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Mimo ĝe platforma Pi cechuje siÚ duĝo niĝszÈ wydajnoĂciÈ niĝ wiÚkszoĂÊ urzÈdzeñ
stosowanych we wspóïczesnych centrach danych, system moĝna z powodzeniem
wykorzystywaÊ w roli serwera w Ărodowisku domowym lub firmowym. Platforma
Pi dysponuje — co prawda — niewielkÈ iloĂciÈ pamiÚci i procesorem o stosunkowo
niskiej wydajnoĂci, ale niski pobór energii i bezgïoĂna praca czyniÈ z tego systemu
wprost doskonaïego kandydata na serwer udostÚpniajÈcy mniej popularne strony
internetowe w sieci lokalnej, a nawet w internecie.
Znaczna czÚĂÊ wspóïczesnych serwerów WWW dziaïa pod kontrolÈ oprogramowania
Linux, Apache, MySQL i PHP (caïÈ czwórkÚ czÚsto okreĂla siÚ mianem stosu LAMP).
Linux to system operacyjny; MySQL to system zarzÈdzania bazami danych; Apache
to serwer WWW; natomiast PHP jest skryptowym jÚzykiem programowania uĝywanym do generowania dynamicznych stron internetowych. Serwer na bazie oprogramowania LAMP umoĝliwia uruchamianie doĂÊ skomplikowanych pakietów,
w tym systemów zarzÈdzania treĂciÈ, takich jak popularny WordPress, oraz interaktywnych forów, np. phpBB. Wszystko to jest moĝliwe na platformie Raspberry
Pi, pod warunkiem ĝe nie oczekujemy wydajnoĂci zbliĝonej do najszybszych serwerów komercyjnych.

WSKAZÓWKA

Serwery WWW dziaïajÈ najlepiej w Ărodowiskach z duĝÈ iloĂciÈ pamiÚci operacyjnej. Aby
osiÈgnÈÊ maksymalnÈ moĝliwÈ wydajnoĂÊ, naleĝy podzieliÊ pamiÚÊ operacyjnÈ systemu Pi w proporcjach 224/32 MB (wiÚcej informacji na ten temat moĝna znaleěÊ w rozdziale 6., zatytuïowanym „Konfiguracja systemu Raspberry Pi”) i unikaÊ uruchamiania graficznego interfejsu
uĝytkownika (GUI).

Instalacja stosu LAMP
Kaĝdy uĝytkownik rekomendowanej dystrybucji Debian dla platformy Raspberry
Pi dysponuje juĝ jednÈ czwartÈ peïnego stosu LAMP — ma na swojej platformie
zainstalowany system operacyjny Linux. NastÚpnym krokiem jest instalacja pozostaïych komponentów tego stosu: Apache, MySQL i PHP. W terminalu lub konsoli naleĝy wpisaÊ nastÚpujÈce polecenia, aby zainstalowaÊ niezbÚdne pakiety:
sudo apt-get update
sudo apt-get install apache2 php5 php5-mysql mysql-server

Powyĝsze polecenia wymuszÈ na menedĝerze pakietów apt (patrz rozdziaï 2., zatytuïowany „Administracja systemem Linux”) znalezienie zaleĝnoĂci niezbÚdnych
do prawidïowego funkcjonowania stosu LAMP (patrz rysunek 9.1). Trzy instalowane pakiety wraz ze swoimi zaleĝnoĂciami zajmujÈ sporo miejsca na karcie SD
(ïÈcznie okoïo 113 MB), zatem czytelnicy, którzy do tej pory nie powiÚkszyli partycji
gïównej na swojej karcie, powinni wróciÊ do rozdziaïu 5., zatytuïowanego „ZarzÈdzanie partycjami”, gdzie opisano procedury zwalniania dodatkowej przestrzeni.
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Rysunek 9.1.
Instalacja
stosu LAMP
w dystrybucji
Debian

Instalacja kompletnego stosu LAMP na platformie Pi moĝe zajÈÊ sporo czasu. Nie
naleĝy siÚ niepokoiÊ, jeĂli system nie bÚdzie wyĂwietlaï ĝadnych komunikatów przez
jednÈ czy dwie minuty — mimo czasowego braku informacji o postÚpie instalacja
powinna przebiegaÊ prawidïowo. W trakcie procesu instalacji uĝytkownik bÚdzie
musiaï podaÊ hasïo dostÚpu do systemu MySQL (patrz rysunek 9.2). Naleĝy wybraÊ
moĝliwie bezpieczne hasïo, poniewaĝ od tego wyboru bÚdzie zaleĝaïa skutecznoĂÊ
ochrony bazy danych, a wiÚc miejsca przechowywania nazwisk uĝytkowników,
szczegóïów pïatnoĂci i innych wraĝliwych danych (w zaleĝnoĂci od wdraĝanych
aplikacji internetowych). Naleĝy — oczywiĂcie — wybraÊ hasïo, które jesteĂmy
w stanie zapamiÚtaÊ! Hasïo naleĝy wpisaÊ dwukrotnie, aby wyeliminowaÊ ryzyko
ewentualnych literówek. Po podaniu i potwierdzeniu hasïa procedura instalacji jest
kontynuowana.
Po zainstalowaniu oprogramowania serwery MySQL i Apache (w terminologii systemu
Linux okreĂlane mianem demonów) bÚdÈ dziaïaïy w tle. Aby sprawdziÊ, czy serwer
dziaïa prawidïowo, wystarczy skorzystaÊ z innego komputera podïÈczonego do internetu i spróbowaÊ nawiÈzaÊ poïÈczenie z systemem Raspberry Pi przy uĝyciu przeglÈdarki. W polu adresu naleĝy wpisaÊ adres IP systemu Pi — jeĂli instalacja przebiegïa
prawidïowo, zostanie wyĂwietlona domyĂlna strona instalacji serwera Apache (patrz
rysunek 9.3). Uĝytkownicy, którzy nie znajÈ adresu IP uĝywanego przez ich system
Pi, mogÈ wpisaÊ w terminalu polecenie ifconfig i sprawdziÊ adres wyĂwietlony w sekcji
eth0 (lub sekcji wïaĂciwej dla stosowanej karty sieciowej, jeĂli nie jest uĝywany wbudowany port sieciowy wersji Model B). WiÚcej informacji na temat konfigurowania
ustawieñ sieciowych w systemie Pi moĝna znaleěÊ w rozdziale 4., zatytuïowanym
„Konfiguracja sieci”.
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Rysunek 9.2.
Wybór hasïa
dla systemu
zarzÈdzania
bazami danych
MySQL

Rysunek 9.3.
NawiÈzanie
poïÈczenia
z serwerem
Apache na
platformie Pi za
poĂrednictwem
przeglÈdarki
internetowej

Ostatni krok polega na sprawdzeniu, czy moduï skryptów jÚzyka PHP zostaï prawidïowo zaïadowany przez serwer Apache. Moduï jest bardzo waĝny, poniewaĝ umoĝliwia serwerowi WWW Apache uruchamianie skryptów PHP generujÈcych dynamicznÈ treĂÊ aplikacji i serwisów internetowych. Bez dziaïajÈcego moduïu PHP (lub
alternatywnego moduïu odpowiedzialnego za obsïugÚ innego jÚzyka skryptowego, np.
Pythona) serwer Apache moĝe udostÚpniaÊ tylko statyczne strony internetowe. Aby
sprawdziÊ, czy moduï Apache PHP jest prawidïowo ïadowany, wystarczy utworzyÊ
nowy skrypt PHP za pomocÈ nastÚpujÈcego polecenia (wpisanego w jednym wierszu):
sudo sh -c 'echo "<?php phpinfo(); ?>" > /var/www/phptest.php'
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Polecenie tworzy nowy plik nazwany phptest.php w katalogu /var/www. Kod zawarty w tym pliku wyĂwietla prostÈ stronÚ informacyjnÈ w celach diagnostycznych.
StronÚ moĝna otworzyÊ albo w przeglÈdarce internetowej na innym komputerze,
wpisujÈc adres http://adres_ip/phptest.php (sïowo adres_ip naleĝy zastÈpiÊ adresem IP systemu Raspberry Pi), albo w samym systemie Pi, wpisujÈc w polu adresu
http://localhost/phptest.php (patrz rysunek 9.4).
Rysunek 9.4.
Test moduïu
PHP serwera
Apache na
platformie
Raspberry Pi

Po zakoñczeniu testów naleĝy usunÈÊ plik phptest.php za pomocÈ nastÚpujÈcego
polecenia:
sudo rm /var/www/phptest.php
Mimo ĝe Apache jest najpopularniejszym serwerem WWW, istniejÈ teĝ inne serwery. JeĂli
wydajnoĂÊ serwera Apache okaĝe siÚ niewystarczajÈca, warto sprawdziÊ lighttpd — lekki serwer
WWW zaprojektowany z myĂlÈ o pracy przy mniejszym zapotrzebowaniu na pamiÚÊ operacyjnÈ niĝ Apache. Serwer moĝna zainstalowaÊ w dystrybucji Debian za pomocÈ polecenia
sudo apt-get install lighttpd.

WSKAZÓWKA

Po zainstalowaniu i sprawdzeniu stosu LAMP moĝemy przystÈpiÊ do tworzenia
wïasnych witryn internetowych, które bÚdÈ udostÚpniane przez system Pi. Dopóki
te serwisy nie bÚdÈ zbyt skomplikowane i nie bÚdÈ odwiedzane przez wielu uĝytkowników jednoczeĂnie, platforma Pi powinna sobie doskonale radziÊ z tym zadaniem
— w takim przypadku niewielkie rozmiary i wyjÈtkowo niski pobór energii z pewnoĂciÈ
bÚdÈ rekompensowaïy nieco niĝszÈ wydajnoĂÊ (do czasu spopularyzowania serwisu).
DomyĂlnie pliki serwera WWW sÈ przechowywane w folderze /var/www, który jest
dostÚpny do zapisu tylko dla uĝytkownika root. Aby zmieniÊ miejsce przechowywania
plików na potrzeby serwera Apache (by np. wykorzystaÊ w tej roli bardziej pojemnÈ pamiÚÊ zewnÚtrznÈ), naleĝy zmodyfikowaÊ plik tekstowy 000-default w katalogu
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/etc/apache2/sites-enabled. WiÚcej informacji na temat konfiguracji serwera Apache,
moduïu PHP i systemu MySQL moĝna uzyskaÊ, wpisujÈc w terminalu (odpowiednio)
nastÚpujÈce polecenia:
man apache2
man php5
man mysql

Instalacja platformy WordPress
WordPress jest jednÈ z najbardziej popularnych platform blogowych. Platforma jest
rozwijana w formie projektu open source, który ma na celu udostÚpnienie uĝytkownikom rozbudowanego systemu zarzÈdzania treĂciÈ na potrzeby atrakcyjnych, interaktywnych stron internetowych. Platforma WordPress, którÈ zbudowano na bazie
jÚzyków PHP i JavaScript, oferuje atrakcyjny interfejs WWW umoĝliwiajÈcy stosunkowo ïatwe tworzenie rozbudowanych serwisów internetowych. Niektóre spoĂród
najpopularniejszych serwisów informacyjnych na Ăwiecie opracowano wïaĂnie
przy uĝyciu odpowiednio zmodyfikowanej platformy WordPress.
Aby zainstalowaÊ platformÚ WordPress w systemie Raspberry Pi, naleĝy wpisaÊ
w terminalu lub na konsoli nastÚpujÈce polecenie:
sudo apt-get install wordpress

Podobnie jak w przypadku stosu LAMP, instalacja platformy WordPress wymaga
wielu zaleĝnoĂci (patrz rysunek 9.5). Do zainstalowania tej platformy potrzeba okoïo
37 MB wolnej przestrzeni na karcie SD (oprócz 113 MB niezbÚdnych do zainstalowania kompletnego stosu LAMP). JeĂli na karcie SD jest dostateczna iloĂÊ wolnego miejsca, naleĝy nacisnÈÊ klawisz Y, aby kontynuowaÊ instalacjÚ.
Rysunek 9.5.
Instalacja
platformy
WordPress
w systemie
Raspberry Pi
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Po zainstalowaniu platformy WordPress naleĝy powiÈzaÊ jej domyĂlny katalog instalacyjny (/usr/share/wordpress) z katalogiem /var/www, tak aby serwer Apache
miaï dostÚp do niezbÚdnych plików. W tym celu w oknie terminala trzeba wpisaÊ nastÚpujÈce polecenie:
sudo ln -s /usr/share/wordpress /var/www/wordpress

Tworzenie dowiÈzañ dla plików lub katalogów nie jest równoznaczne z ich kopiowaniem czy przenoszeniem — pliki platformy WordPress wystÚpujÈ jednoczeĂnie
w katalogach /usr/share i /var/www, ale nie zajmujÈ dodatkowej przestrzeni na karcie
SD systemu Pi. JeĂli serwer Apache wykorzystuje inny katalog jako miejsce przechowywania plików domyĂlnej witryny internetowej, naleĝy odpowiednio zmieniÊ
polecenie tworzenia dowiÈzania. Teraz trzeba uruchomiÊ skrypt konfigurujÈcy bazÚ
danych MySQL dla platformy WordPress, wpisujÈc nastÚpujÈce polecenie (w jednym
wierszu):
sudo bash /usr/share/doc/wordpress/examples/setup-mysql -n wordpress localhost

Polecenie w tej formie dodaje nowÈ bazÚ danych do systemu MySQL (zainstalowanego
jako jeden z elementów stosu LAMP) na potrzeby platformy WordPress. Baza danych
bÚdzie zawieraïa informacje o kontach uĝytkowników, wpisach na blogu, komentarzach i innych szczegóïach serwisu. Po zakoñczeniu wykonywania skryptu zostanie
wyĂwietlony komunikat o koniecznoĂci wpisania adresu http://localhost w przeglÈdarce internetowej w systemie Raspberry Pi, aby dokoñczyÊ instalacjÚ. Co ciekawe,
wyĂwietlona instrukcja dotyczÈca dalszych kroków jest nieprawidïowa — aby zakoñczyÊ
instalacjÚ platformy WordPress, naleĝy wpisaÊ adres http://localhost/wordpress
(patrz rysunek 9.6).
Rysunek 9.6.
Konfiguracja
platformy
WordPress
w przeglÈdarce
internetowej
NetSurf

Teraz naleĝy wypeïniÊ formularz wyĂwietlony w przeglÈdarce internetowej — warto
wpisaÊ przemyĂlanÈ nazwÚ serwisu i zdefiniowaÊ bezpieczne (ale moĝliwe do zapamiÚtania) hasïo. Warto teĝ zmieniÊ wartoĂÊ w polu Username (nazwa uĝytkownika)
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z admin na coĂ bardziej bezpiecznego. Po wypeïnieniu wszystkich pól trzeba kliknÈÊ
przycisk Install WordPress widoczny w dolnej czÚĂci strony.
Proces instalacji zajmuje jednÈ lub dwie minuty; po jego zakoñczeniu w oknie przeglÈdarki zostanie wyĂwietlona nowa strona z potwierdzeniem prawidïowej instalacji
platformy WordPress. Aby rozpoczÈÊ pracÚ na platformie WordPress, naleĝy kliknÈÊ
przycisk Log In w dolnej czÚĂci tej strony, a nastÚpnie wpisaÊ nazwÚ i hasïo uĝytkownika zdefiniowane na poprzednim ekranie (patrz rysunek 9.7).
Rysunek 9.7.
Logowanie na
platformie
WordPress
w systemie
Raspberry Pi

Zanim bÚdzie moĝliwy dostÚp do platformy WordPress za poĂrednictwem innego
komputera naleĝy utworzyÊ dodatkowy plik konfiguracyjny. W tym celu trzeba zbudowaÊ dowiÈzanie istniejÈcego pliku konfiguracyjnego (przygotowanego z myĂlÈ o dostÚpie lokalnym) za pomocÈ nastÚpujÈcego polecenia (wpisanego w jednym wierszu):
sudo ln -s /etc/wordpress/config-localhost.php /etc/wordpress/configadres_ip.php

Sïowo adres_ip w powyĝszym kodzie naleĝy zastÈpiÊ adresem IP systemu Raspberry Pi.
JeĂli systemowi Raspberry Pi nadano nazwÚ DNS, istnieje moĝliwoĂÊ utworzenia
pliku konfiguracyjnego dla tej nazwy — wystarczy uĝyÊ tego samego polecenia, co
powyĝej, tyle ĝe z wybranÈ nazwÈ komputera w miejsce adresu IP. JeĂli systemowi nie
przypisano nazwy, naleĝy uĝyÊ adresu IP systemu Pi. Przykïadowo polecenie dla
systemu Pi z przypisanym adresem IP 192.168.0.115 bÚdzie miaïo nastÚpujÈcÈ postaÊ:
sudo ln -s /etc/wordpress/config-localhost.php /etc/wordpress/
config-192.168.0.115.php
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Aby zakoñczyÊ proces konfiguracji dostÚpu z zewnÈtrz, naleĝy wybraÊ opcjÚ Ogólne
(General) z menu Ustawienia (Settings) z lewej strony Kokpitu (Dashboard) platformy
WordPress, a nastÚpnie wpisaÊ w polu URL albo adres IP systemu Pi, albo wybranÈ
nazwÚ hosta (patrz rysunek 9.8).
Rysunek 9.8.
Zmiana
ustawieñ
w sekcji
Ustawienia
ogólne
(General
Settings)
platformy
WordPress

Platforma WordPress wymaga do dziaïania sporo pamiÚci operacyjnej. Najlepsze efekty moĝna
osiÈgnÈÊ, przeksztaïcajÈc system Pi w tradycyjny serwer, na którym nie jest ïadowany graficzny
interfejs uĝytkownika. Aby uzyskaÊ dostÚp do kokpitu platformy WordPress, naleĝy otworzyÊ przeglÈdarkÚ internetowÈ na innym komputerze i wpisaÊ adres http://adres_ip/wordpress/wp-login.php.
Próba uzyskania dostÚpu do kokpitu z poziomu tego samego systemu Pi bÚdzie wymagaïa
nieporównanie wiÚcej cierpliwoĂci!

WSKAZÓWKA

Oprogramowanie WordPress obejmuje mechanizm automatycznych aktualizacji,
który daje pewnoĂÊ, ĝe dysponujemy najnowszÈ dostÚpnÈ wersjÈ. Z racji swojej popularnoĂci WordPress jest czÚstym obiektem ataków zïoĂliwego oprogramowania, a czÚste aktualizacje majÈ na celu przede wszystkim eliminowanie luk w zabezpieczeniach
i wprowadzanie nowych funkcji. Okazuje siÚ jednak, ĝe platforma WordPress instalowana za pomocÈ menedĝera pakietów APT nie dysponuje uprawnieniami potrzebnymi do automatycznych aktualizacji. Aby to zmieniÊ, naleĝy wpisaÊ w terminalu
nastÚpujÈce polecenie:
sudo chown -R www-data /usr/share/wordpress

Polecenie w tej formie nadaje uĝytkownikowi www-data (z tego konta korzysta serwer
WWW Apache) uprawnienia modyfikowania plików w katalogu /usr/share/wordpress.
Nowe uprawnienia umoĝliwiÈ automatyczne aktualizowanie platformy WordPress po
wyborze odpowiedniej opcji z poziomu kokpitu.
WiÚcej informacji na temat korzystania z platformy WordPress moĝna znaleěÊ na oficjalnej witrynie internetowej pod adresem http://www.wordpress.org.
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