SQL Server Integration Services (SSIS) Control Flow
این بخش دومین گام ما در ایجاد یک SSIS packageسااادا ا  scratchمی باشاا .پکبج های SSISمعموال با منابع
مختلفی ا دادا ت عامل دار ن  .اکثر منابع دادا ی مت اول خارج ا باکس پشاااتیبانی می شاااو ن  .یک من
یConnection Managersروی سااا ر رج و ود دارد ک شاااما می توانی در ع منبع هر دادا ای را ک می
خواهی ب ع دسترسی داشت باشی  ،تعیین کنی  .در این بخش ما دو منبع دادا ب پکیج خود اضاف خواهیم
کرد – یکی برای د ستر سی ب دیتابیس AdventureWorksDWو دیگری برای د ستر سی ب صفح ی گ ستردا
ی Excelخود.

توضیحات
باارای عزااا کااار BIDSروی SQL Server Business Intelligence Development Studioا گااروا باارناااماا
یMicrosoft SQL Serverکلیااک کنیا . File, Open, Project / Solutionرا روی سااا ر منو کلیااک کنیا تاا
دیالوگOpen projectبا شااود .وارد مویعی  solutionشااوی  ،همان ور ک در تیااویر یر می بینی و س ا س
روی Openکلیک کنی .

آدرس آموزشگاه  :تهران  -خيابان شريعتی  -باال تر از خيابان ملک  -جنب بانک صادرات  -پالک  651طبقه دوم  -واحد7

88146323 - 88446780 - 88146330
http://www.tahlildadeh.com/

گرا SSIS Packagesدر یر پروژا ی Tutorial-Sample-1در Solution Explorerرا با کنی  ،صااافح ی یر را
مشاه ا خواهی کرد:

برای با کرد پکیج روی  CreateSalesForecastInput.dtsxدابل کلیک کنی  .شما بای مح ودا ی
Connection Managersا  designerرا در وسط و نزدیک ب پایین صفح مشاه ا کنی  ،مانن تیویر یر:

یی داریم یک م یری

اتیال ب دیتابیس AdventureWorksDWو یکی دیگر ب صفح ی گستردا ی

)Excel(Excel spreadsheetاضاف کنیم ک ایجاد کردا و ب عنوا پیش بینی فروش ا ع استفادا می کنیم.
برای افزود م یری
Managersراس

اتیال AdventureWorksDWب سادگی در داخل مح ودا ی Connection

کلیک کردا و س س ا منوی پیش رو New OLEDB Connectionرا انتخاب کنی .

Configure OLEDBConnection Managerنمایش دادا خواه ش  ،روی دکم ی Newکلیک کنی تا دیالوگ
نمایش دادا شود و ع را مانن

یر پر کنی :
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دراین مورد دیتابیس AdventureWorksDWروی ماشین داخلی می باش  .اگر برای محیط شما ال م اس
نامServerرا تغییر دهی  .اگر ممکن اس

 Use Windows Authenticationرا انتخاب کنی تا مجبور نباشی

یک idو پسوورد تعیین کنی  ،اینها ا العات هوشمن ی هستن ک بای رمزگزاری شون  .روی دکم ی کلیک
کنی تا م مئن شوی می توانی ب دیتابیس متیل شوی  .روی OKکلیک کنی تا این مرحل را کامل کنی .
برای اثزود م یزی

اتیال) (connection managerب صفح ی گستردا ی) Excel (Excel spreadsheetدر

داخل مح ودا ی Connection Managersراس

کلیک کردا و ا منوی پیش رو New Connectionرا انتخاب
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کنی و س س EXCELرا ا دیالوگ Add SSISConnection Managerانتخاب کنی  .دیالوگ Excel Connection
Managerنمایش دادا خواه ش  ،یک نام فایل مانن

یر وارد کنی :
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