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1. Instalacja
Proces instalacji jest prosty wgrywamy pliki na serwer nadajemy prawa chmod 777 lub 755
dla katalogu ustawienia. Uruchamiamy plik install.php podajemy dane do bazy danych oraz adres email.
Jeśli aplikacja nie działa proszę sprawdzić czy na ftp pojawił się plik config.php oraz w
katalogu ustawienia znajduje się plik ustawienia.txt jeśli nie zostały stworzone to znaczy, że należy
nadać uprawienia chmod 755 dla katalogu głównego w którym znajduje się aplikacja.

- linuxpl.com
- biznes-host.pl
- minthost.pl (vps)
- vipower.pl (vps)
- hetzner.de
- vmline.pl (vps)
- kei.pl
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Aplikacja była instalowana na serwerach:

Wymagania:
- PHP5,
- MySQL,
- Crontab co 5 minutę,
- Moduł file_get_contents,
- Moduł cURL,
- Biblioteka IonCube
Po instalacji domyślę dane do logowania login i hasło: admin
Oczywiście można zmienić później.
Należy dodać plik cron.php do harmonogramu cron gotowy link znajduje się w zakładce ustawienia.
Zalecane jest ustawienie częstotliwości co 5 minut można częściej lecz nie widzę takiej potrzeby.
Nie gwarantuje, że będzie wszędzie chodziła jak zwykle odradzam nazwa.pl oraz home.pl nie
testowałem, ale nawet nie chce czasu tracić na testy u nich mojej aplikacji.

2. Pierwsze kroki

miniSWL

Strona startowa to zestawienie ile czego mamy czyli ilość stron, ilość podstron, ilość linków
stałych i rotacyjnych, poniżej znajdują się komunikaty z działania crona (nie ma tam wszystkich
komunikatów lecz tylko najpotrzebniejsze). Jak na razie są dwa rodzaje komunikatów:
Informacja - komunikat informacyjny o wykonaniu danej operacji,
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Błąd połączenia - jeśli aplikacja nie mogła połączyć się z plikami zainstalowanymi na stronie która ma
wyświetlać linki, na końcu każdego komunikatu będzie error HTTP XXX gdzie XXX kod błędy HTTP:
404 - nie znaleziono katalogu lub plików instalacyjnych na serwerze docelowym lub nieprawidłowy
adres instalacji,
301 - strona ma przekierowanie sprawdź czy strona jest z www czy bez www jeśli ma przekierowanie
z www na bez www należy podać adres bez www,
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są to najczęściej spotykane błędy do tej pory jeśli otrzymasz inny kod błędu można je sprawdzić na
stronie http://pl.wikipedia.org/wiki/Kod_odpowiedzi_HTTP

3. Dodawanie stron
Dodawanie wygląda na skomplikowane lecz nie jest :). W każdej instalacji jest plik
jak_dodac_dane.xls, jeśli nie masz excela można go wrzucić w google doc i będzie wszystko widać.
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W pliku tym znajdują się tak jakby szablony dodawania strona i linków (w arkuszach)
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URL - wpisujemy adresy stron na których chcemy linki zamieszczać,
LIMIT - limit linków dla systemy rotacyjnego, jeśli nie podamy zostanie przypisana domyślna wartość
5
SITEMAPS - plik sitemaps na serwerze należy podać nazwę pliku z rozszerzeniem linki są pobierane z
tagów <loc>,
CZESTOTLIWOŚĆ POBIERANIA PODSTRON - częstotliwość z jaką mają być pobierane nowe linki z
sitemaps dla danej strony wartość podawania w dniach. Jeśli nie dodamy parametry sitemaps
pozostaw puste lub wstaw 0 (zero),
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Tak przygotowany arkusz zaznaczamy

Kopiujemy i wklejamy do pola w systemie w zakładce dodaj strony
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Proszę się nie przejmować, że dane są tak "rozpieprzone" aplikacja da sobie z tym radę :)
Wybieramy kategorię i klikamy Dodaj.
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Jeśli nie podaliśmy sitemaps a chcemy dodać podstrony możemy skorzystać z formularza
poniżej który umożliwia dodawanie podstron dla danej strony, każdy adres w nowym wierszu musi
być pełny adres strony z podstrony na przykład adres.pl/podstrona-strona.html

4. Dodawanie linków stałych i
rotacyjnych
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Dodawanie linków jest rozwiązane w podobny sposób jak i stron tak samo mamy szablon w
excelu który możemy wypełnić.

TEKST PRZED LINKIEM - tekst jaki ma się wyświetlać przed linkiem,
TEKST PO LINKU - tekst jaki ma się wyświetlać za linkiem,
ANCHOR - chyba nie muszę pisać,
URL - adres stron do linkowania koniecznie z http:// na początku,
TITLE - chyba nie muszę pisać.
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Zaznaczamy linki do dodania:
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Wklejamy do zakładki linki stałe lub rotacyjne.

Następnie wybieramy kategorie do jakiej zostaną dodane linki poniżej mamy stron na których
możemy zamieścić linki, domyślnie wszystko jest na NIE możemy masowo dodać link na wszystkich
stronach klikając na samej górze TAK wówczas link będzie wyświetlany na wszystkich stronach i
podstronach, oczywiście możemy odznaczyć później niektóre stron lub wybrać podstrony
zaznaczając kolumnę podstrony. Wyświetli nam się lista podstron na których możemy zamieścić link
zaznaczamy. Na końcu klikamy duży przycisk dodaj. Koniec czekamy na harmonogram cron który
pobierze linki dla wybranych stron jeśli nie chcemy czekać to możemy uruchomić plik cron.php z
poziomu przeglądarki i chwilę poczekać.
Taka sama zada dodawania jest przy systemie rotacyjnym lecz nie ma możliwości wyboru
podstrony na jakiej ma być wyświetlany link.

5. Zestawienie stron
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Zakładka przedstawia wszystkie strony do których możemy dodawać linki oraz ich status,
kategorię , ilość podstron, ilość linków stałych i rotacyjnych. Kolumna Pobrane informuje nas kiedy
zostały pobrane linki oraz wyświetla inne komunikaty:
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Chyba komunikaty są jasne i nie trzeba ich wyjaśniać :)
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Na górze mamy przycisk Odśwież linki na stronach - pozwalający odświeżyć wszystkie linki na
wszystkich stronach zaleca się go użyć jeżeli linki w systemie nie zgadzają się z tymi na stronach.

6. Proxy / PHPproxy / API Proxymarket
Proxy są potrzebne aby można było pobierać Site oraz PR dla stron. Wszystkie dodawane
proxy są jako działające następnie aplikacja sama odrzuca proxy które nie działają nie ma dodatkowe
pliku cron do tego celu lecz nie wykluczam, że się pojawi w kolejnych wersjach ze względu na większą
ilość pobieranych danych dla poszczególnych stron i podstron.
Proxymarket API podajemy sam api KEY nie wklejamy tam całego adresu !
PHPproxy podobnie jak w aplikacji webmonitor można dodać pliki php na innych serwerach do
pobierania danych przez inne IP.

7. Instrukcja instalacji na stronach
Chyba najgorszy punkt lecz postaram się wyjaśnić jak najlepiej proces instalacji. Poniżej kod
jaki najczęściej będziemy wklejać na stronach lecz trzeba go dostosować do swoich potrzeb.
<?php
// nazwa katalogu
$folder_mini_swl = '09810ee2c161aa8bfb3ecea531404606/';
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// includowanie pliki mini_swl.php z katalogou
include($folder_mini_swl.'mini_swl.php');
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// wyświetlanie linków stałych w jednym miejscu wkleić w miejscu
gdzie maja byc wyświetlane linki
mini_stat('separator_linków', $folder_mini_swl, 1,
'tag_przed_linkiem', 'tag_za_linkiem');
// wyświetlanie linków rotacyjnych w jednym miejscu wkleić w
miejscu gdzie maja byc wyświetlane linki
mini_rotate('separator_linków', $folder_mini_swl, 1,
'tag_przed_linkiem', 'tag_za_linkiem');
?>

Opis zmiennych

include($folder_mini_swl.'mini_swl.php'); - wczytywanie kodu z pliku mini_swl.php

musi być zawsze przed kodem wyświetlającym linki
mini_stat('separator_linków', $folder_mini_swl, 1, 'tag_przed_linkiem',
'tag_za_linkiem'); - wyświetlanie linków stałych
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$folder_mini_swl - unikalny kod instalacji wpisany automatycznie do kodów poniżej

'separator_linków' - separator jakim chcemy odzielić wyświetlane linki na przykłąd '<br />'
$folder_mini_swl - nie zmieniać :)
1 - instalacja standardowa linki w jednym miejscu
0 - instalacja rozproszona przykład poniżej
'tag_przed_linkiem' - na przykład '<li>'
'tag_za_linkiem' - na przykład '</li>'

Lepiej to wygląda w aplikacji w zakładce Instrukcja instalacji.
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To tak aby wyświetlać linki na swoich stronach należy skopiować plik do którego mamy link w panelu
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rozpakować najlepiej klikając prawym i wybierając wypakuj do i nazwa pliku (te cyferki i literki)
mamy katalog na przykład o nazwie 09810ee2c161aa8bfb3ecea531404606 w nim znajdują się 5
plików
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Zapisać na dysk

Opis plików:
kodowanie.txt - jeśli strona ma inne kodowanie niż UTF-8 należy w nim umieścić kodowanie strony
docelowej na przykład iso-8859-2 nie dodawać nic więcej,
limit.txt - wartość limitu linków rotacyjnych pobierana automatycznie z serwera,
mini_swl.php - plik wykonywalny PHP nie należy zmieniać jego zawartości ani nazwy,
rotate.txt - plik zawierający linki rotacyjne,
stat.txt - plik zawierający linki stałe
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Taki katalog wraz z plikami wgrywamy na serwer FTP
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Nadajemy uprawnienia chmod 777 dla katalogu lub 755 jeśli nie aplikacja nie działa.
Wchodzimy do katalogu i nadajemy uprawnienia chmod 777 dla wszystkich plików txt pliku php nie
ruszać !.
Jeśli
mamy
wgrane
pliki
możemy
przetestować
czy
działa
wpisujemy
adresstrony.pl/09810ee2c161aa8bfb3ecea531404606/mini_swl.php?miniswl=test
powinniśmy
otrzymać komunikat OK jeśli pliki php działa prawidłowo.

Jeśli wszystko działa możemy przejść do wklejania kodu na stronie najczęściej problem jest z
w instalacja na wordpress. Poniższy kod wklejamy do pliku sidebar.php jest to plik odpowiadający za
wyświetlanie menu bocznego po prawej lub lewej stronie. Różne szablony mają różny kod w tym
pliku. Dobra do rzeczy aby wyświetlić linki wklejamy taki kod
<?php
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Jeśli nie możemy otworzyć strony proszę sprawdzić czy wpisujemy dobry adres, nazwę
katalogu, nazwę pliku php jeśli wszystko jest prawidłowe i nie działa zmieniamy uprawnienia dla
katalogu na 755. Jeśli dalej nie działa pisać do mnie adam@piersa.pl zobaczę co się da zrobić tylko
potrzebuje dane dostępowe do FTP.

$folder_mini_swl = '09810ee2c161aa8bfb3ecea531404606/';
include($folder_mini_swl.'mini_swl.php');
echo '<ul>';
mini_stat('', $folder_mini_swl, 1, '<li>', '</li>');
echo '</ul>';
?>

Kod umożliwia wyświetlania linków w takiej postaci
<ul>
<li>Pierwszy link</li>
<li>Drugi link</li>
<li>Trzeci link</li>
</ul>

Jeśli chcemy wyświetlać linki "normalnie" i oddzielić je <br /> robimy tak
<?php
$folder_mini_swl = '09810ee2c161aa8bfb3ecea531404606/';
include($folder_mini_swl.'mini_swl.php');
mini_stat('<br />', $folder_mini_swl, 1, '', '');
?>

Otrzymamy taki wynik:
Pierwszy link<br />
Drugi link<br />
Trzeci link<br />
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Oczywiście w tagów <br /> nie będzie widać :)
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Jeśli mamy już wklejone to możemy uruchomić stronę powinien wyświetlić się link Google.pl
prowadzący oczywiście do strony Google.pl jeśli widzimy link to znaczy, że wszystko działa i możemy
już zamieszczać linki na tej stronie.
Więcej przykładów znajduje się w zakładce Instrukcja instalacji.

Zakładka ustawienia umożliwia ustawienie ilości wyświetlanych stron w zestawieniu oraz
linków. Ustawienie adresu instalacji koniecznie z http:// i slashem na końcu / Jeśli adres jest
prawidłowy i zgadza się z tym co mamy w pasku adresu to nie należy nic zmieniać.

www.piersa.pl

8. Ustawienia

Link do pliku CRON możemy skopiować komendę i wkleić do panelu DirectAdmin. Jeśli cron
się nie wykonuje uruchom go z poziomu przeglądarki i sprawdź jakie zwraca komunikaty lub sprawdź
w instrukcji Twojego hostingu jak powinna wyglądać prawidłowa komenda.
Konserwacja
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Pozwala ponownie sprawdzić parametr site i PR dla wszystkich stron.
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9. Koniec
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Jeśli czegoś zabrakło lub w ogóle nie ma w instrukcji proszę o kontakt adam@piersa.pl. Nie
biorę odpowiedzialności za nieprawidłowe używanie i konfigurację aplikacji jeśli masz wątpliwości
proszę o kontakt.
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