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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Π. ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΗΣ - Τ. ΣΕΛΛΗΣ
Ο σκοπός αυτού του τόµου συµπληρωµατικών σηµειώσεων για το µάθηµα "Προχωρηµένα
Θέµατα Βάσεων ∆εδοµένων" είναι να παρουσιάσει τα βασικά θέµατα που ανακύπτουν στις
περιοχές που αποτελούν την τελευταία λέξη της τεχνολογίας στον χώρο των βάσεων δεδοµένων.
Τα Συστήµατα ∆ιαχείρισης Βάσεων ∆εδοµένων (Σ∆Β∆) είναι πλέον τα πιο συνηθισµένα
συστήµατα λογισµικού για την αποθήκευση και διαχείριση µεγάλων ποσοτήτων πληροφοριών.
Ο βασικός λόγος της ευρύτατης χρήσης τους είναι η οργάνωση των πληροφοριών που
επιτυγχάνεται µέσα από εξειδικευµένους µηχανισµούς αποθήκευσης των δεδοµένων, αλλά και
οι φιλικές γλώσσες και περιβάλλοντα αναζήτησης που έχουν αναπτυχθεί. Με την εισαγωγή,
όµως, της τεχνολογίας των βάσεων δεδοµένων σε µη παραδοσιακούς τοµείς µε διαφορετικές
απαιτήσεις, όπως για παράδειγµα µεγάλης κλίµακας κατανεµηµένα περιβάλλοντα, τα
γεωγραφικά συστήµατα πληροφοριών, τις εφαρµογές πραγµατικού χρόνου, τις εφαρµογές
διαχείρισης γνώσης, τα συστήµατα λήψεως αποφάσεων αλλά και σε πολλούς άλλους τοµείς, τα
παραδοσιακά Σ∆Β∆ δεν µπορούσαν να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις. Για τους λόγους
αυτούς αναπτύχθηκαν, και συνεχίζουν να αναπτύσσονται µε γοργούς ρυθµούς νέες τεχνολογίες
των Βάσεων ∆εδοµένων.
Οι τεχνολογικές αυτές προκλήσεις για έρευνα (αλλά και πρακτική εφαρµογή) ενισχύονται
από την τάση ενσωµάτωσης στην τεχνολογία των βάσεων δεδοµένων, όλων των
χαρακτηριστικών που συναντώνται στις παραπάνω εφαρµογές. Έτσι, η έρευνα στο χώρο των
βάσεων δεδοµένων είχε διάφορα ενδιαφέροντα αποτελέσµατα: τα γεωγραφικά συστήµατα
πληροφοριών µπορούν και συνεργάζονται µε βάσεις χωρικών δεδοµένων, οι εφαρµογές
πραγµατικού χρόνου συνδέονται µε ενεργές και χρονικές βάσεις δεδοµένων, οι εφαρµογές
διαχείρισης γνώσης µπορούν να χρησιµοποιούν επαγωγικές βάσεις δεδοµένων για την εξαγωγή
συµπερασµάτων, και τα συστήµατα λήψεως αποφάσεων στηρίζονται πλέον απαραίτητα σε
εφαρµογές αποθηκών δεδοµένων. Όλα αυτά, δε, µπορούν πλέον να διαδραµατίζονται σε
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περιβάλλοντα όπου η πληροφορία µπορεί να είναι είτε συγκεντρωτικά αποθηκευµένη είτε
γεωγραφικά κατανεµηµένη.
Βλέποντας την ανάγκη για µια συστηµατική καταγραφή των εξελίξεων στον χώρο αυτό,
αλλά και την ανάγκη να διδαχθούν οι νέοι επιστήµονες στον χώρο της Επιστήµης των
Υπολογιστών µέσα από ένα εµπεριστατωµένο εγχειρίδιο τις βασικές έννοιες πίσω από τα
µοντέρνα Συστήµατα ∆ιαχείρισης Βάσεων ∆εδοµένων, αποφασίσαµε να προχωρήσουµε στην
συγγραφή αυτού του τόµου σηµειώσεων. Προποµπός απετέλεσαν οι διπλωµατικές εργασίες και
η ενασχόληση των µελών του Εργαστηρίου Βάσεων Γνώσεων και ∆εδοµένων (ΕΒΓ∆) του
Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ. Στη προσπάθεια
συλλογής υλικού, συγγραφής και ελέγχου των ενοτήτων συνέβαλε ένας µεγάλος αριθµός
ερευνητών, υποψηφίων διδακτόρων, του ΕΒΓ∆, και συγκεκριµένα οι (αλφαβητικά) Γιάννης
Θεοδωρίδης, Σπύρος Λιγουδιστιανός, Παναγιώτης Ξηρός, Άλκης Πολυζώτης, Γιάννης
Σισµάνης, Σπύρος Σκιαδόπουλος, ∆ηµήτρης Στάϊκος, Γιάννης Σταύρακας, Άρης Τσώης, και
Θάλεια Χωµατίδου. Τους ευχαριστούµε όλους για την σηµαντική προσπάθεια που κατέβαλαν
και για την άψογη συνεργασία.
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