
Konfiguracja środowiska 

Za chwilę wyruszasz w długą podróż, podczas której nauczysz się pisać aplikacje internetowe za 

pomocą PHP. Najpierw jednak musisz skonfigurować swoje środowisko, co czasami okazało się trudne. 

To zadanie obejmuje instalację PHP 7; MySQL, bazy danych, której będziemy używać w niektórych 

sekcjach; Nginx, serwera internetowego, który pozwoli nam wizualizować nasze aplikacje za pomocą 

przeglądarki; oraz Composer, ulubione narzędzie do zarządzania zależnościami PHP. Zrobimy to 

wszystko za pomocą Vagrant, a także na trzech różnych platformach: Windows, OS X i Ubuntu. 

W tej części dowiesz się o: 

• Używaniu Vagrant do skonfigurowania środowiska programistycznego 

• Ręcznym konfigurowanie środowiska na głównych platformach 

Konfiguracja środowiska z Vagrant 

Nie tak dawno temu, za każdym razem, gdy zacząłeś pracować dla nowej firmy, spędziłeś ważną część 

pierwszych kilku dni na konfigurowaniu nowego środowiska - to znaczy instalowaniu wszystkich 

niezbędnych narzędzi na nowym komputerze, aby móc kodować. Było to niezwykle frustrujące, 

ponieważ mimo że oprogramowanie do zainstalowania było takie samo, zawsze było coś, co zawiodło 

lub którego brakowało, a Ty traciłeś mniej czasu na produktywność. 

Przedstawiamy Vagrant 

Na szczęście dla nas ludzie próbowali rozwiązać ten duży problem. Po pierwsze, mamy maszyny 

wirtualne, które są emulacjami komputerów wewnątrz twojego komputera. Dzięki temu możemy mieć 

Linuksa wewnątrz naszego MacBooka, co pozwala programistom na dzielenie się środowiskami. To był 

dobry krok, ale wciąż miał pewne problemy; na przykład maszyny wirtualne były dość duże, aby 

przenosić się między różnymi środowiskami, a jeśli programiści chcieli wprowadzić zmiany, musieli 

zastosować tę samą zmianę do wszystkich istniejących maszyn wirtualnych w organizacji. Po krótkiej 

naradzie grupa inżynierów wymyśliła rozwiązanie tych problemów i otrzymaliśmy Vagrant. To 

niesamowite oprogramowanie pozwala zarządzać maszynami wirtualnymi za pomocą prostych plików 

konfiguracyjnych. Pomysł jest prosty: plik konfiguracyjny określa, której podstawowej maszyny 

wirtualnej musimy użyć z zestawu dostępnych online i jak chcesz ją dostosować - to znaczy, jakie 

komendy będziesz chciał uruchomić przy pierwszym uruchomieniu maszyny - nazywa się to 

„wyposażaniem”. Prawdopodobnie dostaniesz konfigurację Vagrant z publicznego repozytorium, a 

jeśli ta konfiguracja kiedykolwiek się zmieni, możesz pobrać zmiany i ponownie wprowadzić poprawkę 

do swojego komputera. To proste, prawda? 

Instalowanie Vagrant 

Jeśli nadal nie masz Vagrant, instalacja jest dość łatwa. Musisz odwiedzić stronę pobierania Vagrant 

pod adresem 

https://www.vagrantup.com/downloads.html 

i wybierz system operacyjny, z którym pracujesz. Uruchom instalatora, który nie wymaga żadnej 

dodatkowej konfiguracji, i możesz zacząć. 

Korzystanie z Vagrant 

Korzystanie z Vagrant jest dość łatwe. Najważniejszy jest plik Vagrantfile. Ten plik zawiera nazwę 

obrazu podstawowego, którego chcemy użyć, i resztę konfiguracji, którą chcemy zastosować. Poniższa 



zawartość jest konfiguracją potrzebną do uzyskania maszyny Wirtualnej Ubuntu z PHP 7, MySQL, Nginx 

i Composer. Zapisz go jako plik Vagrantfoot w katalogu głównym katalogu dla przykładów tej książki. 

VAGRANTFILE_API_VERSION = Vagrant.configure "2"  

 

(VAGRANTFILE_API_VERSION) do | config | 

config.vm.box = "ubuntu / trusty32" 

config.vm.network „port przekazany”, gość: 80, host: 8080 

config.vm.provision "shell", path: "provisioner.sh" 

end 

Jak widać plik jest dość mały. Nazwa obrazu podstawowego to ubuntu / trusty32, wiadomości do 

naszego portu 8080 zostaną przekierowane do portu 80 maszyny wirtualnej, a udostępnienie będzie 

oparte na skrypcie Provider.sh. Będziesz musiał utworzyć ten plik, który będzie zawierał wszystkie 

ustawienia różnych potrzebnych nam komponentów. Oto, co musisz dodać do tego pliku: 

#!/bin/bash 

sudo apt-get install python-software-properties -y 

sudo LC_ALL=en_US.UTF-8 add-apt-repository ppa:ondrej/php -y 

sudo apt-get update 

sudo apt-get install php7.0 php7.0-fpm php7.0-mysql -y 

sudo apt-get --purge autoremove -y 

sudo service php7.0-fpm restart 

sudo debconf-set-selections <<< 'mysql-server mysql-server/root_ 

password password root' 

sudo debconf-set-selections <<< 'mysql-server mysql-server/root_ 

password_again password root' 

sudo apt-get -y install mysql-server mysql-client 

sudo service mysql start 

sudo apt-get install nginx -y 

sudo cat > /etc/nginx/sites-available/default <<- EOM 

server { 

listen 80 default_server; 

listen [::]:80 default_server ipv6only=on; 

root /vagrant; 



index index.php index.html index.htm; 

server_name server_domain_or_IP; 

location / { 

try_files \$uri \$uri/ /index.php?\$query_string; 

} 

location ~ \.php\$ { 

try_files \$uri /index.php =404; 

fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)\$; 

fastcgi_pass unix:/var/run/php/php7.0-fpm.sock; 

fastcgi_index index.php; 

fastcgi_param SCRIPT_FILENAME \$document_root\$fastcgi_script_ 

name; 

include fastcgi_params; 

} 

} 

EOM 

sudo service nginx restart 

Plik wygląda na dość długi, ale zrobimy z nim całkiem sporo rzeczy. W pierwszej części pliku dodamy 

niezbędne repozytoria, aby móc pobrać PHP 7, ponieważ nie jest on dostarczany z oficjalnymi, a 

następnie zainstalować. Następnie spróbujemy zainstalować MySQL, serwer i klienta. Ustawimy hasło 

roota dla tego udostępniania, ponieważ nie możemy wprowadzić go ręcznie za pomocą Vagrant. 

Ponieważ jest to maszyna programistyczna, nie stanowi to naprawdę problemu, ale zawsze możesz 

zmienić hasło po zakończeniu. Na koniec zainstalujemy i skonfigurujemy Nginx do nasłuchiwania portu 

8080. Aby uruchomić maszynę wirtualną, musisz wykonać następujące polecenie w tym samym 

katalogu, w którym znajduje się Vagrantfile: 

$ vagrant up 

Przy pierwszym uruchomieniu zajmie to trochę czasu, ponieważ będzie musiał pobrać obraz z 

repozytorium, a następnie uruchomi plik provisioner.sh.  

Aby uzyskać dostęp do nowej maszyny wirtualnej, uruchom następującą komendę w tym samym 

katalogu, w którym znajduje się plik Vagrantfile: 

$ vagrant ssh 

Vagrant rozpocznie sesję SSH na maszynie wirtualnej, co oznacza, że jesteś w maszynie wirtualnej. 

Możesz zrobić wszystko, co możesz zrobić, używając wiersza poleceń systemu Ubuntu. Aby wyjść, 

wystarczy nacisnąć Ctrl + D. 



Udostępnianie plików z laptopa na maszynie wirtualnej jest łatwe; po prostu przenieś je lub skopiuj do 

tego samego katalogu, w którym znajduje się plik Vagrantfile, a „magicznie” pojawią się w katalogu / 

vagrant na twojej maszynie wirtualnej. Zostaną one zsynchronizowane, więc wszelkie zmiany 

wprowadzone w maszynie wirtualnej zostaną odzwierciedlone w plikach laptopa. Gdy masz już 

aplikację internetową i chcesz ją przetestować za pomocą przeglądarki internetowej, pamiętaj, że 

przekażemy porty. Oznacza to, że aby uzyskać dostęp do portu 80 maszyny wirtualnej, popularnego 

dla aplikacji internetowych, będziesz musiał wskazać port 8080 w swoich przeglądarkach; oto przykład: 

http: // localhost: 8080. 

Konfigurowanie środowiska w systemie OS X 

Jeśli nie jesteś przekonany do Vagrant i wolisz używać Maca do tworzenia aplikacji PHP, to jest twoja 

sekcja. Instalacja wszystkich niezbędnych narzędzi na komputerze Mac może być nieco trudna, w 

zależności od wersji systemu OS X. 

Instalowanie PHP 

Jeśli używasz komputera Mac do programowania aplikacji po raz pierwszy, musisz zacząć od 

zainstalowania Xcode. Możesz znaleźć tę aplikację za darmo w App Store. Kolejnym niezbędnym 

narzędziem dla użytkowników komputerów Mac jest Brew. Jest to menedżer pakietów dla OS X i 

pomoże nam zainstalować PHP prawie bez bólu. Aby go zainstalować, uruchom następujące polecenie 

w wierszu polecenia: 

$ ruby -e "$ (curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install / master / install) ” 

Jeśli masz już zainstalowany Brew, możesz upewnić się, że wszystko działa poprawnie, uruchamiając te 

dwa polecenia: 

$ brew doctor 

$ brew update 

Czas zainstalować PHP 7 za pomocą Brew. Aby to zrobić, wystarczy uruchomić jedną komendę w 

następujący sposób: 

$ brew install homebrew / php / php70 

Wynik powinien wyglądać tak, jak pokazano na poniższym zrzucie ekranu: 



 

Pamiętaj, aby dodać plik binarny do zmiennej środowiskowej PATH, wykonując następujące polecenie: 

$ export PATH = "$ (brew --prefix homebrew / php / php70) / bin: $ PATH" 

Możesz sprawdzić, czy instalacja się powiodła, pytając, której wersji PHP używa Twój system za pomocą 

komendy $ php –v. 

Instalowanie MySQL 

Jak wskazano na początku , MySQL jest trudny dla użytkowników komputerów Mac. Musisz pobrać 

instalator serwera MySQL i MySQL Workbench jako klienta. Instalator serwera MySQL można znaleźć 

na stronie https://dev.mysql.com/ download / mysql /. Powinieneś znaleźć listę różnych opcji. 

Najłatwiej jest pobrać DMG Archive. Zostaniesz poproszony o zalogowanie się na swoje konto Oracle; 

możesz go utworzyć, jeśli go nie masz. Następnie rozpocznie się pobieranie. Podobnie jak w przypadku 

każdego pakietu DMG, wystarczy kliknąć go dwukrotnie i przejść przez opcje - w tym przypadku 

wystarczy kliknąć przycisk Dalej cały czas. Zachowaj ostrożność, ponieważ pod koniec procesu zostanie 

wyświetlony monit podobny do następującego: 



 

Zanotuj to; w przeciwnym razie będziesz musiał zresetować hasło roota. Następny to MySQL 

Workbench, który można znaleźć na stronie http://www.mysql.com/products/ workbench /. Proces 

jest taki sam; zostaniesz poproszony o zalogowanie się, a następnie otrzymasz plik DMG. Kliknij przycisk 

Dalej, aż do końca kreatora instalacji. Po zakończeniu możesz uruchomić aplikację; powinien wyglądać 

podobnie do tego: 

 

Instalowanie Nginx 

Aby zainstalować Nginx, użyjemy Brew, podobnie jak PHP. Polecenie jest następujące: 

$ brew install nginx 

Jeśli chcesz, aby Nginx uruchamiał się przy każdym uruchomieniu laptopa, uruchom następujące 

polecenie: 

$ ln -sfv /usr/local/opt/nginx/*.plist ~ / Library / LaunchAgents 



Jeśli musisz zmienić konfigurację Nginx, znajdziesz plik w / usr / local / etc / nginx / nginx.conf. Możesz 

zmienić takie rzeczy, jak port, na którym nasłuchuje Nginx, lub katalog główny, w którym znajduje się 

twój kod (katalog domyślny to / usr / local / Cellar / nginx / 1.8.1 / html /). Pamiętaj, aby zrestartować 

Nginx, aby zastosować zmiany za pomocą polecenia sudo nginx. 

Instalowanie Composera 

Instalowanie programu Composer jest tak proste, jak pobieranie go za pomocą polecenia curl; przenieś 

plik binarny do / usr / local / bin / za pomocą następujących dwóch poleceń: 

$ curl -sS https://getcomposer.org/installer | php 

$ mv composer.phar / usr / local / bin / composer 

Konfigurowanie środowiska w systemie Windows 

Chociaż wybieranie stron na podstawie osobistych opinii nie jest zbyt profesjonalne, wśród 

programistów dobrze wiadomo, jak trudno jest używać systemu Windows jako maszyny 

programistycznej. Okazały się niezwykle trudne, jeśli chodzi o instalację całego oprogramowania, 

ponieważ tryb instalacji zawsze różni się bardzo od systemów OS X i Linux, a dość często występują 

problemy z zależnością lub konfiguracją. Ponadto linia poleceń ma inne interpretatory niż systemy 

uniksowe, co sprawia, że sprawy są nieco bardziej zagmatwane. Dlatego większość programistów 

zaleca używanie maszyny wirtualnej z systemem Linux, jeśli masz do dyspozycji tylko maszynę z 

systemem Windows. Jednak, aby być uczciwym, PHP 7 jest wyjątkiem od reguły. Instalacja jest 

zaskakująco prosta, więc jeśli naprawdę czujesz się dobrze z systemem Windows i wolisz nie używać 

Vagrant, tutaj masz krótkie wyjaśnienie, jak skonfigurować środowisko. 

Instalowanie PHP 

Aby zainstalować PHP 7, najpierw pobierz instalator z oficjalnej strony. W tym celu przejdź do 

http://windows.php.net/download. 

Wybierz x86 Thread Safe dla Windows 32-bit lub x64 Thread Safe dla 64-bit. Po pobraniu rozpakuj go 

w C: \ php7. Tak to jest to! 

Instalowanie MySQL 

Instalacja MySQL jest nieco bardziej złożona. Pobierz instalator ze strony 

http://dev.mysql.com/downloads/installer/ i uruchom go. Po zaakceptowaniu umowy licencyjnej 

pojawi się okno. Wybieramy Developer Default. Kontynuuj, pozostawiając wszystkie domyślne opcje, 

aż pojawi się kolejne okno. W zależności od preferencji możesz po prostu ustawić hasło dla 

użytkownika root, co jest wystarczające, ponieważ jest to tylko maszyna programistyczna, lub możesz 

dodać dodatkowego użytkownika, klikając Dodaj użytkownika. Upewnij się, że ustawiłeś poprawną 

nazwę, hasło i uprawnienia. Przez resztę procesu instalacji możesz wybrać wszystkie domyślne opcje. 

Instalowanie Nginx 

Instalacja dla Nginx jest prawie identyczna jak w PHP 7. Najpierw pobierz plik ZIP ze strony 

http://nginx.org/en/download.html.  

Możesz bezpiecznie pobrać wersję główną 1.9.10 lub nowszą, jeśli jest stabilna. Po pobraniu pliku 

rozpakuj go w C: \ nginx i uruchom następujące polecenia, aby uruchomić serwer WWW: 

$ cd nginx 

http://windows.php.net/download


$ start nginx 

Instalowanie Composera 

Aby zakończyć konfigurację, musimy zainstalować Composer. Aby przejść do automatycznej instalacji, 

wystarczy pobrać instalator ze strony https://getcomposer.org/Composer-Setup.exe. Po pobraniu 

uruchom go, aby zainstalować Composer w systemie i zaktualizować zmienną środowiskową PATH. 

Konfigurowanie środowiska w Ubuntu 

Konfiguracja środowiska na Ubuntu jest najłatwiejszą z trzech platform. W rzeczywistości możesz 

pobrać skrypt prowizoryczny.sh z sekcji Konfigurowanie środowiska za pomocą Vagrant i uruchomić go 

na swoim laptopie. To powinno wystarczyć. Jednak w przypadku, gdy masz już zainstalowane niektóre 

narzędzia lub chcesz mieć kontrolę nad tym, co się dzieje, szczegółowo opiszemy każdy krok. 

Instalowanie PHP 

Jedyną rzeczą do rozważenia w tej sekcji jest usunięcie wszelkich wcześniejszych wersji PHP w twoim 

systemie. Aby to zrobić, możesz uruchomić następującą komendę: 

$ sudo apt-get -y purge php. * 

Następnym krokiem jest dodanie niezbędnych repozytoriów, aby pobrać poprawną wersję PHP. 

Polecenia, aby je dodać i zaktualizować to: 

$ sudo apt-get install python-software-properties 

$ sudo LC_ALL = en_US.UTF-8 add-apt-repository ppa: ondrej / php -y 

$ sudo apt-get update 

Na koniec musimy zainstalować PHP 7 razem ze sterownikiem dla MySQL. W tym celu wystarczy 

wykonać następujące trzy polecenia: 

$ sudo apt-get install php7.0 php7.0-fpm php7.0-mysql -y 

$ sudo apt-get --purge autorove -y 

$ sudo usługa php 7.0-fpm start 

Instalowanie MySQL 

Ręczna instalacja MySQL może nieznacznie różnić się od skryptu Vagrant. Ponieważ możemy wchodzić 

w interakcje z konsolą, nie musimy wcześniej określać hasła roota; zamiast tego możemy zmusić 

MySQL do monitowania o to. Uruchom następujące polecenie i pamiętaj, że instalator poprosi o hasło: 

$ sudo apt-get -y zainstaluj mysql-server mysql-client 

Po zakończeniu, jeśli chcesz uruchomić serwer MySQL, możesz to zrobić za pomocą następującego 

polecenia: 

$ my sudo service mysql start 

Instalowanie Nginx 

Pierwszą rzeczą, którą musisz wiedzieć, jest to, że możesz mieć tylko jeden serwer WWW nasłuchujący 

na tym samym porcie. Ponieważ port 80 jest domyślny dla aplikacji internetowych, jeśli korzystasz z 

Apache na swoim Ubuntu, nie będziesz w stanie uruchom serwer WWW Nginx nasłuchujący na tym 



samym porcie 80. Aby to naprawić, możesz zmienić porty dla Nginx lub Apache, zatrzymać Apache lub 

odinstalować. Tak czy inaczej, polecenie instalacji dla Nginx wygląda następująco: 

$ sudo apt-get install nginx –y 

Teraz musisz włączyć witrynę za pomocą Nginx. Witryny są plikami w katalogu / etc / nginx / sites-

available. Jest tam już jeden plik, domyślnie, który można bezpiecznie zastąpić następującą 

zawartością: 

server { 

listen 80 default_server; 

listen [::]:80 default_server ipv6only=on; 

root /var/www/html; 

index index.php index.html index.htm; 

server_name server_domain_or_IP; 

location / { 

try_files $uri $uri/ /index.php?$query_string; 

} 

location ~ \.php$ { 

try_files $uri /index.php =404; 

fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$; 

fastcgi_pass unix:/var/run/php/php7.0-fpm.sock; 

fastcgi_index index.php; 

fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_ 

name; 

include fastcgi_params; 

} 

} 

Ta konfiguracja w zasadzie wskazuje katalog główny aplikacji internetowej na katalog / var / www / 

html. Możesz wybrać ten, który wolisz, ale upewnij się, że ma on odpowiednie uprawnienia. Nasłuchuje 

również na porcie 80, który możesz zmienić na preferowany; pamiętaj tylko, że kiedy próbujesz uzyskać 

dostęp do aplikacji za pośrednictwem przeglądarki. Na koniec, aby zastosować wszystkie zmiany, 

uruchom następujące polecenie: 

$ sudo service nginx restart 


