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LAB 5. KẾT NỐI PYTHON VỚI MYSQL & MONGODB 

 

Mục tiêu: 

- Xây dựng ứng dụng WinForm và kết nối với database MySQL và MongoDB. 
- Thực hiện 1 số câu truy vấn cơ bản. 
- So sánh thời gian thực thi bằng Python giữa MySQL và MongoDB từ đó rút ra nhận xét. 

Sinh viên sử dụng module Tkinter (tùy chọn IronPython) để xây dựng một số ứng dụng trên 
WinForm, sau đó chuyển thành tập tin .exe sử dụng module auto-py-2-exe để sử dụng.  

Sinh viên tự cài đặt XAMPP và server database MongoDB trên máy để sử dụng.  

Sinh viên tạo 1 database trong MySQL và 1 database MongoDB chứa thông tin các bảng 
(collection) như sau: 

sinhvien(id_sinhvien, hoten, ngaysinh, id_lop) 
lop(id_lop, ten_lop) 

 

Câu 1. Xây dựng ứng dụng WinForm và kết nối với MySQL 

a. Xây dựng 1 hàm nhập tự động 1000 sinh viên vào bảng sinh viên. Thông tin lớp thì sinh viên 
có thể tự thêm tay 1 số dữ liệu demo. 

b. Xây dựng các Form nhập vào thông tin sinh viên, nhập vào lớp. 

c. Hiển thị tất cả thông tin sinh viên ra màn hình WinForm và tính thời gian thực hiện thao tác 
hiển thị. 

d. Tạo Form tìm kiếm tên sinh viên, hiển thị thông tin sinh viên và tính thời gian thực hiện thao 
tác. 

 

Câu 2. Xây dựng ứng dụng WinForm và kết nối với MongoDB 

a. Xây dựng 1 hàm nhập tự động 1000 sinh viên vào collection sinh viên. Thông tin  lớp thì 
sinh viên có thể tự thêm tay 1 số dữ liệu demo. 

b. Xây dựng các Form nhập vào thông tin sinh viên, nhập vào lớp. 

c. Hiển thị thông tin sinh viên ra màn hình WinForm và tính thời gian thực hiện thao tác hiển 
thị. So sánh thời gian thực thi với cách kết nối tới server MySQL. 
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d. Tạo Form tìm kiếm tên sinh viên, hiển thị thông tin sinh viên và tính thời gian thực hiện thao 
tác. So sánh thời gian thực thi với cách kết nối tới server MySQL. 

 

Câu 3. Thử tăng dữ liệu sinh viên trong database lên 10000, 50000 sinh viên rồi lặp lại thao tác 
tương tự câu 1c, 1d và 2c, 2d. Thử thực hiện việc so sánh với các thao tác khác như xóa, thêm 
mới. 


