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Uwaga do wersji 8.0 
Uwaga - serwer w wersji 8.0 zawiera oficjalny błąd, który powoduje, że nie da go się użyć do 
naszych liczników. Serwer nie obsługuje dużych liter w nazwach tablic. 
Strona błędu: 
https://bugs.mysql.com/bug.php?id=90718 
Strona dotyczy wersji 8.0.11, ale chyba tego jeszcze nie naprawili. 
Póki tego nie zrobią, nie można użyć serwera w wersji 8. 
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Specyfikacja tabel w bazie danych 
https://docs.google.com/document/d/1VUbs9qp127nA9TmJaxXo1W8uEyn-Wb3iP8HN7aXz
b3Y/edit#bookmark=id.b238fa5hwwa 
 
 

Instalacja mySQL na Windows.  
Może to być jeden serwer dla całej sieci sklepów, ale musi mieć publiczny adres IP.  
Druga ewentualność to serwer w sieci lokalnej - w takiej sytuacji zaleca się go zainstalować 
razem z generatorem raportów. 
 

Opis procesu instalacji: 
http://taxmachine.pl/taxmachine-2/konfiguracja/konfiguracja-mysql.html 
 
 
 

Sprawdzenie czy jest zainstalowany mySQL 
Sprawdzamy czy jest zainstalowany w systemie  mySQL wpisująć w wyszukiwarkę 
systemową mysql 
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Jeżeli pojawi się mySQL X.X Command Line Client, to mySQL jest zainstalowane. 
W takim przypadku musimy znać hasło root, które zostało podane przy instalacji. My 
zalecamy do pracy w sieci lokalnej Letronik65. Jeżeli serwer widoczny jest w internecie, 
haslo musi być inne. 
 
Jeżeli mySQL X.X Command Line Client się nie pojawi, musimy zainstalować mySQL. 
 

Pobieranie  instalki mySQL dla Windows 
https://dev.mysql.com/downloads/windows/installer/5.7.html 
 
 
Na stronie wybieramy jak niżej. 
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Pojawi się strona: 
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Możemy się zalogować, zarejestrować lub pobrać bez konta. Pobierany plik. 
 

Sprawdzenie sumy kontrolnej archiwum instalacyjnego. 
Wskazane jest sprawdzenie integralności pobranego pliku. Jeden ze sposobów opisany jest 
w załączniku. 

Właściwa instalacja mySQL na Windows 
Jeżeli ciągi sumy są identyczne, plik został pobrany prawidłowo i możemy go instalować. 
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Udzielamy zezwoleń: 
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Akceptujemy licencję: 

 
Wybieramy rodzaj instalacji: 
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Wybierz sam serwer lub wszystkie produkty jak niżej: 

 
 
Uruchamiamy instalację: 
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Rozpocznie się instalacja: 

 
 
I zakończy: 
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Rozpocznie się konfiguracja: 
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Dalej: 
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Dalej: 

 
Podaj hasło root. Nie możesz go zapomnieć. Zapisz sobie w bezpieczny sposób. Jeżeli 
serwer będzie widoczny tylko w sieci lokalnej, ostatecznie użyj hasła Letronik65% 

12 



 
Dalej: 
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Dalej. 
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Dalej: 
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Konfiguracja serwera mySQL na Windows. 

 
 
 
Dalej 

 
Dalej: 
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Pojawi się okno MySQL Workbench, które zamykamy: 

 

 

Sprawdzenie serwera. 
Uruchamiamy wiersz poleceń bazy. 
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Otworzy się okno: 

 
Wpisujemy wcześniej wprowadzone hasło root, np: proponowane wyżej Letronik65%, i 
uruchomi się MySQL  monitor: 

 
 
Uwaga: komendy mySQL kończą się średnikiem. Jeżeli wciśniemy enter bez średnika, 
komenda się nie wykona. Możemy dopisać średnik w następnej linii i wcisnąć enter - 
komenda powinna zadziałać. 
Wpiszmy ze średnikiem na końcu: 
show databases; 
mysql> show databases; 

+--------------------+ 

| Database           | 
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+--------------------+ 

| information_schema | 

| mysql              | 

| performance_schema | 

| sys                | 

+--------------------+ 

4 rows in set (0.04 sec) 

 

mysql> 

Wpisujemy: 
 SHOW VARIABLES LIKE 'lower_case_table_names'; 
mysql> SHOW VARIABLES LIKE 'lower_case_table_names'; 

+------------------------+-------+ 

| Variable_name          | Value | 

+------------------------+-------+ 

| lower_case_table_names | 1     | 

+------------------------+-------+ 

1 row in set, 1 warning (0.03 sec) 

 

mysql> 

Jeżeli odpowiedzi systemu są jak wyżej, serwer bazy danych pracuje prawidłowo. Niestety 
nie rozróżnia wielkości liter, czego wymaga licznik lOVC. Musimy zmienić konfigurację 
serwera. 

Zmiana konfiguracji. 
Zatrzymujemy serwer: 
Otwieramy wiersz poleceń: 
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W wierszu poleceń wpisujemy: 

"C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.7\bin\mysqladmin" -u root -p shutdown 

Pojawi się prośba o hasło: 

C:\WINDOWS\system32>"C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.7\bin\mysqladmin" -u root 

-p shutdown 

Enter password: *********** 

C:\WINDOWS\system32> 

Nie ma błędu - serwer zatrzymany. Można to sprawdzić w aplikacji Usługi. 

Edycja pliku konfiguracyjnego my.ini - wymuszenie obsługi 
dużych liter w nazwach tablic - lower_case_table_names=2 
Otwieramy notatnik, a w notatniku plik my.ini jak niżej. Musimy ustawić filtr na:  
Wszystkie pliki (*.*): 

 
 
Do pliku dopisujemy linię: 
w pliku wyszukujemy frazy lower_case: 
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W pliku zamieniamy 
lower_case_table_names=1 
na  
lower_case_table_names=2 
i zapisujemy plik. 
 
Gdyby w pliku nie było linii zaczynającej się 
lower_case_table_names= 
to na końcu pliku dopisujemy 
lower_case_table_names=2 
i zapisujemy plik. 
 
 
 
 
Zapisujemy inicjujemy serwer w wierszu poleceń uruchomionym w trybie administratora: 

"C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.7\bin\mysqld" --initialize 

C:\WINDOWS\system32>"C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.7\bin\mysqld" --initialize 

C:\WINDOWS\system32> 

Następnie uruchamiamy serwer 

"C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.7\bin\mysqld" 

Sprawdzenie serwera i dużych liter w nazwach 
Niestety inicjacja zmieniła hasło serwera. Znajdziemy go w logu mySQL. 
Notatnikiem otwieramy plik ( z filtrem wszystkie pliki): 
C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.7\data\nazwa_komputera.err i szukamy frazy 
root@localhost 
Po dwukropku jest nowe hasło. Jeżeli hasło kończy się na dwukropek lub średnik to ten znak 
też należy do hasła. 
np: 
root@localhost: OOzAbh9Wq#3z 
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Kopiujemy hasło i otwieramy monitor mySQL 5.7command line client, wpisujemy hasło i 
enter. 
Następnie zmieniamy hasło na ustalone wcześniej wpisując (na końcu w cudzysłowiu 
ustalone hasło): 
ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED BY 'Letronik65%';↵ 

mysql> ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED BY 'Letronik65%'; 

Query OK, 0 rows affected (0.00 sec) 

Następnie sprawdzamy konfigurację wpisując: 
SHOW VARIABLES LIKE 'lower_case_table_names';↲ 
 
mysql> SHOW VARIABLES LIKE 'lower_case_table_names'; 

+------------------------+-------+ 

| Variable_name          | Value | 

+------------------------+-------+ 

| lower_case_table_names | 2     | 

+------------------------+-------+ 

1 row in set, 1 warning (0.02 sec) 

 

mysql> 

 

Tworzenie bazy i użytkownika oraz hasła dla 
licznika. 
Tworzymy bazę danych dla licznika - wybieramy  nazwę, tutaj test - wpisujemy 
create database test character set utf8 collate utf8_polish_ci;↲ 
 

mysql> create database test character set utf8 collate utf8_polish_ci; 

Query OK, 1 row affected (0.02 sec) 

Tworzymy użytkownika o wybranej nazwie, tutaj test i ustalonym haśle wwwLetronikPl. 
Wpisujemy: 
GRANT ALL PRIVILEGES ON test.* TO 'test'@'%' IDENTIFIED BY 'wwwLetronikPl';↲ 
 

mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON test.* TO 'test'@'%' IDENTIFIED BY 'wwwLetronikPl'; 

Query OK, 0 rows affected, 1 warning (0.00 sec) 

 

Pozostaje jeszcze sprawdzić adres serwera.  
Otwieramy wiersz polecenia i wpisujemy  
ipconfig↲ 
W pojawiającym się tekście odnajdujemy: 
 
Ethernet adapter ethernet: 

 

   Connection-specific DNS Suffix  . : 

   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::6993:315f:a41c:b93c%8 

   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.1.35 

   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 

   Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1 

 

Cyfry po przecinku są adresem IP 
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.1.35 
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Mamy teraz wszyskie dane basy danych dla licznika letronikOVC 
 
Nazwa hosta: 192.168.1.35 
Nazwa bazy danych: test 
Nazwa użytkownika: test 
Hało: wwwLetronikPl 

Testowanie bazy z licznikiem. 
Możemy skonfigurować licznik na tą bazę (instrukcja na stronie: 
https://letronik.pl/produkty/liczniki/lOVC/pic/lovcInstall.pdf) 

 
I zresetować. 
Po kilku minutach możemy sprawdzić MySQL command line client, czy w bazie pojawiły się 
odpowiednie tabele. Uruchamiamy MySQL command line client i wybieramy bazę danych: 
use test; 
mysql> use test; 

Database changed 

mysql> 

Następnie listujemy tablice: 
 show tables; 
mysql> show tables; 
+------------------+ 
| Tables_in_test   | 
+------------------+ 
| 16037325AFiles   | 
| 16037325AMinutes | 
| 16037325A_201810 | 
+------------------+ 
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3 rows in set (0.00 sec) 
 
mysql> 
mysql> show tables; 

+------------------+ 

| Tables_in_test   | 

+------------------+ 

| 16037325AFiles   | 

| 16037325AMinutes | 

| 16037325A_201810 | 

+------------------+ 

3 rows in set (0.00 sec) 

 

mysql> 

Są wszystkie 3 tablice  licznika. 
Możemy sprawdzić rekordy w wybranej tablicy: 
 select * from  16037325AMinutes; 
mysql> select * from  16037325AMinutes; 

+--------------+----------+--------+--------+-------+ 

| recordTime   | increase | errPho | errCom | state | 

+--------------+----------+--------+--------+-------+ 

| 201810111534 |        0 |      1 |      0 | t     | 

| 201810111535 |       15 |      0 |      0 | t     | 

| 201810111536 |       17 |      0 |      0 | t     | 

| 201810111537 |       17 |      0 |      0 | t     | 

| 201810111538 |       17 |      0 |      0 | t     | 

| 201810111539 |       16 |      0 |      0 | t     | 

+--------------+----------+--------+--------+-------+ 

6 rows in set (0.00 sec) 

 

mysql> 

 

Baza gotowa i sprawna. 

Załączniki: 

Sprawdzanie integralności sumy instalki. 
Możemy sprawdzić integralność pobranego pliku (nie jest to niezbędne, ale wskazane) 
np: narzędziem  
http://code.kliu.org/hashcheck/ 
 
Po zainstalowaniu tego narzędzia odszukujemy plik instalki mySQL i klikamy go prawym 
klawiszem. 
Klikamy Utwórz plik sumy kontrolnej… 
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Powstanie plik mysql-installer-community-8.0.12.0.msi.md5 który zapisujemy i otwieramy 
notatnikiem. 
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Ze strony pobierania kopiujemy sumę MD5 
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I wklejamy do notatnika: 

 

 

 

Koniec. 
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