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Koeasennettu Ubuntu versioon 10.04 LTS.
Asennusohje tekstinä löytyy kuvasarjan jälkeen !

Asennusohje Linuxiin (Ubuntu)
LAMP asennus
Ohjeeni on kirjoitettu niille joille Linux ei ole aivan vieras. Alussa itselläni oli pelkkä Ubuntu 10.04 koneessa, laitoin
siihen tuon "LAMP" -asennuksen joka oli helppo ja meni käden käänteessä. Ohjeita tuohon löytyy hyvin Ubuntuun
liittyviltä foorumeilta. Vaikka näin päätteessä:
sudo aptitude install apache2 php5 apache2.2-common libapache2-mod-auth-mysql php5-mysql mysql-server
Tuo pitää saada menemään yhtenä rivinä. Asennus kyselee ja asettaa tunnuksen/salasanan (minkä vain haluat)
tietokannan admin: lle. Pidä tunnus ja salasana mielessä -- tarvitset kohta uudestaan.

Valmistelu Joomlaa varten

Editoi ensin "/etc/php5/apache2/php.ini" tiedostoa, Ubuntussa se käy helposti päätteessä komennolla:
gksudo gedit /etc/php5/apache2/php.ini
Etsi kohta jossa lukee "output_buffering = 4096" ja laita puolipiste rivin alkuun jolloin tuota puskurointia ei käytetä.
Tallenna muutos.
Koska Joomlan index-tiedosto on php-tyyppinen niin kannattaa "index.php": n tunnistus lisätä Apacheen:

gksudo gedit /etc/apache2/httpd.conf
Tuo on usein tyhjä tiedosto alkuaan, lisää sinne tämä:

<Directory *>
DirectoryIndex index.html index.php
</Directory>
jolloin sekä "index.html" että "index.php" tunnistetaan.
Anna lopuksi päätteessä komento:
sudo service apache2 restart
jolloin vasta nuo uudet asetukset tulevat käyttöön (ja et myöskään saa enää punaista herjaa "Output Buffering"
-kohdassa kun asennat Joomlaa).

Asennuspaikka
Joomlan asennusohjelma vaatii toimiakseen kaikki oikeudet paikkaan jossa Joomlan tiedostot ovat. Muussa tapauksessa
saat punaisen tekstin Joomlan asennuksessa kohtaan "configuration.php Ei kirjoitussuojattu.....Ei".
Kun olet tiputtanut Joomlan zip-tiedoston niin tee vaikka kotihakemistosi alle "/joomla254" hakemisto, tuo "254" on
vain version 2.5.4 mukaan keksitty. Pura kaikki zipistä sinne, helpointa tuo on tehdä valitsemalla kaikki
tiedostot/kansiot zip: in sisältä ja raahaamalla ikkunasta toiseen. Zipin purkamisen jälkeen määritä kaikille
kirjoitusoikeus tuohon hakemistoon ja muista päivittää kirjoitusoikeus myös alaspäin kaikille alihakemistoille. Jos tuo
unohtuu saat tyhjän näytön myöhemmin webbiselaimeen.
Linkitä Apachen juurihakemisto (usein /var/www ) osoittamaan tuonne "/joomla254" hakemistoon. Tuo on helpointa
tehdä poistamalla ensin tuo "www" ja tekemällä sitten tilalle linkin:
sudo rmdir /var/www
sudo ln -s ~/joomla254 /var/www
Jos kaikki meni oikein niin katsottaessa "ls -l" komennolla kun ollaan ”/var” hakemiston alla pitäisi nyt näkyä:
"www ---> /home/käyttäjän_tunnus/joomla254".

Joomlan asennus (kuvasarja yllä)
Kun avaat webbiselaimen ja kirjoitat siihen:
localhost/index.php
pitäisi Joomlan asennuksen käynnistyä. Huomaa asennusta tehdessäsi että Joomla luo itse oman tietokantansa ja
Joomlan asennuksen tietokantavaiheessa kysytään sitä admin käyttäjätunnusta ja salasanaa mitkä tehtiin kun asennettiin
"LAMP" (tai oikeastaan MySQL). Tietokannan nimeksi voi antaa mitä haluaa, itse laitoin "joomla254" jälleen
kuvaamaan versiota.
Asennuksen lopulla pitää muistaa painaa nappia joka poistaa asennustiedostot. Tuon ei pitäisi herjata mitään jos vaiheet
on tehty kuten kerrottu. "/installation" -hakemiston (kansion) pitäisi olla häipynyt tuolta minne purit tiedostot zip: stä.
Valmis.
Tuon "/joomla254" -hakemiston voinee suojata lopuksi paremmin mutta en ole tutkinut tuota tarkemmin..

