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Rozwizywanie problemów
Wyczanie komunikatu o bdach wywietlania w przypadku nieoczekiwanych pustych stron
Module
Dla PrestaShop 1.6 i wyszych moesz uy moduu: https://www.prestashop.com/forums/index.
php?setlanguage=1&cal_id=&langid=11&k=880ea6a14ea49e853634fbdc5015a024
Jeli panel administracyjny i/albo strona gówna wywietla regulanie pust albo niekompletn stron bez
adnego komunikatu o bdzie. Koniecznie jest wczenie wywietlania bdów PHP w celu zrozumienia
problemu.
Odbywa si to w pliku instalacji PrestaShop /config/defines.inc.php. Naley zmodyfikowa
nastepujc lini:
define('_PS_MODE_DEV_', false);

...i zmieni na:
define('_PS_MODE_DEV_', true);

Przejrzyj swoj stron sklepu ponownie. PrestaShop wywietli wszystkie komunikaty o bdach (jeli s jakie),
co powinno pomóc w rozwizaniu problemu.
Gdy problem zosta rozwizany, naley cofnc wprowadzone zmiany, edytuj plik /config/defines.
inc.php jeszcze raz i umie wstecz faszyw wartoc _PS_MODE_DEV_ constant.

Hostowanie na1&1: Rozwizywanie problemu pamici alokacji
Niektórzy ludzie mog napotka problemy z alokacj pamici, zwaszcza gdy panel administracyjny próbuje
wywietli obrazy na dysku które s cakiem due (ponad 800 Kb). Powiniene wiedzie, e nawet jeli rcznie
zwikszysz limit pamici hostingu do 128 Mb, to niektóre hostingi, takie jak 1&1, bd ograniczone do limitu
32 Mb. Zobacz sekcje FAQ od 1&1:http://faq.oneandone.co.uk/scripting/php/10.html.
S tylko dwa rozwizania, i obydwa s drastyczne:
Zmniejsz rozmiar pikseli swoich zdj, i zmniejsz ich rozmiar na dysku. To powinno take prawdopodobnie poprawi ogóln wydajno.
Zmie hosting na taki który obsuguje rozszerzenie pamici.

Jest niemoliwe aby podczy wicej
Istniej przypadki kiedy PrestaShop nie rozpozna e-maila albo hasa uytkownika, co uniemoliwia
podczenie zarówno panelu administracyjnego jak i strony gównej. Uytkownik jest odesany do widoku
logowania. Niektóre raporty wskazuj na to, e IE10 jest jedyn przegldark w której si to dzieje.
To jest najprawdopodobnie problem z plikami cookies w przegldarce uytkownika sklepu: gdy uytkownik
loguje si wielokrotnie w sklepie, klucze szyfrowania plików cookies mog si miesza.
W kadym razie jest, jeden prosty sposób eby rozwiza ten problem i aby si ponownie zalogowa, jest to
wyczyszczenie pamici podrcznej i plików cookies. Oto strona która wyjania jak to zrobi, w zalenoci od
przegldarki: https://support.google.com/accounts/answer/32050?hl=pl&rd=1.

Regeneracja hasa rcznie
S sytuacje kiedy nic si nie dzieje, kiedy poprosisz o nowe haso, i to nie dziaa. Moe by wiele powodów
dla których si to stao , ale wane jest, aby by sie w stanie zalogowa ponownie.
To bdzie wymagao uzyskania dostepu do bazy uywajc na przykad phpMyAdmin.
Bdziesz musia wykona nastepujc procedur:
1. Otwórz plik /config/settings.inc.php, bezporednio z root twojego sklepu. Znajd lini zawierajc "_COOKIE_KEY_". Skopiuj zawarto pliku
cookie (bez cudzysowiów): To jest MD5 do twojego orginalnego hasa.
2. Teraz trzeba wygenerowa dla hasa nowy hash MD5.
a. Przejd do http://www.miraclesalad.com/webtools/md5.php.
b. Wklej warto "_COOKIE_KEY_" w polu tekstowym, a zaraz po nim, dodaj dane haso. Na przykad.
xykxB41JrEacRIoZxDioPNRmKeuO3ixCLygNxBAkeOkAHf2YUVESuT9jMYPASSWORD, gdzie pliki cookie koczy si T9j, a podane haso
to MYPASSWORD (to moe by wszystko co chcesz)
c. Kliknij przycisk "md5": to stworzy MD5 hash zawartoci tekstowej pola. Skopiuj go.
3. Teraz naley przenie ten hash do bazy danych: You now need to put this hash into your database:
a. Otwórz baz danych swojego sklepu uywajc phpMyAdmin. Jeli nie wiesz jak uy phpMyAdmin, zapytaj swojego webmastera, albo swojego
dostawc hostingu.
b. Otwórz tabele pw_employee, znajd wiersz odpowiadajcy twojemu kontu (powinien odpowiada twojemu mieniu, nazwisku i adresowi email) i kliknij przycisk "Edytuj".
c. Znajd pole passwd, i wklej w MD5 który wanie wygenerowae.
4. Zaloguj si ponownie do swojego panelu adminstracyjnego z listy e-mail w tej samej tabeli, a nastpnie na dane haso które zostao uyte
(MYPASSWORD). To wygeneruje nowy klucz plików cookie.

Jeli to nadal nie dziaa, uyj phpMyAdmin do dostepu tabeli ps_shop_url i sprawd warto gównego
sklepu które jest id 1. Powinna ona zawiera ciek do pliku sklepu:
Jeli twój sklep jest na root serwera, to ta zmienna powinna zawiera "/".
Jeli twój sklep jest na podkatalogu, Powinien zawiera Na przykad, tak jest w "http://www.mywebsite/shop/", nastpnie zmienna powinna zawiera "
/shop/".

Jeli wszystko zawiedzie skontaktuj si z zespoem wsparcia PrestaShop na http://addons.prestashop.
com/pl/35-wsparcie.

PrestaShop nie wysya mi mojego nowego hasa
danie aby zresetowa haso dziaa tylko wtedy jeli serwer SMTP zosta skonfigurowany tak, e to
PrestaShop jest wstanie wysya emaile.
S zaprezetowane Tobie dwa rozwizania:
1. Skonfigurowa serwer SMTP do wysyania emaili:
a. Zdobd informacje od swojego dostawcy hostingu na temat pocze SMTP
b. Przejd do swojego panelu administracyjnego (uykownik albo adminstrator który nadal jest zalogowany) Strona "E-maile" w menu
"Parametry zaawansowane".
c. Wybierz opcje "Uyj moich wasnych ustawie SMTP". Pojawi si formularz: wypenij go informacjami podanymi przez twój hosting.
d. Zachowaj swoje zmiany.
e.

e. Popro o nowe haso ponownie Naley je zachowa.
2. Postepuj zgodnie z krokami:
a. Wybierz nowe haso. W naszym przykadzie, "$$$rabbit$159$$$".
b. Uyj swojego FTP, otwórz plik login.php, zlokalizowany w folderze adminstracyjnym online (nazwa zaley od twojej instalacji).
Na dole pliku, dodaj nastepujc lini:
echo md5( PSQL( _COOKIE_KEY_ . 'newpassword' ) );
Tak wic nasze przykadowe haso:
echo md5( PSQL( _COOKIE_KEY_ . '$$$rabbit$159$$$' ) );
Pamitaj aby umieci swoje nowe haso!
3. Przejd do strony logowania w panelu administracyjnym, jeli chcesz si zalogowa, i skopiowa tekst który si pojawia na dole strony (np:
a0ee884b507dd4624ce51968cfbb19a9).
4. Przejd do bazy danych PrestaShop, na przykad uywajc phpMyAdmin. W tabeli ps_employee, zastp istniejc warto w kolumnie passwd dla
pracownika któremu chcesz zmieni haso z wartoci otrzyman w poprzednim kroku. Zachowaj zmiany.
5. Teraz mona poczy si zwykym loginem i nowym hasem.

Omykowe usunicie domylnego pakietu jzykowego po zalogowaniu
W przypadku gdy usunito przy instalacji domylny pakiet jzykowy ze swojego sklepu, moesz mie
problemy z ponownym poczeniem z panelem adminstracyjnym.
Oto jak rozwiza ten problem jeli domylnym jzykiem by angielski:
1. Przejd do phpMyAdmin. Jeli nie mona uzyskac do niego dostpu, naley zwróci si do swojego dostawcy hostingu aby wykona t czynno.
2. Wybierz baz danych swojego sklepu, i wybierz tabel ps_lang.
3. Kliknij przycisk "Wstaw" na górze, i utwórz nowy wpis z tych wartoci:
id_lang -> 1
name -> english
active -> 1
iso_code -> en
language_code -> en
date_format_lite -> Y-m-d
date_format_full -> Y-m-d H:i:s
is_rtl -> 0
4. Wykonaj kwerend.

Powiniene by w stanie zalogowa si jeszcze raz.

