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1. Systemy zarządzania treścią (Content Management System)

• idea i wymagania sprzętowe/programowe;

• serwer Apache, język skryptowy PHP, baza danych MySQL ;

• instalacja i konfiguracja lokalnego środowiska na platformie Windows 

(na przykładzie pakietu xampp);

• wybór dystrybucji i instalacja joomla!

Systemy zarządzania treścią

Systemy zarządzania treścią (Content Management System) to 

podstawowe narzędzia pozwalające na kompleksową obsługę informacji 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Content_management_system). Wśród kilku 

rodzajów CMS można między innymi wyróżnić Web CMS, czyli systemy 

dedykowane do budowy serwisów internetowych 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Web_content_management_system). Jednym z 

darmowych i otwartych Web CMS jest system joomla!

Rosnące potrzeby użytkowników internetu, ale również powszechna 

dostępność narzędzi gwarantują dynamiczny rozwój serwisów internetowych. 

Gros oprogramowania potrzebnego do wdrożenia serwisu internetowego jest 

dziś darmowa. Trzeba jednak spełnić kilka warunków aby taki serwis 

zbudować i utrzymać. Podstawowym wymogiem jest serwer czyli platforma, 

która umożliwi udostępnianie zasobów użytkownikom (czasami na określonych 

zasadach, np. poprzez autoryzację). Serwer to pojęcie, które odnosi się 

zarówno do sprzętu (komputer) jak i do oprogramowania (np. serwer bazy 

danych). 

Prawie każdy komputer można uczynić serwerem, o ile wyposażymy go w 

odpowiednie oprogramowanie. Często takie oprogramowanie nie zajmuje 

nawet zbyt wiele miejsca, a skrajnym tego przykładem może być dowolny 

trojan (http://en.wikipedia.org/wiki/Trojan_horse_(computing)), czyli program, 
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który czyni z komputera klienta serwer, poprzez udostępnianie jego zasobów. 

Przykłady takich 'nieświadomych' konwersji często zdarzają się na platformach 

Windows – paradoksalnie na systemach operacyjnych, których przynajmniej 

niektóre wersje z założenia nie były budowane jako systemy dla serwerów.

Idea i wymagania sprzętowe/programowe

Ponieważ jednak mam zamiar zbudować serwer na własnym stanowisku w 

sposób legalny, zachodzi pytanie w jakie komponenty powinienem go 

wyposażyć? Zakładam, że mój serwer będzie udostępniał strony internetowe. 

Zatem będzie 'serwował' pewną część (a precyzyjniej – wskazaną lokalizację) 

dysku twardego. Do tego celu potrzebne będzie oprogramowanie określane 

jako serwer WWW (ang. Web server). Istnieje cała masa oprogramowania 

tego typu (http://en.wikipedia.org/wiki/Web_server). Wśród darmowych 

rozwiązań największa popularnością cieszy się Apache, który stanowi przeszło 

połowę serwerów WWW (stan na styczeń 2010).

Instalacja serwera WWW umożliwi udostępnianie dokumentów 

internetowych (np. w HTML lub XHTML, zobacz więcej – kursy języka XHTML i 

CSS: http://pk.uni.wroc.pl/index.php?

option=com_content&view=category&id=64&Itemid=228, 

http://ci.swps.pl/index.php?

option=com_content&view=category&id=64&Itemid=226). Aby łatwo 

administrować informacją, uczynić ją dynamiczną, umożliwić personalizację 

odbiorcy (np. poprzez zakładanie kont) serwisy internetowe oparte są na 

systemach zarządzania treścią. Instalacja serwera WWW jest warunkiem 

koniecznym, ale nie wystarczającym, aby stworzyć środowisko potrzebne dla 

systemu zarządzania treścią. Niezbędne są jeszcze dwa komponenty: język 

programowania oraz baza danych. 

Język programowania umożliwia budowanie aplikacji sieciowych. Wart 

jest podkreślenia fakt, że wykonywanie takiej aplikacji odbywa się po stronie 

serwera. Klient nie ma dostępu do kodu aplikacji, nie jest obciążana jego 

maszyna do wykonania kodu. W końcu rezultat wykonania aplikacji wysyłany 

jest do klienta w postaci 'strony internetowej' czyli np. w postaci dokumentu 

HTML/XHTML. Do tej roli najczęściej wykorzystywane są języki 

programowania, którą noszą nazwę języków skryptowych 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Server-side_scripting). Jednym z najbardziej 

popularnych języków skryptowych jest php.

Baza danych, to narzędzie zaprojektowane do gromadzenia i 

strukturalizowania danych. Wartość wielu, jeśli nie większości serwisów 

internetowych wynika m.in. z posiadanych danych. Istnieje wiele baz danych, 

które dedykowane są dla serwerów. W naszym przypadku skorzystamy z 

jednej z najbardziej popularnych baz: MySQL.

Podsumowując: joomla! to Web CMS, który do działania wymaga trzech 

komponentów:

Serwera WWW Apache
Języka programowania php
Bazy danych MySQL
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Wymienione komponenty są darmowe, a ich źródło otwarte. Ze względu 

na historię Apache, php i MySQL pierwotnie były rozwijane na systemach 

UNIX lub systemach pochodnych UNIX (np. LINUX, BSD). Dlatego też 

wybierając te narzędzia do budowy serwera, największą stabilność i 

bezpieczeństwo można uzyskać właśnie na tych systemach. 

Możliwa jest także instalacja tych narzędzi na systemach Mac OSX 

oraz Windows np. poprzez pobranie bezpośrednio ze stron producentów. 

Jednak dla adepta joomla! konfiguracja tych narzędzi z reguły nastręcza wielu 

problemów. Dlatego też powstały pakiety, które nie tylko zawierają te 

narzędzia, ale także automatycznie je konfigurują w spójne środowisko. Często 

w nazwach tych pakietów występuje akronim AMP (od Apache, MySQL, PHP). 

Niniejsza instrukcja operuje pakietem xampp..

Instalacja i konfiguracja xampp na platformie Windows

Pod adresem (http://www.apachefriends.org/en/xampp-windows.html), 

znajduje się sekcja instalacji xampp dla Windows. W przypadku instalacji dla 

innych systemów wybierz główną sekcję – ikona w górnym menu

O ile masz prawa administracyjne 

możesz pobrać instalator w 

formacie EXE i zainstalować 

aplikację na komputerze. 

Proponuję jednak wybrać plik ZIP. 

Zawartość tego archiwum można 

wypakować do dowolnej 

lokalizacji, do której masz prawa zapisu. 

Ponadto możliwe jest wypakowanie tej zawartości np. na napęd USB. To 

rozwiązanie wydaje się najatrakcyjniejsze, ponieważ pozwala zbudować 

przenośne środowisko, które niezależnie od stanowiska komputerowego (na 

uczelni, czy też w domu) będzie gwarantowało przenośność, zgodność, a więc 

i postęp prac. Zachęcam więc do 

rozpakowania archiwum (ok 300 

MB) na własny napęd USB.
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Wewnątrz folderu xampp, wśród podkatalogów i plików widoczny jest 

m.in. program panelu kontrolnego:

Po uruchomieniu tego programu pojawi się winieta aplikacji

i ikona aktywności (w prawym dolnym rogu)

Widać nie tylko wyszczególnione komponenty (Apache, MySQL) ale i serwer 

FTP FileZilla (do transferu plików przez sieć), serwer poczty elektronicznej 

Mercury oraz rozszerzenie Tomcat (do obsługi języka Java przez serwer 

Apache). Nie martw się brakiem PHP – jest bowiem zainstalowane jako moduł 

serwera Apache.

Za pomocą zaznaczenia w kolumnie Modules możesz zainstalować 

wymienione komponenty jako usługi systemowe (użytkownikom 

niedoświadczonym odradzam jednak tą praktykę).

Po prawej stronie znajdują się pozycje:

Shell linia komend (czyli polecenie systemowe cmd) do ustawiania 

zmienny środowiskowych xampp

Setup skrypt linii komend do ew. instalacji (odradzam instalację, 

szczególnie w przypadku USB – może to bowiem spowodować 

utratę przenośności)

Port-Check wykaz otwartych portów

Explore skrót do katalogu, w którym zlokalizowany jest xampp

SCM skrót do konfiguracji usług lokalnych Windows

Refresh przeładowuje status aplikacji

Help pomoc

Exit wyjście

Przyciski Admin to narzędzia konfiguracyjne, z którymi zapoznamy się w 

dalszej części kursu.
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Czas na uruchomienie serwera, a mówiąc precyzyjniej dwóch serwerów: 

Apache (czyli serwera WWW) oraz MySQL (czyli serwera baz danych). Za 

pomocą panelu kontrolnego xampp uruchom te usługi.

Status i log (poniżej na białym tle) 

wskazują, że obie usługi już są 

aktywne. 

Aby sprawdzić czy wszystko przebiegło prawidłowo, wpisz w pasku adresów 

przeglądarki jeden z poniższych adresów:

localhost

http://localhost/

127.0.0.1

http://127.0.0.1

wszystkie te adresy odnoszą się do 

maszyny, na której pracujesz

Rezultatem powinien być ekran powitalny xampp

Jeżeli otrzymujesz poniższy komunikat 

sprawdź, czy włączone zostały obie usługi i czy poprawnie został 

wprowadzony adres.
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Wybierz  z powitalnego panelu xampp preferowany język Korzystając z menu w pierwszej kolejności sprawdź Stan usług wchodzących 

w skład xampp

Ten wykaz nie tylko rozwiewa wcześniejsze wątpliwości na temat 

uruchomienia php, ale również wskazuje na uruchomiony:

Perl z mod_perl moduł Apache, który obsługuje język programowania Perl

Apache::ASP moduł Apache, który obsługuje porty dla  języka 

programowania ASP (http://www.apache-asp.org/)

HTTPS (SSL) protokół szyfrujący, służy do zapewnienia bezpieczeństwa, 

np. w bankowych transakcjach internetowych

CGI narzędzie które umożliwia wykonywanie skryptów/ 

programów na serwerze i zwracanie ich wyniku dla klienta

SSI język programowania

IPv4 protokół internetowy w wersji 4
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Bezpieczeństwo

Jedną z podstawowych kwestii jest bezpieczeństwo serwera 

(szczególnie jeżeli zdasz sobie sprawę, że w tej chwili właśnie możesz 

udostępniać zasoby komputera, na którym pracujesz innym użytkownikom 

sieci). Wybierz z menu pozycje Bezpieczeństwo

Pierwsza uwaga wskazuje, że nie tylko my w tej chwili możemy oglądać strony 

xampp. W najbardziej złośliwym scenariuszu ktoś inny może skonfigurować 

np. zabezpieczenia administracyjne i zarządzać naszym serwerem, tym 

samym odbierając nam status administratora!

Druga uwaga jest rozwinięciem poprzedniego wątku. Baza danych wymaga 

zabezpieczenia hasłem głównego konta administracyjnego (określanego jako 

root). Jeżeli hasło nie jest ustawione dowolna osoba może je ustalić, 

administrować bazą danych (np. wykraść lub usunąć dane). W tej sytuacji 

także jesteśmy pozbawieni praw administracyjnych.

Trzecia uwaga dotyczy narzędzia PhpMyAdmin, które jest dedykowane do 

administracji bazy danych. Niebezpieczeństwa wynikające z braku hasła są 

podobne do wcześniej przytoczonych.

Aby rozwiązać te kwestie wybierz podany niżej odsyłacz
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Zapamiętaj wszystkie wprowadzane hasła! Jeżeli masz słabą pamięć hasła 

możesz zapisać do pliku tekstowego lub na kartce papieru. To rozwiązania ze 

zrozumiałych względów nie są jednak bezpieczne.

Wpisz i potwierdź nowe hasło dla konta administracyjnego root bazy danych.  

Zatwierdź zmiany

Zabezpieczenie będzie jednak aktywne dopiero po zrestartowaniu serwera 

MySQL. Wstrzymaj się jeszcze z ta operacją.

Wpisz nazwę użytkownika i hasło (to jest konto administracyjne xampp)

Zatwierdź zmiany

Za pomocą panelu kontrolnego zrestartuj (STOP/START) serwery Apache i 

MySQL. 
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Przeładuj w przeglądarce stronę xampp. Jeżeli wszystko przebiegło 

prawidłowo pojawi się okno autoryzacji

Wpisz nazwę użytkownika i hasło (konta administracyjnego xampp). A oto efekt 

wprowadzonych zmian w bezpieczeństwie serwera

Komentarz: Na Windows powstało najwięcej programów wykorzystujących 

luki zabezpieczeń. Dlatego też jest dobrą praktyką wyposażenie platform 

Windows w program antywirusowy, program ochrony rejestru oraz zaporę 

sieciową (ang. firewall, np. systemową lub dowolnego producenta).

Skoro uporaliśmy się z kwestią bezpieczeństwa czas na zapoznanie się z 

menu. Pod zakładką Bezpieczeństwo znajdują się odnośniki do dokumentacji 

systemu xampp (Dokumentacja) oraz do sekcji komponentów (Komponenty). 

Poniżej tej ostatniej zakładki wyszczególnione zostały sekcje, które dokładnie 

precyzują ustawienia najważniejszych komponentów (np. phpinfo()). Zakładka 

Przykłady zawiera listę demonstracyjnych aplikacji sieciowych, natomiast 

zakładka Narzędzia zawiera:

phpMyAdmin panel administracyjny bazy danych, skonstruowany przy 

pomocy języka php

Webalizer system statystycznej analizy odwiedzin serwera

Mercury Mail sekcja poświęcona serwerowi poczty elektronicznej 

FileZilla FTP sekcja poświęcona serwerowi FTP
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Serwer Apache, katalogi i pliki

Zanim jednak przejdziemy do konfiguracji bazy danych (co będzie potrzebne 

do zainstalowania joomla!) warto odpowiedzieć na pytanie dlaczego po 

wpisaniu lokalnego adresu (localhost, 127.0.0.1 itd.) pojawia się panel xampp? 

Za ten stan rzeczy odpowiedzialna jest zawartość folderu, który udostępniany 

jest przez serwer Apache. Lokalizacja tej zawartości to xampp/htdocs/, a w 

moim przypadku dla Windows pełna ścieżka to C:\xampp\htdocs\)

Komentarz: zauważ, że ścieżkę zawartości  

WWW serwera Apache zapisałem używając 

znaku ukośnika (ang. slash) '/' podczas gdy do 

zapisu ścieżki dostępu w systemie Windows 

(C:\xampp\htdocs\) użyłem znaku ukośnika 

wstecznego (ang. backslash) '\'. To nie jest 

błąd ale efekt różnicy zastosowania tych 

separatorów w systemach UNIX (i jemu 

pochodnych) oraz Windows. W UNIX ukośnik jest używany jako separator dla 

nazw katalogów i plików (np. /home/user/plik, tzn. w katalogu głównym (/) jest  

katalog home, a w katalogu home jest katalog user, w którym to jest plik).  

Ponieważ historycznie serwery były rozwijane na platformach UNIX, gdy 

podajemy adresy internetowe (tzw. adresy URL) używamy właśnie ukośnika,  

np. http://en.wikipedia.org/wiki/Slash_(punctuation  )  . Jest to również aktualne 

gdy używamy serwera Apache na platformie Windows.

Po tym dość przydługim, ale jakże pouczającym komentarzu warto przyjrzeć 

się zawartości katalogu htdocs. Oprócz katalogu xampp, o którym później, 

zlokalizowane są tu dwa pliki: index.html (dokument internetowy) oraz 

index.php (plik języka php). Przenieś plik (np. poprzez Kopiuj/Wklej) 

index.php do innej lokalizacji, wpisz w pasku przeglądarki adres 

http://localhost i przeładuj stronę w przeglądarce.

Osiągnięty efekt to wyświetlenie zawartości jedynego pliku jaki pozostał, czyli 

dokumentu index.html. Otwórz ten plik za pomocą notatnika 
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A oto i jego źródło:

Zmodyfikuj dowolnie zawartość między znacznikami <h1> </h1>, zapisz plik i 

przeładuj stronę w przeglądarce, np.

Czas na ciekawszy eksperyment – podobnie jak w przypadku poprzedniego 

pliku przenieś index.html do innej lokalizacji. Po przeładowaniu adresu 

http://localhost powinien pojawić się poniższy wykaz serwera Apache 

Gdyby w katalogu htdocs znalazł się iny plik 

to wykaz serwera Apache zmieni postać na bardziej znaną

Podsumowując: Serwer Apache domyślnie jest skonfigurowany tak, aby 

podać użytkownikowi zawartość katalogu htodcs. W pierwszej kolejności 

Apache szuka i wykonuje plik języka php index.php, następnie próbuje 

wyświetlić zawartość dokumentu index.html. W przypadku gdy nie napotka 

żadnego z tych plików zostaje wyświetlona zawartość katalogu htdocs wraz z 

wykazem pozostałych plików.

Komentarz: wykaz plików generowany przez Apache z reguły jest  

niepożądany – w ten sposób można zobaczyć strukturę plików lub technologię 

serwera, a posiadając te informacje łatwiej przypuścić na taki serwer atak.
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HTML i PHP

Pozostaje jeszcze rozstrzygnąć różnice między plikiem index.html, a plikiem 

index.php. Treść pliku index.html jest zdeterminowana, statyczna. W 

przypadku zastosowania języka php, możemy uzależnić treść wyświetlanej 

strony, np. podając konkretną godzinę. Stwórz plik index.php (np. przy pomocy 

Notatnika) tak aby zawierał poniższy kod:

<?php 

date_default_timezone_set('Europe/Warsaw');

echo 'teraz jest: ';

echo date("D M d, Y G:i:s a");

?>

Wyrażenie <?php oraz ?> oznaczają odpowiednio początek i koniec kodu 

języka php. Wyrażenie date_default_timezone_set określa strefę 

czasową, dla której chcemy otrzymać aktualną godzinę (możesz zastąpić 

wartość tego wyrażenia pozycjami z tej listy). Polecenie echo służy do 

wyświetlania, a date to funkcja, która zwraca informacje o dacie i czasie w 

określonym formacie.

Zapisz zmiany w pliku i przeładuj stronę w przeglądarce.

W przeciwieństwie do index.html, treść index.php jest dynamiczna, tzn. 

odświeżenie spowoduje podanie innej wartości (np. wartość sekund).

Na sam koniec rozważań dotyczących pracy 

serwera Apache powstaje pytanie, czy naszymi 

eksperymentami skutecznie 'zepsuliśmy' panel 

xampp, do którego wcześniej mieliśmy dostęp? 

Otóż nie, bowiem zestaw skryptów xampp 

(zawarty w plikach php) jest cały czas dostępny 

w lokalizacji. Pozostaje zatem uzupełnić adres 

w przeglądarce o tę lokalizację:

Choć nie jest to konieczne do prawidłowego funkcjonowania xampp, możesz 

przywrócić pierwotną lokalizację oryginalnych plików index.html i index.php.

Komentarz: Znajomość języka php nie jest wymaga podczas tego kursu, 

jednak z pewnością okaże się przydatna do dalszego rozwoju. Przydatna 

będzie również znajomość języków XHTML i CSS (zobacz więcej: 

http://pk.uni.wroc.pl/index.php?

option=com_content&view=category&id=64&Itemid=228, 

http://ci.swps.pl/index.php?

option=com_content&view=category&id=64&Itemid=226).
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Obsługa baz danych za pomocą phpMyAdmin

Czas zapoznać się z aplikacją phpMyAdmin. Wybierz z panelu 

administracyjnego xampp z sekcji narzędzia pozycję phpMyAdmin. Używając 

konta użytkownika root i wcześniej wprowadzonego hasła zaloguj się.

Panel tej aplikacji podzielony jest na główne 

menu (umieszczone po lewej stronie), które 

pozwala wybrać jedną z baz danych.

U góry umieszczone są ikony (od lewej):

– powrotu na główną stronę serwisu,

– wyjścia z aplikacji, 

– uruchomienia okienka z zapytaniem w 

języku SQL,

– dokumentacji phpMyAdmin,

– dokumentacji języka SQL.

Komentarz: SQL (ang. Structured Query Language) czyli strukturalny język 

zapytań to język zaprojektowany w latach 70-tych do obsługi baz danych.
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W głównej części na górze znajduje się dodatkowe menu

Poza omówionymi już pozycjami Bazy Danych i SQL znajdują się:

Status informacje o stanie serwera baz danych, liczbie 

połączeń

Zmienne wykaz ustawień serwera

Kodowanie napisów wykaz możliwych sposobów kodowania (odpowiednie 

kodowanie umożliwia utworzenie baz danych 

zawierających zestaw znaków unikatowych dla 

określonego języka, np. język chiński)

Mechanizmy mechanizmy składowania określają sposób 

przechowywania danych (np. tylko w pamięci RAM)

Uprawnienia sekcja pozwalająca zarządzać kontami użytkowników 

serwera baz danych

Procesy wykaz procesów z możliwością ich przerwania (opcja 

'Unicestwij')

Eksport/Import sekcje pozwalające na eksport i import danych w 

różnych formatach

W głównej części panelu 

phpMyAdmin jako lewa 

kolumna występuje sekcja, 

która zawiera 3 pola. Pole 

Działania oraz pole Interfejs są 

intuicyjne. Z kolej środkowe 

pole MySQL localhost służy do 

tworzenia baz danych. 
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W MySQL informacje przechowywane są w bazie lub bazach danych. Z kolei 

każda z baz może zawierać table. Wybierz bazę danych o nazwie cdcol. Ta 

baza zawiera tylko jedna tabelę – cds.

Z kolei tabela cds zawiera pola

PHP i MySQL

Zawartość takiej bazy wraz z tabelą może być pobrana przez skrypt php, a a 

następnie przekazana użytkownikowi. W ten sposób działa prosta aplikacja 

Kolekcja CD, która jest dołączona do pakietu xampp. W osobnej 

zakładce/okienku przeglądarki uruchom panel xampp, a następnie wybierz 

Kolekcja CD.

Niestety, czeka nas przykra niespodzianka

Według mojej rachuby serwer MySQL jest uruchomiony (to też oczywiste, 

ponieważ cały czas pracowałem w 

phpMyAdmin – aplikacji, która korzysta 

właśnie z bazy danych)

W takim razie problemem jest hasło. Aplikacja Kolekcja CD próbuje połączyć 

się z bazą danych. Ponieważ zmieniliśmy hasło (w celach bezpieczeństwa) 

połączenie nie może zostać zrealizowane. Aby rozwiązać ten problem należy 

znaleźć właściwy skrypt php odpowiedzialny za połączenie z bazą danych. Na 

szczęście Kolekcja CD to prosta aplikacja składająca się kilku plików. Aby 

odnaleźć główny plik, wystarczy przesunąć kursor myszy na odnośnik 

Kolekcja CD, a następnie spojrzeć na pasek stanu przeglądarki (z reguły lewy 

dolny róg).

Plik którego poszukujemy to cds.php
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Znajdź ten plik (o ile nie pamiętasz lokalizacji serwera WWW zobacz str. 10-

11), a następnie otwórz, np. za pomocą Notatnika.

Komentarz: Edycja kodu w Notatniku jest dość uciążliwa. Aby ułatwić ten 

proces często stosuje się edytory, które w zależności od znaczenia nadają 

składni różny kolor. Jednym z najpowszechniejszych dla Windows, darmowych 

i prostych edytorów tego typu jest Notepad++ (sposób jego instalacji został  

omówiony w instrukcji języka XHT  ML  ).

Przyjrzyjmy się wierszowi 13-temu, w którym pojawia się zmienna mypasswd 

(w php i w wielu innych językach programowania aby określić zmienną 

stosujemy znak '$'). Zmienna mypasswd nie ma określonej wartości (= "";). 

Brak hasła? To oczywiście jedna z luk bezpieczeństwa, które wcześniej 

'załataliśmy'. Uzupełnij wartość jak poniżej:

$mypasswd = "twoje_hasło_do_bazy_mysql";

Zapisz zmiany w pliku. Jeżeli hasło zostało podane prawidłowe czeka nas 

poniższy rezultat:

Dodaj dowolną pozycję i odnajdź ją za pomocą phpMyAdmin w bazie danych i 

odpowiedniej tabeli. Następnie w phpMyAdmin zmodyfikuj jedną z pozycji i 

sprawdź efekt na stronie aplikacji Kolekcja CD.
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Podsumowując: w przeciwieństwie do dokumentów html, skrypty php 

mogą generować dynamiczną treść. Zmiany w treści mogą wynikać zarówno z 

samego języka php (np. stosowanie funkcji wyświetlającej aktualny czas) lub 

mogą wynikać z zawartości baz danych, z którymi skrypty php mogą 

nawiązywać połączenia. Wynik działania skryptów php jest przesyłany 

klientowi jako dokument html.

phpMyAdmin, zarządzanie kontami użytkowników

Do instalacji joomla! potrzebujemy stworzyć bazę danych. Przed 

przystąpieniem do tego zadania warto jednak przeanalizować przykład z 

poprzedniej strony połączenia php z bazą MySQL

mysql_connect to polecenie połączenia php z bazą danych, które posiada 3 

parametry:

localhost adres serwera bazy danych, w tym wypadku to lokalna 

maszyna, można jednak założyć przypadek, w którym serwer 

bazy danych i serwer WWW są zlokalizowane na różnych 

maszynach

root to login użytkownika, w tym wypadku mamy do czynienia z 

głównym kontem administracyjnym

$mypasswd zmienna przechowująca hasło (str. 15)

Analizując powyższe połączenie (lub transakcję między php i mysql) 

najbardziej niekorzystne wydaje się używanie konta administracyjnego, a więc 

konta które ma pełne uprawnienia modyfikacji baz danych. W praktyce 

administratorzy przydzielają użytkownikom indywidualne konta, które mają 

ograniczone uprawnienia.
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W przypadku naszego serwisu postąpimy podobnie i potraktujemy instalację 

joomla! jako inicjatywę jednego z wielu potencjalnych użytkowników. Dlatego 

też stworzymy konto z ograniczonymi uprawnieniami. Ze strony głównej 

phpMyAdmin wybierz zakładkę Uprawnienia

W toku instalacji xampp zostały stworzone konta dla dwóch użytkowników: 

pma oraz root. 

Dodajmy nowe konto użytkownika, w moim wypadku o nazwie 'joomla_user'.

Uzupełnienie pola host przez localhost spowoduje, że skrypt php 

wykorzystujący konto użytkownika joomla_user będzie miał dostęp do bazy 

danych tylko wtedy, gdy będzie zlokalizowany na tej samej maszynie co baza 

danych.

Warto zauważyć, że wpisane przez mnie hasło jest krótkie, a więc jego 

używanie stosunkowo niebezpieczne. Hasła powinny być w miarę długie i nie 

zawierać terminów słownikowych, tak aby uniemożliwić atak poprzez 

podłączenie dowolnego słownika i podawanie kolejno wyrażeń. W naszym 

przykładzie nie jest to konieczne, jeżeli jednak serwer działa cały czas i jest 

dostępny dla innych warto korzystać z generatora haseł losowych. 
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Druga część zawiera informacje na temat uprawnień jakie nadajemy dla 

tworzonego konta

Kwestia zarządzania uprawnieniami stanowi istotną, ale odrębną, wybiegającą 

poza ten kurs, problematykę. Możesz znaleźć szczegółowy opis 

poszczególnych uprawnień w dokumentacji MySQL lub podręcznikach. 

Wybierz wskazane na ilustracji obok uprawnienia i zatwierdź (przycisk 

'Wykonaj').

Jeżeli cała operacja przebiegła prawidłowo wykaz użytkowników powiększy się

Aby jednak zmiany zostały wprowadzone w bieżącą sesję serwera warto 

postąpić zgodnie ze wskazówkami

i przeładować uprawnienia. Osoby zainteresowane mogą również przeglądnąć 

zawartość tabeli w której MySQL przechowuje informacje o kontach i 

uprawnieniach: baza danych mysql / tabela user
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Wyloguj się jako root i zaloguj się jako użytkownik, który właśnie został dodany. 

W tej sesji (w moim wypadku jako joomla_user) nie mam zbyt wielkiego 'pola 

manewru'. Mam dostęp zaledwie do jednej bazy danych 'information_schema, 

która zawiera 28 tabel. W dodatku nie mogę przeglądać i modyfikować ich 

zawartości. 

Wyloguj się i ponownie zaloguj się jako root. Utwórz bazę danych

Jeżeli wszystko przebiegło prawidłowo możesz zobaczy komunikat:

Utworzona baza danych nie zawiera tabel

Przypiszmy teraz nowo utworzonemu użytkownikowi uprawnienia dla tej bazy 

danych. W tym celu przejdź do głównej strony phpMyAdmin i wejdź w zakładkę 

Uprawnienia i wybierz ikonę 'Edytuj uprawnienia' (po prawej stronie)

Uzupełnij pole 'Uprawnienia specyficzne dla baz danych ' i zatwierdź
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Teraz sprecyzuj uprawnienia użytkownika dla tej bazy i zatwierdź Aby się przekonać o wprowadzonych zmianach wybierz bazę danych (np. z 

menu po lewej stronie) i wejdź w zakładkę uprawnienia
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