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Varunduse tegemine

• „Duplicator” → „Create New” → pane duplikaadile sobiv 
nimetus (nt kuupäev_veebilehe_nimi, nimes ei tohi olla 
tühikuid ja täpitähti) 

• Kliki nuppu „Next” → kui sulle saabuvad hoiatused suurte 
failide, nende nimetuste ja mahu kohta, siis ole selle 
teadmisega päri ja vali märkeruut valiku ees „Yes. Continue
with the build process!” 

• Kliki nuppu „Build”. Veidike ootamist ja sulle luuakse kaks 
faili, mille pealkirjad on „Installer” ja „Archive”.

• Laadi alla nii fail „Installer” kui ka fail „Archive”. 



FileZilla – lae alla ja installeeri (Client)



Veebimajutus – https toe lisamine



Veebimajutus FTP konto loomine



Veebimajutus – andmebaasi loomine



Lae varundus FTP programmiga üles

• Logi FTP programmiga veebiserverisse

• Host on sinu domeeninimi ja kasutajanimi ning parool sai
just loodud



Lae varundus FTP programmiga üles

• Parem pool on veebiserver ja vasak pool on arvuti

• Paremal pool kustuta index.php

• Vasakult poolt otsi üles installer.php ja kokku pakitud arhiivi
fail

• Lohista mõlemad failid vasakult poolt paremale poole



Tõstame 
veebilehe üle

•Ava aadress: 
https://nimi.ee/installer.php

https://domeeninimi.ee/installer.php


Sisesta andmebaasi andmed

Host – sisesta MYSQL serveri

aadress.

Database – sisesta andmebaasi nimi.

User – andmebaasi kasutajanimi.

Password – sisesta andmebaasi

kasutaja parool.

Kliki nuppu Test Database > kui

näidatakse teadet “Success” Host ja 

Database kohta, siis kliki nuppu Next

ja Install Confirmation hüpikaknas

kliki nuppu Yes.



Vali Next ja logi oma lehele sisse



Lehe avalikuks tegemine

• Vali Sätted → Lugemine → eemalda linnuke

• Vali Sätted → Password Protected



Google Analytics

• Admin → Property → Property Settings



Google Analytics

• Admin → View → View Settings



Hotjar

• Settings → Sites & Organizations → hammasratas (Site 
settings)

• Muuda Site URL

• Tracking code →

Verify installation →

Muuda URL



Hotjar → kustuta loodud soojakaardid
ja loo uued



Hotjar – ekraanivideod. Kustuta
olemasolevad ja käivita uuesti



E-post


