ﺳﺎﺧﺖ وب ﺳﺮور ﻣﺠﺎزی وﯾﮋه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ

آﻣﻮزش ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺠﺎزی

ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺣﺮﻓﻪای وب ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞﻫﺎی وﯾﻨﺪوز ،ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ و
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﮏ )ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﻓﺮاﮔﯿﺮ در اﯾﺮان( ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺮ ﺳﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ وﯾﻨﺪوز،
ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ و ﻣﮏ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای داﺷﺘﻨﺪ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﻣﺘﻌﺪدی در اﺧﺘﯿﺎر ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار
دادهاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻫﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪه ﺣﺮﻓﻪای وب ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﺎر ﮐﺮدن در ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﻮﻣﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ وب ﯾﻌﻨﯽ ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ
اﻧﺘﺨﺎب ﺧﺮﻣﻨﺪاﻧﻪای اﺳﺖ .اﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ ﺗﻮﺳﻌﻪ وب ﻣﺠﺎزی اﯾﺠﺎد ﮐﺮده و از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ؟ ﻣﺎ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ ﻧﺤﻮه ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂ ﺗﻮﺳﻌﻪ را ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد.
وبﺳﺎﯾﺖﻫﺎی اﻣﺮوزی روی ﺑﺴﺘﺮی اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن آنرا ﭘﺸﺘﻪ  LAMLﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ LAMP .ﺳﺮﻧﺎم
واژهﻫﺎی  Linux ,Apache ,MySQL ,PHPاﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﭘﮑﯿﺠﯽ را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورد ﮐﻪ
ﻣﺎ ﺑﻪ آن وبﺳﺮور ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ .اﻟﺒﺘﻪ ﭘﺸﺘﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم  LEMPﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﮐﺎراﮐﺘﺮ  Eدر اﯾﻦ واژه ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از
 Nginxاﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ آن  engine xﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .در اﯾﻦ ﭘﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی آﭘﺎﭼﯽ از  Nginxاﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﻫﺮ دو ﭘﺸﺘﻪ ﺑﻪ واژه ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ اﺷﺎره دارﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ ﺗﻨﻬﺎ دﻟﯿﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﭘﺸﺘﻪ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻓﻨﺎوری دﯾﮕﺮی ﻫﻤﭽﻮن آﭘﺎﭼﯽ ﯾﺎ  Nginx، MySQLو PHP
ﻫﻤﮕﯽ اﺑﺰارﻫﺎ و ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ روی ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻓﻨﯽ
ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪیﻫﺎی ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ ﺣﺮف اول را در دﻧﯿﺎی وب ﻣﯽزﻧﻨﺪ.
ﻫﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد داده و ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ از ﭘﺎﯾﺪاری را اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه
ﻣﯽدﻫﺪ ﻃﺮاﺣﯽﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﯾﮏ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ .ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن وب ﻫﻤﻮاره از ﯾﮏ
ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﺧﺎصﻣﻨﻈﻮر ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻗﯿﻖﺗﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ روزاﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﮐﻤﺘﺮ
ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪه ﺣﺮﻓﻪای را ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﮏ ﺳﺮور را روی ﻫﻤﺎن ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻠﯽ اﺟﺮا ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﻧﺼﺐ دراﯾﻮرﻫﺎی ﮐﺎرت ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﺑﺎﯾﺪ آنرا راهاﻧﺪازی ﻣﺠﺪد ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻟﭗﺗﺎﭘﯽ ﮐﻪ آنرا ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺣﻤﻞ ﮐﻨﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﻪ اﺟﺮای ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد .روی ﯾﮏ ﺳﺮور،
ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎ و اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻧﺼﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺼﺐ آنﻫﺎ در ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﻋﺎدی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﺮدرﮔﻤﯽ را
ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آورد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﯾﮏ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻬﻢ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد .ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻣﯿﺎن ﭼﻨﺪ وﻇﯿﻔﮕﯽ و اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی
ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﻮﻣﯽ ﺗﻌﺎدﻟﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آورد؟ ﭘﺎﺳﺦ در ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ و آن ﻫﻢ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺠﺎزی ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺠﺎزی
ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ،اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ روی ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﭘﺎﯾﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﻨﺪ

ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞﻫﺎﯾﯽ ﻓﺎرغ از ﺳﮑﻮی ﭘﺎﯾﻪ را در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﭘﻨﺠﺮه ﮐﺎرﺑﺮدی در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ روی ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻓﺘﺎر ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ و ﺗﻨﻬﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪاز ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﻣﯽﺗﻮان اﺷﺎره
ﮐﺮد:
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺷﺘﺒﺎه در ﻧﺼﺐ ،ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی ﯾﺎ ﺣﺬف ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎ روی ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺠﺎزی ﭘﯿﺎﻣﺪی ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﺎ
راهاﻧﺪازی ﻣﺠﺪد ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺠﺎزی از روی اﯾﻤﯿﺞ اﻣﮑﺎن ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن ﻣﺸﮑﻞ وﺟﻮد دارد.
در ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﭘﯿﭽﯿﺪهای ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد ﺑﺎگ زﯾﺎد ﺑﻮده و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺑﺎگﻫﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺮش ﮐﺮده و
ﺑﻪ راهاﻧﺪازی ﻣﺠﺪد ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ راهاﻧﺪازی ﺑﻮده و ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ اﺛﺮ ﻣﻨﻔﯽ روی
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﻤﯽﮔﺬارد .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺠﺎزی را ﻣﯽﺗﻮان ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺟﻌﺒﻪ ﺷﻦ ﺗﺸﺒﯿﻪ ﮐﺮد.
اﮔﺮ ﻣﺠﺒﻮر ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺠﺎزی و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ ،اﯾﻦ اﻣﮑﺎن
وﺟﻮد دارد ﺗﺎ از اﺑﺰارﻫﺎ و ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﻤﭽﻮن آﭘﺎﭼﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی  Nginxروی ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺠﺎزی ﯾﺎ )ﺟﻌﺒﻪﻫﺎی
ﻣﺠﺎزی(  virtual boxesدﯾﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.

Vagrant

اﺑﺰاری ﮐﻪ ) Vagrantواﮔﺮاﻧﺖ( ﻧﺎم دارد ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺎﮐﺲﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪ ) (base boxesﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ
ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞﻫﺎی ﻟﯿﻨﻮﮐﺴﯽ از ﭘﯿﺶ ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی ﺷﺪهاﻧﺪ را ﻣﺴﺘﻘﺮ ﮐﻨﯿﺪ) .ﻋﻤﻠﮑﺮد واﮔﺮاﻧﺖ را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺎ داﮐﺮ ﺗﺼﻮر
ﮐﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا داﮐﺮ از ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮﻫﺎ و ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﮐﺮﻧﻞ ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ ﮐﻪ روی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ اﻣﺎ اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ ﺷﺒﯿﻪ
ﺑﻪ واﮔﺮاﻧﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺠﺎزی را روی ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ دﯾﮕﺮی راهاﻧﺪازی و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ (.ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻓﺮض را ﺑﺮ
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮔﺬاﺷﺘﻪاﯾﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪه وب در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺧﻂ
ﻓﺮﻣﺎن ﺗﺴﻠﻂ دارﯾﺪ.

ﻗﺒﻞ از آنﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺎﮐﺲﭘﺎﯾﻪ را ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی ﮐﻨﯿﻢ در اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺠﺎزی و ﯾﮏ واﮔﺮاﻧﺖ را آﻣﺎده ﮐﻨﯿﻢ.
اﺑﺘﺪا اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺠﺎزی روی ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﺧﻮد ﻧﺼﺐ ﮐﺮدهاﯾﺪ .ﺑﺮای ﻫﺮ دو
ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ وﯾﻨﺪوز و ﻣﮏ دو ﮔﺰﯾﻨﻪ  Virtual Boxو  VMwareدر اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار دارد .اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ از وﯾﻨﺪوز 10
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺠﺎزی  Hyper Vﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد.
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ  Vagrantup.comرﻓﺘﻪ و ﻧﺼﺐ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻨﺎﺳﺐ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
روی ﻫﺎرددﯾﺴﮏ ﯾﮏ ﭘﻮﺷﻪ ﻣﺤﻠﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﭘﻮﺷﻪ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎﮐﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ﮐﺎرﺑﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود.

ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی ﻣﺤﯿﻂ ﺗﻮﺳﻌﻪ وب
اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﮑﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﯾﮏ اﺗﻔﺎق ﺟﺎدوﯾﯽ در آن رخ دﻫﺪ PuPHPet .ﯾﮏ اﺑﺰار ﮐﺎرﺑﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺘﺨﺎب و ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ در ﭘﺸﺘﻪ  LAMLاﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮﻧﺪ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی  GUIﻻزم را اراﺋﻪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ.

اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺎرﺑﺮد اﺑﺰار  PuPHPetﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻣﻮردی ﮐﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ ﻧﯿﺴﺖ و  PuPHPetﻗﺎدر اﺳﺖ از زﺑﺎنﻫﺎی ﺳﻤﺖ ﺳﺮور
ﻫﻤﭽﻮن  Rubyو  Node.jsو ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﺟﺰای ﭘﺸﺘﻪ  LAMLﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد) .ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﺨﺼﺼﯽ
ﺟﺎوااﺳﮑﺮﯾﭙﺖ را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﯾﮏ زﺑﺎن ﺳﻤﺖ ﺳﺮور در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ،اﻣﺎ در ﮔﺮوه زﺑﺎنﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد(.
 PuPHetاﯾﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ را دارد ﯾﮏ ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی اوﻟﯿﻪ ﺑﺮای ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی واﮔﺮاﻧﺖ اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ وﯾﺰاد ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺑﯿﺶ از
ﺑﯿﺴﺖ ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ زواﯾﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد از اﯾﻦ ﻣﻮارد
آﺷﻨﺎ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ.
ﻫﺪف اﺳﺘﻘﺮار ) :(Deploy Targetاﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ ﯾﮏ اﯾﻤﯿﺞ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺮای
 Virtual Box ، VMwareﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﯾﺎ اﯾﻦﮐﻪ اﯾﻤﯿﺠﯽ ﺑﺮای ﯾﮏ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ اﺑﺮﻣﺤﻮر
ﻫﻤﭽﻮن  Digital Ocean، AWSﯾﺎ ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد.
 : System> Packagesاﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﯾﮏ ﻧﺼﺐ ﻋﺎدی ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻧﯿﺎز
دارﯾﺪ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭘﮑﯿﺞﻫﺎی وﯾﮋهای ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﻮزﯾﻊ ﭘﺎﯾﻪ
ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ .اﮔﺮ در ﻧﻈﺮ دارﯾﺪ واﺑﺴﺘﮕﯽﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮای اوﺑﻮﻧﺘﻮ را ﻣﺸﺨﺺ
ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ از ﻋﺒﺎرت  Build-essentialsاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای ﺗﻮزﯾﻊ  CentOS7ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪ  Development Toolsرا
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
 :Web Serversﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب آﭘﺎﭼﯽ ﯾﺎ  Nginxﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺴﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﭘﺸﺘﻪ  L(A|E)MPاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.
 :Languagesﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب زﺑﺎنﻫﺎی  PHP، Ruby، Node.JSﯾﺎ ﭘﺎﯾﺘﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.

 :Databasesﯾﮑﯽ از ﺟﺬابﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﯾﻦ اﺑﺰار اﺳﺖ ﮐﻪ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮار ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن ﻣﺎﺷﯿﻦ
ﻣﺠﺎزی ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ  MySQLﮔﺰﯾﻨﻪ ﭘﯿﺶﻓﺮض اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ از
ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ از  MariaDBاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺧﺎصﻣﻨﻈﻮره ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در آﯾﻨﺪه ﺗﻤﺎﯾﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ از آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
 PuPHPetدر آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﯾﮏ آرﺷﯿﻮ از ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪیﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ از آنﮐﻪ ﺳﺮور ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد را
ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی ﮐﺮده و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ در ﭘﻮﺷﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻓﺎﯾﻞ آرﺷﯿﻮ ﺷﺪه را از ﺣﺎﻟﺖ ﻓﺸﺮده ﺧﺎرج ﮐﻨﯿﺪ.
اﮐﻨﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮﻣﺎن زﯾﺮ را اﺟﺮا ﮐﻨﯿﺪ:
$ vagrant up
ﺧﺮوﺟﯽ ﻓﺮﻣﺎن ﻓﻮق ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد:

ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦﮐﻪ  Base boxدر ﭘﻮﺷﻪ ﻣﺤﻠﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺷﻤﺎ ﻗﺮار دارد ،واﮔﺮاﻧﺖ اﯾﻤﯿﺞ را از ﻣﺨﺰن  Atlasﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺑﺎﮐﺲ از ﭘﯿﺶﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی ﺧﻮدش اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻓﻨﯽ ،ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺟﻌﺒﻪﻫﺎ را ﻣﯽﺗﻮان از ﻃﺮﯾﻖ اﺟﺮای ﻓﺮﻣﺎن $
 vagrant box add USER/BOXﺑﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺤﻠﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد
اﮐﻨﻮن ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺠﺎزی اﺟﺮا ﺷﺪه و ﺷﻤﺎ آﻧﻼﯾﻦ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ اﺟﺮای ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ﯾﮏ
ﺟﻠﺴﻪ  SSHدر ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺠﺎزی )ﻓﺎﻗﺪ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی( ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﯾﮏ ﺳﺮور  LAMPرا ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﺪ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﻪ آدرس How to Create a Virtual Web Development Environment
 and Serverﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:

1397  ﺑﻬﻤﻦ01

:ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺒﻊ
https://www.shabakeh-mag.com/workshop/14315/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%
DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C

