Building a Report from Scratch
در بخش قبل با استفاده از  wizardسه نمونه گزارش ایجاد کردیم که مرحله به مرحله ما را در ایجاد گزارش راهنمایی می کردند .این
یک روش بسیار خوب برای آغاز می باشد ،اما ممکن است بخواهید در هنگام ایجاد کنترل بیشتری در طراحی گزارش داشته باشید.
این بخش به ساخت گزارش از  scratchمی پردازد و شامل قسمت های زیر می شود:
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یک گزارش می تواند حاوی سه بخش مجزا باشد :تیتر) ، (Headerپاورقی ) (Footerو بدنه ) Header .(Bodyقسمت باالی گزارش
است که حاوی تیتر ،شماره ی صفحه و غیره می باشد .پاورقی قسمت پایین گزارش است که ممکن است حاوی متنی در مورد محتوا،
شماره ی صفحه و غیره باشد .بدنه ی گزارش نیز قسمتی است که محتوای گزارش خود را در آن قرار می دهیم.
موضوعات این بخش روی آیتم های انتخاب شده واقع در تب  Insertروی نوار  Report Builderتمرکز می کنند.

وقتی گزارش های خود را با استفاده از  wizardساختیم ،نیازی به درگ و دراپ کردن آیتم ها از تب  Insertبه روی بدنه ی گزارش
نداشتیم .ما  wizardرا از یکی ازدیالوگ های  Getting Starteیا  New Reportیا  Datasetآغاز کردیم .در این بخش ما آیتم ها را
از تب  Insertانتخاب خواهیم کرد ،آنها را روی بدنه ی گزارش قرار داده و سپس پراپرتی های آنها را تنظیم می کنیم .دقت کنید که
یک  glyphزیر برخی آیتم ها در تب  Insertوجود دارد .وقتی روی  glyphکلیک کنید ،یک منوی  popupبا گزینه هایی ظاهر می
شود تا وارد کردن آیتم به گزارش آغاز شود .گرچه ما درحال ساخت گزارش هایی از  scratchهستیم ،اگر تمایل داشته باشید ،هنوز
هم می توانید از مزیت های  wizardهای استفاده شده در بخش های قبلی استفاده کنید .گرچه تقریبا وارد  wizardها شده ایم ،اما
استفاده از آنها را در این بخش تکرار نمی کنیم .در عوض تمرکز ما روی ساخت گزارش از  scratchو بدون استفاده از wizard
خواهد بود.
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 و یاNew Report  یاGetting Started  یا از دیالوگBlank Report  انتخاب،Scratch اولین مرحله برای ساخت گزارش از
. می باشدDataset

: برای افزایش قابلیت های خود در توسعه ی گزارش ها نکات زیر را بررسی کنید،scratch پس از ساخت گزارش از
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Getting Started with Sparklines in SQL Server 2008 R2 Reporting Services



Getting Started with Report Parts in SQL Server Report Builder 3.0
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