

ponownie otwieramy tag tabeli. Następnie możemy rozpocząć nową partię kodu ASP: 

<BR> 

<TABLE border=1> 

<% 

Zanim będziemy mogli wysłać nowe zapytanie do zestawu rekordów, musimy zamknąć istniejący 

zestaw rekordów, wykonując następujące czynności: 

MyRecordSet.Close 

Następnie wysyłamy nowe zapytanie i uruchamiamy nową pętlę while: 

MyRecordSet.Open “SELECT * FROM user WHERE user !=’mafiu’” 

while not MyRecordSet.EOF 

Ponownie wyprowadzamy dane tabeli. Tym razem jednak określamy nazwę kolumny zapytania 

bezpośrednio za pomocą MyRecordSet („nazwa kolumny”) w następujący sposób: 

response.write “<TR><TD>” & MyRecordSet(“Host”) & “</TD><TD>” & 

MyRecordSet(“User”) & “</TD></TR>” 

Przechodzimy do następnego rekordu i kończymy pętlę w taki sam sposób, jak wcześniej: 

MyRecordSet.MoveNext 

wend 

%> 

Na koniec wysyłamy tagi końcowe do skryptu HTML. 

</TABLE> 

</HTML> 



Ta sekcja mogła cię trochę pomylić, ponieważ tak naprawdę opisujemy język programowania, któremu 

powinna poświęcić się cała książka. 

Dzięki temu dowiesz się, jak używać ASP ze źródłem MyODBC. Jeśli masz dostęp do serwera WWW z 

ASP, możesz spróbować użyć tego pliku, aby uzyskać dostęp do innych danych lub zapytań, aby uzyskać 

więcej doświadczenia. Podsumowując, łączysz się ze źródłem danych w ASP przez: 

• Definiowanie obiektu połączenia ODBC. 

• Definiowanie obiektu zestawu rekordów. 

• Otwieranie źródła danych za pośrednictwem obiektu połączenia ODBC. 

• Łączenie zestawu rekordów z połączeniem ODBC. 

• Wysłanie zapytania do bazy danych poprzez zestaw rekordów. 

• Przetwarzanie zestawu rekordów w pętli, wyprowadzanie kolumn według nazwy lub ich indeksu. 

• Jeśli chcesz wysłać nowe zapytanie do tego samego połączenia, zamknij zestaw rekordów i otwórz 

go ponownie przy użyciu nowego zapytania. 

• Skrypt ASP jest zdefiniowany w pliku .asp, otaczając go <%…%>. Każdy inny tekst w pliku jest 

wyprowadzany bezpośrednio jako HTML. 

Szczegóły połączenia opisane w tej sekcji nie są specyficzne dla MySQL i MyODBC; tak długo, jak masz 

prawidłową nazwę źródła danych i te same tabele, będzie to działać ze źródłem danych ODBC od 

dowolnego dostawcy bazy danych. 

MySQL i ColdFusion 

Połączenie ze źródłem danych w ColdFusion odbywa się za pomocą tagów ColdFusion Markup 

Language (CMFL) osadzonych w kodzie HTML. Gdy serwer ColdFusion napotka tagi CMFL, przetwarza 

wyniki i zwraca je jako tekst, który ma zostać odesłany z powrotem do serwera WWW. ColdFusion 

pozwala zdalnie skonfigurować źródło danych, korzystając ze strony internetowej zdalnego 

administratora. Chociaż już skonfigurowaliśmy źródło danych za pomocą Panelu sterowania Microsoft, 

pokażemy, jak możesz to zrobić za pomocą ColdFusion. Następna sekcja użyje ColdFusionMX 

działającego na localhost jako demonstracji. 

Tworzenie źródła danych w ColdFusion 

Dostęp do administratora ColdFusionMX można uzyskać, wskazując przeglądarkę internetową w 

następującej lokalizacji: 

http: // localhost / CFIDE / Administrator 

Po wprowadzeniu hasła zostanie wyświetlone menu z linkiem Źródła danych. Kliknięcie tego 

spowoduje dostęp do strony konfiguracji źródła danych. Część tej strony pokazano na rysunku 10.  



 

Wpisz nazwę źródła danych, które chcesz utworzyć na stronie pokazanej na rysunku 14.10. Następnie 

wybierz sterownik MySQL z menu sterownika. Po wybraniu kliknij przycisk Dodaj, aby przejść do strony 

pokazanej na rysunku 11.  

 

Rysunek 11 pokazuje okno dialogowe, które pozwala określić szczegóły połączenia MyODBC. Możesz 

wypełnić to przy użyciu tych samych szczegółów i ostrzeżeń, które wykorzystaliśmy w sekcji dotyczącej 

konfigurowania źródła danych za pomocą panelu sterowania Microsoft ODBC. Po przesłaniu tego 

formularza źródło jest natychmiast testowane przez ColdFusion. Jeśli pojawi się strona taka jak ta 

pokazana na rysunku 12, masz błąd w ustawieniach, więc użyj przycisku Wstecz w przeglądarce i 

sprawdź, czy wszystko zostało poprawnie wprowadzone i czy użytkownik ma poprawny dostęp z 

komputera, który serwer ColdFusion działa.  



 

Jeśli wszystko działa poprawnie ze źródłem danych, zobaczysz stronę podobną do pokazanej na 

rysunku 13.  

 

Jeśli jest to jedyne źródło danych w systemie, po nazwie źródła danych powinien pojawić się komunikat 

OK, aby pokazać, że jest on zweryfikowany. Jeśli masz zainstalowane inne źródła danych, być może 

będziesz musiał trochę poszukać. 

Dostęp do źródła danych w ColdFusion 

Strona internetowa, która będzie przetwarzana przez ColdFusion, będzie znajdować się gdzieś w twojej 

przestrzeni internetowej twojego serwera i będzie miała rozszerzenie .cfm, na przykład: 

c: \ inetpub \ wwwroot \ index.cfm 

Ten plik jest często nazywany plikiem szablonu ColdFusion. Aby wysłać ten plik do serwera ColdFusion, 

należy go zażądać za pośrednictwem serwera WWW za pomocą przeglądarki internetowej, 

przechodząc do następującej lokalizacji: 



http: //localhost/index.cfm 

Plik szablonu to zbiór kodu CFML i znaczników HTML. Tagi CFML kontrolują wysyłanie danych do źródła 

danych i kontrolują wyjście kodu HTML. Poniższy szablon po uruchomieniu za pośrednictwem serwera 

ColdFusion wyśle zapytanie do naszego źródła danych i wyświetli niektóre wyniki: 

<HTML> 

<TITLE>Testing MySQL ODBC Connection</TITLE> 

<BODY> 

<CFQUERY name=”getusers” datasource=”MyTestDataSource”> 

SELECT * 

FROM user 

</CFQUERY> 

<CFOUTPUT query=”getusers”> 

#USER#@#HOST#<BR> 

</CFOUTPUT> 

</BODY> 

</HTML> 

Wynik uruchomienia tego szablonu pokazano na rysunku 14.  

 

Przeanalizujemy zawartość tego szablonu, aby pokazać, co się dzieje. Szablon zaczyna się od 

standardowego kodu HTML, który jest przekazywany bezpośrednio z powrotem do serwera: 

<HTML> 

<TITLE> Testowanie połączenia MySQL ODBC </TITLE> 

<BODY> 

Definiuje plik jako HTML i ustawia tytuł strony. Potem pojawia się pierwszy tag CFML: 

<CFQUERY name=”getusers” datasource=”MyTestDataSource”> 



SELECT * 

FROM user 

</CFQUERY> 

To jest tag CFQUERY. Każde zapytanie wymaga nazwy, ponieważ w szablonie można użyć wielu 

zapytań. Zapytanie wymaga także nazwy źródła danych, z którym ma się połączyć. Tekst wewnątrz tagu 

jest rzeczywistym zapytaniem SQL. W przeciwieństwie do naszego przykładu ASP wcześniej, cały kod 

do połączenia ze źródłem danych i wysłania zapytania jest ukryty przed twórcą strony. Aby uzyskać 

dostęp do wyników zapytania, używamy tagu <CFOUTPUT> z atrybutem zapytania, który odwołuje się 

do nazwy określonej wcześniej w <CFQUERY>: 

<CFOUTPUT query=”getusers”> 

<CFOUTPUT> w tym formularzu będzie przechodzić przez znajdujący się w nim kod dla każdego wiersza 

wyników zapytania. Jeśli nie zostaną zwrócone żadne wiersze, przetwarzanie jest kontynuowane od 

znacznika </CFOUTPUT>. Wewnątrz naszego tagu używamy: 

#USER # @ # HOST # <BR> 

ColdFusion identyfikuje nazwy kolumn i zmienne w swoich znacznikach, otaczając je skrótami. Tak więc 

dla każdego wiersza w zapytaniu powyższa linia wyświetli wartość kolumny użytkownika, znak @, 

wartość kolumny hosta i znacznik HTML podziału wiersza. Następnie zamykamy tag <CFOUTPUT> i 

uzupełniamy resztę strony HTML: 

</CFOUTPUT> 

</BODY> 

</HTML> 

Ponieważ jest to o wiele łatwiejsze do naśladowania niż w przypadku przykładu ASP, ze względu na 

prostotę tagów przepiszemy szablon ponownie, aby wyniki były lepiej zestawione w tabelach. Szablon 

ten będzie brzmiał następująco: 

<HTML> 

<TITLE>Testing MySQL ODBC Table</TITLE> 

<BODY> 

<CFQUERY name=”getusers” datasource=”MyTestDataSource”> 

SELECT * 

FROM user 

</CFQUERY> 

<TABLE> 

<TR><TD>Username</TD><TD>Host</TD></TR> 

<CFOUTPUT query=”getusers”> 

<TR><TD>#USER#</TD><TD>#HOST#</TD></TR> 



</CFOUTPUT> 

<TABLE> 

</BODY> 

</HTML> 

Wyniki powyższego przedstawiono na rycinie 15.  

 

Zauważysz, jak, gdy spojrzeliśmy na ASP, stworzyliśmy HTML poza pętlą, a następnie zapętliliśmy każdy 

wiersz tabeli za pomocą CFOUTPUT powiązanego z zapytaniem. Podsumowując, aby połączyć i 

korzystać z danych MyODBC w ColdFusion: 

• Wyślij zapytanie SQL do źródła danych, zawijając je w znaczniku <CFQUERY>, który nazwiesz. 

• Użyj wyników, zawijając nazwy kolumn, których chcesz użyć w haszach, i używając tych nazw oraz 

innych znaczników HTML w znaczniku <CFOUTPUT>, który odnosi się do nazwy zapytania. 

Podobnie jak w przypadku ASP, demonstracja ta może być wykorzystana do połączenia ColdFusion ze 

źródłem danych MyODBC na jego serwerze lub dowolnym innym dostępnym źródłem danych ODBC. 

To nie jest specyficzne dla MyODBC. 

 

 


