
Eπlσκσπi1oη τηq εvvolαs
τηξ μovτελoποiησηq Kαt Tωv

o;1εolακωv βαoεωv δεδoμεvωv

1.1 ΕIσαlωγli oτlξ σxεσtακ6ξ βαoεlξ δεδoμεvωv.
Bαolκ€ξ €wolεξ

Η ('ννoια τη9 (Σyεοιακηq) Bdoηq, Δεδoμ6.νιοv (BΔ) καt η €ννoια του
Πληρoφoρlακoιi Συoτξματog Bdoηc Δε6oμi'νιυν (ΠΣBΔ) εiiαt ξννoιεq πoυ Θα

μαζ α1τασχoληooυν oε oλ6κληρo τo ττριυτo μ€ρosτηg εργαoiαζ βαq.

Η βσon δεδoμ6vωv

Miα βdoη δε6oμtνιιν πoυ εiναι εγκατεoτημ€νη oε €'να oρyανιoμ6, oε
κdττoια εlτιxεiρηoη ξ και oε €να μεμoνulμ€νo επcxγyελματiα εiναι, oυνξΘιυq,
ivα εiδog ηλεκτρoνtκξg αρxειoΘ€τησηq εWραφιυν (records) l oτolyεiιυν (data)

μαζi με τo oιjνoλo των εφαρμoγu'lν ττoυ εττιτρtπoυν oτoν ενδlαφερ6μενo να
τα 6ι αyεl ρ ιoτ εi αττoτελεo ματ ι κd,.

Γlατi xρno!μoπotoιiμε βασn δεδoμ6vωv

o βαolκ65 λdγo5 xρηolμoτroiηoη5 αυατημdτιον βdoειυv δεδoμdvων oε μiα
ετrι1εiρηoη η dvα oργαvtαμ6 εΓvαι τo γεγoν65 6τι dνα τdτoιo o6oτημα oργd-
νωσηS καl ανdκτηαη5 δεδoμdνιυv "oικoδoμεiταt" με την ετroπτεΓα Kαl Tην
καθoδηγηoη Toυ oργανlσμoιi η τη5 ετrι1εiρηoη5, <iloτε να καλιiψεl τl5 αvdγκεg
τoυ oυv6λoυ των τμημdτο)v Kαl εφoδldζει Toν oργαvlσμ6 η την επr1εΙρηoη με
κεvτρlκ6 dλεγ1o (centraΙized control) τιυv λεtτoυργlκ<6ν oτol1εΙιυv (operational
data) τoυ, δηλαδη:
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. o αΧεδtαoμ6g των εφαρμoγc6ν δε γΙvεταl ευκαlρlακd ατ16 δldφoρα
Τμηματα τoυ Oργαvlαμo6 η τηq ετrlxεΙρηoηs, αλλd γΙνεταl κεvτρlκd α.ro.,-δ,-
κo69 oτoυg oτroioυ5 αvατiθεταt τo dργo αυτ6.

ο υtoΘετodvταl ευκoλ6τερα τrρ6τυτrα κατd τη αxεδ(αoη Kαl τηv υλoτrofηοη
τoυ oυoτηματog βdoη5 δεδoμdvωv.

. ατroφειiγovταl τrλεoναoμoi κατd τη φ6λαξη οτol1εi'ιυv

ο κdΘε νfα εφαρμoγη απoτελεf αντlκε(μενo εlδlκη9 μελdτηg καl (τrρdτrεl vα)
εivαl oυμβατη με τl5 τrαλα16τερε5 εφαρμoγ65

. ol 
-εφαρμoγr19 

καταoκευdζoνταl με τη xρηoη τιυv iδl<υv εργαλεΓιυv δlα1ε(ρl-
oη5 βdoειυν δεδoμdνωv κτλ

H μovτεRoπoinσn
'Oταν αxεδrdζoυμε dνα οιioτημα βdoεω5 δεδoμdvιυv λdμε 6τl τrρdπεt να

αvατrαρloτd 6λε5 τl5 oντ6τητε5 (entities) Kαl TlS μεταξιi τoυ5 α1doεrg (η
αυαxετiοεl5) (reΙationships) γlα TΙs εφαρμoγdg τroυ μα5 εvδlαφdρoυv.
Συνηθ_cυ5, κατd τη α1εδ(αoη καταoκευdζoυμε dvα ειδrκ6 μovτdλo, τo γvιυατ6
μoντdλo ovτoτ(τcυv oυαxετΙoεων τη g εφαρμoγη 5.

Σαν ovτ6τητεg Θε<υρo6με τrρ6αιυπα, αvτlκεiμενα, γεγoν6τα, τrρdξεl5 η/καr
αφηρημξνε5 6vνolε5 γιiρω ατ16 τl5 oτroiε5 θα oυγκεντριυΘεi καl Θα ατroΘη-
κευθεi πληρoφoρiα. Kdθε oντ6τητα μτroρεi vα τrαρασTαΘεi 6τrιυ5 Θα δoι1με
oτη oυvixεlα, με dvαν τr[vακα'

Ετrεlδη ol ovτ6τητε5 d1oυν oυxνd κdτrotε5 ουαxετ(oεlg (reΙationships)
μεταξ6 τoυg τroλλdg φoρ6s αυτι1g τl5 oυαxετΙαεl5 τl5 τrαρlατdvoυμε ε(τε με
crxdoεlg (τrεδΓιυv) ανdμεoα σToυs πivακε5 τιυv ovτ6τητεg η καl με ξεxιυρl-
oτo65 πivακε5.

Στo α1ημα 1.1 φαΙνεταl, ατrλoτrolημdvo, τo απ6oτrαoμα εv65 μoντdλoυ
oντoτητcoν - oυαxετioειυν μId5 εκτrαιδευτικ4s βdoηs δεδoμdνωv. Τη βdoηαυτη Θα Χρησlμoτroloιiν δldφoρεg εφαρμoγd5 τroυ ενδlαφdρouν τη
Γραμματεiα εv65 ΤρrτoβdΘμloυ Ιδρ6ματo5, 6τr<υ9,,MαΘητoλ6γlo,,,,Πρ6γραμ-
μα Στroυδc6ν", "BαΘμoλoγΓεg" κ.τ.λ.
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Σx. 1.1. An6σΠασμα μovτ€floυ owoτnτωv oυoxετioεωv μiαq εκπαιδευτικng ραong
δεδoμ€vωv πoυ Θα xρnotμoπotnΘεf oτnv εφαρμoγn'BαΘμono|/rεζ' αΠo τn Γραμμoτεrα

τμrtματoζ.

Τl εiναr (α1εαlακ{) βιiοη δεδoμdvωv o6μφιυνα με τηv oπτlκliγωνiα ταrv

γνωαrι6v πρoiιivτωv πou κυκλoφoρo6v αro εμπ6ρlo

ο Miα βdoη δεδoμdνωv/ σXεσlακ4 4 μ4, μτroρoιjμε να την τrεριγρdψoυμε σαν
τηv oργdvιυση Tωv δεδoμdνων τroυ εvδιαφdρoυν μlα ετrlxεiρηoη, dvα oργαvl-
oμd ( καl dνα απλ6 φυolκ6 τrρ6αωπo.

ο Η ατroθ4κευση Kαl η ανdκτηoη των δεδoμdvωv Tηs βdoηs γiνεταl με εvιαio
τρ6τro με τη βoηΘεrα εv65 ΠρoT6ντo5 (τrρoγρdμματo5) Δlα1εiρroη5 Βdoη5
Δεδoμdvιυv (ΠΔBΔ), 6τrιυ9 τo τrρo'l6v τη5 ORΑCLΕ.

ο Kιjρlo ΧαραKTηρlστικd τηg α;1εolακli5 β,ioηs εiναl dτt τα δεδoμdvα τη5
εivαl oργαvιυμdvα καl ατroΘηκευμdνα oε τr(νακε5 1ωρi5 τrερlττd5 ετrαvαλη-

ψεr5, dxoυν oρloτεΙ ευρετηρlα καl dxoυν KαTασKευαστεi με τη βo(θεlα τoυ
ΠΔBΔ καl εργαλεi<υν τroυ To ουνoδειjoυv 6λε5 or ατrαραiτητεg εφαρμoγd5 :

εριυτηαεrg (queries), ηλεκτρoνικds φ6ρμεs (forms) δlαxεiρroη5 τιυv δεδoμd-
νo)v/ εKτυτrιioεl5 (reports). ol εφαρμoγdg αυτd5 μπoρo6v να δrευκoλιjνoυν
τoν τελrκ6 χρησTη, σTηv εlσαγωγ( καl μεταβoλη oτolxεiιυv, oτo γρ(γoρο
ψdξlμo Kαl την εμφdνlαη τιυv δεδoμdvιυν κ.τ.λ. Φυoικd, τrdντoτε με Tη Χρη-
olμoτro(ηoη τoυ ΠΔBΔ, μτroρoιiν να KαTασKευαoτoJv ε6κoλα καt νdε5 εφαρ-
uoνdc.

27
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Ετroμdvω5, γlα vα καταακευdαoυμε μΙα α1εolακη βdoη δεδoμ6νιov τrρdτrεlνα ετrrλdξoυμε dνα τrρoΤ6v, vα αxεδidoorμ.''η βι1oη, δηλαδη'vα ατroφαoi-
σoυμε τroroi Θα εiναl ol τrΙνακd5 μαs/ να oρiooυμε τor9 

'rl,ro*.g 
.ηg βdοη5, vακαταoκευdooυμε ηλεκτρoνlκd5 φ6ρμεs γlα Tη δlα1εiρioη 

'.,u o.o,1ii'rv'(τroυ
Θα δlευκoλ6νoυv To ΧρησTη ,o .,αΦ,'Kαl να μεταβdλεl τα δεδoμ6να), vακαταoκευdooυμε ερωτησεΙS Kαl vα oρlσoυμε ευρετηρlα (τroυ Θα τov βoηΘη-σoυv σTo γρηγoρo ψdξlμo τιυv δεδoμdvιυv).

1-1-1 -EWotεξ 
καt oρoaoγiα σxεσlακιilv βαoεωv δεδoμ6vωv

H oργdvιυoη τη5 βdoη.5 με κ6ρlo oτoιxεio_τoυ5 τrivακε5, τroυ αvαφdραμε
τrαρατrdvω, εiναl γvιυοτη ιυ5 α;1εolακ{-(retational). Mε dλλα λ6γrλ', τo
uoγJελ9 αxεαlακc6v βdαειυv δεδoμdv<υν ανατrαρloτd τα δεδoμdvα oαv μi'ααυλλoγη ατro τrivακε5.

nαραδεtγμα 1.1

Στo αxημα 1.2. δδεται dνα μoντdλo μlαg ατrλoυoτευμivη5 αxεorακη5
(reΙational) βdoηs δεδoμdνωv-πoυ τrερlλαμβdνil oτol1ε(α φo,'η'λu,'ooΘηγη]
1ωv, μαΘημdτιυv και τη5 βαθμoλoγiα5 τωv φo,.η'ω, ,ro μooημoτα αυτd.'oτrω5 

βλdτrετε 6_λn n Pι1οn εivαI μ6vo 'r6v'ε 
,rruα*ε5 με λiγα'oτoryεiα (τrεδ(α)

o κdΘε ivα5. Bdβαlα, η.δημloυργΓα πρoγραμμdτιυv'or'oμororiJΓηoη5 τιυνεργαolι6v τη5 Γραμματεiα5 κdτroloυ Τμηματo5 oε dvα Tρiτoβdoμlδ ,16ρυμα
εiναl τrlo τroΜτrλoκη καr ιiυvδdετα, 

'με 
.roλλoιi5 τriνακεs δ.εJμεr., oo,

βdβαlα με τroλλd τrεδΙα.

Πi'vακα5 "Φotτητιi"
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Πiνακα5 "MαΘ{ματo5"

Πiνακαg "BαΘμoλoγiαS" ({ Eψραφdg1

Eιoαγωγτi αro Ααrικ6 Δ(καιo

oικovoμικη τηq Διo[κηoη g

ru
5213 Γ'1

213 B5 7
450 B5 4
816 Α5 6

816 A8 I
450 82 2
346 Γ1 9
346 Γ3 0

610 A1 5
610 A3 7

Πiνακα5 "KαΘηγητιi"
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Πivακα5 "ΔlδdσKεl,,

Σx. 1.2. MoΠεdo oxεoιακng Εκπαtδευτtκnζ Bασnζ δεδoμεvωV

Γlα να δημloυργηθε( αυτ6 lo ox4μo τη5 βdoη5 δεδoμdvtυv μτroρo6με να1ρηolμoτrolησoυμε τι5 τrαρακdτιυ ivτoλd5'o. γlω""" iδi,'*' ,

CREΑTΕ TABLΕ FoΙTHTΕS(EPιvNYMo VΑRCHAR2(20) NoT NULL,oNoMA VARCΗAR2(2Ο) NoT NULL,
ARΙTMΙ{T NUMBER NoT NULL,
EXAMHNo cΗAR(3), ΡRΙMARΥ KΕY(ΑRΙTMFiT) );

cREATE TABLE MATΗΙMATΑ(LEKTτKo VARCΗAR2(2ο) NoT NUιL,
KWD-MAT cΙ{ΑR(3) NoT NULL,
PRΙMARΥ KΕY(KWD-MΑT) );

CREΑTE TABLE EGGRAFES(Kι\ID-MAT cΗΑR(3) NoT NUΙ,L,
ARΙTMΗT NUMBER NoT NULι,

Ρ R]MARY ?}}iiffi 
-T,xT|" t^.,r,,,,,

CREATΕ TABLΕ KATΗΙGι{TΕS(EPv{NΥMO_KAT VARCHAR2 (2Ο ) ΝoT NULL,oNOMA-KAT VARCHAR2(2O) NoT NULι,DΙEFTΙ]-KΑT VARCHAR2 (40 ),

PRΙMΑRY 
^.rtΙi;ifi;-':ffirΙi:BER 

NoT NULι,

CREATE TABLE DΙDASKΕΙ(KWD-MΑT cΙlΑR(3) NoT NULL.

P R Ι MΑR Y 
^ ",i}',i1tλ;1^ i#,.t","'l#], ), " ",

\
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Mε τr5 εντoλd5 αυτdg δημloυργo6νταl τrdντε dδεtol τrivακε5:

Πiνακαg 'Fo!τHTHS"

Πivακα5 "MATHIMAτA"

Πivακα5 'EGGRAFΕS'

Γlα vα εloξoυμε oτotxεiα στoυs dδεroυ5 τrΙvακε5 μτroρoιiμε vα χρησΙμo-
τrοrηooυμε εvτoλd5 τηg γλc6oοα5 SQL:

ΙNSERT ΙNTo KATHΙGHTtrS ( EΡ!{NYMO-KAT, oNOMA-KAT,
DΙEFTH-KAT, ARΙTMHT-KAT )

vΑLUtrS ('codd', 'Ted', 'MaSs.', 10);
ΙNsΕRT ΙNTo KATHΙGHTΕS VALUES ( ' Ullrnan' , ' Jeffrey' ,

' Calif. ' , 20 );
κ.τ.λ.

1.1.2 oρonoγiα

K6ρro,1αρακτηρloτlκ6 μiα5 α1εolακη5 βdoηs, 6τrιυ5 η τrαρατrdνιυ, εiναl
6τι τα δεδoμdνα τη5 εiναl oργανcυμdνα KαΙ αTroθηKευμdνα oε τrivακεg xωρi5
τrερlττι15 ετrαvαληψεl5. KdΘε τr(νακα5 €1ει oμoεlδη oτor1εiα καt ατroτελεiταl
ατrd γραμμdg καr oτηλεg.

Πivακα5 "KAΤHIGΗTES"

Π(νακα5 'DIDASKEI"
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Codd Τed 10 A1
Codd Ted 10 A5

Ullman Jeffrey 20 AB
Ullman Jeffrey 20 B5
Ullman Jeffrey 20 Γ1
Widom Jennifer 30 A4
Widom Jennifer 30 B2
Elmasri Ramez 40 Γ3
Elmasri Ramez 40 Γ7
Navathe Shamkant 50 Γ6
Navathe Shamkant 50 Α3

παραδεlγμα 1.2.

Στo αxημα 1.3. δiδεταl dνα μdρo5 τη5 ατιλoυoτευμdvη5 εκτrαlδευτlκηg
βdoηs δεδoμdνιυv αvαα1εδlαoμ6νη5 16ατε να τrερrλαμβdνεl δτorxεiα με ε'rα-
ναληψεl5.

Σx. 1.3. AΠ6σΠασμα MoWεnoU τng oxεoιακιiq Eκπαιδευτικiζ Bασnζ δεδoμ6vωv πoυ
Εxει περιττΕq εΠαvαnnψειζ oτotxεiωv

ο ol γραμμ65 τoυ τrivακα καλoιjvταl καr εψραφd5. Στo τrαρdδεlγμd μαg,
κdΘε εψραφη Φolτητη τrερlλαμβdνεΙ Tα σTolΧεiα ακρlβc65 γrα dνα δolτητη.
ο ol oτηλεS Toυ τriνακα καλo6νταl ΧαραKTηρlστrκd (attributes) η τrεδiα
(fieΙds). Mε dλλα λ6γlα μiα εγγραφη ατroτελεΓταl ατro τroλλd τrεδiα η κdθε
τrεδΙo oε μΓα εψραφη τrερrixει dvα ατrλ6 Tμημα τrληρoφoρΓαs για την εYyρα-
φη. Γrα τrαρdδεlγμα/ η εΥγραφη τoυ φorτητη περlλαμβdνε, 

'α 'rJδi.αΕτrc6vυμo, 'ovoμα, Kιυδrκ6 φoιτητη καl Εξdμηνo.
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ο 'Evα κ6ρlo κλειδi τoυ τriνακα εivαι 6να ατrλ6 τrεδio η dναg oυvδυαoμ6g
ατrλc6ν τrεδiιυv (ο6νΘετo κ6ρlo κλεrδi) τroυ ι1xεt μoναδrκ( τιμη γrα κdΘε oτηλη
(η εγγραφη) τoυ τriνακα. Στo τrαρdδεlγμd μαS/ To πεδio Kcυδικ65 φolτητ(
εiναl κ6ρlo κλεlδi γrα τoν τr(vακα τoυ φorτητη. Διio φoιτητd5 δεν εiναr δυνα_

τ6ν να 6xουν τoν iδlo κωδικ6. Αv δε1τo6με 6τr δ6o φorτητd5 δlαφoρετlκriv
Τμημdτιυv dxoυν τoν iδro αρlΘμ6 μητρc6oυ τ6τε για dνα εvlαio αιioτημα βdoηs
δεδoμdνιυν γlα 6λα τα τμηματα τoυ TρlτoβdΘμloυ Ιδρ6ματos To κ6ρro κλεrδi

θα εΓναt ο6νΘετo: (Kωδrκ65 Τμ(ματo5, Kιυδlκ65 Φolτητη).

ο 'Ενα ξfνo κλεlδ( (foreign key) oε dνα πiνακα "δεixνεl" oε ι1να κ6ρlo κλεrδi αε
dναν dλλo τrivακα τroυ αxετiζεTαl με τov τr(νακd μα5. Στo τrαρdδεryμd μα5,
τo τrεδio κωδlκ65 φorτητη τoυ π(νακα "BαΘμoλoγiα" εΙναl ξdνo κλεlδi τoυ
τriνακα αυτo6. Πρξματl τo τrεδio Kιυδrκ65 φolτητ( εiναl κι1ρto κλεlδΙ oτov
τr(νακα "Φolτητη5" πoυ αxετ(ζεTαl με τov τrivακα "BαΘμoλoγiα" ( βλdτrε και
σXημα 1.1 .). Η ουαxdτroη (η αxdoη) αvdμεαα ατov τrivακα "Φolτητη5" Kαl Toν
τriνακα "Bαθμoλoγiα" ε(ναl τ6τroυ dνα-τrρo5-τroλλd (one-to-many) δηλαδ4 , γ,α
dνα φoιτητη μτroρo6με να dxoυμε τroλλd5 βαΘμoλoγiε5. Σε γλιi.looα SQL μτro-

ρoιjμε vα oρiooυμε ξdνα κλεIδιd ω5 εξηg:

CREATE TABLtr FoΙTΙ-1TΕS (EPviNYMo VARCΗAR2 (20 ) NoT NULL,
oNoMA VΑRC!1AR2(20) NoT NULL,
ARΙTMHT NUMBER NoT NULL,
ΕXAΜHNO cΗAR(3),
PRΙMARY KEY (ARΙTM}ΙT ) ) ;

cREΑTΕ TABLE MATHΙMATA(LEKTΙKo VARC}tAR2(20) NoT NULL,
KWD-MΑT CHAR(3) NoT NULL,
ΡRTMARY KΕY (KΙ/,ΙD-MAT ) );

CREATE TABLE trGGRAΕES(KWD*MAT CHAR(3) NoT NULL,
ARΙTMΙ]T NUMBER NoT NULL,
BATΗMOS NUMBER,
PRΙMARY KEY (KV']D_MAT, ARΙTMHT )

FoREτGN KEY (ARΙTM}iT ) REΕERtrNCΕS FoΙT}ITES (ARΙTMιIT ) ,

FoREΙGN KEY(Kι.]D-MAT) REF'ERENCES MATHΙMATA(KWD-MAT) );

CREATE TABLE KATHTGΗTES(ΕPΙ,ΙNYMO-KAT VARCHAR2(20 ) NoT NULL,
ONoMA_KAT VΑRCHAR2(20) NoT NULL,
DΙEE'TΗ_KAT VARC}IAR2 ( 40 

' 
,

ARΙTMHT-KAT NUMBER NoT NULL,
PRΙMARY KΕΥ (ARΙTMHT*KΑT ) ) ;

cRtrATE TABLE DΙDASKEΙ(KWD*MAT cHΑR(3) NoT NULL,
ARΙTΜ}iT-KAT NUMBER NoT NULL,
PRΙMΑRY KEY(KWD-MAT, ARΙTMHT-KAT)

F'oRtrΙGN KEY(ARΙTMHT) RΕFERENCΕs KATΗΙGιITES(ARTTMHT-KAT),
FOREΙGN KΕY(KWD-MAT) REF'ERENCES MATHΙMATA(KWD-MAT) );

3Ξ
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Στo τrαρdδεlγμd μα5,. oρiζoυμε oλ6κληρη τη βdoη, τo εwotoλoγlκ6 τη5
αx4μα 6τrιο5 λdμε, γlατΙ d1εl αημαoια η οε,ρα oρioμoιi τ<υv τrlνdκων. Ετrioη5,
αv Θiλαμε vα δlαγρdψoυμε Toυs τrivακε5 τη5 βdoη5 Θα dτrρετrε uα δωooυμi
τr5 εvτoλd5 κατdργηoη5 τrivακα με συγKεKρlμdvη oειρd:

DROP TABLE EGGRAFΕS;
DROP TABLE DΙDASKEΙ;
DRoΡ TABLΕ MΑTι1ΙMATA;
DROP TABLE EOΙTΗTES;
DRoP TΑBLE KATΙΙΙGι]TES;

^ Τdλo5, αν Θ6λαμε να εlodγoυμε oτol1ε(α oτov τriνακα DΙDΑSKΕΙ Kαl εTrεΙ_
δη καταoκευdoαμε To μηΧανlσμ6 κι1ρloυ'καl ξ6νoυ κλεlδloιj τrρdτrεl τrρ6τα να
εrοdγoυμε oτot1εiα oτoν τrfνακα KΑTHΙGHΤΕS:

ΙNSΕRT ]NTO KATHΙGΗTΕS VALUΕS(,codd,,,Ted,,,MasS.,, 1Ο);
ΙNSΕRT ΙNTo KATΗΙGΙ.lTES VALUES(,U1lman,, ,Jeffrey,, ,CaΙif. ' ,20);ΙΝSERT ΙNTo KATΗΙGι{TES VALUES(,Widom,,,,Ιennifer,,,Ca]if.,, 3O);
ΙNSERT ΤNTo KATΗ]GHTΕS VALUΕS('Εlmasri','Raπιez','MasS.', 40);
ΙNsERT ΙNTo KATΗΙGΙjTES VALUΕs('Navathe','Shamkant,,,Mass.,, 5Ο);

ΙNSERT ΙNTo DΙDASKEΙ VALUΕS ( ,A1, , 1O );
ΙNSΕRT ΙNTo DΙDASKEΙ VΑLUΕS ( ,A5, 

, 1O );
ΙNSERT ΙNTo DΙDASKEΙ VALUES ( ,AB, 

, 2O );
ΙNSERT ΙNTo DΙDΑSKEΙ VALUES ( ,B5, 

, 2Ο );
ΙNSΕRT ΙNTo DΙDASKtrΙ VALUES ( ,A1, 

, 2O );
ΙNsERT ΙNTo DΙDASKΕΙ VΑLUES ( ,A4, 

, 3O );
ΙNSERT ΙNTo DΙDASKΕΙ VALUΕS (' Β2' , 3a );
ΙNSΕRT ΙNTo DΙDASKEΙ VΑLUES(,A3,, 4O);
ΙNSERT ΙNTo DΙDASKΕΙ VALUES ( ,A7, 

, 4Ο );
ΙNSERT ΙNTo D]DASKΕΙ VALUΕS ( ,A6, 

, 5Ο );
ΙNSERT ΙNTo DΙDASKEΙ VALUΕS ( ,A3 , 

, 5O );

ο 'Eνα ευρετηρlo εivαt μlα λΓoτα δεlκτc6ν πoυ αυvδdoνταl με τr5 εψραφ6q
κdτrοtoυ τrivακα τη5 βdoη5. Τo ευρετ(ρlο ετrlταxιiv., 

'ηu αvdκτηoη τιυv
δεδoμ6vcυν. Δεv εivαι υTroΧρεωτlK6 oτlg εφαρμoγd5'δα5 vα oρiαετε εuρετ(ρlα
αλλd β€βαlα εivαl ιδlαfτερα 1ρηolμo.

παρ6δε!γμα 1.3.

Mε τηv εvτoλη

cRtrΑTΕ TABLE KΑTΙ]ΙGHTES (EΡhΙNYMo-KΑT VARCtlAR2 ( 2O ) NoT NULL,
ONOMA-KAT VARCHAR2(20) NOT NULL.
DΙΕFTιI-KAT VARCΗAR2 ( 40 ),


