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MAMP - Apache, MySQL og PHP.
Inngangur.
CMS eða "Content Management System" kerfi á borð við WordPress og Joomla eru ekki
hugbúnaður sem hægt er að sækja (Download) og hefja hefðbundna uppsetningu eins og
við eigum að venjast. Uppsetningar þar sem við smellum á tiltekna skrá (“Install” eða “Setup
”) og fylgjum leiðbeiningum sem birtast á skjánum – Við köllum svoleiðis uppsetningar
stundum “Next -> next -> finished”. Dæmi um svoleiðis uppsetningar væru “Office” pakki, “
PhotoShop” eða “FireFox” vafrari svo einhver séu nefnd. Þetta er ekki hægt með CMS kerfin,
alla vega hefur höfundur ekki rekist á þá uppsetningu.
Áður en hægt er að setja upp staðbundna útgáfu af WordPress eða Joomla þurfum við því
að setja upp umhverfið sem þau eiga að “keyra í”. Þetta reynist mörgum erfitt að ná utan
um þar sem við höfum vanist því að uppsetning hugbúnaðar sé gerð fyrir okkur með
sérstakri skrá. Skoðum þetta aðeins nánar – Sjá mynd hér að neðan.
Við vitum að stýrikerfi vélarinnar þarf að vera til staðar því án þess gerðist ekkert. Næst
þurfum við því að setja upp vefþjón, gagnagrunn og PHP sé það
ekki þegar til staðar. Þetta þrennt er oft nefnt “Umhverfi” þ.e.
vefþjónn, gagnagrunur og PHP mynda umhverfið sem
WordPress þarf til. Þegar umhverfið, sem WordPress svo nýtir
sér, er komið upp og farið að virka getum við loksins farið í
uppsetningu á WordPress. MAMP býr umhverfið okkar til.
Við þurfum því að tryggja og eða gera eftirfarandi:
1. Stýrikerfi þarf að vera til staðar.
2. Setja upp vefþjónn, gagnagrunn og PHP (MAMP).
3. Setja upp WordPress.
Einhver gæti spurt “Hvers vegna ekki að búa til hugbúnað sem inniheldur vefþjón,
gagnagrunn, PHP og útgáfu af WordPress?” Tæknilega er það auðvitað hægt en
ávinningurinn væri ekki mikill og alltaf spurning hvaða útgáfur á að nota. Til að mynda er
einn útgáfa af vefþjóni betri en önnur? Passar þessi gagnagrunnur eða ekki? Það er líka
mikilvægt að við áttum okkur á að þeir sem búa til CMS kerfi á borð við WordPress koma
ekkert að þróun á gagnagrunnum eða vefþjónum. WordPress hins vegar notar ákveðna
tegund af vefþjóni, gangangrunni og tungumáli. Hvaða tegund WordPress notar má rekja
aftur til ársins 2001 þegar forveri þess var búin til. Þá var tekin ákvörðun um að nota vefþjón
sem heitir “Apache”, tungumálið “PHP” varð fyrir valinu og gögnin skildu geymd í “MySQL”
gagnagrunnum. CMS kerfi á borð við WordPress gerir sem sagt ráð fyrir að ákveðin
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hugbúnaður sé til staðar svo það virki. WordPress kann að tala við vefþjón á borð við
“Apache”, gagnagrunn sem heitir “MySQL” og skilur “PHP”.
Þó þetta hljómi mikið þá er það einmitt bara það – þetta hljómar bara mikið en er í raun og
veru nokkuð einfallt. Það sem margir framleiðendur hafa gert er að búa til umhverfið fyrir
okkur. Þeir hafa pakkað saman vefþjóni, gagnagrunni og látið PHP fylgja með ásamt því að
búa til uppsetningar skrá og stjórnborð til að stýra umhverfinu eftir að uppsetning er lokið.
En hvað þarf umhverfið okkar að innihalda? Hvað þarf að vera til staðar svo WordPress
virki? Í okkar tilviki erum við að leita að vefþjóni sem heitir “Apache”, gagnagrunni sem heitir
“MySQL” og tungumálinu “PHP” eins og hefur áður komið fram.
Eftirfarandi heiti er gott að leggja á minnið:
• Vefþjónn:
“Apache”
• Gagnagrunnur: “MySQL”
• Tungumál:
“PHP”
Við getum valið hugbúnað frá þó nokkrum aðilum, sem setja umhverfið upp fyrir okkur, en
sú útgáfa sem við komum til með að nota heitir MAMP og fæst bæði fyrir MAC og PC.
MAMP er skammstöfun og stóð áður fyrir Mac Apache MySQL PHP og var þá bara til fyrir
Mac OS. Með þróun á PC útgáfu af MAMP fyrir Windows varð þessu breytt og stendur
MAMP í dag fyrir My Apache MySQL PHP.
Eru aðrar útgáfur eins og XAMPP, WAMP, SecureWAMP... betri en MAMP? Hugsanlega,
kannski, já, nei – Við þessu er ekkert eitt rétt svar. Það góða er að líki okkur ekki við eina
útgáfu er hægt að skoða aðrar og við ekki bundin við eitthvað eitt ákveðið. Aðalmálið er að
átta sig á að til að geta sett upp CMS kerfi á vinnustöð viðkomandi (Ekki hýst úti í bæ) þarf
að setja upp hugbúnað á borð við MAMP, XAMPP, WAMP...
MAMP - Uppsetning.
Fyrst þarf að sækja nýjustu útgáfu af MAMP á https://www.mamp.info en passa um leið að
skráin sem sótt er sé fyrir rétt stýrikerfi. Uppsetning sem ætluð er fyrir MAC hefur oftast
endinguna .pkg og fyrir PC er endingin .exe
Þegar þetta er skrifað heitir MAMP skráin fyrir MAC - “MAMP_MAMP_PRO_3.5.pkg” og
fyrir PC heitir hún “MAMP_MAMP_PRO_3.2.exe”. Ósennilegt er að annað breytist en
númerin sem þarna eru og ættu notendur einungis að sjá þau hækka með nýjum útgáfum.
Þegar niðurhali er lokið þarf að finna skránna sem oftast lendir í möppu sem heitir
“Download”. Nú er ekkert að gera nema tví-smella á viðeigandi skrá og gangi allt að óskum
ætti uppsetning að hefjast. Komi upp vandamál tengd uppsetningunni er vert að skoða hvort
skráin sem sótt var sé örugglega sú rétta? Koma einhver skilaboð upp og sé svo hvað
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stendur nákvæmlega þar? Er viðkomandi notandi sem er að setja upp MAMP með
nægjanleg réttindi (Administrator) til að setja hugbúnaðinn upp?
Hér er ekki ætlunin að lista upp allt það sem getur farið úrskeiðis við uppsetningu á
hugbúnaði heldur benda á nokkur atriði áður en leitað er annað.
Dæmi – Uppsetning virkar ekki (MAC):
Stundum þar að losa um lásinn sem finna má
undir “Security & Privacy” og leyfa “Allow apps
download from” -> “Anywhere”.

Hér er dæmi um skilaboð sem komu upp þegar reynt var að
setja MAMP upp – Séu skilaboðin lesin kemur skýrt fram að
stillingar á vélinni leyfa ekki uppsetninguna eða “Your
security preferences allow installation of only apps from the
Mac App Store and identified developers.”
Til að leyfa uppsetninguna þarf því að fara í “System Preferences”, velja “Security &
Privacy” og breyta stillingum þar eins og kom fram hér að ofan. Einhverjir gætu séð
eftirfarandi skilaboð:

Hér er auðvitað hægt að velja “Open Anyway”. Tekið er fram að dæmið hér að ofan á við um
uppsetningu á MAC en sambærileg vandamál gætu komið upp á PC. Muna bara að skoða,
lesa skilaboðið og leita á vefnum (Googla) fyrir viðkomandi hugbúnað sem verið er að setja
inn. Líkur eru á að einhver annar hafi lent í sambærilegu og bendi á hvað gæti verið að.
Uppsetningin sjálf er lítið annað en “Next -> next ->
finished” eins og komið var að hér að ofan. Því ekkert
annað að gera en velja “Continue” eða “Next” og
samþykkja sjálfgefnar stillingar.
Fyrir hvert skref er ágæt að renna yfir textann sem lýsir
hvað er verið að framkvæma hverju sinni - Það er þó alls
ekki nauðsynlegt.
ü Vert er þó að haka við og setja hlekk fyrir stjórnborðið á skjáborð. Eða eins og sagt er á
ensku “Shortcut on desktop”. Það hjálpar okkur finna stjórnborðið.
Ef allt gengur að óskum eigum við að fá fulla uppsetningu á MAMP og tilbúin að skoða
stjórnborðið fyrir það nánar.
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MAMP - Stjórnborð.
MAMP kemur ávalt sem MAMP og MAMP Pro
– Þ.e. við uppsetningu er ávalt settar upp tvær
útgáfur. MAMP Pro er eitthvað sem við
munum ekki nota heldur einbeita okkur að
MAMP.
Myndin hér til hliðar er af stjórnborðinu fyrir
MAMP.
Við skulum fara yfir hvað er hvað:
1. Efst uppi til hægri má sjá “Apache Server” og “MySQL Server” box. Við eigum ekkert
við þessi box annað en þegar við ræsum “Servers” sjáum við þau vonandi breytast.
2. Hægra megin niðri er “Start Servers” sem svo breytist í “Stop Servers”
eftir ræsingu. Hér er verið að ræsa “Apache” vefþjóninn og “MySQL”
gagnagrunninn. Við komum mest til með að nota “Start” og “Stop” eftir
að við erum búin stilla MAMP umhverfið – Sjá “Preferences”.
ü Það er vert að benda á að þegar búið er að smella á “Start
Servers” eiga bæði boxin að breyta um lit. Takið eftir að þau
verða bæði að vera virk. Ef ekki þá er eitthvað að...
3. Fyrir miðjum skjá er “Open WebStart page”.
Hann verður þó ekki virkur fyrir en búið er
að ræsa þjónana (Servers). Sé smellt á hann
eftir ræsingu opnast vonandi vafrari með
slóð sem er eitthvað á þessa leið:
“localhost/MAMP/?language=English”
ü Hér er hægt að gera ýmislegt og sumt sem við verðum að stilla og setja upp
er gert hér. Undir “Tools” er til að mynda “phpMyAdmin” og vert að eyða
nokkrum tíma í að skoða það vel. Meira um “phpMyAdmin“ síðar.
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4. Vinstra megin má finna “Preferences” hnappinn – Sé smellt á hann opnast nýtt spjald
með fjórum stilli spjöldum.
ü Spjaldið hér til hliðar sést bara eftir að búið
er að smella á “Preferences” hnappinn.
Af þessu fjórum spjöldum eru “Ports” og “Web
Server” þau sem við þurfum að leggja mestu
áherslu á. Hin tvö þ.e. “Start/Stop” og “PHP”
skýra sig nokkuð sjálf.
Hér líkur yfirferð á stjórnborði MAMP og þá hnappa / virkni sem þar er að finna. Í raun og
veru eru þetta þrír hnappar þ.e. “Start Server”, “Open WebStart page” og “Preferences” en
við höfum engu breytt og óvíst hvort við getum í raun og veru ræst MAMP eins og er. Við
þurfum að skoða nánar “Ports” og “Web Server” sem finna má undir “Preferences”.
MAMP - “Ports” og “Web Server”.
Ports - Inngangur.
Hér er mikilvægt að stoppa við og skýra hvað “Ports” er og hvers vegna það fær sér spjald.
Ef lén er heimilisfang þá er port húsnúmerið – http://mbl.is:80 og https://netbanki.is:443
Hér að ofan eru tvö port dæmi, port 80 og port 443. Port 80 er frátekið fyrir http og 443 er
frátekið fyrir https (Https = Örugg síða – “Secure site”). Við sem notendur þurfum oftast ekki
að velta þessu fyrir okkur og myndum til að mynda aldrei slá inn slóð eins og sýnt er hér að
ofan. Við þurfum þess einfaldlega ekki því http er alltaf port 80 – Eða sjálfgefið.
Prófum að slá eftirfarandi inn í vafrara:
1. mbl.is
2. mbl.is:80
3. http://mbl.is
4. http://mbl.is:80
Ef þessar slóðir, hér að ofan, væru slegnar inn í vafrara og við nettengd ættum ættum við
ávalt að lenda á sama stað þ.e. heimasíðu Morgunblaðsins – Allt eru þetta http fyrirspurnir.
Nú ákveða þeir sem reka vefinn fyrir Morgunblaðið að stilla vefþjóninn sinn þannig að http
fyrirspurnum sé bara svarað á porti 8080. Þetta er hægt þ.e. að stilla vefþjóna til að svara
fyrirspurn á öðrum en sjálfgefnu port 80 en væri alls ekki af hinu góða því fæstir myndu
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finna vefinn þeirra eftir það. Allir sem vildu fara inn á MBL yrðu að bæta við númerinu 8080
á eftir slóðinni – mbl.is:8080
Heildarfjöldi porta sem í boði er, er 65.535 eða sextíu og fimmþúsund fimmhundruð þrjátíu
og fimm. Auðvitað þurfum við ekki að leggja 65 þúsund + port á minnið heldur vita að fyrstu
þúsund, eða 1024 nákvæmlega, eru “frátekin” fyrir ákveðnar þjónustur. Af þessum rúmlega
fyrstu 1000 er gott fyrir okkur sem notum WordPress að þekkja eftirfarandi port:
1. Port 21
FTP
2. Port 80
HTTP
3. Port 443
HTTPS
Hér er í raun og veru bara um létta yfirferð á hvað port eru og hvar þau eru notuð enda ekki
ætlunin að skýra í þaula hvað þau gera. Tökum bara með okkur að http fyrirspurnum er
svarað á porti 80 – Port 80 er sjálfgefið port fyrir HTTP.
MAMP - “Ports” spjaldið.
Nú skulum við skoða “Ports” spjaldið í MAMP.
Hvaða tölur standa nákvæmlega hjá hverjum og einum í
upphafi getur verið mismunandi en hér er:
Apache Port: 80
Nginx Port: 7888
MySQL Port: 8889
Þessar stillingar virka á vél höfundar en þurfa ekki endilega að virka á öðrum vélum. Hvort
þau virka ræðst mikið af hvað er uppsett á vél viðkomandi – Til að mynda hefur höfundur
rekist á nokkrar Windows 10 uppsetningar þar sem port 80 myndi ekki virka fyrir “Apache”
eins og hér er sýnt. Á þeim vélum var eitthvað annað uppsett sem notaði eða var að bjóða
uppá þjónustu og notaði port 80. Þar þurfti að nota port 8888 fyrir “Apache”.
Nú skulum við prófa að smella á “Set MAMP ports to default”
Nú höfum við breytt á hvaða port-i “Apache” er, en “Nginx”
og “MySQL” nota sama port og áðan. Við sem viljum setja
upp WordPress verðum að velja “Apache” og því myndi hann
með þessa stillingu svara http fyrirspurnum á port 8888. Við
yrðum því að setja númerið 8888 á eftir öllum hlekkjum eins og við ræddum um áðan. Dæmi
um þetta væri http://localhost:8888 - Stundum verðum við að sætta okkur við þetta þ.e.
vera með annað port fyrir http fyrirspurnir en port 80 þegar við setjum upp staðbundna
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uppsettningu. Fyrir því geta legið margar ástæður og erfitt að fullyrða nákvæmlega hvað
veldur.
Þar sem við viljum helst hafa “Apache” á port 80
skulum við breyta þessu og smella á “Set Web & MySQL ports to 80 & 3306”
Hér hefur ýmislegt breyst og sumt til batnaðar og annað
ekki. “Apache” vefþjónninn okkar er nú kominn á port
80 eins og við myndum vilja hafa hann. “MySQL” er líka
kominn á sitt sjálfgefna port 3306 en “Nginx” er líka á
port 80 alveg eins og “Apache”. Það gæti verið til
vandræða þar sem “Nginx” er vefþjónn alveg eins og
vinur okkar “Apache”. Við værum því hér með tvo
vefþjóna sem báðir væru stilltir til að svara http fyrirspurnum á porti 80. Til að koma í veg
fyrir að “Nginx” vefþjónninn sé eitthvað að trufla skulum við slá inn port 7888 fyrir “Nginx”
og velja “OK”
Best væri ef þessar stillingar myndu virka en svo þarf
ekki að vera. Stundum þurfum við að sætta okkur við að
nota önnur port eins og 8888 eða leita skýringa hvers
vegna ekki er hægt að nota port 80.
Án þess að geta lofað því myndi höfundur halda að
eftirfarandi tvö dæmi myndu leysa 90% af vandamálum:
Dæmi 1.
“Apache” port:
“Nginx” port:
“MySQL” port:

80
7888
3306

Dæmi 2.
“Apache” port:
“Nginx” port:
“MySQL” port:

8888
7888
8889

Muna bara að ef við verðum að nota dæmi 2 (Getum ekki ræst – “Start Servers”) verðum við
að bæta port-i 8888 fyrir aftan slóðina sem við notum þ.e. http://localhost:8888
MAMP - “Web Server” spjaldið.
Hér ákveðum við hvaða vefþjón við ætlum að nota og
höfum val um “Apache” og “Nginx”. Eins og áður hefur
komið fram viljum við tryggja að hér sé hakað við “Apache”.
Hér stillum við líka hvar vefþjóninn leitar að skránum fyrir
vefinn (WordPress skrár). Í sjálfum sér skiptir staðsetningin
sjálf ekki öllu máli heldur að við vitum nákvæmlega hvar hún er.
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Þeir sem eru á PC með Windows uppsetningu gætu viljað útbúa möppu sem heitir Vefur og
finna henni stað á C:\Vefur eða sambærilegt. Sé svo þá verður “Document root” í “Web
Server” að vísa á C:\Vefur – annars finnur vefþjónninn ekki skrárnar.
Sama á við um þá sem eru á MAC og viljað útbúa möppu sem heitir Vefur og finna henni t.d.
stað undir <UserName>-<Vefur>. Þeir verða líka að tryggja að “Document root” í “Web
Server” að vísi á <UserName>-<Vefur> – annars finnur vefþjónninn ekki skrárnar.
ü Sama hvað mappan kemur til með að heita og hvar við finnum henni pláss er það
eitthvað sem við verðum að muna. Inn í þessa möppu komum við til með að
afrita WordPress skrárnar síðar.
Þegar búið er að stilla hvaða vefþjón á að nota og ákveða hvar geyma á skrárnar má ýta á
“OK” sem tekur okkur aftur í stjórnborðið. Sjáum hvað gerist þegar við smellum á “Start
Servers”.
MAMP - “Start Servers”.
Nú skulum við gera ráð fyrir að búið sé að stilla MAMP eins og við viljum.
“Apache” vefþjónninn okkar sé á port 80 og við vitum hvar mappann okkar
góða er geymd.
Nú smellum við á “Start Servers” og eftir smá stund lýsa boxin tvö í hægra
horninu upp ásamt því að nú stendur “Stop Servers” þar sem áður stóð “Start
Servers”. Þetta segir okkur að MAMP sé að virka og við getum haldið áfram.
Til að vera alveg viss um að MAMP sé virkilega keyrandi skulum við smella á “Open WebStart
page” – Hnappinn fyrir miðju stjórnborðinu. Sé hægt að smella á hann og vafrari opnast
með eftirfarandi mynd segir það okkur að við séum á góðri
leið – “So far so good”.
Nú væri gott að sækja nýjustu útgáfuna af WordPress á
wordpress.org. Finna svo .ZIP skránna sem við vorum að
sækja og opna hana. Afrita allar skrárnar sem eru í .ZIP
skránni yfir í möppuna góðu sem við stilltum í “Preferences” -> “Web Server” undir
“Document root”– sjá hér að ofan.
Ef við bjuggum til möppuna Vefir eins og dæmið hér að ofan sýndi væru við
að fara setja WordPress skrárnar í hana. Mér er mikilvægt að muna að setja
ekki bara eina .ZIP skrá í möppuna góðu heldur allt innihald hennar. Þegar
þetta er ritað eru þetta um 19 skrár / möppur.
Nú ættum við að vera með keyrandi “Apache” vefþjón og “MySQL”
gagnarunn ásamt því að hafa prófað að opna “WebStart page”. Rétt í þessu
vorum við að afrita WordPress skrár yfir í möppuna góðu og sé allt að virka
eins og skildi skulum við opna nýjan glugga í vafrara (Safari, Chrome, Firefox...) og slá inn
http://localhost - Nú ættum við að sjá sambærilega mynd og er hér að ofan til hægri. EKKI
loka þessum glugga né smella á “Continue” eins og er – komum aftur að honum síðar.
http://wpskolinn.is

fyrirspurn@wpskolinn.is

Númer porta, localhost, TLD... Sitt lítið af hverju.
Nú er mikilvægt að muna að sumir gætu þurft að slá inn
http://localhost:8888 - ef það var port númerið sem við
urðum að nota fyrir “Apache” vefþjóninn. Munum að
stundum virkar ekki að nota port 80 fyrir hann. Við getum
sætt okkur við það eða leitað skýringa hvers vegna. Ef við
sættum okkur við að nota 8888 verðum við að muna að hafa það númer með þegar við
opnum vafrara og sláum inn http://localhost:8888 eða http://localhost:8888/frettir væri til
staðar mappa hjá okkur sem héti frettir.
Eins og einhverjir hafa örugglega giskað á notum við enska orðið “localhost” þegar við erum
með staðbunda útgáfu uppsetta. Það hefur ekkert með WordPress að gera heldur eitthvað
sem var ákveðið fyrir löngu - Hvers vegna notum við http://localhost en ekki eitthvað annað
hefur mikið með DNS að gera, hvað er stillt í svo kallaðri HOST skrá sem er á öllum vélum og
fleira. Alla vega er best að sætta sig bara við þetta orð og eyða ekki miklum tíma í að reyna
nota eitthvað annað.
Annað sem gott er að hafa í huga að við notum ekki TLD (Top Level Domain) eins og .is .com
eða .co þegar við erum að vinna með staðbundna útgáfur. Ef við myndum bæta .is við og slá
inn http://localhost.is myndi vafrarinn leita út á internetið eftir svari en ekki á vélinni okkar.
Nú erum við komin vel á veg þar sem umhverfið okkar er farið að keyra og við búin að sækja
WordPress – Við erum hins vegar ekki búin að útbúa gagnagrunninn okkar en það er
eitthvað sem við verðum að gera áður en við getum haldið áfram með uppsetningu á
WordPress.

phpMyAdmin – Gagnagrunnar.
Til að geta haldið áfram með uppsetningun á WordPress verðum við að útbúa gagnagrunn
og notanda sem getur talað við grunninn. Það
gerum við í “phpMyAdmin” sem við finnum
með því að fara í stjórnborðið fyrir MAMP og
smella á “Open WebStart page”.
Hjá höfundi birtist slóðin http://localhost/MAMP/?language=English í vafrara eftir að smellt
var á “Open WebStart page”. Þar fyrir neðan
birtist stika með “Tools” og undir því finnum
við “phpMyAdmin” - Veljum það.
Nú gæti mörgum brugðið og fundist það sem fyrir ber vera full mikið af því góða. Vissulega
er hægt að gera helling í “phpMyAdmin” en við
höfum bara áhuga á “Databases” og “Users”
spjöldunum eins og er.
Við skulum smella fyrst á “Databases” og búa
til einn grunn eða tvo.
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phpMyAdmin – “Databases”.
Á “Databases” spjaldinu finnum við innsláttar glugga undir “Create databases” en í honum
stendur, með ljós gráum stöfum, “Database name”.
Nú skulum við gefa grunninum nafnið wpdb_01 og
breyta “Collation” þar við hliðina í “utf8_general_ci”
en við veljum það úr listanum sem opnast þegar
smellt er örvarnar við endan á boxinu.
Nú skulum við smella á “Create” hnappinn og ef allt
gengur að óskum ættum við að fá “Database
wpdb_01 has been created”.

Við vorum rétt í þessu að útbúa gagnagrunn sem heitir “wpdb_01” – Hvað grunnar heita
skiptir kannski ekki öllu máli en góð regla er að velja ekki mjög löng nöfn og sér íslenska stafi.
En grunnurinn hefur engan til að tala við og því verður að útbúa notanda sem það getur. Án
notanda væri lítil not af grunninum.
phpMyAdmin – “Users”.
Nú er erfitt að fullyrða hvar hver og einn er þ.e. hvar viðkomandi er staddur. Við vorum rétt í
þessu að útbúa gagnagrunn og fengum skilaboð um að það hefði tekist. En alveg sama hvar
við erum stödd í “phpMyAdmin” þá getum við alltaf smellt á textann
í vinstra horninu uppi þ.e. bláa og appelsínugula “
” og
farið á upphafsreit – Við skulum gera það.
Nú skulum við velja aftur “Databases” spjaldið og búa til notanda fyrir grunninn okkar.
Finnum grunninn okkar úr listandum yfir “Database”.
Munum að grunnurinn okkar heitir “wpdb_01”

Förum sem sagt með bendilin á nafnið á grunninum og
smellum á það.
Nú eigum við að vera komin með eftirfarandi mynd upp og þurfum að finna “Privileges”
spjaldið sem ætti að vera vel til hægri.
Undir “Privileges” finnum við “Add user”
möguleika sem við skulum smella á.
Eftir að hafa smellt á “Add user” opnast alveg nýr
gluggi sem vert er að skoða vel.
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Nú ættum við að vera stödd á “Users” spjaldinu og áður en við förum lengra skulum við
tryggja að hakað sé við “Grant all privileges on database
“wpdb_01”.” rétt fyrir miðjum skjá.
Sé það til staðar skulum við halda áfram og búa til
notanda.
Við látum notandann heita “usr_db01” og veljum “local”
af þeim möguleikum sem finna má í “Host” og setjum
“Password” sem: 1234qwer

Nú er mikilvægt fyrir okkur að halda utan um þessar
upplýsingar því við munum koma til með að nota
þær við uppsetningu á WordPress. Í þessu dæmi eru
þær:
Gagnagrunnur:
Notandi:
Lykilorð:

wpdb_01
usr_db01
1234qwer

Nú er ekkert eftir nema finna “Go” möguleika neðarlega á síðunni og smella á það. Gangi allt
að óskum eigum við að fá upp: “You have added
a new user”.
Við höfum búið til notanda fyrir grunninn okkar
og gefið honum þau réttindi sem til þarf.
Nú getum við í raun og veru lokað glugganum
sem “phpMyAdmin” keyrir í og snúið okkur að klára uppsetninguna á WordPress.
Nú eigum við einn grunn og einn notanda sem hefur öll réttindi sem til þarf á grunninn.
Endurgera allt saman...
Á einhverjum tímapunkti gætum við viljað byrja upp á nýtt með hreina uppsetningu af
WordPress. Við gætum hafa breytt of miklu eða lent í einhverjum öðrum vandræðum sem
tæki of langan tíma að finna út úr. Þá er ekkert að því að fara í MAMP stjórborðið, stöðva
þjónana eða “Stop Servers” og henda öllum skránum úr möppunni góðu sem inniheldur
WordPress skrárnar. Við sækjum nýja útgáfu af WordPress og komum því fyrir í möppunni
eftir að hafa opnað .ZIP skránna. Næst myndum við svo ræsa þjónana eða “Start Servers” í
MAMP. Opna “phpMyAdmin” með því að smella á “Open WebStart page” og búa til nýjan
grunn og nýjan notanda sem við síðar tengjum við nýja uppsetningu af WordPress.
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WordPress
Nú getum við hafið uppsetningu á WordPress þar sem MAMP er uppsett og þjónarnir okkar
eru keyrandi ásamt því að hafa útbúið gagnagrunn og notanda fyrir hann.
Munum að við vorum með opinn vafrara þar sem WordPress var
tilbúið til uppsetningar. Við skulum finna hann aftur og smella nú á
“Continue”.
Við eigum að eiga allar upplýsingar sem WordPress
þarf svo okkur er ekkert að vandbúnaði að smella á
“Lets go!”.
Gagnagrunnur:
Notandi:
Lykilorð:

wpdb_01
usr_db01
1234qwer

Nú er komið að því að slá inn þær upplýsingar sem við bjuggum til í
“phpMyAdmin” áðan og að því loknu smella á “Submit”.
Hafi okkur tekist vel til eigum við að fá upp nýjan glugga eftir að
hafa smell á “Submit” með skilaboðum “All right, sparky!...” og við
smellum því á “Run the install”.

Nú er fátt eftir nema útbúa notanda fyrir WordPress og gefa
viðkomandi lykilorð. Hér skiptir litlu máli hvað slegið er inn svo
framarlega sem við gleymum því ekki. Við getum því smellt á
“Install WordPress” og hin mjög svo stuttu fimm mínútur fara í
hina eiginlegu uppsetningu á WordPress.
Nú er fátt eftir nema skrá sig inn í fyrsta sinn og einfaldast í
stöðunni að smella á “Log in” sem tekur okkur yfir á
http://localhost/wp-admin
Nú eigum við að vera með MAMP keyrandi, grunn og
notanda fyrir hann uppsettan ásamt því að hafa sett upp
WordPress.
Uppsetning sem þessi á að leyfa okkur að prófa og þróa ásamt
því að læra betur á WordPress. Ef allt fer til fja... má alltaf henda
WordPress uppsetningunni og byrja upp á nýtt.
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