Ρσθμίσεις τοσ αρτείοσ DBPath_SQL.INI
Σε όιεο ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ TeleCost κε SQL Server βάζε δεδνκέλωλ
πξέπεη λα δεκηνπξγήζνπκε δύν ίδηα INI αξρεία κε ηα εμήο νλόκαηα, DBPath.INI θαη
DBPath_SQL.INI. Τα πεξηερόκελα ηνπ αξρείνπ εμαξηώληαη από ηελ εθάζηνηε
εγθαηάζηαζε θαη ξπζκίδνληαη ωο εμήο.
[DataBase INI Path]
C:\Program Files\TeleCost_MCSQL2008IP\
[Connection Provider]
Microsoft.Jet.DAO.3.51
[Data Source]
CarrierNew.mdb
[DataBase Password]
****
[System DataBase]
system.mdw
[User Name]
Admin
[User Password]
****
[Initial Catalog]
CarrierNew
[DataBase INI Path]
C:\Program Files\TeleCost_MCSQL2008IP\
[Connection Provider]
SQLOLEDB.2
[Data Source]
ALEXANDROS
[DataBase Password]
****
[System DataBase]
system.mdw
[User Name]
n]
[User Password]
m_ga`mrt
[Initial Catalog]
Pabx_DB

Παράδειγμα ρυθμίζεων αρχείου DBPath.INI και DBPath_SQL.INI

Γηα ηελ απνθπγή ιαζώλ θαιό είλαη λα δηακνξθώζνπκε ην αξρείν DBPath πνπ
δεκηνπξγεί απηόκαηα ην πξόγξακκα Admin όηαλ ην ηξέμνπκε γηα πξώηε θνξά. Οη
παξάκεηξνη πνπ καο ελδηαθέξνπλ είλαη νη παξαθάηω θαη βξίζθνληαη ζην δεύηεξν κηζό
ηνπ αξρείνπ .
1. [Connection Provider]
SQLOLEDB.2
Η παξάκεηξνο απηή πξέπεη λα γξάθεη απαξαίηεηα SQLOLEDB.2 γηα λα γίλεη ε
ζύλδεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο κε ηνλ SQL Server πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζηνλ
ππνινγηζηή.
2. [Data Source]
ALEXANDROS
Η παξάκεηξνο απηή είλαη ην όλνκα ηνπ SQL Server (ζην παξάδεηγκα καο ν SQL
Server έρεη ην όλνκα ALEXANDROS). Γηα ηελ απνθπγή ιαζώλ ην αληηγξάθνπκε
από ην παξάζπξν ζύλδεζεο ηνπ SQL Server.

3. [User Name]
n]
4. [User Password]
m_ga`mrt
Οη παξάκεηξνη 3 θαη 4 αθνξνύλ ηα ζηνηρεία ηνπ ρξήζηε πνπ έρνπκε δεκηνπξγήζεη
ζηνλ SQL Server. Ο ρξήζηεο απηόο κπνξεί λα είλαη είηε ν πξνθαζνξηζκέλνο (ν sa),
είηε θάπνηνο πνπ δεκηνπξγήζακε κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ SQL Server.
Αλ ππνζέζνπκε όηη θαηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ SQL Server, γηα ηνλ πξνθαζνξηζκέλν
ρξήζηε, ηνλ sa, δώζακε ηνλ θωδηθό telecost, ζην DBPath πξέπεη λα εηζάγνπκε ηα
παξαπάλω. Οη θξππηνγξαθεκέλνη θωδηθνί πνπ πεξλάκε ζην αξρείν δεκηνπξγνύληαη
από ην πξόγξακκα Encrypter, πνπ βξίζθεηαη ζην θάθειν Tools ηνπ CD.

5. [Initial Catalog]
Pabx_DB
Τέινο ζηε παξάκεηξν Initial Catalog εηζάγνπκε ην όλνκα κε ην νπνίν έρνπκε θάλεη
attach ηε βάζε ζηνλ SQL Server. Μπνξνύκε λα ην δνύκε εύθνια από ην SQL Server
Management Studio.

