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תקלות ופתרונות
בסביבת eclipse

קובץ  :jspהתכנית עבדה בעבר ועכשיו יש הודעות שגיאה ליד הוראות  --------- javaעמ' 2

הרצת הפרויקט מניבה הודעת שגיאה:
 ------------------------------- Project Facets Java version 1.7 is not supportedעמ' 3

לא מצליח לפתוח את ה,MySql Query Browswe -
מודיע שיש בעיית התקשרות ל ------------------------------------------ MySqlServer -עמ' 4

סביבת  eclipseאינה עובדת במחשב שלי  -----------------------------------------------------עמ' 5
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התכנית עבדה בעבר ועכשיו יש הודעות שגיאה ליד הוראות java

התכנית עבדה במחשב אחד .העברנו אותה למחשב אחר ומתקבלות הודעות שגיאה בקבצי :jsp
הפתרון:
קליק ימני על שם הפרוייקט >> properties

לבחור >> Java Build Path :לסמן כרטיסייה Libreries

ליד אחת הספריות יופיע סימן שגיאה (קרוב לוודאי שזו תהיה הספריה)JRE System Libreriy :
נסמן את התיקיה השגוייה ,נבחר  ,Editבכפתורי הרדיו נסמן האפשרות execute environment
ונחזיר לאפשרות שהיתה מסומנת (פשוט כדי ליצור שינוי) ,ונסיים ב.Finish -

רשימת הקבצים בתיקייה התמלאה.
נאשר בOK -
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הרצת הפרויקט מניבה הודעת שגיאה:
Project Facets Java version 1.7 is not supported

התיקון:
קליק על שם הפרויקט
בתפריט הראשי בחירה בProject -
ובחלון שנפתח ,לבחור Java Facets
ללחוץ על המשולש הקטן שליד Java
ולבחור בגרסה נמוכה יותר.
לאשר.
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לא מצליח לפתוח את ה ,MySql Query Browswe -מודיע שיש בעיית התקשרות
לMySqlServer -
הבעיה עשוייה לנבוע מהתקנה לא נכונה של .MySql Server
.1

פתח את לוח הבקרה >> הוספה הסרה של תכניות

.2

הסר את כל ההתקנות המתחילות ב( MySql -כולל התקנת Query Brower

.3

כניסה לכונן Cלתיקייה  Program Filesולמחוק פיסית את התיקיות  MySqlבתוכה נמצאים
גם הקבצים של ( Query Browserשימו לב! לא לבלבל עם התיקייה )Microsoft SQL

4.

לאתחל את המחשב.

.5

להתקין מחדש את  MySql Serverואחר כך את ( MySql Query Browserהתוכנה הגרפית)
תוך שימת לב לסימונים השונים שמפורטים בדפי ההנחיות.

בהצלחה
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סביבת  eclipseאינה עובדת במחשב שלי
פתרון :בדוק תאימות של מערכת ההפעלה
חלונות ל eclipse-שהורדת.

איך בודקים מערכת הפעלה:
קליק ימני על
סמל המחשב שלי >> מאפיינים
מוצגים פרטי המחשב.
בדוק סוג מערכת

I

הורדת ( Java 6 JDKאו גרסה אחרונה קיימת .כרגע )Java 7 JDK -

קישור להורדה:
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk7-downloads-1880260.html

חלונות 32

חלונות 44
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eclipse הורדת
eclipse קישור להורדת

מערכת הפעלה

http://www.eclipse.org/downloads/download.php?
file=/technology/epp/downloads/release/juno/SR2/eclipse-jee-junoSR2-win32.zip

windows 32 bit

http://www.eclipse.org/downloads/download.php?
file=/technology/epp/downloads/release/juno/SR2/eclipse-jee-junoSR2-win32-x86_64.zip

windows 64 bit

Apache Tomcat 7.0
http://tomcat.apache.org/download-70.cgi

II

III

:קישור להורדה

32 חלונות

44 חלונות
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MySQL התקנת תוכנה

IV

:קישור להתקנה
http://www.mysql.com/downloads/installer/5.6.html

:שים לב להוראה
ההתקנה תואמת את כל גרסאות
מערכת ההפעלה

MySQL Connector
MySQL Connector קישור להורדת

:התקנת מקשר
:קישור להורדה
מערכת הפעלה

http://dev.mysql.com/get/Downloads/ConnectorODBC/5.2/mysql-connector-odbc-5.2.4-ansiwin32.msi/from/http://cdn.mysql.com/

32 חלונות

http://dev.mysql.com/get/Downloads/ConnectorODBC/5.2/mysql-connector-odbc-5.2.4-ansiwinx64.msi/from/http://cdn.mysql.com/

44 חלונות
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