Αριςτοτέλειο Πανεπιςτήμιο Θεςςαλονίκησ
Θεολογική Σχολή
Τμήμα: Θεολογίασ
Τομέασ: Κοινωνιολογία – Πληροφορική

Ορολογία και αναπαράςταςη τησ
πληροφορίασ ςτισ Βάςεισ Δεδομένων

Εργαςία του Παυλίδη Σάββα,
μεταπτυχιακοφ φοιτητή ΑΜ 1150
Υπεφθυνοσ καθηγητήσ: Μυρίδησ Νικόλαοσ

Θεςςαλονίκη
Σεπτζμβριοσ 2007

Πεξηερόκελα
ΔΙΑΓΩΓΗ

3

1.

ΙΣΟΡΙΑ

8

2.

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

10

3.

ΒΑΔΙ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ

14

3.1. Βαζηθέο αξρέο ζρεδίαζεο βάζεο δεδνκέλσλ

14

3.2. Υαξαθηεξηζηηθά ηεο βάζεο δεδνκέλσλ

17

3.3. πζηήκαηα Γηαρείξηζεο ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ

18

4.

ΜΟΝΣΔΛΑ ΒΑΔΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ

19

4.1. Μνληέιν νληνηήησλ ζπζρεηίζεσλ

19

4.2. ρεζηαθφ κνληέιν

21

5.

ΟΡΟΛΟΓΙΑ

6.

ΑΝΑΠΑΡΆΣΑΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΑ ΣΙ ΒΑΔΙ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ 35

26

6.1. Ιεξαξρηθφ κνληέιν δεδνκέλσλ

35

6.1. Γηθηπαθφ κνληέιν δεδνκέλσλ

37

6.2. ρεζηαθφ κνληέιν δεδνκέλσλ

39

7.

ΒΑΔΙ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΘΔΟΛΟΓΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ

7.1. Οη Βάζεηο Γεδνκέλσλ ζηε ζενινγηθή επηζηήκε
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

36
40

42

2

ΔΙΑΓΩΓΗ
Ο άλζξσπνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ βξίζθεηαη ζε ζπλερή επηθνηλσλία κε
ην πεξηβάιινλ ηνπ. Η επηθνηλσλία απηή κπνξεί λα γίλεη κε πνιινχο ηξφπνπο φπσο:
νκηιία, γξαπηφο ιφγνο, αηζζήζεηο. Σν θπξηφηεξν ραξαθηεξηζηηθφ απηήο ηεο
επηθνηλσλίαο είλαη ε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ αλάκεζα ζηνλ θάζε άλζξσπν θαη ην
ρψξν κέζα ζηνλ νπνίν δεη θαη θηλείηαη. Ο άλζξσπνο είλαη ηφζν πνκπφο φζν θαη
δέθηεο ηεο πιεξνθνξίαο, δειαδή κπνξεί λα κεηαδψζεη θαη λα ιάβεη πιεξνθνξίεο. Η
πιεξνθνξία, έρεη λα θάλεη κε ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ κεηαδίδνληαη απφ κηα πεγή πξνο
θάπνηνλ δέθηε. Έηζη, αλάινγα κε ηε ζθνπηά θάησ απφ ηελ νπνία πξνζεγγίδεη θαλείο
ηελ πιεξνθνξία, απηή κπνξεί λα έρεη λα θάλεη κε ηελ ελεκέξσζε αλ ε ζθνπηά είλαη
επηθνηλσληαθή, γηα ηε δηάθξηζε κεηαμχ ζεκαίλνληνο θαη ζεκαηλφκελνπ αλ ηελ
εμεηάζνπκε ππφ ην πξίζκα ηεο γισζζνινγίαο1 ή αθφκα θαη γηα έλα ηειεθσληθφ
εηδνπνηεηήξην φπσο ζπρλά ζπκβαίλεη ζηελ θαζεκεξηλή δσή.
Οπζηαζηηθά, πξνζεγγίδνληαο ηελ έλλνηα ηεο πιεξνθνξίαο δηαηζζεηηθά,
δηαπηζηψλνπκε πσο γεληθά παξαπέκπεη ζε θαηλνχξγηα γλψζε γηα θάηη. Δπηπιένλ, αλ
θαη ε «ζεκαίλνπζα» (Η πξνζέγγηζε πνπ επηρεηξείηαη ζηελ έλλνηα ηεο πιεξνθνξίαο,
βαζίδεηαη ζηε ζεσξία ηνπ Ferdinand de Saussure γηα ηε γιψζζα φπνπ δηαθξίλεη ζε
κηα ιέμε ην ζεκαίλνλ πνπ αληηπξνζσπεχεη ηελ εηθφλα ή αθνπζηηθή εηθφλα ηεο ιέμεο
θαη ην ζεκαηλφκελν πνπ αληηπξνζσπεχεη ηελ ηδέα, ην λφεκα πνπ θξχβεηαη πίζσ απφ
ηε ιέμε) αμία ηεο πιεξνθνξίαο πθίζηαηαη αλαιινίσηα, ην «ζεκαηλφκελν» απηήο είλαη
δπλαηφλ λα κεηαβάιιεηαη θάζε θνξά κε ηξφπν θαζνξηζηηθφ γηα ηελ ίδηα ηελ
πιεξνθνξία. Ο ηξφπνο πνπ ην «ζεκαηλφκελν» κεηαβάιιεηαη θαζνξίδεηαη απφ ηνπο
ηξεηο παξάγνληεο πνπ αθελφο ζηνηρεηνζεηνχλ θαη αθεηέξνπ δίλνπλ ππφζηαζε ζηελ
πιεξνθνξία: ηελ πεγή, ην δέθηε θαη ην κέζν δηάδνζεο. Γειαδή, αλ κηα πιεξνθνξία
πθίζηαηαη θαη’ αξρήλ έρεη λφεκα κφλν αλ ηελ γλσξίζεη θάπνηνο, επηπιένλ, ελψ ε
πιεξνθνξία πθίζηαηαη (ζεκαίλνλ) ην λφεκά ηεο (ή πεξηερφκελφ ηεο ή ζεκαηλφκελν)
εμαξηάηαη απφ:
ην πψο ζα ην κεηαδψζεη ε πεγή,
ην πφζν θαιά (ή αμηφπηζηα) ζα ην κεηαθέξεη ην κέζν πξνο ην δέθηε θαη
ην πψο ζα ην αληηιεθζεί ν δέθηεο.
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F. D. Saussure, Μαζήκαηα γεληθήο γισζζνινγίαο, εθδ. Παπαδήζε (1979). Μεηάθξαζε 3εο γαιι.
εθδ. (Γελεχε 1915)
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Η παξαπάλσ αμίσζε ζεσξνχκε πσο έρεη θαζνιηθή εθαξκνγή απφ ηελ
θαζεκεξηλή δσή κέρξη φισλ ησλ εηδψλ ηηο επηζηήκεο θαη δελ είλαη δχζθνιν λα ην
δηαπηζηψζεη θαλείο είηε κηιάκε γηα πεξηπηψζεηο αλζξψπσλ (πνκπφο θαη δέθηεο:
άλζξσπνο, κέζν: π.ρ. θσλή, ιέμε θιπ) είηε γηα πεξηπηψζεηο θπθισκάησλ (πνκπφο:
θχθισκα ή δηάηαμε Α, δέθηεο: θχθισκα ή δηάηαμε Β, κέζν: π.ρ. θαιψδηα ή
δηαζπλδέζεηο ή θχκαηα).
Οη πιεξνθνξίεο απηέο κπνξεί λα είλαη νπνηαζδήπνηε κνξθήο θαη λα αθνξνχλ
ζθέςεηο, πεξηγξαθέο, ζπλαηζζήκαηα. Μπνξνχλ λα παξακέλνπλ ίδηεο ή λα αιιάδνπλ
κε ην ρξφλν. ε φιεο, φκσο, ηηο πεξηπηψζεηο έρνπλ έλα θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ:
κεηαθέξνπλ θάπνην πεξηερφκελν. Σν πεξηερφκελν απηφ εμαξηάηαη άκεζα απφ ην
θπζηθφ ζχζηεκα ζην νπνίν αλαθέξεηαη: έλα ιεθηηθφ κήλπκα ζε θπζηθή γιψζζα, έλα
πίλαθαο αξηζκεηηθψλ απνηειεζκάησλ ή κεηξήζεσλ, κηα καζεκαηηθή έθθξαζε, κηα
εηθφλα ή έλα θνκκάηη κνπζηθήο, ε νζκή ηεο θεξνκφλεο ελφο εληφκνπ ή ην DNA ελφο
θπηηάξνπ ζα κπνξνχζαλ λα απνηεινχλ νληφηεηεο πιεξνθνξίαο. Πέξαλ ηνπ
θηινζνθηθφ πιαηζίνπ, πξαθηηθά κπνξνχκε λα «δηαρεηξηζηνχκε» ηελ πιεξνθνξία
κεηαδίδνληάο ηελ (transmission), απνζεθεχνληάο ηε (storage) ή κε επεμεξγαζία ηεο
(processing) ψζηε λα ηε κεηαβάιινπκε (δειαδή λα παξάγνπκε θαηλνχξγηα
πιεξνθνξία κεηαβάιινληάο ηελ).
Οη ζεσξεηηθνί C. S. Pierce (1839 – 1914) θαη C. W. Morris (1901 – 1979)2
πξαγκαηνπνίεζαλ ηελ εμήο δηάθξηζε ηεο πιεξνθνξίαο αλαθνξηθά κε ηελ
αιιειεπίδξαζή ηεο κε ηα δηάθνξα δίπνια πνκπνχ – δέθηε:
πληαθηηθό επίπεδν (syntactic level): Η πιεξνθνξία ζε απηφ ην επίπεδν έρεη λα
θάλεη κε ηνπο επίζεκνπο δεζκνχο πνπ ππάξρνπλ κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ζηνηρείσλ πνπ
ζπλζέηνπλ ηελ πιεξνθνξία, ηνπο θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηνλ θψδηθα επηθνηλσλίαο, ηε
ρσξεηηθφηεηα ησλ δηαχισλ επηθνηλσλίαο θαη ην ζρεδηαζκφ ζπζηεκάησλ θαη κεζφδσλ
θσδηθνπνίεζεο γηα κεηάδνζε, επεμεξγαζία θαη απνζήθεπζε ηεο πιεξνθνξίαο.
Δλλνηνινγηθό επίπεδν (semantic level): Σν επίπεδν απηφ έρεη λα θάλεη κε ην
πψο δηακνξθψλεηαη ε έλλνηα – ην λφεκα ηεο πιεξνθνξίαο. Όζνλ αθνξά ηηο
πιεξνθνξίεο πνπ δίλνληαη ζε θπζηθή γιψζζα, απηέο βαζίδνληαη ζηηο ζπκθσλεκέλεο,
γξαπηέο ή άγξαθεο, πνιηηηζκηθέο, πνιηηηζηηθέο, εζηθέο ή απιά ζπκθσλεκέλεο
ζπκβάζεηο πνπ θάλνπλ κεηαμχ ηνπο ηα κέιε κηαο νκάδαο αλζξψπσλ. ηηο δηάθνξεο
ελλνηνινγηθέο κνλάδεο (semantic units) πνπ κπνξεί λα είλαη, γηα παξάδεηγκα, νη
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http://el.wikipedia.org/wiki/Πιεξνθνξία
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ιέμεηο πνπ ζηνηρεηνζεηνχλ κηα πξφηαζε έρεη πξνζδνζεί κηα πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν
αθξηβήο ή ειεχζεξε έλλνηα. ηελ πεξίπησζε ησλ πην ηερληθψλ ή κεραλνπνηεκέλσλ
γισζζψλ, φπσο είλαη νη θψδηθεο ησλ ππνινγηζηψλ, ην λφεκα ησλ ελλνηνινγηθψλ
κνλάδσλ, είλαη ακθηκνλνζήκαληα νξηζκέλν βάζεη ησλ ηδηνηήησλ πνπ παξνπζηάδνπλ
θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ πνπ κπνξνχλ λα εθαξκφζνπλ. χκθσλα κε ηνλ Shannon, ηνλ
παηέξα ησλ ζχγρξνλσλ επηθνηλσληψλ θαη ηεο ηερλνινγηθήο αληηκεηψπηζεο ηεο
πιεξνθνξίαο,

νη

έλλνηεο

(semantics),

ηερλνινγηθά

ηνπιάρηζηνλ,

δελ

είλαη

πξναπαηηνχκελν γηα ηε ζσζηή ρξήζε επεμεξγαζία ηεο ζχληαμεο ηεο πιεξνθνξίαο
(syntactics of information), παξφια απηά κπνξνχλ λα θαλνχλ ρξήζηκεο ζε
πεξηπηψζεηο φπσο ε ζπκπίεζε δεδνκέλσλ (κε ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο
ηεο ζπκπίεζεο).
Πξαγκαηηζηηθό επίπεδν (pragmatic level): Δδψ, ε πιεξνθνξία ζρεηίδεηαη κε
ηελ αμία ηεο ρξεζηκφηεηάο ηεο. Σν επίπεδν θαζνξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ην
ππφβαζξν ηνπ ιήπηε κε απνηέιεζκα λα επεξεάδεηαη ζεκαληηθά απφ νηθνλνκηθνχο,
πνιηηηθνχο, θνηλσληθνχο ή/θαη ςπρνινγηθνχο παξάγνληεο ελψ πνιιέο θνξέο απνηειεί
ζπλάξηεζε ηνπ ρξφλνπ αθνχ πνιιέο θνξέο νη πιεξνθνξίεο πνπ θηάλνπλ κε
θαζπζηέξεζε δελ αμίδνπλ πάληα, ελψ νη πιεξνθνξίεο πνπ θηάλνπλ εγθαίξσο κπνξεί
λα είλαη εμαηξεηηθά πνιχηηκεο.
Σα ηξία απηά επίπεδα αληηπξνζσπεχνπλ κηα ηεξαξρία φπνπ επηηξέπεηαη ε
δηαρείξηζε ηεο πιεξνθνξίαο (κεηαθνξά, επεμεξγαζία, απνζήθεπζε) ζην ζπληαθηηθφ
επίπεδν ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε ε γλψζε ηνπ ελλνηνινγηθνχ πεξηερνκέλνπ ηεο
πιεξνθνξίαο. Δπηπιένλ, βάζεη απηήο ηεο ηεξαξρίαο έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα
δηαρεηξηδφκαζηε ηηο πιεξνθνξίεο βάζεη ηνπ ελλνηνινγηθνχ ηεο πεξηερνκέλνπ ρσξίο λα
ιακβάλνπκε ππφςε ηελ πξαθηηθή ηνπο ρξεζηκφηεηα.
Όζνλ αθνξά ηψξα ηα αληηθείκελα πνπ ζηνηρεηνζεηνχλ ηελ πιεξνθνξία, απηά
είλαη ζπκβνιηθήο εθθξάζεηο κηαο δεδνκέλεο, θάζε θνξά, γιψζζαο θαη ηα νπνία
θέξνπλ ην λφεκα ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηελ πξαγκαηηζηηθή ηεο αμία. Αλάινγα κε ην
είδνο ηεο πιεξνθνξίαο, νη ζπκβνιηθέο απηέο εθθξάζεηο κπνξεί λα απνηεινχληαη απφ
ιέμεηο πνπ ζρεκαηίδνπλ πξνηάζεηο, απφ λφηεο πνπ ζρεκαηίδνπλ κεισδίεο ή απφ
ρξσκαηηζκέλεο πεξηνρέο πνπ ζρεκαηίδνπλ εηθφλεο. Απφ απηά ηα ζηνηρεία, ηα
ζηνηρεησδέζηεξα, δειαδή απηά πνπ δε κεξίδνληαη επηπιένλ, θαινχληαη ραξαθηήξεο
(characters ή tokens).
Οη θπζηθέο γιψζζεο, ηα ζήκαηα Μνξο θ.ι.π. απνηεινχληαη απφ νκάδεο
δηαθξηηψλ (discrete) ραξαθηήξσλ θάηη πνπ κνηάδεη αζχκβαην γηα ηελ πεξίπησζε, αο
5

πνχκε, ηεο θιαζζηθήο κνπζηθήο πνπ απνηειεί νπζηαζηηθά κηα «γιψζζα» πνπ
απνηειείηαη απφ ηφλνπο δηαθνξεηηθψλ θαη δηαθξηηψλ ζπρλνηήησλ, πιαηψλ θαη
δηακνξθψζεσλ. ηελ πεξίπησζε απηή θαη ζηνλ ήρν γεληθφηεξα έρνπκε κηα ζπλερή
(continuous) θιίκαθα ζπρλνηήησλ θαη πιαηψλ. Αληίζηνηρα, νη εηθφλεο απνηεινχληαη
απφ εηθνλνζηνηρεία (pixels), ηα νπνία ραξαθηεξίδνληαη απφ ην ρξψκα θαη ηε
θσηεηλφηεηά ηνπο κεγέζε πνπ κπνξεί επίζεο λα ηνπνζεηνχληαη ζε ζπλερείο θιίκαθεο.
Γηα λα κπνξεί λα γίλεη δηαρείξηζε ηεο πιεξνθνξίαο, δειαδή γηα λα κπνξεί ε
πιεξνθνξία λα κεηαδνζεί, λα γίλεη πξντφλ επεμεξγαζίαο θαη γηα λα απνζεθεπηεί είλαη
αλαγθαία ε χπαξμε ελφο θνξέα (carrier) ηεο πιεξνθνξίαο, θαζψο θαη έλα κέζν
(medium) πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ν θνξέαο. Η πιεξνθνξία, θσδηθνπνηείηαη ζηνλ
θνξέα

αλαδνκψληαο

ζρεκαηνπνηψληαο

ηνλ

ή
ζην

ρψξν ή ην ρξφλν. Οη δνκέο ησλ
θνξέσλ ηεο πιεξνθνξίαο πνπ
πξνθχπηνπλ κε απηφ ηνλ ηξφπν
Παραδείγμαηα
ηύπων
πληροθορίας και
ηων ταρακηήρων
ποσ ηα
ζηοιτειοθεηούν

θαινχληαη ζήκαηα (signals).
Έηζη ινηπφλ, ζήκαηα κπνξεί
λα ζεσξεζνχλ νη δηάθνξεο
δνκέο θαη ζρεκαηηζκνί ζην
ρψξν πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ
κειάλη πάλσ ζην θνξέα πνπ
είλαη

ην

ραξηί

απεηθνλίδνπλ

θαη

γξάκκαηα

πνπ
ή

παξαζηάζεηο. Αλ ην θσο έρεη
ην

ξφιν

θνξέα,

ηφηε

ε

πιεξνθνξία ζα θσδηθνπνηείηαη Δηθόλα 1: παραδείγμαηα ηύπων πληροθορίας και ηων
κέζσ

ζεκάησλ

πνπ

ζα

ταρακηήρων ποσ ηα ζηοιτειοθεηούν.

κπνξνχζαλ λα είλαη κεηαβνιέο ζηελ έληαζε ηνπ θσηφο (δηακφξθσζε πιάηνπο) ή
κεηαβνιέο ηνπ κήθνπο θχκαηνο (δηακφξθσζε ζπρλφηεηαο). Οη λεπξψλεο ηνπ
εγθεθάινπ επίζεο, απνηεινχλ ην κέζν δηάδνζεο ησλ ειεθηξηθψλ ζεκάησλ πνπ
κεηαθέξνπλ ηηο δηάθνξεο δηεγέξζεηο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζην λεπξηθφ ζχζηεκα ελφο
νξγαληζκνχ. Δίλαη πξνθαλέο πσο ππάξρνπλ θνξείο θαη κέζα πνπ κπνξεί λα είλαη
πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν θαηάιιεινη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ δηάθνξεο ιεηηνπξγίαο
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πάλσ ζηελ εθάζηνηε ππάξρνπζα πιεξνθνξία. Έηζη, ηα ειεθηξνκαγλεηηθά θχκαηα
είλαη ηδηαηηέξσο θαηάιιεια λα κεηαδψζνπλ πιεξνθνξία αιιά είλαη αλεπαξθή γηα λα
ηελ απνζεθεχζνπλ. Σα καγλεηηθά πιηθά απφ ηελ άιιε, απνηεινχλ πνιχ θαιή ιχζε
γηα ηελ απνζήθεπζε ηεο πιεξνθνξίαο αιιά δηφινπ άξηζηα γηα λα ηε κεηαδψζνπλ.
ην ζεκείν απηφ έρνληαο πιένλ κηα πεξηζζφηεξν νινθιεξσκέλε εηθφλα ηεο
έλλνηαο ηεο πιεξνθνξίαο κπνξνχκε λα θαηαιήμνπκε ζην φηη κπνξνχκε λα αιιάμνπκε
ηε ζχληαμε ηεο πιεξνθνξίαο (syntactics) ρσξίο λα επεξεάδεηαη ην λφεκά ηεο
(semantics) δειαδή γηα παξάδεηγκα κπνξνχκε λα κεηαηξέςνπκε ηνπο ραξαθηήξεο ηνπ
Αγγιηθνχ αιθαβήηνπ ζε θψδηθα θαηά ηνλ ηξφπν πνπ νξίδεη ην πξφηππν ASCII –
American Standard Code for Information Interchange ή λα κεηαηξέςνπκε έλα
ερεηηθφ απφζπαζκα ζε δπαδηθφ θψδηθα θιπ. Οη κεηαηξνπέο απηέο κπνξεί λα είλαη
νινθιεξσκέλεο θαη απφιπηεο φπσο ζηελ πξψηε πεξίπησζε ή αηειείο φπσο ζηε
δεχηεξε πεξίπησζε θαη γεληθά ζε θάζε πξνζπάζεηα θσδηθνπνίεζεο ελφο ζπλερνχο
ζήκαηνο (αλαινγηθνχ) φπσο είλαη ν ήρνο. Δπηπιένλ, αλ θαη ε πιεξνθνξία πάληα
ρξεηάδεηαη θάπνηνλ θνξέα, ην είδνο ηνπ θνξέα δελ είλαη άκεζεο ζεκαζίαο πάληνηε
αθνχ γηα παξάδεηγκα, κηα δπαδηθή πιεξνθνξία κπνξεί λα κεηαθεξζεί ρσξίο
πξφβιεκα απφ έλα καγλεηηθφ δίζθν ζε κηα εκηαγσγηθή κλήκε θαη αληίζηξνθα ρσξίο
λα κεηαβάιιεηαη ε πιεξνθνξία (νχηε ε ζχληαμε –syntactics- νχηε ην πεξηερφκελφ ηεο
–semantics). Βέβαηα, φπσο είλαη ινγηθφ, ν θάζε θνξέαο νξίδεη ην πψο πξέπεη λα
δνκείηαη ε πιεξνθνξία πνπ ζα ηνλ ρξεζηκνπνηήζεη θαη θαηά ζπλέπεηα θαζνξίδεη ην
είδνο ησλ θσδηθψλ γηα ηνπο νπνίνπο είλαη θαηάιιεινο. Έηζη, θαηάιιεινη θνξείο γηα
ηα γξάκκαηα ζα κπνξνχζαλ λα είλαη ράξηηλεο ή θαηάιιειεο πιαζηηθέο θιπ.
επηθάλεηεο ή θάπνηνο ηχπνο νζφλεο αιιά φρη έλα καγλεηηθφ κέζν, ην νπνίν απαηηεί
κεηαηξνπή ηνπ ζε άιιν θψδηθα πξηλ κεηαθεξζνχλ ζε απηφ.
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1. ΙΣΟΡΙΑ
Η παιαηφηεξε γλσζηή ρξήζε ηνπ φξνπ βάζε δεδνκέλσλ ήηαλ ην Ννέκβξην ηνπ
1963, φηαλ ε εηαηξία αλάπηπμεο System Development Corporation ππνζηήξημε έλα
ζπκπφζην κε ηίηιν «Development and Management of a Computer-centered Data
Base». Η βάζε δεδνκέλσλ σο κεκνλσκέλε ιέμε έγηλε θνηλή ζηελ Δπξψπε ζηηο αξρέο
ηνπ 1970 θαη κέρξη ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ρξεζηκνπνηνχηαλ ζε ζεκαληηθέο
ακεξηθαληθέο εθεκεξίδεο. (Ο φξνο «ηξάπεδα δεδνκέλσλ», ρξεζηκνπνηνχληαλ απφ ηελ
εθεκεξίδα Washington Post απφ ην 1966.).
Σα πξψηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ αλαπηχρζεθαλ ζηε
δεθαεηία ηνπ '60. Έλαο πξσηνπφξνο ζηνλ ηνκέα ήηαλ ν Charles Bachman. Σα πξψηκα
ζπγγξάκκαηα ηνπ Bachman δείρλνπλ φηη ν ζηφρνο ηνπ ήηαλ λα θάλεη
απνηειεζκαηηθφηεξε ηε

ρξήζε ησλ λέσλ ζπζθεπψλ απνζήθεπζεο άκεζεο

πξφζβαζεο: κέρξη ηφηε, ζηνηρεία - ε επεμεξγαζία δεδνκέλσλ ήηαλ βαζηζκέλε ζηηο
ηξππεκέλεο κε δηαηξεηηθή κεραλή θάξηεο θαη ηε καγλεηηθή ηαηλία, θαη ε ηκεκαηηθή
επεμεξγαζία ήηαλ ε θπξίαξρε δξαζηεξηφηεηα.
Γχν βαζηθά πξφηππα βάζεσλ πξνέθπςαλ:
CODASYL : αλέπηπμε ην δηθηπαθφ κνληέιν, βαζηζκέλν ζηηο ηδέεο Bachman,
θαη (πξνθαλψο αλεμάξηεηα) ην ηεξαξρηθφ κνληέιν ρξεζηκνπνηήζεθε ζε έλα
ζχζηεκα πνπ αλαπηχρζεθε απφ ηελ North American Rockwell, πνπ
πηνζεηήζεθε αξγφηεξα απφ ηελ ΙΒΜ σο αθξνγσληαίνο ιίζνο ηνπ πξντφληνο
IMS ηνπο. Δλψ ην IMS καδί κε ην CODASYL IDMS ήηαλ νη κεγάιεο βάζεηο
δεδνκέλσλ πνπ αλαπηχρζεθαλ ζηε δεθαεηία ηνπ '60, δηάθνξεο άιιεο
γελλήζεθαλ επίζεο ζε εθείλε ηελ δεθαεηία. Γχν άμηεο ιφγνπ είλαη νη βάζεηο
δεδνκέλσλ PICK θαη MUMPS, πνπ αλαπηχρζεθαλ αξρηθά σο ιεηηνπξγηθά
ζπζηήκαηα κε κηα ελζσκαησκέλε βάζε δεδνκέλσλ θαη αξγφηεξα σο γιψζζεο
πξνγξακκαηηζκνχ θαη βάζεηο δεδνκέλσλ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ data-based
ινγηζκηθνχ.
Σν ζρεζηαθφ κνληέιν πξνηάζεθε απφ Δ. Φ. Codd ην 1970. Δπέθξηλε ηα
ππάξρνληα κνληέια γηα ηε ζχγρπζε ηεο αθεξεκέλεο πεξηγξαθήο ηεο δνκήο
πιεξνθνξηψλ κε ηηο πεξηγξαθέο ησλ θπζηθψλ κεραληζκψλ πξφζβαζεο. Γηα
αξθεηφ θαηξφ, εληνχηνηο, ην ζρεζηαθφ κνληέιν πξνθαινχζε ην αθαδεκατθφ
ελδηαθέξνλ κφλν. Δλψ ηα πξντφληα CODASYL (IDMS) θαη ηα πξντφληα ηνπ
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δηθηπαθνχ κνληέινπ (IMS) ζεσξνχληαλ σο πξαθηηθέο ιχζεηο εθαξκνζκέλεο
κεραληθήο πνπ ιακβάλνπλ ππφςε ηελ ηερλνινγία φπσο ππήξρε ηφηε. Μεηαμχ
ησλ πξψησλ εθαξκνγψλ, ηνπ ζρεζηαθνχ κνληέινπ, ήηαλ ην Michael
Stonebraker’s Ingres ζην Μπέξθιευ, θαη ην πξφγξακκα ζπζηεκάησλ Ρ ζηελ
ΙΒΜ. Καη ηα δχν ήηαλ εξεπλεηηθά πξσηφηππα, πνπ αλαθνηλψζεθαλ θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ 1976. Σα πξψηα εκπνξηθά πξντφληα, Oracle θαη DB2,
εκθαλίζηεθαλ

πεξίπνπ ην 1980. Σν πξψην επηηπρέο πξντφλ βάζεσλ

δεδνκέλσλ γηα ηνπο κηθξνυπνινγηζηέο ήηαλ dBASE γηα ηα ιεηηνπξγηθά
ζπζηήκαηα ηνπ MS-dos CP/M θαη PC-DOS.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ '80, ε εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα εζηίαζε ζηα
ζπζηήκαηα δηαλεκεκέλσλ βάζεσλ δεδνκέλσλ θαη ηηο κεραλέο βάζεσλ δεδνκέλσλ,
αιιά απηέο νη εμειίμεηο είραλ ιίγε επίδξαζε ζηελ αγνξά. Μηα άιιε ζεκαληηθή
ζεσξεηηθή ηδέα ήηαλ ην Functional Data Model, αιιά εθηφο απφ κεξηθέο
εμεηδηθεπκέλεο εθαξκνγέο ζηε γελεηηθή, ε κνξηαθή βηνινγία, θαη ε έξεπλα απάηεο,
δελ είραλ κεγαιχηεξε απήρεζε.
ηε δεθαεηία ηνπ '90, ε πξνζνρή κεηαηνπίζηεθε ζηηο αληηθεηκελνζηξεθείο βάζεηο
δεδνκέλσλ. Απηέο είραλ θάπνηα επηηπρία ζηνπο ηνκείο φπνπ ήηαλ απαξαίηεην λα
αληηκεησπηζηνχλ ηα πην ζχλζεηα δεδνκέλα απφ ηα ζρεζηαθά κνληέια, φπσο νη
ρσξηθέο

βάζεηο

δεδνκέλσλ,

ηα

δεδνκέλα

εθαξκνζκέλεο

κεραληθήο

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απνζεθψλ ηερλνινγίαο ινγηζκηθνχ), θαη ηα δεδνκέλα
πνιπκέζσλ. Μεξηθέο απφ απηέο ηηο ηδέεο πηνζεηήζεθαλ απφ ηνπο ζρεηηθνχο
πξνκεζεπηέο, νη νπνίνη ελζσκάησζαλ ηα λέα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ζηα
πξντφληα ηνπο. Η δεθαεηία ηνπ '90 είδε επίζεο ηε δηάδνζε ησλ Open Source
databases, φπσο PostgreSQL θαη MySQL3.
Απφ ην 2000, ε κνληέξλα πεξηνρή γηα ηελ θαηλνηνκία είλαη ε βάζε δεδνκέλσλ
XML. Όπσο κε ηηο αληηθεηκελνζηξαθείο βάζεηο δεδνκέλσλ, ην πξφηππν απηφ έρεη
δεκηνπξγήζεη κηα λέα νκάδα λενζχζηαησλ εηαηξεηψλ, αιιά ζπγρξφλσο νη βαζηθέο
ηδέεο ελζσκαηψλνληαη ζηα θαζηεξσκέλα ζρεηηθά πξντφληα. Οη βάζεηο δεδνκέλσλ
XML ζηνρεχνπλ λα αθαηξέζνπλ ηελ παξαδνζηαθή δηαίξεζε κεηαμχ ησλ εγγξάθσλ
θαη ησλ ζηνηρείσλ, πνπ επηηξέπνπλ ζηηο πεγέο πιεξνθνξηψλ κηαο φιεο νξγάλσζεο γηα
λα θξαηεζνχλ ζε κηα ζέζε, εάλ είλαη ηδηαίηεξα δνκεκέλεο ή φρη.

3

http://en.wikipedia.org/wiki/Database
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2. Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ
Απνηειεί απαξαίηεην ζπζηαηηθφ θάζε θπζηθνχ ζπζηήκαηνο
2.1.Ιδηόηεηεο θαη ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πιεξνθνξίαο
Η πιεξνθνξία απνηειεί αθεξεκέλε νληφηεηα κε ραξαθηεξηζηηθά πνπ δελ
ζπλαληψληαη ζηα πιηθά αγαζά. Παξαθάησ θαηαγξάθνληαη νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά
πνπ απνηεινχλ ηδηαηηεξφηεηεο ηεο πιεξνθνξίαο ε νπνία εθιακβάλεηαη σο άπιν αγαζφ
έλαληη ησλ πιηθψλ αγαζψλ.
1. Πιεξνθνξία – επηθνηλσλία: Η έλλνηα πιεξνθνξία δελ είλαη απζχπαξθηε,
αιιά είλαη ζηελά ζπλδεκέλε κε ηελ έλλνηα επηθνηλσλία θαη κεηάδνζε. Η
πιεξνθνξία θαη ε επηθνηλσλία απνηεινχλ ζεκαληηθά δνκηθά ζηνηρεία ηεο
θνηλσληθήο νξγάλσζεο.
2. Με αλαισζηκόηεηα: ε φξνπο πεξηερνκέλνπ λνήκαηνο, ε πιεξνθνξία
ραξαθηεξίδεηαη απφ κε αλαισζηκφηεηα. Σν πεξηερφκελν λφεκα δελ απνηειεί
αλαιψζηκε νληφηεηα αιιά αμηνπνηήζηκε.
3. Με αληαγσληζηηθόηεηα: ηελ νηθνλνκηθή ηεο δηάζηαζε, ε θπζηθή ηδηφηεηα
ηεο κε αλαισζηκφηεηαο θαζηζηά ηελ πιεξνθνξία – λφεκα κε αληαγσληζηηθή
ζηε ρξήζε, αθνχ είλαη δπλαηφ λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ πνιινχο ρσξίο λα
αλαισζεί ή λα απνιεζζεί ε θαηνρή ηεο.
4. Πνιπρξεζηηθόηεηα:

Η

πιεξνθνξία

εκθαλίδεη

ραξαθηεξηζηηθά

πνιπρξεζηηθφηεηαο, κπνξεί δειαδή λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ πεξηζζφηεξνπο
ηνπ ελφο ρξήζηε. Η ρξεζηκνπνίεζή ηεο απφ έλα ρξήζηε δελ ζηεξεί ηε
δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη απφ άιινπο ρξήζηεο ή/θαη απφ ηνλ ίδην
επαλεηιεκκέλα.
5. Δμαηνκίθεπζε: Η πξφζιεςε ηεο πιεξνθνξίαο είλαη εμαηνκηθεπκέλε αθφκε
θαη ζηηο πεξηπηψζεηο καδηθήο κεηάδνζήο ηεο.
6. Πνιπεδξηθόηεηα: Η πιεξνθνξία ραξαθηεξίδεηαη απφ πνιπεδξηθφηεηα (θαη
πνιπιεηηνπξγηθφηεηα), δειαδή πεξηζζφηεξεο απφ κηα «φςεηο» (facets) θαη
ζπλεπψο απφ ηελ δπλαηφηεηα λα ηχρεη πεξηζζφηεξσλ ηεο κηαο πξνζεγγίζεσλ
πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηηο εθάζηνηε αλάγθεο.
7. Πνιπρξεζηκόηεηα: Η εμαηνκηθεπκέλε πξφζιεςε έρεη σο ζπλέπεηα λα
πξνζδίδεη ζηελ πιεξνθνξία έληνλα ραξαθηεξηζηηθά πνιπρξεζηκφηεηαο, ηελ
θαζηζηά επηδεθηηθή δηαθνξεηηθψλ εμαηνκηθεπκέλσλ ηξφπσλ, κεζφδσλ ή
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ζθνπψλ αμηνπνίεζεο, είηε απφ δηαθνξεηηθνχο είηε απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο
ρξήζηεο.
8. Δπξύηεηα

επηπηώζεσλ:

Η

εμαηνκηθεπκέλε

πξφζιεςε

θαη

ε

πνιπρξεζηκφηεηα έρεη σο απνηέιεζκα, ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο, ε αμηνπνίεζή
ηεο λα έρεη επξχηεξεο επηπηψζεηο θαη εθαξκνγέο απφ ηηο πξνζέζεηο ή ηηο
πξνβιέςεηο ηνπ δεκηνπξγνχ ηεο.
9. Μνλαδηθόηεηα:

Σν

πεξηερφκελν

θάζε

ζπγθεθξηκέλεο

πιεξνθνξίαο

ραξαθηεξίδεηαη απφ κνλαδηθφηεηα, είλαη δειαδή κηα κνλαδηθή νληφηεηα πνπ
δελ κπνξεί λα ππνθαηαζηαζεί πιήξσο απφ κηα παξφκνηα πιεξνθνξία, έζησ
θαη αλ λνεηηθά ή ιεθηηθά ηηο θαηαηάζζνπκε ζηελ ίδηα θαηεγνξία
πιεξνθνξηψλ. Μηα ζπγθεθξηκέλε πιεξνθνξία κπνξεί λα είλαη ζρεηηθή ή
ζπκπιεξσκαηηθή κηαο άιιεο, αιιά φρη πιήξεο ππνθαηάζηαην, φπσο
ζπκβαίλεη κε ηα πιηθά αγαζά.
10. Αλαδπηηθόηεηα: Η ζπγθέληξσζε πιεξνθνξηψλ εκθαλίδεη κηα αλαδπηηθή
ηδηφηεηα κε ηε ζπζηεκηθή έλλνηα ηνπ φξνπ. Η λνεηηθή δηαζχλδεζε θαη
ζχλζεζε πεξηζζφηεξσλ πιεξνθνξηψλ κπνξεί λα κελ απνηειεί απιά έλα
απφζεκα πιεξνθνξηψλ ή κφλνλ ην «λνεκαηηθφ άζξνηζκά» ηνπο, αιιά κπνξεί
λα δεκηνπξγεί λέεο πιεξνθνξίεο.
11. Κόζηνο αλαπαξαγσγήο: Η αλαπαξαγσγή (αλαπαξάζηαζε) ηεο πιεξνθνξίαο
έρεη ρακειφ ή κεδεληθφ θφζηνο. Η ζπλερήο αλαπαξάζηαζή ηεο ή ε
αλαπαξαγσγή ηεο δελ αληηκεησπίδεη ζπαληφηεηα πφξσλ. Δηδηθά φζνλ αθνξά
ηελ ςεθηαθή πιεξνθνξία κπνξεί λα αλαπαξάγεηαη επ’ άπεηξν ζε αληίζεζε κε
ηα πιηθά αγαζά, ε ζπλερήο παξαγσγή ησλ νπνίσλ πηζαλφλ λα αληηκεησπίζεη
ζπαληφηεηα πξψησλ πιψλ4.
Η πιεξνθνξία απνηειεί απαξαίηεην ζπζηαηηθφ θάζε θπζηθνχ ζπζηήκαηνο.
ηελ επηζηήκε ηεο Πιεξνθνξηθήο φιεο απηέο νη πιεξνθνξίεο ραξαθηεξίδνληαη σο
δεδνκέλα (data). Σν δεδνκέλν (ζηα αγγι. data, απφ ηνλ πιεζ. ηνπ ιαηηλ. datum) είλαη
κηα αληηθεηκεληθή πιεξνθνξία ηνπ πξαγκαηηθνχ ή ηνπ θαληαζηηθνχ θφζκνπ ε νπνία
κπνξεί λα επαιεζεπζεί κε παξαηήξεζε (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο κέηξεζεο).
Δπίζεο κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ην ζχκβνιν κηαο ζπγθεθξηκέλεο έλλνηαο, ελφο
αληηθεηκέλνπ, ελφο ζηνηρεηψδνπο κελχκαηνο ή γεγνλφηνο, θσδηθνπνηεκέλνπ ή φρη, ην
νπνίν απνηειεί ην αθαηέξγαζην πιηθφ πνπ βξίζθεηαη ζε κηα ηππνπνηεκέλε κνξθή,

4

Καξαθαπηιίδεο Νηθφιανο, Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Γηνίθεζεο, Παλεπηζηεκηαθέο παξαδφζεηο
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πνπ ε θαηάιιειε επεμεξγαζία ηνπ απφ ηνλ άλζξσπν ή απφ απηφκαηα κέζα, βνεζάεη
ζηε ιήςε ζσζηψλ απνθάζεσλ.
Σα δεδνκέλα, ινηπφλ, κπνξνχλ λα νξηζηνχλ σο ηξόπνη αλαπαξάζηαζεο ελλνηώλ
θαη γεγνλόησλ πνπ κπνξνύλ λα ππνζηνύλ δηαρείξηζε θαη επεμεξγαζία από ηνλ
άλζξσπν ή από έλα απηνκαηνπνηεκέλν ππνινγηζηηθό ζύζηεκα. Απηνί νη ηξφπνη
αλαπαξάζηαζεο ζπζρεηίδνληαη άκεζα κε ηε θχζε ηεο πιεξνθνξίαο πνπ κεηαθέξνληαη
απφ ηα δεδνκέλα.
ηελ

επηζηήκε

ηεο

Πιεξνθνξηθήο,

ηα

δεδνκέλα

αλαπαξίζηαληαη

θαη

κνληεινπνηνχληαη κε εληειψο ζπγθεθξηκέλν ηξφπν. Σν αξηζκεηηθφ ζχζηεκα πνπ
ρξεζηκνπνηνχλ νη ππνινγηζηέο είλαη ηo δπαδηθό αξηζκεηηθό ζύζηεκα. ην ζχζηεκα
απηφ ππάξρνπλ κφλν δχν αξηζκνί, ην 0 θαη ην 1. Ο θάζε έλαο απφ απηνχο ηνπο
αξηζκνχο απνηειεί ηε ζηνηρεηψδε πνζφηεηα πιεξνθνξίαο πνπ κπνξεί λα απνζεθεπηεί
ζηνλ ππνινγηζηή θαη νλνκάδεηαη bit. Η ακέζσο κεγαιχηεξε κνλάδα πιεξνθνξίαο
είλαη ην byte, ην νπνίν είλαη ίζν κε 8 bits.
Πψο φια απηά ζπζρεηίδνληαη κε ηελ αλαπαξάζηαζε ησλ δεδνκέλσλ ζηνλ
ππνινγηζηή;
Με ην λα νξίζνπκε εηδηθνχο ηχπνπο δεδνκέλσλ, νη νπνίνη πεξηγξάθνπλ ηα δεδνκέλα
κε κνλαδηθφ ηξφπν. Γειαδή: αλ είλαη αξηζκφο ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε έλα
ηχπν δεδνκέλσλ πνπ πεξηγξάθεη ηνπο αξηζκνχο. Έλαο αξηζκφο κπνξεί λα είλαη
αθέξαηνο, δεθαδηθόο ή κηγαδηθόο, νπφηε ζα πξέπεη λα νξίζνπκε αληίζηνηρνπο
ηχπνπο δεδνκέλσλ. Σν φλνκα ελφο θίινπ είλαη κηα ιέμε πνπ νξίδεηαη κε αληίζηνηρν
ηχπν δεδνκέλσλ.
Γηαπηζηψλνπκε φηη ππάξρεη κηα αληηζηνηρία αλάκεζα ζηα δεδνκέλα ηνπ
πξαγκαηηθνύ θόζκνπ θαη ζηελ αλαπαξάζηαζε ζηνλ ειεθηξνληθό ππνινγηζηή.
Οη πην ζπλεζηζκέλνη ηχπνη δεδνκέλσλ, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα πιεξνθνξηθά
ζπζηήκαηα είλαη:
Ολνκαζία

Πεξηγξαθή

Μέγεζνο ζε bytes

Integer

Αθέξαηνη αξηζκνί

2

Real

Πξαγκαηηθνί αξηζκνί

4

Char

Υαξαθηήξεο

1

String

Λέμεηο θαη θξάζεηο

Μεηαβιεηφ

Date

Ηκεξνκελία
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Πίλαθαο 1: Σχπνη δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνπο Η/Τ
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ύλζεηνη ηύπνη δεδνκέλσλ: Σα φζα έρνπλ αλαθεξζεί κέρξη ηψξα αθνξνχλ
ζηνηρεηώδεηο κνξθέο δεδνκέλσλ. Σα δεδνκέλα απηά ζπζρεηίδνληαη κε κηα θαη
κνλαδηθή ηηκή θαη δελ κπνξνχλ λα αλαιπζνχλ ζε κηθξφηεξεο κνλάδεο κε θαλέλα
ηξφπν. Σα δεδνκέλα πθίζηαληαη επθνιφηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζε αλ
νκαδνπνηεζνχλ ζε κεγαιχηεξεο νληφηεηεο, ηηο νπνίεο δηαπξαγκαηεπφκαζηε φπσο
αθξηβψο θαη ηα απιά δεδνκέλα.
Παξάδεηγκα: Η πεξίπησζε ελφο ζρνιείνπ. Αλ ζέινπκε λα δεκηνπξγήζνπκε
έλα πξφγξακκα ζην νπνίν ζα θαηαρσξνχκε ηα ζηνηρεία ησλ καζεηψλ, ηφηε ηα
ζηνηρεία εθείλα πνπ ζα θξαηάκε γηα ηνλ θάζε καζεηή ζα είλαη ην όλνκά ηνπ, ην
επώλπκό ηνπ, ε ηάμε ηνπ θαη ν θσδηθόο ηνπ. ηελ πεξίπησζε απηή έρνπκε δχν
επηινγέο: ή λα δεκηνπξγήζνπκε ηέζζεξα δηαθνξεηηθά πεδία ζηα νπνία θαηαρσξνχκε
ηα ζηνηρεία ηνπ καζεηή ή έλα ζχλζεην ηχπν δεδνκέλσλ (κε ηίηιν ΜΑΘΗΣΗ) πνπ ζα
πεξηέρεη ηα ηέζζεξα πεδία:
Όλνκα
Δπψλπκν
Σάμε

ΜΑΘΗΣΗ
Όλνκα
Δπψλπκν
Σάμε
Κσδηθφο

Κσδηθφο
ρήκα 1: Πεξηγξαθή νληφηεηαο κε απινχο θαη ζχλζεηνπο ηχπνπο δεδνκέλσλ

Η δεχηεξε πξνζέγγηζε είλαη πην απνηειεζκαηηθή ζε ζρέζε κε ηελ πξψηε,
γηαηί ηα ηέζζεξα δεδνκέλα πνπ ζρεκαηίδνπλ ηνλ ζχλζεην ηχπν δεδνκέλσλ
ΜΑΘΗΣΗ πθίζηαληαη δηαρείξηζε ζαλ λα ήηαλ έλαο απιφο ηχπνο δεδνκέλσλ. Απηφ
είλαη πνιχ ζεκαληηθφ, γηαηί καο επηηξέπεη λα αλαθηνχκε πιεξνθνξίεο απφ ηελ
εθαξκνγή κε απιφ θαη εχθνιν ηξφπν.
ηηο ζπκβαηηθέο γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ, απηνί νη ζχλζεηνη ηχπνη
δεδνκέλσλ νλνκάδνληαη δνκέο δεδνκέλσλ (data structures). ηελ ηερλνινγία ησλ
βάζεσλ δεδνκέλσλ νλνκάδνληαη εγγξαθέο (records).
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Παράδειγμα
οντότητασ με
απλούσ και
ςύνθετουσ
τύπουσ
δεδομένων

3. ΒΑΔΙ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ
3.1.Βαζηθέο αξρέο ζρεδίαζεο βάζεο δεδνκέλσλ
Μηα ζσζηά ζρεδηαζκέλε βάζε δεδνκέλσλ5 παξέρεη πξφζβαζε ζε
ελεκεξσκέλεο, αθξηβείο πιεξνθνξίεο. Δπεηδή ε ζσζηή ζρεδίαζε είλαη
νπζηαζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί, ε
επέλδπζε ηνπ ρξφλνπ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθκάζεζε ησλ αξρψλ ηεο θαιήο
ζρεδίαζεο είλαη ζεκαληηθή.
Τπάξρνπλ νξηζκέλεο αξρέο πνπ θαζνδεγνχλ ηε δηαδηθαζία ηεο
ζρεδίαζεο βάζεο δεδνκέλσλ. Η πξώηε αξρή είλαη φηη νη δηπιφηππεο
πιεξνθνξίεο (πνπ επίζεο νλνκάδνληαη πιενλάδνληα δεδνκέλα) είλαη θαθέο,
δηφηη ζπαηαινχλ ρψξν θαη απμάλνπλ ηελ πηζαλφηεηα ζθαικάησλ θαη
αζπλεπεηψλ. Η δεύηεξε αξρή είλαη φηη ε νξζφηεηα θαη ε πιεξφηεηα ησλ
πιεξνθνξηψλ είλαη ζεκαληηθέο. Δάλ ε βάζε δεδνκέλσλ πεξηέρεη ιαλζαζκέλεο
πιεξνθνξίεο, νη εθζέζεηο πνπ αληινχλ πιεξνθνξίεο απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ
επίζεο ζα πεξηέρνπλ ιαλζαζκέλεο πιεξνθνξίεο. Ωο απνηέιεζκα, νη φπνηεο
απνθάζεηο βαζίδνληαη ζε απηέο ηηο εθζέζεηο ζα είλαη βαζηζκέλεο ζε
παξαπιεξνθφξεζε.
Δπνκέλσο, κηα θαιή ζρεδίαζε βάζεο δεδνκέλσλ είλαη απηή πνπ:
Υσξίδεη ηηο πιεξνθνξίεο ζε πίλαθεο πνπ βαζίδνληαη ζε ζέκαηα, γηα λα
ειαηησζνχλ ηα πιενλάδνληα δεδνκέλα.
Παξέρεη ζηελ Βάζε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη γηα λα
ζπλδεζνχλ νη πιεξνθνξίεο ζηνπο πίλαθεο, ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο.
Βνεζά ηελ ππνζηήξημε θαη εμαζθαιίδεη ηελ αθξίβεηα θαη ηελ
αθεξαηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ.
Δμππεξεηεί ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ αλαγθψλ
έθζεζεο.
Καζνξηζκόο ηνπ ζθνπνύ πνπ ζα εμππεξεηεί ε βάζε δεδνκέλσλ: Απηφ ην
βήκα είλαη ζεκαληηθφ γηαηί βνεζά ζηελ πξνεηνηκαζία γηα ηα ππφινηπα βήκαηα.
Καηαγξάθνπκε ζε ραξηί ην ζθνπφ πνπ ζα εμππεξεηεί ε βάζε δεδνκέλσλ, ηνλ ηξφπν
ρξήζεο, θαζψο θαη ην πξφζσπν πνπ ζα ηε ρξεζηκνπνηεί. Γηα κηα κηθξή βάζε
5
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δεδνκέλσλ γξάθνπκε θάηη απιφ, φπσο "Η βάζε δεδνκέλσλ δηαηεξεί κηα ιίζηα κε
πιεξνθνξίεο καζεηψλ". Δάλ ε βάζε δεδνκέλσλ είλαη πην ζχλζεηε ή ρξεζηκνπνηείηαη
απφ πνιιά άηνκα, ε θαηαγξαθή ηνπ ζθνπνχ ηεο ζα κπνξνχζε λα πεξηιακβάλεη ην
πφηε θαη ην πψο ζα ρξεζηκνπνηεί ν θαζέλαο ηε βάζε δεδνκέλσλ. Ο ζηφρνο είλαη λα
ππάξρεη κηα θαιά αλεπηπγκέλε δήισζε απνζηνιήο, ζηελ νπνία λα γίλεηαη αλαθνξά
ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο ζρεδίαζεο. Μηα ηέηνηα δήισζε ζαο βνεζά λα
εζηηαζηείηε ζηνπο ζηφρνπο ζαο θαηά ηε ιήςε απνθάζεσλ.
Δύξεζε θαη νξγάλσζε ησλ απαηηνύκελσλ πιεξνθνξηώλ: πγθέληξσζε
φισλ ησλ ηχπσλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζα εγγξαθνχλ ζηε βάζε δεδνκέλσλ. Δχξεζε θαη
νξγάλσζε ησλ απαηηνχκελσλ πιεξνθνξηψλ, απφ ηηο ήδε ππάξρνπζεο. Γηα
παξάδεηγκα, δηαηήξεζε πιεξνθνξηψλ ησλ καζεηψλ ζε έγγξαθεο θφξκεο, κέζα ζε έλα
ληνζηέ αξρείσλ. πγθέληξσζε απηψλ ησλ εγγξάθσλ θαη θαηαγξαθή θάζε ηχπν
πιεξνθνξηψλ πνπ εκθαλίδεηαη (π.ρ. θάζε πιαίζην πνπ ζπκπιεξψλεηαη ζε κηα θφξκα).
Δάλ δελ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο θφξκεο, γίλεηαη ζρεδίαζε κηαο θφξκαο γηα θαηαγξαθή
ησλ πιεξνθνξηψλ. Πνηεο πιεξνθνξίεο ζα πεξηιακβάλεη ε θφξκα; Πνηα πιαίζηα πξνο
ζπκπιήξσζε ζα δεκηνπξγεζνχλ; Έπεηηα, γίλεηαη ε θαηαγξαθή ηνπ ηχπνπ ησλ
εθζέζεσλ πνπ ζα παξάγεη ε βάζε δεδνκέλσλ.
Έλα ζεκείν-θιεηδί είλαη φηη πξέπεη λα δηαζπαζηεί θάζε πιεξνθνξία ζηα
κηθξφηεξα ρξήζηκα κέξε ηεο. ηελ πεξίπησζε ελφο νλνκαηεπψλπκνπ, γηα λα γίλεη ην
επψλπκν άκεζα δηαζέζηκν, πξέπεη λα δηαζπαζηεί ζε δχν κέξε — Όλνκα θαη
Δπψλπκν. Γηα λα γίλεη ηαμηλφκεζε κηαο έθζεζεο θαηά επψλπκν, γηα παξάδεηγκα, είλαη
ρξήζηκν λα απνζεθεπηεί ην επψλπκν ηνπ καζεηή ρσξηζηά. Γεληθά, γηα ηελ
ηαμηλφκεζε, ηελ αλαδήηεζε, ηνλ ππνινγηζκφ θαη ηελ έθζεζε βάζεη ελφο ζηνηρείνπ
κηαο πιεξνθνξίαο, πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη απηφ ην ζηνηρείν ζε ρσξηζηφ πεδίν.
Υσξηζκόο ησλ πιεξνθνξηώλ ζε πίλαθεο: Υσξηζκφο ησλ ζηνηρείσλ
πιεξνθνξηψλ ζε θχξηεο νληφηεηεο ή ζέκαηα, φπσο "Μαζεηέο" ή "Σάμεηο". Κάζε ζέκα
γίλεηαη ηφηε πίλαθαο. Γηα ηνλ ρσξηζκφ ησλ πιεξνθνξηψλ ζε πίλαθεο, γίλεηαη επηινγή
ησλ θπξίσλ νληνηήησλ. Οη νληφηεηεο κπνξεί λα είλαη, γηα παξάδεηγκα νη καζεηέο, νη
θαζεγεηέο, νη ηάμεηο. Δπνκέλσο, είλαη ινγηθφ λα δεκηνπξγεζνχλ ηξεηο πίλαθεο: έλαλ
γηα ηα δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηνπο καζεηέο, έλαλ γηα ηα δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηνπο
θαζεγεηέο, θαη έλαλ γηα ηα δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηηο ηάμεηο.
Μεηαηξνπή ησλ ζηνηρείσλ πιεξνθνξηώλ ζε ζηήιεο: Απνθαζίδνπκε γηα ην
πνηεο πιεξνθνξίεο ζέιεηε ζα απνζεθεχζνπκε ζε θάζε πίλαθα. Κάζε ζηνηρείν
κεηαηξέπεηαη ζε πεδίν θαη εκθαλίδεηαη ζηνλ πίλαθα σο ζηήιε. Γηα παξάδεηγκα, ν
15

πίλαθαο "Μαζεηέο" κπνξεί λα πεξηιακβάλεη πεδία φπσο "Δπψλπκν" θαη "Ηκεξνκελία
γέλλεζεο".
Καζνξηζκόο πξσηεπόλησλ θιεηδηώλ: Κάζε πίλαθαο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη
κηα ζηήιε ή ζχλνιν ζηειψλ, πνπ λα πξνζδηνξίδεη κνλαδηθά θάζε γξακκή πνπ είλαη
απνζεθεπκέλε ζηνλ πίλαθα. Απηφο είλαη ζπρλά έλαο κνλαδηθφο αξηζκφο
αλαγλψξηζεο. ηελ νξνινγία βάζεο δεδνκέλσλ, απηή ε πιεξνθνξία νλνκάδεηαη
πξσηεχνλ θιεηδί ηνπ πίλαθα. Σν πξσηεχνλ θιεηδί είλαη κηα ζηήιε πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ κνλαδηθφ πξνζδηνξηζκφ θάζε γξακκήο. Γηα παξάδεηγκα,
"Κσδηθφο καζεηή" ή "Κσδηθφο θαζεγεηή".
Γεκηνπξγία ζρέζεσλ πηλάθσλ: Δμέηαζε θάζε πίλαθα θαη απφθαζε κε πνηνλ
ηξφπν ηα δεδνκέλα ελφο πίλαθα ζρεηίδνληαη κε ηα δεδνκέλα ησλ άιισλ πηλάθσλ.
Πξνζζέηνπκε πεδία ζε πίλαθεο ή δεκηνπξγνχκε λένπο πηλάθσλ.
Βειηίσζε ηεο ζρεδίαζεο: Αλάιπζε ηεο ζρεδίαζεο γηα ζθάικαηα.
Γεκηνπξγία

πηλάθσλ θαη πξφζζεζε κεξηθψλ εγγξαθψλ σο δείγκα δεδνκέλσλ.

Δμεηάδνπκε εάλ ε βάζε επηζηξέθεη ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα απφ ηνπο πίλαθεο,
απαξαίηεηεο πξνζαξκνγέο ζηε ζρεδίαζε.
Δθαξκνγή ησλ θαλόλσλ θαλνληθνπνίεζεο: Δθαξκφδνπκε ηνπο θαλφλεο
θαλνληθνπνίεζεο δεδνκέλσλ, θαη εμεηάδνπκε αλ νη πίλαθεο είλαη ζσζηά δνκεκέλνη.
Κάλνπκε ηηο απαξαίηεηεο πξνζαξκνγέο ζηνπο πίλαθεο.
Οινθιεξψλνληαο ηελ παξνχζα ελφηεηα ζα δνχκε κε πνην ηξφπν κνληεινπνηείηαη
έλα ζχζηεκα, ρξεζηκνπνηψληαο ζχλζεηνπο ηχπνπο δεδνκέλσλ. Θα ζηεξηρηνχκε μαλά
ζην παξάδεηγκα ηνπ ζρνιείνπ. Έλα ζρνιείν είλαη γεληθά έλα πνιχπινθν ζχζηεκα.
Πεξηιακβάλεη θαζεγεηέο θαη καζεηέο. Κάζε θαζεγεηήο έρεη κηα εηδηθφηεηα θαη
δηδάζθεη ζε κηα ή πεξηζζφηεξεο ηάμεηο ηνπ ζρνιείνπ. Κάζε καζεηήο αλήθεη ζε κηα
ηάμε θαη δηδάζθεηαη έλαλ αξηζκφ καζεκάησλ. Αλ πεξηγξάςνπκε ζε πιήξε έθηαζε ηε
ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ ζα βξεζνχκε αληηκέησπνη κε έλα πνιχπινθν ζχζηεκα ην
νπνίν πξέπεη λα κεραλνγξαθήζνπκε.
Αξρηθά ηαπηνπνηνχκε ηηο νληφηεηεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην ζχζηεκα, νη νπνίεο
είλαη: νη θαζεγεηέο, καζεηέο, ηάμεηο θαη καζήκαηα. Αθνχ ηαπηνπνηήζνπκε ηηο
νληφηεηεο πξέπεη λα δνχκε πνηεο πιεξνθνξίεο ζα πξέπεη λα θξαηάκε γηα θάζε
νληφηεηα.
Σαπηνπνηψληαο θαη απηέο ηηο πιεξνθνξίεο κπνξνχκε λα δεκηνπξγήζνπκε έλα
ζχλζεην ηχπν δεδνκέλσλ γηα θάζε κηα απφ απηέο ηηο νληφηεηεο:
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ΚΑΘΗΓΗΣΗ
Όλνκα
Δπψλπκν
Μάζεκα
Κσδηθφο

ΜΑΘΗΣΗ

ΣΑΞΗ

Όλνκα
Δπψλπκν
Σάμε
Κσδηθφο

Παράδειγμα
ςύνθετου
τύπου
δεδομένων
για τισ
οντότητεσ
ενόσ
ςχολείου

ΜΑΘΗΜΑ

Όλνκα
Βαζκίδα
Κσδηθφο

Όλνκα
Καζεγεηήο
Σάμε
Κσδηθφο

ρήκα 2: χλζεηνη ηχπνη δεδνκέλσλ γηα ηηο νληφηεηεο ελφο ζρνιείνπ

Μεηά ηε δεκηνπξγία απηψλ ησλ ηχπσλ δεδνκέλσλ αξρίδεη ε δηαδηθαζία
θαηαρψξηζεο ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ. Σν
ζχλνιν ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ θαηαρσξνχληαη ζην ζχζηεκα απνηεινχλ κηα βάζε
δεδνκέλσλ.
Η

βάζε

δεδοκέλωλ

ορίδεηαη

ως

έλα

ζύλοιο

δεδοκέλωλ

ποσ

ταραθηερίδοληαη από θάποηα ιογηθή οργάλωζε θαη οκαδοποίεζε έηζη ώζηε λα
είλαη εύθοιε θαη αποηειεζκαηηθή ε δηατείρηζή ηοσς.
3.2.Υαξαθηεξηζηηθά ηεο Βάζεο Γεδνκέλσλ
Μηα βάζε δεδνκέλσλ γηα λα ζεσξεζεί ζσζηά ζρεδηαζκέλε θαη λα κπνξεί λα
ιεηηνπξγήζεη κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ζα πξέπεη λα δηαζέηεη έλα πιήζνο
ραξαθηεξηζηηθψλ εθ ησλ νπνίσλ ηα ζεκαληηθφηεξα είλαη:
1. Γελ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη πεξηηηά δεδνκέλα (reduntant data).
2. Θα πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλε έηζη ψζηε ηα δεδνκέλα πνπ πεξηιακβάλεη λα
αλαθηψληαη εχθνια θαη γξήγνξα.
3. Θα πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη απφ ζχζηεκα αζθαιείαο (security system) πνπ
λα απαγνξεχεη ηελ πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα κε εμνπζηνδνηεκέλσλ αηφκσλ.
4. Θα πξέπεη λα κπνξεί λα δηαρεηξίδεηαη ηαπηφρξνλεο πξνζπειάζεηο ζηα ίδηα
δεδνκέλα (concurrency control).
5. Θα πξέπεη λα δηαζέηεη ζχζηεκα δεκηνπξγίαο αληηγξάθσλ αζθαιείαο ησλ
δεδνκέλσλ πνπ είλαη θαηαρσξεκέλα ζε απηή (backups).
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Οριςμόσ Βάςησ
Δεδομένων

3.3.πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Βάζεσλ Γεδνκέλσλ
Η δηαρείξηζε κηαο βάζεο δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε βνήζεηα εηδηθψλ
πξνγξακκάησλ, πνπ νλνκάδνληαη ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ
(Database Management Systems, DBMS)6. Ο ξφινο απηψλ ησλ ζπζηεκάησλ
είλαη ε απνηειεζκαηηθή επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ηεο βάζεο. Μέζσ ησλ
ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο κπνξνχκε λα πινπνηήζνπκε θαη λα δηαρεηξηζηνχκε
νπνηαδήπνηε βάζε. Γηαθξίλνπκε ηξία ζηάδηα:
1. ρεδίαζε θαη πινπνίεζε ηεο βάζεο. ην ζηάδην απηφ γίλεηαη αλάιπζε
ησλ απαηηήζεσλ πνπ έρνπκε απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ. Αθνινπζεί ν
ζρεδηαζκφο θαη ε πινπνίεζή ηεο κε ηα θαηάιιεια εξγαιεία αλάπηπμεο.
Δπίπεδν
φςεο
Καζεγεηή

Δπίπεδν
φςεο
Μαζεηή

Δπίπεδν
φςεο
Σάμεο

Δπίπεδν
φςεο
Μαζήκαηνο

Λνγηθφ
επίπεδν

Φπζηθφ
επίπεδν
ρήκα 3: Δπίπεδα ζρεδηαζκνχ Βάζεσλ δεδνκέλσλ

2. Καηαρώξεζε ησλ δεδνκέλσλ ζηε βάζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Αθνινπζεί ε
θαηαρψξηζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο. Η δηαδηθαζία ηεο
θαηαρψξηζεο γίλεηαη κε ηε βνήζεηα θαηάιιεια ζρεδηαζκέλσλ θνξκψλ.
3. Γηαρείξηζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο βάζεο. Πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά απφ
δξαζηεξηφηεηεο, φπσο ε αλάθηεζε δεδνκέλσλ, δεκηνπξγία αληηγξάθσλ
αζθαιείαο θαη ηε ζσζηή ζπληήξεζε ηεο βάζεο, εθφζνλ ε δπλαηφηεηα
απηή παξέρεηαη απφ ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ.

6

http://dide.flo.sch.gr/Plinet/Tutorials/Tutorials-DatabasesTheory.html
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Παράδειγμα
επιπέδων
ςχεδιαςμού
Βάςεων
Δεδομένων

4. ΜΟΝΣΔΛΑ ΒΑΔΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ
4.1. Μνληέιν νληνηήησλ ζπζρεηίζεσλ7
Σν κνληέιν νληνηήησλ ζπζρεηίζεσλ (Entity Relationship model, ER model) είλαη κηα
δηαγξακκαηηθή αλαπαξάζηαζε ηεο δνκήο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ θαη ρξεζηκνπνηείηαη
θαηά ην ζηάδην ηνπ ινγηθνχ ή ελλνηνινγηθνχ ζρεδηαζκνχ (conceptual design) ηεο
βάζεο. Απηφ ζεκαίλεη πσο ε θεληξηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπλίζηαηαη ζηελ ηαπηνπνίεζε
ησλ δεδνκέλσλ ηεο εθαξκνγήο θαη ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν απηά ζπζρεηίδνληαη
κεηαμχ ηνπο.
4.1.1. Οη νληόηεηεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο
Σν πην ραξαθηεξηζηηθφ αληηθείκελν πνπ εκθαλίδεηαη ζε φια ηα κνληέια
νληνηήησλ ζπζρεηίζεσλ είλαη ε νληόηεηα (entity). Μηα νληόηεηα κπνξεί λα νξηζηεί
σο κηα απηόλνκε θαη απζύπαξθηε κνλάδα ηνπ θπζηθνύ θόζκνπ, ε νπνία κπνξεί
λα ζεσξεζεί ηόζν σο πνκπόο όζν θαη σο απνδέθηεο πιεξνθνξίαο. Μηα νληφηεηα
κπνξεί λα είλαη έκςπρε (π.ρ. θαζεγεηήο) ή άςπρε (π.ρ. κάζεκα, ηάμε) αιιά κπνξεί
λα είλαη θαη θάηη πην γεληθφ (π.ρ. ζρνιηθή κνλάδα).
Η θάζε νληφηεηα πεξηγξάθεηαη απφ έλα ζχλνιν ηδηνηήησλ νη νπνίεο ζηελ
νξνινγία ηνπ κνληέινπ νλνκάδνληαη ραξαθηεξηζηηθά ή πεδία. ηηο πην πνιιέο
πεξηπηψζεηο, ηα πεδία πνπ ζπζρεηίδνληαη κε κηα νληφηεηα παίξλνπλ απιέο ηηκέο, νη
νπνίεο δελ κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε κηθξφηεξεο κνλάδεο. Σέηνηνπ είδνπο πεδία
νλνκάδνληαη απιά πεδία (simple attributes). ε άιιεο πεξηπηψζεηο έλα πεδίν είλαη
δπλαηφ λα δηαζπαζηεί ζε έλα πιήζνο απιψλ πεδίσλ. ηελ πεξίπησζε απηή ην πεδίν
ιέγεηαη ζχλζεην (complex attribute). Αλ έλα απφ ηα πεδία θάπνηαο νληφηεηαο είλαη
ζχλζεηα, ηφηε ε ηηκή πνπ απνδίδεηαη ζε απηφ πξνθχπηεη απφ ηε ζπλέλσζε
(concatenation) ησλ ηηκψλ ησλ απιψλ πεδίσλ πνπ πεξηέρεη.
Έλαο άιινο δηαρσξηζκφο πνπ κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζηα πεδία κηαο νληφηεηαο
έρεη λα θάλεη κε ην πιήζνο ησλ ηηκψλ πνπ θαηαρσξνχληαη ζ’ απηά. ηελ πεξίπησζε
θαηά ηελ νπνία έλα πεδίν κπνξεί λα πάξεη πεξηζζφηεξεο απφ κηα ηηκέο, κπνξνχκε λα
ζέζνπκε πεξηνξηζκνχο ζρεηηθά κε ην πιήζνο ησλ ηηκψλ πνπ ζα θαηαρσξεζνχλ ζε
απηφ.

7

Μάξγαξεο Αζαλάζηνο, Θεσξία θαη εθαξκνγέο ζηηο Βάζεηο Γεδνκέλσλ, Παλεπηζηεκηαθέο παξαδφζεηο
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ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο δχν ή πεξηζζφηεξα πεδία κπνξεί λα ζπζρεηίδνληαη
κεηαμχ ηνπο (related attributes), θάηη πνπ επηηξέπεη ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ηηκήο ηνπ
ελφο, φηαλ γλσξίδνπκε ηελ ηηκή ηνπ άιινπ.
4.1.2. Σύπνη νληνηήησλ
Έλα βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ πνπ εκθαλίδεηαη ζε φιεο ζρεδφλ ηηο βάζεηο
δεδνκέλσλ, είλαη ε νκαδνπνίεζε ησλ νληνηήησλ πνπ πεξηέρνπλ κε θξηηήξην ηα
θνηλά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά. Σν ζύλνιν ησλ νληνηήησλ νη νπνίεο πεξηγξάθνληαη
από ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά, νξίδεη έλαλ ηύπν νληόηεηαο. Μπνξνχκε λα νξίζνπκε
έλαλ ηχπν νληφηεηαο ηνπο θαζεγεηέο, έλα ηχπν νληφηεηαο ηνπο καζεηέο, έλα ηχπν
νληφηεηαο ηηο ηάμεηο, έλαλ ηχπν νληφηεηαο ηα καζήκαηα. Κάζε έλαο από απηνύο ηνπο
ηύπνπο, πεξηγξάθεηαη από έλα όλνκα θαη από ην ζύλνιν ησλ πεδίσλ πνπ πεξηέρεη.
Σν ζχλνιν απηήο ηεο πιεξνθνξίαο νξίδεη ην ζρήκα (schema) γηα ην ζπγθεθξηκέλν
ηχπν νληφηεηαο. Αληίζεηα νη καζεηέο πνπ θαηαρσξνχληαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ θαη
γηα ηνπο νπνίνπο ηα πεδία ηχπνπ νληφηεηαο παίξλνπλ εληειψο ζπγθεθξηκέλεο ηηκέο,
απνηεινχλ ζηηγκηόηππα (instances) απηνύ ηνπ ζρήκαηνο.
4.1.3. Πεδίν - θιεηδί (key attribute)
Γηα θάζε ηχπν νληφηεηαο κπνξεί λα ππάξρνπλ θαηαρσξεκέλα ζηε βάζε δεδνκέλσλ
δεθάδεο ζηηγκηφηππα γηα απηή ηελ νληφηεηα. Δπεηδή φια ηα ζηηγκηφηππα
ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ ίδηα δνκή θαη νξγάλσζε ηεο πιεξνθνξίαο πνπ πεξηέρνπλ
πξέπεη λα δηαθξηζνχλ κεηαμχ ηνπο. Απηφ γίλεηαη κε ηε ρξήζε ελφο απφ ηα πεδία, ην
νπνίν ιέγεηαη πεδίν - θιεηδί (key attribute) ην νπνίν θαη πεξηέρεη κνλαδηθή ηηκή γηα
θάζε ζηηγκηφηππν. Σν πεδίν πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί σο θιεηδί πξέπεη λα ηθαλνπνηεί ηε
ζπλζήθε κνλαδηθόηεηαο. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ην πεδίν θιεηδί ελφο ηχπνπ
νληφηεηαο κπνξεί λα είλαη ζχλζεην, λα απνηειείηαη απφ πνιιά πεδία. ηελ πεξίπησζε
απηή ε ζπλζήθε ηεο κνλαδηθφηεηαο γηα ηελ ηηκή ηνπ πξσηεχνληνο θιεηδηνχ
εθαξκφδεηαη ζην ζπλδπαζκφ απηψλ ησλ πεδίσλ.
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4.1.4. Η έλλνηα ηεο ζπζρέηηζεο
Γεχηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ζηε δνκή ελφο κνληέινπ νληνηήησλ ζπζρεηίζεσλ,
είλαη ε ζπζρέηηζε (relationship), ε νπνία θαζνξίδεη κε πνην ηξφπν νη ηύπνη
νληόηεηαο κηαο βάζεο δεδνκέλσλ ζπζρεηίδνληαη κεηαμύ ηνπο.
Κάζε ηχπνο ζπζρέηηζεο πνπ ζπκκεηέρεη ζε θάπνην ηχπν ζπζρέηηζεο παίδεη θαη έλα
ζπγθεθξηκέλν ξφιν ζε απηή ηε ζπζρέηηζε. Σν φλνκα απηνχ ηνπ ξφινπ (role name)
θαζνξίδεη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ ην πσο νη δηάθνξνη ηχπνη νληφηεηαο αιιειεπηδξνχλ
κεηαμχ ηνπο.
4.1.5. Υαξαθηεξηζηηθά ηύπσλ ζπζρέηηζεο
Κάζε ηχπνο ζπζρέηηζεο πνπ νξίδεηαη αλάκεζα ζε δχν ηχπνπο νληφηεηαο
ραξαθηεξίδεηαη απφ δχν ηδηφηεηεο πνπ θαζνξίδνπλ ην πιήζνο θαη ην είδνο ηεο
ζπκκεηνρήο ησλ δχν νληνηήησλ ζηα ζηηγκηφηππα απηνχ ηνπ ηχπνπ ζπζρέηηζεο.
1. Η πνιιαπιόηεηα (cardinality) ελφο ηχπνπ ζπζρέηηζεο, θαζνξίδεη ην
πιήζνο ησλ ζηηγκηφηππσλ απηνχ ηνπ ηχπνπ ζπζρέηηζεο, ζηνλ νπνίν ε
νληφηεηα κπνξεί λα ζπκκεηέρεη.
2. Η δεχηεξε ζεκαληηθή ηδηφηεηα έρεη λα θάλεη κε ην αλ ε ζπκκεηνρή ησλ
δχν ηχπσλ νληφηεηαο ζε απηή ηε ζπζρέηηζε είλαη νιηθή (total
participation) ή κεξηθή (partial participation).
4.2. ρεζηαθό κνληέιν
Σν ζρεζηαθό κνληέιν αλαπαξάζηαζεο ησλ δεδνκέλσλ κηαο εθαξκνγήο
(relational data model) θαζηεξψζεθε ην 1970 απφ ηνλ Codd θαη απνηέιεζε έλα απφ
ηα πην απιά θαη επέιηθηα κνληέια απηνχ ηνπ είδνπο8.
ε απηφ ην κνληέιν, ηα δεδνκέλα κηαο εθαξκνγήο αλαπαξίζηαληαη σο έλα
ζχλνιν απφ ζρέζεηο (relations) νη νπνίεο κπνξεί λα είλαη πίλαθεο ή αξρεία. ηηο πην
πνιιέο πεξηπηψζεηο πηνζεηείηαη ε ρξήζε πηλάθσλ (tables) πνπ πεξηέρνπλ έλα πιήζνο
γξακκώλ (rows) θαη ζηειώλ (columns). Η θάζε κηα απφ απηέο ηηο γξακκέο, νη
νπνίεο ζηελ νξνινγία ηνπ κνληέινπ νλνκάδνληαη πιεηάδεο (tuples), πεξηέρεη έλα

8

Βεζθνχθεο Βαζίιεηνο, Βάζεηο Γεδνκέλσλ, Παλεπηζηεκηαθέο παξαδφζεηο

21

ζχλνιν απιώλ πεδίσλ (attributes) ηα νπνία ζπζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο. Δπεηδή νη
πίλαθεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ησλ ηχπσλ νληνηήησλ θαζψο θαη
ησλ ηχπσλ ζπζρεηίζεσλ κπνξεί λα ζεσξεζεί θάζε κηα απφ ηηο γξακκέο ελφο πίλαθα
ζαλ έλα ζηηγκηόηππν νληόηεηαο ή ζπζρέηηζεο αλάινγα κε ην αληηθείκελν ζην νπνίν
αλαθέξεηαη. Έλα παξάδεηγκα πίλαθα, φπσο απηφο νξίδεηαη απφ ην ζρεζηαθφ κνληέιν,
παξνπζηάδεηαη παξαθάησ:
ΜΑΘΗΤΗΣ
Κωδ.

Δπίζεην

Όλνκα

Παηξώλπκν

Τάμε

Α
Τξίκελν

Β
Τξίκελν

Γ
Τξίκελν

Γξαπηά

1

Αιεμίνπ

Γηώξγνο

Νηθόιανο

α Γπκλαζίνπ

16

18

20

17

2

Αληωλάξαο

Χξήζηνο

Αλδξέαο

α Γπκλαζίνπ

12

17

17

14

3

Αλωληάδνπ

Κωλζηαληίλα

Γεκήηξηνο

α Γπκλαζίνπ

19

20

20

18

4

Αξκπαηδόγινπ

Βαζηιηθή

Ηξαθιήο

α Γπκλαζίνπ

15

14

17

16

5

Βάγηνπ

Όιγα

Σηπιηαλόο

α Γπκλαζίνπ

19

19

18

19

6

Βαθξαηζά

Νηθνιέηα

Σάββαο

α Γπκλαζίνπ

14

16

17

15

7

Γθόλε

Αηθαηεξίλε

Μάξθνο

α Γπκλαζίνπ

18

18

20

16

8

Δζπηαιίδνπ

Άλλα-Μαξία

Ιωάλλεο

α Γπκλαζίνπ

14

14

16

12

Πίλαθαο 2: Παξάδεηγκα πίλαθα ζην ζρεζηαθφ κνληέιν αλαπαξάζηαζεο δεδνκέλσλ

ηνλ παξαπάλσ πίλαθα ε θάζε πιεηάδα ή εγγξαθή (record) αλαθέξεηαη θαη
ζε έλα μερσξηζηφ ζηηγκηφηππν ηνπ ηχπνπ νληφηεηαο ΜΑΘΗΣΗ. Η θάζε κηα απφ
απηέο ηηο εγγξαθέο απνηειείηαη απφ έλα ζχλνιν ραξαθηεξηζηηθψλ ή πεδίσλ ηα νπνία
ιακβάλνπλ ζπγθεθξηκέλεο ηηκέο, δηαθνξεηηθέο γηα θάζε εγγξαθή. Έηζη ν πίλαθαο
ΜΑΘΗΣΗ πεξηέρεη ηα πεδία Κσδηθφο, Δπίζεην, Όλνκα, Παηξψλπκν, Σάμε, Α΄
Σξίκελν, Β΄ Σξίκελν, Γ΄ Σξίκελν θαη Γξαπηά. Δπεηδή νη ηηκέο ηεο θάζε ζηήιεο
αλαθέξνληαη νπζηαζηηθά ζην ίδην πεδίν ηνπ πίλαθα, είλαη πξνθαλέο πσο ζα πξέπεη λα
αλήθνπλ ζηνλ ίδην ηχπν δεδνκέλσλ.
4.2.1. Θεκειηώδεηο νξηζκνί ηνπ ζρεζηαθνύ κνληέινπ
Κάζε πεδίν ή ζηήιε ελφο πίλαθα δέρεηαη ηηκέο νη νπνίεο αλήθνπλ ζε έλα
ζπγθεθξηκέλν θαη θαζνξηζκέλν εθ ησλ πξνηέξσλ ζύλνιν ηηκώλ (domain).
ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο είλαη δπλαηφ λ α θαζνξίζνπκε φρη κφλν ην εχξνο ησλ ηηκψλ
γηα έλα πεδία, αιιά θαη ηε κνξθή πνπ ζα έρνπλ νη ηηκέο πνπ θαηαρσξνύληαη ζε
απηό.
Οξηζκόο 1: Ωο ζρήκα κηαο ζρέζεο (relation schema) νξίδεηαη έλα ζύλνιν
πεδίσλ θάζε έλα εθ ησλ νπνίσλ παίξλεη ηηκέο απφ έλα ζύλνιν ηηκώλ (domain). Σν

22

Παράδειγμα
πίνακα
ςτο
ςχεςιακό
μοντέλο

πιήζνο ησλ πεδίσλ ηνπ ζπλφινπ π.ρ. ΜΑΘΗΣΗ νλνκάδεηαη βαζκόο (degree) ηεο
ζρέζεο, ελψ ε ζπκβνινζεηξά ΜΑΘΗΣΗ είλαη ην φλνκα ηεο ζρέζεο. Έλα
παξάδεηγκα κηαο ζρέζεο είλαη ν πίλαθαο ΜΑΘΗΣΗ (ζρήκα 2) πνπ κπνξεί λα γξαθεί
κε ηε κνξθή:
ΜΑΘΗΣΗ (Κσδηθφο, Δπίζεην, Όλνκα, Παηξψλπκν, Σάμε, Α΄ Σξίκελν, Β΄ Σξίκελν,
Γ΄ Σξίκελν, Γξαπηά).
Οξηζκόο 2: Ωο ζρέζε ή ζηηγκηόηππν ζρέζεο(relation instance), ηνπ
ζρήκαηνο ζρέζεο ΜΑΘΗΣΗ, νξίδεηαη έλα ζύλνιν από πιεηάδεο. Κάζε πιεηάδα
είλαη κηα δηαηεηαγκέλε ιίζηα (ordered list) απφ n ηηκέο, κε θάζε ηηκή λα παίξλεη
ηηκέο απφ ην πεδίν ηνπ ζπλφινπ ησλ ηηκψλ, ελψ ελαιιαθηηθά κπνξεί λα πάξεη θαη ηελ
ηηκή NULL.
ΠΔΓΙΑ - ΚΛΔΙΓΙΑ: Έλα απφ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά κηαο ζρέζεο είλαη ε
κνλαδηθφηεηα θάζε κηαο απφ ηηο πιεηάδεο πνπ πεξηέρεη. Απηφ ζεκαίλεη πσο όιεο νη
πιεηάδεο είλαη δηαθνξεηηθέο κεηαμύ ηνπο θαη ζε θακηά πεξίπησζε δελ πξφθεηηαη λα
θαηαρσξήζνπκε δχν θνξέο ηελ ίδηα πιεηάδα. Δπεηδή φκσο κηα πιεηάδα είλαη έλα
ζχλνιν πεδίσλ, κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε πσο ζε θάζε κηα απφ ηηο πιεηάδεο ελφο
πίλαθα, ππάξρεη έλαο ζπλδπαζκφο πεδίσλ κε ηελ αθφινπζε ηδηφηεηα: ν ζπλδπαζκόο
ησλ ηηκώλ απηώλ ησλ πεδίσλ είλαη κνλαδηθόο γηα θάζε εγγξαθή. Σν ζχλνιν
απηψλ ησλ πεδίσλ νλνκάδεηαη superkey ηνπ ζρεζηαθνχ ζρήκαηνο ζην νπνίν
αλαθεξφκαζηε.
4.2.2. Καλόλεο αθεξαηόηεηαο (Integrity constraints)
1. Key constraint: επηβάιιεη ηελ απφδνζε κνλαδηθώλ ηηκώλ ζε φια ηα πεδία
ηνπ πίλαθα πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί ππνςήθηα θιεηδηά. Γελ ζα πξέπεη λα
ππάξρνπλ ζηνλ ίδην πίλαθα δχν εγγξαθέο πνπ λα έρνπλ ηελ ίδηα ηηκή ζηα
ππνςήθηα θιεηδηά ηνπο.
2. Entity integrity constraint: απαγνξεχεη ηελ απφδνζε ηεο ηηκήο NULL, ζην
πξσηεχνλ θιεηδί ηεο εγγξαθήο ηνπ πίλαθα. Σν πξσηεχνλ θιεηδί καο επηηξέπεη
λα μερσξίζνπκε ηηο εγγξαθέο ηνπ πίλαθα, θαη επνκέλσο αλ δχν εγγξαθέο
έρνπλ ηηκή NULL ζην πξσηεχνλ θιεηδί ηνπο, δελ είλαη δπλαηή ε δηάθξηζε
αλάκεζά ηνπο.
3. Referential

integrity

constraint:

αλαθέξεηαη

ζηηο

ζπζρεηίζεηο

πνπ

πθίζηαληαη αλάκεζα ζηνπο πίλαθεο. Αλ ε ηηκή θάπνηνπ πεδίνπ κηαο από ηηο
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εγγξαθέο αλαθέξεηαη ζε εγγξαθή θάπνηνπ άιινπ πίλαθα, απηή ζα πξέπεη
λα είλαη κηα ππάξρνπζα εγγξαθή.
4.2.3. Λνγηθόο ζρεδηαζκόο
Έλα απφ ηα βαζηθά εξσηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε
απηήο ηεο δηαδηθαζίαο (νκαδνπνίεζε ησλ πεδίσλ ησλ ηχπσλ νληφηεηαο θαη
δεκηνπξγία πηλάθσλ γηα ηνπο ηχπνπο νληφηεηαο θαη ζπζρέηηζεο), έρεη λα θάλεη κε
ηελ επηινγή ησλ πεδίσλ πνπ ζα νκαδνπνηεζνχλ θαη ζα ζρεκαηίζνπλ έλα πίλαθα.
Η δηαδηθαζία ηεο ζσζηήο ζρεδίαζεο ηεο δνκήο ησλ πηλάθσλ ηεο βάζεο, έηζη
ψζηε λα ηθαλνπνηεί ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ ηεζεί θαη ηαπηφρξνλα λα είλαη
επέιηθηε θαη απνδνηηθή ζηε ρξήζε ηεο νλνκάδεηαη ινγηθόο ή ελλνηνινγηθόο
ζρεδηαζκόο (conceptual or logical design).
Βαζηθέο αξρέο ζρεδίαζεο ηεο δνκήο ηνπ ρεζηαθνύ Μνληέινπ
1. Οη πίλαθεο πξέπεη λα είλαη νξγαλσκέλνη έηζη ψζηε κηα απιή αλάγλσζε ηνπ
ζρεζηαθνχ ζρήκαηνο λα είλαη αξθεηή γηα λα θαηαιάβνπκε ην είδνο ηεο
πιεξνθνξίαο πνπ θαηαρσξνχκε ζε θάζε πεξίπησζε. Απηφ ζεκαίλεη λα
δεκηνπξγνχκε έλα μερσξηζηφ πίλαθα γηα θάζε ηχπν νληφηεηαο θαη γηα θάζε
ηχπν ζπζρέηηζεο θαη ζε θακηά πεξίπησζε λα κε ζπλδπάδνπκε πεδία
δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ νληφηεηαο ζηνλ ίδην πίλαθα, γηα λα απνθχγνπκε ηελ
εκθάληζε πεξηηηώλ δεδνκέλσλ (redundant data).
2. Η νξγάλσζε ηεο δνκήο ησλ πηλάθσλ πξέπεη λα γίλεηαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε
λα κελ εκθαλίδνληαη ζηηο εγγξαθέο ησλ πηλάθσλ επαλαιακβαλφκελα πεδία.
4.2.4. Καλνληθνπνίεζε
Η δηαδηθαζία ηεο θαλνληθνπνίεζεο (normalization process) πξνηάζεθε απφ
ηνλ Codd ην 1970, θαη ε βαζηθή ηεο ιεηηνπξγία είλαη λα δέρεηαη σο είζνδν ην
ζρεζηαθφ ζρήκα κηαο βάζεο δεδνκέλσλ θαη λα εθαξκφδεη πάλσ ηνπ κηα ζεηξά απφ
ειέγρνπο πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη αλ αλήθεη ή φρη ζε θάπνηα θαλνληθή κνξθή.
Ο Codd εηζήγαγε ηξεηο θαλνληθέο κνξθέο, ηελ πξψηε, ηελ δεχηεξε θαη ηξίηε
θαλνληθή κνξθή νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηηο ζπλαξηεζηαθέο εμαξηήζεηο πνπ
πθίζηαληαη αλάκεζα ζηα πεδία ησλ πηλάθσλ βάζεο, ελψ αξγφηεξα πξνηάζεθαλ
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άιιεο δχν θαλνληθέο κνξθέο, ε ηέηαξηε θαη ε πέκπηε, νη νπνίεο ζηεξίδνληαη ζε
άιινπ είδνπο εμαξηήζεηο (multivalued dependencies θαη join dependencies).
1. Πξψηε θαλνληθή κνξθή: απνκάθξπλζε ησλ επαλαιακβαλφκελσλ πεδίσλ.
2. Γεχηεξε θαλνληθή κνξθή: απνκάθξπλζε φισλ ησλ κεξηθψλ ζπζρεηίζεσλ.
3. Σξίηε θαλνληθή κνξθή: απνκάθξπλζε φισλ ησλ κεηαβαηηθψλ ζπζρεηίζεσλ
4. Σέηαξηε θαλνληθή κνξθή: απνκάθξπλζε φισλ ησλ ζπζρεηίζεσλ κε πεδία
πνιιαπιψλ ηηκψλ.
5. Πέκπηε θαλνληθή κνξθή: απνκάθξπλζε φισλ ησλ ππφινηπσλ αλσκαιηψλ.
4.2.5. Απεηθόληζε ηνπ κνληέινπ νληνηήησλ ζπζρεηίζεσλ ζην ζρεζηαθό
κνληέιν
Η δηαδηθαζία κε ηελ νπνία είλαη δπλαηή ε δεκηνπξγία ηνπ ζρεζηαθνχ
κνληέινπ κηαο βάζεο δεδνκέλσλ, απφ ην κνληέιν νληνηήησλ ζπζρεηίζεσλ, είλαη
γλσζηή σο απεηθόληζε (mapping) ηνπ ελφο κνληέινπ ζην άιιν θαη είλαη έλα απφ
ηα πην ζεκαληηθά ζηάδηα ηνπ ινγηθνχ ζρεδηαζκνχ κηαο βάζεο δεδνκέλσλ.
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5. ΟΡΟΛΟΓΙΑ9

A
Αζθάιεηα Γεδνκέλσλ: Με ηνλ φξν αζθάιεηα ελλννχκε ηελ αζθάιεηα ησλ
δεδνκέλσλ ζε φηη αθνξά ηε ρξήζε ηνπο απφ κε εμνπζηνδνηεκέλα άηνκα. Οη βάζεηο
δεδνκέλσλ δηαζέηνπλ αζθάιεηα πνιιαπιψλ επηπέδσλ.
1. ζε επίπεδν Βάζεο Γεδνκέλσλ. Γηα λα έξζεη ζε επαθή ν ρξήζηεο πξέπεη λα
έρεη ζρεηηθή εμνπζηνδφηεζε.
2. ζε επίπεδν αξρείνπ. Μηα βάζε έρεη πνιιά αξρεία ηα νπνία δελ πξέπεη λα ηα
βιέπνπλ φινη νη ρξήζηεο. Γηα ηα αξρεία πνπ ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί έρνπκε
εηδηθά θιεηδηά (θσδηθνχο) ρσξίο ηα νπνία είλαη αδχλαηε ε ρξήζε ηνπο.
3. ζε επίπεδν record (εγγξαθήο). Έλα αξρείν απνηειείηαη απφ πνιιέο εγγξαθέο.
Μεξηθέο απφ απηέο κπνξεί λα έρνπλ πιεξνθνξίεο πνπ δε πξέπεη λα
εκθαλίδνληαη ζε φινπο ηνπο ρξήζηεο. Γη απηφ ην ιφγν κπνξνχκε λα
επηιέμνπκε θαη λα αζθαιίζνπκε ηηο ζπγθεθξηκέλεο εγγξαθέο.
4. ζε επίπεδν πεδίνπ. Κάζε εγγξαθή απνηειείηαη απφ πνιιά πεδία. Αζθαιίδνπκε
ηα πεδία ηα νπνία δελ ζέινπκε λα είλαη πξνζπειάζηκα απφ φινπο ηνπο
ρξήζηεο.

B
Βάζε δεδνκέλσλ: Μία βάζε Γεδνκέλσλ είλαη κηα ελνπνηεκέλε ζπιινγή δεδνκέλσλ
ε νπνία είλαη θηηαγκέλε ζε θπζηθέο ζρέζεηο δεδνκέλσλ έηζη πνπ λα δίλεη φινπο ηνπο
απαξαίηεηνπο δξφκνπο πξνζπέιαζεο ζε θάζε κνλάδα δεδνκέλσλ κε αληηθεηκεληθφ
ζθνπφ λα ηθαλνπνηεί ηηο δηάθνξεο αλάγθεο φισλ ησλ ρξεζηψλ.

Γ
Γξακκή (row): βιέπε εγγξαθή
Γιώζζα νξηζκνύ δεδνκέλσλ (Data Definition Language, DDL): Γνκηθή κνλάδα
ηεο SQL. Πεξηιακβάλεη εληνιέο πνπ καο επηηξέπνπλ λα πινπνηήζνπκε πίλαθεο,
ζρέζεηο αλάκεζα ζε πίλαθεο, θαη γεληθά φιε ηε δνκή κηαο βάζεο δεδνκέλσλ.

9
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Γιώζζα ρεηξηζκνύ δεδνκέλσλ (Data Manipulation Language, DML): Γνκηθή
κνλάδα ηεο SQL. Δπηηξέπεη ηε δηαρείξηζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο εθαξκνγήο, φπσο ηελ
εηζαγσγή, δηαγξαθή, αλάθηεζε θαη ηξνπνπνίεζε δεδνκέλσλ.

Γ
Γεδνκέλα: ηελ επηζηήκε ηεο Πιεξνθνξηθήο θάζε πιεξνθνξία ραξαθηεξίδεηαη σο
δεδνκέλν (data). Δίλαη ηξφπνη αλαπαξαζηάζεηο ελλνηψλ θαη γεγνλφησλ πνπ κπνξνχλ
λα ππνζηνχλ δηαρείξηζε θαη επεμεξγαζία απφ ηνλ άλζξσπν ή έλα απηνκαηνπνηεκέλν
ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα.
Γηαζέζηκα δεδνκέλα (operational data): είλαη ηα δεδνκέλα κηαο ΒΓ ηα νπνία είλαη
δηαζέζηκα γηα επεμεξγαζία.
Γηάγξακκα νληνηήησλ  ζπζρεηίζεσλ (Entity Relationship Diagram, E-R
Diagram): Σν δηάγξακκα νληνηήησλ - ζπζρεηίζεσλ είλαη έλα εμεηδηθεπκέλν γξαθηθφ
πνπ επεμεγεί ηηο αιιειεμαξηήζεηο κεηαμχ ησλ νληνηήησλ ζε κηα βάζε δεδνκέλσλ. Σα
δηαγξάκκαηα ηνπ E-R ρξεζηκνπνηνχλ εηδηθά ζχκβνια πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηξεηο
δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο πιεξνθνξηψλ. Σα παξαιιειφγξακκα ρξεζηκνπνηνχληαη
ζπλήζσο γηα λα αληηπξνζσπεχζνπλ ηηο νληφηεηεο. Οη ξφκβνη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα
αληηπξνζσπεχζνπλ

ηηο

ζρέζεηο

θαη

ειιείςεηο

ρξεζηκνπνηνχληαη

γηα

λα

αληηπξνζσπεχζνπλ ηηο ηδηφηεηεο.
Γηαρείξηζε αθεξαηόηεηαο (Integrity): Γνκηθή κνλάδα ηεο SQL. Δπηηξέπεη
ιεπηνκεξή έιεγρν ησλ δεδνκέλσλ πνπ θαηαρσξνχληαη ζηε βάζε, έηζη ψζηε λα κε
παξαβηάδνληαη νη θαλφλεο αθεξαηφηεηαο πνπ έρνπκε νξίζεη θαη νη νπνίνη φηαλ
ηεξνχληαη, απνκαθξχλνπλ ηνλ θίλδπλν θαηαρψξεζεο αζπλεπψλ δεδνκέλσλ.
Γνκεκέλε γιώζζα εξσηαπνθξίζεσλ (Structured Query Language, SQL): Η SQL
απνηειεί ζήκεξα ηελ πην δηαδεδνκέλε γιψζζα δηαρείξηζεο ζρεζηαθψλ βάζεσλ
δεδνκέλσλ. Η SQL παξέρεη δπλαηφηεηεο γηα:
1. ηνλ νξηζκφ, ηε δηαγξαθή θαη ηε κεηαβνιή πηλάθσλ θαη θιεηδηψλ,
2. ηε ζχληαμε εξσηήζεσλ (queries),
3. ηελ εηζαγσγή, δηαγξαθή θαη κεηαβνιή ζηνηρείσλ,
4. ηνλ νξηζκφ φςεσλ (views) πάλσ ζηα δεδνκέλα,
5. ηνλ νξηζκφ δηθαησκάησλ πξφζβαζεο,
6. ηνλ έιεγρν ηεο αθεξαηφηεηαο ησλ ζηνηρείσλ,
7. ηνλ έιεγρν ζπλαιιαγψλ (transaction)
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Γπαδηθό αξηζκεηηθό ζύζηεκα: Σν αξηζκεηηθφ ζχζηεκα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη
ππνινγηζηέο. ην ζχζηεκα απηφ ππάξρνπλ κφλν δχν αξηζκνί. Σν 0 θαη ην 1. Ο θάζε
έλαο απφ απηνχο απνηειεί ηε ζηνηρεηψδε πνζφηεηα πιεξνθνξίαο πνπ κπνξεί λα
απνζεθεπηεί ζηνλ ππνινγηζηή θαη νλνκάδεηαη bit. Η ακέζσο κεγαιχηεξε κνλάδα
πιεξνθνξίαο είλαη ην byte, ίζν κε 8 bits.

Δ
Δγγξαθή (Record): Κάζε γξακκή ζε έλαλ πίλαθα κηαο ΒΓ νλνκάδεηαη εγγξαθή θαη
πεξηέρεη φια ηα δεδνκέλα πνπ πεξηγξάθνπλ κηα ζπγθεθξηκέλε θαηαρψξηζε ηνπ
πίλαθα.
Δπίπεδν όςεο: Δίλαη ν θαζνξηζκφο ηνπ ηκήκαηνο ηεο ΒΓ πνπ ζα είλαη νξαηφ ζε θάζε
ρξήζηε. Απηφ βξίζθεη εθαξκνγή ζε κεγάιεο βάζεηο δενκέλσλ κε πνιχπινθε
ζρεδίαζε θαη κεγάιν αξηζκφ ρξεζηψλ. Ο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν γίλεηαη ν δηαρσξηζκφο
ησλ ρξεζηψλ έρεη ζρέζε κε δεηήκαηα αζθαιείαο ηεο ΒΓ.

Κ
Καλνληθνπνίεζε (normalization process): Δίλαη ε δηαδηθαζία εθείλε ε νπνία
βνεζάεη ζηε κεηαηξνπή κηαο ζρέζεο κε πξνβιήκαηα, ζε δχν ή πεξηζζφηεξεο ζρέζεηο
απαιιαγκέλεο απηψλ ησλ πξνβιεκάησλ.
Καλόλεο αθεξαηόηεηαο (integrity constraints): Οη θαλφλεο αθεξαηφηεηαο ελφο
ζρεζηαθνχ ζρήκαηνο κηαο ΒΓ δηαζθαιίδνπλ ηε ζπλέπεηα ησλ δεδνκέλσλ ηεο βάζεο
θαη είλαη:
1. απφδνζε κνλαδηθψλ ηηκψλ ζε φια ηα πεδία πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί
ππνςήθηα θιεηδηά.
2. απαγφξεπζε ηεο απφδνζεο ηεο ηηκήο NULL ζην πξσηεχνλ θιεηδί θάζε
εγγξαθήο ηνπ πίλαθα.
3. εάλ ε ηηκή θάπνηνπ πεδίνπ κηαο απφ ηηο εγγξαθέο ελφο πίλαθα αλαθέξεηαη ζε
εγγξαθή θάπνηνπ άιινπ πίλαθα, απηή ζα πξέπεη λα είλαη κηα ππάξρνπζα
εγγξαθή.

Λ
Λεηηνπξγηθέο

κνλάδεο:

Γηα

ηελ

απηνκαηνπνίεζε

ζχλζεησλ

εξγαζηψλ

ρξεζηκνπνηείηαη ε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ VBA (Visual Basic for Applications).
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Με ηε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ VBA δεκηνπξγνχληαη δηάθνξα «πξνγξάκκαηα» ηα
νπνία ζα εθηεινχλ ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο ρξεζηκνπνηψληαο ηα πεξηερφκελα ηεο ΒΓ.
Ο θψδηθαο απηψλ ησλ πξνγξακκάησλ απνζεθεχεηαη ζε ζηνηρεία ηεο ΒΓ πνπ
νλνκάδνληαη ιεηηνπξγηθέο κνλάδεο.
Λεπθέο ηηκέο (NULL values): Μηα ηηκή ελφο πίλαθα , κπνξεί λα είλαη ζπγθεθξηκέλε
ή φρη. ηε δεχηεξε πεξίπησζε ιέκε φηη ε ηηκή είλαη ΛΔΤΚΗ (NULL). Όηαλ
εγγξάθνπκε ηηκέο ζε έλαλ πίλαθα θαη κηα ηηκή καο είλαη άγλσζηε, ηφηε ζηε ζέζε ηεο
δελ εγγξάθνπκε ηίπνηε. Οη ιεπθέο ηηκέο πξνθχπηνπλ φηαλ ζε κηα ζέζε ηνπ πίλαθα δελ
έρνπκε εγγξάςεη θάπνηα ηηκή, ε ζέζε δει. είλαη άδεηα. Οη ηηκέο απηέο δελ πξέπεη λα
ζπγρένληαη κε ηα θελά ηα νπνία είλαη ζπγθεθξηκέλεο ηηκέο.
Λνγηζκηθό (Software): Αλάκεζα ζην ρξήζηε θαη ηε Βάζε Γεδνκέλσλ φπσο απηή
είλαη ηνπνζεηεκέλε ζηνλ Η/Τ ππάξρεη κηα ζεηξά απφ πξνγξάκκαηα ηα νπνία βνεζνχλ
ηνπο ρξήζηεο ζηε ρξήζε ηεο Βάζεο Γεδνκέλσλ. Σα πξνγξάκκαηα απηά απνηεινχλ ην
χζηεκα Γηνίθεζεο ησλ Βάζεσλ Γεδνκέλσλ ΓΒΓ (Data Base Management System
DBMS). Οηηδήπνηε ζέιεη λα θάλεη ν ρξήζηεο κε ηε βάζε δεδνκέλσλ γίλεηαη κέζσ
ηνπ ΓΒΓ.
Λνγηθά ραξαθηεξηζηηθά ΒΓ: Κάζε πεδίν δεδνκέλσλ παίξλεη κηα ζπγθεθξηκέλε ηηκή
απφ έλα ρψξν δπλαηψλ ηηκψλ. Η ηηκή ελφο πεδίνπ δεδνκέλσλ κπνξεί λα είλαη:
1. Αξηζκεηηθή
2. Αιθαβεηηθή
3. Αιθαξηζκεηηθή
Λνγηθό επίπεδν ζρεδηαζκνύ ΒΓ: ην επίπεδν ινγηθνχ ζρεδηαζκνχ θαζνξίδνπκε πνηα
δεδνκέλα ζα απνζεθεπηνχλ ζηε βάζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη πνηεο είλαη νη ζρέζεηο πνπ
πθίζηαληαη κεηαμχ ηνπο. Η δηαθνξά αλάκεζα ζην θπζηθφ θαη ινγηθφ επίπεδν έρεη λα
θάλεη κε ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ησλ δεδνκέλσλ: ζην θπζηθφ επίπεδν θαζνξίδνπκε πσο
ηα δεδνκέλα ζα απνζεθεπηνχλ ζηε βάζε ηνπ ζπζηήκαηνο, ελψ ζην ινγηθφ επίπεδν
θαζνξίδνπκε πνηα είλαη απηά ηα δεδνκέλα.

Ξ
Ξέλν θιεηδί (foreign key): Σν μέλν θιεηδί είλαη έλα πεδίν απφ ζρεηηθφ πίλαθα πνπ
ηαηξηάδεη κε ην πεδίν ηνπ πξσηεχνληνο θιεηδηνχ ελφο άιινπ ζρεηηθνχ πίλαθα. Μπνξεί
λα ρξεζηκνπνηεζεί σο ζεκείν αλαθνξάο ηνπ ζρεηηθνχ πίλαθα.
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Ο
Οληόηεηα (entity): Μηα νληφηεηα κπνξεί λα νξηζηεί σο κηα απηφλνκε θαη
απζχπαξθηε κνλάδα ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ ε νπνία κπνξεί λα ζεσξεζεί σο πνκπφο θαη
σο απνδέθηεο ηεο πιεξνθνξίαο. Μπνξεί λα είλαη έκςπρε (καζεηήο), άςπρε
(κάζεκα), αιιά θαη πην γεληθή (ζρνιηθή κνλάδα).
Οξηζκόο όςεσλ ηεο βάζεο (view definition): Γνκηθή κνλάδα ηεο SQL. Δπηηξέπεη ηε
δεκηνπξγία φςεσλ ηεο βάζεο δεδνκέλσλ νη νπνίνη νξίδνληαη σο εηθνληθνί πίλαθεο νη
νπνίνη πεξηέρνπλ δεδνκέλα απφ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο πίλαθεο ηεο βάζεο.
Οξηζκόο εμνπζηνδνηήζεσλ (authorization): Γνκηθή κνλάδα ηεο SQL. Δπηηξέπεη ηε
δεκηνπξγία νκάδσλ ρξεζηψλ θαη ηελ απφδνζε δηαθνξεηηθψλ δηθαησκάησλ
πξφζβαζεο ζε θάζε έλαλ απφ απηνχο, πξνθεηκέλνπ ε θάζε νκάδα ρξεζηψλ, λα
δηαρεηξίδεηαη κφλν ηα δηθά ηεο δεδνκέλα.

Π
Πεδίν  θιεηδί (key attribute): Γηα θάζε ηχπν νληφηεηαο ππάξρνπλ θαηαρσξεκέλα
ζηε ΒΓ δεθάδεο ή εθαηνληάδεο ζηηγκηφηππα γηα απηή ηελ νληφηεηα. Δπεηδή φια ηα
ζηηγκηφηππα ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ ίδηα δνκή θαη νξγάλσζε ηεο πιεξνθνξίαο πνπ
πεξηέρνπλ, ζα πξέπεη κε θάπνην ηξφπν λα δηαθξηζνχλ κεηαμχ ηνπο. Απηφ γίλεηαη κε ηε
ρξήζε ελφο εθ ησλ πεδίσλ πνπ πεξηέρνληαη ζην ζρήκα απηήο ηεο νληφηεηαο πνπ
ιέγεηαη πεδίν  θιεηδί, ην νπνίν πεξηέρεη κνλαδηθή ηηκή γηα θάζε ζηηγκηφηππν.
Πίλαθαο (table): Όια ηα δεδνκέλα πνπ θαηαρσξνχληαη ζε κηα ΒΓ απνζεθεχνληαη ζε
έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο πίλαθεο. Έλαο πίλαθαο είλαη κηα ζπιινγή δεδνκέλσλ πνπ
πεξηγξάθνπλ νκνεηδή αληηθείκελα.
Πιεηάδα (tuples): Κάζε γξακκή ηνπ πίλαθα ηεο ΒΓ ζηελ νξνινγία ηνπ ρεζηαθνχ
Μνληέινπ νλνκάδεηαη πιεηάδα.
Πιενλαζκαηηθά ή πεξηηηά δεδνκέλα (redundant data): κε ηνλ φξν πιενλαζκαηηθά
δεδνκέλα ελλννχκε ηηο δηπιέο ή πνιιαπιέο εγγξαθέο ζε κηα ΒΓ. Σα ίδηα δεδνκέλα
δελ πξέπεη λα θαηαρσξνχληαη ζηε ΒΓ δηφηη αλαθχπηνπλ δχν ζνβαξά πξνβιήκαηα. 1)
άζθνπε ζπαηάιε απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ ζην ζθιεξφ δίζθν ηνπ Η/Τ θαη 2) θίλδπλνο
δεκηνπξγίαο αζπλεπψλ δεδνκέλσλ (inconsistent data).
Πιεξνθνξία: Δίλαη δεδνκέλα πνπ αλαθηνχκε απφ κηα ΒΓ, ηα νπνία είλαη
νξγαλσκέλα κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα έρνπλ λφεκα γηα ην άηνκν πνπ ηα εμεηάδεη. ε
κηα ΒΓ απνζεθεχνπκε δεδνκέλα θαη αλαθηνχκε πιεξνθνξίεο.
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Πνιιαπιόηεηα (cardinality): Καζνξίδεη ην πιήζνο ησλ ζηηγκηφηππσλ ελφο ηχπνπ
ζπζρέηηζεο ζηνλ νπνίν κηα νληφηεηα κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη.
Πεδίν: Έλαο πίλαθαο ρσξίδεηαη ζε γξακκέο θαη ζηήιεο . Κάζε γξακκή αληηζηνηρεί ζε
κηα εγγξαθή. Κάζε ζηήιε αληηζηνηρεί ζε έλα πεδίν. Πεδία επνκέλσο είλαη νη ζηήιεο
ελφο πίλαθα ΒΓ ζηηο νπνίεο θαηαρσξνχληαη νη ηηκέο γηα έλα ζπγθεθξηκέλν
ραξαθηεξηζηηθφ ηλ εγγξαθψλ ηνπ πίλαθα.
Πξσηεύνλ θιεηδί (primary key): Η επηινγή ελφο πεδίνπ, απφ ην ζχλνιν ησλ πεδίσλ
πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο ππνςήθηα θιεηδηά, νλνκάδεηαη πξσηεχνλ θιεηδί
ηνπ ζρήκαηνο ηεο ζρέζεο.


ηήιε (column): Βιέπε πεδίν
πζρέηηζε (relationship): Δίλαη ε δηαδηθαζία εθείλε ε νπνία θαζνξίδεη κε πνην
ηξφπν νη ηχπνη νληφηεηαο κηαο ΒΓ ζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο.
ρήκα (schema): Κάζε ηχπνο νληφηεηαο πεξηγξάθεηαη απφ έλα φλνκα θαη απφ ην
ζχλνιν ησλ πεδίσλ πνπ πεξηέρεη. Σν ζχλνιν απηήο ηεο πιεξνθνξίαο νξίδεη ην ζρήκα
γηα ην ζπγθεθξηκέλν ηχπν πιεξνθνξίαο.
ηηγκηόηππα (instances): Σα δεδνκέλα πνπ θαηαρσξνχληαη ζηε ΒΓ θαη γηα ηα νπνία
ηα πεδία ηχπνπ νληφηεηαο παίξλνπλ εληειψο ζπγθεθξηκέλεο ηηκέο, απνηεινχλ
ζηηγκηφηππα απηνχ ηνπ ζρήκαηνο.
πλαξηεζηαθή εμάξηεζε (functional dependency): Οξίδεηαη σο κηα ζπζρέηηζε
αλάκεζα ζηα πεδία ελφο πίλαθα. ε έλαλ νπνηνδήπνηε πίλαθα κηαο ζρεζηαθήο βάζεο
δεδνκέλσλ φια ηα πεδία ηνπ πίλαθα πνπ δελ αλήθνπλ ζην πξσηεχνλ θιεηδί ηνπ,
εμαξηψληαη ζπλαξηεζηαθά απφ ηα πεδία ηνπ πξσηεχνληνο θιεηδηνχ.
πζηήκαηα Βάζεσλ δεδνκέλσλ (κνξθέο νξγάλσζεο):
α)ύζηεκα

ηειεπεμεξγαζίαο

(teleprocessing

system):

Έρεη

ζθνπφ

ηελ

εμππεξέηεζε πνιιψλ ρξεζηψλ. ην ζχζηεκα απηφ έρνπκε έλαλ θεληξηθφ ππνινγηζηή
ζηνλ νπνίν βξίζθεηαη ην χζηεκα Γηνίθεζεο Βάζεσλ Γεδνκέλσλ (ΓΒΓ) θαζψο θαη
ε ίδηα ε βάζε (ηα δεδνκέλα δειαδή). Ο θάζε ρξήζηεο έρεη έλα ηεξκαηηθφ άκεζα
ζπλδεκέλν κε ηνλ θεληξηθφ ππνινγηζηή. Όιεο νη επεμεξγαζίεο ησλ δεδνκέλσλ
γίλνληαη απφ ηνλ θεληξηθφ Η/Τ. Σνπηθά ζην ηεξκαηηθφ δελ γίλεηαη θακηά
επεμεξγαζία, φια κεηαβηβάδνληαη ζην ΓΒΓ.
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β)Σν ζύζηεκα πειάηεο εμππεξεηεηήο (the client server system): ην ελ ιφγσ
ζχζηεκα ην ηεξκαηηθφ ηνπ θάζε ρξήζηε πειάηε (client) θαη ν θεληξηθφο ππνινγηζηήο
είλαη ζπλδεκέλα κεηαμχ ηνπο ζε έλα ηνπηθφ δίθηπν.
Η ΒΓ θαζψο θαη ην ΓΒΓ βξίζθνληαη ζηνλ θεληξηθφ ππνινγηζηή θαη είλαη θάησ απφ
ηνα απφιπην έιεγρφ ηνπ. Όιεο νη ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ ζηε βάζε πρ
εηζαγσγή λέσλ δεδνκέλσλ, αιιαγέο δεδνκέλσλ θιπ γίλνληαη απνθιεηζηηθά απφ ηνλ
θεληξηθφ Η/Τ. Ο ππνινγηζηήο ηνπ ρξήζηε πειάηε ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνπηθή
επεμεξγαζία ζηνηρείσλ. Ο θεληξηθφο ππνινγηζηήο εμππεξεηεηήο δέρεηαη ηηο
απαηηήζεηο ηνπ ρξήζηε  πειάηε ηηο επεμεξγάδεηαη θαη επηζηξέθεη ηα απνηειέζκαηα.
γ)ύζηεκα θαηαλνκήο πόξσλ (resource sharing system): ην ζχζηεκα απηφ
γίλεηαη αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ δηθηχνπ. Κάζε Η/Τ πξέπεη λα δηαζέηεη
πξφγξακκα εθαξκνγήο, χζηεκα Γηνίθεζεο Βάζεο Γεδνκέλσλ (ΓΒΓ) θαη
ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ηνπ δηθηχνπ.
ηελ πεξίπησζε απηή ν εμππεξεηεηήο (server) δελ είλαη ν δηαρεηξηζηήο ηεο βάζεο,
αιιά ηα θαζήθνληά ηνπ πεξηνξίδνληαη ζηε δηαθίλεζε αξρείσλ ηεο βάζεο πξνο ηνπο
Η/Τ πειάηεο.
δ) ύζηεκα θαηαλεκεκέλεο ΒΓ (distributed data base system): ην ελ ιφγσ
ζχζηεκα ε ΒΓ είλαη θαηαλεκεκέλε (γεσγξαθηθά) ζε πνιινχο ππνινγηζηέο. Κάζε
ππνινγηζηήο επεμεξγάδεηαη ηφζν ην πξφγξακκα εθαξκνγήο ηνπ πειάηε, φζν θαη ηηο
αλαθνξέο ζηε βάζε
ρεζηαθή άιγεβξα (relational algebra): Οξίδεηαη σο έλα ζχλνιν πξάμεσλ κε ηηο
νπνίεο κπνξνχκε λα δηαρεηξηζηνχκε ηα δεδνκέλα ησλ πηλάθσλ κηαο ζρέζεο ΒΓ. Απηή
ε δηαρείξηζε πεξηιακβάλεη ηελ επηινγή γξακκψλ θαη ζηειψλ νη νπνίεο πιεξνχλ
θάπνηα ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα, ηφζν απφ έλα απιφ πίλαθα φζν θαη απφ ην
ζπλδπαζκφ δχν ή πεξηζζφηεξσλ πηλάθσλ. Δθφζνλ έλα πίλαθαο δηαζέηεη φιεο ηηο
ηδηφηεηεο ελφο ζπλφινπ, κπνξνχκε λα εθαξκφζνπκε πάλσ ζηηο ΒΓ φιεο ηηο γλσζηέο
πξάμεηο απφ ηε ζεσξία ζπλφισλ θαη νη νπνίεο είλαη:
1. ε έλσζε (union)
2. ε ηνκή (intersection)
3. ε δηαθνξά (difference) θαη
4. ην θαξηεζηαλφ γηλφκελν (Cartesian product)
Η άιιε θαηεγνξία πξάμεσλ πνπ απνηεινχλ ηκήκα ηεο ζρεζηαθήο άιγεβξαο
πεξηιακβάλεη δηαδηθαζίεο νη νπνίεο έρνπλ νξηζηεί εηδηθά γηα ην ζρεζηαθφ κνληέιν ΒΓ
θαη είλαη:
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1. ε επηινγή (select)
2. ε πξνβνιή (project)
3. ε ζχδεπμε (join) θαη
4. ε δηαίξεζε (division)

Σ
Σύπνη δεδνκέλσλ: Δίλαη ην είδνο ησλ δεδνκέλσλ πνπ κπνξεί ν ρξήζηεο λα
θαηαρσξίζεη ζε έλα πεδίν. Οη πην ζπλεζηζκέλνη ηχπνη δεδνκέλσλ είλαη:
1. Αθέξαηνη αξηζκνί (integer)
2. Πξαγκαηηθνί αξηζκνί (real)
3. Υαξαθηήξεο (char)
4. Λέμεηο θαη θξάζεηο (string)
5. Ηκεξνκελία (date)

Τ
Τιηθό (hardware): Με ηνλ φξν απηφ ελλννχκε ηηο δεπηεξεχνπζεο κλήκεο νη νπνίεο
ιεηηνπξγνχλ ζαλ απνζήθεο γηα ηα δεδνκέλα ηεο ΒΓ θαη ηέηνηεο είλαη νη ζθιεξνί
δίζθνη, νπηηθνί δίζθνη θιπ. Αθφκε ζην Τιηθφ κπνξνχκε λα πεξηιάβνπκε θαη ηηο
αληίζηνηρεο κνλάδεο ειέγρνπ ησλ κνλάδσλ απηψλ, ηα θαλάιηα εηζφδνπ/εμφδνπ θιπ.
Γεληθά ζεσξνχκε φηη κηα ΒΓ είλαη πνιιή κεγάιε ψζηε λα ρσξάεη νιφθιεξε ζηελ
θεληξηθή κλήκε ηνπ Η/Τ.
Τπνςήθηα θιεηδηά (candidate keys): ε έλαλ πίλαθα κηαο ΒΓ ππάξρνπλ
πεξηζζφηεξα απφ έλα πεδία πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο πεδία θιεηδηά κηαο
ζρέζεο. Σα πεδία απηά νλνκάδνληαη ππνςήθηα θιεηδηά.

Φ
Φόξκα (Form): Γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηεο δηαδηθαζίαο θαηαρψξεζεο θαη
επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ κηαο βάζεο, ζρεδηάδεηαη απφ ηνλ πξνγξακκαηηζηή ηεο
ΒΓ, έλα πξφηππν ζην νπνίν θαζνξίδνπκε ηα δεδνκέλα πνπ ζέινπκε λα
θαηαρσξίζνπκε, λα αλαδεηήζνπκε ή λα επεμεξγαζηνχκε. Μηα θφξκα είλαη άκεζα
ζπλδεκέλε κε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο πίλαθεο θαη εκθαλίδεη ζπγθεληξσκέλα ηα
ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ θάζε εγγξαθή.
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Φπζηθό επίπεδν ζρεδίαζεο ΒΓ: είλαη ν θαζνξηζκφο ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ηα
δεδνκέλα ηεο βάζεο ζα απνζεθεχνληαη ζην ζχζηεκα. ην επίπεδν απηφ θαζνξίδνπκε
ηνπο ηχπνπο ησλ δεδνκέλσλ ηεο βάζεο θαη ηνπο αιγφξηζκνπο δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ.

Υ
Υξήζηεο: Υσξίδνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: α) ηνλ πξνγξακκαηηζηή εθαξκνγψλ, β)
ηνπο απινχο ρξήζηεο θαη γ) ηνλ ππεχζπλν ηεο Β.Γ.
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6. ΑΝΑΠΑΡΑΣΑΗ
ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ

ΣΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

ΣΙ

ΒΑΔΙ

ηελ ελφηεηα απηή γίλεηαη κηα ζχληνκε παξνπζίαζε ησλ Μνληέισλ Βάζεσλ
Γεδνκέλσλ πνπ βξίζθνληαη ζπρλφηεξα ζε ρξήζε.
6.1. Ιεξαξρηθό κνληέιν δεδνκέλσλ10
Γεληθά: Σν ηεξαξρηθφ κνληέιν (hierarchical) έρεη κηα ηεξαξρηθή δνκή πνπ
ζπκίδεη δέλδξν. Οη νληφηεηεο κνηάδνπλ κε απνιήμεηο απφ θιαδηά δέλδξσλ θαη
ηνπνζεηνχληαη ζε επίπεδα ηεξαξρίαο. Σα θιαδηά παξηζηάλνπλ ηηο ζπζρεηίζεηο
αλάκεζα ζηηο νληφηεηεο.
Απφ κηα νληφηεηα πνπ βξίζθεηαη ζ’ έλα αλψηεξν επίπεδν εθθηλνχλ πνιιά
θιαδηά, θαζέλα απφ ηα νπνία θαηαιήγεη ζε κηα νληφηεηα πνπ βξίζθεηαη ζ’ έλα
ρακειφηεξν επίπεδν. Αιιά, ζε θάζε νληφηεηα πνπ βξίζθεηαη ζ’ έλα ρακειφηεξν
επίπεδν αληηζηνηρεί κία θαη κφλν νληφηεηα πνπ βξίζθεηαη ζ’ έλα αλψηεξν επίπεδν. Σν
κνληέιν απηφ ήηαλ ην πξψην πνπ εκθαλίζηεθε αιιά ζήκεξα ζεσξείηαη δχζρξεζην
θαη μεπεξαζκέλν.
ε θάζε εγγξαθή, ηα δεδνκέλα νξγαλψλνληαη ζε ηκήκαηα (segments). ηνλ
ρξήζηε, θάζε εγγξαθή κνηάδεη ζαλ έλα νξγαλφγξακκα κε έλα βαζηθφ ηκήκα (root
segment) ζηελ θνξπθή ηνπ. Η νξγάλσζε ησλ δεδνκέλσλ γίλεηαη κε βάζε ηε ζρέζε
«παηέξαο – παηδί».
Γείθηεο (pointers): ε έλα ηεξαξρηθφ κνληέιν ΓΒΓ, ηα δεδνκέλα
ζπλδένληαη θπζηθά κεηαμχ ηνπο κέζσ κηαο ζεηξάο δεηθηψλ πνπ νξίδνπλ ζχλνια απφ
ζρεηηθά ηκήκαηα δεδνκέλσλ. Οη δείθηεο απηνί είλαη δεδνκέλα πνπ επηζπλάπηνληαη
ζην ηέινο ελφο ηκήκαηνο δεδνκέλσλ (ηνπ «παηέξα») θαη δίλνπλ ηε θπζηθή δηεχζπλζε
ζρεηηθψλ ηκεκάησλ δεδνκέλσλ (ησλ «παηδηψλ»).
Οξηζκνί:
Δγγξαθή: είλαη κηα ζπιινγή απφ ηηκέο πεδίσλ πνπ πεξηγξάθνπλ κηα νληφηεηα ή
ζπζρέηηζε.
Σύπνο εγγξαθώλ: είλαη ε δνκή ελφο ζπλφινπ εγγξαθψλ.
ηηγκηόηππν ηύπνπ ζπζρεηίζεσλ γνλέα – παηδηνύ: κηα (1) εγγξαθή ηχπνπ – γνλέα
θαη 0-Ν εγγξαθέο ηχπνπ- παηδηνχ.

10

Λάδνο Κ. Δ. Μαζήκαηα Βάζεσλ Γεδνκέλσλ, Θεζζαινλίθε 1999
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Ιεξαξρηθό ρήκα ή Ιεξαξρία: είλαη έλα πιήζνο ηχπσλ εγγξαθψλ θαη ζπζρεηίζεσλ
γνλέα – παηδηνχ.

Ιεραρχικό
Μοντέλο
Βάςησ
Δεδομένων

ρήκα 4: Ιεξαξρηθφ κνληέιν ΒΓ

Ιδηόηεηεο ελόο ηεξαξρηθνύ ζρήκαηνο:
1. Τπάξρεη έλαο ηχπνο εγγξαθψλ πνπ ιέγεηαη ξίδα θαη είλαη απνθιεηζηηθά
γνλέαο.
2. Κάζε ηχπνο εγγξαθψλ κπνξεί λα είλαη «παηδί» ζε αθξηβψο έλα γνλέα.
3. Κάζε ηχπνο εγγξαθψλ γνλέα κπνξεί λα έρεη πεξηζζφηεξα απφ 1 παηδηά.
4. Αλ έλαο γνλέαο έρεη πεξηζζφηεξα απφ 1 παηδηά, ηφηε απηά είλαη ζε δηάηαμε.
5. Έλαο ηχπνο εγγξαθψλ πνπ δελ έρεη παηδηά, ιέγεηαη θχιιν ηνπ ζρήκαηνο.
Ιεξαξρηθό ζρήκα δεδνκέλσλ: είλαη κηα δελδξηθή δνκή δεδνκέλσλ φπνπ:
Ο θφκβνο είλαη έλαο ηχπνο εγγξαθψλ
Η αθκή είλαη κηα ζρέζε γνλέα παηδηνχ
Πεξηνξηζκνί αθεξαηόηεηαο ζην ηεξαξρηθό ΜΓ
1. Μφλν νη «ξίδεο» κπνξνχλ λα κελ έρνπλ εγγξαθή – γνλέα
2. Μηα εγγξαθή παηδί εηζάγεηαη κφλν θάησ απφ ην γνλέα ηεο
3. Η δηαγξαθή ηνπ γνλέα ζπλεπάγεηαη δηαγξαθή φισλ ησλ παηδηψλ
4. Αλ κηα εγγξαθή-παηδί έρεη δχν ή πεξηζζφηεξεο εγγξαθέο-γνλέα (ηνπ ίδηνπ
ηχπνπ), ηφηε απηή ηεξείηαη ζε φζα αληίγξαθα, φζα θαη νη γνλείο
5. Δπηηξέπνληαη «εηθνληθνί» γνλείο (εγγξαθέο πνπ παξεκβάιινληαη κεηαμχ
ζεκαζηνινγηθνχ γνλέα θαη παηδηνχ)
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6. Κάζε ηχπνο εγγξαθήο κπνξεί λα είλαη εηθνληθφο γνλέαο κφλν γηα έλαλ
(δηαθνξεηηθφ) ηχπν εγγξαθήο
6.2.Γηθηπαθό κνληέιν δεδνκέλσλ
Δίλαη πξντφλ κηαο νκάδαο εξγαζίαο DBTG (Database Task Group) ηνπ
νξγαληζκνχ CODASYL (1971), ην νπνίν αλαζεσξήζεθε ηα έηε 1978 & 1981. Ωο
γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ ρξεζηκνπνηήζεθε ε COBOL.
Γεληθά: Δίλαη κηα παξαιιαγή ηνπ ηεξαξρηθνχ κνληέινπ. ην δηθηπαθφ
(network) κνληέιν, ηα ζηνηρεία ηνπνζεηνχληαη ζ’ έλα επίπεδν ηεξαξρίαο, αιιά
θάζε ζηνηρείν κπνξεί λα ζπζρεηηζηεί κε πνιιά ζηνηρεία είηε ζ’ έλα θαηψηεξν ή ζ’
έλα αλψηεξν επίπεδν. Ιδηαίηεξα ρξήζηκν γηα πνιιαπιέο ζρέζεηο. Έλα «παηδί»
κπνξεί λα έρεη πάλσ απφ έλαλ «παηέξα».

Δικτυακό
μοντέλο
Βάςησ
Δεδομένων

ρήκα 5: Γηθηπαθφ κνληέιν ΒΓ

Πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα
Διαρηζηνπνίεζε πιενλαζκνχ δεδνκέλσλ θαη κείσζε ηνπ ρξφλνπ
απφθξηζεο.
Ραγδαία αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ δεηθηψλ, κε απνηέιεζκα ε ζπληήξεζε
θαη ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο λα γίλεηαη ζπρλά πνιχπινθε.
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ύληνκε αλαθνξά ζην Γηθηπαθό ΜΓ
Γχν δνκέο δεδνκέλσλ: εγγξαθέο θαη ζχλνια.
Δγγξαθή (record) είλαη κηα νκάδα ζπζρεηηδφκελσλ ηηκψλ δεδνκέλσλ. Μηα
πεξηγξαθή κηαο νκάδαο νλνκάδεηαη ηχπνο εγγξαθήο (record type). Σα επηκέξνπο
ζηνηρεία ελφο ηχπνπ εγγξαθήο ιέγνληαη ζηνηρεία δεδνκέλσλ (data items) ή
γλσξίζκαηα (attributes).
Παξάδεηγκα:
Γειηίν Σαπηφηεηαο (γεληθά) -> ηχπνο εγγξαθήο «Σαπηφηεηα»
Γειηίν Σαπηφηεηαο ηνπ θ. Παπαδφπνπινπ -> εγγξαθή
ηνηρεία δεδνκέλσλ: φλνκα, επψλπκν, παηξψλπκν, κεηξψλπκν, εκ. γέλλεζεο θιπ
ύλνια
Σχπνο ζπλφινπ (set type): ε πεξηγξαθή κηαο ζπζρέηηζεο 1:Ν κεηαμχ δχν ηχπσλ
εγγξαθψλ: {φλνκα, ηχπνο 1: «ηδηνθηήηεο», ηχπνο 2: «κέινο»}
Οη ζπζρεηίζεηο κεηαμχ δεδνκέλσλ είλαη δηαθνξεηηθέο σο πξνο ηελ πνιιαπιφηεηα:
Γειηίν ηαπηόηεηαο – θπζηθό πξόζσπν
Έλα θπζηθφ πξφζσπν έρεη κφλν έλα δειηίν ηαπηφηεηαο
Έλα δειηίν ηαπηφηεηαο αληηζηνηρεί κφλν ζε έλα θπζηθφ πξφζσπν
πνπδαζηήο – ρνιή
Έλαο ζπνπδαζηήο ζπνπδάδεη ζε κηα ζρνιή
ε κηα ζρνιή ζπνπδάδνπλ πνιινί ζπνπδαζηέο
Οη ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ δεδνκέλσλ είλαη δηαθνξεηηθέο σο πξνο ηνπο πξννξηζκνχο:
Γελ κπνξεί λα ππάξρεη Γειηίν Σαπηφηεηαο πνπ δελ αληηζηνηρεί ζε θπζηθφ
πξφζσπν
Γελ κπνξεί λα ππάξρεη θπζηθφ πξφζσπν πνπ δελ έρεη Γειηίν Σαπηφηεηαο
ε κηα ζρνιή κπνξεί λα κε θνηηνχλ ζπνπδαζηέο
ε κηα ζρνιή δελ κπνξεί λα θνηηνχλ πάλσ απφ 1000 ζπνπδαζηέο
Σα ζχλνια ηνπ δηθηπαθνχ κνληέινπ δεδνκέλσλ έρνπλ έλα δηαθεθξηκέλν
ζηνηρείν, είλαη δηαηεηαγκέλα θαη δηαθέξνπλ απφ ηα ζχλνια κε ηε καζεκαηηθή
έλλνηα. Τπάξρεη έλα ηδηαίηεξν ζχλνιν, ην χζηεκα.
χλνια κε ηδηνθηήηε ην χζηεκα
εκεία εηζφδνπ ζηε Βάζε Γεδνκέλσλ
Μέζν δηάηαμεο εγγξαθψλ
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Η αλαπαξάζηαζε ζπλφισλ γίλεηαη κε:
πλήζσο θπθιηθέο θηλήζεηο
Γηπιά ζπλδεκέλεο θπθιηθέο ιίζηεο
Γείθηεο πξνο ηδηνθηήηε
πλερφκελεο εγγξαθέο κεηά ηελ εγγξαθή – ηδηνθηήηε
Πίλαθεο δεηθηψλ πνπ απνζεθεχνληαη κε ηελ εγγξαθή ηδηνθηήηε
Δπξεηήξηα
6.3.ρεζηαθό κνληέιν δεδνκέλσλ
Πξνηάζεθε απφ ηνλ Ted Codd (IBM) ην 1970
Γεληθά: Η αλαπαξάζηαζε φισλ ησλ δεδνκέλσλ γίλεηαη κέζσ δηζδηάζηαησλ
πηλάθσλ πνπ νλνκάδνληαη «ζρέζεηο» (relations). Μπνξεί λα ζπζρεηίζεη δεδνκέλα
ηέηνησλ πηλάθσλ, αξθεί νη πίλαθεο απηνί λα έρνπλ θνηλφ ζηνηρείν δεδνκέλσλ.
Σν

ζρεζηαθφ

(relational)

κνληέιν

έρεη

επηθξαηήζεη

ζήκεξα

ζηελ

αλαπαξάζηαζε ησλ δεδνκέλσλ θαζψο δηαζέηεη ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα σο πξνο ηα
άιια δχν θαη νη βάζεηο δεδνκέλσλ πνπ ζρεδηάδνληαη ζχκθσλα κε απηφ απνθαινχληαη
ζρεζηαθέο (relational databases). Με ηηο ζρεζηαθέο βάζεηο δεδνκέλσλ δηαζέηνπκε
έλαλ ζαθή, απιφ θαη εχθνια θαηαλνεηφ ηξφπν γηα λα κπνξέζνπκε λα
αλαπαξαζηήζνπκε θαη λα δηαρεηξηζηνχκε ηα δεδνκέλα καο. Τζηεξνχλ κφλν ζε
ηαρχηεηα ππνινγηζκψλ θαη ζε ρψξν απνζήθεπζεο, αιιά κφλν φηαλ έρνπκε λα
θάλνπκε κε πνιχ κεγάιεο βάζεηο δεδνκέλσλ.
ην κνληέιν απηφ νη βάζεηο δεδνκέλσλ πεξηγξάθνληαη κε απζηεξέο
καζεκαηηθέο έλλνηεο θαη ν ρξήζηεο βιέπεη ηηο νληφηεηεο θαη ηηο ζπζρεηίζεηο κε ηε
κνξθή πηλάθσλ (tables) θαη ζρέζεσλ (relations) αληίζηνηρα.
Έλαο πίλαθαο (table) απνηειείηαη απφ γξακκέο (rows) θαη ζηήιεο (columms),
φπνπ ηνπνζεηνχκε ηα ζηνηρεία ζε νξηδφληηα θαη θάζεηε κνξθή. Η θάζε ζηήιε ηνπ
πίλαθα ραξαθηεξίδεη θάπνηα ηδηφηεηα ηεο νληφηεηαο θαη απνθαιείηαη ραξαθηεξηζηηθφ
(attribute) ή πεδίν (field), ελψ ε θάζε γξακκή ηνπ πίλαθα πεξηέρεη φιεο ηηο
πιεξνθνξίεο (ζηήιεο) πνπ αθνξνχλ έλα ζηνηρείν ηεο νληφηεηαο θαη απνθαιείηαη
πιεηάδα (tuple) ή εγγξαθή (record).
Κάζε πεδίν ηνπ πίλαθα κπνξεί λα πάξεη νξηζκέλεο κφλν ηηκέο, νη νπνίεο
κπνξεί λα θαζνξίδνληαη απφ ηνλ ηχπν δεδνκέλσλ ηεο ηδηφηεηαο, φπσο νλφκαηα ή
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αξηζκνί γηα παξάδεηγκα, ή θαη απφ απηφ πνπ εθθξάδεη, φπσο ην φηη δελ κπνξνχκε λα
έρνπκε αξλεηηθφ βάξνο ή αξλεηηθφ ΑΦΜ, γηα παξάδεηγκα. Σν ζχλνιν ησλ
απνδεθηψλ ηηκψλ κηαο νληφηεηαο απνθαιείηαη πεδίν νξηζκνχ (domain).
7. ΒΑΔΙ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΘΔΟΛΟΓΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ
Με ηελ αικαηψδε πξφνδν ηεο επηζηήκεο ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη ησλ
δπλαηνηήησλ ηεο άλνημαλ λένη νξίδνληεο ζπλεξγαζίαο θαη ζηηο πεξηνρέο ηνπ
ζεσξεηηθνχ ιφγνπ. Δηδηθφηεξα πξφζθεξε άκεζα ζεσξεηηθά θαη πξαθηηθά κνληέια
ζηελ πξνζέγγηζε ηεο ηερλνινγίαο θαη ησλ ζεσξεηηθψλ επηζηεκψλ, άξα θαη ζηε
Θενινγία.
Με ηε βνήζεηα ηεο Πιεξνθνξηθήο δηεπθνιχλεηαη ε πξνζέγγηζε θαη αλάιπζε ησλ
ζενινγηθψλ θεηκέλσλ, κε έλα ζχλνιν ζπζηεκαηηθψλ γλψζεσλ θαη κεζφδσλ
έξεπλαο11.
Οη δπλαηφηεηεο πνπ παξέρνπλ, πιένλ, νη εθαξκνγέο ηεο Πιεξνθνξηθήο είλαη:
Η ηεθκεξίσζε ζενινγηθψλ ζπκπεξαζκάησλ ζε έλα πξνηεηλφκελν κνληέιν
ζεκαζηνινγηθνχ επξεηεξηαζκνχ ζενινγηθψλ δεκνζηεχζεσλ
Η ρξεζηηθή θαη κεζνδηθή παξάζηαζε ζενινγηθψλ γλψζεσλ κε έλα
ζπζηεκαηηθφ ηξφπν κέζα απφ δηαγξάκκαηα
Η ζηαηηζηηθή πξνζέγγηζε ηνπ πξνζσπηθνχ γισζζηθνχ χθνπο γηα ηνλ
πξνζδηνξηζκφ

ηεο

παηξφηεηαο

αλψλπκσλ

θεηκέλσλ

ηεο

παηεξηθήο

γξακκαηείαο
Η ςεθηνπνίεζε αλέθδνησλ θσδίθσλ θαζψο θαη ζπαλίσλ εθδφζεσλ
Η ςεθηνπνίεζε κεγάισλ ζε φγθν ιεμηθψλ, ηακείσλ, επξεηεξίσλ
Οη δπλαηφηεηεο απηέο δηεπθνιχλνπλ ηε ζενινγηθή επηζηήκε ζηε πξνζέγγηζε θαη
επεμεξγαζία ησλ πεγψλ ηεο, κεηψλνπλ ην ρξφλν επεμεξγαζίαο ηνπο, κε απνηέιεζκα
θαη ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο.
7.1. Οη Βάζεηο Γεδνκέλσλ ζηε ζενινγηθή επηζηήκε
Οη δπλαηφηεηεο ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ πξνζθέξνπλ ιχζεηο γηα ηελ αμηνπνίεζε
κεγάινπ φγθνπ γξακκαηεηαθνχ πιηθνχ ηεο παγθφζκηαο ζενινγηθήο παξαγσγήο. Απφ
11

Βαζίιεηνο Γηνχιηζεο, Δθθιεζηαζηηθέο θαη ζενινγηθέο βάζεηο δεδνκέλσλ, ζει. 229-239
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ηηο ιχζεηο απηέο ε πην ιεηηνπξγηθή είλαη ε θαηαγξαθή θαη νξγάλσζε ηνπ πιηθνχ ζε
βάζεηο δεδνκέλσλ, δειαδή ε ηαμηλφκεζε ησλ πιεξνθνξηψλ θαηά ηξφπν πνπ
πξνζθέξεη απνηέιεζκα ζε φιεο ηηο πηζαλέο απαηηήζεηο ηεο επξεηεξηαθήο έξεπλαο.
Βαζηθφ πξφβιεκα ζηελ θαηαγξαθή ησλ έξγσλ ηεο Παηεξηθήο γξακκαηείαο απνηειεί
ν κεγάινο φγθνο ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ν ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα επεμεξγαζία.
Δίλαη ζεκαληηθφ λα ζεκεηψζνπκε φηη ε χπαξμε δηγξαθηθνχ ηξφπνπ απνηχπσζεο ησλ
ειιεληθψλ θεηκέλσλ (κνλνηνληθφ θαη πνιπηνληθφ) πξνθαιεί ζνβαξέο δπζρέξεηεο ζηελ
θαηαγξαθή ηνπο. Η θαηάζηαζε απηή απνηειεί ζνβαξφ εκπφδην γηα ηε δεκηνπξγία
κηαο ειιεληθήο βάζεο δεδνκέλσλ, κε πεξηερφκελφ ηεο ηελ ειιεληθή γξακκαηεία απφ
ηφηε πνπ γξάθηεθε ην πξψην ειιεληθφ θείκελν κέρξη θαη ζήκεξα.
Η δεκηνπξγία ελφο πξνηχπνπ ζα εμππεξεηνχζε ηνλ δηεζλή ρξήζηε ζηε ρξήζε πιηθνχ
κηαο Σξάπεδαο Πιεξνθνξηψλ κε απζεληηθά ειιεληθά θείκελα.
Η κεγάιε αλάπηπμε θαη ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ (Internet) πξνζθέξεη φιν θαη
πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο αμηνπνίεζεο ηνπ πιηθνχ ησλ βηβιηνζεθψλ πνπ
νξγαλψλνληαη ζε βάζεηο δεδνκέλσλ.
Δλ θαηαθιείδη ε ζπλεξγαζία εηδηθψλ επηζηεκφλσλ απφ ηνπο ηνκείο ηεο
Πιεξνθνξηθήο θαη ηεο Θενινγίαο έρεη πνιιά λα πξνθέξεη ζηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε
ηνπ ζενινγηθνχ ιφγνπ.

41

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Βεζθνχθεο Βαζίιεηνο, Βάζεης Δεδοκέλωλ, Παλεπηζηεκηαθέο παξαδφζεηο
2. Καξαθαπηιίδεο

Νηθφιανο,

Πιεροθορηαθά

Σσζηήκαηα

Δηοίθεζες,

Παλεπηζηεκηαθέο παξαδφζεηο
3. Λάδνο Κ. Δ. Μαζήκαηα Βάζεωλ Δεδοκέλωλ, Θεζζαινλίθε 1999
4. Μάξγαξεο Αζαλάζηνο, Θεωρία θαη εθαρκογές ζηης Βάζεης Δεδοκέλωλ,
Παλεπηζηεκηαθέο παξαδφζεηο
5. Βαζίιεηνο Γηνχιηζεο, Εθθιεζηαζηηθές θαη ζεοιογηθές βάζεης δεδοκέλωλ,
ζει. 229-239
6. F. D. Saussure, Μαζήκαηα γεληθής γιωζζοιογίας, εθδ. Παπαδήζε (1979).
Μεηάθξαζε 3εο γαιι. εθδ. (Γελεχε 1915)
Γηαδίθηπν

1. http://databases.about.com/od/administration/a/glossary.htm

πξνζπειάζηεθε

12-2-2007
2. http://dide.flo.sch.gr/Plinet/Tutorials/Tutorials-DatabasesTheory.html
πξνζπειάζηεθε 12-2 -2007
3. http://en.wikipedia.org/wiki/Database πξνζπειάζηεθε 20-9-2007
4. http://office.microsoft.com/el-gr/access/HA100644501032.aspx
πξνζπειάζηεθε 20-9-2007
5. http://el.wikipedia.org/wiki/Πιεξνθνξία πξνζπειάζηεθε 20-9-2007

42

