Virtual Host
Wat is een virtual host
Normaal, als je werkt met WAMP (of andere LAMP-stack op je computer)
heb je de zogenaamde root-folder waarin je een website kunt plaatsen.
Deze is dan bereikbaar via http(s)://localhost

Wil je met meerdere websites werken dan maak je een of meerdere
subfolder(s) aan in de root-folder, deze is dan bereikbaar via
http(s)://localhost/<naam subolder>

Als je op deze manier met 3 websites wilt werken zijn de URL's dus
http(s)://localhost/<website1>
http(s)://localhost/<website2>
http(s)://localhost/<website3>

Mooier, en soms noodzakelijk (bijvoorbeeld in het geval je de Joonext
template gebruikt) is dat je gebruik zou kunnen maken van
http(s)://website1
http(s)://website2
http(s)://website3
Je haalt in dit voorbeeld dus het stukje localhost/ weg en heeft elke
website een eigen (virtuele) <root>folder

Voor elke website maak je dan een virtual host aan. Op deze manier heeft
elk van de 3 websites een eigen <root> folder. Als je een Joomla
installatie hebt gedaan en je kijkt naar het pad van de log-map of de tmpmap dan zie je dus geen localhost meer staan.

Je gebruikt dus één of meerdere virtual hosts op 1 fysieke host. Je deelt
dus de resources. Dit is ook het principe als je een shared hosting
abonnement hebt voor je website. Er kunnen tientallen tot honderden
websites (virtual hosts) op 1 fysieke host aanwezig zijn.
1

Wampserver installeren
Ga naar wampserver.com/en

Kijk vooraf wat voor versie bij jou van toepassing is.
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Klik vervolgens op download directly.

Alvorens WampServer te installeren dien je eerst de Microsoft
runtime bibliotheken VC++ op de te hebben.
Voor deze wamp64 versie heb je deze bibliotheken nodig

Visual C++ Packages
De MSVC runtime libraries VC9, VC10, VC11 moeten
geïnstalleerd zijn voor de Wampserver 2.4, 2.5 and 3.0, zelfs
als je alleen Apache and PHP versies gebruikt met VC11.
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Runtimes VC13, VC14 is dit vereist voor PHP 7 en Apache
2.4.17+
-- VC9 Packages (Visual C++ 2008 SP1)
Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable Package (x86)
Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable Package (x64)
-- VC10 Packages (Visual C++ 2010 SP1)
Microsoft Visual C++ 2010 SP1 Redistributable Package (x86)
Microsoft Visual C++ 2010 SP1 Redistributable Package (x64)
-- VC11 Packages (Visual C++ 2012 Update 4)
De twee bestanden VSU4\vcredist_x86.exe en
VSU4\vcredist_x64.exe moeten gedownload worden van
dezelfde pagina:
Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2012 Update 4
-- VC13 Packages Update 5 (Visual C++ 2013)
De twee bestanden VSU4\vcredist_x86.exe en
VSU4\vcredist_x64.exe moeten gedownlaod worden van de
volgende pagina (allebei de bestanden van dezelfde pagina
downloaden:
Visual C++ Redistributable Packages for Visual Studio 2013
-- VC14 Packages (Visual C++ 2015) Vervangen door VC15
-- VC15 Redistribuable (Visual C++ 2017)
Visual C++ Redistributable Packages for Visual Studio 2017 x86
Visual C++ Redistributable Packages for Visual Studio 2017 x64
VC2017 (VC15) is backward compatible met VC2015 (VC14).
Dat betekent, een VC14 module kan gebruikt worden in een
VC15 binary. Door de compatibiliteit is het versienummer van
de Redistributable is 14.1x.xx en na installtie van de
Redistributable VC2017, wordt VC2015 verwijderd maar je kunt
nog steeds VC14 gebruiken.
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Als je een 64-bit Windows hebt , dan moet je allebei de versies
installeren dus zowel de 32 en de 64bit versies, zelfs als je de
Wampserver 64 bit niet gebruikt
Tip: Ga naar http://wampserver.aviatechno.net/ en scrol
helemaal naar beneden, daar kun je alle benodigde Microsoft
vc++ bestanden downloaden als zip bestand.
Als je een 64 - bits versie van Windows bezit, moet je zowel 32
(x86) en 64bit -versies te installeren, zelfs als je geen gebruik
maakt van WampServer 64 bit .

Hieronder een sreendump van hoe het eruit komt te zien.
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Installeer hierna de Wampserver, voer dat uit als administrator

Kies de taal voor de installatie (de beschrijving gaat uit van de
English installatie).

Accepteer de licentievoorwaarden en klik op Next
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In onderstaand venster verschijnt de eerder vermelde
benodigde runtime bibliotheken uitleg.

Klik op Next
Tijdens de installatie kun je zelf kiezen waar je Wamp wilt
installeren.
Standaard wordt c:\wamp64 (voor de 64 bits installatie)
voorgesteld.
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Het heeft de voorkeur om een andere Drive / partitie te kiezen
(bij een herinstallatie van Windows blijft dit behouden).

Met browse kun je eventueel een andere schijf (dan C) kiezen;
klik na het kiezen van een andere schijf op New Folder,
standaard wordt er dan wamp64 ingevuld (er is hier gekozen
voor een installatie op de D schijf).
Klik na het kiezen van de installatiefolder op Next.
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Laat deze instelling ongemoeid en klik op Next

Klik op Install.
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Vervolgens wordt de Wampserver geinstalleerd, en wordt de
voortgang getoond.
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Na enige tijd verschijnt onderstaand venster, waarbij je de
mogelijkheid krijgt een andere browser (dan IE) te kiezen.

Klik op Ja en kies Firefox als standaard browser.
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Vervolgens kan de standaard editor gekozen worden.

Klik op Ja en kies bijvoorbeeld Notepad++ als standaard code
editor (ipv Notepad).
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Er volgt een scherm met uitleg over de werking van Wampserver.

13

Hier wordt ook uitgelegd wat er gebeurt als je phpMyAdmin
start. Er is nog geen wachtwoord maar wel een gebruikersnaam
namelijk, “root” dat is vooralsnog geen probleem dit wordt later
opgelost
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De Windows firewall vraagt om toestemming,
Selecteer ‘Particuliere netwerken zoals thuis- of
bedrijfsnetwerken’.
Schakel de andere optie uit.
Klik op Toegang toestaan.
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Klik op Finish
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De wampserver is nu geïnstalleerd
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Verschijnt dit venster tijdens de installatie, controleer
dan nogmaals de vc++ bestanden.

------------------------------------------------------------------Ga nu naar het bureaublad en start de wampserver door op het
icoontje te klikken (dubbel), is standaard al ingesteld om als
administrator te starten

Het icoontje verschijnt rechtsonder in de taakbalk en is eerst
rood om via geel naar groen te gaan, dat betekent dat allebei
services zijn gestart (Apache en mysql)
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Uitleg over hoe de Wampserver werkt
Start de Wampserver via de snelkoppeling op het bureaublad, er
verschijnt kort een scherm, hierna krijg je het Wampmanager icoontje
rechtsonder in de werkbalk. Het icoontje moet GROEN zijn.
Incidenteel verschijnt het icoontje niet en dan zit het in het verborgen
gedeelte van de werkbalk, klik dan even op het “driehoekje”.
Zoek het icoontje van de Wampmanager op en sleep deze naar de
werkbalk.

Dit icoontje kan drie verschillende kleuren hebben:
Rood en dit betekent dat er geen enkele service van de wampserver
gestart is.
Oranje betekent dat er tenminste één service gestart is maar nog niet
alle benodigde services.
Groen betekent dat alle services gestart zijn.
Om de Wampserver te kunnen gebruiken is het vereist dat het icoon
groen is van kleur.
Het heeft geen zin om Apache, PHP MySQL or MariaDB functies aan te
roepen als het icoon niet groen is.
Als het icoon niet groen wordt dan kun je kijken op het forum van Wamp.
http://forum.wampserver.com/list.php?2
Rechtermuisklik op dit icoon geeft toegang tot:
- Over: gebruikte versies en overige informatie.
- Ververs: Maakt opnieuw de wampmanager.ini file aan.
- Help: Toegang tot de Wampserser Help Forums
- Taal: De gebruikte taal aanpassen.
- Wamp parameters: Hiermee kun je bepaalde Wampserver opties
aanpassen.
- Tools: Mogelijkheden om problemen op te lossen.
- Sluiten: Nodig om de Wampserver af te sluiten. Dit moet je doen
VOORDAT je Windows afsluit om geheugendumps te voorkomen van PHP,
MySQL and MariaDB en zo dataverlies veroorzaakt.
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Linksklikken op dit icoon geeft toegang tot:
- Toont de beschikbare versies van PHP, Apache en MySQL.
- Geeft direct toegang tot de localhost.
- Geeft toegang tot PhpMyAdmin (MySQL / MariaDB GUI)*
- Geeft toegang tot Adminer(MySQL / MariaDB GUI)*
* Kan aan en uitgezet worden in Wamp instellingen.
- Virtualhosts Submenu
- Opent met de verkenner van de www folder
- Verschillende submenu’s voor Apache, PHP, MySQL en MariaDB waarmee
je de versie kunt wijzigen; aan en uitzetten van het laden van modules of
extensies, instellingen aanpassen; services beheren; bestanden openen in
de standaard teksteditor (php.ini, httpd.conf, https-vhosts.conf, my.ini,
log files, etc.)
- Services Management: Stop, Start, Herstart

--- Starten van phpMyAdmin
Wanneer je phpMyAdmin start wordt er gevraagd om een gebruikersnaam
en wachtwoord.
Na installatie van Wampserver 3, is de standaard gebruikersnaam "root"
(zonder aanhalingstekens) en is er geen wachtwoord, dit betekent dat je
het veld wachtwoord leeg moet laten.
Waarschuwing:
Je logt nu in als root' zonder wachtwoord, dit als standaard MySQL
gebruiker met administrator rechten.
De MySQL server draait op de standaard gebruiker en staat open voor
indringers, het valt ten zeerste aan te bevelen om dit veiligheidsissue op
te lossen door een wachtwoord in te stellen voor de gebruiker 'root'.
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Dit is geen probleem zolang de toegang tot PhpMyAdmin lokaal blijft.
Echter sommige webapplicaties of CMS’en eisen dat de MySQL gebruiker
een wachtwoord heeft. Dan maak je een gebruiker met wachtwoord aan in
de PhpMyAdmin gebruikers tab.

--- Ondersteuning van MariaDB
Lees het bestand "mariadb_support.txt" in de wamp installatie directorie.

--- Gebruik van menu’s en submenu’s van Wampmanager
Gebruik niet het toetsenbord om door de menu’s en submenu’s van het
Wampmanager icoon te browsen.

--- Voor vragen aangaande Wampserver 3
Gebruik het daarvoor bestemde Wampserver forum:
http://forum.wampserver.com/list.php?2
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Klik met links op het groene
icoontje, daar zijn een paar items
die van belang zijn
Normaal zou je direct naar het
localhost venster willen gaan om
een project aan te maken, dat kan
nog steeds maar in deze
handleiding gaan we een virtual
host creëren om een
http://sitenaam mee te maken
i.p.v. localhost.
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Maar we gaan eerst PHP configureren.
Ga naar PHP→PHP Settings, waarna onderstaand venster
verschijnt.
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Plaats een vinkje of haal een vinkje weg voor de
PHP-instellingen (vinkje aanwezig betekent On, geen vinkje is
Off).
Bij elke nieuwe instelling zal WampServer opnieuw opstarten
(eerst oranje en daarna weer groen)
Neem onderstaande instellingen over
PHP Settings (de gele aangeduide settings zijn van toepassing voor oudere php
versies)
date.timezone
Europe/Amsterdam
ASP tags
Off
Auto globals JIT
On
Display errors
Off
Display startup errors
Off
Expose PHP
Off
File uploads
On
HTML errors
On
Implicit flush
Off
Log errors
On
Magic quotes GPC
Off
Magic quotes runtime
Off
Magic quotes sybase
Off
Register argc argv
Off
Register globals
On
Register long arrays
On
Report memleaks
On
max_execution_time =
300
post_max_size =
128M
upload_max_filesize =
128M
Short open tag
Off
Track errors
Off
Xdebug Auto trace
On
Xdebug Profiler enabler
On
Xdebug Profiler enabler trigger
On
Xdebug remote autostart
On
Xdebug remote enable
On
2000 compliance
On
Zlib output compression
On
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Open het php.ini bestand en pas de volgende regels aan
output_buffering = 4096
Naar: output_buffering = Off

error_reporting = E_ALL
Naar: error_reporting = E_ALL & ~E_DEPRECATED & ~E_STRICT
Sla vervolgens de php.ini op.

Linkermuisknop en klik op Restart All Services.
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Virtual host aanmaken
Maak een nieuwe map aan in de schijf bv. C:\mijnwebsites of
D:\mijnwebsites
In dit voorbeeld maak ik een map aan in D met naam
mijnwebsites (D:\mijnwebsites) met daarin een map
aangemaakt met de naam project1
Pak in die map (project1) een verse joomla zip bestand uit.
Klik nu met links op het groene Wamp icoontje →
Your VirtualHost → VirtualHost Management

In het venster wat nu opent in de browser vul je de naam in
van je website, in dit voorbeeld vul ik joonext.test in (.test
gebruik ik hier om .nl of .com te nabootsen)
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Klik nu op de met de tekst Start the creation of the virtualhost
Dit kan even duren
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In onderstaand venster wordt aangeven dat Virtual Host
joonext.test succesvol is aangemaakt.

In de oranje tekst word je erop gewezen dat je de DNS
opnieuw opgestart moet worden om de wijzigingen door te
voeren.
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Klik nu met rechts op het groene icoontje → Tools →
Restart DNS, het icoontje wordt oranje om even later weer
groen te worden.
Alles is nu klaar om een nieuwe website aan te maken, zoals je
gewend bent.
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Vul de naam localhost in de adres balk van je browser of klik
met links op het wamp icoontje →Your VirtualHost → localhost
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In onderstaand scherm klik je bij Your VirtualHost op je
aangemaakte site.

De joomla installatie kan beginnen.
(vergeet niet een database aan te maken)

Succes

Berend Bouma
Gebruikersgroep HCC Joomla Heerenveen
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