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Π ΡΟ Α ΕΓΟ Μ ΕΝ Α

το πϋαίσιο
• Σήμερα, υπάρχουν πολλές ενδιαφε'ρουσες, καλά εδραιωμένες και χρήσιμες 
πλευρε'ς και εφαρμογές του τομε'α των Βάσεων Δεδομε'νων.

» Κάθε καινοτομία στον τομε'α των Υπολογιστών και της Πληροφορικής 
συνεπάγεται μια θεαματική επίδραση στον τομέα των βάσεων δεδομένων 
και εφαρμογών τους.

• Η σχετική βιβλιογραφία είναι εκτενέστατη και πλουτίζεται καθημερινά με 
εντυπωσιακό ρυθμό. Υπάρχουν πολλά άρθρα περιοδικών, ανακοινώσεις σε 
πρακτικά συνεδρίων και βιβλία (μονογραφίες, συγγράματα κτλ) που προ
σφέρουν πολλά στοιχεία και διαφορετικές οπτικές γωνίες σε θέματα που 
συμπεριλάβαμε στην εργασία μας και σε άλλα.

πως γράφτηκε αυτό το βιβηίο
• Η συλλογή και η επεξεργασία του υλικού που περιλαμβάνεται στην εργα
σία μας αντανακλά κάποιες επαγγελματικές και εκπαιδευτικές δραστηριότη- 
τές μας που καλύπτουν πάνω απο μία εικοσαετία.
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• Κατα κύριο λόγο η κατεύθυνση που υιοθετείται προσπαθεί να συνδυάσει 
μία περιεκτική επισκόπηση βασικών εννοιών, πολλά ενδιαφέροντα παρα
δείγματα και εφαρμογές που "οικοδομούνται" σε γνωστά προϊόντα.

• Τέλος, θα θέλαμε να σημειώσουμε ότι το υλικό της εργασίας αυτής δοκι
μάστηκε με επιτυχία σε εκπαιδευτική διαδικασία (σε σπουδαστές αλλά και 
επαγγελματίες) και ελπίζουμε ότι στο μέλλον θα εμπλουτιστεί σε διάφορες 
κατευθύνσεις.

nou απευθύνεται
• Νομίζουμε ότι τα περιλαμβανόμενα στην εργασία αυτή είναι χρήσιμα για 
πληροφορικούς που θα θελήσουν να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν ποικί
λα Πληροφοριακά Συστήματα Σχεσιακών (και όχι μόνο) Βάσεων Δεδομένων.

στόχος / σκοπός:
να καταστήσει τους ενδιαφερόμενους ικανούς να

• Κατανοήσουν τις βασικές έννοιες των βάσεων δεδομένων.

® Σχεδιάσουν απλές εφαρμογές βάσεων δεδομένων.

• Υλοποιήσουν απλές εφαρμογές σχεσιακών βάσεων δεδομένων.

ευχαριστίες
• Στην οικογένειά μου για την κατανόηση και την υπομονή της.

• Στο φίλο Θ. Αλεβίζο για τις πολλές συζητήσεις μας, τις παρατηρήσεις και 
υποδείξεις του, τη συγγραφή της κανονικοποίησης με χρήση συναρτησιακών 
εξαρτήσεων και τόσα άλλα.

• Στη συνεργάτη μου στο εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Ιωάννα Ραβάνη, 
DEA d'lnformatique, Universite de Nantes, για τη συγγραφή του Παραρτή
ματος χρήσης του προϊόντος Microsoft Access.

• Η ολοκλήρωση της εργασίας αυτής οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις φιλό -
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τιμές προσπάθειες κάποιων μαθητών μας, στις ερωτήσεις τους, στις διορ
θώσεις και υποδείξεις τους.

Δυό λόγια για τη δομή και το περιεχόμενο
Η εργασία απλώνεται σε ένα προκαταρκτικό κεφάλαιο, επτά κεφάλαια και 
ένα Παράρτημα. Ολα τα Κεφάλαια γράφτηκαν έτσι ώστε να μπορούν να 
διαβαστούν κάθε ένα ξεχωριστά, ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα.

• Στο προκαταρκτικό Κεφάλαιο και με αφετηρία ένα γνωστό παράδειγμα 
απο τη βιβλιογραφία αναφέρονται πολύ συνοπτικά πολλές βασικές έννοιες 
των βάσεων δεδομένων και του σχεδιασμού τους με έμφαση στο σχεσιακό 
μοντέλο και τη διαδικασία κανονικοποίησης. Η συζήτηση προχωρά και σε 
θέματα υλοποίησης. Η κατασκευή και η χρησιμοποίηση της βάσης περιγρά- 
φεται με τη γλώσσα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων SQL. Τέλος, γίνεται 
συνοπτική αναφορά στην κατασκευή εφαρμογών διαχείρισης βάσης με 
χρήση του προϊόντος της ORACLE. Στόχος του κεφαλαίου είναι η εξοικείωση 
του αναγνώστη απο την πρώτη στιγμή με όλες τις έννοιες που θα συζητη - 
θούν στην παρούσα εργασία και όχι μόνο.

• Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μία εισαγωγή στις έννοιες του Πληροφορια
κού συστήματος και της μοντελοποίησης δεδομένων και της σχεδίασης. Κατά 
κύριο λόγο καλύπτονται έννοιες που συνδέονται με τα μοντέλα δεδομένων 
(μοντέλο οντοτήτων-συσχετίσεων, σχεσιακό μοντέλο κτλ.). Η ανάπτυξη του 
θέματος γίνεται με χρήση πολλών παραδειγμάτων, θεμάτων κτλ. Ειδικά για 
το μοντέλο οντοτήτων-συσχετίσεων αφού παρουσιάσουμε το μοντέλο σύμ
φωνα με τις εργασίες του P. Chen που το πρωτοπρότεινε εστιάζουμε στη 
συζήτηση εννοιών, συμβολισμών κτλ. όπως παρουσιάστηκαν απο τους 
Elmasri-Navathe.

• Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μία αρκετά αναλυτική εισαγωγή και συζή
τηση των εννοιών των βάσεων δεδομένων. Αναφέρονται οι βασικές έννοιες 
δεδομένων (Ανεξαρτησία δεδομένων κτλ.). Έμφαση δίδεται στην ανάλυση της 
έννοιας της βάσης , του Συστήματος Βάσης Δεδομένων και των Συστημάτων 
Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (ΣΔΒΔ). Γίνεται μία πολύ συνοπτική αναφο
ρά (περισσότερο σαν Ιστορική Αναδρομή) σε παλαιότερα μοντέλα δεδομένων 
και παρουσιάζεται σύντομα το σχεσιακό μοντέλο. Στη συνέχεια, γίνεται 
σύγκριση ενός (πληροφοριακού) Συστήματος Βάσης Δεδομένων, που "οικο- 
δομείται" με χρήση του ΣΔΒΔ, με συστήματα που χρησιμοποιούν την παρα
δοσιακή οργάνωση αρχείων. Τέλος, γίνεται μία εισαγωγή στη σχεδίαση βάσης 
και την κανονικοποίηση.
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• Στο τρίτο κεφάλαιο καλύπτονται έννοιες της αρχιτεκτονικής των συστη
μάτων βάσεων δεδομένων (με έμφαση στην αρχιτεκτονική τριών επιπέδων 
ANSI SPARC) και των εφαρμογών (client/server, κατανεμημένων βάσεων). 
Γίνεται για πρώτη φορά στην εργασία μας αναφορά σε βασικές συνιστώσες 
(και τις έννοιες τους) ενός συστήματος όπως Γλώσσα Ορισμού Δεδομένων, 
Γλώσσα Χειρισμού Δεδομένων και γίνεται αναφορά στο Διαχειριστή βάσεων 
δεδομένων, το ρόλο του κτλ.

° Στο τέταρτο κεφάλαιο καλύπτονται οι έννοιες του Σχεσιακού μοντέλου 
δεδομένων, των κανόνων ακεραιότητας κτλ. Έμφαση δίδεται στην παρου
σίαση της Σχεσιακής άλγεβρας και στη συζήτηση της έννοιας της σχεσιακής 
βάσης δεδομένων. Ακολουθεί μία παρουσίαση της Θεωρίας συναρτησιακών 
εξαρτήσεων και προχωρημένα θέματα σχεδίασης βάσης / κανονικοποίησης. 
Το κεφάλαιο συμπληρώνεται απο πολλά παραδείγματα.

• Στο πέμπτο κεφάλαιο, καλύπτονται οι έννοιες της Γλώσσας Ορισμού 
Δεδομένων. Αρχικά στο κεφάλαιο περιγράφεται η (υπο)γλώσσα Ορισμού 
Δεδομένων της Γλώσσας Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων SQL. Η περιγραφή 
γίνεται, κυρίως, με απλά παραδείγματα που υλοποιούνται με χρήση του 
προϊόντος της ORACLE. Το κεφάλαιο συμπληρώνεται απο απλά και σύνθετα 
παραδείγματα, αλλά και μελέτες περιπτώσεων, που αναλύουν έννοιες και 
τεχνολογίες των προϊόντων Microsoft για τη δημιουργία βάσεων δεδομένων.

• Στο έκτο κεφάλαιο, καλύπτονται οι έννοιες της Γλώσσας Χειρισμού 
Δεδομένων. Αρχικά στο κεφάλαιο συζητώνται διάφορες έννοιες, γλώσσες και 
τεχνικές (σχεσιακή άλγεβρα, σχεσιακός λογισμός, query-by-form κτλ.). Στη 
συνέχεια περιγράφεται η (υπο)γλώσσα Χειρισμού Δεδομένων της Γλώσσας 
Διαχείρισης Βάσεων Δεδομε'νων SQL. Η περιγραφή γίνεται, κυρίως, με απλά 
παραδείγματα που υλοποιούνται με χρήση του προϊόντος της ORACLE. Το 
κεφάλαιο συμπληρώνεται απο απλά και σύνθετα παραδείγματα, αλλά και 
μελέτες περιπτώσεων, που αναλύουν έννοιες και τεχνολογίες (ADO, DAO 
κτλ.) των προϊόντων Microsoft (Access, VB) για τη δημιουργία βάσεων δεδο
μένων.

• Στο έβδομο κεφάλαιο, καλύπτονται οι έννοιες της Γλώσσας Ελέγχου Δεδο
μένων. Πιο συγκεκριμένα, περιγράφεται η (υπο)γλώσσα Ελέγχου Δεδομένων 
της Γλώσσας Διαχείρισης Βάσεων Δεδομε'νων SQL και δίδονται πολλά παρα
δείγματα που υλοποιούνται με χρήση του προϊόντος της ORACLE. Έμφαση 
δίδεται στην ανάλυση του ρόλου του Διαχειριστή δεδομένων και στο λεξικό 
δεδομένων. Γίνεται και μία συζήτηση των δοσοληψιών (transactions) σε περ ι
βάλλοντα με πολλούς χρήστες.
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• Στο Παράρτημα δίδονται κάποια παραδείγματα χρήσης του προϊόντος 
της Access για τη δημιουργία και χρήση απλών επιτραπέζιων βάσεων δεδο
μένων (desktop data bases).

Αθήνα 2000



ΚΕΦ ΑΛΑΙΟ
Ε

KVISA ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΕ ΕΝΝΟΙΕΣ 
ΤΠΝ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ή αρχή με ένα απλό παράδειγμα που μας 
εισάγει σε κάποιες βασικές έννοιες των 

βάσεων δεδομένων και των εφαρμογών τους.

ΘΕΜΑ: Βάση Δεδομένων εκλογών

Το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων ενδιαφέρεται να δημιουργήσει μία 
βάση Εκλογών, εκλογικών αναμετρήσεων και υποψήφιων που ζήτησαν την 
ψήφο ως αρχηγοί κομάτων σε διάφορες εκλογικές αναμετρήσεις. Μία σχετι
κή προμελέτη ανατίθεται στην εταιρεία Use Case Driven Approach στην 
οποία και εργαζόμαστε. Επειδή ενδιαφερόμαστε να εξετάσουμε την ελληνι
κή και διεθνή εμπειρία στον τομέα, εντοπίζουμε σχετική βιβλιογραφία αλλά 
και συγκεκριμένα συστήματα βάσεων δεδομένων εκλογών που θα πρέπει να 
μελετηθούν πριν συζητήσουμε το θέμα με τους ενδιαφερόμενους χρήστες και 
ειδικούς συμβούλους.

Για τις ανάγκες της προμελέτης αποφασίζουμε να μελετήσουμε απο τη 
σχετική βιβλιογραφία και κάποια άρθρα ή/και παρουσιάσεις συστημάτων 
που εστιάζουν στη δημιουργία και διαχείριση βάσεων δεδομένων των αμερι
κανικών εκλογών. Για παράδειγμα, το μοντέλο των αμερικανικών εκλογών 
συναντάται σε ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο (βλέπε βιβλιογραφία) στο οποίο 
και αποτυπώνονται πολλές απο τις έννοιες και τις ιδέες που χαρακτηρίζουν 
τον τομέα των βάσεων δεδομένων.
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0.1 ΑνάΏυση δεδομένων (data analysis) - 
Μοντεηοποίηση

Υποθέτουμε ότι η σχετική ανάλυση του θέματός μας καταλήγει, όπως και το 
συγκεκριμένο άρθρο, στην άποψη ότι για τις αμερικανικές εκλογές μας ενδια
φέρουν τα παρακάτω στοιχειά (πεδία):

(election) year - έτος εκλογικής αναμέτρησης
winner - νικητής
w_party - κόμα νικητή
w_state - πολιτεία νικητή
loser - ηττημένος (οι)
l_party - κόμα ηττημένου
w_votes - ψήφοι εκλεκτόρων νικητή
Ι-votes - ψήφοι εκλεκτόρων ηττημένου (ων)

• Κατασκευάζουμε αντιπροσωπευτικό δείγμα δεδομένων (sample of data)

YEAR WINNER W
VOTES

W-
PARTY

W
STATE

LOSER L_
VOTES

L_
PARTY

1952 EISENHOWER 442 REP TEXAS STEVENSON 89 DEM
1956 EISENHOWER 447 REP TEXAS STEVENSON 73 DEM
1960 KENNEDY 303 DEM MASS. NIXON 219 REP
1964 JOHNSON 486 DEM TEXAS GOLDWATER 52 REP
1968 NIXON 301 REP CALIF. HUMPHREY 191 DEM
1968 NIXON 301 REP CALIF WALLACE 46 IND
19/2 NIXON 520 REP CALIF. McGo v ern 17 DEM

όπου REP=REPUBLICAN , DEM = DEMOCRAT , IND = INDEPENDENT 

Σχήμα 0.1. Αντιπροσωπευτικό δείγμα δεδομένων.

0.1.1 Περιορισμοί (constraints)
• Γράφουμε περιορισμούς (constraints) που ικανοποιούνται απο τα δεδομενα:

year (το έτος) χαρακτηρίζει μοναδικά την εκλογική αναμέτρηση (ή με άλλα 
λόγια μέσα στην ίδια χρονιά δεν έχουμε παρα μόνο το πολύ μία τέτοια ανα - 
μέτρηση)

year w inner, w-votes , w-party , w state (Το έτος χαρακτηρίζει μοναδι
κά κάποια πεδία που περιγράφουν την εκλογική αναμέτρηση. Δηλαδή αν 
σκεφτούμε το έτος μίας εκλογικής αναμέτρησης τότε αυτομάτως έρχεται 
στο μυαλό μας ακριβώς ένας νικήτης, ο Πρόεδρος, ακριβώς ένα κόμα, αυτό 
που νίκησε στις εκλογές κτλ.).
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winner w_party, w_state (Ο νικητής, ανήκει ισόβια ως υποψήφιος στο 
ίδιο κόμα και ξεκινά απο την ίδια πολιτεία)

year, loser -* l_votes (Ο υποψήφιος που έχασε μαζί με το έτος της ανα
μέτρησης χαρακτηρίζουν μοναδικά, δηλαδή "καθορίζουν", τον αριθμό ψήφων 
εκλεκτόρων που έλαβε ο υποψήφιος στη συγκεκριμένη εκλογική αναμέτρηση) 
κτλ.

Παρατήρηση

Το δείγμα δεδομένων του σχήματος 0.1 θεωρείται αντιπροσωπευτικό ως 
προς τους περιορισμούς επειδή σε αυτό απεικονίζονται όλοι οι περιορισμοί 
που θέσαμε και αντιστρόφως. Πράγματι αν θεωρήσουμε ένα ευρύτερο δείγ
μα όπως αυτό του σχήματος 0.2, το δείγμα αυτό δεν προσθέτει κάτι στην 
κατανόηση του θέματος. Για παράδειγμα , και τα δύο δείγματα απεικονίζουν 
τους περιορισμούς:

• 'μία εκλογική αναμέτρηση έχει ακριβώς ένα νικητή'
• 'μιά εκλογική αναμέτρηση μπορεί να έχει πάνω απο ένα ηττημένους'.

YEAR WINNER W
VOTES

W-
PARTY

W
STATE

LOSER L
VOTES PARTY

1952 EISENHOWER 442 REP TEXAS STEVENSON 89 DEM
1956 EISENHOWER 447 REP TEXAS STEVENSON 73 DEM
1960 KENNEDY 303 DEM MASS. NIXON 219 REP
1964 jOHNSON 486 DEM TEXAS GOLDWATER 52 REP
1968 NIXON 301 REP CALIF, HUMPHREY 191 DEM
1968 NIXON 301 REP CALIF WALLACE 46 IND
1972 NIXON 520 REP CALIF. McGo v ern 17 DEM
1976 CARTER 297 DEM fo r d 240 DEM
1980 REAGAN 489 REP CARTER 49 DEM
1980 REAGAN 489 REP ANTERSON IND
1984 REAGAN 525 REP MONDALE 13 DEM
1988 BUSH 426 REP DOUKAKIS 41 DEM
1992 CLINTON DEM BUSH REP
1992 CLINTON DEM PERAULT IND

Σχήμα 0.2. Αντιπροσωπευτικό δείγμα δεδομένων με περισσότερα στοιχεία απο το
δείγμα του οχήματος 0.1.

YEAR WINNER W
VOTES

W
PARTY

W
STATE

LOSER L
VOTES

L
PARTY

1952 EISENHOWER 442 REP TEXAS STEVENSON 89 DEM
1956 EISENHOWER 447 REP TEXAS STEVENSON 73 DEM
1960 KENNEDY 303 DEM MASS. NIXON 219 REP
1964 JOHNSON 486 DEM TEXAS GOLDWATER 52 REP

Κύριο κλειδί = YEAR

Σχήμα 0.3. Μή αντιπροσωπευτικό δείγμα.
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Αντίθετα , στο σχήμα 0.3 το δείγμα δεν είναι αντιπροσωπευτικό επειδή 
δεν απεικονίζεται ο περιορισμός

'μιά εκλογική αναμέτρηση μπορεί να έχει πάνω απο ένα ηττημένους'

0.1.2 KetvownconsirtOT
• Κατασκευάζουμε την Τρίτη κανονική μορφή (Third Normal Form - 3NF) (ή
ακριβέστερα στις εμπορικές εφαρμογές κατασκευάζουμε την ισχυρότερη, 
της 3NF, τη μορφή Boyce-Codd, όπως θα δούμε παρακάτω στη συζήτηση 
της σχεδίασης της βάσης). Η διαδικασία αυτή είναι γνωστή σαν κανονικο- 
ττοίηση και τα τέσσερα αρχεία αποτελούν μία βάση δεδομένων.

TABLE presidents(winner VARCHAR2(15),
w_party VARCHAR2(15), w_state VARCHAR2(15) );

TABLE losers(loser VARCHAR2(15), 
l_party VARCHAR2(15) ) ;

TABLE electionwinner(election_year VARCHAR2(4), 
winner VARCHAR2(15), w_votes NUMBER);

TABLE electionloser(election_yearVARCHAR2( 4 ), loser VACHAR2(15), 
l_votes NUMBER);

Η τρίτη κανονική μορφή συνδέεται με την έννοια και τη διαδικασία της 
σχεδίασης των αρχείων της εφαρμογής μας. Στη συνέχεια, όμως, της εργα
σίας μας, τα αρχεία θα τα ονομάζουμε πίνακες και μάλιστα κάθε πίνακας θα 
μπορεί, ενδεχομένως, να αποθηκεύεται σε διάφορα αρχεία (σε ένα "εσωτερι
κό11 επίπεδο του συστήματος που κατά κανόνα θα αγνοούμε).

Απλουοτευοντας, λίγο, η διαδικασία κανονικοποίησης εξασφαλίζει οτι η 
βάση μας αποθηκεύεται κατα τρόπο οικονομικό και η αναζήτηση στοιχεί
ων απο τη βάση μας γίνεται γρήγορα και εύκολα .

Πέρα απο τα παραπάνω αρχεία - πίνακες είναι απαραίτητο να καθορί
σουμε υποψήφια κύρια κλειδιά για κάθε πίνακα, να αποφασίσουμε ποιά θα 
είναι τα κύρια κλειδιά και τα ξένα κλειδιά, να λάβουμε υπ'όψιν κανόνες ακε
ραιότητας. Παρ'όλα αυτά, απλουστεύοντας δε θα ασχοληθούμε στη μελέτη 
περιπτώσεως με τα ζητήματα αυτά.

0.1.3 ΜοντέΒο Οντοιιίτων-Συσχετίσεων - ϋΟΣ
# Κλείνοντας προς το παρόν τη διαδικασία της ανάλυσης των στοιχείων 
μας (data analysis) κατασκευάζουμε το Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων - 
ΜΟΣ (Entity-Relationship model). Είναι απαραίτητο να καθορίσουμε τα δομι
κά στοιχεία του μοντέλου (οντότητες, συσχετίσεις, χαρακτηριστικά, τύποι 
συσχετίσεων κτλ).
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Σχήμα 0.4. Μοντέλο οντοτήτων συσχετίσεων.

Το μοντέλο του σχήματος 0.4 σχεδιάστηκε με χρήση του συμβολισμού του 
P. Chen που το πρωτοπρότεινε. Υπάρχουν πολλοί' άλλοι συμβολισμοί αλλά 
και τροποποιήσεις και επεκτάσεις του μοντέλου. Δηλαδή, το μοντέλο απο- 
τελεί θέμα έρευνας εδώ και πο?Λά χρόνια. Χρησιμοποιείται, επίσης σε πολλά 
εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών (CASE tools κτλ.).

Στην πραγματικότητα η κανονικοποίηση και η διαδικασία κατασκευής 
τοο μοντέλου διεκπεραιώνονται παράλληλα και πρέπει τελικά να συμφω 
νουν.

• Πρέπει να σημειωθεί οτι υπάρχει και η αντικειμενοστρεφής προσέγγιση 
που χαρακτηρίζεται απο μία διαφορετική φιλοσοφία.

• Υπάρχουν ακόμη προσεγγίσεις που επεκτείνουν το ΜΟΣ πχ. Enhanced 
Entity-Relationship mode! σε κατευθύνσεις που καλύπτονται απο τα αντι- 
κειμενοστρεφή μοντέλα.

0.2 Υλοποίηση - χριίοπ γΏώαοας SQL 
0.2.1 Ορισμός βάσης
• Ορίζουμε τη βάση με χρήση γλώσσας SQL-Structured Query Language,

Στη συνέχεια δίνουμε ένα πρόγραμμα που όταν εκτελείται δημιουργεί 
όλους τους πίνακες και εισάγει κάποιες εγγραφές.

Οι εντολές διαγραφής των πινάκων δίδονται για την περίπτωση που ήδη
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υπάρχουν αυτοί οι πίνακες πριν απο την εκτέλεση του προγράμματος. Σε 
διαφορετική περίπτωση, δηλαδή αν προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε 
έναν πίνακα που υπάρχει, σταματά να εκτελείται το πρόγραμμα με ένδειξη 
σφάλματος.

/* Αρχή προγράμματος δημιουργίας της βάσης */

DROP TABLE presidents; .
CREATE TABLE presidents(winner VARCHAR2(15) NOT NULL, 

w_party VARCHAR2(15), w_state VARCHAR2(15) );
DROP TABLE losers;
CREATE TABLE losers(loser VARCHAR2(15) NOT NULL,

l_party VARCHAR2(15) );
DROP TABLE electionwinner;
CREATE TABLE electionwinner(eiection_year VARCHAR2(4) NOT NULL, 

winner VARCHAR2(15), w_votes NUMBER);
DROP TABLE electionloser;
CREATE TABLE electionloser(election_year VARCHAR2(4) NOT NULL, 

loser VARCHAR2(15) NOT NULL, l_votes NUMBER);

0.2.2 Εισαγωγή στοιχείων
/* Εντολές εισαγωγής στοιχείων */

INSERT INTO■presidents VALUES 
( ' EISENHOWER1 , 'REPUBLICAN1 , ' TEXAS 1 );
INSERT INTO losers VALUES( 1 STEVENSON', 1 DEMOCRAT 1 );
INSERT INTO electionwinner VALUES( 1 19521, 1 EISENHOWER1 , 442);
INSERT INTO electionwinner VALUES( 1 1956’, 1 EISENHOWER1 , 447);
INSERT INTO electionloser VALUES( 1 1952', 1 STEVENSON 1, 8 9);
INSERT INTO electionloser VALUES('1956', ‘STEVENSON' , 73);

/* τέλος εντολών */

0.2.S Αναζήτηση στοιχείων
• Πληκτρολογούμε απλές εντολές αναζήτησης.

/* Δείξτε στοιχεία υποψήφιων πχ. winner,w_party,w_state που ανήκουν στο 
κόμα των ρεπουμπλικάνων (party := REPUBLICAN) */

SELECT winner,w_party, w_states
FROM presidents
WHERE w_party = "REPUBLICAN";
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/* Όπως μπορούμε να δούμε στη συνέχεια η απάντηση είναι

EISENHOWER...
EISENHOWER...
NIXON...
NIXON...

και πρέπει να τροποποιήσουμε την εντολή ως εξής: SELECT DISTINCT winner
... */

/* Δείξτε τα ίδια στοιχεία για τον ΝΙΧΟΝ */

SELECT winner, w_partyr w_states
FROM presidents
WHERE winner = "NIXON";

/* Δείξτε υποψήφιους που ε'χασαν με ψήφους λιγάτερους των 80 */

SELECT loser, election_year , l_votes 
FROM electionloser 
where l_votes <80;

/* Δείξτε υποψήφιους που έχασαν στις εκλογές πάνω απο μία φορά */

SELECT loser, count(*)
FROM electionloser 
GROUP BY loser 
HAVING count(*) > 1;

/* Δείξτε όλα τα στοιχεία των εκλογών για κάθε έτος εκλογικής αναμέτρησης*/

SELECT electionwinner. election_year, presidents.winner, 
w_party, w_votes, 
electionloser.loser, l_party, l_votes 

FROM presidents, electionwinner, electionloser, losers 
WHERE presidents.winner = electionwinner.winner
AND electionwinner. election_year = electionloser. election_year 
AND electionloser. loser = losers, loser 
order by electionwinner. election_year;

0.3 Πρώτη αναφορά στο περιβάΑΏον που θα 
χρησιμοποιήσουμε στις υΒοποιήσεις

• Μπορούμε να κατεβάσουμε απο το διαδίκτυο (http://www.oracle.com) το 
προϊόν Personal Oracle και να χρησιμοποιήσουμε τη συνιστώσα SQL*PLUS.

http://www.oracle.com
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• Πως θα πληκτρολογήσουμε, θα εκτελέσουμε και θα σώσουμε τις εντο
λές: Μετά την εγκατάσταση του προϊόντος εκτελούμε το πρόγραμμα και για 
να εργαστούμε στο περιβάλλον δίνουμε τα USERID/συνθηματικό scott/tiger. 
Τότε το πρόγραμμά μας απαντά με το prompt SQL>.

Αν πληκτρολογήσουμε EDIT filename μπορούμε να γράψουμε σε επεξερ
γαστή κειμένου το πρόγραμμά μας. Κλείνοντας τον επεξεργαστή επιστρέ- 
φουμε στο περιβάλλον και μπορούμε να εκτελέσουμε το πρόγραμμά μας 
(υπάρχει στο αρχείο filename.sql) και να τερματίσουμε την εκτέλεση του.

SQL>0filename
SQL>EXIT

Σημαντική παρατήρηση

• Η πραγματική εφαρμογή δεν καλύπτεται μόνο με εντολές γλώσσας SQL 
αλλά απαιτείται σχεδίαση και υλοποίηση με προγράμματα των οθονών/ 
φορμών που επιτρέπουν εισαγωγή, ενημέρωση, διαγραφή στοιχείων εκλογι
κών αναμετρήσεων. Απαιτούνται, επίσης, προγράμματα εκτύπωσης κτλ.

0.4 ΥΩοποίησπ - χρήση γηώοοας SQL κω προϊόντος 
Oracle / Developer2000

Στην υποενότητα αυτή θα πάρουμε μόνο μία μικρή γεύση απο τη χρήση και 
τις δυνατότητες ενός γνωστού προϊόντος εργαζόμενοι για τη δημιουργία 
εφαρμογών συναφών με το θέμα μας.

9.4.1 Ορισμός βάσης

• Ορίζουμε τη βάση με χρήση γλώσσας SQL - Structured Query Language, 
όπως ακριβώς είδαμε παραπάνω.
• Στη συνέχεια σχεδιάζουμε μία οθόνη (ηλεκτρονική φόρμα ακριβέστερα) 
που επιτρέπει την εισαγωγή, ενημέρωση, διαγραφή και αναζήτηση στοιχεί
ων προέδρων.

Η φόρμα που φαίνεται στο σχήμα 0.5 "οικοδομήθηκε" με το εργαλείο 
Developer2000 και έχει αρκετές αδυναμίες πχ.

• δεν περιλαμβάνει λογότυπο της εταιρείας για την οποία δημιουργείται η 
φόρμα

• δεν έχει φωτογραφία του προέδρου
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• δεν περιλαμβάνει κάποιο ηχητικό μήνυμα ή βίντεο (πχ. απόσπασμα από 
λόγο του).
• η παλέτα με τα κουμπιά μας επιτρέπει να διαχειριστούμε τα δεδομένα 
χωρίς όμως να προσφέρει και πολλές δυνατότητες (μόνο επόμενη, προη
γούμενη, αρχική και τελική εγγραφή, ερώτηση, αποθήκευση αποτελεσμά
των).

• Το μενού είναι λίγο "ακατάληπτο" σε πρώτη ματιά.

Ένα γνωστό εργαλείο, όπως ο Developer2000, μας δίνει πολλές δυνατότη
τες, όπως είναι αναμενόμενο. Αυτές τις δυνατότητες, όμως, θα τις μελετή
σουμε σε επόμενη εργασία μας.

Είναι θεαματικό το πόσο εύκολα κατασκευάζεται η φόρμα μας.

1 ί ΐ  Foims 4.5 (Runform) Β 0 Ρ
Action Edit Block Field Record Query Window Help

m PRESIDENTS

PRESIDENTS 
Winner Party

.'■λ·;
State

(EISENHOWER REPUBLICAN TEXAS

« < > » Query Save

<1
Σχήμα 0.5. Η φόρμα που θα κατασκευάσουμε, όπως χρησιμοποιείται στο περιβάλλον

RunForm του προϊόντος.

Είναι βασικό να υπογραμμίσουμε ότι στο περιβάλλον πολλών γνωστών 
(όχι όλων) ΣΔΒΔ είναι απαραίτητο να "ξεκινήσουμε" τη βάση δεδομένων 
(database start/database warm), να συνδεθούμε σαν σχεδιαστές δίνοντας κωδι
κό και συνθηματικό (connect).
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Συνήθως, όλες οι ενέργειες μας γίνονται σε ένα γραφικό εργαλείο / π ερ ι
βάλλον. Στο συγκεκριμμένο προϊόν το εργαλείο ονομάζεται Object Navigator. 
Στο σχήμα 0.6 φαίνεται το εργαλείο με όλα τα αντικείμενα της εφαρμογής 
μας:

• Υπάρχει μία φόρμα με όνομα Presidents και μάλιστα στο σχήμα 0.6 βλέ
πουμε και τις ιδιότητες της φόρμας αυτής.

• Η φόρμα αποτελείται απο ένα μπλόκ στοιχείων με όνομα Presidents . 
Δηλαδή σε μία φόρμα θα μπορούσαμε να είχαμε και άλλα μπλοκς. Το μπλόκ 
βασίζεται στον πίνακα Presidents και μπορεί να εμφανίσει όλα τα πεδία του 
πίνακα ή ένα υποούνολο.

• Στον καμβά του μπλοκ (αυτό το μέρος της φόρμας, δηλαδή, που θα βλέ
πει ο τελικός χρήστης) δίνουμε ονόματα της αρεσκείας μας για τα πεδία του 
πίνακα, επιλέγουμε χρώματα κτλ.

• Η παλέτα κουμπιών αποτελείται απο στοιχειώδη πεδία (items): SCROLL 
UP, UP, DOWN κτλ. που φαίνονται και στο γραφικό εργαλείο.

Forms Designer Miytfs

** Forms
PRESIDENTS 

+ Triggers 
♦  Alerts 
+. Attached Lil
««Blocks

- a  PRESIDENTS 
4* Triggers 
~  Items 
#ES WINNER 
Φ ΕΕ W_PARTY 
#ES W_STATE 

+ Relations 
- ft  flUT10N_FALETTE 
i f  1 riggers 

Iteras
+ 0  SCROLLJjP
+.arup

■
Class

Display
X  Position 0
Υ  Position 0
Width 420
Height 324
Bevel Lowered
Title
Visual Attribute Name Default
Font Name
Font Size 10 .
Font S ty le ................................... Plain
Font Width Normal
FontW eiqht M ediurn
Foreground Color

..Background C o lo r ............................
Fill Pattern ......
Charmode Logical Attribute
White on 6 lack False

runctional
View
Vertical Toolbar 
Horizontal Toolbar 
Window Style Document

M od P R E S ID E N T S  File; p resident j I <Con> <lrre> I

Ld
!

Σχήμα 0.6. Η εφαρμογή μας (η φόρμα μας), όπως φαίνεται στο γραφικό εργαλείο.

Ό πω ς είναι αναμενόμενο, στο εργαλείο ObjectNavigator απ'ευθείας (ή με 
χρήση των μενού και των εργαλειοθηκών που συνοδεύουν το γραφικό περι-
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βάλλον), δημιουργούμε μία νέα φόρμα και δηλώνουμε το όνομά της. Στη 
συνέχεια δημιουργούμε στα πλαίσια της φόρμας ένα μπλόκ, δηλώνουμε (ή 
επιλέγουμε απο λίστα) το όνομα του πίνακα της βάσης δεδομένων στον 
οποίο θα βασίζεται και δηλώνουμε το όνομα ενός καμβά (ή επιλέγουμε έναν 
που ήδη υπάρχει). Το γεγονός ότι παντού χρησιμοποιήσαμε το όνομα 
Presidents είναι συμπτωματικό.

PRESIDENTS: New Block Options

General i

: ....

Block Name.

Canvas:..

Sequence ID: P

Τ  Items Υ  Layout \ Faster/beta

j PRESIDENTS S e le c t . ,  j

M B ·(PRESID EN TS

jp R E S ID E N fs ”

OK C e n e e l

Σχήμα 0.7. Δημιουργία νέου μπλοκ της φόρμας.

Μπορούμε να επιλέξουμε τα πεδία του πίνακα που θέλουμε να φαίνονται 
στον τελικό χρήστη, τα ονόματα τους κτλ.

_____ ___________ ________3
General ' j  j ite m s  j Y  Layout 'j Master/Detail

Item Options:

L abel: j Party

W id th : -34 ':' f  j · ; ; '

T y p e : Γτ ext I tern

' 17 Isidiidc™- - ”

Cancel

S e le c t  Columns... 

•W IN N E R -
s a s a m a

+ W  S T A T E

OK

PRESIDENTS: New Block Options

Σχήμα 0.8. Επιλογή απο τον πίνακα Presidents των πεδίων (Items) που θα βλέπει ο
τελικός χρήστης.
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Τέλος, μπορούμε να επιλέξουμε τα στοιχεία που θα καθορίζουν τον καμβά 
μας.

Για παράδειγμα μπορούμε να επιλέξουμε σαν μορφή εμφάνισης εγγρα
φών τη μορφή TABULAR , αριθμό εγγραφών που θα φαίνονται ταυτόχρονα 
στη φόρμα ίσο με 5 , και ακόμη να συμπεριλαμβάνεται στη φόρμα ράβδος 
κύλισης (όπως φαίνεται στο σχήμα 0.9) ή παλέτα κουμπιών (όπως φαίνεται 
στην οθόνη του σχήματος 0.5 που θέλαμε να κατασκευάσουμε).

PRESIDENTS: New Block Options 12
Gerietal Υ  Items Τ 1 Layout] ]  Mastef/Oetail

I Tabular ·*ϊ|| ! pi ions: ' : : Ί

Orientation: j Vertical j j j

Γ  Button Palette 1
Records:

Spacing: r . . . . . . . ϊ
OK Cancel

Σχήμα 0.9. Επιλογές για τον τρόπο εμφάνισης των στοιχείων του πίνακα στον καμβά. 

Άσκηση

Επειδή ενδιαφερόμαστε για βάση ελληνικών εκλογών.

® Ποιά είναι τα χαρακτηριστικά (πεδία) της βάσης δεδομένων και πώς δια
μορφώνεται η τρίτη κανονική μορφή και όλη η παραπάνω διαδικασία;

Προσοχή στο γεγονός ότι οι περιορισμοί στην περίπτωση των ελληνικών 
εκλογών είναι αρκετά διαφορετικοί!

® Μας ενδιαφέρει, επίσης, και η κατάταξη των κομάτων σε κάθε εκλογική 
αναμέτρηση.
s Επιπλέον μας ενδιαφέρει ένα σύντομο ιστορικό της εκλογικής αναμέτρη
σης, ένα σύντομο βιογραφικό των υποψηφίων, το έτος ίδρυοης και το ιστο
ρικό των κομάτων, φωτογραφία(ες) των υποψηφίων κτλ.
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0.5 Βιβλιογραφία
Το κεφάλαιο αυτό δομήθηκε γύρω από ε'να ενδιαφέρον παράδειγμα που 

υπάρχει στην κλασική εργασία:

D. Chamberlin, Relational Data-Base Management Systems, Comp. Surveys, Vol. 
8, No 1, March 1976.

Για μια γρήγορη εισαγωγή στις έννοιες των βάσεων δεδομένων ο ενδιαφε
ρόμενος αναγνώστης μπορεί να ανατρέξει και στο βιβλίο:

F.D. Rolland, The essence of Databases, Prentice Hall, 1998.

Η εμβάθυνση στις έννοιες αυτές απαιτεί, βέβαια, την μελέτη του συνόλου 
της εργασίας μας αλλά και τη μελέτη κλασικών συγγραμάτων, όπως:

Elmasri, Navathe, Θεμελιώδεις αρχές συστημάτων Βάσεων Δεδομένων, Τομ. A 
και Τομ. Β, Δίαυλος, 1998.

Ο ενδιαφερόμενος αναγνώστης στην τεχνολογία της Oracle μπορεί να 
ανατρέξει σε πλήθος σχετικών εγχειριδίων, πχ.

P. Hipsley, Developing Client / Server applications with Oracle Developer / 2000, 
SAMS Publishing, 1996.

Τέλος, προτείνεται στον αναγνώστη να αναζητήσει εγχειρίδια σχετικά με 
το προϊόν Access και μετά τη μελέτη και του παραρτήματος της παρούσας 
εργασίας να υλοποιήσει τη βάση των εκλογών και στο προϊόν αυτό.
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