Συμπλθρωματικζσ επεξθγιςεισ ςχετικά με τθ δθμιουργία projects ςτον JDeveloper
Α.
Ακολουκοφν αναλυτικά τα βιματα που χρειάηονται για να δθμιουργιςετε το ςχιμα τθσ
βάςθσ δεδομζνων του χριςτθ OE που απαιτείται για να κάνετε το δεφτερο tutorial
(http://st-curriculum.oracle.com/obe/jdev/obe1013jdev/common/obeconnection.htm):
1) Συνδζεςτε ωσ system από web interface (http:localhost:8080/apex) και πθγαίνετε ςτο
Administration>Database Users>Manage Users, προκειμζνου να ξεκλειδϊςετε τον χριςτθ
HR. Αφοφ κάνετε "κλικ" ςτον χριςτθ HR, αλλάηετε το Account Status από "Locked" ςε
"Unlocked" και πατάτε το κουμπί Alter User (πάνω δεξιά). Στο βιμα αυτό μπορείτε να
δϊςετε και ζνα κωδικό για τον χριςτθ HR, ο οποίοσ κα ςασ ηθτθκεί ςε επόμενο βιμα κατά
τθν εκτζλεςθ των scripts.
2) Κάνετε extract τα scripts του ΟΕ (κα το βρείτε ςε επόμενο ζγγραφο ςτθν ενότθτα
«Συνδεςμοι για JDeveloper») ςτον φάκελο που βρίςκονται ιδθ τα scripts του HR. Αν δεν
ζχετε αλλάξει το directory κατά τθν εγκατάςταςθ του server τθσ oracle, ο φάκελοσ αυτόσ
είναι ο C:\oraclexe\app\oracle\product\10.2.0\server\demo\schema\human_resources\ .
3) Ανοίγετε ζνα παράκυρο γραμμισ εντολϊν (Start>Run> πλθκτρολογείτε "cmd" και πατάτε
ΟΚ) και ςυνδζεςτε ωσ system με τθν εντολι "sqlplus system@xe".
4)
Εκτελείτε
το
script
oe8_main.sql
γράφοντασ
τθν
εντολι
"@C:\oraclexe\app\oracle\product\10.2.0\server\demo\schema\human_resources\oe8_m
ain.sql".
5) Σαν κωδικό για τον oe8 βάηετε ζναν κωδικό τθσ επιλογισ ςασ. Σαν tablespace για τον oe8
γράφετε USERS και ςαν temporary tablespace γράφετε TEMP. Ο κωδικόσ που ςασ ηθτάται
για τον χριςτθ HR είναι αυτόσ που είχατε δθλϊςει ςτο πρϊτο βιμα (από το web interface).
Στθ ςυνζχεια ηθτάται και ο κωδικόσ για τον χριςτθ system. Σαν filepath για το log file βάηετε
ζνα path τθσ επιλογισ ςασ (π.χ. C:\TEMP).
6) To script αρχίηει να εκτελείται και όταν ςασ ηθτθκεί το όνομα του ςυςτιματοσ ΒΔ
γράφετε @xe. Θα υπάρξουν κάποια errors που μπορείτε βζβαια να τα δείτε ςτο log file,
αλλά δεν μασ απαςχολοφν ιδιαίτερα. ;)
7) Πλζον, μπορείτε να δείτε το ςχιμα του oe8 από web interface αν ςυνδεκείτε ωσ oe8
βάηοντασ τον κωδικό που δθλϊςατε κατά τθν εκτζλεςθ του script.
Από δω και πζρα μπορείτε να ξεκινιςετε να κάνετε το tutorial. Αν κυμάμαι καλά, ςε κάποιο
βιμα του tutorial απαιτείται ζνα view το οποίο δεν ζχει φτιαχτεί από το scriptακι. Απλϊσ
αγνοείςτε το.

Β.
Όςον αφορά ςτθ δθμιουργία ςφνδεςθσ με τθν Oracle ΧΕ μζςω του JDeveloper, το SID
πρζπει να είναι XE και όχι ORCL που ζχει by default.
Γ.
Στθν περίπτωςθ που ξεκινιςετε να φτιάχνετε JSF ςελίδεσ με χριςθ ADF Bussiness
Components, ζχετε υπόψθ ςασ ότι μπορεί να "βρεκείτε αντιμζτωποι" με το αρκετά

ςυνθκιςμζνο και ενοχλθτικό error "Out of Memory". Ζνασ τρόποσ για να αυξιςετε το
μζγεκοσ τθσ μνιμθσ που δεςμεφεται για τθν εκτζλεςθ τθσ εφαρμογισ ςασ είναι ο εξισ:
1) Από JDeveloper, πθγαίνετε ςτο Tools>Project Properties.
2) Στο αριςτερό tree view, επιλζγετε το Run/Debug και πατάτε Edit (πάνω δεξιά).
3) Στο παράκυρο που ςασ εμφανίηει, γράφετε ςτο "Java Options" το εξισ: -Xmx{μζγεκοσ
bytes που κζλετε να δεςμζυςετε}m . Για τθ ςυνικθ περίπτωςθ που ζχετε 2GB RAM,
μπορείτε να δθλϊςετε ωσ μζγεκοσ bytes τα 1024. Παραπάνω νομίηω ότι δεν κα ςασ αφιςει
το Windows, άντε μζχρι 1256 bytes….
Δ.
Το Web Interface τθσ Oracle XE λειτουργεί κανονικά ςε Internet Explorer 6.x και 7.x. Αν
δοκιμάςετε ςε Firefox, Chrome ι ΙΕ παλιότερθσ ζκδοςθσ υπάρχουν προβλθματάκια. Επίςθσ,
παρόμοιασ φφςθσ προβλιματα που ζχουν να κάνουν με τον browser μπορεί να
ςυναντιςετε και ςτισ ςελίδεσ JSF που κα φτιάξετε. Η ςυμβουλι μου είναι να δοκιμάηετε τα
πάντα ςε IE 6.x ι 7.x.

