SQL Server Integration Services (SSIS) Connection Managers

این بخش دومین گام ما در ایجاد یک  SSIS packageساده از  scratchمی باشد .پکبج های  SSISمعموال با منابع
مختلفی از داده تعامل دارند .اکثر منابع داده ی متداول خارج از باکس پشتتتتیبانی می شتتتوند .یک من

ی

Connection Managersروی ستتت ر رج و ود دارد ک شتتتما می توانید در ع منبع هر داده ای را ک می
خواهید ب ع دسترسی داشت باشید ،تعیین کنید .در این بخش ما دو منبع داده ب پکیج خود اضاف خواهیم
کرد – یکی برای د ستر سی ب دیتابیس AdventureWorksDWو دیگری برای د ستر سی ب صفح ی گ سترده
ی  Excelخود.

توضیحات
برای عغتتاز کتتار  BIDSروی  SQL Server Business Intelligence Development Studioاز گروه برنتتامت ی
Microsoft SQL Serverکلیک کنید . File, Open, Project / Solutionرا روی س ر منو کلیک کنید تا دیالوگ
Open projectباز شتتود .وارد مویعی

 solutionشتتوید ،همان ور ک در تصتتویر زیر می بینید و ستتوس روی

Openکلیک کنید.

گره  SSIS Packagesدر زیر پروژه ی  Tutorial-Sample-1در  Solution Explorerرا باز کنید ،صفح ی زیر را
مشاهده خواهید کرد:
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برای بتتاز کرد پکیج روی  CreateSalesForecastInput.dtsxدابتتل کلیتتک کنیتتد .شتتتمتتا بتتایتتد محتتدوده ی
Connection Managersاز designerرا در وسط و نزدیک ب پایین صفح مشاهده کنید ،مانند تصویر زیر:

یصتتد داریم یک مدیری

اتصتتال ب دیتابیس  AdventureWorksDWو یکی دیگر ب صتتفح ی گستتترده ی

)Excel (Excel spreadsheetاضاف کنیم ک ایجاد کرده و ب عنوا پیش بینی فروش از ع استفاده می کنیم.
برای افزود مدیری
را س

اتصال AdventureWorksDWب سادگی در داخل محدوده ی Connection Managers

کلیک کرده و سوس از منوی پیش رو  New OLEDB Connectionرا انتخاب کنید . Configure OLEDB

Connection Managerنمایش داده خواهد شد ،روی دکم ی  Newکلیک کنید تا دیالوگ نمایش داده شود و
ع را مانند زیر پر کنید :
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دراین مورد دیتابیس  AdventureWorksDWروی ماشین داخلی می باشد .اگر برای محیط شما الزم اس
Serverرا تغییر دهید .اگر ممکن اس

نام

 Use Windows Authenticationرا انتخاب کنید تا مجبور نباشید یک

idو پ سوورد تعیین کنید ،اینها ا العات هو شمندی ه ستند ک باید رمزگزاری شوند .روی دکم ی کلیک کنید
تا م مئن شوید می توانید ب دیتابیس متصل شوید .روی OKکلیک کنید تا این مرحل را کامل کنید.
برای اثزود مدیزی

اتصال) (connection managerب صفح ی گسترده ی ) Excel (Excel spreadsheetدر

داخل محدوده ی Connection Managersرا س

کلیک کرده و از منوی پیش رو  New Connectionرا انتخاب
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کنیتتد و ستتتتوس  EXCELرا از دیتتالوگ  Add SSIS Connection Managerانتختتاب کنیتتد .دیتتالوگ Excel
Connection Managerنمایش داده خواهد شد ،یک نام فایل مانند زیر وارد کنید:

اکنو افزود  Connection Managersالزم را ب پکیج خود ب پایا رسانده ایم.
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