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Automatyczna aktualizacja
Narzdzie Automatycznej aktualizacji pozwala administratorowi sklepu na utworzenie kopii zapasowej i
aktualizacj PrestaShop za pomoc kilku klikni i nie wymaga wiedzy technicznej.
Modu 1-Click Upgrade jest czci standardowej instalacji PrestaShop i powienien by dostpny w zakadce
"Moduy" panelu administracyjnego. Wystarczy nacisn przycisk "Instaluj" znajdujcy si obok ikonki tego
moduu, eby zyska moliwo zaktualizowania sklepu do najnowszej wersji.

Nigdy nie powinno si aktualizowa sklepu bez przygotowania. Automatyczna aktualizacja moe w
pewnych sytuacjach ulec awarii, a przywrócenie poprzedniej wersji moe w tej sytuacji si nie powie.
Najbezpieczniejsz praktyk jest umieszczenie dokadnych kopii sklepu - jednej na Twoim komputerze
lokalnym, a drugiej w osobnym folderze na Twoim serwerze WWW. Taka kopia powinna zawiera
wszystkie produkty, kategorie, szablony, moduy, tumaczenia, pliki konfiguracyjne itd.
Zalecamy przeprowadzenie próbnej aktualizacji na kopii sklepu. Kiedy proces zostanie zakoczony,
naley dokadnie przejrze sklep i jego funkcjonowanie zarówno od strony uytkownika, jak i od strony
panelu administracyjnego, aby upewni si, e wszystko dziaa i wyglda jak naley. Jeli tak nie jest,
prawdopodobnie zachodzi jaki konflikt midzy narzdziem Automatycznej aktualizacji, a ustawieniami
sklepu. W tej sytuacji powiniene zastosowa metod rcznej aktualizacji, która cho nie jest ju rozwijana i
jej zastosowanie zabiera wicej czasu, moe okaza si jednak pomocna.

Pobieranie i instalacja moduu 1-Click Upgrade
Jeli moduu 1-Click Upgrade nie ma w Twoim sklepie PrestaShop w wersji 1.4 lub 1.5, moesz pobra go
bezpatnie ze strony Addons.

Nawet jeli modu 1-Click Upgrade masz ju zainstalowany, upewnij si, e jest to najnowsza wersja tego
moduu.
Jeli Twój sklep to PrestaShop 1.4: Sprawd numer wersji w zakadce "Moduy", a nastpnie porównaj go z numerem wersji gotowej do pobrania na
stronie Addons (wicej informacji na ten temat znajduje si poniej). Jeli numery róni si, pobierz modu ze strony Addons i zaktualizuj go.
W celu zaktualizowania moduu: odinstaluj, a nastpnie usu "stary" modu w zakadce "Moduy" panelu administracyjnego. Dalej, rozpakuj
folder skompresowany "nowego" moduu, który pobrae ze strony Addons. W utworzonym w ten sposób folderze odszukaj folder "
/autoupgrade", a nastpnie (uywajc na przykad protokou ftp) skopiuj go do folderu "/modules" znajdujcego si na Twoim serwerze.
Nastpnie zainstaluj modu 1-Click Upgrade w panelu administracyjnym Twojego sklepu.
Jeli Twój sklep to PrestaShop 1.5 lub nowszy: PrestaShop automatycznie sprawdzi, czy wersja moduu, któr posiadasz jest wersj najnowsz. Jeli
dostpna jest nowsza wersja, obok przycisku "Instaluj/Odinstaluj" pojawi si przycisk "Aktualizuj". Nacinij ten przycisk, aby zaktualizowa modu.

Nastpnie postpuj tak, jak podczas instalacji typowego moduu:
1. Pobierz modu 1-Click Upgrade ze strony PrestaShop Addons: http://addons.prestashop.com/en/administration-tools/5496-autoupgrade.html.
Zapisz plik Zip na pulpicie Twojego komputera.
2. W panelu administracyjnym sklepu najed kursorem myszy na pozycj "Moduy" w menu gównym, a nastpnie przejd do zakadki "Moduy".
3.

Kliknij w przycisk "Dodaj nowy modu"; znajdziesz go w prawym górnym rogu ekranu, powyej listy
moduów.
Jeli aktualizujesz sklep w wersji 1.4, kliknij w "Dodaj modu z mojego komputera" umieszczony w
w okolicach lewego górnego rogu ekranu, powyej listy moduów.

4. W okienku, które sie pojawi, w sekcji "Plik moduu" wcinij przycisk "Przegldaj", po czym odszukaj i zaznacz plik Zip moduu 1-Click Upgrade, który
wanie pobrae.
5. Nacinij przycisk "Przelij modu". PrestaShop przele plik Zip na serwer, rozpakuje go i umieci pliki moduu w folderze /modules.

Modu zosta dodany do listy dostpnych moduów. Teraz naley go zainstalowa.
1. W zakadce "Moduy" znajd modu 1-Click Upgrade: wpisz do pola wyszukiwania w moduach (uwaga: nie do pola wyszukiwania w caym sklepie,
znajdujcego si u samej góry strony) "1-click upgrade" lub "autoupgrade". Modu powinien zosta wyszukany jeszcze w momencie pisania.
W PrestaShop w wersji 1.4 pojawi sie link do moduu, w który naley klikn.
2. Nastpnie wywietlona zostanie miniatura moduu na liscie moduów.
3. Teraz wystarczy nacisn przycisk "Instaluj".

Modu jest juz gotowy do konfiguracji i uycia.

Panel konfiguracyjny
Panel konfiguracyjny moduu dostpny jest z pozimu listy moduów po nacinieciu linku "Konfiguruj".
Dostp do panelu konfiguracyjnego moduu uzyska mona równie:
Jeli Twój sklep to PrestaShop 1.4: po klikniciu w zakadk "Narzdzia" w menu gównym, w pod-zakadce "1-Click Upgrade".
Jeli Twój sklep to PrestaShop 1.5 lub nowszy: po najechaniu kursorem na pozycj "Zaawansowane" w menu gównym i rozwiniciu podmenu, naley
wybra pozycj "1-Click Upgrade".

Panel konfiguracyjny skada si z kilku sekcji, zawierajcych informacje, narzdzia i ustawienia.
Witaj

To niewielkie pole zawiera przypomnienie, e aktualizacja nigdy nie jest procesem w stu procentach
bezpiecznym, w zwizku z czym naley utworzy kopi bezpieczestwa wszystkich plików i danych
skadajcych sie na sklep. W przypadku niepowodzenia aktualizacji, kopia umozliwia przywrócenie
Twojego sklepu do stanu pocztkowego - bdzie to wymagao jedynie umieszczenia plików w
odpowiednim katalogu na serwerze i wczytania kopii bazy danych.
Procedura przywrócenia sklepu z kopii bezpieczestwa jest szczegóowo opisana w rozdziale
"Tworzenie i przywracanie kopii bezpieczestwa" niniejszego przewodnika: http://doc.prestashop.com
/display/PS16/Making+and+restoring+your+own+backup.

Naley odnotowa, e modu 1-Click Upgrade tworzy wasny zestaw kopii bezpieczestwa na wypadek
koniecznoci zaniechania lub cofnicia procesu aktualizacji. Niemnniej jednak zawsze powinno sie
polega przede wszystkim na wasnej kopiii bezpieczestwa.
Lista punktów do sprawdzenia przed dokonaniem aktualizacji

Pole "Lista punktów do sprawdzenia przed dokonaniem aktualizacji" ("The pre-Upgrade checklist")
zapewnia rzetelne informacje o Twojej biecej instalacji PrestaShop, oraz o moliwych interakcjach
midzy Twoim sklepem, a procedur automatycznej aktualizacji.

Przed rozpoczciem procesu aktualizacji naley upewni si, e przy kadej pozycji na licie widnieje zielony
"ptaszek".
W sklepie zostaa zainstalowana najnowsza wersja moduu 1-click upgrade ( twoja wersja v x.x). Pozycja ta wskazuje, czy modu 1-click
Upgrade wymaga aktualizacji. Jeli dopiero co go zainstalowae, istnieje raczej niewielka szansa na to, e modu jest nieaktualny.
Jeli modu wymaga aktualizacji, poniej tego pola wywietla si komunikat "Zainstaluj najnowsz wersj moduu" oraz przycisk "Dodaj modu z mojego
komputera". Nacinicie przycisku przeniesie Ci do zakadki "Moduy", W tym miejscu naley nacisn znów "Dodaj modu z mojego komputera", aby
wywietli wstepnie wypeniony formularz. Nastpnie naley wcisn przycisk "Pobierz ten modu", aby rozpocz aktualizacj moduu. Po jej zakoczeniu
mona znów przej na stron konfiguracji moduu 1-Click Upgrade w celu kontynuowania procedury automatycznej aktualizacji sklepu.
Posiadasz uprawnienia do zapisu w katalogu gównym Twojego sklepu (posiadasz waciwe uprawnienia CHMOD) / Your store root
directory is writeable (appropriate CHMOD permissions). Parametr ten wskazuje, czy uprawnienia dotyczce operacji na plikach
umieszczonych na serwerze s ustawione waciwie. Jei nie s, naley zmieni ustawienia na poprawne uywajc klienta FTP - na przykad FileZilla.
Jeli chcesz dowiedzie si wicej na temat uprawnie i sposobu ich nadawania, zapoznaj si z sekcj "Kroki 3 i 4: zgodno z systemem i przechowywanie
informacji" w przewodniku "Instalacja PrestaShop".

Opcja "Tryb bezpieczny" PHP musi by wyczona / The PHP "Safe mode" option must be turned off.
Opcja PHP "allow_url_fopen" musi by wczona, lub CURL musi by zainstalowany. / The PHP "allow_url_fopen" option must be turned
on or CURL must be installed.
Musisz ustawi tryb "Przerwa techniczna" w sklepie / You must put your store under maintenance. Ta pozycja wskazuje, czy sklep jest
aktywny, czy te jest w trybie "Przerwa techniczna". Powiniene wczy "Przerw techniczn" na czas aktualizacji (tworzenie kopii zapasowych plików i
bazy danych, sam proces automatycznej aktualizacji, weryfikacja), poniewa zapobiegnie to utracie zamówie (a tym samym moliwe, e równie
klientów), które mogy by by zozone podczas aktualizacji. Przerwa techniczna sprawia, e nikt nie moe zozy zamówienia w sklepie. Moliwe jest
atwe ustanowienie Przerwy technicznej z poziomu moduu 1-Click Upgrade: wystarczy wcisn przycisk "Wcz Przerw techniczn" ("Click here to put
your shop under maintenance"). Moesz równie wczy Przerw techniczn osobicie na przeznaczonej do tego stronie panelu administracyjnego:
PrestaShop 1.4: wczanie i wyczanie Przerwy technicznej odbywa sie w gównej zakadce "Ustawienia".
PrestaShop 1.5 i nowszy: wczanie i wyczanie Przerwy technicznej odbywa sie w pod-zakadce "Przerwa techniczna" umieszczonej pod
zakadk "Preferencje" w menu gównym.
Musisz wyczy funkcje PrestaShop zwizane z pamici cache. / You must disable the Caching features of PrestaShop. Parametr ten
wskazuje czy funkcje PrestaShop zwizane z pamici cache s wczone, czy te nie. Podczas aktualizacji powinny pozosta wyczone; wyczenie tych
funkcji nie jest moliwe z poziomu moduu 1-Click Upgrade.
PrestaShop 1.4: wczanie i wyczanie tych funkcji odbywa si w sekcji "Cache" i "Ustawieniach dotyczcych Smarty" na pod-zakadce
"Optymalizacja" zakadki "Ustawienia".
PrestaShop 1.5 i nowszy: wczanie i wyczanie tych funkcji odbywa si w sekcji "Cache" i "Ustawieniach dotyczcych Smarty" na podzakadce "Wydajno" zakadki "Zaawansowane".
Limit czasu wykonania skryptu PHP jest wysoki lub wyczony (Bieca warto: xxx) / The PHP time limit is high or disabled (Current value:
xxx). Automatyczna aktualizacja moe by dugotrwaym procesem, poniewa skadaj si na niego takie kroki jak pobranie plików instalacyjnych
nowego sklepu ze strony prestashop.com, rozpakowanie pliku Zip., zamiana obecnie zainstalowanych plików na nowe, a nastpnie
autoaktualizacja. Z tego powodu moe si okaza, e biece (zbyt "niskie") ustawienia PHP spowoduj przerwanie procesu aktualizacji i fiasko caego
przedsiwzicia. Z tego wzgldu zanim jeszcze rozpocznie sie aktualizacja, PrestaShop daje swoim uytkownikom informacj, jakie s obecne
ustawienia PHP. Najlepiej byoby, gdyby parametr "Limit czasu wykonania skryptu PHP" przybra warto "wyczone" ("disabled").

Wszystkie powysze pozycje listy kontrolnej musza by zaznaczone na zielono. W przeciwnym wypadku
przycisk aktualizacji nie wywietli si.
Jeli przeprowadzasz aktualizacje sklepu zainstalowanego na Twoim komputerze (http://localhost
lub http://127.0.0.1), a nie na serwerze WWW, modu 1-Click Upgrade wykrywa, e tryb Przerwy
technicznej nie musi by wprowadzany, poniewa nikt poza Tob i tak nie ma dostpu do sklepu. Z tego
wzgldu, nawet jeli nie wczye w sklepie Przerwy technicznej, modu oznacz ten warunek na licie
kontrolnej jako speniony.
Rozpocznij aktualizacj

W tej sekcji odbywa si porównanie biecej wersji Twojego sklepu z wersj najnowsz. Moesz dziki temu
szybko oceni, czy aktualizacja jest naprawd potrzebna. Jeli wiesz, e opublikowano ju wersj nowsz ni t,
któr modu wywietla jako najnowsz (obok pola "Latest official version for major channel"), moesz
sprawdzi czy ta najnowsza wersja jest dostpna do wykorzystania dla moduu 1-Click Upgrade naciskajc
przycisk "Sprawd czy jest dostpna nowa wersja".

Modu jest domylnie ustawiony tak, aby jako docelow wskazywa wersj nastpn w ramach biecej "gazi"
("Gazie" to fundamentalne wersje PrestaShop: 0.9, 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 itd). Oznacza to, e jeli uywasz
na przykad wersji 1.4.x, to modu nie zasugeruje Ci aktualizacji do wersji 1.6.x, ale do najnowszej wersji
gazi 1.4, czyli do 1.4.11.1. Dlatego te jeli chcesz w tej sytuacji zaktualizowa sklep do wersji 1.6.x,
powiniene wcisn przycisk "Wicej opcji (Tryb eksperta)", co zapewni Ci dostp do wyszych gazi
oprogramowania.
Ta opcja jest szczególnie uyteczna, jeli chciaby wypróbowa wersj inn ni stabiln (czyli na przykad wersj
beta czy RC).
Przed uruchomieniem aktualizacji naley dobrze zrozumie jej parametry. Sekcje "Opcje kopii
zapasowej" i "Opcje aktualizacji" wywietlane s u dou strony konfiguracji moduu 1-Click Upgrade i
opisane w dalszej czci niniejszego przewodnika. Upewnij si, e wszystkie one s dla Ciebie zrozumiae.
Wicej opcji (Tryb eksperta)

Ta sekcja pozwala Ci na wybranie dokadnej wersji PrestaShop, do której bdzie przeprowadzona
aktualizacja.

Mamy tu do czynienia z nastpujcymi opcjami:
Kana. W tym miejscu wskazujesz kana dystrybyucji, który chcesz uy. Zalecanym wyborem jest "Wydanie poboczne". Oznacza ono "pierwsz w
kolejnoci stabiln wersj nowsz ni wersja bieca". Pozostae opcje to:
Gówne wydanie. Pierwsza w kolejnoci stabilna wersja najnowszej gazi: poniewa w chwili pisania tego przewodnika najnowsz gazi jest
1.6, modu automatycznie wybierze wersj 1.6.0 - pierwsz wersj stabiln tej gazi.
Wydanie poboczne. Ten kana dystrybucji jest zaznaczony jako domylny. Oznacza on pierwsz w kolejnoci stabiln wersj nowsz ni wersja
bieca. Jeli chcesz zaktualizowa PrestaShop 1.4.2 i zaznaczysz t opcj, po aktualizacji otrzymasz wersj 1.4.9, mimo e najnowsz wersj w
ogóle jest wersja 1.6.2.
Kandydaci do wydania (RC). Wersje RC s stabilne na tyle, eby moga testowa je wikszo uytkowników, ale zarazem na tyle niestabilne,
e nie mog jeszcze sta si oficjalnym wydaniem. Uywasz ich na wasne ryzyko.
Wydania Beta i wydania Alpha. S to wersje deweloperskie. Uywasz ich na wasne ryzyko.
Wydania prywatne ("Private release"). Niekiedy deweloperzy PrestaShop udostpniaj do pobrania prywatne wersje testowe. Jeli znasz
poprawny URL oraz klucz hash, moesz atwo zaktualizowa swój sklep do danej wersji uywajc tego kanau. Zaznaczajc opcj "Pozwól na
gówn aktualizacj" pozwalasz na aktualizacj jedynie gównych wyda.
Lokalne archiwum. Kanau tego mona uy w sytuacji, kiedy chcemy zaktualizowa sklep do jakiej konkretnej wersji. Aby to zrobi, musimy
plik instalacyjny (zip) sklepu w podanej wersji umieci na naszym serwerze WWW w folderze /admin/autoupgrade/download. Po
wskazaniu na licie rozwijanej waciwego pliku Zip (jeli w folderze /admin/autoupgrade/download znajduje si wicej niz jeden plik) naley w
polu obok wpisa dokadny numer wersji (uwaga: naley zrobi to bardzo dokadnie!).
Lokalny katalog. Ten kana przeznaczony jest do przeprowadzenia aktualizacji z uyciem pobranej, a nastpnie wypakowanej do folderu /a
dmin/autoupgrade/latest/prestashop instalacji PrestaShop. Katalog /prestashop musi by dokadnie tym, co otrzymujemy po rozpakowaniu
pliku Zip z interesujc nas instalacj.
ga. Wskazuje, czy w wybranym kanale dostpna jest jakakolwiek ga.
nazwa (name). Nazwa najnowszej wersji dostpnej w wybranym kanale.
url. Adres url najnowszej wersji dostpnej w wybranym kanale.
md5. Hash do ewentualnej weryfikacji poprawnoci i autentycznoci najnowszej wersji dostpnej w wybranym kanale.

Porównanie wersji

W tej sekcji wywietlana jest liczba róznic midzy biec wersj, a najnowsz wersj dostpn w wybranym
kanale.

Jeli w Twoim sklepie podczas prac deweloperskich zamiast wykorzystania moliwoci zwizanych z
metod override zostay zmienione pliki kluczowe (core files), listy zmian dostpne pod przyciskiem
"Zobacz lub ukryj list" pomog Ci przekona si, czy zmiany te zostan zachowane czy znikn po
zakoczeniu aktualizacji.
Tak czy inaczej, moesz zwikszy szanse zmian w Twoim sklepie na przetrwanie aktualizacji przez
wprowadzanie ich do kodu sklepu metod override. Wicej informacji na ten temat znajduje si w
dokumentacji dla deweloperów.
Powrót

Ta sekcja pojawia si po przeprowadzeniu przynajmniej jednej aktualizacji.
Poniej znajdziesz wicej informacji na ten temat.
Opcje kopii bezpieczestwa

Ponisze opcje pozwalaj Ci w pewnym stopniu kontrolowa proces tworzenia kopii bezpieczestwa:
Kopia plików i bazy danych / Backup my files and database. Koniecznie trzeba zachowa kopi swoich plików, tote modu automatycznie
utworzy tak kopi. Nie naley wycza tej opcji w adnym wypadku poza tym, kiedy zostanie to wprost wyraone w instrukcji PrestaShop.
Kopia obrazów / Backup my images. W celu zapewnienia sobie bezpiecznego powrotu do biecej wersji w razie gdyby aktualizacja nie powioda
si, ta opcja równie powinna by wczona.

Opcje aktualizacji

Ponisze opcje pozwalaj w pewnej mierze kontrolowa proces aktualizacji:

Wydajno serwera. Niektóre usugi hostingu wiadczone na wspódzielonym serwerze WWW s w stanie zapewni jedynie niewielk efektywno, która z
kolei moe utrudni proces aktualizacji, a w pewnych przypadkach spowodowa jego zupene niepowodzenie. Z tego wzgldu domylna pozycj tej opcji
jest "Niska (zalecana)". Jeli jednak parametry Twojego serwera s odpowiednio wysokie, moesz zaznaczy opcj "rednia" lub nawet "Wysoka".
Wycz nie-wbudowane moduy. Zalecamy wybra opcj "Tak" dla tego parametru, poniewa niektóre moduy mog utrudnia proces aktualizacji.
Aktualizuj domylny szablon / Upgrade the "default" theme. W procesie aktualizacji biecy szablon domylny zostaje wymieniony na najnowszy.
Jeli wprowadzie zmiany bezporednio do szablonu domylnego, moesz zachowa je zaznaczajc opcj "Nie". Tytuem przypomnienia chcielibymy
doda, e NIE zaleca si dokonywania zmian bezporednio w szablonie domylnym. Najpierw naley go skopiowa, a nastpnie wprowadza zmiany ju na
kopii.
Zaktualizuj domylne e-maile. Aktualizacja moe zmieni domylne szablony e-maili. Domylnie, aktualizacja zastpi istniejce szablony szablonami
pobranymi z nowej instalacji PrestaShop. Jeli korzystasz z wasnych szablonów, zalecamy ich zachowanie. W przeciwnym razie bdziesz musia po
aktualizacji spersonalizowa nowe szablony tak, eby odpowiaday Twoim potrzebom.
Tryb "Krok po kroku" / Step-by-step mode. Tryb dla deweloperów. Wczenie tej opcji spowoduje, ze modu bdzie da potwierdzenia kadego
kroku aktualizacji.
Wywietlaj bdy PHP / Display PHP errors. Tryb dla deweloperów. Wczenie tej opcji spowoduje, ze modu bdzie wywietla bdy PHP, co moe
pomóc w wykrywaniu problemów z serwerem, które w innych okolicznociach mogyby pozosta nie wykryte.

Procedura aktualizacji
Kiedy wszystkie pozycje na licie punktów do sprawdzenia przed dokonaniem aktualizacji s zaznaczone
na zielono, w sekcji Rozpocznij aktualizacj pojawi si przycisk "Upgrade PrestaShop now!"powyej
adresu URL, po naciniciu którego mona pobra now wersj PrestaShop.
Kliknicie w przycisk "Upgrade PrestaShop now !" rozpocznie proces aktualizacji.
W toku aktualizacji strona konfiguracji moduu jest zastpiona przez dwie sekcje: ("Logi aktywnoci")
("Activity Log") i "Powrót" ("Rollback").
Logi aktywnoci to szczegóowy, tworzony na bieco raport z postpu aktualizacji. Poszczególne dane
zorganizowane s w nastpujcych sekcjach:
Usunite pliki (Removed files): usuwane s jedynie pliki przykadowe, takie jak puste klasy i kontrolery.

Nazwa plików zip. kopii bezpieczestwa (Name of the backup archive): nazwa ta nadawana jest w formacie, który ilustruje nastpujcy przykad - aut
o-backupfiles_V1.6.0.2_20140127-120310-798d3a69.zip. Analizujc nazw mona pozna dat i godzin powstania pliku.
Pliki dodane do pliku zip. kopii bezpieczestwa (Files added to the backup archive): wszystkie pozostae pliki skadajce si na Twoja biec wersj
PrestaShop zostaj dodane do pliku zip. kopii bezpieczestwa.
Tabele bazy danych dodane do pliku zip. kopii bezpieczestwa (Database tables added to the backup archive): jakkolwiek pliki skadajce si na
Twoja biec wersj PrestaShop s bardzo wane, cay Twój katalog produktów zapisany jest w bazie danych. Dlatego te tabele bazy danych s równie
dodane do tego samego pliku zip. kopii bezpieczestwa.
Usunite pliki (Removed files): s to gównie pliki moduów, kontrolery, klasy, pliki CSS i JavaScript. Na tym etapie aktualizacji, skoro wszystkie pliki
sklepu zostay zapisane do pliku zip. kopii bezpieczestwa, mog teraz zosta bezpiecznie usunite.
Pliki skopiowane z instalacji nowej wersji sklepu (Files copied from the new archive): wszystkie istniejce pliki s zastpowane przez ich nowe wersje
pochodzce z nowej wersji PrestaShop.
Poczone pliki tumacze (Merged translation files).
Utworzone, usuniete, zmienione i zaktualizowane tabele bazy danych (Created, deleted, altered and updated database tables).
Oprónione katalogi czasowe (Emptied temporary folders): o ile to moliwe, modu 1-Click Upgrade bdzie próbowa usun zawarto katalogów cache.

Podczas trwania procesu aktualizacji wywietlone zostan informacje o bardzo wielu plikach. Nie musisz
czyta wszystkich powiadomie, poniewa pojawiaj si one na wypadek koniecznoci dochodzenia przyczyn
ewentualnych bdów.
Pojawienie si komunikatu "Aktualizacja zakoczona. Prosz sprawdzi czy sklep funkcjonuje poprawnie
(spróbowa zoy zamówienie, sprawdzi poprawno szablonu)" ("Upgrade complete. Please check your
front office theme is functional (try to make an order, check theme)") oraz ostatniego wpisu na licie
logów aktywnoci o treci "End of process" oznacza zakoczenie procesu aktualizacji.
Modu automatycznej aktualizacji powinien teraz wywietli równie komunikat o moliwoci wyprowadzenia
sklepu z trybu przerwy technicznej. Zanim jednak zdecydujesz si to zrobi, powiniene sprawdzi, czy
wszystko dziaa poprawnie w panelu administracyjnym: nie ma tam adnych bdów, wszystkie produkty i
kategorie, a take przypisane do nich zdjcia, pliki zaczników itp. s we waciwych miejscach. Dopóki nie
sprawdzisz, e wszystko jest w porzdku, lepiej jest utrzymywa sklep w trybie Przerwy technicznej.
Podczas pierwszego zaadowania strony sklepu mog wyglda na znieksztacone: jest tak dlatego,
poniewa Twoja przegldarka internetowa przechowuje pliki czsto odwiedzanych stron w pamici cache i
próbuje zaadowa pliki CSS starej wersji sklepu, które trzyma w pamici. W tej sytuacji, aby uzyska
prawidowy widok strony sklepu, naley j kilkukrotnie odwiey albo nawet opróni pami cache przegldarki
(w wielu przegldarkach pomocne bdzie jednoczesne wcinicie klawisza Ctrl i F5).
Po zakoczeniu aktualizacji z wersji 1.4 do wersji 1.6, Twoje menu nie bd zorganizowane tak, jak w
"czystej", wieo zainstalowanej wersji 1.6.
Dzieje si tak, poniewa menu wystpujce w PrestaShop 1.4 ma posta zakadek poziomych, a w
PrestaShop 1.6 przyjmuje posta zakadek rozoonych pionowo, przy czym wiele stron dotd powizanych
z jednymi zakadkami, zostao powizanych z innymi zakadkami po to, aby cae menu byo lepiej czytelne i
bardziej spójne. Dodatkowo, modu 1-Click Upgrade dziaa zgodnie z zaoeniem, e zakadki pochodzce z
wersji 1.4 mog zosta spersonalizowane, a take zmieni swoje pooenie - zarówno wskutek dziaania
samego moduu, jak i administratora sklepu. Z tego wzgldu modu aktualizacji zamiast burzy porzdek
zakadek pochodzcych z wersji 1.4, przenosi go w niezmienionym stanie do wersji 1.6.
Jeli dokonae aktualizacji z wersji 1.4 do wersji 1.6 i chcesz zmieni pozycj (czyli kolejno na licie lub
przyporzdkowanie zakadce nadrzdnej) poszczególnych stron w menu, przejd do strony "Menu"
dostpnej po najechaniu kursorem na pozycj "Administracja" w menu gównym. Edytujc poszczególne
elementy menu moesz posuy si metod "przecignij i upu".
Kiedy uzyskasz pewno, e Twój PrestaShop po aktualizacji dziaa poprawnie, moesz zacz przywraca
sklep do normalnego funkcjonowania odwoujc tryb "Przerwa techniczna" na stronie "Przerwa
techniczna" dostpnej po najechaniu kursorem na na pozycj "Preferencje" w menu gównym. Po
wyczeniu Przerwy technicznej przeprowad kilka testów: poprzegldaj produkty, sprawd, jak dziaa ich
wyszukiwanie, sortowanie, filtrowanie. W skrócie: spróbuj zamówi jaki produkt po to, by upewni, si, e
zoenie zamówienia w sklepie jest moliwe i przebiega bez problemów. Jeli to moliwe, wypróbuj
wszystkich przewoników i wszystkie metody patnoci.

Czy wszystko dziaa prawidowo? Gratulacje! Wanie udao Ci si z powodzeniem zaktualizowa
Twój PrestaShop!
Bd JavaScript (JavaScript error)
Przy pewnych ustawieniach serwera, po wciniciu przycisku "Upgrade PrestaShop now !" moe pojawi si
komunikat bdu: "Javascript error (parseJSON) detected for action "upgradeNow". Starting
restoration...".
Podjcie nastpujcych dziaa pozwoli Ci rozwiza ten problem:
Otwórz plik konfiguracyjny php.ini i wcz (aktywuj) rozszerzenia MySQLi i MySQL PDO. Jeli nie masz dostpu do pliku php.ini, skontaktuj si w tej
sprawie z Twoim dostawc usug hostingowych.

W plikach Twojego sklepu otwórz plik /modules/autoupgrade/db/Db.php i znajd poniszy
kod (w okolicach 210 wiersza):

public static function getClass()
{
$class = 'MySQL';
/*if (PHP_VERSION_ID >= 50200 && extension_loaded('pdo_mysql'))
$class = 'DbPDO';
else if (extension_loaded('mysqli'))
$class = 'DbMySQLi';*/
return $class;
}

Wystarczy, e "odkomentujesz" te wiersze (usuwajc znaczniki /* oraz */ ). Powinny one wyglda
teraz tak jak poniej:

public static function getClass()
{
$class = 'MySQL';
if (PHP_VERSION_ID >= 50200 && extension_loaded('pdo_mysql'))
$class = 'DbPDO';
else if (extension_loaded('mysqli'))
$class = 'DbMySQLi';
return $class;
}

Po zapisaniu zmian do pliku, moesz wznowi proces automatycznej aktualizacji.

Powrót do poprzedniej wersji
Niestety, nie wszystkie aktualizacje kocz si powodzeniem - co midzy innymi jest powodem tego,
e przystpujc do aktualizacji naley zawsze tworzy kopie bezpieczestwa, mimo e PrestaShop w ramach
procesu aktualizacji sam tworzy wasn kopi wszystkich plików i tabel bazy danych. Zanim przystpisz
do aktualizacji, zrób wasn kopi bezpieczestwa. Jeli potrzebujesz dodatkowych informacji na ten
temat, znajdziesz je w rozdziale "Tworzenie i przywracanie kopii bezpieczestwa" niniejszego
przewodnika.

Kopie bezpieczestwa, które w toku aktualizacji tworzy modu 1-Click Upgrade, przechowywane s na
tym samym serwerze, na którym zainstalowany jest sklep podlegajcy aktualizacji i jeli aktualizacja nie
powiedzie si, dokadn lokalizacj tych kopii mona odnale w sekcji "Powrót" ("Rollback") panelu
konfiguracyjnego moduu 1-Click Upgrade.
Pliki kopii bezpieczestwa s tworzone bezporednio po rozpoczciu procesu aktualizacji i dostpne s
natychmiast na licie rozwijanej obok napisu "Wybierz swoj kopi zapasow".
Wybieraj zawsze t najnowsz. Data i godzina utworzenia kopii bezpieczestwa jest zapisana w jej nazwie
zgodnie ze schematem "Vwersja-data-godzina-inne dane". Na przykad z pliku o nazwie: "V1.4.9.0
_20120907-114024-f85f41a" moemy dowiedzie si, e jest to kopia PrestaShop w wersji 1.4.9,
utworzona 7 wrzenia 2012 o godzinie 11:40:24.
Nacinicie przycisku "Powrót" powoduje rozpoczcie dwóch procesów:
Zastpienie aktualnie istniejcych plików skadajcych si na sklep, plikami pobranymi z ostatnio utworzonej kopii bezpieczestwa.
Zastpienie aktualnie istniejcych wpisów w bazie danych sklepu, wpisami pobranymi z ostatnio utworzonej kopii bezpieczestwa.

W celu przywrócenia sklepu do postaci sprzed aktualizacji zaznacz kopi bezpieczestwa pochodzc ze
sklepu sprzed aktualizacji i wcinij przycisk "Powrót". Podobnie jak podczas aktualizacji, na ekranie
wywietlaj si jedynie sekcje "Logi aktywnoci" oraz "Powrót". Moesz ledzi postp procesu powrotu do
stanu sprzed aktualizacji w tworzonym na bieco raporcie, który po zakoczeniu procedury wywietli
komunikat o jej kocu. Naley wówczas sprawdzi, czy przywrócenie wersji poprzedniej zakoczyo si
sukcesem i sklep dziaa prawidowo - jak przed aktualizacj.

Powrót do poprzedniej wersji: przywracanie Twojej wasnej kopii bezpieczestwa
Zagadnienie to wyjanione zostao szczegóowo w rozdziale niniejszego przewodnika zatytuowanym
"Tworzenie i przywracanie Twojej wasnej kopii bezpieczestwa": http://doc.prestashop.com/display
/PS16/Making+and+restoring+your+own+backup.
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