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Instalação do MySQL 

1. Acesse http://dev.mysql.com/downloads/windows/installer/ e faça o download do 
arquivo de instalação do MySQL (mysql-installer-community-5.6.25.0.msi). Não é necessário fazer 
o cadastro para baixar o arquivo. 

2. Execute o arquivo de instalação. Durante a instalação, escolha a opção Custom e na janela de 
seleção dos pacotes a serem instalados, escolha: 

 MySQL Server – x86 

 MySQL Workbench – x86 

 
3. No final da instalação, defina uma senha para a conta root do MySQL (esta conta terá acesso 

total) e crie um usuário adicional (com o nome projeto_pi, por exemplo). 

 
As demais opções de instalação podem ser ignoradas. 

http://dev.mysql.com/downloads/windows/installer/


Testando o MySQL 

1. Abra o MySQL Workbench; 

2. Clique no botão “+” para adicionar uma nova configuração de conexão. Dê um nome para a 
conexão e escolha o usuário “projeto_pi”, como mostrado a seguir: 

 

3. Após criar a configuração de conexão, clique sobre o ícone da mesma para efetuar login no 
servidor MySQL; 

4. Utilize a interface do Workbench para criar um novo banco de dados. Clique no botão New 

Schema ( ) e forneça o nome bdTeste; 

5. Clique com o botão direito do mouse sobre o nome do schema criado e escolha a opção Set as 
Default Schema; 

6. Utilize a linguagem SQL para criar uma tabela de teste no banco de dados criado. Exemplo: 

   CREATE TABLE Aluno (matricula int primary key, nome varchar(30)); 

7. Insira alguns dados na tabela: 

INSERT INTO Aluno VALUES (1, 'Fulano'); 

INSERT INTO Aluno VALUES (2, 'Beltrano'); 

8. Confira o conteúdo da tabela: 

SELECT * FROM Aluno; 

Instalação e configuração do Servidor Web Apache 

1. Faça o download e instalação do Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2012 
(http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=30679); 

2. Faça o download do Apache (o arquivo está disponível em www.daniel.prof.ufu.br); 

3. Descompacte o arquivo e copie a pasta Apache24 para a unidade c:\ 

4. Certifique-se de que todos os arquivos e pastas do Apache estão dentro de c:\Apache24 

5. Abra o arquivo de configuração httpd.conf (c:\Apache24\conf\httpd.conf) no bloco de notas; 

6. No arquivo de configuração, localize o parâmetro DocumentRoot e altere a pasta para 
“c:/Apache24/htdocs” (atenção para o tipo da barra!!). Esta será a pasta padrão onde os 
arquivos das páginas (HTML, PHP, etc.) serão buscados pelo Apache; 



7. Acrescente as seguintes linhas no final do arquivo: 

PHPIniDir "c:/php" 

LoadModule php5_module "c:/php/php5apache2_4.dll" 

AddType application/x-httpd-php .php 

8. As linhas acima são necessárias para que o Apache funcione corretamente com o PHP, o 
qual deverá ser instalado, em seguida, na pasta c:\php. 

9. Salve e feche o arquivo. 

Instalação e configuração do PHP 

1. Baixe o PHP (versão 5.5.12) disponibilizado em www.daniel.prof.ufu.br; 

2. Descompacte o arquivo para a pasta c:\php; 

3. Entre na pasta c:\php, faça uma cópia do arquivo php.ini-development, e renomeie a cópia 
para php.ini; 

4. Abra o arquivo php.ini utilizando o editor WordPad; 

5. Procure pela linha short_open_tag e altere para: 

short_open_tag = On 

6. Procure pela diretiva doc_root e altere para: 

doc_root = "c:\Apache24\htdocs" 

7. Procure pela diretiva extension_dir, retire o ponto-e-vírgula no início da linha e altere para: 

extension_dir = "c:\php\ext" 

8. Na seção Dynamic Extensions do arquivo, retire o ponto-e-vírgula do início das linhas: 

 extension=php_mysql.dll 

 extension=php_mysqli.dll  

Esta configuração possibilita que o PHP reconheça os comandos de acesso ao MySQL. 

9. Salve e feche o arquivo. 

10. Adicione os caminhos c:\php e c:\php\ext para a variável de ambiente PATH do Windows. 

11. Execute o Apache como um serviço do Windows: 

a. Execute o prompt de comando do Windows como Administrador; 

b. Utilize o comando CD para navegar até a pasta c:\Apache24\bin; 

c. Execute o comando httpd.exe -k install. 

12. Reinicie o computador; 

13. Teste do apache. Abra um navegador de Internet e digite na barra de endereços localhost/ 

(Se o Apache estiver sendo executado, aparecerá a mensagem “It Works”); 

14. Teste do PHP. Crie um arquivo de texto com o nome teste.php na pasta c:\Apache24\htdocs e 
insira o seguinte código: 

<?PHP 

 for ($i = 0; $i < 10; $i++) 

   echo "Texto gerado com o PHP! <br>\n"; 

?> 

Abra o navegador e digite na barra de endereços: localhost/teste.php 



Teste do Apache com o PHP e o MySQL 

1. Crie um arquivo de texto com o nome mostraAlunos.php na pasta c:\Apache24\htdocs e 
insira o código a seguir. Ajuste os detalhes da conexão (como o nome de usuário e a senha) 
de acordo com os valores que você definiu durante a instalação do MySQL. 

<DOCTYPE html><html><head></head><body> 

<?php 

 $servername = "localhost"; 

 $username = "projeto_pi"; 

 $password = "123456"; 

 $dbname = "bdTeste";  

    

    // Create connection 

 $conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname); 

 

 // Check connection 

 if ($conn->connect_error) { 

  die("Connection failed: " . $conn->connect_error); 

 }  

 echo "Conectado com sucesso"; 

  

 // Consulta SQL a tabela Alunos 

 $sql = "SELECT * FROM Aluno"; 

 $resultado = $conn->query($sql); 

 if (!$resultado) 

  die("Ocorreu um erro ao executar a consulta: " . $conn->error); 

  

 if ($resultado->num_rows > 0) 

 { 

  echo "<h1>Conteudo da tabela Aluno:</h1>\n"; 

  echo "<table border=1>\n"; 

  echo "<thead><th>Matricula</th><th>Nome</th></thead>\n"; 

   

  // Navega pelo resultado da consulta, linha a linha. 

  // O metodo fetch_assoc constroi um array associativo 

  // para a linha corrente do resultado. 

  while ($row = $resultado->fetch_assoc())  

  {  

   echo "<tr>"; 

   echo "<td>".$row["matricula"]."</td>\n"; 

   echo "<td>".$row["nome"]."</td>\n"; 

   echo "</tr>\n"; 

  }     

  echo "</table>"; 

 } 

 else 

  echo "Nenhum dado na tabela Aluno"; 

  

 $conn->close(); 

?> 

</body> 

</html> 

 

2. Abra o navegador e digite na barra de endereços: http://localhost/mostraAlunos.php. Os 
dados inseridos anteriormente na tabela Aluno deverão ser apresentados. 

http://localhost/mostraAlunos.php

