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29. Proceduri şi funcţii în Reports Builder 



Introducere 

     Există mai multe posibilități de a insera cod PL/SQL în Reports Builder 
pentru prelucrarea de date sau adăugarea de coloane noi, cu funcționalități 
impuse de cerințele de proiectare: 

 Crearea de coloane tip  formula( Formula Column) 

 Crearea de coloane tip funcţie de grup: sum, avg, min, max, count, s.a. 
(Summary Column) 

 Crearea de proceduri 

 Crearea de funcţii 

 Crearea de funcţii în format trigger 

 Crearea de pachete stocate( Package) 

 Crearea de librării/PL/SQL 

 



Crearea unei coloane de tip formula în Reports Builder  
 În fereastra Object Navigator -> dublu-click pe Data Model . 

 În fereastra Data Model -> click pe Formula Column  -> click pe  grupul 
G_FIRST_NAME  sub TOTAL_COMP pentru a crea coloana BONUS de tip 
formulă. 

 Dublu-click pe obiectul creat CF_1 -> Property Inspector şi se setează 
proprietățile: 

 În General Information se editează numele BONUS. 

 În Placeholder/Formula -> click pe PL/SQL Formula. 

 În  PL/SQL Editor se editează codul PL/SQL următor: 

 FUNCTION  BONUSFormula RETURN NUMBER IS 

 BEGIN 

  REPURN BONUS_PAY(:JOB_ID, :SALARY, :COMMISSION_PCT); 

 END; 

 Se compileză cu opțiunea Compile.  

 Dacă sunt erori, se corectează apoi click pe Close si Save. 

 



Crearea unei coloane tip formula în Reports Builder -screenshot 



Crearea unei coloane tip formula în Reports Builder -detaliu 
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Crearea unei coloane tip suma în Reports Builder 

 În fereastra Object Navigator -> dublu-click pe Data Model . 

 În fereastra Data Model -> click pe Summary Column  -> click 
pe  grupul G_FIRST_NAME  sub TOTAL_COMP, pentru a crea  
coloana SUM_SALARY de tip sumă pe coloana de salariu. 

 Dublu-click pe obiectul creat CS_1 -> Property Inspector şi se 
setează proprietățile: 

 În General Information se editează numele SUM_SALARY. 

 În Summary -> Function property  -> Sum -> se selectează 
SALARY. 

 Se compileză cu opțiunea Compile.  

 Dacă sunt erori, se corectează apoi click pe Close şi Save. 



Crearea unei funcţii/proceduri în Reports Builder- screenshot 



Crearea unei funcţii în Reports Builder 

 Pentru a crea funcția FINAL_CALC, trebuie parcurşi următorii paşi: 

 În fereastra Object Navigator -> click pe Program Units -> Edit-> Create. 

 În New Program Unit  -> Name  se editează numele funcției FINAL_CALC. 

 Se selectează Function, apoi click pe OK. 

 În PL/SQL Editor se editează codul PL/SQL: 

 FUNCTION FINAL_CALC RETURN NUMBER IS 

 BEGIN 

  IF :JOB_ID = 'SA_REP' THEN 

    RETURN (:BONUS+:SALARY+:COMMISSION_PCT*:SALARY); 

  ELSE 

    RETURN (:BONUS+:SALARY); 

  END IF; 

 END; 

 Se compileză cu opțiunea Compile. 

 Dacă sunt erori, se corectează, apoi click pe Close şi Save. 



Crearea unei funcţii în format trigger în Reports Builder 

 Pentru a crea funcția TRIG_FUNCT în format trigger, care returnează valoarea 
TRUE după afişarea unui număr predefinit de linii în câmpul :SPACE, se 
parcurg următorii paşi: 

 În fereastra Paper Layout -> Tools -> PL/SQL Editor (sau F11). 

 În  PL/SQL Editor se editează codul PL/SQL următor: 

 FUNCTION TRIG_FUNCTFormatTrigger RETURN boolean IS  

 BEGIN   

  IF :CNT_COLUMN MOD  :SPACE = 0 THEN    

   RETURN(TRUE);   

  ELSE    

   RETURN(FALSE);  

  END IF; 

 END;  

 Se compileză cu opțiunea Compile.  

 Dacă sunt erori, se corectează, apoi click pe Close şi Save.  



Crearea şi ataşarea unei noi librării PL/SQL 
 Paşii, pentru a crea şi ataşa o nouă bibliotecă, sunt următorii: 

 Se lansează Reports Builder ->File -> New -> Report. 

 În fereastra New Report ->Build a new report manually apoi click OK. 

 În fereastra Object Navigator -> File > New > PL/SQL Library. 

 Se expandează nodul pentru o librarie nouă şi apar două subnoduri: Program Units 
şi Attached Libraries. 

 Click pe nodul Program Units -> Edit  -> Create. 

 În fereastra New Program Unit ->Name,  se editeaza BONUS_PAY. 

 Se selectează Function, apoi click OK  ->  PL/SQL Editor. 

 În  PL/SQL Editor se editează codul  PL/SQL al funcției BONUS_PAY. 

 Se compileză cu opțiunea Compile.  

 Dacă sunt erori, se corectează, apoi click pe Close şi salvare în File ->Save. 

 În fereastra Save Library,  se editează  BONUS.pll ( File System este selectat), apoi 
click OK. 

 În fereastra Object Navigator -> MODULE1 -> click pe Attached Libraries. 

 Se alege Edit -> Create. 

 În fereastra Attach Library  -> Library , se editează  BONUS.pll -> apoi click Attach 
pentru ataşarea librariei. 

  Se salvează raportul  File -> Save. 


