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Sammanfattning 
Abstract 
Report writers (sv rapporteringsverktyg) används för att skapa och hantera databasbaserade 
rapporter. Detta examensarbete handlar om Reporting Services, ett helt nytt rapporteringsverktyg 
från Microsoft. Syftet med  examensarbetet var att u tvärdera Reporting Services för att se vad  
verktyget har att erbjuda i förhållande till rapporteringsverktyg från andra tillverkare. En 
jämförelse mellan Reporting Services och rapporteringsverktyg från tre andra betydande 
tillverkare har gjorts. En d jupare utvärdering av Reporting Services, där arkitektur, funktionalitet 
och andra egenskaper gåtts igenom grundligt, har också genomförts.  
 
Arbetet har visat att problemet att jämföra olika rapporteringsverktyg med  varandra är ganska 
komplext och att olika verktyg lämpar sig olika bra i olika situationer och kontexter. Verktygens 
arkitektur skiljer sig åt och de erbjuder olika funktionalitet. Arbetet har också visat att Reporting 
Services definitivt är ett bra alternativ för företag som använder SQL Server, inte minst ur 
ekonomisk synvinkel. Verktyget ger användarna en god  kontroll över utformningen av rapporter, 
det är lätt att exportera rapporter till olika format och det finns flera bra möjligheter att d istribuera 
rapporter till läsare.  
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 I

Sammanfattning 

Report writers (sv rapporteringsverktyg) används för att skapa och 
hantera databasbaserade rapporter. Detta examensarbete handlar om 
Reporting Services, ett helt nytt rapporteringsverktyg från Microsoft. I 
dagens företagsorganisationer genereras många olika typer av data. För 
ett konkurrensutsatt företag är det av stor vikt att ledningen kan dra nytta 
av den information som genereras och använda den för att fatta 
välgrundade beslut. Innan rådata som genereras ska kunna användas som 
beslutsunderlag måste det först bearbetas och lagras i databaser. För att 
data sedan ska bli tillgänglig för beslutsfattare krävs dock att det finns 
verktyg, sk report writers, för att generera rapporter baserade på 
informationen i databaserna.  
Syftet med examensarbetet var att utvärdera Reporting Services för att se 
vad verktyget har att erbjuda i förhållande till rapporteringsverktyg från 
andra tillverkare. En jämförelse mellan Reporting Services och 
rapporteringsverktyg från tre andra betydande tillverkare har gjorts. En 
djupare utvärdering av Reporting Services, där arkitektur, funktionalitet 
och andra egenskaper gåtts igenom grundligt, har också genomförts.  
Arbetet har visat att problemet att jämföra olika rapporteringsverktyg 
med varandra är ganska komplext och att olika verktyg lämpar sig olika 
bra i olika situationer och kontexter. Verktygens arkitektur skiljer sig åt 
och de erbjuder olika funktionalitet. Det går inte att hitta ett verktyg som 
är bäst i alla lägen. Arbetet har också visat att Reporting Services 
definitivt är ett bra alternativ för företag som använder SQL Server, inte 
minst ur ekonomisk synvinkel. Verktyget ger användarna en god kontroll 
över utformningen av rapporter, det är lätt att exportera rapporter till olika 
format och det finns flera bra möjligheter att distribuera rapporter till 
läsare. 
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 III

Abstract 

Report writers are used to create and manage reports based on databases. 
This master thesis is about Reporting Services, a completely new report 
writer from Microsoft. Business organisations today generate many 
different types of data. In order to be competitive, a company must be 
able to benefit from the information being generated and use it to make 
well-founded decisions. The generated raw data must be processed and 
stored in databases before it can be applied to the decision-making. 
However, in order to make the data available to managers and analysts, 
tools, report writers, to generate reports, based on the information stored 
in the databases, are required.  
The purpose of my work was to evaluate Reporting Services to see what 
the tool has to offer compared to report writers from other vendors. A 
comparison between Reporting Services and report writers from three 
other important vendors has been made. A deeper evaluation of Reporting 
Services, were the architecture, functionality and other properties has 
been evaluated, has also been carried out. 
The final thesis shows that the problem to compare different report 
writers is quite complex and that different situations and different 
contexts bring different requirements. Different report writers have 
different architecture and functionality. It is not possible to find a report 
writer that is the best choice for every situation. The final thesis also 
proves that Reporting Services is an interesting choice for companies that 
are using SQL Server, especially from an economic point of view. It is 
easy to control the design of reports, reports can easily be exported to 
different output formats and there are several ways to distribute reports to 
the readers.
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Förord 
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Inledande kapitel 
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Kapitel 1                                  
Inledning 
Här beskrivs bakgrunden till examensarbetet, varför det är intressant och 
vad uppdragsgivaren vill uppnå med arbetet. Här presenteras också 
arbetets syfte, vem rapporten vänder sig till och hur den är upplagd. I 
slutet av kapitlet finns en ordlista med begrepp som används i rapporten.  

1.1 Bakgrund 
I dagens företagsorganisationer genereras många olika typer av data. I ett 
företag som säljer livsmedel kan det t ex finnas siffror över hur mycket 
kött som har sålts en viss månad, hur mycket potatis som köpts in en viss 
vecka och hur stor del av företagets totala kostnader som utgörs av löner 
till de anställda. För ett konkurrensutsatt företag är det av stor vikt att 
ledningen kan dra nytta av den information som genereras och använda 
den för att fatta välgrundade beslut. När en livsmedelshandlare ska 
bestämma hur mycket mat som ska köpas in en viss vecka kan det vara en 
stor hjälp att veta hur mycket som såldes av olika varor veckan innan, hur 
mycket som finns i lager och kanske också hur mycket som såldes samma 
vecka föregående år.  
Det är viktigt att kunna sortera och analysera data på ett korrekt och 
effektivt sätt. För att rådata som genereras ska kunna användas som 
beslutsunderlag måste det först bearbetas och lagras i databaser. I 
databaserna organiseras data på ett sätt som underlättar de avancerade 
sökningar och sammanställningar som behövs för att förse en företags-
organisation med adekvat beslutstöd. För att data sedan ska bli tillgänglig 
för beslutsfattare krävs dock att det finns ett verktyg för att generera 
rapporter baserade på informationen i databaserna. Report writers (sv 
rapporteringsverktyg) används för att skapa och hantera databasbaserade 
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rapporter. Detta examensarbete handlar om Reporting Services, ett helt 
nytt rapporteringsverktyg från Microsoft.  
Det finns sedan tidigare ett antal olika rapporteringsverktyg från olika 
tillverkare. Det nya med Reporting Services är att det är det första 
rapporteringsverktyget från Micrsosoft. Verktyget är ett tillägg till 
Microsofts databashanterare SQL Server 2000 och är gratis för alla med 
en SQL Server-licens. Eftersom SQL Server-användare tidigare varit 
tvungna att köpa in andra rapporteringsverktyg eller skapa egna applika-
tioner är Reporting Services mycket intressant ur en ekonomisk syn-
vinkel. Detta examensarbete ska även utreda om verktyget erbjuder några 
andra fördelar framför konkurrerande rapporteringsverktyg på mark-
naden. Finns det några funktionella fördelar och hur är lättillgängligheten 
och användbarheten? 
Examensarbetet har utförts på uppdrag av IRM Design, ett dotterbolag till 
IRM AB. Totalt har IRM AB ett trettiotal anställda, varav 10 finns på 
IRM Design. IRM Design utvecklar och analyserar datasystem för alla 
typer av verksamheter. Företaget bedriver bland annat utveckling inom 
data warehouse eller datalagerhantering. IRM Design använder SQL 
Server i sina data warehouse-applikationer. För generering av rapporter 
används idag främst Crystal Reports från Business Objects. Nu när 
Microsoft lanserar sitt eget rapporteringsverktyg är företaget intresserat 
av vad verktyget har att erbjuda och hur det står sig i jämförelse med 
andra rapporteringsverktyg. 

1.2 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att utvärdera Reporting Services för att se 
vad verktyget har att erbjuda i förhållande till andra rapporteringsverktyg. 
Utvärderingen ska resultera i en rapport som IRM Design kan använda 
för internutbildning av konsulter samt för att förse kunder med informa-
tion om Reporting Services egenskaper och möjligheter. Rapporten ska 
ge en grundlig beskrivning av Reporting Services, men ska också ge en 
ytlig beskrivning av andra rapporteringsverktyg som kan vara intressanta 
för hantering av rapporter i projekt. Utifrån rapporten ska konsulter och 
kunder kunna avgöra om Reporting Services lämpar sig för användning i 
ett visst projekt eller om något av de andra verktygen bör användas. 

1.3 Målgrupp 
Denna rapport vänder sig till studenter vid högskole- och civilingenjörs-
utbildningar med inriktning mot data- eller informationsteknik och andra 
personer med intresse för databasutveckling. Rapporteringsverktyg 
används för att ta fram information ur databaser och presentera den för 
användare, men rapporten ställer inga förkunskapskrav på kunskaper i 
databasteknik hos läsaren. 
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1.4 Disposition 
Del I, Inledande kapitel 
I kapitel 2 preciseras syftet i en problemformulering. Där beskrivs också 
den metod som används under arbetet, eventuella brister i metoden samt 
den avgränsning som gjorts.  
Del II, Teoretisk referensram, kapitel 3 – 6: 
Den teoretiska referensramen inleds med ett kapitel om business 
intelligence och rapporter. Här förklaras begreppet business intelligence, 
vad en rapport är i databassammanhang och vad som skiljer en databas-
baserad rapport från en vanlig pappersrapport. Slutligen beskrivs vad en 
report writer eller ett rapporteringsverktyg är. Kapitel 4 innehåller teori 
om databaser. Först ges en grundläggande introduktion till databaser, 
främst avsedd för läsare som inte har tidigare erfarenheter från området. 
Sedan beskrivs verktyg och begrepp som är bra att känna till innan man 
går in på olika rapporteringsverktyg. I kapitel 5 presenteras rapporterings-
verktyg från fyra stora tillverkare. Först beskrivs varje verktyg för sig och 
sen följer ett jämförande avsnitt där de olika verktygens egenskaper 
sammanfattas. Kapitel 6 behandlar teknik som på olika sätt används av 
rapporteringsverktyg. 
Del III, Reporting Services, kapitel 7 och 8: 
I kapitel 7 ges en introduktion till verktyget och en genomgång av de 
olika komponenterna. Kapitlet beskriver också hur man går till väga för 
att designa, visa och administrera rapporter. I kapitel 8 presenteras RUT-
projektet, ett projekt för att ta fram ett tidrapporteringssystem där 
Reporting Services användes för att hantera rapporter. Arbetet med 
projektet var ett sätt att undersöka hur Reporting Services fungerar i ett 
verkligt scenario. 
Del IV, Analys och slutsats, kapitel 9 och 10: 
I analysen i kapitel 9 analyserar jag utvärdering av olika rapporterings-
verktyg och redovisar mina erfarenheter av Reporting Services. I slut-
satsen sammanfattas de resultat som jag funnit under examensarbetet. 
Del V, Källförteckning och index, kapitel 11 och 12: 
Rapportens sista del innehåller en förteckning över de källor som används 
i den teoretiska referensramen samt ett index över rapporten. 

1.5 Ordförklaringar 
API Application Program Interface (sv gränssnitt för 

applikationsprogrammering), gränssnitt som gör det 
möjligt att i program och insticksmoduler utnyttja 
funktioner för vissa tjänster som finns tillgängliga i ett 
annat program eller i en funktionssamling. 

ASP  Active Server Pages (sv aktiva serversidor), utvecklings-
miljö för att skapa dynamiska webbsidor. Till skillnad 
från statiska webbsidor, som består av en textfil skriven i 
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HTML och därför ser likadana ut vid varje besök, 
möjliggör dynamiska webbsidor en kommunikation 
mellan en webbsida och dess besökare. Sidorna kan 
göras interaktiva och anpassas efter den aktuelle 
användaren.   

ASP.NET Uppföljare till den traditionella ASP:n som ingår i 
Microsofts .NET-koncept. Se .NET Framework för en 
förklaring av .NET. 

Business BI, en mängd koncept och metoder för att förbättra 
intelligence beslutsfattande i organisationer genom användandet av  
  fakta och faktabaserade system.  
HTML Hyper Text Markup Language, ett standardiserat språk 

för beskrivning av webbsidor. 
Intranät Internt datornät, t.ex. inom en organisation, som utnyttjar 

samma teknik som Internet, men som endast är åtkomligt 
för medlemmar inom organisationen eller personer som 
försätts med åtkomsträttigheter till nätet. 

Klient För att kunna dra nytta av en server behöver man en 
klient. Klienten är ett datorprogram som inte kan utföra 
alla nödvändiga funktioner självständigt, utan tar hjälp av 
serverns tjänster. Se även klient/server-system och server. 

Klient/server- Datorsystem som delats upp i två delar, en del som 
system utförs centralt och en del som utförs decentraliserat på 
  många ställen, nära användarna. Den centrala funktionen 
  kallas för server, medan de decentraliserade funktionerna 
  kallas för klienter. 
Kommando-  Program med textbaserat användargränssnitt. 
radsverktyg 
Metadata Data om data eller information om information. Metadata 

delas ofta upp i olika kategorier, tekniska metadata, som 
skapas för eller genereras av ett system, och 
administrativa metadata, som beskriver hur ett system 
fungerar och systemets egenskaper eller hur ett objekt 
skapats och objektets egenskaper. 

.NET Mjukvaruutvecklingsplattform från Microsoft.   
Framework .NET är inget programmeringsspråk, men plattformen  
   innehåller stöd för flera olika programmeringsspråk. 
ODBC Open Database Connectivity, en standardiserad metod 

för åtkomst till relationsdatabaser som utvecklats av 
Microsoft. Målet med ODBC är att göra det möjligt att 
komma åt data från alla typer av applikationer oavsett 
vilket databashanteringssystem som hanterar datat. 
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OLE DB Öppen standard för att ge åtkomst åt både relations- och 
icke-relationsdatakällor som t ex hierarkiska databaser,  
e-post och filsystemslager, text, grafik och geografiskt 
data. 

Rapport Utgörs i databassammanhang av information från en 
databas som organiseras och formateras efter använ-
darens instruktioner och sedan visas på en skärm, skrivs 
ut på papper eller sparas i en fil för att användas vid en 
senare tidpunkt. 

Rapporterings- Se report writer. 
verktyg 
Report writer Program, antingen fristående eller del av en databas-

hanterare, som hämtar information från en eller flera filer 
och presenterar informationen i ett angivet format.   

Server Datorprogram som tillhandahåller gemensamma service-
funktioner i ett datornät. 

SQL Stuctured Query Language, ett språk för manipulering av 
relationsdatabaser.   

Webbläsare Mjukvara för att hämta och visa information från Internet 
och intranät. Webbläsaren översätter HTML-kod till 
grafiska bilder.  

XML eXtensible Markup Language, ett standardiserat format 
för att lagra information på ett enkelt men välstrukturerat 
sätt. Formatet är speciellt anpassat för överföring via 
Internet och är oberoende av plattform och 
programmeringsspråk.  
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Kapitel 2                 
Problemformulering och metod 
I detta kapitel preciseras syftet från avsnitt 1.2 i en problemformulering. 
Här beskrivs också den avgränsning som har gjorts i examensarbetet. 
Efter det följer en redogörelse för hur arbetet har genomförts samt kom-
mentarer till de brister som funnits i genomförandet. 

2.1 Problemformulering 
Problemformuleringen är uppdelad i tre punkter: 

1. Vilka är de största rapporteringsverktyg på marknaden? Vilka 
egenskaper har de olika tillverkarnas verktyg och hur skiljer de sig 
från varandra? 

2. Vilka egenskaper har Reporting Services? Hur ser arkitekturen ut 
och vilken funktionalitet finns? Vilka möjligheter finns för olika 
rapportlayouter och i vilka format kan rapporter skapas? På vilka 
sätt kan rapporter distribueras till läsarna? Hur lätt är det att skapa, 
distribuera och läsa rapporter i verktyget? Vilken typ av säkerhet 
används? Är det lätt att bygga ut verktyget med ny funktionalitet? 
Vilka kostnader finns då Reporting Services används inom ett 
företag eller i ett projekt?   

3. Hur väl fungerar Reporting Services i ett skarpt projekt?  

2.2 Avgränsning 
Det finns ett stort antal olika rapporteringsverktyg på marknaden, varav 
ett tiotal säkert skulle kunna vara av intresse för ett företag som ska välja 
rapporteringsverktyg. Eftersom examensarbetet är tidsmässigt begränsad 
har jämförelsen mellan olika rapporteringsverktyg dock begränsats till 
fyra verktyg. 
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2.3 Metod 
Här beskrivs hur jag gick tillväga för att utreda problemformuleringens 
tre punkter. 

2.3.1 Förstudie 
Examensarbetet inleddes med en förstudie där jag läste in mig på området 
business intelligence och report writers (båda termerna förklaras i kapitel 
3) och relaterade begrepp och tekniker. Information hämtades från tryckt 
litteratur, artiklar, rapporter och elektroniska källor. Under förstudien 
undersökte jag vilka rapporteringsverktyg som finns på marknaden för att 
sedan kunna välja ut vilka verktyg som skulle ingå i min jämförelse av 
rapporteringsverktyg. 

2.3.2 Utvärdering av Reporting Services 
Jag började utvärderingen med att läsa artiklar om Reporting Services och 
dokumentation från Microsoft. Eftersom verktyget var helt nytt fanns 
ingen tryckt litteratur, utan jag fick förlita mig på information från 
Internet. Parallellt med läsandet testade jag verktyget och gick igenom de 
olika delarna. Nästa steg var att dokumentera min utvärdering. Resultatet 
återfinns i kapitel 7. 

2.3.3 Jämförelse mellan olika report writers 
Under förstudien valde jag ut de fyra verktyg som skulle ingå i jämförel-
sen. För att jämförelsen skulle vara relevant valde jag report writers från 
fyra av de ledande tillverkarna på området. Två av verktygen, Reporting 
Services och Crystal Reports, testade jag själv, medan jag för de övriga 
två, ReportNet och Report Services, enbart utgick från skriftliga källor.  

2.3.4 Användning av Reporting Services i ett projekt 
Som en fortsättning på min utvärdering av Reporting Services genom-
förde jag ett projekt där Reporting Services användes för att hantera 
rapporter. Målet med projektet var att utveckla ett tidrapporteringssystem. 
Förutom jag själv deltog tre personer från IRM i projektet. De övriga tre 
samlade in krav och tog fram en systemspecifikation. Min uppgift var att 
implementera en databas för systemet och ta fram de rapporter som ska 
användas för att visa inrapporterad tid. Eftersom jag inte deltog i arbetet 
med system-specifikationen hade jag ingen möjlighet att anpassa kraven 
efter den funktionalitet som finns i Reporting Services.  
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2.4 Metodkritik  
Eftersom jag i mitt examensarbete fokuserat på Reporting Services var 
det svårt att göra en rättvis jämförelse med andra rapporteringsverktyg. 
Då jag valde att börja med en djupgående utvärdering av Reporting 
Services är det troligt att jag varit färgad av Reporting Services under 
jämförelsen mellan olika verktyg. Ett annat problem med jämförelsen är 
att de olika rapporteringsverktygen har helt olika arkitektur och organisa-
tion. Vissa ingår som en del av en större plattform, medan andra är fri-
stående. Det gör att det blir svårt att jämföra den ekonomiska aspekten 
hos olika verktyg. Rapporteringsverktyg som ingår som en del av en 
större plattform har ofta en relativt hög licenskostnad, men då ingår ju 
också mer än bara ett rapporteringsverktyg i licensen.  
När jag läste in mig på Reporting Services var verktyget helt nytt. Det 
gjorde att det fanns få artiklar skrivna av personer utanför Microsoft och 
det var därför svårt att få en objektiv bild av verktyget. Jag försökte att 
själv testa så mycket som möjligt av funktionaliteten för att uppväga detta 
faktum.  
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Del II  

Teoretisk referensram 
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Kapitel 3  
Business intelligence och rapporter 
Här beskrivs bakgrunden till och definitionen av business intelligence, 
det tekniska område som report writers och databasbaserade rapporter 
tillhör. I kapitlet förklaras också vad en rapport är i databassammanhang 
och vad som skiljer en databasbaserad rapport från en vanlig pappers-
rapport. Slutligen beskrivs vad en report writer eller ett rapporterings-
verktyg är och vad som vanligtvis ingår i denna typ av verktyg.      

3.1 Business intelligence 
Alla typer av affärsverksamheter genererar data. Försäljningsordar, 
bokföring och personaluppgifter är några exempel. Verksamheter påver-
kas också av data utifrån som t ex marknadsnivåer, konkurrerande verk-
samheter och priser på råmaterial. Ledningen för en verksamhet behöver 
god kunskap om både interna och externa data för att kunna fatta riktiga 
beslut. De data som genereras måste dock bearbetas innan de kan använ-
das som beslutsunderlag. Det är här business intelligence (BI) kommer in. 
(Wells, 2001) 
1989 myntade den amerikanske analytikern Howard Dresner uttrycket 
business intelligence, för att beskriva en mängd koncept och metoder för 
att förbättra beslutsfattande i organisationer genom användandet av fakta 
och faktabaserade system. Dresners definition innehåller tre BI-principer: 

1. Syftet med BI är att fatta bättre beslut. 
2. BI är en uppsättning koncept och metoder, inte en specifik 

teknologi eller klass av teknologier.  
3. BI implementeras genom fakta och faktabaserade system. 

Utifrån de tre principerna kan en fjärde princip härledas: 
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4. BI handlar om att samla data (fakta), organisera information 
(faktabaserade system) och att använda informationen 
(beslutsfattande). 

(ibid)  
Business intelligence teknologin innefattar mjukvara för databasfrågor 
och databasanalyser, data warehousing, OLAP- och rapporteringsverktyg. 
Data warehousing innebär att data från databaser i olika system samlas i 
en central databas, ett data warehouse (sv datalager). I datalagret struk-
tureras datat och görs tillgänglig för användare. OLAP står för On-Line 
Analytical Processing och är ett verktyg för att skapa effektiva on-line-
analyser från datalager. Med hjälp av OLAP-verktyg kan användare 
snabbt få svar på komplexa analytiska databasfrågor. (What is business 
intelligence?, 2003), (Vidette m fl, 1998), (De Ville, 2002) 

3.2 Databasbaserade rapporter 
I databassammanhang utgörs en rapport av information från en databas 
som organiseras och formateras efter användarens instruktioner och sedan 
visas på en skärm, skrivs ut på papper eller sparas i en fil för att användas 
vid en senare tidpunkt (Informix-SQL, User Guide, 1999). En rapport är 
en kombination av tre typer av information: 

 Data  
Information om vilken datakälla som ska användas och hur datat 
ska plockas ut. 

 Layout  
Information om hur datat ska presenteras visuellt. 

 Egenskaper  
Information om egenskaper hos rapporten så som författare, 
parametrar, bilder mm. 

(Report Definition Language Specification, 2003) 

3.3 Report writers  
En report writer (sv rapporteringsverktyg) är ett program, antingen fri-
stående eller del av en databashanterare, som hämtar information från en 
eller flera filer och presenterar informationen i ett angivet format. Rap-
porteringsverktyg är skrivbordsverktyg designade för slutanvändare. 
Vanligtvis finns ett grafiskt användargränssnitt. Rapporteringsverktyg 
erbjuder intelligent sidbrytning, sidhuvuden och sidfötter, gruppering av 
data samt avbrytning för subtotaler. De flesta av dagens 
rapporteringsverktyg kan producera rapporter i flera olika format som t ex 
HTML som gör det möjligt att publicera rapporter på intranät och Internet 
och förse rapporter med interaktivitet. (Webopedia, report writer, 2003), 
(Doan & Kratz, 2003), (Business intelligence, Getting more from your 
HR data, 2000) 
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3.3.1 Krav på databasstöd 
Vissa rapporteringsverktyg är fristående medan andra kräver stöd från en 
databashanterare för att kunna köras, dvs för att använda verktyget 
behöver man förutom verktyget också en viss databashanterare. (Howson, 
2004) 

3.3.2 Rapportlayout 
Traditionella rapporteringsverktyg delar in rapportytan i olika sektioner 
(eng bands) med huvud-, detalj- och fotsektioner. I dessa rapporter måste 
subtotaler placeras i huvud- eller fotsektioner och detaljer i detaljsek-
tionen. Diagram måste också placeras i huvud- eller fotsektioner. Andra 
rapporteringsverktyg är mer flexibla och har en fri rapportlayout som 
tillåter att de grafiska elementen placeras fritt på rapportytan. (Howson, 
2004) 
I figur 3-1 visas rapportytan i Crystal Reports. I Crystal Reports är rap-
portytan uppdelade i tre sektioner: Report Header, Details och Report 
Footer. Dessutom kan en Page Header och en Page Footer läggas in.   

 

3.3.3 Diagramfunktionalitet 
Ofta presenteras data från databaser i tabellform, men ibland kan det vara 
bättre att presentera informationen i ett diagram. De flesta rapporterings-
verktyg har en inbyggd funktionalitet för att skapa olika typer av diagram. 

Figur 3-1: Crystal Reports med rapportytan uppdelad i sektioner. 
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Tårtdiagram, stapeldiagram, linjediagram och punktdiagram är några 
exempel på diagramtyper som brukar ingå. Antalet diagramtyper varierar 
mellan olika verktyg liksom möjligheterna för användarna att själva 
anpassa diagrammens färger och utseende. (Berson & Smith, 1997) 
För att två funktioner ska kunna visas i samma graf, måste grafen inne-
hålla två y-axlar. Grafen sägs då ha duala y-axlar. Vissa rapporterings-
verktyg stöder duala y-axlar, medan andra saknar denna funktionalitet. 

3.3.4 Interaktivitet inom enskilda rapporter 
Som berörs ovan är det i de flesta rapporteringsverktyg möjligt att förse 
rapporter med interaktiva egenskaper. Traditionella pappersorienterade 
rapporter är statiska och erbjuder inga möjligheter för läsarna att påverka 
innehållet eller utseendet i rapporterna. I dynamiska rapporter kan läsarna 
aktivt bestämma vilken data som ska visas och hur den ska visas. 
(Howson, 2004) 
Här ges exempel på interaktiva funktioner som kan ingå i ett 
rapporteringsverktyg: 

 Begränsning av data 
Läsaren kan ges möjlighet att välja vilka data som ska visas. Om en 
rapport t ex ska visa antalet sålda varor från en viss tidsperiod kan 
läsaren få avgöra när perioden ska börja respektive sluta. 

 Sortering av data 
Läsaren kan välja hur informationen ska sorteras. 

 Detaljnivå 
Läsaren kan välja på vilken detaljnivå data ska visas i en rapport. 

 Bokmärke 
En bookmark-länk eller ett bokmärke kan användas för navigering 
inom den rapport där länken finns. Bokmärken är användbara i 
stora rapporter som sträcker sig över flera sidor.  

 Datum 
En rapport kan visa vilket datum rapporten genererades. Detta kan 
vara lämpligt om rapporten ska skrivas ut eller arkiveras på något 
sätt. 

 Aktuell användare 
Informationen som visas kan göras beroende av läsaren. För 
rapporter som visar anställdas löner kan man t ex se till så att en 
anställd bara kan se sin egen lön. 

3.3.5 Navigering mellan rapporter 
Rapporteringsverktyg innehåller gränssnitt för navigering mellan 
rapporter. Gränssnitten kan vara grafiska eller textbaserade. I grafiska 
gränssnitt klickar läsaren sig fram via ikoner. I textbaserade gränssnitt 
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navigerar läsaren genom att skriva in adressen eller namnet på den 
rapport han eller hon vill se. 
Ofta är två eller flera rapporter relaterade till varandra. Det kan t ex finnas 
en översiktsrapport som summerar data från mer detaljerade underrappor-
ter. Då kan det vara bra att förse rapporterna med länkar till varandra. En 
länk i en rapport till en annan rapport kallas ofta för en drillthrough-länk.  
I vissa rapporteringsverktyg är det också möjligt att förse rapporter med 
hyperlänkar, dvs länkar till hemsidor. 
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Kapitel 4  
Databaser 
Först när det finns information lagrad i någon form av databas är det 
aktuellt att använda ett rapporteringsverktyg. För att förstå syftet med 
rapporteringsverktyg och den funktionalitet som dessa kan innehålla 
måste man därför ha en viss kunskap om databaser. Kapitlet inleds med 
en grundläggande beskrivning av databaser och databasrelaterade 
begrepp. Avsnittet är främst till för dig som inte tidigare varit i kontakt 
med databaser eller som är i behov av en repetition. Läsare som är väl 
förtrogna med området kan därför hoppa över det. Eftersom databas-
baserade rapporter vanligtvis baseras på data lagrade i relationsdata-
baser innehåller kapitlet några avsnitt om denna speciella typ av data-
bas. I avsnitt 4.2 behandlas relationsmodellen och relationsdatabaser och 
avsnitt 4.3 tar upp SQL, ett språk för att manipulera relationsdatabaser. I 
avsnitt 4.4 beskrivs relationsdatabashanteraren Microsoft SQL Server. 
Reporting Services kräver stöd från en SQL Server och det är därför bra 
att känna till hur en sådan fungerar innan arbetet med Reporting 
Services påbörjas. Eftersom alla rapporteringsverktyg måste kopplas upp 
mot en databas för att få tillgång till databasens information avslutas 
kapitlet med teori för databasuppkoppling. 

4.1 Introduktion till databaser 
I detta avsnitt ges en grundläggande beskrivning av databaser. 

4.1.1 Definition 
En databas definieras som en självbeskrivande samling poster som hör 
ihop. Posterna, där databasens information lagras, är uppdelade i olika 
fält. Varje post beskriver ett objekt eller ett samband och fälten i posten 
beskriver egenskaper hos objektet eller sambandet. Information om olika 
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bilar kan till exempel lagras i poster av typen bil, där varje bilpost har ett 
fält för registreringsnummer, ett för ägare och ett för färg.  
(Kroenke, 2002) 

 
 

Figur 4-1: En bilpost med tre fält. 
När det gäller den självbeskrivande egenskapen kan en databas liknas vid 
ett bibliotek som kan beskrivas som en självbeskrivande samling böcker. 
Förutom böckerna innehåller biblioteket en katalog över de böcker som 
finns på biblioteket. På samma sätt innehåller varje databas en datakata-
log eller metakatalog som beskriver strukturen hos de data som finns 
lagrade i databasen. (ibid) En annan egenskap hos databaser är att infor-
mationen som lagras är persistent, dvs den försvinner inte när man 
stänger av datorn eller avslutar programmet (Date, 1995).  
En databas är en modell. Det är frestande att beskriva en databas som en 
modell av verkligheten eller en del där av, men en databas är endast en 
modell av användarens modell av verkligheten. (Kroenke, 2002) 

4.1.2 Konceptuella datamodeller 
När man ska skapa en databas för att beskriva en del av verkligheten, t ex 
ett företag, brukar man börja med att göra en beskrivning av hur den 
delen av verkligheten ser ut och fungerar. Denna beskrivning brukar 
göras i form av en konceptuell datamodell. En Entity-Relationship-modell 
eller ER-modell är en konceptuell modell som beskriver data i termer av 
entiteter, attribut och samband. Första steget vid framtagandet av en ER-
modell är att identifiera de typer av saker eller objekt som finns i den del 
av verkligheten som man vill modellera. Objekten delas in i klasser, så 
kallade entitetstyper. Exempel på entitetstyper är Kund, Anställd och 
Butik. Varje entitetstyp har vissa egenskaper som är specifika för just den 
typen. Dessa egenskaper benämns attribut. Entitetstypen Kund kan till 
exempel ha attributen Namn, Adress och Kundnummer. Det är viktigt att 
skilja på en entitet och en entitetstyp. En entitetstyp är en samling av 
entiteter och beskrivs av den struktur som dessa entiteter har gemensamt. 
En entitet är en instans av en entitetstyp och representerar ett enskilt 
objekt, som t ex kunden Anna Jones som är en instans av entitetstypen 
Kund. (Riccardi, 2001) 
Ett samband mellan två objekt representerar ett förhållande mellan objek-
ten. Varje objekt spelar en viss roll i sambandet. Om sambandet Äktens-
kap råder mellan två objekt spelar det ena objektet rollen Man och det 
andra rollen Hustru. En sambandstyp representerar möjligheten att en 
entitet har ett förhållande till en annan entitet, medan ett samband repre-
senterar det faktum att en specifik entitet har ett visst förhållande till en 
annan specifik entitet. En sambandstyp kan involvera många 
entitetstyper. Sambandstypens gradtal anger antalet entitetstyper som 

Registreringsnummer Ägare Färg 



 20

ingår i sambandet. Sambandstyper med gradtalet två är vanligast och 
benämns binära samband. (ibid) 
Sambandstyper kan vara av tre olika slag eller så kallade kardinalitets-
förhållanden: 

 Ett-till-ett-samband eller 1:1-samband. En enskild instans av en 
entitetstyp är sammankopplad med en annan enskild instans. 
Exempel: sambandet Anställd-Lönekonto. Varje anställd kan bara 
ha ett lönekonto och ett lönekonto kan bara vara kopplat till en 
anställd.  

 Ett-till-många-samband eller 1:N-samband. En enskild instans av 
en entitetstyp kan vara kopplad till flera instanser av en annan 
entitetstyp. Exempel: sambandet Butik-Anställd. Varje butik kan 
ha flera anställda, men en anställd jobbar bara i en butik. 

 Många-till-många-samband eller N:M-samband. Exempel: Kund-
Butik. Varje kund kan handla i flera butiker och varje butik kan ha 
flera kunder. 

(Kroenke, 2002) 

  
Figur 4-2: Tre typer av kardinalitetsförhållanden. 

 

4.1.3 Databashanterare 
De mjukvaruprogram som används för att lagra och hantera databaser 
kallas för databashanterare. Alla sökningar som användare gör i en 
databas går via en databashanterare. Följande funktioner ingår hos 
databashanterare: 

 Datadefiniering  
Språkprocessorer finns för att stödja de olika språkdefinitioner som 
används.  

 Datamanipulation  
Det finns också processorer för att hantera användares begäran om 
att lägga in ny data eller ta ut, uppdatera eller ta bort existerande 
data ur databaser. 

Lönekonto 1:1Anställd 

Anställd 1:NButik 

Butik N:MKund 
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 Säkerhet och integritet 
Användarnas frågor måste kontrolleras så att inga transaktioner 
som bryter mot föreskrivna säkerhets- och integritetsregler går 
igenom. Begreppet integritet förklaras i avsnitt 4.2.1 om 
relationsmodellen. 

 Återhämtning (eng recovery) 
Om databasen vid händelse av en krasch eller på annat sätt hamnar 
i ett felaktigt tillstånd måste databashanteraren kunna återskapa 
databasen till ett tillstånd som är korrekt. Denna aktivitet kallas för 
återhämtning.  

 Metakataloghantering  
Databashanterare innehålla också funktioner för att hantera meta-
kataloger. En metakatalog kan betraktas som en egen databas. Som 
sådan utgör den en systemdatabas snarare än en användardatabas. 
Metakataloger innehåller data om data och definierar de övriga 
objekt som ingår i systemet.  

(Date, 1995)  

4.2 Relationsdatabaser 
Det var den amerikanske matematikern E F Codd, forskare på IBM, som 
åren 1969-70 presenterade grunderna för relationsmodellen. Han tog 
begrepp från mängdläran och predikatlogiken och använde dem för att 
beskriva datamodeller. Relationsmodellen har sedan dess haft stor inver-
kan på databasområdet och sedan ett 20-tal år tillbaka utgör den grunden 
för en majoritet av databashanteringssystemen. 

4.2.1 Relationsmodellen 
Relationsmodellen är en av flera olika datamodeller, dvs sätt att organi-
sera data, som används i databaser. Den beskriver ett sätt att representera 
data genom tabeller och hur representationen kan manipuleras genom 
vissa speciella operatorer som beskrivs nedan. Mer exakt behandlar rela-
tionsmodellen tre aspekter av data: datastruktur, dataintegritet och data-
manipulation. (Date, 1995)   
En relation är en tvådimensionell tabell. Tabellens rader representerar 
entiteter, medan kolumnerna representerar entitetens attribut. Raderna 
brukar kallas för tupler. Termerna relation, tupel och attribut har sitt 
ursprung i relationsmatematiken, den teoretiska grunden för relations-
modellen. För att en tabell ska utgöra en relation krävs att följande fyra 
krav är uppfyllda: 

 Alla tupler måste vara unika. 
 Tupler är oordnade.  
 Attribut är oordnade. 
 Alla attribut har atomära värden. 
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Att alla tupler måste vara unika kommer från att en relation utgör en 
matematisk mängd och att en matematisk mängd per definition inte 
tillåter dubbletter. På samma sätt följer att tuplerna inte kan vara ordnade 
eftersom en mängd saknar ordning. Attributen till en relation definieras 
också som en matematisk mängd och därmed saknar även attributen 
ordning. Om attributen i en relation kastas om är det alltså fortfarande 
samma relation. Att alla attribut måste ha atomära värden innebär att det i 
skärningen mellan en kolumn och en rad finns exakt ett värde. (ibid)   
En relationsmodell består av en mängd relationsdefinitioner eller så kal-
lade relationsscheman. Ett relationsschema representerar en entitetstyp 
och beskriver strukturen för den tabell där entitetstypens instanser lagras. 
I schemat specificeras namn och domän för entitetstypens olika attribut 
och de begränsningar som finns på attributens värden. En domän är den 
mängd av värden som ett attribut kan anta. (Ricardi, 2001)  
Som nämnts ovan handlar relationsmodellen också om dataintegritet. 
Reglerna för kandidatnycklar och främmande nycklar är exempel på 
integritetsregler.  En kandidatnyckel för en relation R är en delmängd av 
attributen i R, säg K, sådana att: 

1. Två skilda tupler i R inte kan ha samma värde för K. Detta kallas 
för unikhetsegenskapen. 

2. Ingen äkta delmängd av K uppfyller unikhetsegenskapen. 
Kandidatnyckeln sägs då vara oreducerbar. 

Kandidatnycklar är viktiga eftersom vi med hjälp av dem kan adressera 
enskilda tupler i ett system av relationer. Då relationer inte kan innehålla 
dubletter av tupler har varje relation minst en kandidatnyckel. I det fall då 
en relation har flera kandidatnycklar väljs en av dem ut som primärnyckel 
för att användas för identifiering av tupler. Den eller de kandidatnycklar 
som inte använts benämns alternativa nycklar. (Date, 1995) 
Det enda sättet att representera data i relationsmodellen är med hjälp av 
tabeller och attribut. Därför används relationernas nycklar för att beskriva 
sambanden mellan relationer. Vi illustrerar detta med ett exempel där vi 
använder exempelsambanden från avsnitt 4.1.2
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Figur 4-3: Exempelsambanden från avsnitt 4.1.2. 

 
I de fyra relationerna i figur 4-4 återfinns primärnycklarna i attributen 
längst till vänster. I relationen Anställd utgör t ex attributet ID primär-
nyckel. De skuggade attributen i relationen Anställd utgör så kallade 
referensattribut eller främmande nycklar. En främmande nyckel refererar 
alltid till en kandidatnyckel i en annan eller samma relation. Sambandet 
Anställd-Lönekonto är ett ett-till-ett-samband och kan därför represen-
teras på två olika sätt, antingen genom att ett främmande nyckelattribut 
läggs till relationen Lönekonto eller som här där den främmande nyckeln 
Kontonr förts in i relationen Anställd. I exemplet refererar attributet 
Kontonr i relationen Anställd till primärnyckeln Kontonr i relationen 
Lönekonto.  
    Anställd          Lönekonto 

 

 
 
 

 

 
     Butik        Kund 

  
 
 
 
 

 
Figur 4-4: Relationerna Anställd, Lönekonto, Butik och Kund. 

ID Namn Kontonr Butikskod

1 Anna 1001 C 

2 Oscar 1002 B 

3 Lisa 1003 A 

Kontonr Saldo 

1001 10.000 

1002 5.000 

1003 0 

Butikskod Namn 

A Fiskaffären 

B Matbutiken 

C Godishuset 

Kundnr Namn 

1 Oscar 

2 Malin 

3 Sofie 

Lönekonto 1:1Anställd 

Anställd 1:NButik 

Butik N:MKund 
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Ett-till-många-sambandet Butik-Anställd kan däremot bara representeras 
på ett sätt. En anställd kan bara arbeta på en butik och därför har den 
främmande nyckeln Butikskod förts in i Anställd-relationen. Eftersom 
varje butik kan ha flera anställda, och flervärda attribut inte är tillåtna, 
kan vi inte representera sambandet genom att införa en främmande nyckel 
för anställda i Butik-relationen. För att representera många-till-många-
sambandet Kund-Butik krävs att vi inför en ny relation. 
       Kund-Butik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4-5: Relationen Kund-Butik. 
 
I relationen Kund-Butik är attributen Kundnr och Butikskod främmande 
nycklar till relationerna Kund och Butik och tillsammans utgör de rela-
tionens primärnyckel. I relationen kan vi bland annat utläsa att kunden 
Oscar är kund hos Fiskaffären och Godishuset. 
(Riccardi, 2001) 
Relationsmodellen innehåller också en regel om referensintegritet: 

 En databas får inte innehålla några omatchade värden för 
främmande nycklar. 

Regeln innebär att man inte får tilldela en främmande nyckel ett värde till 
vilket det inte finns ett matchande värde hos den aktuella kandidatnyckeln 
i den aktuella relationen. Med andra ord: om B refererar till A, så måste A 
existera.  
Det sista området av relationsmodellen handlar om datamanipulation. 
Codd definierade relationsalgebran, en algebra bestående av åtta 
operatorer, för att kunna manipulera data i en relationsdatabas. Han 
delade in operatorerna i två grupper med fyra operatorer i vardera: 

1. De traditionella mängdoperatorerna: union, snitt, differens och 
kartesisk produkt. (Eftersom operanderna utgörs av relationer och 

Kundnr Butikskod

1 A 

1 C 

2 B 

3 B 

3 C 
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inte godtyckliga mängder har samtliga operander modifierats för att 
kunna tillämpas i relationsmodellen.) 

2.  De särskilda relationsoperatorerna: begränsning, projektion, join 
och division. 

Nedan ges något förenklade definitioner av operatorerna, först i skrift och 
sedan grafiskt i figur 4-6 på sida 26: 
Begränsning: Returnerar en relation bestående av alla tupler från en 
specifik relation som uppfyller ett angivet villkor.  
Projektion: Returnerar en relation bestående av alla tupler som återstår i 
en specifik relation efter det att vissa attribut eliminerats. 
Kartesisk produkt: Tillämpas på två specifika relationer: Returnerar en 
relation bestående av alla möjliga tupler som utgör en kombination av två 
tupler, en från varje relation.  
Union: Tillämpas på två specifika relationer: Returnerar en relation 
bestående av alla tupler som finns i någon eller båda relationerna. 
Snitt: Tillämpas på två specifika relationer: Returnerar en relation 
bestående av alla tupler som finns i båda relationerna. 
Differens: Tillämpas på två specifika relationer: Returnerar en relation 
bestående av alla tupler som finns i den första men inte den andra 
relationen.  
Join: Tillämpas på två specifika relationer: Returnerar en relation 
bestående av alla möjliga tupler som utgör en kombination av två tupler, 
en från varje relation, sådana att de två tuplerna har ett gemensamt värde 
för det eller de attribut som är gemensamma för de två relationerna. 
Division: Tar två relationer, en binär och en unär, och returnerar en 
relation bestående av alla värden av ett attribut i den binära relationen 
som matchar alla värden i den unära relationen. 
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Figur 4-6: Grafisk beskrivning av relationsalgebrans operatorer.
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4.2.2 Relationsdatabashanterare 
En relationsdatabashanterare är ett system där: 

1. Data uppfattas av användarna som grupperade i tabeller. 
2. De operatorer som användarna kan använda för att få ut data 

genererar nya tabeller från redan existerande tabeller. Operatorerna 
SELECT (begränsning), PROJECT (projektion) och JOIN 
förekommer i alla relationsdatabashanterare. 

SELECT-operatorn plockar ut angivna rader från en tabell, PROJECT-
operatorn plockar ut angivna kolumner och JOIN-operatorn förenar två 
tabeller genom att länka ihop dem över gemensamma värden i en gemen-
sam kolumn. Resultatet av dessa tre operatorer är, som tas upp i punkt 2, 
en ny tabell. Detta innebär att resultatet av en operation kan ges som 
indata till en annan operation. (Date, 1995) 
Enligt den första punkten kräver definitionen bara att databasen ska 
uppfattas som tabeller. Tabeller utgör den logiska strukturen i en rela-
tionsdatabashanterare, inte den fysiska strukturen. På den fysiska nivån 
kan systemet använda strukturer som indexering, hashning, pekarkedjor 
mm, förutsatt att det kan koppla samman dessa med tabeller på den 
logiska nivån. (ibid) 

4.3 SQL 
SQL står för Structured Query Language och är idag det i särklass vikti-
gaste språket för manipulering av relationsdatabaser. Det har standardise-
rats av the American National Standard Institute (ANSI) och används i de 
flesta kommersiella relationsdatabashanterare. Det innehåller uttryck för 
att modifiera databasscheman liksom uttryck för att manipulera innehållet 
i en databas. Konstruktionen och uttrycken i en specifik implementation 
av SQL, t ex i Oracle eller Microsoft SQL Server, varierar från ANSI-
standarden eftersom många databashanterare utvecklades före standarden 
togs fram och eftersom många tillverkare utökat språket med ny funk-
tionalitet. SQL-kommandon kan användas interaktivt som ett frågespråk 
eller inbakat i en applikation. SQL är inget programmeringsspråk utan 
snarare ett dataåtkomstspråk. (Kroenke, 2002) 
I Microsoft SQL Server används dialekten Transact-SQL eller T-SQL. T-
SQL är en utökad version av SQL som tillåter lagrade procedurer (eng 
stored procedures), IF och WHILE-satser och vissa funktioner och data-
typer som inte ingår i vanlig SQL. (Garcia m fl, 2000) 



 28

4.4 Microsoft SQL Server 
SQL Server är en relationsdatabashanterare. Det är den tredje största 
databashanteraren på världsmarknaden efter ledarna Oracle och DB2 från 
IBM. Den första versionen av SQL Server kom ut 1989. Produkten har 
sedan dess omarbetats och vidareutvecklats i flera omgångar. Den idag 
aktuella versionen, SQL Server 2000, släpptes den 9 augusti 2000 och 
kommer att beskrivas här. 
Ett SQL Server-system kan antingen implementeras som ett klient/server-
system eller på en fristående PC. Ett klient/server-system kan ha en två- 
eller tre-lager-arkitektur. Oavsett hur många lager som ingår ligger SQL 
Server-mjukvaran och databasen på en central dator, en databasserver. 
Systemets användare har separata datorer, så kallade klienter. Vid två-
lager-arkitektur kopplar användarna upp sig mot databasservern genom 
applikationer på deras egna datorer.  Vid tre-lager-arkitektur sker upp-
kopplingen via applikationer som körs på en separat dator, en applika-
tionsserver. När SQL Server implementeras på en fristående PC körs 
klient-applikationerna på samma dator som lagrar SQL Server-motorn 
och databasen. Denna typ av system kallas på engelska för ett desktop 
system. Strukturen lämpar sig väl om en databas bara ska användas av en 
användare eller flera användare som delar dator. (Garcia m fl, 2000) 
En SQL Server-databas utgörs av en uppsättning operativsystemsfiler. 
Det finns två typer av databasfiler: datafiler och loggfiler. I datafiler 
lagras data och objekt så som tabeller, index, vyer, utlösare och lagrade 
procedurer. I loggfiler lagras information om transaktioner. En databas 
måste ha minst två filer när den skapas, en datafil och en loggfil. Varje 
instans av SQL Server innehåller de fyra systemdatabaserna, master, 
model, tempdb och msdb och en eller flera användardatabaser. Master-
databasen lagrar all information på systemnivå. Den lagrar information 
om användarkonton, vilka databaser som finns och deras fysiska lagrings-
plats. I tempdb lagras temporära tabeller och temporära lagrade proce-
durer. Databasen omskapas varje gång SQL Server startas. Model-
databasen fungerar som en mall för alla databaser som skapas i systemet. 
När en creat database-sats exekveras skapas en ny databas genom att 
model-databasen kopieras. Msdb-databasen används av SQL Server 
Agent för schemaläggning och lagring av operationer. (ibid) 
SQL Server innehåller flera grafiska verktyg för att administrera och kon-
figurera SQL Server och designa och testa frågor för dataåtkomst. Två av 
dem beskrivs här: 

4.4.1 SQL Server Enterprise Manager 
Enterprise Managern är det främsta verktyget för administration i SQL 
Server. Verktyget kan användas för att: 

 Konfigurera alla SQL Server-alternativ för varje registrerad server. 
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 Skapa och administrera alla databaser, objekt, användare och 
tillstånd för varje registrerad server. 

 Anropa de guider som finns definierade för SQL Server. 
(ibid) 

4.4.2 SQL Query Analyzer 
Query Analyzern är ett grafiskt, gränssnitt för att designa och testa 
Transact-SQL-satser och skript. I verktyget ingår bland annat: 

 En texteditor för att skriva satser och skript. 
 Mallar för att förenkla framtagningen av Transact-SQL-satser. 
 Resultatvisning i ett rutnät eller i ett textfönster. 

(ibid) 

4.5 Åtkomst till databaser 
De sätt som rapporteringsverktyg kan kopplas upp mot databaser kan 
delas upp i två huvudkategorier: direkt åtkomst och indirekt åtkomst.  

4.5.1 Direkt åtkomst 
Tillverkare av databashanterare tillhandahåller klientmjukvara som 
rapporteringsverktyg kan använda för att koppla upp sig mot deras 
databasservrar. Genom att lägga till och initiera en viss databasservers 
klientmjukvara kan ett rapporteringsverktyg få direkt åtkomst till en 
databas. Direkt åtkomst är det snabbaste sättet att interagera med en 
datakälla. (Riccardi, 2001) 

4.5.2 Indirekt åtkomst via ODBC 
ODBC är en förkortning av Open Database Connectivity, en standardise-
rad metod för åtkomst till relationsdatabaser som utvecklats av Microsoft. 
Målet med ODBC är att göra det möjligt att komma åt data från alla typer 
av applikationer oavsett vilket databashanteringssystem som hanterar 
datat. ODBC gör detta genom att placera ett mellanlager, en drivrutin, 
mellan applikationen och databashanteraren. Drivrutinen utgörs av en 
samling datatyper och metoder och har till uppgift att översätta applika-
tionens frågor till kommandon som databashanteraren förstår. ODBC-
drivrutiner finns att tillgå till de flesta kommersiella databashanterare. 
(Riccardi, 2001) 
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Flera steg krävs för att en datakälla ska bli tillgänglig för ett rappor-
teringsverktyg med stöd för ODBC-åtkomst. Dessa visas i figur 4-7. För 
det första måste en hanterare för ODBC-drivrutiner vara installerad på det 
system där verktyget ska köras. Sedan måste drivrutiner för den aktuella 
databashanteraren vara installerade. Figuren visar två ODBC-drivrutiner, 
en för Oracle och en för Access. Slutligen måste databasen vara registre-
rad som datakälla hos drivrutinshanteraren. (ibid) 

 

 

 
 

Rapporteringsverktyget anropar drivrutinshanteraren för att begära åt-
komst till den aktuella datakällan. Drivrutinshanteraren avgör då vilken 
drivrutin som ska användas och upprättar en koppling mellan drivrutinen 
och verktyget. (ibid) 

4.5.3 Indirekt åtkomst via OLE DB 
OLE DB är en vidareutveckling av ODBC och en öppen standard för att 
ge åtkomst åt ett ännu större spektrum av datakällor. Medan ODBC 
skapades enbart för åtkomst till olika relationsdatabaser är OLE DB 
designat för både relations- och icke-relationsdatakällor som t ex hierar-
kiska databaser, e-post och filsystemslager, text, grafik och geografiskt 
data. (Data Interoperability Overview, 2001) 

Rapporterings-
verktyg

ODBC-
drivrutins-
hanterare 

Oracle-
drivrutin

Access-
drivrutin

Klient 

Databas 

Databas-
server 

Figur 4-7: ODBC-arkitektur för databasåtkomst. 
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Kapitel 5  
Report writers från olika tillverkare 
I detta kapitel beskrivs och jämförs rapporteringsverktyg från fyra stora 
tillverkare. Först beskrivs verktygen var för sig och sen följer ett jämfö-
rande avsnitt där de olika verktygens egenskaper sammanfattas i ett 
diagram. 

5.1 Val av rapporteringsverktyg 
Det finns ett stort antal olika rapporteringsverktyg på marknaden, men på 
grund av arbetets tidsmässiga begränsning har jämförelsen begränsats till 
fyra olika verktyg. För att jämförelsen ska vara så relevant som möjligt 
har jag valt att jämföra rapporteringsverktyg från fyra av de ledande 
tillverkarna på området: Microsoft Reporting Services, Cognos 
ReportNet, Crystal Reports/Enterprices samt MicroStrategy Report 
Services. 

5.2 Egenskaper som jämförts 
Följande egenskaper har jämförts: krav på databasstöd, rapportlayout, 
diagramfunktionalitet, interaktivitet inom enskilda rapporter samt navige-
ring mellan rapporter. Det finns andra egenskaper hos verktygen som 
hade varit intressanta att jämföra, men där en jämförelse inte varit prak-
tiskt genomförbar. Att jämföra egenskaper som prestanda, lättillgänglig-
het och utbyggbarhet hade t ex varit värdefullt, men hade krävt en alltför 
omfattande utredning.  

5.3 Microsoft Reporting Services  
Reporting Services utvecklades för att utöka Microsoft SQL Server med 
funktionalitet för rapporter. Verktyget lanserades den 27 januari 2004 och 
är Micrsofts första rapporteringsverktyg. Den första versionen är ett sepa-
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rat tillägg till SQL Server 2000, men när SQL Server 2005 släpps nästa år 
kommer Reporting Services ingå som en del av servern. Reporting 
Services innehåller verktyg för att designa, administrera och distribuera 
rapporter. Rapporterna kan innehålla data från en mängd olika typer av 
datakällor, men verktyget kräver stöd från en SQL Server för att kunna 
köras. (Reporting Services Product Information, 2004) 
Rapportlayouten i Reporting Services är fri, dvs de grafiska elementen 
som används för att visa data i rapporter hanteras som individuella objekt 
och kan placeras helt efter skaparens egna önskemål. När det gäller diag-
ram är Reporting Services ganska begränsat och möjligheterna att själv 
välja färger och andra visuella egenskaper är små. För att kunna visa flera 
mått i samma diagram krävs duala y-axlar. Detta stöds inte av Reporting 
Services. (Howson, 2004) 
Interaktivitet i rapporter kan delas upp i två områden: interaktivitet inom 
en enskild rapport och navigering mellan flera rapporter. Reporting 
Services erbjuder en något begränsad interaktivitet inom enskilda rappor-
ter. Verktyget har en unik möjlighet att visa en översiktlig bild av en 
detaljerad rapport, där läsare själva kan välja att gå ner på detaljnivå på 
utvalda delar. Översiktsbilden innehåller dock inga möjligheter till filt-
rering och sortering. Möjligheterna till navigeringen mellan rapporter i 
Reporting Services är bra. (ibid)  
I kapitel 7 ges en grundlig beskrivning av Reporting Services.   

5.4 Cognos ReportNet  
Cognos Inc. är en av världens ledande mjukvarutillverkare inom business 
intelligence-området. Företaget har haft stora framgångar med sitt rappor-
teringsverktyg Cognos Impromptu. I oktober förra året lanserade Cognos-
verktyget ReportNet, ett nytt verktyg för att designa, publicera och 
administrera rapporter. ReportNet består av en server, ett verktyg för att 
designa rapporter, ett administrations- och datamodelleringsverktyg samt 
en webbportal. För att kunna använda ReportNet behövs någon av de tre 
ledande databashanterarna DB2, Oracle eller SQL Server. (Rogge, 2003a) 
ReportNet har liksom Reporting Services en fri rapportlayout där de olika 
rapportelementen kan placeras fritt på rapportytan. Möjligheterna att 
skapa diagram är ganska begränsade. Verktyget stöder dock duala y-
axlar. (Howson, 2004) 
ReportNet visar rapporter i statiska sidor och har därmed inga interaktiva 
funktioner för enskilda rapporter. Däremot är navigeringsfunktionen 
mellan olika rapporter goda och det går även att lägga upp navigering till 
andra Cognos-verktyg. (ibid) 
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5.5 Crystal Reports och Crystal Enterprise 

Rapporteringsverktyget Crystal Reports är känt bland många företag, 
medan betydligt färre känner till produkten Crystal Enterprise. Crystal 
Reports är ett verktyg för att designa rapporter. Crystal Enterprise är en 
webbaserad plattform för att administrera och distribuera rapporter skapa-
de i Crystal Reports. Crystal Enterprise innehåller gränssnittet e-Portfolio, 
som kan användas för att titta på och exportera rapporter. Gränssnittet går 
att anpassas så att företag kan designa det efter sina önskemål. Då företag 
ska välja en plattform för hantering av databasbaserade rapporter begår de 
ofta misstaget att jämföra enbart Crystal Reports med plattformar från 
andra företag. Därmed missar de att väga in den funktionalitet som 
Crystal Enterprise erbjuder. Varken Crystal Reports eller Crystal 
Enterprise kräver stöd från någon databashanterare. (Howson, 2004), 
(Reporting, 2004) 
I Crystal Reports används en traditionell rapportlayout, där rapportytan är 
uppdelad i olika bands eller sektioner. Det finns en huvud-, en detalj- och 
en fotsektion. En tabells subtotalsrader kan inte placeras i detaljsektionen 
utan måste placeras i en huvud- eller fotsektion. Om en rapport ska inne-
hålla ett diagram måste diagrammet också placeras i rapportens huvud- 
eller fotsektion. Crystal Reports erbjuder relativt många olika diagram-
typer och de flesta typerna innehåller flera undertyper. (Reporting, 2004) 
Liksom Reporting Services erbjuder Crystal Reports goda möjligheter för 
navigering mellan olika rapporter, medan interaktiva funktionerna inom 
en enskild rapport är relativt begränsade. (ibid) 

5.6 MicroStrategy Report Services 
I plattformen MicroStrategy 7.5 från företaget MicroStrategy Inc har fem 
olika typer av business intelligence-verktyg sammanförts i en gemensam 
plattform. I MicroStrategy 7.5 ingår verktyg för ad hoc-frågor och rap-
portering, informationsdistribution, statistisk analys, OLAP samt affärs-
rapportering. Rapporteringsverktyget Report Services 7.5 lanserades i 
november förra året och är ett tillägg till MicroStrategy-plattformens 
Intelligence Server, en server optimerad för frågor, rapporter och avance-
rade analyser. MicroStrategy kräver inte stöd från någon databashante-
rare. (MicroStrategy 7i, 2003) 
För företag som redan använder MicroStrategy’s business intelligence-
plattform är Report Services ett intressant alternativ. Företag som redan 
har licenser till andra business intelligence-system bör dock inte välja 
Report Services, eftersom verktyget kräver en MicroStrategy-licens och 
företaget då får betala för två business intelligence-plattformar.  
(Rogge, 2003b) 
Report Services använder samma typ av bundna rapportlayout som 
Crystal Reports, vilket gör placeringen av rapportelement mindre flexibel 
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än i Micrsofts Reporting Services och Cognos ReportNet. När det gäller 
diagramfunktionaliteten är den dock bättre än hos både Reporting 
Services och ReportNet. Det finns stöd för duala y-axlar. (Howson, 2004) 
Report Services erbjuder goda interaktiva möjligheter både inom en 
enskild rapport och mellan olika rapporter. (ibid)   

5.7 Sammanfattande jämförelse  
I tabell 5-1 visas ett sammanfattande diagram med egenskaper hos de fyra 
rapporteringsverktyg som presenterats ovan. Syftet med diagrammet är att 
förse läsaren med en överblick över de olika verktygen. 

 

 

 Microsoft 
Reporting 
Services 

Cognos 
ReportNet 

Crystal 
Reports/ 

Enterprise 

MicroStrategy 
Report 

Services 

Krav på 
databasstöd 

SQL Server DB2, Oracle 
el SQL Server 

Nej Nej 

Rapportlayout Fri Fri I sektioner I sektioner 

Diagram-
funktionalitet 

Begränsad Begränsad Bra Bra 

Interaktivitet 
inom en 
enskild 
rapport 

Begränsad Saknas Begränsad Bra 

Navigering 
mellan 
rapporter 

Bra Bra Bra  Bra 

Tabell 5-1: Diagram över egenskaper hos olika report writers. 
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Kapitel 6  
Teknik kring report writers 
Här presenteras teknik som på olika sätt används av rapporterings-
verktyg. Utvecklingsplattformen .NET Framework används av många 
rapporteringsverktyg. De flesta delarna av Reporting Services är t ex 
implementerade genom .NET-teknik och Report Designer, verktyget för 
att designa rapporter, är integrerad i utvecklingsverktyget Visual Studio 
.NET. Även andra rapporteringsverktyg erbjuder sina användare möjlig-
heten att designa rapporter i Visual Studio. ASP.NET används i rapporte-
ringsverktyg för att skapa dynamiska webbsidor, en förutsättning för att 
kunna förse rapporter med interaktivitet.  
Många rapporteringsverktyg använder ett XML-Schema för att definiera 
rappporter. I Reporting Services används t ex XML schemat RDL för att 
representera rapportdefinitioner. XML beskrivs i avsnitt 6.2. 
Rapporteringsverktyg innehåller ofta delar implementerade som en 
webbservice eller Windows-service. Begreppen webbservice och 
Windows-service förklaras i avsnitten 6.3 och 6.4. Många rapporterings-
verktyg kräver att webbservern Internet Information Services (IIS) är 
installerat på det system där report writern körs. IIS beskrivs i avsnitt 6.5 

6.1 .NET Framework 
Våren 2002 lanserade Microsoft sin nya utvecklingsplattform .NET 
Framework. .NET är inte designad för någon specifik hårdvara eller något 
specifikt operativsystem. Plattformen är språkneutral och program som 
utvecklats körs direkt mot den. Det innebär att alla .NET-applikationer 
kan köras på varje system där .NET är implementerat. För att uppnå 
denna flexibilitet är .NET uppbyggd runt en virtuell maskin, Common 
Language Runtime (CLR).  CLR:en sköter kompilering, trådhantering, 
fjärrkopplingar och minneshantering med automatisk skräphantering. 
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.NET är inget programmeringsspråk, men det innehåller stöd för flera 
olika programmeringsspråk, däribland Visual Basic och C# (C-Sharp). 
(Databiten, 2004) 

6.1.1 Visual Studio .NET  
Visual Studio .NET är Microsofts utvecklingsverktyg för .NET-applika-
tioner. Det kan användas för utveckling i alla .NET-språk och innehåller 
gemensamma verktyg, en åtgärdslista och en debugger för felsökning. 
(ibid) 

6.1.2 ASP .NET 
ASP står för Active Server Pages (sv aktiva serversidor) och är en utveck-
lingsmiljö för att skapa dynamiska webbsidor. Till skillnad från statiska 
webbsidor, som består av en textfil skriven i HTML och därför ser likada-
na ut vid varje besök, möjliggör dynamiska webbsidor en kommunikation 
mellan en webbsida och dess besökare. Sidorna kan göras interaktiva och 
anpassas efter den aktuelle användaren. Dynamiken är också en förutsätt-
ning för att en webbsida ska kunna kopplas mot en databas. De aktiva 
serversidorna skrivs i något av skriptspråken VBScript eller JScript. 
VBScript är Microsofts egna skriptspråk och har stora likheter med 
programmeringsspråket Visual Basic. JScript är framtaget av Netscape. 
(Reilly, 2002) 
I ASP används server-side scripting, vilket innebär att skripten körs på 
servern och inte på användarklientens webbläsare. När användaren söker 
efter en webbsida skriven i ASP skickar webbläsaren en förfrågan om en 
fil med filändelsen .asp. Servern lokaliserar filen, men istället för att 
skicka den direkt till klienten så skickar den filen till en ASP-skriptmotor. 
Skriptmotorn, som är en del av serverns mjukvara, tolkar skriptet och 
genererar en HTML-ström som skickas till klienten. Klientens webbläsare 
behandlar HTML-koden och visar sedan webbsidan för användaren. 
Eftersom ren HTML skickas till klienten kan webbsidan ses i alla typer 
av webbläsare oavsett tillverkare eller version. (Bergström & Jansson, 
2002)  
ASP .NET är en uppföljare till den traditionella ASP:n och ingår i 
Microsofts .NET-koncept. Nackdelen med ASP är att användningen av 
skriptspråk begränsar utvecklingen av webbsidor. ASP .NET är imple-
menterat i en uppsättning klasser  som gör det möjligt att utveckla webb-
applikationer i alla de programmeringsspråk som stöds av .NET-platt-
formen.. Som webbserver används Internet Information Services (IIS). 
Mer om IIS finns i avsnitt 6.5. (Why ASP .NET?, 2003) 

6.2 XML  
XML står för eXtensible Markup Language och är i grunden en uppsätt-
ning regler för att med hjälp av tags (sv etiketter) dela upp ett dokument i 
delar och definiera dessa delar. Reglerna, som beskrivs i den så kallade 
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XML-specifikationen, togs fram av World Wide Web Consortium 
(W3C). XML är en metod för att lagra information på ett enkelt men 
välstrukturerat sätt. Formatet är speciellt anpassat för överföring via 
Internet, det är plattformsoberoende och är inte bundet till något specifikt 
programmeringsspråk. (Eriksson, 1999)  

6.2.1 Ett meta markup language 
Medan föregångaren HTML innehåller ett fixt antal fördefinierade tags, 
så finns det i XML möjlighet att definiera egna tags för att strukturera upp 
dokument. Tags måste utformas efter vissa bestämda specifikationer, men 
det finns ändå stort utrymme för flexibilitet. HTML benämns ett markup 
language, medan XML sägs vara ett meta markup language eftersom det 
finns möjlighet att skapa egna tags och därmed definiera sitt eget markup 
language. XML är således inte bara ett språk, utan ett språk med vilket 
andra språk kan beskrivas inom dess ram. Den inneboende utbyggbar-
heten är troligen XML:s största styrka. Företag, organisationer och hela 
branscher kan själva utveckla språk för att möta deras krav och utveck-
ling. (Eriksson, 1999) 

6.2.2 DTD:er och XML-Schemas 
Ett XML-dokument kan beskrivas med en Document Type Definition 
(DTD), men DTD:er har vissa begränsningar. För att möta de nya krav 
som ställs på XML utvecklade World Wide Web Consortium en ny 
definitionsmekanism: XML-Schemas. XML-Schemas ger en rad nya 
möjligheter att styra struktureringen av information. Några av fördelarna 
jämfört med DTD:er är:  

 XML-Schemas har fler och bättre möjligheter att definiera data-
typer och specificera begränsningar för datatypernas värden. 

 XML-Schemas använder namespaces. DTD:er har inte fullt stöd 
för namespaces. 

 XML-Schemas skrivs i XML och är därmed självbeskrivande, 
vilket DTD:er inte är. 

(Vad är XML-Schema och XML-DTD:er?, 2000) 
XML-Schemas är en W3C-rekommendation sedan maj år 2001. 
(eXtensible Markup Language [XML] Activity Statement, 2003) 

6.3  Webbservices 
Webbservices utgör en av grundstenarna för distribuerad databehandling 
över Internet. Webbservices gör funktionalitet i form av mjukvara 
tillgänglig över Internet så att program som PHP, ASP, JSP med flera kan 
göra anrop till ett program som körs på en annan server, en webbservice, 
och använda programmets svar på en webbsida eller i någon annan 
applikation. Principerna bakom en webbservice är enkla: 
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 Den som tillhandahåller webbservicen definierar ett gränssnitt till 
servicen, dvs bestämmer formatet för anrop till servicen och för de 
svar som servicen ska generera. 

 Ett program gör ett anrop till webbservicen över ett nätverk. 
 Webbservicen utför en uppgift och sänder ett svar till det 

anropande programmet. (Cooney, 2002) 
Gränssnittet beskrivs i en standard XML-notation i ett Web Service 
Description Langue (WSDL) dokument. Dokumentet beskriver vilka 
funktionaliteter webbservicen erbjuder, hur den kommunicerar och hur 
den kan nås. Gränssnittet döljer implementationsdetaljer för tjänsten 
vilket gör att den kan användas oberoende av vilken hårdvara eller 
mjukvaruplattform den är implementerad på och i vilket språk det är 
skrivet. (Rosander & Westlindh, 2003) 
Kommunikationen mellan servern som tillhandahåller en tjänst och den 
server som använder tjänsten sker via Simple Object Access Protocoll 
(SOAP), ett XML-baserat protokoll som används för kommunikation 
över HTTP. Hur SOAP-meddelandena för en tjänst ser ut och hur med-
delandena ska kommuniceras beskrivs i WSDL-dokumentet. (ibid) 

6.4   Windows-services 
Vissa program på en dator behöver kunna köras i bakgrunden, oberoende 
av de användarprogram som användaren kör. Konceptet Windows-
services utvecklades för att möta detta behov. En Windows-service skiljer 
sig från ett vanligt Windows-program i flera avseenden. Tjänsten kan t ex 
startas innan en användare loggat in. Systemet har en lista på de 
Windows-services som ska starta då systemet bootar. En tjänst kan 
dessutom köras på ett annat konto än den aktuella användaren. De flesta 
Windows-services tillhandahåller funktionalitet som behöver köras utan 
uppehåll och kan därför inte vara beroende av att en användare är inlog-
gad. Tjänster har därför sin egen process. Ett vanligt operativsystem inne-
håller flera Windows-services för att stödja olika funktioner i systemet. 
Dessutom installerar program som databashanterare och virusprogram 
sina egna tjänster. De flesta Windows-services saknar användargränssnitt. 
Istället används Service Control Manager för att kommunicera med tjäns-
terna. Genom managern kan tjänster stoppas, pausas och startas efter 
behov. (Hollis, 2001) 

6.5   Internet Information Services 
Internet Information Services (IIS) ingår som en komponent i Windows-
operativsystemet. Det är en fil- och webbapplikationsserver som kan 
användas på LAN (local area network), WAN (wide area network) och 
Internet. IIS innehåller program för att bygga och administrera webbsidor, 
en sökmotor och stöd för att bygga webbaserade applikationer med 
databaskoppling. Följande tjänster ingår i IIS:  
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 www – World Wide Web Service 
 FTP – File Transfer Protocol Service 
 SMTP – Simple Mail Transfer Protocol Service 
 NNTP – Network News Transport Protocol Service  

(What is IIS?, 2004) 
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Del III 

Reporting Services  
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Kapitel 7                                        
Beskrivning av Reporting Services 
I detta kapitel beskrivs Reporting Services. I introduktionen ges en kort 
presentation av produkten för att förse läsaren med en översiktlig bild. I 
avsnitt 7.2 beskrivs Reporting Services arkitektur och de olika komponen-
terna gås igenom. Avsnitten 7.3 till 7.5 behandlar i tur och ordning 
design av rapporter, hur rapporter visas samt hur rapporter adminis-
treras. I avsnitt 7.6 och 7.7 beskrivs URL-förfrågningar och program-
mering i Reporting Services. 

7.1 Introduktion 
Microsoft hade ursprungligen tänkt lansera Reporting Services som en del 
av den kommande versionen av SQL Server, SQL Server 2005. Versio-
nen, som utvecklas under kodnamnet Yukon, har drabbats av flera stora 
förseningar och kommer därför inte att nå marknaden förrän tidigast 
våren 2005.  Eftersom kunderna länge efterfrågat ett rapporteringsverktyg 
från Microsoft och intresset från de användare som testat Reporting 
Services varit stort, beslutade sig Microsoft för att släppa Reporting 
Services som ett separat tillägg till SQL Server 2000. Även lanseringen 
av Reporting Services blev senare än planerat, men den 27 januari 2004 
kom den första versionen för allmänt bruk. Tillägget är gratis för alla 
innehavare av en SQL Server 2000 licens. När SQL Server 2005 släpps 
kommer verktyget att ingå som en del av servern. 
Rapporterna lagras i en SQL Server-databas i en central rapportserver. 
Därför krävs en SQL Server för att Reporting Services ska kunna köras. 
Rapporterna kan dock baseras på data från en mängd olika typer av data-
källor.  
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7.1.1 Business intelligence för fler 
Att utveckla system för business intelligence har tidigare varit kostsamt 
och därför något som endast större företag haft råd med. Genom att sänka 
den totala kostnaden för utveckling och användande av business 
intelligence-applikationer vill Microsoft nu även sikta in sig på mindre 
företag. Före lanseringen av Reporting Services var det enda sättet för 
SQL Server 2000-användare att få ut information från databaser över 
Internet eller ett intranet att skriva dynamiska webbsidor eller att använda 
sig av tredjepartsverktyg. Att programmera dynamiska webbsidor tar tid 
och kräver avancerad kunskap och att använda tredjepartsverktyg är ofta 
dyrt. Med Reporting Services ska det gå att skapa och administrera 
avancerade rapporter utan att skriva en enda rad kod. Samtidigt vill 
Microsoft underlätta för utvecklare som genom egen kod vill vidare-
utveckla eller integrera plattformen i andra system. 
Microsoft framhåller dock att även om verktygen för att designa och 
administrera rapporter är enkla att använda så är de inte framtagna för 
nybörjare. För att skapa rapportdefinitioner måste användaren veta hur 
man skapar en koppling till en datakälla, skapar frågor och eventuellt 
också hur man skriver uttryck. För den som ska administrera rapporter är 
kunskap om systemadministration och mellanlagerapplikationer en stor 
hjälp. 

7.1.2 Vilka funktioner ingår?  
Reporting Services täcker alla delar från skapande, hantering, lagring och 
uppdatering till distribution och presentation av både traditionella pap-
persorienterade rapporter och interaktiva webbaserade rapporter. För att 
understryka att Reporting Services är ett komplett rapporteringsverktyg 
talar Microsoft om en ”full reporting life cycle”. I rapportlivscykeln ingår 
tre separata aktiviteter:  

 Report authoring (definition av rapporter) 
Ett verktyg för att författa rapporter används för att skapa rapport-
definitioner. I en rapportdefinition definieras rapportens datainne-
håll i form av datakällor och frågor, rapportens layout och övriga 
egenskaper. Verktyget Report Designer kan användas för att skapa 
rapportdefinitioner. 

 Report management (administrering av rapporter)  
Denna aktivitet handlar om att administrera publicerade rapporter. 
Webbapplikationen Report Manager kan användas för att administ-
rera rapporter och rapporteringsmiljön.  Med Report Managern kan 
användare bland annat skapa kataloger för att organisera rapporter-
na, hantera rapporthistorik och cachning samt göra säkerhetsinställ-
ningar. 

 Report delivery (distribution av rapporter) 
Den sista aktiviteten handlar om att leverera rapporter till systemets 
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slutanvändare, dvs de som man vill ska få del av informationen. 
Rapporter kan distribueras på två olika sätt: on-demand (sv på 
begäran) eller via schemalagd eller händelsestyrd rapportering. Vid 
on-demand kan användarna själva ta fram rapporter genom att 
koppla upp sig mot rapportservern via en vanlig webbläsare. Vid 
schemalagd eller händelsestyrd rapportering kan rapporter distri-
bueras via e-post eller fildelning.  
 
Beroende på hur en rapport ska användas lämpar sig olika format 
olika väl. Rapporter kan genereras i format lämpade för webben,  
t ex i HTML, eller i utskriftsvänliga format som PDF eller i data-
format som XML eller Excel. Eftersom genereringen av rapporter 
är skild från skapandet av rapportdefinitioner kan en och samma 
rapport genereras i flera olika format.  
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7.2 Arkitektur och komponentöversikt 
Reporting Services är uppbyggd i en komponentbaserad tre-nivå-
arkitektur med ett serverlager, ett applikationslager och ett databaslager. 
De tre huvudkomponenterna är: 

 Report Server  
 Report Manager 
 Report Server-databasen 

Serverlagret består av Report Server – rapportservern – och innehåller 
funktioner som program i applikationslagret kan använda sig av. Server-
lagret utgör navet i Reporting Services och återfinns mitt i figur 7-1. Över 
rapportservern är applikationslagrets olika delar utritade. I applikations-
lagret finns alla de program som kommunicerar med och använder rap-
portservern. Förutom Report Manager består lagret av Report Designer 
och olika typer av kommandoradsverktyg och tredjepartsverktyg. Även 
en webbläsare har ritats ut. Det behövs inget särskilt verktyg för att titta 
på rapporter utan användare kan koppla upp sig mot servern via en vanlig 
webbläsare. Längst ner i figuren finns databaslagret med rapportserver-
databasen och de datakällor som lagrar de data som ska visas i rappor-
terna. 

Figur 7-1: Reporting Services arkitektur. 
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7.2.1 Report Server 
Report Server-komponenten i serverlagret utgör själva navet i Reporting 
Services och är byggt med ASP.NET-teknik och implementerad som en 
webbservice och Windows-service. Internet Information Services (IIS) 
måste därför finnas på det system där rapportservern ska installeras. Som 
framgår av figur 7-1 är hanteringen av rapportdata distribuerad på flera 
olika subkomponenter. Den modulära arkitekturen gör att subkomponen-
terna kan byggas på för att förse servern med extra funktionalitet. Det är 
också möjligt att integrera komponenterna i kundlösningar. 
Rapportprocessorn behandlar rapporter, dvs exekverar frågor, evaluerar 
uttryck och genererar rapporter i outputformat. Den har också till uppgift 
att tillhandahålla ögonblicksrapporter (snapshots) och hantera cachning 
av rapporter genom att hämta och lagra rapporter i rapportserverdataba-
sen. Schemaläggnings- och distributionsprocessorn hanterar scheman och 
distribution för schemalagd och händelsestyrd rapportering. Rapportser-
vern hanterar också säkerhet genom att stödja och genomföra säkerhets-
policys och autorisering. 
Report Server-komponentens hela funktionalitet nås via ett webbservice-
gränssnitt. Funktioner för att köra rapporter och navigera bland rapporter-
na på servern kan också nås via URL-förfrågningar.  
Ett av Microsofts designmål var att genom så kallade extensions erbjuda 
utvecklare stora möjligheter att bygga ut Reporting Services. Det finns 
fyra typer av extensions: datahanteringstillägg, distributionstillägg, 
säkerhetstillägg och genereringstillägg. Genom ett datahanteringstillägg 
kan Reporting Services kopplas upp mot nya datakällor. Ett datahante-
ringstillägg utökar funktionaliteten i både rapportservern och Report 
Designer-verktyget. Genom ett distributionstillägg kan utvecklare skapa 
ett alternativ till e-post- och fildelningsdistributionerna. Ett säkerhets-
tillägg ersätter Windows-autentisering med en kundanpassad autentise-
ringsmekanism och ett genereringstillägg möjliggör exportering av 
rapporter utöver de format som redan ingår i Reporting Services.  

7.2.2 Report Manager 
Report Manager är ett webbaserat verktyg för att administrera rapporter 
och göra dem tillgängliga för rapportsystemets slutanvändare. Report 
Manager installeras på en webbserver och kräver att det finns en IIS-
server installerad på systemet där verktyget ska köras. Report Managern 
erbjuder ett användargränssnitt till en rapportserver. Gränssnittet utgörs 
av webbsidor och kontroller. Det finns sidor för att titta på och söka efter 
rapporter, ställa in egenskaper, skapa och redigera prenumerationer, 
scheman, delade datakällor och roller.  

7.2.3 Report Designer 
Report Designer är ett verktyg för att skapa och publicera rapporter på en 
rapportserver. Verktyget har ett grafiskt gränssnitt för att definiera data-
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källor, frågor och layout och lägga till interaktiva egenskaper hos rappor-
ter. Istället för att skapa en helt ny utvecklingsmiljö för Reporting 
Services-rapporter har Microsoft integrerat Report Designer i sin utveck-
lingsmiljö för .NET-applikationer, Visual Studio .NET 2003. Nästa ver-
sion av SQL Server, SQL Server 2005, kommer också att administreras 
från Visual Studio .NET. Om .NET Framework 1.1 inte finns installerat 
på det system där Reporting Services ska installeras läggs plattformen 
automatiskt till under installationen av Reporting Services. För att Report 
Designer-verktyget ska fungera måste man däremot själv installera Visual 
Studio.NET om det inte redan finns på systemet. Alla versioner av Visual 
Studio .NET 2003 och standardversioner av Visual Basic .NET, C# .NET,  
C++ .NET och J# .NET går bra. Report Designer kan installeras på sam-
ma dator som rapportserverkomponenterna eller på en separat dator.  
När Report Designer installeras förses Visual Studio med funktionalitet 
för Reporting Services-rapporter. Rapporter skapas genom att ett nytt 
rapportprojekt öppnas. Ett rapportprojekt kan innehålla flera rapporter.  
När en rapports frågor, layout och andra uttryck är klara genererar Visual 
Studio en rapportdefinition och rapporten kan publiceras på en rapport-
server. 

7.2.4 Kommandoradsverktyg 
Reporting Services innehåller följande fyra kommandoradsverktyg : 

 rsconfig – används för att modifiera kopplingen mellan en rapport-
server och en databasserver. Eftersom rapportservern krypterar 
information för att komma åt en databas måste rsconfig användas 
för att modifiera informationen om en databaskoppling.  

 rs – används för att köra skript. Med Visual Basic .NET skript kan 
man publicera rapporter, skapa objekt i en rapportserverdatabas 
mm. 

 rskeymgmt – används för att lagra krypterade nycklar.  
 rsactivate – används för att aktivera en rapportserver i ett nätverk 

av rapportservrar.  

7.2.5 Tredjepartsverktyg 
De verktyg som ingår i Reporting Services är baserade på öppna API:n 
som är tillgängliga för alla användare. Mjukvaruutvecklare kan använda 
gränssnitten för att bygga tredjepartsverktyg för alla faser av den så 
kallade rapportlivscykeln. 

7.2.6 Webbläsare som stöds av Reporting Services 
För att köra rapporter on-demand kopplar användare upp sig mot rapport-
servern via en webbläsare. Även om rapporter kan exporteras till andra 
skrivbordsverktyg så utgör HTML 3.2 eller HTML 4.0 standardformatet 
för genererade rapporter. Vilket av HTML-formaten som används avgörs 
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av den typ av webbläsare som användaren har. Rapporter kan visas i alla 
webbläsare som stöder HTML 3.2 eller HTML 4.0, men funktionaliteten 
kan variera hos olika webbläsare och beroende på om det är möjligt att 
använda skript eller inte.   

7.2.7 Report Server-databasen 
Report Server-databasen är en SQL Server-databas där data från 
Reporting Services som rapportdefinitioner, rapportmetadata, cachade 
rapporter och ögonblicksrapporter lagras. Databasen lagrar också säker-
hetsinställningar, krypterad data, schemaläggnings- och distributionsdata 
samt information om olika tillägg. Den kan installeras på samma dator 
som rapportservern, men kan också ligga på en separat server eller sepa-
rat kluster. Åtkomst till databasen sker via rapportservern. Report 
Managern, Report Designern och kommandoradsverktygen använder 
rapportserverns programmeringsgränssnitt för att koppla upp sig mot 
databasen. SQL Server-verktyg kan användas för att skapa en backup av 
databasen. 

7.2.8 Datakällor 
Reporting Services kan kopplas upp direkt mot SQL Server och Oracle 
och erbjuder indirekt uppkoppling mot alla datakällor som kan nås via 
ODBC eller OLE DB. 

7.3 Designa rapporter 
En rapport är en kombination av tre typer av information: 

 Data 
Information om den datakälla som ska användas samt de frågor 
som ska tillämpas på datakällan för att ta fram data.  

 Layout 
Information om vilket eller vilka typer av grafiska objekt som ska 
användas för att presentera datat.  

 Egenskaper 
Information om egenskaper hos rapporten såsom upphovsman, 
parametrar, bilder mm. 

I en rapportdefinition ingår alla dessa tre delar. Att designa en rapport i 
Reporting Services är det samma som att skapa en rapportdefinition.  

7.3.1 Datakällor och datasets 
Att definiera data för en rapport innebär att skapa en koppling till en 
datakälla, definiera en fråga och en lista med de fält som ska användas i 
rapporten. I Reporting Services innehåller en datakälla information om 
namnen på servern och databasen där data ska hämtas samt säkerhets-
information. Informationen i en datakälla varierar beroende på vilken typ 
av databas som ska användas. En datakälla kan definieras inuti en enskild 
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rapport eller delas av flera rapporter. Definitionen för en delad datakälla 
lagras i en separat fil i rapportprojektet och när rapporterna i projektet 
publiceras på rapportservern publiceras också datakällan. 
Ett dataset i Reporting Services innehåller information om frågan och den 
lista med fält som ska användas i en rapport. Det innehåller också en 
pekare till den datakälla som frågan ska tillämpas på. Samma rapport kan 
ha flera dataset.  

7.3.2 Report items – rapportelement 
Report items är element för att visa data och grafik i en rapport. Det finns 
sex olika element: Rectangle (rektangel), TextBox (textruta), Image (bild), 
Line (linje), Subreport (underrapport) och DataRegion (dataregion). Data-
regioner används för att visa data från ett dataset. Reporting Services 
innehåller fyra olika dataregionskontroller: Table (tabell), Matrix (mat-
ris), Chart (diagram) och List (lista). Här ges en beskrivning av varje rap-
portelement: 

 Rectangle 
En rektangel kan användas på två sätt, antingen som ett grafiskt 
element eller som en behållare (eng container) för andra rapport-
element. Rapportelement som är placerade i en rektangel kan flyt-
tas tillsammans med rektangeln. Att gruppera element inuti en rek-
tangel är därför ett bra sätt att hålla ihop elementen.  

 TextBox 
All text i rapporter visas genom textrutor. Om text ska visas i en 
tabell eller en matris innehåller tabellens eller matrisens celler text-
rutor. Textrutor kan placeras var som helst på en rapport och kan 
innehålla text, databasfält eller uträknad data. Om egenskapen 
CanGrow sätts till true tillåts en textruta att expandera så att rutans 
innehåll får plats. En nackdel är dock att rutorna endast expanderar 
på höjden och inte på bredden. En annan brist hos kontrollen är att 
den inte stöder Rich Text Format (RTF). Teckensnitts-egenskaper 
kan tillämpas på hela textrutor, men inte på individuella bokstäver 
eller ord. Stödet för Rich Text Format är dock starkt efterfrågat av 
kunderna och enligt Microsoft kommer det att ingå i nästa version 
av Reporting Services.           

 Image 
Bildelementet innehåller en referens till en bild. I Reporting 
Services kan bilder hanteras på tre olika sätt. De kan bäddas in 
direkt i en rapport, lagras på rapportservern eller i en databas. Om 
en bild bäddas in i en rapport lagras bilden som text direkt i rap-
portdefinitionen. En inbäddad bild är alltid tillgänglig när rapporten 
ska köras, men gör samtidigt att rapportdefinitionen blir större. Om 
en bild från rapportservern används innehåller bildelementet en 
sökväg till bildens plats på servern. När bilden läggs till lagras den 
som en separat fil i ett rapportprojekt. När projektets rapporter 
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publiceras på rapportservern publiceras också bilden. Rapport-
serverbilder lämpar sig väl för logotyper och statiska bilder som 
delas av flera rapporter. Rapportdefinitioner med serverbilder är 
mindre än definitioner med inbäddade bilder. Rapporter kan också 
innehålla bilder lagrade som binära objekt i en databas utanför 
rapportserverdatabasen. 

 Line 
En linje är ett grafiskt element som kan placeras var som helst i en 
rapport. Den definieras med en start- och en slutpunkt och kan 
tilldelas ett antal formateringsegenskaper så som tjocklek och färg.  

 Subreport 
En underrapport är ett container-element, men istället för att inne-
hålla andra rapportelement innehåller det en länk till en annan rap-
port på rapportservern. Rapporten som elementet refererar till kan 
antingen vara en fullständig rapport, som kan köras fristående, eller 
en rapport framtagen enbart för att inkluderas i en annan rapport. 
Underrapporter är bra om man vill återanvända en rapportdefinition 
i flera olika rapporter.  
Dataregioner erbjuder till stora delar samma funktionalitet som un-
derrapporter, men med bättre prestanda. Eftersom rapportservern 
behandlar varje instans av en underrapport som en separat rapport, 
är det i vissa fall bättre att använda nästlade dataregioner istället för 
underrapporter.      

 Table 
En tabell är en dataregion där data presenteras i rader och kolum-
ner. Antalet kolumner är fixt, medan antalet rader i tabellen beror 
på datasetets data. I tabeller kan data grupperas och sorteras och 
delsummor (subtotals) kan läggas in. 

 Matrix 
I vissa rapporteringsverktyg används termerna crosstab eller pivot 
table istället för matris. I en matris är både raderna och kolumnerna 
bundna till värden i ett dataset och cellerna i skärningen mellan 
rader och kolumner innehåller beräknade värden. Till skillnad från 
en tabell där uppsättningen kolumner är statisk kan en matris ha 
dynamiska kolumner. Antalet kolumner som visas i en rapport 
beror då på informationen i det underliggande datasetet. Dynamis-
ka kolumner och rader används för att gruppera data efter fält. Det 
finns också funktionalitet för att sortera data och lägga in delsum-
mor. 

 Chart 
Diagram används för att presentera data grafiskt. Ett diagram är 
kopplat till ett dataset, men kan inte innehålla andra rapport-
element. Reporting Services innehåller nio olika diagramtyper 
däribland tårtdiagram, stapeldiagram och linjegraf. De flesta diag-
ramtyper innehåller också två eller tre undertyper.  
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 List 
En lista presenterar data i friform. Olika rapportelement, som text-
rutor, bilder och dataregioner kan placeras fritt inuti en listkontroll. 
En lista kan innehålla ett obegränsat antal rapportelement. När rap-
porten generaras upprepas rapportelementen i listan för varje grupp 
eller rad i det underliggande datasetet. Listor kan vara nästlade.    

Varje rapportelement innehåller ett style-element (sv formatelement) med 
information om rapportelementets visuella egenskaper. Style-elementet 
har attribut som kantstorlek, kantfärg, bakgrundsfärg, bakgrundsbild, typ-
snitt, teckenstorlek mm. Vissa egenskaper kan bara tillämpas på en del av 
rapportelementen. Attributet bakgrundsbild kan t ex bara tillämpas på 
elementen rektangel, textruta, lista, matris och tabell. 

7.3.3 Rapportlayout 
En rapport är layoutmässigt uppbyggd i tre huvudområden: ett sidhuvud, 
en sidfot och en kropp. Innehållet i sidhuvuden och sidfötter upprepas 
överst och underst på varje sida. En rapport behöver varken innehålla 
sidfot eller sidhuvud och om det används kan man välja att inte visa sid-
huvud eller sidfot på rapportens första och sista sida. Sidhuvuden och sid-
fötter kan innehålla rapportelementen rektangel, textruta, bild och linje. 
Rapportkroppen innehåller rapportens data och kan innehålla samtliga 
typer av rapportelement. I Reporting Services är placeringen av rapport-
element helt fri och inte bunden till olika sektioner eller bands, vilket är 
vanligt hos andra rapportverktyg.  

7.3.4 Interaktivitet i rapporter 
Traditionella pappersorienterade rapporter är statiska och erbjuder inga 
möjligheter för läsarna att påverka innehållet eller utseendet i rapporterna. 
Med HTML, som utgör standardformatet för genererade rapporter i 
Reporting Services, går det däremot att skapa dynamiska rapporter där 
läsarna aktivt kan bestämma vilken data som ska visas och hur den ska 
visas. Rapporter kan förses med flera olika typer av användarinteraktivi-
tet. Här beskrivs de möjligheter som finns: 

 Parametrar 
Det finns två kategorier av parametrar: frågeparametrar och rap-
portparametrar. En frågeparameter skickas till den fråga som fyller 
datasetet med data från datakällan. Med hjälp av frågeparametrar 
kan användare således påverka vilken data som visas i en rapport. 
Rapportparametrar kan användas vid beräkningar av uttryck och 
för att visa globala variabler som t ex den aktuella användaren, 
datum och tid. De parametrar vars värden ska bestämmas av använ-
daren kan vara kopplade till en vanlig textruta där användaren skri-
ver i ett värde eller en lista med giltiga värden som användaren kan 
välja ifrån. Listan kan vara statisk eller kan uppdateras dynamisk 
med data från ett data set. 
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 Filter 
Filter kan användas för att filtrera data efter det att datat plockats ut 
från datakällan. Detta är användbart vid ögonblicksrapporter där 
det lagrade, underliggande datat är statiskt. Med hjälp av filter går 
det fortfarande att begränsa de data som ska visas i en rapport. 
Filter är också bra om man har en datakälla som inte har stöd för att 
filtrera data genom frågeparametrar.  

 Länkar 
Textrutor och bilder kan förses med länkar. Det finns tre olika 
typer av länkar:  

o En drillthrough-länk är en länk till en annan rapport på rap-
portservern, en drillthrough-rapport. Drillthrough-rapporter 
innehåller ofta detaljer om en viss del av en översiktlig rap-
port. Om en översiktlig rapport innehåller en sammanställ-
ning av försäljningssiffrorna för ett företags olika produkter, 
kan t ex en drillthrough-rapport innehålla statistik för en en-
skild produkt eller produktklass. Drillthrough-rapporter inne-
håller ofta parametrar, vars värden vidarebefodras från över-
siktsrapporten via drilltrough-länken. Alla rapporter som är 
lagrade på rapportservern kan användas som drillthrough-
rapporter. 

o En hyperlänk utgörs av en länk till en webbsida. En hyper-
länk kan vara en statisk URL eller utgöras av ett uttryck som 
evalueras till en URL. I första hand används hyperlänkar för 
att hänvisa till sidor utanför rapportservern, men eftersom 
rapportservern kan nås via URL-förfrågningar går det även 
bra att använda hyperlänkar för att länka till rapporter på 
servern. 

o En bookmark-länk används för att navigera inom den rapport 
där länken finns. Genom att klicka på länken kan användare 
flytta till ett annat område eller en annan sida av rapporten. 
Bokmärken kan sättas på alla typer av rapportelement, men 
endast textrutor och bilder kan förses med länkar till bok-
märken.  

 Dolda element 
Ibland är det önskvärt att dölja vissa rapportelement när rapporten 
skapas, så att inte all information presenteras för användaren på en 
gång och för att användaren själv ska kunna välja vad han eller hon 
vill se. Alla typer av rapportelement, inklusive grupper, kolumner 
och rader i tabeller och matriser kan döljas. Ett elements synlighet 
kan göras beroende av värdet på data i rapporten. T ex kan man 
välja att endast visa siffror som är större än noll och dölja alla 
negativa poster. Ett elements synlighet kan också kopplas till ett 
annat rapportelement, ett toggle-element och användaren kan då 
avgöra om elementet ska visas eller inte genom att klicka på 
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toggle-elementet. 
Dolda element används främst för att en enda rapport ska kunna 
visa data på flera olika nivåer. Användare ska utifrån en översiktlig 
rapport kunna plocka ut detaljerad data över en viss del. En rapport 
med denna egenskap kallas för en drilldown-rapport. 

 Dokumentöversikter 
En document map eller dokumentöversikt kan användas för att 
göra det möjligt för användare att navigera till olika delar i en 
rapport. När rapporten genereras i HTML, Excel eller PDF, visas 
en dokumentöversikt vid sidan av rapporten. När man klickar på en 
rubrik i översikten uppdateras rapporten och det område av rappor-
ten som är kopplad till rubriken visas. 

7.3.5 Report Definition Language (RDL) 
Microsoft har utvecklat Report Definition Language (RDL), ett XML- 
Schema för att representera rapportdefinitioner i Reporting Services. RDL 
är uppbyggt av XML-element som definierar de tre typerna av rapportin-
formation som beskrivs ovan. XML-Schemat är öppet och utvecklare kan 
bygga ut det med ytterliggare attribut och element. De applikationerna 
som använder RDL kan delas in i två grupper: konsumenter och produ-
center. Konsumenter är applikationer som kan tolka RDL och generera 
rapporter för slutanvändare. Report Server-komponenten är ett exempel 
på en RDL-konsument. Producenter är applikationer som kan generera 
RDL utifrån input från ett rapportdesignverktyg. Report Designer-
klienten är ett exempel på en RDL-producent.  
RDL finns dokumenterat i Report Definition Language Specification. I 
dokumentet beskrivs schemats struktur och semantik genom diagram, 
tabeller och text. Egentligen krävs ingen kunskap om syntaxen i RDL för 
att skapa rapportdefinitioner, eftersom det finns verktyg som genererar 
RDL, men att läsa igenom specifikationsdokumentet är ett bra sätt att 
skapa sig en överblick över de möjligheter som finns för rapporter i 
Reporting Services. Där kan man lätt se vilka grafiska element som finns, 
vilka egenskaper olika element har och hur elementen är relaterade till 
varandra. 
Förutom Report Designer kan alla applikationer som kan generera RDL-
filer användas för att designa rapporter. Rapportdefinitionerna som gener-
eras av verktygen sparas i XML-filer med filändelsen .rdl. Filerna kan 
sedan redigeras i Report Designer, i en vanligt textredigerare eller något 
annat verktyg som kan användas för att redigera XML. 

7.3.6 Att skapa rapporter i Report Designer 
Följande aktiviteter ingår vid designen av en rapport i Reporting Services: 

1. Skapa en koppling till den eller de datakällor som ska användas i 
rapporten. 



 53

2. Definiera de frågor som ska användas för att skapa rapportens 
dataset. (En rapport kan ha ett eller flera dataset.) 

3. Lägga ut och arrangera de element och dataregioner som ska ingå i 
rapporten. 

4. Koppla ihop rapportens dataregioner med fält i datasetet eller data-
seten. 

5. Förse rapporten med eventuella parametrar och interaktiva egen-
skaper. 

6. Definiera rapportelementens egenskaper som sorteringar, grupper-
ingar och layout. 

Report Designer innehåller ett grafiskt gränssnitt för att utföra de olika 
aktiviteterna. Det finns tre sätt att skapa rapportdefinitioner i Report 
Designer: skapa en blank rapport och manuellt lägga till frågor och 
layout, använda en guide (wizard) som automatiskt skapar en tabell eller 
en matris eller importera en existerande rapport från Microsoft Access. 
Den guide som ingår i Report Designer är väldigt outvecklad och knap-
past så automatisk som Microsoft vill påskina. De olika aktiviteterna är 
ihoplänkade i guiden, men inom större delen av aktiviteterna måste 
användaren fortfarande göra lika mycket jobb som utan guiden. Det är 
endast när det gäller layouten som guiden sköter jobbet. Det finns ett fåtal 
mallar med olika typsnitt och färger att välja på. Eftersom guiden i dagens 
läge varken ger särskilt mycket hjälp eller erbjuder tillräcklig flexibilitet 
vid utformning av rapportelement, rekommenderar jag att man utgår från 
en blank rapport när man ska ta fram en ny rapport.  
Här visas genom ett praktiskt exempel hur man steg för steg skapar en 
enkel rapport med en tabell utifrån en blank rapport. I exemplet används 
exempeldatabasen AdventureWorks2000 som följer med i Reporting 
Services. Databasen innehåller data om personal, tillverkning, produktion 
och försäljning i ett fiktivt cykelföretag. Databasen installeras under 
installationen av Reporting Services, men hamnar inte automatiskt i sys-
temets SQL Server, utan måste kopieras över dit innan den kan användas 
i Reporting Services. Eftersom Report Designer är integrerat i Visual 
Studio .NET 2003 är första steget för att skapa en rapport att skapa ett 
nytt projekt i Visual Studio. I startsidan för Visual Studio klickar du på 
knappen New Project och en dialogruta öppnas. 
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Figur 7-2: Fönster för att skapa ett projekt i Visual Studio. 
I listan över projekttyper, välj Business Intelligence Projects. Välj sedan 
mallen Report Project. Döp projektet till Basic Project eller något annat 
lämpligt namn och tryck på OK för att skapa projektet. 
Nästa steg är att lägga till en 
rapportfil till projektet. Detta kan 
göras i Solution Explorern i det 
övre högra hörnet i Visual 
Studio. Om fönstret inte är syn-
ligt välj Solution Explorer i View 
-menyn för att visa fönstret. 
Högerklicka på Reports-katalo-
gen, peka på Add och välj Add 
New Item. I dialogrutan som 
visas väljer du mallen Report för 
att skapa en blank rapport. Döp 
slutligen rapporten till Employee 
Report.rdl och klicka på Open. 

 

Figur 7-3: Solution Explorer 
 i Visual Studio. 
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Report Designer innehåller tre olika områden: Data, Layout och Preview. 
Med hjälp av flikar väljer du vilket område som ska vara aktivt. 

 
 

Vi har skapat en rapportfil och allt är klart för att gå igenom de sex aktivi-
teterna för att definiera en rapportdefinition. Först ska en koppling till en 
datakälla sättas upp. Välj fliken Data om dataområdet inte redan är akti-
verat. Välj sedan New Dataset i 
listan överst i dataområdet för att 
specificera kopplingen till en data-
källa. Dialogrutan Data Link 
Properties visas. Vid punkt ett ska 
namnet på servern där datakällan 
finns anges. I det här exemplet ska 
du ange namnet på den SQL Server 
där exempeldatabasen 
AdwentureWorks2000 finns. Vid 
punkt två välj alternativet Use 
Windows NT Integrated Security. 
(Windows NT Integrated Security 
kräver att den inloggade användaren 
har åtkomsträttigheter till exempel-
databasen.)Vid den tredje punkten 
anger du namnet på exempeldata-
basen genom att skriva in 
AdventureWorks2000 i fältet 
eller välja databasen i listan. 
Tryck slutligen på knappen Test 
Connection för att kontrollera att kopplingen till databasen fungerar. Om 
allt är som det ska, tryck på OK. 

Flikar för Data-, Layout-  
och Preview-områdena 

Lista för att skapa en  
koppling till en datakälla 

Figur 7-4: Dataområdet i Report Designer. 

Figur 7-5: Dialogruta för att definiera en 
koppling till en datakälla. 
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Nästa steg är att definiera den fråga som ska användas på databasen. I 
exemplet ska vi skapa en rapport som visar de anställda i det fiktiva 
cykelföretaget. Varje rad i rapporten ska innehålla information om en 
anställds namn, namnet på den avdelning där den anställde arbetar samt 
när anställningen påbörjades. Denna information finns i de två tabellerna 
Employee och Department. Det finns två sätt att definiera frågor i Report 
Designer: att skriva SQL-kommandon eller att använda Visual Studios 
Generic Query Designer. Query Designer innehåller både grafiska rutor 
för att skapa och redigera frågor visuellt och SQL-rutor där frågornas 
SQL-kod visas. Skriv in följande SQL-sats för att skapa ett dataset till 
rapporten eller använd Query Designer enligt instruktionerna nedan. 
SELECT FirstName, LastName, Department.Name AS 
Department, HireDate 
FROM Employee INNER JOIN Department ON 
Employee.DepartmentID = Department.DepartmentID 

I Query Designer, som visas i figur 7-6, kan frågan skapas på följande 
sätt: Högerklicka på diagramrutan (den översta rutan) och välj Add Table. 
I listan med tabeller väljer du först Employee och sedan Department. 
Stäng fönstret. Välj de fält som ska ingå i datasetet genom att kryssa i 
rutorna FirstName, LastName och HireDate i Employee-tabellen och 
rutan Name i Department-tabellen. Skriv Department i Alias-fältet på 

Figur 7-6: Visual Studios Generic Query Designer. 

Diagramruta 

SQL-rutan 

Resultatrutan 

Refresh Fields-knappen Listan med fält 

Run-knappen 
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raden för Name-attributet i rutsystemet mellan diagramrutan och SQL-
rutan.  
När du definierat frågan på något av de sätt som beskrivs ovan, exekverar 
du frågan genom att trycka på Run-knappen. Resultatet visas då i 
resultatrutan. Uppdatera slutligen listan med fält genom att trycka på 
knappen Refresh Fields. 
Nu är det dags att lägga ut det rapportelement som ska användas i 
rapporten. Välj Layout-fliken för att byta till layoutområdet i Report 
Designer. Då visas rapportens layoutyta. Om toolboxen (sv verktygs-
lådan) där alla rapportelement finns inte är synlig välj Toolbox i View-
menyn för att visa den. Vi ska använda dataregionen tabell för att visa 
information om anställda. Klicka därför på Table-ikonen i verktygslådan 
och klicka sedan på layoutytan. En tabell ritas ut.  

 
Det finns olika sätt att koppla ihop tabellen med fälten från datasetet och 
förse tabellens celler med innehåll. Ett sätt är att i listan med fält klicka på 
det fält man vill lägga in och sedan dra det till den cell i tabellens detalj-
rad där man vill att fältet ska ligga. Använd denna metod för att lägga in 
fältet Department i tabellens andra kolumn och fältet HireDate i tabellens 
tredje och sista kolumn. För att få in både förnamnet och efternamnet på 
en anställd i tabellens första kolumn använder vi en annan metod. Höger-
klicka på detaljcellen i kolumnen längst till vänster i tabellen. Välj 
Expression i den meny som kommer upp. I rutan för Expression skriver 

 

Figur 7-7: Layoutområdet i Report Designer. 
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du sedan: =Fields!FirstName.Value & " " & Fields! 
LastName.Value. Klicka på OK. Avsluta med att skriva Name i 
rubrikcellen längst till vänster. Tabellen ska nu se ut som tabellen i figur 
7-8. 
 
 
 

 
 
Nu är rapporten redo för att förhandsgranskas. Välj fliken Preview för att 
förhandsgranska rapporten. När vi granskar rapporten ser vi att datumen i 
Hire Date-fältet ser väldigt konstiga ut. Förutom det aktuella datumet 
visas hela tiden klockslaget 12:00:00 AM. Gå tillbaka till Layoutområdet 
för att ändra formatet för datumfältet. Högerklicka på fältet för Hire Date 
och välj Properties. Under Format väljer du sedan alternativet Date. 
Tryck OK. Nu visar datumfältet bara år, månad och dag. 
Vi ska nu förse tabellen med gruppering och sortering. I layoutområdet 
klicka på tabellen så att kolumn- och radhantagen visas. Högerklicka på 
något av radhantagen och välj Insert Group. I General-fliken välj 
=Fields!Department.Value under Group on. Datat i tabellen kom-
mer då att grupperas efter avdelningar. I fliken Sorting väljer du också 
=Fields!Department.Value och Ascending. Klicka på OK. Tabel-
len har nu två nya rader, ett grupphuvud och en gruppfot. För att grupper-
na av anställda på de olika avdelningarna ska vara inbördes sorterade i 
tabellen lägger vi också till sortering. Klicka åter på tabellen så att 
kolumn- och radhantagen visas. Högerklicka på hörnhantaget och välj 
Properties. I fliken Sorting välj =Fields!LastName.Value i första 
fältet och =Fields!FirstName.Value i andra fältet.  

 
Vi har nu skapat en väldigt enkel rapport 
utan någon särskild formatering och 
layout. Om du vill formatera något ele-
ment i rapporten klickar du på elementet. 
Då visas fönstret i figur 7.9 med det 
aktuella elementets egenskaper. Där kan 
du bland annat välja bakgrundsfärg, for-
matera elementets text och kantlinjer. 

Figur 7-8: Tabell med fält från data setet. 

Figur 7-9: Fönster för egenskaper. 
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Det sista steget i vårt exempel är att publicera rapporten på rapportser-
vern. För att kunna göra det måste vi ange namnet på den rapportserver 
där rapporten ska publiceras. Högerklicka på Basic Project i Solution 
Explorer och välj Properties. I fältet för TargetServerURL anger du 
namnet på rapportservern på det sätt som visas i figur 7.10. Klicka på 
OK. 
 
 
 

 
 
Spara hela projektet genom Save All. Nu kan du publicera rapporten 
genom att klicka på Start i Debug-menyn. Efter ett tag visas då rapporten 
i ett webbläsarfönster. Det går även att publicera rapporten utan att köra 
den. Välj Deploy i Build-menyn för att publicera rapporten på detta sätt. 

7.4 Titta på rapporter 
Det finns två alternativ för att titta på rapporter on-demand: genom 
Report Manager eller genom en vanlig webbläsare.  

7.4.1 Titta på rapporter i en webbläsare 
Alla webbläsare med stöd för HTML 3.2 eller HTML 4.0 kan användas 
för att läsa rapporter genom en direkt uppkoppling mot en rapportserver. 
Alla rapporter på en rapportserver har en URL-adress. En rapport-URL 
består av namnet på webbservern, namnet på rapportserverns virtuella 
katalog (default-namnet är ReportServer) och rapportens fullständiga 
namn inklusive sökvägen på rapportservern. Du kan öppna en rapport 
genom att skriva in rapportens URL-adress eller genom att skriva in rap-
portserverns virtuella katalog och navigera i rapportserverns katalogstruk-
tur och välja rapporten där. Det senare alternativet är bra om du inte kän-
ner till adressen till den rapport du vill titta på. Kataloger, rapporter och 
andra element visas som länkar. En länk utan etikett är en rapport. Etiket-
ten <dir> visar att länken utgör en katalog och etiketten <ds> betecknar 
en delad datakälla. Katalogstrukturen visar endast de element som du har 
åtkomsträttigheter till. Katalogstrukturen kan ses i figur 7-11 på sidan 60. 

Figur 7-10: Projektets rapportserver måste anges. 
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Figur 7-12: Verktygsmenyn i HTML Viewer. 

Figur 7-11: Katalogstruktur på rapportservern. 
 
 
Rapporter i HTML-format visas genom HTML Viewer-komponenten. 
Komponenten innehåller en sektion för parametrar, en verktygsmeny för 
rapporter och en dokumentöversikt. Verktygsmenyn visas i figur 7.12.  

 
 
Där finns ikoner för att bläddra mellan rapportens olika sidor, öka eller 
minska storleken på rapporten, söka i rapportens innehåll, exportera  
rapporten till olika format, uppdatera rapporten eller visa eller dölja 
parametersektionen respektive dokumentöversikten. I den första ver-
sionen av Reporting Services går det inte att anpassa HTML Viewerns 
utseende. Enligt Microsoft kommer det dock vara möjligt i kommande 
versioner. 

7.4.2 Titta på rapporter i Report Manager  
Report Managern består av en samling ASP.NET-sidor som tillsammans 
erbjuder ett användargränsnitt mot rapportservern. Den innehåller funk-
tioner för att titta på och administrera rapporter. Användare och admi-
nistratörer som inte har Reporting Services installerat på sin dator kom-
mer åt Report Manager via en URL. URL:en består av namnet på webb-
servern och namnet på Report Managerns virtuella katalog. Default-nam-
net för den virtuella katalogen är Reports. Användare som har Reporting 
Services installerat på sin dator kan använda en genväg för att starta 
Report Manager. Från Start-menyn går man via Programs till Microsoft 
SQL Server och Reporting Services och slutligen till Report Manager. I 
figur 7-13 på sida 61 visas startsidan i Report Manager. 
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Använd Contents-sidan för att titta på innehållet i en aktuell katalog, 
navigera till andra kataloger eller välja element som ska visas. Sidan 
utgör startsida för Report Managern och öppnas varje gång man väljer en 
katalog. Contents-sidan visar de element som du har tillstånd att titta på. 
För att kunna ta bort och flytta element måste du klicka på ikonen Show 
Details för att få fram knapparna Delete och Move. 
Det går inte att förändra utseendet eller beteendet i Report Manager. Där-
emot går det att skapa en ny webbapplikation för att hantera rapporter 
genom det öppna webbservciesgränssnittet. 

Figur 7-13: Startsidan i Report Manager. 
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7.4.3 Skriva ut, exportera och spara rapporter 
Rapporter som ska skrivas ut måste först exporteras till ett utskriftsvänligt 
format. När en rapport exporteras till ett format visas den i en läsare som 
stöder det valda formatet. Läsarens utskriftsfunktion kan användas för att 
skriva ut rapporten. Rekommenderade format för utskrifter är Acrobat 
(PDF), MHTML och TIFF. 
I HTML Viewerns verktygsmeny finns en lista med de exportformat som 
stöds i Reporting Services. För att exportera en rapport till ett visst format 
väljer du formatet i listan, som visas i figur 7-14, och klickar sedan på 
Export-ikonen. 

Figur 7-14: Lista med exportformat. 

En exporterad rapport är temporär och försvinner så fort du stänger den 
läsare där rapporten visas. Om man vill ha en permanent kopia av rappor-
ten kan man spara den i en lokal fil. Det går bara att spara exporterade 
rapporter. 

7.5  Administrera rapporter 
I detta avsnitt beskrivs hur verktyget Report Manager används för att 
administrera rapporter på rapportservern.  

7.5.1 Administrera katalogstrukturen på rapportservern 
Elementen på rapportservern ser ut att vara lagrade i en filstruktur, men 
katalogstrukturen består av virtuella kataloger. (Observera att det inte är 
virtuella IIS-kataloger utan att Reporting Services skapar en egen virtuell 
katalogstruktur.) När en rapport väljs ut blir sökvägen med katalognamn 
en del av rapportens URL. Katalogstrukturen används för att navigera på 
rapportservern. De virtuella katalogerna utgör också grunden för säker-
heten på elementnivå. Om en säkerhetspolicy appliceras på en viss kata-
log gäller policyn även för katalogens underelement.  
Katalogstrukturen är enkel och består av en rotnod. Om funktionen My 
Reports är aktiverad innehåller den också de fördefinierade katalogerna 
My Reports och Users. I Report Manager har rotnoden namnet Home. Vid 
direkt uppkoppling mot rapportservern via en webbläsare utgörs rotnoden 
av namnet på rapportserverns virtuella katalog. My Reports-katalogen är 
en personlig arbetsyta för användare som loggar in på en rapportserver 
med ett giltigt domänkonto. Användare kan använda katalogen för att lag-
ra ofärdiga rapporter och rapporter som anpassats efter personliga behov. 
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Det går inte att sätta restriktioner på storleken eller antalet rapporter som 
användare lagrar i sin personliga katalog.   
Arbetet med kataloger på rapportservern liknar arbetet med kataloger i ett 
vanligt filsystem. Du kan lägga till nya element till kataloger, flytta 
element mellan kataloger, byta namn på kataloger och ta bort kataloger 
som inte längre används.  

7.5.2 Lägga till och ta bort rapporter och resurser 
Nya rapporter kan läggas upp på rapportservern på två sätt. Om du har 
skapat en ny rapport i Report Designer kan du använda Report Designer. 
Om du har en rdl-fil med en rapportdefinition men inte har tillgång till 
Report Designer kan du istället använda Report Manager enligt följande 
instruktioner: 

1. Använd Contents-sidan för att navigera till den katalog där du vill 
placera den nya rapporten. 

2. Klicka på Upload File i det grå verktygsfältet. 
3. Klicka på Browse för att ta fram filen du vill använda. 
4. Ange ett namn för rapporten. 
5. Klicka på OK.  

I Report Manager har varje rapport en Properties-sida, med ett antal olika 
flikar. Under fliken General finns en delete-knapp för att ta bort rappor-
ter. Om du tar bort en rapport försvinner rapporten och all tillhörande 
metadata från rapportserverns databas. Det går också att ta bort rapporter 
från Content-sidan i den katalog som rapporten ligger i. Då måste du först 
klicka på ikonen Show Details för att ta fram knappen Delete. 
En resurs är ett element som inte ingår i en rapport, men som kan lagras 
på rapportservern. Rapportservern utför inte några beräkningar på resur-
ser, men genom MIME kan servern visa många resurser. Exempel på 
resurser är bildfiler, wordfiler, excelfiler och textfiler. Resurser kan 
användas för att lägga upp information om rapporter. Resurser läggs upp 
på rapportservern på samma sätt som rapportfiler. 

7.5.3 Modifiera rapporter och sätta rapportegenskaper 
Det är möjligt att modifiera rapporter efter det att de blivit publicerade på 
rapportservern. Under fliken General på Properties-sidan kan du bland 
annat ändra en rapports namn, lägga till eller ändra en rapports beskriv-
ning eller flytta eller ta bort en rapport. Om du vill byta ut eller uppdatera 
en rapports rapportdefinition väljer du fliken General och klickar sedan 
på Update. Då visas sidan Import Report, där du kan söka efter den rdl-fil 
du vill använda. 
På Properties-sidan finns också fliken Parameters. Där kan du granska 
och ändra egenskaperna för en rapports parametrar. Du kan till exempel 
ange vilket eller vilka default-värden som ska användas i rapporten. 
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7.5.4 Skapa, modifiera och ta bort länkade rapporter 
En länkad rapport är baserad på en rapport som är publicerad på rapport-
servern, men körs med andra egenskaper och andra parametervärden. 
Länkade rapporter används då man vill använda en befintlig rapport i ett 
nytt syfte. Om du till exempel har skapat en rapport som visar siffror över 
försäljningen av en viss produkt i olika europeiska länder, men behöver 
en rapport som visar försäljningssiffrorna enbart från Tyskland, är det 
lämpligt att skapa en länkad rapport med de tyska siffrorna. Till skillnad 
mot vanliga rapporter, som skapas i Report Designer, skapas länkade 
rapporter i Report Manager. Flera länkade rapporter kan baseras på sam-
ma rapport. Däremot går det inte skapa en länkad rapport utifrån en annan 
länkad rapport.  
För att skapa en länkad rapport går du först in på den rapport som du vill 
basera den länkade rapporten på. Under General-fliken klickar du på 
knappen Create Linked Report. I sidan som öppnas anger du namn, 
beskrivning och plats för den länkade rapporten. När den länkade rappor-
ten är skapad kan du sätta rapportens egenskaper på samma sätt som för 
vanliga rapporter. Du kan även flytta rapportlänken för att basera den 
länkade rapporten på en annan rapport. De enda egenskaper som du inte 
kan sätta för en länkad rapport är egenskaper för datakällan. Det beror på 
att rapportdefinitionen kommer från den befintliga rapporten och att 
information om datakällan ingår i rapportdefinitionen. 
För att ta bort en länkad rapport gör du på samma sätt som när du tar bort 
en vanlig rapport. Om du skulle ta bort den rapport som ligger till grund 
för en länkad rapport, upphör den länkade rapporten att fungera. 

7.5.5 Administrera ögonblicksrapporter och rapporthistorik  
En ögonblicksrapport (eng snapshot report) är en rapport som innehåller 
resultatet från ett dataset och layout-information från en viss rapport vid 
en viss tidpunkt. Ögonblicksrapporter skapas och uppdateras ofta efter ett 
visst tidschema, men det går även att skapa dem manuellt. När en ögon-
blicksrapport skapas lagras följande element i rapportserverdatabasen: 

 Det resulterande datat, dvs det data som plockas ut när datasetet 
appliceras på rapportens datakälla. 

 Den underliggande rapportdefinitionen som den ser ut vid den 
tidpunkt då ögonblicksrapporten skapas. Om definitionen ändras 
vid ett senare tillfälle kommer förändringarna inte att påverka 
definitionen i ögonblicksrapporten. 

 Parametervärden som används för att plocka ut det resulterande 
datat. 

 Inbäddade resurser som t ex bildfiler. Externa resurser som är 
länkade till en rapport lagras inte i ögonblicksrapporten. 
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För att skapa en ögonblicksrapport manuellt går du in på History-sidan 
för den rapport som du vill använda. Där klickar du på knappen New 
Snapshot. Om du vill generera ögonblickrapporter efter ett tidsschema går 
du istället in på fliken History på rapportens Properties-sida. Där kan du 
skapa ett nytt schema eller använda ett delat schema. Under fliken 
History kan du också välja om alla ögonblicksrapporter ska sparas eller 
om en gammal ögonblickrapport ska skrivas över då en ny skapas. 
Ögonblicksrapporter sparas inte i något särskilt format. Först när rappor-
ten efterfrågas av en användare eller en applikation genereras den i ett 
visst format. Detta gör att samma ögonblicksrapport kan genereras i flera 
olika format. Ögonblicksrapporter identifieras genom datumet och tiden 
för dess skapande. Tiden baseras på den tidpunkt då datasetet fylldes med 
information från datakällan.  
Ögonblicksrapporter har två funktioner. Dels används de för att upprätta 
historik över en viss rapport, dels för att styra beräkningen och genere-
ringen av rapporter. Genom att skapa en serie av ögonblicksrapporter kan 
du bygga upp en rapporthistorik som visar hur data förändras över tiden. 
Om en rapport baseras på frågor som kräver lång beräkningstid, eller om 
du vill förse användare med stabila resultat, är det lämpligt att köra rap-
porten som en ögonblicksrapport. Då kan du styra när rapportens data ska 
plockas ut från datakällan. 
En rapporthistorik består av en uppsättning rapportkopior som genererats 
vid olika tidigare tidpunkter. Rapporthistorik implementeras som tillägg 
till rapporter. Om du flyttar en rapport följer dess rapporthistorik med. 
Om du modifierar en rapport eller tar bort dess datakälla bevaras fortfa-
rande rapporthistoriken. 
Rapporthistorik är inte avsedd för rapporter som innehåller konfidentiell 
eller personlig data. Historik kan nämligen inte upprättas för rapporter 
med olika åtkomsträttigheter för olika användare. Du kan titta på en rap-
ports historik genom att gå in på rapportens History-sida. Alla användare 
som har åtkomsträttigheter till en rapport kan se rapportens historik. På 
History-sidan visas alla ögonblicksrapporter sorterade i den ordning som 
de skapats. Det finns inget visuellt sätt att avgöra om en ögonblicks-
rapport genererats manuellt eller efter ett tidsschema. Genom att göra 
inställningar på servernivå eller individuellt för en viss rapport kan du 
bestämma hur många ögonblicksrapporter som ska finnas i en rapports 
historik. För att göra inställningar på servernivå går du in på sidan Site 
Settings i Report Manager. När du är inne i Report Manager hittar du en 
länk till sidan i övre högra hörnet. Inställningar för en enskild rapport 
görs på fliken History på rapportens Properties-sida.  

7.5.6 Distribuera rapporter genom prenumerationer 
Istället för att slutanvändare själva söker upp rapporter och läser rapporter 
on-demand kan rapporter distribueras via e-post eller fildelning. 



 66

Distributionen sker då genom prenumerationer. En prenumeration 
innehåller följande delar: 

 En rapport som ska distribueras och information om det eller de 
format som rapporten ska genereras i. 

 En distributionsmetod och inställningar som krävs för metoden. 
Tillägg för e-post och fildelning stöds av Reporting Services, men 
det går även att lägga till kundanpassade distributionstillägg. 

 Villkor för när prenumerationen ska köras. Dessa uttrycks som en 
händelse (eng event). Ofta är villkoren tidsbaserade. Det kan t ex 
vara önskvärt att köra en viss rapport klockan 10.00 varje måndag. 
Om en rapport körs som en ögonblicksrapport går det även att ange 
att distributionen ska ske varje gång en ny ögonblicksrapport har 
genererats.  

 Parametrar som används i rapporten. 
En prenumeration lagras tillsammans med den rapport som prenumeratio-
ner gäller för. Därför går det inte att distribuera flera rapporter i en och 
samma prenumeration.  
Distribution av rapporter via e-post kan ske på följande sätt: 

 Ett meddelande skickas tillsammans med en länk till den generera-
de rapporten. 

 Ett meddelande skickas i ämnesraden för ett e-postmeddelande. I 
grundinställningen inkluderas variablerna @ReportName och 
@ExecutionTime som ersätts med rapportspecifik information när 
prenumerationen körs. Variablerna kan kombineras med statisk 
text.  

 Rapporten skickas med, antingen inbäddad i meddelandet eller som 
en bifogad fil. Formatet på rapporten och webbläsaren avgör vilken 
metod som används. Om användarens webbläsare stöder HTML 
4.0 och formatet Web archive (MHTML) används skickas rappor-
ten inuti meddelandet. I övriga fall skickas rapporten som en bifo-
gad fil.  

Genom fildelning kan du distribuera en rapport till en katalog i ett filsys-
tem. Rapporten sparas då i en fil i det format som anges i prenumera-
tionen. Katalogen där en rapport ska sparas måste existera eftersom 
rapportservern inte kan skapa kataloger i ett filsystem. Katalogens sökväg 
anges i UNC-format. Följande är ett exempel på hur en sökväg ser ut. 
Observera att datorns nätverksnamn måste ingå i sökvägen. 
\\MyComputer\c$\ReportArchive\Sales 

Reporting Services stöder två olika typer av prenumerationer: standard 
prenumerationer och datastyrda prenumerationer. En standardprenumera-
tion innehåller statiska värden som inte kan uppdateras då prenumeratio-
nen körs. Om en rapport distribueras via e-post kan flera mottagare anges 
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men de olika inställningarna, som t ex i vilket format rapporten ska 
genereras i, blir samma för alla mottagare. Datadrivna prenumerationer är 
dynamiska och de värden som används för att specificera format, distribu-
tionsalternativ och parametrar tas från en datakälla när prenumerationen 
körs. Om distribueringen sker via e-post lagras mottagaradresser, format, 
parametrar och andra inställningar i en databas. När prenumerationen 
körs plockas sedan informationen från databasen. Denna metod är bra om 
man vill anpassa en rapport efter olika användare. Genom att lagra en 
mottagare tillsammans med de inställningar mottagaren vill ha kan 
rapportens innehåll, format och distributionssätt anpassas efter mottaga-
rens önskemål. 

7.5.7 Hantera säkerhet på rapportservern 
I Reporting Services används en rollbaserad säkerhetsmodell. Säkerhets-
modellen utgörs av tre komponenter: 

 Användare och grupper av användare som kan autentiseras genom 
autentiseringen i Windows eller genom en kundanpassad autentise-
ringsmekanism. 

 Rolldefinitioner som innehåller en mängd tasks (sv uppgifter). 
 Securable items, dvs element som kan förses med åtkomstskydd.  

Säkerhetspolicys i Reporting Services implementeras genom 
rolltilldelningar som byggs av de tre komponenterna. En schematisk bild 
över säkerhetspolicyn visas i figur 7-15 på sida 69. 
De uppgifter som användare eller administratörer kan utföra i Reporting 
Services är fördefinierade och det går inte att lägga till egna uppgifter. 
Uppgifterna är uppdelade i två kategorier: elementnivåuppgifter och 
systemnivåuppgifter. Totalt finns 21 uppgifter, 13 på elementnivå och 8 
på systemnivå. Varje uppgift består av en mängd rättigheter. Även rättig-
heterna är fördefinierade och går inte att ändra på.  
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Uppgifter på elementnivå: 
 Skapa länkade rapporter. 
 Hantera alla prenumerationer. 
 Hantera datakällor. 
 Hantera kataloger. 
 Hantera individuella prenumerationer. 
 Hantera rapporthistorik. 
 Hantera rapporter. 
 Hantera resurser. 
 Sätt säkerhet för individuella element. 
 Titta på rapporter. 
 Titta på datakällor. 
 Titta på kataloger. 
 Titta på resurser. 

Uppgifter på systemnivå: 
 Skapa händelser. 
 Hantera jobb. 
 Hantera egenskaper hos rapportservern. 
 Hantera roller. 
 Hantera delade scheman. 
 Hantera säkerhet på rapportservern. 
 Titta på egenskaper hos rapportservern. 
 Titta på delade schema. 

En rolldefinition består av en samling uppgifter. En rolldefinition innehål-
ler antingen elementnivåuppgifter eller systemnivåuppgifter, men inte både 
och. Det finns sex fördefinierade rolldefinitioner, fyra på elementnivå och 
två på systemnivå. Det går också att skapa egna rolldefinitioner. 
I en rolltilldelning kopplas en användare eller en grupp av användare ihop 
med en eller flera rolldefinitioner. Rolldefinitionerna måste vara av sam-
ma typ, dvs antingen på elementnivå eller på systemnivå. Rolltilldel-
ningar på systemnivå gäller globalt och innehåller inte några kopplingar 
till element. Rolltilldelningar på elementnivå tillämpas däremot lokalt på 
enskilda element. Varje användare eller användargrupp kan bara ingå i en 
rolltilldelning på systemnivå. På samma sätt kan ett givet element bara ha 
en rolltilldelning för varje användare eller användargrupp. Om ett använ-
darkonto ingår i ett gruppkonto och båda kontona har knutits till roll-
definitioner genom rolltilldelningar har användaren tillgång till samtliga 
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uppgifterna i de rolldefinitioner som ingår i någon av de två tilldelningar-
na. 
Rolltilldelningar kan tillämpas på kataloger, rapporter, delade datakällor 
och resurser. De användarkonton som ingår i Reporting Services 
rolltilldelningar är domänkonton. Rapportservern kan inte användas för 
att skapa eller administrera användarkonton. Istället refererar den till 
användare och grupper från en Microsoft Windows domän. Om ett kund-
anpassat säkerhetstillägg används refererar rapportservern till de grupper 
som används där. Autentiseringsprocessen hanteras således utanför 
rapportservern. 
 

Figur 7-15: Säkerhetspolicys implementeras genom rolltilldelningar. 
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7.6 URL-förfrågningar 
Rapporter, resurser, datakällor och kataloger på rapportservern kan nås 
via URL-förfrågningar. Svaret från rapportservern ser olika ut beroende 
på vilken typ av element en förfrågan refererar till. Om en resurs efter-
frågas, returnerar servern resursen inuti en webbsida. Du kan titta på bild-
filer och andra resurser på detta sätt. Om en URL refererar till en katalog 
returnerar servern en katalogstruktur där kataloger, rapporter och andra 
element visas som länkar. Om en URL refererar till en rapport genererar 
servern en rapport baserad på de parametrar som specificerats i URL:en. 
Parametrar erbjuder stora möjligheter att styra genereringen av rapporter 
på olika sätt. Användare kan välja i vilket format en rapport ska genereras 
och bestämma innehåll och andra egenskaper hos rapporten. I detta av-
snitt beskrivs de typer av parametrar som finns. 

7.6.1 Parametern Command 
URL-förfrågningar kan innehålla en Command-parameter med prefixet 
rs:. Olika typer av förfrågningar har olika värde på Command-parame-
tern. I tabell 7-1 visas de värden som parametern kan anta tillsammans 
med beskrivningar när de ska användas.   
 

Värde  Funktion 

GetDataSourceContents Visa egenskaperna hos en given delad 
datakälla. 
Egenskaperna visas som XML. 

GetResourceContents Generera en resurs och visa det i en 
HTML-sida. 

ListChildren Visa innehållet i en katalog. 

Render Generera den rapport som anges i 
URL:en 

Tabell 7-1: Värden för parametern Command. 
 
Följande URL är ett exempel på hur Command-parametern används för 
att generera en rapport: 
http://helena/ReportServer?/ 
Basic Project/EmployeeReport&rs:Command=Render 

URL:ens första del består av namnet på webbservern och namnet på 
rapportserverns virtuella katalog. Frågetecknet indikerar början på 
rapportens sökväg och parameterdelen. EmployeeReports är namnet på 
rapporten och Basic Project namnet på det projekt som rapporten ingår i.  
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7.6.2 Parametern Format 
Om man vill att en rapport ska genereras i ett visst format kan man lägga 
till parametern Format. Även Format används med prefixet :rs. IMAGE, 
EXCEL, PDF och XML är exempel på värden som parametern kan anta. 
Följande URL genererar en rapport i PDF-format: 
http://helena/ReportServer?/Sale/ 
SummaryReports&rs:Command=Render&rs:Format=PDF 

Om Format-parametern utelämnas genereras rapporten i det HTML-
format som webbläsaren använder.  

7.6.3 Parametrar till genereringskomponenter  
Information till komponenter som ska generera rapporter kan inkluderas i 
URL:er. Informationen anges genom en rc:tag=value sträng där tag är 
namnet på en parameter och value dess värde. Komponenter som genere-
rar rapporter i CSV-, Excel-, HTML-, IMAGE-, MHTML-, PDF- och 
XML-format kan styras på detta sätt. I tabell 7-2 ges en beskrivning av 
några av de parametrar som kan användas för att styra HTML Viewer, 
komponenten som visar rapporter i HTML-format. 

  
Tabell 7-2: Parametrar för att styra HTML Viewer. 

Parameter Funktion 

Toolbar Visa eller dölja verktygsmenyn. Default-värdet är 
true. Om parametern utelämnas visas 
verktygsmenyn. 

Parameters Visa eller dölja sektionen med parametrar. Default-
värdet är true. 

DocMap Visa eller dölja dokumentöversikten. Default-
värdet är true. 

Zoom Sätta zoom-värdet med en heltalssiffra. Godkända 
värden är 500, 200, 150, 100, 75, 50, 25 och 10. 
Om något annat värde anges används default-
värdet 100. 

Section Ange sidnumret för den sida i rapporten som ska 
visas. Om värdet överstiger antalet sidor i 
rapporten visas den sista sidan. Om värdet är 
negativt visas den första sidan. Default-värdet är 1. 

FindString Ange en textsträng som du vill söka efter i 
rapporten. Default-värdet är en tom sträng. 
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7.6.4 Rapportparametrar 
Rapportparametrar skickas direkt till rapportprocessorn och behöver 
därför inte anges med prefix. Parameternamnet följt av ett likhetstecken 
(=) och värdet på parametern adderas till URL:en. Om flera rapportpara-
metrar ska anges separeras de med &-tecken.   

7.7 Programmering i Reporting Services 
Enligt Microsoft är Reporting Services en utvecklingsplattform som 
designats för att erbjuda stor flexibilitet för dem som vill bygga ut eller 
integrera plattformen i egna applikationer. Det finns två alternativ för att 
integrera Reporting Services i kundapplikationer: webbservicegränssnittet 
och URL-åtkomst. Direkt URL ger tillgång till funktioner för att navigera 
och titta på rapporter i en webbläsare. Eftersom kommunikationen sker 
direkt med rapportservern och inte via webbservicegränssnittet är det det 
snabbaste sättet att generera rapporter. Webbservicegränssnittet ger till-
gång till rapportserverns hela funktionalitet och förutom funktioner för att 
visa och navigera bland rapporter erbjuder gränssnittet funktioner för att 
administrera innehållet på rapportservern. Webbservicen använder Simple 
Object Access Protocol (SOAP) över HTTP och är designat för att funge-
ra som ett kommunikationsgränssnitt mellan klientapplikationer och 
rapportservern. 
Det är möjligt att kombinera URL-åtkomst och metoder från webb-
servicegränssnittet i en applikation. Report Manager är ett exempel på en 
sådan applikation. Där används webbservicegränssnittet för att utföra 
administrativa uppgifter, medan URL-åtkomst används för att navigera 
och visa rapporter.    
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Kapitel 8  
Reporting Services i ett projekt                     
Här presenteras RUT-projektet, ett projekt för att ta fram ett tidrappor-
teringssystem. Systemets rapporter hanteras med hjälp av Reporting 
Services. Arbetet med projektet var ett sätt att undersöka hur Reporting 
Services fungerar i ett verkligt scenario.  

8.1 Bakgrund 
IRM AB har fyra svenska dotterbolag: IRM Consult, IRM Design, IRM 
Solution och IRM Øresund. Alla kundprojekt utförs via dotterbolagen. I 
dag används olika tidrapporteringssystem i de olika bolagen. Målet med 
RUT-projektet (Rapportering Utfört Tid) är att ta fram ett nytt, gemen-
samt tidrapporteringssystem för bolagen.  
Inledningsvis består projektgruppen av fyra personer: Lennart Lindström, 
VD IRM Design, Björn Poppe, utvecklare IRM Design, Annelie Wiberg, 
utvecklare IRM Solution, och jag själv. En bit in i projektet kommer 
projektgruppen förmodligen kompletteras med personer från de övriga 
svenska dotterbolagen.  

8.2 Systemspecifikation 
Lennart, Björn och Anneli har samlat in krav och tagit fram en system-
specifikation. Eftersom jag med hjälp av RUT-projektet vill utvärdera hur 
Reporting Services fungerar i ett verkligt scenario ser jag det faktum att 
jag själv inte deltog under denna fas som en fördel. Om jag hade deltagit i 
arbetet med specifikationen skulle det ha funnits en risk för att jag anpas-
sade kraven efter de möjligheter som finns i Reporting Services. Följden 
kunde då ha blivit att eventuella brister hos verktyget inte upptäcktes. 
Tidrapporteringssystemet består av tre delar: en databas, rapporter för att 
visa inrapporterad tid och ett gränssnitt för inmatning av data.  
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8.2.1 Databasen 
Databasen ska innehålla följande 7 tabeller: 
Person: innehåller data om anställda. 
Bolag: innehåller data om bolag, varje anställd är kopplad till ett bolag. 
Projekt: innehåller data om projekt. Varje projekt ska ha en anställd som 
är ansvarig för projektet. 
Projektmedlem: tabell för att koppla ihop anställda med projekt. Varje 
anställd kan delta i flera projekt och varje projekt kan utföras av flera 
anställda. 
Aktivitet: innehåller data om aktiviteter. En aktivitet är alltid kopplad till 
ett projekt. Ett projekt kan ha noll, en eller flera aktiviteter. 
Aktivitetsgrupp: tabell för att gruppera aktiviteter. Det kan finnas aktivite-
ter som inte ingår i någon aktivitetsgrupp. 
Tid: innehåller data om inrapporterad tid. Varje post har en koppling till 
en anställd, ett projekt och eventuellt också en aktivitet. 

8.2.2 Rapporterna 
Två rapporter ska tas fram. Rapporterna ska visa de timmar som rapporte-
rats in för olika projekt. De två rapporterna ska innehålla samma informa-
tion, men informationen ska ha olika grupperingsordning. Den första 
tabellen ska visa timmar grupperade på projekt, aktivitetsgrupp, aktivitet, 
person, månad, vecka och tillfälle (dvs en rad för varje post i tabellen 
Tid). Den andra rapporten ska visa timmar grupperade på projekt, månad, 
vecka, aktivitetsgrupp, aktivitet, person och tillfälle (dvs en rad för varje 
post i tabellen Tid). De två rapporternas struktur visas i figurerna 8-1 och 
8-2 på sida 76 och 77. 
Rapporterna ska innehålla parametrar som läsaren kan använda för att 
välja ut vilken information som ska visas. Läsaren ska kunna bestämma 
följande parametrar: 

 Projekt: Om ett specifikt projekt väljs visas endast timmar utförda 
inom det valda projektet. Görs inget val visas inrapporterad tid för 
samtliga projekt. 

 Bolag: Om ett specifikt dotterbolag väljs visas endast timmar utför-
da av personer anställda på det valda bolaget. Görs inget val visas 
timmar för samtliga dotterbolags anställda. 

 Person: Om en specifik anställd väljs visas endast timmar utförda 
av denne. Görs inget val visas timmar för samtliga anställda. 

 Startdatum: Rapporten visar timmar från och med startdatumet. 
Default-värdet är det aktuella årets första dag. 
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 Slutdatum: Rapporten visar timmar till och med slutdatumet. 
Default-värdet är det datum då rapporten genereras, dvs då läsaren 
efterfrågar rapporten. 

Det ska även finnas en Detalj-parameter för att välja på vilken detaljnivå 
information ska visas i en rapport. Eftersom rapporterna är grupperade på 
olika sätt har parametern olika värdemängd för de två rapporterna. 
I den första tabellen kan parametern Detalj tilldelas följande värden: 

 Aktivitet: Visar timmar ner till aktivitetsnivå. 
 Månad ej datum: Visar timmar för enskilda månader. Den visar 

också vilken person som utfört timmarna. 
 Månad med datum: Samma som föregående men visar också 

enskilda datum och kommentarer till det arbete som utförts. 
 Vecka utan datum: Visar timmar för enskilda veckor. Den visar 

också vilken person som utfört timmarna. Däremot visas inte 
månader. 

 Vecka med datum: Samma som föregående men visar också 
enskilda datum och kommentarer till det arbete som utförts. 

I den andra rapporten har parametern Detalj följande värdemängd: 
 Månad: Visar timmar ner till månadsnivå. 
 Månad, Aktivitetsgrupp: Visar timmar för enskilda aktivitets-

grupper grupperade på månad. 
 Månad, Aktivitet: Visar timmar för enskilda aktiviteter grupperade 

på månad. 
 Månad, Person: Visar timmar för enskilda personer grupperade på 

månad. 
 Månad, Datum: Samma som ovan men visar också enskilda datum 

och kommentarer till det arbete som utförts. 
 Vecka: Visar timmar ner till veckonivå. Månadsgrupperingen visas 

inte. 
 Vecka, Aktivitetsgrupp: Visar timmar för enskilda aktivitetsgrupper 

grupperade på vecka. 
 Vecka, Aktivitet: Visar timmar för enskilda aktiviteter grupperade 

på vecka. 
 Vecka, Person: Visar timmar för enskilda personer grupperade på 

vecka. 
 Vecka, Datum: Samma som ovan men visar också enskilda datum 

och kommentarer till det arbete som utförts. 
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     Sektioner 

TBS Lorna     13 Projekt 

Specifikation     7 Aktivitetgrupp 

  Systemspecifikation   7 Aktivitet 

  Björn Poppe   4 Person 

  Januari     4 Månad 

    Vecka 3   4 Vecka 

    2004-01-16 Hade möte med Janne Borg. 1 Tillfälle 

    2004-01-17 Gjorde en specifikation efter Borgs förslag. 3  

  Mathias Lindkvist   3 Person 

  Januari     3 Månad 

    Vecka 3   3 Vecka 

    2004-01-18 Läste igenom Björns specifikation 1 Tillfälle 

    2004-01-19 Skrev kommentarer till specifikationen  2  

Utveckling     6 Aktivitetgrupp 

  Rutin 1     2 Aktivitet 

  Björn Poppe   2 Person 

  Januari     2 Månad 

    Vecka 3   2 Vecka 

    2004-01-18   2 Tillfälle 

  Rutin 2     4 Aktivitet 

  Björn Poppe   4 Person 

  Januari     4 Månad 

    Vecka 3   4 Vecka 

    2004-01-18   4 Tillfälle 

 
Figur 8-1: Rapport med timmar grupperade på projekt,  

aktivitetsgrupp, aktivitet, person, månad, vecka och tillfälle. 
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     Sektioner 

TBS Lorna     13 Projekt 

Januari      13 Månad 

Vecka 3     13 Vecka 

Specifikation     7 Aktivitetgrupp 

  Systemspecifikation   7 Aktivitet 

  Björn Poppe   4 Person 

    2004-01-16 Hade möte med Janne Borg. 1 Tillfälle 

    2004-01-17 Gjorde en specifikation efter Borgs förslag. 3  

  Mathias Lindkvist   3 Person 

    2004-01-18 Läste igenom Björns specifikation 1 Tillfälle 

    2004-01-19 Skrev kommentarer till specifikationen  2  

Utveckling     6 Aktivitetgrupp 

  Rutin 1     2 Aktivitet 

  Björn Poppe   2 Person 

    2004-01-18   2 Tillfälle 

  Rutin 2     4 Aktivitet 

  Björn Poppe   4 Person 

    2004-01-18   4 Tillfälle 

 
Figur 8-2: Rapport med timmar grupperade på projekt,  

månad, vecka, aktivitetsgrupp, aktivitet, person och tillfälle. 
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8.3 Implementation 
Databasen och rapporterna implementeras av mig, medan gränssnittet för 
inmatning av data kommer att implementeras senare.  

8.3.1 Databasen 
Det första steget var att skapa en databas för tidrapporteringssystemet. 
Databasen implementerades i SQL Server och döptes till Rut. Förutom de 
sju tabellerna i systemspecifikationen skapades tabellen Manad med 
fälten Nr och Namn. Tabellen används för att lagra svenska månadsnamn. 
De åtta tabellerna och deras fält visas i diagrammet i figur 8-3.  

Under implementeringen av databasen och rapporterna användes testdata 
från de tidrapporteringssystem som används idag. I de fall då det saknats 
relevant testdata har jag själv skapat testdata. 

8.3.2 Rapporterna 
Jag skapade rapportprojekt Rut i Visual Studio. I projektet lade jag till de 
två rapporterna ProjektAktivitet och ProjektManadVecka. Eftersom 
rapporterna ska innehålla samma information använde jag samma Dataset 
i båda rapporterna. Datasetet kopplades upp mot Rut-databasen i SQL 
Server. Frågan som användes för att plocka ut data visas på sida 80. 

Figur 8-3: Diagram över Rut-databasens tabeller. 
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Frågans första del, Select-delen, definierar vilka fält som ska visas i 
rapporten och vilka namn fälten ska ha. Funktionerna DATEPART(Month, 
Tid.Datum)och DATEPART(Week, Tid.Datum)plockar ut månadsdelen 
respektive veckodelen ur det datum som lagrats i tabellen Tid. Funktionen 
SUM(Tid.Tid) summerar timmar efter den gruppering som anges i Group 
by-delen sist i frågan. Den andra delen, From-delen, specificerar från 
vilka tabeller rapportens information ska hämtas och hur dessa tabeller 
ska joinas ihop. Where-delen avgör vilken information som ska visas. 
Uttrycken @bolag, @konsult, @projekt, @startdatum och @slutdatum 
ger upphov till så kallade frågeparametrar och motsvarar parametrarna i 
avsnitt 8.2.2.  
När Datasetet var klart var det dags att designa layouten för de två 
rapporterna. Jag började med rapporten ProjektAktivitet som ska visa 
timmar för ett projekt grupperade på aktivitetsgrupp, aktivitet, person, 
månad, vecka och tillfälle. Ett enkelt sätt att visa timmarna och grup-
peringarna är att använda en tabell. Därför markerade jag tabellikonen i 
verktygsmenyn och drog ut en tabell på layoutytan. Sedan kopplade jag 
ihop tabellens celler med fält från Datasetet. Jag började på den lägsta 
nivån med timmar, kommentarer och datum. Sedan införde jag grupper 
för vecka, månad, aktivitet, aktivitetsgrupp och till sist för projekt. För 
varje grupp lade jag in ett fält för att summera gruppens timmar. När 
tabellen försetts med data formaterade jag teckensnitt och andra visuella 
egenskaper hos cellerna. 
Datasetet genererar de fem parametrarna bolag, konsult, projekt, start-
datum och slutdatum. Enligt systemspecifikationen ska det även finnas en 
Detalj-parameter för att välja på vilken detaljnivå information ska visas i 
rapporten. Denna parameter fick jag lägga till manuellt. Alla celler i 
tabellen har egenskapen Hidden. Genom att ange ett uttryck för Hidden 
kan man styra när en cell ska visas eller inte. Genom att tilldela Detalj-
parametern ett visst värde ska läsare kunna bestämma på vilken nivå data 
ska visas i rapporten. För att uppnå denna funktionalitet använde jag 
Detalj-parametern i Hidden-uttrycket för enskilda celler. Lösningen 
fungerade så till vida att endast de celler som skulle var synliga i tabellen 
visades. Problemet var dock att de dolda cellerna fortfarande upptog plats 
i rapporten och gav upphov till vita fläckar. För att lösa problemet lät jag 
de enskilda cellerna vara synliga, men gjorde Hidden-egenskapen för 
tabellens rader beroende av Detalj-parametern. Med denna lösning doldes 
celler när de skulle och de dolda cellerna upptog ingen yta i rapporten. 
Rapporten ProjektManadVecka designades på samma sätt som den första 
rapporten. Den enda skillnaden var ordningen på tabellens grupper.  
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SELECT Projekt.Namn AS Projekt, Aktivitetgrupp.Namn AS 
Aktivitetsgrupp, Aktivitet.Namn AS Aktivitet,  
DATEPART(Month, Tid.Datum) AS ManadsNr, Manad.Namn AS 
Manad, DATEPART(Week, Tid.Datum) AS Vecka, Person.Namn AS 
Person, Tid.Datum AS Tillfälle, SUM(Tid.Tid) AS Timmar, 
Tid.Kommentar 

FROM Manad INNER JOIN 
Tid ON Manad.Nr = DATEPART(Month, Tid.Datum) INNER JOIN 
Aktivitet ON Tid.AktivitetId = Aktivitet.Id INNER JOIN 
Aktivitetgrupp ON Aktivitet.AktivitetgruppId = 
Aktivitetgrupp.Id INNER JOIN 
Projekt ON Tid.ProjektId = Projekt.Id INNER JOIN 
Projektmedlem ON Projekt.Id = Projektmedlem.ProjektId  
INNER JOIN 
Person ON Tid.PersonId = Person.Id AND 
Projektmedlem.PersonId = Person.Id INNER JOIN 
Bolag ON Person.BolagId = Bolag.Id 

WHERE (Bolag.Id = @bolag) AND (Person.Id = @konsult) OR 
(Bolag.Id = @bolag) AND (1 > @konsult) OR 
(Person.Id = @konsult) AND (1 > @bolag) OR 
(1 > @bolag) AND (1 > @konsult) AND (Tid.ProjektId = 
@projekt) AND (Tid.Datum >= @startdatum) AND (Tid.Datum 
<= @slutdatum) OR (1 > @bolag) AND (1 > @konsult) AND 
(Tid.Datum >= @startdatum) AND (Tid.Datum <= @slutdatum) 
AND (1 > @projekt) 

GROUP BY Projekt.Namn, Aktivitetgrupp.Namn, 
Aktivitet.Namn, DATEPART(Month, Tid.Datum), Manad.Namn, 
DATEPART(Week, Tid.Datum), Person.Namn, Tid.Datum, 
Tid.Kommentar 

 

Kod 8-1: SQL-fråga för att plocka ut data. 
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När de två rapporterna var klara publicerade jag dem på IRM:s intranät 
för att göra dem tillgängliga för de anställda. Figur 8.4 visar rapporten 
ProjektAktivitet i HTML-format. Projektet Tips Batchar och bolaget IRM 
Design har valts. Rapporten visar timmar för alla anställda på IRM 
Design som deltar i projektet. Enbart timmar utförda från årets början till 
och med den 20 maj visas. Detaljnivån Månad med datum har valts. 

8.4   Kommentarer och erfarenheter 
Här summerar jag de erfarenheter som jag fått under projektets gång och 
kommenterar hur jag upplever att Reporting Services fungerat. 

8.4.1 Arbetet med Reporting Services 
Det var min uppgift att implementera databasen och rapporterna, men 
eftersom systemet sedan ska underhållas och administreras på IRM deltog 
utvecklarna Björn och Anneli genom diskussioner kring implementatio-
nen och genom att följa mitt arbete. Då ingen av dem hade tidigare 
erfarenheter av Reporting Services var det intressant att se hur snabbt de 
kunde sätta sig in i verktygets gränssnitt och funktioner. De har tidigare 
erfarenheter från .NET-utveckling och har vana av att arbeta med utveck-
lingsverktyget Visual Studio. Dessa erfarenheter visade sig värdefulla 
under arbetet i Report Designer. Strukturen och många av de uppgifter 
som utförs när man skapar en rapport liknar utvecklingen i andra verktyg 
i Visual Studio. 
Arbetet med att designa rapporterna gick bra och det var inga problem att 
uppnå den rapportstruktur som IRM vill ha. De flesta steg kändes intui-
tiva och det var lätt att få till den interaktivitet som skulle finnas i rappor-

Figur 8-4: Rapporten ProjektAktivet visar timmar för Tips Batchar. 
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ten. Endast arbetet med att få de dolda cellerna att inte ta upp någon plats 
i rapporten ställde till problem. Men även det gick att lösa. Det var också 
lätt att förse rapporten med de typsnitt och utseende vi ville ha. Däremot 
går det tyvärr inte att påverka utseendet på HTML Viewer-komponenten 
som används för att visa rapporter i HTML-format. Det gör att det inte 
går att formatera utseendet på den parametersektion där läsarna gör olika 
val.  
Björn som har erfarenhet av rapportutveckling i Crystal Reports var im-
ponerad över att det gick att dölja ett grupphuvud och ändå visa innehållet 
i en grupp. T ex gick det bra att dölja veckogrupperingen, men ändå visa 
enskilda datum. 
Ett litet minus är att förhandsgranskningsfunktionen i Visual Studio 
fungerar dåligt. En rapport som ser bra ut när man förhandsgranskar den 
kan få ett konstigt utseende när man publicerar den på rapportservern. 

8.4.2 Användning av rapporterna i verksamheten 
Den rapport som visas i figur 8-2 är i HTML-format. Det är detta format 
som används om man tittar på rapporter på IRM:s intranät. Utifrån 
HTML-formatet går det sedan att genom en knapptryckning exportera 
rapporten till sju olika format. De format som är mest intressanta för IRM 
är PDF och Excel. Tyvärr fungerar exporten till Excel-format endast om 
man använder Office XP. På IRM används tidigare versioner av Office-
paketet, vilket gör att man inte kan utnyttja exporteringen till Excel.  

8.4.3 Ekonomi 
Eftersom man sedan tidigare använder och har licenser för SQL Server 
medför användandet av Reporting Services inga extra kostnader. För att 
designa rapporter i Report Designer krävs dock även en Visual Studio-
licens eftersom verktyget är integrerat i plattformen. Eftersom alla 
utvecklare på IRM har sådana licenser medför inte heller detta någon 
kostnad.  
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Del IV 

Analys och slutsats 



 85

Kapitel 9                                        
Analys  
Här analyserar jag utvärdering av olika rapporteringsverktyg och redo-
visar mina erfarenheter av Reporting Services. Jag beskriver de styrkor 
och svagheter som jag upplevt hos verktyget. På de områden där jag 
funnit att Reporting Services har brister i förhållande till andra tillver-
kares rapporteringsverktyg hänvisar jag till de lösningar som de andra 
verktygen erbjuder. Analysen grundar sig på jämförelsen mellan olika 
rapporteringsverktyg i kapitel 5, genomgången av Reporting Services 
som redovisas i kapitel 7 samt på mitt arbete med RUT-projektet. 

9.1 Analys av jämförelsen 
I kapitel 5 presenteras den jämförelse som jag gjort mellan fyra 
rapporteringsverktyg från de ledande tillverkarna på området. De verktyg 
som jämförts är Microsoft Reporting Services, Cognos ReportNet, 
Crystal Reports/Enterprices samt MicroStrategy Report Services. Det går 
inte att utifrån utvärderingen ge ett entydigt svar på vilket rapporterings-
verktyg som är det bästa. När ett företag ska avgöra vilket verktyg som 
passar bäst i deras verksamhet är det många faktorer som spelar in. Den 
kanske viktigaste frågan är vilka system som företaget använder sig av 
och har licenser för sedan tidigare. För ett företag som har licenser för 
SQL Server medför Reporting Services i princip inga licenskostnader. 
För företag som använder business intelligence-plattformen Micro 
Strategy är förmodligen rapporteringsverktyget Report Services det 
ekonomiskt mest fördelaktiga verktyget. 
En annan viktig fråga är förstås vilken typ av rapporter företaget är 
intresserat av. Är det viktigt att rapporterna kan innehålla avancerad 
grafik eller är man mest intresserad av att visa data i tabell- eller 
matrisform? Är man ute efter avancerad grafik är Crystal Reports eller 
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MicroStrategys Report Services det bästa valet. Även när det gäller 
interaktiviteten är skillnaden mellan olika verktyg ganska stora. Cognos 
ReportNet erbjuder ingen interaktivitet, Crystal och Reporting Services 
en begränsad interaktivitet, medan Report Services erbjuder bra inter-
aktiva nöjligheter.   
När det gäller tiden och kostnaden för inlärning har det naturligtvis också 
stor betydelse vilken typ av system företagets anställda har erfarenheter 
av sedan tidigare. Har de t ex stor vana vid Microsofts produkter kan det 
vara en fördel att använda ett rapporteringssystem från Microsoft.  

9.2 Analys av Reporting Services 
Analysen av Reporting Services är uppdelad i 7 delområden. 

9.2.1 Rapportlayout och gränssnitt 
Den fria layouten och möjligheterna att kontrollera data och visuella 
egenskaper genom programuttryck ger en god kontroll över utformningen 
av rapporter. Dock är diagramfunktionaliteten inte tillräckligt flexibel. 
Det går t ex inte att själv välja vilka färger som ska användas i ett diag-
ram, något som är möjligt i Crystal Reports. Gränssnitten för att visa och 
administrera rapporter är också låsta. Det går inte att välja egna färger och 
design på HTML Viewern eller Report Managern. I Crystal Enterprise är 
det däremot fullt möjligt att designa gränssnittet e-Portfolio efter egna 
önskemål. 

9.2.2 Exportering till olika format 
Från HTML Viewern är det lätt att exportera rapporter till olika format. 
Stödet för exportering är relativt stort, 7 olika format stöds. Ett minus är 
att exporteringen till Excel kräver Office XP eller senare versioner. För 
företag som har licenser för tidigare versioner av Office-paketet kan det 
vara lönsammare att själva ta fram ett tillägg för Excel-exportering än att 
uppgradera alla Office-licenser.  
En annan negativ del av Reporting Services är förhandsgranskningen. Om 
man t ex ska skapa rapporter som ska exporteras till PDF går det inte att 
på förhand se hur rapporten kommer att se ut i PDF-format. För att se hur 
rapporten ser ut måste man först publicera den på servern och sedan gene-
rera den i PDF. Designandet av en PDF-rapport blir därmed väldigt om-
ständligt.   

9.2.3 Distributionsmöjligheter 
Verktyget erbjuder flera bra distributionsmöjligheter. Förutom att lägga ut 
rapporterna på ett intranät eller Internet kan man distribuera dem via  
e-post eller ren fildelning. Om rapporter skickas ut via e-post går det att 
anpassa dem för enskilda användare, vilket kan vara bra. Olika personer 
kan vara intresserade av olika områden i en rapport och kanske också 
föredrar olika format. 
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9.2.4 Tillgänglighet 
Det tog ganska lång tid för mig att sätta mig in i verktyget och alla olika 
funktioner. Detta kan ha berott på två saker. För det första saknade jag 
tidigare erfarenheter av rapporteringsverktyg och för det andra var 
hjälpmanualerna ganska dåliga. Det märktes att Microsoft stressat fram 
Reporting Services och att manualerna inte var riktigt genombetade.  
När jag väl kommit igång med arbetet och förstått de olika funktionerna 
upplevde jag dock grässnitten i Report Designer och Report Manager som 
enkla och lätta att arbeta med. Strukturen är bra och det är lätt att skapa 
förhållandevis komplicerade rapporter.  
När hjälpmanualerna inte räckte till hade jag stor hjälp av diskussions-
forumet Discussions in SQL Server Reporting Servics, ett diskussions-
forum där Microsoft själva svarar på frågor om Reporting Servises. 
Tjänsten fungerade väl. Ofta kunde jag få svar på mina frågor genom att 
söka bland svaren på tidigare ställda frågor och när jag själv ställde frågor 
svarade Microsoft inom ett dygn. 
Microsoft framhåller att Reporting Services inte är en produkt för nybör-
jare utan att den kräver en hel del förkunskaper från dess användare. Min 
bedömning är att det inte skulle behöva vara så. Med bättre manualer och 
lättförståliga guider skulle Reporting Services kunna vara tillgängligt 
även för mindre avancerade användare. Microsoft arbetar kontinuerligt 
med manualerna så förmodligen kommer det att se bättre ut redan om ett 
halvår.  

9.2.5 Säkerhet 
Jag upplevde den rollbaserade säkerhetsmodellen som både välstrukture-
rad och användbar. Beskrivningen av säkerheten i Reporting Services var 
dålig i hjälpmanualerna så det tog ett tag att sätta sig in i hur allt fungerar. 
Men när jag väl förstått hur de olika delarna hängde ihop var det lätt att 
hantera säkerheten på rapportservern.  

9.2.6 Utbyggbarhet 
Det finns fyra typer av extensions (sv tilläggsmöjligheter) i Reporting 
Services: datahanteringstillägg, distributionstillägg, säkerhetstillägg och 
genereringstillägg. Den grundfunktionalitet som ingår i verktyget är im-
plementerad genom de olika tilläggsmöjligheterna, vilket är ett bra bevis 
på att plattformen verklig går att bygga ut.  

9.2.7 Ekonomi 
Som tidigare nämnts är Reporting Services en bra affär för företag som 
redan har licenser för SQL Server. För företag som använder någon annan 
databashanterare för att lagra data blir verktyget betydligt kostsammare. 
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Kapitel 10                                      
Slutsats 
Arbetet har visat att problemet att jämföra olika rapporteringsverktyg med 
varandra är ganska komplext och att olika verktyg lämpar sig olika bra i 
olika situationer och kontexter. Jämförelsen mellan olika rapporterings-
verktyg kan dock fungera som en vägledning vid valet av rapporterings-
verktyg. 
Reporting Services är definitivt intressant ur en ekonomisk synvinkel, 
men har även visat sig kunna tävla med konkurrenterna på andra områ-
den. Den fria layouten ger en god kontroll över utformningen av rapporter 
och det är lätt att uppnå den struktur som önskas. En negativ del är dock 
att förhandsgranskningen fungerar dåligt, vilket kan försvåra utform-
ningen av rapporter.  
Det är lätt att exportera rapporter till olika format och stödet för exporte-
ring är relativt stort. Verktyget erbjuder också flera bra distributionsmöj-
ligheter. Förutom att lägga ut rapporterna på ett intranät eller Internet kan 
man distribuera dem via e-post eller ren fildelning. När det gäller säker-
heten upplevde jag den rollbaserade säkerhetsmodellen som både väl-
strukturerad och användbar. 
Eftersom hjälpmanualerna är bristfälliga är det i nuläget ganska svårt att 
sätta sig in i verktyget och dess funktioner, men den grundläggande struk-
turen är bra och funktionerna är lätta att använda när man väl förstått hur 
de fungerar. Plattformen kan byggas ut genom fyra typer av extensions 
(sv tilläggsmöjligheter): datahanteringstillägg, distributionstillägg, 
säkerhetstillägg och genereringstillägg. 
RUT-projektet visade att Reporting Services kan fungera bra i ett mindre 
projekt. Den rapportstruktur och interaktivitet som IRM ville ha gick att 
uppnå. De flesta delar var lätta att skapa och vid de tillfällen då det upp-



 89

stod svårigheter gick de alltid att lösa. RUT-projektets rapporter kunde 
således implementeras i Reporting Services utan att några kompromisser 
behövde göras.  
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Källförteckning och index 
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