Installation av LAMP
LAMP är en grupp av open source mjukvara, som oftast installeras tillsammans.
Tillsammans ger det möjlighet för server att vara värd för dynamiska webbsidor
och andra webb applikationer.
LAMP står för Linuxbaserat operativsystem med Apache webbserver.
Informationen för siten sparas i MySQL databas och det dynamiska innehållet
bearbetas av PHP.
Arbetsuppgift 1: Installation av Apache
Steg 1: Starta upp och logga på din Ubuntuserver.
Steg 2: Skriv in följande kommando: sudo apt-get update, klicka på
Enter.
Steg 3: Skriv in kommandot: sudo apt-get install apache2, klicka på
Enter. Klicka på Y, därefter på Enter, för att bekräfta att du vill installera.
Apache är nu installerad.
Steg 5: Om inte Apache startas, skriv in följande kommando: sudo service
apache2 start, klicka därefter på Enter.
Steg 4: Öppna webbläsare, skriv in url:en http://ip.adress_till_server, klicka på
Enter.

Arbetsuppgift 2: Installation av MySQL
Steg 1: Skriv in följande kommando: sudo apt-get install mysqlserver php5-mysql, klicka på
Enter. Klicka på Y, därefter på Enter,
för att bekräfta att du vill installera.
Steg 2: Skriv in lösenord för rootanvändare för MySQL, bekräfta
lösenordet genom att skriva det
ytterligare en gång.
Arbetsuppgift 3: Skapa struktur för databasen i MySQL.
Steg 1: Skriv in kommandot: sudo mysql_install_db, klicka på Enter.
Steg 2: Nästa steg är att exekvera
lite script som ökar säkerhet.
Skriv in kommandot sudo
mysql_secure_
installation, klicka på Enter.
Skriv in lösenordet för rootkontot, klicka därefter på Enter. I
nästa fråga, besvara denna med att skriva ett N, klicka på Enter.
OBS! Om inte MySQL har startas, skriv in följande kommando: sudo
/etc/init.d/mysql start, klicka därefter på Enter.
Återvänd till Steg 2 ovan!
Steg 3: Klicka på Enter, för att välja standardinställningar för de nästföljande
frågor.
Arbetsuppgift 4: Installation av PHP.
Steg 1: Skriv in kommandot: sudo apt-get install php5
libapache2-mod-php5 php5-mcrypt, klicka på Enter. Klicka på Y,
därefter på Enter, för att bekräfta att du vill installera.

Arbetsuppgift 5: Testa din installation av PHP.
För att testa PHP, skall vi tillverka liten fil, som skriver ut konfigurationen för
PHP. Denna fil kan vara bra att ha tillgång till när vi konfigurerar upp vårt
system för webben. Men när vi är klara, är det viktigt att ta bort denna, innan
produktion! Filen som vi skapar, skall ha namnet info.php och skall läggas i
katalogen /var/www/html. Denna katalog är root-katalogen för vår
webbserver.
Steg 1: Skriv in kommandot sudo nano /var/www/html/info.php,
klicka därefter på Enter.
Steg 2: Skriv in följande:
<?php
Phpinfo();
?>
Klicka på ctrl+o för att spara, klicka på Enter, för att bekräfta att du vill spara
filen. Klicka på ctrl+x för att avsluta nano.
Steg 3: Öppna webbläsare, skriv in url:en http://ip.adress_till_server/info.php,
klicka på Enter. I webbläsaren skall liknande information visas som bilden
nedan:

Du är färdig! Ta en kopp kaffe och lite snus! ☺

