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Konfiguracja wstępna – tworzenie bazy danych 

Wybrane wersje oprogramowania ADAPS posiadają możliwość zapisu i odczytu danych z bazy 

danych MySQL. By skorzystać z tej funkcjonalności niezbędne jest przygotowanie środowiska MySQL 

- szczegółowa instrukcja instalacji i tworzenia bazy danych dostępna jest na stronie 

https://apautomatyka.pl/download/man_obsluga_MySQL.pdf. Po wykonaniu tej operacji użytkownik 

powinien znać nazwę bazy danych, nazwę użytkownika bazy, hasło do bazy danych oraz adres bazy 

danych (host), które będą niezbędne do konfiguracji programu ADAPS. 

Konfiguracja oprogramowania ADAPS 

 

Po zainstalowaniu bazy danych należy wprowadzić odpowiednia ustawienia w oknie aplikacji ADAPS. 

W tym celu należy z bocznego panelu wybrać ikonę  Opcje projektu. Następnie przejść do zakładki 

Baza danych, zaznaczyć opcję Zapisz dane do bazy danych oraz uzupełnić parametry bazy danych 

- nazwę bazy danych, nazwę użytkownika bazy, hasło do bazy danych oraz adres bazy danych 

(host). 

 

Rys. 1. Opcje projektu – zakładka Baza danych 

http://www.apautomatyka.pl
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Następnie należy wybrać przycisk Walidacja bazy danych - połączenie z bazą danych zostanie 

sprawdzone, a jej struktura zostanie automatycznie skonfigurowana pod wymagania programu. Jeśli 

wszystkie dane zostały wpisane poprawnie walidacja zostanie zakończona komunikatem Walidacja 

bazy danych zakończona - POPRAWNIE. 

 

 

Rys. 2. Walidacja bazy danych 
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Konfiguracja oprogramowania ADAPS Viewer 
Ostatnim krokiem jest skonfigurowanie oprogramowania do podglądania aktualnych wartości  

i tworzenia raportów - ADAPS Viewer. W folderze głównym programu ADAPS Viewer należy znaleźć 

plik connection.ini, następnie korzystając z wybranego edytora, uzupełnić parametry bazy danych - 

nazwę bazy danych, nazwę użytkownika bazy, hasło do bazy danych oraz adres bazy danych (host). 

 
 

 

Po zapisaniu pliku można uruchomić aplikację ADAPS Viewer. Jeśli wszystko zostało porwanie 

skonfigurowane, na górze okna zostanie wyświetlona informacja Połączono poprawnie z bazą 

danych oraz odczytane zostaną najnowsze dane z bazy. 

 

 

 

Więcej informacji dotyczących oprogramowania ADAPS wraz z filmikami instruktażowymi dostępne na 

stronie producenta - www.apone.eu/adaps/. 
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