
MySQL
open de mysql console 
het wachtwoord is: mysql

show databases; 

drop database login; 

create database login; 

use login; 

create table login ( 
naam varchar(255), 
password varchar(255) 
); 

describe login; 

insert into login values (‘piet’, ‘geheim’);  
insert into login values (‘john’, ‘secret’); 

select * from login; 

select naam from login; 

select * from login where naam = ‘piet’; 

delete from login where naam = ‘john’; 

JDBC
Toegang tot de database via JDBC bestaat uit een aantal stappen. 
Als je die stappen eenmaal kent dan kun je ze steeds opnieuw gebruiken

De stappen zijn: 
download MySQL connector 
https://dev.mysql.com/downloads/connector/j/

Alles uitpakken (unzip)

en open de mysql-connector… dir 

kopieer het bestand mysql-connector-…-bin.jar 
naar WEB-INF/lib directory van het project
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https://dev.mysql.com/downloads/connector/j/


LoginListServlet
Maak een nieuwe servlet LoginListServlet 
En typ de onderstaande code in de doGet methode

Een JDBC verbinding bestaat uit de volgende stappen: 

1. import java.sql.*; boven aan
2. Class.forName 

creëert de MySQL driver 
3. getConnection  

Maak de verbinding met de login database met een username en password
4. createStatement 

Maak de container voor het SQL commando
5. executeQuery 

Zend het commando naar MySQL en ontvang de ResultSet
6. Loop de resultSet  langs met creëer de Login objecten.
7. Sluit alles
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List<Login> logins = new ArrayList<Login>();   
try { 
  Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver"); 
  Connection connection = DriverManager.getConnection( 
         "jdbc:mysql://localhost/login", "root", "mysql"); 
  Statement stmt = connection.createStatement(); 
  ResultSet rs = stmt.executeQuery("select * from login"); 
    
   while(rs.next()) {    
 String naam = rs.getString("naam"); 
 String password = rs.getString("password"); 
 Login persoon = new Login(naam, password);   
   
 logins.add(persoon); 
   } 
} catch (ClassNotFoundException e) { 
 // TODO Auto-generated catch block 
 e.printStackTrace(); 
} catch (SQLException e) { 
 // TODO Auto-generated catch block 
 e.printStackTrace(); 
} 
System.out.println(logins); 



Prepared Statement
Maak een kopie van de LoginServlet en hernoem deze tot LoginInsertServlet 
met rechtermuis -> Refactor -> Rename
En breidt de doGet methode uit met onderstaande code
Verwijder de regel met response.getWriter()…

Een JDBC verbinding bestaat uit de min of meer dezelfde stappen als de vorige 

1. Class.forName  
creëert de MySQL driver 

2. open een Connection  
Maak de verbinding met de login database met een username en password

3. prepareStatement 
Maak de container voor het SQL commando (deze is anders dan de voorgaande) 
En vul de parameters (vraagtekens)

4. executeUpdate()    (deze is anders dan de voorgaande)
5. Zend het commando naar MySQL
6. Sluiten

JSTL 
Kopieer de tablibs  naar de WEB-INF/lib directory 
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Deze zijn de vinden de tomcat installatie onder
webapps -> examples -> WEB-INF -> lib

Maak een nieuwe JSP: loginList.jsp

Voeg aan het einde van de doGet van de LoginListServlet toe (en run deze) 

request.getSession().setAttribute("logins" , logins); 
getServletContext().getRequestDispatcher("/loginList.jsp") 
              .forward(request, response); 

Integratie
Voeg onderin de LoginInsertServlet toe;

response.sendRedirect("LoginListServlet"); 

We kunnen ook het formulier integreren in de loginList.jsp

Rename login.html naar login.jsp
En voeg in de loginList.jsp de pagina toe

<jsp:include page="login.jsp"></jsp:include>
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<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8" 
pageEncoding="UTF-8"%> 
<%@taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core"%> 
<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
  <title>login list</title> 
</head> 
<body> 
  <table> 
    <tr><th>naam</th><th>password</th></tr> 
  
    <c:forEach items="${logins}" var="login"> 
    <tr><td>${login.naam}</td><td>${login.password}</td></tr> 
    </c:forEach>   
  </table> 


