
 شرآت پاليز افزار

  انتقال اسامي از برنامه و پيشرفته به جامع

 Sqlخام  Database داشتن  -١

  از منوي   Enterpriseباز آردن   -٢

  Start  Allprogram Microsoft Sql server Eterprise Manager 

و  برا انتخا  Tableدوبار آليك و   dbInout control Managerروي  -٣

All task نيم و از منوي زراست آليك مي  Import Data را انتخاب ميكنيم.  

 گزینه   Data Source، صفحه دوم از قسمت   Nextصفحه اول 

Microsoft Access   را انتخاب مي آنيم از قسمتFile name   فایل

Saat.mdb  خاب مي آنيم و بعد را انتNext 

 گزینه  باید Destination صفحه سوم از 

Microsoft OLEDB proviser for sql   انتخاب باشد آه به طور پيش فرض

  .هم انتخاب است

  .را مي زنيم   Nextنام سرور را ني دهيم و   Serverدر قسمت 

  .عالمتدار باشد•   Use a queryصفحه چهارم گزینه 

File Typeقسمت در  Browseصفحه پنجم  دآمه   All File   را انتخاب

  را ميزنيم Nextمي آنيم و  از مسير مورد نظر انتخابStep1) (ميكنيم و 

آليك مي آنيم تا ليست آشویي باز شود باید   Destinationصفحه ششم در قسمت 

  انتخاب آنيم گزینه زیر را 

[ db Inoutcontol Management ][dbo][TblPersonaldata] 
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هم آليك مي آنيم یك پنجره جدید باز ميشود در این پنجره  TrasFormدر قسمت 

  .را بر مي داریم □ Enamle indenty insert تيك 

  )ignore(باید   PersonalCodeبراي  Sourceدر قسمت پایين پنجره در قسمت 

  انتخاب شود 

  انتخاب شود) شماره(باید   inout cardبراي 

  انتخاب شود) نام(باید   nameبراي 

  انتخاب شود) فاميل( باید  familyبراي 

 Nextو سپس  OKانتخاب شود سپس  ignore براي آخرین گزینه هم باید 

  را ميزنيم   Nextصفحه هفتم 

 Finishصفحه هشتم 

  .این قسمت خارج ميشود زا Doneرا بدهد و سپس  Successfullyباید پيغام 

  

  مرحله بعد 

Start  Allprogram Microsoft Sqlserver Query Analizer  

  شود  OKو  آپي شود Sqlباید اسم   Sqlserverفحه اول در قسمت ص

 انتخاب مي شود باید  DataBaseصفحه دوم از قسمتي آه 

dbinout control management  و بعد گزینه را انتخاب مي آنيمOpen   و در

File Typeقسمت   All File  را انتخاب وStep2   از مسير انتخاب مي آنيم و
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مت پایين دو را آليك مي آنيم و بعد در قس) Run)(Execute quey(► بعد دآمه 

  ه را اجرا ميكنيمماین قسمت را بسته و برناپيغام مي دهد 

  

 


