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Pada kali ini, tim Senayan Developer Community akan memberikan tips dan
trik bagaimana melakukan upgrade penggunaan Senayan dari versi lama hingga
versi terkahir. perlu diketahui pada tanggal 13 Maret 2008, Senayan dirilis ke
publik dan diberi nama pengembangannya Senayan3-Stable1. Hingga saat ini
Senayan yang telah dirilis hingga Stable9. Banyak sekali perbaikan perbaikan
bugs serta penambahan fitur dan modul di saat pertama kali rilis hingga saat ini.
lalu muncul pertanyaan bagaimana jika kita telah menggunakan Senayan versi
lama, dan ingin meng-upgrade ke versi terbaru? berikut ini kami berikan tips
dan trik untuk melakukan upgrade Senayan versi lama ke versi yang terbaru.

Pertama, perlu diketahui upgrade Senayan harus dilakukan secara bertahap
dan berurut. Contohnya jika kita telah menggunakan Senayan3-Stable1, maka
untuk melakukan upgrade ke Senayan3 Stable9 harus dilakukan secara berurut
sesuai dengan versi setingkat di atasnya. artinya lakukan upgrade dari Stable1
ke Stable2 terlebih dahulu, kemudian lanjut ke Stable3 dan seterusnya hingga
ke Stable9.

Kedua, berikut ini cara-cara melakukan upgrade secara teknis.
- Upgrade menggunakan phpmyadmin
1. buka browser, ketikkan alamat http://localhost/phpmyadmin

Figure 1: membuka phpmyadmin

2. masukan user name dan password anda.
3. pilih database senayan dengan cara mengklik nama databasenya.

∗Teks oleh M Rasyid Ridho, Gambar dan proses kompilasi oleh Purwoko. Didukung oleh
Hendro Wicaksono, Sulfan Zayd, Arif Syamsudin, Arie Nugraha dan Wardiyono, serta tidak
ketinggalan LYX dan Ubuntu.
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Figure 2: pilih database senayan

4. klik tab Import.

Figure 3: pilih tab import

5. klik browse.

Figure 4: Klik Browse

6. cari file upgrade_stable3.sql (jika anda menggunakan Senayan3-Stable2)
dan cari file upgrade_stable4.sql (jika anda menggunakan Senayan3-Stable4),
(harus bertingkat). file tersebut berada di path ../upgrade/old_sql/..
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Figure 5: pilih data untuk upgrade

7. lalu klik Go.
8. ulangi langkah no 6 dan 7 sampai ke upgrade stable9.sql.
9. lalu lakukan editing ulang pada file sysconfig.inc.php yang ada di

Senayan3-Stable9. sesuaikan konfigurasinya dengan sysconfig.inc.php yang
ada pada Senayan versi lama yang anda gunakan. Sesuaikan pula letak file
mysqldump anda (letakknya juga di file sysconfig.inc.php).

Figure 6: Edit sysconfig.inc.php

10. Copy dan paste images dan files yang ada pada Senayan versi lama (yang
anda gunakan saat ini) ke Senayan versi terbaru.
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Figure 7: Copi folder FILE dan IMAGES

11. buka browser baru, dan masukkan alamat untuk untuk mengakses
Senayan versi terbaru anda.

Figure 8: Tampilan Senayan Versi terbaru

12. selamat mencoba.
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