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1. Γενικά περί KOHA
Οι οδηγίες εγκατάστασης από το community koha είχαν διάφορα προβλήματα στην εγκατάσταση (προσοχή γιατί υπάρχει
και άλλο proprietary fork - η αρχική ομάδα διασπάστηκε και ακολούθησε διαφορετική πορεία οπότε υπάρχουν 2
προϊόντα). Εμείς θέλουμε το open source άρα το community version http://koha-community.org/
και όχι το (LibLime Koha http://www.koha.org/ )

.

Eξαιτίας των προβλημάτων στις οδηγίες εγκατάστασης (είτε για debian είτε για ubuntu12 14 κλπ τα δοκιμασα όλα) τελικά
χρησιμοποίησ την έκδοση easykoha από το http://sourceforge.net/projects/vkmkoha/

Εικόνα 2 Easykoha διαχειριστικό – backend screenshot

Εικόνα 1 Original Easykoha screenshots

Εικόνα 3 Πρόβλημα μετά από upgrade σε 14.04 LTS

Έχουμε εγκαταστήσει το EASYKOHA VM. 1CPU, 1024MB 1 Χρειάζεται για να βγαίνει χωρίς proxy (εκτός εάν ο proxy αφήνει
για το Koha και μόνο συγκεκριμένες πόρτες όπως παρακάτω). Τα αιτήματα γιατί το πρωτόκολλο Ζ39.50 (σύνδεση με online
3

M. Παιγνιγιάννης - 2 Φεβρουαρίου 2015
βιβλιοθήκες όπως του Αμερικάνικου Κονγκρέσου ή εθνική βιβλιοθήκη) γίνεται μέσω UDP πακέτων προς την πόρτα 210
(κάποιες άλλες βιλβιοθήκες έχουν άλλες πόρτες) και όχι μέσω πόρτας 80. British Library 9909, BRITISH NATIONAL
BIBLIOGRAPHY 9909, COLUMBIA UNIVERSITY 7090, COPAC – LIBRARY OF CONGRESS – NATIONAL LIBRARY OF GREECE –
SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES 210

Η αναβάθμιση από ubuntu 12.04LTS σε 14 έχει πρόβλημα με τις βιβλιοθήκες των xwindows. Το δοκίμασα και
όλα λειτουργούν κανονικά εκτός από το ότι δεν μπορείς να δουλέψεις στην κονσόλα σε ανάλυση πάνω από
800Χ600 γιατί δημιουργεί διπλή επικαλυπτόμενη επιφάνεια εργασίας. (δες παραπάνω στη σελίδα 3 Εικόνα 3
Πρόβλημα μετά από upgrade σε 14.04 LTS

Είχαμε ξεκινήσει να δουλεύουμε στο easykoha, οπότε χρειάστηκε να μεταφέρουμε τη βάση στη νέα εγκατάσταση και όλες
τις παρεμετροποιήσεις ώστε να είναι ακριβώς το ίδιο – υπάρχει παρακάτω εκτενείς οδηγίες για τη μεταφορά. Σε κάθε
περίπτωση επιβεβαιώσαμε ότι αν η εγκατάσταση πάθει βλάβη μπορούμε να μεταφέρουμε τη βάση και να έχουμε εκ νέου
ένα λειτουργικό σύστημα.
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2. EASYΚΟΗΑ – http://sourceforge .net/projects/vkmkoha
Koha Version- 3.10.9 & 3.16.4 on Ubuntu 12.04 LTS
Open web browser to run Koha, it will automatically open koha OPAC and Staff client.
OPAC - http://127.0.0.1
Staff Client - http://127.0.0.1:8080
System/Ubuntu Login Information
Username : koha
Password : koha123 Το άλλαξα σε XXXX Στον παλιό server είναι XXXX

Staff Client Login
Username : koha
Password : india
MySQL
Root Password- mysqlkoha
Database Name- koha_library
Username- koha_library
Password- vkmkoha
Database Backup
- Hourly backup will be deposited directly in your PENDRIVE just you need to insert your pen drive and
rename/name it KOHA. So you need not to take manually backup files.
- Hourly backup will also automatically deposit in the folder- /home/koha/koha-backup.
- Each day backup will be deposited in /var/spool/koha/library folder also and it stores two days backup by
eliminating older ones automatically.
For more details please refer help file.
Installation video : http://www.youtube.com/watch?v=2mg8h394E28&feature=youtu.
EasyKoha Web Site
Categories

a. Features









Fully customized OPAC home page with drop down top and left navigations
Automatic backup of database directly into Pendrive (Assign Name KOHA in capital letter to your Pen drive)
Quick links has been added to right navigation
Auto email has been activated for Issue/Return etc.
Many Reports has been added for day today works
Data entry fields has been completely minimized for easy and frequently adding the data as per Marc Standards
Multiple Indic Language script has been enabled to search OPAC in Indian Language
Two themes sample has been given Prog/Cssr to use by restoring method whichever is desired
5
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For details please download help files and refer installation video
Template of User Library Card generation for members has been well designed/customized
Template of Barcode generation for books has been well designed/customized

Εμείς σήμερα (2015.01. 10) έχουμε εγκατεστημένο το

Server information
Koha version:
OS version
('uname -a'):
Perl
interpreter:
Perl version:

3.18.02.000
Linux ubuntu 3.11.0-26-generic #45~precise1-Ubuntu SMP Tue Jul 15 04:04:35 UTC 2014
i686 i686 i386 GNU/Linux
/usr/bin/perl

5.014002
/usr/share/koha/lib
/etc/perl
/usr/local/lib/perl/5.14.2
/usr/local/share/perl/5.14.2
/usr/lib/perl5
Perl @INC:
/usr/share/perl5
/usr/lib/perl/5.14
/usr/share/perl/5.14
/usr/local/lib/site_perl
.
MySQL
mysql Ver 14.14 Distrib 5.5.40, for debian-linux-gnu (i686) using readline 6.2
version:
Apache
Server version: Apache/2.2.22 (Ubuntu)
version:
Zebra 2.0.44 (C) 1994-2010, Index Data ApS Zebra is free software, covered by the GNU
Zebra
General Public License, and you are welcome to change it and/or distribute copies of it under
version:
certain conditions. SHA1 ID: 419ad759807269fdfa379799a051ed3a551c6541 Using ICU
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3. Οδηγίες εγκατάστασης EASYKOHA
Κατασκευή νέου VM χρήση του iso image από sourceforge (το έχω ανεβάσει και στο repository του VMWARE)

Εικόνα 5 Ρυθμίσεις για δίσκο
Εικόνα 4 Με αυτή την επιλογή προσθέτει στα αγγλικά και τα ελληνικά
- δεν χρειάζεται τίποτα εκ των υστέρων.

Εικόνα 6 Καθάρισμα δίσκου

Εικόνα 7 Επιλογή Partition

Εικόνα 8 Τέλος εγκατάστασης και

Εικόνα 9 Επανεκκίνηση
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Εικόνα 10 Ρυθμίσεις δικτύου και proxy

Εικόνα 11 Ενημερώσεις λειτουργικού (προσοχή όχι upgrade) Έχω πάρει snapshots του VM σε
μεγάλες ενημερώσεις μετά την αποτυχία του upgrade. Καλό είναι να αλλάξεις και το server που
κατεβάζει τα updates σε Ευρώπη γιατί το default είναι Ινδία (ο συγγραφέας του VM είναι ινδός).

Εικόνα 12 Εγκατάσταση του γραφικού Firewall (gufw) γιατί το ubuntu δεν έχει ενεργοποιημένο -Ακολουθούν οδηγίες για την παραμετροποίηση του firewall
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4. Κανόνες firewall του EASYKOHA
Firewall ubuntu linux ufw
Το Gufw το γραφικό δεν μπορεί να αλλάξει όσα έχεις γράψει μέσω γραμμής εντολής
#ufw
#ufw status
Παράδειγμα εντολής
#ufw allow from 10.X.X.X/16 to 10.X.X.X port 3306 proto tcp
#ufw delete 3 σβήνει την Τρίτη γραμμή.
Υπάρχει και παράμετρος κατά την εκτύπωση του status να στις απαρριθμεί
Έχω κάνει μια μείξη – έχω γράψει κάποιες με το ufw γιατί είναι πιο κατανοητό.
Προσοχή το cups το τερμάτισα χειροκίνητα (έχει και κάποια άλλα services που
τρέχουν by default

Εικόνα 13 Κανόνες firewall

DEFAULT DENY ALL

ΑΥΤΑ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΜΙΑ ΧΑΡΑ ΜΕ ΤΟ KOHA

(ΣΟΣ οι τελευταίες γραμμές για να επιτρέπεις να κάνει browse το ίδιο μηχάνημα –
πχ να ψάξεις κάτι από κονσόλα να κατεβάσεις updates Κλπ)
Για χρήση του HEIDISQL (remote MYSQL administration)
Επίσης άλλαξα το /etc/mysql/my.cnf
Bind-address = 0.0.0.0 ώστε να μην έχει πρόβλημα ο ίδιος ο webserver που ρωτάει
την mysql από την 127.0.0.1

DEFAULT DENY ALL
(ΣΟΣ οι τελευταίες γραμμές για να επιτρέπεις να κάνει browse το ίδιο
μηχάνημα – πχ να ψάξεις κάτι από κονσόλα να κατεβάσεις updates Κλπ)
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Άρα οι τελικοί κανόνες που παίζουν φαίνονται παρακάτω:
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Εικόνα 14 Προσοχή κατά την εισαγωγή του κανόνα. Για να πιάσεις όλο
το range 10.X.X.X-10.X.X.X πρέπει δίπλα στην ip να βάλεις τη σωστή
μάσκα.

5. Updates Ubuntu

Εικόνα 15 Χρειάζονται updates και στις βιβλιοθήκες του
koha

Εικόνα 16 Αλλαγή του server που κατεβάζει updates το
ubuntu (tab updates) γιατί το default ήταν server στην
Ινδία

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΟΤΕ UPGRADE (2015.01) γιατί
χαλάει το xwindow manager – Θα λειτουργεί
απλά θα είναι 800Χ600 res και τα desktop θα
κάνει tiling.
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6. Z39.50 protocol connection
Κάθε Z39.50 server έχει δικό του port. Η κάθε εγκατάσταση KOHA μπορεί να γίνει και Z39.50. Εμείς χρησιμοποιούμε τις
Z39.50 υπηρεσίες άλλων γνωστών βιβλιοθηκών (Eθνική Βιβλιοθήκη – Κονγκρέσο κλπ) αλλά δεν παρέχουμε εμείς προς τα
έξω. Το Ζ39.50 πρότυπο σου επιτρέπει να αναζητείς τα περιεχόμενα της βάσης δεδομένων άλλων. Το Koha όταν
καταχωρείς ένα βιβλίο σε αφήνει να ψάξεις πχ με το ISBN ή τίτλο τις άλλες βιβλιοθήκες και να τραβήξεις τα μεταδεδομένα
ενός βιβλίου και να τα αποθηκεύσεις στη δική του βάση. Άρα διευκολύνεται απίστευτα ο ρόλος του υπεύθυνου
βιλβιοθηκονόμου γιατί έχεις ολοκληρωμένες εγγραφές για κάθε καταχώρηση χωρίς λάθη και παραλείψεις.
Τεχνικά θέματα: ο δικός μας server του KOHA πρέπει να μπορεί να επερωτήσει πόρτες όπως British Library 9909, BRITISH
NATIONAL BIBLIOGRAPHY 9909, COLUMBIA UNIVERSITY 7090, COPAC – LIBRARY OF CONGRESS – NATIONAL LIBRARY OF
GREECE –SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES 210. Άρα είτε με ειδική ρύθμιση στον proxy και firewall είτε από ip που
μπορεί να στέλνει σε αυτές τις πόρτες
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Εικόνα 18 Σελίδα για να τσεκάρεις ότι η σύνδεση με τις Z39.50
βιβλιοθήκες λειτουργεί

Εικόνα 17 Προσθήκη του Ζ39.50 διασύνδεσης με την Εθνική βιβλιοθήκη

Οδηγίες από το: https://kohaprojectgr.wordpress.com/author/gkatsa/

7. I18N/L10N - Εξελληνισμός Packages (3.12 and newer versions)
Software error:
Template process failed: file error - parse error - doc-head-close.inc line 3: unexpected token (Έκδοση)
[% Έκδοση %] at /usr/share/koha/lib/C4/Templates.pm line 129.

For help, please send mail to the webmaster ([no address given]), giving this error message and the time and date of the error.
ΠΡΟΣΟΧΗ Η τελευταία έκδοση 3.18 που έχουμε ΔΕΝ έχει μεταφραστεί επαρκώς – η ενεργοποίηση ελληνικών χωρίς αγγλικά πετάει σφάλμα στο OPAC
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.Starting with version 3.12.0, the Koha packages provide a convenient
helper script that handles the install process of translations: kohatranslate.
To get a list of the installed languages run:

$ koha-translate --list
To get a list of the available languages run:

$ koha-translate --list --available
To install a new language run:

$ koha-translate --install <languagecode>
After installing a new language it has to be activated in the system
preference editor:

> Home › Administration › System
Preferences > I18N/L10N

Εικόνα 19 Προσοχή ο εξελληνισμός δεν είναι πλήρης ούτε καν στο OPAC. Έχουν
μεταφράσει για παλαιότερη έκδοση 3.8 και πολύ λίγα για την 3.18 (εμφανίζει
πρόβλημα αν ενεργοποιήσεις τα ελληνικά μόνο χωρίς τα αγγλικά)

8. Indexing Zebra – Χειροκίνητη αλλαγή για να εμφανίζει σωστά τις αναζητήσεις
Υπήρχε πρόβλημα κατά την αναζήτηση επέστρεφε όλες τις εγγραφές, δεν δούλευε με τα ελληνικά κλπ. Οι απαιτούμενες
αλλαγές που χρειάζονταν για να λυθεί το πρόβλημε με το indexing του zebra:
Χρειαζόταν χρήση του ICU
Για μελλοντική χρήση αν το ξαναχρειαστούμε η διαδικασία περιγράφεται στο πρώτο link: http://wiki.kohacommunity.org/wiki/Correcting_Search_of_Arabic_records
=============================================
Για να βρεις τα instance names που έχουμε στο koha τρέξε την εντολή:
#koha-list
library
=============================================
14
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Οδηγίες από την ιστοσελίδα : http://wiki.koha-community.org/wiki/Correcting_Search_of_Arabic_records
προσαρμοσμένες στο δικό μας
This page is based on this article article and [this conversation] ( to get the attached file) :
First, Install yaz-icu package:
sudo apt-get install yaz-icu

Go to more> Administration > Global system preferences > Searching.
Change UseICU to use (if the syspref exists).
Change QueryFuzzy to don't try.
Change QueryStemming to don't try.
goto /etc/koha/zebradb/etc/
Check and correct the first lines of default.idx wth this lines :
# Traditional word index
# Used if completenss is 'incomplete field' (@attr 6=1) and
# structure is word/phrase/word-list/free-form-text/document-text
index w
completeness 0
position 1
alwaysmatches 1
firstinfield 1
icuchain words-icu.xml
<------AYTO ΠΡΟΣΘΕΣΑΜΕ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΙΑ ΑΛΛΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ που τη βαλαμε ως σχολιο

# Phrase index
# Used if completeness is 'complete {sub}field' (@attr 6=2, @attr 6=1)
# and structure is word/phrase/word-list/free-form-text/document-text
index p
completeness 1
firstinfield 1
icuchain words-icu.xml
<------AYTO ΠΡΟΣΘΕΣΑΜΕ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΙΑ ΑΛΛΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ που τη βαλαμε ως σχολιο

In the same folder modify or create words-icu.xml with:
<icu_chain locale=""> <------ΧΩΡΙΣ ar
<transliterate rule="\'>\ "/>
<transliterate rule="[:Number:] { '-' > "/>
<transform rule="[:Control:] Any-Remove"/>
<tokenize rule="l"/>
<transform rule="[[:WhiteSpace:][:Punctuation:]] Remove"/>
<transform rule="NFD"/>
<transform rule="[:Nonspacing Mark:] Remove"/>
<transform rule="NFC"/>
<------ΕΔΩ ΔΕΝ ΒΑΛΑΜΕ ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΡΑΒΙΚΑ
<display/>
<casemap rule="l"/>
</icu_chain>

If you are using packages, run:
sudo koha-restart-zebra {yourinstance} library
sudo koha-rebuild-zebra -f {yourinstance} library
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Useful Koha commands
Command

Description

koha-common

Create and manage Koha instances.

koha-create

Create a new Koha instance.

koha-create-dirs

Create dirs for a Koha instance.

koha-disable

Disable a Koha instance.

koha-dump

Dump all contents and configs for a Koha site.

koha-dump-defaults

Create default contents from an existing Koha site.

koha-email-disable

Turn off the email for a Koha instance.

koha-email-enable

Turn on the email for a Koha instance.

koha-enable

Enable a Koha instance. New instances are enabled by default. You only need this command if
you have previously disabled a site with koha-disable.

koha-foreach

Run a command for each Koha instance. Takes the same arguments as koha-list.

koha-list

Lists Koha instances, optionally only those that are enabled or have email turned on.

koha-mysql

Provide an interactive mysql shell set up for the specified koha instance.

koha-rebuild-zebra

Rebuild the Zebra database for a Koha instance.

koha-remove

Remove a Koha instance.

koha-reset-passwd

Reset password for a user in a Koha instance.

koha-restart-zebra

Restart Zebra for named Koha instances.

koha-restore

Restore a Koha site from a dump (from koha-dump).

koha-run-backups

Performs backups of the koha installations on the system, except an instance called demo.

koha-shell

Gives you a shell with the user and environment set to make it easy to do koha operations.

koha-start-zebra

Start Zebra for named Koha instances.
16
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koha-stop-zebra

Stop Zebra for named Koha instances.

koha-upgrade-schema

Upgrade the DB schema for Koha instances. Done automatically on package upgrades.

koha-upgrade-to-3.4

Performs the necessary changes to upgrade a Koha system from 3.2 to 3.4. If no instance name
are provided, this will run it on all of them.

For more commands, please visit
http://wiki.koha-community.org/wiki/Commands_provided_by_the_Debian_packages

9. Ρύθμιση για αποστολή email από το Koha
To easykoha είναι ρυθμισμένο με βάση το άρθρο «Configure gmail with postfix to send notices from Koha»
http://kohageek.pbworks.com/w/page/58731341/Configure%20gmail%20with%20postfix%20to%20send%20notices%20fro
m%20Koha. Εμείς θα το αλλάξουμε όπως θα δείξω μετά το πλαίσιο για να λειτουργήσει με το δικό μας email server
10.X.X.X. Όσοι θέλουν να το χρησιμοποιούν με gmail θα πρέπει να ανοίξουν ένα λογαριασμό gmail και στο σημείο του
αρχείου gedit /etc/postfix/sasl_passwd να βάλουν το σωστό username / password:

I tried this solution on Ubuntu.
1. Installation of postfix mail server package.
Open a a terminal and apply following command,
sudo su
[Enter Linux password]
apt-get install postfix
Use TAB, UP and DOWN ARROW buttons to move between various selections.
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Select no configuration in the post installation screen.

2. Copy the configuration file.
cp /usr/share/postfix/main.cf.debian /etc/postfix/main.cf
3. Install following packages too
apt-get install libsasl2-2
apt-get install libsasl2-modules
apt-get install ca-certificates
4. Open the following file and add some lines.
gedit /etc/postfix/main.cf
Add the following lines at the bottom of the file.
relayhost = [smtp.gmail.com]:587
smtp_sasl_auth_enable = yes
smtp_sasl_password_maps = hash:/etc/postfix/sasl_passwd
smtp_sasl_security_options = noanonymous
smtp_tls_CAfile = /etc/postfix/cacert.pem
smtp_use_tls = yes
5. Create a new file to save the gmail password.
gedit /etc/postfix/sasl_passwd
Add the following line in the opened file.
[smtp.gmail.com]:587

urgmailid@gmail.com:yourpassword

ΕΔΩ το easy koha είχε
easykoha@gmail.com :easykoha123

Add your gmail user name and password.
6. Change the permission of following file.
chmod 400 /etc/postfix/sasl_passwd
7. Translate the /etc/postfix/sasl_passwd to Postfix lookup tables.
postmap /etc/postfix/sasl_passwd
8. Create the /etc/aliases.db
postalias hash:/etc/aliases
9. Create the /etc/postfix/cacert.pem.
cat /etc/ssl/certs/Equifax_Secure_CA.pem >> /etc/postfix/cacert.pem
10. Restart Postfix.
/etc/init.d/postfix restart
Check the following settings in Koha to start email notices,
18
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Administration > Patron categories > Overdue notice required > Yes
Koha Administration > Patrons > Enhancedmessagingpreferences > Allow
Set Koha > Tools > Overdue Notice/status triggers
Enable email service in Koha
koha-email-enable library
Visit following link to check commands to enable email for Koha,
http://wiki.koha-community.org/wiki/Commands_provided_by_the_Debian_packages#E-mail
Information courtesy
These instructions blindly borrowed from Eureka blog.

Εμείς για να λειτουργήσει η αποστολή email με χρήστη του SMTP του email SERVER που έχουμε είναι ο 10.X.X.X κάναμε το
εξής:

Στο αρχείο gedit /etc/postfix/main.cf
Έβαλα τα ακόλουθα σε σχόλια
#relayhost = [smtp.gmail.com]:587
#smtp_sasl_auth_enable = yes
#smtp_sasl_password_maps = hash:/etc/postfix/sasl_passwd
#smtp_sasl_security_options = noanonymous
#smtp_tls_CAfile = /etc/postfix/cacert.pem
#smtp_use_tls = yes
Και προσέθεσα αυτό
relayhost = 10.X.X.X
επίσης άνοιξα την πόρτα 25 εξερχόμενη στην ip 10.X.X.X από την 10.X.X.X.
Μπορείς να το τεστάρεις από γραμμή εντολής ως εξής:
> mail –s “TEST” ΧΧΧΧΧΧ@XXX.XX
>CC: <ENTER>
test keimeno test test
Test keimeno
.
<CRTL-D>
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10. Μεταφορά Εγκατάστασης από ένα server σε ένα άλλο - How to move your koha
database to newly installed Koha

Οδηγίες από τον Vimal Kumar (11.2014) στο:
http://kohageek.pbworks.com/w/page/60452540/How%20to%20move%20your%20koha%20database%20to%20newly%20i
nstalled%20Koha

Take backup of your existing Koha database.
Apply the following command in a Applications > Accessories > terminal,
sudo su
mysqldump --single-transaction -u root -p koha > koha.sql
Copy your backup in a pendrive.
Install Koha either using Koha Live DVD / manual installation
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Upgrade Koha installation

apt-get update
apt-get upgrade
apt-get install koha-common

Koha Database Restoration process.
Open a terminal and apply following commands.
Remove existing database in new installation
sudo su
mysql -uroot -p
[Enter the MySQL Root password]

drop database koha_library;
create database koha_library;
quit;

Copy your database backup from your pen drive to home folder.

Then restore the old backup to new installation.
Database Restoration command,
mysql -uroot -p koha_library < koha_library.sql
Koha database]

[Check name of your source
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koha_library - name of database in new installation
koha.sql - name of database in old installation
Enter the MySQL root password.
Then rebuild the Zebra Index.
Apply following command in a terminal,
sudo koha-rebuild-zebra -v -f library

a. Διαδικασία ενεργοποίησης απομακρυσμένης διαχείρισης της Mysql
> mysql –user=root –p
Password: mysqlkoha
Mysql> create user ‘USER_remotemangmt‘@’localhost’ identified by ‘PASSWORD’;
Ok …rows affected…
Mysql>grant all privileges on *.* to ‘USER_remotemangmt’@’localhost’ with grant option;
Ok …rows affected…
Mysql> create user ‘USER_remotemangmt @’%’ identified by ‘PASSWORD!’;
Ok …rows affected…
Mysql> grant all privileges on *.* to ‘USER_remotemangmt @’%’ with grant option;
Ok …rows affected…
Χρειάζεται και η γραμμή με localhost εκτός από % γιατί αν ο χρήστης πάει να μπεί από
κονσόλα θα πάρει δικαιώματα anonymous και δεν θα μπορεί να διαχειριστή τη βάση γιατί
localhost είναι πιο specific από το % οπότε τα default δικαιώματα του anonymous
υπερισχύουν στο localhost.

Επιπλέον στο αρχείο conf της mysql αλλαγής στη bind-address:
> sudo nano /etc/mysql/my.cnf
…
Bind-address = 0.0.0.0.
αντί για 127.0.0.1
Επίσης στο gufw πρέπει να ανοίξω την εισερχόμενη κίνηση σε πόρτα 3306 τόσο για 127.0.0.1
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όσο και 10.X.X.X για τις ip στο LAN. Μπορείς να δοκιμάσεις με το HEIDISQL

b. Στιγμιότυπα από τη μεταφορά Εγκατάστασης από ένα server σε ένα άλλο
Τράβηξα με HeidiSQL dump όλης της βάσης. Δημιούργησα νέα εγκατάσταση easykoha. Αφού έκανα τα αρχικά βήματα
εγκαστάσης αλλαγές password / firewalls etc το άφησα να κατεβάσεις τα updates που ήθελε.
Έκανα rename τη βάση και φόρτωσα με ΗeidiSQL το σωσμένο dump από την εγκατάσταση υπό μεταφορά.

Αφού αντιγράψεις τη βάση με τις sql εντολές (ΠΡΟΣΟΧΗ το HEIDISQL έχει τοποθετήσει σε σχόλια αρκετές εντολές
– Πρέπει να τις βγάλεις από σχόλια και να τις εκτελέσεις ΟΛΕΣ αλλιώς κάποια tables δεν δημιουργούνται και το
βήμα 3 που είδαμε παραπάνω δεν ολοκληρώνει ορθά – εμφανίζει σφάλματα ότι δεν βρίσκει tables κλπ)
Και
> Sudo koha-rebuild-zebra –v –f library
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We are upgrading from Koha 3.16.04.000 to 3.18.01.000, you must update your database

Εικόνα 20 διαφορες στιγμές από τη μεταφορά
Εικόνα 21 HeidiSQL connection

24

M. Παιγνιγιάννης - 2 Φεβρουαρίου 2015

Εικόνα 22 τελευταία στιγμές πριν την επιτυχία... some finetuning….

Εικόνα 23 διαφορες στιγμές από τη μεταφορά – HEIDISQL
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Όταν τελείωσε πήγα στο web interface και κατάλαβε ότι χρειαζόταν κάποιο update η βάση οπότε αφού έτρεξε έδωσε τα
ακόλουθα αποτελέσματα σε ιστοσελίδα:
Web installer › Step 3
Updating database structure
Update report :






















































Upgrade to 3.17.00.000 done (there is no time to rest on our laurels)
Upgrade to 3.17.00.001 done (Bug 10330 - Rename system preference authoritysep to AuthoritySeparator)
Upgrade to 3.17.00.002 done (Bug 3050 - Add an option to upload scanned invoices)
Upgrade to 3.17.00.003 done (Bug 7825 - Changed OPACItemHolds syspref to Choice)
Upgrade to 3.17.00.004 done (Bug 6254 - can't set patron privacy by default)
Upgrade to 3.17.00.005 done (Bug 12230: Add new issuing rule maxsuspensiondays)
Upgrade to 3.17.00.006 done (Bug 7720 - Ambiguity in OPAC Details location.)
Upgrade to 3.17.00.007 done (Bug 11629 - Add ability to update not for loan status on checkin)
Upgrade to 3.17.00.008 done (Bug 11169 - Add OPACAcquisitionDetails syspref)
Upgrade to 3.17.00.009 done (Bug 11703 - Remove UseTablesortForCirc syspref)
Upgrade to 3.17.00.010 done (Bug 11347 - PROG/CCSR deprecation: Remove opacsmallimage system preference)
Upgrade to 3.17.00.011 done (Bug 12649: Add Croatian language)
Upgrade to 3.17.00.012 done ( Bug 12512 - PROG/CCSR deprecation: Remove OpacShowFiltersPulldownMobile system preference )
Upgrade to 3.17.00.013 done (Re-add system preference maxreserves)
Upgrade to 3.17.00.014 done (Bug 12529 - Adding a syspref to allow the overdue notices to consider the calendar when generating notices)
Upgrade to 3.17.00.015 done (Bug 10212 - Create new table columns_settings)
Upgrade to 3.17.00.016 done (Bug 10402: Move bookseller contacts to separate table)
Upgrade to 3.17.00.017 done (Bug 6536: Z3950 improvements)
Upgrade to 3.17.00.018 done (Bug 12205: Add HoldsInNoissuesCharge systempreference)
Upgrade to 3.17.00.019 done (Bug 6149: Operator highlighted in search results)
Upgrade to 3.17.00.020 done (Bug 8735 - Expire holds waiting only on days the library is open)
Upgrade to 3.17.00.021 done (Bug 12582 - Control of branch displayed in search results linked to HomeOrHoldingBranch)
Upgrade to 3.17.00.022 done (Bug 7817: Check for permanent_location)
Upgrade to 3.17.00.023 done (Bug 11169 - Add AcqItemSetSubfieldsWhenReceiptIsCancelled syspref)
Upgrade to 3.17.00.024 done (Bug 11577: [ENH] Automatic renewal feature)
Upgrade to 3.17.00.025 done (Bug 12728: Checked syspref StatisticsFields)
Upgrade to 3.17.00.026 done (Bug 12435 - Update MARC21 frameworks to Update No. 18 (April 2014))
Upgrade to 3.17.00.027 done (Bug 12538 - Remove SearchEngine syspref)
Upgrade to 3.17.00.028 done (Bug 12296 - search box replaceable with a system preference)
Upgrade to 3.17.00.029 done (Bug 12424 - ddc sorting of call numbers truncates long Cutter parts)
Upgrade to 3.17.00.030 done (Bug 11926: Add UsageStats systempreferences (HEA))
Upgrade to 3.17.00.031 done (Bug 2969: Report Name should be mandatory for saved reports)
Upgrade to 3.17.00.032 done (Bug 9530: Adding replyto and returnpath addresses.)
Upgrade to 3.17.00.033 done (Bug 13088 - Allow the user to specify a max amount of facets to show)
Upgrade to 3.17.00.034 done (Bug 11007 - DROP column aqorders.cancelledby)
Upgrade to 3.17.00.035 done (Bug 5342: Add claims_count field in serial table)
Upgrade to 3.17.00.036 done ( Bug 12513 - PROG/CCSR deprecation: Remove OpacShowLibrariesPulldownMobile system preference )
Upgrade to 3.17.00.037 done ( Bug 12246 - PROG/CCSR deprecation: Remove OpacMainUserBlockMobile system preference )
Upgrade to 3.17.00.038 done ( Bug 12245 - PROG/CCSR deprecation: Remove OPACMobileUserCSS system preference )
Upgrade to 3.17.00.039 done (Bug 12539 - PROG/CCSR deprecation: Remove hardcoded theme from C4/Templates.pm)
Upgrade to 3.17.00.040 done (Bug 12223: 'prog' and 'ccsr' themes removed)
Upgrade to 3.17.00.041 done (Bug 11346: Deprecate the 'prog' and 'CCSR' themes)
Upgrade to 3.17.00.042 done (Bug 12494: Remove yuipath system preference)
Upgrade to 3.17.00.043 done (Bug 7162: Add aqorders.cancellationreason)
Upgrade to 3.17.00.044 done (Bug 10860: Add new system preference OnSiteCheckouts + fields [old_]issues.onsite_checkout)
Upgrade to 3.17.00.045 done (Bug 11126 - Make the holds system optionally give precedence to local holds)
Upgrade to 3.17.00.046 done (Bug 11425: Add items_search_fields table)
Upgrade to 3.17.00.047 done (Bug 8836 - Resurrect Rotating Collections)
Upgrade to 3.17.00.048 done (Bug 12448 - Add RentalFeesCheckoutConfirmation syspref)
Upgrade to 3.17.00.049 done (Bug 12250: Update descriptions for languages, scripts and regions)
Upgrade to 3.17.00.050 done (Bug 12403: Add permission tools_records_batchdelitem)
Upgrade to 3.17.00.051 done (Bug 13211: Added system preferences GoogleIndicTransliteration on the OPAC)
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Upgrade to 3.17.00.052 done (Bug 9043: Add system preference OpacAdvSearchOptions and OpacAdvSearchMoreOptions)











Upgrade to 3.17.00.054 done (Bug 11634 - Allow renewal of item with unfilled holds if other available items can fill those holds)

Upgrade to 3.17.00.053 done (Bug 7673: Adds 2 new prefs (SubfieldsToAllowForRestrictedEditing and SubfieldsToAllowForRestrictedBatchmod) and 3 new permissions (edit_items_restricted and delete_all_items
and items_batchmod_restricted))

Upgrade to 3.17.00.055 done (Bug 11401 - Add support for Norwegian national library card)
Upgrade to 3.17.00.056 done (Bug 9043 - Update the values for OpacAdvSearchOptions and OpacAdvSearchOptions)
Upgrade to 3.17.00.057 done (Koha 3.18 beta)
Upgrade to 3.17.00.058 done (Bug 8337: System preferences for longoverdue cron)
Upgrade to 3.17.00.059 done (Bug 10749: Fix typo in budget_add_del permission description)
Upgrade to 3.17.00.060 done (Bug 12298: Delete the 'feed' message transport type (deleted!))
Upgrade to 3.18.00.000 done (3.18.0 release)

Upgrade to 3.18.01.000 done (3.18.1 release)
Continue to log in to Koha

11. Ρυθμίσεις για καθημερινή αποστολή των backups του EASYKOHA με ftp

backup με ftp σε ασφαλές σημείο για να το κρατάμε πχ σε tape

crontab -e
m h dom m dow
45 13 *
*
* . /home/koha/Desktop/ftpbackup > /home/koha/Desktop/log.txt
το log.txt είναι απλά ένα σύντομο log για να δεις αν το ζιπάρισμα προχωράει κανονικά. Δεν μεγαλώνει οπότε δεν χρειάζεται
σμίκρυνση. Ομοίως και το zip αρχείο που παράγεται κάθε ημέρα στις 13.45 πάει και γράφει πάνω στο προηγούμενο οπότε
δεν έχουμε πρόβλημα με καθαρίσματα. Κρατάω κάθε ημέρα το backup 2 ημερών πίσω.
ftpbackup αρχείο στην επιφάνεια εργασίας
===============================================================
#!/bin/bash
rm -f /home/koha/Desktop/myKoharar.zip
zip -r /home/koha/Desktop/myKoharar.zip /var/spool/koha/library/*
# $1 is the file name for the you want to tranfer
# usage: this_script <filename>
IP_address=X.X.X.X
remote=/koha
username='anonymous'
password='anonymous'
#domain = sample.domain.ftp
# USER $username $password
ftp -in > /home/koha/Desktop/ftp.log <<EOF
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verbose
open $IP_address
quote USER $username
quote PASS $password
lcd /home/koha/Desktop
cd koha
binary
put myKoharar.zip
bye

EOF
===============================================================

Προσοχή με την εντολή lcd αλλιώς ενώ τρέχει κανονικά χειροκίνητα ΔΕΝ λειτουργεί μέσω cron το ftp – επειδή οι cron
δουλεύουν σε παρθένο περιβάλλον δεν ορίζει σωστά τα paths που εγώ θέλω.
Προσοχή
Χρειάζεται και να δώσεις δικαιώματα στο φάκελο με τα backup γιατί δεν μπορεί να τον ανοίξει το zip.
Chmod –R /var/spool/koha/library
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