INSTALACE DATABÁZE ORACLE A SYSTÉMU ABRA
GEN NA OS WINDOWS
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Tento návod popisuje pouze základní kroky instalace databázového serveru Oracle 12c 64 bit 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. Očekává se, že nastavení
systému provádí k tomu vyškolený administrátor, pro kterého jsou následující údaje pouze doporučením.
Nastavení prostředí pro instalaci Oracle je nutné provádět podle technické dokumentace ke konkrétní verzi
databáze. Doporučená verze dle verzí systému ABRA viz help.abra.eu, kap. Databázový server.

1.

INSTALACE ORACLE VERZE 12C 64 BIT

Pozn.: 32 bitová verze již není k dispozici.

Po stažení instalace ze stránek Oracle spustíme „setup.exe“. Zobrazí se úvodní obrazovka. Email a My Oracle
Support password nemusíme zadávat, stiskneme „Next“.

Zobrazí se validační hláška, kterou povrdíme.
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Zadáme Skip software updates a stiskneme „Next“:

Vybereme „Install database software only“ a stiskneme „Next“.
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Zvolíme požadovaný typ databázové instalace, např. „Single instance database installation“. Stiskneme „Next“:

Vybereme jazyk Czech a English a stiskneme „Next“:
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Vybereme požadovaný typ instalace (typ instalace zavisí na zakoupené licenci) a stiskneme „Next“:

Použijeme Bulit-in account a stiskneme „Next“ (validační hlášku potvrdíme):
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Zadáme cestu k Oracle Base a cestu k instalaci a stiskneme „Next“:

Po kontrole prostředí se Zobrazí sumář instalačních kroků, který potvrdíme tlačítkem „Install“:
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Průběh instalace…

Po dokončení instalace ukončíme běh instalačního programu tlačítkem „Close“:
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2.

INSTALACE LISTENERU

Pro správný běh Oracle je třeba mít nainstalovánu a spuštěnu službu Listener, která přijímá požadavky na
připojení od klientů Oracle Net. Nainstalujeme tedy Listener pomocí nástroje „Net manager“:
V úvodním okně po spuštění tohoto nástroje otevřeme větev „Oracle Net Configuration – Local“ a kurzorem si
stoupneme na větev „Listeners“. Pomocí zeleného plus otevřeme konfiguraci nového listeneru.

Zadáme požadovaný název, např. „LISTENER“ a stiskneme „Ok“.
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V následující obrazovce vybereme volbu „Listening Locations“ a stiskneme tlačítko „Add address“.

V položce „Protocol“ vybereme „TCP/IP“, zadáme název serveru a požadovaný port. Po zadání požadovaných
hodnot přes menu „File – Save Network Configuration“ provedeme uložení a nástroj zavřeme. V adresáři
s instalací databázového serveru v podresáři „NETWORK\ADMIN\“ vznikne soubor „listener.ora“, který bude
vypadat takto:
# listener.ora Network Configuration File: C:\app\ABRA\product\12.1.0\dbhome_1\NETWORK\ADMIN\listener.ora
# Generated by Oracle configuration tools.
LISTENER =
(DESCRIPTION =
(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = JAKU-NTB)(PORT = 1521))
)
ADR_BASE_LISTENER = C:\app\ABRA\product\12.1.0\dbhome_1\log

Spustíme příkazový řádek a provedeme spuštění Listeneru, tzn. přepneme se ze složky s instalací databázového
serveru do podsložky BIN, spustíme soubor LSNRCTL.EXE a poté zavoláme příkaz „start“:
LSNRCTL> start
Starting tnslsnr: please wait...
TNSLSNR for 64-bit Windows: Version 12.1.0.1.0 - Production
System parameter file is C:\app\ABRA\product\12.1.0\dbhome_1\network\admin\listener.ora
Log
messages
written
to
C:\app\ABRA\product\12.1.0\dbhome_1\log\diag\tnslsnr\JAKUNTB\listener\alert\log.xml
Listening on: (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=JAKU-NTB.abra.local)(PORT=1521)))
Connecting to (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=JAKU-NTB)(PORT=1521)))
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STATUS of the LISTENER
-----------------------Alias
LISTENER
Version
TNSLSNR for 64-bit Windows: Version 12.1.0.1.0 - Production
Start Date
12-AUG-2016 14:35:58
Uptime
0 days 0 hr. 0 min. 6 sec
Trace Level
off
Security
ON: Local OS Authentication
SNMP
OFF
Listener Parameter File
C:\app\ABRA\product\12.1.0\dbhome_1\network\admin\listener.ora
Listener Log File
C:\app\ABRA\product\12.1.0\dbhome_1\log\diag\tnslsnr\JAKUNTB\listener\alert\log.xml
Listening Endpoints Summary...
(DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=JAKU-NTB.abra.local)(PORT=1521)))
The listener supports no services
The command completed successfully

Zkontrolujeme, že ve službách je zaregistrována služba Listeneru a že běží:

3.

VYTVOŘENÍ INSTANCE DATABÁZE

Instanci databáze vytvoříme pomocí nástroje Database Configuration Assistant, který se pouští přes tlačítko
„Start“ nebo zavolání příkazu „dbca.bat“ v adresáři s instalací databázového serveru v podsložce „Bin“.
Vybereme volbu „Create a Database“ a stiskneme „Další“:
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V dalším kroku zatrhneme Advanced Mode a stiskneme „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 se chce instalovat Enterprise Manager, je možno zaškrtnout volbu „Configure Enterprise Manager“.
Stiskneme „Další“.
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Zadáme hesla (např. heslo: Oracle2016) pro jednotlivé uživatele nebo nastavíme stejná hesla pro všechny (viz
obrázek) a stiskneme „Další“.

Zkontrolujeme námi zadaný Listener a stiskneme „Další“:

Vybereme volbu „Use Common Location for All Database Files“ a zadáme cestu, kde budou uložena data
instalace databáze „ABRA“ (např. C:\oradata). Pokud chceme používat Flash Recovery Area, vybereme
příslušnou volbu, zadáme cestu, kde bude Flash Recovery Area vytvořena, a nadefinujeme její velikost. Pokud
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chceme pro instalaci databáze používat archivní režim, zaškrtneme přílušný parametr (obě volby však lze
dodatečně zapnout na již běžící databázi). Stiskneme „Další“.

Vybereme požadované komponenty pro vytvářenou databázi. Pro běh databáze stačí nechat jen uvedené
volby. Stiskneme „Další“.

Při nastavení paměti se vychází z dostupné RAM na serveru. Je možné zvolit požadovanou velikost a poté
přepnout na volbu „Custom“ s podvolbou „Automatic Shared memory Management“, která rozdělení paměti
provede automaticky. Po nastavení paměti vybereme záložku „Sizing“.
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Zadáme požadovanou velikost stránky (obvykle se ponechává 8192) a počet procesů. Minimální hodnotu
doporučujeme nastavit na 300.

Zvolíme záložku „Character Sets“. Nastavení kódové stránky musí být „EE8MSWin1250“. Pokud se nenabízí ve
volbě „Use the default“, která se přebírá z OS, je třeba ji vybrat pomocí volby „Choose from the list of character
sets“. Stiskneme tlačítko „Další“.
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Zaškrtneme volbu „Create database“. Dále zde máme možnost si nechat vygenerovat skript, který nám může
sloužit pro založení instance této databáze (např. při nějakém výpadku atd.). Stiskneme tlačítko „Další“.

Zkontrolujeme rekapitulaci vytvoření instance databáze a stikneme „Dokončit“ a začne se databáze vytvářet.
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Po dokončení vytvoření instance databáze se nám zobrazí informace o vytvořené instanci databáze. Pokud se
instaloval Enterprise Manager, tak je zde vidět cesta k jeho spuštění; v našem příkladu:
https://JAKU-NTB.abra.local:5500/em
Stiskneme „Exit“ a zavřeme instalátor.

4.

ÚPRAVA KONFIGURACE LISTENERU

Pro rychlejší start služby Listener je možné ke stávající konfiguraci listeneru připojit nově vytvořenou službu
instance databáze. Spustíme nástroj „Net Manager“. 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“. Změny se zapíší
do souboru „listener.ora“, který se nachází v adresáři s instalací databázového serveru v podadresáři
„NETWORK\ADMIN\“:
# listener.ora Network Configuration File: C:\app\ABRA\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 = c:\app\ABRA\product\12.1.0\dbhome_1)
(SID_NAME = ABRA)
)
)
LISTENER =
(DESCRIPTION =
(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = JAKU-NTB)(PORT = 1521))
)
ADR_BASE_LISTENER = C:\app\ABRA\product\12.1.0\dbhome_1\log

Nástroj zavřeme a provedeme restart služby Listener. Tj. spustíme LSNRCTL.EXE a poté příkaz reload:
LSNRCTL> reload
Connecting to (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=JAKU-NTB)(PORT=1521)))
The command completed successfully
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5.

INSTALACE KLIENTA ORACLE 12 64BIT

Z webu WWW.ORACLE.COM si stáhneme Instant Client Downloads for Microsoft Windows (64bit) verze
12.1 a pouze ho nakopírujeme do složky, ve které jej chceme mít.
Např.: c:\app\ABRA\product\instantclient_12_1\

6.

NASTAVENÍ SYSTÉMOVÝCH PROMĚNNÝCH PROSTŘEDÍ

V systémových Proměnných prostředí OS Windows je třeba přidat následující proměnnou ORACLE_HOME s
touto hodnotou:
ORACLE_HOME = C:\app\ABRA\product\12.1.0\dbhome_1\
Poté je třeba přidat proměnnou NLS_LANG dle verze sytému.
Do verzí systému ABRA 16.01 a 16.03 (včetně) je NLS_LANG nutno zadat s touto hodnotou:
NLS_LANG = CZECH_CZECH CZECH_CZECH REPUBLIC.EE8MSWIN1250

Od verzí systému ABRA 16.11 a 16.13 je NLS_LANG nutno zadat s touto hodnotou:
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NLS_LANG = CZECH_CZECH REPUBLIC.AL32UTF8

7.

INSTALACE A NASTAVENÍ SW ABRA

Nainstalujeme SW ABRA bez jejího spuštění, upravíme soubor nexus.cfg pro síťový běh, tj. nastavíme local=0 a
ProviderType=1 a zaregistrujeme 64bitový aplikační server jako službu:
> AppServer64.exe /INSTALL

Do sekce [Server] přidáme parametr „OCIDLL=“, ve kterém zadáme cestu k 64-bitové knihově oci.dll Instant
klienta v. 12.1. V našem příkladu bude NEXUS.CFG vypadat takto:
[Client]
Local=0
ServerName=JAKU-NTB
[Server]
ProviderType=1
StorageFile=c:\ABRA\ABRA Gen 16.03.10 CZ\Storage.STF
StorageDLL=c:\ABRA\ABRA Gen 16.03.10 CZ\Nexus\NxStg.DLL
OCIDLL=c:\app\ABRA\product\instantclient_12_1\oci.dll
Pozn. Pokud při spuštění SW ABRA bude Gen hlásit, že má problém s OCI knihovnou, bývá problém v tom, že v systému nejsou dostupné
knihovny msvcr71.dll a/nebo msvcr100.dll. Toto lze ověřit tak, že si je možné stáhnout nástroj SQLDeveloper z WWW.ORACLE.COM, při
jehož spuštění se také zobrazí chyba, že uvedená knihovna není dostupná. Pro nápravu stačí knihovny stáhnout a nakopírovat do
Windows\System32.

Spustíme nástroj „DBAdmin.exe“, dáme editovat spojení a v kroku Parametry spojení na databázi upravíme
defaultně založené spojení. Viz následující příklad:
SERVER NAME=(DESCRIPTION=(ADDRESS_LIST=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=JAKUNTB)(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.

8.

VYTVOŘENÍ TABLESPACE ABRA A UŽIVATELE ABRA

Spustíme příkazový řádek a zkontrolujeme, zda je správně nastavená proměnná „ORACLE_HOME“. Tzn.,
pomocí příkazu „set“:
> set ORACLE_HOME
ORACLE_HOME=C:\app\ABRA\product\12.1.0\dbhome_1\

V adresáři c:\oradata\TEMP vytvoříme skript „CreateTablespaceABRA.sql“ s následujícím obsahem:
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create bigfile tablespace ABRA datafile 'c:\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;

Zde je třeba nastavit správnou cestu pro uložení databázového souboru, tzn. definovanou cestu za parametrem
datafile (c:\oradata\ABRA) nastavíme podle skutečnosti. Název databáze ponecháme abra.dbf.
Dále v adresáři c:\oradata\TEMP vytvoříme skript „CreateTablespaceABRA.cmd“ s následujícím obsahem:
rem @echo off
set ORACLE_SID=ABRA
sqlplus "sys/oracle as sysdba" @CreateTablespaceABRA.sql

SID nastavíme dle skutečnosti a skript spustíme. Bude vytvořen tablespace s názvem „ABRA“ (ukončíme jej
příkazem exit).
Poté spustíme SW ABRA Gen a necháme vytvořit databázi.
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 'c:\oradata\ABRA2\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;
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!!!
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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 jejich zablokování a je třeba tyto hesla obnovit.
Doporučujeme časovou platnost hesel vypnout. Vypnutí se provede následovně:
Spustíme příkazový řádek „cmd“ a pomocí příkazu „set“ si nastavíme proměnnou „ORACLE_SID“ na název,
který jsme si definovali v 3. kroku vytvoření instance databáze; v našem případě „ABRA“.
Příklad: set ORACLE_SID=ABRA
Pomocí příkazu „set“ si zkontrolujeme, že máme tuto proměnnou správně nastavenou. Dále zkontrolujeme, že
je správně nastavena proměnná „ORACLE_HOME“ (viz oddíl Nastavení proměnných prostředí).
Spustíme nástroj „SQLPlus“ a přihlásíme se jako uživatel s právy „sysdba“.
Příklad spuštění: sqlplus "sys/heslo as sysdba"
Nejprve ověříme, jaká hodnota je zadána u parametru „PASSWORD_LIFE_TIME“. To provedeme pomocí
dotazu: SELECT * FROM user_password_limits;
Pomocí příkazu: ALTER PROFILE DEFAULT LIMIT PASSWORD_LIFE_TIME UNLIMITED; vypneme časovou
platnost. Pomocí dotazu SELECT * FROM user_password_limits; ověříme, že nastavení bylo provedeno
správně.
Nástroj „SQLPlus“ ukončíme příkazem exit.
Tento postup nezaručuje, že v budoucnu nebude třeba provádět změnu nastavení některých parametrů Oracle,
které vyplynou např. z růstu velikosti dat, změn podmínek, instalovaných aktualizací atd.
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