Backup med MySQLDumper
Installation
Først hentes programmet fra følgende adresse
http://sourceforge.net/projects/mysqldumper/files/MySQLDumper/ herefter udpakkes filen.
Undermappen (msdx.xx) som blev dannet da du udpakkede zipfilen uploades nu til dit
kiwitree/webtrees bibliotek på dit webhotel. Denne undermappe kan omdøbes. Ønsker du at gøre
brug af tillægsmodulet, skal du være opmærksom på mappenavnet.
Herefter åbner du din webbrowser og i adresse linjen skrives der:
domænenavn/mappenavn/install.php (den mappe som du lige har oprettet til MySQLdumper)
Her i første skærmbillede vælges der installationssprog. Ved det næste skærmbillede skal
brugernavn og kodeord til databasen angives. Herefter testes forbindelsen ved at klikke på linket
nederst på siden og du kommer ikke videre, ved fejl.
Brugernavnet og kodeordet til databasen kan du evt. finde i /webtrees/data/config.ini.php

Sikkerhed
Når du er klar til at starte programmet for første gang, bliver du mødt med dette skærm billede:

Det første du skal gøre er at gå ind og sætte folderbeskyttelse op. Dette gøres ved at klikke på det
”Opret folderbeskyttelse”.
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Her skal der indtastes Username (brugernavn) og Password (kodeord) to gange og der vil blive
testet på styrken af det valgte kodeord.

Du bør gøre kodeordet så stærkt som muligt.
Til sidst skal der vælges krypteringsmetode, hvis du er i tvivl om hvilket styresystem dit webhotel
kører, skal du vælge SHA1
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Backup
Når du har færdiggjort installationen, er du klar til at gå i gang med at tage den første backup. Klik
på ”Backup”.

Først skal der vælges hvilken database som der skal arbejdes med, hvis der er adgang til flere
databaser. Dette gøres nederst på siden (se billede)
Dernæst skal der sættes et flueben i vælg tabeller (se billedet).
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Næste billede viser alle tabellerne i en database. Her er det alle tabellerne som starter med wt_
(eller det prefix du nu har valgt dengang du installerede dit system) som man skal markere.
Husk at der kan være tale om flere sider.

Brug evt. knapperne ”vælg alle” og ”fravælg alle”. Ønsker du kun at tage backup af nogle enkelte tabeller,
”hakkes” de af enkeltvis. Klik herefter på START BACKUP
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Konfiguration
Autoslet
Tag evt. en beslutning om, hvor mange ”backups” du ønsker at have liggende på serveren. Brug
evt. autoslet af ældste backup, når antallet er oversteget f.eks. 3 stk. backupfiler. Aktiver derfor
denne ”autoslet”

Email
Programmet kan også sættes op til at tage backup automatisk og sende det via mail. Klik på
”Konfiguration” og vælg ”Email”

Sæt ”ja” for send email rapport. Udfyld ”emailadresse” Ved vedhæft backup, sendes selve backup
filen direkte til dig. Hvis du vælger ”nej”, vil du bare få en info om backup. Tryk på <GEM>
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Når du har kørt din backup, vil du få denne kvittering:

Genetablering
Skulle uheldet være ude, at du ved en fejl, har fået slettet/nulstillet din database, kan du
genetablere via MYSQLdumperen.

Vælg hvilken backupfil du ønsker at genetablere med og tryk derefter på ”Gentablér” og din
database bliver opdateret med den valgte backup.
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Tillægsmodulet
Der findes et ”addon” til webtrees så du kan tilgå MySQLdumper inde fra webtrees. Det kan
downloades fra følgende site.
● webtrees - Fancy Database Backup
Den pakkede zipfil udpakkes, og undermappen fancy_database_backup uploades til
webtrees/modules_v3 mappen. Derefter åbner du webtrees som administrator og under moduler
sætter du flueben ud for modulet og GEM.

Hvis du ikke har installeret mySQLdumper i et underbibliotek under webtrees eller et andet
mappenavn, skal dette ændres i filen:
webtrees/modules_v3/fancy_database_backup/module.php.
Åbn filen (med evt. notepad++) og søg efter; mysqldumper/index.php og ret linien til den
korrekte sti.
Skulle du støde på nogle problemer i brug af ”Dumperen”, er du velkommen til at kontakte Ole
Henrik Madsen.
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