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Instalacja upgrade programu - Sybase
Program PC-Market 7.1 posiada nieco zmienionę strukturł bazy danych w stosunku do pierwszej
wersji 7.0. W bazie zostaży dodane nowe pola w zwię zku z jego nowymi mozliwosciami (kategorie,
nowe pola na karcie kontrahenta i towaru, wspo żpraca programo w w sieci sklepo w).
Dlatego wił c opro cz instalacji programu nalez y przeprowadzicrowniez konwersją bazy
danych ze starej struktury 7.0 do nowej 7.1. Proces instalacji odbywa sił wił c w dwo ch etapach:
- instalacja samego programu
- operacja konwersji bazy (ro zna dla wersji Sybase i MSDE)
Konwersji dokonuje sił przy pomocy nowego narzł dzia o nazwie PCMBak.exe. Jego dziażanie
opisalismy w dalszej czł sci dokumentu.

Instalacja upgrade programu do wersji 7.1
Instalacja na serwerze lub wersji jednostanowiskowej
Program nalezy zainstalowac przy pomocy Setup.exe żę cznie z bazę danych. Podczas instalacji
nalezy wybrac bazł o nazwie ”Baza_podstawowa_7_1–:

W przypadku, gdy bł dzie dokonywana konwersja z peżnej (zarejestrowanej) wersji 7.0 bazą
nalez y zarejestrowacprzy pomocy klucza serializacyjnego (serial.enc). Dobrze jesli zrobisz to
juz podczas instalacji programu.
PC-Market 7.1 zostanie zainstalowany w innym katalogu, niz poprzednia wersja. Podczas instalacji
poprzednia wersja nie jest nadgrywana, lecz umieszczana obok, w osobnym katalogu:
PC-Market 7.0:
\Program Files\Insoft\PCMWin
PC-Market 7.1:
\Program Files\Insoft\PCMWin_7_1
Po zainstalowaniu programu PC-Market 7.1 bł dzie wił c mozna dalej korzystac z wersji 7.0.

Instalacja na stacji klienckiej
Podczas tej operacji instalowany moze byc sam program PC-Market 7.1. Instalator nie bedzie
wtedy ingeroważ w konfiguracjł baz danych. Zmiany konfiguracji bazy musisz dokonac
samodzielnie.
1). Uruchom Setup.exe z parametrem ź peżnę sciezkę do pliku konfiguracyjnego SetupNoDB.cfg.
Np.
Setup.exe .\SetupNoDB.cfg.
Mozesz tez posżuzyc sił plikiem wsadowym SetupNoDB.bat, kto ry znajdziesz w katalogu
instalatora.
2). Popraw juz istnieję cy ODBC DSN wskazuję c nowę prawidżowę nazwł bazy 7.1 w sieci:

Po tej operacji stacja kliencja PC-Market 7.1 powinna pożę czyc sił z nowę bazę .

Konwersja bazy danych do wersji 7.1
1). Po zainstalowaniu, w Menu Start znadń nowę opcjł o nazwie ”PCMBak (archiwizacja i
konwersja baz)–. Uruchom ję :

Przy pomocy programu PCMBak moz esz wyeksportowac bazą z wersji 7.0 do pliku *.M5B, a
nastąpnie plik taki wcił gnł c do nowo zaóoz onej bazy 7.1. Program PCMBak, podczas importu
automatycznie wykryje nowy format bazy i dokona wóasciwej konwersji. Opro cz tego program ten
moz e sóuz yc do archiwizacji (pe ónej lub przyrostowej) oraz do konwersji baz danych pomiądzy
ro z nymi modelami SQL (np. pomiądzy MSDE i Sybase).
2). Wyeksportuj starę bazł danych do pliku M5B. W tym celu wybierz bazł danych, nacisnij ”Alt-A
Archiwizacja– i wskaz nazwł pliku M5B, oraz katalogu, gdzie chcesz umiescic tł kopił :

3). Po zakonczeniu eksportu, zaimportuj zawartosc utworzonego pliku M5B do nowej bazy 7.1. W
tym celu:
- nacisnij ”Alt-O Odzysk–
- do listy pliko w dodaj wczesniej utworzony plik M5B
- upewnij sił , ze w okienku zgadzaję sił numery seryjne programo w. Jesli u go ry nie ma
numeru seryjnego ź znaczy to, ze nie zarejestroważes bazy docelowej przy pomocy programu
Setup.exe:

Numery seryjne baz musz„ byczgodne.

- nacisnij ”F2 OK– rozpocznie sił proces konwersji
Po zakonczeniu konwersji mozesz juz korzystac z wersji 7.1 programu!

Instalacja upgrade programu - MSDE
Instalacja upgrade programu do wersji 7.1
Instalacja programu na serwerze
Podczas tej operacji zainstalowany zostanie program oraz utworzona nowa baza w wersji 7.1.
1). Czy zmieniażes hasżo administratora (”sa–) MSDE? Jesli nie (lub nie wiesz o co chodzi) ź pomin
ten punkt. Jesli tak, to musisz wprowadzic poprawkł w pliku SetupMSDE.cfg. Znajdń linił :

EXECUTE=<InstallMSDE>\Binn\osql.exe -Usa -P -iC:\Mssql7\PCMMSQ71.SQL
Jest to wywożanie edytora polecen MS SQL, kto ry w tym wypadku żę czy sił z serwerem na
domyslne ”puste hasżo–. Jesli kiedys zmieniażes hasżo ź wprowadń je zaraz po parametrze ”-Pł.
2). Uruchom Setup.exe z parametrem ź peżnę sciezkę do pliku konfiguracyjnego SetupMSDE.cfg.
Np.
Setup.exe .\SetupMsde.cfg.
Mozesz tez posżuzyc sił plikiem wsadowym SetupMSDE.bat, kto ry znajdziesz w katalogu
instalatora.
3). Zainstaluje sił program PC-Market oraz do listy baz MSDE zostanie dodana nowa baza w
wersji 7.1 o nazwie pcmwin_7_1. W programie PC-Market bł dzie ona widoczna pod nazwę
pcmwin_mssql_71.

Instalacja na stacji klienckiej
Podczas tej operacji instalowany jest sam program PC-Market 7.1. Instalator nie ingeruje w
konfiguracjł baz danych. Podżaczenia stacji klienckiej do serwera musisz dokonac samodzielnie
wedżug instrukcji MSDE.hlp.
1). Aby zainstalowac program w ten sposo b uruchom program Setup.exe z parametrem ź peżnę
sciezkę do pliku konfiguracyjnego SetupNoDB.cfg. Np.
Setup.exe .\SetupNoDB.cfg.
Mozesz tez posżuzyc sił plikiem wsadowym SetupNoDB.bat, kto ry znajdziesz w katalogu
instalatora.
2). Podczas podżę czania stacji klienckiej do serwera pamił taj, ze musisz podżę czyc sił do bazy o
nowej nazwie pcmwin_7_1. Wystarczy, ze odpowiednio zmodyfikujesz konfiguracjł ODBC DSN.
3). Pamił taj, ze zmieniża sił ro wniez nazwa uzytkownika, na kto ry bł dzie logoważ sił PC-Market
(UserId) . Konfiguracja bazy w samym programie Setup -> Wśasciwosci powinna wyglę dac
mniej wił cej tak:

Hasóo do bazy danych jest inne dla bazy zarejestrowanej, inne dla bazy demo. Program PC-Market
przechowuje hasóo do bazy w zakodowanym parametrze SerNo.

Przydatne narze dzia
W katalogu MSDE znajduje sił kilka rzeczy przydatnych podczas konfiguracji MSDE:
Pcmmsql71.sql
Make.bat
Makelog.bat
Drop.bat

PCMODBC.reg
MSDE.hlp

Zawiera peżny skrypt SQL sżuzę cy do tworzenia bazy danych 7.1 dla silnika
MSDE. Ten skrypt jest ro wniez wywożywany przez instalator.
Przykżad utworzenia nowej bazy na podstawie powyzszego skryptu
To samo, lecz z logiem operacji do pliku.
Przykżad zmiany hasża dla nowo zainstalowanej bazy oraz usunił cia tej
bazy. Jesli baza byża juz zarejestrowana, przed usunił ciem nalezy
przywro cic hasżo wersji demo: TPWVFSAD.
Przykżad wpiso w w rejestrze instaluję cych nowy ODBC DSN oraz dodaję cy
bazł do listy baz program PC-Market 7. Podobne skrypty tworzy instalator.
Instrukcja konfiguracji MSDE

Konwersja bazy danych do wersji 7.1
1). Zarejestruj bazł danych przy pomocy pliku serial.enc. W tym celu uruchom program Setup.exe
(tym razem bez zadnego parametru). Uruchom Rejestracja / konfiguracja bazy danych ->
wskaz bazą pcmwin_mssql_7_1 -> nacisnij ”Zarejestrujł...
2). W Menu Start znadń nowę opcjł o nazwie ”PCMBak (archiwizacja i konwersja baz)–.
Uruchom ję :

Przy pomocy programu PCMBak moz esz wyeksportowac bazą z wersji 7.0 do pliku *.M5B, a
nastąpnie plik taki wcił gnł c do nowo zaóoz onej bazy 7.1. Program PCMBak, podczas importu
automatycznie wykryje nowy format bazy i dokona wóasciwej konwersji. Opro cz tego program ten
moz e sóuz yc do archiwizacji (pe ónej lub przyrostowej) oraz do konwersji baz danych pomiądzy
ro z nymi modelami SQL (np. pomiądzy MSDE i Sybase).
3). Wyeksportuj starę bazł danych do pliku M5B. W tym celu wybierz bazł danych, nacisnij ”Alt-A
Archiwizacja– i wskaz nazwł pliku M5B, oraz katalogu, gdzie chcesz umiescic kopił .

4). Po zakonczeniu eksportu zaimportuj zawartosc utworzonego pliku M5B do nowej bazy 7.1. W
tym celu:
- nacisnij ”Alt-O Odzysk–
- do listy pliko w dodaj wczesniej utworzony plik M5B
- upewnij sił , ze w okienku zgadzaję sił numery seryjne programo w. Jesli u go ry nie ma
numeru seryjnego ź znaczy to, ze nie zarejestroważes bazy docelowej przy pomocy programu
Setup.exe:

Numery seryjne baz musz„ byczgodne.

- nacisnij ”F2 OK– rozpocznie sił proces konwersji
Po zakonczeniu konwersji mozesz juz korzystac z wersji 7.1 programu!
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