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Βαζηθνί ζηόρνη 

• Μεξηθνί βαζηθνί ζηόρνη ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: 

▫ Η ηθαλόηεηα αλάιπζεο ησλ απαηηήζεσλ, 

θαηαζθεπήο ER δηαγξακκάησλ, κεηαηξνπήο ζε 

ζρεζηαθά κνληέια θαη πινπνίεζεο απιώλ βάζεσλ 

δεδνκέλσλ. 

▫ Η εθκάζεζε βαζηθώλ ιεηηνπξγηώλ ηνπ MS SQL 

Server 2012. 

▫ Η εηζαγσγή θαη ε εθαξκνγή ηεο γιώζζαο SQL. 

▫ Η ηθαλόηεηα αλάπηπμεο απιώλ εξσηεκάησλ ζηελ 

γιώζζα SQL. 

▫ Φξήζε βνεζεηηθώλ εξγαιείσλ. 
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Η βάζε δεδνκέλσλ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί 

• Σηα εξγαζηεξηαθά 

καζήκαηα ζα 

δεκηνπξγεζεί κία βάζε 

δεδνκέλσλ πνπ ζα 

αθνξά ηελ ιεηηνπξγία 

ελόο DVD Club ζην 

νπνίν νη πειάηεο 

ελνηθηάδνπλ DVD 

ηαηληώλ. 
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Η αλάιπζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο 

βάζεο δεδνκέλσλ dvdClub (1/2) 

• Τν dvdClub έρεη έλα ζύλνιν από πελάηες γηα ηνπο 
νπνίνπο θαηαρσξεί έλα κνλαδηθό θσδηθό (ID), ην 
επίθεηο, ην ηηλέθωνο θαη ηε δηεύζπλζή ηνπο (οδό 
θαη αριθμό). 
 

• Κάζε πειάηεο κπνξεί λα νοικιάζει έλα ή 
πεξηζζόηεξα dvd. Κάζε dvd κπνξεί λα λνηθηαζηεί γηα 
έλα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθό δηάζηεκα ην νπνίν 
θαζνξίδεηαη από κία εκεξνκελία έως κία άιιε. 
 

• Κάζε dvd ραξαθηεξίδεηαη από έλα κνλαδηθό θσδηθό 
(ID), ηελ ηιμή ελνηθίαζήο ηνπ, ηνλ ηύπο ηνπ θαη ηελ 
δηαζέζηκε ποζόηηηά ηνπ. 
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Η αλάιπζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο 

βάζεο δεδνκέλσλ dvdClub (2/2) 

• Σε θάζε dvd αληηζηνηρεί κία ζπγθεθξηκέλε ηαινία 
(είναι dvd ηαινίας). 
 

• Κάζε ηαηλία ραξαθηεξίδεηαη από έλαλ κνλαδηθό 
θσδηθό (ID), ηνλ ηίηλο ηεο θαη ηε xρονιά πνπ απηή 
γπξίζηεθε. 
 

• Κάζε ηαηλία έρεη έλα ζύλνιν (Σ) από ζσνηελεζηές. 
Κάζε ζπληειεζηήο ζε κία ηαηλία έρεη έλαλ 
ζπγθεθξηκέλν κνλαδηθό ρόλο. 
 

• Κάζε ζπληειεζηήο ραξαθηεξίδεηαη από έλαλ 
κνλαδηθό θσδηθό (ID) θαη ην όνομα ηνπ. 
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Τν ER ηεο ΒΓ dvdClub 
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Η ρξήζε βνεζεηηθώλ εξγαιείσλ 
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• Τα ηειεπηαία ρξόληα έρνπλ αλαπηπρζεί δεκάδες 
δηάθνξα εξγαιεία ηα νπνία εθηόο ηεο θαηαζθεπήο ελόο 
ER διαγράμμαηος κπνξνύλ λα δνκήζνπλ ασηόμαηα 
ην ζτεζιακό μονηέλο κίαο βάζεο αιιά θαη λα 
παξάγνπλ απηόκαηα κώδικα SQL-DDL γηα ηελ 
πινπνίεζή ηεο (π.ρ. ζηνλ SQL Server) 

• Μία θαιή θαηαγξαθή ηνπο γίλεηαη ζηε ζειίδα: 
http://www.databaseanswers.org/modelling_tools.htm 

• Έλα από απηά κε πνιιέο δπλαηόηεηεο πνπ είλαη 
εύθνιν ζηε ρξήζε θαη είλαη ελεύθερο ινγηζκηθό είλαη 
ην Oracle SQL Developer Data Modeler: 
http://www.oracle.com/technetwork/developer-
tools/datamodeler/overview/index.html  

http://www.databaseanswers.org/modelling_tools.htm
http://www.oracle.com/technetwork/developer-tools/datamodeler/overview/index.html
http://www.oracle.com/technetwork/developer-tools/datamodeler/overview/index.html
http://www.oracle.com/technetwork/developer-tools/datamodeler/overview/index.html


Σο Oracle SQL Developer Data Modeler 
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Οι ονηόηηηες ζηον Modeler 
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• Η θαηαζθεπή ησλ νληνηήησλ (entities) γίλεηαη κε drag & 
drop απεπζείαο ζην πεξηβάιινλ ηνπ Logical Model 
από ην (new entity) ηεο εξγαιεηνζήθεο. 

• Μεηά από ηελ θαηαζθεπή θάζε νληόηεηαο εκθαλίδνπκε 
ηηο ιδιόηηηές ηεο γηα λα πξνζζέζνπκε ηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηεο (attributes). Η δηαρείξηζή ηνπο 
γίλεηαη κε ηελ εξγαιεηνζήθε ηνπο. 

• Βαζηθό λα θαζνξίζνπκε ην όλνκά ηνπο (name), ηνλ 
ηύπν ηνπο (datatype) κε ηελ επηινγή (logical) όπνπ 
εκθαλίδνληαη ζε ιίζηα όινη νη γλσζηνί πξνθαζνξηζκέλνη 
ηύπνη δεδνκέλσλ, θαζώο θαη ηνπο πεξηνξηζκνύο (πνην 
είλαη κύριο κλειδί [primaryUID], αλ δελ επηηξέπνπκε 
ηηκέο null [mandatory] θιπ.) 

 



Η καηαζκεσή ηης ονηόηηηας ΠΕΛΑΣΗ 
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Οι ονηόηηηες ηοσ dvdClub ζηον Modeler 
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Οι ζσζτεηίζεις ζηον Modeler (1/2) 
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• Η θαηαζθεπή ησλ ζπζρεηίζεσλ (relations) γίλεηαη κε 

θιηθ απεπζείαο πάλσ ζηηο αληίζηνηρεο ονηόηηηες πνπ 

πξόθεηηαη λα ζπλδεζνύλ.  

• Υπάξρνπλ νη επηινγέο 1:1, 1:Ν, Ν:Μ ζηελ 

εξγαιεηνζήθε. Δίλαη πνιύ ζεκαληηθό λα έρνπκε 

θαζνξίζεη ην είδος ηεο αληηζηνηρίαο ζην ER θαζώο απηό 

ζα επεξεάζεη θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπ ζρεζηαθνύ 

κνληέινπ. 

• Π.ρ. ε ζπζρέηηζε ΕΝΟΙΚΙΑΗ είλαη ηύπνπ Ν:Μ θαζώο 

έλαο πειάηεο κπνξεί λα ελνηθηάζεη πνιιά dvd αιιά θαη 

έλα dvd κπνξεί λα λνηθηαζηεί από πνιινύο πειάηεο (ζε 

δηαθνξεηηθά ρξνληθά δηαζηήκαηα). 



Οι ζσζτεηίζεις ζηον Modeler (2/2) 
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• Μπνξνύκε λα επέκβνπκε ζηηο ηδηόηεηεο κίαο 

αληηζηνηρίαο θαη λα αιιάμνπκε εθ ησλ πζηέξσλ ηνλ ηύπν 

ηεο ζηηο επηινγέο Source-to-Target θαη Target-to-

Source Cardinality. 

• Σεκαληηθό είλαη λα θαζνξίζνπκε θαη ην πνηα ή πνηεο 

νληόηεηεο ζσμμεηέτοσν σποτρεωηικά ζηε ζπζρέηηζε 

κε ηηο επηινγέο Source Optional θαη Target Optional, 

θαζώο θαη πάιη επεξεάδεηαη ην ζρεζηαθό κνληέιν. 

•  Π.ρ. ζηελ αληηζηνηρία ΕΝΟΙΚΙΑΗ ε νληόηεηα 

ΠΕΛΑΣΗ ζπκκεηέρεη ππνρξεσηηθά θαζώο γηα λα είλαη 

πειάηεο πξέπεη λα έρεη λνηθηάζεη ηνπιάρηζηνλ έλα dvd, 

ελώ ε νληόηεηα DVD όρη θαζώο κπνξεί έλα dvd λα κελ 

έρεη λνηθηαζηεί από θάπνηνλ πειάηε. 



Η ζσζτέηιζη ΕΝΟΙΚΙΑΗ ζηον Modeler 
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Σα ταρακηηριζηικά ηης ΕΝΟΙΚΙΑΗ 
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Οι σπόλοιπες ζσζτεηίζεις ηοσ dvdClub 
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• Η ζπζρέηηζε ΕΙΝΑΙ_DVD_ΣΑΙΝΙΑ είλαη ηύπνπ 1:Ν 

θαζώο κία ΣΑΙΝΙΑ κπνξεί λα απνζεθεπηεί ζε 

δηαθνξεηηθνύο ηύπνπο DVD, αιιά έλα dvd πεξηέρεη κία 

κόλν ηαηλία. Καη νη δύν νληόηεηεο ζπκκεηέρνπλ 

ππνρξεσηηθά ζηε ζπζρέηηζε. 

• Η ζπζρέηηζε Σ είλαη ηύπνπ Ν:Μ θαζώο κία ΣΑΙΝΙΑ 

κπνξεί λα έρεη πνιινύο ΤΝΣΕΛΕΣΕ, αιιά θαη έλαο 

ζπληειεζηήο κπνξεί λα κεηέρεη ζε πνιιέο ηαηλίεο. Καη νη 

δύν νληόηεηεο ζπκκεηέρνπλ ππνρξεσηηθά ζηε 

ζπζρέηηζε. 

 



Η ζσζτέηιζη ΕΙΝΑΙ_DVD_ΣΑΙΝΙΑ 
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Η ζσζτέηιζη Σ 
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Σα ταρακηηριζηικά ηης Σ 
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Σο ηελικό ER ηοσ dvdClub ζηον Modeler 
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Ασηόμαηη δημιοσργία  

ηοσ τεζιακού Μονηέλοσ 
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• Η απηόκαηε θαηαζθεπή ηνπ αληίζηνηρνπ Σρεζηαθνύ 

Μνληέινπ κίαο βάζεο γίλεηαη κε δεμί θιηθ ζην Logical 

Model θαη ηελ εληνιή Engineer to Relational Model. 

• Τίπνηε άιιν! 

• Φπζηθά κεηά ηελ θαηαζθεπή ζα πξέπεη λα θάλνπκε έλαλ 

έιεγρν ην θάζε ηη πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί θαη αλ ζέινπκε 

κπνξνύκε λα θάλνπκε επεκβάζεηο. 
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Σο ηελικό τεζιακό Μονηέλο 
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Σο ηελικό τεζιακό Μονηέλο 
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Ασηόμαηη παραγωγή 

κώδικα SQL-DDL 
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• Η απηόκαηε θαηαζθεπή ηνπ θώδηθα SQL-DDL (Data 

Definition Language) γίλεηαη από ην κελνύ File κε ηελ 

εληνιή Export  DDL File.  

• Αλνίγεη ν DDL File Editor ζηνλ νπνίν επηιέγνπκε ηελ 

γιώζζα SQL πνπ ζέινπκε (π.ρ. Microsoft SQL Server) 

θαη θάλνπκε Generate θαη OK. 

• Τίπνηε άιιν! 

• Ο θώδηθαο δεκηνπξγείηαη απηόκαηα ζηνλ Editor θαη 

κπνξνύκε θπζηθά λα ηνλ αληηγξάςνπκε ή λα ηνλ 

απνζεθεύζνπκε. 
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Ο κώδικας SQL-DDL ηοσ dvdClub (1/3) 
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CREATE 

  TABLE DVD 

  ( 

    ID        INTEGER NOT NULL , 

    Σύπος     CHAR (4) , 

    Ποζόηηηα  INTEGER , 

    Σιμή      INTEGER , 

    ΣΑΙΝΙΑ_ID INTEGER NOT NULL , 

    CONSTRAINT DVD_PK PRIMARY KEY CLUSTERED (ID) 

WITH 

  ( 

    ALLOW_PAGE_LOCKS = ON , 

    ALLOW_ROW_LOCKS  = ON 

  ) 

  ON "default" 

  ) 

  ON "default" 

GO 

 

CREATE 

  TABLE ΕΝΟΙΚΙΑΗ 

  ( 

    ΠΕΛΑΣΗ_ID INTEGER NOT NULL , 

    DVD_ID     INTEGER NOT NULL , 

    Από        DATE , 

    Έως        DATE , 

    CONSTRAINT ΕΝΟΙΚΙΑΗ_PK PRIMARY KEY CLUSTERED 

(ΠΕΛΑΣΗ_ID, DVD_ID) 

WITH 

  ( 

    ALLOW_PAGE_LOCKS = ON , 

    ALLOW_ROW_LOCKS  = ON 

  ) 

  ON "default" 

  ) 

  ON "default" 

GO 

CREATE 

  TABLE ΠΕΛΑΣΗ 

  ( 

    ID       INTEGER NOT NULL , 

    Επίθεηο  CHAR (30) NOT NULL , 

    Σηλέθωνο CHAR (10) , 

    Οδός     CHAR (30) , 

    Αριθμός  CHAR (30) , 

    CONSTRAINT ΠΕΛΑΣΗ_PK PRIMARY KEY CLUSTERED (ID) 

WITH 

  ( 

    ALLOW_PAGE_LOCKS = ON , 

    ALLOW_ROW_LOCKS  = ON 

  ) 

  ON "default" 

  ) 

  ON "default" 

GO 

 

CREATE 

  TABLE ΤΝΣΕΛΕΣΗ 

  ( 

    ID    INTEGER NOT NULL , 

    Όνομα CHAR (50) , 

    CONSTRAINT ΤΝΣΕΛΕΣΗ_PK PRIMARY KEY CLUSTERED (ID) 

WITH 

  ( 

    ALLOW_PAGE_LOCKS = ON , 

    ALLOW_ROW_LOCKS  = ON 

  ) 

  ON "default" 

  ) 

  ON "default" 

GO 



Ο κώδικας SQL-DDL ηοσ dvdClub (2/3) 
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CREATE 

  TABLE ΣΑΙΝΙΑ 

  ( 

    ID     INTEGER NOT NULL , 

    Σίηλος CHAR (100) , 

    Υρονιά INTEGER , 

    CONSTRAINT ΣΑΙΝΙΑ_PK PRIMARY KEY CLUSTERED (ID) 

WITH 

  ( 

    ALLOW_PAGE_LOCKS = ON , 

    ALLOW_ROW_LOCKS  = ON 

  ) 

  ON "default" 

  ) 

  ON "default" 

GO 

 

CREATE 

  TABLE Σ 

  ( 

    ΣΑΙΝΙΑ_ID      INTEGER NOT NULL , 

    ΤΝΣΕΛΕΣΗ_ID INTEGER NOT NULL , 

    Ρόλος          CHAR (30) , 

    CONSTRAINT Σ_PK PRIMARY KEY CLUSTERED (ΣΑΙΝΙΑ_ID, 

ΤΝΣΕΛΕΣΗ_ID) 

WITH 

  ( 

    ALLOW_PAGE_LOCKS = ON , 

    ALLOW_ROW_LOCKS  = ON 

  ) 

  ON "default" 

  ) 

  ON "default" 

GO 

ALTER TABLE DVD 

ADD CONSTRAINT DVD_ΣΑΙΝΙΑ_FK FOREIGN KEY 

( 

ΣΑΙΝΙΑ_ID 

) 

REFERENCES ΣΑΙΝΙΑ 

( 

ID 

) 

ON 

DELETE 

  NO ACTION ON 

UPDATE NO ACTION 

GO 

 

ALTER TABLE ΕΝΟΙΚΙΑΗ 

ADD CONSTRAINT FK_ASS_2 FOREIGN KEY 

( 

ΠΕΛΑΣΗ_ID 

) 

REFERENCES ΠΕΛΑΣΗ 

( 

ID 

) 

ON 

DELETE 

  NO ACTION ON 

UPDATE NO ACTION 

GO 



Ο κώδικας SQL-DDL ηοσ dvdClub (3/3) 
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ALTER TABLE ΕΝΟΙΚΙΑΗ 

ADD CONSTRAINT FK_ASS_3 FOREIGN KEY 

( 

DVD_ID 

) 

REFERENCES DVD 

( 

ID 

) 

ON 

DELETE 

  NO ACTION ON 

UPDATE NO ACTION 

GO 

 

ALTER TABLE Σ 

ADD CONSTRAINT FK_ASS_4 FOREIGN KEY 

( 

ΣΑΙΝΙΑ_ID 

) 

REFERENCES ΣΑΙΝΙΑ 

( 

ID 

) 

ON 

DELETE 

  NO ACTION ON 

UPDATE NO ACTION 

GO 

ALTER TABLE Σ 

ADD CONSTRAINT FK_ASS_5 FOREIGN KEY 

( 

ΤΝΣΕΛΕΣΗ_ID 

) 

REFERENCES ΤΝΣΕΛΕΣΗ 

( 

ID 

) 

ON 

DELETE 

  NO ACTION ON 

UPDATE NO ACTION 

GO 



ΣΕΛΟ 
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