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Δπηζθόπεζε

 Ιζηνξηθά ζηνηρεία

 Έλλνηεο 

 Σππηθέο γιώζζεο εξσηεκάησλ

 ρεζηαθή άιγεβξα

 ρεζηαθόο ινγηζκόο πιεηάδσλ

 ρεζηαθόο ινγηζκόο πεδίσλ



Ιζηνξηθά ηνηρεία

 Αξρηθά: αξρεία, δείθηεο, ζύλνια, θα.

 Πξνηάζεθε από ηνλ E.F. Codd (1923-2003)
ην 1970

 Δπαλαζηαηηθό!!!

 Σα πξώηα ζπζηήκαηα: 1977-8 (ύζηεκαR,
Ingres) 

 Βξαβείν Turing ην 1981



Έλλνηεο

 Βάζε Γεδνκέλσλ: έλα ζύλνιν ζρέζεσλ
(= πίλαθεο)

 Γξακκέο: πιεηάδεο

 ηήιεο: γλσξίζκαηα (ή θιεηδηά)

 ππεξθιεηδί, ππνςήθην θιεηδί, πξσηεύνλ 
θιεηδί



Παξάδεηγκα

Βάζε Γεδνκέλσλ:

ΦΟΙΣΗΣΗ

ΑΜ όνομα διεύθσνζη

123 ηαύπος Αιόλος

234 Ανηωνίοσ Θπάκηρ

ΑΜ κωδ βαθμός

123 15-413 A

234 15-413 B



Παξάδεηγκα: ζπλέρεηα

Βάζε Γεδνκέλσλ:

ΦΟΙΣΗΣΗ

ΑΜ όνομα διεύθσνζη

123 ηαύπος Αιόλος

234 Ανηωνίοσ Θπάκηρ

τεζιακό ζτήμα

(γνωρίζμαηα+πεδία)

πλειάδα

k-ζηο γνώριζμα

(Dk πεδίο)



Παξάδεηγκα: ζπλέρεηα

ΦΟΙΣΗΣΗ

ΑΜ όνομα διεύθσνζη

123 ηαύπος Αιόλος

234 Ανηωνίοσ Θπάκηρ

ρεζηαθό ζρήκα
(γλσξίζκαηα+πεδία)

ζηιγμιόησπο



Παξάδεηγκα: ζπλέρεηα

ΦΟΙΣΗΣΗ

ΑΜ όνομα διεύθςνζη

123 ηαύπος Αιόλος

234 Ανηωνίος Θπάκηρ

τεζιακό ζτήμα

(γνωρίζμαηα+πεδία)

ζηιγμιόησπο

•Di: ηο πεδίο I-ζηοσ γνωρίζμαηος (πτ. char(10)

•Σσπικά: ένα ζηιγμιόησπο είναι ένα σποζύνολο ηων (D1 x 

D2 x …x Dn)



Παξάδεηγκα: ζπλέρεηα

 Τπεξθιεηδί (πρ. „ΑΜ , όλνκα‟):  
θαζνξίδεη ηελ εγγξαθή

 Τπνςήθην θιεηδί (πρ. „ΑΜ‟, ή „αξηζκόο 
θνηηεηή‟): 

ειάρηζην ππεξθιεηδί (θαλέλα ππνζύλνιν 
απηνύ δελ είλαη ππεξθιεηδί)

 Πξσηεύνλ θιεηδί: έλα από ηα ππνςήθηα 
θιεηδηά



Άιιν Παξάδεηγκα

 παξάδεηγκα:  αλ

όλνκα-πειάηε = {ηαύξνπ, Γηώηεο, Λόεο, Γήκνπ}
δηεύζπλζε-πειάηε = {Αηόινπ, Κύπξνπ, Κέαο}
πόιε-πειάηε = {Αζήλα, Ρόδνο, Σξίθαια}

Σόηε r = {   (ηαύξνπ, Αηόινπ, Αζήλα), 
(Γηώηεο, Κύπξνπ, Ρόδνο),
(Λόεο, Κύπξνπ, Ρόδνο),
(Γήκνπ, Κέαο, Σξίθαια)}

είλαη κηα ζρέζε πάλσ ζην 

όλνκα-πειάηε x δηεύζπλζε-πειάηε x πόιε-πειάηε



ρέζεηο, πιεηάδεο

 ρήκα ρέζεο:

 A1, A2, …, An είλαη γλσξίζκαηα

 R = (A1, A2, …, An ) είλαη έλα ζρήκα ζρέζεο

Πρ. ρήκα-Πειάηεο =
(όλνκα-πειάηε, δηεύζπλζε-πειάηε, πόιε-πειάηε)

 r(R) είλαη κηα ζρέζε ζην ζρεζηαθό ζρήκα R

Πρ. πειάηεο (ρήκα-Πειάηεο)

 Οη ζρέζεηο δελ είλαη κε ζπγθεθξηκέλε ζεηξά

 Η δηάηαμε ησλ πιεηάδσλ δελ καο απαζρνιεί (νη πιεηάδεο 
κπνξεί λα θαηαρσξίδνληαη κε ηπραία ζεηξά)



Βάζε Γεδνκέλσλ
 Μηα βάζε δεδνκέλσλ απνηειείηαη από πνιιαπιέο ζρέζεηο

 Η πιεξνθνξία γηα κηα εηαηξεία απνζπληίζεηαη ζε κέξε, όπνπ θάζε 
ζρέζε απνζεθεύεη έλα κέξνο ηεο πιεξνθνξίαο

Πρ. ινγαξηαζκόο :  απνζεθεύεη πιεξνθνξίεο γηα ηνπο ινγαξηαζκνύο
θαηαζέηεο : απνζεθεύεη πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ην πνηνο πειάηεο

δηαζέηεη πνηνλ ινγαξηαζκό
πειάηεο : απνζεθεύεη πιεξνθνξία γηα ηνπο πειάηεο

 Η απνζήθεπζε όιεο ηεο πιεξνθνξίαο ζε κία ζρέζε, όπσο
ηξάπεδα(αξηζκόο-ινγαξηαζκνύ, ππόινηπν, όλνκα-πειάηε, ..)

Δπηθέξεη
 Δπαλάιεςε πιεξνθνξίαο (πρ. δύν πειάηεο έρνπλ θνηλό ινγαξηαζκό)

 Αλάγθε γηα null ηηκέο (πρ. θαηαρώξηζε πειάηε πνπ δελ έρεη ινγαξηαζκό)

 Η ζεσξία ηεο Καλνληθνπνίεζεο (ζα ηε δνύκε αξγόηεξα) αζρνιείηαη 
κε ην πώο ζα ζρεδηάζνπκε ζρεζηαθά ζρήκαηα



Δπηζθόπεζε

 Ιζηνξηθά ηνηρεία

 Έλλνηεο

 Τσπικές Γλώσσες Ερωτημάτων

 ρεζηαθή άιγεβξα

 ρεζηαθόο ινγηζκόο πιεηάδσλ

 ρεζηαθόο ινγηζκόο πεδίσλ



Σππηθέο Γιώζζεο Δξσηεκάησλ

 Πώο ζπιιέγνπκε πιεξνθνξία;

 Πρ. βξεο ηα ΑΜ ησλ θνηηεηώλ ηνπ καζήκαηνο
cis331

 (ππελζύκηζε: όια είλαη έλα ζύλνιν!)

 Μία ιύζε: ζρεζηαθή άιγεβξα, δει., ηειεζηέο 
ζπλόισλ (δηαδηθαζηηθή γιώζζα)

 Δξ.1: Πνηνη ηειεζηέο;

 Δξ.2: Πνην ην ειάρηζην ζύλνιν ηειεζηώλ;



 .

 .

 .

 έλσζε ζπλόισλ U

 δηαθνξά ζπλόισλ  „-‟    

ρεζηαθνί Σειεζηέο



Παξάδεηγκα:

FT-ΦΟΙΣΗΣΗ

ΑΜ όνομα διεύθςνζη

129 Πέηπος ύπος

239 Λέκαρ άμος

PT-ΦΟΙΣΗΣΗ

ΑΜ όνομα διεύθςνζη

123 ηαύπος Αιόλος

234 Ανηωνίος Θπάκηρ

 Δξ: βξεο όινπο ηνπο θνηηεηέο (part ή
full time)

 Aπ: PT-ΦΟΙΣΗΣΗ union FT-ΦΟΙΣΗΣΗ



Παξαηεξήζεηο:

 Γύν πίλαθεο είλαη „ζπκβαηνί σο πξνο ηελ 
έλσζε‟ αλ έρνπλ ηα ίδηα γλσξίζκαηα 
(δει. ην ίδην πιήζνο γλσξηζκάησλ θαη ην 
ίδην πεδίν)

 Δξ: ηη γίλεηαη κε ηελ ηνκή ;

U



Παξαηεξήζεηο :

 Aπ: πιενλαζκόο:

 ΦΟΙΣΗΣΗ intersection ΠΡΟΩΠΙΚΟ =

ΦΟΙΣΗΣΗ - (ΦΟΙΣΗΣΗ - ΠΡΟΩΠΙΚΟ)

ΦΟΙΣΗΣΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟ



 .

 .

 .

 έλσζε ζπλόισλ

 δηαθνξά ζπλόισλ „-‟    

ρεζηαθνί Σειεζηέο

U



Άιινη Σειεζηέο;

 Πρ. βξεο όινπο ηνπο θνηηεηέο πνπ 
κέλνπλ ζηελ „Αηόινπ‟

 Aπ: „επηινγή‟

' '
( )

ύ ό   
 



ΦΟΙΣΗΣΗ

ΑΜ όνομα διεύθσνζη

123 ηαύπος Αιόλος

234 Ανηωνίος Θπάκηρ



Άιινη Σειεζηέο;

 εκείσζε: ε επηινγή (θαη νη άιινη 
ηειεζηέο) αλακέλνπλ πίλαθεο, θαη 
επηζηξέθνπλ πίλαθεο

 -->κπνξεί λα θιηκαθσζνύλ (cascaded)!!

 Γηα ηελ επηινγή, γεληθά:

( )
ή  



Δπηινγή - παξαδείγκαηα

 Βξεο όινπο κε ην όλνκα „ηαύξνπ‟ ζηελ νδό 
„Αηόινπ‟

' ' ' '
( )

ό ύ ύ ό      
    



‘ζσνθήκη’ μπορεί να είναι οποιοζδήποηε 

ζσνδσαζμός από ‘=‘, ‘>’, ‘>=‘, ...



 Δπηινγή

 .

 .

 έλσζε ζπλόισλ

 δηαθνξά ζπλόισλ R - S    

ρεζηαθνί Σειεζηέο

( )
ή

R 

R U S



 Η επηινγή επηιέγεη γξακκέο – θαη νη 
ζηήιεο;

 Aπ: „πξνβνιή‟ – πρ.

Βξεο όια ηα ΑΜ – ρσξίο δηπιόηππα

ρεζηαθνί Σειεζηέο

( ) 

ΦΟΙΣΗΣΗ

ΑΜ όνομα διεύθσνζη

123 ηαύπος Αιόλος

234 Ανηωνίος Θπάκηρ



Κιηκάθσζε: „βξεο ηα ΑΜ ησλ θνηηεηώλ 
ζηελ νδό Αηόινπ‟

ρεζηαθνί Σειεζηέο

' '
( ( ))

ύ ό    
  



ΦΟΙΣΗΣΗ

ΑΜ όνομα διεύθσνζη

123 ηαύπος Αιόλος

234 Ανηωνίος Θπάκηρ



 επηινγή

 πξνβνιή

 .

 έλσζε ζπλόισλ

 δηαθνξά ζπλόισλ R - S

ρεζηαθνί Σειεζηέο

( )
ή

R 

( )
ί ά

R   


R U S



Δίλαη κόλν απηνί;

Δξ: Γώζε κνπ έλα εξώηεκα πνπ λα κελ 
κπνξώ αθόκα λα απαληήζσ!

ρεζηαθνί Σειεζηέο



Δξ: νπνηνδήπνηε εξώηεκα ζε δύν ή πεξηζζόηεξνπο 
πίλαθεο,

Πρ. „βξεο ηα νλόκαηα ησλ θνηηεηώλ ζην κάζεκα
cis351‟

Δξ: πνηνλ επηπιένλ ηειεζηή ρξεηαδόκαζηε;

Aπ: Κη όκσο, ην θαξηεζηαλό γηλόκελν αξθεί!

ρεζηαθνί Σειεζηέο

ΑΜ όνομα διεύθσνζη

123 ηαύπος Αιόλος

234 Ανηωνίος Θπάκηρ

ΠΑΙΡΝΕΙ

ΑΜ κωδ βαθμόρ

123 cis331 A

234 cis331 B



Καξηεζηαλό Γηλόκελν

 Πρ. Δθηξνθείν ζθύισλ: ΑΡΔΝΙΚΑ x ΘΤΛΗΚΑ

 Γίλεη όια ηα πηζαλά δεύγε

ΑΡΕΝΙΚΑ

όνομα

Σζακ

Φλοξ

ΘΤΛΗΚΑ

όνομα

Ίπμα

Λίνηα

x =

A.όνομα Θ.όνομα

Σζακ Λίνηα

Σζακ Ίπμα

Φλοξ Λίνηα

Φλοξ Ίπμα



Καη ινηπόλ;

 Πρ. Πώο ζα βξνύκε ηα νλόκαηα ησλ 
θνηηεηώλ ηνπ καζήκαηνο cis351;

ΦΟΙΣΗΣΗ

ΑΜ όνομα διεύθσνζη

123 ηαύπος Αιόλος

234 Ανηωνίος Θπάκηρ

ΠΑΙΡΝΕΙ

ΑΜ κωδ βαθμόρ

123 cis331 A

234 cis331 B



Καξηεζηαλό Γηλόκελν

 Aπ:

. .......... ( )x   

ΑΜ όνομα διεύθςνζη ΑΜ κωδ βαθμόρ

123 ηαύπος Αιόλος 123 cis331 A

234 Ανηωνίος Θπάκηρ 123 cis331 A

123 ηαύπος Αιόλος 234 cis331 B

234 Ανηωνίος Θπάκηρ 234 cis331 B



Καξηεζηαλό Γηλόκελν

ΑΜ όνομα διεύθςνζη ΑΜ κωδ βαθμόρ

123 ηαύπος Αιόλος 123 cis331 A

234 Ανηωνίος Θπάκηρ 123 cis331 A

123 ηαύπος Αιόλος 234 cis331 B

234 Ανηωνίος Θπάκηρ 234 cis331 B

351 . ... ( ( ( )))cis x     



ΑΜ όνομα διεύθςνζη ΑΜ κωδ βαθμόρ

123 ηαύπος Αιόλος 123 cis331 A

234 Ανηωνίος Θπάκηρ 123 cis331 A

123 ηαύπος Αιόλος 234 cis331 B

234 Ανηωνίος Θπάκηρ 234 cis331 B

351 . .

(

( ( ( )))

)

ό

cis x







 
   

 



 επηινγή

 πξνβνιή

 θαξηεζηαλό γηλόκελν ΑΡΔΝΙΚΟ x ΘΤΛΗΚΟ

 έλσζε ζπλόισλ

 δηαθνξά ζπλόισλ R - S

ΘΔΜΔΛΙΩΓΔΙ
ρεζηαθνί Σειεζηέο

( )
ή

R 

( )
ί ά

R   


R U S



ρεζηαθνί Σειεζηέο

 Κη όκσο, δελ είλαη αξθεηνί γηα λα καο 
βνεζήζνπλ λα απαληήζνπκε ζρεδόλ 
νπνηαδήπνηε εξώηεζε!!

 Παξαγόκελνη ηειεζηέο, ράξηλ επθνιίαο

 Σνκή ζπλόισλ

 πλέλσζε (ζήηα ζπλέλσζε, ζπλέλσζε ηζόηεηαο, 
θπζηθή ζπλέλσζε)

 Σειεζηήο „κεηνλνκαζίαο‟

 Γηαίξεζε

)(
'

R
R



SR 



πλελώζεηο

 Equijoin: SR
bSaR .. 

 )(
..

SR
bSaR








Καξηεζηαλό Γηλόκελν

 Aπ:

. .......... ( )x   

ΑΜ όνομα διεύθςνζη ΑΜ κωδ βαθμόρ

123 ηαύπος Αιόλος 123 cis331 A

234 Ανηωνίος Θπάκηρ 123 cis331 A

123 ηαύπος Αιόλος 234 cis331 B

234 Ανηωνίος Θπάκηρ 234 cis331 B



πλελώζεηο

 Equijoin: 

 theta-joins:

γεληθεύνπλ ηε ζπλέλσζε ηζόηεηαο γηα 
θάζε ζπλζήθε

SR
bSaR .. 



SR






)(
..

SR
bSaR








πλελώζεηο

 Πνιύ δεκνθηιήο: θπζηθή ζπλέλσζε: R      S

 ζαλ ηε ζπλέλσζε ηζόηεηαο, όκσο δελ 
επηζηξέθεη δηπιόηππεο ζηήιεο:

ΦΟΙΣΗΣΗ(ΑΜ, όλνκα, δηεύζπλζε)

ΠΑΙΡΝΔΙ(ΑΜ, θσδ, βαζκόο)



πλελώζεηο

 Φπζηθή ζπλέλσζε έρεη 5 γλσξίζκαηα
 

. .  

ΑΜ όνομα διεύθςνζη ΑΜ κωδ βαθμόρ

123 ηαύπος Αιόλος 123 cis331 A

234 Ανηωνίος Θπάκηρ 123 cis331 A

123 ηαύπος Αιόλος 234 cis331 B

234 Ανηωνίος Θπάκηρ 234 cis331 B

Σσνένωση ισότητας: 6



Φπζηθέο ζπλελώζεηο

 Αλ δελ ππάξρνπλ θνηλά γλσξίζκαηα 
κεηαμύ R, S:

 Φπζηθή ζπλέλσζε -> θαξηεζηαλό 
γηλόκελν:



Δπηζθόπεζε – ρεζηαθή Άιγεβξα

 Θεκειηώδεηο ηειεζηέο

 Παξαγόκελνη ηειεζηέο

 πλελώζεηο θηι

 Μεηνλνκαζία 

 Γηαίξεζε 

 Παξαδείγκαηα



Μεηνλνκαζία 

 Δξ: γηαηί;

 Aπ: 
 ηελνγξαθία (ην ΠΡΙΝ κπνξεί λα είλαη κηα 

έθθξαζε ζρεζηαθήο άιγεβξαο) 

 self-joins; …

 Γηα παξάδεηγκα, βξεο ηνπο παππνύδεο 
ηνπ „Θσκά‟, δνζέληνο όηη ΓΠ(γνλέαο-id, 
παηδί-id)

( ) 



Μεηνλνκαζία

 ΓΠ(γνλέαο-id, παηδί-id)  

ΓΠ

Γ-id π-id

Μαπία Θωμάρ

Πέηπορ Μαπία

Γιάννηρ Θωμάρ

ΓΠ

Γ-id π-id

Μαπία Θωμάρ

Πέηπορ Μαπία

Γιάννηρ Θωμάρ



Μεηνλνκαζία

 Πξώηε ΛΑΝΘΑΜΔΝΗ απόπεηξα: 

 (γηαηί; Πόζεο ζηήιεο;)

 Γεύηεξε ΛΑΝΘΑΜΔΝΗ απόπεηξα:

 

. .id id   



Μεηνλνκαζία

 Πξνθαλώο ρξεηαδόκαζηε δύν δηαθξηηά 
νλόκαηα γηα ηνλ ίδην πίλαθα -άξα, ηελ 
πξάμε ηεο „κεηνλνκαζίαο‟

1 1. .
( )

id id 
    

 



Δπηζθόπεζε–ρεζηαθή Άιγεβξα

 Θεκειηώδεηο Σειεζηέο

 Παξαγόκελνη Σειεζηέο

 πλελώζεηο

 Μεηνλνκαζία

 Γηαίξεζε

 Παξαδείγκαηα



Γηαίξεζε

 πάληα ρξεζηκνπνηείηαη, ηδηαίηεξα ηζρπξή

 Καηάιιειε γηα εξσηήκαηα πνπ 
πεξηθιείνπλ ηε θξάζε “γηα όια”

 Παξάδεηγκα: βξεο ηνπο ύπνπηνπο 
πξνκεζεπηέο, δει. ηνπο πξνκεζεπηέο 
πνπ παξείραλ όια ηα κέξε ηεο 
AΣΟΜΙΚΗ_BOMBΑ



Γηαίξεζε

ΠΡΟΗΜΘΕΙΑ

προμηθεσηής προϊόν

s1 p1

s2 p1

s1 p2

s3 p1

s5 p3

ΤΠ_ΠΡΟΜ

προμηθεσηής

s1

 
ΑΣ-ΒΟΜΒΑ

προϊόν

p1

p2



Γηαίξεζε

 παξαηεξήζεο: ~αληίζηξνθε ηνπ 
θαξηεζηαλνύ γηλνκέλνπ

 Μπνξεί λα παξαρζεί από 5 ζεκειηώδεηο 
ηειεζηέο (!!)

 Πώο; 



Γηαίξεζε

 Απάληεζε:

]))([()( )()()( rsrrsr SRSRSR   

]))([( )()( rsrSRSR  

Γίλεη εθείλεο ηηο πιεηάδεο t ζην
Ώζηε γηα θάπνηα πιεηάδα u ζην S, ην tu λα κελ 
αλήθεη ζην R.

)()( rSR



Δπηζθόπεζε –ρεζηαθή Άιγεβξα

 Θεκειηώδεηο ηειεζηέο

 Παξαγόκελνη ηειεζηέο

 πλελώζεηο

 Μεηνλνκαζία 

 Γηαίξεζε

 Παξαδείγκαηα 



Δλδεηθηηθό ρήκα

ΦΟΙΣΗΣΗ

ΑΜ όνομα διεύθσνζη

123 ηαύπος Αιόλος

234 Ανηωνίος Θπάκηρ

ΜΑΘΗΜΑ

κωδ όνομα ΔΜ

cis331 d.b. 2

cis321 o.s. 2

ΠΑΙΡΝΕΙ

ΑΜ κωδ βαθμόρ

123 cis331 A

234 cis331 B

Βρες τα ονόματα των υοιτητών τοσ μαθήματος cis351



Παξαδείγκαηα 

 Βξεο ηα νλόκαηα ησλ θνηηεηώλ ηνπ 
καζήκαηνο cis351

351
[ ( )]

ό cis  


 



Δλδεηθηηθό ρήκα
Βρες τα ονόματα των μαθημάτων τοσ ‘Σταύροσ’

ΦΟΙΣΗΣΗ

ΑΜ όνομα διεύθσνζη

123 ηαύπος Αιόλος

234 Ανηωνίος Θπάκηρ

ΜΑΘΗΜΑ

κωδ όνομα ΔΜ

cis331 d.b. 2

cis321 o.s. 2

ΠΑΙΡΝΕΙ

ΑΜ κωδ βαθμόρ

123 cis331 A

234 cis331 B



Παξαδείγκαηα

 Βξεο ηα νλόκαηα ησλ καζεκάησλ ηνπ 
„ηαύξνπ‟ 

' '[ (

)]

ά ό ό ύ        

   



Παξαδείγκαηα

 Βξεο ηα ΑΜ ησλ θνηηεηώλ κε „πνιιά 
καζήκαηα‟, 

δει.  Πνπ έρνπλ πάξεη ηα καζήκαηα 
cis331, cis342, cis350



Παξαδείγκαηα

 Βξεο ηα ΑΜ ησλ θνηηεησλ κε „πνιιά καζήκαηα‟ ,δει 
πνπ έρνπλ πάξεη ηα καζήκαηα cis331, cis342, cis350: 

ρεδόλ ζσζηή απάληεζε:

)(

)(

)(

350

342

331

ΠΑΙΡΝΕΙ

ΠΑΙΡΝΕΙ

ΠΑΙΡΝΕΙ

όνομα

όνομα

όνομαμάθημα












I

I

μάθημα

μάθημα



Παξαδείγκαηα

 Βξεο ηα ΑΜ ησλ θνηηεηώλ κε „πνιιά καζήκαηα‟ 
δει πνπ έρνπλ πάξεη ηα καζήκαηα cis331, cis342, 
cis350

-σζηή απάληεζε:

)]([

)]([

)]([

350

342

331

ΠΑΙΡΝΕΙ

ΠΑΙΡΝΕΙ

ΠΑΙΡΝΕΙ

όνομαμάθημα
ΑΜ

όνομαμάθημαΑΜ

όνομαμάθημαΑΜ













I

I



Παξαδείγκαηα

 Βξεο ηα ΑΜ όισλ ησλ θνηηεηώλ πνπ 
δνπιεύνπλ ηνπιάρηζηνλ ηόζν ζθιεξά 
όζν θαη ν θνηηεηήο κε ΑΜ =123 

(δει., πνπ έρνπλ πάξεη όια ηα 
καζήκαηα πνπ έρεη πάξεη ν θνηηεηήο κε 
ΑΜ =123, θαη ίζσο πεξηζζόηεξα)



Δλδεηθηηθό ρήκα

ΦΟΙΣΗΣΗ

ΑΜ όνομα διεύθσνζη

123 ηαύπος Αιόλος

234 Ανηωνίος Θπάκηρ

ΜΑΘΗΜΑ

κωδ όνομα ΔΜ

cis331 d.b. 2

cis321 o.s. 2

ΠΑΙΡΝΕΙ

ΑΜ κωδ βαθμόρ

123 cis331 A

234 cis331 B



Παξαδείγκαηα

Βξεο ηα ΑΜ όισλ ησλ θνηηεηώλ πνπ 
δνπιεύνπλ ηνπιάρηζηνλ ηόζν ζθιεξά 
όζν θαη ν θνηηεηήο κε ΑΜ =123

, 123
[ ( )] [ ( )]   

 
  



πκπεξάζκαηα

 ρεζηαθό κνληέιν: κόλν πίλαθεο 
(„ζρέζεηο‟)

 ρεζηαθή Άιγεβξα: 

 ηζρπξή, ιηηή: 

 5 ηειεζηέο κπνξνύλ λα ρεηξηζηνύλ ζρεδόλ 
νπνηνδήπνηε εξώηεκα!

 Η ιηγόηεξν κε-θνηλόηνπε πξάμε: 
ζπλέλσζε



Η Βάζε Γεδνκέλσλ γηα ηελ Σξάπεδα
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 
 


