
מדריכים (/groups/מורשי-כתיבת-מדריכים)   לפני 9 חודשים (/post/78996)אליהו (/user/אליהו) 

הוראות להתקנת פורומים של nodeBB על ווינדוס 10 (64 סיביות)

ההתקנה מתחלקת לשתי קבוצות: 

 (MongoDB) התקנת המסד נתונים

nodeBB התקנת פורום של

נתחיל בהורדות: 

עלינו להוריד שלוש תוכנות:

node.js .1

MongoDB .2

git .3

part_1

נתחיל בראשון: 

node.js והתקינו את ה (https://nodejs.org/dist/v12.18.0/node-v12.18.0-x64.msi) הורידו

part_2

 :MongoDB

עליכם להוריד את ה MongoDB (מסד נתונים) 

הורידו (https://fastdl.mongodb.org/win32/mongodb-win32-x86_64-2012plus-4.2.6-signed.msi) והתקינו (אין צורך

להסתבך בהתקנה פשוט לעשות הבא הבא הבא) 

מיקום ברירת מחדל של ההתקנה היא

עליכם להגדיר PATH (משתני סביבה ) 

פיתחו את לוח הבקרה 

 PATH כיתבו בחיפוש

פתחו את ערוך משתני סביבה של המערכת 

ואז תפתחו את משתני סביבה 

 

(/user/אליהו)



C:\Program Files\MongoDB\Server\4.2

   2 2 מתוך
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https://mitmachim.top/groups/%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%A9%D7%99-%D7%9B%D7%AA%D7%99%D7%91%D7%AA-%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%99%D7%9D
https://mitmachim.top/post/78996
https://nodejs.org/dist/v12.18.0/node-v12.18.0-x64.msi
https://fastdl.mongodb.org/win32/mongodb-win32-x86_64-2012plus-4.2.6-signed.msi
https://mitmachim.top/user/%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%94%D7%95


https://mitmachim.top/assets/uploads/�les/1589155980125-2020-05-11-00_17_04-)

%D7%9E%D7%90%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%99-

 (%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA.png

ואז תלחוצו על path וערוך 

   2 2 מתוך

https://mitmachim.top/assets/uploads/files/1589155980125-2020-05-11-00_17_04-%D7%9E%D7%90%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%99-%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA.png


https://mitmachim.top/assets/uploads/�les/1589155997602-2020-05-11-00_18_13-)

 (%D7%9E%D7%A9%D7%AA%D7%A0%D7%99-%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%94.png

ואז על חדש 

   2 2 מתוך

https://mitmachim.top/assets/uploads/files/1589155997602-2020-05-11-00_18_13-%D7%9E%D7%A9%D7%AA%D7%A0%D7%99-%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%94.png


https://mitmachim.top/assets/uploads/�les/1589156017701-2020-05-11-00_19_41-)

%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%9A-%D7%9E%D7%A9%D7%AA%D7%A0%D7%94-

 (%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%94.png

 (C:\Program Files\MongoDB\Server\4.2) ואז הקלידו את הנתיב

   2 2 מתוך

https://mitmachim.top/assets/uploads/files/1589156017701-2020-05-11-00_19_41-%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%9A-%D7%9E%D7%A9%D7%AA%D7%A0%D7%94-%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%94.png
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https://mitmachim.top/assets/uploads/�les/1589156044770-%D7%9C%D7%9C%D7%90-)

 (%D7%A9%D7%9D.png

ושמור.

ועכשיו אנחנו קובעים שם משתמש וסיסמה 

הקישו (לא תמיד צריך את זה)

והקישו

ואז

ואז אנחנו יוצרים שם משתמש וסיסמה שעל זה הפורום יפעל

ואז תסגרו את שורת הפקודה.

part_3

https://github.com/git-for-) מפה git עכשיו עלינו להוריד את ה

 (windows/git/releases/download/v2.27.0.windows.1/Git-2.27.0-64-bit.exe

והקינו.

אם אתם משתמשי נטפרי אז אתם צריכים לעשות את הדבר הבא: 

 (https://netfree.link/pc/windows/CertInstaller.exe) הורידו את התועודת אבטחה

 gitוהתקינו אבל תוודאו שהוא התקין את התעודה של ה

net start MongoDB

mongo

use admin

db.createUser( { user: "שם משתמש", pwd: "סיסמה", roles: [ { role: "root", db: "admin" } ] } )

   2 2 מתוך

  

 מדריך להתקנת פורום nodeBB על מערכת ההפעלה ווינדוס

 557   2   2  Oהתקנה (/category/115/התקנה)  

https://mitmachim.top/assets/uploads/files/1589156044770-%D7%9C%D7%9C%D7%90-%D7%A9%D7%9D.png
https://github.com/git-for-windows/git/releases/download/v2.27.0.windows.1/Git-2.27.0-64-bit.exe
https://netfree.link/pc/windows/CertInstaller.exe
https://mitmachim.top/category/115/%D7%94%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%94
https://mitmachim.top/user/odeddvir


(assets/uploads/�les/1599581304342-%D7%9C%D7%9C%D7%90-%D7%A9%D7%9D.png/)

ועכשיו תפתחו מחדש את שורת הפקודה והקלידו:

אחרי שזה יסיים אז תקישו

 (http://localhost:4567 (http://localhost:4567 ואז כשהוא יגיעה למקום שכתוב בסוגרים

אז תלחצו אנטר עד שאתם מגיעים ל mongodb username ושם תקישו את השם משתמש שבחרתם למעלה 

ואז את הסיסמה (שימו לב אתם לא תראו את הסיסמה שאתם מקישים כי היא מוסתרת) 

ואז אתם מקישים admin ואנטר

git clone -b v1.14.x https://github.com/NodeBB/NodeBB.git nodebb

1 cd nodebb
2 nodebb setup

   2 2 מתוך

https://mitmachim.top/assets/uploads/files/1599581304342-%D7%9C%D7%9C%D7%90-%D7%A9%D7%9D.png
http://localhost:4567/


(https://mitmachim.top/assets/uploads/�les/1589230353111-2020-05-11-20_23_23-window.png)

אז הוא ישאל אתכם איזה שם משתמש תירצו וסיסמה (ומייל )

(https://mitmachim.top/assets/uploads/�les/1589230373272-2020-05-11-20_23_50-window.png)

ומתי שזה יסיים 

 (https://mitmachim.top/assets/uploads/�les/1589230390479-2020-05-11-20_34_33-window.png)

תקישו

nodebb start

   2 2 מתוך

https://mitmachim.top/assets/uploads/files/1589230353111-2020-05-11-20_23_23-window.png
https://mitmachim.top/assets/uploads/files/1589230373272-2020-05-11-20_23_50-window.png
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אחרי 3 חודשים

  37  

וזה אמור לפתוח את התוכנה שהתקנו מקודם node.js (אסור לסגור את התוכנה אחרת הפורום לא תעבוד) 

והאתר שלכם נמצא בכתובת 

 (http://localhost:4567 (http://localhost:4567

(יכול להיות שיקח לזה כמה דקות לעלות) 

ומעכשיו נגיד וכיביתם את המחשב ואתם רוצים להדליק אז תעשו בשורת הפקודה

התגובות מיועדות אך ורק לבאגים במדריך לכל שאלה ניתן לפתוח נושא חדש! 

נכתב על ידי E.H.S מערכות 

בהצלחה!!!!!

1 cd nodebb
2 nodebb start



 (user/13115-5864/) 5864 13115(post/132427/) לפני 6 חודשים 

  3  

:(post/78996/) על מערכת ההפעלה ווינדוס nodeBB אמר במדריך להתקנת פורום (https://mitmachim.top/uid/14) אליהו@

git clone -b v1.13.x https://github.com/NodeBB/NodeBB.git (https://github.com/NodeBB/NodeBB.git) nodebb

לא הכל עובד בשורת הפקודה CMD ורק בשורת הפקודה בשם NONGO.EXE , אם לא שגם תשנה בהתקנה בהברירת מחדל...

fatal: unable to access 'https://github.com/NodeBB/NodeBB.git/ וכן מופיע לי בעיה

(https://github.com/NodeBB/NodeBB.git/)': SSL certi�cate problem: unable to get local issuer certi�cate

ומה שפתר את הבעיה אצלי זה התקנה מחדש של החלק השלישי ואז באחד הבחירות לאפשר להשתמש משהו CA של וינדוס 

שזה לא ברירת המחדל ורק השני מתוך שתי האופציות

ועכשיו אנחנו קובעים שם משתמש וסיסמה 

הקישו (לא תמיד צריך את זה)

net start MongoDB

שכחת להקדים היכן להקליד

יש הרבה אופציות שראוי להתיחס בכדי למנוע בעיות

ובכל זאת עבודה נפלאה 

תודה!

(user/13115-5864/) 1




   2 2 מתוך

http://localhost:4567/
https://mitmachim.top/user/13115-5864
https://mitmachim.top/post/132427
https://mitmachim.top/uid/14
https://mitmachim.top/post/78996
https://github.com/NodeBB/NodeBB.git
https://github.com/NodeBB/NodeBB.git/
https://mitmachim.top/user/13115-5864


   2 2 מתוך


