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Σο ΘΔΜΑ ζηο μάθημα Βάζειρ Γεδομένων γίνεηαι από ομάδερ 1-3 αηόμων

Η εξγαζία αθνξά ζηελ ανάπηςξη ζε ζσεζιακό ζύζηημα μίαρ επισειπηζιακήρ εθαπμογήρ για ηην
αλςζίδα θαπμακείων «Prescriptions-R-X», ζύκθσλα κε απηά πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ πξώηε
Άζθεζε ηνπ καζήκαηνο (ελδεηθηηθά δείηε θαη ηελ πξνηεηλόκελε ιύζε ζηε ζειίδα ηνπ Μαζήκαηνο).
αο δίλεηαη επειημία γηα ην ΠΩ ηειηθά ζα νξγαλώζεηε ηελ βάζε (π.ρ., ζπκπιεξσκαηηθά πεδία –
γλσξίζκαηα, ζπκπιεξσκαηηθέο ζρέζεηο – πίλαθεο, θιπ) θαη ΠΩ ζα αλαπηύμεηε ηηο εξσηαπνθξίζεηο /
ηξνπνπνηήζεηο.
Ιδηαίηεξα ζηηο εθαξκνγέο / πξνγξάκκαηα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεηε ζσζηά ηελ θαληαζία θαη
δεκηνπξγηθόηεηά ζαο, έηζη ώζηε λα είλαη ρξήζηκα απηά πνπ ζα θάλεηε.
Όζνλ αθνξά ηα δεδνκέλα πνπ πξέπεη λα εηζαρζνύλ ζηε Βάζε δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηείζηε
ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΑ ζηνηρεία (από 5 έσο 30 tuples ζε θάζε πίλαθα).
ηα πιαίζηα απηήο ηεο εθαξκνγήο ζα πξέπεη λα πινπνηεζνύλ ηα εμήο:

1. Η Βάζε Γεδνκέλσλ κε βάζε ην ρεζηαθό ζρήκα πνπ έρεηε θηηάμεη ζηελ Άζθεζε 1 (ή απηό πνπ
δίλεηαη ζαλ πξνηεηλόκελε ιύζε ζηε ζειίδα ηνπ Μαζήκαηνο). Να δνζεί ηδηαίηεξε έκθαζε ζηνπο
πεξηνξηζκνύο αθεξαηόηεηαο πνπ ηζρύνπλ ζην ζρήκα ζαο: αθεξαηόηεηα νληόηεηαο (entity integrity),
θιεηδί (key), αλαθνξηθή αθεξαηόηεηα (referential integrity), αθεξαηόηεηα πεδίνπ ηηκώλ (domain),
ζηειώλ (column), νξηδόκελε από ηνλ ρξήζηε (user defined).
2. SQL Δλεκεξώζεηο - Updates (insert, update, delete) ζε όινπο ηνπ πίλαθεο ηεο βάζεο. Θα πξέπεη λα
δίλεηαη ε δπλαηόηεηα ελεκέξσζεο όισλ ησλ πηλάθσλ. Πνηεο ελέξγεηεο γίλνληαη ζηε βάζε γηα λα
ππνζηεξίδνληαη νη πεξηνξηζκνί αλαθνξηθήο αθεξαηόηεηαο θαηά ηηο αιιαγέο;
3. Γύν όςεηο (views): κία ελεκεξώζηκε θαη κία κε-ελεκεξώζηκε.
4. Γύν triggers. Δίζηε ειεύζεξνη λα ζθεθηείηε θαη λα επηιέμεηε πνηα ζα είλαη ηα triggers πνπ ζα
πινπνηήζεηε.
5. Σνπιάρηζηνλ δέθα SQL Δξσηήκαηα – Queries, πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ:
 εξσηήκαηα κε ζπλελώζεηο (join)
 εξσηήκαηα κε ζπλαζξνηζηηθέο ζπλαξηήζεηο (aggregate query)
 εξσηήκαηα νκαδνπνίεζεο (group by)
 εξσηήκαηα κε ηαμηλόκεζε (order by)
 εξσηήκαηα νκαδνπνίεζεο κε πεξηνξηζκό (group by κε having)
 εκθσιεπκέλα εξσηήκαηα (nested query)
Θα πξέπεη λα πινπνηήζεηε ηοσλάτιζηον δύο ερωηήμαηα με ζσνενώζεις θαη ηοσλάτιζηον ένα ερώηημα
για κάθε μια από ηις σπόλοιπες περιπηώζεις.
Δπίζεο, ζα κπνξνύζαηε λα θάλεηε ζπλδπαζκνύο απηώλ. Μπνξεί λα ζαο θαλεί ρξήζηκν λα
ρξεζηκνπνηήζεηε ηνλ ηειεζηή ζύγθξηζεο ζπκβνινζεηξώλ like, πξάμεηο ζπλόισλ (union, intersect,
except), ζπλδέζκνπο όπσο (not) in, (not) exists, θ.α. (γηα εκθσιεπκέλα εξσηήκαηα), θιπ ώζηε λα
θάλεηε ηα εξσηήκαηά ζαο πην ζύλζεηα θαη ελδηαθέξνληα.
6. Καηάιιειν User Interface, κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα γίλνληαη ελεκεξώζεηο (insert, update, delete) ζε
ηρεις πίλαθεο, ηνπο νπνίνπο εζείο ζα επηιέμεηε, θαζώο θαη όλα ηα παξαπάλσ queries θαη views. Οη
εθαξκνγέο πξέπεη λα επηιέγνληαη από έλα βαζηθό MENU. Θα πξέπεη λα είλαη θηιηθέο πξνο ην
ρξήζηε (user-friendly), από ηνλ νπνίν δελ ζα απαηηείηαη ε γλώζε SQL ή ζηνηρείσλ ηεο βάζεο (όπσο
θσδηθνί, θιπ). Π.ρ. ν ρξήζηεο δελ ζα γξάθεη/ζπκπιεξώλεη queries ζε sql, αιιά ζα ζπκπιεξώλεη
θαηάιιειεο θόξκεο κέζα ζηελ εθαξκνγή. Όπνπ ρξεηάδεηαη ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ
drop-down lists, radio buttons, θιπ.
ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ
1. Μία ένηςπη αναθοπά (project report) γηα ην ζύζηεκά ζαο όπνπ ζα θαηαγξάθνληαη ηα εμήο:
a. ρόιηα, π.ρ. πιενλεθηήκαηα/κεηνλεθηήκαηα, πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίζαηε θαη πσο ηα
επηιύζαηε. Ιδηαίηεξα αλαθέξεηε πιενλεθηήκαηα-κεηνλεθηήκαηα γηα ηελ πιαηθόξκα πνπ
επηιέμαηε (Βάζε Γεδνκέλσλ, Πεξηβάιινλ Αλάπηπμεο).
b. Ο ζρεδηαζκόο ηεο Βάζεο ζην ρεζηαθό Μνληέιν (λα πεξηιακβάλεη θαη constraints
(πεξηνξηζκνύο), επξεηήξηα ζε πεδία ζρέζεσλ, θιπ). Θα πξέπεη νπσζδήπνηε λα εμεγείηε γηαηί
επηιέμαηε ηνπο πεξηνξηζκνύο (constraints) πνπ νξίζαηε ζηε Βάζε ζαο θαη ζε ηη εμππεξεηνύλ,
θαζώο θαη ηη ελέξγεηεο γίλνληαη ζηε βάζε γηα λα ππνζηεξίδνληαη θαηά ηηο αιιαγέο. Δπηπιένλ,
εμεγείζηε ηί επξεηήξηα ππάξρνπλ ζηε βάζε.
c. Λίζηα εθηππσηή κε ηα DDL πνπ θαηαζθεπάδνπλ ηε βάζε, θαζώο θαη κε όιεο ηηο SQL εξσηήζεηο,
ηηο όςεηο θαη ηα trigger πνπ έρεηε πινπνηήζεη. Δπηπιένλ, ζε θπζηθή γιώζζα ζα πξέπεη λα εμεγείηε
ηη ζεκαίλεη θάζε εξώηεκα, όςε θαη trigger (πνηα ιεηηνπξγία επηηειεί) θαη λα αλαθέξεηε γηα πην
ιόγν ηα επηιέμαηε θαη ζε ηη εμππεξεηνύλ.
2. CD κε ηνλ θώδηθα ηεο εθαξκνγήο ζαο.

Σν ζύζηεκα δηαρείξηζεο Βάζεσλ Γεδνκέλσλ πνπ κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε είλαη o Microsoft SQL
Server ή θάπνην άιιν ηεο πξνηίκεζήο ζαο (PostgreSQL, Oracle, MySQL) εκηόρ από Microsoft Access
ή άιια ζπζηήκαηα πεξηνξηζκέλσλ δπλαηνηήησλ. Δπίζεο, μην ρξεζηκνπνηήζεηε LINQ.
Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε νπνηνδήπνηε πεξηβάιινλ αλάπηπμεο επηζπκείηε.
Η εμέηαζε ζα γίλεη κε επίδεημε ηεο εθαξκνγήο ζαο. Σν πξόγξακκα παξνπζηάζεσλ ησλ νκάδσλ ζα
αλαθνηλσζεί. Μέρξη ηηο 5/12/2016 ζα πξέπεη λα έρεηε δειώζεη ηα κέιε ηεο νκάδαο ζαο ζην site ηνπ
καζήκαηνο ζην mycourses, ζηελ ελόηεηα "Οκάδεο". πγθεθξηκέλα, θάζε θνηηεηήο πνπ ζπκκεηέρεη ζε
κηα νκάδα θάλεη login κε ηνλ θσδηθό ηνπ ζηε ζειίδα ηνπ καζήκαηνο θαη εγγξάθεηαη ζε κία από ηηο
δηαζέζηκεο Οκάδεο.
Όζνη δελ έρνπλ ηε δπλαηόηεηα/επηζπκία λα θέξνπλ θάπνην laptop/desktop κε εγθαηεζηεκέλε ηελ
εθαξκνγή ηνπο, παξαθαινύληαη λα επηθνηλσλήζνπλ κε mail κε ηνπο βνεζνύο ηνπ καζήκαηνο.

ε πεπίπηωζη πος ανηιληθθούμε όηι δςο ή παπαπάνω projects είναι ανηιγπαθή ενόρ από ηο άλλο
(άλλα), ηόηε ο βαθμόρ πος θα δοθεί ζηη κάθε ομάδα θα είναι ο βαθμόρ ηος project διαιπεμένορ με
ηον απιθμό ηων ομάδων.

