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Jak wskazać domenę na konkretny katalog.
Bartosz Gadzimski - 2019-02-19 - 4 Comments - in Konﬁguracja domen
Niestety nasz panel nie daje możliwości dowiązania domeny do wybranego katalogu.
Każda domena kieruje na katalog
/home/nazwauzytkownika/domains/domena.pl/public_html/
W przypadku subdomen jest to
/home/nazwauzytkownika/domains/domena.pl/public_html/subdomena/ lub
/home/nazwauzytkownika/domains/subdomena.domena.pl/public_html/ w zależności od
sposobu jej dodania.
W szczególnych przypadkach można skorzystać z dowiązań symbolicznych pomiędzy
katalogiem do którego ma zostać utworzone dowiązanie a katalogiem public_html danej
domeny/subdomeny.
Przykład
Korzystająć z SSH należy wykonać polecenie na wzór:
dla domeny:
ln -s ~/sciezka/do/katalogu ~/domains/domena.pl/public_html
dla subdomeny w zależności od położenia katalogu
ln -s ~/sciezka/do/katalogu ~/domains/domena.pl/public_html/subdomena
lub
ln -s ~/sciezka/do/katalogu ~/domains/subdomena.domena.pl/public_html
Ważne jest aby przed utworzeniem dowiązania usunąć katalog do którego
dowiązanie ma prowadzić (public_html lub katalog subdomeny)
Dowiązanie takie nie może zostać jednak utworzone dla katalogu znajdującego się
wewnątrz katalogu public_html
Gdy dowiązanie symboliczne odbywa się między dwiema domenami niezbędne jest
wyłączenie separacji domeny - w tym celu prosimy o kontakt z naszym Biurem
Obsługi Klienta.

Powiązane artykuły:
Przekierowanie subdomeny na dowolny folder wykorzystując .htaccess
Przekierowanie domeny na adres z www

Przekierowanie domeny na inną domenę poprzez .htaccess (redirect 301)
Przekierowanie domeny na adres bez www
Przekierowanie domeny na dowolny adres URL
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Marek Belniak
10.11.2016
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nie kapuję
Przydałaby sie prosta instrukcja dla niewtajemniczonych. Ludzie
maja przeciez czasem kilka domen i chcieliby tylko żeby ne
wszystkie kierowały na jedną wybrana domenę. Czy w tym celu
trzeba skończyć informatykę?
Pozdrawiam,
Marek

Michal Wiewior
01.02.2017
11:48:04

Hej,
dzięki za fajny artykuł. Swego czasu zebraliśmy sporo informacji
na ten temat, czysto od strony tłumaczenia - więcej info tutaj:
http://slavis.net/tlumaczenia/tlumaczenie-strony-podkatalogi-podd
omeny-domeny
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Taka możliwość by się przydała. Daje to większą kontrolę nad
specyﬁcznymi ustawieniami.
Pracuję z wieloma hostingami i innym który nie miał takiej opcji
dostępnej był chyba ukraine.com.ua....

Małgorzata
Pniewska
08.01.2019
22:15:33

To jest jakiś bełkot, a nie artykuł dla użytkownika, który nie jest
informatykiem. Zdecydujcie się, kogo obsługujecie, jako ﬁrma.
Jest wiele ﬁrm, które już to zrobiły - np. SiteGround to rozumie i
stąd rozwija się w szybszym tempie.

