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ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοηµοσύνη 

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

Πρακτική Άσκηση (επίπεδο 2): Στόχος της άσκησης είναι να προετοιµάσει 

τους εκπαιδευόµενους στην συλλογή και επεξεργασία στοιχείων από διαφορετικές πηγές δεδοµένων. 
Συγκεκριµένα στα πλαίσια της άσκησης γίνεται η επίδειξη αναζήτησης και εξαγωγής συγκεκριµένων 
δεδοµένων ( δηµογραφικών, τουριστικών κλπ). Αυτά αντλούνται από τον δικτυακό  τόπο της Eurostat. Στο 
συγκεκριµένο σενάριο γίνεται η αναζήτηση και εξαγωγή δεδοµένων για τον Νοµό Τρικάλων και την 
Περιφέρεια Θεσσαλίας. Στην συνέχεια, οι εκπαιδευόµενοι, συγκρίνουν στην αναφορά (report) της άσκησης 
τα δεδοµένα αυτά, µε τα αντίστοιχα του υποθετικού ∆ήµου Λάµδα (Λ).  
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1 Περιγραφή 

Στην προηγούµενη άσκηση (βλ. Bc1.1.1, Πρακτική Άσκηση επίπεδο 1), είδαµε την παρουσίαση µιας 
επιχειρησιακής αναφοράς µε κάποιους ενδεικτικούς δείκτες, δοµηµένη σε ενότητες, που αφορούν έναν 
υποθετικό δήµο Λάµδα. ∆ηµιουργήσαµε επίσης µια σειρά από εκδοχές της ίδιας επιχειρησιακής αναφοράς που 
µπορούν να προκύψουν από µε τροποποίηση παραµέτρων της διαθέσιµης πληροφορίας. 
 
 
Αντικείµενο αυτής της άσκησης είναι η εξοικείωση των εκπαιδευοµένων µε την διαδικασία αναζήτησης και 
άντλησης δεδοµένων από στατιστικές ή άλλες υπηρεσίες, όπως η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat, 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu). Τα δεδοµένα αυτά θα αξιοποιηθούν για την δηµιουργία συγκριτικής 
αναφοράς / report που θα περιέχουν επίσης πληροφορία από αυτή που οι εκπαιδευόµενοι χρησιµοποίησαν 
στη προηγούµενη άσκηση (Bc1.1.1, Πρακτική Άσκηση επίπεδο 1). H αναφορά αυτή, δίνει την δυνατότητα 
παρακολούθησης και εξαγωγής συµπερασµάτων για την κατάσταση ενός ∆ήµου, σε σχέση µε το περιβάλλον 
του. 

 

• ΑΣΚΗΣΗ (σε βήµατα) 

1. Πρέπει να κατανοήσετε ότι το σηµείο εκκίνησης της άσκησης είναι τέσσερις (4) 
από τους δείκτες της προηγούµενης άσκησης (παράγραφος 2: ΕΠΙΛΟΓΗ 
∆ΕΙΚΤΩΝ) 

∆είκτης: Κατανοµή του πληθυσµού σε ηλικιακές οµάδες  
∆είκτης: Ποσοστό πληθυσµού γυναικών – ανδρών 
∆είκτης: Ρυθµός Θανάτων - Γεννήσεων / Ρυθµός αύξησης πληθυσµού (Γεννήσεις µείον 
Θάνατοι) 
∆είκτης: Ξενοδοχειακές µονάδες σε λειτουργία εντός των ορίων του ∆ήµου και διαθέσιµες 
κλίνες για τουριστική χρήση ανά έτος 

2. (Μέρος 1ο) Θα παρακολουθήσετε σε video (Video-ΕΠΙ∆ΕΙΞΗ 1) µια διαδικασία 
επιλογής και άντλησης των αντιστοίχων δεδοµένων για αυτούς του 4 δείκτες, για 
έναν Νοµό (το Νοµό Τρικάλων), για κάθε µια Περιφέρεια της Ελλάδας και για όλη 
τη χώρα, από την διαδικτυακή τοποθεσία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας 
(Eurostat). 

(PETA_Businessintelligence_Bc1.1.1_PraktikhAskhsh_level2_VideoDemo1) 

3. Θα επαναλάβετε ό,τι είδατε («Κάνετε ό,τι βλέπετε») µε τη βοήθεια και της 
παραγράφου 3 (ΑΝΑΚΤΗΣΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ) – προαιρετικό βήµα 

4. (Μέρος 2ο) Θα ακολουθήσετε τις οδηγίες της παραγράφου 4 (ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ) 
5. Με την ολοκλήρωση της εκτέλεσης των όσων υποδεικνύει η παράγραφος 3 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). 
Ουσιαστικά, είναι σαν να είχατε εσείς εισαγάγει στο BIRT τα στοιχεία που 
συγκεντρώσατε από τη Eurostat, εξαγάγει τους σχετικούς συγκριτικούς δείκτες 
και δηµιουργήσει µια συνθετική επιχειρησιακή αναφορά. 

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. 
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6. Θα περιηγηθείτε στην αναφορά αυτή µε βάση τα όσα αναφέρονται στην 
παράγραφο 5 (ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ) και παρακολουθώντας το σχετικό Video-
ΕΠΕΙ∆ΕΙΞΗ 2 

(PETA_Businessintelligence_Bc1.1.1_PraktikhAskhsh_level2_VideoDemo1) 

7. Θα βγάλετε συµπεράσµατα από την ανάγνωση της αναφοράς (παράγραφος 6: 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ) και θα επαναλάβετε τρόπους εξαγωγής της αναφοράς σε 
διάφορες µορφές παρουσίασης, pdf & doc. 

 
Σηµεία ενδιαφέροντος : 

• Αναζήτηση και επιλογή δεδοµένων για δηµιουργία συγκριτικών γραφηµάτων από εξωτερικές πηγές 
• Ανάλυση συγκριτικών γραφηµάτων 

 

2 Επιλογή ∆εικτών  

Στο βήµα αυτό επιλέγουµε τις παρακάτω 4 κατηγορίες δεδοµένων που αποτελούν την βάση της 1ης και 2ης  
ενότητας της προηγούµενης αναφοράς, και αφορούν τα έτη 2002 έως 2007 του υποθετικού ∆ήµου Λάµδα 
(Λ). Τα δεδοµένα αυτά θα χρησιµοποιηθούν για την εξαγωγή των αντίστοιχων δεικτών που θα µας 
απασχολήσουν σε αυτή την αναφορά. Τα δεδοµένα και οι δείκτες φαίνονται παρακάτω: 

 
���� Πληθυσµός ανά ηλικία � ∆είκτης: κατανοµή του πληθυσµού σε ηλικιακές οµάδες  

���� Πληθυσµός ανά φύλο  � ∆είκτης: Ποσοστό πληθυσµού γυναικών – ανδρών. 

���� Γεννήσεις – θάνατοι   �∆είκτης: Ρυθµός Γέννησης και θανάτου. Ρυθµός αύξησης  

     πληθυσµού (Γεννήσεις µείον Θάνατοι) 

���� Ξενοδοχειακές µονάδες  

���� και κλίνες σε λειτουργία.   � ∆είκτης: Ποσοστό συµµετοχής στον πανελλήνιο αριθµό και  

     αριθµός ξενοδοχειακών κλινών ανά 1000 κατοίκους. 

 

3 Ανάκτηση δεδοµένων από δικτυακό τόπο 
Το βήµα αυτό σας µαθαίνει την ανάκτηση στατιστικών δεδοµένων από εξωτερική πηγή  (εν προκειµένω 
Eurostat) για έναν Νοµό και για τις Περιφέρειες της Ελλάδος. Εφαρµογή: Νοµός Τρικάλων: 
���� Ανοίγετε έναν περιηγητή ιστού (Web Browser) 

���� Σύνδεση στο δικτυακό τόπο: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/  

���� Επιλογή της υπερσύνδεσης: “Statistics Database” 

���� Επιλογή της υπερσύνδεσης: Database �General and Regional Statistics 

���� Εντοπισµός των δεδοµένων από τα οποία θα προκύψουν οι παρακάτω δείκτες (βλ. και παράγραφος 2 

ΕΠΙΛΟΓΗ ∆ΕΙΚΤΩΝ): 

o Πληθυσµός ανά ηλικία: κατανοµή του πληθυσµού σε ηλικιακές οµάδες του νοµού. 

o Πληθυσµός ανά φύλο: αναλογία πληθυσµού γυναικών – ανδρών και συνολικός πληθυσµός του 

νοµού, της περιφέρειας του νοµού και όλων των περιφερειών της Ελλάδος 

o Γεννήσεις – Θάνατοι της περιφέρειας του νοµού καθώς και όλων των περιφερειών της Ελλάδος 

o Ξενοδοχειακές µονάδες και κλίνες σε λειτουργία εντός των ορίων της περιφέρεις του νοµού και 

όλων των περιφερειών της Ελλάδος 

���� Για κάθε µια από τις παραπάνω κατηγορίες δεδοµένων: 

o Επιλογή του αντίστοιχου εικονιδίου: για είσοδο στο εργαλείο επιλογής και εξαγωγής στατιστικών 

δεδοµένων 
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o Καθορισµός παραµέτρων για φιλτράρισµα των στοιχείων: γεωγραφική περιοχή, δείκτης, έτη 

o Εµφάνιση των στοιχείων που πληρούν τις συνθήκες που θέσαµε µε τις παραµέτρους 

o Εξαγωγή και αποθήκευση των στοιχείων σε λογιστικό φύλλο (excel file) 

 

4 Προετοιµασία ανάκτησης προ-επεξεργασµένης 
αναφοράς 

4.1. 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). 

4.2. 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_level2” 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). 

4.3. 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 

���� 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” η ή διαδροµή “D:\BIRT) 

4.4. 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” 
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���� Ο φάκελος εργασίας της άσκησης είναι το “BC1.1.1_level2” και ανοίγει µε διπλό κλικ. 

���� Για πρόσβαση σε αυτή την άσκηση (Bc1.1.1 Πρακτική Άσκηση Επίπεδο 2), διπλό κλικ στο αρχείο µε 

όνοµα “municipalReport.rptdesign” 

���� Για την εµφάνιση της αναφοράς (report) που είναι αντικείµενο αυτής της άσκησης, από το µενού 

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

���� Η αναφορά είναι έτοιµη προς χρήση! 

 

5 Τι περιλαµβάνει η αναφορά που µόλις 
«δηµιουργήσατε» 
Η αναφορά που µόλις δηµιουργήσατε περιέχει σύγκριση των δεικτών της παραγράφου 2 (ΕΠΙΛΟΓΗ 
∆ΕΙΚΤΩΝ) ανάµεσα στον υποθετικό ∆ήµο Λάµδα (Λ) και τον Νοµό Τρικάλων, αλλά και ανάµεσα στον 
υποθετικό ∆ήµο Λάµδα (Λ) και σε διάφορες  περιφέρειες της Ελλάδος. Η αναφορά χωρίζεται σε δύο 
ενότητες: 
 

5.1. ∆ηµογραφικά στοιχεία 
Στην ενότητα αυτή γίνεται σύγκριση των δηµογραφικών στοιχείων του υποθετικού δήµου Λάµδα (Λ) µε το 
Νοµό Τρικάλων και τις περιφέρειες τις Ελλάδος για τα έτη 2002 ως 2008. Η σύγκριση γίνεται µε τη χρήση 
πινάκων και γραφηµάτων. Συγκεκριµένα υπάρχουν τα εξής στοιχεία: 
���� Συγκριτικός Πίνακας πληθυσµιακής κατανοµής του υποθετικού δήµου Λάµδα (Λ) µε τον νοµό Τρικάλων  

���� Γράφηµα µε συγκριτικά στοιχεία του ποσοστού γυναικών του ∆ήµου Λάµδα (Λ) µε τον Νοµό Τρικάλων 

για τα έτη 2002 – 2008 

���� Γράφηµα µε συγκριτικά στοιχεία του ποσοστού ανδρών του ∆ήµου Λάµδα (Λ) µε τον Νοµό Τρικάλων για 

τα έτη 2002 – 2008 

���� Γράφηµα µε συγκριτικά στοιχεία του ρυθµού γεννήσεων και θανάτου του ∆ήµου Λάµδα (Λ) µε τις 

περιφέρειες τις Ελλάδος, για τα έτη 2002 – 2008 

���� Γράφηµα µε συγκριτικά στοιχεία του ρυθµού αύξησης του πληθυσµού του ∆ήµου Λάµδα (Λ) µε τις 

περιφέρειες τις Ελλάδος, για τα έτη 2002 – 2008 

5.2. Τουριστικά στοιχεία 
Στην ενότητα αυτή γίνεται σύγκριση των στοιχείων τουριστικής αγοράς του υποθετικού δήµου Λάµδα (Λ) µε 
τις περιφέρειες τις Ελλάδος για τα έτη 2002 ως 2008. Η σύγκριση γίνεται µε τη χρήση γραφηµάτων. 
Συγκεκριµένα υπάρχουν τα εξής στοιχεία: 
���� Πίτα µε τη συµµετοχή του υποθετικού ∆ήµου Λάµδα (Λ) στον συνολικό αριθµό ξενοδοχείων της Ελλάδος 

���� Συγκριτικό γράφηµα τριών διαστάσεων µε τον αριθµό κλινών που αντιστοιχεί σε 1000 κατοίκους για 

κάθε έτος (2002 – 2007) του ∆ήµου Λάµδα (Λ) µε τις περιφέρειες τις Ελλάδος 

 

6 ∆ραστηριότητες 

6.1. Εξαγωγή συµπερασµάτων 
Τώρα, βγάλτε τα δικά σας συµπεράσµατα µέσω της σύγκρισης του υποθετικού ∆ήµου Λάµδα (Λ) µε το Νοµό 

Τρικάλων και τις Περιφέρειες της Ελλάδος. 
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Προσπαθήστε να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις για τον ∆ήµο Λάµδα (Λ), κάνοντας 

χρήση της επχειρησιακής αναφοράς που «δηµιουργήσατε» και µελετήσατε: 

���� Παρουσιάζει παρόµοια κατανοµή πληθυσµού σε ηλικιακές οµάδες ο ∆ήµος Λάµδα (Λ) µε τον Νοµό 

Τρικάλων; 

���� Ο ∆ήµος Λάµδα (Λ) έχει γυναικείο πληθυσµό πάνω από το µέσο όρο του Νοµού Τρικάλων; 

���� Σε ποια θέση βρίσκεται ο ∆ήµος Λάµδα (Λ) σε σχέση µε τον ρυθµό αύξησης πληθυσµού της ευρύτερης 

περιφέρειας του Νοµού σας αλλά και της Ελλάδας; 

���� Ποια είναι η θέση του ∆ήµου Λάµδα (Λ) σε σχέση µε τις περιφέρειες της Ελλάδος όσον αφορά την 

τουριστική ανάπτυξη (Αριθµός ξενοδοχειακών κλινών ανά 1000 κατοίκους); 

6.2. Εξαγωγή σε pdf & doc 
∆ηµιουργείστε pdf & doc αρχεία της αναφοράς που είναι αντικείµενο αυτής της άσκησης µε όνοµα:  
���� «Βc1.1.1_myreport2» 
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