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Hello world! 

WordPress został stworzony w 2003 roku, początkowo jako platforma do 
blogowania. Teraz jest najpopularniejszym systemem do zarządzania treścią, nie 
tylko wśród blogerów, ale też  wśród dużych firm czy właścicieli sklepów 
internetowych. Jest to projekt open-source na publicznej licencji, co oznacza, że 
można uszyć go na miarę swoich potrzeb – wprowadzać dowolne modyfikacje i 
zmiany. 

Stronę WordPress można zainstalować i rozwijać w chmurze. Jakie korzyści niesie 
ze sobą posiadanie serwisu internetowego na Google Cloud Platform? 

● Wysoka dostępność i wydajność serwisu dzięki skalowalności usług, SLA 
na poziomie 99,99% oraz możliwości wyboru rejonów przechowywania 
danych; 

● Elastyczność i transparentność kosztów – opłaty są naliczane za zużycie 
w ujęciu sekundowym, a każda wydana złotówka notowana w panelu konta 
rozliczeniowego; 

● Pewność dostawcy usług – Google, w odróżnieniu od niewielkich 
hostingodawców, nie zakończy działalności z dnia na dzień; o stabilności 
dostawcy świadczą też tysiące globalnych firm, które korzystają z usług 
GCP. 

W tym dokumencie przestawiliśmy siedem sposób instalacji WordPressa na 
Google Cloud Platform – krok po kroku, wraz z uruchomieniem certyfikatu SSL, 
ustawieniem harmonogramu wykonania snapshotów oraz instrukcją użycia load 
balancera. To kompleksowy poradnik dla właścicieli stron WordPress, którzy chcą 
zacząć korzystać z chmury Google. 

Zyskaj 500 $ na pierwsze kroki w Google Cloud Platform od Fly On The Cloud. 

https://flyonthecloud.com/pl/google-cloud-platform/?utm_source=ebook&utm_medium=content&utm_campaign=google-cloud-platform&utm_content=ebookwordpress


 

Założenie konta Google Cloud Platform 

 

Żeby zainstalować WordPressa na Google Cloud Platform, musisz posiadać 
aktywne konto GCP. Konto założysz pod adresem 
https://console.cloud.google.com/start. 

Jeśli nie jesteś zalogowany w przeglądarce na swoim koncie Google, strona 
poprosi Cię o zalogowanie się. Podaj dane konta, do którego chcesz przypisać 
usługę Google Cloud Platform. 

 

Zostaniesz przeniesiony do panelu rejestracji GCP składającego się z dwóch 
stron. 

Na stronie pierwszej należy wybrać kraj, w którym się znajdujesz oraz 
zaakceptować warunki korzystania z Google Cloud Platform w wersji darmowej. 

https://console.cloud.google.com/start


 

 

Na stronie drugiej wybierz rodzaj konta – firmowe lub prywatne. Uzupełnij dane 
adresowe i sprawdź poprawność danych kontaktowych. Podaj informacje 
dotyczące karty płatniczej (numer, datę ważności, kod weryfikacyjny CVC oraz 
imię i nazwisko właściciela). Akceptowane są karty kredytowe oraz debetowe Visa 
bądź Mastercard. 

 

Konto Google Cloud Platform zostało założone. 

Dowiedz się więcej o prawidłowej konfiguracji konta Google Cloud Platform: Jak 
utworzyć i skonfigurować konto w Google Cloud Platform? Tutorial 

https://flyonthecloud.com/pl/blog/konto-gcp-rejestracja-konfiguracja/?utm_source=ebook&utm_medium=content&utm_campaign=konto-gcp-rejestracja-konfiguracja&utm_content=ebookwordpress
https://flyonthecloud.com/pl/blog/konto-gcp-rejestracja-konfiguracja/?utm_source=ebook&utm_medium=content&utm_campaign=konto-gcp-rejestracja-konfiguracja&utm_content=ebookwordpress


 

Utworzenie statycznego adresu IP 

 

Wejdź do konsoli GCP – https://console.cloud.google.com/. 

W pierwszej kolejności powinieneś stworzyć statyczne IP dla swojego serwisu. Z 
menu po lewej stronie wybierz VPC Network > External IP addresses. 

 

Następnie kliknij w Reserve static address. 

 

Nadaj nazwę adresowi IP oraz wybierz najbliższy region. Dla Polski najbliższy 
region to europe-west3 (Frankfurt). 

https://console.cloud.google.com/


 

 

Następnie kliknij Reserve. 



 

Instalacja WordPress i uruchomienie certyfikatu SSL 

 

Niżej znajduje się tutorial dla siedmiu sposobów uruchomienia WordPressa na 
Google Cloud Platform: 

1) WordPress with NGINX and SSL Certified by Bitnami and Automattic, 

2) openlitespeed-wordpress, 

3) WordPress on Server 2019 + PhpMyAdmin + MySQL, 

4) WordPress Multisite, 

5) WordPress Certified by Bitnami and Automattic, 

6) WordPress (Google Click to Deploy), 

7) WordPress Multi-Tier Certified by Bitnami and Automattic. 

Przedstawione sposoby różnią się od siebie – różnice są zauważalne w sposobie 
konfiguracji, specyfikacji czy kosztach.  

PRZED ROZPOCZĘCIEM INSTALACJI POLECAMY PRZEJRZEĆ OPISANE 
TUTORIALE. PRZY KAŻDYM Z OPISÓW ZNAJDUJĄ SIĘ INFORMACJE O 
DOSTĘPNYCH ROZWIĄZANIACH, ESTYMOWANYCH KOSZTACH CZY 

SPOSOBIE URUCHOMIENIA CERTYFIKATU BEZPIECZEŃSTWA.  

 

Koszty podane w tym poradniku mogą się różnić od kosztów, które zobaczysz w 
swojej konsoli GCP. 

Wszystkie instalacje będziemy rozpoczynać z panelu Marketplace w konsoli 
Google Cloud. Zakładka Marketplace znajduje się w menu po lewej stronie. 



 

 

 

Sposób 1: WordPress with NGINX and SSL Certified by Bitnami 
and Automattic 

Przejdź do Marketplace (dostępne w menu po lewej stronie). 

Wyszukaj frazę: WordPress with NGINX and SSL Certified by Bitnami and 

Automattic.  



 

 

 
Powinien pojawić się jeden wynik wyszukiwania – wybierz tę opcję z listy. 

 
 

Po kliknięciu znajdziesz informacje o zawartości paczki: 



 

 

 

Niżej znajduje się estymacja kosztów za 30 dni: 

 
 

Żeby przejść do instalacji, kliknij Launch u góry: 



 

 
 

Po kliknięciu otrzymasz okno z konfiguracją usługi. 

Możesz tutaj ustawić m.in.: 

● nazwę maszyny,  
● parametry,  
● lokalizację (najlepiej wskazać najbliższą lokalizację), 
● typ dysku oraz powierzchnię dyskową, 
● podpiąć istniejące sieci VPC, 
● zezwolić na ruch z konkretnych adresów IP. 

W przypadku zmiany ustawień miesięczny estymowany koszt może ulec zmianie. 

https://cloud.google.com/about/locations
https://cloud.google.com/compute/docs/disks


 

 

 
Gdy wprowadzimy wszystkie potrzebne zmiany, w dolnej części strony zaznacz 
akceptację warunki korzystania z Marketplace i kliknij Deploy. 

 

Poczekaj na utworzenie aplikacji (może to zająć do kilku minut). 

Po utworzeniu aplikacji otrzymasz powiadomienie mailowe oraz komunikat w 
oknie: 

 

 



 

Teraz należy zmienić adres IP serwisu WordPress na zarezerwowane statyczne IP. 

Wróć do do VPC network > External IP addresses (tam, gdzie ustawiłeś statyczny 
adres IP). 

Kliknij Change. 

 

Z rozwijanego menu wybierz nazwę utworzonego WordPressa i kliknij OK. 

 
 

Poczekaj chwilę, aż adresy się zamienią: 

 

Po ukończeniu otrzymasz taki widok: 

 

 



 

Poprzedni adres został podmieniony przez nowo utworzony. 

Przejdź do panelu Deployment Manager > Deployments. Znajduje się tam lista 
wdrożonych aplikacji. 

 

Wybierz nazwę serwisu. Po kliknięciu otrzymasz adres strony oraz dane 
logowania. 



 

 

Klikając w adres IP możesz zobaczyć jak wygląda wdrożona strona: 



 

 

URUCHOMIENIE CERTYFIKATU SSL 

Żeby uruchomić certyfikat SSL, wróć do Google Cloud Platform. Z menu po lewej 
stronie wybierz Deployment Manager > Deployments. 

Kliknij w przycisk SSH. 

 
 

Po kliknięciu SSH pojawi się konsola: 



 

 
 

Wpisz poniższą komendę (w miejscu adres_strony.pl wstaw URL swojego 
serwisu): 

1) sudo/opt/bitnami/letsencrypt/scripts/generate-certificate.sh -m 

example@gmail.com -d <adres_strony.pl> 

Zostaniesz poproszony o potwierdzenie chęci utworzenia certyfikatu. Potwierdź 
poprzez wciśnięcie y. 

Następnie powinieneś wyrazić zgodę na zakończenie instalacji – ponownie 
wciśnij y, a następnie Enter. 

 
 

SSL został zainstalowany. 



 

 
 

 

Sposób 2: openlitespeed-wordpress 

Przejdź do panelu Marketplace i wyszukiwarce wpisz: openlitespeed-wordpress. 

Wybierz pierwszą opcję. 



 

 
 

Po kliknięciu znajdziesz informacje o zawartości paczki: 

 
 
Niżej znajdują się informacje o estymacji kosztów. Estymacja jest niska dlatego, że 
domyślnie jest wybrana dość słaba maszyna – f1-micro. W następnym kroku 
skonfigurujemy maszynę, by zapewnić wyższą wydajność (co za tym idzie – 
wzrośnie miesięczna estymacja). 



 

 
 

By rozpocząć konfigurację i instalację, kliknij Launch u góry. 

Nadaj nazwę maszyny, zmień lokalizację (Zone) na możliwie najbliższą oraz zmień 
typ maszyny na small (to standardowy typ maszyny, stosowany też w reszcie 
opisanych sposobów wdrożeń WordPress na GCP). 



 

 

 
W sekcji Networking wybierz opcję default. W External IP wybierz wcześniej 
zarezerwowany statyczny adres IP. 



 

 

Kliknij Done. 

Możesz zobaczyć, że estymacja kosztów projektu uległa zmianie. Miesięczny 
koszt jest zbliżony do kosztu pozostałych opisanych sposobów wdrożenia. 

 

Kliknij Deploy. 

Poczekaj na utworzenie aplikacji (może to zająć do kilku minut). 



 

Po utworzeniu aplikacji otrzymasz powiadomienie mailowe oraz komunikat w 
oknie: 

 

 
Przejdź na adres strony – to zarezerwowany adres IP. Adres strony znajdziesz po 
prawej stronie okna statusu aplikacji. 

 
 

Strona internetowa wygląda następująco: 

 



 

Teraz należy skonfigurować maszynę. Wróć do panelu Google Cloud Platform i 
kliknij przycisk SSH. 

 

Po kliknięciu SSH pojawi się konsola: 

 



 

Podaj adres domeny i zatwierdź poprzez wciśnięcie Enter. 

Potwierdź poprawność adresu poprzez wciśnięcie y. 

Otrzymasz pytanie o chęć uruchomienia certyfikatu SSL. Zatwierdź poprzez 
wciśnięcie y, a następnie Enter. 

Podaj adres e-mail. Potwierdź poprawność przez wciśnięcie y, następnie wciśnij 
Enter. 

 
 

Zostaniesz zapytany, czy WordPress ma wymuszać protokół HTTPS nad HTTP. 
Zatwierdź poprzez y, następnie wciśnij Enter. 

Otrzymasz pytanie o wykonywanie aktualizacji. Zatwierdź – y, następnie Enter. 



 

 
 

Po pomyślnie przeprowadzonej konfiguracji otrzymasz komunikat: 

 

Przejdź na adres strony. Przywita Cię kreator WordPressa: 



 

 
 

Wybierz język i kliknij Continue. 

Podaj nazwę serwisu, login administratora, hasło administratora oraz adres email. 



 

 

Zatwierdź klikając Zainstaluj Wordpressa. 

Po pomyślnej instalacji zobaczysz komunikat: 



 

 

ZMIANA ADRESU STRONY I USTAWIENIE SSL 

Zaloguj się jako admin w WordPressie. Z menu po lewej stronie przejdź do 
zakładki Ustawienia > Ogólne. 



 

 

W polu Adres WordPressa zamień adres IP na nazwę domeny: 

 

Zapisz zmiany. 

Po przejściu na adres strony internetowej powinien zobaczyć informację, że 
certyfikat SSL działa prawidłowo. 



 

 

 

 

Sposób 3: WordPress on Server 2019 + PhpMyAdmin + MySQL 

Przejdź do Marketplace i wyszukiwarce wpisz: WordPress on Server 2019 + 
PhpMyAdmin + MySQL. 

Wybierz pierwszą opcję. 

 



 

 

Po kliknięciu znajdziesz informacje o zawartości paczki: 

 

 
Niżej znajduje się estymacja kosztów za 30 dni. Estymacja jest dużo wyższa niż w 
przypadku innych opisanych wdrożeń. Powodem jest licencja na Windows oraz 
maszyna o wysokich parametrach. Podana estymacja jest najniższą możliwą dla 
tej paczki. 

 

Żeby przejść do instalacji, kliknij Launch u góry. 

Skonfiguruj maszynę – ustaw nazwę, lokalizację (zone), typ dysku i powierzchnię 
dyskową, sieci oraz ruch z adresów IP. 

https://cloud.google.com/about/locations
https://cloud.google.com/about/locations
https://cloud.google.com/compute/docs/disks


 

 

W tym przypadku nie ma opcji zamiany instancji na small, stąd koszt paczki jest 
wyższy od pozostałych opisanych. 

Po zakończeniu konfiguracji kliknij Deploy. 



 

 

Po pomyślnie przeprowadzonej konfiguracji zapamiętaj hasło (Admin password) i 
kliknij przycisk RDP (remote desktop protocol). 

 
 

Przejdź do przeglądarki Internet Explorer i w pasku URL wpisz 
localhost/phpmyadmin. Otrzymasz następujący widok: 



 

 

W polu Username wpisz root, a w polu Password ID instancji w Google Cloud 
Platform. 

Żeby uzyskać ID instancji przejdź do Google Cloud Platform, do sekcji Compute 
Engine > VM Instances; wybierz nazwę maszyny z dopiskiem -vm. Skopiuj 
Instance ID. 

 



 

 
Po zalogowaniu zobaczysz następujący panel: 

 

Z menu górnego wybierz sekcję databases.  

Utwórz bazę danych, ustaw nazwę oraz enkodowanie utf8mb4_unicode_ci. 

 
 

Kliknij Create. 

W menu górnym przejdź do sekcji Privileges.  



 

 
 

Kliknij Add user. 

Tu utworzysz użytkownika bazy danych. Wpisz nazwę użytkownika i hasło. Resztę 
pól uzupełnij jak na grafice poniżej: 

 
 

Zatwierdź zmiany klikając Go. 



 

Teraz w przeglądarce przejdź na adres localhost, do panelu WordPress. Wybierz 
język i kliknij Kontynuuj. 

 

 

Zapoznaj się z komunikatem i kliknij Let’s go. 

 

Podaj nazwę bazy danych, którą stworzyłeś oraz nazwę i hasło utworzonego 
użytkownika bazy danych: 



 

 

Kliknij Submit. 

 

Następnie Run installation. 

Podaj nazwę serwisu, login i hasło dla administratora WordPressa.  

Kliknij Install Wordpress. 



 

 
 

Strona internetowa została uruchomiona. 

Teraz możesz zalogować się do panelu administracyjnego: 

 

Po zalogowaniu wybierz z menu po lewej stronie Settings > General. 

Zmień adres z localhost na nazwę domeny. 



 

 

Zapisz zmiany. 

URUCHOMIENIE CERTYFIKATU SSL  

W pasku URL przeglądarki Internet Explorer wpisz adres: 
https://www.win-acme.com/. 

Po przejściu na stronę kliknij Download (w lewym górnym rogu). 

 

 

Rozpakuj i otwórz plik wacs.exe jako administrator. 

Na poniższym screenie widać proces uruchamiania certyfikatu SSL: 

https://www.win-acme.com/


 

 

 

Oto, jaką sekwencję należy wpisać, aby przeprowadzić instalację certyfikatu: 



 

1) M [Enter] 

2) 1 [Enter] 

3) <adres.domeny> [Enter] 

4) [Enter]  

5) [Enter] 

6) 2 [Enter] 

7) 2 [Enter]  

8) 3 [Enter]  

9) 3 [Enter] 

10)4 [Enter] 

11)n [Enter] 

12)y 

 
Po pomyślnie przeprowadzonej instalacji certyfikatu SSL zobaczysz informację na 
stronie internetowej: 

 



 

 

Sposób 4: WordPress Multisite 

Przejdź do Marketplace (dostępne w menu po lewej stronie) i wyszukaj frazę: 
WordPress Multisite.  

Wybierz pierwszą opcję. 

 

W skład paczki wchodzą następujące składniki: 

  
 



 

Estymacja kosztowa wygląda następująco: 

 

W celu rozpoczęcia instalacji kliknij przycisk Launch. 

Nadaj nazwę maszyny, zmień lokalizację (Zone) na możliwie najbliższą oraz zmień 
typ maszyny na small (to standardowy typ maszyny, stosowany też w reszcie 
opisanych sposobów wdrożeń WordPress na GCP). 

https://cloud.google.com/about/locations


 

 

Zezwól na ruch HTTPS – w następnym kroku dodasz certyfikat SSL. 



 

 

Po zmianie maszyny na small zmieni się też estymacja kosztów. 

 

Kliknij Deploy. 

Poczekaj na utworzenie aplikacji (może to zająć do kilku minut). 

Po utworzeniu aplikacji otrzymasz powiadomienie mailowe oraz komunikat w 
oknie: 

 

 

Przejdź do panelu administracyjnego, używając wygenerowanych danych 
logowania (e-mail, który podałeś podczas tworzenia WordPressa oraz hasło). 



 

 

W panelu administratora WordPress podaj dane logowania. 



 

 

 

Z menu po lewej wybierz Settings > General. 

W panelu zmień adres IP na docelowy adres strony: 

 

 



 

Możesz podejrzeć, jak wygląda Twoja strona: 

 

 

URUCHOMIENIE CERTYFIKATU SSL 

Wróć do konsoli GCP, do panelu WordPress Multisite. Kliknij w SSH. 

 

W konsoli wpisz komendę: 

1) sudo apt-get install certbot python-certbot-apache -y 

2) sudo certbot --apache 

Podaj adres e-mail i wciśnij Enter. 



 

Następnie zaakceptuj warunki korzystania poprzez wciśnięcie a, a następnie 
Enter. 

Następnie wciśnij n i Enter. 

 

 

Pojawi się zapytanie, czy przekierować cały ruch HTTP na HTTPS. Zatwierdź 
poprzez wciśnięcie 2, a następnie Enter. 

Po pomyślnie przeprowadzonej instalacji zobaczysz na stronie komunikat o 
aktywnym certyfikacie SSL. 



 

 

 

 

Sposób 5: WordPress Certified by Bitnami and Automattic 

Przejdź do panelu Marketplace i wyszukiwarce wpisz: WordPress Certified by 
Bitnami and Automattic. 

Wybierz pierwszą opcję. 



 

 

Specyfikacja paczki wygląda następująco: 

 

 

Niżej znajduje się estymacja kosztów za 30 dni: 



 

 

W celu rozpoczęcia instalacji kliknij przycisk Launch u góry. 

Po kliknięciu otrzymasz okno z konfiguracją usługi. 

Nadaj nazwę maszyny, zmień lokalizację (Zone) na możliwie najbliższą oraz zmień 
typ maszyny na small (to standardowy typ maszyny, stosowany też w reszcie 
opisanych sposobów wdrożeń WordPress na GCP). 

https://cloud.google.com/about/locations


 

 

Po zmianie typu maszyny zmieniła się też wysokość miesięcznej estymacji: 

 

Kliknij Deploy. 

Poczekaj na utworzenie aplikacji (może to zająć do kilku minut). 



 

Po utworzeniu aplikacji otrzymasz powiadomienie mailowe oraz komunikat w 
oknie: 

 

Po wejściu na adres strony zobaczysz, że witryna działa: 

 

W bocznym panelu instalacji masz dostęp do loginu i hasła dla administratora: 

 

 



 

Żeby zmienić adres strony z IP na adres docelowy, kliknij SSH. 

Pojawi się konsola. Wpisz komendę: 

1) sudo nano /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-config.php 

Wyszukaj: 

1) define('WP_SITEURL', 'http://' . $_SERVER['HTTP_HOST'] . '/'); 

2) define('WP_HOME', 'http://' . $_SERVER['HTTP_HOST'] . '/'); 

I zamień adres za pomocą komendy (w miejscu DOMAIN wpisz docelowy adres 
swojego serwisu internetowego): 

1) define('WP_SITEURL', 'http://DOMAIN/'); 

2) define('WP_HOME', 'http://DOMAIN/'); 

 

Naciśnij kombinację Ctrl + x, nastepnie y, po czym Enter. 

Po wejściu na podany adres strony zobaczysz, że linki działają poprawnie. 



 

 

URUCHOMIENIE CERTYFIKATU SSL 

Wróć do konsoli Google Cloud Platform. Kliknij przycisk SSH. 

 

Pojawi się wiersz poleceń. Wpisz komendę: 

1) sudo apt-get install certbot python-certbot-apache -y 

2) sudo certbot --apache 

Podaj adres email i wciśnij Enter. Następnie zaakceptuj warunki korzystania 
poprzez wciśnięcie a, a następnie Enter. 

Następnie wciśnij n, po czym Enter. 



 

 

Pojawi się zapytanie, czy przekierować cały ruch HTTP na HTTPS. Zatwierdź 
poprzez wciśnięcie 2, a następnie Enter. 

Po pomyślnie przeprowadzonej instalacji zobaczysz na stronie komunikat o 
aktywnym certyfikacie SSL. 

 

 



 

 

Sposób 6: WordPress (Google Click to Deploy) 

Przejdź do Marketplace (dostępne w menu po lewej stronie) i wyszukaj frazę: 
WordPress (Google Clock to Deploy). 

Wybierz drugą opcję o nazwie WordPress. 

 

Zawartość paczki wygląda następująco: 



 

 

Estymacja kosztowa wygląda następująco: 

 

W celu rozpoczęcia instalacji kliknij przycisk Launch. 

Nadaj nazwę maszyny, zmień lokalizację (Zone) na możliwie najbliższą oraz zmień 
typ maszyny na small (to standardowy typ maszyny, stosowany też w reszcie 
opisanych sposobów wdrożeń WordPress na GCP). 

https://cloud.google.com/about/locations


 

 

Zezwól na ruch HTTPS – w następnym kroku dodasz certyfikat SSL. 



 

 

Po zmianie maszyny na small zmieni się też estymacja kosztów. 

 

Kliknij Deploy. 

Poczekaj na utworzenie aplikacji (może to zająć do kilku minut). 

Po utworzeniu aplikacji otrzymasz powiadomienie mailowe oraz komunikat w 
oknie: 

 

Przechodząc na adres strony, zobaczysz, że strona działa: 

 



 

Przejdź do panelu administracyjnego, używając wygenerowanych danych 
logowania (e-mail, który podałeś podczas tworzenia WordPressa oraz hasło). 

 

W panelu administratora WordPress podaj dane logowania. 



 

 

Z menu po lewej wybierz Settings > General. 

W panelu zmień adres IP na docelowy adres strony: 

 

Zapisz zmiany. Adres strony został zmieniony na adres docelowy. 



 

URUCHOMIENIE CERTYFIKATU SSL 

Wróć do konsoli GCP, do panelu WordPress. Kliknij w SSH. 

 

W konsoli wpisz komendę: 

1) sudo apt-get install certbot python-certbot-apache -y 

2) sudo certbot --apache 

Podaj adres email i wciśnij Enter. 

Następnie zaakceptuj warunki korzystania poprzez wciśnięcie a, a następnie 
Enter. 

Następnie wciśnij n i Enter. 

 

Pojawi się zapytanie, czy przekierować cały ruch HTTP na HTTPS. Zatwierdź 
poprzez wciśnięcie 2, a następnie Enter. 



 

Po pomyślnie przeprowadzonej instalacji zobaczysz na stronie komunikat o 
aktywnym certyfikacie SSL. 

 

 

Sposób 7: WordPress Multi-Tier Certified by Bitnami and 
Automattic 

Przejdź do Marketplace (dostępne w menu po lewej stronie) i wyszukaj frazę: 
WordPress Multi-Tier Certified by Bitnami and Automattic. 

Wybierz pierwszą pozycję. 



 

 

W skład paczki wchodzą następujące składniki: 

 

Estymowany koszt prezentuje się następująco: 

 



 

Ta paczka składa się z dwóch maszyn wirtualnych. Takie działanie znacząco 
poprawia wydajność strony internetowej. 

W celu rozpoczęcia instalacji kliknij przycisk Launch. 

W panelu konfiguracji nadaj nazwę maszyny, zmień lokalizację (Zone) na możliwie 
najbliższą oraz zmień typ maszyny na small (to standardowy typ maszyny, 
stosowany też w reszcie opisanych sposobów wdrożeń WordPress na GCP). 

 

Po zmianie konfiguracji estymacja miesięcznych kosztów zmalała do: 33.51 $. 

Kliknij Deploy. 

Poczekaj na utworzenie aplikacji (może to zająć do kilku minut). 

Po utworzeniu aplikacji otrzymasz powiadomienie mailowe oraz komunikat w 
oknie: 

 

Teraz należy zmienić adres IP serwisu WordPress na zarezerwowane statyczne IP. 

https://cloud.google.com/about/locations
https://cloud.google.com/about/locations


 

Wróć do do VPC network > External IP addresses (tam, gdzie ustawiłeś statyczny 
adres IP). 

Kliknij Change. 

 

Z rozwijanego menu wybierz nazwę utworzonego WordPressa i kliknij OK. 

 

Poczekaj chwilę, aż adresy się zamienią: 

 

Po ukończeniu otrzymasz taki widok: 

 

Poprzedni adres został podmieniony przez nowo utworzony. 



 

Przejdź do panelu Deployment Manager > Deployments. Znajduje się tam lista 
wdrożonych aplikacji. 

 

Wybierz nazwę serwisu – otrzymasz adres strony oraz dane logowania. Możesz 
kliknąć w adres i zobaczyć, jak wygląda Twoja strona. 

 

URUCHOMIENIE CERTYFIKATU SSL 

Wróć do konsoli GCP, do panelu instalacji WordPress. Kliknij przycisk SSH. 



 

 

Pojawi się wiersz poleceń. Wpisz komendę: 

1) sudo apt-get install certbot python-certbot-apache -y 

2) sudo certbot --apache 

Podaj adres email i wciśnij Enter. 

Następnie zaakceptuj warunki korzystania poprzez wciśnięcie a, a następnie 
Enter. 

Następnie wciśnij n i Enter. 

 

Pojawi się zapytanie, czy przekierować cały ruch HTTP na HTTPS. Zatwierdź 
poprzez wciśnięcie 2, a następnie Enter. 

Po pomyślnie przeprowadzonej instalacji zobaczysz na stronie komunikat o 
aktywnym certyfikacie SSL. 



 

 

Uruchomienie automatycznych snapshotów 

 

Snapshot (w języku polskim czasem nazywany migawką) to rodzaj zrzutu danych, 
który umożliwia utworzenie kopii aktualnego stanu aplikacji. Snapshoty są 
przydatne w przypadku posiadania strony WordPress – zapisują obecny stan 
serwisu, razem ze wszystkimi wtyczkami czy motywami, i umożliwiają powrót do 
zapisanego stanu – przykładowo, sprzed aktualizacji w przypadku jej 
niepowodzenia. Snapshot nie jest kopią zapasową – tę trzeba wykonać osobno. 

Żeby ustawić automatyczne wykonywanie i zapisywanie snapshotów, należy w 
konsoli GCP przejść do Compute Engine > Snapshots. 

Kliknij przycisk Create Snapshot. 

Wpisz nazwę snapshota i wskaż, dla którego dysku ma być wykonywany. Dysk 
powinien posiadać taką samą nazwę, jak nazwa serwisu nadana podczas instalacji 



 

WordPressa z dopiskiem “-vm”. Jeśli podczas instalacji WordPressa ustawiłeś 
Deployment name jako my-wordpress, nazwą dysku będzie my-wordpress-vm. 

 

Kliknij Create. 

Tworzenie snapshota może zająć kilka minut. 

 

Teraz ustaw harmonogram wykonywania migawki. W tym celu kliknij Create 
snapshot schedule. 



 

 

Podaj nazwę harmonogramu, możesz dodać też opis. Wskaż region, w którym 
posiadasz maszynę wirtualną. Wybierz, z jaką częstotliwością ma być 
wykonywany snapshot oraz po jakim czasie mają być usuwane poprzednie zapisy.  



 

 

 

Kliknij Create. 

W przypadku takich ustawień jak wyżej, snapshot będzie tworzony co niedzielę 
między godziną 5.00 a 6.00; po 14 dniach zapisy będą automatycznie usuwane. 



 

Ustawienie Load Balancera 

 

Load balancing (równoważenie obciążenia) to sposób rozpraszania ruchu 
pomiędzy instancje. Pozwala zwiększyć wydajność serwisu oraz zapobiega 
wystąpieniu awarii z powodu przeciążenia. 

Żeby sprawdzić czas ładowania, wejdź na swoją stronę internetową z przeglądarki 
Chrome. Otwórz konsolę developerską (klawisz F12 lub prawy przycisk myszy > 
Zbadaj). Przejdź do zakładki Network i wciśnij przycisk F5. 

Czas ładowania strony internetowej bez load balancera wygląda następująco: 

 

W celu zmniejszenia inicjalizacji połączenia, która trwa 40-50ms (żółty słupek), 
zastosuj load balancer.  

Żeby korzystać z load balancera, najpierw utwórz grupę instancji. W GCP wybierz 
z menu po lewej stronie Compute Engine > Instance Group. 



 

 

Wybierz New unmanaged instance group.  

Nadaj nazwę i wybierz region, w którym posiadasz maszynę wirtualną. W sekcji 
VM instances wskaż swoją stronę WordPress. 

 

Kliknij Create.  

Następnie przejdź do Network services > Load balancing. 



 

 

Wybierz HTTP(s) Load Balancing i kliknij Start configuration. 

 

Wskaż opcję From internet to my VMs. 

 

Kliknij Continue. 



 

 

Wybierz Create a backend service.  

Uzupełnij panel konfiguracji jak na zrzucie ekranu poniżej: 



 

 

Utwórz health-check (kontrola prawidłowego funkcjonowania). Uzupełnij panel jak 
na zrzucie ekranu poniżej: 



 

 

Backend service dla load balancera powinien wyglądać następująco: 



 

 

Zatwierdź ustawienia.  

W menu po lewej stronie wybierz Frontend. Uzupełnij panel konfiguracji w 
następujący sposób: 



 

 

Ustawienia load balancera powinny wyglądać następująco: 

 

Kliknij Create i zaczekaj, aż load balancer się utworzy. 

 

Teraz sprawdzając połączenie z WordPressem zobaczysz, że inicjalizacja 
połączenia zniknęła. Serwis ma też zapewnioną większą stabilność. 
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