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Introdução

PHP Data Object (PDO)

PHP e bancos de dados
Muitas aplicações PHP fazem persistência de informações em uma
ampla variedade de banco de dados como MySQL, PostgreSQL, SQ-
Lite, MSSQL, Oracle etc. Cada banco de dados ofere sua própria
extensão PHP para o estabelecimento de comunicação entre o PHP
e o banco de dados. O MySQL, por exemplo, utiliza a extensão
mysqli, que adiciona diversas funções mysqli_*(). O MSSQL utiliza
a extensão MSSQL que adiciona diversas funções mssql_*() etc.

E qual o problema com isso?

Como corrigir?
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Introdução

PHP Data Object (PDO)

O PDO (PHP Data Objects) surgiu visando unificar o acesso às
diferentes extensões de bancos de dados em uma API limpa e con-
sistente.

O PDO não é uma biblioteca completa para abstração do acesso
à base de dados visto que não faz a tradução das instruções SQL,
adaptando-as aos mais diversos sistemas de banco de dados. Ela
simplesmente unifica a chamada de métodos, delegando-os para as
suas respectivas extensões.

4/12



Introdução

PHP Data Object (PDO)
Para que um banco de dados seja utilizado é preciso que o PDO
possua seu driver. Os seguintes drivers estão atualmente implemen-
tados:
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Introdução

PHP Data Object (PDO)

O método construtor da classe PDO (PDO::__construct) possui a
seguinte assinatura:

1 public PDO:: __construct ( string $dsn [,
string $username [, string $passwd [, array
$options ]]] )

Não ocorrendo erros, o método construtor irá instanciar um objeto
PDO que representará a conexão com o banco de dados requisitado.
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Introdução

PHP Data Object (PDO)
Parâmetros
dsn
O Data Source Name contém a informação requerida para conectar
ao banco de dados. Em geral, um DSN consiste do nome do driver
PDO seguido de dois pontos e de informações específicas para a
conexão com aquele driver. A documentação completa pode ser
vista em PDO driver-specific documentation.

username
O nome do usuário para a conexão com o banco de dados.
passwd
A senha do usuário.
options
Um vetor de opções específicas para o driver selecionado.
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Exemplo

1 <?php
2 $dsn = ’mysql:host=localhost;dbname=if_aula_02 ’;
3 $username = ’root’;
4 $password = ’dft001 ’;
5 $options = array(
6 PDO:: ATTR_ERRMODE => PDO:: ERRMODE_EXCEPTION ,
7 );
8 try {
9 $dbh = new PDO($dsn , $username , $password);

10 echo "Conectado com sucesso.";
11 } catch(PDOException $p){
12 echo "Nao foi possivel efetuar a conexao: "

. $p ->getMessage ();
13 }
14 ?>
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PHP Data Object (PDO)

Embora o exemplo anterior seja válido para fins didáticos, ele apre-
senta um claro problema ao fixar no código fonte os dados de conexão
com o banco de dados. Qualquer mudança na configuração da co-
nexão exigirá que o código fonte seja alterado. Para resolver esse
problema, vamos utilizar um arquivo de configuração:

1 mysql:host=localhost;dbname=if_aula_02
2 root
3 dft001
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Introdução

Exemplo
1 <?php
2 $linhas = file("config.ini");
3 $dsn = trim($linhas [0]);
4 $username = trim($linhas [1]);
5 $password = trim($linhas [2]);
6 $options = array(
7 PDO:: ATTR_ERRMODE => PDO:: ERRMODE_EXCEPTION ,
8 );
9 try {

10 $dbh = new PDO($dsn , $username , $password ,
$options);

11

12 echo "Conectado com sucesso.";
13 } catch(PDOException $p){
14 echo "Nao foi possivel efetuar a conexao: "

. $p ->getMessage ();
15 }
16 ?>
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PHP Data Object (PDO) - Exercício

O problema do uso de constantes literais foi resolvido pelo exemplo 2,
entretanto, alguém poderia argumentar que os dados estarem visíveis
em modo texto seria uma falha de segurança. Para resolver este
problema, desenvolva uma pequena aplicação em PHP que gere o
arquivo de texto criptografando seu conteúdo. Como precisaremos
descriptografar no momento da conexão, utilize a função base64.
Seu código deve ser orientado à objetos.
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