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១.១អ្វ ីជាJDBC? 

⬜ JDBC (Java Database Connectivity)   គឺជាលក្ខណះពីបេេរបេ់Java

ដែលអាចបអាយបគតភ្ចា ប់បៅប្បព័ន្ធ Databaseបោយមាន្ទំនាក្់ទំន្ងជា្ួយ

គ្នា ប ើយអាចប្បតិបតត ិជា្ួយន្ិងSQLបែើ្បីបប្បើវាេំរាប់ចូលបៅយក្ទិន្ាន្័យបៅ

ក្ន ុងDatabase្ួយ។ 



១.២របបៀបតប ល្ ើងJDBC 

⬜ បែើ្បីេរបេរររឺែំបណើរការក្ ម្ វធីិដែលបប្បើJDBCបាន្បយើងប្តួវ: 

☞ ទាញយក្Driver 

☞ Build path Driver ក្ន ុងEclipse 

☞ Load Driver 

☞ភ្ចា ប់បៅកាន្់Database 



១.២របបៀបតប ល្ ើងJDBC 

ទាញយក Drivers 

☞ បែើ្បីអាចបអាយក្ ម្ វធិីែំបណើរការជា្ួយDatabaseបយើងប្តួវមាន្

Driverដែលប្តួវជា្ួយន្ិងDatabaseបនាះ។ែូចបន្ះបយើងទាញយក្

(download)DriverពីInternetបាន្។ 

☞ខាងបប្កា្បន្ះគឺជាប ម្ ះDriverរបេ់Database្ួយចំនួ្ន្ន្ិងlink

ដែលបយើងអាចទាញយក្បាន្ពីInternet  

☞ PostgresSQL :http://jdbc.postgresql.org/download.html 

☞ MySQL  :http://www.mysql.com/products/connector/ 

http://jdbc.postgresql.org/download.html
http://www.mysql.com/products/connector/


១.២របបៀបតប ល្ ើងJDBC 

Build  path Driver 

☞ បនាា ប់ពីបយើងបាន្ទាញយក្Driver ដែលប្តួវន្ិងDatabaseណា្ួយ

ប ើយបយើងប្តួវbuild path នន្driverបនាះបែើ្បីអាចបអាយបគតភ្ចា ប់

បៅប្បព័ន្ធ Databaseមាន្ទំនាក្់ទំន្ងជា្ួយគ្នា បាន្។ 

☞ខាងបប្កា្បន្ះគឺជាែំណាក្់កាលនន្ការBuild path Driver 

 



១.២របបៀបតប ល្ ើងJDBC 

1. Mouseស្ត ំបលើsrc  

2. បប្រើេបរ ើេយក្ពាក្យBuild Path 

3. បនាា ប់បប្រើេបរ ើេយក្

Configure Build Path… 

Build  path Driver 



១.២របបៀបតប ល្ ើងJDBC 

Build  path Driver 

 បនាា ប់ពីបធវ ើការConfigure Build Path រចួ្ក្បយើងប្តួវ៖ 

1. ចុចបលើtab “Libraries” 

2. បនាា ប់្ក្ចុចbutton 

“Add External JARS” 

3. រចួទាញយក្driverដែល

មាន្ 

4. ជាចុងបប្កាយចុច

button ”Open” 



១.២របបៀបតប ល្ ើងJDBC 

Load Driver 

☞ ្ុន្ន្ិងបយើងអាចភ្ចា ប់បៅកាន្់Databaseបាន្បយើងប្តវួload driver ជា្ុន្

េិន្។របបៀបនន្ការload driver គឺវាដអែក្បៅបលើប្បបេទនន្Databaseដែល

បយើងន្ឹងបធវ ើការភ្ចា ប់បៅកាន្់វា។បៅបពលដែលវាក្ំពុងloading Driver,

Driverបនាះន្ឹងបធវ ើការregisterខ្ល នួ្វាបៅជា្ួយនិ្ងJdbc 

☞ បែើ្បីបធវ ើការload driver បាន្បយើងប្តវួប្បកាេmethodបៅតា្ប្បបេទ

Databaseនី្្ួយៗ 

ឧទា រណ ៏ៈ 

 PostgreSQL JDBC   : Class.forName("org.postgresql.Driver"); 

 MySQL            : Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver"); 

    MS Access  : Class.forName("sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver"); 



១.២របបៀបតប ល្ ើងJDBC 

Load Driver 

☞Note: Class.forName() Method មាន្exception្ួយគឺ

ClassNotFoundExceptionេំរាប់ចាប់យក្errorបៅបពលដែល

Driverបនាះ្ិន្ប្តឹ្ប្តួវ។ 

 



១.២របបៀបតប ល្ ើងJDBC 

ភាា ប់ងៅកាន់ Database 

☞ បែើ្បីអាចយក្ទិន្ាន្័យបចញររឺចូលបៅក្ន ុងDatabaseបយើងប្តួវភ្ចា ប់វា

បៅកាន្់Databaseតា្រយះURL។ 

☞ ចំបពាះpostgres Connecting to the Database URL មាន្បីទំរង់

គឺ 

☞ jdbc:postgresql://host:port/database 

☞ hostគឺជាប ម្ ះនន្server database របេ់បយើងដែលបធវ ើការភ្ចា ប់បៅ។ 

☞ portគឺជាPort number នន្database បនាះ។ 

☞ databaseគឺជាប ម្ ះdatabase។ 



១.២របបៀបតប ល្ ើងJDBC 

ភាា ប់ងៅកាន់ Database 

☞ បែើ្បីអាចភ្ចា ប់បៅកាន្់Databaseបាន្បយើងប្តួវបបងក ើតconnection

្ួយបចញពីJDBC.បែើ្បីបធើវែូចបន្ះបយើងបប្បើMethod

DriverManager.getConnection() 

ឧទា រណ៌ 

Connection db  = DriverManager.getConnection(url, username, password);  

String url  = "jdbc:postgresql://localhost/test";    

   // test គឺ ជាង ម្ ោះ  Database 

String username  = ”test”;// test គឺ ជាង ម្ ោះ េនក ចូលងៅ

ង្បើ  Database 

String password = ”test”;  



១.២របបៀបតប ល្ ើងJDBC 

ភាា ប់ងៅកាន់ Database 

☞ បែើ្បីអាចភ្ចា ប់បៅកាន្់Databaseបាន្បយើងប្តវួបបងក ើតconnection្ួយបចញ

ពីJDBC.បែើ្បីបធើវែូចបន្ះបយើងបប្បើMethod 

DriverManager.getConnection() 

ឧទា រណ៌ 

Connection db  =  DriverManager.getConnection(url, username, password);  

String url  = "jdbc:postgresql://localhost/test";    

     // test គឺ ជាង ម្ ោះ  Database 

String username =  ”test”;  // test គឺ ជាង ម្ ោះ េនក ចូ លងៅង្បើ   

Database 

String password  =  ”test”; ឬ 

Connection conn  =  DriverManager.getConnection(url);  

String url  = "jdbc:postgresql://localhost/test?user=test&password=test "; 



១.២របបៀបតប ល្ ើងJDBC 

ភាា ប់ងៅកាន់ Database 



១.២របបៀបតប ល្ ើងJDBC 

ភាា ប់ងៅកាន់ Database 

☞ ចំបពាះMySQL 

 Connection conn = DriverManager.getConnection 

("jdbc:mysql://localhost/test?  + "user=test&password=test"); 
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