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Εργασία (Ακ. Έτος 2010-11)
Δπηιέμηε έλα από ηα ελδεηθηηθά ζέκαηα πνπ πξνηείλνληαη παξαθάησ ή θάπνην άιιν πνπ ζα ζπδεηήζνπκε
ζηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ. Σρεδηάζηε κηα Βάζε Γεδνκέλσλ γηα ην ζέκα πνπ ζα επηιέμεηε,
αθνινπζώληαο ηα παξαθάησ βήκαηα:
1. Πεξηγξάςηε ηνλ προβιεκαηηθό τώρο (Πνηνο είλαη ν νξγαληζκόο γηα ηνλ νπνίν ζρεδηάδεηαη ε
ΒΓ; Πνηνο είλαη ν ζηόρνο ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ ζρεδηάδνπκε; Πνηεο είλαη νη βαζηθέο απαηηήζεηο
ρξήζεο ηηο νπνίεο θαινύκαζηε λα θαιύςνπκε; Πνηνη είλαη νη δηαθνξεηηθνί ξόινη ησλ πηζαλώλ
ρξεζηώλ θαη πσο δηαθνξνπνηνύληαη νη αλάγθεο ηνπο; θιπ.)
2. Καηαγξάςηε ηηο ιεηηοσργηθές προδηαγραθές ηνπ ζπζηήκαηνο (δει. ιεηηνπξγίεο πνπ ζα πξέπεη
λα εθηεινύληαη) νη νπνίεο ζα θαιύπηνπλ ηηο αλάγθεο πνπ θαηαγξάθεθαλ πξνεγνπκέλσο. Απηό
κπνξεί λα γίλεη απαξηζκώληαο κηα έλα πιήζνο (π.ρ.20) θαλόλσλ ή δξαζηεξηνηήησλ πνπ
εθηεινύληαη, ζρεηηθέο κε ηελ επηιεγκέλε πεξίπησζε. Από απηέο ηηο δξαζηεξηόηεηεο ζα
εληνπίζεηε ηηο νληόηεηεο, θάπνηα από ηα γλσξίζκαηά ηνπο θαη ηηο ζπζρεηίζεηο ηνπο πνπ ζα
ζπκπεξηιεθζνύλ ζηε ΒΓ. Δπίζεο από απηή ηελ θαηαγξαθή κπνξνύλ λα εληνπηζηνύλ πηζαλνί
πεξηνξηζκνί (constraints) ζηα δεδνκέλα, θαζώο θαη ρξήζηκα εξσηήκαηα πνπ ζα πξέπεη λα
απαληώληαη.
(Γηα παξάδεηγκα, γηα ηελ πεξίπησζε ελόο θνηηεηνινγίνπ ε αληίζηνηρε θαηαγξαθή ζα ήηαλ θάπσο έηζη:
a. Κάζε θνηηεηήο εγγξάθεηαη ζε έλα κόλν ηκήκα θαη απνθηά κνλαδηθό αξηζκό κεηξώνπ.
b. Σε θάζε εμάκελν δηδάζθνληαη ζπγθεθξηκέλα καζήκαηα.
c. Κάζε εγγεγξακκέλνο θνηηεηήο πξέπεη λα δειώζεη ηα καζήκαηα πνπ ζα παξαθνινπζήζεη.
d. Οη πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ απόθηεζε πηπρίνπ είλαη ν θνηηεηήο λα έρεη πεξάζεη 50 καζήκαηα, κε
ζύλνιν δηδαθηηθώλ κνλάδσλ >=180. Από ηα καζήκαηα απηά, ηα 30 πξέπεη λα είλαη ππνρξεσηηθά,
ηα 10 θαηεύζπλζεο θαη ηα 10 ειεύζεξεο επηινγήο.
e. Ο θνηηεηήο δηθαηνύηαη έλα κόλν ζύγγξακκα γηα θάζε κάζεκα ζην νπνίν εγγξάθεηαη.
f. Αξηζκόο θνππνληώλ ζίηηζεο κνηξάδεηαη ζηνπο θνηηεηέο πνπ είλαη κέιε πνιύηεθλεο νηθνγέλεηαο ή
ην νηθνγελεηαθό ηνπο εηζόδεκα είλαη κηθξόηεξν από €15.000.
g. Κιπ...)

3. Σρεδηάζηε ην δηάγρακκα Οληοηήηφλ-Στέζεφλ ηεο ΒΓ, πξνζπαζώληαο λα απνηππώζεηε
ηηο πεξηζζόηεξεο από ηηο ιεπηνκέξεηεο πνπ έρνπκε κάζεη (δειαδή, πιεζηθόηεηεο ζρέζεσλ
θαη γλσξηζκάησλ, αζζελείο νληόηεηεο, γεληθεύζεηο/εμεηδηθεύζεηο, αλαδξνκηθέο
ζπζρεηίζεηο, ηξηαδηθέο ζρέζεηο, θιπ.).
4. Καηαγξάςηε ηπρόλ περηορηζκούς ζηα δεδνκέλα ηεο βάζεο πνπ πξνθύπηνπλ από όια ηα
παξαπάλσ. Πξνζπαζήζηε λα εληνπίζηε πεξηπηώζεηο ‘Triggers’ δειαδή ελεκεξώζεηο ζε
δεδνκέλα πνπ ‘ππξνδνηνύλ’ αιιαγέο ζε άιιεο νληόηεηεο.
5. Μεηαηξέςηε ην δηάγξακκα Ο-Σ ζην ζτεζηαθό κοληέιο, παξνπζηάδνληαο ηνπο πίλαθεο
πνπ πξνθύπηνπλ, κε θάπνηα ελδεηθηηθά δεδνκέλα. Θα πξέπεη λα δηαζθαιηζηεί όηη
ηθαλνπνηνύληαη νη θαλόλεο ζσζηήο ζρεδίαζεο ηεο ΒΓ.
6. Σρεδηάζηε ραξαθηεξηζηηθά ερφηήκαηα (ή όςεηο) ηεο ΒΓ, ηα νπνία ζα θαιύπηνπλ ηηο
αλάγθεο ησλ δηαθνξεηηθώλ ρξεζηώλ πνπ έρεηε ήδε θαηαγξάςεη. Χξεζηκνπνηήζηε
πξνβνιή, επηινγή, έλσζε, ζπλέλσζε (join) πηλάθσλ, ζπγθεληξσηηθέο ζπλαξηήζεηο,
ηαμηλόκεζε, νκαδνπνίεζε.
7. Καηαγξάςηε ηα δηθαηώκαηα τρήζες πνπ ζα πξέπεη λα δνζνύλ ζε θάζε δηαθνξεηηθό
ξόιν ρξήζηε, γηα θάζε νληόηεηα ή όςε ηεο ΒΓ.

8. Υινπνηήζηε κέξνο ή νιόθιεξε ηε ΒΓ θαιύπηνληαο ηα πεξηζζόηεξα ραξαθηεξηζηηθάιεηηνπξγίεο πνπ έρεηε ζρεδηάζεη. Γηα ηελ πινπνίεζε κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηα
πξνγξάκκαηα MS Access ή MS SQL Server Express.
Ελδεηθηηθά Θέκαηα:
1. Σύζηεκα έθδοζες εηζηηερίφλ γηα κέζα καδηθήο κεηαθνξά (π.ρ. ιεσθνξεία, πινία,
αεξνπιάλα, θιπ.). Γπλαηόηεηα δηαρείξηζεο δξνκνινγίσλ, νρεκάησλ, ζηάζεσλ, πειαηώλ,
πξνζθνξώλ θιπ..
2. Γεφγραθηθό ζύζηεκα αποηύπφζες ζέζεφλ αεροπιάλφλ: Όπσο θαη ζηελ απνηύπσζε
ζέζεο πινίσλ, νη ζέζεηο ησλ αεξνπιάλσλ θαηαγξάθνληαη ζπλερώο σο γεσγξαθηθά
ζηίγκαηα, καδί κε πςόκεηξν. Κάζε ζηηγκή ε ΒΓ ζα κπνξεί λα απαληά ζε εξσηήκαηα
όπσο πνηα είλαη ηα αεξνπιάλα πάλσ από ηελ Διιάδα απηή ηε ζηηγκή, πόζα αεξνπιάλα
αλακέλνληαη ζε έλα αεξνδξόκην, πόηε ζα θηάζνπλ, αλ ππάξρνπλ αεξνπιάλα πνπ λα
βξίζθνληαη ζε πνιύ θνληηλή απόζηαζε κεηαμύ ηνπο, θιπ.
3. Μεταλή αλαδήηεζες κέζα ζηολ προζφπηθό κας σποιογηζηή: Πνηεο θαηεγνξίεο
πιεξνθνξηώλ ππάξρνπλ ζηνλ ππνινγηζηή καο; Γηαρείξηζε αξρείσλ, ιέμεσλ θιεηδηώλ,
πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ, δξαζηεξηόηεηαο ρξεζηώλ. Γπλαηόηεηα αλαδήηεζεο είηε κε
κεκνλσκέλεο ιέμεηο είηε κε νιόθιεξεο πξνηάζεηο. Πξνζσπνπνίεζε ησλ παξακέηξσλ
αλάινγα κε ηε δξαζηεξηόηεηα ηνπ ρξήζηε, ώζηε λα είλαη πην εύζηνρα ηα απνηειέζκαηα
ηεο αλαδήηεζεο.
4. Σσλεργαηηθό ζύζηεκα Wiki γηα ηελ θαηαγραθή ηφλ Φάρφλ όιοσ ηοσ θόζκοσ:
Γηαρείξηζε δεδνκέλσλ από πνιινύο ρξήζηεο, εηζαγσγή άξζξσλ θαη ζρνιίσλ ρξεζηώλ
ζηα άξζξα, επηθαηξνπνίεζε άξζξσλ, ζύλδεζε ιέμεσλ θιεηδηώλ κε άξζξα, δηαρείξηζε
δηθαησκάησλ ρξεζηώλ (ηδηνθηήηεο άξζξνπ, εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο, επηζθέπηεο θιπ)
5. Κοηλφληθό δίθησο γηα ηελ αποηύπφζε γελεαιογηθώλ δέληρφλ: Οη εγγξαθόκελνη
κπνξνύλ λα θαηαρσξήζνπλ ζηνηρεία γηα ηνπο ίδηνπο θαη γηα ηνπο ζπγγελείο ηνπο, αιιά
κπνξνύλ λα δώζνπλ δηθαηώκαηα θαη ζε άιινπο λα θαηαρσξνύλ ζηνηρεία γηα ηνπο ίδηνπο.
Όινη ζπλδένληαη κε άιια πξόζσπα, σο ζπγγελείο, ζρεκαηίδνληαο έλα θνηλσληθό δίθηπν.
Θα είλαη δπλαηή ε αλαδήηεζε ελόο πξνζώπνπ θαη ηεο πηζαλήο ‘γελεαινγηθήο αιπζίδαο’
πξνζώπσλ πνπ καο ζπλδέεη κε απηό.
Παροσζίαζε:
Δηνηκάζηε κηα 10-ιεπηε παξνπζίαζε ηεο εξγαζίαο ζαο. Μεηά ηελ παξνπζίαζε ζα αθνινπζήζεη
ζπδήηεζε κε ζρόιηα θαη εξσηήζεηο. Η θαηαζθεπή ηεο ΒΓ (ζε SQL-server ή ζε Access) δελ είλαη
απαξαίηεην λα πινπνηεί όια ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί ζηε ζρεδίαζε. Μηα
νινθιεξσκέλε πξνζπάζεηα όκσο ζα ζαο βνεζήζεη ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε δηαθόξσλ
ιεπηνκεξεηώλ, θαζώο θαη ζηνλ έιεγρν νξζόηεηαο ησλ εξσηεκάησλ πνπ έρεηε πινπνηήζεη.
Αλάιευε-Παράδοζε:
Η εξγαζία είλαη αηνκηθή. Γειώζηε ην ζπληνκόηεξν ην ζέκα πνπ αλαιακβάλεηε. Η εξγαζία ζα
πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί θαη παξαδνζεί ην αξγόηεξν κέρξη 12/06/2011. Οη παξνπζηάζεηο ησλ
εξγαζηώλ ζα γίλνπλ ζε εκεξνκελία πνπ ζα θαζνξηζζεί. Η εξγαζία είλαη απαιιαθηηθή θαη δελ ζα
δηεμαρζεί γξαπηή εμέηαζε ηνπ καζήκαηνο.

