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Rozdzia  10.

Tworzenie i przywracanie
w asnej kopii zapasowej
witryny

Zadziwiaj ce jest to, jak niewiele osób prowadz cych swoje serwisy regularnie
tworzy kopie zapasowe.

Nie pozwól, aby dosz o do sytuacji, w której oka e si , e nie masz kopii zapasowej!

Zastanów si  i odpowiedz sobie na nast puj ce pytania:

 Co zrobisz, kiedy serwer b dzie mia  awari ?

 Co zrobisz, kiedy administrator przypadkowo co  usunie?

 Co zrobisz, kiedy Twój serwis zostanie zainfekowany?

 Co si  stanie, je li podczas aktualizacji lub instalacji jakiego  rozszerzenia
ca y system ulegnie awarii?

Praktycznie wszystkie firmy hostingowe oferuj  w ramach swoich us ug tworzenie
kopii zapasowych. Bardzo cz sto u ytkownik nie ma do nich dost pu, a ich odtwarzanie
odbywa si  na jego wyra n  pro b . Musisz mie  tak e wiadomo , e kopie two-
rzone przez firmy hostingowe s  przechowywane na ich serwerach, co mo e stanowi
potencjalne niebezpiecze stwo. Dlaczego? Poszukaj w sieci informacji na temat ataku
hakerskiego na serwery 2be.pl nale ce do Grupy Adweb. Kiedy na pocz tku 2016 r.
zosta y zaatakowane serwery, ok. 1500 klientów straci o swoje witryny, poczt  e-mail
i wszystkie dane przechowywane na hostingu. Wyobra  sobie, e nie masz w asnej
kopii zapasowej witryny i przez dwa tygodnie Twoja witryna nie jest dost pna w interne-
cie. Taka sytuacja mo e spowodowa  upadek nie tylko firmy hostingowej, ale tak e
Twojego biznesu.
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Micha  Trzepizur, wiceprezes Fundacji PCJ Otwarte ród a (http://www.fundacja.
joomla.pl), bardzo cz sto powtarza takie zdanie:

Ludzie dziel  si  na tych, co wykonuj  kopie zapasowe, i na tych, co jeszcze nie stracili
danych.

Je eli chcesz mie  komfort psychiczny i poczucie pewno ci, e w razie sytuacji kry-
tycznej mo esz przywróci  swój serwis, koniecznie twórz regularnie kopie zapasowe.

Istnieje kilka technik tworzenia kopii zapasowych i narz dzi, dzi ki którym mo na je
wykona . Twoim zadaniem jest wybór najodpowiedniejszych dla Ciebie. Bez wzgl du na
Twój wybór pami taj o kilku wa nych kwestiach:

 Kopia zapasowa musi by  aktualna i szybko dost pna.

 Kopia zapasowa musi odzwierciedla  struktur  katalogów, plików i bazy danych.

 Kopia zapasowa musi zadzia a , kiedy trzeba b dzie przywróci  dane.

 Stosuj ustandaryzowane nazewnictwo swoich kopii zapasowych.

 Prze wicz kilka razy przywracanie serwisu, aby si  upewni , e potrafisz to robi .

 Przechowuj kopie zapasowe obejmuj ce wi kszy okres. Kiedy odkryjesz, e
Twój serwis zosta  zaatakowany, to musisz mie  mo liwo  przywrócenia go
do stanu sprzed ataku.

Metoda podstawowa
Polega ona na utworzeniu dwóch cz ci kopii zapasowej:

 wszystkich plików wchodz cych w sk ad serwisu;

 bazy danych, w której przechowywane s  tre ci witryny.

Proces wykonywania kopii zapasowej t  metod  nie jest uzale niony od dodatkowych
rozszerze , które trzeba zainstalowa  w serwisie, i ka dy administrator CMS Joomla!
powinien umie  si  ni  pos ugiwa .

Wykonanie kopii zapasowej plików

Utwórz (najlepiej na osobnym dysku) folder, w którym b d  przechowywane kopie
zapasowe. Je eli prowadzisz kilka serwisów, to dla ka dego utwórz folder na kopie,
na przyk ad serwis1, serwis2 itd. W folderach, w których b dziesz przechowywa  kopie,
dobrze jest utworzy  folder o nazwie sk adaj cej si  z daty utworzenia kopii zapasowej,
na przyk ad 2016-12-18. W folderze z dat  utwórz dwa dodatkowe podfoldery: pliki
i baza.
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Je eli wykonujesz kopi  zapasow  witryny znajduj cej si  w rodowisku lokalnym na
Twoim komputerze, to po prostu skopiuj pliki z folderu, w którym znajduje si  witryna.

 w przypadku pakietu XAMPP: xampp\htdocs\katalog_z_twoim_serwisem;

 w przypadku pakietu JAMP: jamp\mnt\var\www\katalog_z_twoim_serwisem.

Je eli wykonujesz kopi  zapasow  witryny znajduj cej si  na serwerze zdalnym, to sko-
rzystaj z klienta FTP (np. FileZilla lub Total Commander) lub mened era plików firmy
hostingowej. Wiele firm hostingowych w swoich mened erach plików udost pnia narz -
dzie do kompresji. Mo esz za jego pomoc  zrobi  archiwum ca ego folderu, w którym
znajduj  si  pliki Twojego serwisu (rysunek 10.1).

Rysunek 10.1. Tworzenie archiwum na zdalnym serwerze

Wykonanie kopii zapasowej bazy danych

Je eli wykonujesz kopi  zapasow  witryny znajduj cej si  w rodowisku lokalnym na
Twoim komputerze (XAMPP lub JAMP), to w pasku adresu swojej przegl darki wpisz:
localhost/phpmyadmin.

Je eli wykonujesz kopi  zapasow  witryny znajduj cej si  na serwerze zdalnym, dowiedz
si , jak uzyska  dost p do bazy danych witryny za pomoc  phpMyAdmin.

Na li cie znajduj cej si  po lewej stronie okna kliknij nazw  bazy danych, która zosta a
przypisana do Twojej witryny podczas instalacji Joomla!. W moim przyk adzie jest to
baza o nazwie mojeebooki (rysunek 10.2).
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Rysunek 10.2. Wybranie bazy danych w aplikacji phpMyAdmin

W oknie przegl darki zobaczysz list  tabel znajduj cych si  w bazie danych (rysunek 10.3).

Rysunek 10.3. Lista tabel znajduj cych si  w bazie danych mojeebooki

Kliknij teraz w menu odno nik Eksport, a nast pnie w oknie Eksportowanie tabeli z bazy
"mojeebooki" kliknij przycisk Wykonaj (rysunek 10.4).

Po chwili zobaczysz okienko z pytaniem, gdzie zapisa  plik. Zapisz go w folderze, w któ-
rym chcesz przechowywa  kopi  bazy danych swojego serwisu (np. kopie/mojeebooki/
2016-12-18/baza).

Przywrócenie kopii zapasowej witryny

Przywrócenie kopii zapasowej, która zosta a wykonana podstawow  metod , sk ada
si  tak e z dwóch etapów:

 skopiowania plików witryny z kopii zapasowej do w a ciwego folderu
na serwerze WWW;

 utworzenia nowej bazy i importu tabel bazy danych z kopii zapasowej.
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Rysunek 10.4. Eksportowanie tabel znajduj cych si  w bazie mojeebooki

Je eli przywracasz kopi  zapasow  witryny znajduj cej si  w rodowisku lokalnym
na Twoim komputerze, to po prostu skopiuj zawarto  folderu z plikami kopii zapasowej
do folderu na serwerze WWW.

 w przypadku pakietu XAMPP: xampp\htdocs\katalog_z_twoim_serwisem;

 w przypadku pakietu JAMP: jamp\ mnt\var\www\katalog_z_twoim_serwisem.

Je eli przywracasz kopi  zapasow  witryny znajduj cej si  na serwerze zdalnym, to
skorzystaj z klienta FTP (np. FileZilla lub Total Commander) lub mened era plików firmy
hostingowej.

Teraz pora na przywrócenie zawarto ci bazy danych. Kiedy przywracasz kopi  zapasow
witryny znajduj cej si  w rodowisku lokalnym na Twoim komputerze (XAMPP lub
JAMP), to w pasku adresu swojej przegl darki wpisz: localhost/phpmyadmin. W oknie
phpMyAdmin kliknij w menu odno nik Bazy danych, a nast pnie w polu Utwórz baz
danych wpisz nazw  bazy. W moim przyk adzie wpisuj  mojeebooki. Kliknij przycisk
Utwórz, aby utworzy  baz  danych o podanej wcze niej nazwie (rysunek 10.5).

Je eli wykonujesz kopi  zapasow  witryny znajduj cej si  na serwerze zdalnym, to
utworzenie bazy danych mo e wygl da  ró nie na ró nych serwerach. Jak utworzy
baz  danych na przyk adzie jednej z firm hostingowych, pokaza em Ci w rozdziale 1.,
w podrozdziale „Hosting — serwer zdalny”.

W phpMyAdmin kliknij na li cie po lewej stronie nazw  bazy danych, a po za adowaniu
strony kliknij w menu odno nik Import. Kliknij przycisk Przegl daj, a nast pnie wska
zapisany wcze niej plik SQL. W moim przypadku b dzie to plik mojeebooki.sql (ry-
sunek 10.6).
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Rysunek 10.5. Tworzenie nowej bazy danych w aplikacji phpMyAdmin uruchomionej w rodowisku
lokalnym (XAMPP, JAMP)

Rysunek 10.6. Importowanie tabel do bazy danych w aplikacji phpMyAdmin

Po klikni ciu przycisku Wykonaj rozpocznie si  proces importu tabel. Je eli wszystko prze-
bieg o pomy lnie, to po chwili zobaczysz komunikat o prawid owym wykonaniu operacji,
natomiast po lewej stronie pojawi si  lista zaimportowanych tabel (rysunek 10.7).

Pokazana metoda dotyczy przywrócenia witryny z kopii zapasowej w miejsce jej
poprzedniej lokalizacji (folder i baza danych).
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Rysunek 10.7. Komunikat informuj cy o pomy lnym zaimportowaniu tabel do bazy danych
Twoja witryna zosta a przywrócona z utworzonej wcze niej kopii zapasowej.

Jak skopiowa  swoj  witryn  na hosting?

Je eli witryna by a tworzona w oparciu o rodowisko lokalne (XAMPP lub JAMP), to
teraz pora skopiowa  j  na wybrany przez Ciebie serwer.

Poka  Ci, jakie czynno ci musisz wykona , aby skopiowa  swój serwis z dysku kompu-
tera lokalnego na serwer zdalny. Wykorzystamy do tego utworzon  wcze niej kopi  zapa-
sow  witryny i serwery dwóch firm hostingowych: Smarthost.pl (www.smarthost.pl)
i home.pl (www.home.pl).

Co b dzie potrzebne?

 Klient FTP — na przyk ad FileZilla, który mo esz pobra  w wersji portable (nie
wymaga instalacji) spod adresu portableapps.com/apps/internet/filezilla_portable.
Program jest rozpowszechniany na licencji GPL, wi c mo esz korzysta
z niego bez adnych ogranicze  ca kowicie za darmo.

 Nazwa u ytkownika i has o do panelu administracyjnego Twojego hostingu.

 Nazwa u ytkownika i has o do serwera FTP firmy hostingowej.

 Nazwa bazy danych i u ytkownik oraz has o dost pu do tej bazy danych.
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Krok 1. Konfiguracja programu FileZilla

Je eli nie posiadasz programu FileZilla, to mo esz go pobra , wpisuj c do paska adresu
Twojej przegl darki adres portableapps.com/apps/internet/filezilla_portable.

Instalacja programu jest bardzo prosta. Polega ona na skopiowaniu plików we wskazane
w okienku instalatora miejsce. W przypadku aplikacji, które nie wymagaj  instalacji
(tzw. portable), kopiuj  je do folderu Dysk:\Portable. Je eli post pisz tak jak ja, to w
folderze Portable b dziesz mie  dwa foldery: XAMPP ze starterem pakietu XAMPP
(plik XAMPPLauncher.exe) oraz folder FileZillaPortable z programem FileZilla (plik
FileZillaPortable.exe). Utwórz na pulpicie skrót do tego pliku, aby mie  do niego wygodny
i szybki dost p. Po uruchomieniu programu mo esz u y  opcji Szybkie czenie, która
przydaje si , kiedy musisz si  po czy  ze swoim serwerem FTP, korzystaj c na przyk ad
z komputera poza domem — u znajomego, w szkole lub na uczelni (rysunek 10.8).
Pami taj wówczas, aby po zako czeniu po czenia wyczy ci  histori  po cze .

Rysunek 10.8. Opcja Szybkie czenie w programie FileZilla

Je eli chcesz mie  na sta e wpisane dane logowania do serwera, z menu Plik wybierz
pozycj  Mened er stron lub kliknij ikon  Otwórz Mened era Stron, domy lnie znajduj c
si  pod menu. Mo esz tak e u y  skrótu klawiaturowego Ctrl+S. W oknie Mened er
Stron kliknij przycisk Nowy adres i wpisz nazw , któr  b dziesz identyfikowa  w a nie
z tym serwerem, na przyk ad FTP-Smarthost. W polu Serwer wpisz adres serwera FTP.
W przypadku smarthost.pl nazwa jest tworzona z nazwy konta i nazwy firmy, na przyk ad
jakasnazwa.smarthost.pl. W polu Protokó  wybierz z listy pozycj  FTP — protokó
transferu plików, w polu Szyfrowanie wybierz z listy pozycj  Je eli dost pne, u ywaj
bezpo redniego FTP przez TLS, natomiast w polu Typ logowania wybierz Normalne.
W polu U ytkownik wpisz nazw  u ytkownika uprawnionego do logowania si  do
serwera. W przypadku smarthost.pl nazwa jest taka sama jak nazwa konta, chyba e sam
utworzy e  nowego u ytkownika, który b dzie mia  uprawnienia do FTP. W polu Has o
wpisz has o tego u ytkownika, a nast pnie kliknij przycisk Po cz (rysunek 10.9).

Je eli wszystkie podane przez Ciebie dane s  prawid owe, program zaloguje si  do
Twojego serwera FTP i po prawej stronie zobaczysz foldery i pliki na serwerze.
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Rysunek 10.9. Konfiguracja nowego serwera FTP w programie FileZilla

Krok 2. Kopiowanie plików z komputera na serwer

Okno programu FileZilla jest podzielone na kilka mniejszych, ale nie czas teraz na do-
k adne omawianie funkcji oraz poszczególnych okienek programu. Z regu y po prawej
stronie jest prezentowany wygl d z zawarto ci  serwera FTP, a po lewej z zawarto ci
Twojego komputera. W przypadku wi kszo ci hostingów pliki serwisu opartego na Joomla!
kopiujesz do folderu public_html (je eli chcesz mie  kilka serwisów, to warto w folderze
public_html dla ka dego utworzy  osobny folder).

Po lewej stronie wybierz folder, w którym obecnie znajduj  si  pliki kopii zapasowej
Twojej witryny. Zaznacz wszystkie pliki w tym folderze (Ctrl+A), a nast pnie kliknij
prawym przyciskiem myszy i wybierz opcj  Wy lij lub przeci gnij pliki mysz  z jednego
okna do drugiego. W zale no ci od szybko ci cza internetowego, jakim dysponu-
jesz, po kilku lub kilkudziesi ciu minutach wszystkie pliki powinny by  skopiowane.

Je eli Twoja firma hostingowa oferuje opcj  wypakowywania archiwów na serwerze, to
mo esz znacznie szybciej przes a  te pliki. Musisz wówczas spakowa  zawarto  folderu
z plikami kopii zapasowej witryny do pliku ZIP, a nast pnie przes a  go za pomoc
programu FileZilla lub mened era plików udost pnionego przez firm  hostingow .
Przes any plik ZIP rozpakuj, a nast pnie usu .

Krok 3. Utworzenie bazy danych na serwerze

Utworzenie bazy danych mo e wygl da  ró nie na ró nych serwerach. Jak utworzy
baz  danych na serwerach smarthost.pl, pokaza em Ci w rozdziale 1., w podrozdziale
„Hosting — serwer zdalny”.
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W przypadku home.pl nazwy baz s  tworzone z identyfikatora zako czonego znakiem
podkre lenia oraz wprowadzonej przez Ciebie dowolnej nazwy. Liczba znaków w ca ej
nazwie bazy danych nie powinna przekracza  16. Zaloguj si  do swojego panelu admini-
stracyjnego na serwerze home.pl i wybierz opcj  Dodaj baz  SQL (rysunek 10.10).

Rysunek 10.10. Panel administracyjny us ugi Business Cloud Starter w firmie home.pl

W polu Nazwa bazy danych wpisz w asn  nazw  lub pozostaw pole wype nione domy l-
nie, a nast pnie wprowad  dwa razy has o do nowo utworzonej bazy danych. W polu Opis
bazy danych warto wpisa  krótki opis obja niaj cy, do czego ta baza s u y (rysunek
10.11). By  mo e nie planujesz obecnie tworzy  kolejnych serwisów opartych na Joomla!
lub innych wspó pracuj cych z bazami danych, ale je eli w przysz o ci stwierdzisz, e
chcesz posiada  kolejne serwisy, trzeba b dzie utworzy  dla nich nowe bazy danych. Po
jakim  czasie mo e si  okaza , e masz — powiedzmy — 10 serwisów i bazy danych
o nazwach: 0688921_0000001, 0688921_0000002, …, 0688921_0000010. Czy b dziesz
pami ta , która baza pod czona jest do którego serwisu?

Rysunek 10.11. Wprowadzanie danych dla nowej bazy danych w panelu administracyjnym home.pl
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Zak adam, e masz ju  utworzon  swoj  baz  danych. Dost p do niej w przypadku
home.pl wygl da tak: https://jakasnazwa.home.pl/sql. Oczywi cie zamiast jakasnazwa
musisz wpisa  swoj  nazw  konta na home.pl. Zaloguj si  teraz do nowo utworzonej
bazy danych na Twoim serwerze. Przegl darka powinna wy wietli  monit o wpisanie na-
zwy u ytkownika i has a dost pu do bazy danych. W polu U ytkownik wpisz nazw
bazy danych, natomiast w polu Has o wpisz has o zdefiniowane podczas tworzenia
bazy. Po zalogowaniu zobaczysz znany ju  Ci ekran interfejsu phpMyAdmin.

Kliknij na li cie po lewej stronie nazw  bazy danych, a po za adowaniu strony kliknij
w menu odno nik Import. Kliknij przycisk Przegl daj, a nast pnie wska  zapisany wcze-
niej plik SQL. W moim przypadku b dzie to plik mojeebooki.sql (rysunek 10.12).

Rysunek 10.12. Importowanie tabel do bazy danych w aplikacji phpMyAdmin

Po klikni ciu przycisku Wykonaj rozpocznie si  proces importu tabel. Je eli wszystko
przebieg o pomy lnie, to po chwili zobaczysz komunikat o prawid owym wykonaniu
operacji, natomiast po lewej stronie pojawi si  lista zaimportowanych tabel.

Krok 4. Zmiana wpisów w pliku configuration.php

Je eli teraz spróbujesz uruchomi  swój serwis na zdalnym serwerze, to prawdopodobnie
zobaczysz komunikat podobny do pokazanego na rysunku 10.13.

Rysunek 10.13. Komunikat pojawiaj cy si  podczas próby wy wietlenia witryny na zdalnym serwerze
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Dzieje si  tak, poniewa  na serwerze zdalnym dane dost powe do bazy danych s  inne ni
na Twoim serwerze lokalnym. Musisz zatem edytowa  plik, w którym zapisane s  opcje
konfiguracyjne CMS Joomla!. Szczegó y dotycz ce tego pliku omówi em w rozdziale 1.

Zaloguj si  za pomoc  klienta FTP (FileZilla) na swój zdalny serwer FTP, nast pnie
kliknij prawym przyciskiem myszy nazw  pliku configuration.php i wybierz opcj
Podgl d/Edycja (rysunek 10.14).

Rysunek 10.14.
Edycja pliku
configuration.php
za pomoc
programu FileZilla

Je eli wcze niej nie zosta  zdefiniowany inny program do edycji plików, zawarto
pliku powinna zosta  wy wietlona w notatniku systemowym.

Je eli Twoja firma hostingowa udost pnia w asnego mened era plików, mo esz edy-
towa  ten plik bezpo rednio z jego poziomu.

Odszukaj nast puj ce fragmenty, po czym uzupe nij dane znajduj ce si  po znaku
równo ci:

public $user = 'nazwa_uzytkownika_bazy_danych_na_hostingu'
public $password = 'haslo_dostepu_do_bazy_danych_na_hostingu'
public $db = 'nazwa_bazy_danych_na_hostingu'

Zamknij plik, zapisuj c zmiany. W programie FileZilla zobaczysz okienko z pytaniem,
czy zapisa  te zmiany na zdalnym serwerze. Potwierd  zmiany, klikaj c przycisk Tak.

Teraz mo esz ju  pochwali  si  swoim serwisem w internecie.

Akeeba Backup
R czna metoda wykonywania kopii zapasowych nie wymaga instalowania jakich  spe-
cjalnych programów lub skryptów. Je eli jednak ju  jeste  po testach i masz utworzone
kopie zapasowe, to zapewne zdajesz sobie spraw , e ca y proces jest do  czasoch onny!
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Za pomoc  bardzo popularnego rozszerzenia Akeeba Backup (www.akeebabackup.com)
oraz narz dzia Kickstart (www.akeebabackup.com/products/akeeba-kickstart.html) poka
Ci, jak zrobi  to samo, ale znacznie szybciej.

To niezwykle przydatne narz dzie, którego twórc  jest Grek, Nicholas K. Dionysopoulos,
zosta o pi ciokrotnie odznaczone nagrod  J.O.S.C.A.R, przyznawan  przez mi dzy-
narodowe jury podczas konferencji J & Beyond (jandbeyond.org). Za jego pomoc  mo-
esz w kilka minut wykona  pe n  kopi  zapasow  witryny i zapisa  j  w jednym pliku.

Tak wykonan  kopi  mo esz odtworzy  zarówno w rodowisku lokalnym, jak i na
serwerze zdalnym.

Rozszerzenie Akeeba Backup dost pne jest w dwóch wersjach: Akeeba Backup Core
i Akeeba Backup Professional. Pierwsza to bezp atna podstawowa wersja, która zawiera
wszystkie opcje niezb dne do utworzenia kopii zapasowych witryny. Druga wersja,
której roczny koszt subskrypcji wynosi 49,20 euro, oprócz opcji, które znajduj  si  w wersji
podstawowej, zawiera sporo opcji dodatkowych. Wersja p atna wyposa ona jest na
przyk ad w opcje umo liwiaj ce automatyzacj  tworzenia kopii zapasowych oraz za-
pisywanie ich w chmurze.

Do wykonania i odtworzenia kopii zapasowej mojej przyk adowej witryny wykorzy-
stam podstawow  wersj  Akeeba Backup Core.

Krok 1. Utwórz kopi  zapasow  witryny

Korzystaj c z adresu www.akeebabackup.com/download.html, pobierz najnowsz  wersj
komponentu Akeeba Backup oraz pliki j zykowe dla j zyka polskiego (rysunek 10.15),
a nast pnie zapisz pliki w dowolnej lokalizacji na swoim komputerze.

Rysunek 10.15.
Przyciski
umo liwiaj ce
pobranie
rozszerzenia Akeeba
Backup oraz plików
j zykowych

Zaloguj si  do panelu administracyjnego swojej witryny, a nast pnie korzystaj c z insta-
latora Joomla! (menu Rozszerzenia / Instalacje), zainstaluj rozszerzenie Akeeba Backup
oraz pliki j zykowe. Po zako czeniu instalacji z menu Komponenty wybierz pozycj
Akeeba Backup i w okienku modalnym kliknij przycisk Kreator konfiguracji (rysu-
nek 10.16). Okienko to pojawia si  tylko raz, zaraz po instalacji komponentu.
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Rysunek 10.16. Okno modalne widoczne podczas pierwszego uruchomienia Akeeba Backup

Kolejne okno poka e kreatora konfiguracji, który najpierw przeprowadzi kilka testów,
aby okre li  optymalne ustawienia kopii zapasowej Twojego serwisu (rysunek 10.17).

Rysunek 10.17. Ekran z paskami post pu testu wzorcowego w komponencie Akeeba Backup

Po pomy lnym zako czeniu testów zobaczysz ekran informuj cy o ich uko czeniu. Teraz
mo esz wybra , czy chcesz utworzy  kopi  zapasow , czy dokona  zmian w ustawieniach
komponentu. Na razie nie trzeba zmienia  ustawie  (poza tym w razie czego mo esz
to zrobi  pó niej), wi c kliknij przycisk Wykonaj kopi  (rysunek 10.18).

Rysunek 10.18. Komunikat informuj cy o pomy lnym zako czeniu dzia ania automatycznego kreatora
konfiguracji w komponencie Akeeba Backup

A teraz przekonasz si , jak proste jest wykonanie pe nej kopii zapasowej witryny
za pomoc  komponentu Akeeba Backup. Jedyne, co musisz zrobi , to klikn  przycisk
Wykonaj kopi !. Pozosta e pola s  opcjonalne. W polu Krótki opis rozszerzenie automa-
tycznie umieszcza informacj  o dacie i godzinie powstania kopii, wi c je eli nie ma
konkretnej potrzeby, to niczego w tym polu nie zmieniaj. Dodatkowo w polu Komentarz
do archiwum mo esz umie ci  w asny opis tworzonej kopii zapasowej (rysunek 10.19).
W takim razie do dzie a! Kliknij przycisk Wykonaj kopi !.
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Rysunek 10.19. Opis kopii zapasowej w komponencie Akeeba Backup

Proces tworzenia kopii mo e potrwa  od kilku do kilkunastu minut — mo esz go obser-
wowa  na paskach post pu widocznych w oknie Post p tworzenia kopii zapasowej
(rysunek 10.20).

Rysunek 10.20. Proces tworzenia kopii zapasowej w komponencie Akeeba Backup

Je eli proces tworzenia kopii zapasowej zako czy si  pomy lnie, zobaczysz odpo-
wiedni komunikat. Kliknij przycisk Pliki kopii, aby wy wietli  okno z list  wykonanych
kopii. Je eli zostanie wy wietlone okno modalne Jak mog  przywróci  moje kopie zapa-
sowe?, to kliknij przycisk Przypomnij mi nast pnym razem, je eli chcesz zapozna  si
z informacjami zawartymi w tym oknie, lub kliknij przycisk Rozumiem!. W oknie mene-
d era kopii zapasowych komponentu Akeeba Backup zobaczysz list  utworzonych kopii
zapasowych (na razie jest tylko jedna) wraz z datami ich utworzenia i rozmiarami.
Aby pobra  plik z kopi  zapasow , wystarczy, e w kolumnie Pobierz klikniesz przy-
cisk Pobierz, znajduj cy si  obok nazwy pliku kopii zapasowej (rysunek 10.21).

Pewniejsz  metod  pobrania pliku z kopi  zapasow  jest skorzystanie z klienta FTP.
Zanim jednak go u yjesz, musisz wiedzie , gdzie domy lnie Akeeba Backup zapisuje
pliki z kopiami. Aby to sprawdzi , kliknij przycisk Pulpit znajduj cy si  w przyborniku.
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Rysunek 10.21. Lista utworzonych kopii zapasowych w komponencie Akeeba Backup

W oknie pulpitu komponentu Akeeba Backup kliknij przycisk Ustawienia, a nast pnie
w polu Katalog wyj ciowy sprawd  cie k  do katalogu, w którym domy lnie zapisywane
s  pliki kopii zapasowych (rysunek 10.22). Zauwa , e katalog ten znajduje si  w lokali-
zacji: \twoj_serwis\administrator\components\com_akeeba\backup\.

Rysunek 10.22.
Konfiguracja
katalogu, w którym
zapisywane s  kopie
zapasowe tworzone
w komponencie
Akeeba Backup

Pliki z kopiami zapasowymi rozpoznasz po rozszerzeniu .jpa.

Pami taj, e najrozs dniejszym rozwi zaniem jest zdefiniowanie katalogu, w którym
b d  przechowywane kopie zapasowe witryny, w taki sposób, aby jego lokalizacja by a
poza struktur  katalogów i plików witryny. Najlepiej poza folderem public_html.

Wa ne jest tak e, aby regularnie pobiera  tworzone kopie zapasowe i przechowywa  je
na osobnym no niku, poza dyskiem serwera, na którym znajduje si  Twoja witryna.
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Krok 2. Przywrócenie serwisu z kopii zapasowej

Proces przeniesienia witryny na inny serwer lub rodowisko lokalne nie ró ni si
prawie od przywrócenia witryny do tej samej lokalizacji.

Przede wszystkim przygotuj baz  danych. Je eli odtwarzasz kopi  na komputerze zdal-
nym, to utwórz j  za pomoc  udost pnionych przez firm  hostingow  narz dzi. Jak utwo-
rzy  baz  danych na przyk adzie jednej z firm hostingowych, pokaza em w rozdziale 1.,
w podrozdziale „Hosting — serwer zdalny”.

W kolejnym kroku musisz przes a  plik .jpa z kopi  zapasow  do folderu, w którym
chcesz odtworzy  witryn . Je eli przesy asz go na zdalny serwer, skorzystaj z klienta
FTP (np. FileZilla) lub udost pnionego przez firm  hostingow  mened era plików.

Wpisz w pasku adresu swojej przegl darki adres www.akeebabackup.com/download.html
i pobierz najnowsz  wersj  narz dzia Akeeba Kickstart. Zapisz plik w dowolnej lokalizacji
na swoim komputerze, a nast pnie rozpakuj jego zawarto . Z ca ego zestawu plików
potrzebne s  tylko cztery: kickstart.php, pl-PL.kickstart.ini, jquery.min.js, json2.min.js.
Prze lij je na serwer do tej samej lokalizacji co plik z kopi  zapasow .

Aby uruchomi  Akeeba Kickstart, wpisz w pasku adresu swojej przegl darki adres
URL pliku kickstart.php. Struktura adresu powinna wygl da  nast puj co: http://twoj_
hosting/folder_w_ktorym_znajduje_sie_plik/kickstart.php. Je eli odtwarzasz kopi  zapa-
sow  w rodowisku lokalnym na swoim komputerze, to wystarczy, e wpiszesz lo-
calhost/folder_w_ktorym_znajduje_sie_plik/kickstart.php. Je eli wpiszesz w przegl darce
prawid owy adres, to zobaczysz okno modalne zawieraj ce podstawowe informacje
na temat narz dzia Akeeba Kicksart (rysunek 10.23).

Rysunek 10.23. Okno z podstawowymi informacjami dotycz cymi narz dzia Akeeba Kickstart
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Kliknij link Kliknij tutaj lub naci nij ESC, aby zamkn  t  wiadomo  lub naci nij klawisz
Esc na klawiaturze, aby zamkn  to okienko informacyjne. Teraz w oknie Akeeba
Kickstart Core, w sekcji Wybierz archiwum kopii zapasowej, w polu Plik kopii wybierz
nazw  pliku z kopi  zapasow . Pozosta e opcje pozostaw wype nione domy lnie i kliknij
przycisk Start (rysunek 10.24).

Rysunek 10.24. Wybór pliku z kopi  zapasow  w oknie Akeeba Kickstart Core
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Po zako czeniu procesu wyodr bniania plików kliknij przycisk Uruchom instalator
(rysunek 10.25).

Rysunek 10.25. Okno Przywracanie i czyszczenie skryptu Akeeba Kickstart Core

Pierwszym ekranem instalatora jest okno z podsumowaniem wyników testu ustawie
serwera. Koniecznie zwró  uwag  na sekcj  Test przedinstalacyjny! Je eli w kolumnie
Obecne dla któregokolwiek z wymaganych ustawie  wy wietlony jest napis Nie na
czerwonym tle, to musisz je koniecznie zmieni , poniewa  Joomla! nie b dzie dzia a  po-
prawnie. Je eli wszystko jest w porz dku, to kliknij przycisk Nast pna znajduj cy si
w prawym górnym i dolnym rogu ekranu instalatora Akeeba Backup (rysunek 10.26).

Rysunek 10.26. Okno Test ustawie  serwera instalatora Akeeba Backup
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W kolejnym oknie zostanie przeprowadzony proces odtworzenia bazy danych witryny.
Je eli przywracasz kopi  zapasow  serwisu dok adnie w tym samym miejscu, w którym
by a wykonywana kopia, to praktycznie mo esz pozostawi  wszystkie pola wype nione
domy lnie. W przeciwnym wypadku musisz poda  kilka podstawowych informacji
(rysunek 10.27):

 Pole Rodzaj bazy danych — pozostaw ustawienia domy lne lub wybierz z listy
rodzaj bazy danych obs ugiwany przez Twój serwer.

 Pole Nazwa serwera bazy danych hosta — w wi kszo ci przypadków
wystarczy wpisa  s owo localhost.

 Pole Nazwa u ytkownika — wpisz nazw  u ytkownika z uprawnieniami
administracyjnymi do bazy danych.

 Pole Has o — wpisz has o u ytkownika z uprawnieniami administracyjnymi
do bazy danych.

 Pole Nazwa bazy danych — wpisz nazw  utworzonej wcze niej bazy danych.

Rysunek 10.27. Okno Odtworzenie bazy danych g ównej witryny instalatora Akeeba Backup

Kliknij przycisk Nast pna znajduj cy si  w prawym górnym i dolnym rogu ekranu insta-
latora Akeeba Backup, aby rozpocz  proces przywracania bazy danych witryny. Je eli
podane przez Ciebie dane by y prawid owe, zobaczysz okienko modalne z komunikatem
informuj cym o pomy lnym odtworzeniu bazy danych (rysunek 10.28). Kliknij przycisk
Nast pny krok, aby je zamkn  i przej  do nast pnego kroku instalatora Akeeba Backup.

Rysunek 10.28.
Komunikat
informuj cy
o pomy lnym
odtworzeniu bazy
danych za pomoc
instalatora Akeeba
Backup
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Na kolejnej stronie znajdziesz cztery sekcje, w których mo esz zmieni  niektóre ustawie-
nia konfiguracyjne witryny (rysunek 10.29). Wszystkie opcje konfiguracyjne umieszczone
w tym miejscu pochodz  z odtwarzanej witryny, wi c najcz ciej nie ma potrzeby,
aby dokonywa  tutaj jakich  zmian. Pozostaw je zatem niezmienione lub dokonaj
zmian wed ug w asnych potrzeb, a nast pnie kliknij przycisk Dalej, aby przej  do
ekranu ko cz cego proces przywracania witryny z kopii zapasowej.

Rysunek 10.29. Okno z ustawieniami konfiguracyjnymi witryny w instalatorze Akeeba Backup

Teraz mo esz zamkn  okno instalatora Akeeba Backup i powróci  do okna Akeeba
Kickstart Core (rysunek 10.30).

W oknie Akeeba Kickstart Core kliknij przycisk Czyszczenie, aby zako czy  proces
przywracania witryny (rysunek 10.31). Proces ten powoduje usuni cie wszystkich
plików instalatora Akeeba Backup, skryptu narz dzia Kickstart oraz pliku kopii zapaso-
wej, z której odtwarzana by a witryna.

Teraz mo esz przej  na stron  g ówn  swojego serwisu lub zalogowa  si  do panelu
administracyjnego (rysunek 10.32).

Proces przywracania serwisu z kopii zapasowej wykonanej za pomoc  rozsze-
rzenia Akeeba Backup i narz dzia Kickstart zosta  zako czony.
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Rysunek 10.30. Okno z ostatnim krokiem instalatora Akeeba Backup

Rysunek 10.31. Ostatni etap przywracania serwisu z kopii zapasowej — usuwanie katalogu
installation

Rysunek 10.32. Okno narz dzia Akeeba Kickstart Core z przyciskami umo liwiaj cymi przej cie
na stron  g ówn  lub zaplecze odtworzonej witryny
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favicon.ico, 384
index.php, 383
konfiguracyjny, 45, 56
template_preview.png, 383
template_thumbnail.png,

383
templateDetails.xml, 383
templates.css, 384

pliki
cookies, 324, 325
graficzne, 384
instalacyjne, 21
LESS, 384
szablonu, 382
ze skryptami, 384

poczta elektroniczna, 49, 78, 390
podgl d, 337

pozycji modu ów, 336
podzia

artyku u, 135
strony, 136

pomoc, 64
port SMTP, 78
powiadomienia, 62
poziomy dost pu, 59
pozycje menu, 155, 160
prawa

do katalogów, 56
do tre ci, 70
dost pu, 441

program
FileZilla, 412
JAMP – Ports Checker, 27,

28
XAMPPLauncher.exe, 24

projekt systemu nawigacji, 149
projektant menu, 151

proste adresy, 71
przedrostek dla tabel bazy

danych, 40
przegl d

finalizacja, 40
konfiguracja bazy danych,

42
podstawowa konfiguracja,

42
podsumowanie, 42
ustawienia rodowiska, 42
ustawienia zalecane, 42

przekierowania, 62
URL, 446

przenoszenie
artyku ów, 107
kategorii, 91

przenoszenie pozycji menu, 170
przepustowo , 386
przetwarzanie starej bazy

danych, 40
przycisk

ADD IMAGE SLIDE, 307
Aktywuj, 184
Archiwizuj, 88, 105, 110
Blokuj, 184
Czy  folder tmp, 446
Dostosuj, 88, 105, 110, 184
Kod ród owy, 137
Lubi  to!, 317
Napraw i optymalizuj

tabele, 446
Nie wyró niaj, 105, 110
Odblokuj, 88, 105, 110, 184
Opcje, 89, 106, 110
Opublikuj, 88, 105, 110
Podziel stron , 135
Pomoc, 89, 106, 110, 184
Przebuduj, 89
Przekierowanie URL, 446
Prze cz edytor, 137
Przetwarzaj, 89, 106, 184
Register, 257
Temp and log directory

check, 446
Usu , 184
Utwórz, 88, 105, 110, 184
Wstaw/edytuj wideo, 265
Wycofaj, 88, 105, 110
Wyczy  sesj , 446
Wyró nij, 105
Wyrzu , 89, 106, 110
Znak specjalny, 100
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przypisanie do pozycji menu,
342

przywracanie kopii zapasowej
witryny, 405, 408, 421, 425

publikowanie artyku u, 193
pulpit, 55

DJ-ImageSlider, 299
Phoca Download, 310
Phoca Gallery, 277, 278
Smart Slider 3, 306
systemu, 52

R
ranking, 392
rankingi firm hostingowych, 391
raportowanie b dów, 48, 75
rejestracja

u ytkownika, 198
witryny, 258

reklamy, 217
opcje globalne komponentu,

226
tworzenie, 222, 223
wy wietlanie, 228
zak adka

Historia, 227
Klient, 227
Uprawnienia, 227

zarz dzanie, 222
kategoriami, 218
klientami, 220

repozytorium, 311
rozmiar baz danych, 389
rozszerzenia, 62, 271

instalacja, 272
katalog, 271

rozszerzenie
Akeeba Backup, 417
DJ-CookieMonster, 326
DJ-ImageSlider, 298
DJ-MediaTools, 288, 301
JMZ Easy PageBuilder, 381
JSN PageBuilder, 381
Phoca Download, 309
Phoca Gallery, 276
Quix PageBuilder, 381
Shortcode Ultimate, 381
Smart Slider 3, 305
SP Facebook, 317
SP Page Builder, 373
YJ Simple Grid, 381

S
sekcja

Baza danych, 77
Ciasteczka, 71
Diagnostyka, 73
Footer, 370
FTP, 76
Header, 370
Lokalizacja, 76
Main Body, 370
Metadane, 69
Narz dzia, 445
Ogólne, 66, 73, 74
Optymalizacja dla

wyszukiwarek, 70
Page Title, 370, 372
Pami  podr czna, 73
Poczta, 78
Sesja, 74
Serwer, 48
System, 47
Top-Bar, 370
Ustawienia Proxy, 77
Witryna, 46

sekcje panelu
administracyjnego, 45

serwer
pomocy, 73
proxy, 49
SMTP, 79
WWW, 21
zdalny, 32

serwis Google reCAPTCHA, 258
sesja, 48, 74
siatka albumów, 293
skórka

dla witryny, 261
dla zaplecza, 261

skrypt Akeeba Kickstart Core,
423

slajd, 299
slidery, 297, 307

tworzenie, 298
s owa kluczowe witryny, 69
Smart Slider 3, 305

edycja slajdu, 308
konfiguracja, 308
pulpit, 306
tworzenie slidera, 307

Social Media, 317
SP Facebook, 317

konfiguracja, 318

SP Page Builder, 373
uk ad strony, 376, 378

spis tre ci, 136, 268
sprawdzanie

aktualizacji, 429
portów, 28

statusy dzia a  u ytkowników,
80

stopka, 54
streszczenie witryny, 69
struktura

artyku u, 130
kategorii, 84

styl prezentacji
Karty, 270
Strony, 269

style
kolorystyczne szablonu, 360
szablonu, 350

system, 72
nawigacji witryny, 149
rejestracji, 198

szablon, 63, 331
Beez3, 335
Hydrogen, 364
JM SERVICES, 350
jm-services, 352
Protostar, 339
shaper_helix3, 369, 371

szablony
darmowe, 345
domy lne serwisu, 335
domy lne zaplecza, 338
dopasowanie, 339
dostosowywanie, 334
kopiowanie, 341
mened er stylów, 350
pliki i foldery, 382
p atne, 345
tworzenie, 348
widoków, 384
wybór stylu

kolorystycznego, 360
zarz dzanie, 332
zmiana opcji

konfiguracyjnych, 339

cie ka
ciasteczka, 71
Sendmail, 78

rodowisko, 55
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T
tagi, 62, 166, 252
test integralno ci, 453
testowanie, 21
transfer, 386
tre , 94

indeksowanie, 235
dost pna, 129

tryb
mobilny, 261
rozszerzony, 263

Two-Factor Authentication, 437
tworzenie

albumu, 291
artyku u, 98
bazy danych, 34, 410, 413
dost pnych tre ci, 129
formularzy kontaktowych,

207
hase , 436, 437
hierarchii tre ci, 84
katalogów, 116
kategorii, 86, 220, 279
kategorii kontaktów, 205
klienta, 221
kopii zapasowej witryny,

22, 405, 417, 453
listy wypunktowanej, 133
menu, 153
menu u ytkownika, 186
modu u, 172, 228
modu u Reklamy, 229, 231
modu u wyszukiwarki, 236
nag ówka, 131
odno ników, 138
og osze  tekstowych, 225
pozycji menu, 158
przekierowania URL, 446
reklamy, 222, 224
slajdów, 299
sliderów, 298, 307
szablonów, 348
tre ci, 94
u ytkowników, 177

typografia, 353
typy

bazy danych, 38
modu ów, 243
pozycji menu, 164

U
udost pnianie plików, 309
uk ad

albumu, 294
strony, 351, 362, 376, 378

uprawnienia, 79, 146, 197, 216
us ugi hostingowe, 32, 385
ustawienia

czcionek, 351, 353
DJ-CookieMonster, 329
formularzy kontaktowych,

215
PHP, 56
proxy, 49, 77
serwisu, 66
systemu, 72
wygl du galerii, 284
zwi zane z serwerem, 74
zwi zane z uprawnieniami,

79
usuwanie

artyku ów, 107
bloku, 363
formatowanie, 101
kategorii, 92
pozycji, 171

uwagi o u ytkownikach, 59
uwierzytelnianie

SMTP, 78
u ytkownika, 437

u ycie wielu szablonów, 341
u ytkownicy, 57, 166

administrator, 58
Author, 58
Editor, 58
Guest, 57
konfiguracja globalna, 194
Manager, 58
menu, 185
prawa dost pu, 441
przypisywanie do grupy,

180
Public, 57
Publisher, 58
Registered, 58
rejestracja, 198
Super Users, 58
system rejestracji, 198
tworzenie, 177
uprawnienia, 180, 216, 228

weryfikacja
dwusk adnikowa, 438

zak adka
Historia uwag o

u ytkowniku, 196
Komponent, 195
Korespondencja, 196
Uprawnienia, 197

zarz dzanie, 177, 183
u ytkownik

bazy danych, 34, 35
SMTP, 78

W
WCAG 2.0, 129
wczytywanie plików, 118
weryfikacja dwusk adnikowa,

437
wiadomo ci poinstalacyjne, 53,

62
widok

miniatur, 115
szczegó owy, 115

witryna wy czona, 38, 67
w asny arkusz stylów, 262
w a ciwo ci menu, 152
w czanie

dodatku EF4, 350
weryfikacji

dwusk adnikowej, 438
wyszukiwarki, 234

wpinacz, 167
wsparcie dla klienta, 386
wstawianie

filmów, 264
grafiki, 124

wybór
firmy hostingowej, 385
grafiki, 282, 313
interpretera PHP, 30

wydajno  systemu, 21
wygl d

albumu, 295
kontaktu, 210, 211
okna lightbox, 296
slidera, 302, 305, 309

wy czenie awaryjne witryny,
444

wymagania techniczne, 22, 386
WYSIWYG, 68
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wyszukiwanie, 167, 238
rozszerzenia, 274

wyszukiwarka, 62, 69, 167, 233
filtry wyszukiwania, 238
indeks zawarto ci, 234
mapy tre ci, 236
w czanie, 234

wy wietlanie
albumów, 296
menu, 172
obrazów, 287
pozycji modu ów, 337
reklam, 228

X
XAMPP, 23
XAMPP Control Panel, 25

Z
zagro enia, 432
zak adka

Artyku y, 140
Dane reklamy, 223
Dodatek, 260, 266

Adresy wewn trzne, 262
Automatyczny wybór

j zyka, 262
Elementy rozszerzaj ce,

262
Katalog obrazów, 262
Kierunek tekstu, 262
Klasy CSS szablonu, 262
Kod j zyka, 262
Kodowanie encji, 262
Nowe linie, 262
Poprawne elementy, 262
Przeci gnij i upu  obraz,

261
Skórka dla witryny, 261
Skórka dla zaplecza, 261
Tryb mobilny, 261
Tryb pracy, 261
W asny arkusz stylów,

262
Zabronione elementy, 262

Edycja artyku u, 141
Filtrowanie tekstu, 81

Formularz, 215
Historia, 227
Historia uwag o

u ytkowniku, 196
Ikony, 213
Integracja, 146, 216
Kategoria, 142, 214
Kategorie, 143, 214
Klient, 227

Przedrostek s ów
kluczowych, 227

Rodzaj abonamentu, 227
Zliczaj klikni cia, 227
Zliczaj wy wietlenia, 227

Komponent, 195
Kontakt, 212

Artyku y u ytkownika,
213

Dodatkowe cza, 213
Format wy wietlania, 212
Kategoria kontaktów, 212
Maksimum wersji, 212
Poka  list  kontaktów,

212
Poka  tagi, 213
Uk ad prezentacji, 212
Wizytówka, 213
W cz wersje, 212
Wybierz obraz, 213

Korespondencja, 196
Obrazki i cza, 191
Opcje listy pozycji, 145,

215
Opcje wspólne, 145
Opcje wygl du, 267
Parametry: Rozszerzone,

262
Przegl d/Wyró nione, 143
Serwer

sekcja Baza danych, 77
sekcja FTP, 76
sekcja Lokalizacja, 76
sekcja Ogólne, 74
sekcja Poczta, 78
sekcja Ustawienia Proxy,

77
System, 72

sekcja Diagnostyka, 73
sekcja Ogólne, 73

sekcja Pami  podr czna,
73

sekcja Sesja, 74
Uprawnienia, 79, 146, 197,

216, 227
Witryna, 66

sekcja Ciasteczka, 71
sekcja Metadane, 69
sekcja Ogólne, 66
sekcja Optymalizacja dla

wyszukiwarek, 70
zaplecze

administracyjne, 51
serwisu, 194

zarz dzanie
artyku ami, 104
danymi kontaktowymi, 205
dodatkami, 255
kategoriami, 87, 88
kategoriami kontaktów, 203
klientami, 220
modu ami, 241
pozycjami menu, 167
reklamami, 222
szablonami, 332
tre ci , 83
u ytkownikami, 177, 183

zaznaczanie plików, 312
zmiana

kodowania bazy danych,
446

kolorów, 351
nazwy administratora, 436
nazwy bloku, 365
pozycji, 175
uprawnie , 441
w a ciwo ci menu, 152

znacznik
<blockquote>, 134
<q>, 134

znaki specjalne, 100

Poleć książkęKup książkę

http://onepress.pl/rf/jo35pk
http://onepress.pl/rt/jo35pk


http://program-partnerski.helion.pl





