Procedura aktualizacji silnika baz danych Firebird do wersji 2.5
Przed rozpoczęciem aktualizacji należy upewnić się, że zainstalowana wersja
ServerDBfC to 5.x. W przypadku posiadania ServerDBfC w wersji 4.x należy
skorzystać z procedury aktualizacji do wersji 5.x.
Aktualizacja silnika baz danych Firebird do wersji 2.5 składa się z 2 etapów:
1. Aktualizacji samego silnika baz danych poprzez aktualizację serwera Firebird
do wersji 2.5.
2. Aktualizacji plików baz danych do formatu odpowiedniego dla nowego silnia
Firebird.

1. Aktualizacja silnika baz danych Firebird do wersji 2.5.
Procedurę aktualizacji rozpoczynamy od sprawdzenia wersji Firebird jaka jest
zainstalowana w naszym systemie. Można tego dokonać poprzez uruchomienie apletu w
Panelu Sterowania:

Inną metodą jest sprawdzenie w oknie podstawowej konfiguracji serwera DBfC
(ServerDBfC Manager):

W przypadku gdy stwierdzona jest wersja: 2.0, 2.1, procedura jest niezbędna.
W przypadku wersji 2.5.1, 2.5.2 procedura aktualizacji Firebird jest opcjonalna, choć
zalecana.
Najnowsza wersja to 2.5.5.
Plik instalacyjny można pobrać z następującej lokalizacji:
Windows 32-bit:
http://file-download.progpol.pl/TelkomBud/Firebird-2.5.5.26952_0_Win32.exe
Windows 64-bit:
http://file-download.progpol.pl/TelkomBud/Firebird-2.5.5.26952_0_x64.exe
Wersje dla pozostałych systemów można ściągnąć ze strony internetowej
produktu:
http://www.firebirdsql.org/en/firebird-2-5/
Przed przystąpieniem do aktualizowania Firebird, należy zatrzymać ServerDBfC i
odinstalować zainstalowaną wersję Firebird !!!
Kroki instalacji serwera Firebird:
a) Akceptacja licencji. Należy zaznaczyć „Akceptuję warunki umowy”, a
następnie kliknąć „Dalej”:

b) Wybór ścieżki do katalogu instalacji. Jeśli nie zachodzi potrzeba
zainstalowania w innym miejscu należy pozostawić domyślny katalogi instalacji i kliknąć
„Dalej”:

c) Wybór wersji Firebird i komponentów serwera. Wersja Classic Server
(SuperClassic) przeznaczona jest dla dostępu wielostanowiskowego, z serwerem
posiadającym więcej niż 2 rdzenie. Wersja Super Server przeznaczona jest dla instalacji
jednostanowiskowych i dla słabszych komputerów 1-2 rdzeniowych. Szczególnie ważne
jest wybranie opcji „Narzędzia programisty i administratora” (niezbędne są narzędzia gbak,

gfix). Wybieramy wersję Firebird i klikamy „Dalej”:

d) Sposób uruchomienia Firebird. Wybieramy „Usługa” i „Uruchamianie Firebird'a
automatycznie przy każdym starcie systemu”. Jeśli we wcześniejszym kroku wybraliśmy
Classic Server, to należy koniecznie zaznaczyć opcję: „Use SuperClassic”. Następnie klikamy
„Dalej”:

e) Instalacja. W następnym oknie klikamy „Instaluj”.
f) Zakończenie instalacji. Zaznaczamy opcję „Czy uruchomić teraz usługę Firebird?” i
klikamy „Zakończ”.

2. Aktualizacja struktury plików baz danych do wersji odpowiedniej dla
Firebird 2.5.

W Manager ServerDBfC wbudowane jest narzędzie do rekonstruowania plików baz
danych, z których korzysta ServerDBfC. Uruchamiamy Manager ServerDBfC poprzez skrót
na pulpicie i klikamy na przycisk: „Uruchom program do konfiguracji podstawowych
parametrów serwera”:

lub bezpośrednio z katalogu instalacji serwera DBfC uruchamiamy setup.bat (dla systemu
Linux: ./setup.sh):

Po uruchomieniu Manager ServerDBfC wybieramy: „13 – zatrzymanie” ( jeśli serwer jest
uruchomiony), a następnie: „5 – opcje zaawansowane”:

A następnie: 22 – Rekonstruowanie bazy danych

Po wybraniu opcji rekonstruowania pojawi się okno komunikatu i pytanie, czy
rekonstrukcja ma zostać wykonana. Po zapoznaniu się z informacjami i upewnieniu się, że
warunki są spełnione, wpisujemy „tak” i przyciskamy ENTER:

Czas wykonywania rekonstrukcji jest uzależniony od wielkości bazy danych, jak i szybkości
komputera. Minimalny czas rekonstrukcji to kilka minut, ale może potrwać też kilkadziesiąt
minut. Podczas rekonstrukcji nie można wyłączać komputera.
Proces rekonstrukcji będzie wyglądał mniej więcej tak:

Musi zakończyć się komunikatem: „Rekonstrukcja POWIODŁA SIĘ”. Jeśli wystąpią jakieś
błędy, zostanie ona przerwana, wyświetlony zostanie komunikat o błędzie, a baza danych
nie zostanie zastąpiona zrekonstruowaną wersją. W przypadku błędów, prosimy o kontakt,
w celu rozwiązania problemu.
Po zakończeniu rekonstrukcji, należy ponownie uruchomić ServerDBfC – opcja: „12
– uruchomienie”.

