Instalacja moodle na serwerze opartym o
dystrybucję Red Hat-ową
(w tym przykładzie wykorzystuję CentOS 7 wraz z managerem pakietów yum)

1. Instalacja i konfiguracja bazy danych MariaDB
1.1. Instalujemy paczkę mariadb-server i akceptujemy instalacje:

1.2. Po instalacji sprawdzamy czy daemon bazy danych jest wlaczony:

1.3. Jeżeli jest inactive, załączamy service:
1.4. I sprawdzamy raz jeszcze:

1.5. Logujemy się do MariaDB jako root:

1.6. Tworzymy bazę danych pod moodle, ktorą bedziemy potem wykorzystywac:

1.7. Tworzymy usera z hasłem (na potrzeby prezentacji jest to ‘1234’, ale
proponuję stosować się do polityki silnego hasła), który będzie
wykorzystywany przez moodle. Następnie możemy sprawdzić, czy user aby na
pewno został utworzony:

1.8. Wylogowywujemy się z roota i dla testu logujemy się na usera moodle:

1.9. Jak widzimy user ma minimalne uprawnienia do baz danych. Wracamy na
konto root i nadajemy odpowienie granty userowi dla bazy danych moodlowej:

1.10.
Raz jeszcze przelogowywujemy się na usera moodlowego i sprawdzamy,
czy widzimy moodlową bazę danych:

2. Instlacja i konfiguracja serwisów Apache i PHP
2.1. Instalujemy paczkę httpd (pod którą kryje się apache2) i akceptujemy
instalacje (y):

2.2. Teraz instalujemy dodatkowo pakiet PHP (po instalacji akceptujemy i
upewniamy się że z repozytorium pobraliśmy wersję przynajmniej 7.2, jak nie
podłczamy inne repozytorium gdzie jest taka wersja dostępna):

2.3. Instalujemy rozszerzenia do php w podanej kolejnosci:

2.4. Ponadto instalujemy także wget (domyślnie ta dystrybucja nie posiada tego
toola, a będzie potrzebny do pobrania paczki do instalacji moodle):

2.5. Potwierdzamy inbstalacje wget-a:

3. Instalacja i konfiguracja moodle – czyli spinanie wszystkiego w
całość
3.1. Pobieramy paczkę moodle z oficjalnej strony moodla:

3.2. Po pobraniu musimy ją rozpakować do katalogu apache(w tym wypadku
/var/www/html/):
3.3. Następnie zmieniamy właściciela katalogu oraz subkatalogów /var/www/ z
root:root na apache:apache
(domyślny właściciel)
(Komenda na zmianę właściciela)

(sprawdzamy czy poprawnie udało nam się zmienić właściciela)

3.4. Na sam koniec restartujemy usługę apache (httpd.service):

