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Обгортка для SQL запитiв до реляцiйних баз даних
Обгортка для SQL запитiв надає можливiсть простого доступу до реляцiйної бази
даних, легкої її змiни, кешування запитiв. Основнi вимоги до базового класу обгортки
для SQL запитiв до реляцiйних баз даних:
• легка i зручна робота з класом;
• встановлення правильно налаштованого пiд’єднання до бази даних;
• можливiсть встановлення одночасно кiлькох пiд’єднань;
• економiя ресурсiв;
• захист вiд SQL iн’єкцiй;
• можливiсть кешувати запити;
• можливiсть переходу на iншу базу даних.
У реляцiйнiй базi даних данi зберiгаються в окремих таблицях, завдяки цьому досягається виграш у швидкостi й гнучкостi. Таблицi зв’язуються мiж собою за допомогою вiдносин i тому забезпечується можливiсть поєднувати при виконаннi запиту данi
з декiлькох таблиць [1]. Для того, щоб уникнути обмеження у використаннi MySQL,
в якостi реляцiйної бази даних, при створеннi iнтерфейсу використовується механiзм
наслiдування. При створеннi об’єкта метод-конструктор викликається автоматично, а
отже в конструкторi SQL wrapper’a доцiльно виконати пiдключення, перевiрити його
правильнiсть i вибрати базу даних [1,2].
Для того, щоб створити екземпляр класу обгортки (Default_DB), йому необхiдно безпосередньо вказати мiсце знаходження бази даних, порт, а також зазначити логiн i пароль для пiд’єднання до бази даних. Такий процес є громiздким i зручно мiнiмiзувати
створення екземпляру обгортки до однiєї строки $dbh = new Default_DB. Це можна реалiзувати за допомогою функцiї ini_get, що дозволяє отримувати значення змiнної iз
файлу конфiгурацiї. Отриманi значення доцiльно зберiгати у статичних змiнних [3].
Зручно мати можливiсть змiни кодування по-замовчанню i при цьому не встановлювати його вручну для кожної сесiї. Таким чином, для того, щоб не виконувати зайвих
запитiв, потрiбно перевiрити, чи пiд’єднання вже було вiдкрите i пiсля цього встановити
кодування по замовчанню.
При зверненнi до методу query базового класу обгортки параметри повиннi перевiрятись на наявнiсть SQL-iн’єкцiї. SQL-iн’єкцiю називають дiї, при виконаннi яких можна
отримати доступ до бази даних iз подальшою можливiстю виконання запитiв. Найчастiше такий доступ можна отримати при використаннi форм вiдправляння iнформацiї на
сервер. Для цього, використовуючи поля вводу, вiдсилаються запити, якi, по необережностi, виконується сервером. Для того щоб захиститись вiд SQL-iн’єкцiї, всi зовнiшнi
параметри ($_GET, $_POST, $_COOKIE) слiд, перед тим як включити їх до SQL запиту, опрацювати за допомогою функцiї mysql_real_escape_string(), а в самому запитi помiстити
їх до одинарних кавичок [4,5]. Для того, щоб не турбуватись про закриття вiдкритого
з’єднання, використовуються функцiя деструктору (__destruct()), яка викликається
автоматично при видаленнi об’єкта [3].
Подальшим кроком розвитку даної обгортки є автоматичне створення запитiв в залежностi вiд отриманих параметрiв.
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