INSTALACE DATABÁZE ORACLE A SYSTÉMU
ABRA GEN NA OS LINUX
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1.

ÚVOD
Tento návod popisuje instalaci databázového serveru Oracle 12c Release 1 64bit a založení jednoho
typického spojení SW ABRA Gen. Nemůže suplovat obsáhlou problematiku jeho konfigurace či
specifických problémů, které mohou nastat při instalaci nebo v průběhu provozu. Je očekáváno, že
nastavení systému provádí k tomu vyškolený administrátor, pro kterého jsou následující údaje
pouze základním vodítkem.

Nastavení prostředí pro instalaci Oracle je nutné provádět podle technické dokumentace ke konkrétní
verzi databáze. Doporučené verze databáze Oracle pro dané verze systému ABRA viz tabulka
kompatibilit v on-line helpu (help.abra.eu) v kap. Databázový server. Podrobná dokumentace
k jednotlivým verzím databáze Oracle viz http://docs.oracle.com/.

Následující příklad instalace Oracle je demonstrován na distribuci Oracle Linux 6 UEK 64bit:

2.

PŘÍPRAVA PŘED INSTALACÍ ORACLE
Na distribuci Oracle Linux je výhodné provést před instalací nutná nastavení automaticky pomocí
balíčku Oracle RDBMS Pre-Install RPM. Balíček vyřeší doinstalaci nutných závislostí, vytvoří
uživatele oracle, změní parametry kernelu v /etc/sysctl.conf, nastaví tvrdé i měkké limity zdrojů v
/etc/security/limits.conf, nastaví parametr 'numa=off a vypne 'Transparent Huge Pages (THP)'. Tedy:
# yum install oracle-rdbms-server-12cR1-preinstall
# yum update
Pozn.: Symbol # na začátku řádku značí dle konvence zde a dále v textu spouštění příkazů jako root, symbol
$ spouštění příkazů jako běžný uživatel. Přepnutí na uživatele root se provádí příkazem:
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$ su Pomlčka na konci je nutná pro přepnutí cesty k adresáři /sbin.

Výpis logu je k dispozici ve /var/log/oracle-rdbms-server-12cR1-preinstall/results.
Dále nastavíme heslo uživatele oracle:
# passwd oracle

Pro nastavení prostředí pro uživatele oracle je třeba v domovském adresáři uživatele oracle upravit
soubor .bash_profile a přidat do něj nastavení umask:
# .bash_profile
# Get the aliases and functions
if [ -f ~/.bashrc ]; then
. ~/.bashrc
fi
# User specific environment and startup programs
PATH=$PATH:$HOME/bin
export PATH
umask 022

Např. pomocí editoru vim, který je součástí distribuce:
# vim /home/oracle/.bash_profile

Dále je vhodné doinstalovat ovladač ODBC a PAM. Tedy:
# yum install unixODBC pam

Poté vytvoříme adresář pro databázi Oracle a instaalční adresář a nastavíme mu práva:
# mkdir -p /opt/oracle/install
# chown -R oracle:oinstall /opt/oracle
# chmod -R 775 /opt/oracle

Změníme nastavení nproc v /etc/security/limits.d/90-nproc.conf následujícím způsobem:
# * soft
nproc
* - nproc 16384

1024

Tj. první řádek byl zapoznámkován a přidán druhý. Následně provedeme restart.
Pozn.: Pokud instalujete na jinou distribuci, než je Oracle Linux (např. Red Hat nebo SUSE), je nutné provést
předinstalační nastavení ručně. Více viz oficiální dokumentace Oracle.

3.

INSTALACE ORACLE
Přihlásíme se pod uživatelem oracle.
Pozn.: Pokud voláme grafické rozhraní, je třeba vždy spustit nové sezení a přihlásit se rovnou jako uživatel oracle;
pokud se přihlásíme např. pod uživatelem root a pomocí příkazu # su - oracle se přepneme na uživatele oracle,
nemusí grafická rozhraní fungovat.

Stáhneme instalační soubory verze databáze 12c Release 1 z www.oracle.com menu Downloads
(jedná se o dva archivy), které rozbalíme do složky /opt/oracle/install. Vznikne nám nová složka
database. Pro spuštění instalace je třeba, aby instalační soubory měli přiřazeného uživatele oracle a
skupinu oinstall. Tedy:
# chown -R oracle:oinstall /opt/oracle/install/database/

Zajistíme, že nebyly nastaveny proměnné ORACLE_HOME a TNS_ADMIN, viz tyto příkazy:
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$ unset ORACLE_HOME
$ unset TNS_ADMIN

Ověříme, že prostředí bylo nastavené správně, viz tyto příkazy:
$ umask
$ env | more

Přepneme se do složky s instalací Oracle a spustíme instalaci:
$ cd /opt/oracle/install/database/
$ ./runInstaller

3.1

PRŮBĚH INSTALACE PO JEDNOTLIVÝCH KROCÍCH
Pokud je vše správně nastavené, spustí se instalace a zobrazí se úvodní okno instalace:

V úvodní obrazovce nemusíme vyplňovat dostupné položky a stiskneme Další; zobrazí se následující
dotaz, který potvrdíme Ano:

Přeskočíme softwarové updaty:
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Vybereme volbu Install database software only a stiskneme Další:

Vybereme typ instalace databáze, kterou chceme provést (v našem příkladu Single instance) a
stiskneme Další:
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Vybereme jazyky čeština a angličtina a stiskneme Další:

Vybereme požadovaný typ instalace (typ instalace závisí na zakoupené licenci) a stiskneme Další:
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Nastavíme cesty Oracle base a Software location. Cesty nastavte dle uvedeného příkladu a stiskněte
Další:
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Nastavíme cestu k Inventory Directory a oraInventory Group Name. Hodnoty vyplňte podle příkladu a
stiskněte Další:

Zvolíme požadovaná privilegia dle příkladu a stiskneme Další:
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Proběhne kontrola nastavení (pokud nastane chyba, bude zobrazena):

V případě, že kontrola nastavení proběhla v pořádku, zobrazí se souhrn instalačního nastavení.
Stiskneme Instalovat.
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Následuje instalace produktu…

Na konci instalace budeme vyzváni ke spuštění uvedených skriptů pod uživatelem root v terminálovém
okně. Spustíme příslušné skripty (u skriptu root.sh zadáme po vyzvání cestu k adresáři /usr/local/bin) a
stiskneme Ok:
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Instalaci ukončete pomocí tlačítka Zavřít:
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4.

INSTALACE ORACLE LISTENERU
Pro správný běh Oracle je třeba mít naistalovánu a spuštěnu službu Listener. Listener lze vytvořit
pomocí nástroje Oracle Net Configuration Assistant, který vyvoláme pomocí příkazu dbca. Další
možností je použít nástroj Net manager, který vyvoláme pomocí příkazu netmgr. Oba nástroje
spouštíme pod uživatelem oracle. Pro správné spuštění je třeba mít správně nastavenou proměnnou
ORACLE_HOME, dále spuštění obou nástrojů vyžaduje grafické rozhraní (startX, vncserver, Xming).
Příklad nastavení listeneru pomocí nástroje Net manager:
Přihlásíme se jako uživatel oracle. Nastavíme proměnnou ORACLE_HOME pomocí příkazu export.
Cesta uvedená v této proměnné je stejná jako uváděná cesta v instalaci Oracle (krok 7, položka
Software location), viz tento postup:
$ export ORACLE_HOME=/opt/oracle/app/oracle/product/12.1.0/dbhome_1/
$ cd /opt/oracle/app/oracle/product/12.1.0/dbhome_1/bin/
$ ./netmgr

Otevřeme větev „Oracle Net Configuration > Local“ a kurzorem se postavíme na Listeners. Pomocí
zeleného plus přidáme další konfiguraci listeneru:

Název můžeme nechat LISTENER a stiskneme Ok:
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V dalším okně vyberte volbu Listening Locations a vybereme volbu Add Address:

V položce „Protocol“ vybereme „TCP/IP“, zadáme název serveru a požadovaný port (můžeme nechat
defaultní port 1521, pokud již není použit):

Nastavení uložíme pomocí menu File > Save Network Configuration.
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Nástroj Net Manager ukončíme (tj. přes menu: File > Exit). Po uložení nám vznikne soubor
/opt/oracle/app/oracle/product/12.1.0/dbhome_1/network/admin/listener.ora, jehož obsah bude
následující:
# listener.ora Network Configuration File:
/opt/oracle/app/oracle/product/12.1.0/dbhome_1/network/admin/listener.ora
# Generated by Oracle configuration tools.
LISTENER =
(DESCRIPTION =
(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = oracle6VB.jaku)(PORT = 1521))
)
ADR_BASE_LISTENER = /opt/oracle/app/oracle

Pomocí příkazu lsnrctl s parametrem status zkontrolujeme, zda nám běží služba listeneru.
# /opt/oracle/app/oracle/product/12.1.0/dbhome_1/bin/lsnrctl status
LSNRCTL for Linux: Version 12.1.0.1.0 - Production on 02-JUL-2014 12:13:35
Copyright (c) 1991, 2013, Oracle.

All rights reserved.

Connecting to (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=oracle6VB.jaku)(PORT=1521)))
TNS-12541: TNS:no listener
TNS-12560: TNS:protocol adapter error
TNS-00511: No listener
Linux Error: 111: Connection refused

Pokud je vypsáno podobné chybové hlášení, je třeba listener spustit. To provedeme pomocí příkazu
lsnrctl s parametrem start.
# /opt/oracle/app/oracle/product/12.1.0/dbhome_1/bin/lsnrctl start
LSNRCTL for Linux: Version 12.1.0.1.0 - Production on 02-JUL-2014 12:14:10
Copyright (c) 1991, 2013, Oracle.

All rights reserved.

Starting /opt/oracle/app/oracle/product/12.1.0/dbhome_1//bin/tnslsnr: please wait...
TNSLSNR for Linux: Version 12.1.0.1.0 - Production
System parameter file is
/opt/oracle/app/oracle/product/12.1.0/dbhome_1/network/admin/listener.ora
Log messages written to
/opt/oracle/app/oracle/diag/tnslsnr/oracle6VB/listener/alert/log.xml
Listening on: (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=localhost)(PORT=1521)))
Connecting to (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=oracle6VB.jaku)(PORT=1521)))
STATUS of the LISTENER
-----------------------Alias
LISTENER
Version
TNSLSNR for Linux: Version 12.1.0.1.0 - Production
Start Date
02-JUL-2014 12:14:10
Uptime
0 days 0 hr. 0 min. 0 sec
Trace Level
off
Security
ON: Local OS Authentication
SNMP
OFF
Listener Parameter File
/opt/oracle/app/oracle/product/12.1.0/dbhome_1/network/admin/listener.ora
Listener Log File
/opt/oracle/app/oracle/diag/tnslsnr/oracle6VB/listener/alert/log.xml
Listening Endpoints Summary...
(DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=localhost)(PORT=1521)))
The listener supports no services
The command completed successfully
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Pomocí příkazu lsnrctl s parametrem status si můžeme zkontrolovat zda nám služba listeneru běží.
# /opt/oracle/app/oracle/product/12.1.0/dbhome_1/bin/lsnrctl status

5.

VYTVOŘENÍ INSTANCE DATABÁZE
Instanci databáze vytvoříme pomocí nástroje Database Configuration Assistant, který se pouští přes
příkaz dbca. Nástroj se musí spouštět pod uživatelem oracle a vyžaduje grafické rozhraní. Pro správný
běh je třeba mít správně nastavenou proměnnou ORACLE_HOME - tzn. spustíme novou konzoli a
přihlásíme se jako uživatel oracle. Nastavíme proměnnou ORACLE_HOME pomocí příkazu export.
Cesta uvedená v této proměnné je stejná jako uváděná cesta v instalaci Oracle (viz položka Software
Location).
# export ORACLE_HOME=/opt/oracle/app/oracle/product/12.1.0/dbhome_1/
# cd /opt/oracle/app/oracle/product/12.1.0/dbhome_1/bin/
# ./dbca

V úvodním okně vybereme volbu Create a Database a stiskneme Další:
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Zatrhneme volbu Advanced mode a potvrdíme Další:

Vybereme volbu Custom Database a stiskneme Další:
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Zadáme název databáze a název SID. V našem případě ABRA a stiskneme Další:

Pokud bychom chtěli instalovat Enterprise Manager, je možno zaškrtnout volbu Configure Enterprise
Manager. EM lze však instalovat dodatečně přes nástroj Database Configuration Assistant s volbou
Configure database options. Stiskneme Další:
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Zadáme hesla (např. heslo: oracle) pro jednotlivé uživatele nebo nastavíme stejná hesla pro všechny a
stiskneme Další:

Zkontrolujeme, že je vytvořený Listener a stikneme Další:
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Vybereme volbu Use Common Location for All Database Files a zadáme cestu, kde budou uložena
data instalace databáze ABRA. Pokud bychom chtěli používat Fast Recovery Area, vybrali bychom
příslušnou volbu, zadali cestu, kde bude Flash Recovery Area vytvořena, a definovali její velikost.
Pokud bychom chtěli pro instanci databáze používat archivní režim, zaškrtli bychom příslušný parametr
(obě volby lze však dodatečně zapnout na již běžící databázi). Volbu pro Fast Recovery Area tedy
odtrhneme a stiskneme Další:

Vybereme požadované komponenty pro vytvářenou databázi. Stačí ponechat uvedené volby.
Stiskneme Další:
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Nastavení velikosti paměti se nastavuje dle dostupné RAM na serveru. Je možné nastavit
požadovanou velikost a poté přepnout na volbu Custom s podvolbou Automatic Shared memory
Management, která provede automatické rozdělení paměti. Pokud je potřeba zvětšit /dev/shm, tak
použijeme tento příkaz:
# mount -o remount,size=xxxxM /dev/shm.

Záleží však na tom, jaké hodnoty jsou nastaveny v parametrech kernel.shmall a kernel.shmmax v
souboru /etc/sysctl.conf. Po nastavení paměti vybereme záložku Sizing:

Zadáme požadovanou velikost stránky (doporučíme nechat 8192) a počet procesů. Minimální hodnota
parametru Processes se obvykle nastavuje na 300. Zvolíme záložku Character Sets:
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Kódová stránka musí být nastavena na EE8MSWIN1250. Pokud se nenabízí v default (přebírá se z
OS) je třeba ji vybrat pomocí volby Choose from the list of character sets. Default Language zvolíme
Češtinu (resp. Czech) a Default Territory Česká republika (resp. Czech Republic). Stiskneme Další:

V kroku Creation Options ponecháme zatrženou volbu Create Database. Vedle toho zde máme
možnost si nechat vygenerovat skripty, který nám mohou sloužit pro rychlé založení stejné instance
této databáze (např. při nějakém výpadku atd.) a ve volbě Customize Storage Locations lze definovat,
kolik kontrolních souborů chceme pro danou instanci databáze používat a kde mají být uloženy. V
kontrolním souboru jsou uloženy veškeré informace pro databázi. Dále lze nastavit počet návratových
(redo) souborů a jejich velikost. Pokud kontrolní soubor definujeme do jiné složky, než je složka s
instancí databáze (např. /home/control/), je třeba, aby tato složka měla přiřazeného uživatele oracle a
skupinu oinstall. Nyní však stiskneme pouze Další:
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Proběhnou kontroly:

A následuje závěrečná rekapitulace vytvoření instance databáze. Stiskneme Dokončit:
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Proběhne vytvoření databáze...

Po dokončení vytvoření instance databáze se nám zobrazí informace o vytvořené instanci databáze.
Pokud se instaloval Enterprise Manager, je zde vidět cesta k jeho spuštění, v našem příkladu:
https://localhost:5500/em. Stiskneme Exit:

5.1

KROKY PO VYTVOŘENÍ DATABÁZE
Po dokončení vytvoření instance databáze je třeba provést ještě několik kroků. Zaprvé je nutné upravit
soubor /etc/oratab, ve kterém se u řádku s instancí ABRA nastaví poslední hodnota z N na Y:
ABRA:/opt/oracle/app/oracle/product/12.1.0/dbhome_1:Y
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Dále je třeba nakopírovat spouštěcí skript dbora do /etc/initd.d (soubor se šablonami skriptů je k
dispozici na hlavní stránce on-line helpu v sekci Instalační příručky nebo v kap. PDF příručky –
souhrnný seznam) a odkomentovat v něm správnou hodnotu proměnné ORACLE_HOME. V našem
případě:
# cp cesta_k_dbora.tmpl /etc/init.d/dbora
# vim /etc/init.d/dbora
#ORACLE_HOME=/opt/oracle/app/oracle/product/11.2.0/dbhome_1
ORACLE_HOME=/opt/oracle/app/oracle/product/12.1.0/dbhome_1
Pozn.: Pokud bychom instalovali verzi databáze 11g, je třeba souběžně se skriptem dbora nakopírovat do /etc/init.d
ještě spouštěcí skript dboraem (taktéž dodáván ve formě šablony), který spouští Enterprise Managera. Práce s ním
je shodná jako se skriptem dbora. Ve verzi 12g již není potřeba.

Poté se musí ověřit funkčnost skriptu. Tzn. provedeme zastavení a následné spuštění daného skriptu.
Viz tyto příkazy (ukončení služeb jako první je z důvodu, že dané služby nám již běží):
# /etc/init.d/dbora stop
Stopping Oracle Net Listener
Stopping Oracle databases
Operation successful
# /etc/init.d/dbora start
Starting Oracle Net Listener
Starting Oracle databases
Operation successful
Pozn.: Na databázi 11g je třeba skripty spouštět v pořadí dbora, dboraem. Ukončovat v pořadí dboraem, dbora.

Dále se musí zajistit spouštění skriptu po startu serveru. Nastavení automatického spuštění můžeme
docílit pomocí příkazu chkconfig. Viz následující příkazy:
# chkconfig --add dbora
# chkconfig --level 345 dbora on

Nastavení ověříme pomocí příkazu:
# chkconfig --list | grep dbora
dbora

0:off

1:off

2:off

3:on

4:on

5:on

6:off

Pozn. Pro verzi 11g opět platí, že se totéž provede i pro skript dboraem. Tedy:
# chkconfig --add dboraem
# chkconfig --level 345 dboraem on

Pro snadnější správu oracle, jako je např. spuštění nástroje sqlplus nebo nástroje lsnrctl, je také
vhodné nastavit, aby se po přihlášení uživatele oracle automaticky nastavily proměnné ORACLE_SID
a ORACLE_HOME. To zajistíme úpravou souboru /home/oracle/.bash_profile:
$ vim ~/.bash_profile

A přidáme do něj tyto řádky:
ORAENV_ASK=NO
ORACLE_SID=ABRA
. oraenv
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Příkaz pro spuštění skriptu je:
$ . oraenv

Pokud se následně přihlásíme pod uživatelem oracle, dojde k nastavení potřebných proměnných. Což
můžeme ověřit výpisem proměnných pomocí příkazu:
$ set | grep -i -e oracle_home -e oracle_sid

6.

ÚPRAVA KONFIGURACE LISTENERU
Pro rychlejší start služby LISTENER je možné ke stávající konfiguraci listeneru připojit nově vytvořenou
službu instance databáze. Úpravu provedeme pomocí nástroje Net Manager, který spustíme pomocí
příkazu netmgr. Pro běh tohoto nástroje je třeba grafické rozhraní a správně nastavené proměnné
ORACLE_SID a ORACLE_HOME (viz předcházející kroky). Tedy:
$ netmgr

Po spuštění nástroje Net Manager vybereme větev Oracle Net Configuration > Local > Listeners a
kurzorem si stoupneme na větev LISTENER. Vybereme volbu Database Services a stiskneme tlačítko
Add database:
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Zadáme požadované položky a definici uložíme přes menu File > Save Network Configuration:

Prověříme, že změny byly zapsány do souboru:
$ vim /opt/oracle/app/oracle/product/12.1.0/dbhome_1/network/admin/listener.ora
# listener.ora Network Configuration File:
/opt/oracle/app/oracle/product/12.1.0/dbhome_1/network/admin/listener.ora
# Generated by Oracle configuration tools.
SID_LIST_LISTENER =
(SID_LIST =
(SID_DESC =
(GLOBAL_DBNAME = ABRA)
(ORACLE_HOME = /opt/oracle/app/oracle/product/12.1.0/dbhome_1)
(SID_NAME = ABRA)
)
)
LISTENER =
(DESCRIPTION =
(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = oracle6VB.jaku)(PORT = 1521))
)
ADR_BASE_LISTENER = /opt/oracle/app/oracle

Dále je třeba provést restart služby listeneru. To provedeme pomocí těchto příkazů:
$ lsnrctl stop
$ lsnrctl start
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7.

INSTALACE KLIENTA ORACLE 12.1
Pro správný běh SW ABRA je třeba mít na serveru, kde běží aplikační server SW ABRA,
nainstalovaného klienta verze 12.1 64bit. Ten je ve verzi Oracle 12c jeho součástí, ale z praxe se
osvědčilo mít jej kvůli knihovně OCIDLL instalovaný zvlášť.
Pozor, pokud se v ostrém provozu vyskytnou problémy s pádem aplikačního serveru,
doporučujeme přejít na verzi klienta 11.2.
Z webu www.oracle.com menu Downloads si stáhneme Instant Client for Linux x64 verze 12.1. Ve
složce /opt/oracle/app/oracle/product/ vytvořte složku client12.1-x64. Viz tento příkaz:
# mkdir -p /opt/oracle/app/oracle/product/client12.1-x64

Stažený soubor rozbalte a obsah složky instantclient_12_1 nakopírujte do právě vytvořené složky
client12.1-x64.
Nastavte oprávnění ke složce client12.1-x64 pro uživatele oracle a skupinu oinstall. Viz tento příkaz:
# chown -R oracle:oinstall /opt/oracle/app/oracle/product/client12.1-x64

Dále je třeba provést kontrolu vazeb na knihovny klienta oracle. Viz následující příkazy:
# cd /opt/oracle/app/oracle/product/client12.1-x64
# ldd libclntsh.so.12.1

Zobrazí se následující výpis:
linux-vdso.so.1 => (0x00007fff971ad000)
libmql1.so => not found
libipc1.so => not found
libnnz12.so => not found
libons.so => not found
libdl.so.2 => /lib64/libdl.so.2 (0x00007f6604973000)
libm.so.6 => /lib64/libm.so.6 (0x00007f66046ef000)
libpthread.so.0 => /lib64/libpthread.so.0 (0x00007f66044d2000)
libnsl.so.1 => /lib64/libnsl.so.1 (0x00007f66042b8000)
librt.so.1 => /lib64/librt.so.1 (0x00007f66040b0000)
libc.so.6 => /lib64/libc.so.6 (0x00007f6603d1c000)
/lib64/ld-linux-x86-64.so.2 (0x000000395b400000)
libaio.so.1 => /lib64/libaio.so.1 (0x00007f6603b1a000)
libclntshcore.so.12.1 => not found

Pokud jsou zobrazeny chyby, jako jsou např. chybějící vazby na knihovny výše, je třeba provést
opravu. V tomto případě zkopírujeme knihovny do /lib64/. Viz tento příkaz:
# cp libmql1.so libipc1.so libnnz12.so libons.so libclntshcore.so.12.1 /lib64/

Nastavíme práva:
# cd /lib64/
# chmod 770 libmql1.so libipc1.so libnnz12.so libons.so libclntshcore.so.12.1

A opět provedeme kontrolu:
# cd /opt/oracle/app/oracle/product/client12.1-x64
# ldd libclntsh.so.12.1

Nyní již budou vazby mezi knihovnami korektní.
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8.

INSTALACE A NASTAVENÍ SYSTÉMU ABRA

8.1

NASTAVENÍ NÁRODNÍHO PROSTŘEDÍ
Nejprve je nutné zajistit, aby bylo k dispozici národní prostředí cs_CZ.utf8, což vyžaduje aplikační
server SW ABRA. Toto se provádí příkazem localedef:
# localedef -c -i cs_CZ -f UTF-8 cs_CZ.utf8

Existenci národního prostředí cs_CZ.utf8 poté ověříme:
# locale -a | grep -i cs_CZ
cs_CZ
cs_CZ.iso88592
cs_CZ.utf8
Pozn.: V případě slovenské verze SW ABRA se pro generování použije definiční soubor sk_SK.

8.2

SAMBA
Pozn.: Pokud by byly později zaznamenány problémy při vyšším počtu připojení na databázi (tj. vyšším počtu
uživatelů), doporučuje se umístit Sambou sdílenou složku pro instalaci Abry na samostatný server. Aplikační server
je však doporučeno provozovat s databází Oracle kvůli rychlosti na stejném serveru.

Přes nástroj Samba nasdílíme složku, do které nainstalujeme SW ABRA bez jejího spuštění. Tedy:
# mkdir -p /usr/local/abrasw/abragen
# mkdir /usr/local/abrasw/share

Složku /usr/local/abrasw/share budeme v průběhu instalace používat jako místo pro instalační soubory.
Nastavíme vlastníka a práva k zápisu:
# chown root:root -R /usr/local/abra
# chmod 777 -R /usr/local/abrasw/abragen
# chmod 777 -R /usr/local/abrasw/share

Nainstalujeme balíček Samby:
# yum install samba

Vytvoříme zálohu původního konfiguračního souboru Samby:
# cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/old.smab.conf

Upravíme stávající konfigurační soubor Samby dle našich požadavků. Pro potřeby této příručky např.
takto:
# vim /etc/samba/smb.conf
[global]
workgroup = SKUPINA_ABRA
server string = Samba %v
log file = /var/log/samba/log.%m
max log size = 500
security = share
[abragen]
comment = instalace ABRAGEN
path = /usr/local/abrasw/abragen
writable = yes
readonly = no
create mask = 0777
directory mask = 0777
public = yes
[share]
comment = sdileny adresar
path = /usr/local/abrasw/share
writable = yes
public = yes
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Pomocí příkazu setup Sambu povolíme ve firewallu. Službu Samby následně restartujeme:
# setup
# /etc/rc.d/init.d/smb restart

Nastavíme výjimku přidáním návěští samba_share_t pro nasdílené adresáře kvůli SELinuxu:
# chcon -t samba_share_t /usr/local/abrasw/share
# chcon -t samba_share_t /usr/local/abrawe/abragen

Dále upravíme v hlavičce spouštěcí skript Samby nastavení pro chkconfig následujícím způsobem:
# vim /etc/rc.d/init.d/smb
#!/bin/sh
#
# chkconfig: 2345 91 35

A zavedeme démona smb do patřičných úrovní pomocí chkconfig, aby se nám spouštěl při startu OS:
# chkconfig --add smb
# chkconfig --level 2345 smb on

A zařazení mezi službami ověříme:
# chkconfig --list | grep -i smb
smb

8.3

0:off

1:off

2:on

3:on

4:on

5:on

6:off

INSTALACE SYSTÉMU ABRA A NASTAVENÍ KONFIGURAČNÍCH SOUBORŮ
Z Windows následně spustíme instalátor Abry Gen. Při volbě cíle zadáme UNC cestu do sdílené složky
\\ip_adresa_servu\abragen. V závěrečném kroku instalace odškrtneme volbu Spustit ABRA Gen a
zvolíme Dokončit.
Následně upravíme soubor /usr/loca/abrasw/abragen/nexus.cfg takto:
# vim /usr/local/abrasw/abragen/nexus.cfg
[Client]
Local=0
ServerName=192.168.0.102
[Server]
ProviderType=2
#StorageFile=\\192.168.0.102\abragen\Storage.STF
StorageFile=/usr/local/abrasw/abragen/Storage.STF
OCIDLL=/opt/oracle/app/oracle/product/client12.1-x64/libclntsh.so.12.1

Název serveru bude pochopitelně odlišný. Cesty budou jiné, pokud jsme Abru a klienta Oracle
instalovali jinam.
Do /etc/init.d/ nakopírujeme spouštěcí skript abra_appd:
# cp cesta_k_abra_appd.tmpl /etc/init.d/abra_appd

Soubor se šablonami skriptů je k dispozici na hlavní stránce on-line helpu v sekci Instalační příručky
nebo v kap. PDF příručky – souhrnný seznam.
V daném skriptu je třeba upravit nastavení některých cest podle skutečnosti. V našem případě:
ABRA='/usr/local/abrasw/abragen'
ORACLIENT='/opt/oracle/app/oracle/product/client12.1-x64'
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Dále zapoznámkujeme řádky odkazující na 32bitový aplikační server a odpoznámkujeme řádky pro
aplikační server 64bitový:
# appserver 32bit
# APPSERVER='appserverl-x86'
# ABRAMGR='abramgr'
# appserver 64bit
APPSERVER='appserverl-x64'
ABRAMGR='abramgr-x64'

Po úpravě skriptu spustíme aplikační server, viz tento příkaz:
# /etc/init.d/abra_appd start

8.4

NASTAVENÍ IPTABLES
V dalším kroku bude třeba nastavit výjimku ve firewallu IPTables. Pokud se totiž nyní pokusíme z
Windows navázat komunikaci, bude odmítnuta. Můžeme si to ověřit aplikací Telnet. Nejprve však ze
strany Linuxu ověříme, že aplikační server naslouchá na výchozím portu 8090:
# netstat -tulpn | grep -i appserverl

Případně:
# lsof +M -i4 | grep -i appserver

Ve Windows spustíme aplikaci příkazového řádku cmd a vyvoláme Telnet. Následně zadáme:
> open ip_adresa_serveru 8090

Telnet nám po chvíli oznámí, že spojení s hostitelem nelze navázat. Přidáme tedy port 8090 mezi
důvěryhodné porty do konfiguračního souboru firewallu IPTables:
# vim /etc/sysconfig/iptables
-A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 8090 -j ACCEPT

A restartujeme službu IPTables:
# /etc/init.d/iptables restart

Pokud nyní ze strany Windows zopakujeme postup ověření portu 8090 přes Telnet, bude korektní
výpis připojování následující (Telnet bude na portu 8090 naslouchat, dokud komunikaci nezrušíme):
Microsoft Telnet> open 192.168.0.102 8090
Připojování k 192.168.0.102...

8.5

NASTAVENÍ SPOJENÍ V NÁSTROJI DBADMIN.EXE
Z Windows spustíme nástroj DBAdmin.exe a upravíme defaultně založené spojení. Viz následující
příklad:
SERVER NAME=(DESCRIPTION=(ADDRESS_LIST=(ADRESS=(PROTOCOL=TCP) (HOST=192.168.0.102)
(PORT=1521))) (CONNECT_DATA=(SID=ABRA) (SERVER=DEDICATED)))
USER NAME=ABRA
PASSWORD=abra

U parametru HOST= zadáme správný název serveru nebo jeho IP adresu. U parametru SID= zadáme
jméno SID, které jsme definovali při založení instance databáze. Ostatní parametry necháme dle
uvedeného příkladu.
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8.6

VYTVOŘENÍ TABLESPACE ORACLE POMOCÍ NÁSTROJE SQLPLUS
Přihlásíme se pod uživatelem oracle. Pokud máme nastaveny parametry v souboru .bash_profile (viz
nastavení prostředí pro uživatele oracle), dojde k automatickému nastavení požadovaných
proměnných. Pokud toto nastavení nemáme, nastavíme je ručně pomocí příkazu:
$ . oraenv

Budete dotázáni na zadání názvu proměnné ORACLE_SID. Zadejte ABRA. K nastavení proměnné
ORACLE_HOME dojde automaticky. Přepneme se do složky, kde je k dispozici šablona skriptu
CreateTablespaceABRA.sql.tmpl (soubor s šablonami skriptů je k dispozici na hlavní stránce on-line
helpu v sekci Instalační příručky nebo v kap. PDF příručky – souhrnný seznam), vytvoříme ze šablony
skript a zkontrolujeme, zda je správná cesta k budoucímu tablespace:
$ cp CreateTablespaceABRA.sql.tmpl cp CreateTablespaceABRA.sql
$ vim CreateTablespaceABRA.sql
create bigfile tablespace ABRA datafile '/opt/oracle/app/oracle/oradata/ABRA/abra.dbf'
size 300m reuse autoextend on next 100m extent management local;
create user ABRA identified by abra default tablespace ABRA;
grant dba to ABRA;

Pokud je vše správně nastavené, zadáme tento příkaz:
$ sqlplus "sys/oracle as sysdba" @CreateTablespaceABRA.sql

Pokud proběhne vše v pořádku, bude zobrazeno toto hlášení:
SQL*Plus: Release 12.1.0.1.0 Production on Thu Jul 3 16:43:31 2014
Copyright (c) 1982, 2013, Oracle.

All rights reserved.

Pripojeno k:
Oracle Database 12c Release 12.1.0.1.0 - 64bit Production
Tablespace vytvoren.
Uzivatel vytvoren.
Udeleni prav bylo uspesne.
SQL>

Nástroj ukončíme příkazem exit.
Pozn. 1: Pokud by bylo třeba vytvořit více spojení, tj. více databází systému ABRA, postupujeme tak, že vytvoříme
další tablespace s jiným uživatelem, ale stejným SID. CreateTablespaceABRA.sql pro toto nové spojení by vypadal
např. takto:

create bigfile tablespace ABRA2 datafile /opt/oracle/app/oracle/oradata/ABRA/abra2.dbf'
size 300m reuse autoextend on next 100m extent management local;
create user ABRA2 identified by abra default tablespace ABRA2;
grant dba to ABRA2;
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V programu DBAdmin bychom pak nadefinovali další spojení s uživatelem ABRA2:

SERVER NAME=(DESCRIPTION=(ADDRESS_LIST=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=JAKUNTB)(PORT=1521)))(CONNECT_DATA=(SID=ABRA)(SERVER=DEDICATED)))
USER NAME=ABRA2
PASSWORD=abra
Pozn. 2: Pokud by bylo potřeba spojení včetně souboru s daty smazat, postupujeme tak, že nejprve spojení
odebereme v programu DBAdmin a poté spustíme nástroj SQL Plus pod systémovým uživatelem:
$ sqlplus "sys/oracle as sysdba"
A následně provedeme následující dva příkazy:
DROP USER ABRA2 CASCADE;
DROP TABLESPACE ABRA2 INCLUDING CONTENTS AND DATAFILES;
Pozor, tato změna je nevratná a dojde k vymazání všech dat!!!

8.7

VYTVOŘENÍ DATABÁZE V SYSTÉMU ABRA
Nyní již pouze spustíme systém ABRA z OS Window a necháme vytvořit databázi...:

9.

POINSTALAČNÍ KROKY NA ORACLE
Po instalaci Oracle a vytvoření instance databáze je defaultně nastavena časová platnost hesel
jednotlivých uživatelů na 180 dní. Po uplynutí této doby dojde k zablokování a je třeba tyto hesla
obnovit. Doporučujeme časovou platnost hesel vypnout. Vypnutí se provedete následovně:
Přihlásíme se pod uživatelem oracle. Pro správný běh je třeba mít správně nastavené proměnné
ORACLE_SID a ORACLE_HOME. Pokud máme nastaveny parametry v souboru .bash_profile (viz.
nastavení prostředí pro uživatele oracle), dojde k automatickému nastavení požadovaných
proměnných. Pokud toto nastavení nemáme, nastavíme je ručně pomocí příkazu:
$ . oraenv

Budete dotázáni na zadání názvu proměnné ORACLE_SID. Zadejte ABRA. K nastavení proměnné
ORACLE_HOME dojde automaticky.
Spusťte nástroj sqlplus, viz následující příkaz:
$ sqlplus / as sysdba
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Nejprve ověříme, jaká hodnota je zadána u parametru PASSWORD_LIFE_TIME. To provedeme
pomocí dotazu:
> SELECT * FROM user_password_limits WHERE RESOURCE_NAME='PASSWORD_LIFE_TIME';
RESOURCE_NAME
-------------------------------LIMIT
-------------------------------------------------------------------------------PASSWORD_LIFE_TIME
180

Pomocí následujícího příkazu vypneme časovou platnost:
> ALTER PROFILE DEFAULT LIMIT PASSWORD_LIFE_TIME UNLIMITED;

Následně opět prověřím hodnotu PASSWORD_LIFE_TIME pomocí dotazu:
> SELECT * FROM user_password_limits WHERE RESOURCE_NAME='PASSWORD_LIFE_TIME';
RESOURCE_NAME
-------------------------------LIMIT
-------------------------------------------------------------------------------PASSWORD_LIFE_TIME
UNLIMITED

Nástroj SQLplus ukončíme příkazem exit.
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