KA2 System i bazy danych
Dla poprawnej pracy programu (uzyskania połączenia z bazą danych) login, służący do połączenia
programu z serwerem, musi spełniać odpowiednie wymagania, uzależnione od rodzaju bazy danych.

Microsoft Sql Server 2000
Login, przypisany do bazy danych dla programu KA2 System, musi mieć nadane uprawnienie bazy
danych db_owner.

Microsoft Sql Server 2005/2008
Login, przypisany do bazy danych dla programu KA2 System, musi mieć nadane uprawnienie bazy
danych db_owner. W przypadku Microsoft Sql Server 2005/2008 login musi mieć również nadane
uprawnienie serwera VIEW SERVER STATE.
W przypadku baz opartych o Microsoft Sql Server (2000, 2005, 2008) powyższe wymagania są spełnione
w przypadku gdy login posiada nadane uprawnienie administratora systemowego (sysadmin). Ze
względów bezpieczeństwa nie jest to jednak polecane rozwiązanie.

MySQL 5.0, 5.1
Baza danych typu InnoDB.
Login musi mieć nadane uprawnienie do tworzenia struktury bazy danych i edycji danych
(SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, CREATE, DROP, INDEX, ALTER)
oraz uprawnienie globalne PROCESS.
W pliku konfiguracyjnym serwera (my.cnf lub my.ini) należy zmienić (ustawić) parametr:
max_allowed_packet=8M

Zestawy znaków

W przypadku serwera MySQL należy pamiętać iż domyślne ustawienia zestawów znaków nie obsługują
polskich znaków diakrytycznych (czyli liter charakterystycznych dla polskiego alfabetu; polskich
ogonków). Jeżeli na serwerze nie została przeprowadzona konfiguracja zestawów znaków, podczas
tworzenia bazy danych dla programu KA2 System należy wskazać jaki zestaw znaków będzie ona
domyślnie wykorzystywać (tabele bazy danych oraz kolumny tekstowe będą to ustawienie „dziedziczyć”
z bazy danych).
Z oczywistych względów wybór zestawu znaków zawęża się do:
•

latin2; zestawu znaków dla europy środkowej,

•

utf8; uniwersalnego zestawu znaków.

Dla zestawu znaków utf8 dodatkowo należy ustawić domyślny zestaw porównywania i sortowania
ciągów znaków (collation): utf8_polish_ci.
Przykład polecenia tworzącego bazę danych z domyślnym zestawem znaków latin2:
CREATE DATABASE ka2system CHARACTER SET latin2;

Przykład polecenia tworzącego bazę danych z domyślnym zestawem znaków utf8:
CREATE DATABASE ka2system CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_polish_ci;
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Program KA2 System, w formularzu ustawień połączenia z bazą danych na serwerze MySQL, udostępnia
do wyboru listę zestawu znaków. Opcje listy do wyboru:
•

ustawienia serwera; w przypadku kiedy domyślny zestaw znaków serwera jest taki sam jak
domyślny zestaw znaków przypisany do bazy danych programu,

•

latin2 lub utf8; w przypadku kiedy domyślny zestaw znaków dla serwera jest inny niż domyślny
zestaw znaków przypisany do bazy danych.

Firebird 2.1
(Wsparcie dla Firebird zostało wstrzymane, obecnie bazy danych Firebird nie są obsługiwane)
Podczas tworzenia bazy danych dla programu KA2 System minimalny rozmiar strony dla bazy danych
musi wynosić co najmniej 4096, w przypadku zastosowanie mniejszego rozmiaru strony nie zostanie
poprawnie utworzona struktura bazy danych.
Zestawy znaków

W przypadku serwera Firebird dopuszczane zestawy znaków do ISO8859_2 oraz UTF8.

Informacje dodatkowe
Program KA2 System nie stawia innych wymagań dotyczących bazy danych lub loginu. Baza danych
przeznaczona dla programu może mieć nadaną dowolną nazwę. Login, służący do połączenia programu z
serwerem, może mieć nadaną dowolną nazwę i hasło. W przypadku Microsoft Sql Serwer (2000, 2005,
2008) można stosować autentykację Windows lub Sql Server, oczywiście po spełnieniu wyżej
określonych warunków.

Archiwizacja bazy danych
Nie określamy zaleceń dotyczących archiwizowania bazy danych.
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