Instalace databázové podpory Firebird 2.5.2
Úvod:
Databázovou podporu buď nainstalujete společným instalátorem (bod 1.), který nevyžaduje žádný
zásah a nastavování parametrů instalace nebo/a spuštění, nebo použijte konkrétní verzi podle svého
počítače (bod 2. a bod 3.). V případě, že již máte nainstalovánu nějakou starší verzi serveru, je nutno
instalaci přerušit a tuto starší verzi odinstalovat.
Před jakoukoliv instalací nebo manipulací s databázovým serverem se doporučuje zazálohovat si
data.
V některých případech bude potřeba opravit struktury dat v datových souborech před možným
použitím po upgrade na verzi 2.5.xx. Tato operace vysoce přesahuje možnosti tohoto manuálu, a
měla by být vykonána za pomocí odborných nástrojů. V případě potřeby se na nás prosím obraťte.
Obsah:
1. Instalace společným instalátorem
a. Znovuspuštění instalace společným instalátorem
2. Stažení konkrétní verze programu (32 bit nebo 64 bit)
3. Ruční spuštění instalace serveru
4. Odinstalace případné předchozí verze

1. Instalace společným instalátorem
Z našich stránek http://www.tichy-software.com/firebird stáhněte položku společného instalátoru

Po spuštění instalátoru se rozbalí pomocné soubory do přednastaveného adresáře c:\install_fbserver
a pustí se instalační program, který zdetekuje typ operačního systému Windows, a podle toho pustí
příslušnou instalaci a nastaví všechny parametry.

Zde zvolíme tlačítko
„Rozbalit“

Pozn: velikost a počet
souborů se může v dalších
verzích lišit…

Je provedena
detekce
operačního
systému – zde
x64 (64bit)
A po stisku
tlačítka
„Nainstaluj“ se
provede
instalace
serveru.

Instalace může skončit buď úspěchem.

V tom případě není co dále dle tohoto manuálu postupovati.

Nebo neúspěchem – zde je například vypsán důvod chyby

a dále pak také je vypsána chybová hláška u původního programu

a. Znovuspuštění instalace společným instalátorem
V tomto případě budeme pokračovat v tomto návodu bodem 4 a po jeho dokončení se k instalaci
vrátíme, a instalaci spustíme buď znovu, nebo v adresáři c:\install_fbserver najdeme aplikaci
FB_install.exe

2. Stažení konkrétní verze programu (32 bit nebo 64 bit)
podle typu operačního systému Windows vybereme na stránkách buď 64-bitovou variantu nebo 32bitovou variantu instalace.
Typ systému Windows zjistíme například v Ovládacích panelech – Systém:

Podle tohoto na http://www.tichy-software.com/firebird nebo na http://www.firebirdsql.org
stáhneme příslušnou variantu instalace

3. Spuštění instalace serveru
Stažený instalátor spustíme, a po odsouhlasení projdeme všechny obrazovky instalace

vybereme si například češtinu jako instalační
jazyk.

A celou instalaci projdeme, bez jakýchkoliv změn v nastavení.
Zde je potřeba potvrdit
podmínky licenční
smlouvy.

V další sekci jsou poznámky k instalaci.. tyto je možné přečíst. Pro instalaci do OS Vista je potřeba
spustit instalační program jako správce.
Po proklikání instalace tlačítkem Další je instalace na konci hotova a náš návod zde tímto končí.

4. Odinstalace předchozí verze

Použijeme standardní odinstalační proveduru obsaženou v systému Windows, například přes
Ovládací panely najdeme programy a zde volbu „Přidat nebo odebrat programy“

Zde po otevření seznamu nainstalovaných programů najdeme „Firebird server…“ a stiskneme
„odinstalovat“

Po proběhlé odinstalaci můžeme provést instalaci novou buď dle bodu 1. Nebo 2. a 3..
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