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Co to jest serwer lokalny?

Serwer to program świadczący usługi na rzecz innych 

programów. 

Serwerem nazywa się często komputer świadczący takie 

usługi, sprowadzające się zazwyczaj do udostępniania 

pewnych zasobów innym komputerom lub pośredniczący 

w przekazywaniu danych między komputerami. 

Serwerem może być zwykły komputer.



Dlaczego warto (wiedzieć jak) 

pracować lokalnie?



Tworzenie nowych stron.

Na lokalnym serwerze można stworzyć stronę zupełnie od 

zera. Także stronę w WordPressie. 

Kiedy robimy stronę - dobrze jest nie wrzucać jej od razu  

do internetów, ale zaplanować ją offline.



Wprowadzanie zmian na stronach 
istniejących.

Możemy pobrać pliki i bazę danych istniejącej strony z 

serwera i odpalić ją lokalnie. 

Nie musimy uruchamiać trybu konserwacji ani robić zmian, 

kiedy na stronie są ludzie. 

Nie tracimy ruchu i klientów.



Testowanie motywów i wtyczek  
oraz samego WordPressa.



Testowanie kopii zapasowych.



Cele edukacyjno-rozwojowe

Na serwerze lokalnym możemy ćwiczyć swoje umiejętności 

programistyczne, pobawić się CCSem, spróbować coś 

zmienić w edytorze. Oswoić z budową strony i bazą danych. 

Nawet jeśli nie zawsze będziemy robić strony na lokalu w 

przyszłości - warto mieć takie środowisko skonfigurowane na 

wszelki wypadek.



Jak robić WordPressa lokalnie?

Można skonfigurować serwer lokalny samodzielnie, jednak 

wg mnie dla początkujących wystarczy program. 

Ja polecam program o nazwie MAMP.



Co to jest MAMP? 

MAMP =  
Macintosh + Apache+ MySQL + PHP 



MAMP to program, który umożliwia dostęp do lokalnego 

serwera PHP i MySQL.  

Potrzebujemy tych dwóch rzeczy ponieważ WordPress 

składa się z plików PHP oraz bazy danych - żeby działał 

poprawnie obie te rzeczy musimy mieć ogarnięte.



Jak zacząć pracować z MAMPem?

MAMPa pobieramy (bezpłatnie) ze strony:  
https://www.mamp.info/en/downloads/ 

Jest wersja na Maca i na Windowsa.

https://www.mamp.info/en/downloads/








Tak wygląda struktura plików w MAMPie - nas interesuje 
tylko ikona do odpalania programu oraz folder htdocs. Do 

tego folderu będziemy wrzucać pliki naszej strony.







Odpalamy MAMPa i uruchamiamy serwery - powinna się 

wyświetlić taka strona powitalna: 







Powinny palić się na zielono lampki przy serwerach Apache i MySQL. 

Wtedy wiemy, że nasz serwer działa. 

W panelu MAMPa, w zakładce Web Serwers - można zobaczyć, gdzie 

znajdują się pliki naszej strony, którą ma wyświetlić przeglądarka. 

Możemy to również zmienić:





Teraz czas na stworzenie bazy 
danych.

Możemy to zrobić klikając w link phpMyAdmin na stronie 
powitalnej MAMPa.





Panel wygląda tak:





klikamy Databases





Wpisujemy wybraną nazwę bazy 
danych i klikamy Create.





Baza danych widoczna jest na panelu po lewej stronie.





Teraz czas na zainstalowanie samego WordPressa. W tym 

celu pobieramy paczkę z plikami w najnowszej wersji ze 

strony wordpress.org.





Struktura plików powinna wyglądać tak:





Otwieramy folder o nazwie wordpress, kopiujemy i 

przeciągamy wszystkie pliki - luzem do folderu htdocs.



Otwieramy folder o nazwie wordpress, kopiujemy i 

przeciągamy wszystkie pliki - luzem do folderu htdocs.





Jeśli teraz wejdziemy na stronę localhost:8888 zobaczymy 

okno instalacji.







W polach będziemy musieli wpisać poniższe informacje: 

Database Name: wybrana przez Ciebie nazwa 

User Name (database): root 

Password (database): root 

Database Host/server: localhost 

Table Prefix: wp_







Udało się! Teraz możemy podać nazwę bloga i nazwę 

użytkownika a także hasło do zalogowania. 







Gotowe. Teraz możesz zalogować się do panelu i rozwijać 

swoją stronę lokalnie.





Dziękuję.
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