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INSTAL·LACIÓ I CONFIGURACIÓ DE PRESTASHOP. CREACIÓ I ACTIVACIÓ D'UN
MÒDUL.
1- Instal·lació de PrestaShop
1- Descarrega des de http://www.prestashop-com/en/download el fitxer prestashop_1.6.1.12.zip que
s'haurà de copiar i descomprimir dins de /var/www/html.
2- El propietari de la carpeta /var/www/html/prestashop creada sera www-data i ei grup propietari també
ha de ser www-data. El propietari i grup s'ha de canviar de manera recursiva perquè tingui efecte dins de
tota la carpeta prestashop.
3- Els permissos seran 755 de manera recursiva sobre la carpeta prestashop.
4- Crea una nova base de dades MySQL de nom prestashop. Recordeu que l'usuari root de la base de
dades MySQL té com a contrasenya fjeclot d'acord amb les instruccions seguides a la primera pràctica.
5- Accedeix a l'instal·lador de PrestaShop realizant una connexió a http://localhost/prestashop i segueix
el procés d'instal·ació. Per realitzar el procés d'instal·ació les poseu les dades que considereu oportunes.
Recordeu que l'usuari root de la base de dades MySQL té com a contrasenya fjeclot d'acord amb les
instruccions seguides a la primera pràctica.
6- Quan finalitzi el procés fixeu-vos que surt per pantalla la informació d'accés que no s'ha d'oblidar.
7- D'acord amb la documentació, un cop finalitzada la instal·lació, per motius de seguretat, s'ha d'esborrar
obligatòriament la carpeta install dins de la carpeta prestashop. També es convenient però no obligatori
esborrar la carpeta docs i el fitxer README.md.
8- Per accedir a la pàgina pública, realitzeu un accés a http://localhost/prestashop/index.php.
9- Per accedit a la pàgina administració, heu de comprovar que s'ah creat una carpeta de nom
adminXXXXXX dins de la carpeta prestashop. El valor XXXXXX és un valor aleatori. Per accedir a
l'administració, haureu de fer una connexió a http://localhost/prestashop/adminXXXXXX.php. Podeu
canviar el nom de la carpeta si ho voleu.
NOTA: Per informació més detalladadel procés d'instal·lació llegiu la documentació oficial a l'areça URL
http://doc.prestashop.com/display/PS16/Installing+PrestaShop.

2- Creació i activació d'un mòdul de PrestaShop
1- Segueix les instruccions que trobaràs a l'adreça indicada a la nota d'aquest apartat i crea un mòdul
mínim a partir de mymodule.php amb les següents caracterísitques:
a) Nom del fitxer: m07uf4pr2.php
b) Carpeta: m07uf4pr2 dins de modules,
I fes que el mòdul tingui la següent configuració:
a) Nom de la classe: m07uf4pr2
b) Atribut name: m07uf4pr2
c) Autor: El teus nom i cognoms
d) El nom del mòdul tal i com serà visualitzat a la llista de mòduls: m07uf4pr2.
e) Descripció serà Mòdul m07uf4pr2.
f) El misstage de confirmació de la desisntal·lació serà Segur que voleu desinstal·lar el mòdul?.
g) Canvia el missatge del warning per El nom no ha estat suministrat.
h) Copia el logo /var/www/html/prestashop/img/bg_500.png dins de la carpeta m07uf4pr2 amb
el nom logo.png.
2- Fes que que el propietari i grup de la carpeta del mòdul i tots els seus fitxers siguin l'usuari www-data i
el grup www-data. Fes que els permisos de la carpeta del mòdul sigui 755 i 644 pels arxius del seu
interior.
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3- Comprova que el mòdul està disponible a Modules and services, i instal·la-ho.
NOTA:
La
documentaciṕ
per
crear
u
mòdul
de
prestashop
http://doc.prestashop.com/display/PS16/Creating+a+PrestaShop+Module.

es

troba

a

l'URL

Lliurament de la pràctica
1- La comprovacions es farà els dia 19-4-17
2- PrestaShop funcionant i també el mòdul m07uf4pr2 instal·lat.
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