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Este manual consiste em mostrar passo a passo a instalação do banco de dados e pré-instalação

do aplicativo Zada. Para um melhor entendimento ele foi dividido em 3 etapas: 

1 - MySQL Server (utilizar sempre a versão disponível no site da CantuStange)

2 - SQLYog Communit (utilizar sempre a versão disponível no site da CantuStange)

3 - Aplicativo Zada

As informações do “FM002 – Checklist pré-instalação” serão úteis para configuração do servidor e

estações e também para cadastrar o estabelecimento no momento da instalação do Zada.

Dados  do  servidor: O  nome  do  computador  que  será  o  servidor deve  ser  simples,  sem

acentuações ou caracteres especiais e o endereço de IP deve ser configurado estático e não DHCP.

ETAPA 1 – MYSQL SERVER

1.1 - Baixar o instalador do MySQL Server do site da CantuStange da página Downloads:

http://www.cantustange.com.br/downloads.html

Descompactar e executar o arquivo de instalação: “mysql-installer-community-8.X.X.X.msi”.

Se solicitar upgrade conforme tela abaixo, respoder “No”.
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Na tela “Choosing Setup Type”, marque a opção “Custom”. Após clique em "Next". 

1.2 -  Clique em “Edit” e selecione:

Category = MySQLServers (para oferecer só instaladores do MySQL Server)

Maturity = Current Bundle (para oferecer o pacote atual)

Already Download = Marcar (para oferecer só as versões já baixadas). Caso não seja oferecida a 

versão desejada então “Desmarcar” este campo e escolher a versão na tela seguinte para baixá-la e 

depois instalá-la.

Architecture = Escolher de acordo com o Windows 32 bits ou 64 bits

1.3 -  Clique em MySql Server, no botão "+", sem seguida clique em "MySQL Sever 8.x.xx”, no 

botão "+" e escolha qual versão do programa instalar (X86 para windows de 32 bits ou X64 para Win-

dows de 64 bits). Após escolher a versão clique na seta verde indicando para a direita.
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1.4 – Na caixa da direita, clique sobre a versão escolhida. Vai aparecer o link "Advanced opti-

ons", clique nele e altere o campo “Data Directory” para “C:\MySQL\MySQl Server 8.x”, somente apa-

gando ”ProgramData" da barra de endereço (caso a pasta não exista, a mesma será criada). Esta mu-

dança no diretório dos dados é importante, pois caso o Windows seja restaurado, as bases de dados 

do MySQL serão mantidas na pasta “C:\MySQL\MySQl Server 8.x\data”.

Caso seja requerido a atualização do Microsoft Visual C++ vai abrir uma caixa conforme imagem 

abaixo. Clique sobre a linha “MySQL Server 8.x.x”, em “Execute”, na tela que abrir marcar “Eu concor-

do com os termos e condições de licença” e “Instalar”.
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1.5 -  Após clique em “Execute” para instalar o MySQL.

1.6 - Após instalação, na tela "Type and Networking", em "Config Type" escolha a opção “Server

Computer”. Marque os flags "TCP/IP”, configure a "Port" para "3306". maque a opção “Open Windows 

Firewall ports for network access”.
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1.7 - Na tela “Authenticatio Method” selecionar “Use Strong Password Encryption for Authenti-

cation (RECOMMENDED)”.

Na tela "Accounts and Roles", informe a senha do usuário “root” em "MySQL Root Password" e 

confirme em “Next” (usar uma senha forte, combinar letras maiúsculas e minúsculas com números).
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1.8 -  Na tela "Windows Service", marque o flag "Configure MySQL Server as a Windows Servi-

ce", o campo "Windows Service Name" já vem preenchido como "MySQL80", marque os flags "Start 

the MySQL Server at System Startup” e "Standard System account".

1.9 -  Em Server File Permissions marca “Yes” para somente o usuário que está rodando o ser-

viço do MySQL no Windows tenha acesso total a pasta onde estão os dados.
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1.10 -  Execute a aplicação das configurações clicando no botão "Execute". Várias etapas de 

configurações serão testadas e o serviço do MySQL será inicializado, na tela que abrir clique em “Fi-

nish”.
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1.11 -  Adicionar o caminho de instalacao do MySQL5.6. no path do Windows.

Entrar no Painel de controle do Windows, em Sistema.

Na tela que abrir clicar em Configurações avançadas do sistema.

1.12 -  Na tela de Propriedades do Sistema, clique na opção “Variáveis de Ambiente”.
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1.13 -  No box “Variáveis do sistema”, selecione a linha “Path” e clique em “Editar”.

1.14 -  Em “Editar a variável de ambiente” clique em “Novo” e digite o local de instalação do 

MySQL Server 8.0, por exemplo “C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin” (caso ainda não es-

teja na lista).
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1.15 -  Desativar a restauração automática do Windows.

Clique com o botão direito do mouse em Computador> Propriedades> Proteção do sistema

1.16 -  Na aba “Proteção do sistema”, clique em “Configurar”, marque a opção ”Desativar a 

proteção do sistema”, em seguida clique em “OK”.

1.17 -  Criar pasta temporária do MySQL e dar permissão para o usuário “SERVIÇO DE 

REDE” (ou “NETWORK SERVICE” em inglês).

Criar pasta “C:/MySQLTemp”.
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Clicar com botão direito na pasta, depois em “Propriedades”, na aba “Segurança” clicar em 

“Avançadas”.

Na tela “Configurações de Segurança Avançadas de MySQLTemp” clicar em “Adicionar”. Na tela 

“Entrada de Permissão de MySQLTemp” clicar em “Selecionar uma entidade de segurança”. Na tela 

“Selecionar Usuário ou Grupo” clicar em “Avançado”. Na tela seguinte “Selecionar Usuário ou Grupo” 

clicar em “Localizar agora” e no resultado procurar por “Serviço de rede” marcar e clicar em “OK”.

Vai carregar “SERVIÇO DE REDE” para tela anterior, então clicar em “OK”. Vai retornar para tela

“Entrada de Permissão de MySQLTemp”, então marcar “Controle total” e “OK”.
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Nas telas seguintes clicar em “OK” para aplicar as mudanças.

1.18 -  Configurações adicionais do Servidor MySQL:

Edite o arquivo “My.ini”, que estará localizado no diretório onde foi instalado, como por exemplo

“C:\MySQL\MySQL Server 8.0\my.ini”. Verifique e altere os parâmetros conforme descrito abaixo:

1º Passo: Localizar o bloco [mysql] e adicionar dentro dele os seguintes parâmetros:

Importante: Verificar primeiro se estes parâmetros já existem com outros valores, então de-

vem ser alterados e não adicionados em duplicidade.

default-character-set=latin1

no-beep  deve ser → removido ou colocar “#” na frente para transformar em comentário

2º Passo: Localizar o bloco [mysqld] e adicionar dentro dele os seguintes parâmetros:
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Importante: Verificar primeiro se estes parâmetros já existem com outros valores, então de-

vem ser alterados e não adicionados em duplicidade.

character-set-server=latin1

event_scheduler=ON

group_concat_max_len = 64K

innodb_buffer_pool_size=??GB  avaliar memória disponível e ajustar, entre 50% e 80% da→

memória (se tiver disponível/livre). Em servidor dedicado exclusivamente ao MySQL pode ser colocado

até 80%. Exemplos: Servidor não dedicado com 8GB colocar 4GB; servidor dedicado com 16GB colo-

car 12GB.

innodb_file_per_table=1

innodb_flush_log_at_trx_commit=2

innodb_lock_wait_timeout = 1200

innodb_log_file_size=256M

innodb_strict_mode = 0

log_bin_trust_function_creators = 1

max_connections=??  o padrão da instalação é 151. Só deve ser modificado quando não for→

suficiente. Cada Zada usa uma conexão e cada ZadaEDI, ZadaINT, ZadaWeb também.

optimizer_switch=materialization=off

skip-name-resolve

sort_buffer_size=16M

sql-mode=STRICT_TRANS_TABLES,NO_ENGINE_SUBSTITUTION

thread_stack = 256K

tmpdir=C:/MySQLTemp

transaction-isolation=READ-COMMITTED

Para quem não faz replicação, ajustar os parâmetros abaixo para não gerar arquivos

binários que ocupam espaço desnecessário:

log-bin=  localizar e comentar (#) ou excluir→

skip-log-bin  Adicionar→

3  º Passo:    Transformar o usuário root@localhost em root@%.

Pode ser feito de duas formas (recomendado a opção 2-Via SQLYog):

1) Via comando:

Entrar no prompt de comandos do Windows em “Iniciar > Executar > CMD”

mysql mysql -uroot -p??? (subsitituir o ??? pela senha informada na instalação do MySQL)

DELETE FROM USER WHERE HOST = '%';

UPDATE USER SET HOST='%' WHERE USER='root' AND HOST = 'localhost';

FLUSH PRIVILEGES;

SELECT * FROM USER;  (usar este comando para conferir se deu certo)

quit;
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2) Via SQLYog:

Primeiro fazer a instalação do SQLYog e a conexão ao banco de dados conforme capítulo “2 –

INSTALAÇÃO DO SQLYOG COMMUNITY” deste manual.

Entrar no SQLYog, conectar no MySQL e no menu em “Tools” e “User Manager”:

Selecionar o usuário  “root@localhost”,  no campo  “Host” alterar para  “%” e clicar em  “Save

Changes”.

Observação: O usuário ‘root’ é criado pela instalação do MySQL somente com permissão de

acesso no próprio servidor (root@localhost). Esse processo deleta o usuário root@% (caso exista) e

renomeia o root@localhost para root@% com todos os seus privilégios, permitindo com isso o acesso

de qualquer estação.

4º Passo: Configurar a recuperação do serviço MySQL em caso de falhas.

Clique em “Iniciar>Painel de controle>Ferramentas administrativas>Serviços”.

Localize o serviço “MySQL80” e clique com o botão direito do mouse em ”Propriedades”.

Clique na aba “Recuperação”. 

Configure a “Primeira falha”, “Segunda falha” e “Falhas posteriores” para “Reiniciar o serviço”
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IMPORTANTE: Reiniciar o serviço “mysql” ou reiniciar o computador.
Após reiniciar, pelo SQLYog, rodar comando SHOW VARIABLES e verifi-

car se todos os parâmetros alterados no “my.ini” ficaram corretos.

Obs: Ao subir no MySQL 8.0 um backup feito no MySQL 5.6 que contenha “Strored Proceds” e 

“Functions” pode ocorrer um erro conforme exemplo: “ERROR 1231 (42000) at line 27840: Variable 

'sql_mode' can't be set to the value of 'NO_AUTO_CREATE_USER'.

Especificamente este erro pode ser ignorado colocando o parâmetro “--force” na linha de coman-

do, por exemplo: mysql -hlocalhost -uroot -pxxx zada --force < C:\CS\base.sql

Será apresentado uma lista de erros referente a linhas que o MySQL 8.0 não suporta, mas as 

“Strored Proceds” e “Functions” serão criadas normalmente.
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2 – INSTALAÇÃO DO SQLYOG COMMUNITY

2.1 - Baixar o instalador do SQLyog do site da CantuStange da página Downloads:

http://www.cantustange.com.br/downloads.html

Descompactar e executar o arquivo de instalação descompactado, por exemplo:

SQLyog-13.1.9-0.x64Community.exe.

Marque a opção “I accept the terms of the License Agreement” e em seguida, clique em “Next”.

2.2 - Clique em “Next” para prosseguir com a instalação.
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2.3 - Defina o local de instalação do SQLyog e clique em “Install”.

2.4 - Clique em “Finish” para completar a instalação.

2.5 - Criação da Base de Dados
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Selecione a opção de criação de uma nova conexão em “New” e digite um nome para conexão.

Aconselha-se a usar o Nome ou IP do servidor onde está instalado o MySQL. Caso o MySQL esteja na

própria máquina do SQLYog por padrão usa-se “localhost”.

Na tela seguinte preencha o “MySQL Host Address” com o Nome ou IP do servidor onde está 

instalado o MySQL. Caso o MySQL esteja na própria máquina do SQLYog por padrão usa-se “localhost”.

Em “User Name” preencher com “root” que é o único usuário existente. 

Em “Password” colocar a senha do usuário “root” informada na instalação do MySQL.
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Desmarcar a caixa “Save password” para evitar que a senha fique salva junto com a conexão. 

Isso é importante para evitar que outras pessoas que possam usar a máquina consigam acessar o ban-

co de dados sem saber a senha.

Pode ser usado o botão “Teste Connection” para testar se a conexão está funcionando.

Depois clique em “Connect” e respoda “Sim” para salvar a conexão (sem salvar a senha). Assim

das próximas vezes não precisará preencher todos as informações, somente a senha.

2.6 - Após conectar ao banco de dados, clique com o botão direito em “root@localhost” e sele-

cione a opção “Create Database CTRL+D”.
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2.7 - Por fim, insira o nome da nova “Database”, como no exemplo zada e então, clique em     

“Create”.
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3 – INSTALAÇÃO DO ZADA

Após seguir todos os passos anteriores, será instalado o aplicativo Zada.

3.1 - Execute o programa de instalação do Zada e clique em “Próximo”.

3.2 - Clique em “Próximo”, lembrando que é recomendado instalar o Zada na pasta “C:\Zada”, 

como indica a figura abaixo:
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3.3 - Selecione a opção “Criar um ícone na área de trabalho” e “Criar um ícone na barra de ini-

cialização rápida” e após, clique em “Próximo”.

3.4 - Clique em “Instalar”.
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3.5 - Marque o flag “Executar o Zada” e clique em “Concluir”.

Observações:

*  Se  a  opção  “Executar  Zada”  estiver  selecionada,  o  aplicativo  Zada  carregará

automaticamente, do contrário, deve-se executar a partir da área de trabalho.

* Deve-se compartilhar a pasta “C:\Zada”(compartilhamento completo), do contrário, não será

possível a indicação “\\nomedomicro\Zada” no Diretório de configurações públicas (janela “Configura

Instalação”, que será a primeira a carregar). No “Disco Local C:\” deve-se clicar com o botão direito do

mouse em cima da pasta “Zada”, em “Propriedades” > aba “Compartilhamento” > “Compartilhar”. Na

opção “Compartilhamento de arquivos” selecione a opção todos e altere o nível de permissão para

“Leitura e gravação”. Em seguida clique em “Compartilhar” e na opção “Pronto”. 
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3.6 - Selecione o “Driver de bases de dados MySQL”, “Base de dados Zada” e “Usuário de aces-

so ao banco de dados Zada”. O campo “Diretório de configurações públicas” deve ser preenchido          

“\\Servidor\Zada” e após, clique em “Chave de instalação”.

3.7 - Na aba “Chave de instalação” com a identificação da máquina, deve-se digitar a nova cha-

ve de instalação (que é fornecida pela CS). Insira a chave e clique em “Gravar nova chave”.
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Caso a chave de instalação esteja correta, aguarde a mensagem de conclusão, conforme ilustra-

ção abaixo:

Salve a aba “Configura instalação” e reinicie o aplicativo Zada. Após reiniciar o aplicativo Zada 

clique em “OK”, conforme mensagem abaixo:

3.8 - Cadastre o estabelecimento (lembrando que todos os campos que estão em amarelo são 

obrigatórios) e posteriormente clique em “Gravar”.
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3.9 - O aplicativo Zada nesta etapa criará todas as tabelas necessárias para a execução do pro-

grama. Clique em “Ok” na mensagem conforme abaixo: 

3.10 - Cópia de Segurança

Recomenda-se ao cliente que seja feita uma cópia de segurança diária conforme orientações do

procedimento “PS016 -  Cópia  de segurança,  troca de equipamento,  formatação e  reinstalação de

Softwares.pdf”. Pode ser configurado via BAT (comandos) ou através da ferramenta ZadaAtu.
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