УПАТСТВО ЗА КОРИСТЕЊЕ
КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ CPANEL
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1. Што е cPanel?
cPanel е контролен панел за управување со вашата хостинг услуга и е вклучен во сите пакети за хостинг на
Телеком. Им овозможува на корисниците да управуваат со сите опции на нивниот хостинг пакет, без потреба
од напредни технички вештини. Накратко, самата платформа овозможува:







Безбедносни поставки за вашиот домен – конфигурација на фолдерите заштитени со лозинка, SSL /
TLS, блокирање на IP адреса и GnuPG Key поставки за ограничување на пристапот (ModSecurity,
Leech Protect и HotLink заштита);
Управување со вашите домени – алатки за креирање поддомени и алијаси за да ги пренасочите
посетителите во вистинската насока;
Апликации – можности за инсталација на софтвер од трети страни за ја направите вашата вебстраница што е можно подинамична со додатоци за е-трговија, форуми, дури и блогови;
Управување со фајловите – преглед на дисковниот простор на вашите сајтови, додека правите
уредување и резервни копии на фајлови и папки;
Управување со бази – MySQL
Преглед на логови – за да добиете чувство за вашите посетители и да ги следите перформансите на
вашите веб-страници.

2. Како да се логирате на Вашиот cPanel сервер
За да се логирате на cPanel, направете ги следните чекори:
1.
2.
3.
4.

Внесете ја дадената адреса во вашиот browser: https://cpanel.telekom.mk:2083;
Внесете ги вашиот cPanel username во Username полето;
Внесете ги вашиот Password полето;
Кликнете Log in.

3. Преглед на cPanel главниот екран
CPanel главниот екран е местото каде што ќе ги добиете сите важни информации за статусот на вашата вебстраница.

cPanel главниот екран се состои од следниве секции:





3.1.

Навигациски бар – Navigation bar
Страничен бар – Sidebar
Општи информации – General Information
Опции – Features
Статистики – Statistics

Навигациски бар
Навигацискиот бар ги обезбедува моментално активните информации за вашиот акаунт, контроли кои ви
дозволуваат да ги промените поставките и линкот за одјавување од вашата сметка. Можни операции:





3.2.

Кликнете на логото на веб-страницата за да отидете до почетниот главен екран;
Користете го полето „Search Features ” за брзо наоѓање на опциите што ви се потребни;
Кликнете на вашето корисничко име за да управувате со вашите параметри и да го конфигурирате
изгледот на вашиот cPanel;
Кликнете на Notifications за да ги видите пораките, предупредувањата и грешките на вашата сметка
cPanel.

Страничен бар
Страничниот бар обезбедува пристап до следниве функции:



Кликнете на Home
за да се вратите на cPanel Home интерфејсот. Овој дел обезбедува пристап до
сите функции на cPanel;
Кликнете на User Manager
за да отидете директно до корисничките информации (cPanel >> Home
>> Preferences >> User Manager).

3.3.

Општи информации
Во делот Општи информации се прикажани следните информации за вашиот cPanel акаунт:






можат повеќе веб-локации во рамките на еден сервер да ја користат истата IP адреса;
Home Directory – Апсолутна патека до Home директориум вашиот cPanel акаунт;
Last Login IP Address – IP адресата на корисникот што последен пат корисникот се најавил на cPanel
акаунт;
Theme – тековната cPanel тема;



Server Information – кликнете за да отидете до дополнителни информации за cPanel акаунт и нејзиниот




3.4.

Current User – Името на вашиот cPanel акаунт;
Primary Domain – Примарно или главно доменско име на вашиот cPanel акаунт;
Shared IP Address or Dedicated IP Ad ress – IP адреса на вашиот cPanel акаунт која е заедничка и

сервер.

Опции
Тука се прикажани сите достапни функции во за вашиот cPanel акаунт во групи за различни типови на
функционалност. За повеќе информации за функциите и интерфејсите на cPanel, прочитајте ја
документацијата на cPanel карактеристики.

3.5.

Статистики
Статистики делот прикажува важни статистички податоци за користењето за вашиот cPanel акаунт.


Бесконечниот симбол (∞) покажува неограничена квота;



Ако вашиот cPanel акаунт ги исполнува или надминува 60% од квотата на ставка, таа статистика за
употреба ќе се прикаже жолта боја;



Ако вашата сметка ги задоволува или надминува 80% од квотата на ставка, таа статистика за
користење ќе се појави во црвена боја.

Статистика

Disk Usage

Опис

Количината на простор на дискот, во MB, која вашиот cPanel акаунт во моментов го
користи, и квотата за користење на дискот на вашиот cPanel акаунт.

MySQL® Disk
Usage

Количината на просторот на дискот, во бајти, кои моментално ги користат вашите бази на
податоци MySQL, и квотата на MySQL базата на податоци на cPanel.

Subdomains

Бројот на поддомени на вашиот cPanel акаунт, и квотата на домен на вашата сметка.

Aliases

Бројот на псевдоними (паркирани домени) кои вашиот cPanel акаунт на cPanel во моментов
ги користи и квотата за алијас на вашиот cPanel акаунт.

MySQL
Databases

Бројот на бази на податоци MySQL кои моментално ги користи вашиот cPanel акаунт, и
квотата на MySQL базата на податоци на вашиот cPanel акаунт.

4. Управување со фајлови – File Management
cPanel има сеопфатен сет на алатки за управување со фајлови. File Manager за креирање, бришење,
едитирање фајлови без потреба од FTP клиент, Images за едитирање на вашите фотографии, Directory Privacy
за лимитирање пристап до одредени ресурси на вашата веб-страница, Disc Usage за следење на
искористување на дискот, Backup за да извршите целосен или делумен бекап и да управувате со вашите
резервни копии.

5. Бази на податоци – Databases
cPanel е конфигуриран со MySQL како стандард и има голем број функции за управување со бази на
податоци: phpMyAdmin за акции со MySQL бази, MySQL Databases за управување со MySQL бази, MySQL
Databases Wizard за управување со MySQL бази помош базирана на чекор по чекор.

6. Домени – Domains
Во cPanel имате одличен сет на алатки за ефикасно управување со вашите домени: Site Publisher за
едноставно креирање веб-страници преку различни темплејти, Domains за креирање и управување на вашите
домени, Subdomains за креирање и управување на лесно впечатливи имиња за делови од вашата вебстраница, Aliases за креирање дополнителни имиња за вашиот постоен домен, Redirects за овозможување
редирекција кон друг домен.

7. Метрики – Metrics
Во cPanel имате солиден сет на алатки за ефикасно следење на метриките на вашите домени: Visitors за
едноставен преглед на посетители во Apache логовите за вашите домени, Errors за следења на последните
300 грешки кои ќе помогнат во отклонување на проблемите со недостапни линкови,фајлови што недостигаат
и сл., Awstats за визуелни статистики околу прегледите на вашите домени.

8. Безбедност – Security
Во cPanel го имате следниов сет на алатки за креирање безбедносни политики на вашите домени: IP Blocker
за блокирање на посетители од одреден IP опсег, SSL/TLS за креирање SSL/TLS клучеви, сертификати со кои
ќе се подобри безбедноста на вашите домени, Hotlink Protection за превенција на hotlinks од вашата вебстраница, Leech Protection за да се постави максимален број логирања кои можат да се појават во рок од 2
саати и на тој начин да се зголеми безбедноста со намалување на обиди за успешно логирање, SSL/TLS
Status за преглед, ажурирање и обнова на SSL/TLS клучеви, сертификати.

9. Софтвер – Software
Во cPanel го имате следниов сет на софтвер алатки за подобрување на фукнционалностите на вашите домени:
PHP PEAR Packages за управување со функции со PHP Packages, Site Software за креирање нови софтвер
алатки на вашите домени, Optimize Website за подобрување на перформансите на вашата веб-страница,
MultiPHP Manager за управување со PHP конфигурацијата на вашите домени, MultiPHP Editor за промена на
PHP конфигурацијата на вашите домени.

10. Напредни функции – Advanced
Во cPanel го имате следниов сет на напредни софтвер алатки за подобрување на функционалностите на
вашите домени: Cron Jobs за автоматизирање на одредени команди или скрипти да се извршуваат во
специфично време, Error Pages за креирање и промена на постојни страници со грешка на вашите домени,
MME Types за конфигурација на вашата веб-страница како да се справува со одредени екстензии.

11. Преференции – Preferences
cPanel делот Preferences овозможува лесна промена на информации поврзани со: лозинка за пристап до
вашите домени, јазик за употреба, стил и контакт за вашите домени.

12. Апликации – Aplications
cPanel делот апликации овозможува лесна употреба на Wordpress инсталација на вашите домени.

