
Instrukcja Instalacji Sklepu Internetowego KQS.store

Wymagania:

• serwer z obsługą języka PHP w wersji minimum 4.3.7
• baza danych MySQL w wersji minimum 4.1
• obsługa loadera IonCube

Potrzebne pliki można pobrać pod adresem http://www.ioncube.com/loaders.php.
Jeśli Twój serwer nie jest przystosowany do obsługi ionCube, poproś administratora o doinstalowanie 
odpowiednich wtyczek.

Instalacja:

➔ Rozpakuj plik  KQS.store_*nr wersji*.exe (zamieszczony na dołączonej płycie CD) i prześlij na serwer 
wszystkie pliki z niezmienioną strukturą katalogów. Należy to zrobić łącząc się z serwerem za pomocą 
klienta FTP (w przypadku serwera kqs.pl prześlij pliki do katalogu 'public_html').

➔ Zmień  atrybuty  katalogów '/galerie',  '/download',  '/admin/tmp'  oraz  pliku  'config.php'  na  takie  żeby 
możliwy był do nich pełny dostęp (CHMOD 777).

Jak zmienić atrybuty plikom i katalogom?

Uruchom  program  Windows  /  Total  Commander (posiada  go  prawie  każdy) 
(http://www.ghisler.com), a następnie połącz się z serwerem FTP na którym przechowywane są 
pliki sklepu.

Zaznacz plik/folder którego atrybuty mają zostać zmienione, a następnie wybierz w górnym menu 
'Pliki/Zmień Atrybuty...'. W otwartym oknie zaznacz wszystkie pola i zatwierdź.

➔ Jeśli po instalacji będziesz chciał zmienić logo sklepu, ustaw atrybuty pliku 'img/logo.jpg' również na 777.

➔ Teraz w przypadku mojego serwera (kqs.pl) trzeba utworzyć w directadminie bazę danych. Wywołaj w 
przeglądarce  adres  http://kqs.pl:2222  .   Po  zalogowaniu  wybierz  odnośnik  'Bazy  danych  MySQL', 
a następnie  'Stwórz  nową baze  danych'.  Po  utworzeniu  program wyświetli  podsumowanie  w postaci 
wszystkich  danych potrzebnych do  połączenia  się  z  nową bazą.  Dane  te  będą  potrzebne  w dalszym 
procesie instalacji więc zapisz je w notatniku.

W przypadku innych serwerów również może być potrzebne utworzenie bazy danych. Metoda może się 
trochę różnić od opisanej powyżej.

➔ Za pomocą przeglądarki wywołaj podkatalog instalacja/ (http://adres-sklepu/instalacja)

➔ Wypełnij wszystkie pola tekstowe odpowiednimi danymi. Przedrostek tabeli można zostawić
standardowy 'kqs_'. Przedrostek umożliwia instalację kilku sklepów na jednej bazie danych.

➔ Jeśli wszystkie dane zostały podane poprawnie sklep powinien się zainstalować.

Jeszcze raz przypominam o konieczności poprawnego ustawienia atrybutów dla pliku config.php

W razie problemów proszę pisać na email: admin@kqs.pl


