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Σασ ζχει ανατεκεί θ ςχεδίαςθ και θ υλοποίθςθ μιασ Βάςησ Δεδομζνων που κα υποςτθρίηει μια ζνα 
Ηλεκτρονικό Κατάςτημα Μουςικήσ, το οποίο πουλάει ψθφιακά μουςικά κομμάτια μζςω διαδικτφου. 
Το ςφςτθμα που κα ςχεδιάςετε κα υποςτθρίηει τουλάχιςτο τισ παρακάτω ενδεικτικζσ 
δραςτθριότθτεσ-πλθροφορίεσ που ςχετίηονται με τθ λειτουργία του καταςτιματοσ: 

- Το κατάςτθμα ζχει διαδικτυακοφσ πελάτεσ από όλεσ τισ χϊρεσ του κόςμου, οι οποίοι 
εγγράφονται ςτο θ-κατάςτθμα και αναγνωρίηονται από τθ διεφκυνςθ email που 
χρθςιμοποιοφν. 

- Οι πελάτεσ μποροφν να αγοράςουν ςυγκεκριμζνα μουςικά κομμάτια ι ολόκλθρα albums. Θ 
ΒΔ κρατάει πλθροφορίεσ για τισ αγορζσ ενόσ πελάτθ, ϊςτε να μπορεί να κατεβάςει ι να 
ακοφςει ζνα μουςικό κομμάτι που είχε ιδθ αγοράςει ςτο παρελκόν. 

- Όλα τα μουςικά κομμάτια ανικουν ςε κάποιον καλλιτζχνη (ή ςυγκρότημα), για τον οποίο 
υπάρχουν χριςιμεσ πλθροφορίεσ. 

- Όλα τα μουςικά κομμάτια περιζχονται ςε ζνα album που αναγνωρίηεται από ζναν τίτλο, 
χρονιά κυκλοφορίασ και άλλεσ πλθροφορίεσ. 

- Κάκε μουςικό κομμάτι ανικει ςε ζνα ςυγκεκριμζνο είδοσ μουςικήσ, το οποίο επιλζγεται μζςα 
από μια προκακοριςμζνθ λίςτα ειδϊν μουςικισ (π.χ. Rock, Pop, Classical κλπ.) και ζχει τισ 
απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ όπωσ ςυνκζτθ, τιμι, διάρκεια, μζγεκοσ αρχείου κλπ. 

- Το κατάςτθμα παρζχει προςφορζσ για τθν αγορά πακζτων ςυγκεκριμζνων albums ι 
μουςικϊν κομματιϊν. 

 
Θ ςχεδίαςθ τθσ ΒΔ κα αποτυπϊνεται ςε ζνα διάγραμμα οντοτήτων-ςχζςεων και θ υλοποίθςθ κα 
γίνει ςε Microsoft Access. Καταςκευάςτε τουσ απαραίτθτουσ πίνακεσ, ειςάγετε κάποια ενδεικτικά 
δεδομζνα και δθμιουργιςτε τα κατάλλθλα ερωτιματα, τισ φόρμεσ και τισ αναφορζσ για τθ διαχείριςθ 
και τθν παρουςίαςθ των δεδομζνων.  
 
Ενδεικτικζσ φόρμεσ που κα πρζπει να υπάρχουν (προςκζςτε και άλλεσ δικισ ςασ επιλογισ): 

- Εγγραφι του πελάτθ 
- Ενθμζρωςθ ςτοιχείων μουςικϊν κομματιϊν 
- Καταγραφι και διαχείριςθ των αγορϊν που πραγματοποιεί ζνασ πελάτθσ 
- Ενθμζρωςθ ςτοιχείων καλλιτζχνθ 
- Στοιχεία album και κομματιϊν που περιζχει ςε μορφι φόρμασ/υποφόρμασ 

 
Ενδεικτικά ερωτήματα που κα πρζπει να απαντϊνται (είτε ςε μορφι πίνακα είτε ςε μορφι 
εκτυπώςιμησ αναφοράσ) 
 

- Ποια μουςικά κομμάτια ζχει γράψει ζνασ ςυγκεκριμζνοσ καλλιτζχνθσ; 
- Ποιοι πελάτεσ ζχουν κάνει ςυνολικζσ αγορζσ άνω των 100€ το τελευταίο ζτοσ; 
- Ποιοσ είναι ο αρικμόσ κομματιϊν ανά καλλιτζχνθ ςε φκίνουςα ςειρά; 
- Τι περιλαμβάνει θ προςφορά Νο. 125; 
- Ζνασ πελάτθσ ηθτάει μια αναφορά για όλα τα κομμάτια που ζχει αγοράςει α) ανά ζτοσ 

κυκλοφορίασ, β) ανά album, γ) ανά καλλιτζχνθ 
- Ποια είναι τα 3 πιο δθμοφιλι είδθ μουςικισ; 
- Ποιοι είναι οι 3 πιο δθμοφιλείσ καλλιτζχνεσ; 



- Ποια μουςικά κομμάτια κυκλοφόρθςαν οι ‘Queen’ το ζτοσ 1986; 
- Ποια albums περιζχουν ταυτόχρονα κομμάτια των ειδϊν Pop και Rock; 
- κλπ... 

 
Παραδοτζα: 

1. Αρχείο Word που περιζχει το διάγραμμα Οντοτιτων-Συςχετίςεων και τυχόν άλλεσ 
πλθροφορίεσ και ςχόλια. (Για να καταςκευάςετε το διάγραμμα μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε 
τα εργαλεία που είναι ενςωματωμζνα ςτο Word ι το λογιςμικό ‘Visio’). 

2. Αρχείο Access (με κατάλθξθ .accdb ι .mdb) με τθν υλοποίθςθ τθσ ΒΔ 
 
Σημαντικζσ ςημειώςεισ: 

 Ο βακμόσ αυτισ τθσ εργαςίασ αντιςτοιχεί ςτο 15% τθσ τελικισ βακμολογίασ του μακιματοσ. 

 Μπορεί να αναλθφκεί από ομάδεσ ζωσ 2 ατόμων. 

 Θ εργαςία (διάγραμμα ςε Word & αρχείο Access) κα πρζπει να παραδοκεί το αργότερο ζωσ 
τη Δευτζρα 24/01/2011, μζςω του eclass, αφοφ ςυμπιεςτοφν (οπωςδιποτε) τα ςυνθμμζνα 
αρχεία ςε μορφή ZIP ή RAR. Μόνο το ζνα μζλοσ τθσ ομάδασ πρζπει να ανεβάςει τθν εργαςία, 
αναφζροντασ ςτα ‘ςχόλια’ ι ςτο κείμενο ποιο είναι το άλλο μζλοσ. 

 Εργαςίεσ που κα παραδοκοφν μετά τθν προκεςμία, δεν κα λθφκοφν υπόψθ. 

 Εργαςίεσ που είναι αποτζλεςμα τμθματικισ ι εκτεταμζνθσ αντιγραφισ, δεν κα λθφκοφν 
υπόψθ και μπορεί να επιφζρουν πρόςκετεσ ςυνζπειεσ. 

 
 
 

Καλή συνέχεια! 
 
 


