
 

Hierbij een beknopte handleiding voor het instellen van je PHP. 

Zo, nu wil je graag dat de luisteraars verzoekjes kan aanvragen op je site. 

Dat gaan we in deze handleiding uitleggen.  

Wat zijn de verschillen tussen HTML & PHP. 

Sommige providers geven een gratis web-ruimte maar zonder ondersteuning van PHP (b.v. XS4ALL) en dan is 

HTML toch de enige uitkomst. 

Als je SAM-pc uitstaat dan hebben de webgebruikers bij PHP geen beeld bij HTML is dat niet. 

Bij PHP heb je gelijkt interactie als je nieuwe platen toevoegt en kan je dat gelijk zien in je verzoek-site bij HTML 

moet je dat handmatig toevoegen. 

 

Als het goed is staan nu je poorten open op je computer als je de PDF port forwarding heb gelezen. 
Toch een kanttekening, mocht het toch zijn dat je poorten opstaan, maar je toch niet kan connecten, kan het zijn dat het 

ligt aan je web-hoster, gratis webhoster hebben veel poorten dicht staan. Je kan op zoek gaan naar een andere webhoster 

of zelf een webserver opzetten. 

 

Hoe te beginnen. 

We gaan eerst beginnen om een extra gebruiker te maken in mySQL. 

Waarom? Omdat we de nieuwe gebruiker wat minder privilege(rechten) toekennen  

en dat is weer voor de veiligheid.  

We downloaden het volgende bestand op de onderstaande link. 

http://www.broadcasterforum.nl/mysqladmin.zip 

Uitpakken en dan het volgende bestand openen. 

 

 

Dan gaan we inloggen en voeren we de volgende gegevens in. 

 

http://www.broadcasterforum.nl/mysqladmin.zip


Serverhost = localhost 
 
Username = root 
 
Password = het wachtwoord dat je hebt 
ingevoerd bij mySQL installeren/instellen 

 
 

 

En ingelogd, gaan we gelijk naar User Administrator toe. 

 

 

 

Daar klikken we op New User.

 



 

Hier vullen we onze nieuwe gegevens in. 

MySQL user = 
Een nieuwe gebruiksnaam. 
 
Password = 2 x je 
wachtwoord invoeren 

 
 

 

Als je dat hebt gedaan dan klikken we op Apply Changes. 

 

 

We gaan naar je nieuwe naam toe en klikken op de rechtermuisknop en klikken de Add Host From…. 

 

 

 

Daar voeren we je je web-server gegevens in. 

 

 

 



Dan gaan we naar Schema Privileges.

 

We gaan naar samdb, selecteer de bovenste 3 (select, insert, update) en klikken op  

 



 

En dan zijn we klaar in mySQL-administrator, je kunt het programma afsluiten. 

PHP voorbereiden. 

We gaan naar 

 
 

daar aangekomen openen (via kladblok) we het volgende bestand.      config.php 

 

Daar gaan we  $sam["host"] = "localhost"; veranderen. 

 

 



In jouw ip-adres. 

 

 

Dan slaan we het op. 

  

 

 

Dan openen in de zelfde map, het volgend bestand.  dbconfig.xml.php 

 

 

 

 

 

 

 



Daar veranderen we de volgende gegevens. 

Host = je ip-nummer 

Username = is je nieuwe gemaakte gebruiksnaam. 

Password = is je wachtwoord 

 
 

Dan slaan we het op. 

 

 

 

We zijn nu zo ver dat we de map samPHPweb op de server kunnen gaan plaatsen.  

Ik gebruik daarvoor FlashFXP, maar je kunt elk willekeurig FTP-programma voor gebruiken.

 



 

 

 

Zo alles staat nu op de server. 

We gaan naar SAM-Broadcaster, config, en naar Request Policy. 

 

Verzoekjes aan of uit.  
Dezelfde luisteraar kan maar maximaal 2 
verzoekjes per uur aanvragen  

 

Luisteraars kunnen maar 10 verzoekjes per dag 
aanvragen.  

Pas na 0 minuten wordt het verzoekje in de lijst 
gezet.  

Bewaar verzoek in lijst. 
Plaats verzoek onderaan de playlist. 
Plaat verzoek bovenaan de lijst (dan wordt hij 
gelijk achter de plaat gedraaid)  
De blokkade`s  

 



Hier moet je nog je eigen website inzetten, 
anders komen je verzoekjes niet door. 

 
 

 

Dit was het PHP gedeelte van SAM-Broadcaster. 

Mochten er vragen zijn, stel ze gerust op het forum. 

 

 


