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Método de instalação:

Instrução de Instalação:

Primeiramente é necessário a instalação de um pacote com os principais servidores de
código aberto do mercado, como indicação do pacote do XAMPP.

Vídeo explicativo da instalação do XAMPP: Como instalar e usar o Xampp

Vou explicar como funciona a instalação no pacote do XAMPP no Windows. Logo depois
de instalar é necessário realizar algumas modificações nas seguintes pastas:

Primeiro localize no explorador de arquivos o seu Disco Local (C:):

Acesse o Disco Local (C:) e procure a pasta Windows:

https://www.youtube.com/watch?v=JRhZi10lmOU


Acesse a pasta Windows e procure a pasta System32:

Acesse a pasta System32 e procure a pasta drivers:



Acesse a pasta drivers e procure a pasta etc:

Acesse a pasta etc e procuro o arquivo hosts:



Abra o arquivo hosts com o seu editor de texto de preferência. No meu caso eu abri com o
Visual Studio Code.

Adicione uma uma porta nova, igual na linha 27, coloque o IP: 127.0.0.2 e o URL:
www.avaliadortcc.com e salve (CTRL+S).

Caso apareça essa mensagem aperte em “Retry is Admin…” e pronto.

http://www.avaliadortcc.com


Primeira parte concluída, agora vamos para a segunda.

Primeiro localize no explorador de arquivos o seu Disco Local (C:):

Acesse o Disco Local (C:) e procure a pasta xampp:



Acesse a pasta xampp e procure a pasta apache:

Acesse a pasta apache e procure a pasta conf:



Acesse a pasta conf e procure a pasta extra:

Acesse a pasta extra e o arquivo httpd-vhosts:



Abra o arquivo httpd-vhosts com o seu editor de texto de preferência. No meu caso eu abri
com o Visual Studio Code.

Adicione o código do Virtual Host e salve (CTRL+S).



Segunda parte concluída, agora vamos para a terceira.

Pegue a pasta contendo os arquivos do programa e jogue no Disco Local (C:):

Agora vou explicar como importar o banco de dados. Para importar o banco de dados, basta
digitar na barra de endereço do seu navegador “localhost/phpmyadmin”, será direcionado
para a tela do phpmyadmin, nele procure pela opção “importar”, ao clicar nessa opção insira
o arquivo “td_tcc.sql”.

Instruções de Uso do sistema.

Para acessar o sistema digite a URL: www.avaliadortcc.com no seu navegador.

Ao acessar o sistema o usuário pode visualizar os conteúdos do site, para ter acesso ao
sistema de registro de redação e de temas é necessário fazer o login, caso não tenha um
login é preciso realizar o cadastro no sistema. Com o login realizado será possível ver seu
perfil, cadastrar suas redações, visualizar suas redações e temas.

Para o professor acessar a área administrativa digite a URL: www.avaliadortcc.com/admin

Ao acessar a área administrativa é possível modificar todo conteúdo do site.

http://www.avaliadortcc.com
http://www.avaliadortcc.com/admin



