
Kjøre Wordpress på OSX

Alt etter hva du ønsker å bruke Webserveren til er det flere måter å gjøre dette på.
Ønsker du kun en side som skal dele sider du lager manuelt, med PHP, GD etc eller med server scripting eks Perl programmer i cgi-
bin er det bare å slå på webserven i deling og sette i gang.

Systemvalg->Deling

Webfilene kan u legge på brukerens webmappe eller på hovedmappen på serveren.
Leger du dem hos de enkelte brukerene vil adressen på lokalnettet være : http://din_ip_adresse/~ditt_kortnavn

Legger du det på maskinens "hoved" webmappe blir adressen:
http://din_ip_adresse

Disse filene finner du her for enkeltbrukerene:

(Bruker/Nettsider)

og for hovedmappen:

(/Library/WebServer/Documents/)

For å se hvordan det ser ut i nettleseren skriv inn adressen:
http://127.0.0.1/  eller http://localhost/

MEn her skulle vi se på Wordpress. Hadde egentlig tenkt å bruke PDO for wordpress for å installere wordpress uten å måtte installere 
mysql på maskinen, men fra siste versjon av wordpress fungerer ikke dette innstikket så da må vi bruke mysql alikevel.

Det er ikke noe problem å installere mysql på OSX, det er bare å laste ned pakken fra her:
http://dev.mysql.com/downloads/mysql/
Bruken av MySQL er helt identisk med slik den fungerer på andre Unix og Linux systemer så søk på dette slike steder for mer hjelp om 
dette.

Dobbeltklikk den nedlastede diskfilen

og installer alle tre filene der. Du får da et eget systempanel som du kan stare og stoppe databasen.



Gå inn på det nye systemvalget og sjekk at MySQL kjører:

Grensesnittet til MySQL er ikke enkelt, men vi skulle ikke bruke terminalen så da kan vi bruke et gratis verktøy for å kommunisere med 
databasen.

Last ned SquelPro fra SoureForge.net: http://www.sequelpro.com/
Programmet ligger i en Zip fil som om du har valgt det ekspanderes automatisk. Flytt denne til Programmer mappen så vet du hvor du 
finner den.

Start programmet og fll inn som under:



MySQL ble installert uten passord så dette lar du stå blank.

Det første vi bør gjøre er å sette passord på root brukeren:
velg: Database->User Accounts...

Skriv inn et passord i dialogboksen så er den saken ok.

Oppretter så database for wordpress



Kaller den for letthetskyld for wordpress, behold foreslåtte tegnsett UTF-8.

Vil legge til muligether for databasen til å legge til felt, slette etc. 

Velg wordpress databasen i nedtrekksmenen oppe til venstre:

Vi vil nå opprette en egen bruker som får rettigheter til å endre databasen.

Trykk på Users knappen 

Velg + nederst i kolonnen med brukernavn. Skriv inn ønsket brukernavn og et passord for brukeren på databasen 



Trykk deretter på Schema Privileges, marker wordpress i første kolonne og marker tekst i "Avaiable Priviliges og trykk på pil mellom 
kolonner for å få dem over i Grant Prilieges kolonnen. Å gi tillatelse til alt på databasen vil ikke være noe problem på en testserver, 
men sjekk på nett før du setter den i produksjon om det kan være en ide å slå av noen rettigheter for brukeren på denne databasen. Vi 
gir ikke denne brukeren noen globale rettigheter så unngår vi at en eventuell feil i programvaren kan utnyttes til å herpe med annet 
enn wordpress databasen.



Trykk på apply og avslutt programmer.

Så installasjon av wordpress.
Last ned wordpress fra http://wordpress.org, du kan også laste ned en norsk versjon, du finner info om dette hos wordpress.

Kopierer worpress mappen du lastet ned til /Bibliotek/WebServer/Docments/
Du må skrive administrator passord for å legge filen der, så det gjør du når du blir spurt.

Gå inn i nettleseren og skriv inn adressen:
http://127.0.0.1/wordpress/  (om du ikke nedret navn på wordpress mappen)

Siden du får opp nå ser ut som over, det er noen endringer du må gjøre på rettigheter, men vi skal vise alle feilmeldinger her.
Trykk på Create a Configuration File



Neste også enkel, klikk "Let´s go!"

Fyll inn med databasenavnet bruker og passord du opprettet tidligere og trykk Submit.



Dersom du får en feil nå kan det være passordet er feil, men er du helt sikker forsøk igjen med root som bruker og passordet du satte 
der. Går ikke det heller er det noe annet som er feil enn passord eller brukernavn. Forsøk å endre localhost til 127.0.0.1 og prøv igjen 
med første brukeren.

Om alt går som det skal skal du få opp dette vinduet:

Nå har vi to alternativer. Vi kan gi webserveren skriverettigheter til wordpress mappen, eller vi kan lage wp-config.php filen selv. 
Gjør her det siste alternativet siden dette er det sikreste.
Kopier alt inne i rammen som markert i vinduet over (bruk option+a)



Åpne en teksteditor (eks TextEdit) -jeg bruker Smultorn selv.

Lim inn teksten fra utklipp i en ny fil.
Lagre denne fila som "wp-config.php" og kopier den inn i wordpress mappen (rett i mappen)

Dersom du siden vil endre bruker eller passord på databasen kan du gjøre dette, men husk da å oppdatere infoen i wp-config.php 
filen samtidig om du fortsatt vil at wordpress bloggen skal fungere.

Når du er klar til neste steg trykk "Run the install"

Fyll inn informasjon om bloggen din i neste vindu 

Og trykk deretter på "Install wordPress" .



Beklager ja, dette var det hele. Nå er det bare å logge inn og begynne å bruke Wordpress. Eller en ting.
Du vil sikkert installere innstikk, temaer etc så da er det greit å gi webserveren mappen wp-content alle rettigheter.
Webserver brukeren heter _www.

Lykke til med Wordpressen din

Dersom noe mangler for at du skal få det til gi lyd til undertegnede så skal jeg få det inn i dokumentet.
23 nov 2011 Pål


