INŠTALÁCIA MAGENTA™ NA WINDOWS S XAMPP ALEBO WAMPP
Pokiaľ internetový obchod Magento™ chcete testovať na svojom domácom počítači, kde máte operačný systém
Windows, môžete použiť jeden z balíčkov inštalácií Apache,PHP a MySQL a to buď XAMPP
(http://www.apachefriends.org) alebo WAMPP (http://www.wampserver.com).
Magento™ si vyžaduje:









PHP 5.2.0 alebo novšie s nasledujúcimi modulmi:
PDO/MySQL
MySQLi
mcrypt
mhash
simplexml
DOM
MySQL 4.1.20 alebo novší

Pokiaľ XAMPP alebo WAMPP nespĺňajú dané požiadavky, stiahnite si ich najnovšiu verziu.
Poznámka: V XAMPP adresár servera Apache je apache, vo WAMP je to apache2. V popise budeme používať apache.

1. NASTAVENIA APACHE
Otvorte súbor C:\xampp\apache\conf\httpd.conf (cesta záleží od vašej inštalácie)
Nájdite riadok, ktorý obsahuje:
#LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so
zmeňte ho odstránením # na:
LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so

2.NASTAVENIA PHP.INI
Otvorte súbor C:\xampp\apache\bin\php.ini a odstránením “;” upravte nasledujúce riadky:
;extension=php_mcrypt.dll
;extension=php_mcrypt_filter.dll
;extension=php_mhash.dll

3.AKTUALIZÁCIA PHP_PDO_MYSQL.DLL
Na správnu funkčnosť Magenta™ je potrebné aktualizovať súbor php_pdo_mysql.dll .
Stiahnite si nový súbor na adrese: http://www.nolimitclubbing.com/lib_php/php_pdo_mysql.dll
Premenujte súbor C:\xampp\php\ext\php_pdo_mysql.dll na php_pdo_mysql_old.dll .Môžete sa potom k starej
verzii súboru kedykoľvek vrátiť.
Skopírujte nový súbor do priečinku C:\xampp\php\ext\ .

4.REŠTARTUJTE SERVER APACHE

5. SKOPÍRUJTE SÚBORY
Vytvorte si priečinok napr. magento v C:\xamp\htdocs\ a skopírujte do neho všetky súbory internetového
obchodu Magento™.

6. NASTAVENIE PRÁV
Je potrebné mať správne nastavené prístupové práva k jednotlivým súborom alebo priečinkom. Kliknite pravým
tlačidlom myši na súbor alebo priečinok, zvoľte Možnosti (Properties). V spodnej časti sa uistite, že políčko „Iba
na čítanie“ (Read only) nie je zaškrtnuté.

7. INŠTALÁCIA
Teraz môžete pokračovať v inštalácii Magenta™. Do internetového prehliadača zadajte
http://localhost/magento/install/ (kde “magento” je názov vašeho priečinku s inštaláciou)
V druhej časti inštalácie zmeňte Zabezpečené pripojenie (Secure Connection) na:
Secure
Secure
Secure
Secure

Host: localhost (môže byť odlišné)
Base Path: /magento/ (môže byť odlišné)
Protocol: http
Port: 80

Ďalej by už inštalácia mala prebehnúť tak, ako má.

8. ZNÁME PROBLÉMY
Nakoľko sa internetový obchod Magento™ vyvíjal na operačnom systéme Linux, niektoré súčasti systému
nefungujú tak ako by mali. Takým problémom je napr. nahrávanie obrázkov na Windowse.
Oprava je však jednoduchá:
V administrátorskej časti:
Systém (System) -> Nastavenia (Configuration) -> Katalóg (Catalog)
Category upload url - /media/catalog/category/
Product upload url - /media/catalog/product/
Zmeňte na:
Category upload url - /RootFolderName/media/catalog/category/
Product upload url - /RootFolderName/media/catalog/product/
Kde RootFolderName je názov priečinku, kde sa nachádza Magento™.

NAPRÍKLAD:
Vaša inštalácia sa nachádza na C:\wamp\www\magento, potom bude RootFolderName - magento a nastavenia
budú vyzerať takto:
Category upload url - /magento/media/catalog/category/
Product upload url - /magento/media/catalog/product/
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