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ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
Τν κάζεκα ζηοσεύει ζηελ εηζαγσγή βαζηθώλ ελλνηώλ πνπ ρξεηάδνληαη γηα ην
ζρεδηαζκό θαη ηε ρξήζε κηαο βάζεο δεδνκέλσλ αιιά θαη ζηε πξαθηηθή εμάζθεζε
ζηελ εθαξκνγή απηώλ ησλ ελλνηώλ ρξεζηκνπνηώληαο έλα βηνκεραληθό ζύζηεκα
δηαρείξηζεο βάζεο δεδνκέλσλ. Τν πεπιεσόμενο ηνπ καζήκαηνο πεξηιακβάλεη ηελ
εηζαγσγή ζε έλλνηεο βάζεσλ δεδνκέλσλ, ην Μνληέιν Οληνηήησλ-Σπζρεηίζεσλ, ην
Σρεζηαθό Μνληέιν θαη ηε Σρεζηαθή Άιγεβξα, ηε Γιώζζα Γνκεκέλσλ Δπεξσηήζεσλ
SQL θαη αιιά πξνρσξεκέλα ζέκαηα όπσο Σπλαξηεζηαθέο Δμαξηήζεηο,
Καλνληθνπνίεζε θαη Μεζνδνινγία Αλάπηπμεο Βάζεσλ Γεδνκέλσλ.
Τν κάζεκα αμηνινγείηαη κε 7.5 κνλάδεο ECTS. Γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηνπ
καζήκαηνο ν θνηηεηήο θαιείηαη λα έρεη παξαθνινπζήζεη επηηπρώο όια ηα πην θάησ
καζήκαηα:
 ΔΠΛ231: Γνκέο Γεδνκέλσλ & Αιγόξηζκνη
o ΔΠΛ111: Γηαθξηηέο Γνκέο ζηελ Πιεξνθνξηθή θαη ηνλ Υπνινγηζκό
o ΔΠΛ132: Αξρέο Πξνγξακκαηηζκνύ ΙΙ
ΓΗΑΛΔΞΔΗ ΚΑΗ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ
Γιαλέξειρ: Τξίηε θαη Παξαζθεπή, 15:00 – 16:30, ΦΩΓ-001 #109
Φπονηιζηήπια: Τεηάξηε, 13:30-15:00, ΦΩΓ-001 #109
Δπγαζηήπια: Πέκπηε, δηάξθεηαο 1 ώξαο κεηαμύ 13:30-17:30, ΘΔΔ-001 #B121
Η διδαζκαλία ηνπ καζήκαηνο απνηειείηαη από δηαιέμεηο, θξνληηζηήξηα θαη
εξγαζηήξηα. Η παξαθνινύζεζε ησλ δηαιέμεσλ είλαη ππνρξεσηηθή. Οη θνηηεηέο
παξαθαινύληαη όπσο πξνζέξρνληαη ζηελ αίζνπζα ησλ δηαιέμεσλ έγθαηξα. Βαζηθόο
ζηόρνο είλαη ε ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηώλ κέζσ εξσηήζεσλ θαη δηεπθξηλήζεσλ.
Οι θοιηηηέρ καλούνηαι να ππομηθεύονηαι ηιρ ζημειώζειρ ηων διαλέξεων από ηην
ιζηοζελίδα ηος μαθήμαηορ. Σηα θπονηιζηήπια ηνπ καζήκαηνο, νη θνηηεηέο ζα
έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα ππνβνεζνύληαη ζηελ εκπέδσζε ηεο δηδαζθνκέλεο ύιεο κέζσ
ηεο επίιπζεο ζεσξεηηθώλ αζθήζεσλ, απνξηώλ, ζπκπιεξσκαηηθέο δηαιέμεηο, θηι. Σηα
επγαζηήπια ηνπ καζήκαηνο νη θνηηεηέο ζα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα ππνβνεζνύληαη
ζηελ πινπνίεζε ησλ αξρώλ πνπ δηδάζθνληαη ζηηο δηαιέμεηο θαη ηα θξνληηζηήξηα.
Σπγθεθξηκέλα, ζα ρξεζηκνπνηεζεί γλσζηή εκπνξηθή βάζε δεδνκέλσλ πάλσ ζηελ
νπνία νη θνηηεηέο ζα πινπνηήζνπλ δηάθνξεο δηαδηθαζίεο θαη ην ηειηθό project ηνπ
καζήκαηνο.
Φξνληηζηήξηα θαη Δξγαζηήξηα ζα γίλνληαη θάζε εβδνκάδα εθηόο θαη αλ γίλεη ζρεηηθή
εηδνπνίεζε ζηηο δηαιέμεηο.
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ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ
Δνόηηηα Α: Διζαγωγή και Μονηέλο
Ονηοηήηων-ςζσεηίζεων

Δνόηηηα Β: σεζιακό Μονηέλο
Κ5) Σρεζηαθό Μνληέιν Γεδνκέλσλ
Κ6) Σρεζηαθή Άιγεβξα
Κ7) Μεηαηξνπή Μνληέινπ ΟληνηήησλΣπζρεηίζεσλ ζε Σρεζηαθό Μνληέιν

Κ1) Βάζεηο Γεδνκέλσλ (ΒΓ) & Φξήζηεο
Κ2) Αξρηηεθηνληθή Σπζηεκάησλ ΒΓ
Κ3-4) Μνληεινπνίεζε Γεδνκέλσλ κε ην
Μνληέιν Οληνηήησλ-Σπζρεηίζεσλ

Δνόηηηα Γ: Γλώζζα Γομημένων
Δπεπωηήζεων SQL

Δνόηηηα Γ: Πποσωπημένα Θέμαηα

Κ10-11) Σπλαξηεζηαθέο Δμαξηήζεηο θαη
Κ8) Οξηζκόο Σρήκαηνο, Βαζηθνί Πεξηνξηζκνί Καλνληθνπνίεζε
Κ12) Μεζνδνινγία Αλάπηπμεο ΒΓ
θαη Δπεξσηήζεηο
Άιια Θέκαηα: Κ13) Απνζήθεπζε
Κ9) Πεξηζζόηεξε SQL (Βεβαηώζεηο, Όςεηο
Γεδνκέλσλ, Απνηίκεζε Δπεξσηήζεσλ, θ.α.
θαη Τερληθέο Πξνγξακκαηηζκνύ)
Σημ.: Το ηελικό πρόγραμμα θα αναρηηθεί ζηην ιζηοζελίδα ηοσ μαθήμαηος

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ
Η επίδνζε ησλ θνηηεηώλ ζα αμηνινγείηαη ζπλερώο κε βάζεη γξαπηέο εμεηάζεηο,
αζθήζεηο θαη παξνπζηάζεηο. Η αλαινγία σο πξνο ηνλ ηειηθό βαζκό είλαη ε εμήο:
 50% Τειηθή Δμέηαζε
 25% Δλδηάκεζε Δμέηαζε
 25% Αζθήζεηο
– 10% Θεσξεηηθέο θαη Πξνγξακκαηηζηηθέο αζθήζεηο
– 15% Project Μαζήκαηνο ζε Δκπνξηθή Βάζε Γεδνκέλσλ.
Η παξαθνινύζεζε ηνπ καζήκαηνο ζεσξείηαη επηηπρήο εάλ ηζρύνπλ όια ηα αθόινπζα:
- Όλερ νη αζκήζειρ έρνπλ παξαδνζεί ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ project
- Ο βαζκόο ηεο ηελικήρ εξέηαζηρ είλαη ηνπιάρηζηνλ 4,5
- Ο ηελικόρ βαθμόρ είλαη ηνπιάρηζηνλ 5
Η αληηγξαθή ή ε πξνζπάζεηα αληηγξαθήο κεηαμύ θνηηεηώλ ζε εμεηάζεηο ή εξγαζίεο,
απαγνξεύεηαη απζηεξά. Οη εξγαζίεο ελδέρεηαη λα ειέγρνληαη κε ινγηζκηθό εμεύξεζεο
αληηγξαθώλ θαη ηπρνύζεο αληηγξαθέο ζα ζπλεπάγνληαη ηελ απνπνκπή ησλ
αλακεκηγκέλσλ θνηηεηώλ από ηελ ηάμε, ην κεδεληζκό ηνπ βαζκνύ ηνπο ζηηο ελ ιόγσ
εμεηάζεηο ή εξγαζίεο θαη ηελ θαηαγγειία ηνπο ζην Σπκβνύιην ηνπ Τκήκαηνο γηα ηελ
εθαξκνγή πεξαηηέξσ πεηζαξρηθώλ θαλόλσλ.
ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ
Σπλίζηαηαη ε ρξήζε ηνπ πην θάησ βηβιίνπ (ή ηεο ειιεληθήο κεηάθξαζεο ηνπ) ην
νπνίν είλαη ρξήζηκν γηα ηηο δηαιέμεηο, ην θξνληηζηήξην θαη ην εξγαζηήξην:
-

Fundamentals of Database Systems, 5/E Ramez Elmasri, Shamkant B. Navathe
ISBN: 0-321-36957-2 Publisher: Addison-Wesley 1168 pages, 2007.
Θεκειηώδεηο Αξρέο Σπζηεκάησλ Βάζεσλ Γεδνκέλσλ - 5ε έθδνζε (1νο ηόκνο),
γξακκέλν από ηνπο Ramez Elmasri θαη Sham B. Navathe (κεηάθξαζε Μηράιεο
Φαηδόπνπινο), Δθδόζεηο Γίαπινο, 2007.

Βοηθηηική Βιβλιογπαθία
- Σεκεηώζεηο Γηαιέμεσλ Μαζήκαηνο
- Database Management Systems: Paperback Edition, 3 Edition, Raghu
Ramakrishnan and Johannes Gehrke, McGraw-Hill Publishers, Paper; 1065 pp,
ISBN: 0-07-123057-2, 2003.
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