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Instalacja LAMP ze źródeł

Najpopularniejszy kwartet w sieci www 

L – Linux

A – Apache

M – MySQL

P – PHP
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Zalety instalacji ze źródeł

■ Instalacja w (prawie) dowolnym miejscu systemie 
operacyjnego

■ Możliwość instalacji najnowszych wersji 
oprogramowania

■ Możliwość instalacji starszych wersji 
oprogramowania

■ Możliwość  wielokrotnej instalacji tego samego 
oprogramowania w różnych miejscach jednego 
systemu operacyjnego

■ Możliwość instalacji bardzo nie standardowych i 
mało popularnych modułów
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Wady instalacji ze źródeł

Duża czasochłonność

Reszta wad to pochodna tej jednej
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Skąd pobrać źródła

Źródła serwera http - www.apache.org

Źródła bazy MySQL - www.mysql.com

Źródła interpretera PHP - www.php.net

W celu utrzymania porządku zaleca się pobieranie i 
pracę ze źródłami w katalogu /usr/src/ 
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Najpierw instalujemy MySQL

Rozpakowujemy źródła: tar -zxvf mysql-5.0.41.tar.gz

Przechodzimy do katalogu źródłowego: cd mysql-5.0.41

Przeglądamy parametry instalacji: ./configure –-help | less

Konfigurujemy parametry instalacji:

./configure –-prefix=/mysql –sysconfdir=/etc \
--with-charset=latin2 --localstatedir=/home/mysql
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Najpierw instalujemy MySQL

Kompliacja i  instalacja: make && make install

Inicjacja podstawowej bazy danych:

/mysql/bin/mysql_install_db

Ustawienie hasła admina bazy:

/mysql/bin/mysqladmin -u root password 'nowehaslo'

Zakładamy użytkownika mysql:
groupadd mysql
useradd -s /bin/false -d /mysql -g mysql mysql
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Najpierw instalujemy MySQL

Ustawienie uprawnień: 

chown mysql.mysql /mysql -R
chown mysql.mysql /home/mysql -R

Instalacja pliku konfiguracyjnego: 

cp /usr/src/mysql-5.0.41/support-files/my-medium.cnf.sh \ 
/etc/my.cnf

Uruchomienie MySQL:

/mysql/bin/mysqld_safe --defaults-file=/etc/my.cnf &
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Potem instalujemy Apache

Rozpakowujemy źródła:  tar -zxvf apache_1.3.37.tar.gz

Przechodzimy do katalogu ze źródłami:

cd apache_1.3.37  

Przeglądamy opcje kompilacji: 

./configure --help | less

Konfigurujemy opcje kompilacji:

./configure --prefix=/apache --sysconfdir=/etc/httpd \
--enable-module=so --enable-module=rewrite \
--enable-module=vhost_alias
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Potem instalujemy Apache

Kompilacja i instalacja: make && make install

Założenie użytkownika:

groupadd apache
useradd -s /bin/false -d /apache -g apache apache

Ustawienie uprawnień: chown apache.apache /apache -R

Podstawowe ustawienia w pliku: /etc/httpd/httpd.conf

■ Użytkownik i grupa
■ Podstawowy adres serwera np: www.shl.pl
■ Kontakt do admina np: root@shl.pl
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Instalacja php

Rozpakowujemy źródła:  tar -jxvf php-5.2.2.tar.bz2

Przechodzimy do katalogu ze źródłami:

cd php-5.2.2  

Przeglądamy opcje kompilacji: 

./configure --help | less

Konfigurujemy opcje kompilacji:
./configure --prefix=/apache/php --sysconfdir=/etc/httpd/ \
--with-apxs=/apache/bin/apxs --with-mysql=/mysql \
--with-mysql-sock=/tmp/mysql.sock --enable-ftp --with-gd \
--with-jpeg-dir=/usr/lib --with-zlib-dir=/usr/lib \ 
--with-png-dir=/usr/lib --enable-sockets
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Instalacja php

Kompilacja i instalacja: make && make install

Instalacja pliku konfiguracyjnego:

cp /usr/src/php-5.2.2/php.ini-recommended \ 
/apache/php/lib/php.ini

ln -s /apache/php/lib/php.ini /etc/httpd/php.ini
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Ostatnie szlify
W pliku konfiguracyjnym apache należy dokonać kliku 
poprawek:

W linii: DirectoryIndex  należy dopisać  index.php przed 
index.html

Trzeba też dopisać linię: 

AddType application/x-httpd-php .php

Start apache: /apache/bin/apachectl start
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Koniec

Dziękuję za uwagę

Michał (traq) Żuchowski

www.shl.pl


