Een webserver opzetten
door Sebastiaan Ebeltjes
versie 06.06.25

Geschikt voor Windows Systemen (x86 32-bit)
Onderdelen:
-

Apache 2
PHP 5
MySQL 5
FTP server
Mail server
Backup

- Diverse veiligheids tips
- Veel aanvullende programma’s
- Uitgebreide configuratie tips

Contact
Phoenix Interactive

Homepage

[ phoenixinteractive.mine.nu ]

E-Mail

[ Phoenixinteractive@hotmail.com ]
[ wel leuk als je vermeld hoe je in het bezit van deze handleiding gekomen bent, en wat je mening van de handleiding is. ]

Phoenix Interactive Forum
[ forum.phoenixinteractive.mine.nu ]

Controle
[ versie ]

Klik hier om te kijken of je de recentste versie van de handleiding bezit!
Controleer regelmatig, zo blijf je helemaal bij!

[ MD5 ]

Bij dit document is een MD5 controle bestand toegevoegd.
De MD5 ‘checksum’ wordt ook weergegeven op de I-Boek pagina.

Dit bestand bevat een 'checksum' voor dit document, en is een controle-getal
dat specifiek bij dit document hoort.
Hiermee kun je controleren of de inhoud juist gedownload is en exact
overeenkomt met het origineel, zo kun je zien dat het document
compleet en onveranderd is.

[ Scriptboekje ]

Het scriptboekje is in deze versie geïntegreerd en wordt
aangegeven met het volgende symbool:

Inleiding
Met deze handleiding zet je een GOEDE webserver neer.
De programma’s die gebruikt worden zijn allemaal GRATIS (FREEWARE), en kan je zo downloaden.
Deze handleiding behandelt de volgende onderwerpen:
-

Het installeren van een webserver.
Het uitbreiden van de webserver doormiddel van PHP.
Een database opzetten dat communiceert met PHP.
Het beheren van je database.

-

Het installeren van een FTP server, zodat gebruikers bestanden kunnen uploaden.
Het installeren van een mailserver.
Het aanvragen van een GRATIS domeinnaam.
Hoe je je moet aanmelden bij een zoekmachine.

-

Hoe je een statistiekenpagina voor je server opzet.
Hoe je volautomatisch backups van je website maakt.
Diverse veiligheidtips.
En nog veel meer.

- De nieuwste software zoals o.a. Apache 2, PHP 5, MySQL 5, PHPmyadmin 2.8
Deze handleiding is tevens zeer leerzaam en je steekt er veel van op, zo is bij elke actie vrijwel uitleg gegeven,
tevens is de belangrijke informatie met een kleur geaccentueerd.
Er is geen sprake van Hink, Stap, Sprong!, alles is 1, 2 ,3 het kan best voorkomen dat je dezelfde bestanden
een aantal keer moet openen om het bij te werken, alles wordt hier duidelijk op volgorde weergegeven!

Voorwoord
Ik ben Sebastiaan Ebeltjes, en mag graag met computers werken, ik ben op vele fronten,
actief hetzij met websites, programmeren, comminucatie, en ik zou graag wat informatie met jullie willen delen.
Het begon allemaal toe ik een ‘Server unit’ opkocht, best wel een oud beestje maar met vele mogelijkheden.
Toen ik de server een paar dagen thuis had staan, werd het tijd dat ik er mee aan de slag ging, het leek mij wel
interessant om te kijken hoe het allemaal werkt dat hosten e.d., dus ik aan de slag met Apache, en na een
tijdje kwam ik er niet uit!, het lukte niet.
Nou mag ik ook wel graag en spelletje spelen, meestal online, dat deden we met een vaste groep, en heb eens
rondgevraagd hoe het zit met Apache, er zaten 2 personen bij die mij daar alles over konden vertellen,
zodoende heb ik bijna 3 dagen lang met een Amerikaan gepraat die me alles heeft uitgelegd.
Ik kwam genoeg fouten tegen, en het lukte ook niet altijd, maar hij wist wel een oplossing, ook het internet
heeft me geweldig geholpen, er staat genoeg op, alleen het zijn zoveel kleine stukjes, en je moet zoveel
zoeken, uitproberen en nog eens uitproberen.
Toen ik mijn eerste webserver op benen had gezet, had ik meteen een handleiding voor mezelf geschreven,
een soort van kladje, dat als ik alles opnieuw moet installeren, ik ongeveer wist hoe het zat en wat ik moest
doen.
En die tijd brak aan, ik had de server een jaartje lopen, en er een paar ‘vrienden diensten’ op gehost, het liep
allemaal gesmeerd, maar ik vond het toch wat rommelig na een jaar.
Dus toen hab ik alles verwijderd, en ben opnieuw begonnen, en ik dacht omdat er niet zoveel beschreven staat
over een webserver op het internet, vooral in het Nederlands niet veel, of hetzij allemaal kleine stukjes, ben ik
een uitgebreide handleiding gaan maken naar mijn eigen ervaring.
Het zal best af en toe te onzinnig zijn al die plaatjes en acties e.d., maar het is alleen maar om het jullie
duidelijk te maken, ik verwacht ook dat je wat van een computer af weet en hoe je met programma’s om moet
gaan, al komt dat soms niet zo over in mijn handleiding, mijn excuus…maar ik wil het voor iedereen zo
overzichtelijk mogelijk maken.
Al lijkt deze handleiding nogal groot…schrik niet, je komt straks zeer veel te weten hoe het er precies aan toe
gaat en wat voor functies de programma’s hebben, je kan natuurlijk ook heel eenvoudig een ‘all in one’ pakket
downloaden dat alles automatisch installeert (Apache, PHP, MySQL), maar weet je dan hoe alles werkt?, of hoe
je moet upgraden naar betere versies?, de software die in deze handleiding behandeld wordt is meer dan 720
MB groot, dat is niet te vergelijken met zo’n pakket van 25 MB!, dus al je echt wat leren wil, ga er rustig voor
zitten, en ga je gang.
Ik wens je veel sterkte met het opzetten van een eigen webserver, mocht je er niet uitkomen?, heb je ideeën?,
heb je een typefout gezien?, weet je nog aanvullingen?, laat het van harte weten door het op het forum te
vermelden, er wordt geprobeerd zoveel mogelijk vragen of problemen te beantwoorden, tevens zal deze
handleiding ook bijgewerkt worden!

Met vriendelijke groet van,
Sebastiaan Ebeltjes
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1.10 Het systeem
Hardware
Heb je ergens nog een oude computer staan die je toch niet meer gebruikt, dan kan hij perfect dienen als webserver,
je webserver krijgt aardig wat te voorduren, daarom zou ik persoonlijk toch aanbevelen om zeker een computer te
nemen met de volgende systeemeisen of beter:

Processor: 500Mhz
Geheugen: 256 MB
Hardeschijf: 10 GB

Besturingssysteem
Het is makkelijker om een server te starten met een Windows besturingsysteem dan met een Linux systeem.
Omdat ik verder zelf ook geen verstand heb van Linux ga ik dit ook niet behandelen!
Zorg dat je in iedergeval deze software bij de hand hebt:
· Windows XP
Aanbevolen wordt toch de professionele editie van Windows XP, deze biedt tevens ook ondersteuning voor
meerdere processors!
· Windows XP service pack 1
· Windows XP service pack 2
Dit o.a. voor het beveiligingscentrum van Microsoft, dus ook de firewall!
Installeer het besturingsysteem op de C schijf, nadat je dit gedaan hebt, vergeet dan niet de eventuele Windows
Updates te downloaden en te installeren voor een maximale beveiliging van je computer!

Bandbreedte
Het is verstandig dat je in het bezit bent van een Kabel of ADSL internet verbinding, het is van belang dat je genoeg
snelheid hebt om data te ontvangen en te versturen.

Te weten dat de upload snelheid, de download snelheid is van de gebruiker / surfer
Te weten dat de download snelheid, de upload snelheid is van de gebruiker / surfer
Voorbeeld:
Je hebt een upload snelheid van maximaal 90 KB/s dat houd in dat als er 3 gebruikers gaan downloaden op je server,
zij met ieder 30 KB/s downloaden, ect.
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1.20 De software
Alle software wat behandeld word is FREEWARE en kan je gratis gebruiken.

Licentie:

Onderdeel:

Naam:

Versie:

Freeware

Antivirus

Clamwin Antivirus

0.88.2.3

Freeware

Antispyware

Spyware Terminator

1.3

Freeware

Java

J2EE SDK & Server Platform

1.4.03 & 8.2

Freeware

Java

J2SE Java Runtime Environment (JRE)

1.5.0.07

Freeware

.NET Framework 2

.NET Framework 2

2.0

Freeware

Webserver

Apache 2

2.0.58

Freeware

PHP compiler

PHP 5

5.1.4

Freeware

Database

MySQL 5

5.0.21

Freeware

Bewerking

Notepad++

3.4

Freeware

Hulpprogramma

SQLyog

5.1.2

Freeware

Hulpprogramma

PHPmyadmin

2.8.1

Freeware

FTP server

CesarFTP

0.99g

Freeware

E-mail server

hMailserver

4.2.1 Build 197

Freeware

Statistieken

Analog

6.0

Freeware

Statistieken

Reportmagic

2.2.1

Freeware

Backup

Cobian Backup 7

7.6.0.351
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[ Ruimtegebruik Software ]
Naam:

Clamwin Antivirus
Spyware Terminator
J2EE SDK & Server Platform

Grootte
download:
5,6 MB
2,0 MB
138,6 MB

J2SE Java Runtime Environment (JRE)

19,1 MB

.NET Framework 2

23,5 MB

Ruimtegebruik
na installatie:

Versie:

19,9 MB 0.88.2.3
7,0 MB 1.3
252,7 MB 1.4.03 & 8.2
152,0 MB 1.5.0.07
88,4 MB 2.0

Apache 2

4,4 MB

23,0 MB 2.0.58

PHP 5

9,1 MB

20,3 MB 5.1.4

MySQL 5

40,0 MB

MySQL 5 (cache bestanden)

58,1 MB 5.0.21
98,2 MB

Notepad++

1,0 MB

1,9 MB 3.4

SQLyog

7,5 MB

7,0 MB 5.1.2

PHPmyadmin

3,7 MB

11,5 MB 2.8.1

CesarFTP

1,3 MB

0,8 MB 0.99g

hMailserver

3,5 MB

8,0 MB 4.2.1 Build 197

Analog

1,7 MB

3,5 MB 6.0

Reportmagic

1,8 MB

2,6 MB 2.2.1

Cobian Backup 7

6,0 MB

Totaal
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268,9 MB

11,0 MB 7.6.0.351
765,9 MB
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[ Software links ]
Naam:

Link:

Clamwin Antivirus

http://www.clamwin.com/

Spyware Terminator

http://www.spywareterminator.com/dnl/landing.aspx

J2EE SDK & Server Platform

http://java.sun.com/j2ee/1.4/download.html#sdk

J2SE Java Runtime (JRE)

http://java.sun.com/j2se/1.5.0/download.jsp

.NET Framework 2

http://msdn.microsoft.com/downloads/

Apache 2

http://httpd.apache.org/ http://www.apache.org/dist/httpd/binaries/win32/

PHP 5

http://www.php.net/downloads.php

MySQL 5

http://dev.mysql.com/downloads/mysql/5.0.html

Notepad++

http://notepad-plus.sourceforge.net/uk/about.php

SQLyog

http://www.webyog.com/sqlyog/index.php?adword=mysqlportal

PHPmyadmin

http://www.phpmyadmin.net/home_page/index.php

CesarFTP

http://www.aclogic.com/

hMailserver

http://www.hmailserver.com

Analog

http://analog.gsp.com/download.html

Reportmagic

http://www.reportmagic.org/index.html

Cobian Backup 7

http://www.educ.umu.se/~cobian/cobianbackup.htm

Image Magick

http://www.imagemagick.org/script/index.php

Domeinnaam registratie

http://www.dyndns.com/

IP Adres (provider) bekijken

http://www.watismijnip.nl
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1.30 Voorbereiding
Het is vooral handig om alvast wat kleine voorbereidingen te treffen om de rest van de installatie zo vlot mogelijk te laten
verlopen.
Dit geeft tevens ook een overzichtelijk eindresultaat, en voor onderhoud zeer prettig om mee te werken.
Zorg dat je tenminste 2 schijven al dan niet 2 partities hebt, dus een C en een D schijf !
· Gebruik de C schijf voor het besturingssysteem, en de desbetreffende webapplicaties.
· Gebruik de D schijf voor de webpagina's.
Deze schijven hoeven niet al te groot te zijn, ik zou voor de C schijf tenminste een
grootte nemen van 10 Gb!

Maak de volgende folders/mappen aan:
· 'wwwSoft' op de C schijf, hierin installeer je straks de webapplicaties, zoals Apache, PHP, MySQL e.d.
· 'wwwNet' op de D schijf, hier komt je webpagina of pagina’s in te staan.
Stel dat je D schijf een CD / DVD speler is, dan mag je ook gerust een andere schijf uitkiezen, maar in dit voorbeeld
behandelen we een D schijf.
Handig is dat je ook pen en papier bij de hand hebt, voor het opschrijven van gegevens zoals inlognamen en
wachtwoorden.
Windows is in tegenstelling tot Linux NIET hoofdletter gevoelig, of je bij directory paden nou wel of niet
hoofdletters gebruikt maakt niet echt veel uit.
ATTENTIE:
Informeer en/of kijk eerst welke ‘services’ (poorten) je ISP (internet service provider) blokkeert, meestal is dit poort 25
(mailserver), maar kan in sommige gevallen ook poort 80 blokkeren (http) en wordt daarom poort 8080 gebruikt, dit kan
best lastig zijn omdat je dan op een webpagina moet inloggen als ‘http://webpagina:8080’.
Blokkeert je ISP een poort die je echt nodig hebt (poort 21 en 80), dan wordt overstappen aangeraden als je een
webserver wilt draaien.
ATTENTIE:
Verwijder andere ‘webserver’ programma’s zoals Microsoft IIS e.d. (uitschakelen mag ook) als deze zich op je computer
bevinden, omdat deze programma’s voor conflicten kunnen zorgen met de programma’s die hier in deze handleiding
behandeld worden.
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1.31 Kladblok plus
Kladblok plus (oftewel Notepad++) is een handig alternatief als je bestanden niet kan bewerken met het orginele kladblok
van windows zelf.
Notepad++ wordt ook veel voor programmeertalen gebruikt, en geeft de desbetreffende tekst, gegevens, nummers ieder
een identieke kleur zodat het goed overzichtelijk wordt, Notepad++ biedt nog zeer veel meer opties.

Pakketgegevens:
Naam: Notepad++

Licentie: FREEWARE

Bestandsnaam: npp.3.4.Installer.exe

Versie: 3.4

Grootte download: 1 MB

Ruimtegebruik na installatie: 1,9 MB

Link website: http://notepad-plus.sourceforge.net/uk/about.php

Voorbeeld: Windows kladblok

Voorbeeld: Notepad++
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1.40 IP Adres (provider)
Een IP-adres is een uniek nummer en bestaat uit vier getallen tussen 0 en 255 gescheiden door punten, dat door netwerk
apparatuur (zoals routers en computers) wordt gebruikt voor onderlinge communicatie over het internet.
Elke computer of server op het internet heeft een eigen IP-adres.
Een IP adres kan er bijvoorbeeld zo uit zien: 128.155.7.18
Zonder IP-adres is een website, mailserver of hostnaam niet traceerbaar en dus niet bereikbaar.
Mensen met een eigen server hebben veel te maken met IP-adressen, mensen die internet voornamelijk gebruiken om te
e-mailen en webpagina's te bezoeken veel minder.

Sommige IP-adressen veranderen per internetsessie, dit zijn dynamische IP-adressen.
IP-adressen die altijd hetzelfde zijn, heten statische of vaste IP-adressen.
Om zelf een server te onderhouden wordt er een voorkeur gegeven voor een ’vast’ IP-adres, zodat je server goed
bereikbaar blijft.

Om snel je IP adres te achterhalen (van je provider) surf je naar:
http://www.watismijnip.nl (nederlands)
http://www.whatismyip.com (engels)

Noteer het IP adres op papier, aangezien je het vaak nodig hebt.
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1.41 IP Adres (lokaal)
Een lokaal IP-adres is een gegenereerd nummer en bestaat uit vier getallen tussen 0 en 255 gescheiden door punten, dat
door netwerk apparatuur zoals een router wordt gebruikt voor onderlinge communicatie over het internet en intranet.
Een lokaal IP adres kan er bijvoorbeeld zo uit zien: 192.168.123.114 of 10.0.45.32

IP Adres lokaal
Vraag eigenschappen op van je internet netwerk.
Ga naar het tabblad ’ondersteuning’.
Het ’IP-adres’ is je lokale IP.

IP Adres router
Vraag eigenschappen op van je internet netwerk.
Ga naar het tabblad ’ondersteuning’.
De ’gateway IP’ is je router IP.

Een Webserver opzetten, door Sebastiaan Ebeltjes

Algemeen – Router instellen

1.42 Router instellen
in 4 stappen
Hoe werkt een router precies?
Een router maakt van één IP adres, 4 IP adressen zodat je meerdere computers op één internet verbinding
kan sluiten
Je hebt bijvoorbeeld als IP 83.45.65.39 van je provider gekregen.

De router maakt van dit IP, 4 'interne' IP's aan (ook wel WAN genoemd), zodat je er 4 computers op aan kan sluiten.,
je 'interne' IP’s kunnen er bijvoorbeeld zo uit zien:
192.168.123.10
192.168.123.54
192.168.123.63
192.168.123.134
192.168.123.236

Å
Å
Å
Å
Å

Router (ook wel gateway genoemd)
Computer 1
Computer 2
Computer 3
Computer 4 (de webserver)

Nu gaat het erom dat als personen op je server (webpagina) willen komen, en ze tikken het IP van je in (in dit geval
83.45.65.39) dan moet de router POORT 80 doorschakelen naar je webserver toe (in dit geval 192.168.123.236), anders
weet de router niet naar welke computer de datastroom naartoe moet worden verzonden, men noemt dit ‘portforwarding’
(poortdoorschakeling).

[ Voorbeeldschema ]

Computer 1 (192.168.123.54)

poort 80

INTERNET
83.45.65.39

Computer 2 (192.168.123.63)

(ROUTER 192.168.123.10)

Computer 3 (192.168.123.134)

Computer 4 (192.168.123.236) (webserver)
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Om poorten door te schakelen, volg de volgende stappen:

Stap 01
Log in op de router door de gateway IP in te voeren in de internet browser.

Stap 02
Zoek ‘port forwarding’ instellingen (soms ook wel ‘virtual server’ genoemd)

Stap 03
Voeg de volgende poorten toe die doorgeschakeld moeten worden naar het interne IP
nummer van de webserver.
Poort:

Service:

Programma:

21

FTP

CesarFTP

80

HTTP

Apache

3306

MySQL database

MySQL

4848

Java Admin

J2EE

8080

Java HTTP

J2EE

8181

Java HTTPS

J2EE

Stap 04
Sla instellingen op, en reboot de router!
Niet op het reset knopje drukken! (hardwarematig).

Voorbeeld ‘portforwarding’.
Waarbij het IP 192.168.123.122 naar de webserver verwijst
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2.10 Clamwin antivirus
Clamwin is een goede virusscanner voor het besturings systeem, het enige nadeel is dat het geen bestandscanner in ‘real
time’ bevat (bij het openen van bestanden).
Je zal dan namelijk een folder/bestand handmatig moeten aftasten om een virus te ontdekken, maar dat is een niet al te
groot probleem want, je kan Clamwin zodanig instellen dat het op bepaalde tijden / dagen het systeem scant op virussen.
Clamwin heeft ook een automatische update, zodat je systeem vrij blijft van de recentste virussen!

Pakketgegevens:
Naam: Clamwin Antivirus

Licentie: FREEWARE

Bestandsnaam: clamwin-0.88.2.3-setup.exe

Versie: 0.88.2.3

Grootte download: 5,6 MB

Ruimtegebruik na installatie: 19,9 MB

Link website: http://www.clamwin.com/
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2.11 Installatie van Clamwin antivirus
in 6 stappen

Stap 01
Start de installatie.

op.

Geef een installatie folder

Dit programma kan gewoon
in het ‘programma bestanden’
folder worden geïnstalleerd!
Klik op 'next'.

Stap 02
Selecteer de onderdelen
om te installeren.
Klik op 'next'.
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Stap 03

op.

Geef een start menu folder

Klik op 'next'.

Stap 04
Vink ook de 'create desktop
icon' (creëer desktop icoon) aan.
Klik op 'next'.
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Stap 05

Klaar om te installeren.
Klik op 'next'.

Stap 06

De installatie is voltooid.
Klik op 'finish'.
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2.12 Configuratie van Clamwin antivirus
in 5 stappen

Stap 01
Open het Microsoft
beveiligingcentrum.
Klik op 'aanbevelingen'.

Stap 02
Vink aan dat je zelf een virusprogramma controleert.
Klik op 'ok'.
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Stap 03
Start Clamwin op.
Ga naar 'tools' Æ
'preferences' Æ
'general'.
Vink aan dat geïnfecteerde
bestanden direct moeten worden
verwijderd.

Stap 04
Ga naar 'scheduled scans'
Om Clamwin in te stellen voor
een wekelijkse systeemscan.
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Stap 05
Geef op wanneer je Clamwin
een virusscan wil laten uitvoeren
op de computer.
Klik op 'ok'.
Hier is een voorbeeld
genomen dat Calmwin het systeem
wekelijks op Zondag 12 uur
scant.
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2.13 Overzicht van Clamwin antivirus
Overzicht Clamwin antivirus
· Hier zie je het overzicht van Clamwin antivirus, simpel maar doeltreffend!
· Via de ’scan’ knop kan je wanneer je wil, scannen op virussen!

Clamwin antivirus op de achtergrond
· Zodra je het venster afsluit zal Clamwin antivirus zijn werk blijven doen in
de achtergrond!
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2.20 Spyware Terminator (antispyware)
Virusscanners houden natuurlijk niet alles tegen, ze zijn meer gespecialiseerd in virussen, maar men kent ook spyware, al
die vervelende popups, dialers, kwaadaardige ‘cookies’ en ‘scripts’ en zelf trojan’s.
Een goed programma om deze tegen te gaan is Spyware Terminator, deze heeft zelf een ingebouwde taakplanner zodat het
je systeem op bepaalde tijden/dagen doorgrondig kan onderzoeken en je zo vrij blijft van deze vervelende spyware.
Spyware Terminator heeft ook een automatische update, zodat je systeem vrij blijft van de recentste spyware!

Pakketgegevens:
Naam: Spyware Terminator

Licentie: FREEWARE

Bestandsnaam: SpywareTerminator.exe

Versie: 1.3

Grootte download: 2 MB

Ruimtegebruik na installatie: 7 MB

Link website: http://www.spywareterminator.com/dnl/landing.aspx
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2.21 Installatie van Spyware Terminator
in 7 stappen

Stap 01

Start de installatie.
Klik op 'next'.

Stap 02

Geef aan dat je akkoord
gaat met de voorwaarden.
Klik op 'next'.
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Stap 03

op.

Geef een installatie folder

Dit programma kan gewoon
in het ‘programma bestanden’
folder worden geïnstalleerd!
Klik op 'next'.

Stap 04

op.

Geef een startmenu folder

Klik op 'next'.
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Stap 05
Vink de vakjes aan om
iconen
te plaatsen op het bureaublad en
in het snelstart menu.
Klik op 'next'.

Stap 06

Klaar om te installeren.
Klik op 'install'.
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Stap 07

De installatie is voltooid.
Klik op 'finish'.
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2.22 Configuratie van Spyware Terminator
in 7 stappen

Stap 01
Klik op 'next'.

Stap 02
Vink aan dat er automatische
updates gedownload mogen
worden.
Klik op 'next'.

Een Webserver opzetten, door Sebastiaan Ebeltjes

Systeem Bescherming – Configuratie van Spyware Terminator

Stap 03
Vink aan dat de ‘real time’ (bij
elke actie) protectie word
geactiveerd.
Klik op 'next'.

Stap 04
Vink ‘no’ aan bij de vraag om
gegevens door te sturen naar hun
centrale.
Aangezien dit alleen
bandbreedte kost en er onbekend
is welke poorten er dan open
komen te staan.
Klik op 'finish'.
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Stap 05
Geef op wanneer je Spyware
Terminator een spyware snel
scan uitvoert wil laten
uitvoeren op de computer.
Klik op 'close'.

Stap 06
Ga naar het tabblad ‘realtime protection’ Æ ‘settings’ om diverse opties in te stellen voor de scans.
Vink alle vakjes aan, voor een volledige protectie!
Klik op ‘save settings’.
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Stap 07
Ga naar het tabblad ‘settings’ Æ ‘scheduler’ om een tijd in te stellen voor de wekelijkse scan, ik heb in dit voorbeeld
zondag, om 02:00 genomen.
Vink alle vakjes aan, zodat deze scan in de achtergrond wordt uitgevoerd, zonder enige melding
Klik op ‘save settings’.
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2.23 Overzicht van Spyware Terminator
Overzicht Spyware Terminator GUI
· Hier ziet je het overzicht van Spyware Terminator, het is een goed grafisch verzorgde GUI.
· Via de ‘scan’ knop kan je wanneer je wil, scannen op spyware!

Opmerking
Zodra je de GUI afsluit zal Spyware Terminator zijn
werk blijven doen in de achtergrond!
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3.10 Java
Zoals je misschien wel weet is Java een programmeertaal die tegenwoordig veelvuldig bij webpagina's gebruikt wordt.
Door gebruik te maken van kleine Java-programma's ('Applets' genoemd) kunnen webpagina's functies bevatten zoals
animaties, rekenmachines en andere leuke dingen.

Sinds Windows XP wordt Java niet meer met het besturingssysteem meegeleverd, en moet je deze apart downloaden
en installeren.
Java is nu een onderdeel van Sun Developer Network (SDN)
De JRE installatie bevat de 'runtime' (belangrijke basisonderdelen) bestanden voor java, dit is de basis, na de installatie
kunnen javascripts op je computer uitgevoerd worden.
De J2EE installatie bevat belangrijke server en 'runtime' onderdelen, en heeft JRE nodig.

Pakketgegevens: J2EE 1.4 SDK and Sun Java System Application Server Platform Edition 8.2
Naam: J2EE SDK & Server Platform

Licentie: FREEWARE

Bestandsnaam: j2eesdk-1_4_03-windows-ml.exe

Versie: 1.4.03 & 8.2

Grootte download: 138,6 MB

Ruimtegebruik na installatie: 252,7 MB

Link website: http://java.sun.com/j2ee/1.4/download.html#sdk

Pakketgegevens: Java Runtime Environment 5.0 Update 7
Naam: J2SE Java Runtime Environment (JRE)

Licentie: FREEWARE

Bestandsnaam: jre-1_5_0_07-windows-i586-p.exe

Versie: 1.5.0.07

Grootte download: 19,1 MB

Ruimtegebruik na installatie: 152 MB

Link website: http://java.sun.com/j2se/1.5.0/download.jsp
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3.11 Installatie van Java (JRE)
in 5 stappen

Stap 01
Start de installatie.
Selecteer ‘costom setup’.
Geef aan dat je akkoord
gaat met de voorwaarden door
op 'accept' te klikken.

Stap 02
Klik met de (linker)
muisknop op een vakje met een
‘1’ ervoor
Selecteer dan de optie ‘this
feature will be installed on
local hard disk’
Herhaal deze handeling
totdat alle ‘1’ tjes weg zijn.
Klik op 'next'.
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Stap 03
Installeer JRE naar
‘C:\wwwSoft\Java-JRE’
Klik op 'next'.

Stap 04
Selecteer de ‘internet
browsers’ om java te
integreren.
Klik op 'next'.

Een Webserver opzetten, door Sebastiaan Ebeltjes

Besturings paketten - Installatie van Java (JRE)

Stap 05

De installatie is voltooid.
Klik op 'finish'.
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3.12 Installatie van Java (J2EE)
in 8 stappen

Stap 01
Start de installatie.
Klik op 'next'.

Stap 02
Geef aan dat je akkoord gaat met de
voorwaarden.
Klik op 'next'.
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Stap 03
Geef als installatie folder op
‘C:\wwwSoft\Java-J2EE’
Klik op 'next'.

Stap 04

Nu is het mogelijk dat Windows firewall kan
opkomen.
Geef aan dat Java comminucatie met het internet
mag hebben.
Klik op 'blokkering opheffen'.
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Stap 05
Geef hier je gebruikersnaam
en wachtwoord op.
Vink de 'Prompt for admin
user name' aan, voor een
optimale beveiliging van dit
programma.
Zo zal dit programma altijd
om de gebruikersnaam en
wachtwoord vragen wanneer er
belangrijke functies worden
veranderd.
Verander geen gegevens over
de 'poorten', dit zijn de standaard
poorten.
Klik op 'next'.

Stap 06
Vink alles uit behalve 'Add bin
directory to path'.
Dit stelt andere programma's in
staat om gebruik te
maken van diverse Java functies.
Klik op 'next'.
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Stap 07

Klaar om te installeren.
Klik op 'install now'.

Stap 08

De installatie is voltooid.
Klik op 'finish'.
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3.13 Java testen
Om Java te testen gaan we een HTM bestand maken, open het kladblok en voer deze gegevens in:

Java test script
<script type="text/javascript">
document.write ("Uw browser ondersteunt Java!");
</script>
<noscript>
Uw browser ondersteunt GEEN Java!
</noscript>

Sla het bestand op als 'javatest.htm' en open dit bestand, je krijgt nu bericht of daadwerkelijk java ondersteunt wordt door
je browser.
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3.20 .NET Framework
Het .NET Framework is een door Microsoft ontwikkeld platform waarop verschillende soorten applicaties uitgevoerd kunnen
worden.
Het .NET Framework biedt een gemeenschappelijke basis die er voor zorgt dat verschillende soorten applicaties, zoals webapplicaties en desktop applicaties, van dezelfde functionaliteit gebruik kunnen maken, zodat er weinig verschil bestaat
tussen het maken van die applicaties.
Bovendien zorgt het platform ervoor dat applicaties (of delen daarvan) in allerlei programmeertalen gemaakt kunnen worden,
zonder dat daaruit problemen ontstaan.
Momenteel ondersteunen ruim 20 programmeertalen het .NET Framework, waaronder:
VB.NET, Ansi C, C++, JScript.NET, Java, Cobol, Perl, FORTRAN.
Applicaties die onder het .NET Framework werken, zijn te onderscheiden in vier verschillende soorten:
Windows Forms applicaties (desktop applicaties en client-server applicaties)
Windows Services (diensten)
ASP.NET applicaties (webapplicaties)
ASP.NET Web Services (diensten die via het web aan te roepen zijn door andere systemen)

Pakketgegevens: Microsoft .NET Framework Version 2.0 Redistributable Package (x86)
Naam: .NET Framework 2.0 beta 2

Licentie: FREEWARE

Bestandsnaam: dotnetfx.exe

Versie: 2.0 beta 2

Grootte download: 23,5 MB

Ruimtegebruik na installatie: 88,4 MB

Link website: http://msdn.microsoft.com/downloads/
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3.21 Installatie van .NET Framework 2
in 3 stappen

Stap 01
Start de installatie.
Klik op 'volgende'.

Stap 02
Geef aan dat je akkoord gaat met de
voorwaarden.
Klik op 'installeren'.
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Stap 03

De installatie is voltooid.
Klik op 'voltooien'.
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4.00 Apache webserver
Apache is de meest gebruikte webserver wereldwijd en is geschikt voor kleine sites en grote omvangrijke sites met vele
virtuele hosts.
Apache zorgt ervoor dat communicatie tussen internet en de computer plaatsvindt.
Als je dan je 'web adres' intikt, verwijst je IP naar een map / folder op de computer waar de webpagina opgeslagen staat.
Apache ondersteunt alles in HTML (een gewone website dus) later gaan we ook PHP aan Apache toevoegen.

Pakketgegevens:
Naam: Apache webserver

Licentie: FREEWARE

Bestandsnaam: apache_2.0.58-win32-x86-no_ssl.msi

Versie: 2.0.58

Grootte download: 4,4 MB

Ruimtegebruik na installatie: 23 MB

Link website: http://httpd.apache.org/
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-

http://www.apache.org/dist/httpd/binaries/win32/

Apache webserver - Installatie van Apache 2

4.10 Installatie van Apache 2
in 9 stappen

Stap 01
Start de installatie.
Klik op 'next'.

Stap 02
Geef aan dat je akkoord gaat
met de voorwaarden.
Klik op 'next'.
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Stap 03

Je krijgt informatie over Apache
te zien.
Klik op 'next'.

Stap 04
Vul hier je gegevens in.
Vul bij 'network domain' en
'server name' je IP adres in.
Vul bij 'administrator's e-mail
adres', je e-mail adres in.
Vink aan 'All users, port 80,
as service', dit houd in dat
buitenstaanders (internetgebruikers)
je pagina
kunnen bekijken via poort 80
Dit is een standaard poort voor
http!.
Klik op 'next'.
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Stap 05
Vink aan 'typical' (standaard)
installatie.
Klik op 'next'.

Stap 06
Kies als installatie folder
'C:\wwwSoft\'.
Die heb je al aangemaakt bij de
voorbereidingen.
Je hoeft namelijk geen
‘Apache2’ folder erachter te zetten,
deze wordt automatisch
aangemaakt!
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Stap 07

Klaar om te installeren.
Klik op 'install'.

Stap 08

Na installatie zal de firewall
opkomen.
Geef 'Apache' toestemming tot
het internet
Klik op 'blokkering opheffen'.
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Stap 09

De installatie is voltooid.
Klik op 'finish'.

Opmerking

Direct na installatie, ziet je
een paarse veer rechts onderin
naast de klok, als bij de veer een
groene 'play' icoon zichtbaar is,
dan is de service actief (apache
staat aan), als bij de veer een
rode 'stop' icoon zichtbaar is, dat
is de service gestopt (apache
staat uit).
Als je op die veer dubbelklikt,
dan verschijnt er dit scherm, hier
kun je o.a. Apache starten,
stopzetten of herstarten.
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4.20 Testen van Apache 2
Om eventueel Apache handmatig op te starten moet je in de 'bin' folder wezen, dus
'C:\wwwSoft\Apache2\bin\Apache.exe'.
Het configuratie bestand van Apache zit in Apache's 'conf ' folder, genaamd 'httpd.conf '.
('C:\wwwSoft\Apache2\conf\httpd.conf ').
Om te controleren of Apache draait, open je de explorer en vul je je IP nummer in, in de adres balk, als het goed is
gegaan, zie je de volgende inhoud zoals hieronder:

Opmerking
Mocht je helemaal geen webpagina te zien krijgen verzoek ik je vriendelijk om de router instellingen te controleren
(sectie 1.4x), en om de poorten door te verwijzen naar de server toe!
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4.21 Configuratie van Apache (.htaccess)
Het configuratie bestand van Apache zit in Apache's 'conf ' folder, genaamd 'httpd.conf '.
('C:\wwwSoft\Apache2\conf\httpd.conf ').

Om gebruik te kunnen maken van .htaccess moet je de ‘allowoveride’ instelling op ‘All’ zetten.
Wat .htaccess is en wat je er mee kunt kun je in hoofdstuk 15 (aanvullende configuratie) vinden.
We stellen het nu in, omdat PHP het ook vaak gebruikt en dat sommige scripts dat nodig hebben.

Gebruik .htacccess

Verander de 'allowoverride'
instelling, dan kan PHP ook gebruik
maken van .htaccess.
Wijzig 'allowoverride' naar
'All'.
Æ
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4.22 Configuratie van Apache (documentroot)
in 3 stappen
Om Apache te configureren zul je het configuratiebestand moeten openen, 'C:\wwwSoft\Apache2\conf\httpd.conf '
Als je wijzigingen aanbrengt is het niet nodig om Apache te stoppen hiervoor.
Apache leest gegevens maar één keer in, namelijk als het gestart wordt, dus als je wijzigingen aanbrengt dan heeft niemand
die op dat moment op je server surft er last van.
Om de wijziging van kracht te laten komen, zul je Apache moeten herstarten.
Zodra je het bestand hebt geopend wordt je meteen geconfronteerd met allemaal tekst / uitleg / gegevens / data e.d. ,
maar schrik niet, het is niet zo moeilijk als het lijkt.
We gaan het hier hebben over de 'documentroot' dat niks anders inhoud dan onze 'web pagina folder', deze is standaard
de folder 'htdocs' in de Apache map
Dus je website draait al in de map 'C:\wwwSoft\Apache2\htdocs'.
Maar je hebt als het goed is een map aangemaakt genaamd 'wwwNet' op de D schijf.
We gaan dus de 'web pagina folder' veranderen van 'C:\wwwSoft\Apache2\htdocs ' naar 'D:\wwwNet', zodat je je
webpagina op de D schijf kan zetten.
Nu je 'httpd.conf' hebt geopend met het kladblok, zoekt je naar 'Documentroot', zoals hieronder verder staat beschreven,
en verander de 'web folder' naar je D schijf toe.
Voer dezelfde bewerking nog één keer uit, maar dan voor de 'directory' gegevens daaronder.
Vergeet niet om de andere backslash te gebruiken Æ ' / '.

Stap 01
Verander de ‘documentroot’
naar ‘D:/wwwNet’.

veranderen in:

Stap 02
Hetzelfde geld voor de
'directory' instellingen die
daaronder staan.

veranderen in:
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Stap 03
Herstart Apache (restart).
Als het goed is gedaan, en je nu je IP in
de adresbalk typt dan krijgt je dit te
zien.

Fout
Krijg je deze foutmelding te zien?, dan heb
je een fout gemaakt
Bijvoorbeeld door een folder op te
geven die niet bestaat!
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4.23 Configuratie van Apache (aliases)
Om eventueel gebuik te maken van meerdere hardeschijven voor webpagina’s of locaties van webpagina’s, is het
verstandig om Apache daar naartoe te laten verwijzen, je doet dat door het toevoegen van ‘aliasen’.
Open ‘httpd.conf’ en zoek het gegeven ‘alias’ op, je kan zoveel verwijzingen opgeven als je maar wil!
De syntax om een verwijzing toe te voegen is:
Alias /naam/ “folder”
Uitleg:
Alias
Daar begin je mee.
<spatie>
/naam/ Hiervoor moet je eigenlijk http:// denken, dus http://naam/
<spatie>
”folder” Het volledige pad naar de folder tussen “ (haakjes).

Voorbeeld Apache alias

Je website is IP 85.48.10.12, dit verwijst vanzelfsprekend naar
de ‘documentroot’ (website pagina folder).
Geven we nu het volgende adres op:
‘85.48.10.12/fotogallerij/’ dan is de ‘documentroot’ de folder
‘fotogallerij’ op de E schijf.
En bij het adres ‘85.48.10.12/plaatjesjan/’ is de
‘documentroot’ namelijk ‘F:\fotos\jan\’.
Herstart Apache om de wijzigingen van kracht te laten komen!
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5.00 PHP compiler
PHP wordt tegenwoordig steeds meer gebruikt het biedt veel meer mogelijkheden dan HTML en Java, PHP kan ook met
databases overweg en je kan er prachtige website's mee maken.
PHP is een compiler, dat houd in dat het PHP scripts kan lezen en omzetten naar zichtbare informatie.
Voorbeelden van PHP zijn:
·
·
·
·
·
·

Content management systems (CMS)
Forums
Gastenboeken
Chatboxen
Foto gallerijen
Audiostreaming

PHP is op 2 manieren te gebruiken:
· als CGI commando van een webserver
· als een module van een webserver
Het gaat veel sneller en makkelijker als module, dus dat gaan we ook behandelen.

Pakketgegevens:
Naam: PHP Compiler

Licentie: FREEWARE

Bestandsnaam: php-5.1.4-Win32.zip

Versie: 5.1.4

Grootte download: 9,1 MB

Ruimtegebruik na installatie: 20,3 MB

Link website: http://www.php.net/downloads.php
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5.10 Installatie van PHP 5
in 2 stappen

Stap 01
Maak een folder aan in 'C:\wwwSoft\', genaamd 'Php5'.

Stap 02
Decomprimeer de ingepakte bestanden naar 'C:\wwwSoft\Php5\'.
Decomprimeer het zo dat het bestand ‘php.exe’ zich in 'C:\wwwSoft\Php5\' bevindt!
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5.11 Padnaam van PHP 5 toevoegen
in 4 stappen
De installatie van PHP bestaat uit een aantal bestanden die op den duur allemaal moeten samenwerken en / of geladen
worden, je kan daarom al de DLL (Dynamic Link Library) bestanden wel kopieren naar de ‘System’ folder van Windows
(C:\Windows\System32), maar dan krijg je een heel onoverzichtelijk geheel, en dat is niet de bedoeling.
Deze bestanden worden o.a. geladen:
· C:\wwwSoft\Php5\php5ts.dll (Hoofdprogramma van PHP 5)
· C:\wwwSoft\Php5\php5apache2.dll (PHP 5 module voor Apache 2)
· C:\wwwSoft\Php5\libmysql.dll (PHP 5 programma voor MySQL)
· C:\wwwSotf\Php5\ext\php_mysql.dll (MySQL module voor PHP 5)
Om het wel overzichtelijk te houden gaan we de hele PHP folder aan het ‘Pad’ toe voegen.

Stap 01
Klik met de rechter muisknop op ‘Deze computer’ en vraag
‘eigenschappen’ op.

Stap 02
Ga naar het tabblad ‘geavanceerd’.
Klik op ‘omgevingsvariabelen’.
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Stap 03
Klik onder de sectie
‘Systeemvariabelen’ op de padnaam (path)
Klik op ‘bewerken’.

Stap 04
Voeg hier je PHP 5 folder achteraan toe met de
regel:
;C:\wwwSoft\Php5
Nadat je dit gedaan hebt, klik je een aantal keer op
‘ok’.
Start het systeem opnieuw op!
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5.20 Configuratie van PHP 5 als module van
Apache 2
in 7 stappen
Er moeten redelijk wat wijzigingen e.d. handmatig worden aangebracht wil je PHP 5 gebruiken met Apache.

Stap 01
Om PHP later te configureren moet je het bestand 'C:\wwwSoft\Php5\php.ini-dist' kopieren naar
'C:\wwwSoft\Php5\php.ini'.
De locatie van het configuratiebestand van PHP is dan 'C:\wwwSoft\Php5\php.ini'.

Stap 02
Open het configuratie bestand van Apache
'httpd.conf ' met het kladblok.
Zoek de lijst met de 'LoadModule' en voeg
onderaan deze lijst het volgende toe:
LoadModule php5_module
"C:/wwwSoft/php5/php5apache2.dll”
Dit geeft aan dat je de PHP 5 module laad
voor Apache 2.

Stap 03

Nu ga je de 'index' php
extensies toevoegen aan Apache.
Standaard is dit 'index.html',
maar je wil natuurlijk ook
‘index.php’ kunnen openen,
daarvoor moeten je de
'directoryindex' aanvullen, voeg
daarom het volgende daar aan toe:
index.php index.cgi
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Stap 05

Je gaat de php bestanden die opgevraagd worden door de
php compiler halen, zodat deze informatie verwerkt kan
worden.
Dat doe je door het 'type' php toe te voegen aan Apache, zoek
het rijtje 'addtype' op, en voeg deze regels daar aan toe:
Addtype application/x-httpd-php .php
Addtype application/x-httpd-php-source .phps

Stap 06
Om ‘php.ini’ te vinden voor Apache voegen je deze regel toe:
PHPiniDir "c:\wwwSoft\Php5"

Stap 07
Sla het bestand op!
Herstart Apache.
Als je nu de Apache monitor opent en in je
webfolder kijkt en verder alles goed is gedaan zie je al
dat php door Apache geladen is.
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5.21 Configuratie van PHP (safe mode)
Het probleem is dat het model waarop PHP gebouwd is, uitgaat van een server waarop iedereen elkaar vertrouwt, dat is
niet in alle gevallen het geval.
Stel dat 1 persoon een onzorgvuldig geprogrammeerd php script op zijn website heeft staan.
Een hacker zou via dat script dan binnen kunnen komen.
Als we PHP dan niet in safe mode hebben staan, heeft deze hacker meteen toegang tot alle sites.
PHP is dus gebouwd om te draaien met de rechten van de webserver (apache).
Om toch een soort van beveiliging te bieden, is er de safe mode optie.
Die zorgt ervoor dat php geen file operaties uit kan voeren op andermans bestanden.
Hiertoe kijkt php eerst wie de eigenaar is van het php script en vervolgens wie de eigenaar is van het doelbestand.
Als deze verschillen gaat de operatie niet door.

Wat betekent dit?
· Je kan met PHP in safe mode met scripts geen mappen maken en daar bestanden in plaatsen.
· Je kan wel via FTP mappen aanmaken, en daar vervolgens met PHP bestanden in plaatsen.
Open het configuratiebestand van PHP 'C:\wwwSoft\Php5\php.ini' met het kladblok.
Zoek het volgende gegeven op ‘Safe mode’, en verander de waarde, hieronder is een voorbeeld gegeven om ‘Safe
mode’ aan te zetten

Instellen van PHP safe mode
Bij de instelling ‘safe_mode’, verander ‘Off’
naar ‘On’
Sla het bestand op en herstart Apache.
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5.22 Configuratie van PHP (upload filesize)
Het kan voorkomen dat er grote bestanden geupload worden, aangezien Apache een onbeperkte bestands grootte upload
limiet heeft, heeft PHP dat niet, deze staat standaard ingesteld op 2MB.
Hier volgen een aantal stappen om het bestands grootte upload limiet te verhogen.
Open het configuratiebestand van PHP 'C:\wwwSoft\Php5\php.ini' met het kladblok.
Zoek het volgende gegeven op ‘upload_max_filesize’, en verander de waarde.
Hieronder is een voorbeeld gegeven van een 10 MB limiet.

Voorbeeld PHP upload filesize
Verander de waarde ‘2M’ in ‘10M’ voor een 10
MB limiet.
Sla het bestand op en herstart Apache.

Æ
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5.30 PHP testen
Om PHP te testen kan je een PHP bestand maken, en in de 'root' van onze 'lege' website folder zetten.

Open het kladblok en voer deze gegevens in:

PHP test script
<? phpinfo(); ?>

Sla het bestand op als 'index.php' en plaats het in je internet folder.
Het php commando 'phpinfo' vraagt alle informatie op over PHP / Apache en je computer.

Als je nu je browser opstart en je IP nummer invult krijgt je als het goed is gegaan, PHP infomatie te zien zoals hieronder:
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6.00 MYSQL database
MySQL (Structured Query Language) is één van de bekendste database servers.
Met een web database kan een grote hoeveelheid data op de webserver bewaard en gemanipuleerd worden.
Met een scripttaal als PHP kan met behulp van MySQL data aangeroepen worden die direct geplaatst wordt op een
webpagina.

Pakketgegevens:
Naam: MySQL Database

Licentie: FREEWARE

Bestandsnaam: mysql-5.0.21-win32.zip

Versie: 5.0.21

Grootte download: 40 MB

Ruimtegebruik na installatie: 58,1 MB

Link website: http://dev.mysql.com/downloads/mysql/5.0.html
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6.10 Installatie van MySQL 5
in 6 stappen

Stap 01
Klik op 'next'.

Stap 02
Vink aan 'Costum setup type'.
Omdat je anders zelf geen installatie
folder kan selecteren.
Klik op 'next'.
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Stap 03
Klik naast het installatiepad op
'Chance' en vul in:
'C:\wwwSoft\MySQL5\'
Als de folder nog niet bestaat, wordt
deze vanzelf aangemaakt
Klik op 'next'.

Stap 04

Klaar om te installeren
Klik op 'next'.
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Stap 05
Selecteer 'skip sign-up' omdat je
geen account hoeft aan te maken, je
gebruikt immers de freeware versie.
Een account is niet verplicht dus
kunnen we overslaan.
Klik op 'next'.

Stap 06
Vink aan dat we de MySQL server
willen configureren, het configureren
gaan we hierna behandelen
Klik op 'finish'.
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6.20 Configuratie van MySQL 5
in 16 stappen

Het configuratiebestand van MySQL is 'my.ini' en is te vinden in de root van MySQL.
Het configureren van MySQL gaat helemaal grafisch en staat verder beschreven hieronder.
Voor als je het configuratie bestand ooit handmatig zou willen wijzigen e.d., het configuratiebestand van
MySQL is dan 'C:\wwwSoft\MySQL5\my.ini'.
Ik heb hier instellingen aanbevolen, je kan natuurlijk ook je eigen instellingen gebruiken, dit is geheel naar eigen keuze
en inzicht.

Stap 01

De configuratie wordt meteen na de
installatie van MySQL uitgevoerd.
Klik op 'next'.

Stap 02
Selecteer hier 'server machine' omdat je
een aparte computer hebt als server.
Heb je geen aparte computer als
server, dan vink je 'developer machine' aan.
Klik op 'next'.
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Stap 03
Kies hier voor een 'Multifunctional
database'.
Klik op 'next'.

Stap 04

Hier wordt gevraagd waar de 'tablespace'
(een soort van buffer) kan worden opgeslagen,
dit zijn 2 bestanden van ca. 41 Mb.
Meestal wordt gekozen voor 'Installation
path', maar alleen als je echt geen
schijfruimte meer hebt / kan missen, dan kan
je deze bestanden op een andere plaats laten
neerzetten waar wel genoeg ruimte aanwezig
is.
Klik op 'next'.
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Stap 05
Kies hier voor 'Decision Support'.
Dat houd in dat je een niet al te grootte
aanvraag verwacht op je database.
Als je een bandbreedte hebt van ca. 300
kb/s upload of minder dan moet je deze
instelling gebruiken.
Klik op 'next'.

Stap 06
Vink aan 'Enable TCP/IP Networking'.
De 'Enable Strict Mode' instelling is alleen
voor applicatie’s die dat gebruiken en er
mee overweg kunnen.
Als je later moeilijkheden hebt met het
installeren / uitvoeren van PHP apllicaties
kan je deze instelling altijd nog handmatig
uitzetten.
De poort blijft op 3306 staan, dit is de
standaard poort voor MySQL.
Klik op 'next'.
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Stap 07
Kies hier voor 'Standaard Character
Set'.
Klik op 'next'.

Stap 08
Vink aan 'Install As Windows Service',
dit houd in dat MySQL als service gebruikt
wordt.
Laat de naam staan als 'MySQL',
dit is de standaard naam waaronder MySQL
haar service verleend, anders wordt het
later, bij gebruik van programma's een
veelvoud van veranderingen aanbrengen.
Vergeet niet de 'Launch the MySQL
server automatically', aan te vinken zodat
de service automatisch wordt gestart bij het
starten van windows.
Vink aan 'include bin directory in
windows path'.
Zodat je zelf , maar ook andere
programma's gebruik kunnen maken van de
functies van MySQL overal op de computer.
Klik op 'next'.
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Stap 09
Geef hier je 'root' wachtwoord op.
Vergeet niet om deze ook ergens te
noteren, dit wachtwoord is van uitermate
belang om met de database te
communiceren.

Stap 10

Klaar om de service uit te voeren.
Klik op 'execute'.
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Stap 11

Je kan deze foutmelding te zien
krijgen (zo niet dan is de installatie
voltooid)
Dit geeft aan dat je de firewall (nog)
niet geconfigureerd hebt voor MySQL.

12.

Laat het venster staan en ga naar stap

Stap 12
Ga naar het 'configuratie scherm'.
Open 'windows firewall'.

Stap 13
Ga naar de tab 'uitzonderingen'.
Klik op 'programma toevoegen'.
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Stap 14
Klik op 'bladeren'.

Stap 15
Blader naar het bestand 'mysqld-nt.exe' dit houd de
service van MySQL voor Windows XP (NT) in.
Het bestand bevindt zich in de 'bin' folder van MySQL, dus:
'C:\wwwSoft\MySQL\bin\mysqld-nt.exe'
Klik op 'ok '.
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Stap 16
Ga nu weer terug naar de foutmelding
van MySQL
Klik op 'retry'.
Zoals je ziet gaat nu alles goed en heeft
MySQL toegang verkregen door microsoft
firewall.
De installatie is voltooid.
Klik op 'finish'.
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6.21 Configuratie van MySQL (strictmode)
MySQL versie 5 is veel ‘strenger’ dan versie 4, als je veel PHP applicaties tegenkomt die hier nog niet aan toe zijn of er
niet mee overweg kunnen, kun je MySQL 5 beter ‘compatible’ (gangbaar) maken zoals zijn voorganger, zodat de meeste
applicatie’s dat wel accepteren.
Daarvoor moet je de ‘Strictmode’ bij MySQL uit zetten.
Het configuratebestand van MySQL is ‘my.ini’ en bevindt zicht in de folder van MySQL.
In dit geval dus: ‘C:\wwwSoft\MySQL5\my.ini’

Uischakelen Strictmode
Zoek de ‘strict mode’
instelling en plaats er een #
(hekje) voor.
Deze regel wordt dan als
commentaar beschouwd en
wordt ‘strict mode’ niet
toegepast.
Sla het bestand op
Start het systeem opnieuw
op!
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6.22 Configuratie van PHP 5 voor MySQL 5
in 3 stappen

Nu je MySQL geïnstalleerd hebt, ben je er nog niet, PHP moet ook kunnen communiceren met MySQL, dit gebeurd door het
laden van een module van MySQL voor PHP 5, dat behandelen we in de volgende stappen.
Hetgeen dat automatisch gebeurde in versie 4 van PHP, maar bij versie 5 van PHP handmatig zal moeten worden
geconfigureerd (alleen ODBC wordt nog automatisch geladen)

Bij versie 4 van PHP:

Bij versie 5 van PHP:

Stap 01
Open ‘c:\wwwSoft\Php5\php.ini’ met het kladblok.
Omdat de MySQL module een ‘extension’ (uitbreiding) is, moet je het
pad van de uitbreidingen opgeven, oftewel de ‘extension dir’, de
uitbreidingen bevinden zich (bij PHP 5) in de ‘ext’ folder.

veranderen in:

Wijzig de ‘extension dir’ en geef de volledige padnaam op naar PHP’s
uitbreidings folder.

Stap 02

Nu het pad ingesteld staat kunnen we de module gaan laden.
Zoek de lijst met ‘extensions’ op, en verwijder ; bij:
extension=php_mysql.dll
Tekst achter deze tekens wordt niet door PHP gelezen en wordt als commentaar
beschouwd bij:
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Stap 03
Sla het bestand op.
Herstart Apache.
Ga naar je PHP test
pagina, als het goed is
gegaan, moet het volgende in
de lijst staan:
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6.30 MySQL testen
Om MySQL te testen moet je eerst een database aanmaken (zie hoofdstuk 7), daarna kan je een PHP bestand maken om
de verbinding te testen, open het kladblok en voer deze gegevens in:

MySQL test script
<?php
error_reporting(E_ALL);
$db = mysql_connect("localhost", "root", "WACHTWOORD") or die
("Verbinding mislukt");
mysql_select_db("DATABASE", $db);
echo 'Verbinding GELUKT!';
?>

Vergeet je wachtwoord en database niet in te vullen en sla het bestand op als 'index.php' in je webfolder.
Surf naar je website, je krijgt nu bericht of daadwerkelijk de verbinding gelukt is.
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7.10 MySQL beheren met SQLyog (beheerder)
Om MySQL te beheren is het handig om een goed overzicht te hebben over de databases.
Een mooi programma daarvoor is SQLyog, dit is een GUI (Graphical User Interface oftewel Grafische Gebruikers Instellingen)
voor MySQL.
Hiermee kunnen we makkelijk database aanmaken of verwijderen, dat overigens zeer handig is voor php scripts die niet
automatisch een database aanmaken.
Deze software is vooral handig voor MySQL database beheerders, dit programma is namelijk heel snel in het beheren
van databases.
Een ander programma genaamd PHPmyadmin wordt ook veel gebruikt alleen is deze langzamer en beter geschikt voor de
‘gebruiker’, deze hoeft dan namelijk geen software te installeren, omdat PHPmyadmin via de webbrowser wordt bediend.

Pakketgegevens:
Naam: MySQL databasebeheer (SQLyog)

Licentie: FREEWARE

Bestandsnaam: SQLyog512.exe

Versie: 5.12 FREE

Grootte download: 7,5 MB

Ruimtegebruik na installatie: 7 MB

Link website: http://www.webyog.com/sqlyog/index.php?adword=mysqlportal
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7.11 Installatie van SQLyog
in 10 stappen

Stap 01
Klik op 'next'.

Stap 02
Geef aan dat je akkoord gaat met de
voorwaarden.
Klik op ‘next’.
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Stap 03
Installeer SQLyog in je ‘wwwSoft’
folder.

Stap 04

De installatie is voltooid.
Laat setup SQLyog openen.
Klik op ‘finish’.
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Stap 05
Je zal dit schermpje telkens te zien krijgen wanneer je
SQLyog opstart.
Maar we mogen niet klagen, deze versie van SQLyog is
immers gratis.
Klik telkens op het ‘grijze’ gedeelte van het schermpje
om door te gaan.

Stap 06
Klik op ‘new’ om een MySQL server toe te
voegen.
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Stap 07
Vul hier een ‘naam’ in (bijvoorbeeld een
sessie).

Stap 08
Als je MySQL vanaf een andere computer wil
beheren, dan moet je bij ‘MySQL Host Adress’
het IP nummer van de server invullen, beheer je
MySQL vanaf de server zelf, dan laat je ‘MySQL
Host Adress’ op ‘localhost’ staan.
De ‘username’ is vrijwel altijd ’root’, deze
laat je dan ook staan.
Bij het ‘password’ vul je je wachtwoord in
zoals je opgegeven hebt bij de configuratie van
MySQL.
De ‘port’ (poort) instelling kun je beter op
‘3306’ laten staan, dit is de standaard MySQL
poort en heb je tevens ook opgegeven bij de
MySQL configuratie.
Klik op ‘connect’.
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Stap 09

Als je deze foutmelding te zien krijgt, heb je
waarschijnlijk een verkeerd wachtwoord
opgegeven.
Voer opnieuw het wachtwoord in, en probeer
het opnieuw.
Het wachtwoord is hoofdlettergevoelig.

Stap 10

Je bent nu ingelogd, je
kan nu MySQL beheren.
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7.12 Met SQLyog een database toevoegen of
verwijderen
Database toevoegen
Om een database te creëren ga je helemaal naar
boven en selecteer de ‘root@localhost’.
Klik met de rechter muisknop.
Selecteer dan ‘Create Database’.
Geef een database naam op.

Database verwijderen
Om een database te verwijderen selecteer
je de te verwijderen database.
Klik met met de rechter muisknop.
Selecteer dan ‘Drop Database’.
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7.20 MySQL beheren met PHPmyadmin
(gebruiker)
In tegenstelling tot SQLyog is PHPmyadmin beter geschikt voor de ‘gebruiker’, deze hoeft dan namelijk geen software te
installeren, omdat PHPmyadmin via de webbrowser wordt bediend.

Pakketgegevens:
Naam: MySQL databasebeheer (PHPmyadmin)

Licentie: FREEWARE

Bestandsnaam: phpMyAdmin-2.8.1.zip

Versie: 2.8.1

Grootte download: 3,7 MB

Ruimtegebruik na installatie: 11,5 MB

Link website: http://www.phpmyadmin.net/home_page/index.php
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7.21 Installatie van PHPmyadmin
in 2 stappen

Stap 01
Maak een folder aan in 'D:\wwwNet\', genaamd ' databasebeheer'.

Stap 02
Decomprimeer de ingepakte bestanden naar 'D:\wwwNet\databasebeheer\'.
Decomprimeer het zo dat het bestand ‘index.php’ zich in de folder 'D:\wwwNet\databasebeheer\' bevindt.
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7.22 Configuratie van PHPmyadmin
in 11 stappen

Surf naar 'http://IP/databasebeheer’, je zal dan deze foutmelding tegenkomen:

Je zal eerst PHPmyadmin moeten configureren.

Stap 01
Klik op ‘setup script’.
Je wordt automatisch doorgelinkt naar ‘http://IP/databasebeheer/scripts/setup.php’

Stap 02
Je krijgt een aantal waarschuwingen te zien, o.a. deze, dit wil zeggen dat PhpMyadmin geen configuratiebestand
kan vinden en/of laden.
Om dit te verhelpen maak je de folder ’config’ aan in de folder 'databasebeheer’.

Stap 03
Vernieuw/refresh de pagina van je internet explorer (eventueel 2x).
Nu zal de foutmelding verdwijnen.
Het bestand ‘config.inc.php’ is automatisch aangemaakt in de config folder (o bytes groot).

Stap 04
Klik op 'servers' Æ ‘add’.
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Stap 05

‘Server port’ en ‘server socket’ kunnen gewoon leeg blijven, hierdoor worden de standaard instellingen gebruikt.
Selecteer bij ‘Authentication type’ de instelling ‘http’.
Verwijder het gegeven ‘root’ bij de instelling ‘User for config auth’.
Aangezien er geen gebruiker is die op de root zou willen inloggen kan deze standaardinstelling leeggemaakt worden.
Vul bij ‘phpMyAdmin control user’ de gebruikersnaam ‘root’ in.
Vul bij ‘phpMyAdmin control user password’ het root wachtwoord in.
Vul bij ‘phpMyAdmin database for advanced features’ de database ‘phpmyadmin’ in.
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Stap 06
Klik ’actions’ Æ ‘add’.

Stap 07

Je krijgt een melding te zien dat de server met succes is toegevoegd.
Klik ’servers’ Æ ‘list’.

Stap 08

Je krijgt een overzicht te zien van de servers.
Klik ‘Configuration’ Æ ‘save’.

Stap 09

Je krijgt een melding te zien dat het configuratie bestand opgeslagen/bijgewerkt is.
Het configuratie bestand van phpmyadmin is ‘databasebeheer\config\config.inc.php‘ en is
bijgewerkt.
Om het configuratie bestand te gebruiken (en dus phpmyadmin ook) verplaats het bestand:
‘databasebeheer\config\config.inc.php‘ naar:
’databasebeheer\config.inc.php’.
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Stap 10
Verwijder de folder ‘config‘ om veiligheidsoverwegingen.
Anders kunnen personen via . . ./databasebeheer/scripts/setup.php’ gegevens gaan manipuleren e.d.

Stap 11

Als je nou naar ' http://IP/databasebeheer’ surft, wordt
er gevraagd om een gebruikersnaam en wachtwoord.
Hier kan de gebruiker dan zijn / haar gegevens invullen
voor toegang tot de MySQL database.
Je kan het zelf testen door met je gebruikersnaam ‘root’
en wachtwoord in te loggen.
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7.23 Met SQLyog een gebruiker toevoegen
in 6 stappen
Het volgende voorbeeld laat zien hoe we een gebruiker toevoegen en deze bepaalde rechten geven zodat hij /zij zijn/haar
eigen databases kan beheren.
· In dit voorbeeld behandelen we een persoon genaamd Jan.
· Meneer Jan krijgt 5 databases tot zijn beschikking.
· Hij kan dan deze databases niet verwijderen, alleen leegmaken.
Open SQLyog en log in als gebruiker ‘root’ (beheerder/admin).

Stap 01
Maak 5 databases aan, namelijk:
Jan_db01
Jan_db02
Jan_db03
Jan_db04
Jan_db05

Stap 02
Ga naar ‘user manager’ Æ ‘add user’ om een gebruiker aan te maken.

Stap 03
Geef bij ‘username’ een gebruikersnaam op in dit geval Jan, en een wachtwoord voor Jan.
Geef de gebruiker GEEN globale toestemming (global priveleges), dit configureren we ergens anders!
Klik op ‘create’ om de gebruiker Jan daadwerkelijk aan te maken.
Je krijgt bericht dat het aanmaken van de gebruiker gelukt is.
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Stap 04
Ga naar ‘user manager’ Æ ‘manage permissions’ om een gebruiker te configureren.

Stap 05
Selecteer bij ‘username’ de naam ‘Jan’.
Vink bij de 5 databases die we voor Jan hebben gemaakt de volgende opties aan:
Select, Insert, Update, Delete, Create, Drop
Zodat meneer Jan deze bevoegdheden krijgt over zijn databases.
Klik op ‘apply’ zodat deze instellingen toegepast worden, je krijgt tevens bericht dat het succesvol gelukt is.
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Stap 06
Als Jan nu naar de ‘http://IP/databasebeheer’ folder
surft en zijn naam en wachtwoord invult, en daarna op ‘ok’
klikt, krijgt meneer Jan nu zijn 5 databases te zien die hij kan
beheren.

[ Schermafbeelding na inloggen ]
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7.24 Met PHPmyadmin een database leegmaken
(gebruiker)
in 3 stappen

Stap 01
Meneer Jan heeft in dit voorbeeld ‘Coppermine Gallery’ geïnstalleerd en heeft de database ‘jan_db01’ gebruikt..
Jan ziet dat in database ‘jan_db01’ 20 tabellen staan.
Hij selecteert de vervolgens de database, en krijgt dan een overzicht te zien van alle tabellen in die database.

Stap 02
Jan selecteert onderaan
‘selecteer alles’ om alle
tabellen aan te vinken.

Vervolgens klikt hij bij
‘met geselecteerd’ de
optie ‘verwijderen’ aan
om de geselecteerde
tabellen te verwijderen.
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Stap 03
Vervolgens krijgt Jan bericht of
hij dit echt wil, hij klikt op ‘ja’.

Jan krijgt bevestiging dat de
tabellen uit de database zijn
verwijderd.
De database ‘jandb_01’ is
weer leeg!

Een Webserver opzetten, door Sebastiaan Ebeltjes

FTP server - FTP server (CesarFTP)

8.00 FTP server (CesarFTP)
FTP is een protocol dat speciaal voor bestandsoverdracht is bestemd.
Met FTP kunnen gemakkelijk bestanden worden overgeplaatst, hetzij op server of andere computers.
Met een FTP server op je webserver, kunnen gebruikers bijvoorbeeld eigen pagina’s uploaden e.d.
Een mooi FTP server-programma daarvoor is CesarFTP.

Pakketgegevens:
Naam: CesarFTP

Licentie: FREEWARE

Bestandsnaam: CesarFTP.exe

Versie: 0.99g

Grootte download: 1,3 MB

Ruimtegebruik na installatie: 0,8 MB

Link website: http://www.aclogic.com/
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8.10 Installatie van CesarFTP
in 9 stappen

Stap 01
Klik op ‘ja’.

Stap 02
Klik op ‘next’.

Stap 03
Geef aan dat je akkoord gaat met de
voorwaarden.
Klik op ‘yes’.
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Stap 04

Installeer CesarFTP naar
‘C:\wwwSoft\CesarFTP’
Klik op ‘next’.

Stap 05
Klik op ‘next’.
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Stap 06

Een desktop icoon is altijd handig.
Klik op ‘next’.

Stap 07

Klaar om te installeren.
Klik op ‘install’.
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Stap 08

De installatie is voltooid.
Klik op ‘finish’.

Stap 09

Nu kan de firewall opspringen.
Geef CesarFTP toestemming tot het internet.
Klik op ‘blokkering opheffen’.

Een Webserver opzetten, door Sebastiaan Ebeltjes

FTP server – Installatie van CesarFTP

Mededeling

Om de service van
CesarFTP te starten en te
stoppen kun je op het
stoplichtje klikken
Een groen stoplicht
betekend dat de service
loopt,een rode dat de service
gestopt is.
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8.11 Configuratie van CesarFTP
in 3 stappen

Stap 01
Klik op ‘settings’ Æ ‘edit server options’ om CesarFTP te configureren.

Stap 02

Je begint op het tabblad
‘general’.
In het vak ‘connect
message’ kun je je
welkomstboodschap invullen bij
verbinding van de server.
Vink aan ‘launch on system
start’.
Zodat CeasrFTP automatich
gestart wordt samen met
Windows.
Laat de server poort op 21
staan, dit is de standaard FTP
poort.
Bij ‘max number of users’
vult je in hoeveel gebruikers
tegelijkertijd gebruik mogen
maken voor een FTP verbinding.
Bij ‘limit indentification to’
geef je op hoeveel keer een
gebruiker zijn gebruikersnaam en
wachtwoord mag invullen als het
fout is.
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Stap 03
Klik op het tabblad ‘IP
configuration’.
Vink aan ‘accept no more
than … connections from one
IP’, en vul als waarde ‘1’ in, dat
houd in, dat en gebruiker niet
meer dan één FTP verbinding
tegelijk kan maken.
Klik op ‘ok’ om het
configuratievenster af te sluiten.

Mededeling
Mocht je behoefte hebben om eventuele wijzigingen handmatig toe te brengen, dan kan je het configuratiebestand van
CesarFTP genaamd ‘settings.ini’ vinden in de folder ’C:\wwwSoft\CesarFTP\’.
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8.12 CesarFTP GUI bij opstarten
De GUI (grafische gebruikers interface) van CesarFTP wordt niet automatisch met windows opgestart, wil je dit toch
graag dan kan je eenvoudig CesarFTP GUI laten opstarten door het in de ‘opstarten’ folder te zetten van het menu start.

Klik op het CesarFTP icoon, houd de muisknop ingedrukt en sleep het naar:
’Start’ Æ ‘Programma’s’ Æ ‘Opstarten’

Telkens als de computer opnieuw wordt gestart wordt CesarFTP GUI meteen weergegeven.
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8.13 Een gebruiker toevoegen met CesarFTP
in 7 stappen

In dit voorbeeld nemen we een persoon ‘Jan’ genaamd, die een eigen webfolder ‘paginavanjan’ krijgt, zodat hij deze dan
kan bereiken op:
http://. . ./paginavanjan/

Stap 01
Maak een folder aan in ‘wwwWeb’,genaamd ‘paginavanjan’.

Stap 02
Klik op ‘settings’ Æ ’edit users & groups’.

Stap 03
Je begint bij het tabblad ‘general’.
Bij ‘user/group name’ vult je een gebruikersnaam in.
Bij ‘account setup’ vult je bij ’login’ een naam en wachtwoord voor deze gebruiker in.
Dit wachtwoord kan hij later gebruiken om in te loggen op je server.
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Stap 04
Klik op ‘file acces rights’ om de gebruiker een eigen map toe te wijzen.
Ga via de ‘bestandsboom’ naar ‘wwwNet’ folder en selecteer de ‘paginavanjan’ folder.

Stap 05
Sleep nu de folder uit de ‘bestandsboom’ naar het venster daaronder.
Je ziet nu de versleepte map in het blauw bij de gebruiker staan.
Klik op de blauwe map en selecteer daaronder bij ‘file acces rights’ en ‘directories acces
rights’ wat de gebruiker mag en niet mag.
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Stap 06
Ga naar het tabblad ‘misc’, hier kun je bij ‘max kb/s’ opgeven wat de maximale upload
snelheid mag zijn van die gebruiker.
Bij ‘limit simultaneous connects’ geef je op hoeveel connecties deze gebruiker mag maken
tegelijkertijd.
Onder de ‘time out’ instelling geef je het aantal seconden op voordat de verbinding wordt
verbroken als de desbetreffende gebruiker geen actie uitvoert.
Onder de ‘timeout’ instelling kunnen je aanvinken of je het ‘NOOP’ commando wil toelaten.
Een ‘NOOP’ commando zorgt ervoor dat als gebruikers inactief zijn, toch de verbinding met
de server tot stand blijft ondanks de ‘timeout’ instelling, als je een ‘timeout’ hebt opgegeven is
het verstanding om dit vakje aan te vinken.
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Stap 07
Ga naar het tabblad ‘ratio’.
Als je wil dat deze gebruiker een bepaalde hoeveelheid schijfruimte mag gebruiken, vink je
‘enable disk quota’ aan en geef je een ruimte op in ‘bytes’.
In dit geval hebben we een grootte toegewezen van 100 Mb (102400000 bytes, 1KB = 1024
bytes).
Je kan ook met het aantal bestanden werken dat een gebruiker mag uploaden.
Stel deze instelling zo in dat het gaat over alle sessies ‘count bytes all sessions’.
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8.14

Inloggen op een FTP server
in 2 stappen

Stap 01

Om in te loggen op een FTP server heb je geen speciale software nodig,
Open de internet explorer en begin i.p.v. http:// nu met ftp:// gevolgd
door het IP adres.

Stap 02

Er wordt nu een gebruikersnaam en
een wachtwoord gevraagd.
vul deze in en je bent ingelogd en
bereid om bestanden te verzenden /
ontvangen.
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9.00 Server statistieken (Analog)
Je server krijgt natuurlijk veel dataverkeer te verwerken, een groot gedeelte van dat dataverkeer wordt in dit geval
opgeslagen door Apache.
Wat dacht je ervan om alles mooi gesorteerd en grafisch weer te zien, wat voor dataverkeer je server onder handen heeft
gehad met behulp van getallen en grafieken.
Je kent ze misschien wel, statistieken van ‘nedstat’ om maar een voorbeeld te noemen, die je kan aanvragen e.d., leuk als
je een eigen website ergens anders hebt gehost, maar wat dacht je van een eigen ‘server statistieken pagina’?
Ik heb uiteindelijk een mooi stukje software gevonden, Analog biedt zeer veel mogelijkheden.

Pakketgegevens:
Naam: Analog

Licentie: FREEWARE

Bestandsnaam: analog_60w32.zip

Versie: 6.0

Grootte download: 1,7 MB

Ruimtegebruik na installatie: 3,5 MB

Link website: http://analog.gsp.com/download.html
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9.10

Installatie van Analog
in 2 stappen

Stap 01
Maak een folder aan in 'C:\wwwSoft\' genaamd 'Analog6'.

Stap 02
Decomprimeer de ingepakte bestanden naar 'C:\wwwSoft\Analog6\'.
Decomprimeer het zo dat het bestand ‘analog.exe’ zich in de folder ‘C:\wwwSoft\Analog6\’ bevindt.
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9.11 Configuratie van Analog
in 9 stappen

Het configureren van Analog is nogal uitgebreid, maar vrees niet, volg de volgende stappen.
Het configuratie bestand van Analog is ‘Analog.cfg’ dat zich in de folder ‘C:\wwwSoft\Analog6’ bevindt.

Stap 01
Ga naar de folder van Analog.
Hernoem de ‘standaard’ ‘analog.cfg’ naar ‘analog.cfg.bak’.
Dit is om een backup te maken van het originele bestand.

Stap 02
Er bevinden zich voorbeeld configuratiebestanden in de folder
‘C:\wwwSoft\Analog6\examples\’.
Neem een configuratie bestand dat flink uitgebreid is, zodat je later zelf ook genoeg opties
hebt om zelf te veranderen.
Kopieer het bestand: ‘C:\wwwSoft\Analog6\examples\big.cfg’ naar:
‘C:\wwwSoft\Analog6\analog.cfg’
Zo heb je een groot configuratiebestand tot je beschikking met veel opties om in te stellen.

Stap 03
Maak een folder ‘serverstatus’ aan in je website folder ‘wwwNet’.
Dit is waar straks onze webstatistieken in komen te staan.

Stap 04
Kopieer nu de folder (niet de inhoud, maar de hele map) ‘images’ in ‘C:\wwwSoft\Analog6’
naar ‘D:\wwwNET\serverstatus’.

Stap 05
Open het configuratiebestand van Analog
‘analog.cfg’.
Het LOG bestand is natuurlijk in dit geval
die van Apache.
Apache houdt verbindingen bij en
gegevens in het bestand ‘access.log’ dat zich
in de folder: ’C:\wwwSoft\Apache2\logs\’
bevindt.
We moeten het LOG bestand van Apache
opgeven om te analyseren.
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Stap 06
Bij ‘hostname’ geef je je ’organistatie’ op.
Bij ‘hosturl’ kan je je IP adres invullen.

Stap 07
Hier geef je een bestand op waar het
rapport naar toe moet worden geschreven.
veranderen in:

Laat het rapport maken in
‘D:\wwwNet\serverstatus\’.
Het bestand noem je ‘index.html’.

Stap 08
Analog ondersteunt veel talen, deze staan in
‘C:\wwwSoft\Analog6\lang\’.
De standaard taal staat ingesteld op Engels, er is ook een
Nederlands taalpakket aanwezig namelijk het bestand ‘nl.lng’, deze
moeten we dan ook opgeven aan Analog om het rapport in het
Nederlands op te maken.

veranderen in:

Plaats een # (hekje) voor het ‘LANGUAGE ENGLISH’ gegeven, zodat
deze genegeerd wordt.
Haal het # weg voor de ‘LANGFILE’ instelling en verander ‘uk.lng’ in
‘nl.lng’, voor vertaling in het Nederlands.

Stap 09
Sla het bestand op!

Mededeling
Je kan natuurlijk veel meer instellingen instellen, dat is allemaal naar eigen inzicht, er staat meer
informatie in: ‘C:\wwwSoft\Analog6\docs’ en ‘C:\wwwSoft\Analog6\how-to\’.
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9.12 Statistieken van Analog
Start het programma Analog met ‘C:\wwwSoft\Analog6\analog.exe’.
Ga met de explorer nu naar je ‘serverstatus’ pagina.
Als alles goed is gegaan ziet je de statistieken van je webserver!

Een voorbeeld van bepaalde pagina’s:

Een Webserver opzetten, door Sebastiaan Ebeltjes

Server statistieken – Statistieken van Analog (taakplanner)

9.13 Statistieken van Analog (taakplanner)
in 10 stappen

Het is natuurlijk vrij onhandig om elke keer Analog op te starten om je webserver statistieken te bekijken, sommige
programma’s hebben een ingebouwde timer / interval functie, Analog niet…je kan daarom de taakplanner van windows
gebruiken, zodat het automatisch gaat.

Stap 01
Ga naar het configuratiescherm en open de ‘taakplanner’ van windows.

Stap 02
Klik op ‘volgende’.

Stap 03

Je krijgt een rij programma’s te
zien, maar Analog zit er niet bij.
Klik op ‘bladeren’.
Ga naar
‘C:\wwwSoft\Analog6\’ en kies
het bestand ‘analog.exe’.
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Stap 04
Geef een taaknaam op.
Kies ‘dagelijks’.
Klik op ‘volgende’.

Stap 05

Laat hier alle instellingen staan
zoals het er staat, niets aan
veranderen!
Klik op ‘volgende’.

Stap 06
Geef je accountnaam en
wachtwoord op.
Klik op ‘volgende’.
Notitie: Je MOET een
wachtwoord hebben ingesteld,
anders werkt de taakplanner niet!
om een wachtwoord in te stellen
raadpleeg de sectie ‘Veiligheid
(wachtwoord)’

Een Webserver opzetten, door Sebastiaan Ebeltjes

Server statistieken – Statistieken van Analog (taakplanner)

Stap 07
Vink aan ‘Geavanceerde
eigenschappen…’.
Klik op ‘voltooien’.

Stap 08
Ga naar het tabblad ‘schema’.
Klik op ‘geavanceerd’.
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Stap 09
Vink aan ‘taak herhalen’.
In dit voorbeeld wordt om het half uur
Analog gestart, gedurende een periode van 24
uur (1 dag lang).
De volgende dag wordt deze taak weer
gestart wordt en loopt 24 uur, ect.
Klik op ‘ok’.

Stap 10
Ga naar het tabblad ‘instellingen’.
Vink alles uit!.
De meeste opties belemmeren deze
taak, en dat willen we niet.
Klik op ‘ok’.
Je kan het venster van de
taakplanner gewoon afsluiten, deze
loopt op de achtergrond door.
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9.20 Server statistieken (Reportmagic)
Het rapport van Analog ziet er redelijk uit, maar het kan mooier.
Het volgende programma ‘Reportmagic’ is als het ware een uitbreiding van Analog.
Reportmagic bied veel meer mogelijkheden, ziet er grafisch beter uit, heeft een menu systeem, werkt met frames, en
nog veel meer.

Pakketgegevens:
Naam: Reportmagic

Licentie: FREEWARE

Bestandsnaam: rmagic-2.21.exe

Versie: 2.21

Grootte download: 1,8 MB

Ruimtegebruik na installatie: 2,6 MB

Link website: http://www.reportmagic.org/index.html
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9.21 Installatie van Reportmagic
in 9 stappen

Stap 01
Klik op ‘ja’.

Stap 02
Klik op ‘next’.

Stap 03
Geef aan dat je akkoord
gaat met de voorwaarden.
Klik op ‘next’.
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Stap 04

op.

Geef een installatie folder

Kies hier de ‘C:\wwwSoft’
folder.
Klik op ‘next’.

Stap 05
Geef een start menu
folder op.
Klik op ‘next’.
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Stap 06
Geef aan waar je de
programma iconen wil hebben
staan.
Klik op ‘next’.

Stap 07

Klaar om te installeren.
Klik op ‘install’.
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Stap 08

Een notitie om te laten
weten dat dit een
‘commandline program’ is,
en geen gebruik maakt van een
grafische interface.

Stap 09

De installatie is voltooid.
Klik op ‘finish’
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9.22 Installatie van Reportmagic (taalpakket)
Op website van Reportmagic is ook een Nederlands taal pakket te downloaden, zodat de rapporten in het Nederlands
gegenereerd kunnen worden.
Decomprimeer de ingepakte bestanden naar 'C:\wwwSoft\Reportmagic\lang\'.
Decomprimeer het zo dat de folder ‘nl’ zich in de folder ‘C:\wwwSoft\Reportmagic\lang\’ bevindt.

Pakketgegevens:
Naam: Reportmagic nederlands taalpakket

Licentie: -

Bestandsnaam: lang-nl.tar.tar

Versie: -

Grootte download: 16 KB

Ruimtegebruik na installatie: 52 KB

Link website: http://www.reportmagic.org/index.html
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9.23 Configuratie van Analog voor Reportmagic
in 2 stappen

Zoals je nu weet, genereert Analog een rapport als HTML op basis van het ‘access.log’ van Apache.
Nu laten we Analog niet een rapport in HTML opmaken, maar een speciale samenvatting in een bestand, dat weer door
Reportmagic gelezen en omgezet kan worden in een mooie grafische website.
Om Analog geen HTML uitvoer te laten genereren maar een samenvattingsbestand, volg de volgende stappen.

Stap 01
Open het configuratiebestand van Analog
‘C:\wwwSoft\Analog6\analog.cfg’.
veranderen in:
Verander hier de locatie van de uitvoer naar de folder
van Reportmagic.

Stap 02
Verander ‘OUTPUT XHTML’ naar ‘OUTPUT COMPUTER’.
De uitvoer wordt hier veranderd van HTML naar een speciaal rapport bestand
(computer uitvoer).
Sla het bestand op!
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9.24 Configuratie van Reportmagic
in 9 stappen

Stap 01
Ga naar de folder ‘c:\wwwSoft\Reportmagic’.
Er bevinden zich voorbeeld configuratiebestanden in de folder ‘C:\wwwSoft\Reportmagic\samples\’.

Neem een configuratie bestand dat flink uitgebreid is, zodat je later zelf ook genoeg opties heeft om zelf te veranderen.
Kopieer het bestand: ‘C:\wwwSoft\Reportmagic\samples\all-settings-en.ini’ naar
‘C:\wwwSoft\Reportmagic\rmagic.ini’
Zo heb je een groot configuratie bestand tot je beschikking met veel opties om in te stellen.

Stap 02
Maak de folder ‘serverstatus’ in je website folder ‘wwwNet’, waar het oude rapport van Analog in zit leeg.

Stap 03
Kopieer nu de folder (
niet de inhoud, maar de hele map) ´images´ in ´C:\wwwSoft\Reportmagic\samples’
naar ‘D:\wwwNET\serverstatus’.
Kopieer het bestand ‘analogo.png’ in ‘C:\wwwSoft\Reportmagic’ naar ‘D:\wwwNET\serverstatus\images’.
Kopieer het bestand ‘rmlogo.png’ in ‘C:\wwwSoft\Reportmagic’ naar ‘D:\wwwNET\serverstatus\images’.

Stap 04
Open ‘rmagic.ini’ met Notepad++ zodat het bewerkbaar wordt weergegeven.
Je hebt ingesteld bij Analog dat we het rapport bestand ‘rapport.dat’ aanmaken voor verslag, dit stel je in met de
‘file_in’ instelling.
Verander ‘report.dat’ naar ‘rapport.dat’.

Æ
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Stap 05
Verwijder de regel, ‘Include = standard.ini’
De instelling ‘include’ laad een 2e configuratiebestand, die alle
instellingen in dit configuratiebestand te boven gaat, aangezien het
bestand niet bestaat, doet Reportmagic helemaal niets.

Stap 06
Wijzig de instelling ‘language’, ‘en’ met het gegeven ‘nl’.
Nu heb je het Nederlandse taalpakket van Reportmagic geactiveerd.

Æ
Stap 07
De locatie waar het rapportbestand geplaatst wordt, moet aangepast worden, en wordt dus de ‘serverstatus’ folder,
dit geef je op bij de ‘file_out’ instelling.
Wijzig de instelling ‘file_out’, ‘reports/’ met het gegeven ‘D:\wwwNet\serverstatus/’.

Æ
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Stap 08
Verwijder de 2 puntjes en de slash van de instelling ‘image_dir’.
Anders zoekt het rapport in folders die niet bestaan, Je hebt de bestanden allemaal in de ‘images’ folder gezet van
‘D:\wwwNet\serverstatus’.

Æ

Stap 09

Helemaal onderaan het configuratiebestand staan nog
diverse instellingen die je kan invullen, het wordt geadviseerd
om deze wel in te vullen, aangezien ze een visuele betrekking
hebben op het rapport.
Sla het bestand op!
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9.25 Statistieken van Reportmagic
Start het programma Reportmagic met ‘C:\wwwSoft\Reportmagic\rmagic.exe’.

Opmerking
Je moet ook Reportmagic aan de taakplanner toevoegen (dus samen met analog) met
dezelfde instellingen als analog, voor een goed resultaat.

Ga met de explorer naar je ‘serverstatus’ pagina, als alles goed is gegaan ziet je de statistieken van je webserver.

Een voorbeeld van bepaalde pagina’s:

*TIP*
Het beste lijkt me dat je deze pagina beveiligd met een wachtwoord (met .htaccess, zie hoofdstuk aanvullende
configuratie), aangezien er informatie weergegeven wordt waar een onbekende niks aan heeft, tevens heeft het systeem
even de tijd nodig om deze gegevens weer te geven, dus als er elke keer of meerdere personen naartoe surfen is dat
prestatieverlies voor je webserver!
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10.00 Backup (Cobian)
Een backup is vrijwel onmisbaar voor je site en voor site’s die je eventueel host.
Het is niet onverstandig om een backup te maken, er kan gemakkelijk iets misgaan en/of per ongeluk verwijderd
worden.
Gebruik hiervoor het programma Cobian Backup, het biedt zeer veel mogelijkheden en heeft een gebruikersvriendelijke
grafische interface.

Pakketgegevens:
Naam: Cobian Backup

Licentie: FREEWARE

Bestandsnaam: Cb7Setup.exe

Versie: 7.6.0.351

Grootte download: 6 MB

Ruimtegebruik na installatie: 11 MB

Link website: http://www.educ.umu.se/~cobian/cobianbackup.htm
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10.10 Installatie van Cobian backup
in 6 stappen

Stap 01
Geef aan dat je akkoord gaat met de
voorwaarden.
Klik op ‘next’.

Stap 02

Er volgt een firewall waarschuwing.
Vink het vierkantje aan
Klik op ‘next’.

Stap 03

Geef een installatie folder op.
Installeer naar
‘C:\wwwSoft\Cobianbackup7’.
Klik op ‘next’.
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Stap 04
Bij ‘installation type’ (installatie
type), selecteer het rondje ‘as a
service’.
Dit programma loopt gewoon
algemeen op het systeem.
Selecteer het rondje ‘under local
system’.
Klik op ‘next’.

Opmerking

Het nadeel dat dit programma algemeen op
het systeem loopt is dat het geen verbinding
heeft met het netwerk (LAN) e.d., maar dat is in
dit geval ook helemaal niet nodig.

Stap 05

Nu zal de firewall opspringen.
Geef Cobian Backup toestemming tot het internet.
Klik op ‘blokkering opheffen’.
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Stap 06

De installatie is voltooid.
Klik op ‘done’.
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10.11 Configuratie van Cobian backup
in 4 stappen

Stap 01
Klik op ‘tools’ Æ ‘options’ of klik op het tandwieltje om Cobian te configureren.

of

Stap 02
Op het tabblad ‘general’ selecteer bij ‘language’ de
Nederlandse taal.
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Stap 03
Op het tabblad ‘compressie’
is het wel verstandig om het
maximale compressie niveau
(9) te kiezen.
Zodat de backup minder
schijfruimte in beslag neemt.

Stap 04
Op het tabblad ‘beveiliging’ is er een mogelijkheid om Cobian te beveiligen voor ongewenste /
andere personen.

Opmerking
Elke keer als je wat zou willen wijzigen in de instellingen van Cobian e.d. wordt er vanaf nu om een
wachtwoord gevraagd.
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10.12 Instellen van Cobian backup
in 6 stappen

Stap 01
Voor de backup zelf maken we de folder ‘C:\wwwBackup’ aan.

Stap 02
Klik op ‘taak’ Æ ‘nieuwe taak’ of klik op het blaadje om een taak in te stellen.

of

Stap 03
In het tabblad
‘algemeen’ vult je de naam
van de taak in.
Vink aan ‘onderliggende
mappen’ en ‘overschrijf
bestaande backups’.
Vink aan ‘volledig’ bij
soort backup.
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Opmerking

Hierboven is een voorbeeld
gegeven van 1 backup, met het
voorbeeld hier naast worden er
5 backup’s bewaard.

Stap 04
In het tabblad ‘files’ selecteer je je bestanden om een backup van de maken, in dit geval de internet folder
‘E:\wwwNet’.
De bestemming van de Backup is de backup folder die je hiervoor heeft aangemaakt, namelijk
‘C:\wwwBackup’.
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Stap 05
In het tabblad
‘tijdschema’ geef je op
wanneer er een backup
gemaakt moet worden.
In het voorbeeld
hieronder is dat elke zondag
om 12:00 uur.

Stap 06
In het tabblad ‘archief’
heb je de mogelijkheid om het
backup bestand te
versleutelen doormiddel van
een wachtwoord, je hebt ook
de mogelijkheid om een
opmerking aan het backup
bestand toe te voegen.
Klik op ‘ok’.

Opmerking
De taak staat ingesteld.
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Opmerking
Om direct een backup uit te voeren kan je op het diskette icoontje drukken.
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11.00 Mail server (hMailserver)
Een mailserver wordt gebruikt om e-mail berichten mee te versturen en te ontvangen.
Een mailserver stuurt doormiddel van een script (meestal PHP of CGI) een e-mail bericht naar de ontvanger toe.
Spijtig genoeg hebben tegenwoordig veel internet providers poort 25 geblokkeerd voor inkomende SMTP gegevens,
op deze manier kunnen er geen e-mail berichten worden ontvangen, dat maakt het thuis runnen van een mailserver lastig
tot onmogelijk.

Voor het sturen van E-mail naar HTTP maildiensten, zoals Hotmail.com e.d. heb je een goed e-mail script nodig
anders wordt de mail wordt door deze e-mail diensten als spam beschouwd.

Pakketgegevens:
Naam: hMailserver

Licentie: FREEWARE

Bestandsnaam: hMailServer-4.2.1-Build-197.exe

Versie: 4.2.1 Build 197

Grootte download: 3,5 MB

Ruimtegebruik na installatie: 8 MB

Link website: http://www.hmailserver.com
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11.10 Installatie van hMailserver (algemeen)
in 6 stappen

Stap 01
Klik op ‘next’.

Stap 02
Geef een installatie folder op.
Zet de mailserver in de
‘C:\wwwSoft\hMailserver’ folder.
Klik op 'next'.
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Stap 03
Selecteer hier ‘full installation’.
‘Administrative tools’ heb je
(straks) nodig om de server te
configureren.
Klik op 'next'.

Stap 04
Selecteer hier ’Use external
database server’.
Je hebt immers MySQL al
geinstalleerd.
Klik op 'next'.
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Stap 05
Geef een start menu folder op.
Klik op 'next'.

Stap 06
Klaar om te installeren.
Klik op 'install'.
Na de installatie wordt het
configureren van de database
vanzelf opgestart.
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11.11 Installatie van hMailserver (database)
in 8 stappen

Stap 01
Klik op ‘next’.

Stap 02
Selecteer hier ‘Create a
new hMailserver database’.
Aannemend dat dit een
nieuwe installatie is.
Klik op 'next'.
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Stap 03
Selecteer hier ‘MySQL
server’.
Klik op 'next'.

Stap 04
Vul bij server adress
’localhost’ in.
De poort is standaard 3306.
Vul bij ‘user name’, ‘root’ in.
Vul bij ‘password’ het root
wachtwoord in.
Geef bij ‘database name’ de
naam van de te maken database
op.
Geef als database op
‘mailserver’, zo kun je je
databases overzichtelijk
houden.
Klik op 'next'.
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Stap 05
Klaar om de database aan
te maken.
Klik op 'next'.

Stap 06
De database wordt
succesvol aangemaakt
Klik op 'next'.
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Stap 07
De installatie is voltooid.
Klik op 'finish'.

Stap 08
De installatie is voltooid.
Laat het vakje ‘run hmailserver
administrator’ aangevinkt.
Klik op 'finish'.

Te weten dat nou deze database als ‘POP3’ gegevens opslag beschouwd kan worden.
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11.20 Configuratie van hMailserver
in 7 stappen

Stap 01
Je bent aangekomen in het administratie gedeelte van
hMailserver
Klik op ‘add domain’
Zo maak je een domein naam aan voor de mailserver.

Stap 02
Bij ‘domain name’ zet je je domein naam neer.
Je domein naam invullen zonder ‘www.’ ervoor.
in dit voorbeeld gebruiken we ‘domein.nl’.
Klik op 'save'.
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Stap 03
Als je een domein hebt
aangemaakt, kun je nu accounts
aanmaken voor die domein naam.
Je hebt wel eens iemand die jou
een bericht wil sturen en per ongeluk
een typefout maakt, daarom kun je
bij ‘catch-all-adress’ een adres
invullen waar alle berichten terecht
komen die niet aan het juiste adres
voldoen.
Vul bij het ‘catch-all-adress’
gegeven in ‘error@domein.nl’ in.
Klik op ‘add account’.

Stap 04
Maak hier accounts aan voor je domein naam, bijvoorbeeld ‘info’ en ‘admin’.
Vul tevens ook een wachtwoord daar voor in, voor optimale beveiliging.
Laat de rest van de instellingen zo staan.
Klik op 'save' elke keer als je een account toevoegd.
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Opmerking
Hier heb je 2 accounts aangemaakt.

Stap 05
Ga naar: settings Æ protocols Æ SMTP Æ antivirus
Ga naar het tabblad ‘clamwin’.
Klik op ‘autodetect’ om clamwin automatisch op te sporen.
Er wordt weergegeven om het pad naar / van clamwin te controleren.
Klik op 'ok'.
Klik op 'save'.
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Stap 06
Ga naar: settings Æ protocols Æ SMTP
Ga naar het tabblad ‘delivery of e-mail’.
Vul bij ‘hostname’ de mailserver van je provider in.
De mailserver van je provider is meestal bekend, ander kijk op de pagina van je provider of zoek op het internet.
Bekende mailservers:
-

@home: mail.home.nl
planet: mail.planet.nl
wannadoo: smtp.wanadoo.nl
xs4all: smtp.xs4all.nl
Klik op 'save'
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Stap 07
Ga naar: settings Æ protocols Æ logging
Vink alle vakjes aan.
Op deze manier wordt alles gelogd en bijgehouden.
Klik op 'save'.
Klik op 'exit'.

Opmerking
De ‘service’ van hMailserver blijft op de achtergrond lopen en wordt ook gestart als je het systeem opnieuw
opstart.
Je kunt via het start menu weer naar het administratie gedeelte van hMailserver.
Nu ‘luistert’ de mailserver naar inkomende mail scripts.
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11.21 Configuratie van PHP (mailserver)
Configuratie van PHP (mailserver)
Om een mailserver goed te kunnen gebruiken, is het verstandig om dat goed in
te stellen voor PHP, omdat mailscripts vaak voorkomen in PHP scripts.
Open ‘php.ini’, en zoek naar het gegeven ‘mail function’.
Vul bij het gegeven SMTP ‘localhost’ in.
Mailscripts worden voornamelijk uitgevoerd op de server zelf.
Vul bij het gegeven SMTP_port ‘25’ in.
Poort 25 is de standaard SMTP poort.
Vul bij het gegeven ‘sendmail from’ een e-mail adres in waarvandaan een
mailbericht wordt verzonden.
Dit ‘afzender’ adres komt in elke e-mail te staan die je server verstuurt.
Vergeet niet de ; weg te halen.
Sla het bestand op, en Herstart Apache.
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11.30 Mail server testen
Om de mail server te testen kan je een PHP bestand maken met daarin een mail script.

Open het kladblok en voer deze gegevens in:

Mail server test script
<?php
$mail = 'MAILADRES';
mail($mail, 'De mailserver werkt naar behoren', 'Dit e-mailbericht bevestigd dat de mailserver op je pc goed
werkt. Gefeliciteerd.');
print 'De testmail is nu verstuurd. Controleer <i>'.$mail.'</i> of je het mailtje ontvangen hebt.';
?>

Vul bij MAILADRES het e-mail adres van de ontvanger in.

Stuur de e-mail in dit geval naar jezelf, op één van je accounts!!

Sla het bestand op als 'index.php' en plaats het in je internet folder.
Als je nu je browser opstart en je IP nummer invult krijgt je als het goed is gegaan, bericht of de mail met succes is
verstuurd.

Krijg je deze foutmelding te zien:
Warning: mail() [function.mail]: Failed to connect to mailserver at "localhost" port 25, verify your "SMTP" and
"smtp_port" setting in php.ini
Dan is er iets mis met de mailserver of de instellingen van PHP in PHP.ini
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11.40 E-mail berichten binnenhalen (outlook 6)
Om je e-mail te bekijken die iemand je toegezonden heeft (en dus bewaart wordt onder MySQL) kan je het programma
Outlook gebruiken, deze maakt contact met de database en haalt de benodigde berichten op.

Outlook Express 6 wordt standaard al bij Windows XP inbegrepen, en staat in het start menu.

Instellingen account voor Outlook Express 6:
deze instellingen zijn voor lokaal gebruik (op de server zelf)

Tabblad algemeen:
Vul bij ‘Account naam’ een naam in van het account dat je nu opstelt.
Vul je Naam en e-mail adres in bij gebruiker gegevens.
Tabblad servers:

Bij het gegeven ‘Inkomende mail (POP3)’ vul je localhost in.
Bij ‘Uitgaande e-mail (SMTP)’ hoef je in principe niets in te vullen, omdat je met outlook geen mail verzendt, maar
omdat er wat ingevuld moet staan, vul je gewoon wat in.
Vul je accountnaam en het daarbij behorende wachtwoord (indien ingesteld in hMailserever) in.
Vink aan ‘wachtwoord onthouden’, zodat outlook direct mailberichten binnnenhaalt.
Klik op ‘ok’.
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11.50 Werking mailserver (verzenden)
Schematisch overzicht

Ontvanger

Berichten ontvangen/verzenden met Outlook

(5)

Jan

POP3 (poort 110)

(4)

PROVIDER planet.nl
(POP3 @ mail.planet.nl)

Opgeslagen bericht: jan@planet.nl

SMTP (poort 25)

(3)

PROVIDER home.nl

Bericht naar: jan@planet.nl

SMTP (poort 25)

Zender (mailserver)
(2)

domein.nl

Website mailscript
Bericht naar: jan@planet.nl

domein.nl
(1)

Webserver @ domein.nl

Een Webserver opzetten, door Sebastiaan Ebeltjes

Mail server – Werking mailserver (verzenden)

Voorbeeldgegevens:
Jan heeft zich geregistreerd bij een forum of CMS systeem op je webserver, zijn (gegenereerde) wachtwoord of
toegangscodes om in te loggen worden naar hem toegezonden.
- Jan heeft als provider: planet.nl
- Jij hebt als provider: home.nl
- Je eigen domein is: domein.nl
De stappen:
(1) Een mailscript wordt geactiveerd, aangevraagd of vanaf een website e.d.
(2) De mailserver behandelt het mailscript en de mailgegevens, en stuurt deze via het SMTP protocol (poort 25) door naar
je provider.
(3) Aangezien je een provider hebt, wordt deze mail via je provider doorgezonden (er wordt helemaal niets mee gedaan).
(4) Je mailbericht komt aan op planet.nl en wordt opgeslagen.
(5) Jan kan via een E-mail client (bijvoorbeeld Outlook) zijn berichten binnenhalen / ontvangen op zijn account bij
planet.nl, dit wordt gedaan onder het POP3 protocol (poort 110)
Voor het sturen van E-mail naar HTTP maildiensten, zoals Hotmail.com e.d. heb je een goed e-mail script nodig
anders wordt de mail wordt door deze e-mail diensten als spam beschouwd.

Een Webserver opzetten, door Sebastiaan Ebeltjes

Mail server – Werking mailserver (ontvangen)

11.51 Werking mailserver (ontvangen)
Schematisch overzicht

Zender

Berichten ontvangen/verzenden met Outlook

(1)

Jan

SMTP (poort 25)

(2)

PROVIDER planet.nl

Bericht naar: admin@domein.nl

SMTP (poort 25)

(3)

PROVIDER home.nl

Bericht naar: admin@domein.nl

SMTP (poort 25)

Ontvanger (mailserver)
(4)

domein.nl

Bericht naar opslag: admin@domein.nl

MySQL
POP3 mailbox (admin)

Webserver @ domein.nl

POP3 (poort 110)

(5)

Gebruiker

Admin
Berichten ontvangen/verzenden met Outlook
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Voorbeeldgegevens:
- Jan heeft als provider: planet.nl
- Jij hebt als provider: home.nl
- Je eigen domein is: domein.nl
De stappen:
(1) Jan stuurt een e-mail naar het account ‘admin’ op het domein ‘domein.nl’
(2) Het e-mail bericht gaat via Jan z’n provider, door naar de provider van de ontvanger.
(3) Het e-mail bericht gaat via de provider van de ontvanger, door naar de mailserver van de ontvanger.
(4) Je mailbericht komt aan op domein.nl en wordt door de mailserver opgeslagen onder het desbetreffende account in de
MySQL database, deze database functioneert nu als een POP3 mailbox.
(5) De gebruiker kan via een E-mail client (bijvoorbeeld outlook) zijn berichten binnenhalen / ontvangen op zijn account
bij domein.nl, dit wordt gedaan onder het POP3 protocol (poort 110)
Spijtig genoeg hebben tegenwoordig veel internet providers poort 25 geblokkeerd voor inkomende SMTP
protocollen, op deze manier kunnen er geen e-mail berichten worden ontvangen, dat maakt het thuis runnen van een
mailserver lastig tot onmogelijk.
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12.00 Aanvullende software
Dit hoofdstuk behandeld een stukje extra software die je kan installeren op de server.
Je kan het o.a. gebruiken voor toekomstige HTML of PHP applicaties e.d.
Alles wat we behandelen is freeware en mag je gratis gebruiken.
De volgende software wordt behandeld:

Licentie:

Onderdeel:

Naam:

Versie:

Freeware

Grafisch

Image Magick

6.2.7 build 8

Freeware

Grafisch

GD2 (module van PHP)

2

Freeware

Informatief

PHPsysinfo

2.5.2 RC2

[ Ruimtegebruik Software ]
Naam:

Image Magick

Grootte
download:
6,8 MB

GD2 (module van PHP)
PHPsysinfo

Ruimtegebruik
na installatie:

16,7 MB 6.2.7 build 8

- MB

- MB 2

0,3 MB

Totaal

0,9 MB 2.5.2 RC2

7,1 MB

17,6 MB

[ Software links ]
Naam:

Link:

Image Magick

http://www.imagemagick.org/script/index.php

GD2 (module van PHP)

Inbegrepen bij PHP 5

PHPsysinfo

http://phpsysinfo.sourceforge.net/
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12.10 Image Magick
Image magick is een ‘commandline’ (commando lijn) software voor grafische bewerking, de mogelijkheden zijn bijna
onbeperkt, Image Magick is een mooie aanvullig voor op je webserver, het programma heeft een zeer grote handleiding
aan boord waar echt van alles instaat.
Een goed voorbeeld waar Image Magick voor gebruikt wordt is dan wel de ‘Coppermine Gallery’, deze gallerij is helemaal uit
PHP opgebouwd, en maakt bijvoorbeeld zelf zijn eigen thumbnails, tekst-addins, watermerken e.d. via Image Magick.

Pakketgegevens:
Naam: Image Magick

Licentie: FREEWARE

Bestandsnaam: ImageMagick-6.2.7-8-Q16-windows-dll.exe

Versie: 6.2.7 build 8

Grootte download: 6,8 MB

Ruimtegebruik na installatie: 16,7 MB

Link website: http://www.imagemagick.org/script/binary-releases.php
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12.11 Installatie van Image Magick
in 8 stappen

Stap 01
Start de installatie.
Klik op ‘next’.

Stap 02
Geef aan dat je akkoord gaat
met de voorwaarden.
Klik op ‘next’.
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Stap 03

Je krijgt wat informatie te
zien.
Klik op ‘next’.

Stap 04

Geef een installatie folder op.
vul in
‘C:\wwwSoft\Imagemagick’.
Klik op ‘next’.
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Stap 05

op.

Geef een start menu folder

Klik op ‘next’.

Stap 06
Vink aan ‘create a desktop
icon’ voor een icoon op je
bureablad.
Vink aan ‘update executable
path’ zodat de commando’s overall
op de computer uit te voeren zijn.
De rest van de onderdelen heb
je niet nodig
Klik op ‘next’.
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Stap 07

Klaar om te installeren.
Klik op ‘install’.

Stap 08

De installatie is voltooid.
Klik op ‘finish’.

Een Webserver opzetten, door Sebastiaan Ebeltjes

Aanvullende software – GD2 (PHP module)

12.20 GD2 (PHP module)
GD2 is een module voor PHP, deze module kan grafische bewerkingen uitvoeren als daar om gevraagd wordt, zoals ook
‘Coppermine Gallery’ GD2 ondersteuning bevat!

Het Activeren van de GD2 module
Zoek de lijst met ‘extensions’ op, en verwijder ; bij:
extension=php_gd2.dll
Tekst achter deze tekens wordt niet door PHP gelezen en
wordt als commentaar beschouwd.
Sla het bestand op.
Herstart Apache.
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12.30 Systeem informatie (PHPsysinfo)
Een leuk PHP programma dat ik gevonden heb, laat gegevens over je systeem zien, het laat niet vitale delen zien, maar over
het algemeen:
-

Besturing systeem
Processor gevens
Aangesloten apparaten
Geheugen gebruik
Hardeschijf gebruik

- Uptime (looptijd)
- Gemiddelde belasting
+ meer
Zo kun je overal via het internet kijken hoe je systeem er voor staat.

Pakketgegevens:
Naam: PHPsysinfo

Licentie: FREEWARE

Bestandsnaam: phpsysinfo-2.5.2-rc2.tar.gz

Versie: 2.5.2 RC2

Grootte download: 0,3 MB

Ruimtegebruik na installatie: 0,9 MB

Link website: http://phpsysinfo.sourceforge.net/
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12.31 Installatie van PHPsysinfo
in 2 stappen

Stap 01
Maak een folder aan in 'D:\wwwNet\', genaamd 'sysinfo'.

Stap 02
Decomprimeer de ingepakte bestanden naar 'D:\wwwNet\sysinfo\'.
Decomprimeer het zo dat het bestand ‘index.php’ zich in 'D:\wwwNet\sysinfo\' bevindt!
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12.32 Configuratie van PHPsysinfo
in 4 stappen

Stap 01
Om PHPsysinfo te configureren moet je het bestand 'D:\wwwNET\sysinfo\config.php.new' hernoemen naar
'D:\wwwNET\sysinfo\config.php’.
De locatie van het configuratiebestand van PHPsysinfo is dan 'D:\wwwNET\sysinfo\config.php’.

Stap 02
Open het configuratie bestand van PHPsysinfo 'config.php' met notepad ++,
zodat de inhoud bewerkbaar wordt weergegeven.
Bij de instelling ‘default_lng’ verander het gegeven ‘en’ naar ‘nl’.

veranderen in:

Dit geeft de systeeminformatie in het Nederlands weer, meerdere taalpakketen
staan in 'D:\wwwNET\sysinfo\includes\lang\’

Stap 03
Bij de instelling ‘default_template’ verander het gegeven ‘classic’ naar ‘kde’.
Dit geeft de systeeminformatie grafisch wat mooier weer, meerdere templates
staan in 'D:\wwwNET\sysinfo\templates\’

veranderen in:

Stap 04
Bij de instelling ‘loadbar’ verander het gegeven ‘false’ naar ‘true’.
Dit geeft een grafische balk weer dat de computer belasting weergeeft, en geeft enkel
een vertraging van 1 sec.
Sla het bestand op.
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12.33 Overzicht van PHPsysinfo
Surf naar 'http://. . ./sysinfo/’, je zal dan een soortgelijk overzicht tegenkomen:

*TIP*
Het beste lijkt me dat je deze pagina beveiligd met een wachtwoord (met .htaccess, zie hoofdstuk aanvullende
configuratie), aangezien er informatie weergegeven wordt waar een onbekende niks aan heeft, tevens heeft het systeem
even de tijd nodig om deze gegevens weer te geven, dus als er elke keer of meerdere personen naartoe surfen is dat
prestatieverlies voor je webserver!
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13.00 Domeinnaam (DynDNS)
Een domeinnaam (Domain Name Service) aanvragen houd in dat je een www adres koppelt aan een IP adres, zodat we
geen nummers meer in hoeven te tikken, maar een www adres, dat tevens ook veel makkelijker te onthouden is.
DNS kan geld kosten, variërend van 10 tot 50 euro per jaar, maar er zijn ook gratis adressen te verkrijgen, het nadeel
van een gratis adres is dat er altijd wat in je naam zit ‘wat je er niet in wil hebben’, een voorbeeld:
Je hebt een adres op het oog bijvoorbeeld: www.ikbenjan.nl
maar kan er bij een gratis adres zo uit komen te zien: www.ikbenjan.mine.nu
Er zijn genoeg domeinnaam verstrekkers, even goed rondkijken kan veel geld schelen!
Een gratis domeinnaam zou je kunnen aanvragen bij DynDNS, er wordt in de volgende stappen het aanvragen van een
domeinnaam bij DynDNS behandeld.

Opmerking
Het adres van DynDNS is: http://www.dyndns.com
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13.10 Account aanmaken op DynDNS
in 3 stappen

Stap 01
Ga naar: http://www.dyndns.com

Stap 02
Klik op ‘account’ Æ ‘create account’ om een account aan te maken.
Bij ‘username’ vul je een gebruikersnaam in voor het account dat je wil aanmaken.
Deze heb je nodig om in te loggen, om eventuele wijzigingen te maken.
Vul daaronder je e-mail adres in.
Wees er zeker van dat dit adres bestaat en dat het van je zelf is, hiernaartoe worden de gegevens verstuurd
die je nodig hebt om je account te activeren.
Daaronder vul je je wachtwoord in, wat nodig is om later in te loggen.
Als laatste klik je op ‘create account’ onderaan de pagina.
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Opmerking
Nadat je op ‘create account’ hebt geklikt, wordt de account aangemaakt.
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Opmerking
Je ontvangt het volgende in je postvak:

Stap 03
Klik op de link in het blauw die halverwege het bericht staat, om de zojuist
aangemaakte account te activeren.
Zodra je daar op hebt geklikt krijgt je bericht dat je account is geactiveerd en dat
je kan inloggen met je naam en wachtwoord.
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13.11 Domeinnaam aanmaken op DynDNS
in 4 stappen

Stap 01
Log in met je gebruikersnaam en wachtwoord.

Stap 02
Klik op ‘DNS services’ in het menu.
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Stap 03
Klik op ‘static DNS’ in menu.
Vanuitgegaan dat je een vast (statisch) IP adres hebt zoals tegenwoordig heel veel
mensen hebben, en geen inbelmodem.

Stap 04
Klik op ‘add static DNS’.
Vul bij ‘hostname’ de naam van het adres wat je graag zou willen hebben en
selecteer daarachter wat je als ‘.com’ vervanging zou willen.
Klik op ‘add host’ zodat deze aangemaakt / toegevoegd wordt.

Opmerking
Je krijgt nu je ‘hostname’ te zien, dit is je internet adres dat verwijst naar het IP
adres dat eronder staat.
Om uit te loggen klik je op ‘log out’ rechtsboven in dit venster.
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14.00 Zoekmachine
Er zijn op het web twee soorten zoekmachines:
· de traditionele zoekmachine, met een eigen index van webpagina's
· en de meta zoekmachine , die de meta tags doorleest van uw website.
Iedereen kent wel een aantal traditionele zoekmachines. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld Google, Ilse en Altavista.
Meta zoekmachines hebben veel minder bekendheid maar kunnen toch heel handig zijn bij je zoektocht naar informatie over
een bepaald onderwerp.
Daarom in dit artikel een overzicht van een aantal meta zoekmachines op het web. Eerst bekijken we wat een meta
zoekmachine precies is en wat het verschil is ten opzichte van een traditionele zoekmachine.
Over meta zoekmachines
Het kenmerk van een meta zoekmachine is dat het meerdere zoekmachines en/of directories tegelijk doorzoekt wanneer
iemand een zoekopdracht intypt.
Vervolgens stelt de meta zoekmachine het resultatenlijstje samen op basis van de resultaten die het van deze andere
zoekmachines en directories binnen krijgt. De meta zoekmachine heeft dus geen eigen index van webpagina's.
Bij sommige meta zoekmachines kun je als zoeker zelf aangeven welke zoekmachines en directories je wilt laten doorzoeken.
Het voordeel van de aanpak van de meta zoekmachine is dat er veel verschillende indexen doorzocht worden met jouw
zoekopdracht. Iedere index heeft natuurlijk pagina's die niet in een andere index te vinden zijn. Zo zal de index van Google veel
pagina's bevatten die niet in Ilse staan, en andersom. Dus: doordat de meta zoekmachine meerdere bronnen gebruikt, krijg je
veel, en vaak ook relevante, zoekresultaten. Vooral bij hele specifieke zoekopdrachten is een meta zoekmachine daarom erg
handig.
Goed, nu je gelezen hebt wat een meta zoekmachine is en je weet dat het handig kan zijn, is het nu tijd om eens kennis te
maken met een aantal meta zoekmachines. Hieronder staan twee lijstjes: één met Nederlandse- en één met internationale
meta zoekmachines.

Een Webserver opzetten, door Sebastiaan Ebeltjes

Zoekmachine – META tags

14.10 META tags
Om de korte omschrijving van de inhoud en de zoektermen voor een document vast te leggen, moet je gebruik maken van het
META.
Met het NAME attribuut geef je aan om wat voor informatie het gaat en met het LANG attribuut wat de taal ervan is.
Het CONTENT attribuut bevat de informatie zelf.
Je plaatst het META element in de head van een document.
De meeste van de eerder genoemde zoekmachines gebruiken de korte omschrijving op de een of andere wijze bij de weergave
van de zoekresultaten.
Soms vormt de omschrijving de enige tekst van het zoekresultaat, in andere gevallen wordt ervoor of erna een stukje tekst uit
het document geplaatst met daarin de opgegeven zoektermen.
Alleen bij Google ontbreekt de korte omschrijving in de meeste gevallen.
Door te zorgen voor een goede uitnodigende omschrijving, kun je proberen de gebruikers van de zoekmachine naar jouw site te
lokken.
Maak niet een te lange omschrijving, want dan loop je kans dat deze halverwege afgekapt wordt.
Een aantal karakters van 200-250 wordt wel als maximum genoemd. Probeer de belangrijkste sleutelwoorden in de
omschrijving te verwerken.
De korte omschrijving leg je vast door aan het NAME attribuut van het META element waarde "description" te geven.
Als voorbeeld de beschrijving van deze handleiding:
<META NAME="description" LANG="nl" CONTENT="Handleiding HTML - De Nederlandse informatiebron op het gebied van HTML
en CSS. Met de nieuwste mogelijkheden, veel voorbeelden, een uitgebreide uitleg van het gebruik van Cascading Style Sheets
en een naslag van HTML-elementen en CSS-eigenschappen.">
Met het opnemen van sleutelwoorden kun je de lijst met door de zoekmachine geïndexeerde woorden uitbreiden, of ervoor
zorgen dat bepaalde woorden in het document zelf een zwaarder gewicht krijgen.
De ondersteuning van deze mogelijkheid is tegenwoordig echter minimaal.
Vanwege het toegenomen misbruik worden de sleutelwoorden door belangrijke zoekmachines als Google, Altavista en
AlltheWeb eenvoudig genegeerd.
Als je voor de zoekmachines die er nog wel wat mee doen een lijst met sleutelwoorden opneemt, is het verstandig dat in ieder
geval op een "nette" manier te doen.
Verwacht bijvoorbeeld niet dat je de zoekmachines om de tuin kunt leiden met allerlei trucjes, zoals het een groot aantal keren
opnemen van een bepaald woord.
Veel zoekmachines hebben dat direct door en zullen je eerder lager dan hoger op het overzicht met zoekresultaten plaatsen.
De sleutelwoorden leg je vast door aan het NAME attribuut van het META element de waarde "keywords" te geven.
Als voorbeeld de sleutelwoorden die voor de Handleiding HTML zijn opgenomen:
<META NAME="keywords" LANG="nl" CONTENT="Handleiding HTML, HTML handleiding, HTML, handleiding, cursus, naslag,
tutorial, uitleg, voorbeelden, Nederlands, element, elementen, attribuut, attributen, code, validatie, webpagina, homepage,
website, hyperlinks, frames, iframe, inline, frame, formulieren, tabellen, afbeeldingen, achtergrond, background, lichtkrant,
geluid, tekens, kleuren, script, scripts, refresh, zoekmachine, meta, metatags, favicon, css, cascading, stylesheets, style,
sheets, stijlblad, stijl">
Soms wil je dat een zoekmachine (robot) een document juist niet indexeert, in andere gevallen wil je de zoekmachine er juist
toe uitnodigen.
De meeste zoekmachines ondersteunen het gebruik van het NAME attribuut van het META element met de waarde "robots".
Voor het CONTENT attribuut gebruik je de waarden "noindex" (het document moet niet in de index opgenomen worden) en/of
"nofollow" (de links in het document moeten niet gevolgd worden) als je het indexeren wilt beperken.
Als je de zoekmachine wilt aanmoedigen tot indexeren gebruik je de waarden "all" (het document moet wel in de index
opgenomen worden) en/of "follow" (de links in het document moeten wel gevolgd worden).
Als de zoekmachine het document geheel moet negeren, dan neem je de volgende code op:
<META NAME="robots" CONTENT="noindex, nofollow">
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en als je wilt dat de zoekmachine het document niet geïndexeerd, maar wel de links naar andere documenten volgt:
<META NAME="robots" CONTENT="noindex, follow">
Door Google wordt standaard een kopie van elk geïndexeerd document in de zogenaamde cache opgeslagen. Gebruikers van
deze zoekmachine kunnen die kopie (gedurende de periode dat er nog geen nieuwe index is gemaakt) nog steeds bekijken, ook
al heb je het document zelf gewijzigd of verwijderd.
Wanneer je niet wilt dat dit gebeurt, dan kun je dat aangegeven door voor het CONTENT attribuut de waarde "noarchive" te
gebruiken:
<META NAME="robots" CONTENT="noarchive">
Veel zoekmachines indexeren alleen documenten die voldoende inhoud bevatten en slaan documenten over waarin uitsluitend
frames zijn gedefinieerd.
Zorg daarom in dat soort documenten altijd voor een noframes-sectie, waarin je een korte omschrijving geeft van wat je te
bieden hebt en waarin je minimaal één hyperlink naar de rest van je site plaatst (uiteraard niet naar een document waarin weer
alleen frames worden gedefinieerd).
Neem in pagina's waarin frames zijn gedefinieerd bovendien ook de elementen META (met de omschrijving en de trefwoorden)
en TITLE (met de naam van je site) op.
Naast het hiervoor beschreven gebruik van het META element voor het opnemen van een korte omschrijving, sleutelwoorden
en informatie voor zoekrobots, zijn er nog enkele andere mogelijkheden die betrekking hebben op zoekmachines.
Het gaat daarbij om informatie over de auteur en het copyright. Verder kan het LINK element gebruikt worden om aan te geven
wat de beginpagina van een verzameling documenten is.
Deze mogelijkheden worden echter slechts door gespecialiseerde zoekmachines ondersteund.
De algemeen gebruikte zoekmachines negeren de informatie en het opnemen ervan heeft dus in de meeste gevallen geen nut.
Voor de volledigheid en omdat wel opnemen geen kwaad kan, worden de genoemde mogelijkheden hier toch kort beschreven.
Met de waarde "author" voor het NAME attribuut kun je aangeven wie de auteur is:
<META NAME="author" LANG="nl" CONTENT="Hans de Jong">
Met de waarde "copyright" voor het NAME attribuut kun je informatie met betrekking tot het copyright van het document
opnemen:
<META NAME="copyright" LANG="nl" CONTENT="Copyright 1995-2005 Hans de Jong">
Het LINK element kun je gebruiken om aan de zoekmachines te vertellen wat het eerste document is van een verzameling
documenten. Met het REL attribuut leg je vast dat het gaat om een begindocument, met het HREF attribuut waar dat gevonden
kan worden. Je plaatst het LINK element in de head van een document. Als voorbeeld een verwijzing naar de beginpagina van
de Handleiding HTML:
<LINK REL="start" HREF="http://www.handleidinghtml.nl/index.html">
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14.11 Aanmelden bij een zoekmachine
Bij veel zoekmachine kunt u uw website handmatig aanmelden zodat hun ‘spider’ je meta tags oppikt.
Je moet in sommige gevallen ook de inhoud van uw website opgeven.
Ik ga niet alle stappen behandelen, je kan gewoon alle aanmeldings stappen volgen.

Een voorbeeld van Google:
Klik op ‘aanmelden’ rechtsboven in de hoek, of de link: http://www.google.nl/addurl

Een voorbeeld van Altavista:
Klik op ‘een site aanmelden’.

Een voorbeeld van Ilse:
Klik op ‘aanmelden’ onderaan de pagina.

Opmerking
Deze pagina bevat honderden aanmeldingsresultaten en aanmelding links:
http://www.nlhosting.nl/promo/example/report.htm
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15.10 Apache .htaccess
Als je al eens gehoord hebt van .htaccess, is de kans groot dat je dit bestand in verband brengt met het maken van eigen
error pagina’s of wachtwoord beveiligde directory’s, maar er zijn veel meer mogelijkheden.
Een .htaccess bestand is een simpel ASCII bestand, die je kunt maken in een willekeurige tekst editor zoals notepad of
wordpad, de naam van het bestand moet zijn ‘.htaccess’ (let op de punt als eerste karakter).
Waarom .htaccess?
- Door een .htaccess bestand te plaatsen in een folder van je website kan je het gedrag van de webserver beïnvloeden.
- Het grote voordeel van het gebruik van .htaccess bestanden is dat je Apache niet hoeft te herstarten, apache leest de
.htaccess bestanden automatisch uit de folder.
Waar moet je op letten.
- De door jou opgestelde regels gelden dan voor de folder met het bestand .htaccess en de onderliggende mappen. dus
een .htaccess file in de root van je webfolder van je site beïnvloedt je gehele site.
- Het is belangrijk te weten dat dit laatste kan worden voorkomen door in een specifieke, onderliggende, map een kopie
van de htaccess file te plaatsen, en de niet gewenste functies daaruit te verwijderen of aan te passen.
Om een .htaccess file te maken open je een tekst editor en sla de pagina op als .htaccess.
De kans is groot dat de editor de bestandsnaam aanvult met de standaard extensie (notepad slaat het bestand
bijvoorbeeld op als .htaccess.txt).
Je zal dan de extensie ‘.txt’ moeten verwijderen, anders zal het bestand niet als ‘.htaccess’ worden herkend.
Als je een .htaccess bestand upload (bijvoorbeeld via FTP), gebruik dan ‘ASCII’ mode en niet ‘binair’.
Verander de 'allowoverride' instelling, dan kan je pas gebruik maken van .htaccess, mocht je dat nog niet hebben
gedaan dan open 'httpd.conf '.
Wijzig 'allowoverride' naar 'All', als je dit nog niet gedaan hebt, sla het bestand op en herstart Apache.

Æ
Om tegen te gaan dat mensen ook maar met enig middel je .htaccess bestand kunnen downloaden (bijvoorbeeld met
http rippers en spiders), moet je deze ‘niet openbaar’ maken zo kun je een begin in het .htaccess bestand maken,
namelijk:
<Files .htaccess>
order allow,deny
deny from all
</Files>
Dit zorgt ervoor dat het .htaccess bestand niet toegankelijk is voor de ‘buitenwereld’.
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15.11 Apache .htaccess (indexes)
Het wordt veel over het hoofd gezien, je website, bestaande uit folders en bestanden, kan door buitenstaanders bekeken
worden, wat de veiligheid van je website in twijfel brengt.
Vooral folders, waar GEEN ‘index.html’ of ‘index.php’ bestand in staat lopen risico, omdat apache naar deze bestanden zoekt
bij het vragen van een website.
Staat zo’n bestand er niet in, dan laat de internetbrowser een folder zien met de inhoud, dat een veiligheidsgevaar
oplevert.

Voorbeeld van een folder zonder index.html of index.php

Het gevaar is dat in veel PHP programma’s / applicaties die er straks gedraaid gaan worden, meestal een gebruikersnaam
en wachtwoord staan vermeld (deze moet je immers instellen), buitenstaanders die misbruik willen maken van je server,
kunnen deze bestanden downloaden en bekijken, om wachtwoorden te achterhalen e.d.
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Om dat tegen te gaan kun je een instelling in het .htaccess bestand toevoegen, namelijk:
Options -Indexes
Dit zorgt ervoor dat als er geen index.html of index.php in een folder staat, deze inhoud niet weergegeven wordt, zoals in
het voorbeeld hieronder:

Je kan ook een eigen ‘index.html’ bestand maken,en in bepaalde folder neerzetten zodat de inhoud ook niet
weergegeven wordt, het komt dan wel gebruiksvriendelijker over.

voorbeeld eigen index:

Voorbeeld van ‘index.html’
<html>
<head>
<title>Toegang geweigerd</title>
</head>
<body>
<p align="center"><b>Welkom op de server van [servernaam]</b><br>
<br>
<b><font size="6">TOEGANG GEWEIGERD!<br>
<br>
</font>Voor de juiste pagina willen we u graag doorverwijzen naar:
<a
href="http://www.mijnserver.com">http://www.mijnserver.com</a></b></p>
</body>
</html>

Komt er zo uit te zien:
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15.12 Apache .htaccess (IP blokkeren)
Het kan wel eens voorkomen dat iemand zich ‘lastig’ gedraagt of misbruik maakt van je server.
Je kan daarom zijn IP weren (blokkeren) zodat deze persoon niet meer op je server kan komen, het IP kun je weervinden
in de ‘logs’ van Apache.
Om een IP te blokkeren kun je een instelling in het .htaccess bestand toevoegen, namelijk:

1. Het meest gebruikelijk is wanneer je iedereen toegang tot de site geeft met uitzondering van een aantal IP adressen.
order allow,deny allow from all

2. Dan volgt de regel met de specifieke adressen die je wilt blokkeren :
order allow,deny
deny from IPADRES
allow from all
De lijst kan je uitbreiden, door onder elkaar meerdere IP adressen te zetten met de ‘deny from IPADRES’ instelling.
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15.13 Apache .htaccess (error documents)
Een foutmelding krijgen als je surft is natuurlijk niet prettig, nu kan je, je eigen foutmeldings pagina’s maken, zodat deze
weergegeven worden inplaats van die ‘standaard’ pagina’s.
Als je eigen Errordocumenten gaat maken, is het handig als je enigszins bekend bent met de ‘server return codes’.
Je hoeft niet voor elke code een nieuw document aan te maken.
Waarschijnlijk wil je in ieder geval een pagina maken voor code 404 (pagina niet gevonden).
De pagina voor code 500, kun je gebruiken voor de pagina die de foutmelding ‘internal server error’ geeft, die zul je het
meest tegenkomen als je met scripts bezig bent.
Ook kun je overwegen om een pagina te maken voor code 401 (Authorization Required).
Dit is de pagina die wordt weergegeven als iemand een wachtwoord beveiligd gebied probeert te bereiken zonder het juiste
wachtwoord te geven.
Om je eigen error pagina’s te kunnen gebruiken, kun je een instelling in het .htaccess bestand toevoegen, namelijk:
ErrorDocument code /directory/filename.ext
bijvoorbeeld:
ErrorDocument 404 /errors/notfound.html
Een .htaccess bestand met dat commando zorgt ervoor dat bij alle foutmeldingen die in een 404 fout resulteren de pagina
wwwdomein/errors/notfound.html wordt weergegeven.
Het zelfde geldt voor:
ErrorDocument 500 /errors/internalerror.html
Je kunt de pagina’s elke naam geven die je maar wilt.
Aangeraden wordt een naam te gebruiken die aangeeft bij welke foutmelding deze hoort.
Je kan de pagina’s ook op elke willekeurige plaats binnen je site plaatsen (niet verplicht in map errors).
De eerste slash in de locatie van het HTML bestand staat voor de root van je website.
Een .htaccess file voor gebruik van meerdere eigen Errordocumenten zou er zo kunnen uitzien:
ErrorDocument
ErrorDocument
ErrorDocument
ErrorDocument
ErrorDocument

400
401
403
404
500

/errors/badrequest.html
/errors/authreqd.html
/errors/forbid.html
/errors/notfound.html
/errors/serverr.html

Wat geadvanceerde links voor errordocumenten:
ErrorDocument 404 http://www.domain..nl.404.html
ErrorDocument 401 /401.html
ErrorDocument 500 errors.php?error=500.html
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Overzicht van http-codes:

Successful Client Requests
200
201
202
203
204
205
206

OK
Created
Accepted
Non-Authorative Information
No Content
Reset Content
Partial Content

Client Request Redirected
300
301
302
303
304
305

Multiple Choices
Moved Permanently
Moved Temporarily
See Other
Not Modified
Use Proxy

Client Request Errors
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415

Bad Request
Authorization Required
Payment Required (not used yet)
Forbidden
Not Found
Method Not Allowed
Not Acceptable (encoding)
Proxy Authentication Required
Request Timed Out
Conflicting Request
Gone
Content Length Required
Precondition Failed
Request Entity Too Long
Request URI Too Long
Unsupported Media Type

Server Errors
500
501
502
503
504
505

Internal Server Error
Not Implemented
Bad Gateway
Service Unavailable
Gateway Timeout
HTTP Version Not Supported
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15.14 Apache .htaccess (hotlinking)
Met hot-linking wordt bedoeld dat personen vanaf een andere site bijvoorbeeld een plaatje (of andere inhoud) van weer een
andere server gebruikt, zoals ze ook gewoon plaatjes kunnen linken vanaf je website.
Je wordt daarbij gewoon bestolen van bandbreedte, en kan in een thuis netwerk voor irritatie zorgen, omdat je server
constant bezig is met het sturen van informatie naar ‘andere’ doeleinden.
Voordat je het hotlinken tegen wilt gaan moet je eerst de ‘rewrite mod’ activeren.

Activeren van de ‘rewrite mod’
Open het configuratie bestand van Apache
'httpd.conf ' met het kladblok.
veranderen in:

Zoek de lijst met de 'LoadModule' en verwijder het
# bij ‘Loadmudule rewrite_module…’.
Sla het bestand op, en herstart Apache.

Om tegen te gaan dat mensen plaatjes e.d. van jouw server gebruiken om op hun eigen server te gebruiken, kun je een
instelling in het .htaccess bestand toevoegen, namelijk:
RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^$
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^http://(www\.)?domein.nl/.*$ [NC]
RewriteRule \.(jpg|gif|bmp|png|ico)$ - [F]
Vervang ‘domein.nl’ in je eigen domein naam!
Zet deze instelling van het .htaccess bestand (of het bestand zelf) in de website 'root' om het voor alle opvolgende
folders / mappen te laten gelden.
Dit zorgt ervoor dat personen die hotlinken naar jou plaatjes e.d. de foutmelding ‘failed request’ krijgen.
Je kan inplaats van een foumelding, ook een alternatief (klein) plaatje (of andere inhoud) linken, dit wordt het meest
gedaan met plaatjes, de code wordt dan:
RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^$
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^http://(www\.)?domein.nl/.*$ [NC]
RewriteRule \.(jpg|gif|bmp|png|ico)$ http://www.domein.nl/antihotlink.gif [R,L]
Vervang ‘domein.nl’ in je eigen domein naam!
Dit zorgt ervoor dat personen die hotlinken naar jou plaatjes e.d. het plaatje ‘antihotlink.gif’ te zien krijgen.
Natuurlijk kun je ook andere ‘extensies’ zelf toevoegen, door het rijtje met ‘RewriteRule’ aan te vullen:
Bestandtype:
(extensie)

Inhoud:

Bestandtype:
(extensie)

Inhoud:

JPG
GIF
BMP
PNG
ICO

plaatje
plaatje
plaatje
plaatje
plaatje

MID
WAV
MP3
JS
CSS

audio
audio
audio
javascript
style script
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15.15 Apache .htaccess (wachtwoord)
Om bepaalde delen van je website niet toegangelijk te maken voor anderen, kun je die gegevens beveiligen doormiddel
van een gebruikersnaam en wachtwoord systeem.
In dit voorbeeld hebben we:
- Een gebruiker:
- De website om te beveiligen:
- Jan’s wachtwoord:

jan
\wwwNet\website\jan
qwerty

(http://www.domein.nl/website/jan)

Daarvoor ga we gebruiken:
- .htaccess
- .htpasswd
- .htgroup

Configuratie bestand voor dat deel van je webserver.
Hierin komen de gebruikers met hun wachtwoorden in te staan.
Hierin kunnen we gebruikers in groepen gaan verdelen.

Maak de folder ‘wachtwoorden’ aan in je ‘c:\wwwSoft’ folder, waar straks de bestanden .htpasswd en .htgroup in
komen te staan.
Dit doen we extra om de veiligheid te verhogen, de C schijf is niet voor buitenstaanders toegankelijk!
Begin met het aanmaken van de gebruikersnaam en wachtwoord, daarvoor is er een klein programma aanwezig in
de BIN folder van apache, genaamd ‘htpasswd.exe’ (c:\wwwSoft\apache2\bin\htpasswd.exe).
Dit programma is een ‘commandline executable’ dus geen grafische toestanden ect. maar werkt gewoon met opgegeven
parameters, die zijn als volgt:
htpasswd
htpasswd
htpasswd
htpasswd

[-cmdpsD] wachtwoordbestand gebruikersnaam
-b[cmdpsD] wachtwoordbestand gebruikersnaam wachtwoord
-n[mdps] gebruikersnaam
-nb[mdps] gebruikersnaam wachtwoord

-c Maak een nieuw bestand.
-n Update het bestand niet, maar laat de codering gewoon zien.
-m Forceer MD5-codering van het wachtwoord (standaard).
-d Forceer CRYPT-codering van het wachtwoord.
-p Codeer het wachtwoord niet. Normale tekst.
-s Forceer SHA-codering van het wachtwoord.
-b Gebruik het wachtwoord welke ingegeven wordt vanaf de commandline.
-D Verwijder gebruiker.
Op Windows, Netware en TFP-systemen wordt de optie '-m' standaard al gebruikt.
Op alle andere systemen, zal de optie '-p' waarschijnlijk niet werken.
Om een gebruiker aan te maken, moet je opgeven: htpasswd.exe .htpasswd gebruiker
Omdat je nu een nieuw bestand maakt, moet je de ‘-c ‘ parameter toepassen (voor het eerste gebruik), anders
word er geen bestand aangemaakt, wil je later meerdere gebruikers toevoegen dan moet je dit weglaten.
Voor de gebruiker jan dus: htpasswd.exe -c .htpasswd jan

Het MD5 formaat is het encryptie formaat dat wordt toegepast, dit is de standaard encryptie wat wordt toegepast.
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Voer het wachtwoord ‘qwerty’ in voor ‘jan’, en herhaal dit.
Komen de wachtwoorden niet overeen dat wordt er geen gebruiker aangemaakt.
Zoals je ziet wordt het programma afgesloten en is er een .htpasswd bestand aangemaakt waarvan de inhoud er zo uit
ziet:
jan:$apr1$BA5.....$V9gTa/UtGyPgqlFUs0BDk0

De MD5 encryptie is nooit hetzelfde, en verschilt elke keer.
Plaats het .htpasswd bestand in je ‘wwwSoft\wachtwoorden’ folder.
Het is ook wel mogelijk om de wachtwoorden plain (onopgemaakt/ongecodeerd) op te slaan in een .htpasswd
bestand, maar dit is zeer af te raden.
Je hebt nu een gebruiker met een wachtwoord aangemaakt.
Je kan deze gebruikers in groepen gaan verdelen, zodat je heel gemakkelijk een aantal gebruikers toegang kunt geven
tot bepaalde delen, doormiddel van een groep op te geven.
Het bestand dat standaard gebruikt wordt is .htgroup , en dat werkt zo:
groepnaam: gebruiker1 gebruiker2 geberuiker3
Je kunt zo veel gebruikers opgeven als je maar wil!
Een voorbeeld, een .htgroup bestand kan er zo uit zien:
admin: jan kees
members: piet klaas rob
In dit voorbeeld gebruiken we alleen de gebruiker ‘jan’ die lid is van ‘admin’.
Open het kladblok en vul in:
admin: jan
Sla het bestand op als .htgroup en plaats het in de folder ‘wwwSoft\wachtwoorden’.
Nu we gebruikers, wachtwoorden en groepen hebben aangemaakt gaan we het .htaccess bestand aanmaken.
Open het kladblok en vul in:
AuthUserFile "c:/wwwsoft/wachtwoorden/.htpasswd"
AuthGroupFile "c:/wwwsoft/wachtwoorden/.htgroup"
AuthName "Wachtwoord vereist"
AuthType Basic
Require group admin

Een nadere verklaring van de codes:
Code: AuthUserFile "c:/wwwsoft/wachtwoorden/.htpasswd"
de plek van het bestand waar de gebruikersnamen en wachtwoorden inzitten.
Code: AuthGroupFile "c:/wwwsoft/wachtwoorden/.htgroup"
de plek van het bestand waar de gebruikers ingedeeld zijn in groepen.
Code: AuthName "Wachwoord vereist"
De tekst die je te lezen krijgt.
Code: AuthType Basic
Zorgt er voor dat men een gebruikersnaam/password moeten intikken.
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Code: Require Group admin members
De mensen in de groep admin, en de mensen in de groep members hebben nu toegang.
Dit zijn de meest gebruikte ‘require’ mogelijkheden, namelijk:
Require user [userid] ...
Alleen de hier genoemde gebruiker(s) hebben toegang.
Require group [groep-naam] ...
Alleen de hier genoemde groep(en) hebben toegang.
Require valid-user
Hier hebben alle gebruikers die in het .htpasswd bestand staan toegang.
Voor wat extra veiligheid kan je het LIMIT commando gebruiken, de limit tags zijn er om het aantal GET en POST calls
van gebruikers te beperken (anders zouden ze je webserver dus kunnen bombarderen met overvloedig veel verzoeken tot
inloggen)
Dus het totaalplaatje komt er dan zo uit te zien:
AuthUserFile "c:/wwwsoft/wachtwoorden/.htpasswd"
AuthGroupFile "c:/wwwsoft/wachtwoorden/.htgroup"
AuthName "Wachtwoord vereist"
AuthType Basic
<Limit GET POST>
Require group admin
</Limit>
Sla het bestand op als .htaccess en plaats het in de folder ‘wwwNet\website\jan’.
Als je nu naar: ‘http://www.domein.nl/website/jan’ zou gaan, krijg je dit inlog scherm te zien:

De gebruiker kan zijn naam en wachtwoord intikken om de pagina te bezichtigen.
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15.16 Apache .htaccess (file protect)
Je hebt vast wel eens bestanden die een ander niet mag zien, of die je ontoegankelijk wilt maken, dat kan op dezelfde
manier zoals je ook .htaccess hebt afgeschermd, namelijk:
Om alle bestanden ontoegankelijk te maken gebruik je 1 sterretje * zoals in dit voorbeeld:
<Files *>
order allow,deny
deny from all
</Files>
Om bijvoorbeeld alle .ini bestanden ontoegankelijk te maken, gebruik je de volgende code:
<Files *.ini>
order allow,deny
deny from all
</Files>
Wil je meerdere type/extensies toevoegen dan kun je gewoon de codes onder elkaar zetten.

Let erop dat als je deze bestanden afschermt:
JPG
GIF
BMP
PNG
ICO

plaatje
plaatje
plaatje
plaatje
plaatje

MID
WAV
MP3
JS
CSS

HTM, HTML, PHP ect. ,je server behoorlijk in de soep kan lopen.

Een Webserver opzetten, door Sebastiaan Ebeltjes

audio
audio
audio
javascript
style script

Aanvullende configuratie – Apache configuratie (virtual server)

15.20 Apache configuratie (virtual server)
Je kunt zeer veel doen met de ‘virtual host’ instellingen voor apache, hier wordt maar een klein gedeelte behandeld, en
geschikt voor 1 webserver.
Zo kun je bijvoorbeeld straks naast ‘www.domein.nl/forums/computers/ ‘ ook ‘cpuforum.domein.nl’ intikken,
of ‘www.domein.nl/databasebeheer/ ‘ wordt dan ook ‘databasebeheer.domein.nl’.
Dit werkt alleen wanneer je een domein naam hebt, omdat bijvoorbeeld ‘cpuforum.84.35.23.21’ niet werkt.
Om dat te doen moet je het configuratiebestand van Apache ‘httpd.conf’ bewerken.

Activeren ‘Virtual host’
Open het configuratie bestand van Apache ‘httpd.conf’.
Zoek naar het stuk ‘Section 3: Virtual Hosts’.
Verwijder het # bij ‘Namevirtualhost’.
Laat het gegeven op ‘*:80’ staan.

Helemaal onderaan staat een voorbeeld om een virtual host op te stellen:
#<VirtualHost *:80>
# ServerAdmin webmaster@dummy-host.example.com
# DocumentRoot /www/docs/dummy-host.example.com
# ServerName dummy-host.example.com
# ErrorLog logs/dummy-host.example.com-error_log
# CustomLog logs/dummy-host.example.com-access_log common
#</VirtualHost>
De (beknopte) syntax voor een virtual server is:
Je begint met deze syntax om een virtuele server aan te maken / toe te voegen:
<VirtualHost *:80>
Dan volgt de servernaam (webadres):
ServerName [www.domein.nl]
Dan de websitefolder:
DocumentRoot “[websitefolder]”
Dan eventuele logboeken voor toegang en foutmeldingen (zijn niet verplicht):
ErrorLog logs/[foutmeldings logboek]
TransferLog logs/[verbindings logboek]
Je eindigt met deze syntax om een virtuele server instelling te sluiten:
</VirtualHost>
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Neem nou het voorbeeld van PHPmyadmin dat in deze handleiding onder ‘www.domein.nl/databasebeheer/ ‘ is
geïnstalleerd:
<VirtualHost *:80>
ServerName databasebeheer.domein.nl
DocumentRoot "d:/wwwnet/databasebeheer/"
ErrorLog logs/databasebeheer_error.log
TransferLog logs/databasebeheer_access.log
</VirtualHost>
Nu kun je PHPmyadmin ook bereiken op ‘databasebeheer.domein.nl’.
De log bestanden voor ‘databasebeheer’ worden apart aangemaakt in log folder van Apache
‘wwwsoft/Apache2/logs/’.
Houdt er rekening mee dat als je ‘domein logbestanden’ laat maken, deze niet bij de overige (hoofd) logs van
Apache (acces.log en error.log) meegeteld worden, ik persoonlijk zou deze weglaten (of er een # voorplaatsen).

altijd boven je aangemaakte virtual host instellingen neerzetten (neutrale instelling) anders werkt de virtual host
instelling niet:
<VirtualHost *:80>
ServerName [www.domein.nl]
DocumentRoot “[root websitefolder]”
</VirtualHost>
waar [www.domein.nl] je normale neutrale domein naam is, en [root websitefolder] de root van de website.
Je kunt niet oneindig veel virtual hosts aanmaken, er is een limiet rond de 200.
Sla het bestand op, en herstart Apache.
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15.30 Website (robots.txt)
Het robots.txt bestand werkt op grond van het ‘Robots Exclusion Protocol’.
Dit protocol stelt webmasters in staat om aan te geven welke delen van een site niet bekeken mogen worden door de
robot van een specifieke zoekmachine, en tevens voor website ‘rippers’ (offline browsers).
Het bestand zelf is een gewoon tekst bestand (.txt) dat in de ‘root’ folder van een site moet worden geplaatst,de locatie
van het robots.txt bestand zou dus bijvoorbeeld kunnen zijn http://www.domein.nl/robots.txt.
De ‘syntax’ van het robots.txt bestand ziet er als volgt uit:
User-agent: [naam spider]
Disallow: [naam bestand of directory]
Open een nieuw tekst bestand met het kladblok, en gebruik de bovenstaande syntax.
Op de plaats van [naam spider] zet je de naam van de spider die je bepaalde delen van je site niet wilt laten indexeren.
Op de plaats van [naam bestand of directory] plaats je de locatie en de naam van de documenten of folder die je niet
wilt laten indexeren.
Voorbeeld 1:
User-agent: webcrawler
Disallow: /
In dit voorbeeld wordt de robot webcrawler de toegang ontzegd tot alle directories.
De / na ‘disallow’ wil dus zeggen ‘alle folders’.
Voorbeeld 2:
User-agent: *
Disallow: /cgi-bin/
Disallow: /test/
Disallow: /prive/
In dit voorbeeld zie je een ‘joker’ staan: * achter ‘User-agent:’, Dit betekent ‘alle robots’.
Alle robots mogen in dit voorbeeld dus alle folders bezoeken behalve de folders ‘cgi-bin’, ‘test’ en ‘prive’.
Voorbeeld 3:
User-agent: infoseek
Disallow: /artikelen/voorbeeld.html
User-agent: *
Disallow: /cgi-bin/
Disallow: /test/
In dit voorbeeld mag de robot ‘infoseek’ het bestand ‘voorbeeld.html’ in de folder ‘artikelen’ niet bekijken.
De witregel wil zeggen dat er een nieuw commando volgt voor een user-agent.
In dit geval wordt er aangegeven dat alle user-agents (dus ook infoseek!) de folders ‘cgi-bin’ en ‘test’ niet mogen
bekijken.
Belangrijk om te weten is verder dat niet alle robots naar het robots.txt bestand kijken.
De grote internationale zoekmachines als Google zullen het bestand wel respecteren.
Het maken van robots.txt is dus geen garantie dat je de pagina's in geen enkele zoekmachine zult tegenkomen.
Als je bepaalde pagina's aan niemand wilt tonen dan is het beter om dat bestand of folder totaal af te sluiten door
middel van een wachtwoordbeveiliging.
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15.31 Website (favicon)
Een favicon, of paginaicoon, is een icoon dat geassocieerd is met een website.
Een voorbeeld:

Het favicon moet een grootte hebben van 16x16 pixels, is het een andere grootte, dan wordt het genegeerd en zie je
niks, tevens moet je icoon een ‘ico’ inhoud en ‘.ico’ extensie hebben.
Hoewel de naam van het icon standaard favicon.ico is en de bestandsextensie dus die van een icoonbestand is, blijkt het op
sommige browsers mogelijk een animated gif bestand dat onder deze naam is opgeslagen, als een bewegende afbeelding
te tonen.
Zet het favicon.ico in de root van je websitefolder.
Tenslotte moet je nog naar het icoon verwijzen in de ‘head’ sectie van alle pagina's op je site.
Dit doe je met behulp van de link-tag (in de head sectie), een voorbeeld:
<head>
<title>De titel van de pagina.</title>
<link rel="shortcut icon" href="/favicon.ico" type="image/x-icon" />
</head>

Waarschijnlijk bookmarken personen alleen je hoofdpagina, dus hoef je in principe de favicon alleen toe te passen in
‘index.html’ bestanden.
De favicon wordt ondersteunt door de volgende browsers:
Internet Explorer 5+
Mozilla Firefox,
Netscape 7.0+
Opera 7.0+
Bij Internet Explorer wordt het icoon zichtbaar in de adresbalk en in het lijstje met favorieten als de bezoeker de
pagina toevoegt aan zijn favorieten, als je pagina niet gebookmarked, verschijnt het icoon niet in IE!
Bij Opera 7.0+ en Firefox wordt de favicon direct getoond wanneer een site bezocht wordt.
Bij deze browsers hoef je dus niet eerst de pagina toe te voegen aan de favorieten, de ondersteuning van ‘favicon’ is bij
deze browsers dus beter dan bij Internet Explorer op dit moment.
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15.40 Windows (instellen van een wachtwoord)
in 6 stappen
Een wachtwoord is een ‘sleutel’ tot het verkrijgen / opvragen / wijzigen van informatie.
Een tip is daarom ook nooit de wachtwoorden die je gebruikt hebt, ergens in de computer op te slaan, maar gewoon op
papier te schrijven, zo voorkomt je tevens dat een hacker, virus of andere programma’s deze kunnen opsporen.
Een wachtwoord op het systeem kan ook van dienst zijn, zo kunnen andere gebruikers niet bij uw bestanden komen,
wijzigen of wissen (als u dit instelt), of zomaar acties uitvoeren zonder uw toezicht.
Om een wachtwoord in te stellen in windows XP volg de volgende stappen.

Stap 01
Ga naar het configuratiescherm.
open ‘gebruikersaccounts’.

Stap 02
Klik op een account waar
je een wijziging aan wilt
brengen..

Stap 03
Klik op ‘een
wachtwoord instellen’.
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Stap 04
Geef hier een
wachtwoord op voor je
account en een eventuele
geheugensteun.
Klik op ‘wachtwoord
maken’.

Stap 05

Hier heb je de
mogelijkheid om bestanden
en mappen af te schermen
voor mede gebruikers van
deze computer.

Stap 06
Sluit ‘gebruikers accounts’ af.
Start het systeem opnieuw op!
Het nadeel als hoofdgebruiker is dat het
systeem niet in één keer doorstart naar
windows, er zal altijd om een wachtwoord
worden gevraagd voordat je op het bureaublad
terecht komt.
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15.41 Windows (instellen QoS pakketplanner)
in 5 stappen
Deze sectie is geschikt voor gebruikers van WINDOWS XP PRO en maakt de bandbreedte 20% sneller.
Misschien heb je er wel eens van gehoord, de ‘QoS pakketplanner’.
De QoS pakketplanner bestaat alleen in WINDOWS XP PRO, en is te vinden als protocol bij de eigenschappen van je netwerk
verbinding.
QoS staat voor Quality of Service en is een collectie componenten wat verschillende threats van data subsets,
welke over het netwerk verstuurd wordt, mogelijk maakt.
Het geeft programmeurs de mogelijkheid om bandbreedte specifiek aan hun programma's toe te wijzen b.v. ten behoeve
van streaming audio of om in een zakelijke omgeving gegarandeerde bandbreedte te verkrijgen.

De QoS pakketregeling reserveert hiervoor 20%, dit is standaard ingesteld.
Echter ook als je QoS uitgezet hebt wordt deze 20% vastgehouden, om dit terug te winnen is ingrijpen nodig in het
groepsbeleid, dit gaat als volgt:

Stap 01
Log in als Administrator, dus geen ander
account met Administrator rechten
Ga naar ‘Start’ Æ ‘Uitvoeren’.
Vul in ‘gpedit.msi’ .
Klik op ‘ok’.

Stap 02
Ga naar ‘Computerconfiguratie’ Æ ‘Beheersjablonen’ Æ
‘Netwerk’ Æ ‘QoS pakketplanner’.
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Stap 03
Dubbelklik op ‘De reserveerbare
bandbreedte beperken’.

Stap 04
Selecteer ‘Ingeschakeld’.
Zet de waarde op 0%.
Klik op ‘ok’.

Stap 05
Sluit de ‘Groepsbeleid editor’.
Start het systeem opnieuw op!
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15.50 PHP (tweaks)
Hier volgen enkele instellingen om PHP en het uitvoeren van scripts beter en efficiënter te laten lopen.
Deze instellingen kun je vinden in PHP.INI, in de sectie ‘resource limits’.
De huidige instellingen zijn:
- max_execution_time
- max_input_time
- memory_limit

(de maximale tijd (in seconden) dat een script nodig heeft voor zijn bewerking / opdracht.)
(de maximale tijd (in seconden) dat een script nodig heeft om de gevraaagde data te verwerken.)
(het maximale geheugengebruik (in MB) dat een script mag gebruiken.)

Betere instellingen zijn:
- De ‘max_execution_time’ instelling van 30 seconden is eigenlijk wat aan de korte kant (geeft veel ‘execution time’
fouten) en kan verhoogd worden naar 300 seconden.
- De ‘max_execution_time’ kan eveneens verhoogd worden naar 600 seconden.
- Als je over genoeg RAM geheugen beschikt (256 MB of meer) mag de ‘memory_limit’ instelling wel staan op 32 MB.

Veranderen:

Æ
Sla het bestand op.
Herstart Apache.
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15.60 Router (WEP en WPA encryptie)
Deze sectie is van toepassing voor mensen die gebruik maken van een draadloze router.
Steeds meer mensen hebben een draadloos netwerk, een netwerk dat niet verbonden is via kabels.
Het dataverkeer verplaatst zich door de lucht, via radiosignalen.
Met als voordeel dat je op de bank kunt zitten met je laptop op schoot zonder het risico over netwerkkabels te struikelen.
Als je in het bezit bent van een draadloze router, dan zou je extra aandacht moeten besteden aan de beveiliging.

Ontdekt!
Een groeiende groep hobbyisten is regelmatig op zoek naar wireless netwerken.
Al rondtoerend met een laptop scannen ze een wijk of stadsdeel af op signalen van wireless netwerken.
Dit heet Wardriving, -walking of -cycling, al naar gelang de wijze van vervoer.
Vervolgens markeren sommigen de gevonden netwerken; 'War-chalking'.
Er zijn zelfs websites met daarop plattegronden van besnuffelde gebieden.
Hele steden worden zo in kaart gebracht. War-chalking is niet illegaal maar iemands netwerk betreden zonder toestemming is
dat wel.
Er zijn legio gereedschappen om een wireless netwerk op te sporen.
Deze zijn vrij simpel te vinden en te gebruiken.
Iedere laptop voorzien van een wireless netwerkkaart en een snuffelprogramma erop is geschikt voor wardriving.

Risico's
Is je wireless netwerk eenmaal ontdekt dan is de kans op misbruik groot.
Er wordt bijvoorbeeld gratis gebruik gemaakt van je bandbreedte terwijl jij voor dat verkeer betaalt.
Daarnaast zijn de gegevens op je computer niet beveiligd als je draadloze netwerk niet beveiligd is, je privacy kan eenvoudig
geschonden worden
Ook vinden allerlei andere schadelijke praktijken plaats, zo kan bijvoorbeeld spam verstuurd worden via je verbinding.
Er kan via je netwerk ingebroken worden op andere computers, ook vindt er fraude plaats, zoals bijvoorbeeld phishing.
Misbruik dat via je verbinding plaatsvond kan niet verder herleid worden dan tot uw computer, je kunt niet bewijzen dat je niet
zelf de dader bent.
Er kunnen juridische stappen worden genomen door slachtoffers van internetmisbruik.
Voorkom dat je opdraait voor de schadelijke acties van anderen!

WEP- of WPA-encryptie?
Heeft je hardware de mogelijkheid gebruik te maken van WPA, dan kun je daar beter ook gebruik van maken i.p.v. het minder
veilige WEP.
Bij WEP wordt voor elk pakketje dezelfde sleutel gebruikt, als er voldoende pakketjes zijn onderschept, dan kan de WEP-code
heel makkelijk worden teruggerekend.
Bij WPA wordt alleen bij het eerste contact de gekozen sleutel toegepast, daarna wordt bij elk datapakketje een nieuwe sleutel
gebruikt welke om de 4 seconden wisselt, dat is dus een stuk moeilijker te kraken.
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WEP informatie
Deze verdedigingslinie is een beveiliging die bij de meeste WiFi compatible apparatuur zit.
WEP (Wireless Equivalent Privacy) zit standaard in je apparatuur maar moet nog wel ingeschakeld worden.
Deze beveiliging is helaas relatief simpel is en makkelijk te kraken.
WEP is gebaseerd op RC4, Een 40 bits encryptie model.
RC4 is echter niet veilig vanwege een ontwerpfout in zijn encryptie mechanisme (dit is tevens een bewezen feit).
Er zijn verschillende manieren om RC4 aan te kunnen vallen door gebruik te maken van deze fout.
RC4 combineert de 40 bits WEP sleutel met een 24 bits willekeurig gegenereerd nummer, dit staat bekend als de Initialisation
Vector (IV).
Het pakket wat deze IV bevat wordt door de ether gestuurd en wordt daarna gevolgd door de beveiligde data.
In tegenstelling tot Shared Key Authentication is dit getal niet op voorhand bekend bij een cracker en is dus ook niet
onmiddelijk te achterhalen.
Een aanval op deze beveiliging vindt plaats door middel van een aantal stappen.
De eerste is het gebruik maken van de beperking van IV om het IV te achterhalen.
Aangezien de sleutel maar 24 bits is zijn de combinaties namelijk beperkt tot 2 tot de macht 24.
Dit lijkt misschien veel maar met een relatief klein aantal packets dat verstuurd kan worden met unieke nummers duurt het
niet lang voordat dezelfde getallen hergebruikt worden.
Bij eerdere sessies is het dus gemakkelijk de packets te onderscheppen, op je gemak de sleutel te kraken en vervolgens blijven
proberen om toegang te krijgen aangezien dit getal toch weer snel hergebruikt wordt.
De tweede aanval gebaseerd op IV is gericht op wat bekend staat als Weak IV's.
Zoals hierboven beschreven wordt de beveiliging gestart met een 24 bits getal en dan wordt dat getal gecombineerd met de
WEP sleutel om de data te versleutelen.
Sommige nummers in het bereik van 0 tot 16777215 werken echter niet goed met het RC4 mechanisme.
Als het RC4 mechanisme deze getallen uitpikt is de versleuteling door middel van rekenkundige functies te achterhalen.
En als dat eenmaal gebeurd is is het een makkie voor een cracker om het netwerk binnen te dringen.
Daarnaast is het probleem "key management" een groot veiligheidslek.
Gebruik je WEP volgens de standaarden dan moet je elk access point af en moet je de sleutel intikken.
Wanneer om de een of andere reden je sleutel bekend is geworden (een ontslagen personeelslid of simpelweg geraden door
iemand) dan moet je deze sleutel veranderen.
Op zich geen probleem op een klein netwerk maar op een groot netwerk wordt dit al heel snel lastig. Als je hier je WEP sleutel
moet veranderen wordt dat een nachtmerrie voor de netwerkbeheerder.
De meeste crackers echter laten een beveiligd netwerk links liggen wanneer een onbeveiligd netwerk in de buurt is.
Desalnietemin is het toch verstandig om deze beveiliging niet alleen in te schakelen maar ook extra stappen te nemen.

Het draadloze verkeer moet versleuteld worden om te voorkomen dat men (bijvoorbeeld je buren) je dataverkeer kan
aftappen en gebruik (of zelfs misbruik) van je internetverbinding kan maken.
De meeste routers ondersteunen WEP- en WPA-encryptie (als WPA niet aanwezig is, controleer dan of er niet toevallig een
firmware upgrade op de website van de leverancier beschikbaar is

Voor Windows XP heeft Microsoft een patch beschikbaar, waarmee ondersteuning voor WPA aan Windows wordt
toegevoegd:
Windows XP Support Patch for Wi-Fi Protected Access
Voor het configureren / instellen van een WEP of WPA wachtwoord zou je de beschrijving / boekje van de router moeten
raadplegen.
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16.00 Schematisch overzicht webserver
INTERNET
poort

21

FTP server

80

25

Apache webserver

LOG

PHP Module

Analog

Reportmagic

MySQL

Clamwin antivirus

Internet folder (webdir)

Spyware terminator

Cobian backup

Mail server
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16.10 Overzicht (configuratie)
[ Analog 6 ]
Bestandsnaam:
Locatie:
Bij wijzigen:

ANALOG.CFG
C: \ WWWSOFT \ ANALOG6 \
Geen actie

[ Apache 2 ]
Bestandsnaam:
Locatie:
Bij wijzigen:

HTTPD.CONF
C: \ WWWSOFT \ APACHE2 \ CONF \
Apache herstarten

[ CesarFTP ]
Bestandsnaam:
Locatie:
Bij wijzigen:

SETTINGS.INI
C: \ WWWSOFT \ CesarFTP \
CesarFTP herstarten

[ MySQL 5 ]
Bestandsnaam:
Locatie:
Bij wijzigen:

MY.INI
C: \ WWWSOFT \ MYSQL5 \
Computer opnieuw opstarten

[ PHP 5 ]
Bestandsnaam:
Locatie:
Bij wijzigen:

PHP.INI
C: \ WWWSOFT \ PHP5 \
Apache herstarten

[ PHPmyadmin ]
Bestandsnaam:
Locatie:
Bij wijzigen:

CONFIG.DEFAULT.PHP
D: \ WWWNET \ DATABASEBEHEER \
Geen actie

[ Reportmagic ]
Bestandsnaam:
Locatie:
Bij wijzigen:

RMAGIC.INI
C: \ WWWSOFT \ REPORTMAGIC \
Geen actie
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16.11 Overzicht (log)
[ Apache 2 ]
Bestandsnaam:
Log inhoud:
Locatie:

ACCESS.LOG
Verbindingen
C: \ WWWSOFT \ APACHE2 \ LOGS \

Bestandsnaam:
Log inhoud:
Locatie:

ERROR.LOG
Foutmeldingen
C: \ WWWSOFT \ APACHE2 \ LOGS \

[ CesarFTP ]
Bestandsnaam:
Log inhoud:
Locatie:

CFTP.LOG
Verbindingen & Foutmeldingen
C: \ WWWSOFT \ CESARFTP \ LOG \

[ MySQL 5 ]
Bestandsnaam:
Log inhoud:
Locatie:

IB_LOGFILE 0
Cache bestand
C: \ WWWSOFT \ MYSQL5 \ DATA \

Bestandsnaam:
Log inhoud:
Locatie:

IB_LOGFILE 1
Cache bestand
C: \ WWWSOFT \ MYSQL5 \ DATA \

[ PHP 5 ]
Bestandsnaam:
Locatie:

APACHE 2
APACHE 2

[ PHPmyadmin ]
Bestandsnaam:
Locatie:

MySQL 5
MySQL 5

[ Reportmagic ]
Bestandsnaam:
Log inhoud:
Locatie:

RMAGIC.LOG
Generatie & Foutmeldingen
C: \ WWWSOFT \ REPORTMAGIC \

[ Cobian Backup ]
Bestandsnaam:
Log inhoud:
Locatie:

LOG.TXT
Algemeen
C: \ WWWSOFT \ COBIANBACKUP7 \
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16.12 Overzicht (poorten)
Gebruikte poorten
Poort:

Service:

Programma:

21

FTP

CesarFTP

25

SMTP

Mailserver

80

HTTP

Apache

110

POP3

Mailserver/Outlook

3306

MySQL database

3389

Windows RDP

4848

Java Admin

J2EE

8080

Java HTTP

J2EE

8181

Java HTTPS

J2EE
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16.13 Overzicht (onderhoud en services)
Op je server lopen nu een aantal services voor onderhoud e.d., de instellingen gegeven in deze handleiding kunnen
natuurlijk niet optimaal zijn, daarvoor is dit een goede planning.
Omdat zondag meestal een rustige dag is voor je server, kan hij mooi zijn onderhoud plegen.

Onderhoud schema
Programma:

Onderdeel:

Tijd:

Sturing:

Clamwin Anti Virus

Virus scan

Zondag 10:00 elke week

Programma zelf

Spyware Terminator

Spyware scan

Zondag 13:00 elke week

Programma zelf

Cobian Backup

Backup

Zondag 18:00 elke week

Programma zelf

Analog

Statistieken

Om de 30 minuten

Windows Taakplanner

Reportmagic

Statistieken

Om de 30 minuten

Windows Taakplanner
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16.20 Gebruikte afkortingen
DHCP: Dynamic Host Configaration Protocol
Het doel van DHCP is het vereenvoudigen van de netwerkconfiguratie van pc's. DHCP is een service die het mogelijk maakt om
individuele computers die in een netwerk zitten automatisch de juiste configuratiegegevens (IP adres, DNS, gateway,...) mee te
geven.
FTP: File Transport Protocol
Je zou dat kunnen vertalen als 'regels voor bestandsoverdracht'.
Met behulp van FTP kunnen de computers die op het Internet aangesloten zijn bestanden naar elkaar versturen. Je kunt dus
met FTP bestanden overbrengen naar je eigen harde schijf (downloaden), maar ook bestanden van je eigen computer naar een
andere computer kopiëren (uploaden).
DNS: Domain Name System
Het systeem dat ervoor zorgt dat namen worden omgezet in IP-adressen en IP-adressen weer in namen.
Maar dat is iets te simpel. DNS doet nog veel meer dan dat.
Over het algemeen gezegd worden er in DNS gegevens over domeinnamen opgeslagen.
Dit kunnen IP-adressen zijn, maar ook namen van mailservers en zelfs vrije tekst.
HTML: Hypertext Markup Language
Deze programmeertaal wordt gebruikt om tekstbestanden op een bepaalde manier, met een bepaald lettertype, in een
internetbrowser weer te geven.
HTTP: Hypertext Transfer Protocol
Een standaardmethode om data te transfereren tussen een webserver en een webbrowser.
Dit is het stukje tekst dat aan het begin van een internetadres staat.
IP: Internet Protocol
Aan het einde van de vorige eeuw deed internet zijn intrede bij het grote publiek.
Internet vindt zijn roots in het feit dat de Amerikaanse defensie vond dat belangrijke informatie op meerdere plekken moest
kunnen worden opgeslagen, zodat men minder afhankelijk werd van aanslagen op deze belangrijke informatiebronnen.
De UNIX-systemen moesten dus hun gegevens gaan uitwisselen.
Het protocol dat daarvoor ontwikkelt was dus het Internet-Protocol.
Volledig het TCP/IP protocol, hetgeen staat voor Transport Control Protocol / Internet Protocol.
Later begonnen de universiteiten van Amerika dezelfde techniek over te nemen om gegevens tussen de universiteiten uit te
wisselen en bereikbaar te maken voor iedereen en begon er een sneeuwbal-effect te onstaan. Steeds meer systemen met
uiteenlopende gegevens werden op het internet aangesloten.
ISP: Internet Service Provider
Bedrijf dat als tussenschakel dient tussen de gebruiker en het internet. Via de servers van de internetprovider kan de gebruiker
surfen op het wereldwijde web, e-mail verzenden en ontvangen, nieuwsgroepen raadplegen enz.
PHP: Hypertext Preprocessor
Een HTML-embedded scripting taal.
Veel van zijn syntax is geleend van C, Java en Perl met een aantal unieke functies extra.
Het doel van de taal is om web developers op een relatief simpele manier pagina's te laten maken die dynamisch gegenereerd
worden.
POP3: Post Office Protocol version 3
Versie 3 van het Post Office Protocol, een client/server-protocol voor het lezen van Internet-e-mail op basis van "store-andforward".
De mailserver bewaart berichten totdat de gebruiker met een mail-client inlogt en nieuwe berichten ophaalt.
Dit in tegenstelling tot IMAP, waarbij berichten op de server zelf worden gelezen
SMTP: Simple Mail Transfer Protocol
Dit is een standaard protocol dat er voor zorgt dat uw e-mail berichten op de goede plek aankomen nadat u ze verzonden
heeft.
URL: Uniform Resource Locator
Dit is een uitdrukking die een locatie van een resource of informatiebron op het Internet aangeeft. Een URL bestaat uit 4 delen:
het Protocol Type (HTTP), Machine Name (website.com), Directory Path (/html/info/) en de File Name (default.htm).

Een Webserver opzetten, door Sebastiaan Ebeltjes

Tot slot – Voorkomende bestandtypen

16.21 Voorkomende bestandstypen
CGI: Common Gateway Interface
CGI is geen taal. Het is een simpel protocol wat gebruikt kan worden om te communiceren tussen Web formulieren en jouw
programma. Een CGI script kan worden geschreven in iedere taal die kan lezen van STDIN en schrijven naar STDOUT, en
tevens environment variabelen kan lezen, als het ware iedere programmeertaal, waaronder C, Perl, of ook shell scripting.
CSS: Cascading Style Sheets
Wordt veel gebruikt door webontwikkelaars om een webpagina van opmaak te voorzien. Met CSS kan je het lettertype, de
kleur, lay-out en andere aspecten van het document weergeven. CSS is voornamelijk ontworpen om de opmaak van de markup
language (HTML) te scheiden, (X)HTML wordt gebruikt voor de structuur van het document en CSS voor de presentatie opmaak
HTML: Hyper Text Markup Language
Zoals de term al zegt is het een "opmaak taal", d.w.z. het vertelt je browser d.m.v. HTML tags hoe de pagina weergegeven
moet worden op het scherm.
HTML is geen programmeertaal zoals vaak gedacht wordt. De tags kun je vergelijken met bouwstenen uit een lego-set. Er is
een bepaald aantal stenen met een vooraf bepaalde vorm die je naar eigen smaak samen kunt voegen om zo een bouwwerk in dit geval je webpagina - te creëren.
JS: Java Script
Java is een programmeer / scriptingtaal, In zijn algemeenheid kun je zeggen dat je met JavaScript je site interactief kunt
maken. Zo kun je de bezoekers een vraag stellen of browsergegevens achterhalen waarna deze gegevens gebruikt worden op
je site.
Bijvoorbeeld: als een bezoeker je site bezoekt, ziet hij een venster waarin hem naar zijn naam gevraagd wordt. Nadat hij de
naam heeft ingetypt, wordt op de site, op alle gewenste plaatsen, de bezoeker met zijn (voor)naam aangesproken.
Nu is dit misschien niet zo'n nuttige toepassing van JavaScript (misschien zelfs wel irritant), maar het laat wel goed zien dat
JavaScript je site interactief maakt.
PHP: Hypertext Preprocessor (is afgeleid van Personal Home Page Tools)
Het is een scripttaal (programmeertaal) die in combinatie met HTML kan worden gebruikt om dynamisch gegenereerde pagina's
te maken. PHP kan bijvoorbeeld een MySQL database aanspreken, eventueel op afstand. Hiermee kunt u bijvoorbeeld pagina's
maken waarbij de vormgeving en de redactie zijn gescheiden. Of pagina's met gegevens uit een database die zijn afgestemd op
de bezoeker. Door PHP tags te gebruiken, wisselt u tussen HTML en PHP. De syntax lijkt op die van Perl of C en de
functionaliteit is vergelijkbaar met ASP. De verwerking van een PHP script vindt plaats op de server. PHP is open source
software en op zo goed als alle platforms beschikbaar.
ZIP
Een "gezipt" bestand is een bestand dat op een speciale manier is samengeperst (gecomprimeerd). Hierdoor onstaat een veel
kleiner bestand of set van bestanden, die gemakkelijker kan worden verstuurd via e-mail of sneller kan gedownload worden
van een webpagina. Een ZIP-bestand kan geopend worden met verschillende programma's, maar het meest gebruikte is
wellicht het programma Winzip. Computers die werken met Windows XP hebben geen apart programma nodig omdat XP zelf
ZIP-bestanden (Gecomprimeerde mappen) kan openen.
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16.30 Server kosten
Een server draaien is natuurlijk niet kosteloos, van uitgegaan dat je een oude 2e hands computer gebruikt.
Ik heb het hier over de energie die je server systeem verbruikt.
Je kan een eenvoudige berekening maken wat de server op jaarbasis kost.
vermogen (in watt) x het aantal uur = watt per uur.
Het vermogen wat de computer verbruikt staat op de voeding beschreven, meestal ga je uit van het nominale vermogen.
Het aantal uren als de computer 24 uur per dag aanstaat, 365 dagen per jaar.
24 uur x 365 dagen = 8760 uur per jaar.

Aannemend dat je een redelijke computer hebt staan met een voeding van 300 watt, die 120 watt opneemt uit het net,
dat is dus 0,12 KW (1 KiloWatt = 1000 Watt).
Het aantal KW opgenomen vermogen:
8760 uur per jaar x 0,12 KW per uur = ca. 1050 KW opgenomen vermogen per jaar.
Dan is de helft vanzelfsprekend in het ‘dal’ tarief.

Om de prijs te berekenen op jaarbasis, neem je de prijs per KW x opgenomen vermogen per jaar.
Laten we zeggen dat een KW 0,18 euro kost bij ‘piek’ en 0,10 euro bij ‘dal’,
525 KW opgenomen vermogen bij ‘piek’ tarief x 0,18 euro per KW = 94,50 Euro per jaar.
525 KW opgenomen vermogen bij ‘dal’ tarief x 0,10 euro per KW = 52,50 Euro per jaar.
Totaal: 147,00 Euro per jaar
Per maand is dat dus 147 euro per jaar / 12 maand = 12,25 euro.
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16.40 Onderhoud op afstand (extern bureaublad)
in 4 stappen
Deze sectie is alleen geschikt voor Windows XP Professional gebruikers.
Je moet bij het ‘gebruikers account’ een wachtwoord hebben ingesteld, zie sectie 15.40
Je kan veel veranderen of wijzigen op je server, maar op afstand? , ja…je kunt met FTP veel bereiken, maar GEEN
software of programma’s besturen of instellen e.d.
Daar hebben we een handig programma voor: Extern Bureaublad (alleen voor Windows XP Professional gebruikers) ook wel
Remote Desktop genoemd, dit programma is standaard bij deze versie van Windows inbegrepen.
De externe desktop verbinding maakt gebruik van het RDP protocol (RDP staat voor Remote Desktop Protocol) op poort
3389.
Om de externe desktop te gebruiken, moet je deze op de server activeren, dat doe je als volgt:

Stap 01
Om niet alleen lokaal verbinding te maken met de server maar ook extern, moet je de poort doorschakelen
in je router, de poort van RDP is 3389.

Stap 02
Vraag de systeemeigenschappen op:
start Æ instellingen Æ configuratiescherm Æ
systeem
Ga naar het tabblad ‘verbindingen van
buitenaf’.
Vink aan ‘gebruikers mogen externe
verbinding met deze computer maken’.
Klik op ‘ok’.
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Om met een andere computer op een desktop in te loggen ga je naar ‘verbinding met extern bureaublad’.

Stap 03
Ga naar extern bureaublad:
start Æ programma’s Æ bureau-accessoires Æ communicatie Æ verbinding met extern bureaublad
*TIP* Creëer eventueel een snelkoppeling op het bureaublad.

Stap 04
Vul bij ‘computer’ één van de volgende
gegevens in:
- het externe IP adres
- het lokale IP adres
- de desbetreffende computernaam
Klik op ‘verbinding maken’ om het externe
bureaublad van de server weer te geven en te
besturen.
*TIP* In ‘opties’ kun je diverse instellingen
configureren tevens kun je al een wachtwoord
opgeven en deze ook ingesteld laten staan zodat
je het niet elke keer opnieuw hoeft op te geven.

Opmerking
Bij het inloggen via het externe bureaublad wordt het desbetreffende account op de computer waarop je
inlogt op afstand, vanzelf afgemeld

Houd er rekening mee dat dit soort degelijke software zeer veel bandbreedte verbruikt!
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16.50 Onderhoud op afstand (VNC)
Je kan veel veranderen of wijzigen op je server, maar op afstand? , ja…je kunt met FTP veel bereiken, maar GEEN
software of programma’s besturen of instellen e.d.
Daar hebben we een handig programma voor: VNC
Het programma VNC heeft als grote voordeel dat het niet afhankelijk is van welk besturingssysteem er gebruikt wordt, zo
kun je bijvoorbeeld met een Linux systeem op je Windows webserver inloggen, en andersom.
VNC maakt gebruik van ‘server’ en een ‘client’ software, het ‘server’ gedeelte draait op de computer die bestuurd moet
worden, en met een ‘client’ log je in op een ‘server’.

Pakketgegevens:
Naam: VNC

Licentie: FREEWARE

Bestandsnaam: vnc-4_1_2-x86_win32.exe

Versie: 4.1.2 FREE

Grootte download: 0,7 MB

Ruimtegebruik na installatie: 1,6 MB

Link website: http://www.realvnc.com/cgi-bin/download.cgi
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16.51 Installatie van VNC server
in 12 stappen

Stap 01
Klik op ‘next’.

Stap 02
Geef aan dat je akkoord gaat met de
voorwaarden.
Klik op ‘next’.
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Stap 03
Geef een installatie folder op.
Installeer naar de folder
‘C:\wwSoft\VNC4’.
Klik op ‘next’.

Stap 04
Selecteer ‘Full installation’.
Klik op ‘next’.
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Stap 05
Geef een start menu folder op.
Klik op ‘next’.

Stap 06

Bij het installeren op een ‘client’ computer
is het wel handig om een ‘VNC viewer’
desktop icoon te hebben.
Klik op ‘next’.
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Stap 07

Klaar om te installeren.
Klik op ‘install’.

Stap 08

Na de installatie verschijnt er een configuratiescherm van
VNC.
Op het tabblad ‘authentication’, selecteer ‘VNC password
authentication’.
Klik op ‘configure’.
Vul hier een wachtwoord in om straks de connectie te krijgen
met de webserver.

Stap 09
Op het tabblad ‘connections’, vink ‘serve java viewer…’ uit,
aangezien je geen java verbinding zou willen gebruiken om mee in te
loggen.
Klik op ‘ok’.
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Stap 10
Klik op ‘next’.

Stap 11

De installatie is voltooid.
Klik op 'finish'.

Stap 12
Herhaal nu dezelfde installatie op een client computer.
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16.52 Inloggen met VNC viewer
in 4 stappen

Stap 01
Om niet alleen lokaal verbinding te maken met de server maar ook extern, moet je de poort doorschakelen in je
router, de poort van VNC is standaard 5900.

Stap 02
Start VNC viewer.
Vul bij ‘server’ één van de volgende gegevens in:
- het externe IP adres
- het lokale IP adres

Stap 03

VNC viewer (client) is bezig verbinding te maken met de ‘server’.

Stap 04
Vul hier het wachtwoord in dat je bij de ‘server’ hebt ingesteld.
Klik op ‘ok’ om verbinding te maken.

Krijg je deze foutmelding te zien?

Dan zou je de firewall van windows moeten instellen op de ‘server’, door de volgende stappen te volgen:
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Stap 01
Ga naar start Æ instellingen Æ configuratiescherm.
Dubbelklik op ‘windows firewall’.

Stap 02
Op het tabblad ‘uitzonderingen’ ,klik op ‘poort
toevoegen’.

Stap 03
Vul als naam in ‘VNC Server’.
Vul bij ‘poortnummer’ de standaard poort in van VNC, dit
is poort 5900.
Klik een aantal keer op ‘ok’ om alle vensters te sluiten.
De firewall is nu geconfigureerd voor VNC.
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16.60 Diverse PHP applicaties
Ik ben in de loop der tijd tegen mooie en handige PHP applicaties aangelopen, ik heb hier een lijstje samengesteld met links:

Audio lister / stream:

- Kplaylist (tip)

Chatbox:

- PHPopenchat

Content management
CMS (website)

- Radio Blog v2.5 (tip)
- Dynamic MP3 Lister

- Postnuke NL (tip)
- PHP-Nuke
- Geeklog

Forum:

- PHPBB (tip)

Foto galerijen:

- Coppermine Gallery (tip)

Gastenboek:

- Ardguest

Weblog:

- Serendipity

Webshop:

- Joomla eCommerceEdition (tip)

- Gallery
- Tiny web gallery (tip)
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17.10 Vraag en antwoord (algemeen)
Moet de server aan blijven staan?
Ja, lijkt me wel logisch, anders kunnen personen niet op je website komen!

Word overdracht van bestanden via FTP ook bijgehouden door Apache?
Nee, Apache houd alleen poort 80 in de gaten, bestanden die je via poort 21 (FTP) overstuurt worden niet door apache
gedetecteerd of opgenomen.

Zou je me willen helpen met het instellen van de router?
Nee, alle benodigde documentatie en informatie staat in deze handleiding vermeld, ook ik ken geen duizenden routers uit mijn
hoofd, raadpleeg de handleiding van de router!
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17.11 Vraag en antwoord (poorten)
Wat wordt bedoeld met "poorten"?
De TCP en UDP protocollen maken gebruik van poorten. Als je niet weet wat TCP en UDP protocollen zijn, dan maakt dat niets
uit. Het zijn methodes die gebruikt worden om een internetverbinding te maken. Dat is alles wat je er over hoeft te weten,
want het gaat vanzelf. Hoef je niks voor te doen.
Een simpele manier om je voor te stellen wat poorten zijn is de volgende. Stel je voor dat er in je modem/router een muur zit
die jouw computer of thuisnetwerkje helemaal scheidt van het internet (de buitenwereld dus). In die muur zitten een heleboel
deurtjes en die deurtjes hebben allemaal een nummer van 1 t/m 65535. Er zijn deurtjes waarop staat "TCP" en een nummer en
er zijn deurtjes waarop staat "UDP" en een nummer. In totaal zijn er dus twee maal 65535 deurtjes. Deze deurtjes noemen we
poorten. In principe zijn deze deurtjes allemaal gesloten. Dat is mooi, want daardoor biedt de gesloten muur een bescherming
tussen jouw pc's en het internet, waardoor mensen met slechte bedoelingen (hackers bijvoorbeeld) niet zomaar bij jou binnen
kunnen komen. (Dit wordt ook wel een NAT firewall genoemd.) Op het moment dat jij het internet op wilt om bijvoorbeeld te
surfen, een mailtje te versturen of wat dan ook, dan gaat er even zo'n poortje open zodat jij toegang krijgt tot internet.
Hiervoor hoef je dus zelf geen poorten open te zetten, want dat gebeurt automatisch.

Wat betekent dan het "openzetten van poorten"?
Wanneer je een poort openzet, dan moet je je voorstellen dat je een tunneltje maakt dat vanaf de poort in de muur
rechtstreeks naar een pc in jouw netwerk gaat. Dat betekent dus dat al het internetverkeer dat vanuit het internet verbinding
wil maken met jouw externe IP adres via die poort, nu niet meer wordt tegengehouden door de muur, maar rechtstreeks door
dat dat tunneltje naar die pc wordt gestuurd. Die ene pc is dan dus rechtstreeks vanaf het internet bereikbaar via die poort. Let
wel, dat geldt dus alleen voor die poort en niet voor al die andere duizenden poorten.
Bij het openzetten van een poort moet je dus het poortnummer invullen, het protocol (TCP of UDP of allebei) en het lokale IP
adres van de pc bij jou thuis waarnaar die poort moet worden opengezet. Het openzetten van poorten wordt ook wel "mappen"
genoemd.

Waarom moet je poorten openzetten?
In principe hoef je voor normaal internetgebruik nooit poorten open te zetten. Immers, als jij verbinding maakt met het
internet dan gaat de benodigde poort vanzelf even open, zonder dat je daar iets voor moet doen.
Je moet alleen poorten openzetten als jouw pc ook voor anderen rechtstreeks vanaf internet bereikbaar moet zijn. Als je
bijvoorbeeld thuis zelf een webserver, FTP-server of mailserver hebt draaien, dan moeten anderen daarmee verbinding kunnen
maken, zonder dat ze worden tegengehouden door de NAT muur.
Maar niet alleen de genoemde servers vereisen het openzetten van poorten. Ook voor veel populaire file-sharing programma's,
zoals Emule, is het nodig om poorten open te zetten om hogere download-snelheden te halen. En ook bij veel online-games is
dat noodzakelijk. Zeker als je games wilt hosten (je bent dan dus een server waarop andere spelers zich kunnen aanmelden), is
het erg vaak noodzakelijk om poorten open te zetten, zodat anderen jouw host-pc kunnen bereiken zonder te worden
tegengehouden door de "muur" in je modem/router.

Kun je ook dezelfde poorten openzetten naar verschillende pc's?
Nee, dat is niet mogelijk. Je kunt wel verschillende poorten openzetten naar verschillende pc's, maar één poort kan maar naar
één pc worden opengezet.
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Wat is een virus?
Een virus is een programma dat zich hecht aan andere programma's of bestanden
Het programma is zo ontworpen dat het zichzelf kan repliceren
Het virus probeert zich te verspreiden van computer naar computer
Verspreiding kan echter enkel gebeuren door handelingen van de gebruiker. Een virus zal zichzelf niet doorsturen; het besmet
bestanden, en die bestanden worden bv. doorgemaild of doorgegeven. Wanneer een besmet bestand geopend wordt, doet het
virus zijn werk.
Het virus heeft toegang tot de computer. De toegebrachte schade varieert van licht vervelende nevenwerkingen (vertraagde
computer, opspringende venstertjes, veranderd pc-gedrag, ...) tot zuiver destructieve acties (wissen van bestanden, wissen
van harde schijf, ...)
Het kan dus schade berokken aan software of aan informatie in bestanden.

Wat is een worm?
Een worm probeert zichzelf te verspreiden van host naar host.
In tegenstelling tot een virus, heeft een worm geen handelingen van de gebruiker nodig: de worm kan zichzelf automatisch
verspreiden.
Een worm hoeft zich ook niet te hechten aan andere bestanden; de worm kan zichzelf zelfstandig verspreiden (het
verspreidingsmechanisme zit ingebouwd).
Verspreiding gebeurt meestal aan de hand van e-mail-adressen die op de geïnfecteerde computer worden aangetroffen, hetzij
in het adresboek, hetzij op webpagina's.
Een worm veroorzaakt meestal een toename in het netwerkverkeer. Normale programma's gaan langzamer werken en in het
slechtste geval volledig stilvallen.
De meeste "virussen" die tegenwoordig voorkomen, zijn wormen. Een recent voorbeeld is de Sasser-worm.

Wat is een Trojaans Paard?
Net zoals het houten paard van Troje, is een Trojan of Trojaans paard een vergiftigd geschenk.
Op het eerste zicht is het een nuttig programma.
In werkelijkheid veroorzaakt het echter schade.
Een Trojaans paard wordt verspreid via internet,
bv. als attachment bij een e-mail die ogenschijnlijk van een betrouwbare bron komt (bv. e-mail van Microsoft met de nieuwste
update voor Windows -- zogezegd)
bv. genesteld in software die je van internet kan downloaden (bv. "Download dit programma en je pc gaat 10 keer sneller!")

Wat is een hoax?
Hoaxen zijn geen virussen. Toch vermelden we ze op deze pagina, want ze hebben alles met virussen te maken.
Hoaxen zijn valse viruswaarschuwingen.
Soms krijg je in je mailbox een waarschuwing voor een "nieuw virus". Vaak gaat het hier echter om een verzonnen virus.
De meldingen zijn vooral bedoeld om je schrik aan te jagen. De risico's druipen dan ook van de tekst af:
"Het is een héééél gevaarlijk virus"
"Het wist ONMIDDELLIJK je harde schijf!"
"Geen enkele virusscanner herkent het!"
"Het is bevestigd door Microsoft, of IBM, of ... (grote namen)"
De berichten sporen je aan om de melding onmiddellijk door te sturen naar je gehele adresboek (wat een argeloze, angstige
gebruiker natuurlijk meteen doet), waardoor er een enorme mailstroom op gang komt (vaak ergerlijker dan een virus zelf) en
spammers een hoop e-mail-adressen in de schoot geworpen krijgen.
Stuur virusmeldingen nooit zonder verifiëren of nadenken door! Een 'echte' viruswaarschuwing is vaak veel zakelijker van toon.
Controleer de echtheid in bv. de hoax-library van Symantec.
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Wat is Spyware?
Spyware zou je naar het Nederlands kunnen vertalen als 'spionage software' en dan wordt het eigenlijk al een stuk duidelijker
wat deze software eigenlijk doet: Het zal allerlei gegevens over het gebruik van je pc opslaan en doorsturen naar anderen, en
die gegevens worden dan vaak weer verkocht aan bijvoorbeeld marketingbedrijven. Voorbeelden van gegevens die
doorgegeven kunnen worden zijn mailadressen, welke pagina's je bezoekt en hoelang, welke programma's gebruikt worden
enzovoort. Het gaat dus om privé gegevens, en daar heeft dus eigenlijk niemand wat mee te maken.

Hoe komt het op een pc?
Veel software die gratis gedownload kan worden van het internet bevat spyware. In een aantal gevallen kun je daar achter
komen door de gebruikersovereenkomst te lezen, maar in veel gevallen zal de spyware geïnstalleerd worden zonder dat je het
in de gaten hebt. Daarnaast kan spyware geïnstalleerd worden bij het bezoeken van een webpagina, en hierbij wordt dan
gebruik gemaakt van fouten in de software van Windows. Veel mensen denken dat dit soort dingen alleen kunnen komen door
pagina's met porno en dergelijke te bezoeken, maar dat is dus niet helemaal waar.

Wat kan ik er tegen doen?
Het is in eerste instantie een kwestie van je gezond verstand gebruiken, want het klikken op een pop-up of het achteloos
klikken op 'ja' kan het installeren van de spyware in gang zetten.
Daarnaast wordt het afgeraden om pagina's te bezoeken die gratis muziekbestanden, gratis porno, gratis cracks en dergelijke
beloven omdat dit soort pagina's juist vaak spyware op je pc zetten. Zoals eerder vermeld kunnen ook andere pagina's spyware
op je pc installeren, dus het hebben van spyware op een pc hoeft daar niet direct mee in verband te staan.
Omdat veel spyware die via het bezoeken van een pagina op het systeem komt gebruik maakt van fouten in de software van de
Internet Explorer is het ook aan te raden over te stappen op een alternatieve browser. Een voorbeeld hiervan is Mozilla Firefox.
Deze is gratis, en is makkelijk te bedienen omdat hij qua uiterlijk nogal wat weg heeft van de Internet Explorer. Scripts die
gebruik maken van fouten in de Internet Explorer zullen in dat geval niet werken en de spyware zal dan buiten de deur blijven.
Microsoft brengt regelmatig updates uit om hun software beter en veiliger te maken, maar dan moet je die updates natuurlijk
wel downloaden en installeren. Dit kun je eenvoudig doen door regelmatig de WindowsUpdate uit te voeren en alle beveiligings
updates op je pc te zetten. Op deze manier krijgt spyware ook minder kans om actief op je pc aanwezig te zijn.

Hoe kan ik de aanwezigheid van spyware herkennen?
In een aantal gevallen merk je er niets van, maar er zijn ook varianten van spyware die je pc bijvoorbeeld heel traag maken, je
startpagina veranderen of voor heel veel reclame pop-ups zorgen. Als je dit soort dingen aan je pc merkt wordt het tijd om
eens op onderzoek uit te gaan.

Hoe kom je er vanaf?
De huidige virusscanners kunnen ook wel wat spyware herkennen, maar het hebben van een virusscanner is in dit geval zeker
niet voldoende. Om je pc te kunnen scannen op de eventuele aanwezigheid van spyware zijn speciale programma's geschreven,
en daar kun je de spyware dan mee van het systeem verwijderen.
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Wat is een firewall?
Een firewall is een programma dat je computer beschermt tegen inbrekers. Een firewall controleert en logt (legt vast) alle data
die op je pc binnenkomen. Als iemand van buitenaf toegang probeert te krijgen tot je computer, dan maakt de firewall hier
onmiddellijk melding van en houdt de deur gesloten. Je kan een firewall vergelijken met een muur rondom een oude
vestingstad als Naarden of Bourtange. De poorten die in deze muur zitten, - en die nodig zijn voor de communicatie met de
buitenwereld - worden door de firewall als een soort poortwachter in de gaten gehouden. Zodra iemand op de poort klopt, krijg
jij daar als eigenaar van de computer een melding van. Je hebt twee soorten firewalls. Een hardwarematige, die vooral bestemd
is om complete aan internet gekoppelde bedrijfsnetwerken te beschermen, en een softwarematige. Voor thuisgebruik is een
softwarematige toepassing voldoende. De firewall is in dat geval een computerprogramma dat op je pc draait en constant op de
achtergrond het binnenkomende internetverkeer in de gaten houdt. Er zijn een heleboel van dit soort programma's
beschikbaar. Variërend van gratis via het web tot te koop in de winkel. De meest bekende en populaire softwarematige firewall
is ZoneAlarm. Niet in de laatste plaats omdat deze gratis te downloaden en te gebruiken is. Andere bekende, maar niet gratis,
zijn BlackICE Defender, PC Viper, Sygate Personal Firewall PRO, Tiny Personal Firewall en ConSeal.

Welke firewall software?
Bij de firewalls zijn de gratis programma's van Tiny Personall Firewall en ZoneAlarm de meest gebruikte. ZoneAlarm biedt ook
plus-pakketten maar daar moet wél voor betaald worden (circa 42 euro). Voor die prijs krijg je uiteraard wat extra's: nog
betere beveiliging, opsporing van virussen in je e-mails en het opsporen van hackers. De Wanadoo helpdesk biedt geen
ondersteuning bij het gebruik van firewall software.
ZoneAlarm en andere firewalls om te downloaden
Symantec antivirus research center (zeer veel!)

Waarom een firewall?
Internet biedt vele voordelen, maar helaas ook enkele bedreigingen. Menig internetter heeft al ongevraagd kennis gemaakt met
de schadelijke werking van virussen of werd geconfronteerd met een onuitgenodigde bezoeker op de eigen computer. De
gevolgen hiervan kunnen bijzonder vervelend zijn. Zit je rustig achter je computer te surfen over het web en ineens gebeuren
er vreemde dingen. Programma's starten vanzelf op, de lade van de cd-rom speler schuift open, en dit alles eindigt met een
een flinke systeemcrash. De kans is groot dat je op dat moment een onuitgenodigde gast op je computer had. Hackers zijn er
steeds vaker op uit om gegevens te ontvreemden. Een programma kan zich op uw pc verschuilen en regelmatig documenten
van uw harde schijf naar de hacker versturen, zonder dat u daar iets van merkt. Heeft u geen firewall, dan kunnen op deze
manier vertrouwelijke documenten in verkeerde handen vallen. Ook gegevens als wachtwoorden kunnen gestolen worden of
het besturingssysteem van je pc kan dusdanig vernield worden, waardoor je Windows (of een ander besturingssysteem)
opnieuw zult moeten installeren. Om je te beschermen tegen boze indringers, zul je zelf maatregelen moeten nemen. Dat
betekent: geen bijlagen openen in e-mails van onbekenden, maar het belangrijkste is om een goede virusscanner op je pc te
installeren. Nog effectiever is het installeren van een firewall op je computer. Dankzij de onstuimige groei van
breedbandconnecties als kabelinternet en ADSL zijn steeds meer gebruikers vaker en langer online. De keerzijde daarvan is dat
pc’s ook vaker het doelwit zijn van hackers. Een firewall is dan ook essentieel voor wie ongewenste indringers op afstand wil
houden. Laat je echter niet op de kast jagen, want het is niet zo makkelijk om de fabeltjes van de echte gevaren te
onderscheiden. Vooral omdat juist de bedrijven die zulke gevaren rapporteren baat bij jouw angst hebben, omdat zij de
remedies verkopen.

Hoe komt een kraker op uw pc?
Internet is een heel groot computernetwerk. Als jouw computer is verbonden met internet, dan is het internet verbonden met
jouw computer. Met andere woorden, alle computers op internet staan via bekabeling met elkaar in verbinding. Daardoor kun
je ook één op één met een andere internetter chatten of via Kazaa of Napster MP3-bestanden van iemand anders’ harde schijf
kopiëren. Al deze miljoenen computers staan dus met elkaar in verbinding. Krakers maken daarvan handig gebruik om via
internet toegang te krijgen tot de computers van nietsvermoedende internetters. Dit doen ze door een openstaande poort naar
binnen te wandelen. Deze poort moet je niet zien als iets hardwarematigs, maar als een uniek nummer dat het systeem vrij
geeft voor praten met de buitenwereld. Met deze poorten kan een kraker niets beginnen, maar internetprogramma's als
webservers en thuiswerksoftware zetten regelmatig poorten open die een veiligheidsrisico inhouden. Wie een permanente
verbinding heeft met internet (kabel of ADSL) kan eigenlijk niet zonder een firewall.
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Hoe werkt een kraker?
Iedereen die een permanente verbinding heeft met internet, moet oppassen dat hij niet het slachtoffer wordt van een hacker.
Firewalls houden jouw gegevens veilig achter een beschermende muur. Krakers speuren het internet af op zoek naar pc’s met
open poorten. Hiervoor hebben ze een IP-nummer nodig. Dat is een uniek nummer dat iedere computer op internet heeft.
Mensen die via een modem internetten krijgen bij iedere inbelsessie een nieuw IP-nummer van hun provider toegekend. Bij
kabelinternetters wordt dit nummer aanmerkelijk minder vaak ververst. Dit betekent dat een kraker een bepaalde pc lang kan
"volgen" en dus meer tijd heeft om een volledige toegang te verkrijgen. Een paar jaar geleden waren het voornamelijk
bedrijven die firewalls gebruikten, omdat zij met hun vaste IP-nummers een geliefd doelwit vormen voor hackers. Nu worden
firewalls ook al veel gebruikt door privé-personen en met name door mensen die een kabel- of ADSL-internetverbinding
hebben.

Is een firewall altijd veilig?
Voor een veilig internetbezoek is helaas meer nodig dan alleen een firewall. De meeste software scant bijvoorbeeld geen emailbijlagen, zodat een goede virusscanner minstens zo belangrijk is. Deze programma’s worden door diverse fabrikanten in
een ’suite’ aangeboden, die het voordeel biedt dat u maar één pakket hoeft te installeren, en dat je minder betaalt dan wanneer
je de applicaties los zou kopen. De suites bevatten meer dan alleen een firewall: ze zorgen ook voor antivirussoftware,
internetfilters, het blokkeren van advertenties en meer. Een goed beveiligingssysteem is even essentieel als een gedegen slot
op de voordeur. Met de juiste software kom je nooit voor onaangename verrassingen te staan. Maar hoewel een firewall een
zeer goed begin vormt van de beveiliging van uw systeem, is dat nog niet het einde van het verhaal. Helaas kan ook een
firewall kan soms fouten bevatten, waardoor booswillenden met nog meer plezier op uw systeem binnenkomen. Daarom moet
ook een firewall regelmatig aangevuld worden met de nieuwste virusdefinities. Verder moet regelmatig gecontroleerd worden of
er updates beschikbaar zijn voor uw beveiligingssoftware.
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18.100 Eigen externe IP adres onbereikbaar
(ADSL)
(bron: www.adslforum.nl)

Het probleem:
In sommige gevallen wil je je eigen externe IP adres benaderen, om te testen of bijvoorbeeld het openen van bepaalde poorten
voor je eigen webserver of FTP-server goed is gegaan.
Voor het testen van bijvoorbeeld een webserver wordt dan vaak het eigen externe IP adres ingetkt in een webbrowser
(bijvoorbeeld http://123.456.78.90).
In heel veel gevallen loop je dan tegen het probleem aan dat er een foutmelding in beeld komt of dat je onverwacht op de
configuratiepagina van je modem/router terecht komt.
Bij het testen van andere servers (zoals FTP) komt er vaak gewoon een foutmelding.
In elk geval kom je vaak niet terecht op de server die je verwacht had.
Ook als een domeinnaam wordt ingetikt (zoals http://www.jouw-domeinnaam.nl) gaat het fout.
Via DNS wordt die naam immers omgezet in het IP adres zodat je toch op je eigen externe IP terecht komt.

Wat is de reden dat het fout gaat?
De oorzaak van dit probleem moet eigenlijk altijd gezocht worden bij de modem/router.
Bijna alle ADSL modem/routers hebben deze onhandige eigenschap.
In elk geval de meeste veelverkochte apparaten zoals bijvoorbeeld de Speedtouch modem routers (Home, Pro, 510, 570, 580),
Etech, Sweex, enz., enz..
Als een ADSL router het externe IP adres toegewezen heeft gekregen dan is het voor dat apparaat erg lastig te begrijpen dat
dat IP adres niet alleen zijn eigen adres is, maar bovendien ook nog gewoon een geldig IP adres op het internet.
Met andere woorden, als door een pc ineens via de router gevraagd wordt om verbinding te maken met dat adres, dan snapt de
router niet dat er gewoon verlangd wordt dat er via een klein lusje van buiten naar binnen een verbinding gemaakt moet
worden.
Vraag me niet om de reden, het is gewoon zo. Ik kan het verder ook niet helpen.

Maar hoe is dit probleem nu op te lossen?
Een echte oplossing is er niet, want er valt niets te wijzigen aan de instellingen van de router om te voorkomen dat het
probleem optreedt, althans, niet zonder de routerfunctie uit te schakelen, maar daarover straks meer.
Maar gelukkig zijn er wel enkele methodes die je kunt gebruiken als “workaround”, zodat je toch kunt testen of alles werkt
zoals het hoort.
Ze komen eigenlijk allemaal op hetzelfde principe neer:
Je moet zorgen dat je verbinding maakt met jouw netwerk (lees: jouw modem/router) via een andere verbinding dan je eigen
verbinding.
De simpelste methode is om het even te testen of te laten testen bij iemand anders.
Dus vraag even aan buren, vrienden, kennissen, familie, collega’s of wie dan ook of ze het even willen testen.
Zij hebben een ander IP adres en kunnen dus jouw externe IP adres wel gewoon bereiken.
Indien je naast je ADSL verbinding ook nog een ouderwets inbel-modem hebt, dan kun je dat gebruiken om een
internetverbinding te maken.
Doe dat bij voorkeur vanaf een andere pc die niet is aangesloten op het ADSL modem om conflicten te voorkomen.
Die pc krijgt dan via de telefoonlijn een internetverbinding met een ander IP adres en kan dus je externe ADSL IP adres ook
gewoon bereiken.
Een derde, en veelgebruikte, methode is het instellen van een proxyserver, het principe van een proxyserver is, heel kort en
bondig uitgelegd, als volgt:
Als je een website opvraagt dan maakt jouw pc via jouw modem verbinding met een proxyserver (bijvoorbeeld de proxyserver
van je ADSL provider) en geeft aan die proxyserver door welke site je wilt opvragen.
Die proxyserver gaat vervolgens de website opzoeken en als hij hem heeft gevonden dan stuurt hij hem door naar jou.
In feite maak je dus een extra tussenstapje doordat je de pagina niet zelf rechtstreeks opvraagt op een webserver, maar dat
door de proxyserver laat doen.
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Van die tussenstap maak je dus gebruik in dit geval.
Het is immers niet meer je eigen pc die dan je eigen externe IP adres opvraagt, maar je laat het door de proxyserver doen.
En dan werkt het dus wel.
Het instellen van een proxyserver heeft voor- en nadelen.
Theoretisch gezien is surfen via een proxyserver sneller. Een proxyserver slaat namelijk alle websites ook (tijdelijk) op zodat hij
ze niet elke keer opnieuw moet gaan opvragen.
Een pagina als www.google.nl wordt bijvoorbeeld vele duizenden keren per dag opgevraagd.
De proxyserver gaat deze pagina niet elke keer opnieuw downloaden, maar stuurt direct de opgeslagen versie door naar jou.
(Uiteraard controleert hij regelmatig of de pagina nog up-to-date is.), dat is dus sneller in theorie.
Helaas blijkt in de praktijk vaak dat proxyservers vrij traag werken en dat surfen zonder proxyserver sneller gaat.
Maar om te testen of je eigen server goed werkt, is dit natuurlijk een prima methode.

Hoe stel je die proxyserver in?
Kan iets afhankelijk zijn van je Windows versie, maar ongeveer als volgt:
Ga naar Start Æ Instellingen Æ Configuratiescherm Æ Internet Opties.
In het schermpje dat je dan krijgt, ga je naar het tabblad ‘Verbindingen’.
Daar druk je op de onderste knop ‘LAN Instellingen’. Daar zie je onderaan een vakje staan waarmee je kunt aangeven
dat je een proxyserver wilt gebruiken. Vink dat vakje aan en vul het adres van de proxyserver in en de gebruikte poort (vaak
8080).
Het adres van de proxyserver kun je meestal wel vinden op de website van je provider of vraag het even na bij de helpdesk
van je provider.
Niet elke provider heeft een toegankelijke proxyserver, als jouw provider die niet heeft, dan moet je een andere oplossing
gebruiken of op zoek gaan naar een zogenaamde “publieke proxy”.
Die zijn wel te vinden via Google, maar de kwaliteit en snelheid laat vaak te wensen over.

Kan ik nog op een andere manier testen of de benodigde poorten openstaan voor mijn server?
Ja, je kunt bijvoorbeeld ook via een website als http://www.grc.com een portscan laten uitvoeren.
Deze test wordt op die site ShieldsUp genoemd. Je kunt daar van de benodigde poorten laten controleren of ze open staan. Let
wel: de server moet wel actief zijn op dat moment! Dus zorg dat bijvoorbeeld de webserver of de FTP-server ook daadwerkelijk
draait als je gaat testen. Als de applicatie niet actief is dan zal het lijken of de poort dicht staat! Hoewel deze methode vrij
beperkte informatie geeft (je kan niet zien of je server het ook daadwerkelijk doet, of je een pagina kan bekijken of in kan
loggen oid), is het wel een snelle en makkelijke methode, en je krijgt tevens extra informatie over andere poorten die open
staan die je misschien wel liever dicht wil hebben!
Voor het testen van een FTP server kun je ook gebruik maken van de website http://www.net2ftp.com/ .
Als je via deze website inlogt op je eigen externe IP adres dan kun je ook prima testen of je FTP server werkt.
Je maakt dan immers niet zelf verbinding met je eigen externe IP, maar de website doet dat voor je.
Ok, het werkt, maar moet ik dan vanaf nu altijd naar de buren of via een proxyserver werken om mijn eigen server te kunnen
bereiken?
Ok, je hebt getest of je poorten naar je server nu openstaan en of je server van buitenaf te bereiken is. We gaan er even vanuit
dat het werkt, zo niet, dan is dat een heel ander probleem.
Je wilt waarschijnlijk je eigen webserver in de toekomst ook graag kunnen bereiken via bijvoorbeeld je eigen domeinnaam.
Maar je hebt natuurlijk geen zin om elke keer naar de buren te moeten lopen, een proxyserver in te stellen of een
inbelverbinding te starten om je eigen website te bekijken. Dat hoeft ook niet gelukkig.
Je kunt namelijk gebruik maken van het feit dat je je eigen server wel kunt bereiken via het lokale IP adres van de server
(192.168.x.y of 10.0.x.y).
Voor mensen met een eigen domein en domein controller is het eenvoudig, die hebben waarschijnlijk toch al een lokale
DNS server draaien en kunnen dus eenvoudig een DNS record aanmaken op die server waarin de eigen domeinnaam (eigenlijk
hostname) direct naar het lokale IP adres wordt verwezen. (Wel op alle werkstations het IP adres van de DC als primaire DNS
server invullen dan natuurlijk!)
Voor alle andere mensen (>95% waarschijnlijk), is het mogelijk om op de werk-pc’s een aparte hostfile aan te passen.
In die hostfile kun je aangeven dat elke keer als bijvoorbeeld www.jouw-domeinnaam.nl wordt opgevraagd dat er dan gezocht
moet worden op het lokale IP adres en niet op het externe IP adres.
Die hostfile bestaat standaard al in Windows. Je moet hem dus alleen iets aanpassen. In Windows XP vind je dat bestand op de
volgende lokatie:
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Helpdesk – Eigen externe IP adres onbereikbaar (ADSL)

c:\windows\system32\drivers\etc
Daar staat het bestand ‘hosts’ (heeft geen extentie, zoals .txt ofzo!).
Open dat bestand met bijvoorbeeld Wordpad of een andere tekst-editor. Je ziet dan een korte uitleg van het bestandje
staan en daaronder staat:
127.0.0.1

localhost

Daar kun je dus het lokale IP adres van je server en jouw domeinnaam aan toevoegen. Er komt dan dus bijvoorbeeld te staan:
127.0.0.1
10.0.0.250

localhost
www.jouw-domeinnaam.nl

(Waarbij 10.0.0.250 dus het lokale IP adres van de server moet zijn.)
Sla vervolgens het bestand weer op onder dezelfde naam (geen extentie!) en op dezelfde lokatie.
Vanaf nu kun je gewoon je eigen server bereiken via de normale domeinnaam.
op deze manier kun je dus niet testen of de portmappings goed werken, omdat je nu binnen het eigen netwerk blijft en dus
niets te maken hebt met de poortmappings in de router.
Is er nog een andere methode om het externe IP adres rechtstreeks te kunnen benaderen van binnenuit het eigen
netwerk?
Ja, er is nog een methode. Het kan namelijk ook door er voor te zorgen dat het externe IP adres niet op de router terecht
komt, maar rechtstreeks op de netwerkkaart van de server.
De modem/router heeft dan dus niet het externe IP, maar de server zelf.
Dan kun je vanuit je eigen netwerk het IP adres wel benaderen.
Het grote nadeel van deze instelling is natuurlijk dat dat eigenlijk uitsluitend kan door de routerfuctie van je modem/router uit
te schakelen en het apparaat alleen als modem te laten werken.
Dat houdt dus automatisch in dat er slechts één apparaat kan worden aangesloten op je modem en dat is dan dus de server.
Als je met meerdere pc’s online wilt kunnen, dan moet de server dus vervolgens die verbinding gaan delen via een tweede
netwerkkaart.
Ook moet er dan software worden ingesteld om de verbinding te delen (zoals ICS of WinRoute bijvoorbeeld).
Dat betekent dus ook een extra belasting voor de server.
Een bijkomend nadeel is tevens dat je niet langer de bescherming hebt van de “NAPT-muur” in de router.
Er moet dan dus eerst een goede firewall op de server worden geïnstalleerd.
Voor veel mensen zullen de voordelen dus niet opwegen tegen de nadelen, maar het is wel een mogelijkheid.
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Helpdesk – Taakplanner foutmelding (algemeen)

18.210 Taakplanner foutmelding (algemeen)
Foutgegevens:
Naam: Taakplanner Windows

Versie: XP SP2

Bestandsnaam: -

Foutcode: 0x80070005

Oorzaak:
Er is een ongeldige account naam / wachtwoord opgegeven bij de bijbehorende
taak.
Oplossing:
Maak een wachtwoord aan bij de desbetreffende account!
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Helpdesk – Apache foutmelding (algemeen libhttpd.dll)

18.220 Apache foutmelding
(algemeen libhttpd.dll)

Foutgegevens:
Naam: Apache webserver

Versie: 2.0.55

Bestandsnaam: Apache.exe, libhttpd.dll

Foutcode: -

Oorzaak:
Onbekend
Oplossing:
Onbekend
Mededeling:
Apache blijft gewoon door draaien!
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Helpdesk – Apache foutmelding (algemeen ntdll.dll)

18.220 Apache foutmelding
(algemeen ntdll.dll)

Foutgegevens:
Naam: Apache webserver

Versie: 2.0.55

Bestandsnaam: Apache.exe, ntdll.dll

Foutcode: -

Oorzaak:
Onbekend
Oplossing:
Onbekend
Mededeling:
Apache blijft gewoon door draaien!
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Helpdesk – Apache foutmelding (socket error)

18.222 Apache foutmelding
(socket error)

Foutgegevens:
Naam: Apache webserver

Versie: nvt

Bestandsnaam: Apache.exe

Foutcode: -

Oorzaak:
Er staat al een ‘socket’ open op poort 80
Oplossing:
Sluit of deïnstalleer andere webserver software (bijvoorbeeld microsoft IIS)
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Helpdesk – CesarFTP foutmelding (algemeen)

18.230 CesarFTP foutmelding (algemeen)

Foutgegevens:
Naam: Cesar FTP server

Versie: 0.99g

Bestandsnaam: Server.exe

Foutcode: -

Oorzaak:
Teveel requests tegelijk?
Oplossing:
Onbekend
Mededeling:
· CesarFTP reageert helemaal niet meer.
· Opnieuw opstarten CesarFTP vereist.
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Helpdesk – CesarFTP foutmelding (poort 21 bezet)

18.231 CesarFTP foutmelding (poort 21 bezet)

Foutgegevens:
Naam: Cesar FTP server

Versie: 0.99g

Bestandsnaam: Server.exe

Foutcode: -

Oorzaak:
Poort 21 is reeds in gebruik door een ander programma.

Oplossing:
Verwijder andere ‘server’ (FTP) software, bijvoorbeeld Microsoft IIS.
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Helpdesk – PHPmyadmin foutmelding (mulitbyte)

18.240 PHPmyadmin foutmelding (multibyte)

Foutgegevens:
Naam: PHPmyadmin

Versie: -

Bestandsnaam: -

Foutcode: multibyte charset

Oorzaak:
Je gebruikt buitenlandse tekens (andere karakterset).
Oplossing:
Activeer de ‘mbstring’ module.
Het activeren van de ‘mbstring’ module.

Zoek de lijst met ‘extensions’ op, en verwijder ; bij:
extension=php_mbstring.dll
Tekst achter deze tekens wordt niet door PHP gelezen en
wordt als commentaar beschouwd.
Sla het bestand op.
Herstart Apache.
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veranderen in:

Helpdesk – PHP foutmelding (maximum execution time exceeded)

18.250 PHP foutmelding
(maximum execution time exceeded)

Foutgegevens:
Naam: PHP

Versie: n.v.t.

Bestandsnaam: n.v.t.

Foutcode: n.v.t.

Oorzaak:
Een PHP script is langer dan 30 seconden bezig om een taak uit te voeren! (30 seconden is de
standaard instelling)
Oplossing:
Zet de ‘execution instellling’ hoger in PHP.INI bijvoorbeeld op 300 seconden. (zie sectie 15.60)
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Helpdesk - Reportmagic foutmelding (reverse time)

18.260 Reportmagic foutmelding (reverse time)

Foutgegevens:
Naam: Reportmagic

Versie: 2.21

Bestandsnaam: Rmagic.exe

Foutcode: reverse time

Oorzaak:
Een oud commando dat hedendaags niet meer ondersteund wordt door het programma
Oplossing:
Verwijder de regel ‘reverse_time = 1’ inder sectie
‘graphs’ in rmagic.ini.
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Tot slot – Met dank aan

Met dank aan
Appie (aka Darkness)

· Voor het aanduiden / opmerken van vele spelfouten.

Gerrit Boonekamp

· Voor de informatie over Apache virtual server.

Merkske

· Voor het aanduiden / opmerken van vele spelfouten.

Roy Dekker

· Voor het aanduiden van de PHP safe mode instelling.
· Voor het aanduiden van de GD2 module.

Thiemo Knobbe

· Voor het maken van het ‘versie controle’ script.
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Tot slot – Historie van de handleiding

Historie van de handleiding
Ik ben begonnen aan deze handleiding in November 2005, de eerder uitgegeven versies zijn :
Versie:

Bladzijden:

Grootte:

05.12.11

80

3,2 MB

05.12.18

105

4,1 MB

05.12.23

131

4,5 MB

06.01.06

160

5,5 MB

06.03.12

197

8,2 MB

06.03.13

197

7,2 MB

06.03.28

201

8,6 MB
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* Fix + optimalisatie

Tot slot – Tot slot

Tot slot
De informatie in dit document wordt verstrekt te goeder trouw en naar beste kennis en wetenschap.
Er is zoveel mogelijk naar gestreefd feitelijke informatie juist te doen zijn, doch voor onjuistheden
of onvolledigheden wordt niet ingestaan.
U wordt dringend geadviseerd om, voordat u enige beslissing neemt (mede) op basis van informatie
dit document, de juistheid daarvan eerst te verifiëren bij een daartoe competente persoon of
instantie.
Indien u meent feitelijke onjuistheden aan te treffen, stel ik het op prijs dat van u te vernemen.
Tot het beloop dat zulks door de Wet is toegestaan, ben ik niet aansprakelijk voor enige schade, van
welke aard ook en onder welke naam ook, die mocht voortvloeien uit het gebruik van dit document.
Door uw gebruik vrijwaart u mij uitdrukkelijk van elke aansprakelijkheid.
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