
  

Instalowanie PHP



  

Niezbędne narzędzia

Przed rozpoczęciem pracy z PHP należy zainstalować odpowiednie 

narzędzia:

środowisko PHP

serwer WWW

serwer baz danych MySQL



  

Serwer lokalny

Serwer lokalny można zainstalować na dwa sposoby. Można ręcznie 

dobrać i skonfigurować wszystkie komponenty. W skład 

komponentów wchodzi kilka ważnych elementów. Pierwszy z nich to 

interpreter języka PHP – system zawierający zbiór funkcji i modułów 

udostępnianych przez język PHP (w zależności od wersji). Drugim 

jest serwer Apache, jeden z najpopularniejszych otwartych serwerów 

HTTP, dostępny dla wielu systemów operacyjnych.



  

Serwer lokalny

Kolejnym jest baza danych MySQL stanowiąca kompleksowy system 

zarządzania relacyjnymi bazami danych. Warto wykorzystać również 

narzędzie phpMyAdmin pozwalające na łatwe zarządzanie bazą 

danych MySQL. Kolejny element to serwer SMTP umożliwiający 

lokalną obsługę poczty e-mail. Poza tymi podstawowymi elementami 

można dobrać kilka narzędzi związanych z optymalizacją 

funkcjonowania strony, kontrolą logów serwera czy obsługą FTP.



  

Serwer lokalny

Łatwiejszym sposobem jest skorzystanie z narzędzi zawierających już 

w sobie wszystkie potrzebne elementy. Są to gotowe serwery lokalne, 

odpowiednio skonfigurowane, które w prosty sposób można 

zainstalować na komputerach lokalnych. Obecnie dostępnych jest 

wiele serwerów różniących się doborem wersji komponentów 

i konfiguracją.



  

Serwer lokalny

Lokalne serwery WWW:

Appserv

EasyPHP

FoxServ

Krasnal Serv

XAMPP

WAMP

WebServ



  

Konfiguracja lokalnego serwera

Zainstalowany lokalny serwer WWW po części jest już 

skonfigurowany. Wstępne ustawienia pozwalają na rozpoczęcie 

pracy. Warto jednak zapoznać się z niektórymi funkcjami, jakie 

daje serwer.



  

Konfiguracja lokalnego serwera

Pierwszym plikiem, który można skonfigurować, jest php.ini. 

Jest to plik pozwalający zdefiniować ustawienia PHP dla całego 

serwera. Plik zbudowany jest z dyrektyw, którym przypisano 

określone wartości. Jeżeli w pliku chcemy umieścić komentarz lub 

ukryć dyrektywę, wstawiamy znak średnika (;) dla każdej linii.



  

Konfiguracja lokalnego serwera

Zmianą, którą warto wprowadzić w pliku php.ini, jest ustawienie 

opcji error_reporting tak, aby serwer reagował na wszelkie 

występujące w skrypcie błędy:

error_reporting = E_ALL | E_STRICT

Kolejnym krokiem jest upewnienie się, czy opcja 

display_errors, zezwalająca na wyświetlanie błędów, dla danej 

wersji PHP jest włączona:

display_errors = ON

W przypadku wykorzystywania skróconej wersji tagów <? ?> 

należy włączyć opcję: short_open_tag = ON



  

Dyrektywy konfiguracji pliku php.ini



  

Dyrektywy konfiguracji pliku php.ini



  

Plik httpd.conf zawiera domyślną konfigurację serwera. Plik 

zbudowany jest z dyrektyw, którym przypisano określone wartości. 

Jeżeli w pliku chcemy umieścić komentarz lub ukryć dyrektywę, 

wstawiamy znak # dla każdej linii. 

Konfiguracja lokalnego serwera



  

W przypadku wystąpienia błędów przy uruchamianiu serwera należy 

sprawdzić, czy inny z zainstalowanych na komputerze programów nie 

nasłuchuje na porcie 8080 lub zmienić wpis w konfiguracji pliku 

httpd.conf:

Listen 8080

Dyrektywa ta nakazuje serwerowi nasłuchiwanie dla więcej niż 

jednego adresu lub portu, może być stosowana więcej niż tylko raz.

Konfiguracja lokalnego serwera



  
Dyrektywy konfiguracji w pliku http.conf



  

Konfiguracja lokalnego serwera

Plik my.ini odpowiada za konfigurację bazy danych MySQL. 

Plik zbudowany jest z dyrektyw, którym przypisano określone 

wartości. Jeżeli w pliku chcemy umieścić komentarz lub ukryć 

dyrektywę, wstawiamy znak # dla każdej linii.



  

Konfiguracja lokalnego serwera

Konfigurację bazy danych warto dostosować do parametrów 

fizycznych serwera, zwłaszcza uwzględniając pamięć fizyczną. 

Przykładowa optymalizacja podstawowych parametrów bazy dla 

małej pamięci fizycznej, a zwiększonej liczby zapytań do bazy 

danych przedstawia się następująco:

query_cache_size=36M

table_cache=512



  

Dyrektywy konfiguracji pliku my.ini
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