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ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοηµοσύνη 

Ενότητα: Bc1.1.3 Επιχειρησιακή Νοηµοσύνη και 
Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών (BI & 
IT) 

Πρακτική Άσκηση (επίπεδο 2): Στόχος της άσκησης είναι η περεταίρω 
εµβάθυνση στη δηµιουργία αναφορών (Reports) µε την χρήση της Πλατφόρµας Παραγωγής Αναφορών 
(Report Designer) BIRT. Στην Πρακτική Άσκηση επιπέδου 1, οι εκπαιδευόµενοι δηµιούργησαν µια 
ολοκληρωµένη αναφορά εκ’ «του µηδενός» ακολουθώντας όλα τα βήµατα που απαιτούνται για τη 
δηµιουργία µιας αναφοράς, µε τη βοήθεια ενός Video-ΕΠΙ∆ΕΙΞΗΣ («Κάνετε ότι βλέπετε»). Στην Πρακτική 
Άσκηση επιπέδου 2 θα εργασθούν µόνοι τους για να απαντήσουν σε µια αντίστοιχη απαίτηση, να 
δηµιουργήσουν από την αρχή ένα έργο (Project), αναφορά (Report), σύνδεση µε την πηγή δεδοµένων (Data 
Source) και δηµιουργία ερωτηµάτων (Data Sets). Στη συνέχεια θα πρέπει να εισαγάγουν και να µορφοποιούν 
γραφήµατα  και κείµενα σε µια αναφορά. 
 
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 ένα 
video (Video-ΕΠΙΛΥΣΗ) που περιέχει όλα τα απαραίτητα βήµατα για την επίλυση της άσκησης, και φυσικά 
την επίλυση. 
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1 Περιγραφή 

Αντικείµενο της άσκησης είναι η περαιτέρω εµβάθυνση των εκπαιδευοµένων στη δηµιουργία «δυναµικών» 
επιχειρησιακών αναφορών / dynamic reports (βλ. Bc1.1.3 Εισαγωγή – Ανάπτυξη), µε την χρήση της 
Πλατφόρµας Παραγωγής Αναφορών BIRT (Eclipse BIRT). Τα δεδοµένα εξάγονται από τη βάση της ίδιας µε 
την προηγούµενη άσκησης εφαρµογής Πρωτοκόλλησης του ∆ήµου Λάµδα (Λ) – επαναλαµβάνουµε πως 
πρόκειται για πραγµατικά δεδοµένα τα οποία όµως έχουν «τροποποιηθεί» κατάλληλα για να µην 
«προδίδουν» την ταυτότητα τους. 
 
 

• ΑΣΚΗΣΗ (σε βήµατα) 

o Σας ζητείται να δηµιουργήσετε µια ολοκληρωµένη αναφορά. Η παράγραφος 3 (ΤΙ 
ΣΑΣ ΖΗΤΑ Η ΑΣΚΗΣΗ) παρουσιάζει τις εργασίες που πρέπει να εκτελέσετε 

o Πριν όµως, θα πρέπει να προετοιµάσετε το περιβάλλον εργασίας σύµφωνα µε όσα 
σας υποδεικνύει η παράγραφος 2 (ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ) 

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

ΕΠΙΛΥΣΗΣ της άσκησης σε video (Video-ΕΠΙΛΥΣΗ) 

 (PETA_Businessintelligence_Bc1.1.3_PraktikhAskhsh_level2_VideoEpilysh) 

 
 
Σηµεία ενδιαφέροντος : 
���� Σχεδιασµός περιεχοµένου επιχειρησιακής αναφοράς 

���� ∆ηµιουργία σύνδεσης µε βάση δεδοµένων 

���� ∆ηµιουργία αναφοράς  

���� Μορφοποίηση αναφοράς 

 

2 Προετοιµασία υλοποίησης της άσκησης 
 
Για την εκτέλεση αυτής της άσκησης είναι απαραίτητη η εγκατάσταση της εφαρµογής παραγωγής αναφορών 
BIRT. Παρακάτω δίνονται τα απαραίτητα βήµατα για την εγκατάσταση της εφαρµογής BIRT. 

2.1. Περιεχόµενα αρχείου εγκατάστασης 
 
Η άσκηση περιέχεται 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). Αυτό 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 και υλοποιηθεί. 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 
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2.2. 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) 

2.3. Προετοιµασία του περιβάλλοντος εργασίας 
���� Για την εκτέλεση της εφαρµογής 

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

o ∆ιπλό κλικ στο αρχείο “eclipse.exe” 

 

3 Τι σας ζητά ή άσκηση; 
 

Με τη βοήθεια της προηγούµενης άσκησης “Bc1.1.3 Επίπεδο 1” θα κατασκευάσετε µια «δυναµική» 
επιχειρησιακή αναφορά, µε τη χρήση στοιχείων από µια τυπική εφαρµογή πρωτοκόλλησης. Πιο συγκεκριµένα 
θα δηµιουργήσετε: 

ένα έργο (Project) και µιας «λευκής» αναφοράς (Report). Επίσης θα συνδέσετε την αναφορά µε µια πηγή 
δεδοµένων (Data Source) και θα δηµιουργήσετε ερωτήµατα στη βάση (Data Sets). Τα ερωτήµατα αυτά θα 
χρησιµοποιηθούν για την δηµιουργία γραφηµάτων. Συγκεκριµένα η αναφορά θα χωρίζεται σε τρεις ενότητες 
και αναλύονται στις επόµενες παραγράφους:Η αναφορά που θα συµπληρώσετε πρέπει να περιλαµβάνει: 
���� Ένα έργο (Project) 

���� Μια «λευκή» αναφορά (Report) 

���� Σύνδεση της αναφοράς µε πηγή δεδοµένων (Data Source) 

���� ∆ηµιουργία ερωτηµάτων στη βάση (Data Sets) 

���� ∆ηµιουργία ενοτήτων και συµπλήρωση της αναφοράς µε στοιχεία 

3.1. Βήµα 1: ∆ηµιουργία έργου (Project) 
Το έργο είναι ένα σύνολο αρχείων και παραµέτρων που απαιτούνται για την σωστή δηµιουργία και 
αποπεράτωση µιας δουλειάς. Στο συγκεκριµένο εργαλείο παραγωγής αναφορών, ένα έργο περιέχει όλα τα 
απαραίτητα στοιχεία για τη δηµιουργία και παρουσίαση της αναφοράς. Εσείς για τις ανάγκες τις άσκησης θα 
δηµιουργήσετε ένα έργο (Project) µε όνοµα “BC1.1.3_level2”. 

3.2. Βήµα 2: ∆ηµιουργία αρχείου αναφοράς (Report) 
Η αναφορά είναι το αρχείο πάνω στο οποίο χτίζεται η τελική παρουσίαση των δεικτών. Υπάρχουν πρότυπα 
αναφορών (templates) που µπορούν να χρησιµοποιηθούν. Στην άσκηση θα δηµιουργήσετε µια «λευκή» 
αναφορά µε όνοµα “level2_report”. 
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3.3. Βήµα 3: ∆ηµιουργία σύνδεσης µε πηγή δεδοµένων (Data 
Source) 
Η πηγή δεδοµένων που χρησιµοποιείται στην άσκηση, είναι τα στοιχεία από µια πραγµατική εφαρµογή 
πρωτοκόλλησης τα οποία είναι αποθηκευµένα στη εκπαιδευτική βάση. Η εκπαιδευτική (testOTADB) παρέχεται 
στο αρχείο εγκατάστασης του BIRT. Για τις ανάγκες της άσκησης θα δηµιουργήσετε µια σύνδεση µε την 
εκπαιδευτική βάση δεδοµένων (Data Source), µε τη βοήθεια των βηµάτων που παρακολουθήσατε στην 
προηγούµενη άσκηση “Bc1.1.3 Επίπεδο 1”. 
 

3.4. Βήµα 4: ∆ηµιουργία ερωτηµάτων στην πηγή δεδοµένων (Data 
Sets) 
Τα ερωτήµατα αποτελούν τα βασικά εργαλεία εξαγωγής πληροφορίας και σύνθεσης δεικτών από µια πηγή 
δεδοµένων. Τα αποτελέσµατα των ερωτηµάτων χρησιµοποιούνται για την σύνθεση των γραφηµάτων και 
πινάκων. Με τη βοήθεια του Video ΕΠΙ∆ΕΙΞΗΣ της προηγούµενης άσκησης  “Bc1.1.3 Επίπεδο 1”, θα 
δηµιουργήσετε δυο ερωτήµατα: 
���� Κατανοµή εγγράφων µε βάση το είδος εισερχοµένου 

���� Κατανοµή εγγράφων ανά τµήµα 

 

Η δηµιουργία των ερωτηµάτων µπορεί να γίνει µε γραφικό σχηµατισµό αυτών, αλλά και απ’ ευθείας µε τη 

χρήση της γλώσσας ερωτηµάτων SQL. Παρακάτω δίνεται ο ορισµός των δύο ερωτηµάτων µε τη χρήση της 

γλώσσας ερωτηµάτων SQL. 

3.4.1. Κατανοµή εγγράφων µε βάση το είδος εισερχοµένου 

Το ερώτηµα αυτό επιστρέφει τον αριθµό των εγγράφων που πρωτοκολλήθηκαν από την εφαρµογή 
πρωτοκόλλησης µε βάση το είδος των εισερχοµένων. Το όνοµα του ερωτήµατος είναι “Είδος Εισερχοµένου” 
και αποτελείται από δύο στήλες: 
���� EIDOS_EISERXOMENOY: Το είδος εισερχοµένου εγγράφου 

���� "Αριθµός": Ο αριθµός των εγγράφων που ανήκει στην αντίστοιχη κατηγορία εισερχοµένων 

Το SQL ερώτηµα (Query) είναι το εξής: 
 
SELECT DISTINCT EIDOS_EISERXOMENOY, COUNT (EIDOS_EISERXOMENOY) AS "Αριθµός" 

  FROM TESTOTA.REGISTRY 

  GROUP BY EIDOS_EISERXOMENOY 

  ORDER BY "Αριθµός" DESC 

 

3.4.2. Κατανοµή εγγράφων ανά τµήµα 

Το ερώτηµα αυτό κατηγοριοποιεί τα έγγραφα που πρωτοκολλήθηκαν ανάλογα µε το τµήµα για το οποίο 
προορίζονται. Το όνοµα του ερωτήµατος είναι  “Έγγραφα ανά τµήµα” και αποτελείται από δύο στήλες:  
���� TMHMA: Το τµήµα για το οποίο προορίζεται το έγγραφο 

���� “ΑΡΙΘΜΟΣ”: Ο αριθµός των εγγράφων που προορίζονται για το αντίστοιχο τµήµα 

 

 Το SQL ερώτηµα είναι (Query) το: 

SELECT DISTINCT TMHMA, COUNT (TMHMA) AS "Αριθµός" 

  FROM TESTOTA.REGISTRY 

  GROUP BY TMHMA 

  ORDER BY "Αριθµός" DESC 
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3.5. ∆ηµιουργία ενοτήτων στην αναφορά και συµπλήρωση αυτής 

Η αναφορά που θα δηµιουργήσετε πρέπει να περιλαµβάνει τρεις ενότητες. Αυτές είναι: 
���� Τίτλος µε όνοµα «Ανάλυση Εγγράφων Πρωτοκόλλησης» 

���� Κατηγοριοποίηση εγγράφων µε Βάση το Είδος Εισερχοµένου 

���� Κατηγοριοποίηση µε Βάση το Τµήµα Παραλαβής 

 

3.5.1. Ενότητα 1: ∆ηµιουργία τίτλου για την αναφορά 

Η ενότητα αυτή αποτελεί τον τίτλο της αναφοράς που θα δηµιουργήσουµε. Ο τίτλος θα είναι µια επικεφαλίδα 
µε το όνοµα «Ανάλυση Εγγράφων Πρωτοκόλλησης». 

3.5.2. Ενότητα 2: “ Κατηγοριοποίηση εγγράφων µε Βάση το Είδος Εισερχοµένου” 

Η ενότητα αυτή αποτελείται από µια επικεφαλίδα και έναν πίνακα που περιέχει τον αριθµό εγγράφων που 
πρωτοκολλήθηκαν από την εφαρµογή πρωτοκόλλησης µε βάση το είδος των εισερχοµένων. Αναλυτικά: 

 
���� ∆ηµιουργία επικεφαλίδας  

Ο τίτλος της επικεφαλίδας είναι: «Κατηγοριοποίηση εγγράφων µε Βάση το Είδος Εισερχοµένου» 

 

���� ∆ηµιουργία πίνακα µε ανάλυση των εγγράφων µε βάση το είδος εισερχοµένου. 

Ο πίνακας δηµιουργείται µε τη χρήση του πρώτου ερωτήµατος “Είδος Εισερχοµένου”. Ο πίνακας θα περιέχει 

δύο στήλες που προκύπτουν από το ερώτηµα: 

o Είδος Εισερχοµένου: Το είδος εισερχοµένου εγγράφου 

o "Αριθµός": Ο αριθµός των εγγράφων που ανήκει στην αντίστοιχη κατηγορία εισερχοµένων 

 

3.5.3. Ενότητα 3: “Κατηγοριοποίηση µε Βάση το Τµήµα Παραλαβής” 

Η ενότητα παρουσιάζει µια γενική  ανάλυση των εγγράφων µε βάση το τµήµα ανάθεσης. Η ενότητα 2 
περιλαµβάνει: 
���� ∆ηµιουργία επικεφαλίδας της ενότητας 

Ο τίτλος της επικεφαλίδας είναι: «Κατηγοριοποίηση µε Βάση το Τµήµα Παραλαβής» 

 

���� ∆ηµιουργία πίνακα µε την ανάλυση των εγγράφων µε βάση το τµήµα παραλαβής 

Ο πίνακας αυτός παρουσιάζει τον αριθµό των  εγγράφων ανάλογα µε το τµήµα για το οποίο προορίζονται. 

Για τη δηµιουργία του πίνακα χρησιµοποιείται  το δεύτερο ερώτηµα (Data Set). Αυτό είναι το “Είδος 

Εισερχοµένου”. Ο πίνακας έχει τις παρακάτω στήλες: 

o TMHMA: Το τµήµα για το οποίο προορίζεται το έγγραφο 

o “ΑΡΙΘΜΟΣ”: Ο αριθµός των εγγράφων που προορίζονται για το αντίστοιχο τµήµα 
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