Hoe moet je WordPress op een Raspberry Pi installeren.
Run je WordPress-website op je Raspberry Pi met deze eenvoudige tutorial.
WordPress is een populair open source blogging-platform en content management systeem (CMS).
Het is eenvoudig in te stellen en heeft een bloeiende gemeenschap van ontwikkelaars die websites
bouwen en thema's en plug-ins maken die anderen kunnen gebruiken.
Hoewel het gemakkelijk is om hostingpakketten met een "one-click WordPress setup" te krijgen, is
het ook eenvoudig om je eigen instellingen op een Linux-server in te stellen met alleen toegang tot
de opdrachtregel, en de Raspberry Pi is een perfecte manier om het uit te proberen en iets te leren
onderweg.
De vier componenten van een veelgebruikte webstack zijn Linux, Apache, MySQL en PHP. Hier is wat
u moet weten over elk.

Linux
De Raspberry Pi draait Raspbian, een Linux-distributie op basis van Debian en geoptimaliseerd om
goed te draaien op Raspberry Pi-hardware. Het wordt geleverd met twee opties om te starten:
Desktop of Lite. De desktopversie start op naar een vertrouwde desktop en wordt geleverd met veel
educatieve software en programmeertools, evenals de LibreOffice-suite, Minecraft en een
webbrowser. De Lite-versie heeft geen desktopomgeving, dus alleen de opdrachtregel en wordt
geleverd met alleen de essentiële software.
Deze tutorial werkt met elke versie, maar als je de Lite-versie gebruikt, moet je een andere computer
gebruiken om toegang te krijgen tot je website.
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Apache:
Apache is een populaire webserverapp die u op de Raspberry Pi kunt installeren om webpagina's te
presenteren. Op zichzelf kan Apache statische HTML-bestanden via HTTP bedienen. Met extra
modules kan het dynamische webpagina's bedienen met behulp van scripting talen zoals PHP.
Allereerst Uw Raspberry Pi updaten met
sudo apt-get update
en
sudo apt-get upgrade
Het installeren van Apache is heel eenvoudig. Open het terminalvenster en typ de volgende opdracht
in:
sudo apt install apache2 -y
Apache plaatst standaard een HTML-testbestand in een webmap die u kunt bekijken vanaf uw Pi of
een andere computer in uw netwerk. Open de webbrowser en voer het adres http://localhost in. Als
alternatief (met name als u Raspbian Lite gebruikt), voert u het IP-adres van de Pi in, in plaats van
localhost.
U zou dit dan in uw browservenster moeten zien:

Dit betekent dat jou Apache webserver werkt!
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Deze standaard webpagina is slechts een HTML-bestand op het bestandssysteem. Het bevindt zich in
de map /var/www/html/index.html. U kunt proberen dit bestand te vervangen door een HTMLcode van uzelf met behulp van de nano-teksteditor:
cd /var/www/html/
sudo nano index.html
Sla het resultaat op en sluit nano en vernieuw de browser om uw wijzigingen te bekijken.
In principe heb je nu een werkende webserver waarop je een HTML website kunt hosten, wil je
echter een Wordpress met PHP en MySQL website gaan maken kun je nu hieronder verder gaan met
de installatie hiervoor.

MySQL:
(uitgesproken als "mijn S-Q-L” is een populaire database-engine. Net als PHP wordt het veel gebruikt
op webservers, waardoor projecten zoals WordPress het gebruiken en waarom die projecten zo
populair zijn.
Installeer MySQL Server door de volgende opdracht in te voeren in het terminalvenster:
sudo apt-get install mysql-server -y
WordPress gebruikt MySQL om berichten, pagina's, gebruikers gegevens en veel andere inhoud op te
slaan.

PHP:
PHP is een preprocessor: het is een code die wordt uitgevoerd wanneer de server via een
webbrowser een aanvraag voor een webpagina ontvangt. Het gaat uit wat er op de pagina moet
worden getoond en stuurt die pagina vervolgens naar de browser. In tegenstelling tot statische HTML
kan PHP onder verschillende omstandigheden verschillende inhoud weergeven. PHP is een erg
populaire taal op internet; grote projecten zoals Facebook en Wikipedia zijn geschreven in PHP.
Installeer nu de PHP en de MySQL-extensie:
sudo apt-get install php php-mysql -y
Verwijder het index.html bestand en maak index.php.
sudo rm index.html
sudo nano index.php
Voeg de volgende regel toe:
<?php phpinfo(); ?>
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Sla index.php op en sluit af en vernieuw uw browser venster. Je ziet nu de PHP-statuspagina:

WordPress:
U kunt WordPress downloaden van www.wordpress.org met de opdracht wget. De laatste nieuwste
versie van WordPress is altijd beschikbaar op www.wordpress.org/latest.tar.gz, dus je kunt hem
meteen downloaden zonder hem eerst op te zoeken op de website. Terwijl ik aan het schrijven ben,
is dit versie 5.1.1, dit is de ook de versie waarop mij eigen websever draait www.wdevaal.nl
Zorg ervoor dat je in de map /var/www/html bent en verwijder alles wat in deze map staat:
cd /var/www/html/
sudo rm *
Download WordPress met behulp van wget, extraheer de inhoud en verplaats de WordPressbestanden naar de html-map:
sudo wget http://wordpress.org/latest.tar.gz
sudo tar xzf latest.tar.gz
sudo mv wordpress/* .
Letop, tussen * en . zit een spatie.
Nu kunt u het wordpress tar bestand verwijderen:
sudo rm -rf wordpress latest.tar.gz
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Als u nu de opdracht ls uitvoert, wordt de inhoud van een WordPress-map weergegeven:

Dit is de map van een standaard WordPress-installatie. De bestanden die u bewerkt om uw installatie
aan te passen, behoren in de map wp-content.
U moet de rechten van deze mappen en bestanden toewijzen aan de Apache-gebruiker:
sudo chown -R www-data: .
Letop, tussen : en . zit een spatie.

WordPress Database:
Om uw WordPress site in te stellen, hebt u een database nodig. Dit is waar MySQL om de hoek komt
kijken!
Voer de opdracht MySQL secure installation uit in het terminalvenster:
sudo mysql_secure_installation
Er zal je zal een aantal vragen worden gesteld. Er is in eerste instantie geen wachtwoord ingesteld,
maar deze moet u er in de tweede stap wel instellen. Zorg ervoor dat je een wachtwoord invoert dat
je kunt onthouden, want je hebt het nodig om verbinding te maken met WordPress.
Druk op Enter en zeg JA bij elke vraag die volgt.
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Wanneer deze is voltooid, ziet u een bericht "Alles gedaan!" en "Bedankt voor het gebruik van
MariaDB!"

Voer mysql uit in het terminalvenster:
sudo mysql -uroot -p
Voer het root-wachtwoord in dat u zojuist hebt gemaakt. U wordt begroet door de melding "Welkom
bij de MariaDB-monitor". Maak de database voor uw WordPress-installatie op de MariaDB [(geen)]>
prompt met behulp van:
create database wordpress;
Let op de puntkomma aan het einde van de instructie. Als het commando succesvol is, zou u dit
moeten zien:
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
Verleen database bevoegdheden aan de rootgebruiker en voer uw wachtwoord in aan het einde van
de instructie:
GRANT ALL PRIVILEGES ON wordpress. * TO ‘root’@’localhost’ IDENTIFIED BY ‘jou wachtwoord’;
Om de wijzigingen door te voeren, moet u de databaseprivileges activeren:
FLUSH PRIVILEGES;
Sluit de MariaDB-prompt af met Ctrl + D om terug te keren naar de terminal.
Je kunt nu het terminal (PuTTY) venster afsluiten.
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Wordpress installeren:
Open uw webbrowser en ga naar het lokale IP adres van uw Raspberry Pi, u ziet dan deze pagina.

Kies nu eerst de taal die u wilt gebruiken, ik heb gekozen voor Nederlands, en druk daarna op
“Continue”.
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Volgende stap:
Hier moet je enkele site gegevens invoeren, zoals de naam van de website, jou gebruikersnaam en
wachtwoord, en je email adres. Deze gegevens kun je later nog aanpassen mocht dit nodig zijn.

Klaar klik dan op “WordPress installeren”. Het installatie proces neemt enkele minuten in beslag
wacht dus rustig af tot dat deze geheel voltooit is.
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Als de installatie is voltooit ziet u dit venster verschijnen, klik op “inloggen”.

Log hier in met jou gebruikersnaam en jou wachtwoord.
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Je bent nu in het Dashboard van Wordpress, en kunt vanaf hier je eigen website gaan opzetten.
Hoe je dat moet dan ga ik hier nu niet uit de doeken doen, op b.v. YouTube vindt je veel informatie
over het gebruik van Wordpress.

Ik hoop dat ik dit project duidelijk heb omschreven.
Ook mijn eigen website host ik op deze manier op mijn eigen webserver.

Groetjes en tot een volgende keer

Willy de Vaal
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