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INSTALACJA ŚRODOWISKA 
 

1. Do uruchomienia aplikacji Mr_Buggy należy pobrać i zainstalować bazę danych MySQL. 

Znane wspierane wersje to 5.6.12.0 

2. Aby ściągnąć  instalator  przejdź do strony: 

http://dev.mysql.com/get/Downloads/MySQLInstaller/mysql-installer-community-

5.6.12.0.msi/from/http:/cdn.mysql.com/ 

3. W celu wykonania instalacji bazy danych MySQL uruchom instalator mysql-installer-

community-5.6.12.0.msi.  

 

4. W pierwszym kroku wyraź zgodę na wprowadzenie zmian na komputerze. 

 

 
 

5. Następnie wybierz opcję „Install MySQL Products“: 
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6. Należy zapoznać się z regulaminem, zaakceptować go oraz przycisnąć przycisk „Next >“: 
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7. Na kolejnym ekranie zaznacz „Skip the check for updates“ i naciśnij „Next >“: 
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8. Na ekranie "Choosing a Setup Type" wybierz "Custom": 

 

 

9. Następnie wybierz „MySQL Server 5.6.12” oraz w sekcji „Applications” wybierz tylko 

opcję "MySQL Notifier 1.0.3": 
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10. W sekcji “MySQL Connectors” wybierz “Connector/NET6.6.5” oraz naciśnij „Next >“: 

 

 

11. Na ekranie „Check Requirements” naciśnij klawisz „Next >”. 

 

12. Na ekranie „Installation Progress” naciśnij klawisz „Execute” i naciśnij „Next >”: 



Mr Buggy - Instalacja środowiska   6 

 

 

13. Na ekranie „MySQL Server Configuration“ naciśnij „Next >”. 

 

14. W konfiguracji MySQL zdefiniuj swoje hasło do bazy i ZAPAMIĘTAJ je, naciśnij „Next 

>“ : 
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15. Na kolejnym ekranie naciśnij „Next >“: 
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16. Na ekranie „Configuration Overview“ naciśnij „Next >“. 

 

17. Na ekranie „Installation Complete“ naciśnij „Finish“. 

 

18. Następnie uruchom Start -> MySQL 5.6 Command Line Client. Po uruchomieniu podaj 

hasło, którego użyłeś podczas instalacji i naciśnij enter: 
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19. Następnie wpisz polecenie: CREATE DATABASE mr_buggy; i naciśnij enter: 

 

 

20. Teraz można uruchomić aplikację do mistrzostw – MrBuggy.exe. W pierwszym oknie 

podajesz dane: 

 

  

Nazwa użytkownika: root 

Hasło: <HASŁO Z INSTALACJI> 

Adres serwera: localhost 

Nazwa bazy danych: mr_buggy 

Zaznacz check box „nowa instalacja“ 

Naciśnij przycisk „OK“ 

 

 

21. Po prawidłowym połączeniu z bazą otworzy się okienko do utworzenia konta super 

administratora aplikacji MrBuggy. 
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GRATULUJEMY – instalacja została wykonana prawidłowo. 

 

 

 

WAŻNE: 

Jeśli nastąpi problem podczas użytkowania bazy danych należy ją przeinstalować.   

REINSTALACJA 

1. Usuń plik MrBuggy.cfg z folderu aplikacji 

2. Usuń bazę danych przy użyciu komendy: DROP DATABASE mr_buggy; 

3. Powtórz punkty od 16 w procesie instalacji. 

 


