ویرایشگرReport Builder
 Report Editorتجربه ی طراح برای ایجاد ،ویرایش و مشاهده ی گزارش ها ارائه می دهد .یوزر اینترفیس دارای ظاهر
 Microsoft Officeمی باشد .این بخش یک دید اجمالی از بخش های مختلف  report editorارائه می دهد.
برای شروع  Report Builderرا از گروه برنامه ی  Microsoft SQL Server 2008 R2 Report Builder 3.0آعاز کنید .به
طور پیش فرض صفحه ی  Getting Startedنمایش داده می شود ،اگر این صفحه باز بود آن را ببندید .اکنون  Report Editorرا
خواهید دید:

Ribbon
 Ribbonبخش استاندارد یوزر اینترفیس در تولیدات  Microsoft Officeمی باشد و سه تب ارائه می دهد View ،Insert :و
 .Homeتب  Homeدارای یک دکمه ی  Runمی باشد که برای اجرای گزارش شما و برخی کنترل های قالب بندی استفاده می شود
که می توانید برای شخصی سازی عناصر در لی اوت گزارش خود ازآنها استفاده کنید.
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تب  Insertحاوی عناصر مختلفی است که می توانید به گزارش خود اضافه کنید:

وقتی در حال طراحی یک گزارش هستید ،می توانید عناصر را از نوار ) (ribbonبه بخش لی اوت گزارش درگ و دراپ کنید.
تب  Insertحاوی عناصر مختلفی است که می توانید به گزارش خود اضافه کنید:

وقتی که در حال طراحی یک گزارش هستید ،می توانید عناصر را از بخش نوار ) (ribbonبه بخش لی اوت گزارش درگ و دراپ
کنید .می توانید روی  glyphدر زیر یک عنصر کلیک کنید تا  wizardآن آغاز به کار کند؛ به عنوان مثال Chart،Matrix ،Table
یا .Map
تب  Viewحاوی چک باکس هایی است برای تعیین اینکه آیا بخش های مختلف  Report Editorرا پنهان کرد نمایش داد:
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Report Data

بخش  Report Dataحاوی قسمت های زیر می باشد:


 - Built-In Fieldsعناصر داده که به طور خودکار در هر گزارشی در دسترس می باشند ،به عنوان مثال شماره ی
صفحه را به عنوان گزارش اضافه کنید.



 - Parametersمقادیری که یک یوزر در هنگام اجرای یک گزارش وارد می کند .مقادیر پارانتر ممکن است برای فیلتر
کردن داده روی گزارش استفاده شود و یا در عباراتی استفاده می شوند که پراپرتی های گزارش را تنظیم می کنند.



 - Imagesتصاویری که در گزارش شما نمایش داده می شوند.



 - Data Sourcesجزئیات الزم برای اتصال به داده ی شما را ارائه می دهد .به عنوان مثال یک دیتابیس  ،SQLیک
مکعب  SQL Server Analysis Servicesو غیره.



 query - Datasetsرا برای اجرا و بازگردانی داده برای نمایش داده شدن در گزارش تعریف می کند .یک دیتاست با منبع
داده در ارتباط می باشد.

Report Layout
 Report Layoutبرای طراحی گزارش شما استفاده می شود ،که یک طراح  WSYISYGمی باشد .شما عناصر را از تب Insert
مربوط به نوار ) (ribbonدرگ و دراپ کرده و آنها را برای ساخت لی اوت گزارش خود تنظیم کنید.
Properties
پنجره ی  Propertiesبرای شخصی سازی عنصر انتخاب شده در لی اوت گزارش استفاده می شود.
Row Groups
 Row Groupsحاوی گروه بندی هایی روی ردیف ها می شود.
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Column Groups
 Column Groupsحاوی گروه بندی هایی روی ستون ها می شود.
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