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1 Järjestelmävaatimukset

Ohjelmisto vaatii toimiakseen kotisivutilan. Tämä tarkoittaa sitä, että verkkokauppiaan 

on ostettava netistä webhotelli, joka maksaa yleensä 10-15 €/kk (ALV 0 %). Webhotelliin 

kuuluu yleensä kotisivutila, sähköpostipalvelu, verkkotunnus ja tietokanta. Nämä kaikki 

ovat välttämättömiä ohjelmiston toiminnan kannalta.

Kun ohjelmisto on asennettu kotisivutilaan, niin sen jälkeen verkkokauppaa voidaan 

hallita kaikilla selaimilla ja käyttöjärjestelmillä.

Pakollisia järjestelmävaatimuksia ovat:

• Linux-käyttöjärjestelmä

• Apache-palvelinohjelmisto (tai LiteSpeed)

• MySQL-tietokanta 5.1 – 5.7 (tai MariaDB)

• PHP-ohjelmointikieli 7.1 – 7.4 (8.1- tulossa)

• laajennukset: gd, ioncube_loader, json, (mbstring), xmlwriter ja zip

• Verkkotunnus

Suositeltavia järjestelmävaatimuksia ovat:

• Apache-palvelinohjelmiston mod_rewrite-laajennus

• Apache-palvelinohjelmiston mod_headers-laajennus

• Salattu yhteys (https)

• Tietoliikenteen pakkaaminen (gzip)
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2 Asentaminen

Ohjelmiston asentamisessa tarvitaan vähintään:

– henkilökohtainen tietokone, johon on asennettuna

– selain, esim. Edge

– pakkausohjelma, esim. 7-Zip

– yksinkertainen tekstieditori, esim. Notepad++

– FTP-ohjelma, esim. Filezilla

– kotisivutilan FTP-tunnukset

– FTP-palvelimen osoite

– FTP-käyttäjätunnus

– FTP-salasana

– kotisivutilan MySQL-tunnukset

– MySQL-tietokannan nimi

– MySQL-tietokantapalvelimen osoite

– MySQL-käyttäjätunnus, jonka oikeudet vähintään SELECT, INSERT, UPDATE, 

DELETE, CREATE, ALTER, INDEX, DROP, RELOAD (TAI FLUSH TABLES) ja LOCK TABLES

– MySQL-salasana.

Ohjelmiston asentaminen tapahtuu seuraavalla tavalla.

✔ Lataa kotisivutilan PHP:n version kanssa yhteensopiva ohjelmistopakkaus 

osoitteesta https://www.clovershop.com ja pura se omalle henkilökohtaiselle 

tietokoneellesi.

✔ Nimeä adm-kansio uudelleen niin, että kansion nimi on vaikeasti arvattava. 

Huomioi, että kun tässä ohjeessa viitataan myöhemmin adm-nimiseen kansioon, 

niin kysymys on tästä uudelleennimetystä kansiosta eikä kirjaimellisesti adm-

nimisestä kansiosta.

✔ Avaa verkkokaupan ja hallintaliittymän config-kansioissa olevat config_inc.php 

-tiedostot (yhteensä siis kaksi tiedostoa) yksinkertaisella tekstieditorilla ja 

määrittele niihin MySQL-tietokannan tunnukset (kuva 1). Tallenna tiedostot UFT-8-

merkistöllä ilman BOM-merkkiä (Byte Order Mark).
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Vinkki

Jos ohjelmisto asennetaan samaan webhotellipalveluun useamman kuin yhden kerran, jokaisen 

asennuksen on käytettävä eri MySQL-tietokantaa. Sen sijaan ohjelmisto ja jokin toinen ohjelmisto 

voivat käyttää samaa MySQL-tietokantaa. Ohjelmisto tarkistaa ennen asennusta, ettei MySQL-

taulukkojen nimissä ole ristiriitoja.

✔ Ota FTP-ohjelmalla FTP-yhteys kotisivutilaan. Siirrä ohjelmiston asennuspaketissa 

olleen

– cat-kansion sisältö kansioon, joka vastaa verkkokaupan www-osoitetta

– adm-kansion sisältö kansioon, joka vastaa verkkokaupan hallintaliittymän 

www-osoitetta (kuva 2).

Vinkki

Voit päättää edellä mainitut www-osoitteet itse eikä meillä ole niitä koskevia 

suosituksia. Verkkokaupan www-osoite voi olla esimerkiksi 

https://www.example.com ja hallintaliittymän www-osoite esimerkiksi 

https://www.example.com/adm_Nc256sgh3H/. Voit myös päättää, onko 

verkkokaupan tietoliikenne salaamaton (http) vai salattu (https), kunhan MySQL-

tietokantayhteys toimii.
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Tallenna tiedostot UFT-8-merkistöllä ilman BOM-merkkiä (Byte Order Mark).
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✔ Avaa selain ja kirjoita osoiteriville verkkokaupan hallintaliittymän www-osoite. 

Klikkaa Enter-painiketta. Näet selaimessa asennusvelhosivun (kuva 3). Täytä 

lomake ja klikkaa Luo MySQL-taulukot -painiketta.

Tekijänoikeus © 2001-2008 Apilaratas Oy, 2009- Clover Shop Oy            www.clovershop.com
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Kuva 3: Asennusvelhosivu.
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✔ Avaa selain ja kirjaudu verkkokaupan hallintaliittymään. Valitse asetukset / 

asennus. Syötä lomakkeeseen verkkokaupan sähköpostiosoite. Klikkaa Päivitä-

painiketta. Valitse asetukset / hallitsijat. Lisää tarvittaessa hallitsijoita. Syötä 

lomakkeeseen sähköpostiosoite, jos haluat, että hallitsija saa tilaukset 

sähköpostiinsa. Muista klikata Tallenna- tai Päivitä-painikkeita. Valitse asetukset /

koodit ja ulkoasu. Merkitse Google Font Asap -kohta, klikkaa vihreää kuvaketta ja 

sitten Kyllä-painiketta.
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3 Päivittäminen

Päivittäminen uudesta ohjelmistosta (2014-) uuteen ohjelmistoon (2014-) tapahtuu 

asentamalla uusi ohjelmisto uuden ohjelmiston päälle. Verkkokaupan asetukset, ulkoasu

ja kaikki sisältö (esim. kategoriat, tuotteet, asiakkaat, tilaukset...) säilyvät tässä 

yhteydessä.

✔ Lataa kotisivutilan PHP:n version kanssa yhteensopiva ohjelmistopakkaus 

osoitteesta https://www.clovershop.com ja pura se omalle henkilökohtaiselle 

tietokoneellesi.

✔ Avaa lueminut.txt -niminen tiedosto. Ota ohjeet huomioon.

✔ Ota FTP-ohjelmalla FTP-yhteys kotisivutilaan. Siirrä (kopioi) ohjelmiston 

asennuspaketissa olleen

– cat-kansion sisältö kansioon, joka vastaa verkkokaupan www-osoitetta

– adm-kansion sisältö kansioon, joka vastaa verkkokaupan hallintaliittymän 

www-osoitetta

– lukuun ottamatta verkkokaupan ja hallintaliittymän config-kansioita, joissa 

oleviin config_inc.php -tiedostoihin (yhteensä siis kaksi tiedostoa) on 

tallennettu MySQL-tunnukset

✔ Sulje kaikki selaimet. Avaa selain ja kirjaudu verkkokaupan hallintaliittymään. 

Valitse sivun yläreunasta työkalut / varmuuskopiointi. Klikkaa Käynnistä-

painiketta.

Vinkki

Päivittämisen aikana saattaa olla tarpeen valmistaa ohjelmistosta enemmän työkopioita kuin 

lisenssisopimus sallii. Katsomme se läpi sormien, jos päivittäminen on tehty vilpittömin mielin näitä

ohjeita noudattamalla.
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4 Siirtäminen

4.1 Siirtäminen samaan kotisivutilaan

Siirtäminen ”samaan kotisivutilaan” tarkoittaa sitä, että verkkokaupan tai sen 

hallintaliittymän www-osoite muuttuu, mutta verkkotunnus pysyy samana.

Esimerkki

Jos verkkokaupan www-osoite on https://www.example.com/uusikauppa/, niin voit halutessasi 

siirtää uusikauppa-kansion sisällön lähemmäksi kotisivutilan juurta. Siirron jälkeen verkkokaupan 

www-osoite on https://www.example.com.

Siirtäminen tapahtuu seuraavalla tavalla.

✔ Ota FTP-ohjelmalla FTP-yhteys kotisivutilaan. 

✔ Siirrä verkkokaupan tai hallintaliittymän kansion sisältö johonkin toiseen 

kansioon tai nimeä kansio uudelleen.

✔ Avaa selain ja kirjaudu verkkokaupan hallintaliittymään. Valitse asetukset / 

asennus ja päivitä www-osoitteet.

4.2 Siirtäminen toiseen kotisivutilaan

Siirtäminen ”toiseen kotisivutilaan” tarkoittaa sitä, että verkkokaupan ja sen 

hallintaliittymän www-osoitteet pysyvät samana, mutta kotisivutila vaihtuu. Siirtäminen 

tapahtuu seuraavalla tavalla.

✔ Ota selville vanhan ja uuden kotisivutilan tilapäiset www-osoitteet. Tarvitset niitä, 

koska verkkotunnus voi olla kytkettynä yhtä aikaa vain yhteen kotisivutilaan ja 

sinun on pakko päästä selaimella molempiin kotisivutiloihin. Tilapäinen www-

osoite on yleensä ilmoitettu verkkokauppiaalle webhotellipalvelun avaamisen 

yhteydessä. Tilapäinen osoite voi olla esimerkiksi tämän tyylinen: 

https://123.example.com/customers/~examplecom/.

✔ Avaa selain ja kirjaudu vanhassa kotisivutilassa olevaan verkkokaupan 

hallintaliittymään. Valitse työkalut / varmuuskopiointi ja klikkaa Käynnistä-

painiketta.
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✔ Ota FTP-ohjelmalla FTP-yhteys vanhaan kotisivutilaan. Siirrä (kopioi) kaikki 

tiedostot omalle tietokoneellesi.

Vinkki

Jotkut FTP-ohjelmat näyttävät joidenkin kotisivutilojen kansioissa vain 9998 tiedostoa ja loput 

rajautuvat pois sekä FTP-ohjelman näkymästä että FTP-tiedonsiirrosta. Tarkista varmuuden vuoksi, 

että hallintaliittymän graphics/products/ -kansioissa ei näy täsmälleen 9998 tiedostoa tai siinä 

paikkeilla. Jos näkyy, niin luo FTP-ohjelmalla kotisivutilan graphics/products-kansioon väliaikaisia 

alikansioita, esim. 1, 2, 3... ja siirrä niihin (varovasti hiirellä) vaikka 9000 kuvatiedostoa jokaiseen. 

Sitten voit siirtää nämä alikansiot omalle tietokoneellesi. Muista kuitenkin siirtää kuvat takaisin 

(varovasti hiirellä) alkuperäiselle paikalleen graphics-kansioon niin kotisivutilassa kuin omalla 

tietokoneellasi.

Vinkki

Verkkokaupan graphics/products-kansiossa olevia kuvia ei tarvitse välttämättä siirtää (kopioida), 

koska ohjelmisto luo ne automaattisesti tarpeen tullen. Myöskään thumbnails-kansiossa olevia 

kuvia ei tarvitse välttämässä siirtää. Mutta hallintaliittymän graphics/products-kansiossa olevat 
kuvat on ehdottomasti siirrettävä! 

✔ Avaa verkkokaupan ja hallintaliittymän config-kansioissa olevat config_inc.php 

-tiedostot (yhteensä siis kaksi tiedostoa) yksinkertaisella tekstieditorilla ja 

määrittele niihin uuden kotisivutilan MySQL-tietokannan tunnukset. Tallenna 

tiedostot UFT-8-merkistöllä ilman BOM-merkkiä (Byte Order Mark).

✔ Ota FTP-ohjelmalla FTP-yhteys uuteen kotisivutilaan. Siirrä (kopioi) kaikki tiedostot 

uuteen kotisivutilaan.

✔ Avaa selain ja kirjoita osoiteriville uudessa kotisivutilassa olevan verkkokaupan 

hallintaliittymän www-osoite. Klikkaa Enter-painiketta. Näet selaimessa 

asennusvelhosivun. Täytä lomake ja klikkaa Luo MySQL-taulukot -painiketta. 

Kirjaudu uudessa kotisivutilassa olevaan verkkokaupan hallintaliittymään. Valitse 

työkalut / varmuuskopiointi ja palauta uusimmasta varmuuskopiosta kaikki 

tietokannan taulukot, paitsi csx4_installation, klikkaamalla yksitellen Palauta-

painiketta.

Vinkki

Jos vanhassa ja uudessa kotisivutilassa on eri PHP:n versio, niin ohjelmisto on ennen siirron 

aloittamista päivitettävä vanhassa kotisivutilassa ja vanhassa kotisivutilassa olevaan 

hallintaliittymään on kirjauduttava vähintään yhden kerran. Päivitysohjeet löytyvät luvusta 3.

✔ Ota yhteyttä uuden kotisivutilan webhotellipalvelun tarjoajaan ja kerro, että 

haluat siirtää verkkotunnuksen uuteen kotisivutilaan. Kysy, mitä he voivat tehdä ja
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mitä sinun pitää tehdä. Noudata ohjeita, jotka saat. Odottaessasi voit kirjautua 

tilapäisellä www-osoitteella uudessa kotisivutilassa olevaan verkkokaupan 

hallintaliittymään ja päivittää asetukset / asennus -kohdassa olevat tilapäiset 

www-osoitteet pysyviksi www-osoitteiksi. Huomioi, että tämän jälkeen et voi enää 

testata uudessa kotisivutilassa olevaa verkkokauppaa tilapäisellä www-

osoitteella, koska verkkokaupassa olevat linkit johtavat vanhassa kotisivutilassa 

olevaan verkkokauppaan, kunnes verkkotunnus on siirtynyt pysyvästi noin 1 

tunnin – 2 vrk:n kuluttua.

✔ Kun verkkotunnus on siirtynyt pysyvästi, niin kirjaudu uudessa kotisivutilassa 

olevaan verkkokaupan hallintaliittymään ja päivitä asetukset / sähköpostiyhteydet

-kohdassa olevat sähköpostiosoitteet. Et välttämättä voi päivittää tunnuksia 

ennen kuin verkkotunnus on siirtynyt pysyvästi.

✔ Kun verkkotunnus on siirtynyt pysyvästi, niin kirjaudu vanhassa kotisivutilassa 

olevaan verkkokaupan hallintaliittymään vanhan kotisivutilan tilapäisellä www-

osoitteella. Valitse asetukset / on/off. Poista rastit Verkkokauppa avoinna 

-kohdasta. Klikkaa Päivitä-painiketta. Valitse tilaukset. Tulosta odotusaikana 

vanhaan verkkokauppaan tulleet tilaukset paperille ja anna ne verkkokauppiaalle. 

Muistuta samalla verkkokauppiasta, että näiden tilausten osalta  varastosaldot on 

päivitettävä käsin uudessa kotisivutilassa olevaan verkkokaupan 

hallintaliittymään.

✔ Lopuksi voit poistaa ohjelmiston vanhasta kotisivutilasta. Ohjeet löytyvät luvusta 

6.
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5 Varmuuskopioiminen

Kirjaudu verkkokaupan hallintaliittymään. Valitse työkalut / varmuuskopiointi ja klikkaa 

Käynnistä-painiketta. Vaihtoehtoisesti voit pyytää verkkokauppiasta tekemään tämän. 

Kyseessä on tässä vaiheessa ainoastaan tietokannan varmuuskopiointi. Varmuuskopio 

tallentuu kotisivutilan adm/backups-kansioon.

Tämän jälkeen verkkokauppaohjelmisto ja tietokannasta luodut varmuuskopiot voidaan 

varmuuskopioida niin, että kotisivutilaan otetaan FTP-ohjelmalla FTP-yhteys ja kaikki 

verkkokauppaan liittyvät kansiot siirretään (kopioidaan) omalle henkilökohtaiselle 

tietokoneelle.

Vinkki

Jotkut FTP-ohjelmat näyttävät joidenkin kotisivutilojen kansioissa vain 9998 tiedostoa ja loput 

rajautuvat pois sekä FTP-ohjelman näkymästä että FTP-tiedonsiirrosta. Tarkista varmuuden vuoksi, 

että hallintaliittymän graphics/products/ -kansioissa ei näy täsmälleen 9998 tiedostoa tai siinä 

paikkeilla. Jos näkyy, niin luo FTP-ohjelmalla kotisivutilan graphics/products-kansioon väliaikaisia 

alikansioita, esim. 1, 2, 3... ja siirrä niihin (varovasti hiirellä) vaikka 9000 kuvatiedostoa jokaiseen. 

Sitten voit siirtää nämä alikansiot omalle tietokoneellesi. Muista kuitenkin siirtää kuvat takaisin 

(varovasti hiirellä) alkuperäiselle paikalleen graphics-kansioon niin kotisivutilassa kuin omalla 

tietokoneellasi.

6 Poistaminen

Ohjelmisto voidaan poistaa kotisivutilasta niin, että kotisivutilaan otetaan FTP-ohjelmalla

FTP-yhteys ja kaikki verkkokauppaan liittyvät kansiot tyhjennetään. Muista ensin 

varmuuskopiointi!

Tietokanta voidaan tyhjentää käyttämällä phpMyAdmin-ohjelmistoa, joka löytyy 

webhotellipalvelun hallintapaneelista tai jos ei löydy, niin se on mahdollista asentaa 

kotisivutilaan FTP-ohjelman avulla. Ohjelmisto käyttää csx4_-alkuisia MySQL-tietokannan 

taulukoita.
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7 Virhetilanteet

Internal Server Error?

Jos näet selaimessa tämän virheilmoituksen, on hyvin todennäköistä, ettei kotisivutila tue kaikkia 

kotisivutilassa olevassa .htaccess-tiedostossa olevia käskyjä tai olet muokannut .htaccess-

tiedostoa virheellisesti. Jos muokkaat kotisivutilassa olevaa .htaccess-tiedostoa, niin tallenna se 

ilman BOM-merkkiä (Byte Order Mark).

Tyhjä ruutu?

Olet ehkä ladannut ja asentanut kotisivutilan kanssa epäyhteensopivan asennuspaketin osoitteesta

https://www.clovershop.com tai kotisivutilasi ionCube Loader on liian vanha. Lataa ja asenna jokin 

toinen asennuspaketti osoitteesta https://www.clovershop.com. Jos tämäkään ei auta, niin päivitä 

kotisivutilassa oleva ionCube Loader uudempaan ottamalla yhteyttä webhotellipalvelusi tarjoajaan.

Corrupted file?

Tiedostojen siirto omalta tietokoneeltasi kotisivutilaan on epäonnistunut tai ionCube Loader on 

liian vanha. Kokeile tiedostojen siirtämistä uudelleen. Jos se ei auta, niin lataa ja asenna jokin 

toinen asennuspaketti osoitteesta https://www.clovershop.com. Jos tämäkään ei auta, niin päivitä 

kotisivutilassa oleva ionCube Loader uudempaan ottamalla yhteyttä webhotellipalvelusi tarjoajaan.

Tietokantayhteys ei toimi?

Jos näet selaimessa tällaisen virheilmoituksen, niin korjaa MySQL-tietokannan tunnukset 

verkkokaupan ja hallintaliittymän config-kansioissa oleviin config_inc.php -tiedostoihin (yhteensä 

siis kaksi tiedostoa).

Tyhjä ruutu?

Jos näet selaimessa tyhjän ruudun ”Luo MySQL-taulukot” -painikkeen klikkauksen jälkeen, MySQL-

käyttäjätunnukselta puuttuu ehkä DROP-oikeudet. Palautuminen onnistuu vain tuhoamalla kaikki 

ohjelmiston luomat MySQL-taulukot jollakin MySQL-työkalulla, kuten esimerkiksi phpMyAdmin-

ohjelmistolla ja yrittämällä asentamista uudelleen. Tunnuksista ja oikeuksista kerrotaan luvussa 2.

Site error?

Kotisivutila ei ole järjestelmävaatimusten mukainen, jos selaimessa näkyy tällainen ilmoitus 

mustalla tekstillä valkoisella pohjalla. Asenna ionCube Loader ottamalla yhteyttä webhotellipalvelun

tarjoajaan.
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