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PostgreSQL en Python
Inhoud

Leerdoelen

PostgreSQL is een object-relational database
management system (ORDDBMS) die veel
wordt gebruikt binnen bedrijven.

• U kunt verbinding maken met de database
via Python.

In deze cursus zal met behulp van Python
allerlei SQL commando’s worden uitgevoerd.
Er zal automatische data worden ingeladen,
aangepast of verwijderd. Een aantal
belangrijke commando’s zullen aan bod
komen. Eerst zal er verbinding worden
gemaakt met de database. Daarna zal er met
een cursor object allerlei query’s worden
uitgevoerd. Ook zal er gewerkt worden met
het rollback commando. Commit is de
tegenhanger van rollback. Hierbij kan een
bepaalde transactie in de database worden
vastgelegd. Met de functie fetchall kunnen
alle rijen in een tabel worden ingeladen,
waarna verder met de data gewerkt kan
worden. Tot slot zorgt de close functie ervoor
dat de connectie netjes wordt afgesloten.

• U bent in staat SQL commando’s uit te
voeren middels Python.
• U kunt verschillende datatypes in
PostgreSQL via Python inladen.
• U kunt foutmeldingen interpreteren zodat
werkzaamheden zelfstandig uitgevoerd
kunnen worden.
• U kunt automatisch transacties uitvoeren in
PostgreSQL.

Bij het uitvoeren van de query’s in
PostgreSQL zullen verschillende datatypes
worden gebruikt. Denk hierbij een datetime,
blob en spatial datatypes. Bij het inladen en
werken met ruimtelijke data wordt ppygis2
gebruikt.
Enige voorkennis van zowel python en
PostgreSQL is wenselijk, maar niet
noodzakelijk.

Klik hier om je in te schrijven!
Geo-ICT Training Center, Nederland; Wie zijn wij?

Beschikbare locaties

Geo-ICT Training Center is een opleidingsinstituut voor
geo-informatie. Om beter voor elkaar en de aarde te
kunnen zorgen helpen we u met het inwinnen, bewerken,
analyseren en gebruiken van geo-Informatie.
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