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Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο  
 

Θέινπκε λα απνζεθεχζνπκε ηελ παξαθάησ πιεξνθνξία γηα κηα αιπζίδα supermarket. 

-Σα ζηνηρεία θάζε πξντφληνο. Όλνκα, είδνο θαη θαηαζθεπάζηεο / παξαγσγφο θαη ηηκή. 

-Σηο απνζήθεο πνπ έρνπκε. Όλνκα, δηεχζπλζε.  

-Σα ππνθαηαζηήκαηα, Όλνκα., δηεχζπλζε  

-Σνπο ππαιιήινπο, Ολνκαηεπψλπκν, δηεχζπλζε ηειέθσλν, κηζζφ θαη αξηζκφ ηαπηφηεηαο. 

-Σνπο πξνκεζεπηέο, Ολνκαηεπψλπκν, δηεχζπλζε ηειέθσλν  

- Σηο παξαγγειίεο θσδηθφ θαη πνζφηεηα. 

 

Δπίζεο ζέινπκε λα απνζεθεχζνπκε:  

Μηα απνζήθε κπνξεί λα έρεη πνιιά πξνηφληα θαη έλα πξντφλ κπνξεί λα είλαη ζε πνιιέο  

απνζήθεο. Γηα θάζε πξνηφλ ζέινκε λα απνζεθεχνκε ηα απνζέκαηα πνπ ππάξρνπλ ζηελ 

απνζήθε.   Έλα ππνθαηάζηεκα εθνδηάδεηαη απφ κηα απνζήθε θαη κηα απνζήθε κπνξεί λα 

εθνδηάδεη πνιιά ππνθαηαζηήκαηα. Κάζε ππάιιεινο δνπιεχεη ζε έλα θαη κφλν έλα 

ππνθαηάζηεκα θαη έλα ππνθαηάζηεκα έρεη πνιινχο ππαιιήινπο.    Κάζε πξνκεζεπηήο 

ζπλδέεηαη κε πνιιά πξνηφληα (ηνπιάρηζηνλ 1) θαη θάζε πξνηφλ παξέρεηαη απφ πνιινχο 

πξνκεζεπηέο (ηνπιάρηζηνλ 1). Κάζε πξνκεζεπηήο έρεη κηα ηηκή πψιεζεο ε νπνία αιιάδεη 

ζπρλά.   Κάζε πξνκεζεπηήο ζπλδέεηαη κε πνιιέο απνζήθεο θαη αληίζηξνθα.   Γηαδηθαζίεο πνπ 

πξέπεη λα ππνζηεξίδνληαη.   Δηζαγσγή θαη δηαγξαθή γηα θάζε κηα απφ ηηο πην πάλσ 

θαηεγνξίεο.   Γηα θάζε ππνθαηάζηεκα ζέινκε λα απνζεθεχνκε ηα απνζέκαηα πνπ ππάξρνπλ 

γηα θάζε πξντφλ. Γηα θάζε πξνηφλ ζε θάζε ππνθαηάζηεκα ζέινκε λα έρνκε έλα ειάρηζην 

απφζεκα γηα θάζε πξνηφλ (γηα ην ίδην πξνηφλ απηφ είλαη δηαθνξεηηθφ ζε θάζε ππνθαηάζηεκα). 

  

 ην ηέινο θάζε κέξα γίλεηαη ελεκέξσζε κε ηηο πσιήζεηο θαη γίλεηαη ε αληίζηνηρε 

κείσζε ησλ απνζεκαηηθψλ. Όηαλ ηα απνζεκαηηθά θάπνην πξνηφληνο βγαίλεη ην αληίζηνηρν 

κήλπκα.   Γηαδηθαζία εθνδηαζκνχ. Μεηαθνξά πξνηφλησλ απφ ηελ απνζήθε πξνο θάπνην 

ππνθαηάζηεκα κε απηφκαηε κείσζε θαη αχμεζε ησλ απνζεκάησλ αληίζηνηρα. Η δηαδηθαζία 

πξέπεη λα ελεξγνπνηείηαη απηφκαηα θάζε θνξά πνπ ηα απνζέκαηα θάπνην πξνηφληνο ζε 

θάπνην ππνθαηάζηεκα πέζνπλ θάησ απφ ην ειάρηζην ζα γίλεηαη εθνδηαζκφο έηζη ψζηε ηα 

απνζέκαηα λα γίλνπλ ην δηπιάζην ηνπ ειαρίζηνπ.   Γηαδηθαζία απηφκαηεο παξαγγειίαο. Κάζε 

θνξά πνπ ηα απνζέκαηα θάπνην πξνηφληνο ζε θάπνηα απνζήθε πέζνπλ θάησ απφ ην ειάρηζην 

ζα γίλεηαη παξαγγειία πξνο ην πξνκεζεπηή κε ηελ ρακειφηεξε ηηκή έηζη ψζηε ηα απνζέκαηα 

λα γίλνπλ ην δηπιάζην ηνπ ειαρίζηνπ.  
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Πεξίιεςε 
 

Η εξγαζία φπσο είδακε θαη παξαπάλσ αζρνιείηαη κε ηελ πινπνίεζε κηαο βάζεο δεδνκέλσλ 

γηα νχπεξ Μάξθεη ε νπνία δηαρεηξίδεηαη ηα πξντφληα ηνπ, ηα απνζέκαηα ηνπ είηε ζην 

θαηάζηεκα είηε ζε θάπνηα απφ ηηο απνζήθεο απφ ηηο νπνίεο ηα πξνκεζεχεηε. Δπίζεο 

αξρεηνζεηεί ηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ θαηαζηήκαηνο θαη θξαηά πξνζσπηθά ζηνηρεία γηα ηνλ 

θάζε έλα αιιά θαη δεδνκέλα γηα ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο  απνιαβέο. Μηα ηέηνηα βάζε δεδνκέλσλ 

είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα κεγάια θαηαζηήκαηα ή κεγάιεο πνιπεζληθέο εηαηξίεο νη νπνίεο 

δηαρεηξίδνληαη εηζαγσγή θαη εμαγσγή πξντφλησλ εληφο θαη εθηφο ηεο εηαηξίαο θαη 

απαζρνινχλ πνιινχο εξγαδφκελνπο. Δίλαη ην θχξην εξγαιείν φρη κφλν γηαηί κπνξνχλ λα 

ειέγρνπλ πφηε έλα πξντφλ βξίζθεηαη ζε έιιεηκκα αιιά θαη ηη απνζέκαηα ππάξρνπλ ζηηο 

απνζήθεο. ε πεξίπησζε πνπ θάπνην πξντφλ βξίζθεηαη ζε έιιεηςε θαη δελ πέζεη ζηελ 

αληίιεςε ηνπ εξγαδφκελνπ ε βάζε ηνλ ελεκεξψλεη γηα ηα ηειεπηαία ηξία απνζέκαηα θαη γηα 

απηφκαηε απνζηνιή παξαγγειίαο γηα ηελ ζπκπιήξσζε ζηελ αξρηθή ηνπο πνζφηεηα. Αλ ην 

πξντφλ δελ βξίζθεηαη ζε έιιεηκκα κφλν ζηελ δηθηά ηνπο απνζήθε αιιά θαη ζε θάπνην 

πξνκεζεπηή ηφηε ελεκεξψλεη θαη άιινπο πξνκεζεπηέο  κε ηνπο νπνίνπο ζπλεξγάδεηαη γηα ηελ 

εχξεζε ηνπ πξντφληνο πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα ζπκπιεξψζεη ηα απνζέκαηα ηνπ.  

 

Η δηαδηθαζία πνπ πξναλαθέξακε φζνλ αθνξά ηνπο πξνκεζεπηέο ηνπ θαηαζηήκαηνο  

ζπλδέεηαη  κε ηα πξντφληα πνπ κπνξεί λα εθνδηάζεη ν θάζε έλαο έηζη ψζηε λα γλσξίδεη πνηφο 

πξέπεη λα ελεκεξσζεί θάζε θνξά γηα ηελ θαηάιιειε παξαγγειία ηνπ πξντφληνο. Γίλεηε 

δειαδή απηφκαηε αληηζηνίρεζε πξνκεζεπηψλ θαη πξντφλησλ. 

 

Έπεηηα ινηπφλ ηελ θαηαλφεζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο  ηεο  βάζεο καο αξρίζακε  λα γξάθνπκε 

ηνλ θψδηθα πινπνίεζεο ηεο. Με ηνλ νπνίν θαη δεκηνπξγήζακε ηελ βάζε καο. 

 

Παξαθάησ  αλαθεξφκαζηε κε πνην ηξφπν θηάζακε ζε απηφ ην απνηέιεζκα. 

 

Αξρηθά αλαθέξνπκε θάπνηα ηζηνξηθά ζηνηρεία απφ φπνπ γίλεηε θαηαλνεηφ πσο έγηλε ε 

επηινγή ηεο SQL  γηα ηελ πινπνίεζε ηέηνηνπ είδνπο πξνγξακκάησλ. Πξνγξάκκαηα δειαδή 

ηα νπνία θαηαγξάθνπλ θαη ζπγθξαηνχλ δηαθφξσλ εηδψλ δεδνκέλα θαη ηα αξρεηνζεηνχλ. 

Δπεηδή φκσο ην πεξηβάιινλ ηεο  SQL δελ είλαη θαη ηφζν επράξηζην ζην αλζξψπηλν κάηη ην 

παξνπζηάζακε κε ηελ βνήζεηα ηεο JAVA ε νπνία πξνζθέξεη έλα πην θαηαλνεηφ πεξηβάιινλ 

ζην ρξήζηε.  

 

Η δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζακε αλαθέξεηαη παξαθάησ παξνπζηάδνληαο θαη θάπνηεο βαζηθέο 

εληνιέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε θάζε κηα απφ ηηο γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη νπνίεο απνηεινχλ βαζηθέο αξρέο γηα ηελ πινπνίεζε πην απιψλ 

πξνγξακκάησλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ - 1 

 

ΒΑΔΙ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ 

 

1.1.  Διζαγωγή ζηιρ βάζειρ δεδομένων 

 

Η αικαηψδεο αλάπηπμε ηεο επηζηήκεο ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ επηθνηλσληψλ ηα 

ηειεπηαία ρξφληα έρεη θαηαζηήζεη ηελ πιεξνθνξία σο έλα απφ ηα βαζηθφηεξα θαη 

πνιπηηκφηεξα αγαζά. Δίλαη θνηλφο ηφπνο ζήκεξα ε εθηίκεζε φηη ην αγαζφ ηεο πιεξνθνξίαο 

είλαη επηζπκεηφ απ‟ φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο αιιά θαη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο, ψζηε λα είλαη 

πην απνδνηηθνί, αληαγσληζηηθνί αιιά θαη παξαγσγηθνί ζηελ εξγαζία ηνπο.  

Οη βάζεηο δεδνκέλσλ απνηεινχλ πιένλ ζήκεξα έλα αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο 

θαζεκεξηλήο δσήο ησλ αλζξψπσλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ, παξφιν πνπ απηφ είλαη ζρεδφλ 

άγλσζην γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ αηφκσλ, πνπ αγλννχλ ηελ χπαξμε ηνπο. Ο ιφγνο πνπ 

ζπκβαίλεη απηφ είλαη δηφηη, νη ηειηθνί ρξήζηεο ελφο αληηθεηκέλνπ ή κηαο ππεξεζίαο ε νπνία 

ζηεξίδεηαη ζε κηα βάζε δεδνκέλσλ γλσξίδνπλ κφλν ηνλ εμσηεξηθφ νξηζκφ απηήο θαη ην 

απνηέιεζκα ηεο θαη έρνπλ άγλνηα γηα ην πψο έρεη νξηζηεί απηφ ην αληηθείκελν θαη πσο ελ 

ηέιεη ιεηηνπξγεί. 

Γηα παξάδεηγκα αλ πάκε ζηελ ηξάπεδα γηα θαηάζεζε ή αλάιεςε ρξεκάησλ,  αλ 

θάλνπκε θξάηεζε μελνδνρείνπ ή αεξνπνξηθνχ εηζηηεξίνπ, αλ ςάρλνπκε βηβιηνγξαθηθά 

ζηνηρεία απφ έλα θαηάινγν βηβιηνζήθεο,  ππάξρεη πηζαλφηεηα ε δξαζηεξηφηεηα καο λα 

πεξηιακβάλεη πξνζπέιαζε δεδνκέλσλ, ηα νπνία εκείο δε βιέπνπκε, αιιά αληηιακβαλφκαζηε 

ην απνηέιεζκα ηνπο. 

Μηα βάζε δεδνκέλσλ (database) ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ζπιινγή, απνζήθεπζε, 

νξγάλσζε θαη επεμεξγαζία δεδνκέλσλ κε ζθνπφ ηελ εμαγσγή πιεξνθνξηψλ απφ απηά, ηα 

νπνία ζρεηίδνληαη κε έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Μηα βάζε δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηείηαη ζε 

δηάθνξεο πξαθηηθέο, νη νπνίεο είλαη κηα ζεηξά αιπζηδσηψλ αληηδξάζεσλ κε ζθνπφ ηελ 

εμαγσγή πιεξνθνξηψλ. Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα δεδνκέλσλ πνπ απαηηνχλ ζσζηή θαη 

απνδνηηθή νξγάλσζε είλαη ελδεηθηηθά ηα εμήο : 

 Σα ζηνηρεία ππαιιήισλ, πειαηψλ, πξνκεζεπηψλ θαη παξαγγειηψλ κηαο εκπνξηθήο 

επηρείξεζεο. 

 Σα ζηνηρεία πιηθψλ κηαο απνζήθεο. 

 Σα ζηνηρεία ηαηληψλ, πειαηψλ θαη δαλεηζκψλ κηαο βηληενιέζρεο. 

 Σα ζηνηρεία ππαιιήισλ, γηαηξψλ, αζζελψλ αιιά θαη πιηθψλ ελφο λνζνθνκείνπ. 

 Σα ζηνηρεία βηβιίσλ, ρξεζηψλ (δαλεηζηψλ) θαη δαλεηζκψλ κηαο βηβιηνζήθεο. 

Σα δεδνκέλα πνπ εηζάγνληαη ζε κηα βάζε δεδνκέλσλ δελ πεξηέρνπλ πιενλαζκνχο θαη ν 

ηξφπνο νξγάλσζεο ηνπο είλαη αλεμάξηεηνο απφ ηηο εθαξκνγέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ, ελψ 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηαπηφρξνλα απφ πνιινχο, δηαθνξεηηθνχο ρξήζηεο θαη γηα 

δηαθνξεηηθνχο ζθνπνχο. εκεηψλεηαη ινηπφλ, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ φηη κέζσ ηεο ρξήζεο 

κηα βάζεο δεδνκέλσλ, αληί λα έρνπκε μερσξηζηά αξρεία κε πιενλάδνπζα πιεξνθνξία γηα 

θάηη ην νπνίν καο ελδηαθέξεη,  ε βάζε δεδνκέλσλ απνηειεί κία δηακνηξαζκέλε ζπιινγηθή 

πεγή ηεο πιεξνθνξίαο. Μία βάζε δεδνκέλσλ δειαδή θξαηάεη εθηφο απφ ηα ζηνηρεία θάπνηνπ 

νξγαληζκνχ θαη κία πεξηγξαθή ησλ ζηνηρείσλ απηψλ.  

Μηα βάζε δεδνκέλσλ έρεη ηηο παξαθάησ ηδηφηεηεο: 

1. Αλαπαξηζηά θάπνηα άπνςε ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ, ε νπνία κεξηθέο θνξέο ιέγεηαη 

θαη κηθξφθνζκνο. Δίλαη κηα ινγηθά ζπλεθηηθή ζπιινγή δεδνκέλσλ, πνπ έρεη θάπνηα 
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εγγελή ζεκαζία. Μηα ηπραία δηεπζέηεζε δεδνκέλσλ δελ είλαη ζσζηφ λα αλαθέξεηαη 

σο βάζε δεδνκέλσλ.  

2. ρεδηάδεηαη θαη γεκίδεη κε δεδνκέλα γηα θάπνην ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ.  

3. Πξννξίδεηαη γηα κηα ζπγθεθξηκέλε νκάδα ρξεζηψλ θαη γηα θάπνηεο πξνθαζνξηζκέλεο 

εθαξκνγέο. 

Μηα βάζε δνκείηαη ζε ηξία επίπεδα, ην εμσηεξηθφ, ην εζσηεξηθφ θαη ην λνεηφ επίπεδν. 

ην εμσηεξηθφ επίπεδν, απνηειείηαη απφ εθείλα ηα ζηνηρεία ηεο βάζεο πνπ ελδηαθέξνπλ ην 

ρξήζηε, ην λνεηφ (ή ελλνηνινγηθφ) επίπεδν, ην νπνίν πεξηέρεη ηηο ινγηθέο δνκέο νιφθιεξεο 

ηεο βάζεο, φπσο  ηηο βιέπεη ν δηαρεηξηζηήο θαη ην εζσηεξηθφ ηέινο επίπεδν, ην νπνίν 

θαιχπηεη ηελ θπζηθή  πινπνίεζε ηεο βάζεο κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε ηεο βέιηηζηεο απφδνζεο 

θαη ρξεζηκνπνίεζεο ρψξνπ. Σν εζσηεξηθφ επίπεδν ηεο βάζεο δεδνκέλσλ, ζηελ νπζία 

θαιχπηεη ηηο δνκέο  ησλ δεδνκέλσλ θαη ηελ νξγάλσζε ησλ  αξρείσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ δεδνκέλσλ ζηνπο δίζθνπο ηνπ ζπζηήκαηνο.  

Απφ ηα παξαπάλσ ζπλάδεη φηη κηα βάζε δεδνκέλσλ απνηειεί κηα νινθιεξσκέλε 

ζπιινγή δεδνκέλσλ, απνζεθεπκέλε θαη νξγαλσκέλε κε ηξφπν, ν νπνίνο δηεπθνιχλεη ηε 

δηαρείξηζε ηνπο θαη παξέρεη αμηνπηζηία, επειημία θαη αζθάιεηα. Βαζίδεηαη δε, ζηε 

ζπγθέληξσζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ πιενλαδφλησλ δεδνκέλσλ, 

ππνζηεξίδνληαο θαη εμππεξεηψληαο ηελ αλάπηπμε πνηθίισλ εθαξκνγψλ.  

 

 

1.2.  Ιζηοπική αναδπομή ηων βάζεων δεδομένων 

 
 
 Η εμέιημε ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη μεθίλεζε ηε δεθαεηία ηνπ 

1950, φπνπ γηα ηε δηαρείξηζε θαη επεμεξγαζία κεκνλσκέλσλ αξρείσλ ρξεζηκνπνηνχληαλ νη 

θάξηεο θαη νη ηαηλίεο.  Οη εμειίμεηο ζε ζπζθεπέο καδηθήο απνζήθεπζεο ηπραίαο πξφζβαζεο 

θαη αχμεζε ππνινγηζηηθήο ηζρχνο έζεζαλ ηελ πεξίνδν εθείλε ηηο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο 

γηα ηελ αλάπηπμε ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ ζε αληηθαηάζηαζε ησλ ζπζηεκάησλ 

δηαρείξηζεο αξρείσλ.  

 Σα πξψηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ δεκηνπξγήζεθαλ ηε δεθαεηία ηνπ 

1960  κε ζθνπφ έλα θνηλφ νξγαλσηηθφ πιαίζην γηα ηελ δηαρείξηζε δεδνκέλσλ ηα νπνία κέρξη 

ηφηε απνζεθεχνληαλ ζε κεκνλσκέλα αξρεία.  Σν  1964,  ν  Charles  Bachman  ηεο  General 

Electric  πξφηεηλε έλα δηθηπσηφ κνληέιν δεδνκέλσλ (network  data model)  ζην νπνίν νη 

εγγξαθέο δεδνκέλσλ ήηαλ ζπλδεδεκέλεο κεηαμχ ηνπο κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα ζρεκαηίδνπλ 

ηεκλφκελα ζχλνια δεδνκέλσλ. Σα πξψηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο βάζεσο δεδνκέλσλ 

ζηεξίρζεθαλ ζε απηφ ην δηθηπσηφ κνληέιν.  

 Σν 1970 έγηλε γηα πξψηε θνξά ν νξηζκφο ηνπ ζρεζηαθνχ κνληέινπ απφ ηνλ Edgar Codd 

ζε έλα εξεπλεηηθφ έληππν ηεο  IBM κε ηίηιν „System R4 Relational‟. ηελ αξρή βέβαηα δελ 

ήηαλ μεθάζαξν θαηά πφζν έλα ζρεζηαθφ ζχζηεκα πνπ ζα βαζηδφηαλ ζην ζρεζηαθφ κνληέιν 

ζα κπνξνχζε λα πεηχρεη εκπνξηθά.  Έηζη, κέρξη θαη ην  1979 φιεο νη εκπνξηθέο πινπνηήζεηο 

βάζεσλ δεδνκέλσλ βαζίδνληαλ είηε ζηελ δηθηπσηή είηε ζηελ ηεξαξρηθή πξνζέγγηζε.  Άξρηζαλ 

βέβαηα λα αλαπηχζζνληαη βέβαηα ηα εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ζρεζηαθψλ ζπζηεκάησλ 

System R(IBM) θαη INGRESS, θαζψο θαη ζρεζηαθέο γιψζζεο SEQUEL, QBE θαη QUEL .  

 Αξγφηεξα, ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, ε ζρεζηαθή γιψζζα SQL (κέξνο ηνπ 

system R) αληηθαηέζηεζε ηελ QUEL  ζην ζχζηεκα INGRESS.  Αλαπηχρζεθαλ νη έλλνηεο ηεο 

δηαρείξηζεο ζπλαιιαγψλ (transaction management)  απφ ηνλ  Jim Gray. Οη ηάζεηο πνπ 

άξρηδαλ λα εκθαλίδνληαη εθείλε ηελ πεξίνδν αθνξνχζαλ ηα αληηθεηκελνζηξαθή ζπζηήκαηα,  

ηελ αξρηηεθηνληθή πειάηε-δηαθνκηζηή θαη ηηο θαηαλεκεκέλεο βάζεηο.  

 Οη εγθαηαζηάζεηο ησλ ζρεζηαθψλ ζπζηεκάησλ απμάλνπλ κε γνξγνχο ξπζκνχο κε πξψηα 

ηα ζπζηήκαηα Oracle, Server, SQL, Sybase, Informix, DB2. Δκθαλίδνληαη ηα ζρεζηαθά 
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ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ θαη ζε πξνζσπηθνχο ππνινγηζηέο: Dbase 

εμειίρζεθε κέρξη ηηο κέξεο καο ζε Paradox θαη ε πην γλσζηή Microsoft Access.  

 

 

 

1.3.  Δίδη βάζεων 

  
 

 Σα δηαζέζηκα είδε βάζεσλ δεδνκέλσλ πνπ ζπλαληάκε ζήκεξα παξνπζηάδνπλ δηαθνξέο 

ηφζν ζηνλ ηξφπν πνπ δηαρεηξίδνληαη ηελ πιεξνθνξία, φζν θαη ζηηο δπλαηφηεηεο 

απνζήθεπζεο-πεξηγξαθήο, πξφζβαζεο θαη αλάθηεζήο ηεο. Τπάξρνπλ ηέζζεξα πξφηππα κε ηα 

νπνία ζρεδηάδεηαη κηα βάζε δεδνκέλσλ. Σα πξφηππα απηά είλαη ηα εμήο:  

 Ιεξαξρηθφ πξφηππν δεδνκέλσλ 

 Γηθηπαθφ πξφηππν δεδνκέλσλ 

 ρεζηαθφ πξφηππν δεδνκέλσλ 

 Αληηθεηκελνζηξαθέο πξφηππν δεδνκέλσλ 

 ην Ιεξαξρηθφ πξφηππν (Hierarchical) ηα δεδνκέλα ηεο βάζεο παξηζηάλνληαη κε κηα 

απιή δελδξηθή δνκή. Έλα παξάδεηγκα ηεξαξρηθήο βάζεο δεδνκέλσλ γηα ην πιεξνθνξηαθφ 

ζχζηεκα ελφο ηκήκαηνο αλζξψπηλσλ πφξσλ κηαο ηπραίαο επηρείξεζεο αλαπαξηζηάηαη ζηελ 

Δηθφλα 1. 

 

 

 

Δικόνα 1: Ιεπαπσικό ππόηςπο οπγάνωζηρ βάζηρ δεδομένων. 

 

  

ην ζπγθεθξηκέλν πξφηππν, θάζε δέλδξν πεξηιακβάλεη κηα αλψηεξε ηεξαξρηθά εγγξαθή 

ή record (αλψηεξν επίπεδν) θαη έλα ζχλνιν θαηψηεξσλ ηεξαξρηθά εγγξαθψλ (θαηψηεξν 

επίπεδν). Κάζε εγγξαθή πεξηέρεη ζηνηρεία δεδνκέλσλ νξγαλσκέλα ζε ηκήκαηα εγγξαθψλ 

(segments). Σν αλψηεξν επίπεδν κηαο εγγξαθήο ζπλδέεηαη κε ην θαηψηεξν κε κηα ινγηθή 

ζρέζε γνλέα-απνγφλνπ, ελψ θάζε εγγξαθή είλαη δπλαηφ λα έρεη νπνηνδήπνηε πιήζνο 

θαηψηεξσλ ηεξαξρηθά εγγξαθψλ (απνγφλνπο). Ο ηχπνο ηεο εγγξαθήο πνπ αληηζηνηρεί ζηελ 

θνξπθή ηεο ηεξαξρίαο (ηκήκα αλψηαηνπ επηπέδνπ) νλνκάδεηαη ξίδα (root).  

 ην δηθηπαθφ πξφηππν (Networtk) ηα δεδνκέλα παξνπζηάδνληαη κε ινγηθέο ζπζρεηίζεηο 

many-to-many, πνιιά πξνο πνιιά, κε ηλ έλλνηα φηη νη «γνλείο» έρνπλ πνιινχο δηαθνξεηηθνχο 

απνγφλνπο θαη αληηζηξφθσο, δειαδή ηα «ηέθλα» έρνπλ πνιινχο δηαθνξεηηθνχο «γνλείο». Γηα 
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παξάδεηγκα, φπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 2, ππάξρνπλ ζην ζχζηεκα ηεο Γξακκαηείαο κηαο 

ζρνιήο πέληε καζεηέο πνπ ρξσζηάλε εθ ησλ ηξηψλ καζεκάησλ πνπ εκθαλίδνληαη ζην ζρήκα. 

 

  

 

Δικόνα 2: σημαηική απεικόνιζη δικηςακού πποηύπος δεδομένων. 

 

  

ην δηθηπαθφ πξφηππν ηα δεδνκέλα παξηζηάλνληαη κε εγγξαθέο, φπσο θαη ζην 

ηεξαξρηθφ πξφηππν θαη ζπλδεηηθνχο θξίθνπο. Σν δηθηπαθφ πξφηππν βέβαηα, είλαη γεληθφηεξν 

απφ ην ηεξαξρηθφ, επεηδή έλαο ηχπνο εγγξαθήο κπνξεί λα έρεη πεξηζζφηεξεο απφ κηα 

ηεξαξρηθά αλψηεξεο εγγξαθέο (γνλείο).  

 Σν δηθηπαθφ πξφηππν επηηξέπεη ηε ζρεδίαζε βάζεσλ δεδνκέλσλ κε πνιιαπιέο, 

ακθίδξνκεο αληηζηνηρίεο κεηαμχ ησλ δεδνκέλσλ θαη ππεξέρεη ηνπ ηεξαξρηθνχ.  

Βέβαηα, ηφζν ην ηεξαξρηθφ, φζν θαη ην δηθηπαθφ πξφηππν ρξεζηκνπνηνχληαη ζήκεξα ειάρηζηα 

πιένλ (έρνπλ ζρεδφλ απαμησζεί), εθηφο ζπγθεθξηκέλσλ πεξηπηψζεσλ πνπ αληαπνθξίλνληαη ζε 

πνιχ ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο. Σα πξφηππα απηά ζεσξείηαη φηη πζηεξνχλ ζε επειημία θαη 

ππνζηήξημε θαη δε δηαζέηνπλ κηα εχρξεζηε γιψζζα γηα ππνβνιή εξσηεκάησλ.  

 Αληηζέησο, ην πην δηαδεδνκέλν ζχζηεκα δηαρείξηζεο βάζεο δεδνκέλσλ είαλη ην 

ζρεζηαθφ πξφηππν (Relational Data Base Management System), ην νπνίν παξηζηάλεη ηα 

δεδνκέλα σο πίλαθεο δπν δηαζηάζεσλ (ζηήιεο θαη γξακκέο) πνπ νλνκάδνληαη ζρέζεηο 

(relations). Η θάζε γξακκή ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ απνζήθεπζε ηεο πιεξνθνξίαο πνπ αθνξά 

κηα εγγξαθή, ελψ ε θάζε ζηήιε απνζεθεχεη ηα μερσξηζηά ηκήκαηα ηεο πιεξνθνξίαο. 

 Οη πίλαθεο κνηάδνπλ κε επίπεδα αξρεία, αιιά ην ζρεζηαθφ πξφηππν ππνζηεξίδεη ηε 

ζπλδπαζκέλε εμαγσγή πιεξνθνξηψλ απφ πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ πίλαθεο. ην πξφηππν 

απηφ, ζπρλά νη πίλαθεο αλαθέξνληαη θαη σο «αξρεία».  

 Σν ζρεζηαθφ πξφηππν ζπζρεηίδεη ηα δεδνκέλα δπν πηλάθσλ κε βάζε ζπγθεθξηκέλα 

δεδνκέλα, πνπ είλαη θνηλά ζηνπο δπν πίλαθεο.Σν ζρεζηαθφ πξφηππν ππνζηεξίδεη ηηο ηξεηο 

αθφινπζεο βαζηθέο πξάμεηο πνπ παξάγνπλ ηα δεηνχκελα ζχλνια δεδνκέλσλ:  

 Δπηινγή (select). Η πξάμε επηινγή δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζην ρξήζηε λα επηιέμεη έλα 

ππνζχλνιν εγγξαθψλ (γξακκψλ) απφ έλα πίλαθα, ζχκθσλα κε ζπγθεθξηκέλα 

θξηηήξηα.  

 Πξνβνιή (project). Η πξάμε πξνβνιή δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζην ρξήζηε λα νξίζεη έλα 

ππνζχλνιν ησλ ζηειψλ (πεδίσλ) ελφο πίλαθα. 

 Έλσζε (join). Η έλσζε δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζην ρξήζηε λα ζπλδπάζεη δπν ή θαη 

πεξηζζφηεξνπο πίλαθεο θαη λα νξίζεη έλα πίλαθα κε ηα δεδνκέλα πνπ επηζπκεί.  
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 ην ζρεζηαθφ πξφηππν, απαηηείηαη κνλάρα ε βάζε λα γίλεηαη αληηιεπηή απφ ηνλ ηειηθφ 

ρξήζηε κε ηε κνξθή πηλάθσλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε θπζηθή δνκή ηεο βάζεο κπνξεί λα είλαη 

πινπνηεκέλε ρξεζηκνπνηψληαο δηάθνξεο ηερληθέο απνζήθεπζεο. Η παξαπάλσ άπνςε είλαη 

εθαξκφζηκε κνλάρα ζηε ινγηθή δνκή ηεο βάζεο δειαδή ζην εμσηεξηθφ θαη ην λνεηφ επίπεδν.  

 

 

1.4.  Πλεονεκηήμαηα και Μειονεκηήμαηα ηων βάζεων 
 

 

1.4.1. Πιενλεθηήκαηα 

 
Σα πιενλεθηήκαηα ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ είλαη ηα παξαθάησ: 

 

 Έλεγσορ ηος πλεοναζμού δεδομένων: Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ ηα 

παξαδνζηαθά ζπζηήκαηα αξρείσλ ζπαηαινχζαλ αξθεηφ ρψξν κε ην λα απνζεθεχνπλ ηα ίδηα 

δεδνκέλα ζε πεξηζζφηεξα απφ έλα αξρεία . Αληηζέησο, ηα ζπζηήκαηα βάζεσλ δεδνκέλσλ 

πξνζπαζνχλ λα  εμαιείςνπλ ηνλ πιενλαζκφ ηειείσο ελζσκαηψλνληαο ηα αξρεία έηζη ψζηε λα 

κελ ππάξρνπλ πνιιά αληίγξαθα ησλ ηδίσλ δεδνκέλσλ .Παξ`φια απηά νη βάζεηο δεδνκέλσλ 

δελ εμαθαλίδνπλ ηειείσο ηνλ πιενλαζκφ ησλ δεδνκέλσλ, αθνχ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο 

ρξεηάδεηαη λα έρνπκε επαλάιεςε ησλ ηδίσλ δεδνκέλσλ φπσο γηα παξάδεηγκα ζηελ πινπνίεζε 

ζχλζεησλ ζρέζεσλ (relationships) αλάκεζα ζηα ζηνηρεία ηεο βάζεο. 

 

 ςνεκηικόηηηα ηων Γεδομένων : Με ηελ εμαθάληζε ή ηνλ έιεγρν ηνπ 

πιενλαζκνχ ησλ δεδνκέλσλ ειαηηψλνπκε ηνλ θίλδπλν εκθάληζεο κε ζπλεθηηθψλ δεδνκέλσλ 

.Δάλ ηα δεδνκέλα είλαη απνζεθεπκέλα κνλάρα κία θνξά ζηε βάζε,  νπνηαδήπνηε ελεκέξσζε 

ζηηο ηηκέο ηνπο εθηειείηαη κία θνξά θαη ε λέα ηηκή είλαη θαηεπζείαλ δηαζέζηκε ζε φινπο ηνπο 

ηειηθνχο ρξήζηεο . Δάλ πάιη ηα ίδηα δεδνκέλα είλαη απνζεθεπκέλα πεξηζζφηεξεο απφ κία 

θνξέο ζηε βάζε θαη ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο είλαη ελήκεξν, κπνξεί λα εγγπεζεί φηη φια ηα 

αληίγξαθα ζα θξαηεζνχλ ελεκεξσκέλα .Γπζηπρψο φκσο κέρξη θαη ζήκεξα δελ κπνξνχλ φια 

ηα ππάξρνληα ζην εκπφξην ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο βάζεσλ λα εγγπεζνχλ απηή ηε 

ζπλεθηηθφηεηα ησλ δεδνκέλσλ.  

 

   Δπιπλέον Πληποθοπίερ Από Σα  Ίδια Γεδομένα : Μέζσ ηεο ελζσκάησζεο 

ησλ δεδνκέλσλ θαζίζηαηαη δπλαηφ γηα έλαλ νξγαληζκφ λα αληιήζεη απφ ηα δεδνκέλα ηεο 

βάζεο επηπιένλ πιεξνθνξίεο, είηε κέζσ ζπλαξηήζεσλ ζηαηηζηηθψλ ηνπ ζπζηήκαηνο 

δηαρείξηζεο ηεο βάζεο, είηε κέζσ ηεο ζπλέλσζεο πηλάθσλ . 

 

 Κοινοποίηζη Γεδομένων : Σππηθά, ηα αξρεία αλήθνπλ ζε φινπο ηνπο 

εμνπζηνδνηεκέλνπο ρξήζηεο θαη έηζη νη πεξηζζφηεξνη ρξήζηεο κπνξνχλ λα κνηξαζηνχλ ηα 

δεδνκέλα .Δπηπιένλ νη εθαξκνγέο κπνξνχλ λα επεθηείλνπλ  ηα ππάξρνληα δεδνκέλα 

πξνζζέηνληαο απιά ηα λέα δεδνκέλα ζηε βάζε, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα νξίζνπλ μαλά φια  ηα 

δεδνκέλα. Οη εθαξκνγέο επίζεο κπνξνχλ λα βαζίδνληαη ζηηο ζπλαξηήζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο 

δηαρείξηζεο ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα έρνπλ ηηο δηθέο ηνπο ζπλαξηήζεηο. 

 

 Βεληιωμένη Ακεπαιόηηηα  Γεδομένων  :  Η αθεξαηφηεηα εθθξάδεη ζπλήζσο 

ηνπο δηάθνξνπο πεξηνξηζκνχο , νη νπνίνη είλαη ζηελ νπζία θαλφλεο, ηνπο νπνίνπο ε βάζε δελ 

πξέπεη λα παξαβαίλεη . Οη πεξηνξηζκνί απηνί κπνξεί λα εθαξκφδνληαη ζηα δεδνκέλα ελφο 

πεδίνπ ( γλσξίζκαηνο ), ελφο πίλαθα, ή κπνξεί λα εθαξκφδνληαη θαη ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ 

πηλάθσλ .Γηα παξάδεηγκα, ζην πεδίν ( γλψξηζκα ) κηαο email δηεπζχλζεσο ζα ζέιακε λα 

ππάξρεη ην ζχκβνιν @ ππνρξεσηηθά. 
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 Βεληιωμένη Αζθάλεια : Η αζθάιεηα κίαο βάζεο δεδνκέλσλ απνηειεί ηελ 

πξνζηαζία ηεο απέλαληη ζε κε εμνπζηνδνηεκέλνπο ρξήζηεο .Υσξίο ηα απαξαίηεηα κέηξα  ε 

ζπλέλσζε ησλ αξρείσλ θάλεη ηα δεδνκέλα αθφκα πην επηξξεπή θαη επάισηα ζε ζρέζε κε ηα 

ζπζηήκαηα αξρείσλ .Έηζη ηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο βάζεσλ επηηξέπνπλ ζηνλ administrator 

λα νξίζεη θαη λα επηβάιιεη ηελ αζθάιεηα ηεο βάζεο . Απηφ κπνξεί λα γίλεη κε ηε κνξθή 

νλφκαηνο ρξήζηε θαη θσδηθνχ έηζη ψζηε λα νξηζζνχλ νη εμνπζηνδνηεκέλνη ρξήζηεο . 

Δπηπιένλ νξίδνληαη θαη ηα δηθαηψκαηα πνπ κπνξεί λα έρεη έλαο ρξήζηεο ή έλα γθξνππ 

ρξεζηψλ ζηνπο δηάθνξνπο πίλαθεο ηεο βάζεο. Αμίδεη δηεπθξηληζηεί φηη δίλεηαη θαη ε 

δπλαηφηεηα νξηζκνχ δηαθνξεηηθψλ δηθαησκάησλ γηα ηνλ ίδην ρξήζηε ζε θάζε πίλαθα ηεο 

βάζεο . 

 

  Βεληιωμένη Γιαθεζιμόηηηα και Απόκπιζη : αλ απνηέιεζκα ηεο 

ελζσκάησζεο ησλ αξρείσλ ηα δεδνκέλα είλαη απεπζείαο πξνζβάζηκα απφ ηνλ ηειηθφ ρξήζηε . 

Σα πεξηζζφηεξα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο βάζεσλ παξέρνπλ ζηνλ ηειηθφ ρξήζηε γιψζζεο 

ππνβνιήο εξσηήζεσλ ζηε βάζε, έηζη ψζηε ν θάζε ρξήζηεο λα κπνξεί λα ιάβεη ηα ζηνηρεία 

πνπ απηφο ζέιεη, ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε ε παξνπζία θάπνηνπ πξνγξακκαηηζηή ν νπνίνο 

ζα γξάςεη θάπνηα εθαξκνγή γηα ηελ εμαγσγή ζηνηρείσλ απφ ηε βάζε . 

 

 Αςξημένη Παπαγωγικόηηηα : Όπσο αλαθέξζεθε θαη πξηλ ηα δηάθνξα 

ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο παξέρνπλ έηνηκεο ζπλαξηήζεηο ζηνπο πξνγξακκαηηζηέο εθαξκνγψλ 

ψζηε  λα κελ ρξεηάδεηαη λα αλεζπρνχλ γηα πνιχ ρακεινχ επηπέδνπ ιεπηνκέξεηεο . Απηφ έρεη 

σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ πξνγξακκαηηζηψλ θαη ηελ κείσζε ηνπ 

ρξφλνπ αλάπηπμεο ησλ δηαθφξσλ εθαξκνγψλ  κε ηειηθφ απνηέιεζκα θαη ηελ κείσζε ηνπ 

θφζηνπο κίαο ηέηνηαο εθαξκνγήο. 

 

 Βεληιωμένη ςνηήπηζη : ηα παιαηφηεξα ζπζηήκαηα αξρείσλ ε πεξηγξαθή ησλ 

δεδνκέλσλ ήηαλ ελζσκαησκέλε κέζα ζε θάζε εθαξκνγή , θάλνληαο έηζη ηελ θάζε εθαξκνγή 

λα εμαξηάηε απφ ηα δεδνκέλα. Μία νπνηαδήπνηε αιιαγή ζηε δνκή ησλ δεδνκέλσλ απαηηνχζε 

θαη ηελ αλάινγε αιιαγή θαη ζηα πξνγξάκκαηα εθαξκνγψλ πνπ επεξεάδνληαλ απφ απηήλ. 

Αληίζεηα ζηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο απνκνλψλεηαη ε πεξηγξαθή ησλ δεδνκέλσλ απφ ηηο 

εθαξκνγέο κε απνηέιεζκα απηέο λα κέλνπλ απξφζβιεηεο  απφ νπνηαδήπνηε αιιαγή. 

 

 Αςξημένορ ςγσπονιζμόρ : ε πνιιά απφ ηα παιηά ζπζηήκαηα αξρείσλ φηαλ δχν 

ή πεξηζζφηεξνη ρξήζηεο πξνζπαζνχζαλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζην ίδην αξρείν ζπγρξφλσο ήηαλ 

πηζαλφ νη πξνζβάζεηο  απηέο  λα αλαθαηεχνληαλ κε απνηέιεζκα ηελ απψιεηα ησλ 

πιεξνθνξηψλ ή αθφκα θαη ηελ απψιεηα ηεο αθεξαηφηεηαο. Σα ζεκεξηλά ζπζηήκαηα 

δηαρείξηζεο φκσο εμαζθαιίδνπλ φηη θάηη ηέηνην δελ ζα ζπκβεί. 

 

 

1.4.2. Μεηνλεθηήκαηα  

 

 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ηα κεηνλεθηήκαηα ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ είλαη ηα παξαθάησ:  

 

 Πολςπλοκόηηηα : Η παξνρή φισλ ησλ ιεηηνπξγηψλ πνπ απαηηνχκε απφ έλα θαιφ 

ζχζηεκα δηαρείξηζεο γίλεηαη απφ έλα πνιχ ζχλζεην πξφγξακκα . Οη ζρεδηαζηέο  , νη 

πξνγξακκαηηζηέο , νη δηαρεηξηζηέο, αθφκα θαη νη ηειηθνί ρξήζηεο ζα πξέπεη λα αληηιεθζνχλ 

ηηο ιεηηνπξγίεο ην ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο γηα λα  κπνξέζνπλ λα ην εθκεηαιιεπηνχλ. 
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Απνηπρία ζην λα κπνξέζνπλ λα αληηιεθζνχλ ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ζα 

κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε ιαλζαζκέλεο απνθάζεηο ζρεδίαζεο κε πνιιαπιέο ζπλέπεηεο. 

 

 Μέγεθορ : Η πνιππινθφηεηα θαη ην εχξνο ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο 

δηαρείξηζεο  ην θάλνπλ έλα πνιχ κεγάιν πξφγξακκα κε αξθεηέο απαηηήζεηο ζε απνζεθεπηηθφ 

ρψξν θαη κλήκεο γηα λα ηξέμεη ηθαλά. 

 

 Κόζηορ Αγοπάρ ςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ : Σν θφζηνο ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο 

κπνξεί λα θπκαίλεηαη ζήκεξα απν 1.500 € γηα έλαλ πξνζσπηθφ ππνινγηζηή έσο θαη 60.000 

€γηα έλα ζχζηεκα πνιιψλ ρξεζηψλ πνπ ζα εθηειείηαη θάπνηνλ ππνινγηζηή πνπ ν ζθνπφο ηνπ 

είλαη ε εμππεξέηεζε ρηιηάδσλ ρξεζηψλ. 

 

 Δπιππόζθεηο Κόζηορ Τλικού ( Hardware ) :Οη απαηηήζεηο ζε  απνζεθεπηηθφ 

ρψξν γηα ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο είλαη πηζαλφλ λα απμεζνχλ κε απνηέιεζκα ηελ αγνξά 

επηπιένλ δίζθσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο βάζεο . Δπηπιένλ πνιιέο θνξέο γηα λα 

επηηχρνπκε ηελ επηζπκεηή απφδνζε ζε ρξφλνπο απφθξηζεο ίζσο ρξεηαζηεί ε αγνξά λένπ 

ππνινγηζηή. 

 

 Κόζηορ Μεηαηποπήρ : Πνιιέο θνξέο ην θφζηνο αιιαγήο hardware εμ`αηηίαο ησλ 

παξαπάλσ ιφγσλ είλαη αζήκαλην ζπγθξηηηθά κε ην θφζηνο κεηαηξνπήο ησλ δηαθφξσλ 

πξνγξακκάησλ εθαξκνγψλ έηζη ψζηε απηά λα κπνξνχλ λα ζπλεξγαζηνχλ κε έλα θαηλνχξγην 

ζχζηεκα δηαρείξηζεο ηεο βάζεο ή κε θαηλνχξγην hardware . 

 

 Δπιδόζειρ ςζηήμαηορ : Σππηθά έλα παιηφ ζχζηεκα αξρείσλ είλαη γξακκέλν γηα 

κία ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή κε απνηέιεζκα λα έρεη θαιέο επηδφζεηο . Αληηζέησο έλα 

ζχζηεκα δηαρείξηζεο είλαη γξακκέλν πην γεληθά κε ζθνπφ λα θαιχπηεη ηηο αλάγθεο πνιιψλ 

εθαξκνγψλ θαη φρη κίαο κνλάρα . Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα νη εθαξκνγέο λα κελ ηξέρνπλ 

ηφζν γξήγνξα φπσο ζα έηξεραλ ζε έλα ζχζηεκα αξρείσλ.  

 

 Μεγαλύηεπερ Δπιπηώζειρ ε Αποηςσία : Η ζπγθέληξσζε φισλ ησλ πφξσλ έρεη 

σο απνηέιεζκα λα γίλεηαη ζην ζχζηεκα πην επάισην . Απφ ηε ζηηγκή πνχ φινη νη ρξήζηεο θαη 

νη εθαξκνγέο βαζίδνληαη ζηελ δηαζεζηκφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ε απνηπρία 

νπνηνπδήπνηε κέξνπο κπνξεί λα νδεγήζεη ην ζχζηεκα ζε πξνζσξηλή παχζε.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ - 2 

 

ΥΔΓΙΑΜΟ ΚΑΙ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ ΒΑΔΧΝ 

 

2.1.  σεδιαζμόρ βάζηρ 

 
 

Ο ζρεδηαζκφο κηαο βάζεο δεδνκέλσλ πξέπεη λα γίλεηαη θαηά ηέηνην ηξφπν, έηζη ψζηε ε 

βάζε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο ζεκεξηλέο αλάγθεο, ηηο νπνίεο θαιείηαη λα θαιχςεη θαη γη‟ απηφ 

δεκηνπξγείηαη, αιιά θαη ζε κειινληηθέο αλάγθεο. Δπνκέλσο, είλαη απαξαίηεην, ε νκάδα 

ζρεδίαζεο ηεο βάζεο, λα αθηεξψζεη αξθεηφ ρξφλν ζηε κειέηε ηεο δνκήο ηεο θαη ησλ 

δεδνκέλσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γη‟ απηήλ.  

Πξηλ μεθηλήζνπκε λα ζρεδηάδνπκε κηα βάζε δεδνκέλσλ ζα πξέπεη λα απαληήζνπκε 

αξρηθά ζηα εμήο εξσηήκαηα:  

a) Πνηνπο θαη πφζνπο πίλαθεο ζα έρεη ε βάζε πνπ ζα δεκηνπξγήζνπκε; 

b) Πνηα πεδία ζα έρεη ν θάζε πίλαθαο θαη ηη ηχπνπ δεδνκέλα ζα έρεη ην θάζε πεδίν. 

c) Πνην ζα είλαη ην πξσηεχνλ θιεηδί ηνπ θάζε πίλαθα; 

d) Πνηεο ζρέζεηο ζα έρεη ε βάζε θαη πνηνο ζα είλαη ν ηχπνο ηνπο; 

e) Πνηεο θφξκεο, πνηα εξσηήκαηα θαη πνηεο εθζέζεηο ζα ρξεηαζηεί λα δεκηνπξγεζνχλ; 

f) Πνηεο εξγαζίεο ζα απηνκαηνπνηεζνχλ ψζηε λα αλαηεζνχλ ζε καθξνεληνιέο; 

 

 

2.2.   Πίνακερ δεδομένων  

 
 

Ο πίλαθαο δεδνκέλσλ πεξηέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα, φπσο 

είλαη νη πειάηεο ή ηα πξντφληα. Η θάζε εγγξαθή ζε έλαλ πίλαθα πεξηέρεη πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε έλα ζηνηρείν, φπσο έλαλ ζπγθεθξηκέλν πειάηε θαη απνηειείηαη απφ πεδία 

(γλσξίζκαηα) φπσο Δηαηξεία, Όλνκα θαη Δπψλπκν. Η εγγξαθή απνθαιείηαη ζπλήζσο γξακκή 

θαη ην πεδίν απνθαιείηαη ζπλήζσο ζηήιε. Έλαο πίλαθαο νλνκάδεηαη αιιηψο θαη νληφηεηα ηεο 

βάζεο δεδνκέλσλ. Άιια ραξαθηεξηζηηθά είλαη: 

 Κλειδί (key): Έλα γλψξηζκα κηαο νληφηεηαο ηελ πξνζδηνξίδεη κε κνλαδηθφ ηξφπν θαη 

ηελ δηαθξίλεη απφ ηηο άιιεο. Σν ραξαθηεξηζηηθφ απηφ νλνκάδεηαη θχξην θιεηδί. 

 Ξένο Κλειδί: Έλα γλψξηζκα κηαο νληφηεηαο πνπ είλαη θχξην θιεηδί ζε κηα νληφηεηα 

αιιά ππάξρεη θαη ζε κηα άιιε νληφηεηα ζαλ απιφ γλψξηζκα, ιέγεηαη μέλν θιεηδί. Σα 

μέλα θιεηδηά είλαη απαξαίηεηα γηα λα κπνξέζνπκε λα θάλνπκε ηηο ζπζρεηίζεηο 

(ζπλδέζεηο, επηθνηλσλίεο) αλάκεζα ζηηο νληφηεηεο. 

 

Ολνκαζίεο Πεδίσλ: 

 

Η access παξέρεη έλα κεγάιν βαζκφ ειεπζεξίαο φζνλ αθνξά ηηο νλνκαζίεο ησλ πεδίσλ. 

Τπάξρνπλ φκσο θαη θάπνηνη πεξηνξηζκνί ηνπο νπνίνπο ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε. Σν ίδην 

επίζεο πζρχεη θαη σο πξνο ηηο νλνκαζίεο ησλ ζηνηρείσλ ειέγρνπ θαη θαη δηάθνξσλ 

αληηθεηκέλσλ. Έηζη ην φλνκα ελφο πεδίνπ: 
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 Μπνξεί λα έρεη κήθνο έσο κέρξη θαη 64 ραξαθηήξεο θαη λα πεξηέρεη γξάκκαηα, 

αξηζκνχο ή θελά δηαζηήκαηα. Γηα παξάδεηγκα κπνξνχκε λα γξάθνπκε σο 

φλνκα πεδίνπ: Αξηζκφο Σειεθψλνπ 1. 

 Γελ επηηξέπεηαη λα νξηζηεί σο πξψηνο ραξαθηήξαο ελφο πεδίνπ ην θελφ 

δηάζηεκα. 

 Γελ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί ε ηειεία, ην ζαπκαζηηθφ θαη νη αγθχιεο. 

 Γελ επηηξέπεηαη λα εηζάγνπκε ραξαθηήξεο ειέγρνπ (ηηκέο ASCII απφ ην 0 

κέρξη ην 31). 

 Πξέπεη λα απνθεχγνληαη νη δεζκεπκέλεο ιέμεηο φπσο DATE, NOW, TIME, 

δηφηη απνηεινχλ ζπλαξηήζεηο ηεο Access. 

 Δπίζεο φηαλ έλα πεδίν εκθαλίδεηαη ζε δχν πίλαθεο γηα λα απνθζερζεί ε ζχγρπζε ζα 

πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ην ίδην φλνκα θαη ζηνπο δχν πίλαθεο. 

 

 

 

Δικόνα 3: ύνδεζη πινάκων δεδομένων μέζω πεδίων. 

 

 

Οη πίλαθεο ησλ δεδνκέλσλ κηαο βάζεο έρνπλ νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία είλαη ηα 

εμήο:  

 Κάζε πίλαθαο κίαο βάζεο ζα πξέπεη λα έρεη φλνκα ην νπνίν ζα είλαη κνλαδηθφ γηα θάζε 

πίλαθα ηεο ίδηαο βάζεο. 

 Κάζε θειί ζα πξέπεη λα πεξηέρεη κία θαη κνλαδηθή ηηκή. 

 Κάζε ζηήιε ελφο πίλαθα ζα πξέπεη λα έρεη κνλαδηθφ φλνκα. 

 Οη ηηκέο θάζε θειηνχ ηεο ίδηαο ζηήιεο ζα πξέπεη λα αλήθνπλ ζηνλ ίδην ηνκέα. 

 Η ζεηξά ησλ ζηειψλ δελ παίδεη θαλέλα ξφιν. 

 Κάζε ζεηξά ελφο πίλαθα είλαη κνλαδηθή, δει. δελ ππάξρνπλ ζηνλ ίδην πίλαθα δχν ζεηξέο 

κε φια ηα δεδνκέλα ίδηα. 

 Η ζεηξά  ησλ ζεηξψλ ελφο πίλαθα ζεσξεηηθά δελ έρεη θακία ζεκαζία παξφιν πνπ 

πξαθηηθά ίζσο λα έρεη επίπησζε ζηελ  ηαρχηεηα πξνζπέιαζεο ηεο βάζεο.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ - 3 

 

ΟΡΟΙ & ΔΝΝΟΙΔ – ΘΔΧΡΙΑ & ΟΡΙΜΟΙ 

 

3.1   Η έννοια ηος Porta1 

 
 

 Portal είλαη κηα εηδηθά ζρεδηαζκέλε ηζηνζειίδα ε νπνία ζπγθεληξψλεη πιεξνθνξίεο απφ 

δηάθνξεο πεγέο κε έλα εληαίν ηξφπν. πλήζσο , θάζε πεγή πιεξνθφξεζεο παίξλεη εηδηθφ 

ρψξν ζηε ζειίδα γηα ηελ εκθάληζε πιεξνθνξηψλ (έλα ζπζηαηηθφ ζηνηρείν πχιεο ).  

 πρλά, ν ρξήζηεο κπνξεί λα ξπζκίζεη πνηα λα εκθαληζηεί. Παξαιιαγέο ηνπ portal 

απνηεινχλ ην Mashup (πβξηδηθή web εθαξκνγή) θαη ην intranet “dashboards” γηα εηαηξηθά 

ζηειέρε θαη δηεπζπληέο. Η έθηαζε ζηελ νπνία εκθαλίδεηαη ην πεξηερφκελν ηνπ portal κε 

“νκνηφκνξθν ηξφπν” κπνξεί λα εμαξηάηαη απφ ην ζθνπφ θαη ηνπο ρξήζηεο πνπ πξννξίδνληαη 

λα εμππεξεηήζνπλ, θαζψο θαη ηελ πνηθηινκνξθία ηνπ πεξηερνκέλνπ.  

 Πξφθεηηαη γηα έλα site βαζηζκέλν πάλσ ζε έλαλ θαηάινγν πιεξνθνξηψλ Internet ην 

νπνίν πξνζπαζεί λα θάλεη ηνπο ρξήζηεο λα ην επηζθέπηνληαη θάζε θνξά πνπ δεηνχλ θάηη 

κέζα απφ ην δίθηπν θαη δελ γλσξίδνπλ πνχ ζα ην βξνπλ. Αλ δεηνχλ θάηη εμεηδηθεπκέλν ηφηε 

ην Portal ηνπο θαηεπζχλεη ζην αλάινγν site (αλ ππάξρεη). Αλ φκσο δεηνχλ θάηη θνηλφηππν ή 

δεκνθηιέο (π.ρ. εηδήζεηο) ηφηε ην Portal πξνζπαζεί λα ηνπο νδεγήζεη ζηηο ππεξεζίεο πνπ 

πξνζθέξεη ην ίδην. 

 Η θαηαζθεπή Portal γηα κηα επηρείξεζε κπνξεί λα απνηειέζεη ηνλ αθξνγσληαίν ιίζν φρη 

κφλν ηεο δηαδηθηπαθήο ηεο παξνπζίαο, αιιά κε ηε θαηαζθεπή ηνπ Portal κηα εηαηξία ζα 

κπνξνχζε λα ραξάμεη κηα λέα δπλακηθή πξνζέγγηζε ζηηο ππεξεζίεο ή θαη πξντφληα ηα νπνία 

δηαζέηεηαη. Παξαδείγκαηα ησλ πξψησλ δεκφζησλ δηαδηθηπαθψλ ππιψλ ήηαλ AOL , Excite , 

Netvibes , iGoogle , MSN, Naver , Indiatimes , Rediff , Sify θαη ην Yahoo. 

 

 

3.2   Η γλώζζα HTML 

 
 

 HTML είλαη κηα γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ πνπ επηλνήζεθε γηα λα επηηξέςεη ηε 

δεκηνπξγία ηζηνζειίδσλ. Οη ηζηνζειίδεο απηέο κπνξεί ζηε ζπλέρεηα λα πξνβιεζνχλ απφ 

νπνηνλδήπνηε άιινλ πνπ ζρεηίδεηαη κε ην Γηαδίθηπν. Δίλαη ζρεηηθά εχθνιε ζηελ εθκάζεζε, 

θαζψο ηα βαζηθά  ζηνηρεία ηεο γίλνληαη θαηαλνεηά γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο αλζξψπνπο ζε κία 

ζπλεδξίαζε, αιιά θαη αξθεηά ηζρπξή ζε φ, ηη ζαο επηηξέπεη λα δεκηνπξγήζεηε. Δίλαη ζπλερψο 

ππφ αλαζεψξεζε θαη εμέιημε γηα λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο θαη ηηο αλάγθεο ηεο 

απμαλφκελεο ρξήζεο ηνπ Γηαδηθηχνπ, ππφ ηε δηεχζπλζε ηνπ W3C, ηνπ νξγαληζκνχ πνπ είλαη 

επηθνξηηζκέλνο κε ην ζρεδηαζκφ θαη ηε δηαηήξεζε ηεο γιψζζαο. 

 Ο νξηζκφο ηεο HTML είλαη HyperText Markup Language. HyperText είλαη ε κέζνδνο 

κε ηελ νπνία νη ρξήζηεο θηλνχληαη ζην δηαδίθηπν (θάλνληαο θιηθ ζην εηδηθφ θείκελν πνπ 

νλνκάδεηαη ππεξ-ζπλδέζεηο πνπ ζα θέξεη ζηελ επφκελε ζειίδα). Σν γεγνλφο φηη είλαη ππεξ 

απιά ζεκαίλεη φηη δελ είλαη γξακκηθή δειαδή, κπνξνχκε λα πάκε ζε νπνηαδήπνηε ζέζε ζην 

Internet φπνηε ζέινπκε, θάλνληαο θιηθ ζε ζπλδέζκνπο, δελ ππάξρεη θαζνξηζκέλε ζεηξά γηα 
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λα θάλεη ηελ πεξηήγεζε ηνπ ν ρξήζηεο. Markup είλαη απηφ πνπ θάλνπλ νη εηηθέηεο HTML ζην 

θείκελν πνπ πεξηθιείεηαη αλάκεζά ηνπο. Μπνξνχλ λα ηνπ δψζνπλ κηα ζπγθεθξηκέλε κνξθή 

(πιαγηαζηά θείκελν, γηα παξάδεηγκα). HTML είλαη κηα γιψζζα, θαζψο έρεη θσδηθνπνηεκέλεο 

ιέμεηο (εληνιέο) θαη ζχληαμε, φπσο νπνηαδήπνηε άιιε γιψζζα. 

 Η HTML απνηειείηαη απφ κηα ζεηξά ζχληνκσλ θσδηθνπνηεκέλσλ ιέμεσλ 

δαθηπινγξαθεκέλσλ ζε έλα αξρείν θεηκέλνπ απφ ηνλ ζπγγξαθέα ηεο ηζηνζειίδαο, απηέο είλαη 

νη εηηθέηεο. Σν θείκελν ζηε ζπλέρεηα απνζεθεχεηαη σο αξρείν html, γηα λα πξνβιεζεί κέζσ 

ελφο browser, φπσο ν Internet Explorer ή ην Mozilla Firefox. Απηφ ην πξφγξακκα πεξηήγεζεο 

δηαβάδεη ην αξρείν θαη κεηαηξέπεη ην θείκελν ζε κηα νξαηή κνξθή, ειπίδνπκε θαζηζηψληαο ηε 

ζειίδα φπσο ν ζπγγξαθέαο είρε ηελ πξφζεζε λα ηελ παξνπζηάζεη. Γηα λα δεκηνπξγήζεη 

θάπνηνο ρξήζηεο ηελ δηθή ηνπ HTML ζειίδαο πξνυπνζέηεη ηελ ζσζηή ρξήζε θαηάιιεισλ 

εηηθεηψλ γηα λα επηηεπρζεί ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα. Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε απφ έλα 

ππνηππψδεο επεμεξγαζηή θεηκέλνπ κέρξη έλα ηζρπξφ γξαθηθφ επεμεξγαζηή θεηκέλνπ γηα λα 

δεκηνπξγήζεηε ζειίδεο HTML. 

 Οη εηηθέηεο είλαη απηφ πνπ δηαρσξίδεη ην θαλνληθφ θείκελν απφ ηνλ θψδηθα HTML. 

Μπνξείηε λα ηνπο αλαγλσξίζεηε, φπσο ηα ιφγηα κεηαμχ <angle-brackets>. Γηαθνξεηηθέο 

εηηθέηεο εθηεινχλ δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο. Οη ίδηεο νη εηηθέηεο δελ εκθαλίδνληαη φηαλ 

πξνβάιεηε ηε ζειίδα ζαο κέζσ ελφο browser, αιιά ηα απνηειέζκαηά ηνπο εκθαλίδνληαη. Η 

απινχζηεξεο εηηθέηεο δελ θάλνπλ ηίπνηα πεξηζζφηεξν απφ απιή κνξθνπνίεζε ζε θείκελνπ. 

 Γεδνκέλνπ φηη νη ηζηφηνπνη έγηλαλ πην δεκνθηιήο θαη νη αλάγθεο απμήζεθαλ ηφζν πνιχ 

πνπ ε HTML δελ επαξθνχζε γηα λα ηηο θαιχςεη δεκηνπξγήζεθαλ πνιιέο άιιεο γιψζζεο πνπ 

ππνζηεξίδνπλ ηελ HTML θαη επηηξέπνπλ ηελ δεκηνπξγία λέσλ πξαγκάησλ πνπ 

πνιιαπιαζηάδνπλ ηηο δπλαηφηεηέο ηεο. Σέινο ε HTML ηξνπνπνηείηαη θάζε ιίγα ρξφληα γηα λα 

αλνίμεη ν δξφκνο γηα βειηηψζεηο. 

 

 

3.3   Cascading Style Sheets (CSS) 

 

 Cascading Style Sheets (CSS) είλαη πιένλ ν ζπλήζεο ηξφπνο γηα λα θαζνξίζνπκε ηελ 

παξνπζίαζε ησλ ζειίδσλ HTML, απφ ηηο γξακκαηνζεηξέο θαη ηα ρξψκαηα ζηελ πιήξε 

δηάηαμε κηαο ζειίδαο. Δίλαη κηα γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ πνπ αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ 

γισζζψλ θχιισλ ζηπι πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ έιεγρν ηεο εκθάληζεο ελφο εγγξάθνπ 

πνπ έρεη γξαθηεί κε κηα γιψζζα ζήκαλζεο. 

 Υξεζηκνπνηείηαη δειαδή γηα ηνλ έιεγρν ηεο εκθάληζεο ελφο εγγξάθνπ πνπ γξάθηεθε ζε 

γιψζζα HTML, δειαδή γηα ηνλ έιεγρν ηεο εκθάληζεο κηαο ηζηνζειίδαο θαη γεληθφηεξα ελφο 

ηζηνηφπνπ. Δίλαη πνιχ πην απνηειεζκαηηθή απφ ηε ρξήζε HTML ζε θάζε ζειίδα γηα λα 

νξίζεηε ηελ εκθάληζε ηνπ site ζαο. Γηα κηα φκνξθε θαη θαινζρεδηαζκέλε ηζηνζειίδα ε ρξήζε 

ηεο CSS θξίλεηαη σο απαξαίηεηε. 

 

 

3.4   Javascript 

 

 Η JavaScript είλαη κηα γιψζζα δέζκεο ελεξγεηψλ (scripting language) πνπ ζρεδηάζηεθε 

θαηά θχξην ιφγν γηα ηελ πξνζζήθε δηαδξαζηηθφηεηαο ζε ηζηνζειίδεο θαη ηε δεκηνπξγία 

εθαξκνγψλ Web. Η γιψζζα εθαξκφζηεθε γηα πξψηε θνξά απφ ηελ Netscape 

Communications Corp ζηηο Netscape Navigator 2 beta (1995). Η JavaScript είλαη δηαθνξεηηθή 

απφ ηε γιψζζα Java (πνπ αλαπηχρζεθε ζηε δεθαεηία ηνπ 1990 ζην Sun Microsystems).   

 



 ΚΕΦΑΛΑΙΟ – 3  | ΟΡΟΙ & ΕΝΝΟΙΕ – ΘΕΩΡΙΑ & ΟΡΙΜΟΙ 

13 
 

 Χζηφζν, νη δχν γιψζζεο κπνξνχλ λα ζπλεξγάδνληαη θαιά. Πξνγξάκκαηα JavaScript 

απφ ηελ πιεπξά ηνπ client(client side), ή δέζκεο ελεξγεηψλ(scripts), κπνξεί λα ελζσκαησζνχλ 

άκεζα ζηνλ πεγαίν θψδηθα HTML ησλ ηζηνζειίδσλ. Αλάινγα κε ηελ πξφζεζε ηνπ 

πξνγξακκαηηζηή, scripts κπνξνχλ λα ηξέμνπλ φηαλ ν ρξήζηεο αλνίγεη ηε ζειίδα Web, θάλεη 

θιηθ ή ζέξλεη θάπνην ζηνηρείν ηεο ζειίδαο κε ην πνληίθη, πηέδεη έλα θνπκπί ζην πιεθηξνιφγην, 

ππνβάιιεη κηα θφξκα, ή αθήλεη ηε ζειίδα. 

 

 

3.5   Asynchronous JavaScript and XML 

 

 Ajax (Asynchronous JavaScript and XML)  είλαη κηα νκάδα αιιειέλδεησλ ηερληθψλ 

αλάπηπμεο ηζηνζειίδσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ πιεπξά ηνπ πειάηε γηα λα 

δεκηνπξγήζνπκε αζχγρξνλεο εθαξκνγέο web. Με ηελ ηερλνινγία Ajax, web εθαξκνγέο 

κπνξνχλ λα ζηείινπλ δεδνκέλα θαη λα αλαθηήζνπλ δεδνκέλα απφ έλα δηαθνκηζηή αζχγρξνλα 

(ζην παξαζθήλην), ρσξίο λα παξεκβαίλεη κε ηελ εκθάληζε θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηεο 

ππάξρνπζαο ζειίδαο. Σα δεδνκέλα κπνξνχλ λα αλαθηεζνχλ ρξεζηκνπνηψληαο ην αληηθείκελν 

XMLHttpRequest. Παξά ην φλνκα, ε ρξήζε ηεο XML δελ απαηηείηαη (JSON ρξεζηκνπνηείηαη 

ζπρλά αλη 'απηνχ), θαζψο θαη ηα αηηήκαηα δελ ρξεηάδεηαη λα είλαη αζχγρξνλα. 

 

 Η ηερλνινγία Ajax δελ είλαη κηα εληαία ηερλνινγία, αιιά κηα νκάδα ηερλνινγηψλ. 

HTML θαη CSS κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε ζπλδπαζκφ γηα ηε δεκηνπξγία θαη ηηο 

πιεξνθνξίεο ζηπι κηαο ζειίδαο. Σν DOM είλαη πξνζβάζηκν κε JavaScript γηα λα εκθαλίδεη 

δπλακηθά θαη λα επηηξέπεη ζην ρξήζηε λα αιιειεπηδξά κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

παξνπζηάδνληαη. Η JavaScript θαη ην αληηθείκελν XMLHttpRequest παξέρεη κηα κέζνδν γηα 

ηελ αληαιιαγή δεδνκέλσλ αζχγρξνλα κεηαμχ browser θαη server γηα λα απνθχγεη ηελ πιήξε 

επαλαθφξησζε ηεο ζειίδαο. 

 

 Η ηερλνινγία AJAX απηή ηε ζηηγκή απνηειεί ηε πην ζχγρξνλε ηερλνινγία ζηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ ζην internet, δίλνληαο δηαδξαζηηθέο δπλαηφηεηεο ζε έλα δπλακηθφ site, 

κεηαηξέπνληαο ην απφ έλα απιφ site ζε κηα δηαδηθηπαθή εθαξκνγή. 

 

 

3.6   PHP 

 

 H PHP είλαη κηα γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ γεληθήο ρξήζεο πςεινχ επηπέδνπ, πνπ 

ζρεδηάζηεθε γηα ηε δεκηνπξγία δπλακηθψλ ηζηνζειίδσλ. Με ηνλ φξν δπλακηθή ελλνείηαη κηα 

ηζηνζειίδα πνπ κπνξεί λα ηξνπνπνηνχληαη απφ ην δηαρεηξηζηή ηνπο online ή λα 

δηαθνξνπνηείηαη, αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ρξήζηε πνπ ηηο πξνβάιεη, φπσο γηα 

παξάδεηγκα, ην ιεηηνπξγηθφ ηνπ ζχζηεκα, ε δηεχζπλζε IP ηνπ θ.ά.. Η ζχληαμε ηεο έρεη 

δαλεηζηεί ζηνηρεία απφ γιψζζεο φπσο C, Java θαη Perl κε θάπνηεο θπζηθά απζεληηθέο 

πξνζζήθεο θαη ραξαθηεξηζηηθά. 

 

 Σν 1994 ήηαλ ε ρξνληά πνπ δεκηνπξγήζεθε ε ΡΗΡ, φπνπ ήηαλ αξρηθά ε δνπιεηά ελφο 

αηφκνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ Rasmus Lerdorf. Σν 2011 ήηαλ ζε ρξήζε πεξίπνπ ζε δέθα 

εθαηνκκχξηα ηνκείο παγθφζκηα θαη απηφο ν αξηζκφο απμάλεηαη γξήγνξα. Σν φλνκα ΡΗΡ/FI, 

φπσο αξρηθά νλνκάζηεθε ε PHP, ζήκαηλε Personal Home Page/Form Interpreter ( 

πξνζσπηθή αξρηθή ζειίδα ), αιιά ζηε ζπλέρεηα άιιαμε ζχκθσλα κε κηα ζχκβαζε, ηε GNU 

θαη ηψξα ηα αξρηθά PHP ζεκαίλνπλ Hypertext Preprocessor (πξνεπεμεξγαζηήο θεηκέλνπ 
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PHP ). Η ζεκεξηλή βαζηθή έθδνζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαηά θφξνλ, φπσο θαίλεηαη θαη 

παξαθάησ είλαη ε ΡΗΡ 5. 

 

 Η PHP ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ ρεηξηζκφ ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη εξγαζηψλ πνπ ζα 

δηεθπεξαηψλεη κηα ηζηνζειίδα. Ο θψδηθαο ζε γιψζζα PHP πνπ γξάθεηαη γηα κηα ηζηνζειίδα 

δελ γίλεηαη άκεζα αληηιεπηφο αιιά κεηά απφ ηελ επέκβαζε ηνπ ρξήζηε ζηελ ηζηνζειίδα. 

Παξαδείγκαηα ρξήζεο PHP γηα ηνλ ρεηξηζκφ ηζηνζειίδσλ είλαη ε εγγξαθή ρξεζηψλ (user 

registration), ηα forum, ηα wiki θ.ά..  

 

 Μηα ζειίδα PHP πεξλά απφ επεμεξγαζία απφ έλα ζπκβαηφ δηαθνκηζηή ηνπ Παγθφζκηνπ 

Ιζηνχ (π.ρ. Apache), ψζηε λα παξαρζεί ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ην ηειηθφ πεξηερφκελν, πνπ ζα 

ζηαιεί ζην πξφγξακκα πεξηήγεζεο ησλ επηζθεπηψλ ζε κνξθή θψδηθα HTML. Μπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ δηαρείξηζε δεδνκέλσλ κέζα ζε βάζεηο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ MySQL.  

  

 Μπνξεί δειαδή λα ζπλδέεηαη ζε κηα βάζε δεδνκέλσλ κε θαηάιιειεο ζπλαξηήζεηο θαη 

λα εηζάγεη, λα δηαγξάθεη, λα επεμεξγάδεηαη θαη λα παξνπζηάδεη εγγξαθέο. Ο ζπλδπαζκφο 

Linux-Apache-PHP-MySQL, είλαη ε πην δεκνθηιήο πιαηθφξκα εθηέιεζεο ηζηνζειίδσλ θαη 

είλαη γλσζηφο κε ην αθξσλχκην LAMP. Παξφκνηα, ν ζπλδπαζκφο */Apache/PHP/MySQL 

νλνκάδεηαη *AMP, φπνπ ην πξψην αξρηθφ αληηζηνηρεί ζηελ πιαηθφξκα, ζηελ νπνία 

εγθαζίζηαληαη ν Apache, ε PHP θαη ε MySQL (π.ρ. Windows, Mac OS X).  

 

 Η PHP κπνξεί λα ζπγθξηζεί κε ηνπο βαζηθνχο αληαγσληζηέο ηεο φπσο ε Perl, ηα 

Microsoft Active Server Pages (ASP) θαη ηα Java Server Pages ( JSP ). ε ζρέζε ινηπφλ κε 

απηά έρεη πνιιά πιενλεθηήκαηα: 

 

 Αποηελεζμαηικόηηηα και απόδοζη 

Σν γεγνλφο φηη κε έλαλ απιφ δηαθνκηζηή κπνξεί λα εμππεξεηεζεί έλαο κεγάινο αξηζκφο 

επηζθεπηψλ θαζεκεξηλά ηελ θαζηζηά πνιχ απνηειεζκαηηθή θαη θαιχηεξε απφ ηνπο 

αληαγσληζηέο ηεο ζχκθσλα κε δνθηκέο πνπ δεκνζηεχζεθαλ απφ ηελ Zend Technologies ( 

http://www.zend.com). 

 

 Έηοιμερ ενζωμαηωμένερ βιβλιοθήκερ 

Γηαζέηεη πνιιέο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο ζρεηηθέο κε ην WEB ε νπνίεο είλαη ελζσκαησκέλεο ζε 

βηβιηνζήθεο. Γεκνθηιήο ιεηηνπξγίεο ηνπ δηαδηθηχνπ φπσο ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, 

δεκηνπξγία PDF, δεκηνπξγία εηθφλσλ δπλακηθά, ζχλδεζε κε άιιεο ππεξεζίεο δηθηχνπ θαη 

πνιιέο άιιεο γίλνληαη κε ιίγεο γξακκέο θψδηθα.  

 

 Γιαζύνδεζη με βάζειρ δεδομένων 

Η PHP δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνλ πξνγξακκαηηζηή λα ζπλδεζεί γξήγνξα θαη απιά κε πνιιά 

ζπζηήκαηα βάζεσλ δεδνκέλσλ φπσο MySQL, PostgreSQL, Oracle, Sybase θαζψο θαη κε ηηο 

βάζεηο δεδνκέλσλ ηεο Microsoft κε  ηελ ρξήζε ελφο πξνγξάκκαηνο νδήγεζεο Open Database 

Connectivity Standard (ODBC). 

 

 Δςκολία μάθηζηρ 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ ε ζχληαμε ηεο PHP έρεη δαλεηζηεί ζηνηρεία απφ γιψζζεο 

φπσο C, Java θαη Perl γεγνλφο πνπ ηελ θάλεη εχθνιε ζηελ εθκάζεζε θαη ηελ ρξήζε απφ 

πξνγξακκαηηζηέο πνπ γλσξίδνπλ απηέο ηεο γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ. 

 

 

 Υαμηλό κόζηορ 

http://www.zend.com/
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Η ΡΗΡ είλαη γιψζζα αλνηρηνχ θψδηθα θαη είλαη δσξεάλ . Μπνξείηε λα θαηεβάζεηε ηελ 

ηειεπηαία έθδνζε απφ ην http://www.php.net , ρσξίο ρξέσζε. 

 

 Μεηαθεπζιμόηηηα 

Ο θψδηθαο πνπ γξάθεη έλαο πξνγξακκαηηζηήο ζε PHP δνπιεχεη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ρσξίο 

αιιαγέο ζε νπνηνδήπνηε ζχζηεκα ηξέρεη PHP. Απηφ γίλεηαη γηαηί ε PHP είλαη δηαζέζηκε ζε 

πνιιά ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα φπσο LINUX (Solaris, Ubuntu θ.α.) αιιά θαη ζε εκπνξηθά 

ιεηηνπξγηθά φπσο Microsoft Windows. 

 

 Ανοισηόρ κώδικαρ πποέλεςζηρ 

Η ΡΗΡ είλαη γιψζζα αλνηρηνχ θψδηθα φπσο έρεη αλαθεξζεί παξαπάλσ θαη σο εθ ηνχηνπ φηη 

αιιαγέο ζέιεη λα θάλεη ε πξνγξακκαηηζηήο γηα λα εμππεξεηήζεη ηηο αλάγθεο ηεο εθαξκνγήο 

ηνπ κπνξεί λα ηηο θάλεη θαη λα επεθηείλεη ηηο δπλαηφηεηεο ηεο γιψζζαο ρσξίο λα πεξηκέλεη ηνλ 

θαηαζθεπαζηή γηα δηνξζψζεηο, πξνζζήθεο θαη αλαβαζκίζεηο. 

 

 

3.7   MySQL 

 

Η MySQL είλαη έλα πνιχ δπλαηφ θαη γξήγνξν, ζχζηεκα δηαρείξηζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ. Μηα 

βάζε δεδνκέλσλ επηηξέπεη λα απνζεθεχεη ,λα αλαδεηάεη, λα ηαμηλνκεί θαη λα αλαθαιεί ηα 

δεδνκέλα πνπ επηζπκεί έλαο ρξήζηεο πνιχ απνηειεζκαηηθά.  

 

Ο MySQL δηαθνκηζηήο ειέγρεη ηελ πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα, γηα λα κπνξνχλ λα δνπιεχνπλ 

πνιινί ρξήζηεο ηαπηφρξνλα , γηα λα παξέρεη γξήγνξε πξφζβαζε θαη λα δηαζθαιίδεη φηη κφλν 

πηζηνπνηεκέλνη ρξήζηεο κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε. Άξα, ε MySQL είλαη έλαο 

πνιπλεκαηηθφο δηαθνκηζηήο πνιιαπιψλ ρξεζηψλ.  

 

Υξεζηκνπνηεί ηελ SQL (Structured Query Language) ηελ ηππηθή γιψζζα εξσηεκάησλ γηα 

βάζεηο δεδνκέλσλ. H MySQL κεηξά πάλσ απφ 11 εθαηνκκχξηα ρξήζηεο παγθνζκίσο, είλαη 

δηαζέζηκε απφ ην 1996 αλ θαη ε ηζηνξίαο ηεο μεθηλά απφ ην 1979. 

 

Οη θπξηφηεξνη αληαγσληζηέο ηεο MySQL είλαη νη PostgreSQL, Microsoft SQL θαη Oracle. H 

MySQL έρεη ζαθψο πνιιά πιενλεθηήκαηα, φπσο εχθνιε δηακφξθσζε θαη κάζεζε, ρακειφ 

θφζηνο θαη ν θψδηθαο πξνέιεπζεο είλαη δηαζέζηκνο. Η MySQL είλαη ρσξίο ακθηβνιία πνιχ 

γξεγνξφηεξε απφ ηνπο αληαγσληζηέο ηεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ - 4 

 

ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΗ SQL 

 

4.1.  Ιζηοπικά ζηοισεία 

 

 Sequel: H SQL ζρεδηάζηεθε απφ ηελ IBM θαη αξρηθά νλνκαδφηαλ SEQUEL (Structured 

English Query Language) 

 

 SQL: ήκεξα ην SQL ζεκαίλεη Structured Query Language θαη απνηειεί ηελ θνηλή 

γιψζζα φισο ησλ ρεζηαθψλ ΓΒΓ 

 

 Πξνθνξά: Σα αξρηθά SQL δηαβάδνληαη δηεζλψο. 

 

 SEQUEL ... θαη ζηελ Διιάδα S-Q-L. 

 

 Τινπνηήζεηο ηεο SQL 

 - SQL-1 SQL-86 

 - SQL-2 SQL-92 

 - SQL-3 SQL-99 

 

 

4.2.  ςζσεηιζμοί  

  

 

Έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ιφγνπο ηεο απφιπηεο επηθξάηεζεο ησλ ρεζηαθψλ ΒΓ είλαη 

φηη εμαζθαιίδεη  κεηαθεξζηκφηεηα κεηαμχ ησλ ρεζηαθψλ  ΓΒΓ. Τπάξρνπλ βέβαηα 

δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ ησλ πινπνηήζεσλ ηεο SQL ζηα εκπνξηθά ΓΒΓ φκσο κε ιίγν 

πξνζνρή απηά μεπεξληνχληαη. Δπίζεο κπνξνχκε λα γξάθνπκε SQL εληνιέο (πξνγξάκκαηα) 

θαη απηέο λα εθηεινχληαη ζε πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο κεηαμχ ηνπο πιαηθφξκεο. 

 Η γιψζζα SQL ζρεηίδεηαη κε ηε ζρεζηαθή άιγεβξα. Οη πξάμεηο ηεο ρεζηαθήο 

Άιγεβξαο παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ δηαθφξσλ αηηεκάησλ πξνο ην 

ρεζηαθφ ΓΒΓ αιιά επηπιένλ θαη γηα ηελ επεμεξγαζία θαη ηε βειηηζηνπνίεζε εξσηήζεσλ 

ζε έλα ρεζηαθφ ΓΒΓ. 

Οη δηαηππψζεηο ζρεζηαθψλ πξάμεσλ ζηελ SQL είλαη πην απιή ππφζεζε απφ φηη ζηελ 

ζρεζηαθή άιγεβξα πνπ  πξέπεη λα νξίζνπκε αθξηβψο κε πνηα ζεηξά ζα εθηειεζηνχλ νη πξάμεηο 

κηαο ζχλζεηεο έθθξαζεο, ελψ ζηελ SQL κπνξνχκε λα πεξηγξάςνπκε ζε πην ςειφ επίπεδν ηελ 

εξψηεζε/πξάμε θαη αλαιακβάλεη ην ΓΒΓ λα ηελ εθηέιεζε κε απνδνηηθφ ηξφπν. 

 ηελ SQL δειψλνπκε απιά ηη ζέινπκε λα θάλνπκε θαη βαζίδεηαη ζην ζρεζηαθφ 

ινγηζκφ πιεηάδσλ, κηα άιιε ηππηθή γιψζζα . 
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4.3.  Γςναηόηηηερ ηηρ SQL 

 

  

Η SQL είλαη κηα πιήξεο γιψζζα βάζεσλ δεδνκέλσλ πνπ πεξηιακβάλεη εληνιέο γηα: 

 

- νξηζκφ δεδνκέλσλ (ΓΟΓ – DDL Data Definition Language) 

- ελεκέξσζε (ΓΥΓ – DML Data Manipulation Language) 

- εξσηήζεηο (ΓΥΓ – Query Language).  

 

Δπηπιένλ, ππνζηεξίδεη ηνλ: 

 

- -  νξηζκφ φςεσλ (views) 

- -  πξνζδηνξηζκφ αζθάιεηαο, δηθαησκάησλ θηι. 

- -  νξηζκφ πεξηνξηζκψλ αθεξαηφηεηαο (integrity constraints) 

- -  έιεγρν δνζνιεςηψλ (transactions). 

 

Δπίζεο ζε πνιιέο γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ γεληθνχ ζθνπνχ επηηξέπεηαη ε εκθχηεπζε 

εληνιψλ SQL, φπσο είλαη ε Java, C/C++, C#, Pascal/Delphi, Visual Basic, php, ... 

 

 

4.4.  Οπιζμόρ δεδομένων 

 

 Οξνινγία: 

- πίλαθαο (table) – ζρέζε 

 

- γξακκή (row) – πιεηάδα 

 

- ζηήιε (column) - γλψξηζκα 

 Δπηπιένλ έλλνηεο: 

- ρήκα (schema): Οκαδνπνηνχληαη πίλαθεο θαη άιια δνκηθά ζηνηρεία πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ ίδηα βάζε δεδνκέλσλ, φπσο φςεηο, δηθαηψκαηα, ... 

 

- Κάζε ζρήκα έρεη έλα φλνκα θαη θάπνηα ηαπηφηεηα εμνπζηνδφηεζεο. 

 ηελ ORACLE: Γηα θάζε ινγαξηαζκφ νκάδαο νξίδεηαη απηφκαηα θαη έλα δηθφ ηεο 

ζρήκα 

 Κάζε νκάδα δνπιεχεη ζε έλα δηθφ ηεο ζρήκα, ψζηε λα δνπιεχεη ζε κηα δηθηά ηεο ΒΓ. 

 

 

4.5.  Καηάλογορ (Catalog) 

 

 Σν χζηεκα Γηαρείξηζεο Βάζεσλ Γεδνκέλσλ έλα ζχλνιν απφ κεραληζκνχο θαη 

δεδνκέλα γηα ηε δηαρείξηζε ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ. Μία θεληξηθή δνκή είλαη ν 
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ΚΑΣΑΛΟΓΟ (catalog) πνπ πεξηιακβάλεη κηα ζπιινγή ζρεκάησλ. Αθνξνχλ ηνλ δηαρεηξηζηή 

ηεο βάζεο δεδνκέλσλ (DBA – Database Administrator). 

 

 

4.6.  Βαζικέρ ενηολέρ ηηρ SQL 

 

 Αιιαγή Κσδηθνχ (Password)  

-Δληνιή SQL γηα ηελ αιιαγή password (ζηελ oracle): 

 
ALTER USER nikos 

IDENTIFIED BY m8yted; 

 

 Γηαρείξηζε ρήκαηνο ΒΓ 

 
CREATE 

ALTER 

DROP 

 

 Γηαρείξηζε Γεδνκέλσλ 

 
INSERT 

UPDATE 

DELETE 

 

 Δξσηήκαηα (Queries) 

 
SELECT 

 

 DDL: CREATE TABLE 

 
CREATE TABLE EMPLOYEE ( 

 NAME VARCHAR(15) 

); 

 

 DDL: DROP TABLE 

 

 
CREATE TABLE EMPLOYEE  

( 

 NAME VARCHAR(15) 

); 

 
DROP TABLE EMPLOYEE; 

 

DROP TABLE EMPLOYEE CASCADE  

 CONSTRAINTS; 

 DDL: ALTER TABLE 
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CREATE TABLE EMPLOYEE 

 ( 

ID INTEGER,  

NAME VARCHAR(15) 

); 

 

ALTER TABLE EMPLOYEE 

ADD AGE INTEGER; 

ALTER TABLE EMPLOYEE 

DROP COLUMN AGE; 

 

 CONSTRAINTS 

 
CREATE TABLE EMPLOYEE 

( 

ID INTEGER PRIMARY KEY, 

NAME VARCHAR(15) NOT NULL 

); 

 

ALTER TABLE ADD AGE; 

DROP TABLE EMPLOYEE CASCADE 

CONSTRAINTS; 

 

 Γεκηνπξγία/Γηαγξαθή Πίλαθα 

 
CREATE TABLE EMPLOYEE  

( 

NAME VARCHAR(15) 

); 

 

DROP TABLE EMPLOYEE; 

 

DROP TABLE EMPLOYEE CASCADE 

CONSTRAINTS; 

 

 

4.7.   Πεπιοπιζμοί 

 

Οη πεξηνξηζκνί ηνπ ζρεζηαθνχ κνληέινπ δεδνκέλσλ: 

 Πεδίν Οξηζκνχ: Ο ηχπνο δεδνκέλσλ ηνπ πεδίνπ/ζηήιεο ηνπ πίλαθα. 

 Kιεηδί 

 Primary Key 

 Unique 

 Αθεξαηφηεηα Οληνηήησλ 

 Αλαθνξηθή Αθεξαηφηεηα 
ALTER TABLE employee ADD CONSTRAINT 

FK_PROIST FOREIGN KEY(employer) 

References employee(ID); 
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4.8.   Γημιοςπγία πίνακα 

 

CREATE TABLE supermarket.EMPLOYEE 

( 

NAME VARCHAR(15) 

); 

 

CREATE TABLE warehouse.SUPPLIER ( 

NAME VARCHAR(15) 

); 

 

 Για να δει ζνασ χριςτθσ όλουσ τουσ πίνακζσ του: 

 

 SELECT TABLE_NAME 

 FROM USER_TABLES; 

 

 Για να δει ο DBA όλουσ τουσ πίνακεσ ενόσ χριςτθ: 

 

 SELECT * FROM DBA_TABLES 

 WHERE OWNER = ‘supermarket'; 

 

 

4.9.  DML: Insert 

 

 τθν απλι τθσ μορφι, χρθςιμοποιείται για τθν ειςαγωγι μιασ θ περιςςοτζρων 

πλειάδων (γραμμών/εγγραφών) ςε μια ςχζςθ/πίνακα. Η ςειρά των γνωριςμάτων πρζπει να 

είναι ίδια με τθ ςειρά των γνωριςμάτων/πεδίων/ςτθλών του πίνακα. Παράδειγμα: 

 

INSERT INTO EMPLOYEE 

VALUES ('Mathiou','Nikos', '694578622', '12-JUL-86', 

  Papanastasiou,Heraklion,Crete', 'M', 71305, 

  '54635424', 6 ); 

 

 Εναλλακτικά θ Insert μπορεί να χρθςιμοποιθκεί δθλώνοντασ ρθτά τα γνωρίςματα τα 

οποία αντιςτοιχοφν ςτισ τιμζσ τθσ νζασ πλειάδασ: 

 Γνωρίςματα με τιμι NULL μποροφν να παραλειφκοφν. Παράδειγμα:  

 Ειςαγωγι πλειάδασ για ζναν νζο εργαηόμενο EMPLOYEE για τον οποίο γνωρίηουμε 

μόνο το μικρό όνομα, το επίκετο και τον ΑΣ. 
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INSERT INTO EMPLOYEE (FNAME, LNAME, SSN) 

VALUES ('Mathiou','Nikos','694578622' 

); 

 

 

4.10.   DML: DELETE 

 

 Διαγράφει πλειάδεσ από μια ςχζςθ. Με χριςθ του όρου WHERE μποροφμε να 

προςδιορίηουμε τισ πλειάδεσ που κα διαγραφοφν. Μια εντολι delete διαγράφει πλειάδεσ 

από ζναν πίνακα (εκτόσ εάν υπάρχουν περιοριςμοί αναφορικισ ακεραιότθτασ και θ δοκεί 

ςυνκικθ CASCADE). 

 

 Σο πλικοσ των γραμμών που διαγράφει θ εντολι delete εξαρτάται από τθ ςυνκικθ 

where. Εάν δεν οριςτεί ςυνκικθ WHERE-clause τότε θ εντολι διαγράφει όλεσ τισ γραμμζσ 

του πίνακα. 

  

ε αυτι τθν περίπτωςθ ο πίνακασ κα δεν κα περιζχει καμία γραμμι μετά τθν εντολι delete 

(ο πίνακασ όμωσ δεν κα ζχει διαγραφεί !) Προςοχι ςτουσ περιοριςμοφσ αναφορικισ 

ακεραιότθτασ. 

 

 Παξαδείγκαηα: 

 
  DELETE FROM EMPLOYEE 

  WHERE LNAME=’Mathiou’; 

 

  DELETE FROM EMPLOYEE 

  WHERE SSN=’987654321’; 

 

  DELETE FROM EMPLOYEE 

  WHERE DNO IN 

   (SELECT DNUMBER  

   FROM DEPARTMENT 

   WHERE DNAME=’Research’ 

   ); 

   

  DELETE FROM EMPLOYEE; 

 

 

4.11.   DML: UPDATE 

 

Μεηαβνιή ησλ ηηκψλ ησλ πεδίσλ ζε κία ή πεξηζζφηεξεο γξακκέο ηνπ πίλαθα. 

 

 where: Μηα ζπλζήθε where θαζνξίδεη πνηεο γξακκέο ζα ηξνπνπνηεζνχλ 
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 set: Σν ηκήκα SET νξίδεη πνηα γλσξίζκαηα ζα ελεκεξσζνχλ θαη πνηεο ζα είλαη νη 

λέεο ηηκέο ηνπο 

 

Κάζε εληνιή ελεκεξψλεη πιεηάδεο πνπ αλήθνπλ ζηελ ίδηα ζρέζε. Η αλαθνξηθή 

αθεξαηφηεηα ζα πξέπεη λα ηεξεζεί. 

 

Παξάδεηγκα 1: 

Αιιαγή ηνπ πεδίνπ location θαη ηνπ ππεχζπλνπ ηκήκαηνο ηνπ project κε αξηζκφ: 

 
  UPDATE PROJECT 

  SET PLOCATION = Papanastasiou',  

  DNUM = 5 

  WHERE PNUMBER=10; 

 

 

Παξάδεηγκα 2:  

Αχμεζε 10% ζε φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ ηκήκαηνο 'Research„: 
 

U6: UPDATE EMPLOYEE 

SET SALARY = SALARY *1.1 

WHERE DNO IN (SELECT DNUMBER 

  FROM DEPARTMENT 

  WHERE DNAME='Research'); 

 

Παξαηήξεζε: Η λέα ηηκή ηνπ πεδίνπ κηζζφο εμαξηάηαη απφ ηελ αξρηθή ηηκή ηνπ πεδίνπ 

Η αλαθνξά ζην πεδίν SALARY δεμηά απφ ην “= “ αλαθέξεηαη ζηελ αξρηθή ηηκή 

αξηζηεξά απφ ην “= “ αλαθέξεηαη ζηελ λέα ηηκή. 

 

 

4.12.   Δπωηήμαηα SQL (Queries) 

 

 Απιά εξσηήκαηα SQL 

 

 χλζεηα SQL Queries 

 

 Δκθσιηαζκέλα SQL Queries 

 

 

4.12.1.   Απιά SQL Queries 

 

 

 Σα βαζηθά εξσηήκαηα SQL αληηζηνηρνχλ ζηηο πξάμεηο SELECT, PROJECT, θαη JOIN 

ηεο ζρεζηαθήο άιγεβξαο. Έλα απιφ παξάδεηγκα εξσηήκαηνο ζε έλαλ πίλαθα: 

 

- Query 0: Αλάθηεζε ηεο εκεξνκελίαο γέλλεζεο θαη ηεο δηεχζπλζεο ηνπ εξγαδφκελνπ κε 

φλνκα: 'Nick M. Mathiou'. 
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  Q0: SELECT  BDATE, ADDRESS 

  FROM    EMPLOYEE 

  WHERE   FNAME='Nick' AND MINIT='M’ 

      AND LNAME='Mathiou’ 

 

Μνηάδεη κε ην δεπγάξη ησλ πξάμεσλ SELECT-PROJECT ηεο ζρεζηαθήο άιγεβξαο. Σν 

SELECT θαζνξίδεη ηα γλσξίζκαηα γηα ην projection θαη ην WHERE θαζνξίδεη ηε ζπλζήθε 

γηα ην selection 

 

εκείσζε: ηελ :Λ ην απνηέιεζκα επηηξέπεηαη λα έρεη πνιιαπιέο πιεηάδεο. 

 

 

- Query 1: Αλάθηεζε ηνπ νλφκαηνο θαη ηεο δηεχζπλζεο φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ 

ηκήκαηνο 'Research„: 

 
  SELECT  FNAME, LNAME, ADDRESS 

  FROM   EMPLOYEE, DEPARTMENT 

  WHERE  DNAME='Research' 

  AND   DNUMBER=DNO; 

 

 

Μνηάδεη κε ηηο πξάμεηο SELECT-PROJECT-JOIN ηεο ζρεζηαθήο άιγεβξαο 

 

(DNAME='Research') είλαη ε ζπλζήθε επηινγήο (selection condition) 

(DNUMBER=DNO) είλαη ε ζπλζήθε join condition. 

 

- Query 2: Γηα θάζε έξγν κε ηνπνζεζία in 'Heraklion', λα βξεζνχλ ν θσδηθφο ηνπ έξγνπ, 

ην ππεχζπλν ηκήκα, ην φλνκα, δηεχζπλζε, εκεξ. γέλλεζεο ηνπ δηεπζπληή ηνπ 

ππεχζπλνπ ηκήκαηνο. 

 
  SELECT  PNUMBER, DNUM, LNAME, BDATE, ADDRESS 

  FROM  PROJECT, DEPARTMENT, EMPLOYEE 

  WHERE  DNUM=DNUMBER AND MGRSSN=SSN 

  AND   PLOCATION=‘Heraklion’; 

 

ην εξψηεκα ππάξρνπλ 2 ζπλζήθεο ζπλέλσζεο. 

Η ζπλζήθε ζπλέλσζεο DNUM=DNUMBER ζρεηίδεη ην έξγν κε ην ππεχζπλν ηκήκα. 

Η ζπλζήθε ζπλέλσζεο MGRSSN=SSN ζρεηίδεη ην ππεχζπλν ηκήκα κε ηνλ εξγαδφκελν πνπ 

δηεπζχλεη ην ηκήκα. 

 

 

4.12.2.   χλζεηα SQL queries 

 

Αζάθεια και Πλήπη Ονόμαηα 

 

Ολφκαηα Πεδίσλ: ηελ SQL, ηα νλφκαηα ησλ πεδίσλ ζε θάζε ζρέζε είλαη ηνπηθά. 

Ίδια Ονόματα: Δπνκέλσο δχν πεδία πνπ αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθέο ζρέζεηο (πίλαθεο). 

κπνξνχλ λα έρνπλ ην ίδην φλνκα, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη ζρεηίδνληαη. 
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Πρόθεμα: Όηαλ ζε κηα εληνιή SQL ππάξρεη πεξίπησζε λα πξνθχςεη αζάθεηα κπνξνχκε λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε ζην φλνκα ηνπ πεδίνπ σο πξφζεκα ην φλνκα ηεο ζρέζεο ζηελ νπνία 

αλήθεη. 

 

Παξάδεηγκα: 

Δάλ ππάξρεη πεδίν NAME ζηνλ πίλαθα EMPLOYEE θαη πεδίν NAME ζηνλ πίλαθα 

DEPARTMENT θαη εκθαλίδνληαη θαη νη δχν πίλαθεο ζε έλα εξψηεκα SQL, κπνξνχκε λα 

γξάςνπκε: 
 

  SELECT   EMPLOYEE.NAME, DEPARTMENT.NAME 

  FROM … 

 

 

Φεςδώνςμα (Aliases) 

Μία ζρέζε είλαη πηζαλφ λα εκθαλίδεηαη πεξηζζφηεξεο απφ κία θνξέο ζε έλα εξψηεκα SQL. 

Φεπδψλπκα: ηελ πεξίπησζε απηή (αιιά θαη θάζε άιιε πεξίπησζε) κπνξνχκε λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε ςεπδψλπκα γηα ην φλνκα ηεο ζρέζεο 

 

Παξάδεηγκα: 

Γηα θάζε εξγαδφκελν, λα βξεζεί ην φλνκα ηνπ εξγαδνκέλνπ θαη ην φλνκα ηνπ πξντζηακέλνπ 

ηνπ. 

 
  SELECT  E.FNAME, E.LNAME, S.FNAME, S.LNAME 

  FROM  EMPLOYEE E, EMPLOYEE S 

  WHERE  E.SUPERSSN=S.SSN 

Παξάδεηγκα: 

Γηα θάζε εξγαδφκελν, λα βξεζεί ην φλνκα ηνπ εξγαδνκέλνπ θαη ην φλνκα ηνπ πξντζηακέλνπ 

ηνπ 

 
 SELECT  E.FNAME, E.LNAME, S.FNAME, S.LNAME 

 FROM  EMPLOYEE E, EMPLOYEE S 

 WHERE  E.SUPERSSN=S.SSN 

 

Σα νλφκαηα E θαη S είλαη ςεπδψλπκα γηα ηε ζρέζε EMPLOYEE.  

Μπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε ην E θαη ην S σο δχν δηαθνξεηηθά (ππνζεηηθά) αληίγξαθα ηεο 

ζρέζεο EMPLOYEE. Σν E αλαπαξηζηά ηελ νληφηεηα EMPLOYEE ζην ξφιν ηνπ 

εξγαδφκελνπ. Σν S αλαπαξηζηά ηελ νληφηεηα EMPLOYEE ζην ξφιν ηνπ πξντζηακέλνπ. 

 

 

Αζαθή Ονόμαηα και Μεηονομαζία 

 
 SELECT  ONOMA, ERGAZOMENOS.ONOMA, DIEYHYNSH 

 FROM   ERGAZOMENOS, TMHMA 

 WHERE   TMHMA.ONOM = ‘RESEARCH’ 

 AND    TMHMA.KOD_TMHM=ERGAZOMENOS.KOD_TMHM; 

 SELECT   E.ONOMA, E.EPITHETO, S.ONOMA, S.EPITHETO 

 FROM   ERGAZOMENOS E, ERGAZOMENOS S 
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 WHERE   E.PROISTAMENOS = S.AT; 

 SELECT   S.NAME AS ONOMA 

 FROM   STUDENT S, STUDENT T 

 WHERE   S.AM = T.AM; 

 

 

Δπώηημα σωπίρ ηον όπο WHERE 

 

WHERE: Όηαλ ιείπεη ν φξνο WHERE απφ έλα εξψηεκα, δελ νξίδεηαη θακία ζπλζήθε γηα ηελ 

επηινγή ησλ εγγξαθψλ (πιεηάδσλ) ηεο ζρέζεο. Δπνκέλσο επηιέγνληαη φιεο νη πιεηάδεο πνπ 

παξάγνληαη απφ ηνλ φξν FROM. 

 

 WHERE TRUE: Οπζηαζηηθά είλαη ζα λα ρξεζηκνπνηνχκε ηε ζπλζήθε WHERE TRUE 

 

Παξάδεηγκα: 

Να αλαθηεζνχλ νη αξηζκνί ηαπηφηεηαο φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 
 SELECT   SSN 

 FROM  EMPLOYEE; 

 

 

Καπηεζιανό Γινόμενο: 

Δάλ νξηζζνχλ 2 ή πεξηζζφηεξεο ζρέζεηο ζηνλ φξν FROM θαη δελ ππάξρεη φξνο WHERE, ην 

απνηέιεζκα ηνπ εξσηήκαηνο ζα είλαη ην θαξηεζηαλφ γηλφκελν 

Παξάδεηγκα: 
 

 SELECT   SSN, DNAME 

 FROM  EMPLOYEE, DEPARTMENT; 

 

 

Σο ζύμβολο * 

 

Όια ηα γλσξίζκαηα: Γειψλνληαο ην ζχκβνιν * ζηνλ φξν SELECT δεηνχκε λα εκθαληζζνχλ 

φια ηα γλσξίζκαηα απφ ηηο πιεηάδεο πνπ ζα επηιεγνχλ 

 

Παξαδείγκαηα: 

 
 Q1C: SELECT * FROM  EMPLOYEE 

   WHERE   DNO=5 ; 

 

 Q1D: SELECT * FROM  EMPLOYEE, DEPARTMENT 

   WHERE    DNAME='Research' 

   AND    DNO=DNUMBER ; 
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Αζηεπίζκορ και Δνηολή σωπίρ Where 

 SELECT    NAME, AM 

 FROM    STUDENTS; 

 SELECT * FROM  STUDENTS; 

 

 

Distinct 

Η SQL ζε αληίζεζε κε ην ζρεζηαθφ κνληέιν δεδνκέλσλ δελ επηβάιιεη λα είλαη θάζε ζρέζε 

έλα ζχλνιν. Δπνκέλσο επηηξέπεηαη λα εκθαλίδνληαη δηπιέο θαη γεληθφηεξα πνιιαπιέο 

πιεηάδεο. Δάλ ζέινπκε λα εμαιεηθζνχλ ηπρφλ δηπιέο πιεηάδεο ζην απνηέιεζκα ελφο query 

κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηε ιέμε θιεηδί DISTINCT. 

 

Παξάδεηγκα:  

Η ιίζηα ησλ κηζζψλ φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ: 

 Q:11 SELECT   SALARY 

   FROM   EMPLOYEE; 

 

 Q:11A: SELECT   DISTINCT SALARY 

   FROM   EMPLOYEE 

 

ςνολοθεωπηηικέρ Ππάξειρ 

 

Η SQL ππνζηεξίδεη βαζηθέο ζπλνινζεσξεηηθέο πξάμεηο 

UNION: Η πξάμε ηεο έλσζεο 

INTERSECT: Σνκή ζπλφισλ 

MINUS: Γηαθνξά ζπλφισλ 

Σα απνηειέζκαηα ησλ πξάμεσλ απηψλ είλαη ζχλνια πιεηάδσλ: Δπνκέλσο δηπιέο πιεηάδεο 

εμαιείθνληαη! πκβαηφηεηα: Οη ζπλνινζεσξεηηθέο πξάμεηο εθαξκφδνληαη κφλν κεηαμχ 

ζπκβαηψλ ζρέζεσλ. Οη ζρέζεηο ζα πξέπεη λα έρνπλ ηα ίδηα γλσξίζκαηα θαη ηα γλσξίζκαηα 

πξέπεη λα εκθαλίδνληαη κε ηελ ίδηα ζεηξά. 

 

 

ύνολα: Ένωζη 

 
 SELECT    S.NAME AS ONOMA 

 FROM    STUDENT S  

 WHERE    ETOS = 3 UNION 

 SELECT   T.NAME AS ONOMA 

 FROM   STUDENT T 

 WHERE   ETOS = 4; 

 

Με δηπιφηππεο γξακκέο:  

 
 SELECT   S.NAME AS ONOMA FROM STUDENT S 
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 WHERE   ETOS = 3 

 UNION ALL 

 SELECT   T.NAME AS ONOMA 

 FROM   STUDENT T 

 WHERE   ETOS = 4; 

 

 

ύνολα: Αθαίπεζη 
 

 SELECT   DISTINCT S.NAME AS ONOMA 

 FROM   STUDENT S MINUS 

 SELECT  T.NAME   AS   ONOMA 

 FROM   STUDENT T 

 WHERE   T.SUPERVISOR=’4897’; 

 

 

ύνολα: Σομή 

 
 SELECT   DISTINCT S.NAME AS ONOMA 

 FROM   STUDENT S INTERSECT 

 SELECT   T.NAME AS ONOMA 

 FROM   STUDENT T 

 WHERE   T.SUPERVISOR = '4897'; 

 

Not In, Exists, Not Exists 

Παξάδεηγκα:  

Λίζηα φισλ ησλ έξγσλ ζηα νπνία απαζρνιείηαη εξγαδφκελνο κε επίζεην 'Smith' ή ην ηκήκα 

πνπ έρεη ηελ επζχλε ηνπ έξγνπ έρεη δηεπζπληή κε επίζεην 'Smith„. 

 (SELECT  PNAME 

  FROM   PROJECT, DEPARTMENT, EMPLOYEE 

  WHERE   DNUM=DNUMBER 

  AND  MGRSSN=SSN 

  AND  LNAME='Smith') 

 

  UNION 

 

  SELECT  PNAME 

  FROM   PROJECT, WORKS_ON, EMPLOYEE 

  WHERE  PNUMBER=PNO AND ESSN=SSN 

  AND   LNAME='Smith') 

 

 

Σιμέρ NULL ζηην SQL 

Η SQL επηηξέπεη εξσηήκαηα πνπ ειέγρνπλ εάλ κηα ηηκή είλαη NULL (δελ ππάξρεη, δελ 

πξνζδηνξίδεηαη ή δελ εθαξκφδεηαη) 
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εκείσζε: Η ηηκή NULL δελ ηζνχηαη κε θακία άιιε ηηκή. Μάιηζηα δχν ηηκέο NULL δελ 

ζεσξείηαη φηη είλαη ίζεο, δειαδή ε ζπλζήθε NULL = NULL δελ είλαη αιεζήο 

IS (NOT) NULL: Γηα ηνλ έιεγρν ηηκψλ NULL ε SQL ρξεζηκνπνηεί ηηο ζπλζήθεο IS NULL 

θαη IS NOT ΝULL. 

 

Παξάδεηγκα:  

Αλάθηεζε ησλ νλνκάησλ ΄΄νισλ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ δελ έρνπλ επηβιέπνληα 

 Q14: SELECT  FNAME, LNAME 

   FROM  EMPLOYEE 

   WHERE  SUPERSSN   IS   NULL 

 

εκείσζε: Δάλ ζε κηα ζπλζήθε ζπλέλσζεο ππάξρνπλ πιεηάδεο κε ηηκέο NULL ζηα πεδία 

ζπλέλσζεο, νη πιεηάδεο απηέο δελ ζα πεξηιακβάλνληαη ζην απνηέιεζκα. 

 

Σιμέρ NULL 

 SELECT * FROM   ERGAZOMENOS 

 WHERE     PROISTAMENOS IS NULL; 

 SELECT * FROM   ERGAZOMENOS 

 WHERE     PROISTAMENOS IS NOT NULL; 

 

Βetween 

 
 SELECT   E.SSN ONOMA 

 FROM   EMPLOYEE E 

 WHERE   E.SALARY 

 BETWEEN   1000 AND 2000; 

 

 

Ρηηά ζύνολα ηιμών 

Η SQL επηηξέπεη ζηνλ where ηε δήισζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ζπλφινπ ηηκψλ: 

 

Παξάδεηγκα:  

Αλάθηεζε ησλ αξηζκψλ ηαπηφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ απαζρνινχληαη ζε έλα 

ηνπιάρηζηνλ απφ ηα έξγα κε θσδηθφ 1, 2 ή 3. 

 
 Q13: SELECT  DISTINCT ESSN 

   FROM  WORKS_ON 

   WHERE  PNO   IN   (1, 2, 3) 

 

 

Γιάηαξη ηων Αποηελεζμάηων 

 SELECT   T.NAME, T.AM  

 FROM   STUDENT T ORDER  
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 BY    T.AM; 

 

 SELECT   T.NAME, T.AM 

 FROM   STUDENT T 

 ORDER BY  T.NAME ASC, T.AM DESC; 

 

 

4.12.3.   Δκθσιεπκέλα Δξσηήκαηα 

 

 

Έλα εξψηεκα SELECT ην νπνίν δειψλεηαη ζηνλ φξν WHERE ελφο άιινπ εμσηεξηθνχ 

εξσηήκαηνο. 

 

Παξάδεηγκα: 

Αλάθηεζε ησλ νλνκάησλ θαη ησλ δηεπζχλζεσλ φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ ηκήκαηνο κε 

φλνκα 'Research„. 

 SELECT  FNAME, LNAME, ADDRESS 

 FROM  EMPLOYEE 

 WHERE  DNO IN 

  (SELECT  DNUMBER FROM DEPARTMENT 

    WHERE  DNAME=’Research’) 

Σν εκθσιεπκέλν εξψηεκα επηιέγεη ηνλ θσδηθφ ηκήκαηνο κε φλνκα 'Research' 

Σν εμσηεξηθφ εξψηεκα επηιέγεη κηα πιεηάδα απφ ηε ζρέζε EMPLOYEE εάλ ν θσδηθφο 

ηκήκαηνο DNO ηεο πιεηάδαο αλήθεη ζην απνηέιεζκα ηνπ εκθσιεπκέλνπ εξσηήκαηνο. Ο 

ηειεζηήο ζχγθξηζεο IN ζπγθξίλεη κηα ηηκή v κε έλα ζχλνιν ή multi-set ηηκψλ V, θαη 

επηζηξέθεη TRUE εάλ ην v είλαη έλα απφ ηα ζηνηρεία ηνπ V. 

 

Γεληθά, κπνξνχκε λα έρνπκε εξσηήκαηα SELECT κε πνιιά επίπεδα εκθσιηαζκνχ. ε 

πεξίπησζε ακθηζεκίαο θαηά ηελ αλαθνξά ζε γλψξηζκα γηα ην νπνίν πνπ δελ πξνζδηνξίδεηαη 

επαθξηβψο ε ζρέζε, ε αλαθνξά γίλεηαη ζην πην εκθσιηαζκέλν επίπεδν ηνπ εξσηήκαηνο. 

 

Δμθωλεςμένα Δπωηήμαηα SQL 

 

 SELECT   T.NAME, T.AM 

 FROM   STUDENT T 

 WHERE   T.SUPERVISOR IN 

  (SELECT  P.AM 

    FROM   PROFESSOR P 
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    WHERE  P.NAME LIKE '%SHA' 

  ); 

 

 

ςζσεηιζμένα Δμθωλεςμένα Δπωηήμαηα 

Δάλ κηα ζπλζήθε ζηνλ φξν WHERE ελφο εκθσιηαζκέλνπ εξσηήκαηνο αλαθέξεηαη ζε 

γλψξηζκα κηαο ζρέζεο πνπ δειψλεηαη ζε εμσηεξηθφ εξψηεκα, ηα δχν εξσηήκαηα ιέκε φηη 

είλαη ζπζρεηηζκέλα (correlated). Σν απνηέιεζκα ηνπ εκθσιηαζκέλνπ εξσηήκαηνο 

πξνζδηνξίδεηαη γηα θάζε πιεηάδα ηνπ εμσηεξηθνχ εξσηήκαηνο. Η εζσηεξηθή ζρέζε 

απνηηκάηαη κηα θνξά γηα θάζε πιεηάδα ηεο εμσηεξηθήο ζρέζεο (ινγηθή εξκελεία ηνπ 

απνηειέζκαηνο). 

Παξάδεηγκα: 

Δξγαδφκελνη πνπ έρνπλ ζπλνλφκαην εμαξηψκελν. 

 

 SELECT   E.ONOMA, E.EPITHETO 

 FROM   ERGAZOMENOS E 

 WHERE   E.AR_TAYT IN 

  (SELECT  E_ARTAYT 

    FROM   EKSARTWMENOS K 

    WHERE  E.ONOMA=K.ONOMA_EKSARTWMENOY 

    AND   E.FYLO = K.FYLO 

  );  
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Παξάδεηγκα: 

 SELECT   E.ONOMA, E.EPITHETO 

 FROM   ERGAZOMENOS E 

 WHERE   E.AR_TAYT IN 

  (SELECT  E_ARTAYT 

   FROM   EKSARTWMENOS K 

   WHERE   E.ONOMA=K.ONOMA_EKSARTWMENOY 

  ); 

 

ην παξάδεηγκα, ην εκθσιηαζκέλν εξψηεκα δίλεη έλα δηαθνξεηηθά απνηέιεζκα γηα θάζε 

πιεηάδα ηνπ εμσηεξηθνχ εξσηήκαηνο. 

 

Έλα εξψηεκα πνπ γξάθεηαη κε εκθσιηαζκέλνπο SELECT... FROM... WHERE... φξνπο θαη 

πνπ ρξεζηκνπνηεί ηνπο ηειεζηέο ζχγθξηζεο = ή IN κπνξεί πάληνηε λα γξαθεί σο εξψηεκα 

ρσξίο εκθσιηαζκφ. 

 

Παξάδεηγκα: 

Σν πξνεγνχκελν εκθσιηαζκέλν κπνξεί λα γξαθεί σο 

 
 SELECT  E.Onoma, E.Epitheto 

 FROM  Ergazomenos E, Eksartwmenos D 

 WHERE  E. AR_TAYT=D.E_ARTAYT 

 AND   E.Onoma=D.ONOMA_EKSARTWMENOY 

 

H αξρηθή SQL είρε θαη έλαλ ηειεζηή ζχγθξηζεο CONTAINS γηα ζπζρεηηζκέλα 

εκθσιηαζκέλα εξσηήκαηα. Ο ηειεζηήο απηφο αθαηξέζεθε απφ ηε γιψζζα, πηζαλφλ ιφγσ ηεο 

δπζθνιίαο πινπνίεζήο ηνπ. 

 

 

Παξάδεηγκα: 

Οη Γηεπζπληέο κε έλαλ ηνπιάρηζηνλ εμαξηψκελν: 

 
 SELECT   E.ONOMA, E.EPITHETO 

 FROM   ERGAZOMENOS E 

 WHERE EXISTS 

 (SELECT * FROM  EKSARTWMENOS K 

 WHERE     E.AR_TAYT=K.E_ARTAYT) 

 AND EXISTS 

 (SELECT * FROM   TMHMA T 

 WHERE     T.DIEYTHYNTHS=E.AR_TAYT 

 ); 
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Η ζςνάπηηζη EXISTS 

 

Η ζπλάξηεζε EXISTS ειέγρεη εάλ ην απνηέιεζκα ελφο ζπζρεηηζκέλνπ εκθσιεπκέλνπ 

εξσηήκαηνο είλαη θελφ (δελ πεξηέρεη πιεηάδεο) ή φρη. Μπνξνχκε λα δηαηππψζνπκε ην 

εξψηεκα γηα εξγαδφκελνπο κε ζπλνλφκαην εμαξηψκελν κε ρξήζε ηεο ζπλάξηεζεο EXISTS: 

 SELECT  ONOMA, EPITHETO 

 FROM  ERGAZOMENOS E 

 

 WHERE  EXISTS 

 

 (SELECT * FROM EKSARTWMENOS 

 WHERE   AR_TAYT=D.E_ARTAYT 

 AND    E.Onoma=D.ONOMA_EKSARTWMENOY 

 ); 

 

 

Παξάδεηγκα: 

Αλάθηεζε ησλ νλνκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ δελ έρνπλ εμαξηψκελα κέιε. 

 
 SELECT   ONOMA, EPITHETO 

 FROM   ERGAZOMENOS 

 

 WHERE NOT EXISTS 

  

 (SELECT * FROM EKSARTWMENOS 

  WHERE    AR_TAYT=D.E_ARTAYT); 

 

Σν ζπζρεηηζκέλν εκθσιηαζκέλν εξψηεκα αλαθηά φιεο ηηο πιεηάδεο ηεο ζρέζεο 

EKSARTWMENOS πνπ ζρεηίδνληαη κε κία πιεηάδα ηεο ζρέζεο ERGAZOMENOS. Η 

ζπλάξηεζε EXISTS είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ εθθξαζηηθή ηζρχ ηεο γιψζζαο SQL.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ - 5 

 

ΥΔΙΑΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ & ΠΙΝΑΚΔ 

 

5.1.  Πληθικόηηηα 

 

 Η πιεζηθφηεηα, πεξηγξάθεη ηνλ αξηζκφ ζηηγκηφηππσλ ελφο ηχπνπ νληνηήησλ πνπ 

κπνξνχλ ζε κηα ζπζρέηηζε λα αληηζηνηρίδνληαη κε κία νληφηεηα ελφο άιινπ ηχπνπ. 

Έηζη κπνξνχκε λα εληνπίζνπκε ηηο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ νληνηήησλ σο κηα 

αληίζηνηρε ζρέζε ησλ αληηθεηκέλσλ ζηελ αιπζίδα supermarket σο εμήο: 

 

 Μηα απνζήθε κπνξεί λα έρεη πνιιά πξντφληα θαη έλα πξντφλ κπνξεί λα είλαη 

ζε πνιιέο απνζήθεο. Γηα θάζε πξντφλ ζέινπκε λα απνζεθεχνπκε ηα 

απνζέκαηα πνπ ππάξρνπλ ζηελ απνζήθε. Δίλαη κηα ζρέζε πνιιά πξνο 

πνιιά (Ν-Μ). Με πίλαθα ζχλδεζεο Απνζέκαηα θαη πεδία Κσδηθφ Απνζήθεο 

θαη Κσδηθφ Πξντφληνο θαη Απνζέκαηα Πξντφληνο. 

 

 Έλα ππνθαηάζηεκα εθνδηάδεηαη απφ κηα απνζήθε θαη κηα απνζήθε κπνξεί λα 

εθνδηάδεη πνιιά ππνθαηαζηήκαηα. Δίλαη κηα ζρέζε πνιιά πξνο έλα (Ν-1) 

 

 Κάζε ππάιιεινο δνπιεχεη ζε έλα θαη κφλν έλα ππνθαηάζηεκα θαη έλα 

ππνθαηάζηεκα έρεη πνιινχο ππαιιήινπο. Δίλαη κηα ζρέζε πνιιά πξνο έλα 

(Ν-1) 

 

 Κάζε πξνκεζεπηήο ζπλδέεηαη κε πνιιά πξντφληα (ηνπιάρηζηνλ 1) θαη θάζε 

πξντφλ παξέρεηαη απφ πνιινχο πξνκεζεπηέο (ηνπιάρηζηνλ 1). Κάζε 

πξνκεζεπηήο έρεη κηα ηηκή πψιεζεο ε νπνία αιιάδεη ζπρλά. Δίλαη κηα 

ζρέζε πνιιά πξνο πνιιά (Ν-Μ). Με πίλαθα ζχλδεζεο Σηκή Πψιεζεο θαη 

πεδία Κσδηθφο Πξνκεζεπηή, Κσδηθφο Πξντφληνο, Σηκή Πψιεζεο, 

Καηαζθεπαζηήο θαη Σηκή Πξντφληνο. 

 

 Κάζε πξνκεζεπηήο ζπλδέεηαη κε πνιιέο απνζήθεο θαη αληίζηξνθα. Δίλαη κηα 

ζρέζε πνιιά πξνο πνιιά (Ν-Μ). Με πίλαθα ζχλδεζεο Πξνκήζεηα Απνζήθεο θαη πεδία  

Κσδηθφο Πξνκεζεπηή θαη Κσδηθφο Απνζήθεο. 
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5.2.  σέζειρ 

 

θνπφο ηνπ θεθαιαίνπ είλαη λα δνχκε ηα δηάθνξα είδε ζρέζεσλ θαη πσο 

κπνξνχκε λα ηηο δεκηνπξγήζνπκε. Αθφκα πσο δεκηνπξγείηε κηα ζρέζε «έλα πξνο 

έλα», «έλα πξνο πνιιά» θαη «πνιιά πξνο πνιιά».  

 

 

 

σήμαηα ονηοηήηων 1 
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5.2.1. Δηζαγσγή ζηηο ζρέζεηο 

 

Μεηά ηελ δεκηνπξγία ησλ πηλάθσλ, πξέπεη λα ηνπο ζπλδέζεηε κεηαμχ ηνπο 

ψζηε λα κπνξείηε λα θηηάμεηε εξσηήκαηα, θφξκεο θαη εθζέζεηο. Απηνχ ηνπ είδνπο ε 

ζχλδεζε νλνκάδεηε ζρέζε. Πξνζζέζηε πεδία ζε πίλαθεο ή δεκηνπξγήζηε λένπο 

πίλαθεο γηα λα δηεπθξηλίζεηε ηηο απαηηνχκελεο ζρέζεηο. 

Τπάξρνπλ ηξείο ηχπνη ζρέζεσλ: 

 

 Έλα-πξνο-έλα (one to one): Αληηζηνηρίδεηαη κηα νληφηεηα ελφο ηχπνπ κε 

ην πνιχ ή αθξηβψο κηα νληφηεηα ελφο άιινπ ηχπνπ. 

 

 1-Ν Έλα-πξνο- πνιιά (one to many): Αληηζηνηρίδεηαη κηα νληφηεηα ελφο 

ηχπνπ κε θαλέλα, έλα ή πνιιά ζηηγκηφηππα ελφο άιινπ ηχπνπ. 

 

 Μ-Ν Πνιιά-πξνο- πνιιά (many to many): Αληηζηνηρίδεηαη θάζε ζηηγκηφηππν 

ηνπ ελφο ηχπνπ κε έλα, θαλέλα ή πνιιά ζηηγκηφηππα ηνπ άιινπ ηχπνπ 

 

 ρέζε έλα πξνο έλα (one to one): 

ε κηα ζρέζε έλα πξνο έλα, κηα εγγξαθή ηνπ πξψηνπ πίλαθα πξέπεη λα 

ηαηξηάδεη ζε κηα εγγξαθή ηνπ δεχηεξνπ, θαη αληηζηξφθσο. Γηα παξάδεηγκα ζε έλα 

ζρνιείν έλαο θαζεγεηήο δηδάζθεη κφλν έλα κάζεκα θαη έλα κάζεκα δηδάζθεηε κφλν απφ έλαλ 

θαζεγεηή.ρέζε έλα πξνο έλα δεκηνπξγείηαη αλ θαη νη δχν νη ζρεηηδφκελεο 

ζηήιεο απνηεινχλ πξσηεχνληα θιεηδηά ή λα έρνπλ κνλαδηθέο ηηκέο, δειαδή ε 

ηδηφηεηα Δπξεηήξην ησλ πεδίσλ λα είλαη αιεζήο ρσξίο λα επηηξέπνληαη δηπιφηππα. 

Απηφο ν ηχπνο ζρέζεο δελ ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά δηφηη ηα δεδνκέλα πνπ 

ζπζρεηίδνληαη κε ηνλ ηξφπν απηφλ ζπλήζσο πεξηέρνληαη ζε έλα κφλν πίλαθα.  

Απηφο ν ηχπνο ζρέζεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί: 

 

 Αλ έρεηε έλα κεγάιν, πνιχζηειν πίλαθα θαη ζέιεηε λα ηνλ 

ρσξίζεηε ζε δχν κηθξφηεξνπο, ηνπνζεηψληαο κεξηθέο ζηήιεο ζηνλ έλαλ θαη 

κεξηθέο ζηνλ άιιν πίλαθα. 

 Αλ έρεηε έλα πίλαθα ηνπ νπνίνπ θάπνηεο ζηήιεο δελ ζέιεηε 

είλαη νξαηέο γηα φινπο ηνπο ρξήζηεο , νπφηε πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ ζε 

δηαθνξεηηθφ πίλαθα. 

 

 ρέζε έλα πξνο πνιιά (one to many): 

Μηα ζρέζε έλα πξνο πνιιά είλαη ν πην ζπλεζηζκέλνο ηχπνο ζρέζεο. Γηα 

παξάδεηγκα ζε έλα ζρνιείν κηα αίζνπζα αλήθεη ζε πνιινχο καζεηέο θαη αιιά νη 

καζεηέο αλήθνπλ κφλν ζε κία αίζνπζα. ε απηφλ ηνλ ηχπν ζρέζεο, κηα γξακκή ηνπ 

πξψηνπ πίλαθα κπνξεί λα έρεη πνιιέο γξακκέο πνπ ηαηξηάδνπλ ζηνλ δεχηεξν πίλαθα, 

αιιά κηα γξακκή ηνπ δεχηεξνπ πίλαθα κπνξεί λα έρεη κφλν κία γξακκή πνπ ηαηξηάδεη 

ηνπ πξψηνπ. Γηα λα είλαη δπλαηή ε δεκηνπξγία κηαο ηέηνηαο ζρέζεο ζα πξέπεη κφλν ην 

έλα απφ ηα ζρεηηδφκελα πεδία λα είλαη πξσηεχνλ θιεηδί ή λα δέρεηαη κνλαδηθέο ηηκέο. 

 

 ρέζε πνιιά πξνο πνιιά (many to many): 

ε κηα ζρέζε πνιιά πξνο πνιιά, κηα εγγξαθή ηνπ πξψηνπ πίλαθα κπνξεί λα ηαηξηάδεη 

κε πνιιέο εγγξαθέο ηνπ δεχηεξνπ πίλαθα. Με ηνλ ίδην ηξφπν κία εγγξαθή ηνπ δεχηεξνπ 

πίλαθα κπνξεί λα ηαηξηάδεη κε πνιιέο εγγξαθέο ηνπ πξψηνπ πίλαθα. Γηα παξάδεηγκα ζε κία 

βηβιηνζήθε έλα εγγεγξακκέλνο κπνξεί λα δαλεηζηεί πνιινχο ηίηινπο βηβιίσλ αιιά 
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θαη θάζε ηίηινο λα ελνηθηάδεηαη απφ πνιινχο εγγεγξακκέλνπο. Γηα λα είλαη δπλαηή ε 

πινπνίεζε κηα ηέηνηαο ζρέζεο ζηελ Accessπξέπεη λα δεκηνπξγεζεί έλαο ηξίηνο πίλαθαο, πνπ 

νλνκάδεηαη πίλαθαο ζχλδεζεο. Σνπ νπνίνπ ην πξσηεχνλ θιεηδί πξέπεη λα απνηειείηαη απφ δχν 

πεδία, ηα πξσηεχνληα θιεηδηά ησλ δχν ζρεηηδφκελσλ πηλάθσλ. ηελ νπζία κηα ζρέζε πνιιά 

πξνο πνιιά απνηειείηαη απφ δχν ζρέζεηο έλα πξνο πνιιά , κία κεηαμχ ηνπ πξψηνπ πίλαθα θαη 

ηνπ πίλαθα ζχλδεζεο θαη κία ηνπ δεχηεξνπ πίλαθα θαη ηνπ πίλαθα ζχλδεζεο. 

 

5.2.2. Γεκηνπξγία ζρέζεο 

ηελ ζπλέρεηα, γηα λα δεκηνπξγεζεί κηα ζρέζε ζα πξέπεη λα βεβαησζείηε φηη 

νη πίλαθεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ είλαη θιεηζηεί δηφηη ην πξφγξακκα δελ επηηξέπεη 

ηελ δεκηνπξγία ζρέζεσλ αλάκεζα ζε πίλαθεο πνπ είλαη αλνηρηνί. ηελ ζπλέρεηα 

επηιέγεηε ηελ εληνιή «ζρέζεηο» θαη πξνζζέηεηε ηνπο πίλαθεο ηνπο νπνίνπο ζέιεηε λα 

δεκηνπξγήζεηε ηελ ζρέζε. Δθφζνλ εκθαλίζεηε ηνπο πίλαθεο, επηιέγεηε πνηφλ ηχπν 

ζρέζεο ζέιεηε. 

 

 Έλα πξνο πνιιά: 

 χξεηε ην πεδίν πνπ ζέιεηε λα ζπζρεηίζεηε απφ έλαλ πίλαθα ζην ζρεηηθφ 

πεδίν ηνπ άιινπ πίλαθα.. 

 ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, κπνξείηε λα ζχξεηε ην πεδίν πξσηεχνληνο 

θιεηδηνχ (ην νπνίν εκθαλίδεηαη κε έληνλε γξαθή) απφ έλαλ πίλαθα ζε έλα 

παξφκνην πεδίν (ζπρλά κε ην ίδην φλνκα) πνπ νλνκάδεηαη μέλν θιεηδί ηνπ 

άιινπ πίλαθα. 

 Δκθαλίδεηαη ην παξάζπξν δηαιφγνπ Δπεμεξγαζία ζρέζεσλ . Βεβαησζείηε φηη 

είλαη ζσζηά ηα νλφκαηα πεδίσλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηηο δχν ζηήιεο. Μπνξείηε 

λα ηηο αιιάμεηε, αλ είλαη απαξαίηεην. 

 Κάληε θιηθ ζην θνπκπί δεκηνπξγία γηα λα δεκηνπξγήζεηε ηε ζρέζε. 

 

 Έλα πξνο έλα:  

Γηα λα δεκηνπξγεζεί κηα ζρέζε «έλα πξνο έλα» πξέπεη λα 

αθνινπζήζεηε ηελ ίδηα δηαδηθαζία φπσο κε ηελ δεκηνπξγία κηαο ζρέζεο «έλα πξνο 

πνιιά» κε ηελ δηαθνξά φηη θαη ηα δχν πεδία πξέπεη λα έρνπλ κνλαδηθέο ηηκέο. 

 Πνιιά πξνο πνιιά: 

 Δκθαλίζηε ηνπο δχν πίλαθεο πνπ ζα έρνπλ κηα ζρέζε πνιιά-πξνο-πνιιά. 

 Γεκηνπξγήζηε έλαλ ηξίην πίλαθα, πνπ νλνκάδεηαη πίλαθαο ζχλδεζεο, θαη ζηε 

ζπλέρεηα λα πξνζζέζεηε ηα λέα πεδία πίλαθα ζχλδεζεο κε ηνπο ίδηνπο 

νξηζκνχο φπσο ηα πεδία πξσηεχνληνο θιεηδηνχ απφ θαζέλαλ απφ ηνπο δχν 

άιινπο πίλαθεο. 

 ηνλ πίλαθα ζχλδεζεο πξσηεχνλ θιεηδί είλαη ηα πξσηεχνληα θιεηδηά ησλ 

άιισλ δχν πηλάθσλ. 

 χξεηε ην πεδίν πνπ ζέιεηε λα ζπζρεηίζεηε απφ ηνλ πξψην πίλαθα ζην 

ζρεηηθφ πεδίν ηνπ πίλαθα ζχλδεζεο θαη απφ ηνλ πίλαθα ζχλδεζεο ζχξεηε ην 

πεδίν πνπ ζέιεηε λα ζπζρεηίζεηε ζην ζρεηηθφ πεδίν ηνπ δεχηεξνπ πίλαθα. 

 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ – 5  | ΧΕΙΑΚΑ ΜΟΝΣΕΛΑ & ΠΙΝΑΚΕ 
 

37 
 

5.2.3. Γηαγξαθή ζρέζεο 

 

Γηα λα δηαγξάςεηε κηα ζρέζε πνπ έρεηε δεκηνπξγήζεη κεηαμχ δχν πηλάθσλ, επηιέγεηε 

ηελ γξακκή ηεο ζρέζεο ζην παξάζπξν ρέζεηο, παηάηε delete ή δηαγξαθή απφ ην κελνχ 

Δπεμεξγαζία θαη επηβεβαηψλεηε ηελ δηαγξαθή ηεο ζρέζεο. 

 

 

 
σέζειρ μεηαξύ ονηοηήηων 1 
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σεζιακό μονηέλο βάζηρ δεδομένων 1 
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6.1.  Πποβολή βάζηρ δεδομένων ζε πεπιβάλλον Java 

 

Γηα λα ρξεζηκνπνηήζνπκε κηα βάζε δεδνκέλσλ απφ κηα γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ 

ρξεηαδφκαζηε έλαλ “driver”.  

 JDBC είλαη ην API γηα ηε Java θαη θαζνξίδεη πσο έλαο πειάηεο κπνξεί λα ζπλδεζεί κε 

κηα βάζε δεδνκέλσλ χλδεζε κε ηε βδ, εθηέιεζε εξσηήζεσλ θαη ηξνπνπνηήζεσλ θαη 

ζπιινγή ησλ απνηειεζκάησλ Σερληθά: είλαη έλα ζχλνιν απφ θιάζεηο ζην java.sql 

package.  

 - Τπάξρεη έλα JDBC γηα θάζε δηαθνξεηηθφ ΓΒΓ  

 

 
Τπάξρνπλ νξηζκέλα βήκαηα πνπ ζα πξέπεη λ' αθνινπζεζνχλ γηα ηελ αλάπηπμε θψδηθα Java 

πνπ έρεη πξφζβαζε ζε ζρεζηαθέο βάζεηο δεδνκέλσλ.  

 

1. Φφξησκα ελφο νδεγνχ ζπκβαηνχ κε ηελ πξνο επεμεξγαζία βάζε δεδνκέλσλ. Απηφ 

κπνξεί  λα γίλεη πξνγξακκαηηζηηθά ή κπνξεί λα γίλεη κέζσ ελφο αληηθεηκέλνπ 

Properties πνπ εγθαζίζηαηαη απφ ηνλ ρξήζηε. ηα παξαδείγκαηα ηνπ βηβιίνπ θαη ζηηο 

ζπλνδεπηηθέο αζθήζεηο αθνινπζείηαη ε πξψηε κέζνδνο. 

2. Δγθαηάζηαζε ζχλδεζεο κε ηελ βάζε. 

3. πζρεηηζκφο κηαο δήισζεο SQL κε ηελ ζχλδεζε. 

4. Δθηέιεζε ηεο SQL δήισζεο. 

5. Η δήισζε SQL ζα παξάγεη έλαλ πίλαθα πνπ είλαη απνζεθεπκέλνο ζε έλα αληηθείκελν 

ResultSet. Σν αληηθέηκελν ζα πεξηέρεη αλαθνξέο ζηηο ζεηξέο ηνπ πίλαθα πνπ έρεη 

ζρεκαηηζηεί απφ ηελ εθηέιεζε ηεο δήισζεο SQL. Γηαηξέρνληαη νη ζεηξέο ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ResultSet θαη εθηειείηαη ε απαξαίηεηε επεμεξγαζία.  

6. Πηζαλψο εθηέιεζε θη άιισλ δειψζεσλ SQL κε ηε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεθε. 

7. Όηαλ ε επεμεξγαζία ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ηειεηψζεη θαη δελ ρξεηάδεηαη λα 

εθηειεζηνχλ άιιεο SQL δειψζεηο, ε ζχλδεζε κε ηελ βάζε ηεξκαηίδεηαη.  

 

Ο θψδηθαο γηα ηελ εθηέιεζε κηαο απιήο SELECT ζηνλ πίλαθα Employees θαίλεηαη 

παξαθάησ. Η δήισζε  SELECT πνπ έρνπκε εδψ επηιέγεη φινπο ηνπο ππαιιήινπο πνπ ν 

κηζζφο ηνπο μεπεξλά ηηο £35000 ηνλ ρξφλν. Δπεμεξγαδφκαζηε ζεηξά πξνο ζεηξά ηνλ πίλαθα 

πνπ επηζηξέθεηαη σο απνηέιεζκα απηνχ ηνπ εξσηήκαηνο θαη εθηππψλνπκε ην φλνκα ηνπ 

ππαιιήινπ θαη ηνλ κηζζφ ηνπ ζην System.out. 
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import java.sql.*; 

 

public class JDBCCode 

{ 

 public static void main(String args[]) 

 { 

  //Set the name of the file that is to be accessed 

  //and the name of the driver 

  String fileURL = "..."; 

  String driverName = "..."; 

  try 

  { 

          //Load the driver programmatically 

          Class.forName(driverName); 

  } 

  catch (ClassNotFoundException cfn) 

  { 

      //Problem with driver, display error messages 

      //and return to operating 

          //system with status value 1 

          System.out.println("Problem loading driver"); 

          System.exit(1); 

  } 

  try 

  { 

        //Establish a connection to the database,  

     //second argument is the name 

        //of the user and the third  

         //argument is a password (blank) 

        Connection con =              

DriverManager.getConnection(fileURL,"Darrel",""); 

        //Create a statement object 

        Statement selectStatement = 

con.createStatement(); 

        //Execute the SQL select statement 

                   ResultSet rs =  

                      selectStatement.executeQuery 

        ("SELECT name, salary FROM  

                        employees WHERE salary >35000"); 

        String employeeName; 

                   int employeeSalary; 

            while(rs.next()) 

            { 

               employeeName = rs.getString(1); 

                      employeeSalary = rs.getInt(2); 

                      System.out.println  

                         ("Name = "+ employeeName  

           +"Salary = "+ employeeSalary); 

             } 

            //Close down the database connection, result  
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set 

                   //and the SELECT statement  

                   selectStatement.close(); 

                   con.close(); 

                   rs.close(); 

             } 

             catch(Exception e) 

             { 

         System.out.println("Problems with access to 

database"); 

         e.printStackTrace(); 

         System.exit(2); 

              } 

 

 } 

 

}  

 

 Αο δνχκε φκσο θνκκάηηα ηνπ θψδηθα κε πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο. Η static κέζνδνο 

Class.forName (static ζεκαίλεη εδψ πσο δελ ρξεηάδεηαη λα θηηάμνπκε έλα πξαγκαηηθφ 

αληηθείκελν ηεο θιάζεο Class γηα λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηε κέζνδν απηή) ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

ην θφξησκα ηνπ νδεγνχ. Σν φλνκα ηεο θιάζεο απνηειείηαη ζπλήζσο απφ ζπκβνιηθά νλφκαηα 

ρσξηζκέλα κε ηειείεο. 

 Γηα παξάδεηγκα my.SQL.Driver. εκεηψζηε πσο πξέπεη λα βξείηε πνηνο ζπγθεθξηκέλνο 

νδεγφο είλαη ν θαηάιιεινο γηα ηε βάζε δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηείηε. Αλ ε θιάζε δελ 

βξεζεί ηφηε πξνθαιείηαη κία ClassNotFoundException θαη ην κπινθ catch ζα εκθαλίζεη έλα 

κήλπκα ιάζνπο θαη ζα ηεξκαηίζεη ην πξφγξακκα. 

 Αλ ην θφξησκα ηνπ νδεγνχ ήηαλ επηηπρέο ζηε ζπλέρεηα ζα γίλεη ζχλδεζε κε ηελ βάζε 

δεδνκέλσλ. ην παξαπάλσ παξάδεηγκα απηφ επηηπγράλεηαη κε ηελ δήισζε: 

Connection con = 

DriverManager.getConnection(fileURL,"Darrel","");  

 Γειψλεηαη έλα λέν αληηθείκελν Connection θαη ρξεζηκνπνηείηαη ε κέζνδνο 

getConnection, ε νπνία έρεη ηξία νξίζκαηα. Σν δεχηεξν είλαη ην φλνκα ρξήζηε ηεο βάζεο 

δεδνκέλσλ θαη ην ηξίην είλαη ν αληίζηνηρνο θσδηθφο πξφζβαζεο (ζ' απηήλ ηελ πεξίπησζε δελ 

ππάξρεη θσδηθφο πξφζβαζεο). Σν πξψην φξηζκα είλαη έλα Δληαίνο Δληνπηζηήο Πφξσλ 

(Uniform Resource Locator, URL): ην URL είλαη κία κνξθή δηεχζπλζεο γηα αληηθείκελα ή 

ππεξεζίεο πνπ ππάξρνπλ ζηνλ Παγθφζκην Ιζηφ. Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη έλα URL κηαο 

βάζεο δεδνκέλσλ: 

jdbc:odbc://open.ac.uk/myFile  

 Σν πξψην ηκήκα ηνπ URL δειψλεη ην πξσηφθνιιν επηθνηλσλίαο κε ηνλ δηαθνκηζηή 

βάζεο δεδνκέλσλ (εδψ δειψλεηαη ην jdbc).Σν επφκελν ηκήκα πξνζδηνξίδεη ζε ηί ηχπν βάζεο 

δεδνκέλσλ αλαθέξεηαη, ζηελ πεξίπησζε ηνπ παξαπάλσ URL ε βάζε δεδνκέλσλ είλαη κία 

ζπκβαηή κε ην πξφηππν ODBC βάζε δεδνκέλσλ. ηε ζπλέρεηα πξνζδηνξίδεηαη ν ππνινγηζηήο 

ζηνλ πνίν βξίζθεηαη ε βάζε δεδνκέλσλ (ρξεζηκνπνηείηαη ε ζεκεηνγξαθία πεδίνπ πνπ 
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παξνπζηάζηεθε ζην Κεθάιαην 2, εδψ ήηαλ ην open.ac.uk). Σέινο ππάξρεη ην ίδην ην φλνκα 

ηεο βάζεο δεδνκέλσλ, πνπ ζην παξαπάλσ παξάδεηγκα είλαη myFile. 

 ην επφκελν θνκκάηη ηνπ θψδηθα ε κέζνδνο createStatement δεκηνπξγεί κία δήισζε 

πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ απνζηνιή δειψζεσλ SQL ζηελ βάζε δεδνκέλσλ θαη ε 

κέζνδνο executeQuery εθηειεί ηελ δήισζε SQL πνπ απνηειεί ην φξηζκά ηεο. 

 ηελ ζπλέρεηα κπνξνχκε λα επεμεξγαζηνχκε ηελ απάληεζε ηνπ εξσηήκαηνο. Όπσο 

είπακε, ε απάληεζε ζα έρεη ηε κνξθή πίλαθα. Απηφο ζα έρεη δχν ζηήιεο: ε πξψηε ζα 

πεξηιακβάλεη ηα νλφκαηα ησλ ππαιιήισλ πνπ ν κηζζφο ηνπο μεπεξλά ηηο £35000, ε δεχηεξε 

ηνλ κηζζφ ηνπ ππάιιεινπ. 

 Ο πίλαθαο απηφο αληηπξνζσπεχεηαη ζηνλ θψδηθα Java απφ έλα αληηθείκελν ResultSet 

θαη φπσο αλαθέξακε πξέπεη λα δηαηξέμνπκε ηηο γξακκέο ηνπ κηα - κηα.  Η κέζνδνο next ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ResultSet ζα πξνρσξάεη ην δείθηε ηνπ ResultSet ζηελ επφκελε εγγξαθή θαη ζα 

επηζηξέθεη ηελ ηηκή true φηαλ ππάξρεη επφκελε δηαζέζηκε εγγξαθή. Πάληα κφλν κηα εγγξαθή 

ηνπ ResultSet είλαη δηαζέζηκε, ζπλεπψο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ next θαη λα 

πξνρσξάκε εγγξαθή - εγγξαθή κέρξη λα θηάζνπκε ζηελ ηειεπηαία. 

 Μέζα ζηνλ θχθιν επεμεξγαζίαο απφ ηελ πξψηε σο ηελ ηειεπηαία εγγξαθή 

ρξεζηκνπνηνχληαη δχν κέζνδνη,  ε getInt θαη ε getString. Καζεκηά απφ απηέο παίξλεη κηα 

αθέξαηε παξάκεηξν πνπ δειψλεη ηνλ αξηζκφ ζηήιεο ηνπ πίλαθα ηνπ απνηειέζκαηνο θαη ζα 

επηζηξέςεη ηα πεξηερφκελα ηεο ηξέρνπζαο εγγξαθήο ζηελ ζηήιε πνπ έρεη δεισζεί. Ο ηχπνο 

δεδνκέλσλ πνπ επηζηξέθεηαη απφ ηελ θιήζε ηεο κεζφδνπ είλαη ν ηχπνο πνπ δειψλεηαη απφ ην 

φλνκα ηεο κεζφδνπ. 

 Γηα παξάδεηγκα, ε getString(1) ζα επηζηξέςεη ηα πεξηερφκελα ηεο πξψηεο ζηήιεο ηεο 

ηξέρνπζαο εγγξαθήο ηνπ ResultSet κε ηε κνξθή string. Παξφκνηα, ε getInt(2) ζα επηζηξέςεη 

ηνλ αθέξαην πνπ βξίζθεηαη ζηελ δεχηεξε (ηειεπηαία) ζηήιε ηεο ηξέρνπζαο ζεηξάο ηνπ 

ResultSet. Πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε πσο πξέπεη λα πξνζέρεηε λα ηαηξηάδνπλ νη ζπλαξηήζεηο 

πνπ ρξεζηκνπνηείηε κε ηνπο ηχπνπο ηχπνπο δεδνκέλσλ πνπ ππάξρνπλ ζηε βάζε δεδνκέλσλ.  

Δπίζεο εθηφο απφ απηέο ηηο δπν ππάξρνπλ θαη άιιεο αληίζηνηρεο κέζνδνη φπσο νη getFloat, 

getDate θ.ι.π.  

Σέινο, ε ζχλδεζε θαη ην result set θιείλνπλ θαη ην πξφγξακκα ηεξκαηίδεηαη. 

Ο παξαθάησ θψδηθαο απνηειεί ηκήκα ελφο άιινπ πξνγξάκκαηνο Java πνπ ελεκεξψλεη κηα 

βάζε δεδνκέλσλ κε ηελ εηζαγσγή κίαο ζεηξάο:  

String fileURL = "..."; 

String driverName = "..."; 

 try 

 { 

     //Load in the driver programmatically 

     Class.forName(driverName); 

 } 

 catch (ClassNotFoundException cfn) 

 { 

     //Problem with driver, error message and return  

     //to operating system with status value 1 

     System.out.println("Problem loading driver"); 

     System.exit(1); 

 } 

http://pdplab.it.uom.gr/teaching/ince_2e_gr/Text/C2/C2Header.htm
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 try 

 { 

     

     //Establish a connection to the database, second 

     //argument is the name of the user and the third  

     //argument is a password (blank)  

     Connection con = 

  DriverManager.getConnection(fileURL,"Darrel",""); 

     Statement updateStatement = 

  con.createStatement(); 

     String employeeName ="...", 

     employeeSalary = "...", 

     employeeDepartment = "..."; 

     //Execute tha SQL insert statement 

     int noOfRows = 

  updateStatement.executeUpdate 

  ("INSERT INTO employees (name, salary, department)"+ 

  "VALUES(" +"'"+ employeeName + "`,'" + 

  employeeSalary+"','"+employeeDepartment+"')"); 

 } 

 

 catch(SQLException sqe) 

 { 

 System.out.println("Problem updating database"); 

 }  

   

Ο θψδηθαο απηφο κνηάδεη πνιχ κ' απηφλ πνπ παξνπζηάζηεθε λσξίηεξα. Η δηαθνξά ηνπο 

έγθεηηαη ζηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ηεο εηζαγσγήο. Πξψηα εθηειείηαη ε κέζνδνο executeUpdate 

ηνπ αληηθεηκέλνπ Statement. Τπελζπκίδνπκε φηη ε SELECT εθηειέζηεθε κε ηε κέζνδν 

executeQuery. Η κέζνδνο executeUpdate ζα επηζηξέςεη έλαλ αθέξαην αληί γηα έλα 

αληηθείκελν ResultSet. Απηφο ν αθέξαηνο αληηπξνζσπεχεη ηνλ αξηζκφ ζεηξψλ ζηνπο πίλαθεο 

ηεο βάζεο δεδνκέλσλ πνπ επεξεάδνληαη απφ ηελ εθηέιεζε ηεο SQL εληνιήο. Φπζηθά, κηα 

άιιε δηαθνξά ηνπο είλαη ε ρξήζε δηαθνξεηηθήο δειψζεσο SQL. Υξεζηκνπνηήζεθε ε 

INSERT INTO. ην παξαπάλσ παξάδεηγκα, ε εθηέιεζε ηνπ θψδηθα Java ζα είρε σο 

απνηέιεζκα λα εθηειεζηεί ε αθφινπζε SQL εληνιή: 

INSERT INTO employees(name,salary,department) 

VALUES(name of the employee, salary of the employee, department of the employee)  

Απηφ ζα εηζάγεη κία λέα ζεηξά / εγγξαθή κε ηηο ηηκέο πνπ πξνζδηνξίδνληαη απφ ηα 

αιθαξηζκεηηθά πνπ ζα ππάξρνπλ κέζα ζηα κνλά εηζαγσγηθά. 

Σν ηειεπηαίν παξάδεηγκα παξνπζηάδεη ηελ ρξήζε ησλ commit θαη rollback θαηά ηελ 

ελεκέξσζε κίαο βάζεο δεδνκέλσλ. 
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 try 

 

 { 

  

     //Establish a connection to the database, second 

     //argument is the name of the user and the third  

     //argument is a password (blank)  

     Connection con = 

        DriverManager.getConnection(fileURL,"Darrel",""); 

     //We have to program the commits, the statement below 

     //means that commits are not automatically applied 

     con.setAutoCommit(false); 

     updateStatement = con.createStatement(); 

     //Carry out some update operation on the database 

     //described by fileURL 

     //... 

     updateStatement.close(); 

     //If this point is reached then tha update on 

     //the database has been successful, commit by 

     //sending the commit message to con. 

     con.commit(); 

 } 

 catch(SQLException sqe1) 

 { 

     //There was a problem, for example no database was 

     //found, insert recovery code or error code here 

 } 

   

Η commit ζα ελεκεξψζεη ηελ βάζε δεδνκέλσλ φηη φιεο νη πξάμεηο πνπ έρνπλ γίλεη ζηελ βάζε 

δεδνκέλσλ κεηά ην ηειεπηαίν commit, ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ηψξα.  

ηνλ παξαπάλσ θψδηθα ε βάζε δεδνκέλσλ ηνπνζεηείηαη ζε θαηάζηαζε ρεηξνθίλεζηεο 

δέζκεπζεο κεηαβνιψλ θαηά ηελ νπνία ν πξνγξακκαηηζηήο πξέπεη λα εηζάγεη ηνλ θψδηθα πνπ 

πξάγκαηνπνηεί ηηο αιιαγέο κφλνο ηνπ. Αλ ν θψδηθαο ζην κπινθ try εθηειεζηεί ζσζηά ηφηε 

εθαξκφδεηαη ην commit πνπ είλαη ε ηειεπηαία εληνιή ηνπ κπινθ. Αλ φκσο δελ γίλεη ζσζηά, 

ηφηε παξάγεηαη κία SQLException θαη εθηειείηαη ν θψδηθαο ηνπ κπινθ catch. Πνηα ζα είλαη 

ζηελ ζπλέρεηα ε επεμεξγαζία ηνπ πξνβιήκαηνο εμαξηάηαη απφ ηελ εθαξκνγή. 
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6.2.  ηιγμιόηςπα ιζηοζελίδαρ 

 

 Ο θψδηθαο ηεο SQL νπσο πξναλαθέξακε ρξεηάδεηαη ελα πην νηθίν πεξηβάιινλ 

παξνπζίαζεηο γηα ηνπο ρξήζηεο.Γη‟απηφ θαη ην πεξηβάιινλ ηεο java κπνξεί  κε απιή 

κεζνδνινγία λα παξνπζηάζεη κηα βάζε δεδνκέλσλ SQL. 

 Παξαθάησ παξξνπζηαδνπκε κεξηθα screenshots απφ ηελ δηθή καο βαζε δεδνκέλσλ 

φπσο παξνπζηάδεηαη ζε πεξηβάιινλ ηεο JAVA. 

  

 Αξρηθά παξνπζηάδνπκε ην πεξηβάιινλ πνπ παξνπζηάδεηαη ζην ρξήζηε κφιηο θνξηψζεη 

ηνλ θψδηθα ζην ππνινγηζηή ηνπ. Βιέπνπκε νηη δίλεη ζην ρξήζηε επηινγέο γηα ηηο κεηέπεηηα 

εξγαζίεο πνπ ζα θάλεη ζην πεξηβάιινλ απηφ.Δπίζεο ηνπ παξνπζηάδνληαη θαη θάπνηεο κηθξέο 

νδεγίεο βνεζεηηθέο γηα ηηο επφκελεο θηλήζεηο ηνπ.   

 

 
 

Πλαηθόπμα ελέγσος 1 

 

 

  

 

 

 

 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ – 5  | ΧΕΙΑΚΑ ΜΟΝΣΕΛΑ & ΠΙΝΑΚΕ 
 

46 
 

 

 ηε ζπλέρεηα κεηαβαίλεη ζην ρψξν πνπ κπνξεί λα θάλεη ηηο παξαγγέιίεο ηνπ  ή λα δεη ζε 

ηη θαηάζηαζε βξίζθνληαη ηα απνζέκαηα ζηελ απνζήθε ηνπ. Έηζη ψζηε αλ θάπνην πξντφλ 

βξίζθεηαη ζε έιιεηκκα λα δψζεη παξαγγειία γηα λα ζπκπιεξσζεί ην απφζεκα ηεο απνζήθεο 

ε απηφ ην ζεκείν ελεκεξψλεηαη θαη αλ θάπνην πξντφλ δελ ππάξρεη θαζφινπ ζηελ απνζήθε. 

 

 

 
Πλαηθόπμα ελέγσος 2 
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 ηε ζπγθεθξηκέλε πιαηθφξκα ν ρξήζηεο κπνξεί λα δεί ηα πξντφληα πνπ βξίζθνληαη είηε 

ζην θαηάζηεκα 1 είηε ζην θαηάζηεκα 2. Καη ζε ηη απφζεκα βξίζθνληαη.Απν φπνπ 

ελεκεξψλεηαη θάζε θνξά νηαλ έλα πξντφλ βξίζθεηαη ζηα ηειεπηαία πέληε θνκκάηηα.  

 

 

 

 
Πλαηθόπμα ελέγσος 3 
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Βάζειρ δεδομένων & Φίληπα 1 

 

 

 Η επφκελε πιαηθφξκα καο παξνπζηάδεη ηα πξντφληα ζε πεξηβάιινλ SQL ηνπο ηχπνπο 

ηνπο , ηηο ηηκέο ηνπο θαη ηα απνζέκαηα ηνπο ζε θαηαζηήκαηα θαη ζε απνζήθεο. 
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Βάζειρ δεδομένων & Φίληπα 2 
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Βάζειρ δεδομένων & Φίληπα 3 

 

 

 
Βάζειρ δεδομένων & Φίληπα 4 
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