
Instrukcja uruchomienia instalacyjnego systemu sklepowego TanichSklepówInternetowych..

1. Wymagania hostingowe:
- apache 2.2 lub wyższy
- mysql 5.0 lub wyższy
- php 5.0 lub wyższy
- moduł SOAP
- możliwość zmiany parametrów pliku php.ini z poziomu php
- min 5GB transferu/miesiąc
- min 500 MB powierzchni dyskowej

2. Używając programu umożliwiającego połączenie z serwerem, przekopiować cały 
system do katalogu głównego hostingu ( do katalogu public_html ).
Do przekopiowania użyć można popularnego programu TC, który jest o pobrania pod 
adresem: 
http://www.instalki.pl/programy/pobierz/Windows/ftp/Total_Commander.html
Informacje o tym jak połączyć się z serwerem przy pomocy TC w punkcie A.

3. Na hostingu utworzyć nową bazę danych z kodowaniem „utf-8”. Ze względu na to, że 
narzędzia do utworzenia bazy danych w różnych firmach oferujących hosting są 
różne, to dokładne informacje na ten temat należy uzyskać od swojej firmy oferującej 
hosting. Informacja o tym jak utworzyć nową bazę danych na naszych serwerach przy 
użyciu panelu DirectAdmin w punkcie B.

4. Do wcześniej utworzonej bazy danych importujemy skrypt znajdujący się w katalogu 
głównym serwera w pliku skrypt_bazy.sql ( public_html/skrypt_bazy.sql ). 
Zaimportowanie skryptu do utworzonej bazy danych może różnie wyglądać u różnych 
dostawców hostingu, dlatego też tej sprawie najlepiej skontaktować się z dostawcą 
hostingu. Import skryptu na naszych serwerach opisany jest w punkcie C.

5. Zmieniamy prawa dostępu do plików i katalogów systemu znajdującego się na 
serwerze. Zmiany możemy dokonać używając popularnego programu TC który do 
ściągnięcia jest tutaj: 
http://www.instalki.pl/programy/pobierz/Windows/ftp/Total_Commander.html
Informacje o tym jak połączyć się z serwerem przy pomocy TC w punkcie A. 
Informacje o tym w jaki sposób zmieniamy prawa dostępu do plików i katalogów w 
punkcie D. Lista plików i katalogów, którym prawa dostępu należy zmienić znajduje 
się poniżej. Podanym plikom i katalogom prawa dostępu ustawiamy na 777.
Lista plików i katalogów
- wszystkie podkatalogi w katalogu /languages ( public_html/languages )
- katalog /ckeditor/plugins/pgrfilemanager/PGRThumb/cache
- katalog /jstree/pliki/ i wszystkie pliki w tym katalogu
- katalog /public/files/produkty 
- katalog /public/files/temp
- katalog /public/images/produkty , oraz wszystkie podkatalogi tego katalogu
- katalog /public/images/banery_kuponow
- katalog /public/images/logo
- katalog /public/images/zdjecia_kategorii
- katalog /userfiles i wszystkie jego podkatalogi
- wszystkie pliki ini w katalogu /administration
- pliki Sitemap.xml i Sitemap.xml.gz znajdujące się w katalogu głównym 
( public_html ).

http://www.instalki.pl/programy/pobierz/Windows/ftp/Total_Commander.html
http://www.instalki.pl/programy/pobierz/Windows/ftp/Total_Commander.html


6. Dostosowujemy ustawienia w pliku config.ini ( plik znajduje się w katalogu 
public_html/administration/ ). Następujące pozycję wymagają korekty:
- db.params.host = host wygenerowany przy tworzeniu bazy danych
- db.params.dbname = nazwa bazy wygenerowana przy tworzeniu bazy danych
- db.params.username = użytkownik wygenerowany przy tworzeni bazy danych
- db.params.password = hasło wygenerowane przy tworzeniu bazy danych
- root_path = /
- sklep_nazwa = wpisujemy nazwę sklepu
- domena = wpisujemy nazwę naszej domeny
- ze względu na to, że zarządzający może określić pod jakim adresem będzie 
znajdywał się panel administracyjny, to musimy zadeklarować część adresu url panelu 
zarządzania. Parametr sklep_admin przechowują tą właśnie część adresu. Może ona 
być dowolną frazą wybraną przez zarządzającego sklepem ( fraz ta jednak powinna 
zawierać jedynie litery bez znaków polskich oraz liczby. Nie używamy tutaj żadnych 
łączników, ani przerw pomiędzy znakami ).
- sklep_admin =  wpisujemy dowolnie zdefiniowaną frazę
Ze względów bezpieczeństwa parametr sklep_admin powinien być inny niż ten 
podany w instrukcji
- base_url = wpisujemy to samo, co przy parametrze sklep_amin
- klient_base_url = /
- admin = wpisujemy domenę sklepu z http://www zakonczona znakiem”/” wraz z 
fraza wpisaną w parametrze sklep_admin i znakiem „/”, np. dla domeny sklep.pl i 
parametru sklep_admin = adminpanel, będziemy mieć: admin = 
http://www.sklep.pl/adminpanel/
- klient = wpisujemy domenę sklepu z http://www.  zakończoną znakiem „/” , np. 
http://www.sklep.pl/
- po_zalogowaniu = wpisujemy to samo co w parametrze „admin”
- wylogowany = wpisujemy to samo co w parametrze „klient” dodając na końcu frazę 
„wylogowany”, np. http://www.sklep.pl/wylogowany/
- sklep_logowanie = wpisujemy to samo co w parametrze admin dodając na końcu 
frazę „panel”, np. http://www.sklep.pl/adminpanel/panel/

7. Włączyć automatyczne wywołanie skryptów. Ze względu na to,że różni dostawcy 
mają różne możliwości ustawiani automatycznie wywoływanych skryptów, dlatego 
też w sprawie tej najlepiej skontaktować się z dostawcą hostingu. Ustawienie 
skryptów do automatycznego wykonania na naszym serwerze opisane zostało w 
punkcie E.
Lista skryptów do wywołania automatycznego ( crony ):
- cron aktualizacji zamowien z allegro ( co 10min ustwic ) 
http://www.domena.pl/cronjobs/allegro/
- cron tworzenia mapystrony ( raz dziennie pozno w nocy ) 
http://www.domena.pl/cronjobs/sitemap/

W miejsce „domena.pl” w powyższych adresach skryptów wpisujemy nazwę domeny 
sklepu.

8. Zmiana ustawień domeny w pliku htaccess ( plik znajduje się w katalogu public_html/ 
). Zmienić należy obecną nazwę domeny na nazwę domeny pod jaką będzie 
funkcjonował sklep.
- Linia 28 i 29. Dla domeny sklep.pl wpiszemy następujące dane 

http://www.domena.pl/cronjobs/sitemap/
http://www.domena.pl/cronjobs/allegro/
http://www.sklep.pl/administrator/panel/
http://www.sklep.pl/wylogowany/
http://www/
http://www.sklep.pl/adminpanel/
http://www/


RewriteCond %{HTTP_HOST} ^sklep.pl$
RewriteRule ^(.*)$ http://www.sklep.pl/$1 [R=301,L] 

A. Połączenie z serwerem przy użyciu TC
- przechodzimy do zakladki „Sieć” w menu programu
- wybieramy opcje „FTP:Połącz”
- wybieramy opcje „Nowe połączenie”
- po ukazaniu się okienka połączenia uzupełniamy jedynie cztery pozycje ( sesja, 
nazwa hosta, użytkownik, hasło )
- w polu sesja wpisujemy dowolnie wybrana nazwę sesji, np. sklep internetowy
- w polu nazwa hosta wpisujemy IP serwera, lub nazwę domeny podłączonej pod 
hosting, np. jeśli nasza domena jest www.dobrysklep.pl, to wpiszemy dobrysklep.pl 
( nazwę hosta wpisujemy bez www )
- w polu użytkownik wpisujemy nazwę użytkownika otrzymana od dostawcy hostingu
- w polu hasło wpisujemy hasło otrzymane od dostawcy hostingu
- klikamy przycisk ok
- jeśli wszystko poszło dobrze, to nawiążemy połączenie z serwerem. Jeśli natomiast 
wystąpił jakiś błąd, to należy jeszcze raz sprawdzić poprawność wprowadzonych 
danych. W przypadku niemożliwości nawiązania połączenia z serwerem należy 
skontaktować się z dostawcą hostingu.

B. Tworzenie nowej bazy danych używając directAdmin
- zalogować się do swojego konta hostingowego ( w pasku adresu w  przeglądarce 
wpisujemy nazwadomeny:2222 )
- podaj login i hasło otrzymane od dostawcy hostingu
- przechodzimy do działu „Bazy danych MySQL”
- wybieramy opcje „Dodaj nową bazę danych”
- podajemy wszystkie wymagane informacje i wciskamy przycisk „utwórz”
- informacje takie jak użytkownik, hasło, nazwa bazy zapisujemy i zachowujemy na 
przyszłość

C. Import skryptu aktualizującego utworzoną bazę danych
- zaloguj się do phpMyAdmin ( w pasku adresu w przeglądarce wpisujemy 
nazwadomeny/phpmyadmin – wprowadzamy dane wygenerowane podczas tworzenia 
bazy danych – pkt 2 )
- z zakładek w menu górnym wybieramy „Operacje” i w dziale „metoda 
porównywania napisów” ustawiamy „utf8_general_ci” i wciskamy przycisk wykonaj
- z zakładek w menu górnym wybieramy „Import” i następnie „Przeglądaj”
- w plikach otrzymanego systemu sklepowego wyszukujemy plik o nazwie 
„skrypt_bazy.sql” ( znajduje się on na w katalogu głównym otrzymanego systemu 
razem z plikiem index.php )
- nie zmieniając żadnych ustawień wciskamy przycisk wykonaj i czekamy na 
zakończenie akcji. W przypadku problemów prosimy o kontakt z dostawcą hostingu.

D. Zmiana praw dostępu do plików i katalogów przy użyciu TC.
- utwórz połączenie z serwerem pkt.A
- wybierz pliki, lub katalogi, którym prawa chcesz zmienić ( ctrl + click, żeby 
zaznaczyć pozycję )
- przechodzimy do zakładki „Pliki” w menu górnym i następnie wybieramy „Zmień 
atrybuty”
- w okienku,które się pokazało wpisujemy wartość 777 i zatwierdzamy zmiany

http://www.dobrysklep.pl/


E. Ustawienie automatycznie wykonywanych skryptów przy użyciu DirectAdmin
- logujemy się do panelu zarządzania naszym kontem na hostingu (  w pasku adresu w 
przeglądarce wpisujemy nazwadomeny:2222 )
- podajemy login i hasło otrzymane od dostawcy hostingu
- przechodzimy do dzialu „Zadania Cron'a”
- w polu „Minuta” wpisujemy wartość 5
- w polu „Godzina” wpisujemy wartość 3
- w polu komenda wpisujemy 
wget -q -O /dev/null Tutaj adres wykonywanego skryptu
np.  wget -q -O /dev/null http://www.domena.pl/cronjobs/sitemap/ 
- pozostałe pola pozostawiamy takie jakie byly i wciskamy przycisk dodaj


