
Como configurar o IIS para funcionar aplicações PHP 
 

Esse documento foi elaborado por Luciano Pedreira 

(http://www.lucianopedreira.com.br) e tem como objetivo: Apresentar os 

procedimentos necessários e suas devidas configurações para o 

funcionamento de aplicações PHP em um Servidor WEB Microsoft IIS (Internet 

Information Services). 

Nota: Está sendo levado em consideração que o servidor WEB (IIS), em questão, já 

esteja instalado. 

 

• Procedimentos para configuração do PHP: 

 

1. Criar o diretório C:\PHP . 

2. Fazer o download do arquivo compactado php-5.2.6-Win32.zip e extraí-

los no o diretório C:\PHP. 

OBS:. Fazer o download do arquivo php5ts.dll e movê-lo para o diretório C:\PHP. 

3. Criar os diretórios sessiondata e uploadtmp em C:\PHP. 

4. Renomear o arquivo php.ini-recommended para php.ini 

5. No arquivo php.ini fazer as seguintes alterações: 

 

. Descomentar e substituir cgi.force_redirect = 1 para cgi.force_redirect = 0 

. Substituir o extension_dir de: = “./” por: = "C:\PHP\ext" . 

. Acrescentar em doc_root =  "C:\Inetpub\wwwroot" . 

. Descomentar e substituir session.save_path = "/tmp" por 

session.save_path = "C:\PHP\sessiondata" . 

. Descomentar extension=php_curl.dll . 

. Descomentar extension=php_mbstring.dll . 

. Descomentar extension=php_mssql.dll . 

  OBS:. 1. Havendo necessidade para funcionamento da aplicação em questão,  

                   deverá ser descomentado outras extensões. Você poderá fazer o  

                   download de novas extensões (pecl-5.2.6-Win32.zip) e extraí-las para o  

                   diretório C:\PHP\ext . 

              2. Encontra-se também disponibilizado para download o arquivo php.ini já  

                   devidamente configurado.  

 

6. Em Variáveis de Ambientes (Propriedades de “Meu Computador” � Aba 

“Avançado” � Botão “Variáveis de ambientes”), selecionar a variável 

“Path” em Variáveis de sistemas, posteriormente clicar no botão “editar” 

e acrescentar ao final em “Valor da Variável”:    ;C:\PHP 



• Procedimentos para configuração no IIS: 

 

1. Nas Propriedades do Diretório Virtual / Site Virtual da aplicação em 

questão, ir na Aba “Pasta Base” � clicar no botão “Configurações” e 

adicionar: 

Extensão:  .php  |  Caminho executável: C:\PHP\php5isapi.dll 

 

2. Ainda nas Propriedades ir na Aba “Documentos” e adicionar o documento 

padrão index.php 

 

3. Somente em servidores WIN2003: Em Extensões e Serviços da WEB 

adicionar uma nova extensão de Serviços da WEB com o nome PHP e o 

caminho C:\PHP\php5isapi.dll e permiti-la. 

 

 

Como Testar: 

 

1. Criar um diretório com o nome sistemphp dentro do diretório 

C:\Inetpub\wwwroot  

 

2. Criar dentro do diretório C:\Inetpub\wwwroot\sistemaphp um arquivo com 

o seguinte conteúdo abaixo, e salvá-lo como index.php 

 

<html> 

<head><title>Informações do meu servidor</title></head> 

<body><? phpinfo(); ?></body> 

</html> 

 

OBS:. Encontra-se disponibilizado para download o arquivo index.php já pronto. 

 

3. Abrir o navegador e digitar na barra de endereço: 

http://localhost/sistemaphp 

 

Deverá ser exibida uma página contendo todas as informações do 

ambiente PHP instalado. 


