منویReport Builder
معموال هر برنامه دارای یک منوی اصلی با گزینه هایی برای ایجاد ،باز کردن ،ذخیره و غیره می باشد .این منو معموال  Fileنامیده
می شود .در  Report Builderیک منوی  Fileپیدا نخواهید کرد ،اما همان قابلیت وجود دارد .این بخش منوی اصلی Report
 Builderرا بررسی می کند.
برای نمایش منوی اصلی  ،Report Builderروی آیکن در گوشه ی باالی سمت چپ پنجره ی  Report Builderکلیک کنید،
همانطور که در تصویر زیر نمایش داده شده است:

منوی اصلی  Report Builderنمایش داده می شود.
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منوی اصلی  Report Builderگزینه های زیر را ارائه می دهد:


 -Newصفحه ی گزارش جدید ) (New Reportیا دیتاست ) (Datasetرا نمایش می دهد.



 - Openبه شما اجازه می ده تا وارد یک فولدر شده و یک گزارش را انتخاب کرده و باز کنید.



 - Saveگزارشی را که در حال ویرایش آن هستید ،ذخیره می کند.



 - Save Asگزارش جاری را ذخیره کرده و به شما اجازه می دهد تا یک نام فایل یا موقعیت متفاوت را تعیین کنید.



 - Publish Report Partsبه شما اجازه می دهد تا عناصر گزارش را انتخاب کرده و آنها را منتشر کنید ،طوریکه در
گزارش های دیگز قابل استفاده باشند.



 - Check for Updatesاگر ورژن جدیدی از هر قسمت گزارشی که در حال استفاده از آن هستید ،وجود داشته باشد آن را
چک می کند.
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 -Recent Documentsلیستی از گزارش هایی ارائه می دهد که اخیرا ایجاد شده یا ویرایش شده اند .روی یک گزارش
کلیک کرده و باز کنید تا آن را ویرایش یا اجرا کنید.



 - Optionsصفحه ی  Report Builder Optionsرا نمایش می دهد ،بعدا قسمت  Report Builder Optionsرا در
این بخش بررسی کنید.



 - Exit Report Builderبرنامه ی  Report Builderرا می بندد.

آدرس آموزشگاه  :تهران  -خيابان شريعتی  -باال تر از خيابان ملک  -جنب بانک صادرات  -پالک  651طبقه دوم  -واحد7

88146323 - 88446780 - 88146330
http://www.tahlildadeh.com/

