Vytvoření databáze na Snackhost a migrace

1. vytvoření databáze provedeme tak,že klikneme na tlačítko cloudhosting a u
požadovaného cloudhostingu klikneme na DATABÁZE

2. zvolíme databázi kterou chceme vytvořit a klikneme na tlačítko PŘIDAT
3. v tomto kroku pouze volíme název databáze a klikneme na VYTVOŘIT
- ke jménu databáze bude přidán unikátní náhodně vygenerovaný 4
místný kód
4. poté co je databáze vytvořena vidíme její celý název. Na stejném řádku je i
adresa clusteru, který je potřeba zadat do webové aplikace

5. do databáze je nutné vytvořit uživatele. To provedeme kliknutím na název
databáze a poté na přidat uživatele. Po vytvoření uživatele vidíme na
stránce opět veškeré důležité údaje

6. nyní máme přístup do databáze pod uživatelem, kterého jsme si vytvořili.
Pro přístup využijeme např. PhpMyAdmin na adrese
https://phpmyadmin.snackhost.eu/
zde si musíme dát pozor pouze na Volba serveru, abychom zvolili ten,
který nám ukazuje dashboard v kroku 4

migrace databáze
nejrozšířenější aplikací pro správu databází přes webové rozhraní je již zmíněný
phpmyadmin.
1. přihlásíme se přes phpMyAdmin k serveru, ze kterého chceme databázi
migrovat a klikneme na záložku Export
2. Zde necháme zaškrkutný Způsob exportu Rychlý a Formát necháme SQL a
stiskneme tlačítko proveď. Dostaneme k dispozici stažení souboru
"název_databáze.sql" a soubor si uložíme na svůj počítač
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3. přihlásíme se do phpMyAdmin na Snackhostu na adrese
https://phpmyadmin.snackhost.eu
4. po přihlášení zvolíme záložku Import a přes tlačítko procházet nalezneme
soubor, který jsme s si stáhli v předchozím kroku a poté už jen klikneme na
tlačítko Proveď. Nic jiného neměníme. Velikost importovaného souboru je
maximálně 256MiB. Pokud je nutné importovat větší soubor, kontaktujte
podporu SnackHostu pomocí ticketu.
5. po importu uvidíme informaci o tom že import byl dokončen, počet dotazů,
které byly vytvořeny v průběhu migrace a název souboru
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