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Wszystko, czego potrzebujesz
Aby rozpocz szybk konfiguracj
Poniej przedstawiamy list wymaganych rzeczy w celu rozpoczcia instalacji PrestaShop 1.6. Jeli po
przeczytaniu tej sekcji nie wszystko bdzie jasne, nie przejmuj si, szczegóy znajdziesz w kolejnych
rozdziaach.
Wymagania sprztowe:
PHP 5.2 lub nowszy.
Przydatne ustawienia: allow_url_fopen = On, register_globals = Off, magic_quotes_* = Off, safe_mode = Off
(wszystko w pliku thephp.ini), file_max_upload_size = "16M".
Przydatne rozszerzenia PHP: PDO_MySQL, cURL, SimpleXML, mcrypt, GD, OpenSSL, DOM, SOAP (wszystko w pliku php.
ini).
Przydatne narzdzia serwerowe: cron/crontab, Memcached.
MySQL 5.0 lub nowszy.
Bdzie lepiej, jeli:
Zdecydujesz si na hosting w oparciu o Unix/Linux.
Wybierzesz Apache Web Server 1.3 (lub nowszy), równie dobrym wyborem bdzie nginx Web Server.
Ustawienia moduu Apache: mod_rewrite enabled, mod_security disabled, mod_auth_basic disabled.
Bdziesz dysponowa przynajmniej 64 Mb pamici RAM dla PHP.
Dane dostpowe do serwera FTP oraz bazy danych MySQL
Dane te powinny by dostarczone przez dostawc usug hostingowych - chyba, e wykonujesz instalacj lokaln.
Edytor tekstowy.
Klient FTP.
Dowolna wspóczesna przegldarka internetowa (jeli uywasz Internet Explorer: przynajmniej IE8).

Musisz take wybra adres URL ( adres domeny) dla Twojego sklepu.
Sprawd oficjalne wymagania sprztowe: http://www.prestashop.com/pl/system-requirements.
Jeli wszystkie powysze wymagania zostay spenione, moesz przej do instrukcji instalacji: http://doc.
prestashop.com/display/PS16/Installing+PrestaShop.

Szczegóowe instrukcje
PrestaShop jest "aplikacj webow": trzeba j zainstalowa na serwerze, konieczna jest take domena,
której Twoi Klienci bd uywa, by dotrze do sklepu.
Rejestracja domeny

Zanim pobierzesz wersj instalacyjn PrestaShop musisz przygotowa miejsce na swój sklep. W tym celu
konieczne jest posiadanie domeny i miejsca na serwerze. Domena w jednoznaczny sposób okrela
lokalizacj Twojej strony internetowej (np.: moj_sklep.com lub przyklad.pl), a tym samym i Twojego
sklepu.
Musisz kupi domen dla Twojego sklepu. Prawdopodobnie bdziesz w stanie kupi domen przy zakupie
serwisu hostingowego: wielu dostawców usug hostingowych oferuje darmowe domeny, dostpne po
zaoeniu konta w ich serwisie. Moliwe, e domena bdzie darmowa przez rok lub tak dugo jak bdziesz
korzysta z usug danego dostawcy. Takie rozwizanie pozwala na szybki i wygodny zakup pakietu usug
(hosting+domena).
Moe si tak zdarzy, e domeny proponowane przez dostawc hostingu nie bd speniay Twoich
oczekiwa. Moliwe równie, e po pewnym czasie sam serwis hostingowy przestanie by
odpowiedni i zaistnieje potrzeba jego zmiany, wówczas konieczne bdzie przeniesienie
wszystkich plików i domeny do nowego dostawcy.
Pliki i dane s atwe do przeniesienia. Moliwe jednak, e przeniesienie domeny bdzie nieco
trudniejsze. Spowodowane jest to faktem, e dostawca usug hostingowych zakupi domen dla
Ciebie. Techniczne rzecz ujmujc, domena naley do Twojego dotychczasowego dostawcy usug
hostingowych, który moe uniemoliwi przeniesienie jej do nowego serwisu hostingowego lub
oczekiwa wykupienia domeny. Poniewa nazwa domeny jest Twoj mark i adresem w sieci,
musisz podporzdkowa si regulaminowi Twojego dostawcy usug hostingowych.
Dlatego te warto rozway zakupienie domeny niezalene od firmy oferujcej hosting Twojego
sklepu (zerknij: http://en.wikipedia.org/wiki/Domain_name_registrar). Tak naprawd zawsze
kupujesz domen na okrelony czas (wynajmujesz j), w wikszoci przypadków bdziesz musia
opaca domen w kadym kolejnym roku. Taki abonament daje Ci moliwo posugiwania si domen,
jeli jednak przestaniesz uiszcza opaty, kto inny bdzie móg przej Twoj domen. Jeli za pacisz
abonament regularnie, masz swobod wyboru (zmiany) dostawcy usug hostingowych: wystarczy
zmieni adres domeny w DNS i poczeka 24 godziny, a zmiana zostanie wprowadzona.
Jeli zdecydujesz si na samodzielny zakup domeny, podajemy klika serwisów, z których moesz
skorzysta:
Gandi: http://en.gandi.net/
Namecheap: http://www.namecheap.com/
PairNIC: https://www.pairnic.com/

Jest ich o wiele wicej. Zapytaj znajomych!
Znalezienie dostawcy usug hostingowych

Skoro ju masz domen, musisz sprawi by prowadzia ona do Twojego sklepu PrestShop. To znaczy, e
pliki PrestaShop musz zosta umieszczone na serwerze. Moliwe, e masz wasny serwer, jednak bardziej
prawdopodobne, e powierzysz pliki dostawcy usug hostingowych (zerknij: http://pl.wikipedia.org/wiki
/Hosting), który w zamian za okrelon opat abonamentow zajmie si Twoimi plikami.
Zanim rozpoczniesz budow sklepu bdziesz musia wybra dostawc usug hostingowych. Tak naprawd
wszyscy dostawcy bd w stanie dostarczy zadowalajc usug, jednak tylko kilku oferuje serwis
zoptymalizowany pod PrestaShop:
InMotion hosting
1&1
A2 hosting

Moesz porówna oferowane usugi, klikajc tutaj
Podczas wyboru dostawcy pamitaj o podstawowych wymaganiach: dostawca musi zapewnia wsparcie
PHP 5.2 (lub nowszego), jzyka w którym napisano PrestaShop, a take MySQL 5 (lub nowszego) bazy
danych, w której PrestaShop przechowuje dane. Wymaga jest wicej. Aby si z nimi zapozna przejd do
sekcji "Wymagania sprztowe" poniej.
PrestaBox
Dajemy moliwo utrzymania Twojego sklepu na naszych serwerach: rozwizanie PrestaBox
zostao stworzone, by umoliwi przedsibiorcom proste i szybkie uruchomienie sklepu, bez
koniecznoci manualnej instalacji czy aktualizacji sklepu. Aby zapozna si ze szczegóami tej
propozycji, odwied nasz stron dedykowan temu przystpnemu i bezpiecznemu rozwizaniu
hostingowemu. Jest to propozycja, któr powinni rozway zwaszcza przedsibiorcy mniej
dowiadczeni w kwestiach informatycznych.
Opis PrestaBox znajduje si pod adresem: http://www.prestabox.com/
Wymagania sprztowe

PrestaShop jest aplikacj dziaajc na serwerze, zostaa ona napisana za pomoc jzyka PHP.
Przechowuje dane w bazie MySQL.
PHP jest jzykiem programowania stworzonym w modelu otwartego oprogramowania (en. opensource), wykorzystywanym przewanie w aplikacjach sieciowych. PHP zosta stworzony w 1995
roku i jest obecnie jednym z najczciej uywanych jzyków programowania. Wykorzystuje on
skadni podobn do jzyka C, co sprawia, e atwo si go nauczy.
MySQL jest systemem zarzdzania bazami danych równie opartym o filozofi otwartego
oprogramowania. Podobnie jak PHP, zaistnia w 1995 roku i jest jednym z najpopularniejszych
systemów. MySQL dziaa wykorzystujc jzyk SQL (jeden z najpopularniejszych jzyków
przyrzeczony do pracy z bazami danych).
Jeli chcesz dowiedzie si wicej:
Otwarte oprogramowanie: http://pl.wikipedia.org/wiki/Otwarte_oprogramowanie
PHP: http://pl.wikipedia.org/wiki/PHP
MySQL: http://pl.wikipedia.org/wiki/MySQL
SQL: http://pl.wikipedia.org/wiki/SQL

Niezalenie od tego, jaki serwis hostingowy wybierzesz, musi on mie zainstalowane nastpujce skadniki:
System: Unix, Linux lub Windows. Zalecamy Unix.
Web server: Apache Web server 1.3 (lub nowszy).
PHP 5.2 (lub nowszy). Moliwe, e PHP5 trzeba bdzie specjalnie aktywowa (zapytaj dostawc usug hostingowych).
MySQL 5.0 (lub nowszy).
Co najmniej 64 Mb pamici RAM na serwerze (128 Mb bdzie bardziej komfortowym rozwizaniem, generalnie im wicej, tym lepiej).

PrestaShop moe take wspópracowa z serwerem Microsoft IIS 6.0 (lub nowszym), nginx 1.0 (lub
nowszym).
Wicej informacji wanych dla administratorów systemów znajdziesz w "Podrczniku administratora".
Narzdzia

Bdziesz potrzebowa dwóch narzdzi: edytora tekstu (aby edytowa pliki tekstowe) oraz klienta FTP, który
bdzie potrzebny do przesyania Twoich plików z komputera na serwer i vice-versa.
Edytor tekstu

Poniej znajdziesz klika powszechnie znanych edytorów tekstu:
Windows:
Notepad++: http://notepad-plus-plus.org/
UltraEdit: http://www.ultraedit.com/
Crimson Editor: http://www.crimsoneditor.com/
OS X:
Textmate: http://macromates.com/
Coda: http://www.panic.com/coda/
Smultron: http://www.peterborgapps.com/smultron/
Unix/Linux:
Vim: http://www.vim.org/
Emacs: http://www.gnu.org/software/emacs/

Nie uywaj zaawansowanych edytorów tekstu, takich jak Microsoft Word czy OpenOffice.org
Write
Klient FTP

FTP to skrót do "protokó transferu plików" (en. File Transfer Protocol). Oznacza sposób przesyania
plików do i ze zdalnych lokalizacji, takich jak serwer.
W tym podrczniku bdziemy wykorzystywa darmowy program FileZilla obsugujcy FTP. Wspomniany
program jest dostpny na platformy Windows, Mac OS X oraz Linux. Oprogramowanie moesz pobra
pod adresem http://filezilla-project.org/. Pobierz FileZilla Client, a nie FileZilla Server!
Gdy ju zainstalujesz FIleZilla, konieczna bdzie konfiguracja programu zgodnie z danymi dostarczonymi
przez dostawc usug hostingowych. Prawdopodobnie informacje te zostay dostarczone po wykupieniu
usugi hostingowej (moliwe, e e-mail z tymi informacjami trafi do folderu SPAM). Jeli nie posiadasz
koniecznych danych, skontaktuj si z firm hostingow.
Dane, o których mówimy to:
nazwa hosta lub adres IP : lokalizacja Twojego konta w serwisie hostingowym.
nazwa uytkownika: nazwa Twojego konta w serwisie hostingowym
haso

Wcz FileZilla i otwórz "Menadera stron". Menadera mona otworzy na klika sposobów:
wciskajc kombinacj klawiszy Ctrl-S,
klikajc na ikon w lewym górnym rogu okna programu "Otwórz Menadera Stron",
otwierajc "Plik" i wybierajc "Menader stron..."

Otwiera si okno.
Aby doda dane swojego konta hostingowego do Menadera Stron, naley:
1. Klikn na przycisk "Nowy adres". Na licie powyej przycisku zostaje utworzona nowa pozycja, nazwij j w sposób kojarzcy si z Twoim sklepem.
2. W prawej czci okna "Menadera stron" wybierz zakadk "Ogólne" i wprowad dane dostarczone przez Twojego dostawc hostingu: "Serwer" (nazwa
hosta, IP), "Uytkownik" (nazwa uytkownika) i haso. Prawdopodobnie nic wicej nie trzeba bdzie zmienia, chyba e otrzymae inne informacje od
dostawcy hostingu.
3. Po uzupenieniu danych kliknij na przycisk "Pocz" - spowoduje to zapisanie parametrów i ustanowienie poczenia z serwerem

Jeli program FileZilla Ci si nie podoba, podpowiadamy klika alternatyw:
Windows:
CoreFTP: http://www.coreftp.com/

WinSCP: http://winscp.net/
SmartFTP: http://www.smartftp.com/
Mac OS X:
Cyberduck: http://cyberduck.ch/
Transmit: http://www.panic.com/transmit/
Fetch: http://fetchsoftworks.com/fetch/
Unix/Linux:
gFTP: http://gftp.seul.org/
kasablanca: http://kasablanca.berlios.de/
NcFTP: http://www.ncftp.com/ncftp/

Planowanie

Na samym pocztku musisz si zdecydowa, gdzie bdzie Twój sklep. Masz klika moliwoci:
W gównej domenie: http://www.przyklad.com/
W folderze: http://www.przyklad.com/sklep/
W sub-domenie: http://sklep.przyklad.com/
W folderze w sub-domenie: http://ubrania.przyklad.com/sklep/

Dziki funkcji "multistore" dostpnej w PrestaShop 1.6 moesz stworzy tyle sklepów, ile tylko chcesz,
opierajc si na pojedynczej instalacji PrestaShop. Kady ze sklepów moe mie swoj domen. Domylnie
sklep bdzie umieszczony tam, gdzie znajduje si folder z PrestaShop.
Instalacja PrestaShop

Teraz, gdy spenie wszystkie powysze warunki, moesz przej do rozdziau opisujcego instalacj
PrestaShop: Instalacja PrestaShop

