
ΣΥΝΘΔΤΙΚΗ ΔΡΓΑΣΙΑ 

ΜΔΡΟΣ Α: ΒΑΣΔΙΣ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ 

Σηόρνο ηεο εξγαζίαο είλαη ε ζρεδίαζε, ε αλάπηπμε θαη ε πινπνίεζε κηαο απιήο βάζεο δεδνκέλσλ. Τν 

αληηθείκελν ηεο βάζεο δεδνκέλσλ είλαη ηειείσο ειεύζεξν θαη ε επηινγή ηνπ ζα γίλεη από εζάο, σζηόζν ζα 

πξέπεη λα ηθαλνπνηεί ηηο αθόινπζεο πξνδηαγξαθέο:  

ζα πξέπεη λα πεξηέρεη ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο νληόηεηεο, έλα ηνπιάρηζηνλ ζύλζεην ραξαθηεξηζηηθό, έλα 

ηνπιάρηζηνλ ραξαθηεξηζηηθό πνιιαπιώλ ηηκώλ, κία ηνπιάρηζηνλ ζπζρέηηζε ηύπνπ έλα-πξνο-έλα (1:1), κία 

ηνπιάρηζηνλ ζπζρέηηζε ηύπνπ έλα-πξνο-πνιιά (1:Ν), κία ηνπιάρηζηνλ ζπζρέηηζε ηύπνπ πνιιά-πξνο-πνιιά 

(Ν:Μ) 

1. Πεξηγξάςηε ζε έλα κηθξό θείκελν ηελ βάζε δεδνκέλσλ ζαο, ηηο νληόηεηεο κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ηηο 

ζπζρεηίζεηο κε ηνλ ηύπν ηνπο, ηνλ βαζκό ηνπο θαζώο θαη ην αλ είλαη ππνρξεσηηθή ε ζπκκεηνρή ησλ νληνηήησλ 

ζε απηέο ή όρη. 

2. Σρεδηάζηε ην ER-diagram (δηάγξακκα νληνηήησλ-ζπζρεηίζεσλ) ηεο βάζεο ζαο θάλνληαο ρξήζε ηεο 

απεηθόληζεο Crow’s foot (όπσο ζηηο δηαθάλεηεο ηνπ καζήκαηνο). Τν δηάγξακκα κπνξεί λα γίλεη ζε νπνηνδήπνηε 

πξόγξακκα ζέιεηε. 

3. Μεηαηξέςηε ην δηάγξακκα νληνηήησλ-ζπζρεηίζεσλ ζε ζρεζηαθό κνληέιν εθαξκόδνληαο ηνπο θαλόλεο 

κεηαηξνπήο θαη απεηθνλίζηε ην. Σηελ απεηθόληζε ζα πξέπεη λα θαίλνληαη όινη νη πίλαθεο πξνο πινπνίεζε κε ηηο 

ιεπηνκέξεηεο ησλ θπξίσλ θαη μέλσλ θιεηδηώλ θαη ηηο ζπλδέζεηο ηνπο. (Αλ ζέιεηε κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε 

ηα βνεζεηηθά εξγαιεία γηα ηελ απηόκαηε κεηαηξνπή πνπ αλαθέξακε ζην κάζεκα) 

4. Υινπνηήζηε ην ζρεζηαθό κνληέιν ηεο βάζεο ζαο ζε γιώζζα SQL-DDL θαη εθηειέζηε ηνλ θώδηθα ζην 

Σύζηεκα Γηαρείξηζεο Βάζεσλ Γεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηείηε (π.ρ. Microsoft SQL Server), ώζηε λα 

δεκηνπξγεζεί νιόθιεξε ε βάζε. (Αλ ζέιεηε κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηα βνεζεηηθά εξγαιεία γηα ηελ 

απηόκαηε παξαγσγή ηνπ θώδηθα SQL-DDL πνπ αλαθέξακε ζην κάζεκα) 

5. Δηζάγεηε κεξηθά δεδνκέλα ζηνπο πίλαθεο ηεο βάζεο ζαο γηα λα κπνξέζεηε λα ειέγμεηε ηελ εθηέιεζε 

εξσηεκάησλ. 

6. Γηαηππώζηε ζε γιώζζα SQL-DML κηα ζεηξά από ηνπιάρηζηνλ 7 ρξήζηκα εξσηήκαηα, από ηα νπνία έλα 

ηνπιάρηζηνλ ζα θάλεη νκαδνπνίεζε, έλα ηνπιάρηζηνλ ζα ρξεζηκνπνηεί ζπλαζξνηζηηθή ζπλάξηεζε, έλα 

ηνπιάρηζηνλ ζα ρξεζηκνπνηεί ζηνηρεία από 3 πίλαθεο θαη έλα ηνπιάρηζηνλ ζα πεξηέρεη ππνεξώηεκα. 

7. Δθηειέζηε ηα εξσηήκαηα απηά ζην πεξηβάιινλ δηαρείξηζεο ηεο βάζεο ζαο, θαη ειέγμηε ηα απνηειέζκαηά 

ηνπο. Δκθαλίζηε ηα απνηειέζκαηα κε κνξθή πηλάθσλ. 

Πξέπεη λα παξαδώζεηε έλα αξρείν word ή pdf πνπ ζα πεξηιακβάλεη ην θείκελν πεξηγξαθήο ηεο βάζεο ζαο, ηελ 

εηθόλα ηνπ ER-δηαγξάκκαηνο, ηελ εηθόλα ηνπ ζρεζηαθνύ κνληέινπ, ηνλ θώδηθα SQL-DDL δεκηνπξγίαο ηεο 

βάζεο, ηα εξσηήκαηα πνπ δηαηππώζαηε κε ηνλ θώδηθα SQL-DML θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο εθηέιεζήο ηνπο, ην 

αξγόηεξν κέρξη ηηο 20 Ινπλίνπ 2017. 


