Report Builder Deploying Reports
وقتی توسعه ی گزارش را به پایان رساندید ،نیاز به گسترش آن دارید تا آن را در دسترس افراد مناسب قرار دهید .این بخش نگاه
اجمالی به گزینه های گسترش در  Report Builder 3.0دارد.
دو گزینه برای گسترش گزارش هایی که با  Report Builder 3.0ایجاد کرده اید ،وجود دارد:
Report Manager



SharePoint document library



گزینه هایی که در دسترس شما قرار می گیرند ،بستگی به چگونگی برقراری و تنظیم SQL Server Reporting Services
 (SSRS) 2008 R2دارند .گزارش هایی که با  Report Builder 3.0توسعه دادید ،می توانند فقط روی  SSRS 2008 R2گسترش
یابند .یک نمونه  SSRSمی تواند به حالت ( nativeداخلی) یا  SharePoint Integratedتنظیم شود .با روش داخلی شما گزارش ها
را در برنامه ی وب  Report Managerگسترش می دهید .در روش  SharePoint Integratedشما گزارش های خود را در یک
داکیومنت  SharePointگسترش می دهید .در هرکدام از این موارد می توانید گزارش خود را در  Report Builderذخیره کرده و در
هدف خود  URLمناسب را تعیین کنید.
وقتی نمونه ی  SSRSمی تواند هم برای روش داخلی و هم روش  SharePoint Integratedتنظیم شود ،شما می توانید نمونه های
متعددی از  SSRSداشته باشید که به شما اجازه می دهد تا هر دو گزینه را در دسترس داشته باشید .از دید یک یوزر تجاری سبک
 SharePoint Integratedانتخاب خوبی است .گزارش ها مانند هر داکیومنتی بررسی می شوند.
برای گسترش گزارش روی آیکن دیسک در باالی پنجره ی  Report Builderکلیک کنید و یا  Save/Save Asرا از منوی
 Report Builderانتخاب کنید .دیالوگ  Saveمانند تصویر زیر نمایش داده می شود:
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موارد زیر مهمترین نکات برای گسترش یک گزارش هستند:


شما می توانید گزارش خود را در موقعیت های مختلفی ذخیره کنید Recent Sites and Servers .را انتخاب کنید تا وارد
 URLبرای  Report Managerیا داکیومنت  SharePointخود شوید.



احتماال الزم داشته باشید که  URLمناسب را از دپارتمان  ITخود بگیرید ،نیاز خواهد بود که به آنها اجازه ی گسترش
بدهید.



گزینه های دیگری برای ذخیره ی گزارش شما وجود دارند؛ به عنوان مثال  My Document ،Desktopو My
.Computer
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