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ΔΘΔΑΚΟΝΣΕ   Ισάλλεο Βαζηιείνπ, Καζεγεηήο, Σνκέαο Πιεξνθνξηθήο,  

   Σηκνιέσλ ειιήο, Καζεγεηήο, Σνκέαο Πιεξνθνξηθήο  

Σο ΘΔΜΑ ζηο μάθημα Βάζειρ Γεδομένων γίνεηαι από ομάδερ 2-3 αηόμων  

Η εξγαζία αθνξά ηελ ανάπηςξη ζε ζσεζιακό ζύζηημα μίαρ επισειπηζιακήρ εθαπμογήρ για ηον 

ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΟ ΚΟΜΟ, ζύκθσλα κε απηά πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ πξώηε Άζθεζε ηνπ 

καζήκαηνο (ελδεηθηηθά, δείηε θαη ηελ πξνηεηλόκελε ιύζε ζηε ζειίδα ηνπ Μαζήκαηνο.)  

αο δίλεηαη επειημία γηα ην ΠΩ ηειηθά ζα νξγαλώζεηε ηελ βάζε (π.ρ., ζπκπιεξσκαηηθά πεδία – 

γλσξίζκαηα, ζπκπιεξσκαηηθέο ζρέζεηο – πίλαθεο, θιπ) θαη ΠΩ ζα αλαπηύμεηε ηηο 

εξσηαπνθξίζεηο / ηξνπνπνηήζεηο.  

Ιδηαίηεξα ζηηο εθαξκνγέο / πξνγξάκκαηα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεηε ζσζηά ηελ θαληαζία θαη 

δεκηνπξγηθόηεηά ζαο, έηζη ώζηε λα είλαη ρξήζηκα απηά πνπ ζα θάλεηε. Οη εθαξκνγέο πξέπεη λα 

επηιέγνληαη από έλα βαζηθό MENU.  

Όζνλ αθνξά ηα δεδνκέλα πνπ πξέπεη λα εηζαρζνύλ ζηε Βάζε δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηείζηε 

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΑ ζηνηρεία (από 5 έσο 30 tuples ζηηο βαζηθέο νληόηεηεο).  

ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ  

1.-Μηα αναθοπά (project report) γηα ην ζύζηεκα ζαο πνπ λα δίλεη κεηαμύ ησλ άιισλ θαη ζρόιηα, 

π.ρ. ηα πιενλεθηήκαηα / κεηνλεθηήκαηα, ηη πξνβιήκαηα αληηκεησπίζαηε θαη πσο ηα επηιύζαηε. 

Ιδηαίηεξα αλαθέξεηε πιενλεθηήκαηα-κεηνλεθηήκαηα ηεο πιαηθόξκαο πνπ επηιέμαηε (Βάζε 

Γεδνκέλσλ, Πεξηβάιινλ αλάπηπμεο)  



2.-Σνλ ζσεδιαζμό ηεο Βάζεο ζην ρεζηαθό Μνληέιν (λα πεξηιακβάλεη θαη constraints 

(πεξηνξηζκνύο) άκεζα θαη έκκεζα, επξεηήξηα ζε πεδία ζρέζεσλ, θιπ)  

3.-Λίζηα εθηππσηή κε ηα DDL πνπ θαηαζθεπάδνπλ ηε βάζε θαζώο θαη κε όιεο ηηο SQL 

επωηήζειρ πος σπηζιμοποιήζαηε νη νπνίεο ζα πεξηιακβάλνπλ:  

A. ηνπιάρηζηνλ 10 εξσηήζεηο ζηελ Βάζε Γεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηώληαο:  

• Σνπιάρηζηνλ 2 εξσηήζεηο κε ζπλελώζεηο (join)  

• Σνπιάρηζηνλ 1 εξώηεζε κε ζπλαζξνηζηηθή ζπλάξηεζε (aggregate query)  

• Σνπιάρηζηνλ 1 εξώηεζε νκαδνπνίεζεο (group by)  

• Σνπιάρηζηνλ 1 εξώηεζε νκαδνπνίεζεο κε πεξηνξηζκό (group by κε having)  

• Σνπιάρηζηνλ 1 εκθσιεπκέλε εξώηεζε (nested query)  

 

B. Σνπιάρηζηνλ 5 ΑΛΛΑΓΔ (modifications) ζηε Βάζε Γεδνκέλσλ  

C. Σνπιάρηζηνλ 1 όςε (view)  

4. - Έλα CD κε ηνλ θώδηθα ηεο εθαξκνγήο ζαο.  

Σν ζύζηεκα δηαρείξηζεο Βάζεσλ Γεδνκέλσλ πνπ κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε είλαη o Microsoft 

SQL Server ή θάπνην άιιν ηεο πξνηίκεζήο ζαο (PostgreSQL, Oracle, MySQL ....) εκηόρ από 

Microsoft Access ή άιια ζπζηήκαηα πεξηνξηζκέλσλ δπλαηνηήησλ.  

Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε νπνηνδήπνηε πεξηβάιινλ αλάπηπμεο επηζπκείηε.  

Η εμέηαζε ζα γίλεη κε επίδεημε ηεο εθαξκνγήο ζαο. Μέρξη ηηο 5/2/2010 ζα πξέπεη λα έρεηε ζηείιεη 

mail ζην olga@dblab.ece.ntua.gr κε ηα κέιε ηεο νκάδαο ζαο.  

Γηα όζνπο δελ έρνπλ ηε δπλαηόηεηα/επηζπκία λα θέξνπλ θάπνην laptop/desktop κε εγθαηεζηεκέλε 

ηελ εθαξκνγή ηνπο, κεξηθέο βδνκάδεο πξηλ ηελ παξάδνζε ζα είλαη δηαζέζηκνο από ην εξγαζηήξην 

server ζηνλ νπνίν ζα κπνξνύλ λα θάλνπλ ηελ εγθαηάζηαζε. ε απηή ηελ πεξίπησζε ζα πξέπεη 

απαξαίηεηα λα ρξεζηκνπνηείηαη ν SQL Server 2005 θαη ε εθαξκνγή λα είλαη γξακκέλε ζε .NET 

2.0 ή Java 1.5.  

ε πεπίπηωζη πος ανηιληθθούμε όηι δςο ή παπαπάνω projects είναι ανηιγπαθή ενόρ από ηο 

άλλο (άλλα), ηόηε ο βαθμόρ πος θα δοθεί ζηη κάθε ομάδα θα είναι ο βαθμόρ ηος project 

διαιπεμένορ με ηον απιθμό ηων ομάδων.  
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