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1. Wymagania aplikacji.
- PHP w wersji 5.3 lub wyższej,
- MySQL w wersji 5 lub wyższej,
- Obsługa IonCube Loader umożliwiająca dekodowanie zaszyfrowanych
skryptów,
- Włączona funkcja CURL,
- Kilka adresów IP, adresy Proxy lub serwery z innym IP (ilość w zależności od
ilości monitorowanych domen) dalej wyjaśnione dlaczego),
- Cron z możliwością wywołania co 1 minuta
Aby sprawdzić czy serwer spełnia wymagania należy pobrać ten plik.
Skrypt nie działa na serwerach: nazwa.pl, home.pl

2. Instalacja.
Proces instalacji skryptu jest bardzo prosty i zajmie parę minut. Po pobraniu i
rozpakowaniu archiwum wgrywamy wszystkie pliki na serwer. Aby skrypt działał
należy wgrać plik o nazwie licencja do katalogu w którym jest umieszczony skrypt. Plik
"licencja" nie może mieć żadnego rozszerzenia częste problemy były, że plik miał
rozszerzenie .dat jeśli plik ma jakiekolwiek rozszerzenie proszę je usunąć.
Kiedy mamy wgrane już wszystkie pliki na serwerze uruchamiamy plik
install.php który krok po kroku przeprowadzi nas przez cały proces instalacji.
Do instalacji skryptu potrzebujemy adres hosta bazy danych, nazwę
użytkownika, nazwę baz danych i hasło. Wszystkie dane podajemy w formularzu który
uruchamia się przy instalacji jak poniżej na zrzucie ekranu.

Po wpisaniu danych klikamy przycisk dalej. Jeśli wszystkie dane zostały podane
prawidło skrypt praktycznie automatycznie przeprowadzi cała instalację. Po wgraniu
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bazy danych należy podać adres e-mail na który będą wysyłane komunikaty o błędnym
działaniu serwerów oraz zbanowanych stronach w google.
Jeśli skrypt już został zainstalowany przechodzimy do logowania standardowe
dane do logowania od razu po instalacji to login: admin hasło: admin. Następnie
wchodzimy w zakładkę ustawienia > Linki do pliku CRON znajdują się tam linki do
plików które należy dodać do harmonogramu CRON na swoim serwerze pliki powinny
być wykonywane co minutę przykład takiego polecenia z DirectAdmin poniżej.

Jeśli mamy hosting współdzielony lub mamy mało stron możemy uruchamiać
pliki co parę minut w tym przypadku monitorowanie pozycji fraz w google jest
ustawione co 10 minut a sprawdzanie adresów proxy co 2 minuty od 1 do 6 rano. Jeśli
nie mamy zamiaru korzystać z monitorowania pozycji w google możemy pominąć ten
plik. Należy dodać do zadań cron plik o nazwie cron_stat.php odpowiedzialny za
generowanie raportów zbiorczych. Najlepiej uruchomić go w godzinach nocnych od 1 do
2 w nocy z czestotliwością co 5 minut.

3. Zestawienie główne
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Zestawienie główne przedstawia wszystkie strony jakie mamy w systemie oraz
ostatnie dane jakie zostały pobrana dla poszczególnej strony dane są porównywane ze
sobą i wyliczane różnice między poprzednią a obecną wartością. Różnice przedstawiane
są graficzniee zielona strzałka przedstawia wzrost a czerwona spadek wartości obok
różnica o ile spadło
padło lub wzrosło. Nieraz strona jest zaznaczona na czerwono,
pomarańczowo lub zielono co one oznaczają ?
czerwony - serwer nie działa na którym strona się znajduje,
pomarańczowy - IP strony zmieniło się (dodatkowa informacja w zakładce
komunikaty),
zielony - tak zwane "dane fresh" podświetlana jest strona jeśli dane są pobrane w ciągu
ostatnich 60minut (zakres podświetlana możemy ustawić w zakładce ustawienia
opisanee w dziale ustawienia)
Objaśnienie ikon obok adresu strony:

- pojawia się jeśli IP strony się zmieniło lub nie działa serwer,
- przycisk wyświetlający ostatnio utworzone cache strony google, bing, majesticseo,
- notatki dla strony dodawanie i edycja notatek,
- edycja parametrów strony,
- zlecenie strony do ponownego sprawdzenia, strona zostanie sprawdzona w
pierwszej kolejności,
- dane przedstawione na przejrzystych wykresach,
- usuwanie strony

Notatki do strony
Aby dodać notatkę dla danej strony klikamy w ikonkę
przy danej domenie
pojawi się okno jak na poniżej na zrzucie ekranu. Możemy dodawać wsteczne notatki
(datę można edytować), Aby edytować dodaną notatkę należy kliknąć dwukrotnie w jej
j
treść.
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Wykresy danych strony

Wykresy umożliwiają zobrazowanie danych które skrypt gromadzi w bazie danych, dane
możemy zawęzić do wybranych przez nas dat. Aby wyświetlić wykres dla danej domeny klikamy w
przycisk

Komunikaty (alerty)
Aplikacja jeśli wykryje, że nie działa serwer lub dana strona dostała bana w
google zostanie to odnotowane w komunikatach i taka informacja zostanie wysłana na
maila. Poniżejj zrzut ekranu jak wygląda taki komunikat w systemie. Komunikaty będą
wyświetlane dotąd, aż klikniemy przycisk przeczytano lub oznacz wszystkie jako
przeczytane.
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Hurtowa edycja parametrów:
Nie wiem za bardzo co tu opisywać hurtowa edycja umożliwia zmianę danych dla
zaznaczonych stron w zestawieniu.
Edycja wszystkich parametrów odbywa się na zmianie danych dla wszystkich
stron jeśli nie zaznaczymy jakiegoś parametru i zostawimy wartość zero to zostanie
zmieniony ten parametr dla wszystkich stron.
Usuwanie strony UWAGA po zaznaczeniu stron i oznaczenia tej opcji oraz
wciśnięcie przycisku OK zostanie bezpowrotnie skasowane wszystkie dane dla
usuwanych stron DANYCH NIE DA SIĘ ODZYSKAĆ ! Chyba, że wcześniej została wykona
kopia zapasowa bazy danych.
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4. Dodawanie stron
Aby dodać strony do monitorowania przechodzimy do zakładki "Dodaj stronę"
lecz na początku zalecam dodanie kategorii do których będą należeć strony. Dodawanie
stron jest proste i możemy dodać kilka/kilkanaście stron za jednym kliknięciem
"Dodaj". Dodając strony możemy zdefiniować do jakich kategorii będą one należały
możemy wybrać dowolną ilość kategorii. Poniżej zrzut ekranu dodawania stron.
1 - Pole w którym podajemy adresy stron każdy adres w nowej linii.
2 - Wybór kategorii do jakiej należeć mają dodawane strony.
3 - Serwer na którym jest strona.
4 - Automatycznie przypisywanie stron do serwera jedne co musimy zrobić to dodać
serwer do monitorowania oraz podanie wszystkich adresów IP które są na tym
serwerze a skrypt sam przypisze strony do danego serwera, chyba że serwer ma tylko
jeden adres IP to nie ma konieczności podawania adresu ponieważ skrypt sam pobiera
IP serwer przy jego dodawaniu.
5 - Konfiguracja parametrów pobierania przykładowo jeśli chcemy aby Google Site było
sprawdzane co 10 dni ustawiamy (wpisujemy) na suwaku cyfrę 10 analogicznie robimy
to dla innych parametrów wpisując zero 0 dany parametr nie będzie monitorowany.
- IP - co ile ma być sprawdzane IP danej strony,
- Monitorowanie fraz - co ile dni mają być sprawdzane pozycje fraz dla
dodawanych stron,
6 - Wciskamy przycisk dodaj jeśli mamy już wszystko wypisane,
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5. Dodawanie i edycja kategorii.
Dodawanie kategorii odbywa się przez wejście do zakładki Kategorie formularz
górny umożliwia dodanie kategorii poniżej znajdują się istniejące kategorie oraz ilość
stron która należy doda tej kategorii w nawiasach kwadratowych. Aby edytować nazwę
kategorii klikamy dwa razy na nazwę kategorii pojawi się formularz edycji. Poniżej
przykładowe kategorie. Aby usunąć daną kategorię należy kliknąć krzyżyk w kolumnie
usuń. Usuwając kategorie nie usuwasz stron które się w niej znajdują i możesz je
przypisać do innej kategorii.
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6. Dodawanie serwerów do monitorowania.
Dodać serwer do monitorowania możemy w zakładce Serwery formularz
dodawania podzielony jest na 3 części tylko pierwsza część jest obowiązkowa.
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Nazwa serwera: - jest to nazwa jaka będzie się wyświetlała nam przy stronach
internetowych nazwa ta musi być unikalna,
Rodzaj: - do wyboru płatny, darmowy,
Domena testowa: - adres domeny która znajduje się na tym serwerze na jej podstawie
zostanie pobrane IP serwera oraz będzie ona używana do testowania czy serwer działa
zalecam podanie adresu do strony która jest lekka i nie zajmuje wiele miejsca ponieważ
przy sprawdzaniu serwera co minutę może pozbawić serwer transferu,
Fraza testowa: - czasami jest tak przeważnie w darmowych serwerach jeśli zostanie
zablokowana strona to serwer działa nadal ale nasza strona nie działa wtedy najlepiej
podać jakieś słowo które występuje u nas na stronie i skrypt sprawdzi czy wpisane
słowo jest na podanej stronie / podstronie jeśli nie będzie frazy na stronie dostaniemy
odpowiedni komunikat,
Częstość: - jest to częstotliwość sprawdzania serwera czy działa zalecam sprawdzanie
co 5 minut chyba najbardziej optymalny czas, ale nie widzę nic przeciwko jak ktoś chce
monitorować serwery co minutę,
Raport błędów: - jest to ilość błędów jakie muszą wystąpić jeden za drugim aby pojawił
się komunikat o błędnym działaniu serwera (chodzi o komunikat który otrzymamy na
maila) inne błędy zostaną i tak zapisane w bazie danych i będziemy mieli do nich wgląd
w historii działania serwerów,

Druga część - Dane dodatkowe (nieobowiązkowe)

Zaznaczając opcje Dane dodatkowe (nieobowiązkowe) mamy możliwość wpisania
nazwy firmy hostingowej, daty zakupu oraz okresu płatności w polu "płatność co"
wartość w miesiącach.
Cena abonament: - cena abonamentu za hosting,
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Powiadomienie: - pole ile przed końcem wygaśnięcia konta aplikacja mam nam
przypomnieć o płatności.

Część trzecia- Dane techniczne serwera (nieobowiązkowe)

Powierzchnia: - chyba nie muszę pisać, że chodzi o pojemność naszego konta wartość
podawana w GB,
Transfer: - miesięczny limit transferu,
Adresy IPv4: - wszystkie adresy IP które są na tym koncie hostingowym podajemy
każde w nowej linii, jeśli hosting ma tylko jedno IP i jest takie same jak domena testowa
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nie musimy wypełniać tego pola adres IP zostanie przepisany automatycznie. Podając
wszystkie adresy IP aplikacja będzie mogła szybko przypisać sobie domeny do
poszczególnych serwerów,
Ilość adresów IPv6: - ilość adresów IPv6,
Limit domen: - limit domen możliwych do podpięcia na koncie hostingowym jeśli
pozostawimy pole puste lub wstawimy zero skrypt oznaczy to pole jako Brak limitu,
Limit subdomen: - jak wyżej tylko tyczy się subdomen,
PHP: - czy serwer obsługuje PHP wybór TAK / NIE,
MySQL: czy serwer ma bazę danych MySQL wybór TAK / NIE,
Limit MySQL: - maksymalna ilość baz danych na tym koncie hostingowym, jeśli
pozostawimy pole puste lub wstawimy zero skrypt oznaczy to pole jako Brak limitu,
Link PHPMyAdmin: - link do aplikacji PHPMyAdmin na serwerze możemy podać z
http:// lub bez http:// dla aplikacji to bez znaczenia,
Panel admina: - rodzaj panelu administracji dla tego konta hostingowego,
Link Panel admin: - tak samo jak w przypadku PHPMyAdmin tylko podajemy link do
panelu administracji hostingu,

7. Proxy i PHPproxy
Skrypt ma możliwość obsługiwania proxy oraz phpproxy. Aby dodać nowe
adresy należy wejść w zakładkę "Proxy". Poniżej zrzut ekranu z ponumerowanymi
polami na czerwono od 1 do 5.
1 - Formularz dodawania proxy do sprawdzenia, możemy dodać kilkanaście kilkaset
adresów do sprawdzania.
2 - Przycisk umożliwiający usunięcie/ dodanie naszego głównego adresu serwera z bazy
proxy.
3 - Lista proxy, kolumna G oznacza test dla google, B - Bing, M - majesticseo jeśli jest
zielony znaczek oznacza, że proxy działa, wykrzyknik proxy nie działa po najechaniu na
te znaczki pokaże się dymek w którym napisane jest kiedy było sprawdzone i jaki kod
błędu zwróciło.
4 - Formularz dodawania PHPproxy pod formularzem znajduje sie link do pobrania
pliku phpproxy.php nazwę pliku możemy zmienić na dowolną nazwę warunek jest taki,
aby dodać identyczny adres do formularza. Po kliknięciu w dodaj adres proxy zostanie
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sprawdzony czy działa a w następnym cyklu cron zostanie sprawdzone na prawidłowe
działanie w google, bing, majesticseo.
5 - Lista proxy, kolumna G oznacza test dla google, B - Bing, M - majesticseo jeśli jest
zielony znaczek oznacza, że proxy działa, wykrzyknik proxy nie działa po najechaniu na
te znaczki pokaże się dymek w którym napisane jest kiedy było sprawdzone i jaki kod
błędu zwróciło.

8. Ustawienia
Zakładka ustawienia umożliwia zmianę loginu, hasła i innych parametrów które
są opisane poniżej

Link do pliku CRON - w tej zakładce znajdują się linki które należy wkleić do
harmonogramu cron.
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Open Site Explorer API - formularz dodawania danych do połączenia z serwisem
opensiteexplorer.org

Ustawienia
Ile stron: - ilość wyświetlanych strona na jednej podstronie,
Slepp: - czas jaki odczeka skrypt podczas ponownego połączenia z stroną google, bing,
itd wartość podawana w sekundach,
Limit CRON: - ilość strona sprawdzanych w jednym cyklu wykonywania harmonogramu
cron,
Test proxy: - co ile czasu będą sprawdzane nieużywane adresy proxy i phpproxy,
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Czas proxy: - jest to czas ile ma skrypt odczekać przed kolejnym użyciem do ponownego
połączenia z tym samym serwisem,
Dane fresh: jest to parametr który umożliwia podświetlenie danych które były pobrane
w ciągu ustawianego zakresu czasu (wartość w minutach)

Edycja licencji
Zakładka ta umożliwia zmianę dotychczasowej licencji jeśli chcemy zmienić ilość
obsługiwanych domen.
Ile stron: - maksymalna ilość stron do monitorowania
Domena: - adres domeny na której zainstalowany jest skrypt,
IP: - ip serwera na którym zainstalowany jest,
Numer LIC: - jest to unikalny numer licencji przyznawany dla ilości stron, adresu
domeny, adresu IP, numer ten musi zawierać 64 znaki na przykład: (licencja dla
www.onet.pl)
61fedce18fb68246559b0dce0fedb2a8bdafebd7bd52d708248bcc2e6e313964
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Wyświetlane kolumny
Zakładka umożliwia skonfigurowanie jakie dane mają się wyświetlać w
zestawieniu głównym. Dodatkowo możemy wyłączyć lub włączyć takie dane jak Serwer
na którym znajduje się strona, Firma nazwa firmy hostingowej, IP strony, Lokalizacja serwera wyznaczana po IP, Wiek domeny,

9. Szybki start
Czyli jak szybko zacząć prace ze aplikacją. Aby wszystko było ładnie i dobrze
dopasowane na pierwsze co robimy:
1. Wchodzimy w zakładkę kategorie i dodajemy kategorie do których będziemy
przypisywać strony.
2. Dodajemy serwer lub serwery na których znajdują się nasze strony, do serwerów
podajemy wszystkie adresy IP które obsługują.
3. Dodajemy adresy proxy aby dane były szybciej pobierane (nie masz proxy napisz do
mnie udostępnię małą publiczną ale nadal działającą listę).
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4. Wchodzimy w ustawienia następnie w wyświetlane "Wyświetlane kolumny" i
zaznaczamy dane które będziemy chcieli pobierać i wyświetlać w zestawieniu.
5. Przechodzimy do zakładki Dodaj stronę wklejamy listę w pole Adresy stron,
wybieramy kategorie do których mają należeć dodawane strony wybieramy serwer jeśli
nie podaliśmy wszystkich adresów IP do serwerów jeśli natomiast podaliśmy wszystkie
dane do serwera możemy pominąć wybór serwera, zostawiamy zaznaczone pole Auto
serwer: aby aplikacja mogła przypisać automatycznie dodawane strony do
odpowiednich serwerów, ustawiamy suwaki od: Google site:, MajesticSEO:, Open Site
Explorer: i tak dalej optymalne ustawienie dla większej ilości strony (2-5 tyś stron) to
dane pobierane co 10 - 15 dni dla Google site:, MajesticSEO:, Open Site Explorer:
oraz 30 - 40 dni dla Alex, PR:, Adres IP strony możemy sprawdzać codziennie oraz
monitorowanie fraz w google to już zależy od naszych potrzeb.
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