صفحه ی آغازینReport Builder
 Report Builder 3.0دارای یک یوزر ااینترفیس آشنا و حسی می باشد که به شما اجازه می دهد ایجاد گزارش ها را سریع آغاز
کنید .این بخش گزینه های موجود در صفحه ی  Getting Startedرا ارائه می دهد.
برای شروع  Report Builderرا از گروه برنامه ی  Microsoft SQL Server 2008 R2 Report Builderآغاز کنید .به طور
پیش فرض این صفحه فورا پس از آغاز به کار  Report Builderنمایش داده می شود.

نکته :صفحه ی  Getting Startedهميشه وقتی که  Report Builderرا شروع کنيد نمايش داده می شود ،مگر اينکه روی چک
باکس " "Don't show this dialog box at startupواقع در سمت چپ پايين صفحه کليک کنيد .اگر صفحه ی Getting
 Startedدر ابتدا نمايش داده نشد ،به صفحه ی  Report Builder Optionsرفته و در اين صفحه انتخاب کنيد که در همان ابتدا
نمايش داده شود ( .بعدا به بررسی صفحه ی  Report Builder Optionsنيز خواهيم پرداخت).
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صفحه ی  Getting Startedدرست پس از آغاز به کار  Report Builderنمايش داده می شود .پس از اينکه از صفحه ی
 Getting Startedانتخاب انجام داديد يا اين صفحه را بستيد ،نمی توان+يد دوباره به اين صفحه بازگرديد .می توانيد صفحه ی
 New Reportيا  Datasetرا نمايش دهيد که حاوی همان گزينه های صفحه ی  Getting Startedمی باشد.
صفحه ی  Getting Startedگزينه های زير را ارائه می دهد:


( New Reportگزارش جديد)



( New Datasetديتاست جديد)



Open



Recent
New Report

گزينه ی  New Reportبه شما اجازه می دهد تا يک  wizardيا يک گزارش خالی از نقطه ی شروع خود انتخا
کنيد Wizard .ها شما را به سمت ايجاد يک گزارش در چند مرحله پشت سر هم می برند .گزارش خالی به شما اجازه می دهد تا
همه ی جنبه های ايجاد گزارش را بررسی کنيد .برای مبتدی ها Wizardها انتخاب خيلی خوبی هستند .يوزرهای با تجربه ممکن
است گزارش خالی را ترجيه بدهند.
New Dataset

يک ديتاست داده ای را تعريف می کند که می خواهيد روی گزارش خود نمايش دهيد .گزينه ی  New Datasetبه شما اجازه می
دهد تا يک ديتاست مشترک ايجاد کنيد؛ به عنوان مثال يک ديتاست که می تواند در يک يا چند گزارش مورد استفاده قرار بگيرد.
ديتاست های مشترک يک ويژگی جديد در SQL Server 2008 R2 Reporting Servicesمی باشد .متناوبا شما می توانيد يک
ديتاست را در داخل يک گزارش تعريف کنيد ،اما بهترين کار استفاده از ديتاست های مشترک می باشد.
Open

گزينه ی  Openديالوگ آشنای باز کردن فايل را نشان می دهد و به شما اجازه می دهد تا يک گزارش را باز کنيد .فايل های گزارش
دارای يک گستره از ( RDLزبان تعريف گزارش) می باشند.
Recent
اين گزينه به شما اجازه می دهد تا از ليست گزارش های استفاده شده ی اخير يک گزارش را انتخاب کرده و باز کنيد.
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