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ΣΦΔΓΙΑΣΜΟΙ ΒΑΣΔΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ
Ο Ακαδημαφκόρ Κόζμορ αποηελεί ένα ενδιαθέπον παπάδειγμα διεθνούρ ζςνεπγαζίαρ και
ανηαλλαγών. Σο ππόβλημα είναι η μονηελοποίηζη μιαρ βάζηρ δεδομένυν πος πεπιέσει πληποθοπίερ
για επεςνηηέρ, ακαδημαφκά ιδπύμαηα, και ζςνεπγαζίερ μεηαξύ επεςνηηών. Έναρ Δπεςνηηήρ μποπεί να
πποζλαμβάνεηαι είηε ζαν Μέλορ ΓΔΠ (Καθηγηηήρ) ή ζαν Δπεςνηηήρ ζε Δπγαζηήπιο. Τπάπσοςν
ηέζζεπα είδη Μελών ΓΔΠ (Λέκηοπαρ, Δπίκοςπορ Καθηγηηήρ, Αναπληπυηήρ Καθηγηηήρ και
Καθηγηηήρ). Σα παπακάηυ ζηοισεία είναι αςηά πος (καη’ ελάσιζηο) θέλοςμε να κπαηάμε:

-

-

Για κάθε επεςνηηή, ηο Όνομα ηος /ηηρ, Έηορ Γέννηζηρ, και θέζη πος καηέσει
Για κάθε Ίδπςμα, ηο όνομά ηος, ηη σώπα και ηο έηορ ίδπςζηρ
Για κάθε Ίδπςμα ηα ονόμαηα ηυν σολών (π.σ., σολή Υημικών-Μησανικών, σολή
Απσιηεκηονικήρ, κλπ) Μια σολή ανήκειρ ζε ακπιβώρ ένα Ίδπςμα.
Σο ιζηοπικό ηυν θέζευν πος είσε ο κάθε Δπεςνηηήρ (απσή ππόζλητηρ, ηέλορ
ππόζλητηρ, είδορ ππόζλητηρ ή θέζη, ζε ποια σολή)
Πληποθοπίερ για ηιρ Γημοζιεύζειρ ηυν επεςνηηών (ηίηλορ δημοζίεςζηρ, κλπ.). Οι
δημοζιεύζειρ μποπεί να έσοςν πεπιζζόηεποςρ ηος ενόρ ζςγγπαθείρ.
Για κάθε επεςνηηή, πληποθοπίερ για ηο ςτηλόηεπο πηςσίο (Γιδακηοπικό,
Μεηαπηςσιακό Γίπλυμα, Πηςσίο) καθώρ και ηο ποιορ / ποια ήηαν Δπιβλέπυν
Καθηγηηήρ και ζε ποια σολή.
Για κάθε Καθηγηηή, πληποθοπίερ για ηα επεςνηηικά έπγα (ηίηλορ, ημεπομηνία
έναπξηρ, λήξηρ) όπος αναμειγνύεηαι καθώρ και ηο ζςνολικό ποζό ηυν επισοπηγήζευν
(π.σ., ςποηποθίερ) πος έσει ο Δπεςνηηήρ.

Να γπαθούν οι οποιεζδήποηε παπαδοσέρ (κανόνερ / πεπιοπιζμοί) πος κάνεηε για ηα
παπαπάνυ (π.σ., ηο όνομα ενόρ Ιδπύμαηορ είναι μοναδικό ζε μια σώπα κλπ.)

1. ΜΟΝΤΔΛΟ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ – ΣΥΣΦΔΤΙΣΔΩΝ (E-R Model)
ΧΔΓΙΑΣΔ έλα πιήρες δηάγρακκα οληοηήηωλ – ζσζτεηίζεωλ (E-R diagram), γηα ηε Βάζε
Γεδοκέλωλ ηοσ Αθαδεκαϊθού / Δρεσλεηηθού θόζκοσ, σπηζιμοποιώνηαρ ΜΕ ΤΝΕΠΕΙΑ ηην
οπολογία ηος μαθήμαηορ (Ενδεικηικά, ζύμθωνα με ηην εικόνα 2.22, ζελίδα 62 ηος ππώηος από ηα
πποηεινόμενα ζςγγπάμμαηα). ε πεπίπηωζη πος ηο ζσήμα / διάγπαμμα ζαρ θαίνεηαι πεπίπλοκο,
παποςζιάζηε ξεσωπιζηά (ζε άλλη ζελίδα) ηα γνωπίζμαηα – σαπακηηπιζηικά για ηιρ ςζσεηίζειρ και ηιρ
Ονηόηηηερ.
ηο ζσεδιαζμό μποπείηε να κάνεηε δικέρ ζαρ (λογικέρ) ςποθέζειρ / παπαδοσέρ. Για παπάδειγμα,
μποπεί να ειζάγεηαι νέα σαπακηηπιζηικά / ιδιόηηηερ (attributes) για μια ονηόηηηα. Όμυρ, κάθε ηέηοια
ςπόθεζη ππέπει να γπάθεηαι ρεηά.
Θα ζας θαλεί τρήζηκο λα τρεζηκοποηήζεηε έλλοηες από ηο εθηεηακέλο (extended) κοληέιο
οληοηήηωλ – ζσζτεηίζεωλ (π.τ., is_A).
Δπιπλέον, θα μποπούζαηε να εμπλοςηίζεηε / επεκηείνεηε ηη βάζη δεδομένυν με ζηοισεία π.σ. για
Πποηάζειρ πος κάνει έναρ Δπεςνηηήρ ζε Οπγανιζμούρ Υπημαηοδόηηζηρ Έπεςναρ, κλπ.
Σο διάγπαμμα ππέπει να είναι πλήπερ ςπό ηην έννοια όηι όλερ οι ιδιόηηηερ (δομικοί πεπιοπιζμοί) ηυν
ονηοηήηυν – ζςζσεηίζευν ππέπει να δείσνονηαι (ζςμμεηοσήρ, κάλςτηρ, κλειδιά, κλπ).

2. ΣΦΔΣΙΑΚΟ ΜΟΝΤΔΛΟ (RELATIONAL Model)
ΧΔΓΙΑΣΔ κηα ζτεζηαθή Βάζε Γεδοκέλωλ ποσ αληηζηοητεί ΑΚΡΙΒΩ ζηελ περηγραθή ποσ
δόζεθε προεγοσκέλως θαη θαη' επέθηαζε ζηο δηάγρακκα οληοηήηωλ – ζσζτεηίζεωλ ποσ δεηείηαη
ζηο Μέρος 1 ηες Άζθεζες, σπηζιμοποιώνηαρ μια οπθή οπολογία (Ενδεικηικά, ζύμθωνα με ηην εικόνα
3.9, ζελίδα 88 ή ζύμθωνα με ηιρ διαθάνειερ πος παποςζιάζονηαι καηά ηη διδαζκαλία ηος μαθήμαηορ).

Σελ άζθεζε ασηή κπορείηε λα ηελ θάλεηε ζε οκάδες έως ηρηώλ (3) αηόκωλ! (θαηά
προηίκεζε, ίδηες οκάδες κε ασηές ποσ ζα θάλεηε θαη ηο βαζηθό PROJECT ηοσ καζήκαηος
ποσ περηιακβάλεη θαη σιοποίεζε κε ηο ζύζηεκα SQL Server.)

