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ΕΙΣΑΓΩΓΗ   

Η ραγδαία ανάπτυξη των τελευταίων χρόνων στον επιστηµονικό χώρο και στο χώρο 

της πληροφορικής και των επικοινωνιών έχει κάνει την πληροφορία ένα από τα 

πολυτιµότερα αγαθά. Είναι επιθυµητή απ’ όλους τους εργαζόµενους αλλά και τους 

εκπαιδευόµενους. Βοηθά στην βελτίωση της απόδοσης, της ανταγωνιστικότητας 

αλλά και παραγωγικότητάς τους στην εργασία. 

Οι βάσεις δεδοµένων χρησιµοποιούνται ώστε να αποθηκεύουµε, να επεξεργαζόµαστε 

αλλά και να εκµεταλλευόµαστε αποδοτικά αυτόν τον τεράστιο όγκο των 

πληροφοριών που αυξάνονται διαρκώς. 

Εξαιτίας του ότι η χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και κατά συνέπεια η 

ηλεκτρονική καταχώρηση και επεξεργασία δεδοµένων αυξήθηκε από τη δεκαετία του 

’70 και µετά στις µεγάλες επιχειρήσεις  είχαµε πάρα πολλές εφαρµογές να 

επεξεργάζονται δεδοµένα σε πάρα πολλά αρχεία ταυτόχρονα. Γι’αυτό προτάθηκε η 

συνένωση όλων των αρχείων µιας εφαρµογής. Εκτός, όµως, από τη συνένωση των 

αρχείων, απαραίτητη ήταν  και η σωστή οργάνωσή τους. ∆ηµιουργήθηκαν έτσι οι 

Τράπεζες Πληροφοριών ή Βάσεις ∆εδοµένων (Data Bases). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  1 

 

∆Ε∆ΟΜΕΝΑ  ΚΑΙ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

1.1  Ορισµός δεδοµένων και πληροφορίας 

Όταν χρησιµοποιούµε τον όρο πληροφορία αναφερόµαστε συνήθως σε ειδήσεις, 

γεγονότα και έννοιες που αποκτάµε από την καθηµερινή επικοινωνία και τα 

θεωρούµε ως επίκτητη γνώση. Ενώ τα δεδοµένα µπορούν να είναι µη επεξεργασµένα 

και µη ταξινοµηµένα καταλλήλως σύνολα πληροφοριών. Ένας αυστηρός ορισµός για 

το τι είναι δεδοµένα και τι είναι πληροφορία, σύµφωνα µε την επιτροπή ANSI των 

ΗΠΑ, είναι ο εξής : 

• ∆εδοµένα (data) είναι µια παράσταση, όπως γράµµατα, αριθµοί, 

σύµβολα κ.ά. στα οποία µπορούµε να δώσουµε κάποια σηµασία 

(έννοια). 

• Πληροφορία (information) είναι η σηµασία που δίνουµε σ’ ένα 

σύνολο από δεδοµένα, τα οποία µπορούµε να επεξεργαστούµε βάσει 

προκαθορισµένων κανόνων και να βγάλουµε έτσι κάποια χρήσιµα 

συµπεράσµατα. Με τις πληροφορίες περιορίζεται η αβεβαιότητα που 

έχουµε για διάφορα πράγµατα και βοηθιόµαστε έτσι στο να λάβουµε 

σωστές αποφάσεις. 

Τα δεδοµένα µπορούν να χαρακτηρισθούν ως τρόποι αναπαράστασης εννοιών και 

γεγονότων που έχουµε τη δυνατότητα να τροποποιήσουµε και να επεξεργαστούµε. Οι 

παροντικές κοινωνικές συνθήκες απαιτούν συλλογή και αποθήκευση ενός τεράστιου 

όγκου δεδοµένων. Ωστόσο αποτρεπτικό παράγοντα αποτελέι το πρόβληµα της 

σωστής οργάνωσης και ταξινόµησης των δεδοµένων. Τα δεδοµένα θα πρέπει να 

οργανωθούν µε έτσι ώστε να µπορούµε να τα εντοπίζουµε και να τα χρησιµοποιούµε 

εύκολα και γρήγορα και τη στιγµή που τα χρειαζόµαστε. 

Ένα κλασικό παράδειγµα µη σωστής οργάνωσης δεδοµένων θα ήταν για παράδειγµα 

ο τηλεφωνικός κατάλογος της πόλης της Θεσσαλονίκης. Στην προκειµένη περίπτωση 

οι συνδροµητές δεν θα ήταν καταχωρηµένοι αλφαβητικά σύµφωνα µε το επώνυµο και 
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το όνοµά τους, αλλά εντελώς τυχαία. Ένας τέτοιος τηλεφωνικός κατάλογος θα 

περιείχε µια τεράστια ποσότητα δεδοµένων αλλά θα ήταν ουσιαστικά άχρηστος. 

Ένα άλλο παράδειγµα µη σωστής οργάνωσης δεδοµένων θα ήταν µια πολύ µεγάλη 

βιβλιοθήκη µε χιλιάδες τόµους βιβλίων στην οποία δεν θα τηρούταν κανένα σύστηµα 

οργάνωσης και ταξινόµησης των βιβλίων. Τόσο οι υπάλληλοι της βιβλιοθήκης όσο 

και οι επισκέπτες δεν θα µπορούσαν να αξιοποιήσουν την πληθώρα των 

πληροφοριών που περιέχονται στα βιβλία. Η µόνιµη αποθήκευση των δεδοµένων δεν 

είναι χρήσιµη αν δεν µπορούµε να χειριζόµαστε τις πληροφορίες που παρέχει 

ευέλικτα και αποδοτικά. 
1
 

Χαρακτηριστικά παραδείγµατα δεδοµένων που απαιτούν σωστή και αποδοτική 

οργάνωση είναι τα εξής : 

• Τα στοιχεία υπαλλήλων, πελατών, προµηθευτών και παραγγελιών µιας 

εµπορικής επιχείρησης. 

• Τα στοιχεία υλικών µιας αποθήκης. 

• Τα στοιχεία ταινιών, πελατών και δανεισµών µιας βιντεολέσχης. 

• Τα στοιχεία υπαλλήλων, γιατρών, ασθενών αλλά και υλικών ενός 

νοσοκοµείου. 

• Τα στοιχεία βιβλίων, χρηστών (δανειστών) και δανεισµών µιας 

βιβλιοθήκης. 

1.2   Η Οργάνωση Αρχείων 

Ο πιο διαδεδοµένος τρόπος οργάνωσης δεδοµένων είναι σε αρχεία εγγραφών µε τη 

χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών. Για να κατανοήσουµε καλύτερα ορισµένες 

έννοιες, θα εξετάσουµε την περίπτωση ενός αρχείου πελατών και παραγγελιών µιας 

εµπορικής επιχείρησης. Για να οργανώσουµε σωστά το αρχείο µας, θα πρέπει να 

δηµιουργήσουµε καρτέλες για τους πελάτες, αλλά και για τις παραγγελίες τους 

αργότερα, που θα πρέπει να περιέχουν τα εξής στοιχεία ανά πελάτη: 

                                                           
1
 (http://dide.flo.sch.gr/Plinet/Tutorials/Tutorials-DataBasesTheory.html) 
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• Κωδικός 

• Επώνυµο 

• Όνοµα 

• ∆ιεύθυνση 

• ΤΚ 

• Πόλη 

• Τηλέφωνο 

• ΑΦΜ 

• ∆ΟΥ 

Η αντιστοίχηση του παλιού τρόπου οργάνωσης µε τις καρτέλες σε σχέση µε τον 

σύγχρονο ηλεκτρονικό τρόπο οργάνωσης, έχει ως εξής : 

• Συρτάρι – Αρχείο ∆εδοµένων 

• Καρτέλα πελάτη – Εγγραφή του αρχείου δεδοµένων 

• Στοιχείο της καρτέλας – Πεδίο της εγγραφής 

Ένα αρχείο (file) θα µπορούµε να το χαρακτηρίσουµε σαν ένα σύνολο που 

αποτελείται από οργανωµένα στοιχεία παρεµφερούς περιεχοµένου. Τα στοιχεία ενός 

αρχείου µπορούµε να τα οργανώσουµε σε λογικές ενότητες και το σύνολο των 

στοιχείων που περιέχει µια λογική ενότητα καλείται εγγραφή (record).
2
 

Το κάθε στοιχείο της εγγραφής καλείται πεδίο (field). Το πεδίο αποτελεί και τη 

µικρότερη δυνατή υποδιαίρεση των στοιχείων ενός αρχείου. Ένα πεδίο 

χαρακτηρίζεται από τον µέγιστο αριθµό των χαρακτήρων (bytes) που απαιτούνται για 

την καταχώρησή του στη µνήµη του υπολογιστή και που αποκαλείται µήκος του 

πεδίου (field length).  

Σε µια οργάνωση αρχείου όπως είναι οι πελάτες µιας εµπορικής επιχείρησης που 

είδαµε νωρίτερα, τα αντίστοιχα πεδία όλων των εγγραφών καταλαµβάνουν έναν 

προκαθορισµένο από τον χρήστη αριθµό σε bytes. Για παράδειγµα, αν ορίσαµε ότι το 

πεδίο Επώνυµο θα έχει µήκος 15 χαρακτήρες, τότε το πεδίο της εγγραφής του πελάτη 

                                                           
2
 (http://dide.flo.sch.gr/Plinet/Tutorials/Tutorials-DataBasesTheory.html) 
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µε επώνυµο Παπαδόπουλος, αλλά και το πεδίο της εγγραφής του πελάτη µε επώνυµο 

Βες θα καταλαµβάνουν από 15 bytes στη µνήµη του υπολογιστή, ενώ αν ένας 

πελάτης ονοµάζεται Παπαχριστοδουλόπουλος, τότε θα γίνει αποκοπή του επωνύµου 

του και θα καταχωρηθούν στη µνήµη του υπολογιστή µόνο τα 15 πρώτα γράµµατα, 

δηλ. τα Παπαχριστοδουλό. 

Ένα πεδίο χαρακτηρίζεται ακόµη και από το είδος των δεδοµένων που περιέχει, όπως 

: 

• Αλφαριθµητικό (alphanumeric), µπορεί να περιέχει γράµµατα, 

ψηφία ή και ειδικούς χαρακτήρες. 

• Αριθµητικό (numeric), µπορεί να περιέχει µόνο αριθµούς. 

• Αλφαβητικό (alphabetic), µπορεί να περιέχει µόνο γράµµατα 

(αλφαβητικούς χαρακτήρες). 

• Ηµεροµηνίας (date), µπορεί να περιέχει µόνο ηµεροµηνίες. 

• ∆υαδικό (binary), µπορεί να περιέχει ειδικού τύπου δεδοµένα, όπως 

εικόνες, ήχους κ.ά. 

• Λογικό (logical), µπορεί να περιέχει µόνο µία από δύο τιµές, οι οποίες 

αντιστοιχούν σε δύο διακριτές καταστάσεις και µπορούν να 

χαρακτηρισθούν σαν 0 και 1 ή σαν αληθές (true) και ψευδές (false). 

• Σηµειώσεων (memo), µπορεί να περιέχει κείµενο µε µεταβλητό 

µήκος, το οποίο µπορεί να είναι και αρκετά µεγάλο και συνήθως 

αποθηκεύεται σαν ξεχωριστό αρχείο από το κύριο αρχείο.
3
 

Όσον αφορά τις εγγραφές, χρήσιµοι είναι οι εξής ορισµοί:Μήκος εγγραφής (record 

length) χαρακτηρίζεται το άθροισµα που προκύπτει από τα µήκη των πεδίων που την 

αποτελούν. 

• ∆οµή εγγραφής (record layout) ή γραµµογράφηση καλείται ο 

τρόπος οργάνωσης των πεδίων µιας εγγραφής. 

• ∆ιάβασµα (read) από αρχείο είναι η µεταφορά των δεδοµένων του 

αρχείου, από το µέσο αποθήκευσης (σκληρό δίσκο ή δισκέτα) στην 

                                                           
3
 (http://dide.flo.sch.gr/Plinet/Tutorials/Tutorials-DataBasesTheory.html) 
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κεντρική µνήµη του υπολογιστή για επεξεργασία. Αυτό γίνεται 

συνήθως ανά µία εγγραφή. 

• Γράψιµο (write) σε αρχείο σηµαίνει µεταφορά των δεδοµένων του αρχείου, 

από την κεντρική µνήµη του υπολογιστή στο µέσο αποθήκευσης (σκληρό 

δίσκο ή δισκέτα). Αυτό γίνεται συνήθως ανά µία εγγραφή.
4
 

1.3  Προβλήµατα της Οργάνωσης Αρχείων 

Στα πρώτα στάδια της οργάνωσης αρχείων, ήταν πολύ συνηθισµένη πρακτική το να 

δηµιουργούνται ξεχωριστές εφαρµογές (προγράµµατα) και ξεχωριστά αρχεία, (για 

παράδειγµα η δηµιουργία ενός αρχείου πελατών και ενός άλλου ανεξάρτητου αρχείου 

για τις παραγγελίες των πελατών). Τα προβλήµατα που προέκυψαν από την πρακτική 

αυτή είναι τα εξής : 

• Πλεονασµός των δεδοµένων (data redundancy). Υπάρχει η 

περίπτωση να συναντήσουµε τα ίδια δεδοµένα σε αρχεία 

διαφορετικών εφαρµογών. Για παράδειγµα, αν έχουµε ένα αρχείο 

πελατών και ένα αρχείο παραγγελιών αυτών των πελατών, είναι 

σχεδόν σίγουρο ότι θα υπάρχουν κάποια στοιχεία των πελατών που θα 

υπάρχουν και στα δύο αρχεία. 

• Ασυνέπεια των δεδοµένων (data inconsistency). Αυτό µπορεί να 

συµβεί όταν υπάρχουν τα ίδια στοιχεία  πελατών (πλεονασµός) και στο 

αρχείο πελατών και στο αρχείο παραγγελιών. Σε περίπτωση που 

χρειασθεί να γίνει κάποια αλλαγή στη διεύθυνση ή στα τηλέφωνα 

κάποιου πελάτη, είναι πολύ πιθανό η διόρθωση να γίνει µόνο στο ένα 

αρχείο και όχι και σε όλα. 

• Αδυναµία µερισµού δεδοµένων (data sharing). Μερισµός 

δεδοµένων σηµαίνει δυνατότητα για κοινή χρήση των στοιχείων 

κάποιων αρχείων. Ο µερισµός δεδοµένων θα ήταν χρήσιµος αν για 

παράδειγµα µε την παραγγελία ενός πελάτη µπορούµε να δούµε 

ταυτόχρονα στο αρχείο πελατών το υπόλοιπο του πελάτη και µετά στο 

αρχείο της αποθήκης αν είναι διαθέσιµα τα προϊόντα που παρήγγειλε ο 

συγκεκριµένος πελάτης. Η αδυναµία µερισµού δεδοµένων δηµιουργεί 

                                                           
4
 (http://dide.flo.sch.gr/Plinet/Tutorials/Tutorials-DataBasesTheory.html) 
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καθυστέρηση στη λήψη αποφάσεων και στην εξυπηρέτηση των 

χρηστών. 

• Αδυναµία προτυποποίησης. Σχετίζεται µε την ανοµοιοµορφία και µε 

την διαφορετική αναπαράσταση και οργάνωση των δεδοµένων στα 

αρχεία των εφαρµογών. Έτσι δηµιουργούνται προβλήµατα 

προσαρµογής των χρηστών καθώς και προβλήµατα στην ανταλλαγή 

δεδοµένων µεταξύ διαφορετικών συστηµάτων.
5
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 (http://dide.flo.sch.gr/Plinet/Tutorials/Tutorials-DataBasesTheory.html) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  2 

 

ΟΙ  ΒΑΣΕΙΣ  ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ  ΚΑΙ  ΤΑ  Σ∆Β∆  (DBMS) 

2.1  Ορισµός βασης δεδοµενων 

Ένα βασικό χαρακτηριστικό των δεδοµένων, είναι ότι είναι κατάλληλα για να 

αποθηκευτούν σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Αυτό οδηγεί στο επόµενο βήµα που είναι 

η δηµ ιουργία και χρήση Βάσεων ∆εδοµένων (databases).  

Η  σχετικότητα  των  δεδοµένων  είναι  σηµαντική  ώστε να οριστεί µ ια Βάσης 

∆εδοµένων. ∆εδοµένα που απλά έχουν αποθηκευτεί σε έναν ηλεκτρονικό 

υπολογιστή µη συσχετιζόµενα µεταξύ τους δεν αποτελούν µια Βάση ∆εδοµένων. 

Μια Βάση ∆εδοµένων πρέπει να αντικατοπτρίζει ένα περιβάλλον του πραγµατικού 

κόσµου. Τα  

δεδοµένα της  πρέπει να έχουν λογική συνέχεια και νόηµα. Επίσης οι λειτουργίες 

που παρέχει η Βάση ∆εδοµένων είναι σηµαντικές για τον ορισµό της. Συλλογές 

δεδοµένων που δεν χρήζουν δυνατότητας ενός αυτόµατου, κοινού και κεντρικού 

τρόπου χειρισµού των δεδοµένων αυτών, δεν αποτελούν Βάση ∆εδοµένων.  

Η Βάση ∆εδοµένων έχει ένα σκοπό. Υλοποιείται για να απεικονίσει στον υπολογιστή 

ένα πρόβληµα και να διευκολύνει την επίλυσή του. Αυτό συνήθως σηµαίνει ότι 

τα δεδοµένα  που  χειρίζεται  είναι  δυναµ ικά,  δηλαδή  τροποποιούνται διαρκώς.   Η   

Βάση ∆εδοµένων   περιέχει   τα   δεδοµένα   τα οποία   περιγράφουν   τη δεδοµένη 

χρονική στιγµή το «πρόβληµα», µπορεί όµως να περιέχει και δεδοµένα από την 

ιστορία του προβλήµατος. 6 

2.2  Σύστηµα ∆ιαχείρισης Βάσεων ∆εδοµένων  

 

Η  εξέλιξη  των  Βάσεων  ∆εδοµένων  και  οι  ανάγκες  για  δηµιουργία  όλο  

και περισσότερων  Βάσεων ∆εδοµένων, οδήγησαν  στη  δηµ ιουργία  των  

                                                           
6
 Γιωτόπουλος Σ, Σηµειώσεις Μαθήµατος Βάσεις ∆εδοµένων, ΑΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ, ∆εκέµβριος 

2010 
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Συστηµάτων  ∆ιαχείρισης Βάσεων ∆εδοµένων (Database Management Systems 

ή DBMS). Το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Βάσεων ∆εδοµένων είναι ένα εργαλείο που 

διευκολύνει  την εργασία µε Βάσεις ∆εδοµένων. Με τη χρήση του Συστήµατος  

∆ιαχείρισης Βάσεων ∆εδοµένων οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να 

κατασκευάσουν και να χρησιµοποιήσουν  Βάσεις ∆εδοµένων.  Ακολουθεί  ο  

ορισµός  του  Συστήµατος ∆ιαχείρισης Βάσεων ∆εδοµένων.  

Ένα Σύστηµα ∆ιαχείρισης Βάσεων ∆εδοµένων κατά κανόνα «φιλοξενεί» πολλές 

Βάσεις ∆εδοµένων  που  έχουν  κατασκευαστεί  από  διαφορετικούς  χρήστες.  Οι 

δυνατότητες  που  παρέχει  ένα  Σύστηµα χρήστες συνοψίζονται στις παρακάτω: 

• Ορισµός της Βάσης ∆εδοµένων 

• Κατασκευή της Βάσης ∆εδοµένων 

• ∆ιαγραφή της Βάσης ∆εδοµένων 

• Χρήση της Βάσης ∆εδοµένων 

Στον ορισµό της Βάσης ∆εδοµένων ο χρήστης µπορεί να καθορίσει το µοντέλο της 

Βάσης ∆εδοµένων, να ορίσει τους τύπους δεδοµένων που θα χρησιµοποιήσει και να 

ελέγξει  τη  Βάση ∆εδοµένων  χωρίς  να  προχωρήσει  σε  υλοποίησή  της.  Στην 

κατασκευή  της  Βάσης ∆εδοµένων  οι  τύποι  των  δεδοµένων  και  τα  δεδοµένα 

αποθηκεύονται στο υλικό (hardware) του ηλεκτρονικού υπολογιστή µέσω 

διαδικασιών που ελέγχονται από το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Βάσεων ∆εδοµένων και δεν 

απασχολούν τον  χρήστη.  Στη  διαγραφή  της  Βάσης ∆εδοµένων  ο  χρήστης  

διαγράφει και αποµακρύνει µια Βάση ∆εδοµένων ή µεµονοµένα αυτής δεδοµένα 

από το  

υλικό. Τέλος, κατά τη χρήση της Βάσης ∆εδοµένων ο χρήστης, ή χειρίζεται τα 

δεδοµένα (εισάγει νέα δεδοµένα, τροποποιεί δεδοµένα, ή διαγράφει δεδοµένα), ή 

υποβάλει ερωτήσεις στη Βάση ∆εδοµένων για εξαγωγή πληροφοριών. 
7
 

Οι χρήστες των εφαρµογών παίρνουν τα στοιχεία που θέλουν από τη βάση δεδοµένων 

χωρίς δύνανται να γνωρίζουν µε ποιο τρόπο είναι οργανωµένα τα δεδοµένα σ’ αυτήν. 

Το Σ∆Β∆ παίζει τον ρόλο του µεσολαβητή ανάµεσα στον χρήστη και τη βάση 

                                                           
7
 Γιωτόπουλος Σ, Σηµειώσεις Μαθήµατος Βάσεις ∆εδοµένων, ΑΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ, ∆εκέµβριος 

2010 
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δεδοµένων. Μόνο µέσω του Σ∆Β∆ µπορεί ο χρήστης να αντλήσει πληροφορίες από τη 

βάση δεδοµένων. Ένα Σ∆Β∆ µπορεί να είναι εγκατεστηµένο σ’ έναν µόνο υπολογιστή 

ή και σ’ ένα δίκτυο υπολογιστών και µπορεί να χρησιµοποιείται από έναν ή από 

πολλούς χρήστες. 

2.3  ∆ιαφορά Βάσης ∆εδοµένων µε Σύστηµα ∆ιαχείρισης Βάσεων ∆εδοµένων 

Ως εδώ πρέπει να είναι ξεκάθαρη σε εσάς η διαφορά µεταξύ ενός 

Συστήµατος ∆ιαχείρισης  Βάσεων ∆εδοµένων  και µ ίας  Βάσης ∆εδοµένων.  Το 

Σύστηµα ∆ιαχείρισης Βάσεων ∆εδοµένων είναι το λογισµ ικό το οποίο διευκολύνει 

τους χρήστες   να   υλοποιήσουν   Βάσεις ∆εδοµένων.   Αντίθετα   η   Βάση 

∆εδοµένων κατασκευάζεται µε τη βοήθεια του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Βάσεων 

∆εδοµένων που χειρίζεται τα δεδοµένα που αποθηκεύονται στο υλικό του 

υπολογιστή. Όλη η διαδικασία  χειρισµού  και  αποθήκευσης δεδοµένων  

διευκολύνεται  από  το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Βάσεων ∆εδοµένων, που 

αναλαµβάνει τη τροποποίηση των εντολών του χρήστη σε εντολές προς τον 

υπολογιστή και λειτουργίες που έχουν σχέση µε το χειρισµό των δεδοµένων στο 

υλικό του υπολογιστή.  

Ο   χρήστης µ ιας   Βάσης ∆εδοµένων   επιτελεί   λειτουργίες   που δύνανται   να 

κατηγοριοποιηθούν στις παρακάτω: εισαγωγή δεδοµένων, διαγραφή δεδοµένων, 

αλλαγή δεδοµένων και ανάκληση δεδοµένων. Οι παραπάνω λειτουργίες 

προϋποθέτουν επικοινωνία µε το υλικό του υπολογιστή (π.χ. το µαγνητικό δίσκο 

του υπολογιστή).  

η οποία πραγµατώνεται µέσω του λογισµικού του Συστήµατος ∆ιαχείρισης  

Βάσεων ∆εδοµένων. Η επικοινωνία αυτή δεν είναι συνήθως ορατή από τον χρήστη  

της Βάσης ∆εδοµένων. Ο τελευταίος απλά βλέπει τα αποτελέσµατα από τις 

λειτουργίες  που ζήτησε να επιτελούνται. Αυτό είναι και το σηµείο που κάνει 

αρκετούς χρήστες να  συγχέουν τις έννοιες Βάση ∆εδοµένων και Σύστηµα 

∆ιαχείρισης Βάσεων ∆εδοµένων.
8
 

                                                           
8
 Γιωτόπουλος Σ, Σηµειώσεις Μαθήµατος Βάσεις ∆εδοµένων, ΑΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ, ∆εκέµβριος 

2010 
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2.4  Μέρη που έχει το  Σύστηµα Βάσης ∆εδοµένων (ΣΒ∆) ή DBS (Data Base 

System 

Ένα Σύστηµα Βάσης ∆εδοµένων (ΣΒ∆) ή DBS (Data Base System) περιλαµβάνει 

το υλικό, το λογισµικό, τη βάση δεδοµένων και τους χρήστες. Πρόκειται για ένα 

σύστηµα στο οποίο µπορούµε να αποθηκεύσουµε και να αξιοποιήσουµε δεδοµένα µε 

τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή. Αναλυτικά : 

• Το υλικό (hardware) αποτελείται από τους ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές, τα περιφερειακά, τους σκληρούς δίσκους, τις µαγνητικές 

ταινίες κ.ά., όπου είναι αποθηκευµένα τα αρχεία της βάσης δεδοµένων 

αλλά και τα προγράµµατα που χρησιµοποιούνται για την επεξεργασία 

τους. 

• Το λογισµικό (software) είναι τα προγράµµατα που χρησιµοποιούνται 

για την επεξεργασία των δεδοµένων (στοιχείων) της βάσης δεδοµένων. 

• Η βάση δεδοµένων (data base) αποτελείται από το σύνολο των 

αρχείων όπου είναι αποθηκευµένα τα δεδοµένα του συστήµατος, που 

µπορεί να βρίσκονται αποθηκευµένα σ’ έναν φυσικό υπολογιστή αλλά 

και σε περισσότερους. Παρ’όλα αυτά ο χρήστης θεωρεί πως ίσως 

βρίσκονται συγκεντρωµένα στον ίδιο υπολογιστή. Τα δεδοµένα των 

αρχείων αυτών είναι ενοποιηµένα (data integration), δηλ. δεν 

υπάρχει πλεονασµός (άσκοπη επανάληψη) δεδοµένων και µερισµένα 

(data sharing), δηλ. υπάρχει δυνατότητα προσπέλασης των 

δεδοµένων από πολλούς χρήστες την ίδια χρονική στιγµή. Ο κάθε 

χρήστης έχει δικαιώµατα διαφορετικά, καθώς ανάλογα µε τον σκοπό 

για τον οποίο συνδέεται βλέπει και διαφορετικό κοµµάτι της βάσης 

δεδοµένων. 

• Οι χρήστες (users) µιας βάσης δεδοµένων χωρίζονται στις εξής 

κατηγορίες : 

• Τελικοί χρήστες (end users). Χρησιµοποιούν κάποια 

εφαρµογή για να αντλούν στοιχεία από µια βάση δεδοµένων. 

Έχουν τις λιγότερες δυνατότητες επέµβασης στα στοιχεία της 

βάσης δεδοµένων. Τέλος,  χρησιµοποιούν ειδικούς κωδικούς 

πρόσβασης και το σύστηµα τους επιτρέπει την απαιτούµενη 
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και ανάλογη πρόσβαση σε συγκεκριµένο κοµµάτι της βάσης 

δεδοµένων. 

• Προγραµµατιστές εφαρµογών (application programmers). 

Αναπτύσσουν τις εφαρµογές του ΣΒ∆ σε κάποια από τις 

γνωστές γλώσσες προγραµµατισµού. 

• ∆ιαχειριστής δεδοµένων (data administrator – DA). Έχει 

διοικητική αρµοδιότητα και ευθύνη για την οργάνωση της 

βάσης δεδοµένων και την απόδοση δικαιωµάτων πρόσβασης 

στους χρήστες. 

• ∆ιαχειριστής βάσης δεδοµένων (database administrator – 

DBA). Λαµβάνει οδηγίες από τον διαχειριστή δεδοµένων και 

είναι αυτός που διαθέτει γνώσεις τεχνικές και αρµοδιότητες για 

τη ορθή και αποδοτική λειτουργία του Σ∆Β∆.
9
 

2.5  Τι παρέχει ένα Σύστηµα ∆ιαχείρισης Βάσεων ∆εδοµένων  

Μία Βάση ∆εδοµένων µπορεί να υλοποιηθεί και αυτόνοµα χωρίς να 

χρησιµοποιηθεί ένα Σύστηµα ∆ιαχείρισης Βάσεων ∆εδοµένων.  

Όµως κατά κανόνα οι παροχές ενός Συστήµατος ∆ιαχείρισης Βάσεων ∆εδοµένων  

είναι αυτές που τελικά ωθούν τους χρήστες να το χρησιµοποιήσουν. Στην 

ενότητα  αυτή θα περιγράψουµε τι παρέχει ένα Σύστηµα ∆ιαχείρισης Βάσεων 

∆εδοµένων.  

Ευκολία στη Σχεδίαση και στην Υλοποίηση  

Όπως ήδη γνωρίζετε ένας χρήστης µ ίας Βάσης ∆εδοµένων επιθυµεί πρώτα να 

σχεδιάσει τη Βάση ∆εδοµένων και να καθορίσει τους τύπους δεδοµένων που θα 

χρησιµοποιεί. Έπειτα θα δηµιουργήσει τη Βάση ∆εδοµένων και στη συνέχεια θα 

χρησιµοποιεί τη Βάση ∆εδοµένων ή θα επιτρέπει και σε άλλους χρήστες να τη 

χρησιµοποιούν ταυτόχρονα. Όλα  τα  παραπάνω  παρέχονται  από  το  Σύστηµα 

∆ιαχείρισης Βάσεων ∆εδοµένων. Επίσης το σύστηµα παρέχει στον χρήστη ένα 

ενιαίο τρόπο για να ορίζει τις Βάσεις ∆εδοµένων του και µ ια φιλοσοφία που 

                                                           
9
 Γιωτόπουλος Σ, Σηµειώσεις Μαθήµατος Βάσεις ∆εδοµένων, ΑΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ, ∆εκέµβριος 

2010 
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καθοδηγεί  τις ενέργειές του. 
10

 

Επίπεδα Χρηστών και Έλεγχος Πρόσβασης  

Επειδή µία Βάση ∆εδοµένων µπορεί να χρησιµοποιείται από πολλούς χρήστες µε 

διαφορετικές ανάγκες και γνώσεις, το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Βάσεων ∆εδοµένων 

δύναται να ορίζει  διαφορετικές κατηγορίες  χρηστών.  Για  κάθε   

κατηγορία χρηστών ορίζονται όρια εξουσιοδότησης που διαθέτονται σε κάθε 

επίπεδο.  Κάποια  δεδοµένα  είναι  πιθανόν  να  είναι  εµπιστευτικά  έτσι δεν  

επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση σε αυτά όλοι οι χρήστες. Επίσης, κάθε κατηγορία 

χρηστών πρέπει να έχει το δικαίωµα να επιτελεί διαφορετικές λειτουργίες από τις 

άλλες κατηγορίες. Κάποιοι χρήστες για παράδειγµα θα µπορούν µόνο να 

διαβάζουν δεδοµένα. Αντίθετα άλλοι θα µπορούν να εισάγουν ή επεξεργάζονται και 

να τροποποιούν τα δεδοµένα. 

Προστασία από Βλάβες Υλικού  

Το  Σύστηµα  ∆ιαχείρισης  Βάσεων  ∆εδοµένων  οφείλει  να  τηρεί αντίγραφα 

ασφαλείας καθώς και δυνατότητες ανάληψης της Βάσης ∆εδοµένων µετά από 

βλάβες. Έτσι εξασφαλίζεται καλύτερη προστασία των δεδοµένων. Η ανάληψη (ή 

ανάνηψη) των δεδοµένων είναι η διαδικασία κατά την οποία το Σύστηµα 

∆ιαχείρισης Βάσεων ∆εδοµένων  είτε  αυτόµατα (χωρίς  τη  συµβολή  του  

διαχειριστή)  είτε χειροκίνητα (µε τη συµβολή του διαχειριστή) ανακτά τα 

δεδοµένα που χάθηκαν σε περίπτωση βλάβης.  

∆υνατότητα Ελέγχου Πλεονασµών  

Το  Σύστηµα ∆ιαχείρισης  Βάσεων ∆εδοµένων υλοποιεί  και  ελέγχους για 

πλεονασµό  δεδοµένων.  Αναφορικά µε το   Σύστηµα ∆ιαχείρισης   Βάσεων 

∆εδοµένων   οι   πλεονασµοί   ελέγχονται αυτόµατα από το σύστηµα και η 

συµβατότητα των δεδοµένων προστατεύεται από το ίδιο το Σύστηµα ∆ιαχείρισης 

                                                           
10
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Βάσεων ∆εδοµένων διευκολύνοντας την εργασία του χρήστη. 
11

 

2.6  Τι παρέχει η Βάση ∆εδοµένων  

Ταυτόχρονη Προσπέλαση  

Βασικό όφελος από την χρήση Βάσης ∆εδοµένων είναι η δυνατότητα παροχής 

σε πολλούς χρήστες ταυτόχρονης προσπέλασης των δεδοµένων, αλλά και  η  

αυτοµατοποίηση  των  ελέγχων  που  συνεπάγεται αυτή η προσπέλαση.  Για  

παράδειγµα,  το  Σύστηµα ∆ιαχείρισης  της  Bάσης ∆εδοµένων φροντίζει ώστε να 

αποκλείει περιπτώσεις ταυτόχρονης µεττροπής ενός δεδοµένου από δύο ή 

περισσότερους χρήστες.  

Επίσης, το Σύστηµα ∆ιαχείρισης της Bάσης ∆εδοµένων φροντίζει να ελέγχει 

εξουσιωδοτηµένες ή όχη προσπελάσεις δεδοµένων, παρέχοντας σε κάθε χρήστη 

µόνο αυτά για τα οποία έχει εξουσιοδότηση, και επιτρέποντάς του µόνο τις πράξεις 

(π.χ. διαγραφή, ή αλλαγή) για τις οποίες έχει αρµοδιότητα.  

Ταχύτατη εξαγωγή απαντήσεων  

Ένα µεγάλο πρόβληµα της οργάνωσης ενός µοντέλου του πραγµατικού κόσµου 

χωρίς τη χρήση Βάσης ∆εδοµένων, είναι το γεγονός ότι δεν µπορεί να αποφευχθεί 

η εργασία από τον άνθρωπο για να αντληθεί η απαιτούµενη πληροφορία, 

προκειµένου να εξαχθούν απαντήσεις σε απλές ερωτήσεις. Ένα σύστηµα 

αρχείων οργανώνει την πληροφορία  

σειριακά σε αρχεία, χωρίς τη δυνατότητα αναζήτησης παρά µόνο σειριακά 

(δηλαδή ανάγνωση ενός τµήµατος του αρχείου στη µνήµη, έλεγχος και µετά 

ανάγνωση του επόµενου τµήµατος, κτλ).  

Σε ένα παραδοσιακό σύστηµα αρχείων σε ηλεκτρονικό υπολογιστή η απάντηση 

στην ερώτηση «∆ώσε µας την πόλη που είχε την υψηλότερη θερµοκρασία για κάθε 

ηµέρα από  το 1990 µέχρι  σήµερα»,  θα  σηµατοδοτούσε άνοιγµα  εκατοντάδων  

αρχείων  και ανθρώπινη εργασία για την καταγραφή και σύγκριση δεδοµένων. 

Ακριβώς επειδή τα δεδοµένα συνήθως συλλέγονται για την απόκτηση 

                                                           
11
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πληροφορίας µε την µορφή απαντήσεων  σε  τέτοιου  είδους  ερωτήσεις,  η  

χρήση  παραδοσιακών µοντέλων οργάνωσης δεν µας εξυπηρετεί, αφού το να 

παρέχονται τέτοιου είδους πληροφορίες είναι  πρακτικά αδύνατο. Ο λόγος είναι 

ότι ο τρόπος µε τον οποίο έχουν οργανωθεί τα δεδοµένα δεν υποστηρίζει την 

αυτόµατη εξαγωγή τέτοιους είδους απαντήσεων σε ερωτήσεις.  

Αντίθετα, µε τη χρήση Βάσης ∆εδοµένων τέτοιου είδους πληροφορίες µπορούν 

να είναι διαθέσιµες στο χρήστη πολύ γρήγορα. Ο τρόπος οργάνωσης των 

δεδοµένων δύναται οι Βάσεις ∆εδοµένων να µπορούν απαντούν αυτόµατα και 

ταχύτατα τόσο σε πολύπλοκες, όσο και σε απλές ερωτήσεις, οι οποίες όµως θα ήταν 

δύσκολο να απαντηθούν εάν είχαν οργανωθεί σύµφωνα µ’ένα παραδοσιακό 

σύστηµα (είτε µε χειρόγραφα, είτε µε µη οργανωµένα σε Bάση ∆εδοµένων 

αρχεία στο ηλεκτρονικό υπολογιστή).  

Ευελιξία  

Πολλές φορές το µοντέλο του πραγµατικού κόσµου αλλάζει, γεγονός που κατά 

κανόνα απαιτεί αλλαγές οι οποίες τις περισσότερες φορές είναι πολύ δύσκολο να 

πραγµατωθούν σε ένα παραδοσιακό µοντέλο. Από την άλλη, ο τρόπος οργάνωσης 

των δεδοµένων σε µία Βάση ∆εδοµένων επιδέχεται αλλαγές, και δύναται εύκολα 

και ταχύτατα να συγκλίνει µε το µοντέλο του πραγµατικού κόσµου.  

Αυτό σηµαίνει ότι οι χρήστες της Βάσης ∆εδοµένων µπορούν να προσαρµόσουν 

την µορφή των δεδοµένων ευκολότερα ώστε οι προσαρµογές αυτές να 

εφαρµοστούν σε όλα τα δεδοµένα, σε αντιπαραβολή µε το παραδοσιακό µοντέλο.  

Υψηλή Ποιότητα ∆εδοµένων  

Η  Βάση  ∆εδοµένων  χρησιµοποιεί  τις  δυνατότητες  που  παρέχει  το  Σύστηµα 

∆ιαχείρισης Βάσεων ∆εδοµένων και ελέγχει για πλεονασµούς και παραβιάσεις της 

ορθότητας  των  δεδοµένων. Τα δεδοµένα προστατεύονται µ’ αυτόν τον τρόπο 

από ένα µηχανισµό που δεν θα υπήρχε σε ένα παραδοσιακό σύστηµα οργάνωσης. 

Έτσι  διασφαλίζεται  η  ποιότητα  των  δεδοµένων,  και  ο  χρήστης  έχει 

µεγαλύτερη ασφάλεια ότι τα δεδοµένα αντλεί αναφορικά µε τις ερωτήσεις του  

είναι ορθά.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  3 

 

Η  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ  ΤΩΝ   Σ∆Β∆  

3.1   Εισαγωγή  

Όπως προαναφέρθηκε, ένα Σ∆Β∆ (Σύστηµα ∆ιαχείρισης Βάσης ∆εδοµένων) είναι 

υπεύθυνο για τη διαχείριση των δεδοµένων των αρχείων της βάσης, δηλ. την 

προσθήκη, διαγραφή, τροποποίηση εγγραφών, την αναζήτηση µέσα στις εγγραφές 

κ.ά.). Το Σ∆Β∆ δέχεται αιτήσεις από τους χρήστες των εφαρµογών και επικοινωνεί 

µε τα αρχεία της βάσης δεδοµένων για να τις διεκπεραιώσει. 

Αυτή η κοινή διεπαφή (interface) των εφαρµογών µε τα αρχεία αποκαλείται λογική 

διεπαφή. Οι εφαρµογές που κατασκευάζουµε δεν απασχολούνται µε τον τρόπο που 

είναι αποθηκευµένα τα δεδοµένα, πόσο χώρο καταλαµβάνουν κοκ και αυτή η 

ιδιότητα είναι γνωστή ως ανεξαρτησία δεδοµένων. 

Αυτό σηµαίνει πρακτικά ότι οποιαδήποτε αλλαγή σηµατοδοτείται στον τρόπο 

οργάνωσης των αρχείων της βάσης δεδοµένων δεν συνεπάγεται και αλλαγή στις 

εφαρµογές· καθώς αυτό ήταν ένα πρόβληµα που ταλαιπωρούσε πολύ τους 

προγραµµατιστές παλαιοτέρων εποχών. Επιπλέον, η προσθήκη, η κατάργηση ή και η 

αλλαγή κάποιων εφαρµογών δεν θα έχει καµία συνέπεια στον τρόπο οργάνωσης των 

αρχείων της βάσης δεδοµένων. Στα Σ∆Β∆ έχει επικρατήσει η λεγόµενη 

αρχιτεκτονική των τριών επιπέδων (βαθµίδων), και τα τρία επίπεδα είναι τα εξής : 

• Εσωτερικό επίπεδο (internal level), σχετίζεται µε την αποθήκευση 

των αρχείων στον σκληρό δίσκο, δηλ. την πραγµατική ή φυσική 

κατάστασή τους. 

• Εξωτερικό επίπεδο (external level), έχει να κάνει µε τους χρήστες 

είτε αυτοί είναι απλοί χειριστές, είτε προγραµµατιστές ή και οι 

διαχειριστές της βάσης. 

• Εννοιολογικό επίπεδο (conceptual level), είναι ένα ενδιάµεσο 

επίπεδο που διασυνδέει τα δύο άλλα επίπεδα και πραγµατεύεται τη 

λογική σχεδίαση των αρχείων της βάσης δεδοµένων. 
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3.2  Οι Οντότητες (Entities) 

Με τον όρο οντότητα (entity) εννοούµε ένα αντικείµενο, ένα πρόσωπο, µια 

κατάσταση και γενικά ο,τιδήποτε µπορεί να εννοιολογηθεί σαν ανεξάρτητη ύπαρξη 

(αυτόνοµη µονάδα του φυσικού κόσµου). Για παράδειγµα, σε µια βάση δεδοµένων 

µιας εµπορικής εταιρείας, οντότητες µπορεί να είναι οι εργαζόµενοι, οι πελάτες, οι 

προµηθευτές, οι παραγγελίες, τα είδη της αποθήκης (προϊόντα) κ.ά. 

Το Μοντέλο Οντοτήτων Συσχετίσεων (Entity Relationship Model, ER Model) 

είναι µια διαγραµµατική αναπαράσταση της δοµής µιας βάσης δεδοµένων και 

χρησιµοποιείται κατά τη φάση του λογικού σχεδιασµού της τελευταίας. Αυτό 

σηµαίνει πως, δεν ασχολείται µε τον τρόπο που αποθηκεύονται τα δεδοµένα της 

βάσης, αλλά µε την ταυτοποίηση των δεδοµένων και µε τον τρόπο συσχέτισής τους.12
 

Θα αναφερθούµε σε ένα παράδειγµα µιας εταιρείας, που περιέχει δεδοµένα τα οποία 

έχουν να κάνουν τους υπαλλήλους της (employees), τα τµήµατά της (departments) 

και τα έργα (projects) που έχουν αναλάβει αυτά τα τµήµατα. Ένα τµήµα της εταιρείας 

µπορεί να εποπτεύει ένα ή περισσότερα έργα (projects) και ένας υπάλληλος ανήκει σ’ 

ένα µόνο τµήµα της εταιρείας αλλά µπορεί να απασχολείται ταυτόχρονα σε πολλά 

έργα, τα οποία δεν περιορίζονται να παρακολουθούνται από το ίδιο τµήµα. 

3.3  Οι Ιδιότητες (Attributes) 

Με τον όρο ιδιότητα ή χαρακτηριστικό ή και πεδίο (attribute) µιας οντότητας, 

αναφερόµαστε σ’ ένα από τα συστατικά της στοιχεία που την περιγράφουν και την 

διαφοροποιούν από τα άλλα στοιχεία της ίδιας οντότητας. Για παράδειγµα, η 

οντότητα ΠΕΛΑΤΗΣ µπορεί να έχει ως ιδιότητες (χαρακτηριστικά) τον κωδικό, το 

επώνυµο, το όνοµα, τη διεύθυνση, το τηλέφωνο, το ΑΦΜ κ.ά., µε τη βοήθεια των 

οποίων µπορούµε να ξεχωρίσουµε τους πελάτες µεταξύ τους. 

                                                           

12
 (http://dide.flo.sch.gr/Plinet/Tutorials/Tutorials-DataBasesTheory.html) 
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Επίσης, η οντότητα ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ µπορεί να έχει ως ιδιότητες (χαρακτηριστικά) τον 

κωδικό, τον αριθµό παραστατικού, την ηµεροµηνία, τον κωδικό πελάτη, το προϊόν 

κ.ά., µε τη βοήθεια των οποίων µπορούµε να ξεχωρίσουµε τις παραγγελίες µεταξύ 

τους. Στο παράδειγµα της εταιρείας, µπορούµε να ορίσουµε έναν τύπο οντότητας για 

τους υπαλλήλους της εταιρείας (EMPLOYEE), έναν τύπο οντότητας για τα τµήµατα 

που έχει η εταιρεία (DEPARTMENT) και έναν τύπο οντότητας για τα έργα που έχει 

αναλάβει η εταιρεία (PROJECT). Καθένας από τους προαναφερθέντες τύπους 

οντοτήτων περιγράφεται από ένα όνοµα και από το σύνολο των πεδίων που περιέχει. 

Οι πληροφορίες αυτές αποτελούν το σχήµα (schema) της οντότητας.13
  

3.4  Τα Στιγµιότυπα (Snapshots) 

Το κάθε διαφορετικό (αυτόνοµο) στοιχείο µιας οντότητας αποκαλείται στιγµιότυπο 

(snapshot) ή και εµφάνιση της οντότητας. Για παράδειγµα, στην οντότητα 

ΠΕΛΑΤΗΣ, άλλο στιγµιότυπο είναι ο πελάτης µε επώνυµο Παπαδόπουλος και άλλο 

στιγµιότυπο είναι ο πελάτης µε επώνυµο Σουµπάσης. 

3.5  Το Πρωτεύον Κλειδί (Primary Key) 

Πρωτεύον κλειδί ή πεδίο κλειδί (primary key) µιας οντότητας καλείται η ιδιότητα 

εκείνη (ή ο συνδυασµός ιδιοτήτων) που έχει µοναδική τιµή για όλα τα στιγµιότυπα 

(εµφανίσεις) της οντότητας. Για παράδειγµα, στην οντότητα ΠΕΛΑΤΗΣ πρωτεύον 

κλειδί είναι ο κωδικός πελάτη, στην οντότητα ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ πρωτεύον κλειδί 

µπορεί να είναι ο κωδικός παραγγελίας ή ο αριθµός παραστατικού κοκ. 

Υπάρχουν περιπτώσεις που το πεδίο κλειδί ενός τύπου οντότητας µπορεί να µην είναι 

απλό αλλά σύνθετο. Να αποτελείται δηλαδή από πολλά απλά πεδία. Σ’αυτήν την 

περίπτωση η συνθήκη της µοναδικότητας για την τιµή του κλειδιού δεν εφαρµόζεται 

σε κάθε πεδίο του σύνθετου κλειδιού αλλά στο σύνολο του συνδυασµού αυτών των 

πεδίων.
14

 

                                                           
13

 (http://dide.flo.sch.gr/Plinet/Tutorials/Tutorials-DataBasesTheory.html) 
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 (http://dide.flo.sch.gr/Plinet/Tutorials/Tutorials-DataBasesTheory.html) 
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3.6  Οι Συσχετίσεις (Relationships) 

Με τον όρο συσχέτιση (relationship) αναφερόµαστε στον τρόπο σύνδεσης 

(επικοινωνίας) δύο ξεχωριστών οντοτήτων µε στόχο να έχουµε τη δυνατότητα να 

παίρνουµε στοιχεία (πληροφορίες) από τον συνδυασµό τους. 

Για παράδειγµα, η οντότητα ΓΙΑΤΡΟΣ συσχετίζεται µε την οντότητα ΑΣΘΕΝΗΣ 

αλλά και µε την οντότητα ΚΛΙΝΙΚΗ στη βάση δεδοµένων ενός νοσοκοµείου. 

Μπορούµε να δεχθούµε ότι ένας γιατρός παρακολουθεί (συσχετίζεται µε) πολλούς 

ασθενείς, αλλά ένας ασθενής παρακολουθείται από (συσχετίζεται µε) έναν µόνο 

γιατρό και επίσης ένας γιατρός συσχετίζεται µε (ανήκει σε) µία µόνο κλινική, αλλά 

µια κλινική συσχετίζεται µε (απασχολεί) πολλούς γιατρούς. 

Στο παράδειγµα της εταιρείας, η οντότητα EMPLOYEE συσχετίζεται µε την 

οντότητα DEPARTMENT και η οντότητα DEPARTMENT συσχετίζεται µε την 

οντότητα PROJECTS. Ένας υπάλληλος ανήκει σ’ ένα µόνο τµήµα και ένα τµήµα 

µπορεί να έχει πολλούς υπαλλήλους. Επίσης, ένα τµήµα εποπτεύει πολλά έργα αλλά 

ένα έργο εποπτεύεται από ένα µόνο τµήµα. 

3.7  Το Ιεραρχικό Μοντέλο Βάσεων ∆εδοµένων 

Υπάρχουν τρία βασικά µοντέλα που έχουν επικρατήσει στις βάσεις δεδοµένων, το 

ιεραρχικό, το δικτυωτό και το σχεσιακό. Το ιεραρχικό µοντέλο (hierarchical) έχει µια 

ιεραρχική δοµή που θυµίζει δένδρο. Οι οντότητες µοιάζουν µε κλαδιά δένδρων και 

τοποθετούνται σε επίπεδα ιεραρχίας. Τα κλαδιά παριστάνουν τις συσχετίσεις 

ανάµεσα στις οντότητες. 

Από µια οντότητα που βρίσκεται σ’ ένα ανώτερο επίπεδο εκκινούν πολλά κλαδιά. 

Καθένα από αυτά καταλήγει σε µια οντότητα που βρίσκεται σ’ ένα χαµηλότερο 

υποεπίπεδο. Αλλά, σε κάθε οντότητα που βρίσκεται σ’ ένα χαµηλότερο υποεπίπεδο 

αντιστοιχεί µία αυστηρά µόνο οντότητα που βρίσκεται σ’ ένα ανώτερο επίπεδο. Το 

µοντέλο αυτό ήταν το πρώτο που εµφανίσθηκε αλλά σήµερα θεωρείται δύσχρηστο 

και παλαιωµένο. 
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3.8  Το ∆ικτυωτό Μοντέλο Βάσεων ∆εδοµένων 

Και στο δικτυωτό (network) µοντέλο, τα στοιχεία τοποθετούνται σ’ ένα επίπεδο 

ιεραρχίας, αλλά κάθε στοιχείο µπορεί να συσχετισθεί µε πολλά στοιχεία είτε σ’ ένα 

κατώτερο ή σ’ ένα ανώτερο επίπεδο.
15

 

3.9  Το Σχεσιακό Μοντέλο Βάσεων ∆εδοµένων 

Το σχεσιακό (relational) µοντέλο έχει επικρατήσει σήµερα στην αναπαράσταση των 

δεδοµένων καθώς διαθέτει σηµαντικά πλεονεκτήµατα ως προς τα άλλα δύο. Οι 

βάσεις δεδοµένων που σχεδιάζονται σύµφωνα µ’ αυτό αποκαλούνται σχεσιακές 

(relational databases).  Με τις σχεσιακές βάσεις δεδοµένων διαθέτουµε έναν σαφή, 

απλό και εύκολα αντιληπτό τρόπο να µπορέσουµε να αναπαραστήσουµε και να 

διαχειριστούµε τα δεδοµένα µας. Μοναδικό τους µειονέκτηµα είναι η ταχύτητα 

υπολογισµών και ο χώρος αποθήκευσης, αλλά µόνο όταν έχουµε να κάνουµε µε πολύ 

µεγάλες βάσεις δεδοµένων. 

Στο µοντέλο αυτό οι βάσεις δεδοµένων περιγράφονται µε αυστηρές µαθηµατικές 

έννοιες και ο χρήστης βλέπει τις οντότητες και τις συσχετίσεις µε τη µορφή πινάκων 

(tables) και σχέσεων (relations) αντίστοιχα. 

Ένας πίνακας (table) αποτελείται από γραµµές (rows) και στήλες (columns). Εκεί 

τοποθετούµε τα στοιχεία σε οριζόντια και κάθετη µορφή. Η κάθε στήλη του πίνακα 

χαρακτηρίζει κάποια ιδιότητα της οντότητας και αποκαλείται χαρακτηριστικό 

(attribute) ή πεδίο (field). Η κάθε γραµµή του πίνακα περιέχει όλες τις πληροφορίες 

(στήλες) αναφορικά µ’ένα στοιχείο της οντότητας και αποκαλείται πλειάδα (tuple) ή 

εγγραφή (record).
16
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Κάθε πεδίο του πίνακα µπορεί να πάρει ορισµένες µόνο τιµές. Αυτές καθορίζονται 

από τον τύπο δεδοµένων της ιδιότητας, όπως π.χ. ονόµατα ή αριθµοί, ή και από αυτό 

που εκφράζει, όπως το ότι δεν µπορούµε να έχουµε αρνητικό βάρος ή αρνητικό 

ΑΦΜ, για παράδειγµα. Το σύνολο των αποδεκτών τιµών µιας οντότητας αποκαλείται 

πεδίο ορισµού (domain). 

Για να µπορέσουµε να αντιληφθούµε τις σχεσιακές βάσεις δεδοµένων, ένα πολύ 

χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί ένας πίνακας πελατών και ένας πίνακας 

παραγγελιών µιας εµπορικής εταιρείας. 

Τα πεδία που µπορούν να οριστούν στους πίνακες αυτούς είναι τα παρακάτω: 

ΠΙΝΑΚΑΣ (ΟΝΤΟΤΗΤΑ) ΠΕΛΑΤΕΣ 

(Κωδικός Πελάτη, Επώνυµο, Όνοµα, ∆ιεύθυνση, ΤΚ, Πόλη, ΑΦΜ, Υπόλοιπο) 

ΠΙΝΑΚΑΣ (ΟΝΤΟΤΗΤΑ) ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ 

(Κωδικός Πελάτη, Κωδικός Παραγγελίας, Ηµεροµηνία, Είδος, Ποσότητα, Τιµή 

Μονάδας) 

∆ιακρίνουµε ότι οι δύο πίνακες έχουν ένα κοινό πεδίο (στήλη), τον Κωδικό Πελάτη, 

κάτι το οποίο είναι απαραίτητο στις σχεσιακές βάσεις δεδοµένων, ώστε να είµαστε σε 

θέση να κάνουµε τη δουλειά µας και να συνδυάσουµε πληροφορίες και από τους δύο 

πίνακες. 

Όπως είναι ευνόητο, η βασικότερη εργασία που πρέπει να πραγµατοποιήσουµε κατά 

τον σχεδιασµό µιας σχεσιακής βάσης δεδοµένων, είναι να ορίσουµε τους πίνακες που 

θα χρησιµοποιήσουµε καθώς και τα πεδία που θα περιέχει ο καθένας απ’ αυτούς. Η 

διαδικασία αυτή αποκαλείται κατασκευή του σχήµατος (schema) µιας βάσης 

δεδοµένων. 

Οι κανόνες που πρέπει να ακολουθούµε πιστά κατά τον σχεδιασµό µιας σχεσιακής 

βάσης δεδοµένων είναι οι εξής : 

• Η κάθε οντότητα πρέπει να παριστάνεται ως ένας ξεχωριστός πίνακας. 

• Η κάθε στήλη του πίνακα αντιστοιχεί σε µια ιδιότητα της οντότητας. 
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• Η κάθε γραµµή του πίνακα αντιστοιχεί σε µια εµφάνιση της 

οντότητας. 

• Η κάθε γραµµή πρέπει να είναι µοναδική. Αποκλείεται να υπάρχουν 

δύο ή και περισσότερες γραµµές που να περιέχουν τα ίδια ακριβώς 

στοιχεία. 

• Η σειρά εµφάνισης των γραµµών είναι άνευ σηµασίας. 

• Η κάθε στήλη έχει µια δική της µοναδική ονοµασία. 

• Οι τιµές που ανήκουν στην ίδια στήλη πρέπει να είναι του ιδίου τύπου, 

δηλ. ή όλες αριθµοί ή όλες αλφαριθµητικές κοκ. 

• Η στήλη που αποτελεί το πρωτεύον κλειδί (primary key) µιας 

οντότητας, δεν πρέπει να είναι ποτέ κενή (null). 

• Αποκλείεται να υπάρχουν δύο ή και περισσότερες γραµµές που να 

περιέχουν την ίδια τιµή στο πρωτεύον κλειδί. 

• Το πρωτεύον κλειδί µιας οντότητας αποκαλείται ξένο κλειδί (foreign 

key) σε µια άλλη οντότητα, µε την οποία υπάρχει συσχετισµός. 

• Μπορεί να υπάρχουν πολλές γραµµές που να έχουν την ίδια τιµή στο 

ξένο κλειδί.17
 

  

3.10 Τα Σχεσιακά Σ∆Β∆ (RDBMS) 

Τα Σχεσιακά Συστήµατα ∆ιαχείρισης Βάσεων ∆εδοµένων (ΣΣ∆Β∆) ή RBMS 

(Relational DataBase Management Systems) εξελίχθηκαν βασιζόµενα στο σχεσιακό 

µοντέλο και έχουν επικρατήσει πλήρως στον χώρο. Κατά τον σχεδιασµό και τη 

δηµιουργία µιας σχεσιακής βάσης δεδοµένων, οι πίνακες αποτελούν το µοναδικό 

δοµικό και απαραίτητο στοιχείο ώστε να µπορέσουν να απεικονισθούν οι 

πληροφορίες που περιέχονται στη βάση δεδοµένων. 

Για να µπορέσουµε να προσθέσουµε, διαγράψουµε ή τροποποιήσουµε τα στοιχεία 

που περιέχονται σε µια βάση δεδοµένων, χρησιµοποιούµε ειδικές γλώσσες 
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προγραµµατισµού που αποκαλούνται γλώσσες ερωταπαντήσεων (query 

languages). Η ποι διαδεδοµένη γλώσσα, η οποία σήµερα αποτελεί ένα διεθνές 

πρότυπο για την επικοινωνία των χρηστών µε τα Σχεσιακά Σ∆Β∆ είναι η SQL 

(Structured Query Language) ή ∆οµηµένη Γλώσσα Ερωτηµάτων. Μπορεί να 

λειτουργήσει ανεξάρτητα αλλά και σε συνεργασία µ’ άλλες γλώσσες 

προγραµµατισµού. 

Μια άλλη εύχρηστη γλώσσα προγραµµατισµού ώστε µπορούµε να υποβάλουµε 

ερωτήµατα σε σχεσιακές βάσεις δεδοµένων και να λαµβάνουµε απαντήσεις είναι η 

QBE (Query By Example). Αυτή  χρησιµοποιεί φόρµες για τη γραφική απεικόνιση 

των ερωτηµάτων µας. 

Σήµερα, υπάρχουν εξελιγµένα εργαλεία διαχείρισης σε γραφικό και φιλικό προς τον 

χρήστη περιβάλλον για να κάνουµε τα εξής : 

• ∆ηµιουργία πινάκων 

• ∆ηµιουργία φορµών 

• ∆ηµιουργία ερωτηµάτων 

• ∆ηµιουργία εκθέσεων (αναφορών) 

Τα Σχεσιακά Σ∆Β∆ τα διακρίνουµε στα µεγάλα, που αφορούν κυρίως µεγάλους 

οργανισµούς και επιχειρήσεις, κατέχουν τεράστιο όγκο δεδοµένων και πολλούς 

χρήστες ταυτόχρονα. Τέτοια συστήµατα είναι τα Oracle, Ingres, Informix, SQL 

Server κ.ά.. Από την άλλη έχουµε τα µικρά, τα οποία απευθύνονται κυρίως απλούς 

χρήστες, όπως είναι η Microsoft Access, η Paradox, η FoxPro κ.ά. 

3.11  Το Μοντέλο Οντοτήτων–Συσχετίσεων 

Το µοντέλο που έχει επικρατήσει σήµερα για να παραστήσει τις έννοιες ή τη δοµή 

µιας βάσης δεδοµένων είναι το Μοντέλο Οντοτήτων–Συσχετίσεων (ΟΣ). Οι 

βασικές (θεµελιώδεις) έννοιες του µοντέλου αυτού είναι οι εξής : 

• Οντότητες 

• Ιδιότητες ή Χαρακτηριστικά 

• Συσχετίσεις 
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Για να αναπαραστήσουµε ένα Μοντέλο Οντοτήτων – Συσχετίσεων χρησιµοποιούµε 

ειδικά διαγράµµατα, όπου τα ορθογώνια αντιπροσωπεύουν τις οντότητες, οι ρόµβοι 

τις συσχετίσεις και οι ελλείψεις τις ιδιότητες. Με ευθείες γραµµές συνδέουµε τις 

οντότητες που µε κάποιο τρόπο έχουν σχέση  µεταξύ τους. Όλα τα παραπάνω 

αποτελούν τη λογική δοµή µιας βάσης δεδοµένων, µια εργασία που είναι αναγκαίο να 

διεκπεραιωθεί πριν από την καταχώριση και την τροποποίηση των στοιχείων 

(πληροφοριών) της βάσης δεδοµένων. 

Το µοντέλο οντοτήτων–συσχετίσεων αποτελεί µια γενική περιγραφή των γενικών 

στοιχείων που αποτελούν µια βάση δεδοµένων και ενσαρκώνουν την αντίληψη που 

έχουµε για τα δεδοµένα (εννοιολογικό), χωρίς να εµπλέκεται σε λεπτοµέρειες 

υλοποίησης. 

3.11.1   Οι Οντότητες 

Με τον όρο οντότητα (entity) αναγγέλουµε κάθε αντικείµενο, έννοια, πρόσωπο ή 

κατάσταση που έχει µια αυθυπόστατη ύπαρξη. Είναι κάτι που διακρίνεται και 

µπορούµε να συγκεντρώσουµε πληροφορίες (στοιχεία) γι’ αυτό. Η οντότητα είναι 

αντίστοιχη µε την έννοια της εγγραφής των αρχείων και των πινάκων, αλλά και µε 

την έννοια του αντικειµένου στις σύγχρονες αντικειµενοστραφείς γλώσσες 

προγραµµατισµού.  

Παραδείγµατα οντοτήτων είναι τα εξής : ΠΕΛΑΤΗΣ, ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ, 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ, ΑΠΟΘΗΚΗ, ΜΑΘΗΤΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΑΘΛΗΤΗΣ, 

ΑΓΩΝΙΣΜΑ, ΧΩΡΑ, ΠΟΛΕΙΣ κ.ά. 

Μια βάση δεδοµένων δύναται να περιέχει πολλές διαφορετικές οντότητες. Αυτές 

αναπαριστώνται µε ορθογώνια παραλληλόγραµµα και συσχετίζονται µεταξύ τους σε 

δυάδες.18
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3.11.2   Οι Ιδιότητες (Χαρακτηριστικά) των Οντοτήτων 

Με τον όρο ιδιότητες (properties) ή χαρακτηριστικά (attributes) αναφερόµαστε 

στα συστατικά (δοµικά) στοιχεία τα οποία διακρίνουν (αποτελούν) µια οντότητα. Η 

ιδιότητα είναι παρεµφερής µε την έννοια των αρχείων και των πινάκων του πεδίου, 

αλλά και µε την έννοια της µεταβλητής στις γλώσσες προγραµµατισµού. 

Για παράδειγµα, η οντότητα ΓΙΑΤΡΟΣ µπορεί να αποτελείται από τις ιδιότητες 

(χαρακτηριστικά) ΑριθµόςΜητρώου, Επώνυµο, Όνοµα, Πατρώνυµο, Ειδικότητα, 

Βαθµός, ΈτοςΓέννησης, ∆ιεύθυνση, ΑΦΜ, Τηλέφωνο, Κινητό κ.ά., ενώ η οντότητα 

ΑΘΛΗΤΗΣ µπορεί να αποτελείται από τις ιδιότητες (χαρακτηριστικά) Κωδικός 

Αθλητή, Επώνυµο, Όνοµα, Πατρώνυµο, Αγώνισµα, Επίδοση, Σύλλογος, Έτος 

Γέννησης, ∆ιεύθυνση, Τηλέφωνο, Κινητό κ.ά. 

Απ’ όλες τις ιδιότητες µιας οντότητας, υπάρχει µία µόνο ιδιότητα, και σπανιότερα 

ένας συνδυασµός δύο ή και περισσοτέρων ιδιοτήτων, η τιµή της οποίας είναι 

µοναδική και αξιολογεί την κάθε εµφάνιση (στιγµιότυπο) της οντότητας. Αυτή 

αποκαλείται πρωτεύον κλειδί (primary key). Το πρωτεύον κλειδί εµφανίζεται στα 

διαγράµµατα µε υπογράµµιση ή µε έντονη γραφή ή έχει ως πρόθεµα τον χαρακτήρα 

#. 

Στο διάγραµµα οντοτήτων–συσχετίσεων οι ιδιότητες παριστάνονται µε σχήµατα 

ελλειπτικής µορφής, που  ενώνονται µε ευθείες γραµµές µε την οντότητα στην οποία 

ανήκουν.
19

 

3.11.3  Τα Κλειδιά 

Όπως είδαµε και νωρίτερα, µε τον όρο κλειδί (key) ή πιο σωστά πρωτεύον κλειδί 

(primary key) αναφερόµαστε σε µια ιδιότητα (πεδίο), ή σπανιότερα σ’ ένα σύνολο 

ιδιοτήτων (πεδίων), η τιµή της οποίας είναι µοναδική σ’ ολόκληρη την οντότητα 

(πίνακας). Στην πράξη, το πρωτεύον κλειδί έχει διαφορετική τιµή για κάθε εµφάνιση 

της οντότητας ή για κάθε γραµµή (εγγραφή) του πίνακα και ποτέ δεν µπορεί να έχει 
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µηδενική (κενή) τιµή (null). Προσοχή, άλλο πράγµα είναι ο αριθµός 0 και 

διαγφορετικό να είναι κενή η τιµή (null), δηλ. η µη ύπαρξη τιµής. 

Όταν συδυάζονται δύο ή περισσότερες ιδιότητες (πεδίων) για τη δηµιουργία ενός 

πρωτεύοντος κλειδιού, το αποτέλεσµα που δηµιουργείται απο αυτόν τον συνδυασµό 

αποκαλείται σύνθετο κλειδί. Ένα παράδειγµα σύνθετου κλειδιού θα µπορούσε να 

είναι ο συνδυασµός των ιδιοτήτων Επώνυµο, Όνοµα και Πατρώνυµο, εφόσον φυσικά 

είµαστε απολύτως βέβαιοι ότι δεν υπάρχουν δύο ή και περισσότερα άτοµα µε κοινές 

τιµές στις παραπάνω ιδιότητες.20
 

Ξένο κλειδί αποκαλείται µια ιδιότητα (πεδίο) που είναι πρωτεύον κλειδί σε µια 

οντότητα (πίνακας) αλλά που υπάρχει και σε µια άλλη οντότητα (πίνακας) σαν απλή 

ιδιότητα. Τα ξένα κλειδιά είναι απαραίτητα για να µπορέσουµε να κάνουµε τις 

συσχετίσεις (συνδέσεις, επικοινωνίες) ανάµεσα στις οντότητες (πίνακες). 

Για παράδειγµα, στην οντότητα ΣΥΛΛΟΓΟΣ, το πεδίο ΚωδικόςΣυλλόγου είναι 

πρωτεύον κλειδί, ενώ στην οντότητα ΑΘΛΗΤΗΣ, το πεδίο ΚωδικόςΣυλλόγου είναι 

ξένο κλειδί και είναι απαραίτητο για να µπορέσουµε να υλοποιήσουµε τη συσχέτιση 

ΑΝΗΚΕΙ, δηλ. να αντλήσουµε την πληροφορία ποιοι αθλητές ανήκουν σε ποιους 

συλλόγους. Προφανώς, στην οντότητα ΣΥΛΛΟΓΟΣ, το πεδίο Κωδικός Συλλόγου θα 

έχει µοναδικές τιµές, ενώ στην οντότητα ΑΘΛΗΤΗΣ, το πεδίο Κωδικός Συλλόγου θα 

έχει επαναλαµβανόµενες τιµές και αυτό γιατί πολλοί αθλητές θα ανήκουν στον ίδιο 

σύλλογο, αλλά ένας αθλητής ανήκει υποχρεωτικά σ’ έναν και µόνο έναν σύλλογο. 

Σ’ ένα άλλο παράδειγµα, στην οντότητα ΓΙΑΤΡΟΣ, το πεδίο ΚωδικόςΓιατρού είναι 

πρωτεύον κλειδί, ενώ στην οντότητα ΑΣΘΕΝΗΣ, το πεδίο ΚωδικόςΓιατρού είναι 

ξένο κλειδί και είναι απαραίτητο για να µπορέσουµε να υλοποιήσουµε τη συσχέτιση 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ, δηλ. να αντλήσουµε την πληροφορία ποιοι ασθενείς 

παρακολουθούνται από ποιους γιατρούς. Προφανώς, στην οντότητα ΓΙΑΤΡΟΣ, το 

πεδίο ΚωδικόςΓιατρού θα έχει µοναδικές τιµές, ενώ στην οντότητα ΑΣΘΕΝΗΣ, το 

πεδίο ΚωδικόςΓιατρού θα έχει επαναλαµβανόµενες τιµές και αυτό γιατί πολλοί 
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ασθενείς θα παρακολουθούνται από τον ίδιο γιατρό, αλλά ένας ασθενής 

παρακολουθείται µόνο από έναν γιατρό. 

Αυτό αποτελεί βέβαια µια παραδοχή που κάνουµε για να µπορέσουµε να 

πραγµατοποιήσουµε µια συσχέτιση σαν την παραπάνω σε µια βάση δεδοµένων ενός 

Νοσοκοµείου. Ωστόσο µπορεί να θεωρήσει κάποιος ότι ένας ασθενής µπορεί να 

παρακολουθείται από πολλούς γιατρούς ταυτόχρονα, οπότε θα πρέπει να 

µεταβάλλουµε και τον τρόπο συσχέτισης των παραπάνω οντοτήτων.
21

 

3.11.4  Οι Συσχετίσεις Μεταξύ Οντοτήτων 

Ο σωστός σχεδιασµός και προσδιορισµός των οντοτήτων και των ιδιοτήτων τους 

είναι στοιχειώδη βήµατα για τη σωστή σχεδίαση και υλοποίηση µιας βάσης 

δεδοµένων. Μια συσχέτιση συνδέει δύο ή και περισσότερες οντότητες µεταξύ τους 

και απεικονίζεται στο διάγραµµα οντοτήτων–συσχετίσεων µ’ έναν ρόµβο. 

Οι συσχετίσεις είναι αναγκαίες για να µπορέσουµε να αντλήσουµε πληροφορίες που 

αφορούν δύο ή και περισσότερες οντότητες, όπως για παράδειγµα ποιοι πελάτες 

έκαναν παραγγελίες κάποια συγκεκριµένη χρονική περίοδο (συσχέτιση 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΝΕΙ) ή ποιοι αθλητές ανήκουν σε ποιους συλλόγους (συσχέτιση 

ΑΝΗΚΕΙ) ή ποιοι αθλητές έλαβαν µέρος σε αγωνίσµατα µια συγκεκριµένη χρονιά 

(συσχέτιση ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ) κοκ. 

Όταν οι οντότητες που συµµετέχουν σε µια συσχέτιση είναι δύο, η συσχέτιση 

χαρακτηρίζεται ως διµελής ή δυαδική. Ο βαθµός µιας συσχέτισης ισούται µε το 

πλήθος των οντοτήτων που συµµετέχουν σ’ αυτήν. Μια συσχέτιση µπορεί και η ίδια 

να έχει ιδιότητες που να περιγράφουν ορισµένα χαρακτηριστικά της, όπως για 

παράδειγµα η συσχέτιση ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ανάµεσα στις οντότητες ΠΕΛΑΤΗΣ και 

ΠΡΟΪΟΝ µπορεί να περιέχει τις ιδιότητες (πεδία) Κωδικός Πελάτη, Κωδικός 

Προϊόντος, Κωδικός Παραγγελίας, Ηµεροµηνία Παραγγελίας, Ποσότητα κ.ά. 
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Εδώ το σωστό είναι να κατσκευάσουµε µια ακόµα οντότητα, την οντότητα 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ, η οποία και θα περιέχει όλες τις παραπάνω ιδιότητες, και να 

µετονοµάσουµε την προηγούµενη συσχέτιση από ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ σε ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ, 

που δεν θα περιέχει τώρα ιδιότητες. Έτσι, η παραπάνω συσχέτιση θα µετατραπεί από 

διµελής σε τριµελής. 

Κατά τον σχεδιασµό µιας βάσης δεδοµένων, θα πρέπει να εκχωρούµε ιδιότητες µόνο 

στις οντότητες και να έχουµε τις συσχετίσεις απλά και µόνο για να κατανοούµε τις 

λογικές συνδέσεις ανάµεσα στις οντότητες. 

3.11.5   Οι ∆ιµελείς Συσχετίσεις 

Οι διµελείς συσχετίσεις µεταξύ οντοτήτων είναι αυτές που θα µας απασχολήσουν 

ιδιαίτερα και υπάρχουν τρία βασικά είδη συνδέσεων σ’ αυτές, τα εξής : 

• Ένα-προς-ένα (1:1), στα οποία µια εµφάνιση της µιας οντότητας 

συνδέεται µε µία αυστηρά εµφάνιση της άλλης οντότητας. Για 

παράδειγµα, η οντότητα ΣΥΛΛΟΓΟΣ έχει έναν µόνο προπονητή, ενώ 

η οντότητα ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ συνδέεται µ’ έναν και µόνο έναν 

σύλλογο. Σ’ ένα άλλο παράδειγµα, η οντότητα ΝΟΜΟΣ έχει µία µόνο 

πόλη σαν πρωτεύουσα, ενώ η οντότητα ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ αντιστοιχεί 

σ’ έναν και µόνο έναν νοµό. Στην περίπτωση των διµελών 

συσχετίσεων του τύπου ένα-προς-ένα, µπορούµε ενώνοντας  τα 

στοιχεία και των δύο ιδιοτήτων να κατσκευάσουµε µια µοναδική 

οντότητα (πίνακα). 

• Ένα-προς-πολλά (1:Μ), όπου µια εµφάνιση της µιας οντότητας 

συνδέεται µε πολλές εµφανίσεις της άλλης οντότητας αλλά κάθε 

εµφάνιση της δεύτερης οντότητας συνδέεται µε µία αυστηρά εµφάνιση 

της πρώτης οντότητας. Για παράδειγµα, ένας ΠΕΛΑΤΗΣ κάνει πολλές 

παραγγελίες, αλλά µια ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ αντιστοιχεί σ’ έναν και µόνο 

έναν πελάτη. Σ’ ένα άλλο παράδειγµα, ένας ΣΥΛΛΟΓΟΣ έχει πολλούς 

αθλητές, αλλά ένας ΑΘΛΗΤΗΣ ανήκει σ’ έναν και µόνο έναν 

σύλλογο. Οι διµελείς συσχετίσεις του τύπου ένα-προς-ένα είναι 

συναντώνται συχνότερα και είναι πιο εύχρηστες. 
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• Πολλά-προς-πολλά (Μ:Ν), όπου σε µια εµφάνιση της µιας οντότητας 

αντιστοιχούν πολλές εµφανίσεις της άλλης οντότητας και σε κάθε 

εµφάνιση της δεύτερης οντότητας αντιστοιχούν πολλές εµφανίσεις της 

πρώτης οντότητας. Για παράδειγµα, ένας ΑΘΛΗΤΗΣ συµµετέχει σε 

πολλούς αγώνες αλλά και σ’ έναν ΑΓΩΝΑ λαµβάνουν µέρος πολλοί 

αθλητές. Σ’ ένα άλλο παράδειγµα, ένας ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ διδάσκει σε 

πολλούς µαθητές αλλά και ένας ΜΑΘΗΤΗΣ διδάσκεται από πολλούς 

καθηγητές. Για να µπορέσουµε να διαχειριστούµε µια διµελή σχέση 

του τύπου πολλά-προς-πολλά, θα πρέπει να κατασκευάσουµε έναν 

τρίτο πίνακα που θα αποτελείται από δύο µόνο ιδιότητες (πεδία), δηλ. 

τα πεδία κλειδιά των δύο οντοτήτων, οπότε ο συνδυασµός τους θα 

είναι και το πεδίο κλειδί (σύνθετο κλειδί) του νέου πίνακα. 

3.11.6  Το ∆ιάγραµµα Οντοτήτων Συσχετίσεων 

Για να µπορέσουµε να διαµορφώσουµε το διάγραµµα οντοτήτων συσχετίσεων, θα 

πρέπει να ακολουθήσουµε τα εξής βήµατα : 

• Να ορίσουµε τις οντότητες (πίνακες) που θα ανήκουν στη βάση 

δεδοµένων που θέλουµε να κατασκευάσουµε. 

• Να ορίσουµε τις ιδιότητες (πεδία) και τα πρωτεύοντα κλειδιά της κάθε 

οντότητας (πίνακα). 

• Να ορίσουµε τις συσχετίσεις ανάµεσα στις οντότητες. 

∆ηµιουργούµε το διάγραµµα οντοτήτων συσχετίσεων, όπου θα αναπαραστήσουµε τις 

οντότητες, τις ιδιότητές τους και τις συσχετίσεις τους.22
 

 

 

 

                                                           
22

 (http://dide.flo.sch.gr/Plinet/Tutorials/Tutorials-DataBasesTheory.html) 
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Εικόνα 3.1. ∆ιάγραµµα οντοτήτων – συσχετίσεων 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  4 

 

ΛΟΓΙΚΟΣ  ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ  ΒΑΣΗΣ  ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ   

 

4.1  Εισαγωγή  

Στο  κεφάλαιο αυτό θα παρουσιαστεί µια µεθοδολογία, που υπάγεται στο σχεσιακό 

µοντέλο. Η µεθοδολογία αυτή οδηγεί στη δηµιουργία των κατάλληλων σχέσεων 

(πινάκων) µε βάση το αντίστοιχο εννοιολογικό µοντέλο. Η καταλληλότητα των 

πινάκων που θα δηµιουργηθούν είναι ένα κρίσιµο ζήτηµα το οποίο θα κρίνει αφενός 

τη χρηστικότητα και αφετέρου την απόδοση της βάσης των δεδοµένων. Η θεωρία της 

κανονικοποίησης είναι ένα επιπλέον εργαλείο που επιτρέπει στο σχεδιαστή να ελέγξει 

το θέµα αυτό και να διορθώσει τυχόν ατέλειες στη δοµή των πινάκων. 

Το κεφάλαιο αυτό περιέχει ενότητες που αφορούν: 

1. το αντικείµενο του λογικού σχεδιασµού, ως ένα αναπόσπαστο κοµµάτι της 

συνολικής διαδικασίας που οδηγεί στην υλοποίηση µιας σχεσιακής βάσης δεδοµένων. 

2. τη µεθοδολογία δηµιουργίας των τελικών πινάκων της Β∆ χρησιµοποιώντας ως 

είσοδο τα διαγράµµατα οντοτήτων συσχετίσεων, που έχουν δηµιουργηθεί κατά τον 

εννοιολογικό σχεδιασµό. 

4.2 Το αντικείµενο του λογικού σχεδιασµού 

Στα πλαίσια του εννοιολογικού σχεδιασµού των βάσεων δεδοµένων µελετήσαµε 

διεξοδικά το µοντέλο των οντοτήτων συσχετίσεων. Υπενθυµίζεται πως το 

αποτέλεσµα του σχεδιασµού µε βάση το µοντέλο αυτό είναι η δηµιουργία του 

∆ιαγράµµατος Οντοτήτων Συσχετίσεων (∆ΟΣ). Το ∆ΟΣ περιγράφει σε εννοιολογικό 

επίπεδο, τις πληροφορίες που περιέχει µια βάση δεδοµένων. 

4.3  Ο λογικός σχεδιασµός. 

Ο λογικός σχεδιασµός έχει ως σκοπό, λαµβάνοντας υπόψη τα αποτελέσµατα του 

εννοιολογικού σχεδιασµού, να δηµιουργήσει τις κατάλληλες δοµές πληροφορίας σε 

επίπεδο λογικού µοντέλου αναπαράστασης δεδοµένων. Για να επιτευχθεί αυτό θα 
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πρέπει να είναι γνωστό το συγκεκριµένο λογικό µοντέλο των δεδοµένων που θα 

υποστηρίζει το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Βάσεων ∆εδοµένων που θα χρησιµοποιηθεί. 

4.4  Κανονικοποίηση λογικού σχεδιασµού βάσης δεδοµένων  

Η διαδικασία της κανονικοποίησης (normalization process) προτάθηκε από τον 

Codd το 1970, και η βασική της λειτουργία, είναι να δέχεται ως είσοδο το σχεσιακό 

σχήµα µιας βάσης δεδοµένων και να εφαρµόζει πάνω του µια σειρά από ελέγχους 

προκειµένου να διαπιστώσει εάν ανήκει ή όχι σε κάποια κανονική µορφή. Ο 

Codd εισήγαγε τρεις κανονικές µορφές, την πρώτη, δεύτερη και τρίτη κανονική 

µορφή οι οποίες συσχετίζονται µε τις συναρτησιακές εξαρτήσεις που υφίστανται 

ανάµεσα στα πεδία των πινάκων της βάσης, ενώ αργότερα προτάθηκαν άλλες δύο 

κανονικές µορφές – η τέταρτη και η πέµπτη – οι οποίες στηρίζονται σε άλλου 

είδους εξαρτήσεις (multivalued dependencies και join dependencies).  

Σε µία πρώτη περιγραφή, η κανονικοποίηση εφαρµόζεται πάνω σε ένα σχεσιακό 

σχήµα, και προσπαθεί να το µετασχηµατίσει σε µια νέα µορφή, η οποία να είναι 

απαλλαγµένη από τις διάφορες ανωµαλίες εισαγωγής, διαγραφής και 

τροποποίησης εγγραφών που παρουσιάσαµε σε προηγούµενες σελίδες. Πιο 

συγκεκριµένα, αυτή η µεθοδολογία αναλύει τη δοµή των πινάκων του σχεσιακού 

σχήµατος µε βάση τα πρωτεύοντα κλειδιά τους και τις συναρτησιακές 

εξαρτήσεις που υφίστανται ανάµεσα στα πεδία τους, και. στη συνέχεια ελέγχει 

αυτές τις δοµές προ-κειµένου να διαπιστώσει εάν ικανοποιούν κάποιες συνθήκες. 

Εάν οι εν λόγω συν-θήκες δεν ικανοποιούνται, λαµβάνει χώρα διάσπαση των 

πινάκων της βάσης σε µικρότερους πίνακες, κάθε ένας εκ των οποίων, ικανοποιεί 

πλέον αυτές τις συνθήκες.  

Μια κανονική µορφή ορίζεται ως η «κατάσταση» στην οποία βρίσκεται µια 

σχέση όσον αφορά τους τύπους των εξαρτήσεων που υφίστανται ανάµεσα στα 

πεδία της. Επειδή γενικά αυτές οι εξαρτήσεις οδηγούν σε προβληµατική 

συµπεριφορά του σχήµατος της βάσης – όπως είναι για παράδειγµα η εµφάνιση 

επαναλαµβανόµενων πεδίων – θα πρέπει να αποµακρυνθούν από τους πίνακες. Για το 

λόγο αυτό η κανονικοποίηση πραγµατοποιείται σε µια ακολουθία βηµάτων, µε το 

κάθε βήµα να περιλαµβάνει την αποµάκρυνση από τη δοµή των πινάκων 

κάποιου τύπου συναρτησιακής εξάρτησης, διαδικασία, η οποία έχει ως 
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αποτέλεσµα, τη µετάβαση του σχεσιακού σχήµατος, από µια κανονική µορφή σε 

µια άλλη. Πιο συγκεκριµένα, οι διαδικασίες που θα πρέπει να λάβουν χώρα για τη 

µετάβαση των σχεσιακών σχηµάτων σε κάθε µια από τις πέντε κανονικές µορφές που 

έχουν ορισθεί, είναι οι ακόλουθες :  

Πρώτη Κανονική Μορφή (1st 
N

ormal Form, 1NF): Για να φέρουµε ένα πίνακα σε 

πρώτη κανονική µορφή, αν πρέπει να αποµακρύνουµε τις επαναλαµβανόµενες 

οµάδες πεδίων, έτσι ώστε η τοµή µιας γραµµής και µιας στήλης του πίνακα, να 

αντιστοιχεί πάντα σε µια απλή τιµή.  

∆εύτερη Κανονική Μορφή (2
nd 

Normal Form, 2NF): Για να φέρουµε ένα πίνακα 

σε δεύτερη κανονική µορφή, θα πρέπει πρώτα να τον φέρουµε σε πρώτη κα- π 

κανονική µορφή, και στη συνέχεια να αποµακρύνουµε όλες τις µερικές 

συναρτησιακές εξαρτήσεις (partial dependencies) που υφίστανται ανάµεσα στα 

πεδία του.  

Τρίτη Κανονική Μορφή (3
rd 

Normal Form, 3NF): Για να φέρουµε ένα πίνακα σε 

τρίτη κανονική µορφή, θα πρέπει πρώτα να τον φέρουµε σε δεύτερη κανονική µορφή, 

και στη συνέχεια να αποµακρύνουµε όλες τις µεταβατικές συναρτησιακές 

εξαρτήσεις (transitive dependencies) που υφίστανται ανάµεσα στα πεδία του.  

Τέταρτη Κανονική Μορφή (4
th 

Normal Form, 4NF): Για να φέρουµε ένα πίνακα 

σε τέταρτη κανονική µορφή, θα πρέπει πρώτα να τον φέρουµε σε τρίτη κανονική 

µορφή και στη συνέχεια να αποµακρύνουµε όλες τις συναρτησιακές εξαρτήσεις 

που περιλαµβάνουν πεδία πολλαπλών τιµών (multivalued dependencies).  

Πέµπτη Κανονική Μορφή (5
th 

Normal Form, 5NF) : Για να φέρουµε ένα πίνακα 

σε πέµπτη κανονική µορφή θα πρέπει πρώτα να τον φέρουµε σε τέταρτη κα-νονική 

µορφή, και στη συνέχεια να αποµακρύνουµε όλες τις υπόλοιπες εξαρτήσεις που 

ενδεχοµένως έχουν παραµείνει στη δοµή του, µετά την εφαρµογή των παραπάνω 

διαδικασιών.  

Εκτός από τις πέντε κανονικές µορφές που περιγράψαµε παραπάνω, µια επι-πλέον 

κανονική µορφή που χρησιµοποιείται σε αρκετές περιπτώσεις, είναι η κανονι-κή 
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µορφή των Boyce-Codd (Boyce Codd Normal Form, BCNF). Η BCNF, µπορεί να 

θεωρηθεί ως µια πιο αυστηρά διατυπωµένη 3NF. Αυτό σηµαίνει πως ένας πίνακας 

που βρίσκεται σε BCNF βρίσκεται αυτόµατα και σε 3NF – το αντίστροφο όµως δεν 

ισχύει. Η BCNF θα µελετηθεί αναλυτικά στις επόµενες σελίδες. Στο σχήµα που 

ακολουθεί αναπαρίστανται µε γραφικό τρόπο, τα βήµατα που θα πρέπει να 

ακολουθήσουµε προκειµένου να µετασχηµατίσουµε µια µη κανονικοποιηµένη σχέση 

από την πρώτη έως και την πέµπτη κανονική µορφή. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  5 

 

Η  ΓΛΩΣΣΑ  SQL 

 

5.1   Εισαγωγή 

Η SQL  (Structured Query Language) είναι µια υπολογιστική γλώσσα που έχει 

σχεδιαστεί για την ανάκτηση και διαχείριση δεδοµένων στις σχεσιακές βάσεις. 

Κατά πολλούς, η χρήση της SQL είναι ο σηµαντικότερος λόγος επιτυχίας των 

σχεσιακών βάσεων δεδοµένων. Αυτό οφείλεται  στην απλότητά της σε σχέση µε τις 

κλασσικές γλώσσες προγραµµατισµού αλλά και διότι η συγκεκριµένη γλώσσα 

αποτελεί ένα πρότυπο διεθνών οργανισµών που προσφέρει σηµαντική συµβατότητα 

µεταξύ των διαφορετικών Συστηµάτων ∆ιαχείρισης Βάσεων ∆εδοµένων (Σ∆Β∆).  

Η συµβατότητα αυτή είναι εξαιρετικά χρήσιµοι για τους χρήστες των Β∆ για 

διάφορους λόγους. Για παράδειγµα σκεφτείτε την περίπτωση ενός χρήστη ο οποίος 

δεν µένει ευχαριστηµένος από το Σ∆Β∆ που χρησιµοποιεί. Η µεταφορά σε ένα άλλο 

Σ∆Β∆ είναι µια σχετικά απλή διαδικασία αν χρησιµοποιείται η τυποποιηµένη SQL. 

Επίσης η συµβατότητα που προσφέρει η SQL επιτρέπει σε ένα πρόγραµµα 

εφαρµογής να χρησιµοποιεί και να καλεί συγχρόνως δύο διαφορετικά Σ∆Β∆ χωρίς ν 

διαφοροποιείται η γλώσσα των βάσεων δεδοµένων που χρησιµοποιείται. Βέβαια στην 

πράξη τα διάφορα εµπορικά Σ∆Β∆ προσφέρουν την SQL µε διαφοροποιήσεις. Αλλά 

και αυτήν την περίπτωση αν ο χρήστης επιµένει να χρησιµοποιεί το υποσύνολο της 

SQL που είναι µέρος του προτύπου αλλά και τα Σ∆Β∆ υλοποιούν το συγκεκριµένο 

πρότυπο, τότε τα παραπάνω πλεονεκτήµατα παραµένουν. 

Η ιστορία της SQL  αρχίζει από τις αρχές της δεκαετίας του 1970. Κατά τη διάρκεια 

της δεκαετίας αυτής, δηµιουργήθηκε από ερευνητική οµάδα της ΙΒΜ η πρόγονος της 

SQL, που ονοµάστηκε SEQUEL (Structured English Query Language). Η SEQUEL 

αναπτύχθηκε για την διαχείριση των δεδοµένων µίας πειραµατικής σχεσιακής βάσης 

δεδοµένων γνωστής ως SYSTEM R που δηµιουργήθηκε κατά τα πρότυπα που έθεσε 

ο πρωτοπόρος στον τοµέα Edgar Codd. Το ακρώνυµο SEQUEL αργότερα  άλλαξε σε 

SQL διότι το πρώτο ήδη χρησιµοποιούταν από άλλον οργανισµό . Σε εµπορικό 
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επίπεδο, από τις πρώτες εταιρίες που χρησιµοποίησαν τη νέα γλώσσα ήταν η Ingers 

και στα τέλη της δεκαετίας του 1970 η Relational Software που αργότερα 

ονοµάστηκε σε Oracle. Σήµερα, η SQL χρησιµοποιείται από όλα σχεδόν τα εµπορικά 

Σ∆Β∆ που υποστηρίζουν τις σχεσιακές βάσεις δεδοµένων. 

Όπως αναφέρθηκε προηγουµένως, η σηµαντική δύναµη της SQL οφείλεται εν µέρει 

στην τυποποίησή της. Η γλώσσα αναγνωρίστηκε ως πρότυπο το 1986 από τον 

οργανισµό ANSI  και το 1987 από τον οργανισµό ISO. Τότε δηµιουργήθηκε το 

πρώτο πρότυπο γνωστό ως SQL – 86 ή απλώς SQL. Η επόµενη σηµαντική 

αναθεώρηση της γλώσσας ως πρότυπο, έγινε το 1992 κατά την οποία δηµιουργήθηκε 

µία σηµαντικά εκτεταµένη έκδοση της γλώσσας που έγινε γνωστή ως SQL – 92 η 

SQL2. Το 1999 δηµιουργήθηκε η SQL3, το 2003 και το 2006 δηµιουργήθηκε 

αντίστοιχα η  SQL2003 και η SQL2006 µε νέες δυνατότητες που σχετίζονται µε τη 

συνεργασία µε την XML και το 2008 δηµιουργήθηκε η πλέον πρόσφατη έκδοση κατά 

την οποία δόθηκε έµφαση στις παραθυρικές λειτουργίες της γλώσσας.  

Η SQL είναι µία πλήρης γλώσσα βάσεων δεδοµένων και διαθέτει εντολές για τον 

ορισµό δεδοµένων όπως για παράδειγµα τη δηµιουργία πινάκων, για ερωτήµατα 

ανάκτησης δεδοµένων για ενηµερώσεις, λόγου χάρη, τροποποίησης δεδοµένων. 

Εποµένως είναι ταυτόχρονα Γλώσσα Ορισµού ∆εδοµένων αλλά και Γλώσσα 

Χειρισµού ∆εδοµένων. Επιπλέον, µε την SQL µπορούµε να ορίσουµε όψεις, να 

προσδιορίσουµε κανόνες ασφαλείας και δικαιοδοσίες να προσδιορίσουµε τους 

κανόνες ακεραιότητας και να χειριστούµε τις δοσοληψίες της Β∆ . Τέλος, η SQL έχει 

τη δυνατότητα συνεργασίας µε άλλες γλώσσες προγραµµατισµού όπως είναι η Pascal 

και η C, ώστε µέσα από αυτές τις γλώσσες να καλούνται ρουτίνες γραµµένες σε SQL. 

5.2  Αναζήτηση/ανάκτηση ∆εδοµένων στην SQL 

Η αναζήτηση/ανάκτηση δεδοµένων στην SQL γίνεται µε τα ερωτήµατα της µορφής: 

SELECT (λίστα πεδίων) 

FROM (λίστα πινάκων) 

WHERE (συνθήκη) 
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Όπου 

(λίστα πεδίων) είναι τα ονόµατα των πεδίων που θέλουµε να ανακτηθούν, 

(λίστα πινάκων) είναι το όνοµα του πίνακα ή των πινάκων από τον οποίο θα γίνει η 

ανάκτηση της πληροφορίας και 

(συνθήκη) είναι µια λογική έκφραση (κριτήριο) που µπορεί να χρησιµοποιεί τους 

τελεστές >,<,>=,<=, <>, =, AND, OR, NOT και προσδιορίζει τις εγγραφές που θα 

επιλέγουν. 

Σηµείωση: όταν παρατίθενται περισσότερα από ένα ονόµατα πεδίων ή πινάκων τότε 

αυτά χωρίζονται µε κόµµα (,). 

Εν γένει, κατά την εκτέλεση ενός ερωτήµατος ανάκτησης δεδοµένων, πρώτα 

δηµιουργούνται οι πίνακες του αποτελέσµατος, όπως αυτοί περιγράφονται στην 

εντολή FROM, στην συνέχεια επιλέγονται οι κατάλληλες εγγραφές του πίνακα µε 

βάση την εντολή WHERE και τέλος εκτελούνται οι προβολές στ πεδία που 

προσδιορίζονται µε την εντολή SELECT. 

Η χρήση της εντολής WHERE είναι προαιρετική και εποµένως µπορεί να 

παραλειφθεί. Στην εντολή SELECT αντί των ονοµάτων πεδίων, µπορούµε να 

χρησιµοποιήσουµε τον χαρακτήρα «*». Τότε, το αποτέλεσµα θα είναι η προβολή 

όλων των πεδίων του πίνακα αποτελέσµατος. 

5.3  ∆ιάταξη (Ταξινόµηση) Αποτελεσµάτων 

Η ταξινόµηση των αποτελεσµάτων στην SQL γίνετε µε την εντολή ORDER BY. Η 

εντολή ORDER BY ακολουθεί τη WHERE και χρησιµοποιεί τις παραµέτρους “ASC” 

(για ταξινόµηση αύξουσας σειράς) και “DESC” (για ταξινόµηση φθίνουσας σειράς). 

Η σύνταξη του ερωτήµατος µε ταξινόµηση είναι: 

SELECT (λίστα πεδίων) 

FROM (λίστα πινάκων) 

WHERE (συνθήκη) 
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ORDER BY πεδίο1 ASC ή DESC, πεδίο2 ASC ή DESC, ... 

Η διάταξη µπορεί να είναι ως προς ένα ή περισσότερα πεδία του ίδιου ή 

διαφορετικών πινάκων. Όταν δεν προσδιορίζεται ο τρόπος ταξινόµησης (ASC ή 

DESC), τότε εννοείται αύξουσα ταξινόµηση. 

5.4   Σύγκριση συµβολοσειρών 

Η σύγκριση συµβολοσειρών στην SQL  υποστηρίζεται από δύο ειδικούς χαρακτήρες: 

τον % , ο οποίος σηµαίνει «οποιαδήποτε συµβολοσειρά, οποιουδήποτε µήκους» και 

τον -, ο οποίος σηµαίνει «ένας οποιοσδήποτε χαρακτήρας». Συντάσσονται µε τον 

τελεστή LIKE  και είναι ιδιαίτεροι χρήσιµοι για την ανάκτηση δεδοµένων µε βάση τη 

σύγκριση συµβολοσειρών. 

Για παράδειγµα η έκφραση  

LIKE ‘%κός’ 

Σηµαίνει «οποιαδήποτε σειρά χαρακτήρων που τελειώνει σε κος», ενώ η εντολή 

LIKE ‘-ικός’ 

Σηµαίνει «οποιαδήποτε σειρά τεσσάρων χαρακτήρων που αρχίζει από έναν 

οποιοδήποτε χαρακτήρα και τελειώνει σε –ικός».  

5.5  Η τιµή του NULL στην SQL 

Η SQL επιτρέπει το κενό δηλαδή το NULL ως τιµή των πεδίων. Υπενθυµίζεται πως η 

τιµή του NULL δεν πρέπει να συγχέεται µε την µηδενική τιµή για τα αριθµητικά 

πεδία ή µε τον χαρακτήρα «κενό» που χρησιµοποιείται στις συµβολοσειρές. 

Αντίθετα, η τιµή NULL σηµαίνει απουσία τιµής σε ένα πεδίο. 

Με την έκφραση IS NULL ή IS NOT NULL µπορούµε να διερευνήσουµε αν η τιµή 

ενός πεδίου είναι κενή. Για παράδειγµα, το παρακάτω ερώτηµα δίνει όλους τους 

τίτλους των συγγραµµάτων για τα οποία είναι καταγεγραµµένος ο αριθµός σελίδων: 

SELECT Τίτλος 
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FROM Σύγγραµµα 

WHERE Αρ Σελίδων IS NOT NULL; 

5.6  Ερωτήµατα σύνδεσης πινάκων 

Η πράξη της σύνδεσης πινάκων αναφέρθηκε και εξηγήθηκε λεπτοµερώς στη 

Σχεσιακή Άλγεβρα. Στην SQL η πράξη της σύνδεσης υλοποιείται µε την εντολή 

JOIN.  

5.7  Εσωτερική Άλγεβρα 

Η πράξη της εσωτερικής σύνδεσης υλοποιείται µε την εντολή INNER JOIN (ή απλώς 

JOIN). Στο αποτέλεσµα της εσωτερικής σύνδεσης λαµβάνονται οι εγγραφές των 

συνδεόµενων πινάκων, που ικανοποιούν το κριτήριο της δοσµένης συνθήκης ως προς 

το πεδίο σύνδεσης. Για παράδειγµα, ας θεωρήσουµε το πρόβληµα της εύρεσης της 

ονοµασίας και του έτους ίδρυσης των τµηµάτων και του επώνυµου των καθηγητών 

που είναι οι αντίστοιχοι προϊστάµενοι τµηµάτων. Οι πληροφορίες αυτές µπορούν να 

βρεθούν συνδέοντας τους πίνακες Καθηγητής και Τµήµα µε πεδίο σύνδεσης τον 

κωδικό καθηγητή και µε συνθήκη την ισότητα. Υπενθυµίζεται πως ο κωδικός του 

προϊστάµενου καθηγητή στον πίνακα τµήµα αναφέρεται µε το όνοµα πεδίου 

Προϊστάµενος. Στο αποτέλεσµα πρέπει να συνδυαστούν οι εγγραφές των δύο 

πινάκων, που έχουν ίδια τιµή στα πεδία Κωδικός Κ και Προϊστάµενος.  

Το ερώτηµα σε SQL είναι: 

SELECT Ονοµασία, ΈτοςΊδρυσης, Επώνυµο 

FROM Τµήµα INNER JOIN Καθηγητής ΟΝ 

            Τµήµα Προϊστάµενος= Καθηγητής, ΚωδικόςΚ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  6 

 

ΣΥΣΤΗΜΑ  ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΒΑΣΗΣ  ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ  -  ACCESS 

 

6.1  Εισαγωγή  

Το παρόν κείµενο αφορά το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Βάσεων ∆εδοµένων (Σ∆Β∆) της 

Access. Το συγκεκριµένο Σ∆Β∆ είναι παγκοσµίως από τα πλέον δηµοφιλή. Κυρίως 

απευθύνεται στη δηµιουργία  εφαρµογών διαχείρισης δεδοµένων για µικρές 

επιχειρήσεις και οργανισµούς, ενώ παράλληλα προσφέρει τα απαραίτητα εργαλεία 

για την σύνδεση και συνεργασία (π.χ. µέσω της τεχνολογίας, ActiveX) µε τα 

υπόλοιπα προϊόντα της Microsoft µεταξύ των οποίων µε το Word, το Excel, το 

PowerPoint και το SQL Server. Τέλος η Access µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως ένας 

άµεσος και δυναµικός τρόπος για την προσπέλαση πληροφοριών σε ενδοδίκτυα 

(intranets) ή στον παγκόσµιο ιστό ( World Wide Web) 

Οι πίνακες (σχέσεις) συνιστούν τη βασική δοµή οργάνωσης και διαχείρισης 

δεδοµένων για την Αccess. Η εξοικείωση µε την δηµιουργία και τον χειρισµό τους 

αποτελούν βασικές γνώσεις που πρέπει να αποκτηθούν από την αρχή της µελέτης του 

συγκεκριµένου Σ∆Β∆. Ένας πίνακας αποτελείται από γραµµές που αναφέρονται ως 

εγγραφές ή πλειάδες. Κάθε εγγραφή προσδιορίζει µια συλλογή από ατοµικές τιµές 

(στήλες) που ονοµάζονται πεδία ή γνωρίσµατα. Κάθε πεδίο διαθέτει το δικό του 

όνοµα. Εποµένως οι  πίνακες (tables) και τα πεδία (fields) αποτελούν τα βασικά 

στοιχεία οργάνωσης των πληροφοριών Access. 

Παρακάτω θα προσφερθούν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες σχετικά µε την 

δηµιουργία και διαχείριση των πινάκων και αναφερθούν θέµατα όπως: ο τρόπος 

κλήσης και εισαγωγής στο σύστηµα και οι υπάρχοντες τύποι δεδοµένων, οι γενικές 

ιδιότητες που µπορούν να προσδιοριστούν για τα δεδοµένα, η δυνατότητα των 

ευρετηρίων, η δυνατότητα µορφοποίησης των διάφορων τύπων δεδοµένων και οι 

κανόνες επικυρώσεις της Access,  οι ιδιότητες εµφάνισης των δεδοµένων, ο τρόπος 

προσδιορισµού του πρωτεύοντος κλειδιού, η δηµιουργία  των πινάκων  της Β∆ 

«Εκπαιδευτικό Ίδρυµα» στην Access και ο τρόπος προσδιορισµού των συσχετίσεων 

και των κανόνων αναφορικής ακεραιότητας µεταξύ των πινάκων. 
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6.2  Εκκίνηση της Access 

 Για την εκκίνηση Access , µπορεί να ενεργοποιηθεί το αντίστοιχο εικονίδιο από την 

επιφάνεια εργασίας (desktop) του λειτουργικού συστήµατος. Εναλλακτικά µπορεί να 

επιλεγεί ?έναρξη (Start) -> Προγράµµατα (programs) ->Microsoft Access. 

Το αρχικό µενού δίνει την δυνατότητα επεξεργασίας µιας υπάρχουσας βάσης που 

είναι αποθηκευµένη στον υπολογιστή (επιλογή: Κενή βάση δεδοµένων) καθώς τέλος 

και του ανοίγµατος οδηγού σελίδων και έργων βάσης δεδοµένων της Access.Όταν 

χρειάζεται να δηµιουργηθεί µια Β∆   από την  αρχή, αρκεί να ενεργοποιηθεί η 

επιλογή κενή βάση δεδοµένων της Access . 

Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να επιλεγεί εκ των προτέρων ο φάκελος αλλά και η 

ονοµασία της καινούργιας βάσης δεδοµένων που θα δηµιουργηθεί. Όταν γίνει η 

συµπλήρωση των αντίστοιχων πεδίων, ενεργοποιείται η επιλογή ∆ηµιουργία. 

Έστω ότι ο χρήστης έδωσε ως όνοµα β΄σης δεδοµένων ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ. 

Εποµένως, µετά την ολοκλήρωση της δηµιουργίας, εµφανίζεται το βασικό παράθυρο 

της Access. 

Το παράθυρο του σχήµατος αποτελείται από δύο µέρη. Όταν ο χρήστης επιλέξει κάτι 

από το αριστερό µέρος, τα αντίστοιχα περιεχόµενα θα εµφανίζονται στο δεξιό τµήµα 

του παραθύρου. Η Access διαθέτει επτά κύρια χαρακτηριστικά τα οποία ονοµάζονται 

αντικείµενα: 

Πίνακες (tables): χρησιµοποιούνται για την αποθήκευση της πληροφορίας και 

αποτελούνται από σειρές (εγγραφές ή πλειάδες) και στήλες (πεδία ή γνωρίσµατα). 

Μια βάση δεδοµένων στην Access αποτελείται από τουλάχιστον έναν πίνακα, όλα τα 

άλλα αντικείµενα είναι προαιρετικά. 

Ερωτήµατα (queries): διαχειρίζονται (φιλτράρουν) τα δεδοµένα προκειµένου να 

ανακτηθούν οι επιθυµητές πληροφορίες. 

Φόρµες (forms): δηµιουργούν οπτικές φόρµες (οθόνες) για την αλληλεπίδραση µε τη 

Β∆ (πχ την εισαγωγή και επεξεργασία των δεδοµένων), αναφορικά µε πίνακες αλλά 

και ερωτήµατα. 
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Εκθέσεις (reports): εκτυπώνουν τους υπάρχοντες πίνακες και τα αποτελέσµατα των 

ερωτηµάτων σε µορφοποιηµένη διάταξη. 

Σελίδες (pages): δηµιουργούν HTML σελίδες από τη βάση δεδοµένων, µε ένα 

ιδιαίτερα εύκολο και φιλικό προς το χρήστη τρόπο. 

Μακροεντολές (macros): δηµιουργούν αυτοµατοποιηµένες ενέργειες. Για 

παράδειγµα, µια µακροεντολή µπορεί αυτόµατα να ανοίγει και να εκτυπώνει µια 

έκθεση. 

Λειτουργικές µονάδες (modules): υποστηρίζουν σύνθετες µακροεντολές 

χαµηλότερου επιπέδου. Μια λειτουργική µονάδα αυτοµατοποιεί ενέργειες 

χρησιµοποιώντας ως γλώσσα προγραµµατισµού την Visual Basic (VB) 

6.3  ∆ηµιουργία πίνακα- τύποι δεδοµένων 

Για τη δηµιουργία πίνακα ενεργοποιείται η επιλογή ∆ηµιουργία πίνακα σε προβολή 

σχεδίασης. Εφόσον είµαστε σε θέση να προσδιορίσουµε το όνοµα και τον τύπο των 

πεδίων του πίνακα καθώς και τη µορφή των δεδοµένων που πρόκειται να εισάγουµε 

είµαστε σε θέση να δηµιουργήσουµε πίνακες της βάσης δεδοµένων. Στην επιλογή 

όνοµα πεδίου εισάγετε το όνοµα του κάθε πεδίου της αρεσκείας του χρήστη ανάλογα 

φυσικά µε τις ανάγκες της εφαρµογής που θέλει να δηµιουργήσει και στην επιλογή 

Τύπος δεδοµένων καθορίζεται ο αντίστοιχος τύπος δεδοµένων του πεδίου.  

Η Access υποστηρίζει τους ακόλουθους τύπους δεδοµένων:  

Κείµενο : συµβολοσειρές , δηλαδή σύνολα χαρακτήρων. Το µέγιστο πλήθος 

χαρακτήρων σε µια συµβολοσειρά µπορεί να είναι εως 255. 

Υπόµνηµα : συµβολοσειρές πολύ µεγάλου µεγέθους. Ο µέγιστος αριθµός 

χαρακτήρων σε ένα υπόµνηµα µπορεί να είναι 64.000 περίπου δηλαδή 18 σελίδες 

κειµένου . 

Αριθµός: αριθµητικά δεδοµένα που µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε µαθηµατικούς 

υπολογισµούς .  

Ηµεροµηνία / ώρα : δεδοµένα ηµεροµηνίας ή και ώρας. 
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Νοµισµατική µονάδα : νοµισµατικές τιµές.  

Αυτόµατη αρίθµηση: αριθµητική τιµή η οποία αυξάνει αυτόµατα µε την προσθήκη 

κάθε καινούργιας εγγραφής .  

Ναι / όχι : λογικές τιµές όπως µε / όχι, αλήθεια / ψέµατα και λοιπά .  

Αντικείµενο OLE : χρησιµοποιείται για την εισαγωγή αντικειµένων στη Β∆ από άλλο 

πρόγραµµα, όπως για παράδειγµα η εισαγωγή µίας φωτογραφίας.  

Υπέρ- σύνδεση : κείµενο που χρησιµοποιείται ως σύνδεσµος σε ένα αρχείο στον 

υπολογιστή µας ή σε µία σελίδα στο διαδίκτυο.  

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον οδηγό αναζήτησης ο οποίος επιτρέπει, η τιµή σε ένα 

συγκεκριµένο πεδίο να προέρχεται είτε από τιµές πεδίου σε κάποιον άλλο πίνακα, 

είτε από µία λίστα τιµών που δίνεται αρχικά κατά τη δηµιουργία του συγκεκριµένου 

πίνακα, η τέλος από κάποιο ερώτηµα. 

6.4  Γενικές ιδιότητες δεδοµένων 

Από τη στιγµή που έχει επιλεγεί ο τύπος δεδοµένων ενός παιδιού, στη συνέχεια θα 

πρέπει να καθοριστούν οι ιδιότητες τους . Αυτές διακρίνονται σε γενικές και σε 

ιδιότητες που αναφέρονται στην εµφάνιση. 

Για παράδειγµα, γενικές ιδιότητες ενός αριθµητικού πεδίου είναι ο µέγιστος αριθµός 

των ψηφίων που µπορεί να έχει ή το πλήθος των δεκαδικών ψηφίων που διαθέτει. 

Ανάλογα µε τον τύπο των δεδοµένων που έχει επιλεχθεί διακρίνουµε αντίστοιχες 

ιδιότητες. 

6.4.1  Ευρετήρια 

 

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην δυνατότητα της Access για την υποστήριξη των 

αρτηριών, µέσα από τις γενικές ιδιότητες ενός πεδίου. Ο χρήστης µπορεί να 

δηµιουργήσει ευρετήρια για ένα ή περισσότερα πεδία, τα οποία χρησιµοποιούνται 

συχνά για λόγους ανάκτησης. Ωστόσο, δεν πρέπει να γίνεται κατάχρηση δηµιουργίας 

ευρετηρίων, γιατί υπάρχει ο κίνδυνος κακής απόδοσης της βάσης δεδοµένων. 
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Σηµειώνεται πως δεν είναι δυνατή η δηµιουργία ευρετηρίων σε πεδία µε τύπο 

δεδοµένων υπέρ – σύνδεσµο, υπόµνηµα και αντικείµενο OLE. Τα πεδία που έχουν 

επιλεγεί ως πρωτεύοντα κλειδιά εισάγονται αυτόµατα σε ευρετήριο. Εάν 

πραγµατοποιηθεί η δηµιουργία ευρετηρίου για ένα πεδίο τότε δεν επιτρέπεται η 

εισαγωγή διπλότυπων τιµών για το συγκεκριµένο πεδίο. 

6.4.2 Μορφοποίηση ∆εδοµένων 

 

Για την µορφοποίηση των δεδοµένων, ο χρήστης µπορεί να υιοθετήσει τις επιλογές 

της Access ή να δηµιουργήσει δικές του. Για τη µορφοποίηση ηµεροµηνία και ώρα, 

χρησιµοποιούνται χαρακτηριστικά όπως για παράδειγµα ο διαχωριστής της ώρας, 

δηλαδή : , Ο διαχωριστής της ηµεροµηνίας δηλαδή / , - κλπ, η ηµέρα σε ένα ή δύο 

ψηφία d κλπ. Για την µορφοποίηση τύπου αριθµού και νοµισµάτων, είναι δυνατόν να 

χρησιµοποιηθούν  σύµβολα όπως τα: # 0 . , € %  

Αντίθετα, για την µορφοποίηση πεδίων τύπου κειµένου η Access προσφέρει σχετικά 

λιγότερες προεπιλογές. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να εµφανίζει όλους τους 

χαρακτήρες ως πεζούς ή κεφαλαίους, να προσδιορίζει τους απαραίτητους προς 

εµφάνιση χαρακτήρες, να γεµίζει το διαθέσιµο χώρο µίας συµβολοσειράς µε 

συγκεκριµένο χαρακτήρα ή να εµφανίζει µία συµβολοσειρά µε κάποιο συγκεκριµένο 

χρωµατισµό. 

6.4.3 Επικύρωση ∆εδοµένων 

 

Η χρήση των κανόνων επικύρωσης είναι ιδιαίτερα σηµαντική, καθώς δίνει την 

ευκαιρία για ελαχιστοποίηση των λαθών κατά τη διάρκεια της εισαγωγής των 

δεδοµένων. Ουσιαστικά γίνεται ένας έλεγχος εάν τα δεδοµένα εισαγωγής 

ικανοποιούν το κριτήριο που τέθηκε . Σε περίπτωση που δεν ικανοποιείται ο κανόνας 

επικύρωσης, τότε εµφανίζεται ένα µήνυµα λάθους. Οι κανόνες επικύρωσης 

χρησιµοποιούνται ευκολότερα και αποτελεσµατικότερα σε περίπτωση δεδοµένων 

τυπου αριθµού νοµισµάτων και ηµεροµηνίας / ώρας, αλλά δεν αποκλείεται η χρήση 

τους και µε τους υπόλοιπους τύπους δεδοµένων.  

Στις ιδιότητες ενός πεδίου, υπάρχουν δύο πλαίσια που σχετίζονται µε την επικύρωση 

δεδοµένων:  
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οι κανόνες επικύρωσης, που καθορίζουν τα χαρακτηριστικά για την εισαγωγή των 

δεδοµένων στο πεδίο και το κείµενο επικύρωσης, το οποίο εµφανίζεται όταν 

παραβιάζεται ο αντίστοιχος κανόνας επικύρωσης.  

Στους κανόνες επικύρωσης µπορεί να γίνει χρήση εν γένει των συµβόλων που 

χρησιµοποιούνται στα ερωτήµατα. 

6.4.4 Μάσκα Εισαγωγής 

 

Η µάσκα εισαγωγής περιγράφει το πλήθος και τον τύπο των δεδοµένων, που θα 

εισαχθούν σε ένα πεδίο. Γενικά, η δηµιουργία µάσκας εισαγωγής θεωρείται ιδιαίτερα 

βοηθητική για την εισαγωγή των δεδοµένων. Ο χρήστης µπορεί να δηµιουργήσει 

µάσκα εισαγωγής δεδοµένων µε δύο τρόπους : 

Α) Επιλέγοντας το πλήκτρο ... της δηµιουργίας µάσκας στο πεδίο µας εισαγωγής, 

εµφανίζεται το παράθυρο του οδηγού µάσκας εισαγωγής . Με τον τρόπο αυτό η 

εισαγωγή µάσκας γίνεται εύκολα και γρήγορα. Ο οδηγός µάσκας εισαγωγής, δίνει τη 

δυνατότητα να δηµιουργηθούν µάσκες για πεδία που έχουν σχέση µε ηµεροµηνία, 

ώρα, τηλεφωνικούς αριθµούς, Αριθµό Φορολογικού Μητρώου ή αστυνοµικής 

ταυτότητας και ταχυδροµικού κώδικα. 

Β) Με την εισαγωγή χαρακτήρων στο πεδίο µάσκας εισαγωγής κατευθείαν από το 

χρήστη . 

6.5  Η ιδιότητα Πεδίου Εµφάνιση 

Από τη στιγµή που έχουν καθοριστεί γενικές ιδιότητες ενός πεδίου, υπάρχει η 

δυνατότητα να επιλέγουν και ορισµένες άλλες γιορτές που απεικονίζονται στην 

καρτέλα εµφάνιση. Η καρτέλα αυτή χρησιµοποιείται στην περίπτωση που τιµές του 

πεδίου προκύπτουν είτε από κάποιο άλλο πίνακα ή ερώτηµα της Access, είτε από 

κάποια συγκεκριµένη προκαθορισµένη λίστα τιµών. 

6.6  Πρωτεύον κλειδί 

Από τη στιγµή που έχουν καθοριστεί όλα τα πεδία του πίνακα καθώς και ιδιότητες 

αυτών, πρέπει να γίνει και η επιλογή του πρωτεύοντος κλειδιού. Ώς πρωτεύον κλειδί 
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θα πρέπει να επιλεχθεί το πεδίο εκείνο του πίνακα που καθορίζει µοναδικά κάθε 

εγγραφή. Ένα τέτοιο παράδειγµα πρωτεύοντος κλειδιού µπορεί να είναι ο αριθµός 

αστυνοµικής ταυτότητας, ο Αριθµός Φορολογικού Μητρώου ή ένας µοναδικός 

κωδικός.  

Το κλειδί καθορίζεται πριν την αποθήκευση του πίνακα. Θα πρέπει να προσδιοριστεί 

το πεδίο που θα είναι το πρωτεύον κλειδί και στη συνέχεια να επιλεγεί πρωτεύον 

κλειδί. 

Η απενεργοποίηση ενός πεδίου, από πρωτεύον κλειδί, γίνεται µε αντίστοιχο τρόπο. 

Εάν δεν δηλωθεί κάποιο πεδίο ως πρωτεύον κλειδί, τότε η Access θα εισάγει 

αυτόµατα ένα πεδίο αυτόµατης αρίθµησης ως πρωτεύον κλειδί στον πίνακα .  

Υπάρχει η περίπτωση, το κλειδί σε ένα πίνακα να είναι σύνθετο, δηλαδή να 

αποτελείται από συνδυασµό δύο ή περισσότερων πεδίων. Τότε, µπορεί να δηλωθεί το 

πρώτο από τα πεδία ως πρωτεύον κλειδί και στη συνέχεια, µε πατηµένο το πλήκτρο 

CTRL , να γίνει η ίδια διαδικασία µε το δεύτερο πεδίο, µε το τρίτο και ούτω καθεξής, 

µέχρι να καθοριστεί πλήρως το σύνθετο πρωτεύον κλειδί. 

Στην περίπτωση των πεδίων που είναι ξένα κλειδιά, θα πρέπει ληφθεί µέριµνα ώστε 

αυτά να έχουν ακριβώς τις ίδιες ιδιότητες πεδίου µε τα αντίστοιχα πρωτεύοντα 

κλειδιά, από τα οποία δηµιουργήθηκαν. 

6.7  ∆ηλώσεις Συσχετίσεων 

Αφού υλοποιηθούν και οι υπόλοιποι πίνακες, θα πρέπει να δηλωθούν οι συσχετίσεις. 

Από την γραµµή µενού ενεργοποιούνται οι επιλογές εργαλεία –> σχέσεις ή από την 

γραµµή εργαλείων επιλέγεται το πλήκτρο των σχέσεων.  

Ως αποτέλεσµα, εµφανίζονται όλοι οι πίνακες οι οποίοι είναι αποθηκευµένοι στην 

βάση δεδοµένων. Στη συνέχεια θα πρέπει να επιλεγούν όλοι πίνακες και να δηλωθούν 

οι συσχετίσεις που υπάρχουν µεταξύ τους .  

Για τη δήλωση των συσχετίσεων θα πρέπει να συνδεθούν τα αντίστοιχα πρωτεύοντα 

κλειδιά, καθώς επίσης και τα ξένα κλειδιά µε τα αντίστοιχα πρωτεύοντα κλειδιά. Για 

να πραγµατοποιηθεί µία τέτοια σύνδεση θα πρέπει να γίνει διπλό κλικ στην γκρίζα 
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επιφάνεια. Ο χρήστης στη συνέχεια επιλέγει το πλήκτρο ∆ηµιουργία νέου... . Γενικά, 

ως αριστερός πίνακας θεωρείται ο πίνακας από την πλευρά του ένα, ενώ ως δεξιός 

πίνακας αυτός που βρίσκεται από την πλευρά του πολλά (Ν) . Υπενθυµίζεται πως ο 

πίνακας Παρακολουθεί προέρχεται από την συσχέτιση Μ:Ν µεταξύ των πινάκων 

Σπουδαστής και Μάθηµα.  

Η συγκεκριµένη συσχέτιση – αλλά και οποιαδήποτε συσχέτιση Μ: Ν στην Access –

αναλύεται ως εξής: µεταξύ των πινάκων Σπουδαστής και Παρακολουθεί υπάρχει 

συσχέτιση ένα προς πολλά για το πεδίο ΑΜ Σπουδαστής το οποίο προέρχεται από το 

πεδίο ΑΜ του πίνακα Σπουδαστής. Μεταξύ των πινάκων Μάθηµα και Παρακολουθεί 

υπάρχει συσχέτιση ένα προς πολλά για το πεδίο Κωδ Μαθήµατος το οποίο 

προέρχεται από το πεδίο Κωδικός Μ του πίνακα Μάθηµα. 

Εποµένως η δήλωση της συσχέτισης Μ:Ν µεταξύ των πινάκων Σπουδαστή και 

Μάθηµα θα πρέπει να δηλωθούν δύο συσχετίσεις 1:Ν και συγκριµένα η συσχέτιση 

µεταξύ Σπουδαστής – Παρακολουθεί και Μάθηµα-Παρακολουθεί. 

Για να δηµιουργηθεί η συσχέτιση θα πρέπει να ενεργοποιηθεί η επιλογή δηµιουργία η 

οποία τώρα φαίνεται µε έντονο χρώµα και όχι αχνό όπως προηγουµένως. 

Εµφανίζονται τρεις επιλογές, συγκεκριµένα:  

ενεργοποίηση ακεραιότητας αναφορών: όταν τίθεται θέµα διαγραφής, εξασφαλίζει 

την µη διαγραφή των συσχετιζόµενων δεδοµένων από τον κυρίως πίνακα,  

διαδοχική ενηµέρωση των σχετικών εγγράφων: όταν γίνεται εισαγωγή των 

δεδοµένων η Access αυτόµατα ενηµερώνει και τα δεδοµένα που ταιριάζουν στους 

συσχετιζόµενους πίνακες, 

∆ιαδοχική διαγραφή των σχετικών εγγράφων: όταν σβήνεται µια εγγραφή από τον 

κυρίως  πίνακα, η Access διαγραφει και τις αντίστοιχες εγγραφές στους 

συσχετιζόµενους πίνακες. 

Όταν δηµιουργείται συσχέτιση µεταξύ δύο πινάκων, σε αρκετές περιπτώσεις είναι 

σηµαντικό να είναι ενεργοποιηµένη η επιλογή της ακεραιότητας των αναφορών. 

Αυτό εµποδίζει τη δηµιουργία µη συνεπών δεδοµένων εξαιτίας λαθών ή κακής 

διαχείρισης. Για να µπορεί να ενεργοποιηθεί η ακεραιότητα θα πρέπει τα 
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συσχετιζόµενα πεδία να έχουν την ίδια ακριβώς µορφή, δηλαδή οι ιδιότητες του 

τύπου των δεδοµένων να είναι ακριβώς οι ίδιες και στους δύο πίνακες. 

Ως εναλλακτικό τρόπο δηµιουργίας µίας συσχέτισης, µπορεί να επιλεγεί το πεδίο από 

την πλευρά του ένα και στη συνέχεια µε τη µέθοδο του drag n drop , αυτό να 

συνδυαστεί µε το πεδίο από την πλευρά των πολλών. Έπειτα µπορεί να ολοκληρωθεί 

η δήλωση των υπολοίπων συσχετίσεων µεταξύ των πινάκων.  

Για την επεξεργασία µιας υπάρχουσας συσχέτισης, θα πρέπει πρώτα να ενεργοποιηθεί 

η συσχέτιση (αριστερό κλικ) και στη συνέχεια µε δεξί κλικ λαµβάνεται το σχήµα 

10.20.  

Με την ενεργοποίηση της επιλογής διαγραφή, διαγράφεται η συγκεκριµένη σχέση, 

ενώ µε την απενεργοποίηση της επιλογής Επεξεργασία σχέσης..., εµφανίζεται το 

σχήµα 10.15.  

Κλείνοντας το παράθυρο των σχέσεων πραγµατοποιείται η συνολική αποθήκευση 

αυτών, οπότε και γίνεται η επιστροφή στην αρχική εικόνα δηµιουργίας πινάκων. Η 

δηµιουργία και η διαχείριση των πινάκων έχει ολοκληρωθεί. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

53 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  7 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ  ΕΦΑΡΜΟΓΗ  ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ  ΒΑΣΗΣ  ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ  

 

7.1  Εισαγωγή  

Στην προσπάθεια µας για την καλύτερη κατανόηση της εργασίας µας, και σε 

συνεργασία µε τον καθηγητή µας, δηµιουργήσαµε µια βάση δεδοµένων για ένα 

λογιστικό γραφείο όπου θα παρακολουθούµε όλα τα έσοδα και τα έξοδα του καθώς 

επίσης θα µας δίνετε η δυνατότητα να έχουµε αναλυτικές αναφορές ανά πελάτη του 

γραφείου για τα έσοδα – έξοδα τους και το ποσό του ΦΠΑ ανά περίοδο. 

Στην συνέχεια παρουσιάζουµε την βάση δεδοµένων όπως την έχουµε δηµιουργήσει. 

7.2  Σκοπός – στόχος πρακτικής εφαρµογής 

Ο βασικός στόχος που δηµιουργήσαµε την βάση δεδοµένων ήταν για να µπορέσουµε 

να έχουµε µια ποιο καλή γνώση της συγκεκριµένης εφαρµογής, καθώς επίσης να 

καταλάβουµε πολύ ποιο καλά αυτά που αναφέρουµε στο θεωρητικό µέρος της 

εργασίας µας. 

Επίσης µε βάση την εφαρµογή αυτή να  µας δοθεί η δυνατότητα να µπορούµε να 

κάνουµε χρήση της εφαρµογής στην µελλοντική µας επαγγελµατική πορεία. 

7.3  Σχεδιασµός βάσης δεδοµένων 

Ο βασικός µας σχεδιασµός ήταν να δηµιουργήσουµε µια βάση όπου θα υπάρχουν 

βασικά οι παρακάτω πίνακες : 

• Πελάτες 

• Μισθοδοσία 

• Φπα 

• Έσοδα – έξοδα  
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Με βάση αυτή την παραδοχή δηµιουργήσαµε και συγκεκριµένες αναφορές και 

φόρµες όπου µας δίνουν την δυνατότητα να έχουµε αναλυτική εικόνα ανά πελάτη του 

λογιστικού γραφείου. 

Επιλέξαµε να δηµιουργήσουµε 30  εικονικούς πελάτες όπου σε µερικούς από αυτούς 

έχουµε καταχωρήσει εικονικές συναλλαγές έτσι ώστε να µπορέσουµε να έχουµε 

αποτελέσµατα στις αναφορές και στις φόρµες. 

7.4  Παρουσίαση βάσης δεδοµένων  

7.4.1.  ∆ηµιουργία πινάκων 

 

Παρακάτω παρουσιάζουµε τους πίνακες που έχουµε δηµιουργήσει : 

Εικόνα εσόδων – εξόδων (Εικόνα 7.1 ) 

Έχουµε δηµιουργήσει τον πίνακα όπου υπάρχουν οι στήλες 

• Id 

• Τύπος 

• Πελάτης id 

• Μήνας 

• Ηµεροµηνία καταχώρησης 

• Πόσο 
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Εικόνα 7.1 Εικόνα εσόδων – εξόδων 

 

Επίσης στον πίνακα 7.2 φαίνεται ο τρόπος που έχουµε κάνει την σχεδίαση του πίνακα 

 

Εικόνα 7.2 Εικόνα εσόδων – εξόδων 
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 Εικόνα µισθοδοσίας  (Εικόνα 7.3 ) 

Έχουµε δηµιουργήσει τον πίνακα όπου υπάρχουν οι στήλες 

• Id 

• Πελάτης id 

• Ηµεροµηνία καταχώρησης 

• Πόσο 

Εικόνα 7.3 Μισθοδοσία  

 

Επίσης στον πίνακα 7.4 φαίνεται ο τρόπος που έχουµε κάνει την σχεδίαση του πίνακα 
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Εικόνα 7.4 Μισθοδοσία  

 

Εικόνα µισθοδοσίας  (Εικόνα 7.5 ) 

Έχουµε δηµιουργήσει τον πίνακα όπου υπάρχουν οι στήλες 

• Id 

• Επωνυµία 

• Οδός 

• Αριθµός 

• Πόλη 

• ΤΚ 

• Τηλέφωνο 

• ΑΦΜ 

• ∆.Ο.Υ. 

• Taxis user 

• Taxis pass 
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 Εικόνα 7.5 Πελάτες   

 

Επίσης στον πίνακα 7.6 φαίνεται ο τρόπος που έχουµε κάνει την σχεδίαση του πίνακα 

Εικόνα 7.6 Πελάτες 

 

 

 Εικόνα Φ.Π.Α.  (Εικόνα 7.6 ) 
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Έχουµε δηµιουργήσει τον πίνακα όπου υπάρχουν οι στήλες 

• Id 

• Πελάτης id 

• Έτος 

• Τρίµηνο 

• Ηµεροµηνία καταχώρησης 

• Πόσο 

Εικόνα 7.7 Φ.Π.Α. 

 

Επίσης στον πίνακα 7.8 φαίνεται ο τρόπος που έχουµε κάνει την σχεδίαση του πίνακα 
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7.4.2. Αναφορές  
 

Παρακάτω παρουσιάζουµε τις αναφορές  που έχουµε δηµιουργήσει που µας δείχνουν 

στοιχεία σχετικά µε τα έσοδα και έξοδα που έχουν οι πελάτες ανά περίοδο, καθώς 

επίσης και τα χρήµατα που έχει εισπράξει το λογιστικό γραφείο ανά πελάτη. 

Αναφορά εσόδων – εξόδων ( Εικόνα 7.9 ) 
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Εικόνα 7.9 Αναφορά εσόδων - εξόδων 

 

Επίσης στον πίνακα 7.10 φαίνεται ο τρόπος που έχουµε κάνει την σχεδίαση της 

αναφοράς  

Εικόνα 7.10 Αναφορά εσόδων - εξόδων 

 

 



 

62 

 

Αναφορά εσόδων ανά πελάτη ( Εικόνα 7.11 ) 

Εικόνα 7.11 Αναφορά εσόδων ανά πελάτη 

 

 Επίσης στον πίνακα 7.12 φαίνεται ο τρόπος που έχουµε κάνει την σχεδίαση της 

αναφοράς  

Εικόνα 7.12 Αναφορά εσόδων ανά πελάτη 
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7.4.3. Φόρµες  

 

Με τις φόρµες που δηµιουργήσαµε θέλαµε να δώσουµε την δυνατότητα στον χρήστη 

να έχει πληροφορίες για κάθε πελάτη σχετικά µε : 

• Τα έσοδα – έξοδα  

• Το ποσό πληρωµής του Φ.Π.Α ανά τρίµηνο 

• Το ποσό της εκκαθαριστικής δήλωσης του Φ.Π.Α. 

• Το ποσό της µισθοδοσίας 

• Την διαχείριση των πελατών  

Αρχική φόρµα  

Με την επιλογή αυτή µας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουµε αν θέλουµε να 

διαχειρισθούµε κάποιον από τουε πελάτες µας, να κάνουµε εκτυπώσεις και τέλος να 

βγούµε από την συγκεκριµένη φόρµα.( Εικόνα 7.13) 

Εικόνα 7.13 Αρχική φόρµα  
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∆ιαχείριση πελατών 

Με την επιλογή διαχείριση πελατών µας εµφανίζεται ο Εικόνα 7.14 όπου µπορούνε 

να επιλέξουµε µεταξύ των παρακάτω και να έχουµε έτσι µια πολύ γρήγορη εικόνα 

των πελατών µας  

• Έσοδα – έξοδα 

• Μισθοδοσία 

• Φ.Π.Α. 

• Εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α. 

 

Εικόνα 7.14 ∆ιαχείριση πελατών  

 

 

Έσοδα – έξοδα  

Με την επιλογή αυτή µας δίνεται η εικόνα των εσόδων και εξόδων που έχουν 

καταχωρηθεί µέχρι και εκείνη την στιγµή στην βάση µας ( Εικόνα 7.15 έσοδα – 

έξοδα ) 

 



 

65 

 

Εικόνα 7.15 έσοδα – έξοδα  

 

Μισθοδοσία  

Καταχωρούµε τα ποσά της µισθοδοσίας ανά πελάτη ( Εικόνα 7.16) 

Εικόνα 7.16 Μισθοδοσία  
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Φ.Π.Α. 

Μπορούµε να καταχωρήσουµε τα ποσά των περιοδικών δηλώσεων του Φ.Π.Α. ανά 

περίοδο ( Εικόνα 7.17 ) 

Εικόνα 7.17 Φ.Π.Α.  

 

Εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α. 

Με την επιλογή αυτή µπορούµε να δούµε την εκκαθάριση του Φ.Π.Α. για κάθε 

πελάτη που έχουµε επιλέξει από την διαχείριση των πελατών ( Εικόνα 7.18 ) , αφού 

όµως πρώτα έχουµε ορίσει το έτος που θέλουµε να έχουµε το αποτέλεσµα.( Εικόνα 

7.19). 
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Εικόνα 7.18 Εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α 

 

Εικόνα 7.19 Εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α 

 

 

 

Φόρµα εκτυπώσεων  
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Η φόρµα αυτή έχει να κάνει µε δυο βασικά στοιχεία που είναι : ( Εικόνα 7.20 ) 

• Η κατάσταση εσόδων – εξόδων πελατών ανά µήνα ( Εικόνα 7.21) 

• Η κατάσταση εσόδων γραφείου (Εικόνα 7.22 ) 

Εικόνα 7.20 Φόρµα εκτυπώσεων  

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 7.21 Κατάσταση εσόδων – εξόδων ανά τρίµηνο 
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Εικόνα 7.22 Κατάσταση εσόδων γραφείου 

 

 

 

Φόρµα Φ.Π.Α. 
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Στην φόρµα αυτή µπορούµε να καταχωρήσουµε το ποσό του Φ.Π.Α. ανά περίοδο που 

µας ενδιαφέρει. (Εικόνα 7.23) 

Εικόνα 7.23 Κατάσταση εσόδων – εξόδων ανά τρίµηνο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4.4. Σχέσεις των πινάκων  

 



 

71 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί εµφανίζονται οι σχέσεις που υπάρχουν µεταξύ των 

πινάκων της βάσης µας ( Εικόνα 7.24 ) 

 

Εικόνα 7.24 Σχέσεις των πινάκων  

 

7.4.5. Πρωτεύον κλειδί  

 

Όταν ένας Εικόνα µιας βάσης δεδοµένων της Microsoft Access διαθέτει ένα πεδίο ή 

ένα σύνολο πεδίων που χαρακτηρίζουν µοναδικά κάθε εγγραφή του πίνακα, αυτό 

µπορεί να οριστεί ως πρωτεύον κλειδί. Η επιλογή ενός πρωτεύοντος κλειδιού είναι 

µια από τις πιο σηµαντικές αποφάσεις που θα λάβετε κατά το σχεδιασµό µιας νέας 

βάσης δεδοµένων. 

Μια βέλτιστη πρακτική στο σχεδιασµό βάσεων δεδοµένων είναι η χρήση ενός 

εσωτερικά δηµιουργηµένου πρωτεύοντος κλειδιού. Το σύστηµα διαχείρισης βάσης 

δεδοµένων µπορεί να δηµιουργήσει ένα µοναδικό αναγνωριστικό. Για παράδειγµα, 

µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τον τύπο δεδοµένων "Αυτόµατη αρίθµηση" για να 

δηµιουργήσετε ένα πεδίο µε το όνοµα "Αναγνωριστικό πελάτη". Ο τύπος δεδοµένων 

"Αυτόµατη αρίθµηση" θα αυξάνει κατά ένα τον αριθµό του πεδίου κάθε φορά που 
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δηµιουργείτε µια νέα εγγραφή. Ενώ ο αριθµός αυτός καθαυτός δεν έχει µεγάλη 

σηµασία, προσφέρει έναν εύκολο τρόπο αναφοράς σε µια µεµονωµένη εγγραφή στα 

ερωτήµατα. 

Μια καλή επιλογή για πιθανό πρωτεύον κλειδί πρέπει να διαθέτει διάφορα 

χαρακτηριστικά: 

• Αναγνωρίζει κάθε γραµµή µοναδικά 

• ∆εν είναι ποτέ κενό ή µε µηδενική τιµή — περιέχει πάντα µια τιµή. 

• Οι τιµές που περιέχει αλλάζουν σπάνια (ιδανικά, ποτέ) 

Στον πίνακα που ακολουθεί εµφανίζεται ποιο είναι το πρωτεύον κλειδί στην βάση 

µας.( Εικόνα 7.24 )  

Εικόνα 7.25 πρωτεύον κλειδί  
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7.5. Κρυπτογράφηση και αποκρυπτογράφηση Βάσης ∆εδοµένων 

 

Για την κρυπτογράφηση µιας βάσης δεδοµένων σε Microsoft Access θα πρέπει πρώτα 

να δώσουµε προσοχή στο παρακάτω: 

1. Η κρυπτογράφηση µιας βάσης δεδοµένων σε Microsoft Access γίνεται σε 

επίπεδο Access, και όχι σε επίπεδο δεδοµένων 

2. Τα πάντα σε ένα αρχείο  Microsoft Access database κρυπτογραφούνται, 

συµπεριλαµβανοµένων των πινάκων, των φορµών, των index, κ.α 

3. Η Microsoft Access χρησιµοποιεί τον αλγόριθµο  RSA company για την 

κρυπτογράφηση της βάσης δεδοµένων. 

4. Η κρυπτογράφηση εµποδίζει κάποιον από το να χρησιµοποιήσει ένα αρχείο, 

να διαβάσει ή να γράψει δεδοµένων σε ένα αρχείο Access MDB ή ACCDB 

file. ∆εν σχετίζεται όµως µε ασφάλεια δεδοµένων.  

Μέρος  1
ο
 : Κρυπτογράφηση 

Είναι µια διαδικασία προσδιορισµού ενός κωδικού για τον περιορισµό της πρόσβασης 

στη βάση. 

 1. Όταν το αρχείο είναι ανοιχτό στη Microsoft Access, επιλέγουµε tab File - Info.
23

 

                                                           
23

 (http://www.isunshare.com/access-password/how-to-encrypt-and-decrypt-access-database.html) 
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2. Επιλέγουµε  Encrypt with Password. 

Πολλές φορές εµφανίζεται το παρακάτω παράθυρό για να ανοίξουµε τη βάση σε 

Open Exclusive mode και πατάµε ΟΚ.  

 

3. Στο παράθυρο Set Database Password, εισάγουµε τον κωδικό, και στη συνέχεια 

τον εισάγουµε δεύτερη φορά για επιβεβαίωση. 
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Μέρος 2
ο
 : Αποκρυπτογράφηση 

1. Ανοίγουµε το αρχείο σε Open Exclusive. 
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2. Μόλις επιλέξουµε την κρυπτογραφηµένη βάση δεδοµένων, εµφανίζεται ένα 

παράθυρο για να εισάγουµε τον κωδικό. 

 3. Εισάγουµε τον κωδικό και πατάµε ΟΚ. 
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7.6. Ασφάλεια σε επίπεδο χρηστών  

 

Σε αυτή την παράγραφο θα δούµε πώς προσδιορίζουµε επίπεδα ασφαλείας για τους 

χρήστες στη Microsoft Access 

 

Η ασφάλεια χρήστη µας επιτρέπει να ελέγξουµε τον τύπο των δεδοµένων που έχει 

πρόσβαση ο κάθε χρήστης και τις ενέργειες που µπορεί να εκτελέσει.24
 

 

Το πρώτο βήµα είναι να ξεκινήσουµε τον οδηγό, όπως φαίνεται στην παραπάνω 

εικόνα. 

Στη συνέχεια δηµιουργούµε ένα νέο αρχείο Workgroup Information File. 

 

                                                           
24

 (http://databases.about.com/od/tutorials/ss/usersecurity.htm#showall) 
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Στη συνέχεια, αφού πατήσουµε Next, δίνουµε ένα όνοµα και ένα κωδικό για το  

Workgroup. 
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Το επόµενο βήµα είναι να ορίσουµε την εµβέλεια της ασφάλειας. Επιλέγουµε σε ποια 

αντικείµενα της βάσης θα εφαρµοστεί η ασφάλεια χρηστών. 

 

Επιλέγουµε όλα τα αντικείµενα (πίνακες, φόρµες, ερωτήµατα ) και προχωρούµε στο 

επόµενο βήµα.  

Κατόπιν, στη συνέχεια, θα πρέπει  να ορίσουµε οµάδες χρηστών ( User Groups) 

 



 

80 

 

Καθώς επίσης και τα δικαιώµατα που θα έχει κάθε οµάδα (Users Group 

Permissions) 

 

Στη συνέχεια, προσθέτουµε χρήστες ( Users )  
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Και προσθέτουµε τους χρήστες στις οµάδες χρηστών. 

 

Στο τελευταίο βήµα, δηµιουργούµε ένα backup της βάσης δεδοµένων. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

 

Η χρήση Βάσεων ∆εδοµένων στη µηχανογράφηση αντί εφαρµογών διαχείρισης 

αρχείων παρέχει τις εξής ευκολίες:  

• Συνέπεια δεδοµένων και µη περιττή αποθήκευση τους. Να µην υπάρχουν 

διπλές εγγραφές των ίδιων στοιχείων π.χ. εάν τα στοιχεία της διεύθυνσης 

ενός πελάτη αλλάξουν θα πρέπει να αλλάξουν για όλες τις πιθανές 

εφαρµογές της τράπεζας (δάνεια, πιστωτικές κάρτες, τραπεζικοί 

λογαριασµοί,…) ενώ αν είναι αποθηκευµένα και σε άλλο σηµείο και δεν 

ενηµερωθούν θα έχουµε ασυνέπεια δεδοµένων.  

• Ευκολία πρόσβασης στα δεδοµένα. Υπάρχει γλώσσα ανάκτησης των 

δεδοµένων και ειδικό περιβάλλον χρήσης.  

• Μη αποµόνωση δεδοµένων. Τα δεδοµένα βρίσκονται σε πίνακες και όχι 

διασκορπισµένα σε διάφορα αρχεία που σηµαίνει την αναγκαιότητα 

κατασκευής νέων εφαρµογών για την πρόσκτηση των απαιτούµενων 

στοιχείων.  

Αντιµετώπιση του προβλήµατος της ταυτόχρονης πρόσβασης. Είναι ένα από 

τα µεγάλα πλεονεκτήµατα των Βάσεων ∆εδοµένων γιατί παρέχουν επίβλεψη 

και ευκολίες κλειδώµατος των κατάλληλων δεδοµένων ώστε να µην 

ενηµερώσουν παραπάνω από ένας χρήστες τις ίδιες εγγραφές και προκύψουν 

ασυνέπειες. Αυτή η επίβλεψη και ευκολίες δεν είναι εύκολο να 

εξασφαλιστούν µε εφαρµογές διαχείρισης αρχείων.  

• Προβλήµατα ασφάλειας. ∆εν πρέπει ο κάθε χρήστης µιας Βάσης ∆εδοµένων 

να µπορεί να βλέπει όλα τα δεδοµένα π.χ. ο χρήστης της εφαρµογής µιας 

µισθοδοσίας θα πρέπει να έχει πρόσβαση µόνο στα στοιχεία που τον 

αφορούν. Αυτό δεν εξασφαλίζεται εύκολα σε ένα σύστηµα διαχείρισης 

αρχείων όπου προστίθενται εφαρµογές και δεδοµένα σύµφωνα µε τις 

αναγκαιότητες κάθε στιγµής.  



 

83 

 

• Ακεραιότητα δεδοµένων. Τα δεδοµένα στη Βάση θα πρέπει να ικανοποιούν 

κάποιες συνθήκες π.χ. ο λογαριασµός καταθέσεων ενός πελάτη δε θα πρέπει να είναι 

κάτω από ένα συγκεκριµένο ποσό για παράδειγµα 20 € ή να µη γίνει η πώληση ενός 

προϊόντος αν δεν υπάρχει τουλάχιστον ένα τεµάχιο στην αποθήκη.  
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