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ROZDZIA 2.

Instalacja

Programici wykorzystujcy technologie PHP i MySQL bardzo czsto uznaj, e znacznie wygodniej jest pracowa na komputerze lokalnym, ni uywa zdalnego serwera WWW. Ogólnie
rzecz biorc, duo bezpieczniejszym rozwizaniem jest utworzenie i przetestowanie aplikacji na
komputerze lokalnym, a dopiero nastpnie umieszczenie jej na serwerze publicznym i udostpnienie wszystkim uytkownikom. Zwykle na komputerze lokalnym trzeba zainstalowa
serwer Apache, jzyk PHP oraz baz danych MySQL, podczas gdy ISP obsuguje instalacj
na serwerze publicznym.

Lokalne tworzenie aplikacji
Tworzenie aplikacji internetowych na komputerze lokalnym jest zalecanym sposobem nauki,
poniewa wspópraca z wszystkimi komponentami przebiega lokalnie i nie wystpuje ryzyko
spowodowania problemów w rodowisku produkcyjnym. W ten sposób, po wystpieniu ewentualnych problemów na komputerze lokalnym, mona je natychmiast usun bez ujawniania ich
uytkownikom witryny. Praca z plikami lokalnymi oznacza take brak potrzeby korzystania
z konta FTP na serwerze oraz poczenia z Internetem. Programista dokadnie wie równie, jakie
komponenty s dostpne, poniewa samodzielnie przeprowadzi ich instalacj.
Do zainstalowania s trzy komponenty:
x Apache,
x PHP,
x MySQL.

Wymienione oprogramowanie trzeba zainstalowa w podanej kolejnoci. Wszystkie przykady
przedstawione w ksice bd dotyczyy rodowiska zainstalowanego w systemie Windows,
cho z uwagami dotyczcymi systemów Macintosh i Linux.

Pakiety czy pene wersje instalacyjne?
Jeli Czytelnik rozpoczyna prac programisty internetowego, atwiejszym rozwizaniem bdzie
instalacja pakietu zawierajcego Apache, MySQL, phpMyAdmin oraz PHP. Dostpnych jest kilka
pakietów instalujcych jednoczenie wszystkie wymienione programy w jednym katalogu na
dysku twardym komputera. Tego rodzaju pakiety zawieraj take panel kontrolny pozwalajcy
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Najatwiejszym sposobem instalacji Apache, PHP i MySQL w wikszoci systemów
Linux jest pobranie pakietu dystrybucyjnego. Wszystkie popularne dystrybucje systemu Linux maj przygotowane pakiety programów Apache, PHP i MySQL. Przykadowo, dystrybucja Red Hat Linux uywa pakietów .rpm, podczas gdy Debian uywa
pakietów .deb. Informacje dotyczce instalacji pakietów dodatkowych powinny znajdowa si w dokumentacji danej dystrybucji. Ponadto wiele dystrybucji Linuksa domylnie instaluje Apache, PHP i MySQL, tak wic nawet nie trzeba instalowa tych komponentów samodzielnie. Mimo wszystko, jeli instalacja wydaje si Czytelnikowi zbyt
trudna, warto wypróbowa pakiet XAMPP.

na uruchamianie i zatrzymywanie poszczególnych usug oraz administracj nimi. Innymi sowy,
jest to doskonae rozwizanie dla pocztkujcego programisty. Wad jest to, e nie nadaje
si ono do uycia w rodowisku produkcyjnym, poniewa najczciej jest skonfigurowane
z uwzgldnieniem minimalnego poziomu bezpieczestwa w celu maksymalnego uatwienia
obsugi. W dalszej czci rozdziau zostanie przedstawiony jeden z popularniejszych pakietów
o nazwie XAMPP. Jednak w pierwszej kolejnoci zostanie omówiona instalacja wszystkich komponentów w standardowy sposób.

Instalacja serwera Apache
Serwer Apache musi zosta zainstalowany i skonfigurowany przed instalacj PHP i MySQL,
poniewa w przeciwnym razie wymienione komponenty nie bd dziaay prawidowo. Kady
komputer mona zmieni w serwer WWW poprzez zainstalowanie oprogramowania serwera
i podczenie komputera do Internetu. W celu zachowania maksymalnej prostoty instalacji
w rozdziale zostanie omówiona instalacja tylko najnowszych wersji Apache, PHP i MySQL.
Mimo e mona uy starszych wersji oprogramowania, s one nieco trudniejsze w instalacji
i konfiguracji zapewniajcej harmonijn wspóprac.

1. Pierwszym krokiem jest pobranie binarnego pakietu instalacyjnego Apache 2.x Win32 MSI
z witryny http://httpd.apache.org/. W lewej kolumnie strony naley klikn cze „Download
from a mirror”, a nastpnie pobra najnowsz dostpn wersj serwera. Mirror oznacza
serwer, z którego bdzie pobierany instalator. Plik zapisany na dysku twardym bdzie mia
nazw podobn do apache_2.2.4-win32-x86-no_ssl.msi (dokadny numer wersji moe by
nieco inny).
Czytelnicy uywajcy systemu operacyjnego Mac OS X maj domylnie zainstalowany
serwer Apache. Po uruchomieniu System Preferences naley klikn ikon Sharing, a nastpnie zaznaczy opcj Personal Web Sharing (która w rzeczywistoci oznacza serwer
Apache). System Mac OS X 10.2, 10.3 i 10.4 s dostarczane z rónymi wersjami Apache,
ale kada z nich dziaa doskonale1.

2. Nastpnie naley zainstalowa serwer Apache, uywajc pobranego instalatora. Po dwukrotnym klikniciu pliku MSI na ekranie zostanie wywietlone okno instalatora pokazane
na rysunku 2.1.
Instalator przeprowadzi uytkownika przez cay proces instalacji.

1

W systemach Mac OS X 10.2 – 10.4 zainstalowany jest Apache w wersji 1.3.x, natomiast Mac OS X w wersji 10.5
zawiera ju Apache 2.x — przyp. tum.
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Rysunek 2.1. Instalator Apache wywietla kilka pyta dotyczcych podstawowej konfiguracji serwera

3. Aby przej dalej, trzeba zgodzi si z warunkami licencji, klikajc przycisk opcji pokazany
na rysunku 2.2, a nastpnie przycisk Next.

Rysunek 2.2. Warunki licencji i zasady uywania serwera Apache

Lokalne tworzenie aplikacji
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4. Na ekranie zostanie wywietlone pokazane na rysunku 2.3 okno z dokumentem „Read This
First”. Wywietlony dokument zawiera kilka informacji wskazujcych uyteczne róda,
w których mona znale dodatkowe informacje dotyczce serwera WWW. Kliknicie przycisku Next powoduje przejcie do kolejnego kroku.

Rysunek 2.3. Wywietlone informacje o serwerze Apache

5. W pokazanym na rysunku 2.4 oknie dialogowym trzeba poda wszystkie informacje dotyczce sieci, a nastpnie klikn przycisk Next.
Domylny port HTTP ma numer 80. Innymi sowy, po daniu wywietlenia witryny
http://www.helion.pl/ nastpuje wyrane danie dostpu do portu 80. Po ustawieniu
tego portu wszystkie dania sieciowe bd mogy by wykonywane bez podawania
numeru portu. Serwer WWW komputera lokalnego zawsze bdzie dostpny poprzez
urzdzenie loopback o adresie http://localhost/ lub adresie IP http://127.0.0.1/.
Podanych adresów mona uywa wymiennie.

6. W kolejnym oknie, pokazanym na rysunku 2.5, trzeba wybra rodzaj instalacji. Opcja Typical
sprawdza si doskonale do zada omówionych w ksice. Kliknicie przycisku Next powoduje przejcie do kolejnego kroku.

7. Na ekranie zostanie wywietlone okno (pokazane na rysunku 2.6), w którym naley zaakceptowa domylnie ustalony katalog instalacyjny, a nastpnie klikn przycisk Netx.
Domylnie ustalony katalog instalacyjny C:\Program Files\Apache Software Foundation\
Apache2.2\ jest zarówno standardowo stosowany, jak i atwy do odszukania, zwaszcza
gdy trzeba przeprowadzi zmiany konfiguracyjne.
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Rysunek 2.4. Okno dialogowe Server Information

Rysunek 2.5. Wybór rodzaju instalacji

8. Jak pokazano na rysunku 2.7, kliknicie przycisku Install rozpocznie waciw instalacj serwera. Instalator spowoduje instalacj rónych moduów, a na ekranie bdzie pojawiao si
i znikao okno DOS.

Lokalne tworzenie aplikacji
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Rysunek 2.6. Okno wywietlajce katalog domylny dla plików instalacyjnych serwera Apache

Rysunek 2.7. Okno dialogowe „Ready to Install”

9. Po zakoczeniu instalacji naley klikn przycisk Finish.
10. W celu sprawdzenia poprawnoci instalacji w pasku adresu przegldarki internetowej
naley wpisa adres http://localhost/. Trzeba pamita , e nazwa jest tumaczona na
adres IP 127.0.0.1, który zawsze jest adresem komputera lokalnego.
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11. Po wpisaniu podanego wyej adresu w przegldarce internetowej zostanie wywietlona
strona domylna serwera Apache podobna do pokazanej na rysunku 2.8. Jeeli instalacja
zakoczya si powodzeniem, na ekranie zostanie wywietlony komunikat „It works!”.
Strona moe by jednak nieco inna w zalenoci od wersji zainstalowanego serwera Apache.
Generalnie, jeli na ekranie nie zostanie wywietlony komunikat informujcy o bdzie,
instalacja zakoczya si powodzeniem.

Rysunek 2.8. Strona domylna serwera Apache wywietlona po jego instalacji

W chwili obecnej komputer moe ju obsugiwa strony internetowe i jest przygotowany do
instalacji PHP.

Instalacja PHP
W pierwszej kolejnoci naley przej na stron http://www.php.net/downloads.php i pobra najnowsz wersj PHP. Wymieniona strona zawiera pakiety zarówno wersji binarnej, jak i kodu
ródowego. W czci Windows Binaries trzeba wybra instalacyjn wersj PHP 5.x, gdzie x oznacza
najnowsz dostpn wersj. Po wskazaniu serwera lustrzanego rozpocznie si pobieranie pliku
instalacyjnego.

1. Pobrany plik bdzie mia nazw podobn do php-5.2.5-win32-installer.msi (dokadny numer
wersji moe by nieco inny).

2. Dwukrotne kliknicie pobranego pliku MSI spowoduje wywietlenie na ekranie pokazanego
na rysunku 2.9 okna instalatora i rozpoczcie procesu instalacyjnego.

3. Po klikniciu przycisku Next zostan wywietlone warunki licencji (zobacz rysunek 2.10).
4. Trzeba klikn przycisk opcji akceptujcy warunki licencji, a nastpnie przycisk Next.
5. Kolejne wywietlone okno bdzie wskazywao domylnie ustalony katalog instalacyjny PHP
(zobacz rysunek 2.11). Uytkownik moe samodzielnie wybra katalog lub uy domylnego C:\Program Files\PHP\ bd C:\PHP\. (Przykady przedstawione w ksice zakadaj,
e PHP zostao zainstalowane w katalogu C:\PHP\). Kliknicie przycisku Next spowoduje
przejcie do kolejnego kroku.

Lokalne tworzenie aplikacji
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Rysunek 2.9. Okno instalatora PHP

Rysunek 2.10. Okno wywietlajce warunki licencji

6. Na ekranie zostanie wywietlone pokazane na rysunku 2.12 okno dialogowe „Web Server
Setup”. Naley wybra opcj Apache 2.2.x Module, a nastpnie klikn przycisk Next. Oczywicie w przypadku uywania innego serwera WWW trzeba wybra odpowiedni opcj
z wywietlonej listy.
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Rysunek 2.11. Wskazanie katalogu instalacyjnego PHP

Rysunek 2.12. Okno dialogowe Web Server Setup

7. Kolejne okno dialogowe pozwala na wskazanie katalogu, w którym zosta zainstalowany
serwer Apache, co umoliwia instalatorowi modyfikacj konfiguracji Apache i przystosowanie go do uywania PHP. Pokazane na rysunku 2.13 okno „Apache Configuration
Directory” bdzie wskazywao katalog podobny do C:\Program Files\Apache Software Foundation\Apache2.2\.

Lokalne tworzenie aplikacji
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Rysunek 2.13. Wskazanie katalogu, w którym zosta zainstalowany serwer Apache

8. Na rysunku 2.14 pokazano okno dialogowe „Ready to Install”. Zaproponowane przez instalatora wartoci domylne sprawdzaj si doskonale. Jeeli uytkownik zmieni wczeniej
katalog instalacyjny, to w wywietlonym oknie moe wystpi potrzeba wprowadzenia
zmian. Kliknicie przycisku Next spowoduje przejcie do kolejnego kroku.

Rysunek 2.14. Opcje instalacyjne PHP
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9. Kliknicie przycisku Install spowoduje potwierdzenie rozpoczcia waciwego procesu
instalacji.

10. Gdy na ekranie zostanie wywietlone pokazane na rysunku 2.15 okno dialogowe, naley
klikn przycisk Tak, potwierdzajc tym samym modyfikacj konfiguracji serwera Apache.

Rysunek 2.15. Okno dialogowe informujce, e instalator przeprowadzi konfiguracj serwera Apache

11. Po zakoczonej powodzeniem modyfikacji pliku konfiguracyjnego httpd.conf serwera Apache naley klikn przycisk OK w wywietlonym oknie dialogowym.

12. Po zakoczonej powodzeniem modyfikacji pliku mime.types serwera Apache naley klikn
przycisk OK w wywietlonym oknie dialogowym.

13. Na ekranie zostanie wywietlone okno dialogowe informujce o zakoczonej powodzeniem
instalacji rodowiska PHP.
W jzyku PHP polecenia poprzedzone znakiem hash (#) s uznawane za umieszczone
w komentarzu i s widoczne tylko dla programisty — nigdy przez uytkownika kocowego w oknie przegldarki internetowej.

14. Na koniec naley ponownie uruchomi serwer Apache, wybierajc opcj menu Start/
Programy/Apache HTTP Server 2.x.x/Control Apache Server/Restart. Ten krok spowoduje, e
serwer Apache odczyta dyrektywy konfiguracyjne umieszczone w pliku httpd.conf przez
instalatora PHP. Wymieniony plik konfiguracyjny nakazuje serwerowi Apache wczytanie
procesu PHP jako moduu. Inn moliwoci ponownego uruchomienia serwera jest dwukrotne kliknicie ikony Apache w zasobniku, a nastpnie wybranie opcji Restart.
Aby przetestowa poprawno instalacji, naley wykona nastpujce kroki:

1. W dowolnym edytorze tekstowym trzeba utworzy plik zawierajcy nastpujcy wiersz:
<?php phpinfo(); ?>

2. Utworzony plik naley zapisa pod nazw phpinfo.php w katalogu instalacyjnym Apache
htdocs, zwykle umieszczonym w C:\Program Files\Apache Software Foundation\Apache2.2\
htdocs. Nazwa pliku musi mie rozszerzenie .php, w przeciwnym razie plik nie zostanie
przetworzony jako PHP.

3. Kolejny etap to uruchomienie ulubionej przegldarki internetowej.
4. W pasku adresu przegldarki naley poda adres http://127.0.0.1/phpinfo.php. Przegldarka powinna wywietli stron informacyjn PHP, podobn do pokazanej na rysunku 2.16.

Lokalne tworzenie aplikacji
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Rysunek 2.16. Szczegóowe informacje dotyczce konfiguracji rodowiska PHP

Wczenie PHP w systemie Mac OS X
Jeeli Czytelnik uywa systemu operacyjnego Mac OS X, to rodowisko PHP jest ju zainstalowane w systemie, ale domylnie nie zostao wczone. W celu wczenia obsugi PHP naley
przeprowadzi edycj pliku konfiguracyjnego serwera Apache.
Wbudowane systemowe narzdzie wyszukiwania plików w Mac OS X nie znajdzie
pliku konfiguracyjnego serwera Apache, gdy jest on traktowany jako plik ukryty przed
uytkownikami. W celu edycji tego pliku trzeba skorzysta z aplikacji Terminal.

1. Pierwszy krok to uruchomienie aplikacji Terminal znajdujcej si w katalogu /Applications/
Utilities.

2. W oknie terminalu trzeba wyda polecenie:
sudo vi /etc/httpd/httpd.conf

3. Po wywietleniu pytania o haso naley poda haso konta z uprawnieniami administratora
(którym domylnie jest pierwsze konto zaoone w systemie Mac OS X).
36
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4. Kolejny krok to usunicie znaku komentarza z wiersza wczytujcego modu PHP. W tym
celu trzeba usun znak # umieszczony na pocztku wiersza poprzez wydanie polecenia:
:%s/#LoadModule php/LoadModule php/

Po ostatnim ukoniku naley nacisn klawisz Enter. Polecenie %s edytora vi powoduje
wykonanie operacji znajd i zastp.

5. Usunicie znaku komentarza z pocztku wiersza dodajcego modu PHP nastpuje po
wydaniu polecenia:
:%s/#AddModule php/AddModule php/

W przypadku uywania systemu w wersji 10.3 (Panther), 10.4 (Tiger) i 10.5 (Leopard) naley
pomin punkty 6. i 7., poniewa wymagane wiersze znajduj si w standardowej instalacji
systemu.

6. Mac OS X 10.2 wymaga ustawienia mapowania plików index poprzez dodanie do dyrektywy
DirectoryIndex opcji index.php. W tym celu trzeba wyda ponisze polecenie zastpujce
opcj index.html opcj index.html index.php:
:%s/index.html/index.html index.php/

7. Mac OS X 10.2 wymaga równie dodania do pliku konfiguracyjnego Apache bloku tekstu,
który informuje Apache, e pliki z rozszerzeniem .php musz by przetwarzanie jako PHP.
Wymieniony blok tekstu musi znale si po wierszu:
Include /private/ext/httpd/users

Po wydaniu polecenia Go trzeba na kocu pliku doda poniszy blok tekstu:
<IfModule mod_php4.c>
AddType application/x-httpd-php .php
AddType application/x-httpd-php .php4
AddType application/x-httpd-php-source .phps
</IfModule>

8. Aby zapisa wprowadzone zmiany, naley wyda polecenie:
<escape>:wq

w którym <escape> oznacza nacinicie klawisza Esc powodujcego wyjcie z trybu edycji
edytora vi.

9. Nastpny krok to ponowne uruchomienie serwera Apache (Personal Web Sharing w programie System Preferences).

10. Aby utworzy plik test.php i przetestowa instalacj PHP, z poziomu aplikacji Terminal
trzeba wyda polecenia:
vi ~/Sites/test.php
o
<?php phpinfo(); ?>
<escape>:wq

w którym <escape> oznacza nacinicie klawisza Esc powodujcego wyjcie z trybu edycji
edytora vi. W ten sposób zostanie utworzony plik z rozszerzeniem .php. Korzystamy z edytora vi, gdy wbudowany w Mac OS X edytor TextEdit, tworzc pliki tekstowe, domylnie
nadaje im rozszerzenie .rtf.

11. W pasku adresu przegldarki internetowej naley poda adres http://localhost/~uzytkownik/
test.php, w którym uzytkownik oznacza krótk nazw aktualnie uywanego konta systemu
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Mac OS X. Jeeli uytkownik nie jest pewny krótkiej nazwy konta, trzeba z menu Apple
wybra opcj About This Mac, a nastpnie klikn przycisk More info…. Krótka nazwa konta
jest wywietlona w nawiasie na kocu wiersza Username.

12. Strona test.php (podobna do uytej podczas instalacji PHP w systemie Windows) wywietla
w oknie przegldarki internetowej informacje dotyczce PHP oraz MySQL. Wywietlenie
strony oznacza, e instalacja zakoczya si powodzeniem.
Po wykonaniu powyszej procedury rodowisko PHP powinno by zainstalowane w systemie
Mac OS X.

Instalacja bazy danych MySQL 5.0
Ostatnim komponentem uywanym podczas tworzenia i testowania na komputerze lokalnym
dynamicznych stron internetowych jest baza danych MySQL. Naley rozpocz od pobrania
instalatora MySQL.

1. Na stronie http://dev.mysql.com/downloads/ znajduj si do pobrania zarówno pliki binarne, jak
i kod ródowy bazy MySQL. Trzeba pobra wersj binarn. W polu MySQL Community
Server naley wic klikn przycisk Download.

2. W wywietlonej na ekranie licie trzeba klikn cze Windows.
3. Nastpnie naley klikn cze Windows Essentials (x86). Pobierany plik bdzie instalatorem
MSI Windows.

4. Kliknicie powyszego cza spowoduje przeniesienie uytkownika na stron, na której
moe albo poda informacje o sobie, albo klikn cze No thanks i rozpocz pobieranie
pliku. Na ekranie zostan wywietlone serwery lustrzane, trzeba z nich wybra jeden. Warto
pobra najnowsz zalecan wersj bazy danych, obecnie jest to 5.0. Plik instalacyjny zostanie
pobrany i zapisany na dysku twardym komputera.

5. Dwukrotne kliknicie pliku MSI spowoduje wywietlenie na ekranie okna instalatora bazy
danych MySQL (zobacz rysunek 2.17), który przeprowadzi uytkownika przez proces instalacji. Kliknicie przycisku Next powoduje przejcie do kolejnego kroku.

6. W wywietlonym oknie naley wybra rodzaj instalacji, klikajc przycisk opcji Typical, jak
pokazano na rysunku 2.18, a nastpnie przycisk Next.

7. Na ekranie zostanie wywietlone okno dialogowe „Ready to Install”. Kliknicie przycisku
Install rozpocznie waciwy proces instalacji.

8. Program instaluje pliki bazy danych MySQL, a nastpnie wywietla na ekranie okno dialogowe „MySQL.com Sign Up” (zobacz rysunek 2.19). Jeeli uytkownik nie chce zaoy
konta, naley wybra opcj Skip Sign-Up. Zaoenie konta powoduje otrzymywanie co
miesic newslettera oraz moliwo umieszczania informacji o bdach oraz komentarzy
na forach internetowych.

9. W pokazanym na rysunku 2.20 kolejnym oknie dialogowym trzeba zaznaczy przycisk
wyboru „Configure the MySQL Server now”, a nastpnie klikn przycisk Finish.

10. Na ekranie zostanie wywietlone okno dialogowe „MySQL Server Instance Configuration”.
Kliknicie przycisku Next powoduje przejcie do kolejnego kroku.
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Rysunek 2.17. Instalator bazy danych MySQL

Rysunek 2.18. Wybór rodzaju instalacji

11. W pokazanym na rysunku 2.21 oknie dialogowym trzeba wybra opcj „Standard Configuration”, a nastpnie klikn przycisk Next.

Lokalne tworzenie aplikacji

_

39

Rysunek 2.19. Okno dialogowe umoliwiajce zaoenia konta na witrynie MySQL.com

Rysunek 2.20. Instalator pozwala na przeprowadzenie konfiguracji bazy danych

12. Na ekranie zostanie wywietlone kolejne okno dialogowe, w którym naley zaznaczy opcj
zarówno „Install As Windows Service”, jak i „Include Bin Directory in Windows PATH”
(zobacz rysunek 2.22). Druga z wymienionych opcji pozwala na wydawanie polece MySQL
w wierszu polece bez koniecznoci wczeniejszego przechodzenia do katalogu bin bazy
danych MySQL. Kliknicie przycisku Next powoduje przejcie do kolejnego kroku.
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Rysunek 2.21. Wybór poziomu szczegóowoci wywietlanych okien dialogowych

Rysunek 2.22. Okrelenie sposobu uruchamiania MySQL oraz ustalenie systemowej cieki dostpu

13. W nastpnym oknie dialogowym trzeba ustali haso dla uytkownika root bazy danych
(zobacz rysunek 2.23). Kliknicie przycisku Next powoduje przejcie do kolejnego kroku. Nie
ma potrzeby tworzenia konta anonimowego uytkownika (Anonymous Account), poniewa
wszystkie operacje bd przeprowadzane w ramach kont uytkowników. Ze wzgldów
bezpieczestwa nie naley wcza opcji „Enable root access from remote machines”.

Lokalne tworzenie aplikacji

_

41

Rysunek 2.23. Ustawienia bezpieczestwa podczas konfiguracji bazy danych

14. Kolejny krok to kliknicie przycisku Execute w oknie dialogowym „MySQL Server Instance
Configuration”.

15. Po klikniciu przycisku Finish, jak pokazano na rysunku 2.24, baza danych MySQL bdzie
zainstalowana i skonfigurowana na komputerze lokalnym.

Rysunek 2.24. Instalacja zostaa zakoczona
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Na tym etapie wszystkie komponenty o znaczeniu krytycznym — Apache, PHP oraz MySQL —
zostay zainstalowane.
W niektórych sytuacjach instalator moe wywietli informacje o podstawowych problemach podczas instalacji, takich jak maa ilo wolnego miejsca na dysku twardym
bd brak wystarczajcych uprawnie do instalacji bazy danych MySQL.

Instalacja MySQL Connector
Jest jeszcze jeden, ostatni element, który trzeba bdzie pobra i zainstalowa , aby jzyk PHP
móg w peni komunikowa si z baz danych MySQL. Connector/PHP zawiera dwie biblioteki
.dll dla PHP, które s wymagane w celu uywania MySQL z poziomu PHP:

1. Ze strony http://dev.mysql.com/downloads/connector/php-mysqlnd/ naley pobra MySQL PHP
Connector.

2. Kolejny krok to rozpakowanie pliku ZIP o nazwie podobnej do php_5.2.0_mysql_5.0.27´win32.zip.

3. Nastpnie trzeba utworzy katalog C:\PHP\extensions.
4. Dwa rozpakowane pliki .dll trzeba skopiowa do utworzonego wczeniej katalogu.
5. Ponadto plik libmysql.dll trzeba skopiowa do katalogu C:\Windows\system322 (lub innego
katalogu wymienionego w systemowej ciece dostpu).

6. Naley si upewni , e plik C:\PHP\php.ini zawiera przedstawione poniej wiersze (pierwszy wiersz moe nie wymaga modyfikacji, podczas gdy z drugiego trzeba bdzie usun
znajdujcy si na pocztku znak komentarza):
extension_dir = C:\PHP\extensions
extension=php_mysql.dll

7. Po wprowadzeniu zmian trzeba ponownie uruchomi serwer Apache.
8. W przegldarce internetowej naley ponownie przej na stron phpinfo.php (http://localhost/
phpinfo.php). Strona powinna obecnie wywietla take sekcj MySQL, która bdzie potwierdzeniem, e PHP prawidowo komunikuje si z baz danych MySQL.

Instalacja MySQL w systemie Mac OS X
Jeeli Czytelnik uywa systemu 10.3, 10.4 lub 10.5, to najatwiejsz opcj bdzie wykorzystanie
samodzielnego pakietu w formacie .dpkg pobranego z witryny MySQL. Instalacja w systemie
10.2 jest nieco bardziej skomplikowana, poniewa wersja binarna dla 10.2 nie jest ju dostpna
na witrynie MySQL. Zamiast niej naley skorzysta ze zbioru oprogramowania pod nazw Fink.
Dziki projektowi Fink istnieje wiele rónych narzdzi systemu Unix, które zostay przygotowane do uywania ich w Mac OS X. Aby zainstalowa MySQL w systemie 10.2 za pomoc
projektu Fink, trzeba wykona ponisze kroki:

1. W pierwszej kolejnoci naley pobra Fink ze strony http://www.finkproject.org/download/.
2. Po pobraniu pliku trzeba dwukrotnie klikn program instalatora.
3. Nastpny krok to akceptacja warunków licencji.
2

W systemie Windows 2000 katalogiem bdzie C:\WINNT\system32 — przyp. tum.
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4. Kolejny etap to wybór dysku, na którym zostanie zainstalowany Fink.
5. W kolejnym oknie dialogowym trzeba zgodzi si na proponowan modyfikacj ustawie
powoki.

6. Po wykonaniu powyszych kroków Fink jest gotowy do pracy, mona wic pobra i zainstalowa MySQL. W aplikacji Terminal naley wyda nastpujce polecenia:
sudo apt-get install mysql
sudo apt-get install mysql-client
daemonic enable mysql

7. Baza danych MySQL jest zainstalowana w systemie Mac OS X 10.2.
W przypadku systemu w wersji 10.3, 10.4 lub 10.5 mona pobra plik w formacie .dpkg, dostpny
na witrynie MySQL (http://dev.mysql.com/downloads/mysql/5.0.html#macosx-dmg). Po dwukrotnym
klikniciu pliku trzeba stosowa si do wskazówek wywietlanych na ekranie, zaakceptowa
warunki licencji i wskaza dysk, na którym zostanie zainstalowana baza danych MySQL.

XAMPP
Pakiet XAMPP jest dostpny dla systemów Windows, Linux oraz Mac OS X (zbudowanych
w oparciu o procesory Intel i dziaajcych pod kontrol systemu OS X 10.4 lub 10.5). Oferuje
proste i zintegrowane rozwizanie umoliwiajce instalacj wszystkich potrzebnych narzdzi na
wielu systemach operacyjnych. Przedstawiona poniej procedura dotyczy instalacji XAMPP
w systemie Windows, ale proces instalacyjny bdzie przebiega podobnie na wszystkich obsugiwanych platformach:

1. W pierwszej kolejnoci naley pobra instalator XAMPP w postaci pliku MSI, dostpny na
stronie http://www.apachefriends.org/en/xampp-windows.html.

2. Dwukrotne kliknicie pliku MSI spowoduje wywietlenie na ekranie okna instalatora (zobacz
rysunek 2.25).

Rysunek 2.25. Okno pozwalajce na wybór jzyka uywanego podczas instalacji XAMPP

3. Z wywietlonej listy trzeba wybra jzyk uywany podczas instalacji, a nastpnie klikn
przycisk OK.

4. Na ekranie zostanie wywietlone okno dialogowe instalatora, pokazane na rysunku 2.26.
Kliknicie przycisku Next powoduje przejcie do kolejnego kroku.

5. Kolejne okno dialogowe instalatora (zobacz rysunek 2.27) pozwala na wybranie katalogu
instalacyjnego. Kliknicie przycisku Next spowoduje akceptacj katalogu domylnego i przejcie do kolejnego kroku.

44

_

Rozdzia 2. Instalacja

Rysunek 2.26. Instalator pakietu XAMPP

Rysunek 2.27. Wybór katalogu instalacyjnego pakietu XAMPP

6. Na ekranie zostanie wywietlone nastpne okno dialogowe, tym razem zawierajce opcje
instalacyjne pakietu XAMPP (zobacz rysunek 2.28). Naley pozostawi niezaznaczone
opcje sekcji „Service Section”, przez co komponenty nie bd zainstalowane jako usugi
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Rysunek 2.28. Opcje instalacyjne pakietu XAMPP

w systemie. Zamiast tego uytkownik bdzie móg je uruchamia za pomoc panelu kontrolnego. Kliknicie przycisku Install spowoduje rozpoczcie waciwej instalacji.

7. Po zakoczeniu instalacji trzeba klikn przycisk Finish.
8. Na ekranie zostanie wywietlony komunikat z pytaniem, czy uruchomi panel kontrolny
pakietu (zobacz rysunek 2.29). Naley klikn przycisk Tak.

Rysunek 2.29. Instalacja zostaa zakoczona

9. Kliknicie przycisku Tak spowoduje wywietlenie pokazanego na rysunku 2.30 okna panelu
kontrolnego pakietu XAMPP.
Wymieniony panel umoliwia uruchamianie i zatrzymywanie usug, a take ich konfiguracj.

Praca zdalna
Chocia zalecan metod pracy jest uywanie komputera lokalnego, Czytelnik moe równie
skorzysta z konta ISP, o ile oferuje ono obsug PHP i MySQL.

46

_

Rozdzia 2. Instalacja

Rysunek 2.30. Panel kontrolny XAMPP pozwala na uruchamianie i zatrzymywanie komponentów

W celu uywania takiego konta bdzie potrzebna nazwa uytkownika i haso do konta utworzonego na zdalnym serwerze, a do utworzenia bazy danych MySQL moe by konieczne uycie
dostarczonego przez ISP narzdzia bazujcego na przegldarce internetowej.
Do przekazywania plików i katalogów do zdalnego serwera potrzebne bdzie konto FTP utworzone przez ISP i zwykle dostpne z poziomu panelu kontrolnego konta. Po uzyskaniu nazwy
uytkownika FTP mona przekazywa pliki HTML i PHP za pomoc klienta FTP.
Moe si zdarzy , e ISP bdzie wymaga uywania Secure FTP (SFTP) zamiast zwykego FTP. Naley to sprawdzi bezporednio u ISP. Wiele klientów FTP obsuguje
równie SFTP.

Nawet jeli komputer posiada tekstow wersj klienta FTP, to jej uywanie moe by trudne.
Korzystanie z graficznych klientów FTP jest znacznie atwiejsze. Klient FTP Voyager dostpny
na http://www.ftpvoyager.com/ jest jednym z programów FTP, których mona uywa do przekazywania plików do zdalnego serwera. Gówny ekran klienta FTP Voyager jest podobny do
pokazanego na rysunku 2.31. Na platformie Mac dobrym klientem FTP jest Fetch.
Po nawizaniu poczenia za pomoc klienta Voyager na ekranie zostanie wywietlone okno
dialogowe podobne do pokazanego na rysunku 2.32. Uytkownik moe przeciga i upuszcza
utworzone pliki .php. Naley pamita , e aby pliki PHP zostay przetworzone przez serwer
WWW, musz mie rozszerzenie .php zamiast .html. Serwer WWW musi po prostu wiedzie ,
e ma do czynienia z plikami PHP, a wtedy przekazuje je interpreterowi PHP.
Pliki PHP musz by obsugiwane przez serwer WWW, poniewa przegldarka internetowa
nie ma moliwoci przetwarzania kodu PHP. Do przetwarzania plików PHP jest uywany
interpreter PHP.
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Rysunek 2.31. Gówny ekran klienta FTP Voyager

Rysunek 2.32. Wywietlenie zawartoci katalogu w kliencie FTP Voyager
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Na tym etapie Czytelnik jest gotowy do poznania podstawowych informacji dotyczcych integracji komponentów oraz szybkiego i atwego tworzenia dynamicznych stron internetowych.
W rozdziale 3. zostan przedstawione podstawowe informacje o rodowisku PHP oraz proste
zasady kodowania odnoszce si do programowania w PHP.

Pytania do rozdziau 2.
Pytanie 2.1.
Wymie komponenty, które musz zosta zainstalowane w celu umoliwienia tworzenia
dynamicznej strony internetowej.
Pytanie 2.2.
W jakim systemie operacyjnym serwer Apache jest zainstalowany domylnie?
Pytanie 2.3.
Gdzie powinien zosta utworzony katalog PHP na pobrane oprogramowanie?
Pytanie 2.4.
Co oznacza znak hash (#)?
Pytanie 2.5.
W jaki sposób mona pracowa zdalnie?
Pytanie 2.6.
W jaki sposób mona przekazywa pliki do zdalnego konta ISP?
Pytanie 2.7.
W jaki sposób musz by udostpniane pliki PHP?
Odpowiedzi na te pytania mona znale w Dodatku.
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