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ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοηµοσύνη

Ενότητα: Βc1.1.2  Επιχειρησιακή Νοηµοσύνη και 
Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών (
IT) 

Πρακτική Άσκηση
εξοικείωση στη δηµιουργία αναφορών 
(Report Designer) BIRT. Στην Πρακτική Άσκηση επιπέδου 1
µε το BIRT συµπληρώνοντας µε πεδία («δοµικά στοιχεία») µια «λευκή» προ
βοήθεια ενός Video-ΕΠΙ∆ΕΙΞΗΣ («Κάνετε ό
µόνοι τους για να απαντήσουν σε µια αντίστοιχη απαίτηση, να συµπληρώσουν πάλι µια «λευκή» προ
επεξεργασµένη αναφορά µε δείκτες που παρουσιάζουν, στην κλίµακα ενός ∆ήµου, την
απασχόλησης  ανά τοµέα δραστηριότητας και της 
αυτής της άσκησης, οι εκπαιδευόµενοι
βάση για την άντληση των δεδοµένων που εί
εκπαιδευτική βάση που διατίθεται σε αυτούς µαζί µε το αρχείο εγκατάστασης 
άσκηση επιπέδου 1) και µε τα «ερωτήµατα» (
δηµιουργήσει ένα δείκτη. Για λόγους απλοποίησης της άσκησης, αυτά τα ερωτήµατα δίνονται, και οι 
εκπαιδευόµενοι δεν έχουν παρά να τα εφαρµόσουν. 
 
Οι εκπαιδευόµενοι θα πρέπει να εργασθούν µόνοι τους για να δηµιουργήσουν την αναφορά µε τρείς (3) 
ενότητες που τους ζητά αυτή η άσκηση. Με το τέλος της εργασίας τους θα έχουν στη διάθεση τους 
video (Video-ΕΠΙΛΥΣΗ) που περιέχει όλα τα απαραίτητα βήµατα για την επίλυση της άσκησης, και φυσικά 
την επίλυση. 

 

Bc1.1.2 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ 2 

ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοηµοσύνη

Επιχειρησιακή Νοηµοσύνη και 
Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών (

Άσκηση (επίπεδο 2): Στόχος της άσκησης είναι 
δηµιουργία αναφορών (Reports) µε την χρήση της Πλατφόρµας

Στην Πρακτική Άσκηση επιπέδου 1, οι εκπαιδευόµενοι έκαναν µια πρώτη γνωριµία 
συµπληρώνοντας µε πεδία («δοµικά στοιχεία») µια «λευκή» προ-επεξεργασµένη αναφορά, µε τη 

(«Κάνετε ότι βλέπετε»). Στην Πρακτική Άσκηση επιπέδου 2 θα εργασθούν 
µόνοι τους για να απαντήσουν σε µια αντίστοιχη απαίτηση, να συµπληρώσουν πάλι µια «λευκή» προ
επεξεργασµένη αναφορά µε δείκτες που παρουσιάζουν, στην κλίµακα ενός ∆ήµου, την
απασχόλησης  ανά τοµέα δραστηριότητας και της απασχόλησης - ανεργίας ανά ∆ηµοτικ

εκπαιδευόµενοι θα πρέπει κυρίως να εξοικειωθούν µε την ιδέα της σύνδεσης µε µια 
άντληση των δεδοµένων που είναι απαραίτητα για την εξαγωγή δεικτών (η βάση είναι η 

εκπαιδευτική βάση που διατίθεται σε αυτούς µαζί µε το αρχείο εγκατάστασης 
άσκηση επιπέδου 1) και µε τα «ερωτήµατα» (queries) που πρέπει να υποβάλει κανείς 

ιουργήσει ένα δείκτη. Για λόγους απλοποίησης της άσκησης, αυτά τα ερωτήµατα δίνονται, και οι 
εκπαιδευόµενοι δεν έχουν παρά να τα εφαρµόσουν.  

Οι εκπαιδευόµενοι θα πρέπει να εργασθούν µόνοι τους για να δηµιουργήσουν την αναφορά µε τρείς (3) 
υς ζητά αυτή η άσκηση. Με το τέλος της εργασίας τους θα έχουν στη διάθεση τους 

ΕΠΙΛΥΣΗ) που περιέχει όλα τα απαραίτητα βήµατα για την επίλυση της άσκησης, και φυσικά 
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ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοηµοσύνη 

Επιχειρησιακή Νοηµοσύνη και 
Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών (BI & 

Στόχος της άσκησης είναι η περεταίρω 

της Πλατφόρµας Παραγωγής Αναφορών 
οι εκπαιδευόµενοι έκαναν µια πρώτη γνωριµία 

επεξεργασµένη αναφορά, µε τη 
Στην Πρακτική Άσκηση επιπέδου 2 θα εργασθούν 

µόνοι τους για να απαντήσουν σε µια αντίστοιχη απαίτηση, να συµπληρώσουν πάλι µια «λευκή» προ-
επεξεργασµένη αναφορά µε δείκτες που παρουσιάζουν, στην κλίµακα ενός ∆ήµου, την κατανοµή της 

ανεργίας ανά ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα. Μέσω 
θα πρέπει κυρίως να εξοικειωθούν µε την ιδέα της σύνδεσης µε µια 

εξαγωγή δεικτών (η βάση είναι η 
εκπαιδευτική βάση που διατίθεται σε αυτούς µαζί µε το αρχείο εγκατάστασης BIRT, ακριβώς όπως στην 

που πρέπει να υποβάλει κανείς σε µια βάση για να 
ιουργήσει ένα δείκτη. Για λόγους απλοποίησης της άσκησης, αυτά τα ερωτήµατα δίνονται, και οι 

Οι εκπαιδευόµενοι θα πρέπει να εργασθούν µόνοι τους για να δηµιουργήσουν την αναφορά µε τρείς (3) 
υς ζητά αυτή η άσκηση. Με το τέλος της εργασίας τους θα έχουν στη διάθεση τους ένα 

ΕΠΙΛΥΣΗ) που περιέχει όλα τα απαραίτητα βήµατα για την επίλυση της άσκησης, και φυσικά 
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1 Περιγραφή 

Αντικείµενο της άσκησης είναι η εισαγω
αναφορών / dynamic reports (βλ. Bc
Αναφορών BIRT (Eclipse BIRT). Τα δεδοµένα από τα οποία θα προκύψει η αναφορά / 
παραχωρηθεί από τον ∆ήµο Κοζάνης και αφορούν δηµογραφικά στοιχεία του ∆ήµου Κοζάνης και των 
∆ηµοτικών ∆ιαµερισµάτων που περιλαµβάνει (βλ. χάρτη)
τη γεωγραφία του ∆ήµου για να καταλάβετε την άσκηση που αναπτύσ
∆ιαµερισµάτων του ∆. Κοζάνης2. 

 

• ΑΣΚΗΣΗ (σε βήµατα) 

1. Σας ζητείται να συµπληρώσετε µια «λευκή» αναφορά µε δείκτες που θα 
αντλήσετε από µια βάση δεδοµένων
ΖΗΤΑ Η ΑΣΚΗΣΗ) παρουσιάζει τις εργ

2. Πριν όµως, θα πρέπει
σας υποδεικνύει η παράγραφος

3. Στο τέλος της άσκησης θα πρέπει να παράγετε τη δική σας αναφορά (1 σελίδα). 
4. Με την ολοκλήρωση της εργασίας 

ΕΠΙΛΥΣΗΣ της άσκησης σε 

 (PETA_Businessintelligence_Bc1.1.2

 
 
Σηµεία ενδιαφέροντος : 

• Περιβάλλον εργασίας Παραγωγής Αναφορών
• ∆ηµιουργία ενοτήτων σε «κενή» αν
• ∆ηµιουργία επικεφαλίδων  
• Εισαγωγή γραφηµάτων µε τη χρήση έτοιµων ερωτηµάτων σε βάση δεδοµένων

 

2 Προετοιµασία υλοποίησης της άσκησης
 
Η άσκηση περιλαµβάνεται στο αρχείο εγκατάστασης του 
το εκπαιδευτικό υλικό σε συµπιεσµένη µορφή (
Βc1.1.1 – Βc1.1.3 (OTA Επιχειρησιακή Νοηµοσύνη).

2.1. Περιεχόµενα αρχείου εγκατάστασης
 
Περιέχει: 
���� Tην εφαρµογή Eclipse BIRT 

���� Την εκπαιδευτική βάση µε στοιχεία ∆ήµων που θα χρειαστε

πρώτων Ενοτήτων (Bc1.1.1 – Bc

���� Τα απαραίτητα ερωτήµατα στην Βάση 

να τα χρησιµοποιήσουν (Data Sets

���� Το περιβάλλον εργασίας στο οποίο ανα

ανοίξει κανείς την εφαρµογή BIRT

                                                
1 (http://www.kozanh.gr/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=93&Itemid=54
2  Ευχαριστούµε τον ∆ήµο Κοζάνης, και ειδικά την Τεχνική Υπηρεσία, για την ευγενική παραχώρηση 
δεδοµένων από το σύστηµα GIS του ∆ήµου.

Bc1.1.2 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ 2 

εισαγωγή των εκπαιδευοµένων στη δηµιουργία «δυναµικών» επιχειρησιακών 
Bc1.1.2 Εισαγωγή – Ανάπτυξη) µε την χρήση της Πλατφόρµας Παραγωγής 

). Τα δεδοµένα από τα οποία θα προκύψει η αναφορά / 
αραχωρηθεί από τον ∆ήµο Κοζάνης και αφορούν δηµογραφικά στοιχεία του ∆ήµου Κοζάνης και των 
∆ηµοτικών ∆ιαµερισµάτων που περιλαµβάνει (βλ. χάρτη)1. Μελετήστε καλά από το portal
τη γεωγραφία του ∆ήµου για να καταλάβετε την άσκηση που αναπτύσσει «µετρήσιµα» στο επίπεδο των 

ται να συµπληρώσετε µια «λευκή» αναφορά µε δείκτες που θα 
αντλήσετε από µια βάση δεδοµένων που σας δίνετε. Η παράγραφος 3 (ΤΙ ΣΑΣ 
ΖΗΤΑ Η ΑΣΚΗΣΗ) παρουσιάζει τις εργασίες που πρέπει να εκτελέσετε

πρέπει να «ανακτήσετε» τη «λευκή» αναφορά σύµφωνα µε όσα 
σας υποδεικνύει η παράγραφος 2 (ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ) 
Στο τέλος της άσκησης θα πρέπει να παράγετε τη δική σας αναφορά (1 σελίδα). 
Με την ολοκλήρωση της εργασίας σας έχετε δικαίωµα στην παρακολούθηση της 
ΕΠΙΛΥΣΗΣ της άσκησης σε video (Video-ΕΠΙΛΥΣΗ) 

(PETA_Businessintelligence_Bc1.1.2_PraktikhAskhsh_level2_VideoEpilysh

Περιβάλλον εργασίας Παραγωγής Αναφορών 
∆ηµιουργία ενοτήτων σε «κενή» αναφορά 

Εισαγωγή γραφηµάτων µε τη χρήση έτοιµων ερωτηµάτων σε βάση δεδοµένων

Προετοιµασία υλοποίησης της άσκησης 

Η άσκηση περιλαµβάνεται στο αρχείο εγκατάστασης του BIRT (όνοµα: BIRT.zip) που δίνεται παράλληλα µε 
ικό σε συµπιεσµένη µορφή (zip). Βρίσκεται στην κατηγορία «Λογισµικό» των Ενοτήτων 

Επιχειρησιακή Νοηµοσύνη). 

Περιεχόµενα αρχείου εγκατάστασης 

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

Bc1.1.3): testOTADB 

Τα απαραίτητα ερωτήµατα στην Βάση – έχουν ορισθεί και υλοποιηθεί. Οι εκπαιδευόµενοι δεν έχουν παρά 

Sets) 

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

BIRT: Report Design Eclipse Platform 

ex.php?option=com_content&task=view&id=93&Itemid=54
Ευχαριστούµε τον ∆ήµο Κοζάνης, και ειδικά την Τεχνική Υπηρεσία, για την ευγενική παραχώρηση 

του ∆ήµου. 
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γή των εκπαιδευοµένων στη δηµιουργία «δυναµικών» επιχειρησιακών 
Ανάπτυξη) µε την χρήση της Πλατφόρµας Παραγωγής 

). Τα δεδοµένα από τα οποία θα προκύψει η αναφορά / report έχουν 
αραχωρηθεί από τον ∆ήµο Κοζάνης και αφορούν δηµογραφικά στοιχεία του ∆ήµου Κοζάνης και των 

portal του ∆ήµου Κοζάνης 
σει «µετρήσιµα» στο επίπεδο των 

ται να συµπληρώσετε µια «λευκή» αναφορά µε δείκτες που θα 
Η παράγραφος 3 (ΤΙ ΣΑΣ 

ασίες που πρέπει να εκτελέσετε 
να «ανακτήσετε» τη «λευκή» αναφορά σύµφωνα µε όσα 

Στο τέλος της άσκησης θα πρέπει να παράγετε τη δική σας αναφορά (1 σελίδα).  
σας έχετε δικαίωµα στην παρακολούθηση της 

_VideoEpilysh) 

Εισαγωγή γραφηµάτων µε τη χρήση έτοιµων ερωτηµάτων σε βάση δεδοµένων 

που δίνεται παράλληλα µε 
Βρίσκεται στην κατηγορία «Λογισµικό» των Ενοτήτων 

ίτε για να επιλύσετε τις ασκήσεις των 3 

έχουν ορισθεί και υλοποιηθεί. Οι εκπαιδευόµενοι δεν έχουν παρά 

η καρτέλα που εµφανίζεται όταν 

ex.php?option=com_content&task=view&id=93&Itemid=54  
Ευχαριστούµε τον ∆ήµο Κοζάνης, και ειδικά την Τεχνική Υπηρεσία, για την ευγενική παραχώρηση 
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���� Τις απαραίτητες παραµετροποιήσεις για την σωστή διασύνδεση όλων των παραπάνω

���� Ειδικά για την συγκεκριµένη άσκηση υπάρχει ο φάκελος 

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

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

εφαρµογή BIRT: Report Design 

2.2. Εγκατάσταση εφαρµογής
Για την σωστή λειτουργία της εφαρµογής 

αρχείο εγκατάστασης, θα πρέπει να ακολουθηθούν τα παρακάτω βήµατα:

���� Εγκατάσταση της Java 

���� Αποσυµπίεση (Extract) του αρχείου εγκατάστασης του 

σκληρού δίσκου “C:\” του υπολογιστή σας

αυτόµατα ένας φάκελος “C:\BIRT

o Database 

o eclipse 

o workspace 

(** ΘΑ είναι ΛΑΘΟΣ αν δηµιουργηθεί διαδροµή “

2.3. Ανάκτηση προ-επεξεργασµένης «λευκής» αναφοράς
���� Για την εκτέλεση της εφαρµογής

o ∆ιαδροµή “C:\BIRT\eclipse

o ∆ιπλό κλικ στο αρχείο “eclipse

���� Ο φάκελος εργασίας της άσκησης είναι το 

���� Για πρόσβαση σε αυτή την άσκηση (

όνοµα “demographics.rptdesign”

���� Μια «λευκή» αναφορά σχηµατίζεται, έτοιµη προς χρήση!

 

3 Τι σας ζητά ή άσκηση;

Στην άσκηση αυτή καλείστε να δηµιουργήσετε τη δική σας αναφορά
«λευκή» αναφορά. Πιο συγκεκριµένα
Επίπεδο 1) θα «γεµίσετε» µια κενή αναφορά σε τρεις ενότητες.

 

Η δηµιουργία µιας αναφοράς προϋποθέτει την εκτέλεση των εξής βηµάτων:
���� ∆ηµιουργία έργου 

���� ∆ηµιουργία αναφοράς 

���� Σύνδεση της αναφοράς µε πηγή δεδοµένων (

���� ∆ηµιουργία των ερωτηµάτων στη

 

Αυτά έχουν γίνει στο πλαίσιο της προ

 

Εσείς θα πρέπει να προσθέσετε «δοµικά στοιχεία» σε αυτή την αναφορά (τίτλο, κεφάλαια δηλ. ενότητες, 
γραφήµατα κλπ.) και να µορφοποιήσετε αυτή την αναφορά

Bc1.1.2 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ 2 
Τις απαραίτητες παραµετροποιήσεις για την σωστή διασύνδεση όλων των παραπάνω

Ειδικά για την συγκεκριµένη άσκηση υπάρχει ο φάκελος εργασίας µε το όνοµα “BC

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

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

 Eclipse Platform). 

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: 

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

του υπολογιστή σας. Προσοχή µετά την αποσυµπίεση θα πρέπει να δηµιουργηθεί 

BIRT” µέσα στον οποίο θα περιέχονται τα εξής στοιχεία

αν δηµιουργηθεί διαδροµή “C:\BIRT\BIRT” η ή διαδροµή “D:

επεξεργασµένης «λευκής» αναφοράς
Για την εκτέλεση της εφαρµογής 

eclipse\” µε τη χρήση του περιηγητή των Windows 

eclipse.exe” 

Ο φάκελος εργασίας της άσκησης είναι το “BC1.1.2_level2” και ανοίγει µε διπλό κλικ.

Για πρόσβαση σε αυτή την άσκηση (Bc1.1.2 Πρακτική Άσκηση Επίπεδο 2), διπλό κλικ στο αρχείο µε 

” 

αναφορά σχηµατίζεται, έτοιµη προς χρήση! 

ή άσκηση; 

Στην άσκηση αυτή καλείστε να δηµιουργήσετε τη δική σας αναφορά ξεκινώντας από µια προ
Πιο συγκεκριµένα, στηριζόµενοι στην προηγούµενη άσκηση (Bc

«γεµίσετε» µια κενή αναφορά σε τρεις ενότητες. 

Η δηµιουργία µιας αναφοράς προϋποθέτει την εκτέλεση των εξής βηµάτων: 

Σύνδεση της αναφοράς µε πηγή δεδοµένων (Data Source) 

∆ηµιουργία των ερωτηµάτων στην πηγή δεδοµένων (Data Sets) 

Αυτά έχουν γίνει στο πλαίσιο της προ-επεξεργασµένης «λευκής αναφοράς» που µόλις ανακτήσατε. 

Εσείς θα πρέπει να προσθέσετε «δοµικά στοιχεία» σε αυτή την αναφορά (τίτλο, κεφάλαια δηλ. ενότητες, 
σετε αυτή την αναφορά. 
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Τις απαραίτητες παραµετροποιήσεις για την σωστή διασύνδεση όλων των παραπάνω 

BC1.1.2_level2” που 

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

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

καθώς και όλων των άλλων στοιχείων που περιέχονται στο 

) στη διαδροµή του 

Προσοχή µετά την αποσυµπίεση θα πρέπει να δηµιουργηθεί 

µέσα στον οποίο θα περιέχονται τα εξής στοιχεία-φάκελοι (folder)  

:\BIRT) 

επεξεργασµένης «λευκής» αναφοράς 

και ανοίγει µε διπλό κλικ. 

), διπλό κλικ στο αρχείο µε 

ξεκινώντας από µια προ-επεξεργασµένη 
Bc1.1.2 Πρακτική Άσκηση 

επεξεργασµένης «λευκής αναφοράς» που µόλις ανακτήσατε.  

Εσείς θα πρέπει να προσθέσετε «δοµικά στοιχεία» σε αυτή την αναφορά (τίτλο, κεφάλαια δηλ. ενότητες, 
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Η αναφορά που θα συµπληρώσετε πρέπει να περιλαµβάνει:
���� Ενότητα 1: Τίτλος αναφοράς 

���� Ενότητα 2: (∆ήµος Κοζάνης) Ανάλυση της Απασχόλησης ανά Τοµέα ∆ραστηριότητας

���� Ενότητα 3: (∆ήµος Κοζάνης) Κατανοµ

∆ιαµέρισµα 

3.1. Ενότητα 1: “Τίτλος αναφοράς
∆ηµιουργία τίτλου. ∆ιαχωρισµός του τµήµατος του τίτλου σε δύο µέρη µε τη χρήση του στοιχείου πλέγµατος 
“grid”.  
���� Εισαγωγή εικόνας – λογότυπο (λογότυπο ΚΕ∆ΚΕ: 

���� ∆ηµιουργία επικεφαλίδας µε τίτλο: «

Κοζάνης» 

3.2. Ενότητα 2: “ Ανάλυση της απασχόλησης σε 
Η ενότητα αυτή πρέπει να παρουσιάζει 
τριτογενή τοµέα (∆ήµος Κοζάνης). 
επικεφαλίδα και ένα γράφηµα. 
 
���� ∆ηµιουργία επικεφαλίδας της ενότητας

Η επικεφαλίδα θα έχει τίτλο: «Ανάλυση Απασχόλησης σε Τοµείς»

 

���� ∆ηµιουργία γραφήµατος – πίτα από την ερώτηση “

Για τη δηµιουργία του γραφήµατος
“occupation”. Το ερώτηµα περιέχει δυο στήλες:

o APASXOLISI: Είναι η περιγραφή του είδους

κλπ) 

o POSOSTO: Είναι το ποσοστ

3.3. Ενότητα 3: “ Μετρήσεις για τα Ποσοστά Ανεργίας
Η ενότητα αυτή πρέπει να παρουσιάζει 
∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα. Η ενότητα αυτή πρέπει να αποτελείται από 
 
���� ∆ηµιουργία επικεφαλίδας της ενότητας

Η επικεφαλίδα θα έχει τίτλο: «Μετρήσεις για τα Ποσοστά Ανεργ

 

���� ∆ηµιουργία γραφήµατος – ιστόγραµµα 

Το γράφηµα αυτό πρέπει να παρουσιάζει τα πέντε ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα µε το µε
απασχόλησης. Για τη δηµιουργία του γραφήµατος δίνεται το αντίστοιχο ερώτηµα (
“employment”. Το ερώτηµα περιέχει δυο στήλες:

o PERIOXI: Η στήλη περιγράφει το εκάστοτε ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα

o ERGAZOMENOI: Είναι το ποσοστό α

 

���� ∆ηµιουργία γραφήµατος – ιστόγραµµα 

Bc1.1.2 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ 2 

Η αναφορά που θα συµπληρώσετε πρέπει να περιλαµβάνει: 

: (∆ήµος Κοζάνης) Ανάλυση της Απασχόλησης ανά Τοµέα ∆ραστηριότητας

: (∆ήµος Κοζάνης) Κατανοµή των ποσοστών απασχόλησης και ανεργίας α

Τίτλος αναφοράς” 
. ∆ιαχωρισµός του τµήµατος του τίτλου σε δύο µέρη µε τη χρήση του στοιχείου πλέγµατος 

(λογότυπο ΚΕ∆ΚΕ: εµπεριέχεται ήδη στο φάκελο εργασίας

µε τίτλο: «Συνοπτική Παρουσίαση ∆εδοµένων Απασχόλησης του ∆ήµου 

νάλυση της απασχόλησης σε Τοµείς
πρέπει να παρουσιάζει τα ποσοστά απασχόλησης στον πρωτογενή, δευτερογενή και 

. Η ενότητα αυτή πρέπει να αποτελείται από δύο στοιχεία

∆ηµιουργία επικεφαλίδας της ενότητας 

«Ανάλυση Απασχόλησης σε Τοµείς» 

από την ερώτηση “occupation” 

Για τη δηµιουργία του γραφήµατος –πίτα δίνεται το αντίστοιχο ερώτηµα (Data
. Το ερώτηµα περιέχει δυο στήλες: 

: Είναι η περιγραφή του είδους απασχόλησης (πρωτογενής, δευτερογενής τοµέας 

: Είναι το ποσοστό του είδους απασχόλησης 

Μετρήσεις για τα Ποσοστά Ανεργίας
παρουσιάζει δείκτες την κατανοµή της απασχόλησης και της ανεργίας ανά 

Η ενότητα αυτή πρέπει να αποτελείται από µια επικεφαλίδα και 

∆ηµιουργία επικεφαλίδας της ενότητας 

Μετρήσεις για τα Ποσοστά Ανεργίας» 

γραµµα από την ερώτηση “ employment” 

παρουσιάζει τα πέντε ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα µε το µε
απασχόλησης. Για τη δηµιουργία του γραφήµατος δίνεται το αντίστοιχο ερώτηµα (Data

”. Το ερώτηµα περιέχει δυο στήλες: 
: Η στήλη περιγράφει το εκάστοτε ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα 

: Είναι το ποσοστό απασχόλησης του εκάστοτε ∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος

ιστόγραµµα από την ερώτηση “unemployment” 
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: (∆ήµος Κοζάνης) Ανάλυση της Απασχόλησης ανά Τοµέα ∆ραστηριότητας 

ή των ποσοστών απασχόλησης και ανεργίας ανά ∆ηµοτικό 

. ∆ιαχωρισµός του τµήµατος του τίτλου σε δύο µέρη µε τη χρήση του στοιχείου πλέγµατος 

εµπεριέχεται ήδη στο φάκελο εργασίας) 

Συνοπτική Παρουσίαση ∆εδοµένων Απασχόλησης του ∆ήµου 

οµείς ” 
τα ποσοστά απασχόλησης στον πρωτογενή, δευτερογενή και 

αποτελείται από δύο στοιχεία, από µια 

Data Set). Αυτό είναι το 

απασχόλησης (πρωτογενής, δευτερογενής τοµέας 

Μετρήσεις για τα Ποσοστά Ανεργίας” 
την κατανοµή της απασχόλησης και της ανεργίας ανά 

µια επικεφαλίδα και δύο γραφήµατα.  

παρουσιάζει τα πέντε ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα µε το µεγαλύτερο ποσοστό 
Data Set). Αυτό είναι το 

πασχόλησης του εκάστοτε ∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος 



Bc1.1.

 

Το γράφηµα αυτό πρέπει να παρουσιάζει τα πέντε ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα µε το µεγαλύτερο ποσοστό 

ανεργίας. Για τη δηµιουργία του γραφήµατος δίνε

“unemployment”. Το ερώτηµα περιέχει δυο στήλες:

o PERIOXI: Η στήλη περιγράφει το εκάστοτε ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα

o ANERGOI: Είναι το ποσοστό ανεργίας του εκάστοτε ∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος

3.4. Εκτύπωση της αναφοράς
Σας ζητείται τέλος να παράγετε το pdf
και να το εκτυπώσετε. 
 
  

Bc1.1.2 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ 2 
παρουσιάζει τα πέντε ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα µε το µεγαλύτερο ποσοστό 

ανεργίας. Για τη δηµιουργία του γραφήµατος δίνεται το αντίστοιχο ερώτηµα (Data Set

”. Το ερώτηµα περιέχει δυο στήλες: 

: Η στήλη περιγράφει το εκάστοτε ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα 

: Είναι το ποσοστό ανεργίας του εκάστοτε ∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος

Εκτύπωση της αναφοράς 
pdf έγγραφο αυτής της αναφοράς, να του δώσετε το όνοµα που θέλετε, 
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παρουσιάζει τα πέντε ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα µε το µεγαλύτερο ποσοστό 

Set). Αυτό είναι το 

: Είναι το ποσοστό ανεργίας του εκάστοτε ∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος 

έγγραφο αυτής της αναφοράς, να του δώσετε το όνοµα που θέλετε, 
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Bc1.1.2 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ 2 
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