
	  
	  
	  
Παν.	  Αιγαίου	  -‐	  ΤΜΟΔ	  
Πέτρος	  Καβάσαλης	  
Επιχειρηιακές	  Εφαρμογές	  ΗΥ	  
εξετάσεις:	  08.02.2013	  
διάρκεια:	  2,5	  ώρες	  
	  
	  
	  

1. Θα	  πρέπει	  να	  δημιουργήσετε	  ένα	  BIRT	  file	  (rptdesign	  ή	  exported	  
as	  zip,	  ).	  Στο	  πρώτο	  πεδίο	  θα	  βάλετε	  τα	  στοχεία	  σας,	  όνομα,	  
επίθετο,	  ΑΜ,	  εξάμηνο.	  Μετά,	  θα	  δημουργήσετε	  για	  κάθε	  
ερώτηση	  ένα	  πεδίο,	  που	  θα	  το	  ονομάσετε	  με	  τον	  αριθμό	  της	  
ερώτησης	  (π.χ.	  Ερώτηση	  2).	  

2. Αν	  δεν	  θέλετε	  να	  απαντήσετε	  στις	  ερωτήσεις	  σχετικές	  με	  τη	  
χρήση	  του	  BIRT	  Reporting	  Tool,	  “πηγαίνετε”	  για	  max	  9,	  
καταχωρήστε	  τις	  απαντήσεις	  σας	  σε	  ένα	  pdf	  file.	  Στην	  κορυφή	  του	  
εγγράφου	  θα	  βάλετε	  τα	  στοχεία	  σας,	  όνομα,	  επίθετο,	  ΑΜ,	  
εξάμηνο.	  

3. ΑΝ	  δεν	  έχετε	  διαθέσιμο	  υπολογιστή,	  μπορείτε	  να	  γράψετε	  σε	  μια	  
κόλλα	  (και	  πάλι	  max	  9).	  

4. Πρέπει	  να	  επιλέξετε	  θέματα	  που	  κάνουν	  άθροισμα	  
βαθμολόγησης	  10	  (τα	  υπόλοιπα	  θα	  ακυρωθούν).	  

5. No	  questions!	  
6. Το	  αρχείο	  που	  θα	  δημιουργήσετε	  θα	  πρέπει	  να	  το	  στείλετε	  μέσω	  

e-‐mail	  στην	  ηλεκτρ.	  Διεύθυνση	  pkavassalis@atlantis-‐group.gr	  
	  
	  

	  
Ερώτηση	  1	  (2	  μονάδες)	  
Δώστε	  σε	  ένα	  σχήμα	  την	  αρχιτεκτονική	  ενός	  συστήματος	  
Επιχειρησιακής	  Νοημοσύνης	  /	  	  Business	  Intelligence	  που	  να	  δείχνει	  τη	  
λειτουργικότητα	  που	  έχει	  σε	  συνδυασμό	  με	  το	  ρόλο	  των	  χρηστών	  
(technical	  staff,	  business	  users,	  απλοί	  χρήστες	  που	  «βλέπουν»	  τα	  BI	  
reports).	  
	  



Ερώτηση	  2	  (2	  μονάδες)	  
“Open	  Standards”.	  Τί	  είναι;	  Δώστε	  παραδειγματα	  από	  τη	  χρήση	  Open	  
Standards	  από	  τις	  επιχειρήσεις.	  
	  
Ερώτηση	  3	  (2	  μονάδες)	  
Τί	  είναι	  αυτό;	  	  
http://en.wikipedia.org/w/api.php?action=query&list=backlinks&bltitle=
20th%Century&Fox&bllimit=10	  
	  
	  
Ερώτηση	  4	  (3	  μονάδες)	  
Εξηγείστε	  πως	  η	  εταιρεία	  UPS	  διήυρυνε	  τη	  χρήση	  του	  Πληροφοριακού	  
Συστήματος	  της	  στην	  εποχή	  του	  ηλεκτρονικού	  εμπορίου	  (e-‐commerce).	  
	  
Ερώτηση	  5	  (5	  μονάδες)	  

5.1.	  
A. FROM	  TESTOTA.REGISTRY	  
B. Εισερχόμενα	  
C. Ο	  αριθμός	  εγγράφων	  «Ακύρωση	  Προστίμου»	  είναι	  0?	  

Δημιουργείστε	  τον	  αντίστοιχο	  πίνακα	  για	  να	  το	  αποδείξετε.	  
5.2.	  	  
A. FROM	  TESTOTA.REGISTRY	  
B. HM_DIEKPERAIOSHS	  IS	  NOT	  NULL	  	  και	  HM_DIEKPERAIOSHS	  IS	  

NOT	  NULL	  AND	  HM_DIEKPERAIOSHS	  =	  HM_PARALAVHS	  
C. Συγκρίνετε	  τις	  δύο	  κατηγορίες	  με	  το	  πιο	  πλούσιο	  γραφικό	  τρόπο.	  


