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Artigos HOWTO - Bancos de Dados

Artigos HOWTO - Bancos de Dados
Esta seção contém artigos para orientar os usuários a conﬁgurar e manter vários sistemas de banco
de dados em sistemas baseados no Slackware..
Inspirado? Quer escrever uma página de guia de Banco de Dados?
Digite um novo nome de página (sem espaços - use sublinhados) e comece a criar! Você não tem
permissão para adicionar páginas
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Instale o MariaDB no Slackware MariaDB é o substituto para howtos, software,
o MySQL. Instalar MariaDB Instale o MariaDB a partir dos
mariadb, mysql,
discos oﬁciais do Slackware ou usando slackpkg. Se você
database, author
realizou uma instalação completa do Slackware, então você arfon, translated pt
já tem o MariaDB no seu computador.
macgyverpt
Instalar MySQL no Slackware Instalar MySQL Instale o MySQL
dos discos oﬁciais do Slackware ou use slackpkg. Se você
howtos, software,
realizou uma instalação completa do Slackware, então você mysql, database,
já tem o MySQL no seu computador. Conﬁgurar MySQL * Crie author arfon, needs
os bancos de dados necessários e deﬁna suas permissões
content
corretamente
Conecte-se ao Microsoft SQL Server com ODBC e PHP
howtos, software,
Microsoft SQL Server é um sistema de gerenciamento de
database, sqlsrv,
banco de dados relacional desenvolvido pela Microsoft. Este mssql, microsoft sql
artigo descreverá como conﬁgurar drivers unixODBC e PHP server, odbc,
para conectar-se ao servidor MS SQL. Instalar unixODBC
unixodbc, author feri
PostgreSQL PostgreSQL, ou Postgres, é um sistema de
gerenciamento de banco de dados objeto-relacional
howtos, software,
(ORDBMS) com ênfase na extensibilidade e na conformidade
database, author
com os padrões. Instalação O Postgres está atualmente
aaditya
disponível em slackbuilds.org e pode ser instalado através
desse.
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