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Wymagania sprzętowe:

Pamięć Ram
Minimalna ilość pamięci ram to 256 MB

Aby sprawdzić dostępną pamięć RAM wydaj komendę:

# grep MemTotal /proc/meminfo

Partycja wymiany Swap
# grep SwapTotal /proc/meminfo

Ilość pamięci ram RAM Wymagany Swap Space
256 MB 3 razy wielkość RAM
Między 256 MB a 512 MB 2 razy wielkość RAM
Między 512 MB a 2 GB 1.5 wielkość RAM
Między 2 GB a 16 GB równy RAM
Więcej niż 16 GB 16 GB

Architektura:

Architektura Procesora
# grep SwapTotal /proc/meminfo

Architektura Systemu Operacyjnego
# uname -m

Przestrzeń na dysku twardym
Aby zainstalować bazę danych oracle wymagane jest by w katalogu /tmp znajdowało się minimum 400
MB wolnego miejsca.

# df -k /tmp

Jeśli nie ma wymaganego miejsca w katalogu /tmp należy skasować z niego niepotrzebne pliki lub 
wskazać inny folder przez ustawianie zmiennych środowiskowych TMP oraz TMPDIR użytkownika 
oracle

Między 146 MB a 1.38 GB wolnego miejsca na dysku, w zależności od typu instalacji:



Typ Instalacji
Wymagania odnośnie plików

oprogramowania
Instant Client 221 MB
Administrator 1.5 GB
Runtime 1.10 GB

# df -k

Wymagania odnośnie oprogramowania:
System operacyjny debian można pobrać z:
www.debian.org

Bazę danych oracle:
www.oracle.com

Przygotowanie systemu operacyjnego do instalacji
Zaloguj się do systemu jako użytkownik root

$ su root

Update systemu

# apt-get update

Instalacja potrzebnego oprogramowania

# apt-get install gcc make binutils gawk x11-utils rpm build-essential libaio1 
libaio-dev libmotif4 libtool expat alien ksh pdksh unixODBC unixODBC-dev sysstat 
elfutils libelf-dev binutils lsb-cxx libstdc++5

Niezbędne linkowanie

# ln -s /usr/bin/awk /bin/awk
# ln -s /usr/bin/basename /bin/basename
# ln -s /usr/lib/i386-linux-gnu/libpthread_nonshared.a 
/usr/lib/libpthread_nonshared.a
# ln -s /usr/lib/i386-linux-gnu/libc_nonshared.a /usr/lib/libc_nonshared.a
# ln -s /lib/i386-linux-gnu/libgcc_s.so.1 /lib/libgcc_s.so.1
# ln -s /usr/lib/i386-linux-gnu/libstdc++.so.6 /usr/lib/libstdc++.so.6sudo

Do pliku host znajdującego eis w katalogu /etc dodaj wpis

192.168.1.17 oracleserver

Stwórz grupy oinstall oraz dba

# groupadd oinstall

http://www.oracle.com/
http://www.debian.org/


# groupadd dba
# groupadd oracle

Stwórz katalog domowy oracle12c

# mkdir /home/oracle

Stwórz użytkownika oracle i dołącz go do grup dba,oinstall oraz grupy własnej

# useradd -g oinstall -G dba,oracle oracle -d /home/oracle -s /bin/bash

Niech właścicielem tego katalogu będzie użytkownik oracle i gid jego dba

# chown -R oracle:dba /home/oracle

Zmień hasło użytkownika oracle.

# passwd oracle

Instalacja oprogramowania bazy danych oracle
$ su oracle

Rozpakuj oba pliki archiwum 

$ cd database

$./runInstaller



W polu email należy podać swój email oraz odznaczyć że chcemy otrzymywać wsparcie w postaci 
zabezpieczeń dla bazy danych oracle.

Utwórz i skonfiguruj bazę.

Można wybrać server, class pozwoli to na bardziej zaawansowane opcje konfiguracji.



Należy stworzyć pojedynczą instancję bazy danych.



Należy wybrać typową instalację.



Katalog w którym zainstalowana zostanie baza danych to oracle. Znajdą się w nim pliki 
oprogramowania bazy (product/12.1.0/dbhome_1) oraz struktura bazy (oradata).



Pliki logów instalacji znajdą się w katalogu oraInventory. Jeśli znajduje się on na dysku twardym 
trzeba go usunąć lub wskazać inne miejsce na owe pliki.



Podsumowanie



Skrypty 1 i 2 należy uruchomić w powłoce jako użytkownik root.
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