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Δηζαγσγή

 Γηαηί ζπζηήκαηα Βάζεσλ Γεδνκέλσλ

 Όςε Γεδνκέλσλ

 Μνληέια Γεδνκέλσλ

 Γιώζζα Οξηζκνύ Γεδνκέλσλ

 Γιώζζα Υεηξηζκνύ Γεδνκέλσλ

 Γηαρείξηζε Γνζνιεςηώλ

 Γηαρείξηζε Απνζήθεπζεο

 Γηαρεηξηζηήο Βάζεο Γεδνκέλσλ

 Υξήζηεο Βάζεο Γεδνκέλσλ

 πλνιηθή Γνκή πζηήκαηνο



πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Βάζεσλ Γεδνκέλσλ
(ΓΒΓ)

 ΓΒΓ =   κηα ζπιινγή από ζπζρεηηδόκελα δεδνκέλα (βάζε 
δεδνκέλσλ) +  έλα ζύλνιν πξνγξακκάησλ γηα ηελ πξόζβαζε ζηα 
δεδνκέλα

 Σν ΓΒΓ πεξηέρεη πιεξνθνξία γηα κηα ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία

 Σν ΓΒΓ παξέρεη έλα πεξηβάιινλ πνπ είλαη βνιηθό θαη εύρξεζην

 Δθαξκνγέο Βάζεσλ Γεδνκέλσλ:

 Σξαπεδηθόο ηνκέαο: όιεο νη δνζνιεςίεο

 Αεξνγξακκέο: θξαηήζεηο, δξνκνιόγηα πηήζεσλ

 Παλεπηζηήκηα: εγγξαθέο, βαζκνινγίεο

 Πσιήζεηο: πειάηεο, πξντόληα, αγνξέο

 Καηαζθεπέο: παξαγσγή, απνζέκαηα, παξαγγειίεο, εθνδηαζηηθή 
αιπζίδα

 Αλζξώπηλν δπλακηθό: αξρεία εξγαδνκέλσλ, κηζζνδνζία, 
θνξναπαιιαγέο

 Οη βάζεηο δεδνκέλσλ είλαη παληνύ, ζε όιεο ηηο πηπρέο ηεο δσήο 
καο



Γηαηί Βάζεηο Γεδνκέλσλ;

 Παιαηόηεξα, νη εθαξκνγέο βάζεσλ δεδνκέλσλ ρηίδνληαλ 
πάλσ ζε ζπζηήκαηα αξρείσλ

 Μεηνλεθηήκαηα ζηε ρξήζε ζπζηεκάησλ αξρείσλ γηα ηελ 
απνζήθεπζε δεδνκέλσλ:
 Πιενλαζκόο πιεξνθνξίαο θαη έιιεηςε ζπλνρήο

 Πνιιαπινί ηύπνη αξρείσλ, επαλαιακβαλόκελε πιεξνθνξία ζε 
δηαθνξεηηθά αξρεία

 Γπζθνιία πξόζβαζεο ζηα δεδνκέλα
 Υξεηαδόηαλ λέν πξόγξακκα γηα ηελ εθηέιεζε θάζε λέαο εξγαζίαο

 Απνκόλσζε δεδνκέλσλ — δεδνκέλα ζε πνιιαπιά αξρεία θαη ηύπνπο 

 Πξόβιεκα αθεξαηόηεηαο
 Πεξηνξηζκνί αθεξαηόηεηαο (πρ. Τπόινηπν ινγαξηαζκνύ > 25 Euro) 

γίλεηαη κέξνο ηνπ θώδηθα ηνπ πξνγξάκκαηνο

 Γύζθνιε ε πξνζζήθε λέσλ πεξηνξηζκώλ θαη ε αιιαγή ππαξρόλησλ



Γηαηί Βάζεηο Γεδνκέλσλ;(ζπλέρεηα)

 …(άιια) Μεηνλεθηήκαηα ρξήζεο ζπζηεκάησλ αξρείσλ

 Αηνκηθόηεηα ελεκεξώζεσλ

 Οη απνηπρίεο ελεκέξσζεο επέθεξαλ θαηάζηαζε αζπλέπεηαο ζηε βάζε κε 
κέξνο ησλ ελεκεξώζεσλ λα έρνπλ εθηειεζηεί

 Πρ. Μεηαθνξά ρξεκάησλ από έλαλ ινγαξηαζκό ζε άιινλ ζα έπξεπε είηε 
λα νινθιεξσζεί εληειώο είηε λα μαλαγίλεη

 Σαπηόρξνλε πξόζβαζε πνιιώλ ρξεζηώλ

 Αλαγθαία ε ηαπηόρξνλε πξόζβαζε γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα

 Με- ειεγρόκελεο ηαπηόρξνλεο πξνζβάζεηο νδεγνύλ ζε έιιεηςε ζπλνρήο

 Πρ. Γύν άηνκα βιέπνπλ ην ππόινηπν θαη ην ελεκεξώλνπλ ηαπηόρξνλα

 Πξνβιήκαηα αζθάιεηαο –πξόζβαζε ζε νξηζκέλν κέξνο ηεο 
πιεξνθνξίαο

 Σα ζπζηήκαηα βάζεσλ δεδνκέλσλ πξνζθέξνπλ ιύζεηο ζε όια ηα 
παξαπάλσ πξνβιήκαηα!!! 



Όςε Γεδνκέλσλ: Δπίπεδα Αθαηξεηηθόηεηαο

 Φπζηθό επίπεδν

 Λνγηθό επίπεδν

 Δπίπεδν όςεο



Όςε Γεδνκέλσλ: Δπίπεδα Αθαηξεηηθόηεηαο

 Φπζηθό επίπεδν: πεξηγξάθεη πώο έλα αξρείν (πρ. πειάηεο) 
απνζεθεύεηαη

 Λνγηθό επίπεδν: πεξηγξάθεη πνηα δεδνκέλα απνζεθεύνληαη ζηε βάζε
θαη ηηο κεηαμύ ηνπο ζπζρεηίζεηο

type πειάηεο = record

όλνκα : string;
νδόο : string;
Πόιε : integer;

end;

 Δπίπεδν όςεο: πξνγξάκκαηα εθαξκνγώλ πνπ θξύβνπλ ιεπηνκέξεηεο 
ησλ ηύπσλ δεδνκέλσλ. Οη όςεηο κπνξνύλ επίζεο λα θξύςνπλ 
πιεξνθνξία (πρ. κηζζόο) γηα ιόγνπο αζθαιείαο



Όςε δεδνκέλσλ

Αξρηηεθηνληθή ζπζηήκαηνο βάζεο δεδνκέλωλ

Δπίπεδν όςεο

Όςε 1 Όςε 2 Όςε n

Λνγηθό 
επίπεδν

Φπζηθό 
επίπεδν



Όςε δεδνκέλσλ: ρήκαηα θαη ηηγκηόηππα

 … παξόκνηα κε ηνπο ηύπνπο θαη ηηο κεηαβιεηέο ησλ γισζζώλ 
πξνγξακκαηηζκνύ

 Σσήμα– ε ινγηθή δνκή ηεο βάζεο δεδνκέλσλ

 Πρ. Η βάζε δεδνκέλσλ πεξηέρεη πιεξνθνξία γηα έλα ζύλνιν πειαηώλ 
θαη ινγαξηαζκώλ θαη ηηο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο

 Αλάινγε κε ηνλ ηύπν ηεο πιεξνθνξίαο ζε κηα κεηαβιεηή ελόο 
πξνγξάκκαηνο

 Φςζικό ζσήμα: ν ζρεδηαζκόο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ζε θπζηθό 
επίπεδν

 Λογικό ζσήμα: ν ζρεδηαζκόο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ζε ινγηθό επίπεδν

 Σηιγμιόηςπο –ην πξαγκαηηθό πεξηερόκελν ηεο βάζεο ζε κηα 
δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή

 Αλάινγν ηεο ηηκήο κηαο κεηαβιεηήο



Όςε δεδνκέλσλ: ρήκαηα θαη ηηγκηόηππα

 Φςζική Ανεξαπηηζία Γεδομένων ;



Όςε δεδνκέλσλ: ρήκαηα θαη ηηγκηόηππα

 Φςζική Ανεξαπηηζία Γεδομένων –
δπλαηόηεηα ηξνπνπνίεζεο ηνπ θπζηθνύ ζρήκαηνο 
ρσξίο αιιαγή ηνπ ινγηθνύ ζρήκαηνο

 Οη εθαξκνγέο εμαξηώληαη από ην ινγηθό ζρήκα

 Γεληθά, νη δηεπαθέο κεηαμύ ησλ δηαθνξεηηθώλ επηπέδσλ 
θαη ησλ ζπζηαηηθώλ ζα πξέπεη λα θαζνξίδνληαη έηζη 
ώζηε αιιαγέο ζε νξηζκέλα κέξε ηνπ ζπζηήκαηνο λα 
κελ επεξεάδνπλ ζεκαληηθά άιια κέξε



Μνληέια Γεδνκέλσλ

 Μηα ζπιινγή εξγαιείσλ γηα ηελ πεξηγξαθή

 Γεδνκέλσλ

 πζρεηίζεσλ δεδνκέλσλ

 εκαζηνινγία δεδνκέλσλ

 Πεξηνξηζκώλ δεδνκέλσλ

 Μνληέιν Οληνηήησλ-πζρεηίζεσλ (E-R)

 ρεζηαθό Μνληέιν



Μνληέια Γεδνκέλσλ (ζπλέρεηα)

 Άιια κνληέια: 

 Αληηθεηκελνζηξεθέο κνληέιν (επέθηαζε ηνπ E-R 
κε ελζπιάθσζε, κεζόδνπο θαη αληηθείκελα)

 Αληηθεηκελνζηξεθέο-ζρεζηαθό κνληέιν

 Ηκη-δνκεκέλα κνληέια δεδνκέλσλ– δεδνκέλα 
ηνπ ίδηνπ ηύπνπ κπνξεί λα έρνπλ δηαθνξεηηθά 
ζύλνια γλσξηζκάησλ

 XML

 Παιαηόηεξα κνληέια: δηθηπσηό θαη ηεξαξρηθό



Μνληέιν Οληνηήησλ-πζρεηίζεσλ

Παξάδεηγκα ζρήκαηνο ζε έλα κνληέιν Οληνηήησλ -
πζρεηίζεσλ

όμομα-πελάηη

id-πελάηη

οδός-πελάηη

πόλη-πελάηη

αριθμ-λογαρ ποζό

λογαριαζμόςκαηαθέηηςπελάηης



Μνληέιν Οληνηήησλ-πζρεηίζεσλ (ζπλέρεηα)

 Μνληέιν E-R ηνπ πξαγκαηηθνύ θόζκνπ

 Οληόηεηεο (αληηθείκελα) 

 Πρ. πειάηεο, ινγαξηαζκνί, ππνθαηαζηήκαηα ηξάπεδαο

 πζρεηίζεηο κεηαμύ νληνηήησλ

 Πρ. Ο ινγαζηαζκόο A-101 δηαηεξείηαη από ηνλ πειάηε Φσηίνπ

 Ο ηύπνο ζπζρέηηζεο θαηαζέηεο ζπζρεηίδεη πειάηεο θαη 
ινγαξηαζκνύο

 Δπξέσο ρξεζηκνπνηνύκελν γηα ην ζρεδηαζκό ΒΓ

 Ο ζρεδηαζκόο ηεο ΒΓ ζην E-R κνληέιν ζπλήζσο 
κεηαηξέπεηαη ζε ζρεδηαζκό ζην ζρεζηαθό κνληέιν (ζα 
ην δνύκε ζηε ζπλέρεηα) ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα 
απνζήθεπζε θαη επεμεξγαζία



ρεζηαθό Μνληέιν

 Παξάδεηγκα δεδνκέλσλ πίλαθα ζην ζρεζηαθό κνληέιν

Όνομα-πελάηηΚωδ-πελάηη
Οδός-πελάηη Πόλη-πελάηη Αριθμός-

λογαριαζμού

Ιωάλλνπ

ηαύξνπ

Ιωάλλνπ

Σδίκα

ηάπξνπ

192-83-7465

019-28-3746

192-83-7465

321-12-3123

019-28-3746

Αηόινπ

Νόηνπ

Αηόινπ

Μειηάο

Νόηνπ

Πάηξα

Ρόδνο

Πάηξα

Χαληά

Ρόδνο

A-101

A-215

A-201

A-217

A-201

Γλωξίζκαηα



Παξάδεηγκα ρεζηαθήο Βάζεο
Id-πελάτη Όνομα-πελάτη Διεύθσνση-πελάτη Πόλη-πελάτη 

192-83-7465 Ιφάμμοσ Αιόλοσ 12 Πάτρα 

019-28-3746 ταύροσ Νότοσ 4 Ρόδος 

677-89-9011 Χρήστοσ Μάτης 3 Χίος 

182-73-6091 Σσάμης Πατρόκλοσ 123 ύρος 

321-12-9999 Σζίμα Μηλιάς 100 Χαμιά 

336-66-9999 Λσσίοσ Παράστοσ 175 Πάργα 

019-28-3746 ταύροσ Νότοσ 72 Ραυάμη 
 

 αριθμός-

λογαριασμού 

ποσό 

Α-101 500 

Α-215 700 

Α-102 400 

Α-305 350 

Α-201 900 

Α-217 750 

Α-222 700 
 

Id-πελάτη αριθμός-

λογαριασμού 

192-83-7465 Α-101 

019-28-3746 Α-215 

677-89-9011 Α-102 

182-73-6091 Α-305 

321-12-9999 Α-201 

336-66-9999 Α-217 

019-28-3746 Α-222 
 

πειάηεο

ινγαξηαζκόο θαηαζέηεο



Γιώζζεο Βάζεσλ Γεδνκέλσλ:
Γιώζζα Οξηζκνύ Γεδνκέλσλ (ΓΟΓ)

 Καζνξίδεη ην ζπκβνιηζκό γηα ηνλ νξηζκό ηνπ ζρήκαηνο ηεο ΒΓ

 Πρ. 
create table ινγαξηαζκόο (

αξηζκόο-ινγαξηαζκνύ char(10),
ππόινηπν    integer)

 Η κεηαγισηηηζηήο ηεο ΓΟΓ δεκηνπξγεί έλα ζύλνιν από 
πίλαθεο πνπ απνζεθεύνληαη ζε έλα ιεμηθό δεδνκέλσλ

 Σν ιεμηθό δεδνκέλσλ πεξηέρεη μεηα-δεδομένα (;)



Γιώζζεο Βάζεσλ Γεδνκέλσλ:
Γιώζζα Οξηζκνύ Γεδνκέλσλ (ΓΟΓ)

 Καζνξίδεη ην ζπκβνιηζκό γηα ηνλ νξηζκό ηνπ ζρήκαηνο ηεο ΒΓ

 Πρ. create table ινγαξηζκόο

(αξηζκόο-ινγαξηαζκνύ char(10),
ππόινηπν integer)

 Ο κεηαγισηηηζηήο ηεο ΓΟΓ δεκηνπξγεί έλα ζύλνιν από πίλαθεο πνπ 
απνζεθεύνληαη ζε έλα ιεμηθό δεδνκέλσλ

 Σν ιεμηθό δεδνκέλσλ πεξηέρεη μεηα-δεδομένα (δει. δεδνκέλα γηα ηα 
δεδνκέλα)

 ρήκα βάζεο

 Γιώζζα Απνζήθεπζεο θαη Οξηζκνύ Γεδνκέλσλ

 Γιώζζα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη από ην ζύζηεκα βάζεο δεδνκέλσλ γηα ηνλ 
πξνζδηνξηζκό ηεο δνκήο απνζήθεπζεο θαη ησλ κεζόδσλ πξόζβαζεο

 πλήζσο κηα επέθηαζε ηεο γιώζζαο νξηζκνύ δεδνκέλσλ

 Πεξηνξηζκνί ζπλέπεηαο (Consistency constraints)



Γιώζζεο Βάζεσλ Γεδνκέλσλ: Γιώζζα 
Υεηξηζκνύ Γεδνκέλσλ (ΓΥΓ)

 Γιώζζα πξόζβαζεο θαη ρεηξηζκνύ δεδνκέλσλ πνπ είλαη 
νξγαλσκέλα από ην θαηάιιειν κνληέιν δεδνκέλσλ

 Η ΓΥΓ είλαη γλσζηή θαη σο γιώζζα επεξσηήζεσλ

 Γύν θιάζεηο γισζζώλ

 Γηαδηθαζηηθή

 Με-δηαδηθαζηηθή



Γιώζζεο Βάζεσλ Γεδνκέλσλ: Γιώζζα 
Υεηξηζκνύ Γεδνκέλσλ (ΓΥΓ)

 Γιώζζα πξόζβαζεο θαη ρεηξηζκνύ δεδνκέλσλ πνπ είλαη 
νξγαλσκέλα από ην θαηάιιειν κνληέιν δεδνκέλσλ

 Η ΓΥΓ είλαη γλσζηή θαη σο γιώζζα επεξσηήζεσλ

 Γύν θιάζεηο γισζζώλ

 Γηαδηθαζηηθή – ν ρξήζηεο θαζνξίδεη ηα δεδνκέλα πνπ 
απαηηνύληαη θαη πώο ζα έρνπκε πξόζβαζε ζε απηά

 Με-δηαδηθαζηηθή / Γεισηηθή – ν ρξήζηεο θαζνξίδεη ηα δεδνκέλα 
πνπ απαηηνύληαη ρσξίο λα πξνζδηνξίδεη πώο ζα έρνπκε 
πξόζβαζε ζε απηά

 Η SQL είλαη ε πην επξέσο ρξεζηκνπνηνύκελε γιώζζα 
επεξσηήζεσλ



SQL

 SQL: επξέσο ρξεζηκνπνηνύκελε κε-δηαδηθαζηηθή γιώζζα
 Πρ. Βξεο ην όλνκα ηνπ πειάηε κε θσδηθό-πειάηε 192-83-7465

select πειάηεο.όλνκα-πειάηε
from πειάηεο
where πειάηεο.θσδ-πειάηε = ‘192-83-7465’

 Πρ. Βξεο ηα ππόινηπα όισλ ησλ ινγαξηαζκώλ πνπ δηαηεξεί ν πειάηεο κε 
θσδηθό 192-83-7465

select ινγαξηαζκόο.ππόινηπν
from θαηαζέηεο, ινγαξηαζκόο
where θαηαζέηεο.θσδ-πειάηε= ‘192-83-7465’ and

θαηαζέηεο.αξηζκόο-ινγαξηαζκνύ= 
ινγαξηαζκόο.αξηζκόο-ινγαξηαζκνύ



SQL (ζπλέρεηα)

 Σα πξνγξάκκαηα εθαξκνγώλ ζπλήζσο πξνζπειαύλνπλ 
ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ κέζσ κηαο εθ ησλ παξαθάησ:

 Πποεκηάζειρ Γλωζζών (language extensions) πνπ 
επηηξέπνπλ ηην εμθύηεςζη SQL (embedded SQL) ζην 
πξόγξακκα ηεο θηιόμελεο γιώζζαο (ρξεηάδεηαη έλαο πξν-
κεηαγισηηηζηήο)

 Γιεπαθή ππογπάμμαηορ εθαπμογήρ (Application 
programming interface ) (δει. έλα ζύλνιν δηεξγαζηώλ) 

(πρ. ODBC/JDBC) πνπ επηηξέπνπλ ηελ απνζηνιή SQL 
επεξσηήζεσλ ζε κηα βάζε δεδνκέλσλ

 ODBC: Open DataBase Connectivity (ρξεζηκνπνηείηαη ζηε C)

 JDBC: Java DataBase Connectivity (ρξεζηκνπνηείηαη ζηε Java)



Υξήζηεο Βάζεσλ Γεδνκέλσλ

 Οη ρξήζηεο δηαθνξνπνηνύληαη αλάινγα κε ηνλ ηξόπν πνπ 
αλακέλεηαη λα αιιειεπηδξάζνπλ κε ην ζύζηεκα

 Ππογπαμμαηιζηέρ εθαπμογών – αιιειεπηδξνύλ κε ην ζύζηεκα 
κέζσ θιήζεσλ ηεο ΓΥΓ

 Τεσνολογικά καηαπηιζμένοι σπήζηερ – δηαηππώλνπλ εξσηήκαηα 
πξνο ηε βάζε ζε κηα γιώζζα επεξσηήζεσλ

 Δξειδικεςμένοι σπήζηερ – γξάθνπλ εμεηδηθεπκέλεο εθαξκνγέο 
βάζεσλ δεδνκέλσλ  πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην παξαδνζηαθό πιαίζην 
δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ (πρ. Γλσζηαθέο βάζεηο θαη έκπεηξα 
ζπζηήκαηα, CAD, θα)

 Απλοί σπήζηερ – ελεξγνπνηνύλ έλα από ηα κόληκα πξνγξάκκαηα 
εθαξκνγώλ πνπ έρνπλ πξνεγνπκέλσο γξαθηεί

 Πρ. Άηνκα πνπ πξνζπειαύλνπλ κηα βάζε δεδνκέλσλ κέζσ δηαδηθηύνπ, 
ηακείεο ηξαπεδώλ, δηνηθεηηθό πξνζσπηθό



Γηαρεηξηζηήο Βάζεο Γεδνκέλσλ

 πληνλίδεη ηηο δξαζηεξηόηεηεο ελόο ζπζηήκαηνο βάζεο 
δεδνκέλσλ (θαηαλνεί πιήξσο ηνπο πόξνπο πνπ παξέρνπλ 
πιεξνθνξία θαη ηηο αλάγθεο)

 Καζήθνληα ηνπ δηαρεηξηζηή ηεο βάζεο δεδνκέλσλ:

 Οξηζκόο ζρήκαηνο

 Οξηζκόο δνκώλ απνζήθεπζεο θαη κεζόδσλ πξόζβαζεο

 Σξνπνπνίεζε ζρήκαηνο θαη θπζηθήο νξγάλσζεο

 Δμνπζηνδόηεζε ρξεζηώλ γηα πξόζβαζε ζηε ΒΓ

 Καζνξηζκόο ησλ πεξηνξηζκώλ αθεξαηόηεηαο

 πλδεηηθόο θξίθνο κε ηνπο ρξήζηεο

 πληήξεζε Ρνπηίλαο: παξαθνινύζεζε απόδνζεο, αληαπόθξηζε ζε 
απαηηήζεηο αιιαγώλ, ηήξεζε αληηγξάθσλ, θα.



Γηαρείξηζε Γνζνιεςηώλ

 Μηα δνζνιεςία είλαη κηα ζπιινγή από πξάμεηο πνπ εθηειεί 
κηα ινγηθή ζπλάξηεζε ζε κηα εθαξκνγή βάζεο δεδνκέλσλ 

 Σν ζπζηαηηθό ηεο δηαρείξηζεο δνζνιεςηώλ δηαζθαιίδεη όηη 
ε βάζε δεδνκέλσλ παξακέλεη ζε ζπλεπή (ζσζηή) 
θαηάζηαζε αλεμάξηεηα από ηηο απνηπρίεο ηνπ ζπζηήκαηνο 
(πρ. απώιεηα ηζρύνο θαη θαηάξξεπζε ιεηηνπξγηθνύ 
ζπζηήκαηνο) θαη ηηο απνηπρίεο ησλ δνζνιεςηώλ

 Ο δηαρεηξηζηήο ειέγρνπ ηαπηόρξνλεο πξνζπέιαζεο
(concurrency-control manager) ειέγρεη ηελ αιιειεπίδξαζε 
κεηαμύ ησλ ηαπηόρξνλσλ δνζνιεςηώλ γηα λα δηαζθαιίζεη 
ηε ζπλέπεηα (θαη ζπλνρή) ηεο βάζεο δεδνκέλσλ



Γηαρείξηζε Απνζεθεπηηθνύ Υώξνπ

 Γηαρεηξηζηήο απνζεθεπηηθνύ ρώξνπ (Storage manager)

 Έλα πξόγξακκα πνπ παξέρεη ηε δηεπαθή κεηαμύ ησλ απνζεθεπκέλσλ 
δεδνκέλσλ ρακεινύ επηπέδνπ ηεο βάζεο θαη ησλ πξνγξακκάησλ 
εθαξκνγήο θαη ησλ επεξσηήζεσλ πνπ ππνβάιινληαη ζην ζύζηεκα

 Καζήθνληα δηαρεηξηζηή απνζεθεπηηθνύ ρώξνπ: 

 Αιιειεπίδξαζε κε ηνλ δηαρεηξηζηή αξρείσλ (file manager)

 Απνδνηηθή απνζήθεπζε, αλάθηεζε θαη ελεκέξσζε δεδνκέλσλ

 πζηαηηθά ηνπ δηαρεηξηζηή απνζεθεπηηθνύ ρώξνπ:

 Γηαρεηξηζηήο εμνπζηνδόηεζεο θαη αθεξαηόηεηαο (ειέγρεη ηελ αθεξαηόηεηα, 
θηι)

 Γηαρεηξηζηήο δνζνιεςηώλ (δηαζθαιίδεη ηε ζπλέπεηα)

 Γηαρεηξηζηήο αξρείνπ (δηαρεηξίδεηαη ηελ αλάζεζε ρώξνπ)

 Γηαρεηξηζηήο ελδηάκεζεο κλήκεο (buffer) (θέξλεη δεδνκέλα από ην δίζθν)



Δπεμεξγαζία Δπεξσηήζεσλ

 Γηεξκελέαο ΓΟΓ (DDL interpreter )

 Καηαγξάθεη ηνπο νξηζκνύο ζην ιεμηθό δεδνκέλσλ

 Μεηαγισηηηζηήο ΓΥΓ (DML compiler)

 Μεηαθξάδεη ηε ΓΥΓ ζε έλα πιάλν αμηνιόγεζεο

 Μεραλή αμηνιόγεζεο επεξσηήζεσλ (Query 
evaluation engine)

 Δθηειεί instructions ρακεινύ επηπέδνπ πνπ 
δεκηνπξγνύληαη από ηνλ κεηαγισηηηζηή ηεο ΓΥΓ



Γεληθή Αξρηηεθηνληθή πζηήκαηνο



Αξρηηεθηνληθέο Δθαξκνγώλ

 Αρχιτεκτονική δύο επιπέδων: Π.ρ. Πξνγξάκκαηα εμππεξεηεηώλ

ρξεζηκνπνηνύλ ODBC/JDBC γηα λα επηθνηλωλήζνπλ κε ηε ΒΓ

 Αρχιτεκτονική τριών επιπέδων: Π.ρ. Γηθηπαθέο εθαξκνγέο θαη

εθαξκνγέο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί κε ηε ρξήζε “middleware”


