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 Word أو Visio أو Office Publisher استٌراد البٌانات فً برنامج

 .من خالل استخدام معالج اتصال البٌانات
 

والتً ٌمكنك استخدامها داخل كل برنامج. ولكن كٌف ٌتسنى لك استٌراد   Wordأو  Visioأو  Microsoft Office Publisherهناك عالم من البٌانات خارج برنامج

 .نها؟ إن كل هذا ٌدور حول إجراء االتصاالت الصحٌحةالبٌانات وتأمٌ

 Office نظرة عامة خول اتصاالت بيانات

 .تناقش المقاطع التالٌة كٌفٌة عمل اتصاالت البٌانات الخارجٌة وكٌفٌة مشاركة معلومات االتصال مع التطبٌقات والمستخدمٌن اآلخرٌن

 فهم أساسيات اتصاالت البيانات
عبر  انات الموجودة فً البرنامج من مصدر بٌانات خارجً، مثل ملف نصً أو مصنف أو قاعدة بٌانات. ٌتصل مصدر البٌانات الخارجً هذا بالبرنامجٌمكن الحصول على البٌ

 .اتصال البٌانات والذي ٌعتبر مجموعة من المعلومات التً تصف كٌفٌة تحدٌد موقع مصدر البٌانات الخارجً وتسجٌل الدخول والوصول إلٌه

 .تستهلك الوقت وعرضة للخطأ ثل الفائدة األساسٌة من االتصال بالبٌانات الخارجٌة فً أنه ٌمكنك بشكل دوري تحلٌل هذه البٌانات بدون تكرار نسخ البٌانات وهً عملٌةتتم

أو ملف اسم مصدر البٌانات  (.odc) بالملحق Office (ODC) ٌتم تخزٌن معلومات االتصال فً المصنف كما ٌمكن تخزٌنها أًٌضا فً ملف اتصال، مثل ملف اتصال بٌانات

 .(.dsn) بالملحق

الذي ترغب فً الوصول إلٌه على الكمبٌوتر المحلً، قد ٌلزمك  مصدر البٌانات إلى البرنامج، تحتاج إلى الوصول إلى البٌانات. فً حالة عدم وجود البٌانات الخارجٌة إلحضار

ة بٌانات، فتأكد من عدم فتح االتصال بمسؤول قاعدة البٌانات من أجل الحصول على كلمة مرور أو إذن مستخدم أو معلومات اتصال أخرى. وإذا كان مصدر البٌانات هو قاعد

ا أو مصنًفا، فتأكد من عدم قٌام مستخدم آخر بفتحه للوصول الخاصقاعدة البٌانات هذه فً الوض ًٌ  .ع الخاص. إذا كان مصدر البٌانات هو ملًفا نص

 .لتنسٌق تدفق البٌانات بٌن البرنامج وملف االتصال ومصدر البٌانات OLE DB أو موفر ODBC تتطلب العدٌد من مصادر البٌانات أًٌضا برنامج التشغٌل

 .طٌطً التالً النقاط األساسٌة حول اتصاالت البٌاناتٌلخص الرسم التخ

 

 

 Microsoft Officeو Microsoft Office Accessو Microsoft SQL Server :توجد مجموعة متنوعة من مصادر البٌانات التً ٌمكنك الوصول إلٌها 

Excel وملفات نصٌة. 

 .مقترن OLE DB أو موفر ODBC ٌحتوي كل مصدر من مصادر البٌانات على برنامج التشغٌل 
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 .ٌعّرف ملف االتصال كافة المعلومات الضرورٌة للوصول إلى البٌانات واستردادها من مصدر البٌانات 

 .تم نسخ معلومات االتصال من أحد ملفات االتصال إلى البرنامج 

 

 مشاركة االتصاالت
ت على أساس ثابت وتمكٌن اكتشافها والمساعدة على تحسٌن األمان وتسهٌل إدارة مصدر البٌانات. إن ٌمكن االستفادة من ملفات االتصاالت بشكل خاص لمشاركة االتصاال

حٌث ٌتمكن  Microsoft Office SharePoint Designer أفضل طرٌقة لمشاركة ملفات االتصاالت هً وضعها فً موقع آمن وموثوق به، مثل مجلد شبكة أو مكتبة

 .تعذر تعدٌله إال على المستخدمٌن المعٌنٌن فقطالمستخدمون من قراءة الملف مع 

، أو باستخدام معالج اتصال البٌانات لالتصال بمصادر بٌانات جدٌدة. ٌستخدم Excel بواسطة برنامج (.odc) بالملحق Office (ODC) ٌمكنك إنشاء ملفات اتصال بٌانات

 .Excel نك عرض محتوٌات الملف وتحرٌرها بسهولة فًالمخصصة لتخزٌن معلومات االتصال. وٌمك XMLو HTML عالمات .odc ملف

ٌقوم المستخدمون ٌمكنك مشاركة ملفات االتصاالت مع مستخدمٌن آخرٌن لتتٌح لهم نفس الوصول الذي ٌتوفر لدٌك إلى مصدر بٌانات خارجً. لٌس من الضروري أن 

المطلوب للوصول إلى البٌانات الخارجٌة  OLE DB أو موفر ODBC ثبٌت برنامج التشغٌلاآلخرون بإعداد مصدر بٌانات لفتح ملف االتصال، ولكنهم قد ٌحتاجون إلى ت

 .على جهاز الكمبٌوتر الخاص بهم

 MICROSOFT DATA ACCESS COMPONENTS فهم

 Microsoft Windows XP SP2و Microsoft Windows Server 2003 مع Microsoft Data Access Components (MDAC) 2.8 ٌتم تضمٌن

، ٌمكن االتصال بالبٌانات واستخدامها من مجموعة كبٌرة من مصادر البٌانات االرتباطٌة وغٌر االرتباطٌة. ٌمكنك االتصال بعدد كبٌر MDAC واإلصدارات التالٌة. باستخدام

وشحنها،   Microsoft، والتً ٌتم إما إنشاؤها بواسطة OLE DBأو موفري  (ODBC)من مصادر البٌانات المختلفة باستخدام برامج تشغٌل اتصال قواعد البٌانات المفتوح

 .اإلضافٌة إلى جهاز الكمبٌوتر OLE DB وموفري ODBC ، تتم إضافة برامج تشغٌلMicrosoft Office أو تطوٌرها بواسطة جهات أخرى عدٌدة. عند تثبٌت

من ملف ارتباط البٌانات، ثم انقر فوق  خصائص ارتباط البٌانات المثبتة على جهاز الكمبٌوتر الخاص بك، قم بعرض مربع الحوار OLE DB لة لموفريلمشاهدة قائمة كام

 .الموفر عالمة التبوٌب

برامج  ، ثم انقر فوق عالمة التبوٌبODBC ٌاناتمسؤول قاعدة ب المثبتة على جهاز الكمبٌوتر الخاص بك، قم بعرض مربع الحوار ODBC لمشاهدة قائمة كاملة لموفري

 .التشغٌل

 من الشركات المصنعة األخرى للحصول على معلومات من مصادر أخرى غٌر مصادر بٌانات OLE DB وموفرو ODBC ٌمكنك أًٌضا استخدام برامج تشغٌل

Microsoftبما فً ذلك األنواع األخرى من قواعد بٌانات ، ODBC وOLE DB. ى معلومات حول تثبٌت برامج تشغٌلللحصول عل ODBC أو موفري OLE DB 

 .هذه، تحقق من وثائق قاعدة البٌانات أو اتصل بموّرد قاعدة البٌانات

 لالتصال بمصادر البيانات ODBC استخدام
 .بمزٌد من التفصٌل (ODBC) تصف المقاطع التالٌة اتصال قاعدة البٌانات المفتوح

 ODBC بنٌة

 معًٌنا )مثل برنامج التشغٌل ODBC والذي ٌستخدم بدوره برنامج تشغٌل ODBC Driver Manager ل التطبٌق )مثل البرنامج الخاص بك( بـ، ٌتصODBC فً بنٌة

Microsoft SQL ODBC) مثل قاعدة بٌانات( لالتصال بمصدر بٌانات Microsoft SQL Server). 

 تعرٌف معلومات االتصال

 :بما ٌلً، قم ODBC لالتصال بمصادر بٌانات

 .المناسب على جهاز الكمبٌوتر الذي ٌحتوي على مصدر البٌانات ODBC تأكد من تثبٌت برنامج التشغٌل .1

، أو .dsn أو ملف Microsoft Windows لتخزٌن معلومات االتصال فً تسجٌل ODBC مسؤول مصدر بٌانات باستخدام إما (DSN) قم بتعرٌف اسم مصدر البٌانات .2

 .ODBC Driver Manager لتمرٌر معلومات االتصال مباشرًة إلى Microsoft Visual Basic ال فً التعلٌمة البرمجٌة لبرنامجباستخدام سلسلة االتص
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 Data ثم انقر نقًرا مزدوًجا فوق الرمزأدوات إدارٌة ، وانقر نقًرا مزدوًجا فوق الرمزMicrosoft Windows لتعرٌف مصدر بٌانات، قم بفتح لوحة التحكم فً

Sources (ODBC). 

 .فً كل مربع حوار تعلٌمات لمزٌد من المعلومات حول الخٌارات األخرى، انقر فوق الزر

 مصادر بٌانات الجهاز

ع على كمبٌوتر معٌن مع اسم معّرف بواسطة المستخدم. ٌمكنك استخدام مصادر بٌانات الجهاز م Windows تقوم مصادر بٌانات الجهاز بتخزٌن معلومات االتصال فً سجل

المستخدم  — نات الجهازاسم معّرف بواسطة المستخدم. ٌمكنك استخدام مصادر بٌانات الجهاز على الكمبٌوتر الذي تم تعرٌفهم علٌه فقط. وهناك نوعان من مصادر بٌا

خدمٌن للكمبٌوتر باستخدام مصادر بٌانات النظام وتكون والنظام. ٌستخدم المستخدم الحالً فقط مصادر بٌانات المستخدم وتكون مرئٌة له فقط. ومن الممكن أن ٌقوم كافة المست

ً تأكٌد إمكانٌة مشاهدة مصدر بٌانات مرئٌة لهم جمًٌعا على الكمبٌوتر. ٌعتبر مصدر بٌانات الجهاز ذا فائدة خاصة عند رغبتك فً تزوٌد األمان المضاف، ألنه ٌقدم المساعدة ف

 .نه ال ٌمكن للمستخدم عن بعد نسخ مصدر بٌانات الجهاز إلى كمبٌوتر آخرالجهاز للمستخدمٌن الذٌن سّجلوا دخولهم فقط، وأ

 مصادر بٌانات الملف

، وهً عامًة أكثر مرونة فً االستخدام من Windows بتخزٌن معلومات االتصال فً ملف نصً، ولٌس فً تسجٌل (DSN تقوم مصادر بٌانات الملف )وتسمى أًٌضا ملفات

الصحٌح بحٌث ٌعتمد التطبٌق على معلومات  ODBC ٌل المثال، ٌمكنك نسخ مصدر بٌانات الملف إلى أي كمبٌوتر باستخدام برنامج التشغٌلمصادر بٌانات الجهاز. على سب

لى الشبكة واالحتفاظ تر عدٌدة عاتصال ثابتة ودقٌقة بكافة أجهزة الكمبٌوتر التً ٌستخدمها. أو ٌمكنك وضع مصدر بٌانات الملف على خادم مفرد ومشاركته بٌن أجهزة كمبٌو

 .بمعلومات االتصال بسهولة فً موقع واحد

مصدر بٌانات الجهاز. ٌمكنك  قد ٌكون مصدر بٌانات الملف أًٌضا غٌر قابل للمشاركة. ٌوجد مصدر بٌانات الملف غٌر القابل للمشاركة على جهاز كمبٌوتر مفرد وٌشٌر إلى

 .ة للوصول إلى مصادر بٌانات الجهاز الموجودة عبر مصادر بٌانات الملفاستخدام مصادر بٌانات الملف غٌر القابلة للمشارك

 لالتصال بمصادر البيانات OLE DB استخدام
 .بمزٌد من التفصٌل (OLE DB) تصف المقاطع التالٌة قاعدة بٌانات ربط الكائنات وتضمٌنها

 OLE DB بنٌة

، والبرنامج الذي ٌمّكن الوصول الداخلً إلى البٌانات ٌسمى موفر قاعدة (Publisher لبٌانات )مثل، التطبٌق الذي ٌصل إلى البٌانات ٌسمى عمٌل اOLE DB فً بنٌة

 .(SQL Server لـ Microsoft OLE DB البٌانات )مثل موفر

 تعرٌف معلومات االتصال

لمصدر البٌانات  OLE DB صول إلى مصدر البٌانات من خالل موفرعلى معلومات االتصال التً ٌستخدمها عمٌل البٌانات للو (.udl) ٌحتوي ملف ارتباط البٌانات العالمً

 :ذلك. ٌمكنك إنشاء معلومات االتصال بتنفٌذ أحد اإلجراءات التالٌة

 لتعرٌف ارتباط البٌانات لموفر خصائص ارتباط البٌانات فً معالج اتصال البٌانات، استخدم مربع الحوار OLE DB. 

 قم بإنشاء ملف نصً فارغ بنوع ملف udl.خصائص ارتباط البٌانات ، ثم قم بتحرٌر الملف والذي ٌعرض مربع الحوار. 

 أعلى الصفحة 

 جعل الوصول إلى البيانات أكثر أمانًا

من الضروري إدراك مشاكل األمان المحتملة ومعرفة ما ٌمكنك القٌام به حول مشاكل األمان هذه. استخدم اإلرشادات عند االتصال بمصدر بٌانات خارجً أو تحدٌث البٌانات، 

 .وأفضل الممارسات التالٌة للمساعدة على تأمٌن البٌانات الخاصة بك

 تخزين اتصاالت البيانات في موقع موثوق به
أو أكثر ٌتم استخدامه لتحدٌث البٌانات الخارجٌة. وباستبدال هذا الملف، ٌمكن للمستخدم الضار تصمٌم استعالم للوصول ٌحتوي ملف اتصال البٌانات غالًبا على استعالم واحد 

 :إلى المعلومات السرٌة وتوزٌعها على المستخدمٌن اآلخرٌن أو تنفٌذ إجراءات ضارة أخرى. لذلك، من الهام ضمان ما ٌلً
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 تمت كتابة ملف االتصال بواسطة شخص موثوق. 

 ملف االتصال آمن وٌأتً من موقع موثوق به. 

اتصاالت البٌانات باستخدام شرٌط للمساعدة على تحسٌن األمان، قد ال تتوفر االتصاالت بالبٌانات الخارجٌة على الكمبٌوتر. لالتصال بالبٌانات عند فتح مصنف، ٌجب تنشٌط 

 .مركز التوثٌق أو بوضع المصنف فً موقع موثوق به

 .عرض إعدادات األمان فً مركز التوثٌقوإضافة ناشر موثوق به أو إزالته أو عرضهو إنشاء موقع موثوق به للملفات أو إزالته أو تغٌٌره علومات، انظرلمزٌد من الم

 استخدام بيانات االعتماد بطريقة آمنة
ات االعتماد هذه مصدر بٌانات خارجً عادًة بٌانات اعتماد )مثل اسم المستخدم وكلمة المرور( والتً ٌتم استخدامها لمصادقة المستخدم. تأكد من توفر بٌان ٌتطلب الوصول إلى

 .لك بطرٌقة آمنة وأنك لن تكشف عن بٌانات االعتماد هذه لآلخرٌن بشكل غٌر مقصود

 ٌرة وصغٌرة وأرقام ورموز. فكلمات المرور الضعٌفة ٌعود ضعفها إلى أنها ال تجمع بٌن هذه العناصر. فمثال كلمة المروراستخدم كلمة مرور منٌعة تجمع بٌن أحرف كب

Y6dh!et5 تعد كلمة مرور قوٌة. بٌنما كلمة المرور House27  أحرف. وٌستحسن أن تكون جملة تتكون من  8كلمة مرور ضعٌفة. وٌجب أال ٌقل طول كلمة المرور عن

 . ()باإلنجلٌزٌة زٌادة حماٌة المعلومات الشخصٌة بكلمات مرور قوٌة  رفا فأكثر. لمزٌد من المعلومات، انظرح 14

من استردادها. قم بتخزٌن كلمات المرور التً تدونها فً مكان آمن بمعزل عن المعلومات التً  Microsoft ٌتها، فلن تتمكنمن المهم جًدا أن تتذكر كلمة المرور. ألنك إذا نس

 .تحمٌها كلمات المرور هذه

ٌمكن للمستخدم الضار الوصول تجنب حفظ معلومات تسجٌل الدخول عند االتصال بمصادر البٌانات. قد ٌتم تخزٌن هذه المعلومات كنص عادي فً المصنف وملف االتصال، و

 .إلى المعلومات لتهدٌد أمان مصدر البٌانات

عندما ٌتصل  .SQL Server لالتصال بـ Windows قدر اإلمكان )المشار إلٌها أًٌضا كاتصال موثوق به(، والتً تستخدم حساب مستخدم Windows استخدم مصادقة

للتحقق من صحة اسم الحساب وكلمة المرور.  Windows المعلومات الموجودة فً نظام التشغٌل SQL Server ، ٌستخدمWindows المستخدم من خالل حساب مستخدم

متوفرة،  Windows الستخدام هذا الوضع من المصادقة. إذا لم تكن مصادقة SQL Server ، ٌجب أن ٌقوم مسؤول الخادم بتكوٌنWindows قبل استخدام مصادقة

 .لمستخدمٌن. إن قٌام المستخدمٌن بإدخال معلومات تسجٌل الدخول الخاصة بهم فً كل مرة ٌقومون فٌها بتسجٌل الدخول ٌعد أكثر أماًنافتجنب حفظ معلومات تسجٌل دخول ا
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http://office.microsoft.com/ar-sa/word-help/redir/XT001100451.aspx?CTT=5&origin=HA010209005
http://office.microsoft.com/ar-sa/word-help/redir/XT001100451.aspx?CTT=5&origin=HA010209005
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 Excel أو تخريره من خالل استخدام Office إنشاء ملف اتصال بيانات

 .Excel أو تحرٌره، ٌمكنك استخدام .odc آخرٌن أو بٌن برامج مختلفة. وإلنشاء ملف مع مستخدمٌن (.odc) باالمتداد Office قد ترغب فً مشاركة ملف اتصال بٌانات

 EXCEL جديد باستخدام DOC إنشاء ملف

 .على الكمبٌوتر My Data Sources قم بتحدٌد المجلد .1

 :قم بأحد اإلجراءات التالٌة .2

 إلنشاء أي نوع من أنواع ملفات االتصال، انقر بزر الماوس األٌمن فوق الملف +Connect to New Data Source.odcفتح فً ، ثم انقر فوق Excel  ضمن

 .القائمة المختصرة

 .تمكٌن ، انقر فوقMicrosoft Office Excel إشعار أمان فً حالة ظهور الرسالة .Excel ٌبدأ تشغٌل

 .الموجودة فً المعالجقم باتباع اإلرشادات  مرحًبا بك فً معالج اتصال البٌانات تظهر صفحة معالج اتصال البٌانات

 إلنشاء ملف اتصال SQL Serverانقر بزر الماوس األٌمن فوق الملف ، +New SQL Server Connectionفتح فً ، ثم انقر فوق Excel  ضمن القائمة

 .المختصرة

 .الخاصة بمعالج اتصال البٌانات االتصال بخادم قاعدة البٌانات وتظهر صفحة Excel ٌبدأ تشغٌل

 EXCEL موجود خاليًا باستخدام ODC تخرير ملف

 .على الكمبٌوتر، أو مجلد شبكة موثوق My Data Sources ، مثل المجلد.odc حدد مكان المجلد الذي ٌحتوي على ملف .1

 .ضمن القائمة المختصرة Excel فتح فً ، ثم انقر فوق.odc انقر بزر الماوس األٌمن فوق الملف .2

 .تمكٌنإذا كنت تثق فً مصدر البٌانات، فانقر فوق .Microsoft Office Excel إشعار أمان قد تظهر الرسالة .3

 .فً ورقة العمل األولى لمصنف جدٌد، لتأكٌد أن لدٌك االتصال الصحٌح .odc ٌتم عرض البٌانات التً تم استردادها بواسطة ملف

 .االتصاالت ، انقر فوقاالتصاالت ، ضمن المجموعةبٌانات من عالمة التبوٌب .4

 .خصائص ، حدد االتصاالت، ثم انقر فوقاتصاالت المصنف وارمن مربع الح .5

 .خصائص االتصال قم بإجراء التغٌٌرات التً ترغب فٌها ضمن مربع الحوار .6

 ."Excel للحصول على مزٌد من المعلومات حول تعدٌل اتصال معلومات الملف، انظر نظام "تعلٌمات

 .تصدٌر ملف االتصال ، ثم انقر فوقعرٌفت بعد إجراء كافة التغٌرات، انقر فوق عالمة التبوٌب .7

 .حفظ ، انقر فوقحفظ ملف من مربع الحوار .8

 .بدون حفظ المصنف الجدٌد Excel ، ثم قم بإنهاءاتصاالت المصنف ومربعات حوار خصائص االتصال قم بإغالق مربع الحوار .9
  



 لدمح المراسالت Excel ضير بيانات ورقة العمل في

 
 

 www.al3beer.com/vbشبكة منتدٌات العبٌر 

 هـ1433 مراسالتشرح دمج ال

Office Publisher:  استيراد البيانات الخارجية من خالل استخدام "معالح

 ."ل البياناتاتصا

، ٌمكنك استٌراد البٌانات الخارجٌة من خالل استخدام دمج المراسالت. استخدم دمج المراسالت إلنشاء عدد كبٌر من المستندات التً Microsoft Office Publisher فً

 عمٌل لك. ٌمكنك أًٌضا استٌراد ملفات نصٌة، وأوراق عمل 111تكون متماثلة ولكنها تحتوى على بعض المعلومات الفردٌة، مثل إعالن منتج ما تقوم بإرساله إلى أول 

Excelوجداول ، Access أو استفسارات بطرٌقة مباشرة بدون استخدام ملف االتصال. 

 OLE DB استيراد ملف نصي من خالل استخدام موفر

ال ٌستخدم حرف فاصل القوائم الذي  .csv ن الملف النصً عبارة عن ملفعملٌة مباشرة. إذا كا (CSV) لقٌم مفصولة بفاصالت (.csv) تكون عملٌة استٌراد الملف النصً

 .لتحدٌد تنسٌق الملف الصحٌح Schema.ini ، فٌمكنك استخدام ملف.csv تم تعرٌفه على الجهاز، أو إذا كان الملف النصً ملًفا غٌر ملف

 استٌراد الملف

 .دمج الكتالوج أو دمج البرٌد اإللكترونً أو مج المراسالتد ، وانقر فوقمراسالت وكتالوجات ، أشر إلىأدوات من القائمة .1

 :قم بأحد اإلجراءات التالٌة .2

 إنشاء قائمة مستلمٌن أو االتصال بها ، انقر فوق دمج المراسالت فً جزء المهام. 

 إنشاء قائمة مستلمٌن أو االتصال بها ، انقر فوقدمج البرٌد اإللكترونً فً جزء المهام. 

 إنشاء قائمة منتجات أو االتصال بها ، انقر فوقالكتالوج دمج فً جزء المهام. 

 :، قم بأحد اإلجراءات التالٌةتحدٌد مصدر البٌانات فً مربع الحوار .3

 الستخدام ملف odc. موجود، انقر نقًرا مزدوًجا فوق الملف odc. إذا فعلت ذلك فٌكون قد تم استٌراد البٌانات وأنت قد انتهٌت. 

 إلنشاء ملف odc. ،ثم اتبع كل خطوة فً اإلجراء مصدر جدٌد انقر فوق جدٌد. 

 .ٌظهر معالج اتصال البٌانات

 .غٌر ذلك/خٌارات متقدمة ، انقر فوق مرحًبا بك فً معالج اتصال البٌانات فً الصفحة .4

 .خصائص ارتباط البٌانات ٌظهر مربع الحوار

 .تعلٌمات حوار المتباٌنة، انقر فوقلمزٌد من المعلومات حول الخٌارات المختلفة فً مربعات ال   مالحظة 

 .التالً ، ثم انقر فوقMicrosoft Jet 4.0 OLE DB موفر ، حددموفر من عالمة التبوٌب .5

 .، قم بإدخال المسار الكامل إلى المجلد الذي ٌحتوي على الملف النصًتحدٌد اسم قاعدة البٌانات أو إدخاله ، ضمن المربعاتصاالت من عالمة التبوٌب .6

 .المجاور للمربع استعراض للحصول على مساعدة لتحدٌد موقع المجلد، انقر فوق الزر   تلمٌح 

 .تحرٌر قٌمة ، ثم انقر فوقالخصائص الموسعة ، وحددالكل انقر فوق عالمة التبوٌب .7

 :، أدخل أحد االختٌارات التالٌةقٌمة الخاصٌة فً المربع .8

 إذا كان لدى الملف النصً رؤوس أعمدة، فقم بإدخال Text;HDR=Yes. 

 إذا لم ٌكن لدى الملف النصً رؤوس أعمدة، فقم بإدخال Text;HDR=No. 

 .موافق انقر فوق .9

 .اختبار االتصال ثم انقر فوق اتصال لضمان أنك قمت بإدخال المعلومات الصحٌحة، انقر فوق عالمة التبوٌب .11

 :قم بأحد اإلجراءات التالٌة .11
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  التً قمت بإدخالها فً الخطوات السابقةإذا تلقٌت رسالة خطأ، فأعد التدقٌق فً القٌم. 

 موافق إذا تلقٌت الرسالة "نجح اختبار االتصال"، انقر فوق. 

 .موافق انقر فوق .12

 .ٌظهر "معالج اتصال البٌانات" مرة أخرى

 .التالً ، حدد الملف النصً الذي ترغب فً استٌراده، ثم انقر فوقاالسم ، أسفل عمود تحدٌد قاعدة البٌانات والجدول فً الصفحة .13

 .إنهاء، ثم انقر فوقاسم الملف فً المربع .odc أدخل اسًما لملف حفظ ملف اتصال البٌانات وإنهاؤه فً الصفحة .14

 .استعراض بشكل افتراضً، انقر فوق My Data Sources لتغٌٌر موقع المجلد، الذي ٌعتبر المجلد   تلمٌح 

ا، إلتاحة اكتشاف ملف االتصال بشكل أكبر، ٌمك .15 ًٌ  .بحث عن الكلمات األساسٌةو اسم مألوفوالوصف نك إدخال معلومات إضافٌة فً المربعاتاختٌار

 .لتحدٌد حرف فاصل قوائم مختلف أو تنسٌق ملف نصً Schema.ini استخدم ملف

 كٍل عام، لكى تستخدم ملفبش .Windows هو ملف نصً ٌحتوي على إدخاالت تتجاوز إعدادات برنامج التشغٌل النصً االفتراضً فً تسجٌل Schema.ini ملف

Schema.iniٌجب القٌام باإلجراءات التالٌة ،: 

 قم بتخزٌن ملف Schema.ini فً نفس المجلد مثل الملف النصً الذي تقوم باستٌراده. 

 قم بتسمٌة الملف Schema.ini. 

 اكتب على أول سطر فً ملف Schema.ini اسم ملف النص المرتبط به، محاًطا بأقواس. 

  معلومات إضافٌة لتحدٌد تنسٌق الملف النصً المختلفقم بإضافة. 

 .Schema.ini تبٌن المقاطع التالٌة األمثلة الشائعة حول استخدام ملف

 ؛( على أنه المحدد) مثال: تحدٌد حرف فاصلة منقوطة

[Categories.txt]  

Format=Delimited(;) 

 مثال: تحدٌد حرف عالمة جدولة على أنه المحدد

[Products.txt]  

Format=TabDelimited 

 مثال: تحدٌد ملف ذي عرض ثابت

[Shippers.txt] 

Format=FixedLength 

Col1=ShipperID Text Width 11 

Col2=CompanyName Text Width 40 

Col3=Phone Text Width 24 
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 ODBC استيراد ملف نصي باستخدام برنامح تشغيل
 (DSN) هً عملٌة تتكون من خطوتٌن بحد أدنى. األولى: عند الضرورة، قم بتعرٌف اسم مصدر البٌانات ODBC تشغٌلإن عملٌة استٌراد ملف نصً باستخدام برنامج 

الخاص بالمستخدم. إذا كان الملف  DSN الثانٌة: قم باستٌراد الملف النصً من خالل استخدام .ODBC الخاص بالمستخدم على جهاز الكمبٌوتر لبرنامج التشغٌل النصً لـ

، ٌمكنك فً هذه الحالة .csv ال ٌستخدم حرف فاصل القوائم الذي تم تعرٌفه على الجهاز، أو إذا لم ٌكن الملف النصً ملف (CSV) لدٌك ملف قٌم مفصول بفاصالت النصً

 .لتحدٌد التنسٌق الصحٌح للملف Schema.ini استخدام ملف

 المستخدم (DSN) تعرٌف اسم مصدر بٌانات

 .(ODBC) مصادر البٌانات ، ثم انقر نقًرا مزدوًجا فوق الرمزأدوات إدارٌة ، وانقر نقًرا مزدوًجا فوق الرمزMicrosoft Windows ًقم بفتح "لوحة التحكم" ف .1

 .إضافة ، وانقر فوقODBC مسؤول قاعدة بٌانات ، ضمن عالمة التبوٌب ODBC مسؤول قاعدة بٌانات فً مربع الحوار .2

 .إنهاء ، ثم انقر فوقMicrosoft Text Driver (*.txt; *.csv) ، حددٌدإنشاء مصدر بٌانات جد فً مربع الحوار .3

 .ODBC إعداد نص ٌظهر مربع الحوار

 .اسم مصدر البٌانات قم بإدخال اسم فً .4

 .دلٌل االستخدام الحالً قم بإلغاء تحدٌد خانة االختٌار .5

 .تحدٌد دلٌل انقر فوق .6

، ثم اسم الملف حتوي على الملف النصً الذي ترغب فً استٌراده. تأكد من ظهور الملف النصً فً القائمة أسفل المربع، حدد موقع المجلد الذي ٌتحدٌد دلٌل فً مربع الحوار .7

 .موافق انقر فوق

 .مرتٌن موافق انقر فوق .8

 .تعلٌمات لمزٌد من المعلومات حول خٌارات متنوعة فً مربعات الحوار المختلفة، انقر فوق   مالحظة 

 استٌراد الملف

 .دمج الكتالوج أو دمج البرٌد اإللكترونً أو دمج المراسالت ، وانقر فوقمراسالت وكتالوجات ، أشر إلىأدوات ائمةمن الق .1

 :قم بأحد اإلجراءات التالٌة .2

 إنشاء قائمة مستلمٌن أو االتصال بها ، انقر فوقدمج المراسالت فً جزء المهام. 

 ء قائمة مستلمٌن أو االتصال بهاإنشا ، انقر فوقدمج البرٌد اإللكترونً فً جزء المهام. 

 إنشاء قائمة منتجات أو االتصال بها ، انقر فوقدمج الكتالوج فً جزء المهام. 

 :، قم بأحد اإلجراءات التالٌةتحدٌد مصدر البٌانات فً مربع الحوار .3

 الستخدام ملف odc. موجود، انقر نقًرا مزدوًجا فوق الملف odc. اد البٌانات وأنت قد انتهٌتإذا قمت بذلك فٌكون قد تم استٌر. 

 إلنشاء ملف odc. ثم اتبع كل خطوة فً اإلجراء مصدر جدٌد جدٌد، انقر فوق. 

 .ٌظهر معالج اتصال البٌانات

 .ODBC/DSN ، انقر فوق مرحًبا بك فً معالج اتصال البٌانات فً الصفحة .4

 .التالً الذي قمت بإنشائه للتو، ثم انقر فوقالخاص بالمستخدم  DSN ، وحدد    ODBCاالتصال بمصدر بٌانات   فً الصفحة .5

 .التالً ، ثم انقر فوق االسم ، حدد الملف النصً أسفل العمود تحدٌد قاعدة البٌانات والجدول فً الصفحة .6

 .إنهاء، ثم انقر فوقاسم الملف فً المربع .odc أدخل اسًما لملف حفظ ملف اتصال البٌانات وإنهاؤه فً الصفحة .7

 .استعراض بشكل افتراضً، انقر فوق My Data Sources موقع المجلد، الذي ٌعتبر المجلد لتغٌٌر   تلمٌح 

ا، إلتاحة اكتشاف ملف االتصال بشكل أكبر، ٌمكنك إدخال معلومات إضافٌة فً المربعات .8 ًٌ  .بحث عن الكلمات األساسٌةو اسم مألوفوالوصف اختٌار
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 .لف أو تنسٌق ملف نصًلتحدٌد حرف فاصل قوائم مخت Schema.ini استخدم ملف

 بشكٍل عام، لكً تستخدم ملف .Windows هو ملف نصً ٌحتوي على إدخاالت تتجاوز إعدادات برنامج تشغٌل النص االفتراضً فً تسجٌل Schema.ini ملف

Schema.iniٌجب علٌك القٌام باإلجراءات التالٌة ،: 

 قم بتخزٌن ملف Schema.ini لذي تقوم باستٌرادهفً نفس المجلد مثل الملف النصً ا. 

 قم بتسمٌة الملف Schema.ini. 

 اكتب على أول سطر فً ملف Schema.ini اسم ملف النص المرتبط به، محاًطا بأقواس. 

 قم بإضافة معلومات إضافٌة لتحدٌد تنسٌق ملف نصً مختلف. 

 .Schema.ini تبٌن المقاطع التالٌة األمثلة الشائعة حول استخدام ملف

 عمود مثال: تحدٌد رأس

[Categories.txt]  

ColNameHeader=True 

 مثال: تحدٌد حرف فاصلة منقوطة )؛( على أنه المحدد

[Categories.txt]  

Format=Delimited(;) 

 مثال: تحدٌد حرف عالمة الجدولة على أنه المحدد

[Products.txt]  

Format=TabDelimited 

 مثال: تحدٌد ملف ذي عرض ثابت

[Shippers.txt] 

Format=FixedLength 

Col1=ShipperID Text Width 11 

Col2=CompanyName Text Width 40 

Col3=Phone Text Width 24 

 

 OLE DB من خالل استخدام موفر 2ضض7أو  EXCEL 97-2003 استيراد البيانات من مصنف
 .دمج الكتالوج أو رٌد اإللكترونًدمج الب أو دمج المراسالت ، وانقر فوقمراسالت وكتالوجات ، أشر إلىأدوات من القائمة .1

 :قم بأحد اإلجراءات التالٌة .2

 إنشاء قائمة مستلمٌن أو االتصال بها ، انقر فوقدمج المراسالت فً جزء المهام. 

 إنشاء قائمة مستلمٌن أو االتصال بها ، انقر فوقدمج البرٌد اإللكترونً فً جزء المهام. 

 ء قائمة منتجات أو االتصال بهاإنشا ، انقر فوقدمج الكتالوج فً جزء المهام. 

 :، قم بأحد اإلجراءات التالٌةتحدٌد مصدر البٌانات فً مربع الحوار .3

 الستخدام ملف odc. موجود، انقر نقًرا مزدوًجا فوق الملف odc. إذا قمت بذلك فٌكون قد تم استٌراد البٌانات وأنت قد انتهٌت. 

 إلنشاء ملف odc. تبع كل خطوة فً اإلجراءثم ا مصدر جدٌد جدٌد، انقر فوق. 

 .ٌظهر معالج اتصال البٌانات
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 .غٌر ذلك/خٌارات متقدمة ، انقر فوق مرحًبا بك فً معالج اتصال البٌانات فً الصفحة .4

 .خصائص ارتباط البٌانات ٌظهر مربع الحوار

 .ماتتعلٌ لمزٌد من المعلومات حول خٌارات متنوعة فً مربعات الحوار المختلفة، انقر فوق   مالحظة 

 .التالً ، ثم انقر فوقMicrosoft Office 12.0 Access لمحرك قاعدة بٌانات OLE DB موفر ، حددموفر من عالمة التبوٌب .5

 .Excel ، قم بإدخال المسار الكامل واسم ملف مصنفمصدر البٌانات ، ضمن المربعاتصاالت من عالمة التبوٌب .6

 .تحرٌر قٌمة ، ثم انقر فوقسعةالخصائص المو ، وحددالكل انقر فوق عالمة التبوٌب .7

 :، أدخل أحد االختٌارات التالٌةقٌمة الخاصٌة فً المربع .8

 فً حالة وجود رؤوس أعمدة لدى البٌانات الموجودة فً المصنف، قم بإدخال Excel 8.0;HDR=Yes. 

 فً حالة عدم وجود رؤوس أعمدة لدى البٌانات الموجودة فً المصنف، قم بإدخال Excel 8.0;HDR=No. 

 .موافق انقر فوق .9

 .اختبار االتصال ثم انقر فوق اتصال لضمان أنك قمت بإدخال المعلومات الصحٌحة، انقر فوق عالمة التبوٌب .11

 :قم بأحد اإلجراءات التالٌة .11

 إذا تلقٌت رسالة خطأ، فأعد التدقٌق فً القٌم التً قمت بإدخالها فً الخطوات السابقة. 

 موافق صال"، فانقر فوقإذا تلقٌت الرسالة "نجح اختبار االت. 

 .التالً ، ثم انقر فوقاالسم ، حدد الملف النصً أسفل العمود تحدٌد قاعدة البٌانات والجدول فً الصفحة .12

 .موافق انقر فوق .13

 .ٌظهر معالج اتصال البٌانات مرة أخرى

 .إنهاءانقر فوق ، ثماسم الملف فً المربع .odc أدخل اسًما لملف حفظ ملف اتصال البٌانات وإنهاؤه فً الصفحة .14

 .استعراض بشكل افتراضً، انقر فوق My Data Sources لتغٌٌر موقع المجلد، الذي ٌعتبر المجلد   تلمٌح 

ا، إلتاحة اكتشاف ملف االتصال بشكل أكبر، ٌمكنك إضافة معلومات إضافٌة فً المربعات .15 ًٌ  .بحث عن الكلمات األساسٌةو اسم مألوفوالوصف اختٌار

 

 ODBC من خالل استخدام برنامح تشغيل 2ضض7أو  EXCEL 97-2003 ت من مصنفاستيراد البيانا
 .دمج الكتالوج أو دمج البرٌد اإللكترونً أو دمج المراسالت ، وانقر فوقمراسالت وكتالوجات ، أشر إلىأدوات من القائمة .1

 :قم بأحد اإلجراءات التالٌة .2

 ستلمٌن أو االتصال بهاإنشاء قائمة م ، انقر فوق دمج المراسالت فً جزء المهام. 

 إنشاء قائمة مستلمٌن أو االتصال بها ، انقر فوقدمج البرٌد اإللكترونً فً جزء المهام. 

 إنشاء قائمة منتجات أو االتصال بها ، انقر فوقدمج الكتالوج فً جزء المهام. 

 :، قم بأحد اإلجراءات التالٌةتحدٌد مصدر البٌانات فً مربع الحوار .3

 الستخدام ملف odc. موجود، انقر نقًرا مزدوًجا فوق الملف odc. إذا قمت بذلك فٌكون قد تم استٌراد البٌانات وأنت قد انتهٌت. 

 إلنشاء ملف odc. ثم اتبع كل خطوة فً اإلجراء مصدر جدٌد جدٌد، انقر فوق. 

 .ٌظهر معالج اتصال البٌانات

 .ODBC/DSN ، انقر فوق مرحًبا بك فً معالج اتصال البٌانات فً الصفحة .4

 .التالً ، ثم انقر فوقExcel ملفات ، حدد ODBC االتصال بمصدر بٌانات فً الصفحة .5



 لدمح المراسالت Excel ضير بيانات ورقة العمل في
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 .موافق ، وحدد المصنف فً القائمة، ثم انقر فوقExcel ، أدخل المجلد الذي ٌحتوي على مصنفاسم قاعدة البٌانات فً المربع تحدٌد مصنف فً مربع الحوار .6

 .التالً ، حدد ورقة العمل التً ترغب فً استٌرادها، ثم انقر فوقاالسم ، أسفل عمود لتحدٌد قاعدة البٌانات والجدو فً الصفحة .7

 .إنهاء، ثم انقر فوقاسم الملف فً المربع .odc أدخل اسًما لملف حفظ ملف اتصال البٌانات وإنهاؤه فً الصفحة .8

 .استعراض ، انقر فوقبشكل افتراضً My Data Sources لتغٌٌر موقع المجلد، الذي ٌعتبر المجلد   تلمٌح 

ا، إلتاحة اكتشاف ملف االتصال بشكل أكبر، ٌمكنك إضافة معلومات إضافٌة فً المربعات .9 ًٌ  .بحث عن الكلمات األساسٌةو اسم مألوفوالوصف اختٌار

 .تعلٌمات لمزٌد من المعلومات حول خٌارات متنوعة فً مربعات الحوار المختلفة، انقر فوق   مالحظة 

 

 OLE DB من خالل استخدام موفر 2ضض7أو  2ضض7أو  ACCESS 2000 ات مناستيراد البيان
 .دمج الكتالوج أو دمج البرٌد اإللكترونً أو دمج المراسالت ، وانقر فوقمراسالت وكتالوجات ، أشر إلىأدوات من القائمة .1

 :قم بأحد اإلجراءات التالٌة .2

 ٌن أو االتصال بهاإنشاء قائمة مستلم ، انقر فوق دمج المراسالت فً جزء المهام. 

 إنشاء قائمة مستلمٌن أو االتصال بها ، انقر فوقدمج البرٌد اإللكترونً فً جزء المهام. 

 إنشاء قائمة منتجات أو االتصال بها ، انقر فوقدمج الكتالوج فً جزء المهام. 

 :، قم بأحد اإلجراءات التالٌةتحدٌد مصدر البٌانات فً مربع الحوار .3

 الستخدام ملف odc. جود، انقر نقًرا مزدوًجا فوق الملفمو odc. إذا قمت بذلك فٌكون قد تم استٌراد البٌانات وأنت قد انتهٌت. 

 إلنشاء ملف odc. ثم اتبع كل خطوة فً اإلجراء مصدر جدٌد جدٌد، انقر فوق. 

 .ٌظهر معالج اتصال البٌانات

 .خٌارات متقدمةغٌر ذلك/ ، انقر فوق مرحًبا بك فً معالج اتصال البٌانات فً الصفحة .4

 .خصائص ارتباط البٌانات ٌظهر مربع الحوار

 .تعلٌمات لمزٌد من المعلومات حول خٌارات متنوعة فً مربعات الحوار المختلفة، انقر فوق   مالحظة 

 :، قم بأحد اإلجراءات التالٌةموفر من عالمة التبوٌب .5

 فً حالة ما إذا كانت قاعدة البٌانات قاعدة بٌانات Microsoft Access 2000أو ، Microsoft Office Access 2003موفر ، فقم بتحدٌد Microsoft Jet 4.0 

OLE DB 

 فً حالة ما إذا كانت قاعدة البٌانات قاعدة بٌانات Microsoft Office Access 2007موفر، فقم بتحدٌد OLE DB لمحرك قاعدة بٌانات Microsoft Office 12.0 

Access. 

 .التالً انقر فوق .6

 .Access ، قم بإدخال المسار الكامل واسم ملف قاعدة بٌاناتتحدٌد اسم قاعدة البٌانات أو إدخاله ، ضمن المربعاتصاالت المة التبوٌبمن ع .7

، ولمساعدتك فً تحدٌد موقع قاعدة البٌانات، انقر فوق موفر ضمن عالمة التبوٌب Microsoft Jet 4.0 OLE DB موفر إذا قمت بتحدٌد   تلمٌح 

 .المجاور للمربع ستعراضا الزر

 .اختبار االتصال ثم انقر فوق اتصال لضمان أنك قمت بإدخال المعلومات الصحٌحة، انقر فوق عالمة التبوٌب .8

 :قم بأحد اإلجراءات التالٌة .9

 إذا تلقٌت رسالة خطأ، فأعد التدقٌق فً القٌم التً قمت بإدخالها فً الخطوات السابقة. 

 موافق ر االتصال"، انقر فوقإذا تلقٌت الرسالة "نجح اختبا. 

 .التالً ، ثم انقر فوقاالسم ، حدد الجدول أو االستعالم أسفل العمود تحدٌد قاعدة البٌانات والجدول فً الصفحة .11
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قبل إجراء عملٌة   Accessاناتال ٌظهر جدول مرتبط فً هذه القائمة. إذا رغبت فً استٌراد جدول مرتبط، فقم بإنشاء استعالًما للجدول المرتبط فً قاعدة بٌ   مالحظة 

 .االستٌراد

 .إنهاء، ثم انقر فوقاسم الملف فً المربع .odc أدخل اسًما لملف حفظ ملف اتصال البٌانات وإنهاؤه فً الصفحة .11

 .استعراض بشكل افتراضً، انقر فوق My Data Sources لتغٌٌر موقع المجلد، الذي ٌعتبر المجلد   تلمٌح 

ا، إلتاحة اكت .12 ًٌ  .بحث عن الكلمات األساسٌةو اسم مألوفوالوصف شاف ملف االتصال بشكل أكبر، ٌمكنك إضافة معلومات إضافٌة فً المربعاتاختٌار

من خالل استخدام برنامح  2ضض7أو  2ضض7أو  ACCESS 2000 استيراد البيانات من قاعدة بيانات

 ODBC تشغيل

 .دمج الكتالوج أو دمج البرٌد اإللكترونً أو دمج المراسالت ق، وانقر فومراسالت وكتالوجات ، أشر إلىأدوات من القائمة .1

 :قم بأحد اإلجراءات التالٌة .2

 إنشاء قائمة مستلمٌن أو االتصال بها ، انقر فوق دمج المراسالت فً جزء المهام. 

 إنشاء قائمة مستلمٌن أو االتصال بها ، انقر فوقدمج البرٌد اإللكترونً فً جزء المهام. 

 إنشاء قائمة منتجات أو االتصال بها ، انقر فوقدمج الكتالوج فً جزء المهام. 

 :، قم بأحد اإلجراءات التالٌةتحدٌد مصدر البٌانات فً مربع الحوار .3

 الستخدام ملف odc. موجود، انقر نقًرا مزدوًجا فوق الملف odc. إذا قمت بذلك فٌكون قد تم استٌراد البٌانات وأنت قد انتهٌت. 

 إلنشاء ملف odc. ثم اتبع كل خطوة فً اإلجراء مصدر جدٌد ٌد، انقر فوقجد. 

 .ٌظهر معالج اتصال البٌانات

 .ODBC/DSN ، انقر فوق مرحًبا بك فً معالج اتصال البٌانات فً الصفحة .4

 .التالً ، ثم انقر فوق MS Access قاعدة بٌانات ، حدد ODBC االتصال بمصدر بٌانات فً الصفحة .5

 .دة بٌاناتتحدٌد قاع ٌظهر مربع الحوار

فً القائمة أسفل  Access التً ترغب فً استٌرادها. تأكد من ظهور قاعدة بٌانات Access ، حدد موقع المجلد الذي ٌحتوي على قاعدة بٌاناتتحدٌد دلٌل فً مربع الحوار .6

 .موافق ، ثم انقر فوقاسم الملف المربع

 .ٌظهر معالج اتصال البٌانات مرة أخرى

 .التالً ، ثم انقر فوقاالسم ، حدد الجدول أو االستعالم أسفل العمود البٌانات والجدول تحدٌد قاعدة فً الصفحة .7

 .إنهاء، ثم انقر فوقاسم الملف فً المربع .odc أدخل اسًما لملف حفظ ملف اتصال البٌانات وإنهاؤه فً الصفحة .8

 .استعراض اضً، انقر فوقبشكل افتر My Data Sources لتغٌٌر موقع المجلد، الذي ٌعتبر المجلد   تلمٌح 

ا، إلتاحة اكتشاف ملف االتصال بشكل أكبر، ٌمكنك إضافة معلومات إضافٌة فً المربعات .9 ًٌ  .بحث عن الكلمات األساسٌةو اسم مألوفوالوصف اختٌار

 .تعلٌمات لمزٌد من المعلومات حول خٌارات متنوعة فً مربعات الحوار المختلفة، انقر فوق   مالحظة 

 

 OLE من خالل استخدام موفر 2ضض7أو  SQL SERVER 2000 استيراد البيانات من قاعدة بيانات

DB 
 .دمج الكتالوج أو دمج البرٌد اإللكترونً أو دمج المراسالت ، وانقر فوقمراسالت وكتالوجات ، أشر إلىأدوات من القائمة .1

 :قم بأحد اإلجراءات التالٌة .2

 إنشاء قائمة مستلمٌن أو االتصال بها ، انقر فوق دمج المراسالت فً جزء المهام. 
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 إنشاء قائمة مستلمٌن أو االتصال بها ، انقر فوقدمج البرٌد اإللكترونً فً جزء المهام. 

 إنشاء قائمة منتجات أو االتصال بها نقر فوق، ادمج الكتالوج فً جزء المهام. 

 :، قم بأحد اإلجراءات التالٌةتحدٌد مصدر البٌانات فً مربع الحوار .3

 الستخدام ملف odc. موجود، انقر نقًرا مزدوًجا فوق الملف odc. إذا قمت بذلك فٌكون قد تم استٌراد البٌانات وأنت قد انتهٌت. 

 إلنشاء ملف odc. ثم اتبع كل خطوة فً اإلجراء در جدٌدمص جدٌد، انقر فوق. 

 .ٌظهر معالج اتصال البٌانات

 .Microsoft SQL Server ، انقر فوق مرحًبا بك فً معالج اتصال البٌانات فً الصفحة .4

 :قم باإلجراءات التالٌة االتصال بخادم قاعدة بٌانات فً الصفحة .5

 اسم الخادم أدخل اسم خادم قاعدة البٌانات فً المربع. 

 (محلً )فً حالة وجود قاعدة البٌانات على الكمبٌوتر لدٌك، أدخل   حتلمٌ 

 قم بأحد اإلجراءات التالٌةبٌانات اعتماد تسجٌل الدخول أسفل ،: 

 ًالستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك ف Windowsاستخدام مصادقة ، انقر فوق Windows. 

  ثم أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور لقاعدة البٌانات فً استخدام اسم المستخدم التالً وكلمة المرور بٌانات، انقر فوقالستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور لقاعدة ،

 .المربعات المخصصة لذلك

 .التالً انقر فوق .6

أو العرض أو الوظٌفة المعّرفة من قبل المستخدم أسفل ، ثم حدد الجدول قاعدة بٌانات ، قم بتحدٌد قاعدة البٌانات فً المربع تحدٌد قاعدة البٌانات والجدول فً الصفحة .7

 .التالً ، ثم انقر فوقاالسمالعمود

 .إنهاء، ثم انقر فوقاسم الملف فً المربع .odc أدخل اسًما لملف حفظ ملف اتصال البٌانات وإنهاؤه فً الصفحة .8

 .استعراض اضً، انقر فوقبشكل افتر My Data Sources لتغٌٌر موقع المجلد، الذي ٌعتبر المجلد   تلمٌح 

ا، إلتاحة اكتشاف ملف االتصال بشكل أكبر، ٌمكنك إضافة معلومات إضافٌة فً المربعات .9 ًٌ  .بحث عن الكلمات األساسٌةو اسم مألوفوالوصف اختٌار

 

 من خالل استخدام برنامح تشغيل 2ضض7أو  SQL SERVER 2000 استيراد البيانات من قاعدة بيانات

ODBC 
هً عملٌة مكونة من خطوتٌن. األولى، عند الضرورة، قم بتعرٌف اسم  ODBC من خالل استخدام برنامج تشغٌل SQL Server إن استٌراد البٌانات من قاعدة البٌانات

 .SQL Server الثانً، استٌراد البٌانات من قاعدة البٌانات .ODBC الخاص بالمستخدم على جهاز الكمبٌوتر لبرنامج تشغٌل (DSN) ناتمصدر البٌا

 المستخدم (DSN) تعرٌف اسم مصدر بٌانات

 .(ODBC) مصادر البٌانات ا مزدوًجا فوق الرمز، ثم انقر نقرً أدوات إدارٌة ، وانقر نقًرا مزدوًجا فوق الرمزMicrosoft Windows قم بفتح "لوحة التحكم" فً .1

 .إضافة، وانقر فوقاسم مصدر بٌانات المستخدم ، حدد عالمة التبوٌبODBC مسؤول قاعدة بٌانات فً مربع الحوار .2

 .إنهاء ، ثم انقر فوقSQL Server ، حددإنشاء مصدر بٌانات جدٌد فً مربع الحوار .3

 .SQL Server د لـإنشاء مصدر بٌانات جدٌ ٌظهر مربع الحوار

 .االسم قم بإدخال اسم مصدر البٌانات فً المربع .4

ا، أدخل وصًفا لمصدر البٌانات فً المربع .5 ًٌ  .الوصف اختٌار

 .الخادم قم بإدخال اسم خادم قاعدة البٌانات فً المربع .6
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 (.محلً )فً حالة وجود قاعدة البٌانات على الكمبٌوتر لدٌك، أدخل   تلمٌح 

 .التالً انقر فوق .7

 :، قم بأحد اإلجراءات التالٌةمن مصادقة معرف تسجٌل الدخول؟ SQL Server كٌف ٌتحقق سفلأ .8

 ًالستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور ف Windowsبمصادقة ، انقر فوق Windows NT التً تستخدم معرف تسجٌل الدخول إلى الشبكة. 

 بمصادقة قالستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور لقاعدة بٌانات، انقر فو SQL Server التً تستخدم معرف تسجٌل الدخول وكلمة المرور التً قام المستخدم بإدخالها  ،

 .ثم أدخل معرف تسجٌل الدخول وكلمة المرور لقاعدة البٌانات فً المربعات المخصصة لذلك

 .إنهاء مرتٌن، ثم انقر فوق التالً انقر فوق .9

 .اختبار مصدر البٌانات ، انقر فوقللتأكد من قٌامك بإدخال المعلومات الصحٌحة .11

 :قم بأحد اإلجراءات التالٌة .11

 إذا تلقٌت رسالة خطأ، فأعد تدقٌق القٌم التً قمت بإدخالها فً الخطوات السابقة. 

 موافق إذا تلقٌت الرسالة "اكتملت االختبارات بنجاح"، انقر فوق. 

 .مرتٌن موافق انقر فوق .12

 .تعلٌمات ات متنوعة فً مربعات الحوار المختلفة، انقر فوقلمزٌد من المعلومات حول خٌار   مالحظة 

 SQL Server استٌراد البٌانات من قاعدة البٌانات

 .دمج الكتالوج أو دمج البرٌد اإللكترونً أو دمج المراسالت ، وانقر فوقمراسالت وكتالوجات ، أشر إلىأدوات من القائمة .1

 :قم بأحد اإلجراءات التالٌة .2

 إنشاء قائمة مستلمٌن أو االتصال بها ، انقر فوق المراسالت دمج فً جزء المهام. 

 إنشاء قائمة مستلمٌن أو االتصال بها ، انقر فوقدمج البرٌد اإللكترونً فً جزء المهام. 

 إنشاء قائمة منتجات أو االتصال بها ، انقر فوقدمج الكتالوج فً جزء المهام. 

 :اإلجراءات التالٌة، قم بأحد تحدٌد مصدر البٌانات فً مربع الحوار .3

 الستخدام ملف .odc موجود، انقر نقًرا مزدوًجا فوق الملف odc. إذا قمت بذلك فٌكون قد تم استٌراد البٌانات وأنت قد انتهٌت. 

 إلنشاء ملف odc. ثم اتبع كل خطوة فً اإلجراء مصدر جدٌد جدٌد، انقر فوق. 

 .ٌظهر معالج اتصال البٌانات

 .ODBC/DSN ، انقر فوق عالج اتصال البٌاناتمرحًبا بك فً م فً الصفحة .4

 .التالً ، قم بتحدٌد اسم مصدر البٌانات الذي قمت بتعرٌفه فً المقطع السابق، ثم انقر فوقODBC االتصال بمصدر بٌانات فً الصفحة .5

 .التالً ، ثم انقر فوقاالسم د الجدول أو العرض أو الوظٌفة أسفل العمود، ثم حدقاعدة بٌانات ، قم بتحدٌد قاعدة البٌانات فً المربع تحدٌد قاعدة البٌانات والجدول فً الصفحة .6

 .إنهاء، ثم انقر فوقاسم الملف فً المربع .odc أدخل اسًما لملف حفظ ملف اتصال البٌانات وإنهاؤه فً الصفحة .7

 .ستعراضا بشكل افتراضً، انقر فوق My Data Sources لتغٌٌر موقع المجلد، الذي ٌعتبر المجلد   تلمٌح 

ا، إلتاحة اكتشاف ملف االتصال بشكل أكبر، ٌمكنك إضافة معلومات إضافٌة فً المربعات .8 ًٌ  .بحث عن الكلمات األساسٌةو اسم مألوفوالوصف اختٌار
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Office Visio:  استيراد البيانات الخارجية من خالل استخدام "معالح اتصال

 ."البيانات

ٌراد البٌانات الخارجٌة حتى تتسنى إضافتها مباشرًة إلى أشكال رسومٌة. استخدم الرسم لمراقبة المعلومات فً طرٌقة مرئٌة، مثل ، ٌمكنك استMicrosoft Office Visio فً

التالٌة  صٌص التعلٌماتمخطط شبكة ٌقوم بعرض إحصائٌات فترات التوقف عن العمل أو تخطٌط انسٌابً ٌقوم بعرض مقاٌٌس أو أشرطة تقدم لتلخٌص مهام المشروع. تم تخ

مباشرة إلى ملف بدون  SharePoint أو استعالمات، وقوائم Excel ، وجداولExcel ٌمكنك أًٌضا استٌراد أوراق عمل .SQL Server للملفات النصٌة ومصادر بٌانات

 .ومصادر خارجٌة أخرى  SharePointومواقع SQL Serverو  Excelاستٌراد البٌانات من استخدام ملف اتصال. للحصول على مزٌد من المعلومات، انظر

 ماذا ترٌد أن تفعل؟

o اد ملف نصً من خالل استخدام موفراستٌرOLE DB  

o استٌراد ملف نصً باستخدام برنامج تشغٌلODBC  

o استٌراد البٌانات من قاعدة بٌاناتSQL Server 2000  من خالل استخدام موفر 2115، أوOLE DB  

o استٌراد البٌانات من قاعدة بٌاناتSQL Server 2000   من خالل استخدام برنامج تشغٌل 2115أوODBC  

 OLE DB استيراد ملف نصي من خالل استخدام موفر
ال ٌستخدم حرف فاصل القوائم الذي تم تعرٌفه  .csv بشكل مباشر. وإذا كان الملف النصً ملف (CSV) لقٌم مفصولة بفاصالت (.csv) تتم عملٌة استٌراد الملف النصً

 .لتحدٌد تنسٌق الملف الصحٌح Schema.ini ، فٌمكنك استخدام ملف.csv الملف النصً ملًفا غٌر ملف على الجهاز، أو إذا كان

 استٌراد الملف

 .ربط البٌانات باألشكال ، انقر فوقبٌانات من القائمة .1

 .آخر ODBC أو OLE DB مصدر بٌانات فً الصفحة األولى من معالج محدد البٌانات، انقر فوق .2

 .بٌاناتٌظهر معالج اتصال ال

 .غٌر ذلك/خٌارات متقدمة انقر فوق .3

 .خصائص ارتباط البٌانات ٌظهر مربع الحوار

 .تعلٌمات لمزٌد من المعلومات حول خٌارات متنوعة فً مربعات الحوار المختلفة، انقر فوق   مالحظة 

 .التالً ، ثم انقر فوقMicrosoft Jet 4.0 OLE DB موفر ، حددموفر من عالمة التبوٌب .4

 .، قم بإدخال المسار الكامل إلى المجلد الذي ٌحتوي على الملف النصًتحدٌد اسم قاعدة البٌانات أو إدخاله ، ضمن المربعاتصاالت مة التبوٌبمن عال .5

 .المجاور للمربع استعراض للحصول على مساعدة لتحدٌد موقع المجلد، انقر فوق الزر   تلمٌح 

 .تحرٌر قٌمة ، ثم انقر فوقالموسعة الخصائص ، وحددالكل انقر فوق عالمة التبوٌب .6

 :، أدخل أحد االختٌارات التالٌةقٌمة الخاصٌة فً المربع .7

 إذا كان لدى الملف النصً رؤوس أعمدة، فقم بإدخال Text;HDR=Yes. 

 إذا لم ٌكن لدى الملف النصً رؤوس أعمدة، فقم بإدخال Text;HDR=No. 

 .موافق انقر فوق .8

 .اختبار االتصال ثم انقر فوق اتصال ت الصحٌحة، انقر فوق عالمة التبوٌبلضمان أنك قمت بإدخال المعلوما .9

 :قم بأحد اإلجراءات التالٌة .11

 إذا تلقٌت رسالة خطأ، فأعد التدقٌق فً القٌم التً قمت بإدخالها فً الخطوات السابقة. 

http://office.microsoft.com/ar-sa/word-help/redir/HA010048783.aspx?CTT=5&origin=HA010209005
http://office.microsoft.com/ar-sa/word-help/redir/HA010048783.aspx?CTT=5&origin=HA010209005
http://office.microsoft.com/ar-sa/word-help/HA010209005.aspx#BMvisiotextoledb
http://office.microsoft.com/ar-sa/word-help/HA010209005.aspx#BMvisiotextodbc
http://office.microsoft.com/ar-sa/word-help/HA010209005.aspx#BMvisiosqlsoledb
http://office.microsoft.com/ar-sa/word-help/HA010209005.aspx#BMvisiosqlsodbc
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 موافق إذا تلقٌت الرسالة "نجح اختبار االتصال"، فانقر فوق. 

 .موافق انقر فوق .11

 .الج اتصال البٌانات مرة أخرىٌظهر مع

 .التالً ، حدد الملف النصً الذي ترغب فً استٌراده، ثم انقر فوقاالسم ، أسفل عمود تحدٌد قاعدة البٌانات والجدول فً الصفحة .12

 .إنهاء، ثم انقر فوقاسم الملف فً المربع .odc أدخل اسًما لملف حفظ ملف اتصال البٌانات وإنهاؤه فً الصفحة .13

 .استعراض بشكل افتراضً، انقر فوق My Data Sources لتغٌٌر موقع المجلد، الذي ٌعتبر المجلد   تلمٌح 

ا، إلتاحة اكتشاف ملف االتصال بشكل أكبر، ٌمكنك إضافة معلومات إضافٌة فً المربعات .14 ًٌ  .بحث عن الكلمات األساسٌةو اسم مألوفوالوصف اختٌار

 .إنهاء انقر فوق .15

 .ت" مرة أخرىٌظهر "معالج تحدٌد البٌانا

 :، قم بأحد اإلجراءات التالٌة تحدٌد اتصال البٌانات فً الصفحة .16

 الستخدام ملف odc. إنهاء الذي قمت بإنشائه للتو ولقبول كافة الصفوف واألعمدة فً مصدر البٌانات، انقر فوق. 

  التالً تتمكن من إنشاء معّرف فرٌد، انقر فوقلمتابعة استخدام "معالج تحدٌد البٌانات"، بحٌث ٌمكنك تحدٌد أعمدة وصفوف محددة، وحتى. 

 .F1 لمزٌد من المعلومات عن كل صفحة فً "معالج تحدٌد البٌانات"، اضغط على المفتاح

 .لتحدٌد حرف فاصل قوائم مختلف أو تنسٌق ملف نصً Schema.ini استخدم ملف

 بشكٍل عام، لكً تستخدم ملف .Windows تشغٌل النص االفتراضً فً تسجٌلهو ملف نصً ٌحتوي على إدخاالت تتجاوز إعدادات برنامج  Schema.ini ملف

Schema.iniٌجب علٌك القٌام باإلجراءات التالٌة ،: 

 قم بتخزٌن ملف Schema.ini فً نفس المجلد مثل الملف النصً التً تقوم باستٌراده. 

 قم بتسمٌة الملف Schema.ini. 

 اكتب على أول سطر فً ملف Schema.ini  ملف النص المرتبط به، محاًطا بأقواساسم. 

 قم بإضافة معلومات إضافٌة لتحدٌد تنسٌق ملف نصً مختلف. 

 .Schema.ini تبٌن المقاطع التالٌة األمثلة الشائعة حول استخدام ملف

 مثال: تحدٌد حرف فاصلة منقوطة )؛( على أنه المحدد

[Categories.txt]  

Format=Delimited(;) 

 عالمة الجدولة على أنه المحددمثال: تحدٌد حرف 

[Products.txt]  

Format=TabDelimited 

 مثال: تحدٌد ملف ذي عرض ثابت

[Shippers.txt] 

Format=FixedLength 

Col1=ShipperID Text Width 11 

Col2=CompanyName Text Width 40 

Col3=Phone Text Width 24 
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 ODBC استيراد ملف نصي باستخدام برنامح تشغيل
 (DSN) هً عملٌة تتكون من خطوتٌن بحد أدنى. األولى: عند الضرورة، قم بتعرٌف اسم مصدر البٌانات ODBC إن عملٌة استٌراد ملف نصً باستخدام برنامج تشغٌل

الخاص بالمستخدم. إذا كان الملف النصً  DSN الثانٌة: قم باستٌراد الملف النصً من خالل استخدام .ODBC ص بالمستخدم على جهاز الكمبٌوتر لبرنامج التشغٌل نصالخا

، ٌمكنك فً هذه الحالة استخدام .csv لنصً ملفال ٌستخدم حرف فاصل القوائم الذي تم تعرٌفه على الجهاز، أو إذا لم ٌكن الملف ا (CSV) لدٌك ملف قٌم مفصوالً بفاصالت

 .لتحدٌد التنسٌق الصحٌح للملف Schema.ini ملف

 المستخدم (DSN) تعرٌف اسم مصدر بٌانات

 .(ODBC) البٌانات مصادر ، ثم انقر نقًرا مزدوًجا فوق الرمزأدوات إدارٌة ، وانقر نقًرا مزدوًجا فوق الرمزMicrosoft Windows قم بفتح "لوحة التحكم" فً برنامج .1

 .إضافة ، انقر فوقODBC مسؤول قاعدة بٌانات ، ضمن عالمة التبوٌبODBC مسؤول قاعدة بٌانات فً مربع الحوار .2

 .إنهاء ، ثم انقر فوقMicrosoft Text Driver (*.txt; *.csv) ، حددإنشاء مصدر بٌانات جدٌد فً مربع الحوار .3

 .ODBC إعداد نص ٌظهر مربع الحوار

 .اسم مصدر البٌانات ال اسم فًقم بإدخ .4

 .دلٌل االستخدام الحالً قم بإلغاء تحدٌد خانة االختٌار .5

 .تحدٌد دلٌل انقر فوق .6

م ، ثاسم الملف ، حدد موقع المجلد الذي ٌحتوي على الملف النصً الذي ترغب فً استٌراده. تأكد من ظهور الملف النصً فً القائمة أسفل المربعتحدٌد دلٌل فً مربع الحوار .7

 .موافق انقر فوق

 .مرتٌن موافق انقر فوق .8

 .تعلٌمات لمزٌد من المعلومات حول خٌارات متنوعة فً مربعات الحوار المختلفة، انقر فوق   مالحظة 

 استٌراد الملف

 .ربط البٌانات باألشكال ، انقر فوقبٌانات من القائمة .1

 .آخر ODBC أو OLE DB اتمصدر بٌان من الصفحة األولى من معالج محدد البٌانات، انقر فوق .2

 .ٌظهر معالج اتصال البٌانات

 .ODBC/DSN ، انقر فوق مرحًبا بك فً معالج اتصال البٌانات فً الصفحة .3

 .التالً الخاص بالمستخدم الذي قمت بإنشائه للتو، ثم انقر فوق DSN ، حدد    ODBC االتصال بمصدر بٌانات فً الصفحة .4

 .التالً ، ثم انقر فوقاالسم ، حدد الملف النصً أسفل العمود لجدولتحدٌد قاعدة البٌانات وا فً الصفحة .5

 .إنهاء، ثم انقر فوقاسم الملف فً المربع .odc أدخل اسًما لملف حفظ ملف اتصال البٌانات وإنهاؤه فً الصفحة .6

 .ضاستعرا بشكل افتراضً، انقر فوق My Data Sources لتغٌٌر موقع المجلد، الذي ٌعتبر المجلد   تلمٌح 

ا، إلتاحة اكتشاف ملف االتصال بشكل أكبر، ٌمكنك إضافة معلومات إضافٌة فً المربعات .7 ًٌ  .بحث عن الكلمات األساسٌةو اسم مألوفوالوصف اختٌار

 .إنهاء انقر فوق .8

 .ٌظهر "معالج تحدٌد البٌانات" مرة أخرى

 :، قم بأحد اإلجراءات التالٌة تحدٌد اتصال البٌانات فً الصفحة .9

 لفالستخدام م odc. إنهاء الذي قمت بإنشائه للتو ولقبول كافة الصفوف واألعمدة فً مصدر البٌانات، انقر فوق. 

 التالً لمتابعة استخدام "معالج تحدٌد البٌانات"، بحٌث ٌمكنك تحدٌد أعمدة وصفوف محددة، وحتى تتمكن من إنشاء معّرف فرٌد، انقر فوق. 
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 .F1 تحدٌد البٌانات"، اضغط على المفتاح لمزٌد من المعلومات عن كل صفحة فً "معالج

 .لتحدٌد حرف فاصل قوائم مختلف أو تنسٌق ملف نصً Schema.ini استخدم ملف

 بشكٍل عام، لكى تستخدم ملف .Windows هو ملف نصً ٌحتوي على إدخاالت تتجاوز إعدادات برنامج تشغٌل النص االفتراضً فً تسجٌل Schema.ini ملف

Schema.iniٌك القٌام باإلجراءات التالٌة، ٌجب عل: 

 قم بتخزٌن ملف Schema.ini فً نفس المجلد مثل ملف الملف النصً التً تقوم باستٌراده. 

 قم بتسمٌة الملف Schema.ini. 

 اكتب على أول سطر فً ملف Schema.ini اسم ملف النص المرتبط به، محاًطا بأقواس. 

 صً مختلفقم بإضافة معلومات إضافٌة لتحدٌد تنسٌق ملف ن. 

 .Schema.ini تبٌن المقاطع التالٌة األمثلة الشائعة حول استخدام ملف

 مثال: تحدٌد رأس عمود

[Categories.txt]  

ColNameHeader=True 

 مثال: تحدٌد حرف فاصلة منقوطة )؛( على أنه المحدد

[Categories.txt]  

Format=Delimited(;) 

 المحدد مثال: تحدٌد حرف عالمة الجدولة على أنه

[Products.txt]  

Format=TabDelimited 

 مثال: تحدٌد ملف ذي عرض ثابت

[Shippers.txt] 

Format=FixedLength 

Col1=ShipperID Text Width 11 

Col2=CompanyName Text Width 40 

Col3=Phone Text Width 24 

 

 OLE من خالل استخدام موفر 2ضض7أو  SQL SERVER 2000 استيراد البيانات من قاعدة بيانات

DB 
 .ربط البٌانات باألشكال ، انقر فوقبٌانات من القائمة .1

 .5002أو  Microsoft SQL Server 2000 قاعدة بٌانات من الصفحة األولى فً معالج محدد البٌانات، انقر فوق .2

 .ٌظهر معالج اتصال البٌانات

 :قم باإلجراءات التالٌة االتصال بخادم قاعدة بٌانات فً الصفحة .3

 اسم الخادم أدخل اسم خادم قاعدة البٌانات فً المربع. 

 (.محلً )فً حالة وجود قاعدة البٌانات على الكمبٌوتر لدٌك، أدخل   تلمٌح 
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 قم بأحد اإلجراءات التالٌةالدخول بٌانات اعتماد تسجٌل أسفل ،: 

 ًالستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك ف Windowsاستخدام مصادقة ، انقر فوق Windows. 

 مرور لقاعدة البٌانات فً ، ثم أدخل اسم المستخدم وكلمة الاستخدام اسم المستخدم التالً وكلمة المرور الستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور لقاعدة بٌانات، انقر فوق

 .المربعات المخصصة لذلك

 .التالً انقر فوق .4

، ثم حدد الجدول أو العرض أو الوظٌفة المعّرفة من قبل المستخدم أسفل قاعدة بٌانات ، قم بتحدٌد قاعدة البٌانات فً المربع تحدٌد قاعدة البٌانات والجدول فً الصفحة .5

 .التالً ، ثم انقر فوقاالسم العمود

 .إنهاء، ثم انقر فوقاسم الملف فً المربع .odc أدخل اسًما لملف حفظ ملف اتصال البٌانات وإنهاؤه لصفحةفً ا .6

 .استعراض بشكل افتراضً، انقر فوق My Data Sources لتغٌٌر موقع المجلد، الذي ٌعتبر المجلد   تلمٌح 

ا، إلتاحة اكتشاف ملف االتصال بشكل أكبر، ٌمكنك إضافة معلو .7 ًٌ  .بحث عن الكلمات األساسٌةو اسم مألوفوالوصف مات إضافٌة فً المربعاتاختٌار

 .إنهاء انقر فوق .8

 .ٌظهر "معالج تحدٌد البٌانات" مرة أخرى

 :، قم بأحد اإلجراءات التالٌة تحدٌد اتصال البٌانات فً الصفحة .9

 الستخدام ملف odc. إنهاء لبٌانات، انقر فوقالذي قمت بإنشائه للتو ولقبول كافة الصفوف واألعمدة فً مصدر ا. 

 التالً لمتابعة استخدام "معالج تحدٌد البٌانات"، بحٌث ٌمكنك تحدٌد أعمدة وصفوف محددة، وحتى تتمكن من إنشاء معّرف فرٌد، انقر فوق. 

 .F1 لمزٌد من المعلومات عن كل صفحة فً "معالج تحدٌد البٌانات"، اضغط على المفتاح

 

 من خالل استخدام برنامح تشغيل 2ضض7أو  SQL SERVER 2000 ستيراد البيانات من قاعدة بياناتا

ODBC 
هً عملٌة مكونة من خطوتٌن. األولى، عند الضرورة، قم بتعرٌف اسم  ODBC من خالل استخدام برنامج تشغٌل SQL Server إن استٌراد البٌانات من قاعدة البٌانات

 .SQL Server الثانً، استٌراد البٌانات من قاعدة بٌانات .ODBC الخاص بالمستخدم على جهاز الكمبٌوتر لبرنامج تشغٌل (DSN) مصدر البٌانات

 المستخدم (DSN) تعرٌف اسم مصدر بٌانات

 .(ODBC) مصادر البٌانات ، ثم انقر نقًرا مزدوًجا فوق الرمزأدوات إدارٌة ، وانقر نقًرا مزدوًجا فوق الرمزMicrosoft Windows قم بفتح "لوحة التحكم" فً .1

 .إضافة، وانقر فوقاسم مصدر بٌانات المستخدم ، حدد عالمة التبوٌبODBC مسؤول قاعدة بٌانات فً مربع الحوار .2

 .إنهاء ، ثم انقر فوقSQL Server ، حددإنشاء مصدر بٌانات جدٌد فً مربع الحوار .3

 .SQL Server إنشاء مصدر بٌانات جدٌد لـ ٌظهر مربع الحوار

 .االسم قم بإدخال اسم مصدر البٌانات فً المربع .4

ا، أدخل وصًفا لمصدر البٌانات فً المربع .5 ًٌ  .الوصف اختٌار

 .الخادم قم بإدخال اسم خادم قاعدة البٌانات فً المربع .6

 (.محلً )جود قاعدة البٌانات على الكمبٌوتر لدٌك، أدخلفً حالة و   تلمٌح 

 .التالً انقر فوق .7

 :، قم بأحد اإلجراءات التالٌةمن مصادقة معرف تسجٌل الدخول؟ SQL Server كٌف ٌتحقق أسفل .8

 ًالستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور ف Windowsبمصادقة ، انقر فوق Windows NT إلى الشبكة التً تستخدم معرف تسجٌل الدخول. 
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 بمصادقة الستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور لقاعدة بٌانات، انقر فوق SQL Server التً تستخدم معرف تسجٌل الدخول وكلمة المرور التً قام المستخدم بإدخالها  ،

 .ثم أدخل معرف تسجٌل الدخول وكلمة المرور لقاعدة البٌانات فً المربعات المخصصة لذلك

 .إنهاء مرتٌن، ثم انقر فوق الًالت انقر فوق .9

 .اختبار مصدر البٌانات لتأكٌد أنك قمت بإدخال المعلومات الصحٌحة، انقر فوق .11

 :قم بأحد اإلجراءات التالٌة .11

 إذا تلقٌت رسالة خطأ، فأعد التدقٌق فً القٌم التً قمت بإدخالها فً الخطوات السابقة. 

  ،"!موافق فانقر فوقإذا تلقٌت الرسالة "اكتملت االختبارات بنجاح. 

 .مرتٌن موافق انقر فوق .12

 .تعلٌمات لمزٌد من المعلومات حول خٌارات متنوعة فً مربعات الحوار المختلفة، انقر فوق   مالحظة 

 SQL Server استٌراد البٌانات من قاعدة البٌانات

 .ربط البٌانات باألشكال ، انقر فوقبٌانات من القائمة .1

 .آخر ODBC أو OLE DB مصدر بٌانات البٌانات، انقر فوق فً الصفحة األولى لمعالج محدد .2

 .ٌظهر معالج اتصال البٌانات

 .ODBC/DSN ، انقر فوق مرحًبا بك فً معالج اتصال البٌانات فً الصفحة .3

 .التالً ،حدد اسم مصدر البٌانات الذي قمت بتعرٌفه فً المقطع السابق، ثم انقر فوق ODBC االتصال بمصدر بٌانات فً الصفحة .4

، ثم انقر االسم ، ثم حدد الجدول أو العرض أو الوظٌفة أسفل العمودقاعدة البٌانات ، قم بتحدٌد قاعدة البٌانات فً المربع تحدٌد قاعدة البٌانات والجدول فً الصفحة .5

 .التالً فوق

 .إنهاءر فوق، ثم انقاسم الملف فً المربع .odc أدخل اسًما لملف حفظ ملف اتصال البٌانات وإنهاؤه فً الصفحة .6

 .استعراض بشكل افتراضً، انقر فوق My Data Sources لتغٌٌر موقع المجلد، الذي ٌعتبر المجلد   تلمٌح 

ا، إلتاحة اكتشاف ملف االتصال بشكل أكبر، ٌمكنك إضافة معلومات إضافٌة فً المربعات .7 ًٌ  .بحث عن الكلمات األساسٌةو اسم مألوفوالوصف اختٌار

 .إنهاء انقر فوق .8

 ."معالج تحدٌد البٌانات" مرة أخرى ٌظهر

 :، قم بأحد اإلجراءات التالٌة تحدٌد اتصال البٌانات فً الصفحة .9

 الستخدام ملف odc. إنهاء الذي قمت بإنشائه للتو، ولقبول كافة السطور واألعمدة فً مصدر البٌانات، انقر فوق. 

 التالً مدة وصفوف محددة، وحتى تتمكن من إنشاء معّرف فرٌد، انقر فوقلمتابعة استخدام "معالج تحدٌد البٌانات"، بحٌث ٌمكنك تحدٌد أع. 

 .F1 لمزٌد من المعلومات عن كل صفحة فً "معالج تحدٌد البٌانات"، اضغط على

 

  



 لدمح المراسالت Excel ضير بيانات ورقة العمل في

 
 

 www.al3beer.com/vbشبكة منتدٌات العبٌر 

 هـ1433 مراسالتشرح دمج ال

Office Word:  استيراد البيانات الخارجية من خالل استخدام "معالح

 ."اتصال البيانات

ت. استخدم دمج المراسالت إلنشاء مجموعة من المستندات مثل نموذج ، ٌمكنك استٌراد البٌانات الخارجٌة من خالل استخدام دمج المراسالMicrosoft Office Word فً

 ، وجداولExcel ت نصٌة، وأوراق عملالرسالة الذي ٌتم إرساله إلى العدٌد من العمالء، أو ورقة بطاقات العنونة إلرسال بطاقات العطالت بالبرٌد. ٌمكنك أًٌضا استٌراد ملفا

Access دمج المراسالت ن استخدام ملف االتصال. لمزٌد من المعلومات، انظرأو استعالمات بطرٌقة مباشرة بدو. 

 ماذا ترٌد أن تفعل؟

o استٌراد ملف نصً من خالل استخدام موفرOLE DB  

o استٌراد ملف نصً من خالل استخدام برنامج تشغٌلODBC  

o 2003استٌراد بٌانات من مصنف -Excel 97  من خالل استخدام موفر 2117أوOLE DB  

o  2003مصنفاستٌراد البٌانات من -Excel 97  من خالل استخدام برنامج تشغٌل 2117أوODBC  

o استٌراد البٌانات من قاعدة بٌاناتAccess 2000   من خالل استخدام موفر 2117أو  2113أوOLE DB  

o استٌراد البٌانات من قاعدة بٌاناتAccess 2000   من خالل استخدام برنامج تشغٌل 2117أو  2113أوODBC  

o استٌراد البٌانات من قاعدة بٌاناتSQL Server 2000  من خالل استخدام موفر 2115، أوOLE DB  

o 2000استٌراد البٌانات من قاعدة بٌانات  SQL Server  من خالل استخدام برنامج تشغٌل 2115أوODBC  

 OLE DB استيراد ملف نصي من خالل استخدام موفر
ال ٌستخدم حرف فاصل القوائم الذي تم تعرٌفه  .csv عملٌة مباشرة. إذا كان الملف النصً ملف (CSV) لقٌم مفصولة بفاصالت (.csv) تكون عملٌة استٌراد الملف النصً

 .لتحدٌد تنسٌق الملف الصحٌح Schema.ini ، فٌمكنك استخدام ملف.csv إذا كان الملف النصً ملًفا غٌر ملف على الجهاز، أو

 استٌراد الملف

 .استخدام قائمة موجودة، ثم انقر فوقتحدٌد المستلمٌن ، انقر فوقبدء دمج المراسالت ضمن المجموعة مراسالت من عالمة التبوٌب .1

 

 :، قم بأحد اإلجراءات التالٌةالبٌاناتتحدٌد مصدر  فً مربع الحوار .2

 الستخدام ملف odc. موجود، انقر نقًرا مزدوًجا فوق الملف odc. إذا قمت بذلك فٌكون قد تم استٌراد البٌانات وأنت قد انتهٌت. 

 إلنشاء ملف odc. ثم اتبع كل خطوة فً اإلجراء مصدر جدٌد جدٌد، انقر فوق. 

 .ٌظهر معالج اتصال البٌانات

 .غٌر ذلك/خٌارات متقدمة ، انقر فوق مرحًبا بك فً معالج اتصال البٌانات فحةفً الص .3

 .خصائص ارتباط البٌانات ٌظهر مربع الحوار

 .تعلٌمات لمزٌد من المعلومات حول خٌارات متنوعة فً مربعات الحوار المختلفة، انقر فوق   مالحظة 

 .التالً ، ثم انقر فوقMicrosoft Jet 4.0 OLE DB موفر ، حدد موفر من عالمة التبوٌب .4

 .، قم بإدخال المسار الكامل إلى المجلد الذي ٌحتوي على الملف النصًتحدٌد اسم قاعدة البٌانات أو إدخاله ، ضمن المربعاتصاالت من عالمة التبوٌب .5

 .المجاور للمربع استعراض للحصول على مساعدة لتحدٌد موقع المجلد، انقر فوق الزر   تلمٌح 

 .تحرٌر قٌمة ، ثم انقر فوقالخصائص الموسعة ، وحددالكل عالمة التبوٌب انقر فوق .6

 :، أدخل أحد االختٌارات التالٌةقٌمة الخاصٌة فً المربع .7

 إذا كان لدى الملف النصً رؤوس أعمدة، فقم بإدخال Text;HDR=Yes. 

http://office.microsoft.com/ar-sa/word-help/redir/CH010062628.aspx?CTT=5&origin=HA010209005
http://office.microsoft.com/ar-sa/word-help/redir/CH010062628.aspx?CTT=5&origin=HA010209005
http://office.microsoft.com/ar-sa/word-help/HA010209005.aspx#BMwordtextoledb
http://office.microsoft.com/ar-sa/word-help/HA010209005.aspx#BMwordtextodbc
http://office.microsoft.com/ar-sa/word-help/HA010209005.aspx#BMwordexceloledb
http://office.microsoft.com/ar-sa/word-help/HA010209005.aspx#BMwordexcelodbc
http://office.microsoft.com/ar-sa/word-help/HA010209005.aspx#BMwordaccessoledb
http://office.microsoft.com/ar-sa/word-help/HA010209005.aspx#BMwordaccessodbc
http://office.microsoft.com/ar-sa/word-help/HA010209005.aspx#BMwordsqlsoledb
http://office.microsoft.com/ar-sa/word-help/HA010209005.aspx#BMwordsqlsodbc
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 إذا لم ٌكن لدى الملف النصً رؤوس أعمدة، فقم بإدخال Text;HDR=No. 

 .فقموا انقر فوق .8

 .اختبار االتصال ثم انقر فوق اتصال لضمان أنك قمت بإدخال المعلومات الصحٌحة، انقر فوق عالمة التبوٌب .9

 :قم بأحد اإلجراءات التالٌة .11

 إذا تلقٌت رسالة خطأ، فأعد تدقٌق القٌم التً قمت بإدخالها فً الخطوات السابقة. 

 افقمو إذا تلقٌت الرسالة "نجح اختبار االتصال"، فانقر فوق. 

 .موافق انقر فوق .11

 .ٌظهر معالج اتصال البٌانات مرة أخرى

 .التالً ، حدد الملف النصً الذي ترغب فً استٌراده، ثم انقر فوقاالسم ، أسفل عمود تحدٌد قاعدة البٌانات والجدول فً الصفحة .12

 .إنهاءثم انقر فوق ،اسم الملف فً المربع .odc أدخل اسًما لملف حفظ ملف اتصال البٌانات وإنهاؤه فً الصفحة .13

 .استعراض بشكل افتراضً، انقر فوق My Data Sources لتغٌٌر موقع المجلد، الذي ٌعتبر المجلد   تلمٌح 

ا، إلتاحة اكتشاف ملف االتصال بشكل أكبر، ٌمكنك إضافة معلومات إضافٌة فً المربعات .14 ًٌ  .بحث عن الكلمات األساسٌةو اسم مألوفوالوصف اختٌار

 .لتحدٌد حرف فاصل قوائم مختلف أو تنسٌق ملف نصً Schema.ini استخدم ملف

 بشكٍل عام، لكى تستخدم ملف .Windows هو ملف نصً ٌحتوي على إدخاالت تتجاوز إعدادات برنامج التشغٌل النصً االفتراضً فً تسجٌل Schema.ini ملف

Schema.iniٌجب علٌك القٌام باإلجراءات التالٌة ،: 

 قم بتخزٌن ملف Schema.ini فً نفس المجلد مثل الملف النصً الذي تقوم باستٌراده. 

 قم بتسمٌة الملف Schema.ini. 

 اكتب على أول سطر فً ملف Schema.ini اسم ملف النص المرتبط به، محاًطا بأقواس. 

 قم بإضافة معلومات إضافٌة لتحدٌد تنسٌق ملف نصً مختلف. 

 .Schema.ini تخدام ملفتبٌن المقاطع التالٌة األمثلة الشائعة حول اس

 مثال: تحدٌد حرف فاصلة منقوطة )؛( على أنه المحدد

[Categories.txt]  

Format=Delimited(;) 

 مثال: تحدٌد حرف عالمة الجدولة على أنه المحدد

[Products.txt]  

Format=TabDelimited 

 مثال: تحدٌد ملف ذي عرض ثابت

[Shippers.txt] 

Format=FixedLength 

Col1=ShipperID Text Width 11 

Col2=CompanyName Text Width 40 

Col3=Phone Text Width 24 
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 ODBC استيراد ملف نصي باستخدام برنامح تشغيل
 (DSN) هً عملٌة تتكون من خطوتٌن بحد أدنى. األولى، عند الضرورة، قم بتعرٌف اسم مصدر البٌانات ODBC ً باستخدام برنامج تشغٌلإن عملٌة استٌراد ملف نص

لملف النصً الخاص بالمستخدم. إذا كان ا DSN الثانٌة: قم باستٌراد الملف النصً من خالل استخدام .ODBC الخاص بالمستخدم على جهاز الكمبٌوتر لبرنامج تشغٌل نص

، ٌمكنك فً هذه الحالة استخدام .csv ال ٌستخدم حرف فاصل القوائم الذي تم تعرٌفه على الجهاز، أو إذا لم ٌكن الملف النصً ملف (CSV) لدٌك ملف قٌم مفصوالً بفاصالت

 .لتحدٌد التنسٌق الصحٌح للملف Schema.ini ملف

 المستخدم (DSN) تعرٌف اسم مصدر بٌانات

 .(ODBC) مصادر البٌانات ، ثم انقر نقًرا مزدوًجا فوق الرمزأدوات إدارٌة ، وانقر نقًرا مزدوًجا فوق الرمزMicrosoft Windows حة التحكم" فًقم بفتح "لو .1

 .إضافة ، انقر فوقODBC مسؤول قاعدة بٌانات ، ضمن عالمة التبوٌب ODBC مسؤول قاعدة بٌانات فً مربع الحوار .2

 .إنهاء، انقر فوقMicrosoft Text Driver (*.txt; *.csv) ، حددر بٌانات جدٌدإنشاء مصد فً مربع الحوار .3

 .ODBC إعداد نص ٌظهر مربع الحوار

 .اسم مصدر البٌانات قم بإدخال اسم فً .4

 .دلٌل االستخدام الحالً قم بإلغاء تحدٌد خانة االختٌار .5

 .تحدٌد دلٌل انقر فوق .6

، ثم اسم الملف الذي ٌحتوي على الملف النصً الذي ترغب فً استٌراده. تأكد من ظهور الملف النصً فً القائمة أسفل المربع ، حدد موقع المجلدتحدٌد دلٌل فً مربع الحوار .7

 .موافق انقر فوق

 .مرتٌن موافق انقر فوق .8

 .تعلٌمات لمزٌد من المعلومات حول خٌارات متنوعة فً مربعات الحوار المختلفة، انقر فوق   مالحظة 

 استٌراد الملف

 .استخدام قائمة موجودة، ثم انقر فوقتحدٌد المستلمٌن ، انقر فوقبدء دمج المراسالت ضمن المجموعةمراسالت من عالمة التبوٌب .1

 

 :، قم بأحد اإلجراءات التالٌةتحدٌد مصدر البٌانات فً مربع الحوار .2

 الستخدام ملف odc. موجود، انقر نقًرا مزدوًجا فوق الملف odc. ون قد تم استٌراد البٌانات وأنت قد انتهٌتإذا قمت بذلك فٌك. 

 إلنشاء ملف odc. ثم اتبع كل خطوة فً اإلجراء مصدر جدٌد جدٌد، انقر فوق. 

 .ٌظهر معالج اتصال البٌانات

 .ODBC/DSN ، انقر فوق مرحًبا بك فً معالج اتصال البٌانات فً الصفحة .3

 .التالً اص بالمستخدم الذي قمت بإنشائه للتو، ثم انقر فوقالخ DSN ، وحدد    ODBC االتصال بمصدر بٌانات فً الصفحة .4

 .التالً ، ثم انقر فوقاالسم ، حدد الملف النصً أسفل العمود تحدٌد قاعدة البٌانات والجدول فً الصفحة .5

 .إنهاء، ثم انقر فوقاسم الملف فً المربع .odc أدخل اسًما لملف حفظ ملف اتصال البٌانات وإنهاؤه فً الصفحة .6

 .استعراض بشكل افتراضً، انقر فوق My Data Sources لتغٌٌر موقع المجلد، الذي ٌعتبر المجلد   مٌحتل 
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ا، إلتاحة اكتشاف ملف االتصال بشكل أكبر، ٌمكنك إضافة معلومات إضافٌة فً المربعات .7 ًٌ  .بحث عن الكلمات األساسٌةو اسم مألوفوالوصف اختٌار

 .تعلٌمات ارات متنوعة فً مربعات الحوار المختلفة، انقر فوقلمزٌد من المعلومات حول خٌ   مالحظة 

 .لتحدٌد حرف فاصل قوائم مختلف أو تنسٌق ملف نصً Schema.ini استخدم ملف

 بشكٍل عام، لكى تستخدم ملف .Windows هو ملف نصً ٌحتوي على إدخاالت تتجاوز إعدادات برنامج تشغٌل النص االفتراضً فً تسجٌل Schema.ini ملف

Schema.iniٌجب علٌك القٌام باإلجراءات التالٌة ،: 

 قم بتخزٌن ملف Schema.ini فً نفس المجلد مثل ملف الملف النصً التً تقوم باستٌراده. 

 قم بتسمٌة الملف Schema.ini. 

 اكتب على أول سطر فً ملف Schema.ini اسم ملف النص المرتبط به، محاًطا بأقواس. 

  لتحدٌد تنسٌق ملف نصً مختلفقم بإضافة معلومات إضافٌة. 

 .Schema.ini تبٌن المقاطع التالٌة األمثلة الشائعة حول استخدام ملف

 مثال: تحدٌد رأس عمود

[Categories.txt]  

ColNameHeader=True 

 مثال: تحدٌد حرف فاصلة منقوطة )؛( على أنه المحدد

[Categories.txt]  

Format=Delimited(;) 

 مة الجدولة على أنه المحددمثال: تحدٌد حرف عال

[Products.txt]  

Format=TabDelimited 

 مثال: تحدٌد ملف ذي عرض ثابت

[Shippers.txt] 

Format=FixedLength 

Col1=ShipperID Text Width 11 

Col2=CompanyName Text Width 40 

Col3=Phone Text Width 24 
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 OLE DB من خالل استخدام موفر 2ضض7أو  EXCEL 97-2003 استيراد البيانات من مصنف
 .استخدام قائمة موجودة، ثم انقر فوقتحدٌد المستلمٌن ، انقر فوقبدء دمج المراسالت ضمن المجموعة مراسالت من عالمة التبوٌب .1

 

 :، قم بأحد اإلجراءات التالٌةتحدٌد مصدر البٌانات فً مربع الحوار .2

 الستخدام ملف odc. موجود، انقر نقًرا مزدوًجا فوق الملف odc. إذا قمت بذلك فٌكون قد تم استٌراد البٌانات وأنت قد انتهٌت. 

 إلنشاء ملف odc. ثم اتبع كل خطوة فً اإلجراء مصدر جدٌد جدٌد، انقر فوق. 

 .الج اتصال البٌاناتٌظهر مع

 .غٌر ذلك/خٌارات متقدمة ، انقر فوق مرحًبا بك فً معالج اتصال البٌانات فً الصفحة .3

 .خصائص ارتباط البٌانات ٌظهر مربع الحوار

 .تعلٌمات لمزٌد من المعلومات حول خٌارات متنوعة فً مربعات الحوار المختلفة، انقر فوق   مالحظة 

 .التالً ، ثم انقر فوق Microsoft Office 12.0 Access لمحرك قاعدة بٌانات OLE DB موفر د، حد موفر من عالمة التبوٌب .4

 .Excel ، قم بإدخال المسار الكامل واسم ملف مصنفمصدر البٌانات ، ضمن المربعاتصاالت من عالمة التبوٌب .5

 .تحرٌر قٌمة ، ثم انقر فوقالخصائص الموسعة ، وحددالكل انقر فوق عالمة التبوٌب .6

 :، أدخل أحد االختٌارات التالٌةقٌمة الخاصٌة فً المربع .7

 فً حالة وجود رؤوس أعمدة لدى البٌانات الموجودة فً المصنف، قم بإدخال Excel 8.0;HDR=Yes. 

 فً حالة عدم وجود رؤوس أعمدة لدى البٌانات الموجودة فً المصنف، قم بإدخال Excel 8.0;HDR=No. 

 .موافق انقر فوق .8

 .اختبار االتصال ثم انقر فوق اتصال ت بإدخال المعلومات الصحٌحة، انقر فوق عالمة التبوٌبلضمان أنك قم .9

 :قم بأحد اإلجراءات التالٌة .11

 إذا تلقٌت رسالة خطأ، فأعد تدقٌق القٌم التً قمت بإدخالها فً الخطوات السابقة. 

 موافق إذا تلقٌت الرسالة "نجح اختبار االتصال"، انقر فوق. 

 .التالً ، ثم انقر فوق االسم ، حدد الملف النصً أسفل العمود دٌد قاعدة البٌانات والجدولتح فً الصفحة .11

 .موافق انقر فوق .12

 .ٌظهر معالج اتصال البٌانات مرة أخرى

 .إنهاء، ثم انقر فوقاسم الملف فً المربع .odc أدخل اسًما لملف حفظ ملف اتصال البٌانات وإنهاؤه فً الصفحة .13

 .استعراض بشكل افتراضً، انقر فوق My Data Sources قع المجلد، الذي ٌعتبر المجلدلتغٌٌر مو   تلمٌح 

ا، إلتاحة اكتشاف ملف االتصال بشكل أكبر، ٌمكنك إضافة معلومات إضافٌة فً المربعات .14 ًٌ  .بحث عن الكلمات األساسٌةو اسم مألوفوالوصف اختٌار
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 ODBC من خالل استخدام برنامح تشغيل 2ضض7أو  EXCEL 97-2003 استيراد البيانات من مصنف
 .استخدام قائمة موجودة، ثم انقر فوقتحدٌد المستلمٌن ، انقر فوقبدء دمج المراسالت ضمن المجموعة مراسالت من عالمة التبوٌب .1

 

 :، قم بأحد اإلجراءات التالٌةتحدٌد مصدر البٌانات فً مربع الحوار .2

 الستخدام ملف odc. موجود، انقر نقًرا مزدوًجا فوق الملف odc. إذا قمت بذلك فٌكون قد تم استٌراد البٌانات وأنت قد انتهٌت. 

 إلنشاء ملف odc. ثم اتبع كل خطوة فً اإلجراء مصدر جدٌد جدٌد، انقر فوق. 

 .معالج اتصال البٌانات ٌظهر

 .ODBC/DSN ، انقر فوق مرحًبا بك فً معالج اتصال البٌانات فً الصفحة .3

 .التالً ، ثم انقر فوق Excel ملفات ، حدد ODBC االتصال بمصدر بٌانات فً الصفحة .4

 .موافق، وحدد المصنف فً القائمة، ثم انقر فوقExcel ، أدخل المجلد الذي ٌحتوي على مصنفاسم قاعدة البٌانات فً المربع تحدٌد مصنف فً مربع الحوار .5

 .التالً ، حدد ورقة العمل التً ترغب فً استٌرادها، ثم انقر فوقاالسم ، أسفل عمود تحدٌد قاعدة البٌانات والجدول فً الصفحة .6

 .إنهاء، ثم انقر فوقاسم الملف فً المربع .odc أدخل اسًما لملف حفظ ملف اتصال البٌانات وإنهاؤه فً الصفحة .7

 .استعراض بشكل افتراضً، انقر فوق My Data Sources لتغٌٌر موقع المجلد، الذي ٌعتبر المجلد   تلمٌح 

ا، إلتاحة اكتشاف ملف االتصال بشكل أكبر، ٌمكنك إضافة معلومات إضافٌة فً المربعات .8 ًٌ  .بحث عن الكلمات األساسٌةو اسم مألوفوالوصف اختٌار

 .تعلٌمات مات حول خٌارات متنوعة فً مربعات الحوار المختلفة، انقر فوقلمزٌد من المعلو   مالحظة 

 

 فرمن خالل استخدام مو 2ضض7أو  2ضض7أو  ACCESS 2000 ستيراد البيانات من قاعدة بياناتا

OLE DB 
 .استخدام قائمة موجودة، ثم انقر فوقتحدٌد المستلمٌن ، انقر فوقبدء دمج المراسالت ضمن المجموعةمراسالت من عالمة التبوٌب .1

 

 :، قم بأحد اإلجراءات التالٌةتحدٌد مصدر البٌانات فً مربع الحوار .2

 الستخدام ملف odc. موجود، انقر نقًرا مزدوًجا فوق الملف odc. بذلك فٌكون قد تم استٌراد البٌانات وأنت قد انتهٌت إذا قمت. 

 إلنشاء ملف odc. ثم اتبع كل خطوة فً اإلجراء مصدر جدٌد جدٌد، انقر فوق. 

 .ٌظهر معالج اتصال البٌانات

 .غٌر ذلك/خٌارات متقدمة ، انقر فوق مرحًبا بك فً معالج اتصال البٌانات فً الصفحة .3

 .لبٌاناتخصائص ارتباط ا ٌظهر مربع الحوار

 .تعلٌمات لمزٌد من المعلومات حول خٌارات متنوعة فً مربعات الحوار المختلفة، انقر فوق   مالحظة 

 :، قم بأحد اإلجراءات التالٌةموفر من عالمة التبوٌب .4
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 فً حالة ما إذا كانت قاعدة البٌانات هً قاعدة بٌانات Access 2000أو قاعدة بٌانات ، Access 2003وفرم ، فقم بتحدٌد Microsoft Jet 4.0 OLE DB 

 فً حالة ما إذا كانت قاعدة البٌانات من نوع Office Access 2007موفر ، فقم بتحدٌد OLE DB لمحرك قاعدة بٌانات Microsoft Office 12.0 Access. 

 .التالً انقر فوق .5

 .Access بإدخال المسار الكامل واسم ملف قاعدة بٌانات، قم تحدٌد اسم قاعدة البٌانات أو إدخاله ، ضمن المربعاتصاالت من عالمة التبوٌب .6

لمساعدتك فً تحدٌد موقع قاعدة البٌانات( انقر فوق )موفر ضمن عالمة التبوٌب Microsoft Jet 4.0 OLE DB موفر إذا قمت بتحدٌد   تلمٌح 

 .المجاور للمربع استعراض الزر

 .اختبار االتصال ثم انقر فوق اتصال مة التبوٌبلضمان أنك قمت بإدخال المعلومات الصحٌحة، انقر فوق عال .7

 :قم بأحد اإلجراءات التالٌة .8

 إذا تلقٌت رسالة خطأ، فأعد تدقٌق القٌم التً قمت بإدخالها فً الخطوات السابقة. 

 موافق إذا تلقٌت الرسالة "نجح اختبار االتصال"، انقر فوق. 

 .التالً ، ثم انقر فوقاالسم أو االستعالم أسفل العمود ، حدد الجدول تحدٌد قاعدة البٌانات والجدول فً الصفحة .9

قبل إجراء   Accessٌتعذر ظهور الجدول المرتبط فً هذه القائمة. إذا رغبت فً استٌراد جدول مرتبط، فقم بإنشاء استعالم للجدول المرتبط فً قاعدة بٌانات   مالحظة 

 .عملٌة االستٌراد

 .إنهاء، ثم انقر فوقاسم الملف فً المربع .odc أدخل اسًما لملف نهاؤهحفظ ملف اتصال البٌانات وإ فً الصفحة .11

 .استعراض بشكل افتراضً، انقر فوق My Data Sources لتغٌٌر موقع المجلد، الذي ٌعتبر المجلد   تلمٌح 

ا، إلتاحة اكتشاف ملف االتصال بشكل أكبر، ٌمكنك إضافة معلومات إضافٌة فً المربعات .11 ًٌ  .بحث عن الكلمات األساسٌةو م مألوفاسوالوصف اختٌار

 

من خالل استخدام برنامح  2ضض7أو  2ضض7أو  ACCESS 2000 استيراد البيانات من قاعدة بيانات

 ODBC تشغيل
 .استخدام قائمة موجودة، ثم انقر فوقتحدٌد المستلمٌن ، انقر فوقبدء دمج المراسالت ضمن المجموعة مراسالت من عالمة التبوٌب .1

 

 :، قم بأحد اإلجراءات التالٌةتحدٌد مصدر البٌانات الحوارفً مربع  .2

 الستخدام ملف odc. موجود، انقر نقًرا مزدوًجا فوق الملف odc. إذا قمت بذلك فٌكون قد تم استٌراد البٌانات وأنت قد انتهٌت. 

 إلنشاء ملف odc. ثم اتبع كل خطوة فً اإلجراء مصدر جدٌد جدٌد، انقر فوق. 

 .ل البٌاناتٌظهر معالج اتصا

 .ODBC/DSN ، انقر فوق مرحًبا بك فً معالج اتصال البٌانات فً الصفحة .3

 .التالً، ثم انقر فوقMS Access قاعدة بٌانات ، حدد ODBC االتصال بمصدر بٌانات فً الصفحة .4

 .تحدٌد قاعدة بٌانات ٌظهر مربع الحوار

فً القائمة أسفل  Access التً ترغب فً استٌرادها. تأكد من ظهور قاعدة بٌانات Access قاعدة بٌانات ، حدد موقع المجلد الذي ٌحتوي علىتحدٌد دلٌل فً مربع الحوار .5

 .موافق ، ثم انقر فوقاسم الملف المربع

 .ٌظهر معالج اتصال البٌانات مرة أخرى
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 .التالً قر فوق، ثم اناالسم ، حدد الجدول أو االستعالم أسفل العمود تحدٌد قاعدة البٌانات والجدول فً الصفحة .6

 .إنهاء، ثم انقر فوقاسم الملف فً المربع .odc أدخل اسًما لملف حفظ ملف اتصال البٌانات وإنهاؤه فً الصفحة .7

 .استعراض بشكل افتراضً، انقر فوق My Data Sources لتغٌٌر موقع المجلد، الذي ٌعتبر المجلد   تلمٌح 

ا، إلتاحة اكتشاف ملف االتصال بشكل أكب .8 ًٌ  .بحث عن الكلمات األساسٌةو اسم مألوفوالوصف ر، ٌمكنك إضافة معلومات إضافٌة فً المربعاتاختٌار

 .تعلٌمات لمزٌد من المعلومات حول خٌارات متنوعة فً مربعات الحوار المختلفة، انقر فوق   مالحظة 

 

 OLE من خالل استخدام موفر 2ضض7أو  SQL SERVER 2000 استيراد البيانات من قاعدة بيانات

DB 
 .استخدام قائمة موجودة، ثم انقر فوقتحدٌد المستلمٌن ، انقر فوقبدء دمج المراسالت ضمن المجموعة مراسالت من عالمة التبوٌب .1

 

 :، قم بأحد اإلجراءات التالٌةتحدٌد مصدر البٌانات فً مربع الحوار .2

 الستخدام ملف odc. موجود، انقر نقًرا مزدوًجا فوق الملف odc. لك فٌكون قد تم استٌراد البٌانات وأنت قد انتهٌتإذا قمت بذ. 

 إلنشاء ملف odc. ثم اتبع كل خطوة فً اإلجراء مصدر جدٌد جدٌد، انقر فوق. 

 .ٌظهر معالج اتصال البٌانات

 .Microsoft SQL Server ، انقر فوق مرحًبا بك فً معالج اتصال البٌانات فً الصفحة .3

 :قم باإلجراءات التالٌة تاالتصال بخادم قاعدة بٌانا فً الصفحة .4

 اسم الخادم أدخل اسم خادم قاعدة البٌانات فً المربع. 

 (.محلً )فً حالة وجود قاعدة البٌانات على الكمبٌوتر لدٌك، أدخل   تلمٌح 

 قم بأحد اإلجراءات التالٌةبٌانات اعتماد تسجٌل الدخول أسفل ،: 

 ًالستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصٌن بك ف Windowsاستخدام مصادقة ، انقر فوق Windows. 

 ثم أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور لقاعدة البٌانات فً استخدام اسم المستخدم التالً وكلمة المرور الستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور لقاعدة بٌانات، انقر فوق ،

 .المربعات المخصصة لذلك

 .التالً انقر فوق .5

، ثم حدد الجدول أو العرض أو الوظٌفة المعّرفة من قبل المستخدم أسفل قاعدة البٌانات ، قم بتحدٌد قاعدة البٌانات فً المربع البٌانات والجدول تحدٌد قاعدة فً الصفحة .6

 .التالً ، ثم انقر فوقاالسم العمود

 .إنهاءنقر فوق، ثم ااسم الملف فً المربع .odc أدخل اسًما لملف حفظ ملف اتصال البٌانات وإنهاؤه فً الصفحة .7

 .استعراض بشكل افتراضً، انقر فوق My Data Sources لتغٌٌر موقع المجلد، الذي ٌعتبر المجلد   تلمٌح 

ا، إلتاحة اكتشاف ملف االتصال بشكل أكبر، ٌمكنك إضافة معلومات إضافٌة فً المربعات .8 ًٌ  .بحث عن الكلمات األساسٌةو اسم مألوفوالوصف اختٌار
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 من خالل استخدام برنامح تشغيل 2ضض7أو  SQL SERVER 2000 من قاعدة بياناتاستيراد البيانات 

ODBC 
هً عملٌة تتكون من خطوتٌن.األولى، عند الضرورة، قم بتعرٌف اسم مصدر  ODBC باستخدام برنامج تشغٌل SQL Server إن عملٌة استٌراد البٌانات من قاعدة بٌانات

 .SQL Server الثانٌة، استٌراد البٌانات من قاعدة البٌانات .ODBC از الكمبٌوتر لبرنامج تشغٌلالخاص بالمستخدم على جه (DSN) البٌانات

 المستخدم (DSN) تعرٌف اسم مصدر بٌانات

 .(ODBC) اناتمصادر البٌ ، ثم انقر نقًرا مزدوًجا فوق الرمزأدوات إدارٌة ، وانقر نقًرا مزدوًجا فوق الرمزMicrosoft Windows قم بفتح "لوحة التحكم" فً .1

 .إضافة، ثم انقر فوقاسم مصدر بٌانات المستخدم ، حدد عالمة التبوٌبODBC مسؤول قاعدة بٌانات من مربع الحوار .2

 .إنهاء ، ثم انقر فوقSQL Server ، حددإنشاء مصدر بٌانات جدٌد من مربع الحوار .3

 .SQL Server معالج إنشاء مصدر بٌانات جدٌد لـ ٌظهر مربع الحوار

 .االسم خال اسم مصدر البٌانات فً المربعقم بإد .4

 .الوصف بشكٍل اختٌاري، قم بإدخال وصف مصدر البٌانات فً المربع .5

 .خادم قم بإدخال اسم خادم البٌانات فً المربع .6

 (.محلً )فً حالة وجود قاعدة البٌانات على الكمبٌوتر لدٌك، أدخل   تلمٌح 

 .التالً انقر فوق .7

 :، قم بأحد اإلجراءات التالٌةمن مصادقة معّرف تسجٌل الدخول؟ SQL Server كٌف ٌتحقق أسفل .8

 ًالستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصٌن بك ف Windowsباستخدام مصادقة ، انقر فوق Windows NT التً تستخدم معّرف تسجٌل دخول الشبكة. 

 مصادقة باستخدام الستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور لقاعدة بٌانات، انقر فوق SQL Server  التً تستخدم معرف تسجٌل الدخول وكلمة المرور التً قام المستخدم

 .، ثم أدخل معّرف تسجٌل الدخول وكلمة المرور لقاعدة البٌانات فً المربعات المخصصة لذلكبإدخالها

 .إنهاء مرتٌن، ثم انقر فوق التالً انقر فوق .9

 .اختبار مصدر البٌانات نقر فوقلتأكٌد أنك قمت بإدخال المعلومات الصحٌحة، ا .11

 :قم بأحد اإلجراءات التالٌة .11

 إذا تلقٌت رسالة خطأ، فأعد التدقٌق فً القٌم التً قمت بإدخالها فً الخطوات السابقة. 

 موافق إذا تلقٌت الرسالة "اكتملت االختبارات بنجاح!"، انقر فوق. 

 .مرتٌن موافق انقر فوق .12

 .تعلٌمات ٌارات متنوعة فً مربعات الحوار المختلفة، انقر فوقلمزٌد من المعلومات حول خ   مالحظة 
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 SQL Server استٌراد البٌانات من قاعدة بٌانات

 .استخدام قائمة موجودة، ثم انقر فوقتحدٌد المستلمٌن ، انقر فوقبدء دمج المراسالت ضمن المجموعة مراسالت من عالمة التبوٌب .1

 

 :قم بأحد اإلجراءات التالٌة، تحدٌد مصدر البٌانات فً مربع الحوار .2

 الستخدام ملف odc. موجود، انقر نقًرا مزدوًجا فوق الملف odc. إذا قمت بذلك فٌكون قد تم استٌراد البٌانات وأنت قد انتهٌت. 

 إلنشاء ملف odc. ثم اتبع كل خطوة فً اإلجراء مصدر جدٌد جدٌد، انقر فوق. 

 .ٌظهر معالج اتصال البٌانات

 .ODBC/DSN ، انقر فوق بك فً معالج اتصال البٌانات مرحًبا فً الصفحة .3

 .التالً ،حدد اسم مصدر البٌانات الذي قمت بتعرٌفه فً المقطع السابق، ثم انقر فوق ODBC االتصال بمصدر بٌانات فً الصفحة .4

، ثم انقر االسم م حدد الجدول أو العرض أو الوظٌفة أسفل العمود، ثقاعدة البٌانات ، قم بتحدٌد قاعدة البٌانات فً المربع تحدٌد قاعدة البٌانات والجدول فً الصفحة .5

 .التالً فوق

 .إنهاء، ثم انقر فوقاسم الملف فً المربع .odc أدخل اسًما لملف حفظ ملف اتصال البٌانات وإنهاؤه فً الصفحة .6

 .استعراض وقبشكل افتراضً، انقر ف My Data Sources لتغٌٌر موقع المجلد، الذي ٌعتبر المجلد   تلمٌح 

ا، إلتاحة اكتشاف ملف االتصال بشكل أكبر، ٌمكنك إضافة معلومات إضافٌة فً المربعات .7 ًٌ  .بحث عن الكلمات األساسٌةو اسم مألوفوالوصف اختٌار
 


