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LAMP 

• LAMP je zkratka pro součásti webového serveru 

• Linux – OS 

• Apache – webový server 

• MySQL – databázový server (v našem případě MariaDB) 

• PHP – skriptovací server 

 

• LAMP se skládá z několika různých balíků, které se 

konfigurují samostatně 

• Projdeme si je krok po kroku až po instalaci webového 

nástroje pro správu databáze - phpMyAdmin 
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1. KROK - APACHE 

• Jako první nainstalujeme webový server 

• zde je instalace vcelku jednoduchá 

 

apt install apache2 apache2-utils 

 

• Pro kontrolu verze a stavu můžeme použít 2 příkazy 

 

apache2 –v 

systemctl status apache2 
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1. KROK - APACHE 

• V tento moment máme nainstalovaný webový 

server. Ten nám ale dokáže zobrazit jen a pouze 

HTML a CSS soubory. 

• Pro kontrolu stačí otevřít prohlížeč a zadat IP adresu 

serveru, kde se poté zobrazí: 
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2. KROK - PHP 

• U skriptovacího serveru je velké množství balíčků, 

které mají různé funkce 

• V našem případě nainstalujeme mimo php například tyto 

 

apt install php libapache2-mod-php php-cli php-fpm php-

json php-pdo php-mysql php-zip php-gd php-mbstring php-

curl php-xml php-pear php-bcmath php-imagick 

 

• Pro kontrolu funkční instalace si můžeme nechat 

vypsat nainstalovanou verzi PHP 

php -v 
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3. KROK - DATABÁZE 

• Aktuálně nejrozšířenější MySQL databáze na Linuxu 

je MariaDB 

• Instaluje se pomocí dvou balíků 

apt install mariadb-server mariadb-client 

 

• Verzi MariaDB si můžeme nechat vypsat příkazem 

apt policy mariadb-server 

 

• Stav lze vypsat pomocí 

systemctl status mariadb 
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3. KROK - DATABÁZE 

• Základní zabezpečení databázového serveru 

• Konfiguraci zabezpečení inicializujeme příkazem 

mysql_secure_installation 

• Zde budeme dotázáni na vložení hesla uživatele root 

• to zadáme, a na otázku, zda chceme heslo změnit odpovíme, 

že nechceme 

• Na další otázky odpovíme, že ano: 

• Odebrání anonymních uživatelů 

• Zákaz vzdáleného připojení uživatele root 

• Zahození testovací databáze a přístupu do ní 

• Aktualizace přístupových práv 
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4. KROK 

• Máme nainstalovaný kompletní server pro 

různorodé využití webových stránek a aplikací 

• Jediným problémem však zůstává ovládání 

databází 

• Zde jsou k dispozici 2 možnosti 

• přímé ovládání SQL jazykem v databázi 

• použití nástroje pro správu databáze 

• Nejčastěji používaným, a i v našem případě, je 

webový nástroj pro správu databází phpMyAdmin 

• Bohužel aktuálně instalace už není jednopříkazová... 
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4. KROK - PHPMYADMIN 

• Aktuální verze je 4.9.0.1, u novější se musí změnit číslo 

verze v příkazu 

• Nejprve si stáhneme aktuální verzi z webu pomocí wget 
 

wget https://files.phpmyadmin.net/phpMyAdmin/4.9.0.1/phpMyAdmin-4.9.0.1-all-languages.tar.gz 

• Stažený soubor následně rozbalíme 
 

tar -zxvf phpMyAdmin-4.9.0.1-all-languages.tar.gz 

• Tento příkaz nám soubor rozbalil a potřebujeme 

rozbalenou složku přesunout na správné místo 
 

mv phpMyAdmin-4.9.0.1-all-languages /usr/share/phpMyAdmin 

• Dále potřebujeme vytvořit složku a změnit jí oprávnění 
 

mkdir -p /usr/share/phpMyAdmin/tmp 
 

chmod 777 /usr/share/phpMyAdmin/tmp 
 

chown -R www-data:www-data /usr/share/phpMyAdmin 
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4. KROK - PHPMYADMIN 

• Pro konfiguraci služby phpMyAdmin musíme 

nejdříve vytvořit konfigurační soubor 

• K tomu využijeme vzorový soubor jako šablonu 
 

cp -pr /usr/share/phpMyAdmin/config.sample.inc.php /usr/share/phpMyAdmin/config.inc.php 

 

• Poté tento soubor otevřeme a pustíme se do 

základního nastavení 
 

/usr/share/phpMyAdmin/config.inc.php 
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4. KROK - PHPMYADMIN 

• Jako první krok najdeme řádek 
$cfg['blowfish_secret'] = '?'; /* YOU MUST FILL IN THIS FOR COOKIE AUTH! */ 

• kde mezi uvozovky místo ? vyplníme 32 libovolných znaků 

• toto heslo bude systém využívat vnitřně, mohu ho 

zapomenout 

• Poté se přesuneme na první řádek v části 
/* User used to manipulate with storage */ 

• kde odkomentujeme první řádek a doplníme do uvozovek 
$cfg['Servers'][$i]['controlhost'] = 'localhost'; 

• poté doplníme další, a to: 
$cfg['Servers'][$i]['controluser'] = 'pma';  

$cfg['Servers'][$i]['controlpass'] = 'pmapass'; 
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4. KROK - PHPMYADMIN 

• Dále odkomentujeme všechny položky v části 
/* Storage database and tables */ 

$cfg['Servers'][$i]['pmadb'] = 'phpmyadmin';  

$cfg['Servers'][$i]['bookmarktable'] = 'pma__bookmark'; 

$cfg['Servers'][$i]['relation'] = 'pma__relation';  

$cfg['Servers'][$i]['table_info'] = 'pma__table_info';  

$cfg['Servers'][$i]['table_coords'] = 'pma__table_coords';  

$cfg['Servers'][$i]['pdf_pages'] = 'pma__pdf_pages';  

$cfg['Servers'][$i]['column_info'] = 'pma__column_info';  

$cfg['Servers'][$i]['history'] = 'pma__history';  

$cfg['Servers'][$i]['table_uiprefs'] = 'pma__table_uiprefs';  

$cfg['Servers'][$i]['tracking'] = 'pma__tracking';  

$cfg['Servers'][$i]['userconfig'] = 'pma__userconfig';  

$cfg['Servers'][$i]['recent'] = 'pma__recent';  

$cfg['Servers'][$i]['favorite'] = 'pma__favorite';  

$cfg['Servers'][$i]['users'] = 'pma__users';  

$cfg['Servers'][$i]['usergroups'] = 'pma__usergroups';  

$cfg['Servers'][$i]['navigationhiding'] = 'pma__navigationhiding';  

$cfg['Servers'][$i]['savedsearches'] = 'pma__savedsearches';  

$cfg['Servers'][$i]['central_columns'] = 'pma__central_columns';  

$cfg['Servers'][$i]['designer_settings'] = 'pma__designer_settings';  

$cfg['Servers'][$i]['export_templates'] = 'pma__export_templates'; 
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4. KROK - PHPMYADMIN 

• Konfiguraci phpMyAdmin máme skoro hotovou  

• Zbývají nám poslední 2 kroky 

• musíme provázat phpMyAdmin s MariaDB 

• musíme nastavit a povolit phpMyAdmin v Apache 
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5. KROK – PHPMYADMIN A MARIADB 

• Pro vytvoření základní konfigurační struktury tabulek 

aplikujeme příkaz 
mysql < /usr/share/phpMyAdmin/sql/create_tables.sql -u root -p 

• Dále se přihlásíme přímo do MySQL a nastavíme si 

přístup uživatelů 
 

mysql -u root -p 
 

GRANT ALL PRIVILEGES ON phpmyadmin.* TO 'pma'@'localhost' IDENTIFIED BY 'pmapass'; 
 

FLUSH PRIVILEGES; 
 

GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'muj_uzivatel'@'localhost' IDENTIFIED BY 'moje_heslo'; 
 

FLUSH PRIVILEGES; 
 

exit 
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6. KROK – PHPMYADMIN A APACHE 

• Abychom mohli přistoupit do phpMyAdmin pomocí 

webového prohlížeče zadáním adresy 
 

http://ip-serveru/phpmyadmin 
 

• musíme vytvořit alias pro webový server a pomocí jeho 

konfigurace nasměrovat adresu do adekvátní složky 

• Alias vytvoříme příkazem 
 

touch /etc/apache2/sites-available/phpmyadmin.conf 
 

• Po vytvoření tohoto souboru jej otevřeme a vložíme 

do něj obsah následujících 2 slidů (pod sebe) 
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6. KROK – PHPMYADMIN A APACHE 

Alias /phpMyAdmin /usr/share/phpMyAdmin  

Alias /phpmyadmin /usr/share/phpMyAdmin  

 

<Directory /usr/share/phpMyAdmin/> 

   AddDefaultCharset UTF-8  

 

   <IfModule mod_authz_core.c>  

      # Apache 2.4  

      <RequireAny>  

         Require all granted  

      </RequireAny>  

   </IfModule>  

   <IfModule !mod_authz_core.c>  

      # Apache 2.2  

      Order Deny,Allow  

      Deny from All  

      Allow from 127.0.0.1  

      Allow from ::1  

   </IfModule>  

</Directory> 
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6. KROK – PHPMYADMIN A APACHE 

<Directory /usr/share/phpMyAdmin/setup/> 

   <IfModule mod_authz_core.c>  

      # Apache 2.4  

      <RequireAny>  

         Require all granted  

      </RequireAny>  

   </IfModule>  

   <IfModule !mod_authz_core.c>  

      # Apache 2.2  

      Order Deny,Allow  

      Deny from All  

      Allow from 127.0.0.1  

      Allow from ::1  

   </IfModule>  

</Directory> 
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7. KROK - FINÁLE 

• Zbývají poslední dva příkazy 

• Prvním příkazem spustíme virtuálního hosta 

phpMyAdmin 
 

a2ensite phpmyadmin 
 

• Druhým příkazem restartujeme webový server 
 

/etc/init.d/apache2 restart 
 

nebo 
 

systemctl restart apache2 

• A máme vyhráno  
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