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Írta: YouCanToo

Nemrég láttam egy, az XAMPP a számítógépre webszerverként telepítésével
kapcsolatos eszmecserét. Elgondolkodtatott, vajon miért választják egyesek a
rendes tárolón kívülről az XAMPPot telepítésre, amikor van a tasklamp
programunk, ami majdnem ugyanazt csinálja. Hogy azt ne is említsem, hogy a
tasklamp megtalálható a Synaptictárolóban.

Akkor a figyelmeztetések... Nem ajánlott programok telepítése a hivatalos
PCLinuxOS tárolókon kívülről. Problémákat okozhat a gépedben ami oda
vezethet, hogy nem leszel képes a fórumon támogatást kapni, amikor legjobban
szükséged lenne segítségre!

Hogy az XAMPP – tasklamp összehasonlítás korrekt legyen, külön meghajtókra
telepítettem őket.

Az első, amit indításként teszek, hogy összevetem a szoftvereket, amiket az
XAMPP és a tasklamp is telepít.

XAMPP Synaptic tasklamp

Apache 2.4.4 Apache 2.2.241 tasklamp telepíti
MySQL 5.5.32 MySQL 5.1.552
PHP 5.4.19 PHP 5.3.251
PEAR PEAR nincs telepítve
Webmin  not installed Webmin 1.6501 – nincs telepítve **
Python  not installed mod_Python 3.3.15 tasklamp telepíti
SQLite 2.8.17/3.7.17 SQLite 3.7171 – tasklamp telepíti
multibyte (mbstring) Support mbstring 5.3.251 – tasklamp telepíti
Perl 5.16.3 Perl 5.10.1
ProFTPD 1.3.4c ProFTPD 1.3.4d – nincs telepítve **
phpMyAdmin 4.0.4 phpmyadmin 4.0.61 – tasklamp telepíti
OpenSSL 1.0.1e OpenSSL 1.0.1d, 1.0.1e és 1.0.1j
GD 2.0.35 GD 2.0.355 – tasklamp telepíti
Freetype2 2.4.8 Freetype2 22.0
libjpeg 8d libjpeg 6b

** Synaptickal telepíthető

XAMPP tasklamp

libpng 1.5.9 libpng 3.5.0
gdbm 1.8.3 gdbm 3.0.0
zlib 1.2.3 zlib  1.2.82
expat 2.0.1 expat 1.6.0
Sablotron 1.0.3 ** A fejlesztői támogatás megszűnt **
libxml 2.8.0 libxml 2.7.8
Ming 0.4.5 Ming 0.4.32 – nincs telepítve **
Webalizer 2.2305 lecseréli az ocsmány 3.5.15 – nincs telepítve
**
pdf class 0.11.7 pdf class – nincs telepítve
ncurses 5.9 ncurses 5.91
mod_perl 2.0.8 mod_perl 2.0.51
FreeTDS 0.91 FreeTDS 0.821 – nincs telepítve **
gettext 0.18.1.1 gettext 0.18.2
IMAP CClient 2007e IMAP 2004g4 – tasklamp telepíti
OpenLDAP (client) 2.4.21 OpenLADP 2.4.331
mcrypt 2.5.8 phpmcrypt 5.3251 – tasklamp telepíti
mhash 0.9.9.9 mhash 2.0.1
eAccelerator 0.9.6.1 eAccelerator0.9.6.11 – tasklamp telepíti
cURL 7.30.0 cURL 4.3.0
libxslt 1.1.28 libxslt 1.1.26
libapreq 2.12 libapreq – nincs telepítve
FPDF 1.7 libpdfliblite 7.0.53 – nincs telepítve **
bzip 1.0.6 bzip2 1.0.6
ICU4C Library 4.8.1 ICU4C data Library 51.21
APR (1.4.6) APR 1.4.11 nincs telepítve **
APRutils (1.5.1) APRutils 1.4.11 – nincs telepítve **

** Synaptickal telepíthető

Kezdésnek telepítettem a tasklampot.

Miket is kér a tasklamp tőled?

Synaptic szerint ez egy Linux, Apache, MySQL, Proftp, PHP és Perl serveX
metacsomag.
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Metacsomag azt jelenti, hogy célja a LAMPszerver futásához szükséges
függőségek egybefoglalása, lehetővé téve teljes LAMP próba, vagy fejlesztői
összeállítás könnyű telepítését. Munkára szánt szerver esetén jobb lehet
függőségcsomag telepítése.

Mit jelent a LAMP?

Attól függ, kit kérdezel, de egyet biztosan állíthatunk, hogy a következők
rövidítése

L – Linux, kedvenc operációs rendszerünkön fut.
A – Apache, a webszerver igáslova.
M – MySQL adatbázis.
P – Perl és PHP – néhányan még azt is mondják, hogy Python.

Az első, hogy nyisd meg a Synaptic csomagkezelőt, frissíts és válaszd ki a task
lampot telepítésre. Egy kis időbe belekerülhet a tasklamp és függőségei
telepítése.

A tasklamp telepítése után konzolt nyitottam rootként és elindítottam a két fő
szolgáltatást.

apache  mysqld, a következő parancsokkal:

service httpd start
service mysqld start

Az egyes parancsok kiadása után valami ilyesmit láthatsz.

Majd a kedvenc webböngészőmet megnyitva a következő URLt írtam be:
http://localhost

Igen, a webszerverem él és válaszol a httpkérésre.

Amit ezután akartam, az a phpmyadmin futásának ellenőrzése, és hogy a
MySQLadatbázis elérhetőe. Tehát irány a http://localhost/phpmyadmin.

A phpmyadmin szokásos jelszava:

felhasználó: root
jelszó: blank

Hát ez mi?
Most mit csinálunk? Ekkor két
lehetőségünk lehet. Az első, hogy
rootként nyitunk egy
szövegszerkesztőt és
megváltoztatjuk a /etc/my.cnf fájlt,
vagy a változtatásokat parancssoron
keresztül végezzük el. Én a
/etc/my.cnf fájl szerkesztését
választom, nano szerkesztőt
használva.

Konzolban rootként a következő
parancsot gépelem

nano /etc/my.cnf

Webszerver telepítése: XAMPP vs tasklamp
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Láss csodát, megnyitja a my.cnf fájlt. Csak az “AllowNoPassword” változót kell
megkeresnem. A <Ctrl>+wvel kereshetek. Beírom: „AllowNoPassword”, majd
<Enter>.

Most akkor változtassuk meg a kijelölt sort, hogy így nézzen ki:

$cfg['Servers'][$i]['AllowNoPassword'] = true;

A változó értékét „false”ról (hamis) „true”ra (igaz) cseréljük. Most mentenünk
kell a fájlt, tehát nyomjunk <Ctrl>+xet és megkérdezi, hogy menteni akarjuke a

módosított állományt. Nyomjunk „Y”t (i). A nano megjeleníti az írni választott fájl
nevét, csak nyomj <Enter>t. A nano elmenti a fájlt és kilép. Még a konzolban
gondoskodnunk kell arról, hogy a php újraolvassa a beállító fájlt. Írd be a
következő parancsot:

service httpd restart

Ilyesmit kell látnod:

Webszerver telepítése: XAMPP vs tasklamp
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[root@localhost phpmyadmin]# service httpd restart
Shutting down httpd: [ OK ]
Starting httpd: [ OK ]
[root@localhost phpmyadmin]#

Most lépjünk vissza a böngészőnkbe és próbáljuk elérni phpmyadmint ismét:
http://localhost/phpmyadmin.

Írd be a rootot felhasználónak és hagyd üresen a jelszó helyét, majd mehet. Ha
minden a terv szerint működik, akkor valami ilyesmit kell látnunk.

Ha eddig eljutottál, veregesd vállon magad. Most már van működő webszerver,
mysql adatbázisszerver phpmyadminnal.

Gondoskodjunk arról, hogy a httpd (apache) és a MySQL adatbázis a számítógép
minden bekapcsolásánál elinduljon.

Rootként nyiss konzolt és írd be a következő parancsokat:

chkconfig mysqld on
chkconfig httpd on

A következő képekhez hasonlót láthatsz. Ne ijedj meg a megjelenő
figyelmeztetések láttán.



Page 5PCLinuxOS Magazine

Most, minden alkalommal, amikor a gépet indítod mind a httpdszerver (web
szerver), mind a MySQL adatbázisod elindul. Ha FTPszervert akarsz, vagy kell,
akkor csak annyit tégy, hogy megnyitod a Synapticot és kiválasztod a neked
tetszőt. Ismertebbek a pureftpd, a vsftpd és a proftpd. Nemrég írtam ezeknek
az FTP szervereknek a telepítéséről és beállításáról egy cikket a PCLinuxOS
Magazineban.

Azt javaslom, függetlenül attól, hogy milyen irányba indulsz, XAMPPot, vagy
tasklampot telepítesze, telepíts webadmint az új szervered kezeléséhez. Ha
XAMPPpal használsz webadmint, akkor webadminban az egyes modulok
beállítási útvonalát meg kell változtatnod, hogy működjön, mert az XAMPP a
fájljait és beállításait nem a szabványos helyeken tartja.

Megjegyzés: adatbázist rendszergazdajelszó nélkül futtatni nagyon nem
biztonságos. Mielőtt bármi mást csinálnál a MySQLadatbázisodat védd le
jelszóval. Néhány pillanatot vesz csak igénybe és a munka során sok fejfájástól
ment meg. Megjegyzés: amíg ezt a Megjegyzést olvastad már meg is
változtathattad volna az adatbázisod jelszavát. Nem győzöm eléggé
hangsúlyozni, LÉGY SZÍVES VÉDD JELSZÓVAL az adatbázisodat.

A konfigurációs és naplófájlok útvonalai:

webszerver gyökérkönyvtár /var/www/html
webszerver beállítása /etc/httpd/conf/httpd.conf
MySQL beállítása /etc/my.cnf
php beállítása /etc/php.ini
phpMyAdmin beállítása /etc/phpmyadmin/config.inc.php
webszerver naplófájlok /var/log/httpd

OK, most nézzük meg a XAMPPot.

Mi is az XAMPP?

X – azt jelenti, hogy a csomag az alábbi operációs rendszerek bármelyikén
futtatható.

* OS X
* Windows
* Solaris
* Linux

A – jelenti, hogy Apache, Az igásló webszerverünk.
M – jelenti, hogy MySQL adatbázis.

P – a perl.
P – a PHP.

A legfrissebb XAMPPot letöltheted az apachefriends honlapról. Ha már letöltötted
és mentetted az XAMPP fájlt, akkor ideje futtatni és telepíteni. Én a ~/downloads
könyvtáramba mentettem az XAMPPfájlt.

Rootként nyitok egy konzolt, majd belépek a „downloads” könyvtáramba. Mivel
ez egy telepítő szkript, végrehajtási (futási) engedélyt kell adnunk neki. Konzolban
rootként írd be a következő parancsot:

chmod 755 xampplinux1.8.22installer.run

Most már csak végre kell hajtanunk (futtatni) a fájlt. Írd be a parancsot:

./xampplinux1.8.22installer.run

Ennyi. A program most telepíti a szükséges fájlokat.

http://www.apachefriends.org/en/xampp-linux.html
http://www.pclosmag.com/html/Issues/201310/pclosmag.com
http://www.pclosmag.com/html/Issues/201310/pclosmag.com
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Ideje egy kávészünetnek, mivel ez eltart egy ideig. Á, végre befejezte.

Most csak kattintsunk a „Finish”re és lássuk, mi lesz. Nos, nem sok, csak az
ablak csukódik be. Az „XAMPP futtatása” négyzetet kijelölte.

Menjünk a /opt/lampp könyvtárba és indítsuk el a következő paranccsal:

/opt/lampp/lampp start

Oh, ez már jobb. Úgy tűnik, be van kapcsolva és fut. Nyissuk meg a kedvenc
böngészőnket és menjünk a http://localhost címre, lássuk, mi történik. Siker!!!

Biztonsági kérdés (ELOLVASNI!)

Az XAMPP nem munkára, hanem fejlesztői környezetben fejlesztésre készült. Az
XAMPP úgy van beállítva, hogy ha lehet nyíljon meg és a fejlesztő bármit, amit
akar megtehessen. Fejlesztői környezetben ez nagyszerű, de munka, vagy
otthoni környezetben végzetes lehet.

Az XAMPP biztonsági hiányosságainak felsorolása

1. A MySQL rendszergazdának (root) nincs jelszava.
2. A MySQL démon hálózaton keresztül elérhető.
3. A ProFTPD jelszava „lampp” a „daemon” nevü felhasználónak.
4. A PhpMyAdmin hálózaton keresztül elérhető.
5. A példák hálózaton keresztül elérhetőek.
6. A MySQL „mysql” név alatt fut.
7. Az Apache „daemon” néven fut.

Úgy tapasztaltam, hogy a phpmyadminnal ugyanaz a helyzet, mint az üresen
hagyott rootjelszóval. Ezúttal a szükséges javítások érdekében a conf.inc.php
fájlt kell szerkeszteni, de a /opt/lampp/etc/phpmyadmin könyvtárban.

A konfigurációs és naplófájlok útvonalai:

/opt/lampp/bin/ Az XAMPP parancs kiindulója.
/opt/lampp/bin/mysql Például a MySQL monitor hívása.
/opt/lampp/htdocs/ Az Apache DocumentRoot könyvtára.
/opt/lampp/etc/httpd.conf Az Apache beállító fájlja.
/opt/lampp/etc/my.cnf A MySQL beállító fájlja.
/opt/lampp/etc/php.ini A PHP beállító fájlja.
/opt/lampp/etc/proftpd.conf A ProFTPD beállító fájlja. (a 0.9.5 óta)
/opt/lampp/phpmyadmin/config.inc.php A phpMyAdmin beállító fájlja.

Az XAMPP használata során kérlek, jusson eszedbe, a dokumentum fájlok és
könyvtárak nem a szabványos helyen vannak.

Az XAMPP leállításához egyszerűen hívd meg ezt a parancsot:

/opt/lampp/lampp stop

Ezután ezt kell látnod:

Stopping LAMPP 1.8.2...
LAMPP: Stopping Apache...
LAMPP: Stopping MySQL...
LAMPP stopped.

Majd az XAMPP for Linux leáll. Az XAMPP rendszerből való eltávolításához
egyszerűen add ki a a következő parancsot:
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rm rf /opt/lampp

Nos, hogyan hasonlítom össze az XAMPPot és a
tasklampot?

0tól 5ig terjedő tartományban, ahol az 5 a jó és a 0
a gyenge

XAMPP tasklamp

Telepítés egyszerűsége 4 4
Telepítési idő 4 4
Dokumentumok és fájlok helye 1 4
Biztonság 1 4
Eltávolítás egyszerűsége 5 2
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