
PhpMyAdmin bruger installation
Her er forklaring på hvordan man opsætter phpmyadmin brugerne, så man kan
logge ind med sine egne brugere, og ingen anonyme kan logge på.
Skrevet den 02. Feb 2009 af amews_aj I kategorien Databaser / MySQL | 

Jeg har opfattelsen af at mange herinde ikke rigtig kan få phpmyadmin til at virke mht. bruger adgang..
Jeg har set mange spørgsmål om dette.

Jeg kører ud fra MySQL 5.0.51b
Nyeste version kan findes på www.mysql.com under downloads
Gennem hele eksemplet går jeg ud fra at stien til dine apache dokumenter er:
c:\webserver\Apache2\htdocs, ellers må du bare rette det selv. Igennem eksemplet går jeg
også ud fra at der ikke er kode på root brugeren fra starten.

Jeg vil gennemgå hele installtionen fra bunden af, vi starter med en installation af phpmyadmin 2.11.6

Først skal du hente PhpMyAdmin 2.11.6

http://prdownloads.sourceforge.net/phpmyadmin/phpMyAdmin-2.11.6-all-languages-utf-8-only.zip?downloa
d
Nyeste version kan findes på www.phpmyadmin.net[/i][/b]

-- Installation --
1. Pak filen ud til c:\webserver\Apache2\htdocs
2. Åben mappen c:\webserver\Apache2\htdocs
3. Find mappen phpMyAdmin-2.11.6
4. Omdøb den til phpmyadmin
5. Åben mappen
6. Omdøb filen "config.sample.inc.php" til "config.inc.php"
7. Åben filen i din editor
8. Find denne linje
   

$cfg['Servers'][$i]['auth_type']    = 'cookie';

9. Ret linjen til
   

$cfg['Servers'][$i]['auth_type']    = 'http';

-- -- -- -- -- -- -- --

Nu er selve phpmyadmin egentlig installeret, men nu skal vi have sat lidt sikkerhed på.
Alle og enhver kan nu udefra logge ind på din phpmyadmin, hvilket jo ikke er så smart, så her opretter vi
brugerne.

Denne guide er oprindeligt
udgivet på Eksperten.dk

http://www.mysql.com
http://prdownloads.sourceforge.net/phpmyadmin/phpMyAdmin-2.11.6-all-languages-utf-8-only.zip?download
http://prdownloads.sourceforge.net/phpmyadmin/phpMyAdmin-2.11.6-all-languages-utf-8-only.zip?download
http://www.phpmyadmin.net/i/b


-- Tilpasning af brugere --
1. Åben siden http://127.0.0.1/phpmyadmin/index.php i din webbrowser
2. Login med
    Bruger: root
    Kode:
3. Klik på "privilegier"
4. Sæt hak ud for "Enhver"
    Og under emnet "Fjern valgte brugere" trykker du "Udfør"
5. Tryk på "tilføj en ny bruger"
6. Udfyld følgende:
    Bruger: (den bruger du ønsker)
    Kodeord: (den kode du ønsker) (skal udfyldes i to felter)
    (Sæt hak i alle bokse)
    Tryk udfør
7. Tryk på det lille exit skilt i venstre side
8. Login med det brugernavn du lige har angivet (Ingen kode)
9. Tryk på "privilegier"
12. Marker "root"
    Og under emnet "Fjern valgte brugere" trykker du "Udfør"
13. Klik på det lille hus for at komme til forsiden
-- -- -- -- -- -- -- --

Nu skulle det virke, ingen kan komme ind udefra, kun ved hjælp af den bruger du har lavet..

Jeg håber du kunne bruge den, ellers må du jo spørge, og jeg kan evt. tilføje ting...

ChangeLog
---------
03/06-2008
Rettet fejl (forkert henvisning til konfigurationsfil)

09/06-2006
Artikel opdateret til nyere version af phpmyadmin.

20/06-2006
Sti til configfilen var ikke korrekt pga. den nye phpmyadmin version. Det er hermed rettet.
---------

Svar til evt. kommentar
---------
Skal der stå % ved vært i privilegier?: Ja det skal der, når du har udført guiden, står alt korrekt!
---------

Kommentar af human d. 11. Oct 2005 | 1

Kommentar af mnv_dk d. 04. Feb 2005 | 2

Absolut ikke 5 point værd, ikke noget man ikke havde fundet ud af hvis man havde sat sig lidt ind i
tingene!

Kommentar af kasper_knaldperle d. 05. Feb 2005 | 3

http://127.0.0.1/phpmyadmin/index.php


Hehe. Løste lige mit problem, så behøver jeg ikke fyre 60 point af på den konto :D

Kommentar af the_ghost d. 28. Feb 2005 | 4

God artikel.
mnv_dk >> Næsten alle artikler her på eksperten.dk er jo nogen du kunne have fundet ud af andre steder,
hvis du havde sat dig ind i tingene, så jeg syntes lidt det er en tam kommentar.

Kommentar af challenge d. 19. Apr 2005 | 5

Perfekt!
Mange tak for det, den er bare guld værd!
Skal der stå % under vært i privilegier?

Kommentar af alister_crowley d. 05. Feb 2005 | 6

Har ikke testet .. (gider ikke, er localhost mand) Men den ser god ud :)
Et emne som absolut mangler opmærksom hed. | mnv_dk Så brok du dig over alle artiklerne, da man jo
altid kan RTFM..

Kommentar af gaflen89 d. 01. Feb 2005 | 7

Har testet artiklen, og den virker fint

Kommentar af kamiga d. 15. Jun 2006 | 8

Super :-)

Kommentar af Shyah d. 18. Aug 2011 | 9

Exit-knappen er ikke ved mig. Nogle der kan hjælpe?


