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 کنیم؟ اطالعات سا دسیافتچگىنه 

 
 

 :(دةیشستان/پیط دانضگاهی/کاسدانط -دوم)متىسطه دوسه  مذیشدسیافت اطالعات دس سایانه سوش 
سا ةه سایانه اجشایی  Excelخىاهیذ نشم افضاس آنالیض منشه، سا ةش سوی سایانه اجشایی نصث کنیذ، دس این سوش فایل این سوش وقتی استفاده می صىد که صام منی

 انتقال داده و اجشا می کنیذ و سپس فایل حاوی اطالعات سا ةه سایانه مذیش انتقال می دهیذ.

 اةتذا ةه دنتال دکمه ،

 .ةگشدیذ و سوی آن کلیک کنیذ
 مىافقیذ؟ SQLآیا ةا حزف اطالعات، و دسیافت مجذد اطالعات اص پایگاه داده : ةه سؤال 

 ةذهیذ. Yesپاسخ 
 واسد خىاهیذ صذ. SQLدسیافت اطالعات اص پایگاه داده ةه این تشتیث ةه پنجشه 

  
 
 

دقت کنیذ اگش دس دوسه 
مضغىل دوم متىسطه 

هستیذ، ةایذ دس این 
ةینیذ، نشم افضاس سا دوةاسه سا ةتینیذ، اگش این عتاست سا منی Danaپنجشه عتاست 

و هنگام نصث، هنگام انتخاب دوسه متىسطه، متىسطه دوسه  نصث کنیذ
 سا انتخاب کنیذ و ةشنامه نصث سا تا انتها ادامه دهیذ.  (دةیشستان/)دوم

 
 ، سا تایپ کنیذ.Dana956789022سا ةه کذ آمىصصگاه خىد تغییش دهیذ، مثال:  اکنىن ةایذ کذ 

 کلیک کنیذ.سوی دکمه 

 تغییش خىاهذ کشد. سوةشوصکل این دکمه ةه صىست  
 کلیک کنیذ. ، مسیش رخیشه ساصی، کلیک کنیذExcelفایل  اسسالسوی دکمه  

 سا تعیین کنیذ:  SQLer.xlsmفایل 
 سوی فلط دیسک، رخیشه کنیذ، تا ةتىانیذ آنشا ةه سایانه اجشایی انتقال دهیذ.ةهرت است فایل سا « 

  فایلExcel  ةه نام ،SQLer.xlsm  .سا  ةه سایانه اجشایی انتقال دهیذ و آنشا اجشا کنیذ 
 انجام فعالیتط ةسته صىد. پسنیافتذ و ممکن است هیچ اتفاقی  Excelهنگام اجشای نشم افضاس 

  ةاصذ که ةخط انجام کذهای ةشنامه نىیسی صذه سا فعال کنیذ.ممکن است نیاص 
o پنجشه  ةاالی دس اگشExcel ةینیذ می سا( صیش تصىیش ةه صتیه) عتاست این نىصته این: 
o دکمه سوی Options کنیذ کلیک. 
o انتخاب سا  گضینه صذه، ةاص پنجشه اص 

 .کنیذ
o دکمه سوی  پایان، دس و OK کنیذ کلیک. 

 
 
 
 

دةیشستان/پیط دانضگاهی/کاسدانط( -سایانه مذیش )متىسطه دوسه دوم  
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 فایلExcel  ةه نام ،SQLer.xlsm   ةشگشدانیذ. مذیشسا  ةه سایانه 

، کلیک کنیذ، مسیش رخیشه ساصی کلیک Excelفایل  دسیافتسوی دکمه  
  کنیذ.

 . )این فایل ةایذ دقیقا هامن فایلی ةاصذ که دس مشحله قتل دس سایانه اجشایی اجشا صذه است(سا تعیین کنیذ  SQLer.xlsmفایل 

 کلیک کنیذ، ، سوی دکمه دس ادامه
 

 
 

 
 
 

 ، ةه نشم افضاس واسد صىد ...Excelصرب کنیذ تا اطالعات دسیافت صذه تىسط 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 است و دس ساهنام تىضیح داده صذه است. SQL Serverوجىد داسد که متتنی ةش  SQLسوش های دیگشی ةشای دسیافت اطالعات اص 

 


