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Introducció

En aquest manual s'explicarà com instal·lar LAMP (Linux, Apache, mysql i php). 

Tot aquest programari ens permetrà fer que el nostre ordinador es converteixi 

en  un  Servidor  web  amb  totes  les  prestacions  necessàries  per  a  muntar 

qualsevol tipus de pàgina web.

NOTA: Els usuaris de Ubuntu, recordeu executar totes les comandes precedides 

per # amb un sudo al davant. Ubuntu no disposa  d'usuari  root i es per això 

que haureu de dir-li al sistema d'aquesta manera que voleu realitzar tasques 

administratives.  La contrasenya que us demanarà és la  mateixa que la  del 

vostre usuari. Exemple:

$ sudo apt-get update

Alternativament podeu executar la següent comanda que farà que les ordres 

entrades a partir d'aquell moment s'executin amb permisos de administrador.

$ sudo -s

Sistema Base

Per  començar,  necessitem  una  instal·lació  bàsica  de  qualsevol  distribució 

basada  en  Debian  (Guadalinex,  Ubuntu,  ...),  ja  que  les  comandes  que 

utilitzarem en aquest tutorial per instal·lar els programes  només funcionen en 

aquest tipus de sistemes. Encara que es possible que els noms dels paquets 

canviïn (consulteu el manual de la vostra distribució per a més informació), el 

tutorial és lo suficientment genèric com per seguir-lo.

Qualsevol  distribució  de  GNU/Linux  ve  suficientment  preparada  a  nivell  de 

seguretat del sistema per a realitzar les tasques de servidor, és per això que no 

dedicarem més línies a definir  com heu d'instal·lar  el  sistema operatiu  que 
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vulgueu.

OPCIONAL:  Per  tal  d'administrar  el  nostre  sistema  remotament  i  de  forma 

segura, es convenient instal·lar un servidor de ssh, un protocol segur que ens 

permetrà entrar al nostre sistema només si sabem la contrasenya. Recordeu 

obrir el port 22 del vostre router, si ho requeriu.

# apt-get install openssh-server

A partir d'aquí podreu accedir al vostre ordinador mitjançant l'ordre

$ ssh usuari_del_sistema@IP_de_la_màquina

Instal∙lació del programari

El pas següent consistirà en instal·lar tots els programes necessaris, en aquest 

cas es tracta de apache2, php5, php5-mysql i mysql-server. Per instal·lar-los cal 

executar en una Terminal la següent comanda: 

# apt-get install apache2 php5 php5-mysql mysql-server

S'està llegint la llista de paquets... Fet 
S'està construint l'arbre de dependències       
S'està llegint la informació d'estat... Fet
S'instal·laran els següents paquets extres:
  apache2-mpm-prefork apache2-utils apache2.2-common libapache2-mod-php5
  libdbd-mysql-perl libdbi-perl libnet-daemon-perl libplrpc-perl
  mysql-client-5.0 mysql-server-5.0 php5-common
Paquets suggerits:
  apache2-doc php-pear dbishell libcompress-zlib-perl mysql-doc-5.0 tinyca
Paquets recomanats:
  libhtml-template-perl mailx
S'instal·laran els següents paquets NOUS:
  apache2 apache2-mpm-prefork apache2-utils apache2.2-common
  libapache2-mod-php5 libdbd-mysql-perl libdbi-perl libnet-daemon-perl
  libplrpc-perl mysql-client-5.0 mysql-server mysql-server-5.0 php5
  php5-common php5-mysql
0 actualitzats, 15 nous a instal·lar, 0 a eliminar i 1 no actualitzats.
Es necessita obtenir 40,4MB d'arxius.
After this operation, 119MB of additional disk space will be used.
Voleu continuar [S/n]? S
Des:1 http://ad.archive.ubuntu.com hardy/main libnet-daemon-perl 0.38-1.1 
[45,9kB]
Des:2 http://ad.archive.ubuntu.com hardy/main libplrpc-perl 0.2017-1.1 [35,0kB]
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Des:3 http://ad.archive.ubuntu.com hardy/main libdbi-perl 1.601-1 [771kB]
...
Des:15 http://ad.archive.ubuntu.com hardy-updates/main php5-mysql 
5.2.4-2ubuntu5.3 [65,2kB]
40,4MB descarregats en 2min28s (272kB/s)                                       
S'estan preconfigurant els paquets...

Una pantalla  com aquesta  ens  apareixerà.  L'única  cosa que hem de fer  és 

introduir la contrasenya que volem posar al nostre servidor de bases de dades, 

prémer la  tecla de retorn per  continuar a la  següent  pàgina i  reescriure la 

contrasenya a la següent pantalla. Això farà que continuï la instal·lació.

S'està configurant apache2 (2.2.8-1ubuntu0.3) ...
S'està configurant php5-common (5.2.4-2ubuntu5.3) ...
S'està configurant libapache2-mod-php5 (5.2.4-2ubuntu5.3) ...

Creating config file /etc/php5/apache2/php.ini with new version
 * Reloading web server config apache2 
apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, 
using 127.0.1.1 for ServerName
                                                                         [ OK ]

S'està configurant mysql-server (5.0.51a-3ubuntu5.1) ...
S'està configurant php5 (5.2.4-2ubuntu5.3) ...
S'està configurant php5-mysql (5.2.4-2ubuntu5.3) ..

Un cop s'hagi instal·lat tot,  ja podrem començar a utilitzar tots els recursos 
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necessàries per fer una pàgina web decent, però si volem poder configurar el 

servidor  mysql  d'una  manera  més  senzilla  podem  instal·lar  phpmyadmin, 

programa que ens servirà per administrar les bases de dades dels nostres llocs 

web. Per instal·lar-lo només heu d'executar la següent comanda

# apt-get install phpmyadmin

S'està llegint la llista de paquets... Fet
S'està construint l'arbre de dependències       
S'està llegint la informació d'estat... Fet
S'instal·laran els següents paquets extres:
  libmcrypt4 php5-mcrypt
Paquets suggerits:
  libmcrypt-dev mcrypt
Paquets recomanats:
  php5-gd php4-gd
S'instal·laran els següents paquets NOUS:
  libmcrypt4 php5-mcrypt phpmyadmin
0 actualitzats, 3 nous a instal·lar, 0 a eliminar i 1 no actualitzats.
Es necessita obtenir 2958kB d'arxius.
After this operation, 10,7MB of additional disk space will be used.
Voleu continuar [S/n]? S
Des:1 http://ad.archive.ubuntu.com hardy/universe libmcrypt4 2.5.7-5 [79,2kB]
Des:2 http://ad.archive.ubuntu.com hardy/universe php5-mcrypt 5.2.3-0ubuntu1 
[18,6kB]
Des:3 http://ad.archive.ubuntu.com hardy-updates/universe phpmyadmin 
4:2.11.3-1ubuntu1.1 [2860kB]
2958kB descarregats en 4s (599kB/s)  
S'estan preconfigurant els paquets...
S'està seleccionant el paquet libmcrypt4 prèviament no seleccionat.
(S'està llegint la base de dades ... hi ha 128855 fitxers i directoris 
instal·lats actualment.)
S'està desempaquetant libmcrypt4 (de .../libmcrypt4_2.5.7-5_i386.deb) ...
...
S'està configurant phpmyadmin (4:2.11.3-1ubuntu1.1) ...
Seleccionem apache2 amb la tecla espaiadora i amb el tabulador ens situem 

sobre D'acord i premem la tecla de retorn
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 * Reloading web server config apache2 
apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, 
using 127.0.1.1 for ServerName
                                                                         [ OK ]
Processing triggers for libc6 ...
ldconfig deferred processing now taking place

Per  accedir  al  la  interfície  de  phpmyadmin  haurem d'obrir  un  navegador  i 

entrar a la següent adreça: http://localhost/phpmyadmin

Ens apareixerà una pantalla com la següent, en la que haurem d'introduir root 

al camp del usuari i la nostra contrasenya d'usuari al camp de contrasenya.
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La nostre primera pàgina web

L'única cosa que hem de fer per començar a crear la nostra pàgina web es de 

crear un arxiu amb el  nom  index.html o  index.php  al  directori  /var/www/   i 

d'aquesta manera només haurem d'entrar a http://localhost/ al navegador per 

tal que ens surti la pàgina que acabem de crear.

Si no voleu realitzar les tasques de creació de la web com a administrador del 

sistema per qüestions de seguretat (recomanat), haureu de donar permisos a 

un altre usuari en aquest directori mitjançant la següent comanda: 

# chown -R nom_del_usuari:nom_del_usuari /var/www

Si el que voleu es crear un directori per a cada pàgina web que tingueu i així 

poder  accedir  a  diferents  web  introduint  l'adreça 

http://localhost/el_nom_de_la_carpeta al navegador, haurem d'executar:

$ mkdir /var/www/prova

Recordeu donar  permisos  de lectura  a  les  respectives  carpetes  si  no  voleu 
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trobar un error 403 Forbidden. Per evitar-ho executarem:

$ chmod -R a+r /el/directori/que/vulguem/

Mitjançant l'opció -R afegim recursivitat i apliquem els permisos de lectura a 

tots els arxius dins del directori.
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Referències sobre comandes

Moltes vegades els noms dels paquets canvien i és per això que la comanda 

apt-cache search ens permetrà descobrir si el nom ha canviat.

# apt-cache search apache2

Un  cop  hagem  trobat  el  nom  del  paquet,  haurem  d'executar  la  següent 

comanda per instal·lar-lo.

# apt-get install el_nom_del_paquet

Si el que volem en realitat és desinstal·lar el paquet, haurem d'escriure

# apt-get remove el_nom_del_paquet

Si ens hem equivocat triant una de les opcions mentre configuravem el paquet, 

podrem executar:

# dpkg-reconfigure el_nom_del_paquet

Si creiem que el paquet que ens acabem de baixar és massa antic, potser és 

que  el  nostre  sistema necessita  actualitzar  la  base  de  dades  d'on  treu  els 

paquets. 

# apt-get update

I si veiem que ha passat molt temps des que vam actualitzar els paquets del 

nostre sistema, també podem executar:

# apt-get upgrade

Per poder-vos moure pels directoris les següents comandes us seran útils:

La comanda cd us permetrà canviar el directori

$ cd /var/www

La comanda ls us permetrà veure els fitxers que hi ha al directori i si hi afegiu 

els paràmetres -lah us mostrarà molta més informació d'utilitat

$ ls -lah /var/www/

Si ens perdem i volem saber a quin directori estem haurem d'executar:

$ pwd

Per fer un còpia de seguretat del contingut de /var/www/ hauriem d'executar la 
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següent ordre:

tar cvf copia.tar /var/www/ 

gzip copia.tar

D'això n'obtindrem un arxiu copia.tar.gz que contindrà tot el que teniem a /var/

www/

Per consultar com anem d'espai al disc dur:

Si el que volem és comprovar l'espai lliure al nostre disc

df -h

I si el que volem es comprovar quant ocupen els arxius que tenim al nostre 

directori

du -hs * (en sortirà la mida de cadascú)

du -hs (ens sortirà la mida total)
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