
Login system via .htaccess og PHP/mysql
Denne "artikel" beskriver hvordan man kort og enkelt via apache's .htaccess
bruger et login system, det er beregnet til steder hvor koden er krypteret med
md5. Det kunne være systemer som phpBB, phpnuke og php-fusion.
Skrevet den 02. Feb 2009 af webmasterdk I kategorien Webservere / Apache | 

Det kræver at du til din apache server har installeret modulet libapache-mod-auth-mysql.
Har du det ikke installeret kan det hentes her: http://sourceforge.net/projects/modauthmysql/
Har du debian, kan den installeres via apt.
Når det først er installeret, kræver det blot en simpel kode, som skal indsættes i en .htaccess fil.

    AuthName "Titel på siden der logges ind."
    AuthType basic
    AuthGroupFile /dev/null
    AuthMySQL on
    AuthMySQL_Empty_Passwords off
    AuthMySQL_Encrypted_Passwords on
    AuthMySQL_Encryption_Types PHP_MD5
    AuthMySQL_Host DIN-MYSQL-HOST
    AuthMySQL_DB DIN-MYSQL-DATABASE
    AuthMySQL_User DIN-MYSQL-BRUGER
    AuthMySQL_Password DIN-MYSQL-KODE
    AuthMySQL_Password_Table TABEL-MED-BRUGERE
    AuthMySQL_Username_Field CELLE-MED-BRUGERNAVNE
    AuthMySQL_Password_Field CELLE-MED-KODEN
    require valid-user

Hvad der bør bemærkes, er at det kræver at kodeordene er MD5 krypteret.
Dette bruges i mange BB og CMS systemer, så det er derfor let at integrere.
Blandt andet: phpBB, Php-NUKE, PHP-Fusion.
Skal siges det er min første artikel, håber den bliver vel modtaget. :)

Kommentar af the_email d. 26. Aug 2005 | 1

God info, men mangler en del forklaring

Kommentar af gudbergsen d. 26. Dec 2008 | 2

Siger kort og godt det den skal - kunne dog godt indeholde nogle flere oplysninger

Kommentar af mothail d. 03. Jan 2006 | 3

There-is-only-xul > Ja, det kræver apache, står ligesom også i introen!? Jeg tror det er tænkt som et
alternativ til PHP_AUTH_USER.
så hvem den useriøse er af jer 2 kan jo diskuteres...

Denne guide er oprindeligt
udgivet på Eksperten.dk

http://sourceforge.net/projects/modauthmysql/


Kommentar af dustie d. 25. Aug 2005 | 4

God info. Dog er artiklen en smule kort :-)

Kommentar af logitech33 d. 28. Aug 2005 | 5

meget meget dårlig.. burde ikke kost 5 points..burde ikke være her på exp.dk .. se
http://azero.dk/support/unix/password/

Kommentar af there-is-only-xul d. 26. Dec 2005 | 6

lol, latterligt. 1. Det kræver APACHE, linux er ligegyldigt, 2. AuthMysql er da heller ikke en nødvendig 3.
Det kan laves multiuser med PHP_AUTH_USER hvis det skal være...
Slet artiklen, istedet for at spilde folks tid, med sådan noget ligegyldigt pjat. webcafe.dk har også (gratis)
og MEGET bedre tutorial. | Og så får man tildelt dårlig karma for at give kritik... useriøst forfatter.

http://azero.dk/support/unix/password/

