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Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 

Στην εργασία αυτή, θα ασχοληθείτε με τα βασικά στοιχεία του εννοιολογικού και λογικού 
σχεδιασμού βάσεων δεδομένων καθώς επίσης και με τις γλώσσες χειρισμού δεδομένων.  

 

Αναλυτικός Πίνακας Βαθμολογίας 

Θέμα Αντικείμενο Μέγιστος Βαθμός Βαθμολογία 

Α Quiz 50  

Β Δημιουργία Διαγράμματος ΕΟΣ 20  

Γ Απεικόνιση ΔΟΣ στο Σχεσιακό Μοντέλο 15  

Δ Απαντήσεις σε Ερωτήματα SQL 12  

Γενική εικόνα:  3  

ΣΥΝΟΛΟ:  100  
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Καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής: 

Κυριακή, 21 Νοεμβρίου 2021 (Υποβολές δεκτές μέχρι και 
Τετάρτη, 24 Νοεμβρίου 2021, ώρα 23:59) 

Ανακοίνωση ενδεικτικής 
επίλυσης: 

Τετάρτη, 8 Δεκεμβρίου 2021 
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Θέμα Α:  

(50 μονάδες) Συνδεθείτε και συμπληρώστε το quiz που θα εμφανιστεί στο παρακάτω link:  

https://study.eap.gr/mod/quiz/view.php?id=24018 

 

Τις ορθές απαντήσεις στο θέμα Α, μπορείτε να τις δείτε στην πλατφόρμα μετά τη λήξη της 
προθεσμίας υποβολής του quiz. 

Θέμα Β: Δημιουργία Διαγράμματος ΕΟΣ 

(20 μονάδες) Δημιουργήστε το Διάγραμμα ΕΟΣ με βάση τις πληροφορίες για την παρακάτω βάση 
δεδομένων: 

Η εταιρία Videoland θέλει να δημιουργήσει ένα πληροφοριακό σύστημα για τις διαδικτυακές πωλήσεις 
ταινιών τόσο σε DVDs όσο και σε βιντεοκασέτες. Οι πληροφορίες που διατηρούνται για τις ταινίες 
είναι ένας κωδικός, ο τίτλος, το είδος, και το κόστος. Οι πληροφορίες που διατηρούνται για τα DVDs 
είναι ο τύπος της συμπίεσης του video (που μπορεί να είναι MPEG-2, MPEG-4 ή Η.264), οι 
υποστηριζόμενες γλώσσες και οι υπότιτλοι, ενώ για τις βιντεοκασέτες, το είδος της (που μπορεί να 
είναι είτε VHS είτε Betamax) και η ηχητική επένδυση.  

Οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν ως πελάτες στην ιστοσελίδα. Κατά την εγγραφή 
θα πρέπει να καταχωρήσουν τα προσωπικά τους στοιχεία, ενώ θα έχουν και τη δυνατότητα 
επικαιροποίησής τους. Οι πληροφορίες που πρέπει να διατηρούνται για τους πελάτες είναι το όνομά 
τους, το επώνυμό τους, οι ταχυδρομικές τους διευθύνσεις και οι πιστωτικές τους κάρτες.  

Κατά τη διάρκεια μιας πώλησης προϊόντων, οι πελάτες θα έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν 
οποιαδήποτε ποσότητα ταινιών. Οι ταινίες που επιλέγονται κατά τη διάρκεια μιας πώλησης, θα 
αποσταλούν σε μία συγκεκριμένη διεύθυνση και θα χρεωθούν σε μία πιστωτική κάρτα του πελάτη. 

Σε κάθε πελάτη θα παρέχεται ένα ιδεατό καλάθι αγορών για να αποθηκεύει τις ταινίες που θέλει να 
αγοράσει. Κάθε ταινία που επιλέγεται, προστίθεται στο καλάθι αγορών. Όταν ο πελάτης ολοκληρώσει 
τις αγορές του οδηγείται σε μία σελίδα πληρωμής όπου και μπορεί να αγοράσει όλες τις ταινίες που 
έχουν μπει στο καλάθι αγορών. Σε αυτήν τη φάση, δίνονται από τον πελάτη οι πληροφορίες για την 
πληρωμή και την αποστολή των ταινιών. 

Τη στιγμή που θα ολοκληρωθεί η πώληση, το καλάθι αγορών εκκενώνεται, ενώ ο πελάτης λαμβάνει 
την απόδειξή του ταχυδρομικά, μαζί με την αγορά του. 

 

Απάντηση 

 

 

 

 

 

Σε αυτόν τον χώρο (μία σελίδα το πολύ) δώστε το διάγραμμα ΕΟΣ που σας ζητείται.  

 

https://study.eap.gr/mod/quiz/view.php?id=24018
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Θέμα Γ: Απεικόνιση  ΔΟΣ στο Σχεσιακό Μοντέλο 

(10 μονάδες) 1. Απεικονίστε το ακόλουθο ΔΟΣ στο σχεσιακό μοντέλο με τη μορφή που υπάρχει στην 
Εικόνα 3.1 της σελίδας 72 του βιβλίου «Εξειδικεύσεις Τεχνολογίας Λογισμικού: Διαχείριση 
Δεδομένων» Τόμος Α. Για τον σκοπό αυτό μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε σχεδιαστικό 
πρόγραμμα πχ την online υπηρεσία draw.io ή το Microsoft Word. 

 

 

 

Απάντηση 

 

 

Σε αυτόν τον χώρο (μία σελίδα το πολύ) δώστε το σχεσιακό σχήμα που σας ζητείται. 

 

 

(5 Μονάδες) 2. Επιλέξτε ΝΑΙ ή ΟΧΙ στις ακόλουθες ερωτήσεις: 

 

Α/Α Ερώτηση 

 

Απάντηση  

 

1 Μπορεί ένας φοιτητής να πάρει περισσότερα από ένα μαθήματα; Επιλέξτε ένα 
στοιχείο. 

2 Μπορούμε να ξέρουμε ποιος διδάσκων (INSTRUCTOR) έβαλε ένα συγκεκριμένο 

βαθμό σε κάποιον φοιτητή; 
Επιλέξτε ένα 

στοιχείο. 

3 Μπορεί ένας διδάσκων (INSTRUCTOR) να διδάσκει μαθήματα σε περισσότερα από 

ένα τμήματα; 
Επιλέξτε ένα 

στοιχείο. 

4 Μπορεί να υπάρχει ένα τμήμα (SECTION) το οποίο δεν έχει φοιτητές; Επιλέξτε ένα 
στοιχείο. 

5 Μπορεί ένα μάθημα (COURSE) να το διδάσκουν περισσότεροι από ένας διδάσκοντες 

(INSTRUCTOR); 
Επιλέξτε ένα 

στοιχείο. 
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Θέμα Δ: Απαντήσεις σε Ερωτήματα SQL 

(10 μονάδες) Χρησιμοποιώντας το σχεσιακό σχήμα της ΒΔ για την  εταιρεία που δίνεται στον Πίνακα 
1, και το στιγμιότυπο της ΒΔ για την εταιρία που δίνεται στο Πίνακα 2 (ο Πίνακας 1 και ο Πίνακας 2 
δίνονται στις επόμενες σελίδες), δώστε το αποτέλεσμα των παρακάτω τεσσάρων επερωτήσεων όταν 
αυτές εκτελεστούν στο στιγμιότυπο της ΒΔ που δίνεται στη συνέχεια:  

 

(a) 

select   fname,   lname 

from   employee 

where   superssn   is   null; 

 

(b) 

select   fname,   lname 

from   employee,   department 

where   salary  >  28000   and  

dno  =  dnumber   and 

dname  =  ‘Research’; 

 

(c) 

select   fname,   lname,   dname 

from   employee,   department 

where   dnumber  =  dno 

and   lname  <>  ‘English’ 

and   fname  <>  ‘Joyce’ 

and   salary  =  (select   salary 

          from   employee 

          where   fname  =  ‘Joyce’   and 

          lname  =  ‘English’ ); 

 

 

(d) 

select   dname,   dnumber,   avg (salary), 

         min (salary),   max (salary) 

from   department,   employee 

where   dnumber  =  dno 

group   by   dname,   dnumber 

order   by   dname; 
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Απάντηση 

 

 

 

 

 

 

 

Σε αυτόν τον χώρο δώστε το αποτέλεσμα της επερώτησης (a) 

 

 

 

 

 

 

 

Σε αυτόν τον χώρο δώστε το αποτέλεσμα της επερώτησης (b) 

 

 

 

 

 

 

 

Σε αυτόν τον χώρο δώστε το αποτέλεσμα της επερώτησης (c) 

 

 

 

 

 

 

 

Σε αυτόν τον χώρο δώστε το αποτέλεσμα της επερώτησης (d) 
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Πίνακας 1: Σχεσιακό σχήμα της ΒΔ για μία εταιρία 
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Πίνακας 2: Στιγμιότυπο της ΒΔ για μία εταιρία 

 

 

 


