NSTDA Academy
CTR004 : Advanced Crystal Report Using ASP.NET (VB.NET) for Web Application: การสร้าง
้ าษา ASP.NET(VB.NET) เพือ
รายงานแบบต่างๆ เพือ
่ แสดงผลบน Web โดยใชภ
่ ควบคุมรายงานสาหร ับ
Web โปรแกรมเมอร์
หล ักการและเหตุผล :
การเขียนโปรแกรมนัน
้ ส่วนสาคัญอีกส่วนหนึง่ คือ Report และการทางาน Report นัน
้ สามารถทาได ้ง่ายโดยการใช ้งาน
โปรแกรมทางด ้าน Report มาช่วยในการทางานในส่วนนี้ เพือ
่ ลดเวลาและการเขียนโปรแกรมในส่วน Report ทีต
่ ้องทา
ได ้มาก โดย Crystal Report เป็ นโปรแกรมทีส
่ ามารถทางานกับระบบฐานข ้อมูลได ้หลายชนิด และยังสามารถนาไปใช ้งาน
รวมกับ ภาษาต่าง ๆ ได ้ เช่น VB, VB.NET C++ เป็ นต ้น รวมไปถึงการนาไปใช ้ส่วนทีเ่ ป็ น Web ด ้วย จึงเป็ นส่วนประกอบ
หนึง่ ทีน
่ ย
ิ มนามาใช ้ในการช่วยสร ้าง Report ในงานปั จจุบน
ั
ว ัตถุประสงค์ :
 มีความรู ้ความเข ้าใจในการทา Report ด ้วย Crystal Report ในลักษณะต่าง ๆ
 สามารถสร ้าง Crystal Report ไปงานร่วมกับระบบงานต่าง ๆ ทีม
่ อ
ี ยู่
 สามารถพัฒนาระบบงานในลักษณะ Report ต่าง ๆ ได ้
 สามารถนาไปใช ้ร่วมกับระบบฐานข ้อมูลต่าง ๆ อย่างเข ้าใจ
หล ักสูตรนีเ้ หมาะสาหร ับ :
 โปรแกรมเมอร์, นักวิเคราะห์ระบบ หรือผู ้ทีด
่ แ
ู ลระบบงาน ทีม
่ ค
ี วามรู ้ ASP.NET Programming และ RDBMS
มาแล ้ว
ความรูพ
้ น
ื้ ฐาน :
 มีความรู ้ความเข ้าใจในการใช ้งานโปรแกรม Crystal Report เบือ
้ งต ้นมาแล ้ว หรือผ่าน
การอบรมหลักสูตร 41-203 Report and Query with Crystal Report Programming
 มีความเข ้าใจในการเขียนโปรแกรม
 มีความรู ้ความเข ้าใจเกีย
่ วกับภาษา Visual Basic
 มีความรู ้ความเข ้าใจเกีย
่ วกับระบบฐานข ้อมูล
หล ักสูตรต่อเนือ
่ ง/เกีย
่ วเนือ
่ ง:
 Advanced Crystal Report Using JAVA for Web Application :
การสร ้างรายงานแบบต่างๆ เพือ
่ แสดงผลบน Web โดยใช ้ภาษา JAVA เพือ
่ ควบคุมรายงานสาหรับ Web
โปรแกรมเมอร์
้ หาหล ักสูตร :
เนือ
 ความรู ้ความเข ้าใจเกีย
่ วกับ Web Development
 Crystal Report กับ Web Applications
 การใช ้งาน Crystal Report กับ Web Applications
 Crystal Report Web Alternatives Compared
 การทางานในลักษณะ Exporting to Static HTML
 เรียนรู ้การทางานบน Web ด ้วย ASP.NET
 ASP.NET and VBScript
 ASP.NET supplied with Crystal Reports
 Crystal Report Viewer Compared
 Choosing and Customizing Report Viewer
 การใช ้งาน Crystal Report Design-Time Controls
 การทางานกับ Report Source and Viewer Properties
 Crystal Enterprise
 RDC Object Model
 Setting selection criteria
 Setting parameter field values
 Modifying formula fields
 Inserting text in text objects
 Modifying report grouping
 Specifying report output
 Passing database log on information
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Accessing sub report objects
Report Optimization
Designing reports for the web
Improving data retrieval
Enhancing record selection
Improving grouping, sorting, and totaling
Crystal Reports and XML
XML in Crystal Reports
Customizing XML report definitions
XML output specifications
การใช ้งาน Crystal Report Web Form Viewer
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