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ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
Το μάθημα ζηοσεύει ζηην καηανόηζη και ςλοποίηζη ηεσνικών και αλγοπίθμυν πος
αθοπούν ηην εζυηεπική λειηοςπγία μιαρ ζσεζιακήρ βάζηρ δεδομένυν (αποθήκεςζη
και εςπεηήπια δεςηεπεύοςζαρ μνήμηρ, βεληιζηοποίηζη επεπυηημάηυν και διασείπιζη
δοζολητιών). Το μάθημα ζηοσεύει επίζηρ ζηην έκθεζη ηυν θοιηηηών ζε
πποσυπημένα θέμαηα και επεςνηηικέρ καηεςθύνζειρ ζηο πεδίο ηυν βάζευν
δεδομένυν. Για ηην εμπέδυζη ηηρ ύληρ θα σπηζιμοποιηθεί η βάζη δεδομένυν
Minibase, η οποία επιηπέπει ζε ένα θοιηηηή να ςλοποιήζει ηα διάθοπα ςποζςζηήμαηα
ηηρ εν λόγυ βάζηρ με ηην σπήζη ηηρ γλώζζαρ ππογπαμμαηιζμού C++.
Το μάθημα αξιολογείηαι με 7.5 μονάδερ ECTS. Για ηην παπακολούθηζη ηος
μαθήμαηορ ο θοιηηηήρ καλείηαι να έσει παπακολοςθήζει επιηςσώρ όλα ηα πιο κάηυ
μαθήμαηα:
 ΔΠΛ342: Βάζειρ Γεδομένυν
o ΔΠΛ231: Γομέρ Γεδομένυν & Αλγόπιθμοι
 ΔΠΛ111: Γιακπιηέρ Γομέρ ζηην Πληποθοπική και ηον
Υπολογιζμό
 ΔΠΛ132: Απσέρ Ππογπαμμαηιζμού ΗΗ

ΓΙΑΛΔΞΔΙ ΚΑΙ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ
Γιαλέξειρ:
Τπίηη και Παπαζκεςή, 09:00 – 10:30, ΘΔΔ-001 #202
Δπγαζηήπια: Τεηάπηη, 18:00-19:30, ΘΔΔ-001 #B103
Ζ διδαζκαλία ηος μαθήμαηορ αποηελείηαι από διαλέξειρ και επγαζηήπια. Ζ
παπακολούθηζη ηυν διαλέξευν είναι ςποσπευηική. Οι θοιηηηέρ παπακαλούνηαι
όπυρ πποζέπσονηαι ζηην αίθοςζα ηυν διαλέξευν έγκαιπα. Βαζικόρ ζηόσορ είναι η
ενεπγή ζςμμεηοσή ηυν θοιηηηών μέζυ επυηήζευν, παποςζιάζευν και
ππογπαμμαηιζηικών αζκήζευν. Οι θοιηηηέρ καλούνηαι να ππομηθεύονηαι ηιρ
ζημειώζειρ ηυν διαλέξευν από ηην ιζηοζελίδα ηος μαθήμαηορ ππιν από κάθε
διάλεξη.
Σηα επγαζηήπια ηος μαθήμαηορ οι θοιηηηέρ θα έσοςν ηην δςναηόηηηα να
ςποβοηθούνηαι ζηην ςλοποίηζη ηυν απσών πος διδάζκονηαι ζηιρ διαλέξειρ (επίλςζη
αζκήζευν, επίλςζη αποπιών, ζςμπληπυμαηικέρ διαλέξειρ). Δπγαζηήπια θα γίνονηαι
κάθε εβδομάδα εκηόρ και αν γίνει ζσεηική ειδοποίηζη ζηιρ διαλέξειρ.
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ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ
Δνόηηηα Α: Αποθήκεςζη και Δςπεηήπια
Μέζα Αποθήκεςζηρ Γεδομένυν
Δνδόμνημη Γιασείπιζη Γεδομένυν
Δςπεηήπια Γεςηεπεύοςζαρ Μνήμηρ
Δνόηηηα Γ: Γιασείπιζη Γοζολητιών
Απσέρ Γοζολητιών
Έλεγσορ Ταςηοσπονίαρ
Τεσνικέρ Ανάκαμτηρ

Δνόηηηα Β: Βεληιζηοποίηζη
Δπεπυηημάηυν
Αποηίμηζη Δπεπυηημάηυν
Βεληιζηοποίηζη Δπεπυηημάηυν
Δξυηεπική Ταξινόμηζη
Δνόηηηα Γ: Πποσυπημένα Θέμαηα:
Καηανεμημένερ Βάζειρ Γεδομένυν
Ζμι-δομημένα Γεδομένα ΦΜL/XQuery
Φυπικέρ Βάζειρ Γεδομένυν
Ανάκηηζη Γεδομένυν

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
Ζ επίδοζη ηυν θοιηηηών θα αξιολογείηαι ζςνεσώρ με βάζη γπαπηέρ εξεηάζειρ,
αζκήζειρ και παποςζιάζειρ. Ζ αναλογία υρ ππορ ηον ηελικό βαθμό είναι η εξήρ:
 40% Τελική Δξέηαζη
 20% Δνδιάμεζη Δξέηαζη
 40% Αζκήζειρ
– 30% Ππογπαμμαηιζηικέρ και Θευπηηικέρ αζκήζειρ
– 10% Παποςζίαζη κάποιος ειδικεςμένος ηύπος βάζηρ δεδομένυν με
έμθαζη ζηην απσιηεκηονική ηος και ηιρ εζυηεπικέρ δομέρ λειηοςπγίαρ ηος.
Ζ παπακολούθηζη ηος μαθήμαηορ θευπείηαι επιηςσήρ εάν:
- Όλερ οι αζκήζειρ έσοςν παπαδοθεί ζςμπεπιλαμβανομένος και ηηρ παποςζίαζηρ
- Ο βαθμόρ ηηρ ηελικήρ εξέηαζηρ είναι ηοςλάσιζηον 4.5
- Ο ηελικόρ βαθμόρ είναι ηοςλάσιζηον 5
Αν ο βαθμόρ ηηρ ηελικήρ εξέηαζηρ είναι μικπόηεπορ από ηο 4,5 ηόηε ο ηελικόρ βαθμόρ
θα είναι αςηόρ ηηρ ηελικήρ εξέηαζηρ.
Ζ ανηιγπαθή ή η πποζπάθεια ανηιγπαθήρ μεηαξύ θοιηηηών ζε εξεηάζειρ ή επγαζίερ,
απαγοπεύεηαι αςζηηπά. Οι επγαζίερ θα ελέγσονηαι με λογιζμικό εξεύπεζηρ
ανηιγπαθών και ηςσούζερ ανηιγπαθέρ θα ζςνεπάγονηαι ηην αποπομπή ηυν
αναμεμιγμένυν θοιηηηών από ηην ηάξη, ηον μηδενιζμό ηος βαθμού ηοςρ ζηιρ εν λόγυ
εξεηάζειρ ή επγαζίερ και ηην καηαγγελία ηοςρ ζηο Σςμβούλιο ηος Τμήμαηορ για ηην
εθαπμογή πεπαιηέπυ πειθαπσικών κανόνυν.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Δκηόρ από ηιρ ζημειώζειρ διαλέξευν, για επιπλέον πληποθοπίερ ζςνίζηαηαι η σπήζη
ηος πιο κάηυ βιβλίος ηο οποίο είναι σπήζιμο ηόζο για ηιρ διαλέξειρ όζο και για ηο
επγαζηήπιο:
- Database Management Systems: Paperback Edition, 3 Edition, Raghu
Ramakrishnan and Johannes Gehrke, McGraw-Hill Publishers, Paper; 1065 pp,
ISBN: 0-07-123057-2, 2003.
Βοηθηηική Βιβλιογπαθία
- Fundamentals of Database Systems, 6O/E Ramez Elmasri, Shamkant B. Navathe
ISBN: 0-321-36957-2 Publisher: Addison-Wesley 1168 pages, 2007.
- Database Systems Concepts, 5th Edition, Abraham Silberschatz, Henry F. Korth,
S. Sudarshan Hardcover, 1168 pages, McGraw-Hill Publisher, ISBN
0072958863, 2006.
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