
Ce se găseşte pe CD-ROM? 

CD-ROM-ul ataşat acestei cărţi conţine versiuni complete ale PHP, MySQL şi Apache, 

mai multe biblioteci grafice, fişiere conţinând codul listingurilor din carte în format PDF. 

 

Windows 

Anexa A, „Instalarea PHP şi MySQL", descrie configurarea Apache, MySQL şi PHP pe o 

platformă Windows. Pe CD-ROM am inclus versiunile pentru Windows ale acestor pro- 

duse. 

Apache 1.3.31 se găseşte în directorul Software\Apache\Windows\Binary. Pentru a lansa pro- 

gramul de instalare Apache executaţi dublu-clic pe apache_1.3.31-win32-x86-no_src.msi. 

Atât versiunea de producţie curentă a MySQL (4.0 - mysql-4.0.20d-win.zip) cât şi ver- 

siunea alfa (5.0 - mysql-5.0.0a-alpha-win.zip) se află în directorul Software\MySQL\Windows\Binary. 

Pentru a lansa programul de instalare MySQL dezarhivaţi fişierul şi executaţi dublu-clic pe 

SETUP. EXE. Apoi, urmaţi instrucţiunile din Anexa A pentru a pregăti instalarea MySQL astfel 

încât să puteţi parcurge exemplele din această carte. 

PHP5 se găseşte în directorul Sof tware\PHP\Wi ndows\Bi nary. Urmaţi instrucţiunile din Anexa 

A pentru a configura PHP pentru sistemul dumneavoastră. 

O colecţie de module PECL pentru PHP5 este disponibilă pentru utilizare în directorul 

Libraries. 

 

Linux/Unix 

Multe distribuţii Linux precum şi unele staţii de lucru Unix au gata configurate Apache, 

MySQL şi PHP. Totuşi, acestea s-ar putea să nu fie cele mai noi versiuni descrise în această 

carte. Anexa A descrie configurarea Apache, MySQL şi PHP pe o staţie de lucru Linux sau 

Unix, pentru cazul în care trebuie să le instalaţi dumneavoastră. Codurile sursă pentru 

Apache, MySQL şi PHP şi formatele binare de instalare pentru MySQL pe Linux există pe 

CD-ROM. 

Codul sursă pentru Apache 1.3.31 este disponibil în directorul Software\Apache\ 

Unix\Source. Dacă aveţi GNU tar, atunci puteţi folosi httpd-1.3.31.tar.gz. în caz contrar 

utilizaţi httpd-1.3.31.tar.Z. 

Formatele binare de instalare pentru MySQL Max 4.0 şi 5.0 pentru Linux se găsesc în 

directorul Software/MySQL/Unix/Binary. Dacă sistemul dumneavoastră Linux foloseşte pentru 

instalarea de programe gestionarul RPM, utilizaţi MySQL-Max-4.0.20-0.i386.rpm sau MySQL-Max- 

5.0.0-0.i386.rpm pentru a instala partea de server a MySQL şi MySQL-client-4.0.20-0.i386.rpm 

sau MySQL-client- 5.0.0-0.i386.rpm pentru a instala partea de client a MySQL. Dacă sistemul 

dumneavoastră Linux nu foloseşte gestionarul RPM pentru instalarea de programe, atunci 

utilizaţi mysql-standard- 5.0.0-alpha-pc-linux-i686.tar.gz sau mysq1-max-4.0.20-pc-linux- 

i686.tar.gz pentru a instala părţile de client şi de server ale MySQL. 

Codul sursă al MySQL 4.0.20 pentru Unix este în Software/MySQL/Unix/Source/

mysql-4.0.20.tar.gz, iar pentru 5.0 este în mysql-5.0.0-alpha.tar.gz. Utilizatorii de Solaris ar

trebui să descarce GNU tar pentru a extrage aceste fişiere, din cauza unui bug din versiunea

Solaris a programului tar. 

Codul sursă pentru PHP 5.0 se găseşte în Software/PHP/Unix/Source. 

 


