
Wordpress

Τι είναι το Wordpress;

Πρόγραμμα σε PHP που εκτελείται από τον   Apache  .

Τι προσφέρει;

Μας δίνει την δυνατότητα:
μέσω του Apache,
να δημιουργήσουμε το περιεχόμενο μίας ιστοσελίδας
και την μορφή της.

Τόσο το περιεχόμενο, όσο και η μορφή της,
αποθηκεύονται σε :

• πίνακες μιας βάσης δεδομένων και σε :
• αρχεία στα οποία έχει πρόσβαση ο Apache (βρίσκονται στο /var/www)

Σε σχήμα:

Τι χρειάζεται να εγκαταστήσουμε:

1) Το Wordpress (php κωδικας)
2) Την γλώσσα PHP
3) MySQL Server (Server βάσης δεδομένων)
4) To κομμάτι (module) του apache που θα εκτελεί την PHP
5) Το κομμάτι (module) του apache που θα είναι πελάτης στον MySQL server
6) Έναν απλό πελάτη της MySQL για να δημιουργήσουμε την βάση δεδομένων μας

apache2



Τι ρυθμίσεις πρέπει να γίνουν;

1) Να δημιουργήσουμε μία άδεια βάση δεδομένων
2) Να δημιουργήσουμε έναν χρήστη που να έχει πρόσβαση στην βάση δεδομένων
3) Να δώσω στο Wordpress τα στοιχεία αυτού του χρήστη.
4) Πρέπει να δώσω τα σωστά δικαιώματα στον φάκελο του wordpress.

Βασικές οδηγίες:
• https://linuxconfig.org/ubuntu-20-04-wordpress-with-apache-installation
• https://el.wordpress.org/download/

1. apt update
2. (apt upgrade)
3. apt install php libapache2-mod-php mariadb-server mariadb-client php-mysql
4. mysql_secure_installation

1. Enter current password for root (enter for none): (o root της βάσης δεδομένων)
1. Αρχικά ο κωδικός είναι κενός

2. Στην ερωτήση set password -> Yes
3. Στην ερώτηση Remove anonymous users -> Yes
4. Disallow root login remotely? -> Yes
5. Remove test database and access to it? -> Yes
6. Reload privilege tables now? -> Y

5. mysql
1. CREATE DATABASE wordpress_db;
2. CREATE USER 'wordpress_user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'sdfhweoiurqyi';
3. GRANT ALL PRIVILEGES ON wordpress_db.* to wordpress_user@'localhost';
4. FLUSH PRIVILEGES;
5. exit

6. cp /etc/apache2/sites-available/000-default.conf /etc/apache2/sites-
available/wordpress.conf

7. nano /etc/apache2/sites-available/wordpress.conf

8. Αλλάζουμε μόνο την γραμμή :
1. DocumentRoot /var/www/html σε:
2. DocumentRoot /var/www/wordpress

9. a2ensite wordpress.conf
10. a2dissite 000-default.conf

11. systemctl reload apache2
12. https://el.wordpress.org/latest-el.tar.gz
13. wget -O /tmp/wordpress.tar.gz https://el.wordpress.org/latest-

el.tar.gz
14. tar -xzvf /tmp/wordpress.tar.gz -C /var/www
15. chown -R www-data.www-data /var/www/wordpress

Πηγαίνουμε με τον firefox / chrome / ... στην ιστοσελίδα του server μας:
(http://epistimones.cf)

Κατόπιν:



1. Πατάμε "Πάμε!"
2. Ονομα βάσης δεδομένων: wordpress_db
3. όνομα χρήστη : wordpress_user
4. συνθηματικό : sdfhweoiurqyi
5. (τα υπόλοιπα μένουν ως έχουν)
6. κλικ στο "Υποβολή"
7. Αν όλα είναι οκ, πατάμε εκτέλεση έγκαταστασής.

Για ρυθμίσεις:
epistimones.cf/wp-admin/


