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ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοηµοσύνη 

Ενότητα: Bc.1.1.1 Επιχειρησιακή Νοηµοσύνη (Business 
Intelligence - ΒΙ) 

Πρακτική Άσκηση (επίπεδο 1): Στόχος της άσκησης είναι η εξοικείωση των 

εκπαιδευόµενων µε τη χρήση και διαχείριση έτοιµων αναφορών. Πιο συγκεκριµένα, παρουσιάζεται µια 
αναφορά (Report) που περιέχει δηµογραφικά, τουριστικά και οικονοµικά στοιχεία ενός υποθετικού ∆ήµου 
Λάµδα (Λ), η οποία έχει προκύψει από µια δοκιµαστική πηγή δεδοµένων (βάση δεδοµένων). Οι 
εκπαιδευόµενοι καλούνται να κατανοήσουν το περιεχόµενο της αναφοράς (Report), να «παίξουν» µε την 
εφαρµογή για να «αλληλεπιδράσουν» µε την αναφορά (Report) αλλάζοντας µεταβλητές (έτος). 
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1 Περιγραφή 

Αντικείµενο της άσκησης είναι η δηµιουργία µιας σειράς δεικτών (Επιχειρησιακής Νοηµοσύνης), και των 
αντίστοιχων µορφών παρουσίασης τους (γραφηµάτων), πινάκων, ιστογραµµάτων, πιτών κλπ. (βλ. Bc 1.1.1. 
Εισαγωγή & Ανάπτυξη), µε σκοπό την κατανόηση της λειτουργικότητας των δεικτών της Επιχειρησιακής 
Νοηµοσύνης ως εργαλείο για τον σχηµατισµό µιας σαφούς (και δυναµικά ανανεωνόµενης εικόνας) 
ενδεικτικών µεγεθών που µπορεί να ενδιαφέρουν έναν ΟΤΑ. Τα µεγέθη που θα παρακολουθήσουµε µέσα από 
αυτούς τους δείκτες συνδέονται τόσο µε την γενική περιγραφή της περιοχής ενός ∆ήµου (δηµογραφικά 
στοιχεία κλπ.) όσο και µε πλευρές της εσωτερικής λειτουργίας του (οικονοµικά στοιχεία). 

 

Στην άσκηση αυτή θα γίνει επίδειξη µιας έτοιµης αναφοράς µε ενδεικτικούς δείκτες που αφορούν 
έναν υποθετικό ∆ήµο Λάµδα – την οποία οι εκπαιδευόµενοι θα κληθούν να µελετήσουν. Τα 
δεδοµένα πάνω στα οποία βασίζεται η άσκηση αυτή είναι πραγµατικά, έχουν αντληθεί από συγκεκριµένους 
∆ήµους, έχουν όµως τροποποιηθεί για να µην αποκαλύπτεται η πηγή τους.  

 

Συγκεκριµένα, παρουσιάζονται δείκτες που µπορούν να προκύψουν από τα στοιχεία αυτά, κάνοντας εµφανή: 

i. Την ευκολία µε την οποία σηµαντική πληροφορία για το ∆ήµο µπορεί να αναπαρίσταται 
δυναµικά 

ii. Τους πολλούς διαθέσιµους τρόπους για την παρουσίαση αυτής της πληροφορίας.  

 

• ΑΣΚΗΣΗ (σε βήµατα) 

1. Θα παρακολουθήσετε προσεκτικά τo Video-ΕΠΙ∆ΕΙΞΗ (Video Demo) 

(PETA_Businessintelligence_Bc1.1.1_PraktikhAskhsh_level1_VideoDemo) 

2. Θα ακολουθήσετε τις οδηγίες της παραγράφου 2 (ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ) 
3. Με την ολοκλήρωση της εκτέλεσης των όσων υποδεικνύει η παράγραφος 2 θα 

έχετε δηµιουργήσει αυτόµατα µια επιχειρησιακή αναφορά (Report) που έχουµε 
προ-επεξεργαστεί µε βάση τα δεδοµένα που συµπεριλαµβάνονται στο αρχείο 
εγκατάστασης της Πλατφόρµας Παραγωγής Αναφορών BIRT (όνοµα: BIRT.zip) 

Σηµείωση: Σε αυτή τη φάση, η χρήση της Πλατφόρµας Παραγωγής Επιχειρησιακών 
Αναφορών BIRT θα θεωρηθεί ένα «µαύρο κουτί» που θα «ανοίξετε» µόνο και µόνο για να 
κάνετε τις εργασίες που σας ζητούνται. Στην επόµενη Ενότητα (Bc1.1.2) θα µάθετε εσείς να 
χρησιµοποιείτε το περιβάλλον BIRT. 

4. Θα περιηγηθείτε στην αναφορά αυτή µε βάση τα όσα αναφέρονται στην 
παράγραφο 3 (ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ) 

5. Θα «αλληλεπιδράσετε» µε την αναφορά αυτή (παράγραφος 4: 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ) για να δείτε πόσο εύκολα αλλάζει ο τρόπος επιλογής και 
συνδυασµού παραµέτρων – για να διαπιστώσετε την «δυναµικότητα» αυτών των 
δεικτών, δηλ. την δυνατότητα να αλλάζει εύκολα η πληροφορία που περιέχουν 
(εν προκειµένω ανάλογα µε τη τιµή της µεταβλητής «έτος»).  Επίσης, θα µάθετε 
τρόπους εξαγωγής της αναφοράς σε διάφορες µορφές παρουσίασης, pdf & doc. 

 
 
Σηµεία ενδιαφέροντος: 

• Αναφορά 
• ∆υναµική αναπαράσταση δεδοµένων 
• Παραµετρικός χειρισµός αναφορών που έχουν ήδη δηµιουργηθεί 
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• Εξαγωγή της αναφοράς σε διάφορες µορφές αρχείων, “pdf” & “doc” 
• Συζήτηση: Τα συµπεράσµατα σας 

 

2 Προετοιµασία εκτέλεσης της άσκησης 

2.1. Πρόσβαση στην άσκηση τοπικά στον Υπολογιστή σας  
Η άσκηση περιλαµβάνεται στο αρχείο εγκατάστασης του BIRT (όνοµα: BIRT.zip) που δίνεται παράλληλα µε 
το εκπαιδευτικό υλικό σε συµπιεσµένη µορφή (zip). Βρίσκεται στην κατηγορία «Λογισµικό» των Ενοτήτων 
Βc1.1.1 – Βc1.1.3 (OTA Επιχειρησιακή Νοηµοσύνη). 

2.2. Περιεχόµενα αρχείου εγκατάστασης 
Περιέχει: 

���� Tην εφαρµογή Eclipse BIRT 

���� Την εκπαιδευτική βάση µε στοιχεία ∆ήµων που θα χρειαστείτε για να επιλύσετε τις ασκήσεις των 3 

πρώτων Ενοτήτων (Bc1.1.1 – Bc1.1.3): testOTADB 

���� Τα απαραίτητα ερωτήµατα στην Βάση – έχουν ορισθεί, οι εκπαιδευόµενοι δεν έχουν παρά να τα 

χρησιµοποιήσουν (Data Sets) 

���� Το περιβάλλον εργασίας στο οποίο αναπτύσσονται όλες οι ασκήσεις – η καρτέλα που εµφανίζεται όταν 

ανοίξει κανείς την εφαρµογή BIRT: Report Design Eclipse Platform 

���� Τις απαραίτητες παραµετροποιήσεις για την σωστή διασύνδεση όλων των παραπάνω 

���� Ειδικά για την συγκεκριµένη άσκηση υπάρχει ο φάκελος εργασίας µε το όνοµα “BC1.1.1_level1” που 

περιέχει την ανάπτυξη της αναφοράς που χρησιµοποιείται στην επίδειξη της άσκησης: θα τον βρελιτε 

«κάτω αριστερά» στο περιβάλλον εργασίας (η καρτέλα που εµφανίζεται όταν ανοίξει κανείς την 

εφαρµογή BIRT: Report Design Eclipse Platform). 

2.3. Εγκατάσταση εφαρµογής 
Για την σωστή λειτουργία της εφαρµογής BIRT καθώς και όλων των άλλων στοιχείων που περιέχονται στο 

αρχείο εγκατάστασης, θα πρέπει να ακολουθηθούν τα παρακάτω βήµατα: 

���� Εγκατάσταση της Java 1.5 

���� Αποσυµπίεση (Extract) του αρχείου εγκατάστασης του BIRT (όνοµα: BIRT.zip) στη διαδροµή του 

σκληρού δίσκου “C:\” του υπολογιστή σας. Προσοχή µετά την αποσυµπίεση θα πρέπει να δηµιουργηθεί 

αυτόµατα ένας φάκελος “C:\BIRT” µέσα στον οποίο θα περιέχονται τα εξής στοιχεία-φάκελοι (folder)  

o Database 

o eclipse 

o workspace 

(** ΘΑ είναι ΛΑΘΟΣ αν δηµιουργηθεί διαδροµή “C:\BIRT\BIRT” ή η διαδροµή “D:\BIRT) 

2.4. Ανάκτηση της προ-επεξεργασµένης αναφοράς 
���� Για την εκτέλεση της εφαρµογής 

o ∆ιαδροµή “C:\BIRT\eclipse\” µε τη χρήση του περιηγητή των Windows 

o ∆ιπλό κλικ στο αρχείο “eclipse.exe” 

���� Ο φάκελος εργασίας της άσκησης είναι το “BC1.1.1_level1” και ανοίγει µε διπλό κλικ. 

���� Για πρόσβαση σε αυτή την άσκηση (Bc1.1.1 Πρακτική Άσκηση Επίπεδο 1), διπλό κλικ στο αρχείο µε 

όνοµα “municipalReport.rptdesign” 
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���� Για την εµφάνιση της αναφοράς (report) που είναι αντικείµενο αυτής της άσκησης, από το µενού 

επιλογών, κλικ στο “Run�View Report � In Web Viewer” 

���� Επιλογή έτους για τα ∆ηµογραφικά / Τουρισµού στοιχεία & για τα Οικονοµικά στοιχεία 

���� Η αναφορά είναι έτοιµη προς χρήση! 

 

3 Τι περιλαµβάνει η αναφορά που είναι αντικείµενο αυτής 
της άσκησης; 

Στην ενότητα αυτή γίνεται σύντοµη παρουσίαση των δεικτών που περιλαµβάνει η επιχειρησιακή αναφορά / 
report της τρέχουσας άσκησης. 

3.1. Ενότητα 1: ∆ηµογραφικά Στοιχεία (∆είκτες που δείχνουν 
δηµογραφικές τάσεις) 

Τα παρακάτω δεδοµένα αποτελούν την βάση της 1ης ενότητας της αναφοράς και αφορούν τα έτη 2002 έως 
2008 για τον υποθετικό ∆ήµο Λάµδα (Λ). 
���� Πληθυσµός ανά ηλικία: κατανοµή του πληθυσµού σε ηλικιακές οµάδες 

���� Πληθυσµός ανά φύλο: αναλογία πληθυσµού γυναικών – ανδρών 

���� Ρυθµοί γέννησης και θανάτου:  ρυθµός αύξησης ή µείωσης του πληθυσµού του ∆ήµου 

���� Πληθυσµός - αστική / αγροτική κατανοµή: κατανοµή του πληθυσµού (άτοµα) αναλόγως µε το αν ζει σε 

αστική ή αγροτική κατανοµή 

���� Αριθµός νοικοκυριών / µέλη: κατανοµή των νοικοκυριών του δήµου µε βάση το πλήθος των µελών τους 

���� Ανάλυση Απασχόλησης 

3.2. Ενότητα 2: Τουριστικά Στοιχεία (∆είκτες που δείχνουν την 
κατάσταση της τουριστικής αγοράς / «προσφορά») 

Τα παρακάτω δεδοµένα αποτελούν την βάση της 2ης ενότητας της αναφοράς και αφορούν τα έτη 2002 έως 
2008 για τον υποθετικό ∆ήµο Λάµδα (Λ). 
���� Ξενοδοχειακές µονάδες σε λειτουργία εντός των ορίων του ∆ήµου ανά έτος 

���� Αριθµός διαθέσιµων κλινών για τουριστική χρήση ανά έτος 

���� Συγκεντρωτικός Πίνακας για το συγκεκριµένο Έτος  

3.3. Ενότητα 3: Οικονοµικοί ∆είκτες 

Τα παρακάτω δεδοµένα αποτελούν την βάση της 3ης ενότητας της αναφοράς και αφορούν τον ισολογισµό, 
για τα έτη 2007 και 2008, του υποθετικού ∆ήµου Λάµδα (Λ). 
���� Ανάλυση εσόδων 

���� Ανάλυση εξόδων  

���� Κατηγορία εσόδων – εξόδων 

o Προϋπολογισθέν 

o Βεβαιωθέν 

o Εισπραχθέν – Πληρωτέο 

o Εισπρακτέο Υπόλοιπο – Πληρωτέο Υπόλοιπο 
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4 ∆ραστηριότητες 

4.1. Παιχνίδι Επιλογής Χρόνου Αναφοράς: Έτη 2002 έως 2008 
(∆ηµογραφικά και Τουριστικά Στοιχεία) 

Επιλέξετε χρονολογία για να δείτε πως οι ∆ηµογραφικοί και Τουριστικοί ∆είκτες (τροποποιούνται µε βάση τα 
στοιχεία που αντιστοιχούν στο Έτος που επιλέγετε. 

 
Προσπαθήστε να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις για τον ∆ήµο Λάµδα (Λ), κάνοντας 

χρήση της αναφοράς: 

���� Ποια ηλικιακή οµάδα είχε περισσότερο πληθυσµό το 2003; 

���� Ποιος ήταν ο πληθυσµός των γυναικών το 2004; 

���� Ποιο έτος έχει το µεγαλύτερο ρυθµό γεννήσεων – θανάτων; 

���� Με βάση το έτος 2007 θα λέγατε ότι ο δήµος Λάµδα έχει κατά κύριο λόγο αστικό ή αγροτικό πληθυσµό; 

���� Το 2005 σε πόσες ανέρχονται οι οικογένειες µε 3 µέλη; 

���� Ποια χρονιά εµφανίζει τη µεγαλύτερη τουριστική ανάπτυξη ο δήµος µε βάση τον αριθµό: 

o Ξενοδοχειακών µονάδων; 

o Κλινών; 

4.2. ”Παιχνίδι Επιλογής Χρόνου Αναφοράς: Έτη 2007 και 2008 
(Οικονοµικά Στοιχεία) 

Επιλέξετε χρονολογία για να δείτε πως οι Οικονοµικοί ∆είκτες τροποποιούνται µε βάση τα στοιχεία που 
αντιστοιχούν στο Έτος που επιλέγετε. 

 
Προσπαθήστε να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις για τον ∆ήµο Λάµδα (Λ), κάνοντας 

χρήση της επιχειρησιακής αναφοράς που «δηµιουργήσατε» και µελετήσατε: 

���� Σε ποιες κατηγορίες ανήκουν τα 3 µεγαλύτερα ποσά προς είσπραξη το 2007; 

���� Ποια χρονιές είχαµε πληρωµές µη βεβαιωθέντων ποσών; 

4.3. Εξαγωγή σε pdf & doc 
∆ηµιουργείστε pdf & doc αρχεία της αναφοράς που είναι αντικείµενο αυτής της άσκησης µε όνοµα:  
���� «Βc1.1.1_myreport1» 
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