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1. Instalacja serwera WebServ 

 

Plik instalacyjny serwera dostępny jest do ściągnięcia pod adresem 

http://elka.lok.org.pl/aktualizacje/webserv.exe 

 

Po ściągnięciu pliku, uruchamiamy instalator i przechodzimy przez kolejne jego kroki. 

 

Rysunek 1. Wstęp 

 

Rysunek 2. Tutaj konieczna jest akceptacja warunków umowy 

http://elka.lok.org.pl/aktualizacje/webserv.exe


 

Rysunek 3. Informacje o WebServ 

 

Rysunek 4. Pozostawiamy domyślny folder instalacyjny 

 

Rysunek 5. UWAGA! W tym kroku konieczne jest zaznaczenie PHP w wersji 4.4.4 oraz MySQL w wersji 5.0.42, jak na 
rysunku 



 

Rysunek 6. Nazwa folderu w menu Start, może pozostać bez zmian 

 

Rysunek 7. Tworzenie skrótu na pulpicie nie jest konieczne 

 

Rysunek 8. Podsumowanie przed instalacją 



 

Rysunek 9. Postęp instalacji 

 

Rysunek 10. Zakończenie instalacji. 

W systemie Windows XP możemy już w tym momencie uruchomić  WebServ i przejść do jego 

konfiguracji. W przypadku systemów Windows Vista oraz Windows 7 odznaczamy tą opcję, ponieważ 

konieczne jest wykonanie jeszcze kilku czynności: 

 W Exploratorze Windows odszukujemy folder WebServ, do którego właśnie zainstalowaliśmy 

program 

 Klikamy na niego prawym przyciskiem myszy i przechodzimy do właściwości tego folderu. 

 W zakładce Zabezpieczenia klikamy przycisk Edytuj, a następnie Dodaj. W polu tekstowym 

wpisujemy swoją nazwę użytkownika systemu Windows i klikamy OK 

 Teraz we wcześniejszym okienku na liście będzie nasz użytkownik, wybieramy go, i w polu 

poniżej zaznaczamy „pełna kontrola” 

 Takie same uprawnienia trzeba nadać plikom  

o C:\Windows\php.ini 

o C:\Windows\my.ini 

 

  



2. Pierwsze uruchomienie WebServ-a. 

 

 

Rysunek 11. Przy pierwszym uruchomieniu WebServ-a konieczne jest jego skonfigurowanie 

 

Rysunek 12. W tym kroku zaznaczamy opcję, aby WebServ uruchamiany był przy starcie systemu 



 

Rysunek 13. Zdalne sterowanie – pozostawiamy bez zmian 

 

Rysunek 14. Serwer http – pozostawiamy bez zmian 



 

Rysunek 15. W tym kroku ustawiamy maksymalny rozmiar plików i danych w formularzach na wartość 50MB, jak na 
rysunku 

 

Rysunek 16. Mysql – pozostawiamy bez zmian 



 

Rysunek 17. Serwer FTP – pozostawiamy bez zmian 

 

Rysunek 18. No-IP – pozostawiamy bez zmian 



 

Rysunek 19. Konfiguracja zakończona, klikamy przycisk „Zakończ” 

 

Dalej przechodzimy do ustawień programu WebServ, klikając na ikonkę WebServa znajdującą się przy 

zegarze systemowym. 

 

Rysunek 20. Ustawienia WebServa 



 

Rysunek 21. W zakładce "PHP"m, w polu "Zaawansowana konfiguracja" wybieramy "php.ini" 

 

Rysunek 22. W pliku php.ini wyszukujemy i zmieniamy wartości "max_execution_time" i "memory_limit" 

 

Rysunek 23. Wartość "post_max_size" zmieniamy, jeśli nie ustawiliśmy jej odpowiednio przy pierwszej konfiguracji 



 

Rysunek 24. Wartość "upload_max_filesize" zmieniamy, jeśli nie ustawiliśmy jej odpowiednio przy pierwszej konfiguracji 

 

Rysunek 25. Klikamy "Zastosuj" 

  



3. Instalacja Elki 

 

Po zainstalowaniu WebServ-a możemy już przejść do instalacji Elki. 

 

Rysunek 26. Wstęp 

 

Rysunek 27. Zakończenie istalacji 

 

  



4. Pierwsze uruchomienie Elki 

 

Po zainstalowaniu, Elka jest już gotowa do użycia. Wystarczy zalogować się, aby móc z niej korzystać 

(dane logowania zostaną dostarczone osobno do każdego ośrodka). 

 

Rysunek 28. Formularz logowania 

Po pierwszym zalogowaniu do Elki konieczne jest dokonanie wyboru ośrodka. 

 

Rysunek 29. Wybór ośrodka po pierszym zalogowaniu 



 

Rysunek 30. Elka gotowa do użycia 


