Directory beveiligen met een gebruikersnaam en wachtwoord op
Linux
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In dit artikel leert u hoe u zelf een directory kunt afsluiten met behulp van .htaccess en .htpasswd. Dit
hele artikel gaat er trouwens van uit dat u een Apache server hebt!

Kanttekeningen:
Niets is ooit 100% veilig. Er kunnen altijd veiligheidsproblemen optreden.
De gebruikersnaam en het wachtwoord worden verstuurd als gewone tekst. Ze zijn dus niet
versleuteld.

1. U dient eerst lokaal op uw PC 2 bestanden aan te maken:

htaccess

Gebruikt u MS Windows:

Start een tekstverwerker, bij voorkeur ’Kladblok/Notepad’ (te vinden onder Start: All programs:
Accessories: Notepad)

Plak daar de volgende tekst in:

AuthUserFile /var/www/domain.tld/(sub)domain.tld/wwwroot/naam beveiligde directory/.htpasswd
AuthName "Secure directory. Please enter login and password"
AuthType Basic
require valid-user

Vervang domain.tld door uw domeinnaam. Configureert u dit op een subdomein, vervang dan
(sub)domain.tld door dit subdomein, zoniet gebruik opnieuw uw gewone domeinnaam. Vervang
naam beveiligde directory door uw beveiligde directory bv.
/var/www/belgium.be/belgium.be/wwwroot/protected/.htpasswd
/var/www/fruit.com/appels.fruit.com/wwwroot/secure directory/.htpasswd

Bewaar dit bestand (op bv. uw desktop) als htaccess

htpasswd

Genereer de inhoud voor dit bestand via een online password generator naar keuze, bv.
http://www.htaccesstools.com/htpasswd-generator/
Plak het gegenereerde paswoord in uw tekstverwerker en bewaar het (op bv. uw desktop) als htpasswd

De werkwijze is analoog voor Linux. Maar hier kunnen de bestanden direct als .htaccess en .htpasswd
opgeslagen worden, dus met een punt ervoor.

2. Maak een connectie met een FTP client (bv. Filezilla) naar de server met uw gegevens uit MyAccount.
Klik hier voor meer uitleg.

3. Creëer de directory/map (bij Filezilla doet u dat door in het onderste vak rechts, rechts te klikken en te
klikken op Map aanmaken) waarin u een login en paswoord wilt configureren en sleep de aangemaakte
bestanden htaccess en htpasswd van uw desktop naar uw aangemaakte map. (Vergeet echter niet om als
u via Windows gewerkt heeft uw bestanden te hernoemen naar .htaccess en .htpasswd, dus met het punt
ervoor: rechts klikken op het bestand en klikken op Hernoemen).
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