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1 Ειςαγωγή 

To BIRT Report Designer είλαη έλα γξαθηθό πεξηβάιινλ βαζηζκέλν ζην Eclipse IDE πνπ 
επηηξέπεη ηελ εύθνιε δεκηνπξγία αλαθνξώλ. Απνηειεί ην πξώην βήκα ζηελ δεκηνπξγία 
κηαο εθαξκνγήο Δπηρεηξεζηαθήο Ννεκνζύλεο. Απνηειείηαη από κηα ζεηξά εξγαιείσλ κέζα 
ζην Eclipse, αλάκεζα ζηα νπνία: 

 DATA Explorer: ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ νξγάλσζε ησλ πεγώλ δεδνκέλσλ θαη ησλ 
εξσηήζεσλ (data sets). Μαο επηηξέπεη λα δνύκε όηη ζα πάξνπκε ηα ζσζηά 
δεδνκέλα. Δπίζεο επηηξέπεη ηελ δεκηνπξγία πνιπδηάζηαησλ θύβσλ όηαλ θηηάρλνληαη 
δπλακηθνί πίλαθεο. 

 Layout View: είλαη έλαο WYSIWYG editor, ν νπνίνο επηηξέπεη ζηελ ζρεδηαζκό ηεο 
παξνπζίαζεο ηεο αλαθνξάο ρξεζηκνπνηώληαο drag and drop ηερληθέο. 

 Palette: πεξηιακβάλεη ηα θύξηα ζηνηρεία κηα αλαθνξάο βαζηζκέλεο ζην BIRT, όπσο 
labels, πίλαθεο, γξαθήκαηα. Φξεζηκνπνηείηαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Layout View γηα 
ηελ δεκηνπξγία ηεο αλαθνξάο. 

 Property Editor: επηηξέπεη ηελ εύθνιε ηξνπνπνίεζε ησλ πην ζπρλά 
ρξεζηκνπνηνύκελσλ ηδηνηήησλ ελόο αληηθεηκέλνπ, πρ ελόο πίλαθα. 

 Report Preview: δίλεη ηελ δπλαηόηεηα λα δνθηκαζηεί ε αλαθνξά κε πξαγκαηηθά 
δεδνκέλα κε ην παξάζπξν πξνεπηζθόπεζεο λα ηξέρεη κέζα ζην eclipse. 

 Script Editor: επηηξέπεη ηελ πξνζζήθε επηρεηξεζηαθήο ινγηθήο ζηηο αλαθνξέο θαηά 
ηελ δπλακηθή δεκηνπξγία ηνπο. 

 Outline: νξγαλώλεη ηελ αλαθνξά ζε δεληξηθή κνξθή, επηηξέπνληαο ηνλ 
δηαρσξηζκό ησλ ζηνηρείσλ ηεο αλαθνξάο ζε θαηεγνξίεο γηα ηε κνξθή, ην 
πεξηερόκελν, ηηο πεγέο ησλ δεδνκέλσλ, ηηο κεηαβιεηέο ηεο αλαθνξάο θηι. 

 Cheat Sheets: πξνζθέξεη ζύληνκεο νδεγίεο θαηά ηελ εθηέιεζε κηα εξγαζίαο, 
δηεπθνιύλνληαο ηελ εθκάζεζε ηνπ πεξηβάιινληνο. 

 Resource Explorer: επηηξέπεη ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ αληηθεηκέλσλ κηαο 
αλαθνξάο, όπσο πίλαθεο, πεγέο δεδνκέλσλ θ.α. Τα αληηθείκελα πνπ νξίδνληαη σο 
επαλαρξεζηκνπνηνύκελα απνζεθεύνληαη ζε έλα αξρείν βηβιηνζήθεο. 

 Chart Builder: πξνζθέξεη ηελ πξνζζήθε δηαγξακκάησλ ζηηο αλαθνξέο. Φσξίδεηαη 
ζε ηξεηο θάζεηο: α) επηινγή είδνπο δηαγξάκκαηνο. β) επηινγή δεδνκέλσλ θαη γ) 
κνξθνπνίεζε ηνπ δηαγξάκκαηνο. 

 Expression Builder: ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ζπγγξαθή απιώλ scripts πνπ 
επηζηξέθνπλ κηα ηηκήο, γηα λα αλαηίζνληαη ηηκέο ζε ζηνηρεία ηεο αλαθνξάο, λα 
δεκηνπξγνύληαη δπλακηθά ππεξζπλδέζεηο θ.α. 

Τν παξόλ tutorial έρεη ζθνπό λα απνηειέζεη κηα εηζαγσγή ζηηο αξρέο θαη ζηηο βαζηθέο 
ιεηηνπξγίεο ηνπ BIRT Report Designer. Θα βνεζήζεη ηνλ εθπαηδεπόκελν, επηθνπξηθά κε ην 
πιηθό ησλ Πξαθηηθώλ αζθήζεσλ λα εκβαζύλεη ζην  ινγηζκηθό θαη λα κάζεη ηηο βαζηθέο 
αξρέο ησλ αλαθνξώλ επηρεηξεζηαθήο λνεκνζύλεο. 
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2 Δημιουργία Project 

Tο Eclipse χρθςιμοποιεί τα projects για να οργανϊςει τα αρχεία ςασ. Το πρϊτο βιμα είναι θ 
δθμιουργία ενόσ νζου project. Για τισ ανάγκεσ του tutorial, κα δθμιουργιςετε ζνα project που κα 
ονομάηεται “My Reports” 

1. Δπηιέμηε FileNewProject  

 
2. Τν παξάζπξν δεκηνπξγίαο λένπ project εκθαλίδεηαη. 

3. Αλαπηύμηε ην “Business Intelligence and Reporting Tools” θαη επηιέμηε “Report Project”. 

Δπηιέμηε Νext. 
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4. Σην πεδίν Project Name πιεθηξνινγήζηε ην όλνκα ηνπ project. Σηελ πεξίπησζή καο 

My Reports. Έπεηηα παηήζηε Finish. 

 
5. Σε πεξίπησζε πνπ εξσηεζείηε λα αιιάμεηε πξννπηηθή απεηθόληζεο ζε Report Design 

παηήζηε ΟΚ. 
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3 Δημιουργία Αναφοράσ 

Η παξαθάησ δηαδηθαζία αθνινπζείηαη γηα λα δεκηνπξγήζνπκε κηα λέα αλαθνξά. Έρνληαο 

επηιέμεη ην project πνπ δεκηνπξγήζακε ζηα πξνεγνύκελα βήκαηα, θάλνπκε ηα εμήο: 

3.1. Δημιοςπγία Ενόηηηαρ Αναθοπάρ 

1. Δπηιέμηε FileNewReport. Τν παξάζπξν δεκηνπξγίαο λέαο αλαθνξάο εκθαλίδεηαη.  

 
2. Σην παξάζπξν πνπ εκθαλίδεηαη επηιέμηε ην project πνπ κόιηο δεκηνπξγήζαηε (My 

Reports). 

3. Δηζάγεηε ζην πεδίν File Name ην όλνκα πνπ επηζπκείηε. Σηελ πεξίπησζή καο 

Customers.rptdesign. 
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4. Δπηιέμηε Next. 

3.2. Επιλέξηε ππόηςπο 

Σηελ επόκελε ζειίδα παξνπζηάδνληαη ηα πξόηππα (template) πάλσ ζηα νπνία ζα 

δεκηνπξγήζνπκε ηελ αλαθνξά καο. 
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Τα δηαζέζηκα πξόηππα είλαη ηα εμήο: 

 Blank Report: Γεκηνπξγεί έλα θελό report ρσξίο πξνθαζνξηζκέλν πεξηερόκελν. 

 My First Report: Ξεθηλά έλα report template ην νπνίν ζαο θαζνδεγεί θάλνληαο 

ρξήζε online βνήζεηαο. 

 Simple Listing: Γεκηνπξγεί κία ιίζηα ρσξίο θακία νκαδνπνίεζε 

 Grouped Listing: Γεκηνπξγεί κία ιίζηα κε νκαδνπνίεζε. Με ηελ νκαδνπνίεζε 

εκθαλίδνληαη επαλαιακβαλόκελα ζηνηρεία κόλν κηα θνξά. Η νκαδνπνίεζε καο 

επηηξέπεη λα ππνινγίζνπκε θαη ζύλνια. 

 Dual Column Listing: Γεκηνπξγεί δύν ιίζηεο, ηε κία δίπια ζηελ άιιε. 

 Chart & Listing: Γεκηνπξγεί κία ιίζηα πνπ πεξηέρεη θαη δηάγξακκα ζην πάλσ κέξνο 

ηνπ report. 

 Dual Column Chart & Listing: Σπλδπάδεη δηαγξάκκαηα θαη πίλαθεο έηζη ώζηε λα 

κπνξείηε λα εκθαλίδεηε δύν ζεη από παξαπιήζηα δεδνκέλα ζε κία αλαθνξά. 

 Side by Side Chart & Listing:  Γεκηνπξγεί  έλα report ζην νπνίν θάζε 

νκαδνπνηεκέλε ιίζηα πεξηέρεη δηάγξακκα. 

Στθν περίπτωςι μασ επιλζγουμε το Group Listing και κάνουμε κλικ ςτο Finish για να ολοκλθρωκεί θ 
διαδικαςία. To BIRT παρουςιάηει το report ςτο Eclipse workplace. 
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4 Περιβάλλον Εργαςίασ 

Έχοντασ δθμιουργιςει το report, ςτθν ενότθτα αυτι κα αςχολθκοφμε με το περιβάλλον εργαςίασ, από 
όπου γίνονται όλεσ οι βαςικζσ παραμετροποιιςεισ των αναφορϊν μασ και θ διαχείριςθ και 
τροποποίθςθ προχπαρχόντων αναφορϊν. 

4.1. Επεξεπγαζία Τπόπος Εμθάνιζηρ Δεδομένων-Layout Editor 

Το κζντρο τθσ οκόνθσ μασ είναι ο Layout Editor. Αυτό είναι το ςθμείο από το οποίο διαχειριηόμαςτε τισ 
αναφορζσ, και ζχουμε ςτθ διάκεςθ μασ πζντε καρτζλεσ:  

 Layout – εθεί όπνπ επεμεξγαδόκαζηε ηελ αλαθνξά καο.  

 Preview – Δθηειείηαη ε αλαθνξά καο θαη καο θάλνπκε πξνεπηζθόπεζε ηνπ 

απνηειέζκαηνο.  

 Script – Δδώ κπνξνύκε λα πξνζζέζνπκε JavaScript ζηελ αλαθνξά καο ώζηε λα 

εμεηδηθεύζνπκε ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ.  

 XML Source – Δδώ κπνξνύκε λα δνύκε θαη λα παξακεηξνπνηήζνπκε ηνλ XML 

θώδηθα πνπ αληηζηνηρεί ζηελ αλαθνξά καο.  

 Master Page – Φξεζηκνπνηείηαη γηα λα αιιάμνπκε ηα ζηνηρεηά ηεο επηθεθαιίδαο 

(header) θαη ηνπ ππνζέιηδνπ (footer) θαη όηη άιιν ζηνηρείν ζέινπκε λα έρνπκε ζην 

πξόηππν καο θαη λα θιεξνλνκείηαη ζηηο αλαθνξέο πνπ ηελ ρξεζηκνπνηνύλ.  
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5 Views 

Στο περιβάλλον εργαςίασ μασ παρατθροφμε ότι υπάρχουν διάφορεσ καρτζλεσ (views), που μποροφν 
να τοποκετθκοφν είτε ςτα δεξιά, είτε ςτα αριςτερά ι και κάτω από το Layout Editor , ϊςτε να 
προςαρμόςουμε το περιβάλλον εργαςίασ ςτισ ανάγκεσ και τισ προτιμιςεισ μασ. 

 Palette - εκθαλίδεη ηα βαζηθά αληηθείκελα πνπ κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε 

θάλνληάο ηα drag & drop.  

 Outline - εδώ κπνξνύκε λα δνύκε ηελ δνκή ηεο αλαθνξάο ζε δελδξηθή κνξθή.  

 Navigator - βιέπνπκε ηα projects καο θαη ηηο αλαθνξέο πνπ πεξηέρνληαη ζε απηά.  

 Data Explorer -Δδώ εκθαλίδνληαη ηα data sources (connections), ηα data sets 

(queries) θαη νη παξάκεηξνη ησλ reports καο. Μπνξνύκε επίζεο λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε απηό ην view γηα λα πξνζζέζνπκε data set ζην report καο.  

 Property Editor - εδώ εκθαλίδνληαη νη ηδηόηεηεο γηα πνιιά από ηα αληηθείκελα ηνπ 

report. Πεξηέρεη θαξηέιεο θαη νκαδνπνηήζεηο πνπ νξγαλώλνπλ ηηο ηδηόηεηεο ζε 

θαηεγνξίεο.  

 Properties View - Δδώ εκθαλίδνληαη όιεο νη ηδηόηεηεο ελόο αληηθεηκέλνπ ηεο 

αλαθνξάο ζε κία ιίζηα.  

 Library Explorer View – Τν BIRT επηηξέπεη ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε 

αληηθεηκέλσλ ηεο αλαθνξάο, όπσο πίλαθεο, data sources. Αληηθείκελα πνπ έρνπλ 

δεκηνπξγεζεί γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε είλαη απνζεθεπκέλα ζε αξρεία βηβιηνζήθεο. 

Ο Library Explorer εκθαλίδεη Βηβιηνζήθεο πνπ ππάξρνπλ ζην πξνθαζνξηζκέλν 

θάθειν. Βηβιηνζήθεο πνπ αλαπηύμακε κπνξνύλ λα πξνζηεζνύλ ζην πξνθαζνξηζκέλν 

θάθειν θάλνληαο δεμί θιηθ ζην Library Explorer θαη επηιέγνληαο add. Ο 

πξνθαζνξηζκέλνο θάθεινο κπνξεί λα αιιάμεη επηιέγνληαο 

Window→Preferences→Report Design→Resource.  

5.1. Ενεπγοποίηζη\Απενεπγοποίηζη Views 

Μπορείτε να τοποκετιςετε τα views με όποιον τρόπο ςασ εξυπθρετεί. Μπορείτε επίςθσ να 
αποκρφψετε κάποια από αυτζσ, πατϊντασ το "X".  

Αν κζλετε να επαναφζρετε κάποιο από τα view, μπορείτε να το κάνετε επιλζγοντασ 
Window→Show View και κάνοντασ κλικ ςτο view που κζλετε.  
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6 Data Sources και Data Sets 

Το BIRT reports χρθςιμοποιεί data source για να κάνει ςφνδεςθ ςε μια βάςθ δεδομζνων ι άλλο 
πάροχο δεδομζνων. Το BIRT χρθςιμοποιεί data set για να ανακτιςει δεδομζνα από τον πάροχο 
δεδομζνων. Με λίγα λόγια το data source είναι θ ςφνδεςθ με μια βάςθ δεδομζνων και το data set τα 
ερωτιματα που εκτελοφμε για να ανακτιςουμε ςυγκεκριμζνο υποςφνολο δεδομζνων.  

6.1. Δημιοςπγήζηε ένα Data Source 

Τϊρα κα δθμιουργιςουμε το data source για το παράδειγμά μασ:  

1. Αλνίμηε ηνλ Data Explorer View, εάλ δελ είλαη ήδε νξαηό.  

2. Δπηιέμηε ην Data Sources από ην δέληξν.  

3. Κάληε δεμί θιηθ.  

4. Δπηιέμηε New Data Source, γηα λα δεκηνπξγήζνπκε έλα λέν. 

 

  
5. Τν New Data Source παξάζπξν εκθαλίδεηαη. 

6. Choose Classic Models Inc. Sample Database.  

7. Σην πεδίν νλόκαηνο, πιεθηξνινγήζηε "Sample".  
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8. Κιηθ Next.  

9. Κιηθ Finish.  

Το νζο data source εμφανίηετε κάτω από το Data Sources κόμβο ςτον Data Explorer.  

6.2. Πποζαπμογή ηος Data Source 

Αν κζλετε να αλλάξετε ςτο μζλλον το data source:  

1. Αλνίμηε ην Data Explorer View.  

2. Αλνίμηε ην θιαδί ηνπ Data Sources.  

3. Κάληε δηπιό θιηθ ζην data source.  

4. Ο Data Source editor αλνίγεη. Μπνξείηε θάλεηε όηη αιιαγέο ζέιεηε.  

5. Κάληε θιηθ ζην OK γηα λα απνζεθεύζεηε ηηο αιιαγέο ζαο.  

6.3. Δημιοςπγία ενόρ Data Set 

1. Τώξα είκαζηε έηνηκνη λα δεκηνπξγήζνπκε θαη λα δνθηκάζνπκε ην data set.  

2. Αλνίμηε ηνλ Data Explorer view.  

3. Δπηιέμηε ην θόκβν Data Sets.  

4. Κάληε Γεμί θιηθ λα αλνίμεη ην κελνύ.  

5. Δπηιέμηε New Data Set. 

6. Τν παξάζπξν New Data Set ζα εκθαληζηεί.  

7. Δηζάγεηε "Customers" ζην πεδίν ηνπ νλόκαηνο.  

8. Βεβαησζείηε όηη ζην πεδίν Data Source είλαη επηιεγκέλε ε 

Sample πεγή δεδνκέλσλ πνπ δεκηνπξγήζακε πξνεγνύκελνο.  

9. Βεβαησζείηε όηη ζην Data Set Type πεδίν είλαη επηιεγκέλν ην "SQL Select Query".  
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10. Κάληε θιηθ Next.  

11. Δηζάγεηε ην παξαθάησ εξώηεκα: 

SELECT * 

FROM CUSTOMERS 

WHERE COUNTRY = 'USA' 
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12. Κιηθ Finish.  

6.4. Επεξεπγαζία Data Set  

Έπεηηα αλνίγεη ην παξάζπξν ηνπ data set editor. Ο data set editor καο παξέρεη ηηο 

παξαθάησ επηινγέο:  

 Query – Δκθαλίδεη ην SQL SELECT εξώηεκά. Δδώ δεκηνπξγείηε θαη αιιάδεηε ην 

SQL εξώηεκα. Μόιηο θάλνπκε ην βαζηθό καο εξώηεκα, κπνξνύκε λα πξνζζέζνπκε 

ηελ WHERE πξόηαζε, λα θαλνλίζνπκε ηηο ζηήιεο δεδνκέλσλ πνπ ζέινπκε θαη 

δηάθνξα άιια.  

 Data Source – Δκθαλίδεη ην όλνκα ηνπ data source γηα ην ζπγθεθξηκέλν data set 

έηζη ώζηε λα κπνξείηε λα ην δείηε ή λα ην αιιάμεηε.  

 Preview Results –Δθηειεί δνθηκαζηηθά θαη εκθαλίδεη ηα απνηειέζκαηα ηνπ 

εξσηήκαηόο καο.  

 Computed Columns – ππνινγηδόκελεο ζηήιεο πνπ ππνινγίδνληαη κέζσ ηνπ BIRT 

θαη εκθαλίδεηαη ζηελ αλαθνξά όπσο θάζε άιιε ζηήιε. Δδώ κπνξνύκε λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε θαη JavaScript.  

 Parameters – Τν SQL SELECT εξώηεκα κπνξεί λα πεξηέρεη παξακέηξνπο νη νπνίεο 

κπνξνύλ λα εηζάγνπλ δεδνκέλα ζην εξώηεκα. Απηέο ζπκβνιίδνληαη κε ην SQL 

ζύκβνιν "?". Δδώ κπνξνύκε λα νξίζνπκε ην όλνκα ηεο παξακέηξνπ, κηα 

πξνθαζνξηζκέλε ηηκή θαη άιια. Πξέπεη λα ππάξρεη ζρέζε έλα-πξνο-έλα κεηαμύ ησλ 

παξακέηξσλ ζηελ ζειίδα απηή θαη ζηα ζύκβνια "?" ηνπ εξσηήκαηνο.  
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 Filters – Πξόζζεηα θίιηξα πνπ ην BIRT εθαξκόδεη ζηα δεδνκέλα. Τα θίιηξα 

πεξηνξίδνπλ ηα δεδνκέλα πνπ εκθαλίδνληαη ζην report. Τν WHERE είλαη επίζεο 

θίιηξν ην νπνίν όκσο εθηειείηαη από ηελ βάζε δεδνκέλσλ.  

 Output Columns – Δκθαλίδεη ηηο ζηήιεο ηνπ εξσηήκαηνο θαη καο επηηξέπεη λα 

πξνζδηνξίζνπκε ςεπδώλπκν γηα θάζε ζηήιε ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζην report.  

6.5. Database Browser 

1. Μεηαβείηε ζηελ ζειίδα Query. Δδώ ππάξρεη έλαο απιόο browser ηεο βάζεο 

δεδνκέλσλ.  

2. Αλαπηύμηε ην Sample data source γηα λα δείηε ην ζρήκα ηεο βάζεο. Υπάξρεη κόλν 

έλα: "CLASSICMODELS".  

3. Αλαπηύμηε ην "CLASSICMODELS" γηα λα δείηε ηελ ιίζηα κε ηνπο πίλαθεο ηεο βάζεο.  

4. Αλαπηύμηε έλαλ πίλαθα γηα λα δείηε ηηο ζηήιεο ηνπ.  

5. Ο editor ππνζηεξίδεη drag and drop.  

 

 

6.6. Έλεγσορ ηος επωηήμαηορ 

1. Με ηνλ data set editor αλνηρηό, θάληε ηα αθόινπζα:  

2. Κιηθ ζην Preview Results.  
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3. Η preview ζειίδα εκθαλίδεηαη. Δδώ βιέπνπκε ηηο ζηήιεο ηνπ εξσηήκαηνο ζηελ 

πξώηε ζεηξά. Τα δεδνκέλα εκθαλίδνληαη ζηηο ππόινηπεο γξακκέο.  

4. Δπηβεβαηώζηε όηη ε ιίζηα ησλ πειαηώλ εκθαλίδεηαη.  

5. Κιηθ OK γηα λα θιείζεηε ηνλ data set editor.  

6. Αλ εκθαληζηεί κήλπκα ιάζνπο ειέγμηε ηα παξαθάησ:  

a. Όηη ην Eclipse είλαη εγθαηεζηεκέλν ζε θάθειν ρσξίο θελά.  

b. Όηη δελ έρεηε βάιεη “;” ζην ηέινο ηνπ εξσηήκαηνο.  

c. Πιεθηξνινγήζηε μαλά ην SQL εξώηεκα όπσο παξαπάλσ.  

6.7. Επεξεπγαζία ενόρ Data Set 

Τν λέν ζαο data set εκθαλίδεηε ζην Data Explorer. Μπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνλ 

data set editor γηα λα θάλνπκε αιιαγέο ζην data set.  

1. Αλνίμηε ηνλ Data Explorer.  

2. Αλνίμηε ην βξόγρν Data Sets.  

3. Κάληε δηπιό-θιηθ ζην Customers data set. 

4. Ο Data Set editor ζα αλνίμεη.  



 
 

                    18 

 

7 Δομικά Στοιχεία Αναφοράσ 

Η αλαθνξά ζα εκθαλίδεη πιεξνθνξίεο ησλ πειαηώλ ζηελ κνξθή ελόο πίλαθα κε ηελ 

δπλαηόηεηα αιιειεπίδξαζεο ηνπ ηειηθνύ ρξήζηε κε ηα δεδνκέλα απηά. Τν Grouped Listing 

template πνπ επηιέμακε πξνεγνπκέλσο έρεη δεκηνπξγήζεη ηνλ πίλαθα. Τν κόλν πνπ κέλεη 

είλαη λα ηνλ ζπκπιεξώζνπκε κε ζηνηρεία. Πξηλ ην θάλνπκε απηό αο δνύκε ηη άιια εξγαιεία 

καο παξέρεη ην BIRT.  

7.1. Ανηικείμενα Αναθοπάρ (Elements) 

Τν BIRT παξέρεη δηάθνξα report items ή Elements γηα ρξήζε όηαλ δεκηνπξγνύκε έλα 

report. Τα Report items εκθαλίδνληαη ζην Palette view θαη απηά είλαη:  

 
 Label – Δκθαλίδεη έλα απιό θείκελν.  

 Text – Μπνξεί λα πεξηέρεη κνξθή HTML θαη λα ππνινγίδεη ηηκέο.  

 Dynamic Text – Δκθαλίδεη κηα ζηήιε ηεο βάζεο πνπ πεξηέρεη δεδνκέλα ζε κνξθή 

HTML. 

 Data – Δκθαλίδεη κία ζηήιε βάζεο δεδνκέλσλ ή κία ππνινγίζηκε ηηκή.  

 Image – Δηζάγεη νπνηαδήπνηε κνξθή εηθόλαο πνπ ππνζηεξίδεηαη από web browser. 

 Grid – Ταθηνπνηεί ηα ζηνηρεία ζε πίλαθα ν νπνίνο όκσο δελ παξέρεη ηελ δπλαηόηεηα 

αιιειεπίδξαζεο.  

 List – Δκθαλίδεη δεδνκέλα από έλα data set, κε ηελ δπλαηόηεηα αιιειεπίδξαζεο.  

 Table – Γεκηνπξγεί πίλαθα δεδνκέλσλ, όπνπ ηα ζηνηρεία κπνξνύλ λα 

νκαδνπνηεζνύλ. Μπνξεί λα αιιειεπηδξά κε ηα ζηνηρεία.  
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 Chart – Δκθαλίδεη δηάγξακκα όπσο πίηα, ηζηόγξακκα, θ.ά.  

Σην παξόλ παξάδεηγκα ζα θάλνπκε ρξήζε όισλ ησλ παξαπάλσ εθηόο ησλ List, Chart and 

Dynamic Text.  

7.2. Δημιοςπγία ηων δεδομένων ηος Πίνακα 

Σην Layout καο ππάξρεη έλα πίλαθαο κε έλα επίπεδν νκαδνπνίεζεο. Δάλ είρακε επηιέμεη ην 

blank report, ζα κπνξνύζακε λα δεκηνπξγήζνπκε ηνλ πίλαθα επηιέγνληάο ηνλ απιά από 

ηελ παιέηα.  

Τν επόκελν βήκα είλαη λα πξνζζέζνπκε πεξηερόκελν ζηνλ πίλαθά καο. Θα μεθηλήζνπκε κε 

ηελ γξακκή detail ε νπνία επαλαιακβάλεηε γηα θάζε γξακκή ησλ δεδνκέλσλ καο:  

1. Δπηιέμηε ηνλ Data Explorer, εάλ δελ ηνλ έρεηε ήδε.  

2. Αλαπηύμηε ηνλ βξόγρν Data Set.  

3. Αλαπηύμηε ηνλ πίλαθα Customers πνπ δεκηνπξγήζακε, νπόηε ζα εκθαληζηνύλ νη 

ζηήιεο πνπ είλαη δηαζέζηκεο από ην data set.  

a. Δπηιέγνπκε ηελ ζηήιε CUSTOMERNAMΔ.  

b. Δηζάγνπκε ηελ ζηήιε CUSTOMERNAME κέζα ζηελ γξακκή detail ζην 

δεύηεξν θειί από ηα αξηζηεξά. Απηή ε δηαδηθαζία εηζάγεη δεδνκέλα θαη Τίηιν 

ζην πίλαθά καο.  

c. Δηζάγνπκε ηελ ζηήιε PHONE ζην πην δεμί θειί ηεο γξακκήο detail.  

d. Κάληε θιηθ ζην θειί ηεο πξώηεο γξακκήο πάλσ από ην CUSTOMERNAME θαη 

αιιάμηε ην όλνκα ζε “Όλνκα Πειάηε”. 

e. Κάληε ην ίδην θαη γηα ην PHONE δίλνληαο ην όλνκα “Τειέθσλν” 

 

7.3. Δημιοςπγία Ομαδοποίηζηρ  

Δπηζπκνύκε νη πειάηεο καο λα νκαδνπνηνύληαη αλά Πνιηηεία θαη Πόιε. Φξεζηκνπνηώληαο 

νκαδνπνίεζε όινη νη πειάηεο από ηελ ίδηα Πνιηηεία εκθαλίδνληαη καδί. Αο δεκηνπξγήζνπκε 

ηελ Δπηθεθαιίδα ηεο νκάδαο Πνιηηεία:  

1. Δληνπίζηε ηελ γξακκή ηίηινπ Οκάδαο ζηνλ πίλαθά καο. Δίλαη κε αλνηρηό γθξη ρξώκα 

"Group Header Row".  

2. Δηζάγεηε ηελ ζηήιε STATE ζην αξηζηεξό θειί ηεο γξακκήο  Group Header. 

3. Αιιάμηε ην όλνκα ηνπ ηίηινπ ζηελ πξώηε γξακκή ζε “Πνιηηεία" . 
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7.4. Δημιοςπγία Δεύηεπηρ Ομαδοποίηζηρ 

Σηελ ζπλέρεηα, ζα δεκηνπξγήζνπκε νκαδνπνίεζε κε βάζε ηελ Πόιε θάησ από ηελ 

νκαδνπνίεζε Πνιηηεία. Με απηό ηνλ ηξόπν νη πειάηεο νκαδνπνηνύληαη πξώηα θαηά 

Πνιηηεία θαη έπεηηα θαηά Πόιε.  

1. Βάιηε ηνλ θέξζνξα πάλσ από ηνλ πίλαθα, έηζη ώζηε λα εκθαληζηεί ε θαξηέια Table.  

 

2. Κάληε θιηθ ζηε θαξηέια Table έηζη ώζηε λα εκθαληζηεί ην πεξίγξακκα ηνπ πίλαθα  

 

3. Δπηιέμηε από θάησ Editor→Binding Tab. Θα δείηε όηη ν πίλαθαο έρεη νξηζκέλν ην 

Customers Data Set. Κάησ από ην Data Column Binding ζα δείηε ηηο ηξείο ζηήιεο 

ηνπ πίλαθά καο.  
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4. Δπηιέμηε Add. Τόηε ζα εκθαληζηεί ην παξάζπξν Data Binding.  

5. Δηζάγεηε ην CITY σο όλνκα ζην πεδίν Name θαη επηιέμηε θάληε θιηθ ζην εηθνλίδην 

δίπια ζην πεδίν Expression. 

 

6. Ο BIRT Expression Builder ζα εκθαληζηεί.  

7. Δπηιέμηε Available Data Sets ζηε ζηήιε Category, Customers ζηε ζηήιε Sub-

Category θαη θάληε δηπιό-θιηθ ζην πεδίν CITY. 
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8. Δπηιέμηε OK θαη αιιάμηε ην Binding name από New Binding ζε CITY. Παηήζηε ΟΚ 

θαη ε ζηήιε CITY είλαη ηώξα δηαζέζηκε λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηνλ Πίλαθά καο.  

9. Κάληε δεμί θιηθ ζηελ γξακκή ηίηινπ ηεο νκαδνπνίεζεο state θαη ζα εκθαληζηεί έλα 

λέν κελνύ.  

10. Σην κελνύ απηό επηιέμηε Insert Group→Below. 

 

11. Τν παξάζπξν Group Details εκθαλίδεηαη.  
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12. Δπηιέμηε ηελ ζηήιε CITY ζην “Group On” πεδίν θαη πιεθηξνινγήζηε CITY ζην πεδίν 

Name.  

 

13. Κιηθ OK.  

7.5. Ειζαγωγή Σηήληρ 

Φξεηαδόκαζηε κία αθόκα ζηήιε γηα ην report καο:  

1. Δκθαλίζηε ην πεξίγξακκα ηνπ πίλαθα θαη θάληε δεμί θιηθ ζηελ πξώηε ζηήιε.  

2. Δπηιέμηε Insert→Column to the Right από ην κελνύ. Μία λέα ζηήιε εκθαλίδεηαη 
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. 

3. Μεηαθηλήζηε ην πεδίν CITY ζηε δεύηεξε ζηήιε. 

 

4. Δπηιέμηε από ηελ θαξηέια palette έλα label θαη ηνπνζεηήζηε ην ζην θειί ηεο πξώηεο 

γξακκήο ζηελ ζηήιε CITY θαη γξάςηε Πόιε. 

7.6. Έλεγσορ Αποηελεζμάηων 

Είμαςτε ζτοιμοι να ελζγξουμε τα αποτελζςματά μασ. Πατϊντασ τθν καρτζλα preview βλζπουμε τθν 
προεπιςκόπθςθ τθσ αναφοράσ μασ. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να βελτιωκεί θ εμφάνιςθ τθσ 
αναφοράσ μασ, όπωσ κα δοφμε και ςτθν επόμενθ ενότθτα, μποροφμε:  

 Να πξνζζέζνπκε ηίηιν ζην πάλσ κέξνο ηνπ report.  

 Να πξνζζέζνπκε ρξώκα ζε ζηήιεο.  

 Να αιιάμνπκε ην κέγεζνο ζηειώλ.  

 θ.α.   
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8 Μορφοποίηςη Περιεχομζνου 

 

8.1. Αλλαγή Μεγέθοςρ ζηιρ Σηήλερ Τος Πίνακα 

Ασ αλλάξουμε το μζγεκοσ των ςτθλϊν του πίνακά μασ. Στουσ πίνακεσ και ςτισ ςτιλεσ μποροφμε να 
ορίςουμε τα μεγζκθ τουσ είτε χρθςιμοποιϊντασ απόλυτεσ τιμζσ (inches, centimeters), ι ςχετικζσ τιμζσ 
(ποςοςτό πλάτουσ ςελίδασ). Στο παράδειγμά μασ, κα αλλάξουμε το πλάτοσ απευκείασ από τθν 
καρτζλα layout. Για να το κάνουμε αυτό:  

1. Δπηιέμηε ηελ θαξηέια Layout.  

2. Κάληε θιηθ ζην πίλαθα έηζη ώζηε λα εκθαληζηεί ην πεξίγξακκα ηνπ.  

3. Δληνπίζηε ηελ καύξε γξακκή κεηαμύ ησλ ζηειώλ «Πόιε» θαη «Πνιηηεία».  

4. Με ηνλ θέξζνξα πάλσ ζηελ γξακκή, παηήζηε θαη θξαηήζηε ην αξηζηεξό θνπκπί ηνπ 

πνληηθηνύ θαη αιιάμηε ην κέγεζνο ηεο ζηήιεο έηζη ώζηε λα ρσξάεη ηα δύν γξάκκαηα 

θάζε Πνιηηείαο.  

5. Δπαλαιάβεηε ηελ δηαδηθαζία γηα ηελ ζηήιε «Πόιε».  

8.2. Οπιζμόρ Χπώμαηορ θόνηος 

Στο ςθμείο αυτό κα δοφμε πωσ μποροφμε να χρωματίςουμε τθν κεφαλίδα τθσ ςτιλθσ Πολιτεία, για να 
το κάνουμε αυτό:  

1. Δπηιέμηε ην θειί ηεο επηθεθαιίδαο Πνιηηεία θάλνληαο θιηθ.  

2. Δπηιέμηε ηνλ Property Editor από θάησ.  

3. Δπηιέμηε ηελ θαξηέια General.  

4. Βξείηε ην πεδίν Background color. 

5. Κάληε θιηθ ζην θελό γθξη θνπκπί γηα λα εκθαληζηεί ην παξάζπξν επηινγήο ρξώκαηνο. 

 

6. Δπηιέμηε ην κπιε ρξώκα, ην ηξίην από δεμηά ζηελ πξώηε ζεηξά.  

7. Παηήζηε ην θνπκπί "Define Custom Colors" πνπ βξίζθεηαη ζην θάησ κέξνο.  
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8. Δπηιέμηε ηελ θάζεηε κπάξα πνπ βξίζθεηε δεμηά θαη θηλήζηε ηελ ώζηε λα γίλεη ην 

κπιε ρξώκα πην αλνηρηό.  

9. Παηήζηε OK.  

8.3. Οπιζμόρ Γπαμμαηοζειπάρ 

Τϊρα, ασ ορίςουμε το κελί STATE να ζχει bold γραμματοςειρά. Θα ορίςουμε επίςθσ θ κεφαλίδα Πόλθ 
να ζχει ςκοφρο μπλε χρϊμα, ζντονθ και μεγαλφτερθ γραμματοςειρά. Για να το κάνουμε αυτό πρζπει:  

1. Να επηιέμεηε ην θειί state  

2. Να πάηε πάιη ζην Property Editor θαη ζηελ θαξηέια General.  

3. Να βξείηε ην πεδίν Font size θαη λα αιιάμεηε ην κέγεζνο ζε "Large".  

4. Δπίζεο θάληε θιηθ ζην θνπκπί [B] (bold).  

5. Δπηιέμηε ην θειί city.  

6. Καη πάιη, πάηε ζην Property Editor θαη ζηελ θαξηέια General.  

7. Οξίζηε ην κέγεζνο ηεο γξακκαηνζεηξάο ζε Large.  

8. Παηήζηε ην θνπκπί Font Color.  

9. Τν παξάζπξν επηινγήο ρξώκαηνο αλνίγεη. Δπηιέμηε πάιη ην κπιε ρξώκα. 

10. Παηήζηε OK.  

8.4. Μοπθοποίηζη Δεδομένων 

Αυτό που κα κάνουμε ςε αυτό το βιμα, είναι να μορφοποιιςουμε τον τθλεφωνικό αρικμό ϊςτε να χει 
τθν μορφι: (123) 555-1212. Για να το πετφχουμε αυτό κα ορίςουμε ζνα string format ςτο πεδίο του 
τθλεφωνικοφ αρικμοφ.   

1. Δπηιέμηε ην θειί PHONE.  

2. Σην Property Editor επηιέμηε ηελ θαξηέια Format String.  

3. Δπηιέμηε Custom ζην πεδίν Format as.  

4. Δπηιέμηε Phone Number από ηελ ιίζηα.  

5. Σην πεδίν Format Code, εηζάγεηε έλα θελό κεηά ην θιείζηκν ησλ παξελζέζεσλ έηζη 

ώζηε λα έρνπκε ην παξαθάησ απνηέιεζκα:  

(@@@) @@@-@@@@  
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8.5. Δημιοςπγία Πεπιγπάμμαηορ 

Εδϊ κα μάκουμε πωσ να βάηουμε περίγραμμα γφρο από τον πίνακά μασ.  

1. Δπηιέμηε ην πίλαθα.  

2. Δπηιέμηε ηελ θαξηέια Borders ζηνλ Property Editor.  

3. Οξίζηε ην πεδίν Style λα έρεη solid line. (Δίλαη ε πξνθαζνξηζκέλε επηινγή)  

4. Οξίζηε ζην πεδίν Color λα είλαη επηιεγκέλν ην black. (Δίλαη ε πξνθαζνξηζκέλε 

επηινγή) 

5. Οξίζηε ζην πεδίν Width λα είλαη επηιεγκέλε ε πην ιεπηή γξακκή.   

6. Κάληε θιηθ ηα θνπκπηά πάλσ, θάησ, δεμηά θαη αξηζηεξά. Έλα ιεπηό πεξίγξακκα 

εκθαλίζηεθε γύξν από ηνλ πίλαθά καο. 

 

7. Μεηαβείηε ζηελ θαξηέια Properties (Window->Show View->Properties) γηα λα 

νξίζνπκε όηη ιίγν πην πιαηύ πεξίγξακκα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζείο ζηελ θάησ θα 

δεμηά πιεπξά.  

8. Κάληε θιηθ ζην πίλαθα. Θα δείηε όηη ζηελ θαξηέια Properties εκθαλίδνληαη θάπνηα 

ζηνηρεία ηνπ πίλαθα.  

9. Αλαπηύμηε ην βξόγρν Box θαη νξίζηε ην πιάηνο ηεο θάησ θαη ηεο δεμηάο γξακκήο ζε 

medium.  
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8.6. Σσεηικά με ηιρ Ιδιόηηηερ ηων Δεδομένων 

Τα Data sets ςτο BIRT είναι επαναχρθςιμοποιιςιμα: μποροφμε να κάνουμε χριςθ του ίδιου data set 
πολλαπλζσ φορζσ. Για παράδειγμα, ασ υποκζςουμε  ότι κζλουμε να τισ πωλιςεισ από τθν αρχι του 
χρόνου ωσ ςιμερα με τρείσ διαφορετικοφσ τρόπουσ: ανά μινα, ανά πϊλθςθ, και ωσ διάγραμμα. Με το  
BIRT, κα ορίςουμε το data set μία φορά, αλλά κα το παρουςιάςουμε τρείσ. Οι ιδιότθτεσ των 
δεδομζνων περιζχουν:  

 Data set binding: Μαο επηηξέπεη λα νξίζνπκε ην data set πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε κε θάζε report.  

 Parameter binding: Μπνξνύκε λα πξνζζέζνπκε δεδνκέλα ζην data set.  

 Filters: παξέρεη ηξόπνπο εθαξκνγήο ζπλζεθώλ ζηα δεδνκέλα ώζηε λα εκθαλίδεηαη 

κέξνο απηώλ.  

 Groups: παξέρεη ηελ δπλαηόηεηα λα δεκηνπξγήζνπκε κεξηθά ζύλνια όπσο έρνπκε 

δεη. 

 Sorting: Διέγρεη ηελ ζεηξά ησλ δεδνκέλσλ κέζα ζηνλ πίλαθα.  

8.7. Οπιζμόρ ηαξινόμηζηρ ηηρ πληποθοπίαρ 

Τϊρα κα ορίςουμε τθν ςειρά ταξινόμθςθσ για τουσ πελάτεσ ςτθν αναφορά μασ.  Τα βιματα που 
ακολουκοφμε είναι τα παρακάτω: 

1. Δπηιέμηε ηνλ πίλαθα. 

2. Δπηιέμηε ηελ θαξηέια Sorting ζηνλ Property Editor.  

3. Παηήζηε ην θνπκπί Add button.  

4. Δπηιέμηε από ηελ ιίζηα ην πεδίν "CUSTOMERNAME".  

5. Αθήζηε ζην πεδίν Direction ηελ επηινγή Ascending.  
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6. Παηήζηε ΟΚ. 
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9 Στυλ Αναφοράσ 

Σην BIRT κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε CSS γηα λα νξίζνπκε ηελ κνξθή ηεο αλαθνξάο. 

Τν BIRT επηηξέπεη επίζεο λα θαζνξίζεηε ηηο ηδηόηεηεο ζε έλα style sheet, θαηόπηλ λα 

εθαξκόζεηε ην ύθνο ζε κία αλαθνξά, αθξηβώο όπσο ζηελ HTML. Τν απνηέιεζκα είλαη όηη 

δεκηνπξγείηε ηελ κνξθνπνίεζε κηα θνξά θαη ηελ ρξεζηκνπνηείηε πνιιέο θνξέο. Δάλ πξέπεη 

λα αιιάμεηε ηελ κνξθή κηαο αλαθνξάο, κπνξείηε λα αιιάμεηε ηελ κνξθή ζε κηα αληί ζε 

πνιιέο. Οη κνξθνπνηήζεηο απηέο κπνξνύλ λα πξνζηεζνύλ ζηηο βηβιηνζήθεο ηνπ BIRT θαη 

έηζη λα μαλαρξεζηκνπνηεζνύλ.  

9.1. Δημιοςπγία ενόρ ζηςλ 

Θα ρξεζηκνπνηήζνπκε ην εξγαιείν ζηπι γηα λα κνξθνπνηήζνπκε ηελ επηθεθαιίδα. Αο 

θάλνπκε ηελ επηθεθαιίδα κπιε κε ην θείκελν ζε αληίζεζε. Αληί λα κνξθνπνηήζνπκε θάζε 

εηηθέηα κία-πξνο-κία, ζα θαζνξίζνπκε έλα ζηπι, θαη θαηόπηλ ζα ην εθαξκόζνπκε. Γηα λα 

γίλεη απηό: 

1. Δπηιέμηε ηελ πξώηε εηηθέηα (State).  

2. Κάληε δεμί θιηθ θαη επηιέμηε  Style→New Style.  

 

3. Τν παξάζπξν Style Properties εκθαλίδεηαη.  

4. Δηζάγεηε "Header" ζην πεδίν Custom Style (Name) ζηε ζειίδα General θαη πξνζέμηε 

λα είλαη επηιεγκέλν.  
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5. Μεηαβείηε ζηελ ζειίδα Background ηνπ παξαζύξνπ New Style.  

6. Παηήζηε ην θνπκπί Background color θαη επηιέμηε ην ίδην κπιε πνπ είρακε επηιέμεη 

θαη ηηο άιιεο θνξέο. 

 

7. Μεηαβείηε ζηε ζειίδα Font.  

8. Οξίζηε ην πεδίν Color ζε ιεπθό.  

9. Οξίζηε ην πεδίν Weight ζε Bold. 



 
 

                    32 

 

10. Παηήζηε OK.  

11. Πξνζέμηε όηη ην λέν ζηπι έρεη εθαξκνζηεί ζηελ εηηθέηα.  

9.2. Εθαπμόζονηαρ ένα Σηςλ 

Σηελ ζπλέρεηα αο εθαξκόζνπκε ην ζηπι θαη ζηηο άιιεο ηξεηο εηηθέηεο.  

1. Δπηιέμηε ηηο άιιεο ηξείο εηηθέηεο παηώληαο ην πιήθηξν Ctrl, θαη θάληε δεμί θιηθ.  

2. Δπηιέμηε Style→Apply Style→Header από ην κελνύ.  

 

3. Οη ηξεηο εηηθέηεο έρνπλ ηώξα κνξθνπνηεζεί.  

9.3. Τποποποιώνηαρ ένα Σηςλ 

Αο ππνζέζνπκε όηη ζέιακε λα αιιάμνπκε ην ζηπι πνπ δεκηνπξγήζακε:  

1. Αλνίμηε ην Outline view.  
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2. Βξείηε θαη αλαπηύμηε ην βξόγρν Styles.  

3. Κάληε δηπιό θιηθ ζην ζηπι πνπ ζέινπκε λα ηξνπνπνηήζνπκε.  

4. Μπνξείηε επίζεο λα ηξνπνπνηήζεηε έλα ζηπι θάλνληαο δεμί θιηθ πάλσ ζηελ 

αλαθνξά θαη επηιέγνληαο Style→Edit Style→Style Name.  
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10 CSS 

Αλαθέξζεθε παξαπάλσ όηη ην BIRT ρξεζηκνπνηεί CSS γηα λα θαζνξίζεη ηελ κνξθνπνίεζε 

κηαο αλαθνξάο θαη είδακε πσο κπνξνύκε λα θαζνξίζνπκε θαη λα εθαξκόζνπκε έλα δηθό 

καο ζηπι ζηελ αλαθνξά. Δπηπιένλ έρνπκε ηελ δπλαηόηεηα λα θαζνξίζνπκε ηελ ηηκή κηαο 

ηδηόηεηαο γηα θάπνην αληηθείκελν θαη λα θιεξνλνκεζεί ζηα πεξηερόκελα απηνύ. Σην BIRT, 

ηα αληηθείκελα Grid, List θαη Table είλαη  γηα άιια αληηθείκελα, θαη βέβαηα ε ίδηα ε αλαθνξά 

είλαη ην ηειηθό πιαίζην γηα όια ηα ζηνηρεία ηεο.  

10.1. Οπιζμόρ ιδιοηήηων με εθαπμογή ζε ολόκληπη ηην αναθοπά 

Η αλαθνξά καο ρξεζηκνπνηεί ηελ πξνεπηιεγκέλε γξακκαηνζεηξά: serif (ην BIRT 

ρξεζηκνπνηεί σο πξνεπηιεγκέλε γξακκαηνζεηξάο απηή πνπ έρεηε νξίζεη σο πξνεπηιεγκέλε 

ζην θπιινκεηξεηή ζαο). Σην βήκα απηό ζα αληηθαηαζηήζνπκε ηελ πξνεπηιεγκέλε 

γξακκαηνζεηξά κε κηα sans-serif. Γηα λα ην θάλνπκε απηό ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε έλα 

πξνθαζνξηζκέλν BIRT ζηπι πνπ ιέγεηαη report θαη ην νπνίν θαζνξίδεη ηα default 

(πξνθαζνξηζκέλα) ζηπι γηα όια ηα αληηθείκελα κηαο αλαθνξάο. Δάλ είζηε γλώζηεο ησλ 

ελλνηώλ ηνπ CSS, ε ελέξγεηα απηή είλαη ζαλ έλα ζηπι πνπ επηιέγεη ην HTML body tag.  

1. Αλνίμηε ή εληνπίζηε ηελ θαξηέια Outline.  

2. Δληνπίζηε ην θόκβν Styles.  

3. Αλαπηύμηε ην θόκβν Styles.  

4. Κάληε δεμί θιηθ θαη επηιέμηε New Style.  

5. Από ηελ θαξηέια General, θάληε θιηθ ζην Predefined Style θαη επηιέμηε “report” από 

ην αληίζηνηρν αλαπηπζζόκελν κελνύ.  

6. Κιηθ OK  

7. Δπηζηξέςηε ζην θόκβν Styles θαη εληνπίζηε ην ζηπι "report". Κάληε δηπιό θιηθ γηα 

λα ην επεμεξγαζηείηε.  

8. Σηελ θαξηέια Font,  επηιέμηε "sans serif" σο ηύπν γξακκαηνζεηξάο.  

9. Κιηθ OK.  

10. Όια ηα αληηθείκελα ηεο αλαθνξάο ζα ηξνπνπνηεζνύλ ώζηε λα εκθαλίδνληαη κε ην 

λέν θόλην.  

11. Τα νλόκαηα "serif" θαη "sans-serif" θαζνξίδνληαη από ην CSS: είλαη γεληθνύ ηύπνπ 

γξακκαηνζεηξέο πνπ δελ εμαξηώληαη από ηνλ ππνινγηζηή πνπ ρξεζηκνπνηνύκε. Τα 

CSS γεληθεπκέλα νλόκαηα γξακκαηνζεηξώλ κα βνεζάλε ζην λα απνθύγνπκε 

πξνβιήκαηα πνπ κπνξνύλ λα πξνθύςνπλ από εμαξηήζεηο κε εηδηθέο γξακκαηνζεηξέο 

πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζε ζπγθεθξηκέλν κεράλεκα. Απηό είλαη πνιύ ζεκαληηθό 

εηδηθά ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ νη αλαθνξέο ζαο ζα εκθαλίδνληαη σο κέξνο ελόο 
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ηζηνηόπνπ. Δπίζεο κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηείηε ιίζηεο γξακκαηνζεηξώλ όπσο ζην 

CSS, πρ.: "Helvetica, Arial, sans-serif".  

10.2. Πποκαθοπιζμένα Σηςλ  

Τν BIRT έρεη νξίζεη πξνθαζνξηζκέλα ζηηι γηα ηα πεξηζζόηεξα αληηθείκελα κηαο αλαθνξάο 

όπσο θαη γηα ιίζηεο θαη πίλαθεο. Γείηε ην ROM Styles Specification γηα ηελ νινθιεξσκέλε 

ιίζηα.  

Ο θόκβνο ζηπι παξνπζηάδεη ηα ζηπι εθείλα πνπ εθαξκόδνληαη ζε θάζε αληηθείκελν ηεο 

αλαθνξάο. Παξόια απηά ππάξρνπλ επηπξόζζεηα ζηπι πνπ εθαξκόδνληαη ζε νκαδνπνηήζεηο 

θαη άιια ζηνηρεία. Γηα λα ρξεζηκνπνηήζεηε νπνηνδήπνηε από απηά, απιά δεκηνπξγήζηε έλα 

ζηπι κε ην θαηάιιειν όλνκα.  

10.3. Έλεγσορ ηηρ Αναθοπάρ 

Κάληε θιηθ ζηε θαξηέια πξνεπηζθόπεζεο γηα λα δείηε πσο θαίλεηαη ε αλαθνξά ζαο έσο 

απηό ην ζεκείν. Μπνξνύκε λα ζπλερίζνπκε ηηο αηζζεηηθέο παξεκβάζεηο, όπσο ζα 

πεξηγξάςνπκε παξαθάησ. 

http://www.eclipse.org/birt/phoenix/ref/ROM_Styles_SPEC.pdf
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11 Μορφοποίηςη Επικεφαλίδασ 

Μπνξνύκε λα πξνζζέζνπκε κηα θαηάιιειε επηθεθαιίδα ζηελ αλαθνξά καο. Θα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ ζπλήζε κνξθνπνίεζε "left/center/right": έλα logo ζηα αξηζηεξά, 

ηνλ ηίηιν ηεο αλαθνξάο ζην θέληξν, θαη ηελ εκεξνκελία εθηέιεζεο ηεο αλαθνξάο ζηα 

δεμηά.  

11.1. Διαγπαθή\ Δημιοςπγία  Επικεθαλίδαρ 

1. Δπηιέμηε ην αληηθείκελν πνπ πεξηέρεη ηε θξάζε “Report Header”, πνπ βιέπεηε πάλσ 

από ηνλ πίλαθα.  

2. Γηαγξάςηε ην θάλνληαο δεμί θιηθ ζε απηό θαη επηιέγνληαο ηελ Γηαγξαθή (Delete). Ο 

επθνιόηεξνο ηξόπνο γηα λα δεκηνπξγήζεηε ηελ κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάςακε 

παξαπάλσ, είλαη κε ηελ ρξήζε πιέγκαηνο. Τν πιέγκα κνηάδεη κε έλαλ πίλαθα HTML, 

θαζνξίδεη γηα ην BIRT ηνλ επηζπκνύκελν ηξόπν εκθάληζεο θαη ην BIRT ην πινπνηεί. 

Σηελ παξνύζα πεξίπησζε δεηάκε έλα πιέγκα κίαο γξακκήο, κε ηξεηο ζηήιεο, 

πιάηνπο ίζνπ κε ην 1/3 ηεο ζειίδαο γηα θάζε κία από απηέο.  

3. Σύξεηε έλα αληηθείκελν πιέγκαηνο (Grid) από ηελ εξγαιεηνζήθε ζηελ αλαθνξά ζαο, 

ζε θάπνην ζεκείν πάλσ από ηνλ πίλαθα. Θα εκθαληζηεί ν δηάινγνο Insert Grid.  

4. Δπηιέμηε 3 ζηήιεο θαη 2 γξακκέο.  

5. Κιηθ ζην OK.  

11.2. Ιδιόηηηερ Γπαμμήρ 

Θέινπκε ηα πεξηερόκελα ηεο θεθαιίδαο λα είλαη ζηνηρηζκέλα ζηελ θνξπθή, ελώ ηελ 

δεύηεξε γξακκή ζα ηελ ρξεζηκνπνηήζνπκε ζαλ δηαρσξηζηηθό κεηαμύ ηεο θεθαιίδαο θαη 

ηνπ θύξηνπ ζώκαηνο ηεο αλαθνξάο. 

1. Δπηιέμηε νιόθιεξε ηελ 1ε γξακκή ηνπ πιέγκαηνο πνπ κόιηο πξνζζέζαηε.  

2. Σηελ επεμεξγαζία ηδηνηήησλ Property Editor, ηελ θαξηέια General, νξίζηε ηελ 

θάζεηε ζηνίρηζε ζε θνξπθή-Top.  

3. Δπηιέμηε ηελ 2ε γξακκή.  

4. Σηελ επεμεξγαζία ηδηνηήησλ Property Editor, ηελ θαξηέια General, νξίζηε ην ύςνο 

0.25 in.  
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11.3. Ιδιόηηηερ Σηήληρ 

Θέινπκε θάζε κία από ηηο ηξείο ζηήιεο λα έρεη πιάηνο ην 1/3 από ην πιάηνο ηεο ζειίδαο, 

θαη επίζεο ζέινπκε λα έρνπλ αξηζηεξή, ζην θέληξν θαη δεμηά ζηνίρηζε ε θάζε κία 

αληηζηνίρσο:  

1. Δπηιέμηε ηελ επηθεθαιίδα ηεο πξώηεο ζηήιεο.  

2. Μεηαβείηε ζηελ θαξηέια General ζην Property Editor. Πξνζέμηε όηη ην πιάηνο δελ 

είλαη νξηζκέλν. Όπσο ζηελ HTML, αλ ην πιάηνο ηεο ζηήιεο δελ έρεη νξηζηεί, ην 

BIRT ζα νξίζεη ην κέγεζνο ηεο ζηήιεο κε βάζε ην πεξηερόκελό ηεο.  

3. Οξίζηε ην πιάηνο ηεο ζηήιεο ζε 33%. Γηα λα ην θάλεηε απηό πιεθηξνινγήζηε "33" 

ζην πεδίν “width”, θαη έπεηηα επηιέμηε ην ζύκβνιν "%" από ην pull-down κελνύ. 

 

4. Δπηιέμηε ηελ κεζαία ζηήιε.  

5. Δπαλαιάβεηε ηα παξαπάλσ βήκαηα ώζηε λα νξίζεηε ην πιάηνο ζε 33%.  

6. Σηε θαξηέια General ηνπ Property Editor, νξίζηε ηελ ζηνίρηζε λα είλαη ζην θέληξν.  

7. Δπηιέμηε ηελ πην δεμηά ζηήιε.  

8. Δπαλαιάβεηε ηελ ίδηα δηαδηθαζία γηα λα νξηζηεί ην πιάηνο ηεο ζηήιεο ζε 33%.  

9. Σηε θαξηέια General ηνπ Property Editor, νξίζηε ηελ ζηνίρηζε λα είλαη ζηα δεμηά.  

11.4. Ειζαγωγή Εικόναρ 

Γηα λα βειηησζεί ε εκθάληζε ηεο αλαθνξάο καο κπνξνύκε λα εηζάγνπκε θάπνηα εηθόλα 

ζηελ επηθεθαιίδα ηεο αλαθνξάο. Γηα λα γίλεη απηό αθνινπζείζηε ηα παξαθάησ βήκαηα:  

1. Δηζάγεηε έλα αληηθείκελν εηθόλαο από ηελ θαξηέια παιέηα κέζα ζην πην αξηζηεξό 

θειί ηνπ grid.  
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2. Τν παξάζπξν ηνπ Image Builder εκθαλίδεηε.  

3. Βεβαησζείηε όηη είλαη ηζεθαξηζκέλε ε επηινγή URL.  

4. Δηζάγεηε ην παξαθάησ URL: 

"http://www.eclipse.org/birt/phoenix/tutorial/basic/multichip-4.jpg". (Μαδί κε ηα 

εηζαγσγηθά.)  

 

5. Κάληε θιηθ ζην θνπκπί Insert γηα λα εηζαρζεί ε εηθόλα ζηελ αλαθνξά.  

6. Μπνξείηε επίζεο λα εηζάγεηε κηα εηθόλα από ην ζθιεξό ζαο δίζθν.  

11.5. Ειζαγωγή Ημεπομηνίαρ 

Σην παξόλ ζα δείηε πσο λα εηζάγεηε ηελ παξνύζα εκεξνκελία. Γηα λα γίλεη απηό πξέπεη:  

1. Να εηζάγεηε ην ζηνηρείν Data από ηελ θαξηέια Palette κέζα ζην πην δεμί θειί ηνπ 

grid ζαο.  

2. Τν παξάζπξν New Data Item εκθαλίδεηε. Αιιάμηε ην όλνκα ζε current_date.  

3. Οξίζηε ηελ ζηήιε Data Type ζε Date Time. Παηήζηε ην θνπκπί δίπια ζην πεδίν 

Expression. Ο expression builder εκθαλίδεηε.  

4. Πιεθηξνινγήζηε "new Date( )" (ρσξίο ηα εηζαγσγηθά) έηζη ώζηε λα εκθαλίδεηε ε 

ζεκεξηλή εκεξνκελία.  
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5. Παηήζηε OK.  

6. Οξίζηε ηελ κνξθή ηεο εκεξνκελίαο. Δπηιέμηε ηελ ζειίδα Format DateTime ζην 

Property Editor.  

7. Δπηιέμηε ηελ κνξθή εκεξνκελίαο: 15 Απξ 2009. (Σε ζαο ζα εκθαλίδεηαη ε ζεκεξηλή 

εκεξνκελία.) 

. 

11.6. Σηοισεία Κειμένος 

Τν ηειεπηαίν βήκα γηα ηελ αλαθνξά ζαο είλαη ε δεκηνπξγία επηθεθαιίδαο. Η κνξθή πνπ 

ζέινπκε λα έρεη είλαη θάπσο έηζη:  

Customer Listing  

For internal use only 

1. Μπνξείηε λα ην δεκηνπξγήζεηε κε δύν labels.  

Γηα λα δεκηνπξγήζεηε ζηνηρείν θεηκέλνπ πξέπεη λα:  

2. Δηζάγεηε έλα ζηνηρείν θεηκέλνπ από ηελ παιέηα κέζα ζην κεζαίν θειί ηνπ grid ζαο.  

3. Τν παξάζπξν Edit Text Item εκθαλίδεηε.  

4. Σην πην πάλσ πεδίν επηιέμηε HTML/Dynamic Text. Τν παξάζπξν ζαο δίλεη δηάθνξεο 

επηινγέο HTML tags πνπ κπνξείηε λα εηζάγεηε.  

5. Φξεζηκνπνηήζηε ην θνπκπί δίπια ζην Formatting, θαη επηιέμηε Layout.  

6. Δηζάγεηε ην tag <CENTER>.  

7. Δηζάγεηε ην ζηνηρείν <FONT>.  

8. Οξίζηε ην κέγεζνο ζε 6 θαη ην ρξώκα ζε blue. Τν θείκελν πξέπεη λα έρεη ηελ 

παξαθάησ κνξθή:  

<CENTER> 

<FONT size="6" color=blue> 

</FONT> 

</CENTER> 

9. Δηζάγεηε ην παξαθάησ θείκελν:  

<CENTER> 

<FONT size="6" color=blue> 

Customer Listing 

</FONT> 
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<BR> 

<I>For internal use only</I> 

</CENTER> 

 
10. Παηήζηε OK θαη απνζεθεύζηε ηηο αιιαγέο ζαο.  

11.7. Τελικόρ Έλεγσορ 

Τώξα κπνξείηε λα δείηε ην ηειηθό απνηέιεζκα ηεο αλαθνξάο ζαο.  


