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1 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των Βάσεων ∆εδοµένων 

1.1 ∆εδοµένα και Πληροφορία 
Πριν προχωρήσουµε στην έννοια της Βάσης ∆εδοµένων πρέπει να διακρίνουµε 
µεταξύ των εννοιών δεδοµένα (data) και πληροφορία (information). Από τα πρώτα 
χρόνια της χρήσης των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών οι έννοιες δεδοµένα και 
πληροφορία συγχέονταν µεταξύ τους. 

Έτσι τα δεδοµένα µπορούν να είναι λέξεις π.χ. {“Νίκος”, “Μιχάλης”, “Μαρία”, 
“Θάλασσα”, “Αυτοκίνητο”}, αριθµοί, π.χ. {1, 2, 3, 5, 78}, συµβολοσειρές (strings) 
π.χ. {“Κώστας”, “5621”, “ΤΡ–882”, “6&5 #1”, “<>+–/*”}, ή σύµβολα που έχουν 
νόηµα σε συγκεκριµένο πλαίσιο αναφοράς. Ένα τέτοιο παράδειγµα, δεδοµένων είναι 
ψηφιοποιηµένες εικόνες µε κάποια καθορισµένη τυποποίηση. Aυτές οι εικόνες θα 
έχουν νόηµα µόνο µε τη χρήση ενός συγκεκριµένου προγράµµατος απεικόνισης, 
δηλαδή µέσα στο πλαίσιο το προγράµµατος απεικόνισης, ενώ έξω από αυτό είναι 
ακατανόητες συλλογές συµβόλων. 

Έτσι όπως ορίσαµε τα δεδοµένα είναι φανερό ότι είναι κατάλληλα για αποθήκευση 
σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Οι άνθρωποι, όµως, χρησιµοποιούσαν δεδοµένα –πολύ 
πριν από την ανακάλυψη των ηλεκτρονικών υπολογιστών– στα πλαίσια ενός πεδίου 
αναφοράς για την εξαγωγή συµπερασµάτων ή την λήψη αποφάσεων. Για παράδειγµα, 
από τα δεδοµένα {85, 210, 515} και τα δεδοµένα {“Κόρινθος”, “Πάτρα”, 
“Θεσσαλονίκη”}, αλλά και από τη γνώση (πεδίο αναφοράς) ότι τα πρώτα δεδοµένα 
περιγράφουν αποστάσεις από την Αθήνα για τις πόλεις που ορίζονται στα δεύτερα 
δεδοµένα, κάποιος µπορεί να καταλάβει ότι «η Πάτρα είναι πιο µακριά από την 
Αθήνα από ότι η Κόρινθος, αλλά πολύ κοντύτερα στην Aθήνα από ότι η 
Θεσσαλονίκη». Αυτό το συµπέρασµα είναι πληροφορία. 

Συνοψίζοντας µπορούµε να πούµε ότι τα δεδοµένα είναι κωδικοποιηµένη 
αναπαράσταση πληροφορίας, ενώ η πληροφορία εξάγεται από τα δεδοµένα µε βάση 
το πεδίο αναφοράς των δεδοµένων ή συγκεκριµένη γνώση για αυτά. 

 

1.2 Βάση ∆εδοµένων 
Ένα βασικό χαρακτηριστικό των δεδοµένων, έτσι όπως τα παρουσιάσαµε είναι ότι 
είναι κατάλληλα για να αποθηκευτούν σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Αυτό οδηγεί στο 
επόµενο βήµα που είναι η δηµιουργία και χρήση Βάσεων ∆εδοµένων (databases). 

Η σχετικότητα των δεδοµένων είναι σηµαντική για τον ορισµό µιας Βάσης 
∆εδοµένων. ∆εδοµένα που δε σχετίζονται µεταξύ τους και απλά έχουν αποθηκευτεί 
σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή δεν αποτελούν µια Βάση ∆εδοµένων. Μια Βάση 
∆εδοµένων πρέπει να αντικατοπτρίζει ένα περιβάλλον του πραγµατικού κόσµου. Τα 
δεδοµένα που αποθηκεύονται στη Βάση ∆εδοµένων πρέπει να έχουν λογική συνέχεια 
και νόηµα. Επίσης οι λειτουργίες που παρέχει η Βάση ∆εδοµένων είναι σηµαντικές 
για τον ορισµό µιας Βάσης ∆εδοµένων. Συλλογές δεδοµένων χωρίς τη δυνατότητα 
ενός αυτόµατου, κοινού και κεντρικού τρόπου χειρισµού των δεδοµένων αυτών, δεν 
αποτελούν Βάση ∆εδοµένων. Απλά είναι δεδοµένα αποθηκευµένα στον ηλεκτρονικό 
υπολογιστή. 

Η Βάση ∆εδοµένων έχει ένα σκοπό. Υλοποιείται για να απεικονίσει στον υπολογιστή 
ένα πρόβληµα και να διευκολύνει τη λύση του. Αυτό συνήθως σηµαίνει ότι τα 
δεδοµένα που χειρίζεται δεν είναι στατικά αλλά δυναµικά, δηλαδή αλλάζουν 
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συνεχώς. Η Βάση ∆εδοµένων περιέχει τα δεδοµένα που περιγράφουν τη 
συγκεκριµένη χρονική στιγµή το «πρόβληµα», µπορεί όµως να περιέχει και δεδοµένα 
από την ιστορία του προβλήµατος. 

Παράδειγµα 1.1 
Ας δούµε µία αρκετά απλή Βάση ∆εδοµένων: Έστω ότι θέλουµε να έχουµε στον 
ηλεκτρονικό υπολογιστή τη θερµοκρασία 5 µεγάλων ευρωπαϊκών πόλεων κάθε µέρα 
στις 12 το µεσηµέρι. Θα πρέπει λοιπόν να αποθηκεύσουµε στον υπολογιστή δεδοµένα 
που θα είναι (για λόγους απλότητας) της µορφής {“Αθήνα”, 24, “15–1–98”}, 
{“Ρώµη”, 29, “12–1–98”} κτλ. Προσέξτε ότι χρειαζόµαστε και την πληροφορία για 
την ηµεροµηνία. Επίσης, όπως ορίσαµε παραπάνω, θα πρέπει για να έχουµε Βάση 
∆εδοµένων να έχουµε και τη δυνατότητα χειρισµού αυτών των δεδοµένων. Έτσι θα 
πρέπει να µπορούµε να αντλήσουµε πληροφορίες όπως «ποια είναι η θερµοκρασία 
που είχε η Αθήνα στις 25 Μαρτίου του 1998;» ή «που έκανε πιο πολύ ζέστη, στην 
Αθήνα ή στην Ρώµη στις 31 Αυγούστου 1997;». Τέλος θα πρέπει να µπορούµε να 
χειριστούµε τα δεδοµένα, δηλαδή να εισάγουµε νέα δεδοµένα στη Βάση ∆εδοµένων 
(όπως είναι οι σηµερινές θερµοκρασίες), ή να σβήσουµε κάποια παλαιά δεδοµένα, 
που πιθανόν δεν χρειαζόµαστε άλλο. 

Βέβαια για να µπορεί η Βάση ∆εδοµένων να µας παρέχει σωστά δεδοµένα (που θα 
µας οδηγούν σε σωστές πληροφορίες) πρέπει να αναλάβουµε την καθηµερινή 
εισαγωγή δεδοµένων σε αυτή, αλλά και να ελέγχουµε την ορθότητα των δεδοµένων 
που εισάγουµε. 

Η Βάση ∆εδοµένων που περιγράφουµε στο παράδειγµα 1.1 έχει όλα τα στοιχεία που 
καθορίζουν µια Βάση ∆εδοµένων. Είναι µια πολύ απλή Βάση ∆εδοµένων µε 
µετεωρολογικές πληροφορίες. Για να µπορεί όµως να αναπαριστά δυναµικά τον 
πραγµατικό κόσµο θα πρέπει κάποιοι άνθρωποι να είναι επιφορτισµένοι µε το 
καθήκον να εισάγουν δεδοµένα σε αυτή. Οι άνθρωποι αυτοί χρησιµοποιούν τη Βάση 
∆εδοµένων και καλούνται χρήστες (users). Οι λειτουργίες που επιτελούν σχετίζονται 
όχι µόνο µε την εισαγωγή δεδοµένων, αλλά γενικότερα φροντίζουν για την εύρυθµη 
λειτουργία της Βάσης ∆εδοµένων. Αυτή η διαδικασία ονοµάζεται συντήρηση της 
Βάσης ∆εδοµένων. Χρήστες είναι επίσης και όσοι ανατρέχουν στη Βάση ∆εδοµένων 
για πληροφορίες, π.χ. για να µάθουν τι θερµοκρασία είχε η Αθήνα σήµερα. 

 

1.3 Ιστορική Αναδροµή 
Οι Βάσεις ∆εδοµένων δεν προϋποθέτουν την ύπαρξη ηλεκτρονικού υπολογιστή. Οι 
πρώτες Βάσεις ∆εδοµένων δεν βασίζονταν σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, αλλά σε 
χαρτί και οργανώνονταν µε φακέλους ή καρτέλες. Αρκετές υπηρεσίες δυστυχώς 
λειτουργούν µε παρόµοιο τρόπο ακόµα και σήµερα. Η Βάση ∆εδοµένων του 
παραδείγµατος θα µπορούσε κάλλιστα να χρησιµοποιεί καρτέλες της µορφής του 
παραδείγµατος 1.2. 
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Παράδειγµα 1.2 

Πάτρα – ∆εκέµβριος 2009

1 17 οC 2 18 οC 3 19 οC 4 17 οC 5 15 οC 

6 12 οC 7 13 οC 8 15 οC 9 10 οC 10 9 οC 

11 17 οC 12 8 οC 13 11 οC 14 9 οC 15 7 οC 

16 12 οC 17 7 οC 18 8 οC 19 7 οC 20 10 οC 

21 7 οC 22 9 οC 23 7 οC 24 10 οC 25 7 οC 

26 5 οC 27 7 οC 28 10 οC 29 7 οC 30 10 οC 

31 4 οC         

 

Μια Βάση ∆εδοµένων που θα βασιζόταν σε τέτοιες καρτέλες θα µπορούσε να παρέχει 
τις ίδιες πληροφορίες µε µια Βάση ∆εδοµένων σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, όµως ο 
χειρισµός της θα ήταν πολύ πιο δύσκολος. Έτσι για παράδειγµα θα µπορούσαµε 
εύκολα να ανακτήσουµε την πληροφορία «θερµοκρασία στην Πάτρα στις 12 το 
µεσηµέρι στις 16 ∆εκεµβρίου 2009» τόσο από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, όσο και 
από τη Βάση ∆εδοµένων µε τις καρτέλες. Στον υπολογιστή όµως, πληροφορίες όπως 
«ποιες ηµέρες στην Αθήνα έκανε περισσότερη ζέστη από τη Πάτρα;» ή «ποια πόλη 
ήταν η πιο ζεστή για κάθε ηµέρα του χρόνου;» µπορούν να υλοποιηθούν εύκολα σε 
αντίθεση µε τις καρτέλες. Σκεφτείτε πόσοι άνθρωποι θα έπρεπε να δουλέψουν µε τις 
καρτέλες για να ετοιµασθούν οι απαντήσεις για τις δύο παραπάνω ερωτήσεις εάν 
είχαµε δεδοµένα για τα δέκα προηγούµενα έτη! Αυτή η ανάγκη για αξιοποίηση των 
δυνατοτήτων του ηλεκτρονικού υπολογιστή οδήγησε στην δηµιουργία των πρώτων 
Βάσεων ∆εδοµένων. Οι βάσεις αυτές απλά υλοποιούσαν στον ηλεκτρονικό 
υπολογιστή σχήµατα όπως το παραπάνω µε τις καρτέλες και εκµεταλλεύονταν τις 
δυνατότητες του υπολογιστή για ταχύτατη και µαζική επεξεργασία δεδοµένων και 
εξαγωγή απαντήσεων σε ερωτήσεις, δηλαδή εξαγωγή πληροφορίας. 

Οι Βάσεις ∆εδοµένων εξελίχτηκαν πολύ τα χρόνια που πέρασαν. Από µικρές Βάσεις 
∆εδοµένων που χειρίζονταν µικρούς αριθµούς δεδοµένων παρουσιάστηκαν Βάσεις 
∆εδοµένων που χειρίζονται τεράστιο όγκο πολύπλοκων δεδοµένων. Σήµερα µιλάµε 
για Βάσεις ∆εδοµένων της τάξης των terabytes1 µε δεδοµένα τα οποία περιέχουν 
εικόνες, ή βίντεο και Συστήµατα ∆ιαχείρισης Βάσεων ∆εδοµένων µε δυνατότητες 
ενσωµάτωσης λειτουργιών για καλύτερο χειρισµό των δεδοµένων, καθώς και για 
τρόπους εναλλακτικής οργάνωσης των δεδοµένων, όπως οι αντικειµενοστραφείς 
Βάσεις ∆εδοµένων. 

                                                 
1 1terabyte = 1012 bytes ή 1.000.000.000.000 bytes 
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2 Σύστηµα ∆ιαχείρισης Βάσεων ∆εδοµένων 

Η εξέλιξη των Βάσεων ∆εδοµένων και οι ανάγκες για δηµιουργία όλο και 
περισσότερων Βάσεων ∆εδοµένων, οδήγησαν στη δηµιουργία των Συστηµάτων 
∆ιαχείρισης Βάσεων ∆εδοµένων (Database Management Systems ή DBMS). Το 
Σύστηµα ∆ιαχείρισης Βάσεων ∆εδοµένων είναι ένα εργαλείο το οποίο διευκολύνει 
τους χρήστες να εργάζονται µε Βάσεις ∆εδοµένων. Με τη χρήση του Συστήµατος 
∆ιαχείρισης Βάσεων ∆εδοµένων οι χρήστες µπορούν να κατασκευάσουν και να 
χρησιµοποιήσουν Βάσεις ∆εδοµένων. Ακολουθεί ο ορισµός του Συστήµατος 
∆ιαχείρισης Βάσεων ∆εδοµένων. 

Ένα Σύστηµα ∆ιαχείρισης Βάσεων ∆εδοµένων κατά κανόνα «φιλοξενεί» πολλές 
Βάσεις ∆εδοµένων που έχουν κατασκευαστεί από διαφορετικούς χρήστες. Οι 
δυνατότητες που παρέχει ένα Σύστηµα ∆ιαχείρισης Βάσεων ∆εδοµένων στους 
χρήστες συνοψίζονται στις παρακάτω: 

• Ορισµός της Βάσης ∆εδοµένων 

• Κατασκευή της Βάσης ∆εδοµένων 

• ∆ιαγραφή της Βάσης ∆εδοµένων 

• Χρήση της Βάσης ∆εδοµένων 

Στον ορισµό της Βάσης ∆εδοµένων ο χρήστης µπορεί να καθορίσει το µοντέλο της 
Βάσης ∆εδοµένων, να ορίσει τους τύπους δεδοµένων που θα χρησιµοποιήσει και να 
ελέγξει τη Βάση ∆εδοµένων χωρίς να προχωρήσει σε κατασκευή της. Στην 
κατασκευή της Βάσης ∆εδοµένων οι τύποι των δεδοµένων και τα δεδοµένα 
αποθηκεύονται στο υλικό (hardware) του ηλεκτρονικού υπολογιστή µε διαδικασίες 
που ελέγχονται από το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Βάσεων ∆εδοµένων και δεν απασχολούν 
τον χρήστη. Στη διαγραφή της Βάσης ∆εδοµένων ο χρήστης αποφασίζει τον 
τερµατισµό µιας Βάσης ∆εδοµένων και την αποµάκρυνση των δεδοµένων από το 
υλικό. Τέλος, κατά τη χρήση της Βάσης ∆εδοµένων ο χρήστης, είτε χειρίζεται τα 
δεδοµένα (εισάγει νέα δεδοµένα, τροποποιεί δεδοµένα, ή διαγράφει δεδοµένα), είτε 
υποβάλει ερωτήσεις στη Βάση ∆εδοµένων µε στόχο την εξαγωγή πληροφοριών. 

 

2.1 ∆ιαφορά Βάσης ∆εδοµένων µε Σύστηµα ∆ιαχείρισης Βάσεων 
∆εδοµένων 

Σε αυτό το σηµείο πρέπει να είναι ξεκάθαρη σε εσάς η διαφορά µεταξύ ενός 
Συστήµατος ∆ιαχείρισης Βάσεων ∆εδοµένων και µίας Βάσης ∆εδοµένων. Το 
Σύστηµα ∆ιαχείρισης Βάσεων ∆εδοµένων είναι λογισµικό το οποίο διευκολύνει τους 
χρήστες να υλοποιήσουν Βάσεις ∆εδοµένων. Αντίθετα η Βάση ∆εδοµένων 
υλοποιείται µε τη βοήθεια ενός Συστήµατος ∆ιαχείρισης Βάσεων ∆εδοµένων που 
χειρίζεται δεδοµένα τα οποία αποθηκεύονται στο υλικό του υπολογιστή. Η όλη 
διαδικασία χειρισµού και αποθήκευσης των δεδοµένων διευκολύνεται από το 
Σύστηµα ∆ιαχείρισης Βάσεων ∆εδοµένων, το οποίο αναλαµβάνει τη µετατροπή των 
εντολών του χρήστη σε εντολές προς τον υπολογιστή και λειτουργίες που σχετίζονται 
µε το χειρισµό των δεδοµένων στο υλικό του υπολογιστή. 

Ο χρήστης µιας Βάσης ∆εδοµένων επιτελεί λειτουργίες που µπορούν να 
οµαδοποιηθούν στις παρακάτω: εισαγωγή δεδοµένων, διαγραφή δεδοµένων, αλλαγή 
δεδοµένων και ανάκληση δεδοµένων. Όλες οι παραπάνω λειτουργίες προϋποθέτουν 
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επικοινωνία µε το υλικό του υπολογιστή (π.χ. το µαγνητικό δίσκο του υπολογιστή). 
Αυτή η επικοινωνία γίνεται µέσω του λογισµικού του Συστήµατος ∆ιαχείρισης 
Βάσεων ∆εδοµένων. Η επικοινωνία αυτή συνήθως δεν είναι ορατή από τον χρήστη 
της Βάσης ∆εδοµένων, ο οποίος απλά βλέπει τα αποτελέσµατα από τις λειτουργίες 
που ζήτησε να επιτελούνται. Αυτό είναι και το σηµείο που κάνει αρκετούς χρήστες να 
συγχέουν τις έννοιες Βάση ∆εδοµένων και Σύστηµα ∆ιαχείρισης Βάσεων ∆εδοµένων. 

 

2.2 ∆οµή ενός DBMS 
Ένα Σύστηµα ∆ιαχείρισης Βάσεων ∆εδοµένων µπορεί να απεικονισθεί όπως στο 
σχήµα 1. Στο δεξιό µέρος του σχήµατος 1 παρουσιάζεται το είδος (µέσο 
αποθήκευσης) του υλικού (hardware) του υπολογιστή στον οποίο αποθηκεύονται τα 
δεδοµένα. Σε µικρές Βάσεις ∆εδοµένων το µέσο αυτό συνήθως είναι ο σκληρός 
δίσκος του υπολογιστή, ενώ σε µεγάλες Βάσεις ∆εδοµένων χρησιµοποιούνται 
πολλαπλά επίπεδα αποθήκευσης που ποικίλουν από σκληρούς δίσκους διαφορετικής 
ταχύτητας και χωρητικότητας, juke boxes από CDs, µαγνητικές ταινίες κτλ. 

 

 
Σχήµα 1: Σύστηµα ∆ιαχείρισης Βάσεων ∆εδοµένων 

 

Ο χειρισµός των δεδοµένων στο υλικό του υπολογιστή γίνεται από το λογισµικό του 
Συστήµατος ∆ιαχείρισης Βάσεων ∆εδοµένων που στο σχήµα 1 ονοµάζεται 
«Λογισµικό Αποθήκευσης και Ανάκλησης ∆εδοµένων». Αυτό το λογισµικό 
αναλαµβάνει να µεταφέρει όλες τις εντολές του χρήστη προς το υλικό. Το λογισµικό 
αυτό συνεργάζεται µε το άλλο τµήµα του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Βάσεων 
∆εδοµένων που είναι το «Λογισµικό Χειρισµού Ερωτήσεων». Όλα τα Συστήµατα 
∆ιαχείρισης Βάσεων ∆εδοµένων παρέχουν µία γλώσσα υποβολής ερωτήσεων προς τη 
Βάση ∆εδοµένων. Αυτές οι ερωτήσεις επεξεργάζονται από το Λογισµικό Χειρισµού 
Ερωτήσεων και στη συνέχεια µετατρέπονται σε εντολές για ανάκληση 
συγκεκριµένων δεδοµένων από το υλικό και µεταφέρονται στο Λογισµικό 
Αποθήκευσης και Ανάκλησης ∆εδοµένων. 

 

 

Βάση 
∆εδοµένων Ι 

Βάση 
∆εδοµένων Ν 

. 

. 

. 

 
 
Λογισµικό 
Χειρισµού 
Ερωτήσεων 

 
Λογισµικό 
αποθήκευσης 

και 
Ανάκλησης 
δεδοµένων 

Αποθηκευµένα 
∆εδοµένα 
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Στο αριστερό µέρος του σχήµατος 1 απεικονίζονται Ν Βάσεις ∆εδοµένων. (Με το 
σύστηµα µπορούν να υλοποιηθούν αρκετές Βάσεις ∆εδοµένων που ο αριθµός τους 
στο σχήµα 1 ορίζεται ως Ν.) Ο χρήστης µίας Βάσης ∆εδοµένων δεν αντιλαµβάνεται 
τη διαδικασία, όπως την υλοποιεί το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Βάσεων ∆εδοµένων. 
Συνήθως, δεν γνωρίζει που βρίσκονται τα δεδοµένα (δηλαδή σε ποιο υλικό είναι 
αποθηκευµένα). Ο χρήστης απλά εκτελεί λειτουργίες (εισαγωγή, διαγραφή, ή 
τροποποίηση) στα δεδοµένα και υποβάλει ερωτήσεις. Βλέπει µόνο τη Βάση 
∆εδοµένων χωρίς να τον απασχολούν οι λειτουργίες του Συστήµατος ∆ιαχείρισης 
Βάσεων ∆εδοµένων. 

 

2.3 Τι παρέχει ένα Σύστηµα ∆ιαχείρισης Βάσεων ∆εδοµένων 
Όπως αναφέραµε προηγουµένως µία Βάση ∆εδοµένων µπορεί να υλοποιηθεί και 
αυτόνοµα χωρίς να χρησιµοποιηθεί ένα Σύστηµα ∆ιαχείρισης Βάσεων ∆εδοµένων. 
Όµως κατά κανόνα οι παροχές ενός Συστήµατος ∆ιαχείρισης Βάσεων ∆εδοµένων 
είναι αυτές που τελικά ωθούν τους χρήστες να το χρησιµοποιήσουν. Στην ενότητα 
αυτή θα περιγράψουµε τι παρέχει ένα Σύστηµα ∆ιαχείρισης Βάσεων ∆εδοµένων. 

Ευκολία στη Σχεδίαση και στην Υλοποίηση 
Όπως ήδη γνωρίζετε ένας χρήστης µίας Βάσης ∆εδοµένων θέλει αρχικά να σχεδιάσει 
τη Βάση ∆εδοµένων και να ορίσει τους τύπους δεδοµένων που θα χρησιµοποιεί, µετά 
να δηµιουργήσει τη Βάση ∆εδοµένων και στη συνέχεια να χρησιµοποιεί τη Βάση 
∆εδοµένων ή να επιτρέπει και σε άλλους χρήστες να τη χρησιµοποιούν ταυτόχρονα 
µε αυτόν. Η υλοποίηση του λογισµικού που πραγµατοποιεί αυτές τις διαδικασίες δε 
χρειάζεται να γίνει, µια και όλα τα παραπάνω παρέχονται από το Σύστηµα 
∆ιαχείρισης Βάσεων ∆εδοµένων. Επίσης το σύστηµα παρέχει στον χρήστη ένα ενιαίο 
τρόπο για να ορίζει τις Βάσεις ∆εδοµένων του και µια φιλοσοφία που τον καθοδηγεί 
στις ενέργειές του. 

Επίπεδα Χρηστών και Έλεγχος Πρόσβασης 
Επειδή µία Βάση ∆εδοµένων µπορεί να χρησιµοποιείται από πολλούς χρήστες µε 
διαφορετικές ανάγκες και γνώσεις, το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Βάσεων ∆εδοµένων 
παρέχει τη δυνατότητα ορισµού διαφορετικών κατηγοριών χρηστών. Για κάθε 
κατηγορία χρηστών ορίζονται τα όρια εξουσιοδότησης που παρέχονται σε κάθε 
επίπεδο. Κάποια δεδοµένα είναι πιθανόν να είναι εµπιστευτικά και να µην 
επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση σε αυτά όλοι οι χρήστες. Επίσης, κάθε κατηγορία 
χρηστών θα πρέπει να έχει το δικαίωµα να επιτελεί διαφορετικές λειτουργίες από τις 
άλλες κατηγορίες. Κάποιοι χρήστες για παράδειγµα θα µπορούν µόνο να διαβάζουν 
δεδοµένα, ενώ άλλοι θα µπορούν να εισάγουν ή να κάνουν αλλαγές στα δεδοµένα. 
Σκεφτείτε το παράδειγµα 1.1 µε τη Μετεωρολογική Βάση ∆εδοµένων. Εισαγωγή και 
τροποποίηση δεδοµένων θα µπορεί να κάνει καθένας που θα θέλει να χρησιµοποιήσει 
τη Βάση ∆εδοµένων; Προφανώς όχι. Η δυνατότητα αυτή θα πρέπει να δίνεται µόνο 
στο εξουσιοδοτηµένο προσωπικό (Μετεωρολόγους), ενώ οι υπόλοιποι θα πρέπει να 
µπορούν µόνο να βλέπουν τα δεδοµένα. 

Το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Βάσεων ∆εδοµένων παρέχει διαφορετικά επίπεδα χρηστών 
ανάλογα µε τις δυνατότητες και απαιτήσεις καθενός. Επίσης το σύστηµα φροντίζει 
για την τήρηση των κανόνων ασφαλείας και ελέγχει την πρόσβαση σε αυτό και στις 
Βάσεις ∆εδοµένων και δεν επιτρέπει παραβάσεις των επιπέδων πρόσβασης. Τα 
επίπεδα πρόσβασης δεν ισχύουν µόνο για τις Βάσεις ∆εδοµένων, αλλά και για το ίδιο 
το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Βάσεων ∆εδοµένων. 
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Προστασία από Βλάβες Υλικού 
Το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Βάσεων ∆εδοµένων παρέχει δυνατότητες για τήρηση 
αντιγράφων ασφαλείας καθώς και δυνατότητες ανάληψης της Βάσης ∆εδοµένων µετά 
από βλάβες. Έτσι εξασφαλίζει καλύτερη προστασία των δεδοµένων. Η ανάληψη (ή 
ανάνηψη) των δεδοµένων είναι η διαδικασία κατά την οποία το Σύστηµα ∆ιαχείρισης 
Βάσεων ∆εδοµένων είτε αυτόµατα (χωρίς τη συµβολή του διαχειριστή) είτε 
χειροκίνητα (µε τη συµβολή του διαχειριστή) ανακτά τα δεδοµένα που χάθηκαν 
έπειτα από µία βλάβη. 

∆υνατότητα Περιγραφής Περιορισµών Ορθότητας 
Σε µία Βάση ∆εδοµένων µπορούν να τεθούν περιορισµοί ορθότητας. Τέτοιοι 
περιορισµοί σχετίζονται µε την οργάνωση των δεδοµένων στη Βάση, ή τις τιµές που 
µπορούν να λάβουν κάποια δεδοµένα.  

Για παράδειγµα στη Μετεωρολογική Βάση ∆εδοµένων που αναφέραµε στο 
παράδειγµα 1.1, θα µπορούσαµε να ορίσουµε ότι η τιµή της θερµοκρασίας θα 
κυµαίνεται από –50 έως +50 βαθµούς. Με αυτόν τον τρόπο αν κάποιος εισήγαγε κατά 
λάθος την τιµή «177» αντί για «17» το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Βάσεων ∆εδοµένων θα 
εντόπιζε το λάθος και δε θα δεχόταν την τιµή. (Θα αντιλαµβανόταν δηλαδή ότι η τιµή 
177 δεν µπορεί να είναι πραγµατική τιµή για θερµοκρασία.)  

Με αυτό τον τρόπο το σύστηµα υλοποιεί ελέγχους και προστατεύει τη Βάση 
∆εδοµένων από λαθεµένες εισαγωγές δεδοµένων. Προσέξτε όµως: Ακόµα και µε τον 
παραπάνω περιορισµό, κάποιος θα µπορούσε να κάνει λάθος και αντί για «17» να 
εισάγει «27». Αυτό το λάθος δεν µπορεί να εντοπιστεί από το Σύστηµα ∆ιαχείρισης 
Βάσεων ∆εδοµένων, αλλά µόνο από τους χρήστες. 

∆υνατότητα Ελέγχου Πλεονασµών 
Το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Βάσεων ∆εδοµένων πραγµατοποιεί και ελέγχους για 
πλεονασµό δεδοµένων. Υποθέστε ότι, αντί για Σύστηµα ∆ιαχείρισης Βάσεων 
∆εδοµένων χρησιµοποιούσαµε µία Βάση ∆εδοµένων µε καρτέλες όπως στο 
παράδειγµα 1.2, και ότι για την τήρηση των αρχείων ήταν επιφορτισµένοι δύο 
υπάλληλοι. Από κάποιο λάθος λοιπόν έγραψαν και οι δύο καρτέλα για την «Πάτρα – 
∆εκέµβριος 2009». Εκτός από το πρόβληµα ότι θα είχαµε διπλά τα δεδοµένα, θα 
µπορούσαν να προκύψουν µεγαλύτερα προβλήµατα που σχετίζονται µε την 
συµβατότητα των δεδοµένων. Υποθέστε ότι εντοπίστηκε ένα λάθος στις µετρήσεις 
και η τιµή για την ηµεροµηνία 16 ∆εκεµβρίου πρέπει να αλλάξει και από 12 °C 
πρέπει να γίνει 15 °C. Εάν κάποιος αναλάβει να κάνει την αλλαγή θα την κάνει σε µία 
µόνο καρτέλα, ενώ η άλλη θα συνεχίζει να έχει την λάθος τιµή. Αυτό σηµαίνει ότι η 
Βάση ∆εδοµένων θα περιέχει λάθος δεδοµένα, παρά τις διορθώσεις. Στην περίπτωση 
του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Βάσεων ∆εδοµένων οι πλεονασµοί ελέγχονται 
αυτόµατα από το σύστηµα και η συµβατότητα των δεδοµένων προστατεύεται από το 
ίδιο το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Βάσεων ∆εδοµένων απλοποιώντας την εργασία του 
χρήστη. 
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2.4 Τι παρέχει η Βάση ∆εδοµένων 
Ταυτόχρονη Προσπέλαση 
Ένα βασικό κέρδος από την χρήση Βάσης ∆εδοµένων είναι η δυνατότητα που 
παρέχει σε πολλούς χρήστες να έχουν ταυτόχρονη προσπέλαση στα δεδοµένα, αλλά 
και η αυτοµατοποίηση των ελέγχων που συνεπάγεται αυτή η ταυτόχρονη 
προσπέλαση. Για παράδειγµα, το Σύστηµα ∆ιαχείρισης της Bάσης ∆εδοµένων 
φροντίζει να αποκλείει περιπτώσεις ταυτόχρονης αλλαγής ενός δεδοµένου από δύο ή 
περισσότερους χρήστες. 

Επίσης, το Σύστηµα ∆ιαχείρισης της Bάσης ∆εδοµένων φροντίζει για το έλεγχο των 
εξουσιοδοτηµένων ή µη προσπελάσεων στα δεδοµένα, παρέχοντας σε κάθε χρήστη 
µόνο τα δεδοµένα αυτά για τα οποία έχει εξουσιοδότηση, και επιτρέποντάς του µόνο 
τις πράξεις (π.χ. διαγραφή, ή αλλαγή) αυτές για τις οποίες έχει αρµοδιότητα. 

Ταχύτατη εξαγωγή απαντήσεων 
Ένα µεγάλο πρόβληµα της οργάνωσης ενός µοντέλου του πραγµατικού κόσµου χωρίς 
τη χρήση Βάσης ∆εδοµένων είναι η αδυναµία αποφυγής αρκετής εργασίας από τον 
άνθρωπο για να αντληθεί η απαιτούµενη πληροφορία, προκειµένου να εξαχθούν 
απαντήσεις σε απλές ερωτήσεις. Ένα σύστηµα αρχείων οργανώνει την πληροφορία 
σειριακά σε αρχεία, χωρίς τη δυνατότητα αναζήτησης παρά µόνο σειριακά (δηλαδή 
ανάγνωση ενός τµήµατος του αρχείου στη µνήµη, έλεγχος και µετά ανάγνωση του 
επόµενου τµήµατος, κτλ). 

Σε ένα παραδοσιακό σύστηµα αρχείων σε ηλεκτρονικό υπολογιστή η απάντηση στην 
ερώτηση «∆ώσε µας την πόλη που είχε την υψηλότερη θερµοκρασία για κάθε ηµέρα 
από το 1990 µέχρι σήµερα», θα σήµαινε άνοιγµα εκατοντάδων αρχείων και 
ανθρώπινη εργασία για την καταγραφή και σύγκριση δεδοµένων. Ακριβώς επειδή τα 
δεδοµένα συνήθως συλλέγονται για την απόκτηση πληροφορίας µε την µορφή 
απαντήσεων σε τέτοιου είδους ερωτήσεις, η χρήση παραδοσιακών µοντέλων 
οργάνωσης δεν είναι εξυπηρετική, αφού η παροχή τέτοιου είδους πληροφορίας είναι 
πρακτικά ανέφικτη. Ο λόγος είναι ότι η οργάνωση των δεδοµένων δεν υποστηρίζει 
την αυτόµατη εξαγωγή τέτοιους είδους απαντήσεων σε ερωτήσεις. 

Αντίθετα, µε τη χρήση Βάσης ∆εδοµένων τέτοιου είδους πληροφορίες µπορούν να 
είναι διαθέσιµες ταχύτατα στο χρήστη. Ο τρόπος οργάνωσης των δεδοµένων δίνει τη 
δυνατότητα στις Βάσεις ∆εδοµένων να µπορούν να δίνουν απαντήσεις αυτόµατα και 
ταχύτατα τόσο σε πολύπλοκες ερωτήσεις, όσο και σε απλές ερωτήσεις οι οποίες όµως 
θα ήταν πολύ δύσκολο να απαντηθούν εάν είχε ακολουθηθεί οργάνωση βασισµένη σε 
ένα παραδοσιακό σύστηµα (είτε µε χειρόγραφα, είτε µε µη οργανωµένα σε Bάση 
∆εδοµένων αρχεία στο ηλεκτρονικό υπολογιστή). 

Ευελιξία 
Πολλές φορές το µοντέλο του πραγµατικού κόσµου αλλάζει. Αυτό κατά κανόνα 
απαιτεί αλλαγές που τις περισσότερες φορές είναι πολύ δύσκολο να υλοποιηθούν σε 
ένα παραδοσιακό µοντέλο. Αντίθετα, ο τρόπος οργάνωσης των δεδοµένων σε µία 
Βάση ∆εδοµένων, κατά κανόνα, επιδέχεται αλλαγές και µπορεί πολύ πιο εύκολα να 
ακολουθεί το µοντέλο του πραγµατικού κόσµου. 

Αυτό σηµαίνει ότι οι χρήστες της Βάσης ∆εδοµένων µπορούν να προσαρµόσουν την 
µορφή των δεδοµένων ευκολότερα και οι αλλαγές αυτές να εφαρµοστούν σε όλα τα 
δεδοµένα, σε αντίθεση µε το παραδοσιακό µοντέλο. 
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Υψηλή Ποιότητα ∆εδοµένων 
Η Βάση ∆εδοµένων χρησιµοποιεί τις δυνατότητες που παρέχει το Σύστηµα 
∆ιαχείρισης Βάσεων ∆εδοµένων και ελέγχει για πλεονασµούς και παραβιάσεις της 
ορθότητας των δεδοµένων, καθώς και για ταυτόχρονες προσπελάσεις και µη 
εξουσιοδοτηµένες εγγραφές. Έτσι τα δεδοµένα προστατεύονται από ένα µηχανισµό 
που δεν θα µπορούσε να υπάρξει σε ένα παραδοσιακό σύστηµα οργάνωσης. Με αυτό 
τον τρόπο διασφαλίζεται η ποιότητα των δεδοµένων, δηλαδή ο χρήστης έχει 
µεγαλύτερη ασφάλεια ότι τα δεδοµένα που παίρνει ως απάντηση στις ερωτήσεις του 
είναι σωστά. 
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3 Ανασκόπηση της ∆ιαδικασίας Σχεδιασµού Βάσεων ∆εδοµένων 

Στο κεφάλαιο αυτό εξετάζουµε τις διάφορες φάσεις της διαδικασίας σχεδιασµού 
βάσεων δεδοµένων. Για µικρές βάσεις δεδοµένων, που θα χρησιµοποιηθούν από 
περιορισµένο αριθµό χρηστών, ο σχεδιασµός της βάσης δεδοµένων δε χρειάζεται να 
είναι πολύπλοκος. Ωστόσο, όταν σχεδιάζονται µεσαίου ή µεγάλου µεγέθους βάσεις 
δεδοµένων που θα αποτελέσουν µέρος του πληροφοριακού συστήµατος ενός µεγάλου 
οργανισµού, ο σχεδιασµός καθίσταται αρκετά πολύπλοκος. Αυτό συµβαίνει επειδή το 
σύστηµα πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις πολλών διαφορετικών χρηστών. 
Προσεκτικός σχεδιασµός και φάσεις ελέγχου είναι αναγκαίες προϋποθέσεις για να 
εξασφαλίσουµε ότι όλες αυτές οι απαιτήσεις θα ικανοποιηθούν.  

Μεσαίες και µεγάλες βάσεις δεδοµένων χρησιµοποιούνται από περίπου 25 έως και 
µερικές εκατοντάδες χρήστες, περιέχουν εκατοµµύρια bytes πληροφορίας και 
περιλαµβάνουν εκατοντάδες ερωτήσεις και προγράµµατα εφαρµογών. Τέτοιες βάσεις 
δεδοµένων θα βρούµε στη βιοµηχανία, στο δηµόσιο και σε µεγάλους γενικότερα 
φορείς. Υπάρχουν βέβαια και σχετικές περιπτώσεις (τράπεζες, ξενοδοχεία, 
τηλεπικοινωνίες, κλπ) που η λειτουργία της επιχείρησης εξαρτάται απόλυτα από την 
απρόσκοπτη λειτουργία των βάσεων δεδοµένων τους σε 24ωρη βάση. Τα συστήµατα 
αυτού του τύπου των εφαρµογών ονοµάζονται συχνά συστήµατα επεξεργασίας 
δοσοληψιών, λόγω του µεγάλου αριθµού των δοσοληψιών που διεξάγονται κάθε 
ηµέρα. Θα εστιάσουµε εδώ στη διαδικασία σχεδιασµού για τέτοιες µεσαίου και 
µεγάλου µεγέθους βάσεις δεδοµένων.  

Στο υπόλοιπο µέρος του κεφαλαίου ο όρος σχεδιασµός βάσεων δεδοµένων 
αναφέρεται στη διαδικασία σχεδιασµού για ένα τέτοιο περιβάλλον.  

 

3.1 Ο ρόλος των Πληροφοριακών Συστηµάτων στους Οργανισµούς 
Πλαίσιο χρήσης Συστηµάτων Βάσεων ∆εδοµένων 
Εξετάζουµε εν συντοµία πως τα συστήµατα βάσεων δεδοµένων έχουν γίνει τµήµα 
των Πληροφοριακών Συστηµάτων (ΠΣ). Στα ΠΣ της δεκαετίας του 60 επικρατούσαν 
τα συστήµατα αρχείων. Οι οργανισµοί µετακινούνται σταδιακά από αυτά σε 
συστήµατα βάσεων δεδοµένων από τις αρχές της δεκαετίας του 70. Πολλοί 
οργανισµοί έχουν συστήσει τµήµατα υπό τη διοίκηση ενός διαχειριστή βάσης 
δεδοµένων για την επίβλεψη και τον έλεγχο των δραστηριοτήτων του κύκλου ζωής 
των βάσεων δεδοµένων. Παρόµοια, η διαχείριση των πληροφοριακών πόρων 
(information resource management - IRM) αναγνωρίζεται από µεγάλους οργανισµούς 
ως κλειδί για επιτυχή διοίκηση της επιχείρησης. Υπάρχουν πολλοί λόγοι γι’ αυτό: 

• Περισσότερες λειτουργίες στους οργανισµούς µηχανογραφούνται, αυξάνοντας 
την ανάγκη να είναι διαρκώς διαθέσιµοι µεγάλοι όγκοι δεδοµένων, οι οποίοι 
θα είναι ενηµερωµένοι µε όλες τις αλλαγές, ακόµη και του τελευταίου λεπτού. 

• Καθώς αυξάνει η πολυπλοκότητα των δεδοµένων και των εφαρµογών, 
χρειάζεται να µοντελοποιηθούν και να συντηρηθούν πολύπλοκες συσχετίσεις 
µεταξύ των δεδοµένων. 

• Υπάρχει µια τάση για ενοποίησης των πληροφοριακών πηγών δε πολλούς 
οργανισµούς. 
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Τα συστήµατα βάσεων δεδοµένων ικανοποιούν κατά µεγάλο µέρος τις τρεις 
παραπάνω απαιτήσεις. ∆ύο επιπλέον χαρακτηριστικά των συστηµάτων βάσεων 
δεδοµένων είναι επίσης πολύτιµα στο σχεδιασµό και τη διαχείριση µεγάλων βάσεων 
δεδοµένων: 

• Η ανεξαρτησία των δεδοµένων προστατεύει τα προγράµµατα εφαρµογών από 
αλλαγές στη λογική οργάνωση, τις διαδροµές φυσικής προσπέλασης και τις 
δοµές αποθήκευσης. 

• Τα εξωτερικά σχήµατα (όψεις) επιτρέπουν να χρησιµοποιούνται τα ίδια 
δεδοµένα από πολλές εφαρµογές, µε την κάθε εφαρµογή να έχει τη δική της 
όψη των δεδοµένων. 

Ένας επιπλέον λόγος για µεταπήδηση σε συστήµατα βάσεων δεδοµένων είναι το 
χαµηλό κόστος ανάπτυξης νέων εφαρµογών, σε σχέση µε το κόστος σε παλαιότερα 
συστήµατα αρχείων. Αυτό συχνά δικαιολογεί το υψηλό αρχικό κόστος σχεδιασµού 
της βάσεως δεδοµένων και της µετατροπής του συστήµατος. Η ύπαρξη γλωσσών 
υψηλού επιπέδου για προσπέλαση δεδοµένων απλοποιεί το έργο της συγγραφής 
εφαρµογών βάσεων δεδοµένων, ενώ οι υψηλού επιπέδου γλώσσες ερωτήσεων 
καθιστούν εφικτή για τα υψηλόβαθµα στελέχη την υποβολή µη τυποποιηµένων 
ερωτήσεων για ανάκτηση πληροφορίας.  

Από τις αρχές της δεκαετίας του ’70 έως τα µέσα της δεκαετίας του ’80 η τάση ήταν 
προς δηµιουργία µεγάλων ταµιευτήρων δεδοµένων, τους οποίους διαχειριζόταν ένα 
συγκεντρωτικό Σ∆Β∆.  Τελευταία η τάση αυτή έχει αντιστραφεί λόγω των κάτωθι 
εξελίξεων: 

1. Οι προσωπικοί υπολογιστές και προϊόντα λογισµικού που µοιάζουν µε βάσεις 
δεδοµένων όπως τα VISICALC, LOTUS 1-2-3, SYMPHONY, PARADOX και 
DBASE IV και V χρησιµοποιούνται ευρέως από χρήστες που πριν ανήκαν στην 
κατηγορία των περιπτωσιακών χρηστών βάσεων δεδοµένων. Πολλοί διοικητικοί, 
µηχανικοί, αρχιτέκτονες κ.λ.π. ανήκουν στην κατηγορία αυτή. Ως αποτέλεσµα, η 
πρακτική της δηµιουργίας προσωπικών βάσεων δεδοµένων γίνεται δηµοφιλής. 
Είναι σήµερα δυνατόν να εξαχθεί αντίγραφο ενός µέρους µιας µεγάλης βάσης 
δεδοµένων από ένα κεντρικό υπολογιστή ή έναν εξυπηρετητή µιας βάσης 
δεδοµένων, να γίνει επεξεργασία σ΄ έναν προσωπικό σταθµό εργασίας και το 
επεξεργασµένο τµήµα να αποθηκευθεί ξανά στον κεντρικό υπολογιστή. 
Παρόµοια, οι χρήστες µπορούν να σχεδιάζουν και να δηµιουργούν τις δικές τους 
βάσεις δεδοµένων και στη συνέχεια να τις συνενώνουν, δηµιουργώντας µια 
µεγαλύτερη. 

2.  πρόοδος των κατανεµηµένων συστηµάτων διαχείρισης βάσεων δεδοµένων 
δηµιουργεί δυνατότητες για κατανοµή της βάσης δεδοµένων σε πολλά 
υπολογιστικά συστήµατα, για καλύτερο τοπικό έλεγχο και ταχύτερη τοπική 
επεξεργασία. Την ίδια στιγµή, οι τοπικοί χρήστες µπορούν να προσπελάσουν 
αποµακρυσµένα δεδοµένα, χρησιµοποιώντας τις δυνατότητες που παρέχει το 
κατανεµηµένο σύστηµα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων. 

3. Πολλοί οργανισµοί σήµερα χρησιµοποιούν συστήµατα λεξικών δεδοµένων, τα 
οποία είναι µικρά Σ∆Β∆ που διαχειρίζονται µετά-δεδοµένα για ένα σύστηµα 
βάσεων δεδοµένων – δηλαδή δεδοµένα που περιγράφουν τη δοµή της βάσης 
δεδοµένων, περιορισµούς, εφαρµογές, δικαιώµατα χρήσης κ.ο.κ. Αυτά συχνά 
χρησιµοποιούνται ως ολοκληρωµένο εργαλείο για διαχείριση των πόρων. Ένα 
χρήσιµο λεξικό δεδοµένων πρέπει να αποθηκεύει και να διαχειρίζεται τους 
ακόλουθους τύπους πληροφοριών: 
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3.1. Περιγραφές των οχηµάτων του συστήµατος βάσεων δεδοµένων. 

3.2. Λεπτοµερείς πληροφορίες για το φυσικό σχεδιασµό της βάσης δεδοµένων 
όπως δοµές αποθήκευσης, διαδροµές προσπέλασης και µεγέθη αρχείων και 
εγγραφών.  

3.3. Περιγραφές των χρηστών της βάσης δεδοµένων, των καθηκόντων τους και 
των δικαιωµάτων προσπέλασης που έχουν. 

3.4. Υψηλού επιπέδου περιγραφή των δοσοληψιών και εφαρµογών της βάσης 
δεδοµένων και της συσχέτισης µεταξύ χρηστών και δοσοληψιών. 

3.5. Τη συσχέτιση µεταξύ δοσοληψιών στη βάση δεδοµένων και των δεδοµένων 
που χρησιµοποιούνται από αυτές. Αυτό χρησιµεύει για να είναι γνωστό ποιες 
δοσοληψίες επηρεάζονται όταν οι ορισµοί κάποιων δεδοµένων αλλάξουν. 

3.6. Στατιστικά χρήσης, όπως συχνότητα ερωτήσεων και δοσοληψιών και 
µετρήσεις προσπελάσεων σε διάφορα τµήµατα της βάσης δεδοµένων. 

Όταν οι πληροφορίες αυτές είναι διαθέσιµες στους διαχειριστές των βάσεων, τους 
σχεδιαστές και τους εξουσιοδοτηµένους χρήστες ως τεκµηρίωση του συστήµατος και 
είναι άµεσα προσβάσιµες (on-line). Αυτό βελτιώνει τον έλεγχο του πληροφοριακού 
συστήµατος από τους διαχειριστές της βάσης δεδοµένων και την κατανόηση και 
χρήσης του συστήµατος από τους χρήστες. Σε πολλούς µεγάλους οργανισµούς, ένα 
σύστηµα λεξικού δεδοµένων θεωρείται τόσο σηµαντικό, όσο και ένα Σ∆Β∆. 
Τελευταία έχει δοθεί µεγάλη έµφαση σε συστήµατα επεξεργασίας δοσοληψιών 
υψηλών επιδόσεων, τα οποία απαιτούν 24ωρη αδιάλειπτη λειτουργία και 
χρησιµοποιούνται στη βιοµηχανία υπηρεσιών. Στις βάσεις αυτές γίνεται προσπέλαση 
από εκατοντάδες  δοσοληψίες στο λεπτό, τόσο από αποµακρυσµένα όσο και από 
τοπικά τερµατικά στις εφαρµογές αυτές είναι κρίσιµη η απόδοση των δοσοληψιών, 
όσον αφορά το µέσο αριθµό δοσοληψιών ανά λεπτό και το µέσο και µέγιστο χρόνο 
απόκρισης των δοσοληψιών. Σε τέτοιους τύπους συστηµάτων είναι απαραίτητος ένας 
προσεκτικός φυσικός σχεδιασµός των βάσεων δεδοµένων έτσι ώστε να καλύπτει τις 
απαιτήσεις του οργανισµού σε επεξεργασία δοσοληψιών.  

Μερικοί οργανισµοί είναι δεσµευµένοι σε συγκεκριµένα προϊόντα για Σ∆Β∆ και 
λεξικό δεδοµένων. Οι επενδύσεις τους στο σχεδιασµό και την υλοποίηση µεγάλων 
και πολύπλοκων συστηµάτων καθιστούν πολύ δύσκολη γι΄ αυτούς την 
αντικατάσταση του τρέχοντος από νεότερα προϊόντα Σ∆Β∆. Έτσι οι  οργανισµοί 
εγκλωβίζονται στα υπάρχοντα Σ∆Β∆. σε σχέση µε τέτοιες µεγάλες και πολύπλοκες 
βάσεις δεδοµένων, η σηµασία του προσεκτικού σχεδιασµού, που λαµβάνει υπόψη την 
αναγκαιότητα για πιθανές µελλοντικές τροποποιήσεις του συστήµατος λόγω αλλαγών 
των απαιτήσεων, είναι ιδιαίτερα µεγάλη. Το κόστος µπορεί να είναι πολύ υψηλό αν 
ένα µεγάλο και πολύπλοκο σύστηµα δεν µπορεί να εξελιχθεί και καταστεί 
απαραίτητη η µεταφορά σε άλλα προϊόντα συστηµάτων διαχείρισης βάσεων 
δεδοµένων. 
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3.2 Κύκλος Ζωής Πληροφοριακών Συστηµάτων 
Σε ένα µεγάλο οργανισµό, το σύστηµα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων τυπικά 
αποτελεί µέρος ενός πολύ µεγαλύτερου πληροφοριακού συστήµατος που 
χρησιµοποιείται για την διαχείριση των πληροφοριακών πόρων του οργανισµού. Ένα 
πληροφοριακό σύστηµα περιλαµβάνει όλους τους πόρους στον οργανισµό που 
εµπλέκονται στη συλλογή, τη διαχείριση, τη χρήση και τη διάχυση των πληροφοριών. 
Σε  ένα µηχανογραφηµένο περιβάλλον οι πόροι αυτοί περιλαµβάνουν τα δεδοµένα, το 
λογισµικό του Σ∆Β∆, το υλικό του υπολογιστικού συστήµατος και τα µέσα 
αποθήκευσης, το προσωπικό που χρησιµοποιεί και διαχειρίζεται τα δεδοµένα (∆Β∆, 
τελικούς χρήστες, παραµετρικούς χρήστες κ.ο.κ.), το λογισµικό των εφαρµογών που 
ενηµερώνουν και προσπελαύνουν τα δεδοµένα και τους προγραµµατιστές εφαρµογών 
που αναπτύσσουν τις εφαρµογές αυτές. Εποµένως, το σύστηµα της βάσης δεδοµένων 
δεν είναι παρά µόνο µέρος ενός πολύ ευρύτερου πληροφοριακού συστήµατος του 
οργανισµού. 

Στα Εδάφιο αυτό εξετάζουµε τον τυπικό κύκλο ζωής ενός πληροφοριακού 
συστήµατος και το πως το σύστηµα της βάσης δεδοµένων εντάσσεται στο κύκλο 
αυτό. Ο κύκλος ζωής του πληροφοριακού συστήµατος συχνά ονοµάζεται 
µακρόκυκλος ζωής, ενώ ο κύκλος ζωής του συστήµατος της βάσης δεδοµένων 
αναφέρεται ως µικρόκυκλος ζωής.  Ο µακρόκυκλος ζωής τυπικά περιλαµβάνει τις 
ακόλουθες φάσεις: 

1) Ανάλυση σκοπιµότητας: αφορά την ανάλυση πιθανών περιοχών εφαρµογών, 
εκτέλεση προκαταρκτικών µελετών κόστους- απόδοσης, και καθορισµό 
προτεραιοτήτων µεταξύ των εφαρµογών. 

2) Συλλογή και ανάλυση απαιτήσεων: συλλέγονται λεπτοµερείς απαιτήσεις σε 
συνεργασία µε ενδεχόµενους χρήστες, για το προσδιορισµό ειδικών 
προβληµάτων και αναγκών. 

3) Σχεδιασµός: αυτή η φάση έχει δύο πλευρές, το σχεδιασµό του συστήµατος της 
βάσης δεδοµένων και το σχεδιασµό των συστηµάτων (προγραµµάτων) 
εφαρµογών που χρησιµοποιούν και επεξεργάζονται τη βάση δεδοµένων. 

4)  Υλοποίηση: το πληροφορικό σύστηµα υλοποιείται, η βάση δεδοµένων 
φορτώνεται και οι δοσοληψίες της βάσης δεδοµένων υλοποιούνται και 
ελέγχονται.  

5) Πιστοποίηση και έλεγχος αποδοχής: πιστοποιείται ότι το σύστηµα ικανοποιεί 
τις απαιτήσεις των χρηστών και τα κριτήρια απόδοσης. Το σύστηµα ελέγχεται 
βάσει κριτηρίων απόδοσης και συµπεριφοράς.  

6) Λειτουργία: η µετάπτωση των χρηστών από ένα παλαιότερο σύστηµα καθώς 
και η εκπαίδευση των χρηστών µπορούν να προηγηθούν αυτής της φάσης. Η 
φάση λειτουργίας αρχίζει όταν όλες οι λειτουργίες του συστήµατος είναι 
έτοιµες και έχουν πιστοποιηθεί. Όταν προκύπτουν νέες απαιτήσεις ή 
εφαρµογές, διέρχονται από τις προηγούµενες φάσεις µέχρι να πιστοποιηθούν 
και να ενταχθούν στο σύστηµα. Κατά τη διάρκεια της φάσης λειτουργίας η 
παρακολούθηση της απόδοσης του συστήµατος και η συντήρηση του 
συστήµατος είναι σηµαντικές λειτουργίες. 



 17

3.3 Κύκλος Ζωής Συστήµατος Βάσης ∆εδοµένων 
Οι δραστηριότητες που σχετίζονται µε τον (µικρό) κύκλο ζωής του συστήµατος 
εφαρµογών της βάση δεδοµένων περιλαµβάνουν τις ακόλουθες φάσεις: 

1) Ορισµός του συστήµατος: ορίζονται η εµβέλεια του συστήµατος της βάσης 
δεδοµένων, οι χρήστες του και οι εφαρµογές του. 

2) Σχεδιασµός: στο τέλος αυτής της φάσης είναι έτοιµος ένας πλήρης λογικός 
και φυσικός σχεδιασµός του συστήµατος της βάσης δεδοµένων για το Σ∆Β∆ 
που επιλέχθηκε. 

3) Υλοποίηση: αυτή η φάση αποτελείται από την συγγραφή των εννοιολογικών,  
των εξωτερικών και των εσωτερικών ορισµών της βάσης δεδοµένων, τη 
δηµιουργία µιας βάσης δεδοµένων µε κενά αρχεία και την υλοποίηση του 
λογισµικού των εφαρµογών.  

4) Φόρτωση ή µετατροπή δεδοµένων: στη βάση δεδοµένων καταχωρούνται 
δεδοµένα είτε άµεσα, είτε µε µετατροπή υπαρχόντων αρχείων στη µορφή που 
απαιτεί το σύστηµα της βάσης δεδοµένων. 

5) Μετατροπή Εφαρµογών: κάθε λογισµικό εφαρµογής από το προηγούµενο 
σύστηµα προσαρµόζεται στο νέο σύστηµα. 

6) Έλεγχος και πιστοποίηση: το νέο σύστηµα ελέγχεται και πιστοποιείται. 

7) Λειτουργία: τίθενται σε λειτουργία το σύστηµα της βάσης δεδοµένων και οι 
εφαρµογές του. 

8) Παρακολούθηση και συντήρηση: κατά τη φάση της λειτουργία το σύστηµα 
παρακολουθείται και συντηρείται συνεχώς. Τόσο το περιεχόµενο των 
δεδοµένων όσο και το λογισµικό των εφαρµογών µπορούν να επαυξηθούν και 
να επεκταθούν. Από καιρό σε καιρό µπορεί να απαιτηθούν σηµαντικές 
τροποποιήσεις και αναδιοργανώσεις.  

Οι δραστηριότητες 2,3 και 4 ως σύνολο αποτελούν µέρος των φάσεων σχεδιασµού 
και υλοποίησης του µακρόκυκλου ζωής του πληροφοριακού συστήµατος. Το επόµενο 
Εδάφιο επικεντρώνεται στη δραστηριότητα 2, που καλύπτει την φάση σχεδιασµού 
της βάσης δεδοµένων. Οι περισσότερες βάσεις δεδοµένων σε οργανισµούς περνούν 
από όλες τις παραπάνω δραστηριότητες του κύκλου ζωής. Τα βήµατα µετατροπής (4 
και 5) δεν εφαρµόζονται όταν τόσο η βάση δεδοµένων όσο και τα δεδοµένα είναι νέα. 
Όταν ένας οργανισµός αντικαθιστά ένα καθιερωµένο παλαιό σύστηµα µε ένα νέο, οι 
δραστηριότητες 4 και 5 τείνουν να είναι πιο χρονοβόρες και η προσπάθεια που 
απαιτείται για την υλοποίηση τους υποτιµάται. Γενικά υπάρχει ανάδραση µεταξύ των 
διαφορετικών βηµάτων, διότι συχνά εµφανίζονται νέες απαιτήσεις σε κάθε φάση. 
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3.4 ∆ιαδικασία Σχεδιασµού της Βάσης ∆εδοµένων 
Εστιάζουµε τώρα στο δεύτερο βήµα του κύκλου ζωής του συστήµατος εφαρµογών 
της βάσης δεδοµένων, το οποίο ονοµάζουµε σχεδιασµό της βάσης δεδοµένων. Το 
πρόβληµα του σχεδιασµού βάσεων δεδοµένων µπορεί να τεθεί ως ακολούθως: 
σχεδιασµός λογικής και φυσικής δοµής µίας ή περισσοτέρων βάσεων δεδοµένων για 
την κάλυψη των πληροφοριακών αναγκών των χρηστών σε έναν οργανισµό για 
καθορισµένο σύνολο εφαρµογών. 

Οι στόχοι του σχεδιασµού βάσεων δεδοµένων είναι πολλαπλοί: α) να ικανοποιηθούν 
οι απαιτήσεις καθορισµένων χρηστών και εφαρµογών ως προς το περιεχόµενο των 
πληροφοριών, β) να παρέχεται µια φυσική και ευκολονόητη δόµηση των 
πληροφοριών και γ) να υποστηρίζονται οι απαιτήσεις σε επεξεργασία και όλοι οι 
στόχοι απόδοσης όπως ο χρόνος απόκρισης, ο χρόνος επεξεργασίας και ο χώρος 
αποθήκευσης. Οι στόχοι αυτοί είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθούν και να µετρηθούν. 
Το πρόβληµα επιδεινώνεται επειδή ο σχεδιασµός των βάσεων δεδοµένων αρχίζει µε 
πολύ άτυπες και ανεπαρκώς ορισµένες απαιτήσεις. Αντίθετα, το αποτέλεσµα της 
δραστηριότητας του σχεδιασµού είναι ένα αυστηρά ορισµένο σχήµα βάσης 
δεδοµένων που δεν µπορεί να τροποποιηθεί εύκολα όταν υλοποιηθεί η βάση 
δεδοµένων. Μπορούµε να προσδιορίσουµε έξι κύριες φάσεις της διαδικασίας 
σχεδιασµού της βάσης δεδοµένων: 

1) Συλλογή και ανάλυση απαιτήσεων. 

2) Εννοιολογικός σχεδιασµός βάσης δεδοµένων. 

3) Επιλογή Σ∆Β∆. 

4) Απεικόνιση στο µοντέλο δεδοµένων (ονοµάζεται και λογικός σχεδιασµός 
βάσης δεδοµένων). 

5) Φυσικός σχεδιασµός βάσης δεδοµένων. 

6) Υλοποίηση συστήµατος βάσης δεδοµένων. 

Η διαδικασία σχεδιασµού αποτελείται από δυο παράλληλες δραστηριότητες, όπως 
απεικονίζεται στην Εικόνα 3.1. Η πρώτη δραστηριότητα περιλαµβάνει το σχεδιασµό 
του περιεχοµένου και της δοµής της βάσης δεδοµένων. Η δεύτερη σχετίζεται µε το 
σχεδιασµό της επεξεργασίας της βάσης δεδοµένων και του λογισµικού των 
εφαρµογών. Αυτές οι δύο δραστηριότητες είναι στενά συνυφασµένες. Για 
παράδειγµα, µπορούµε να προσδιορίσουµε δεδοµένα που θα αποθηκευθούν στη βάση 
δεδοµένων, αναλύοντας τις εφαρµογές της βάσης δεδοµένων. Επιπλέον, η φάση του 
φυσικού σχεδιασµού της βάσης δεδοµένων, κατά την  οποία επιλέγουµε τις δοµές 
αποθήκευσης και τις διαδροµές προσπέλασης στα αρχεία της βάσης δεδοµένων, 
εξαρτάται από τις εφαρµογές που θα χρησιµοποιήσουν αυτά τα αρχεία. Από την άλλη 
πλευρά, συνήθως προσδιορίσουµε το σχεδιασµό των εφαρµογών της βάσης 
δεδοµένων αναφερόµενοι στις δοµές του σχήµατος της βάσης δεδοµένων, οι οποίες 
καθορίζονται κατά την πρώτη δραστηριότητα. Σαφώς, αυτές οι δυο δραστηριότητες 
επηρεάζουν πολύ η µια την άλλη. Παραδοσιακά, οι µεθοδολογίες σχεδιασµού βάσεων 
δεδοµένων έχουν κυρίως εστιάσει στη µια µόνον από αυτές τις δραστηριότητες και ο 
σχεδιασµός βάσεων δεδοµένων έχουν κυρίως εστιάσει στη µια µόνον από αυτές τις 
δραστηριότητες και ο σχεδιασµός βάσεων  δεδοµένων µπορεί να είναι 
καθοδηγούµενος από τα δεδοµένα ή καθοδηγούµενος από τις διαδικασίες. Σήµερα 
αναγνωρίζεται ότι οι δύο δραστηριότητες  πρέπει να  πάνε χέρι- χέρι. 
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Εικόνα 3.1: Φάσεις του σχεδιασµού βάσεων δεδοµένων για µεγάλες βάσεις 

Οι έξι φάσεις που αναφέρονται πιο πάνω δεν είναι απαραίτητο να ακολουθηθούν 
αυστηρά µε αυτή τη σειρά. Σε πολλές περιπτώσεις µπορεί να χρειασθεί να 
τροποποιήσουµε το σχεδιασµό µιας φάσης κατά τη διάρκεια µιας µεταγενέστερης 
φάσης. Αυτοί οι βρόχοι ανάδρασης µεταξύ φάσεων – καθώς και µέσα σε φάσεις- 
είναι συνηθισµένοι κατά το σχεδιασµό µιας βάσης δεδοµένων. Για να αποφύγουµε 
πολύπλοκα διαγράµµατα δεν περιλαµβάνουµε βρόχους ανάδρασης στην Εικόνα 3.1. η 
φάση 1 στην Εικόνα 3.1, περιλαµβάνει συλλογή πληροφοριών για την προτιθέµενη 
χρήση της βάσης δεδοµένων, ενώ η φάση 6 αφορά την υλοποίηση της βάσης 
δεδοµένων. Οι φάσεις 1 και 6 µερικές φορές θεωρείται ότι δεν αποτελούν µέρος 
αυτού καθεαυτού του σχεδιασµού µια ς βάσης δεδοµένων, αλλά µέρος του 
γενικότερου κύκλου ζωής του πληροφοριακού συστήµατος. Η καρδιά της διαδικασίας 
του σχεδιασµού βάσεων δεδοµένων είναι οι φάσεις 2,4 και 5, τις οποίες 
περιγράφουµε περιληπτικά εδώ:  

• Εννοιολογικός σχεδιασµός βάσης δεδοµένων (φάση 2): Ο στόχος αυτής της 
φάσης είναι να δηµιουργηθεί ένα εννοιολογικό σχήµα για τη βάση δεδοµένων, 
το οποίο να είναι ανεξάρτητο από κάποιο συγκεκριµένο Σ∆Β∆. Συχνά στη 
φάση αυτή χρησιµοποιείται ένα µοντέλο δεδοµένων υψηλού επιπέδου όπως το 
µοντέλο ΟΣ ή το επεκτεταµένο µοντέλο ΟΣ. Επιπλέον, προσδιορίζουµε όσο 
το δυνατόν περισσότερες από τις γνωστές εφαρµογές και δοσοληψίες της 
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βάσης δεδοµένων, χρησιµοποιώντας έναν συµβολισµό που είναι ανεξάρτητος 
από κάποιο συγκεκριµένο Σ∆Β∆. 

• Απεικόνιση στο µοντέλο δεδοµένων (φάση 4): Ονοµάζεται και λογικός 
σχεδιασµός βάσεων δεδοµένων. Κατά τη φάση αυτή απεικονίζουµε (ή 
µετασχηµατίζουµε) το εννοιολογικό σχήµα από το µοντέλο δεδοµένων 
υψηλού επιπέδου που χρησιµοποιείται στη φάση 2 στο µοντέλο δεδοµένων 
του Σ∆Β∆ που έχει επιλεγεί στη φάση 3. Μπορούµε να αρχίσουµε αυτή τη 
φάση µετά την επιλογή ενός µοντέλου δεδοµένων υλοποίησης, αντί να 
περιµένουµε την επιλογή  συγκεκριµένου Σ∆Β∆- για παράδειγµα, αν 
αποφασίσουµε να χρησιµοποιήσουµε ένα σχεσιακό Σ∆Β∆, αλλά δεν έχουµε 
αποφασίσει ακόµα ποιο συγκεκριµένα. Ονοµάζουµε την προσέγγιση αυτή 
λογικό σχεδιασµό ανεξάρτητο συστήµατος (αλλά εξαρτώµενο από το µοντέλο 
δεδοµένων). Με όρους της αρχιτεκτονικής Σ∆Β∆ τριών επιπέδων, το 
αποτέλεσµα αυτής της φάσης είναι ένα εννοιολογικό σχήµα στο επιλεγµένο 
µοντέλο δεδοµένων. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης συχνά 
λαµβάνει χώρα και ο σχεδιασµός των εξωτερικών σχηµάτων (όψεων). 

• Φυσικός σχεδιασµός βάσης δεδοµένων (φάση 5): κατά τη φάση αυτή 
σχεδιάζουµε τις προδιαγραφές για την αποθηκευµένη βάση δεδοµένων σε ότι 
αφορά τις φυσικές δοµές αποθήκευσης, την τοποθέτηση των εγγραφών και τις 
διαδροµές προσπέλασης. Αυτό, µε όρους τις τριεπίπεδης αρχιτεκτονικής, 
αντιστοιχεί στο σχεδιασµό του εσωτερικού σχήµατος. 

Στα επόµενα υποεδάφια εξετάζουµε κάθε µια από τις έξι φάσεις του σχεδιασµού 
βάσεων δεδοµένων. 
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3.4.1 Φάση 1: Συλλογή και Ανάλυση Απαιτήσεων 
Για να σχεδιάσουµε αποτελεσµατικά µια βάση δεδοµένων πρέπει να ξέρουµε τις 
προσδοκίες των χρηστών και τις προτιθέµενες χρήσεις της βάσης δεδοµένων, µε όσο 
το δυνατόν περισσότερες λεπτοµέρειες. Η διαδικασία προσδιορισµού και ανάλυσης 
της χρήσης λέγεται συλλογή και ανάλυση απαιτήσεων. Για να προσδιορίζουµε τις 
απαιτήσεις πρέπει πρώτα να ορισθούν τα άλλα µέρη του πληροφοριακού συστήµατος 
που θα αλληλεπιδρούν µε το σύστηµα της βάσης δεδοµένων. Αυτά περιλαµβάνουν 
νέους και υπάρχοντες χρήστες και εφαρµογές. Οι απαιτήσεις αυτών των χρηστών και 
των εφαρµογών συλλέγονται και αναλύονται. Στην τυπική περίπτωση, οι κάτωθι 
δραστηριότητες αποτελούν µέρος αυτής της φάσης:  

• Ορίζονται οι κύριες περιοχές εφαρµογών και οι οµάδες χρηστών που θα 
χρησιµοποιήσουν τη βάση δεδοµένων. Επιλέγονται τα σηµαντικά άτοµα κάθε 
οµάδας ως κυρίως συµµετέχοντες στα επόµενα βήµατα του προσδιορισµού 
και της συλλογής των απαιτήσεων. 

• Μελετάται και αναλύεται η υπάρχουσα τεκµηρίωση που αφορά τις 
εφαρµογές. Γίνεται επισκόπηση της λοιπής τεκµηρίωσης – όπως εγχειρίδια 
τακτικής, φόρµες, αναφορές και πίνακες του οργανισµού- για να αποφασισθεί 
αν επηρεάζουν τη διαδικασία προσδιορισµού και συλλογής απαιτήσεων. 

• Μελετάται το υπάρχον λειτουργικό περιβάλλον και η σχεδιαζόµενη χρήση 
των πληροφοριών. Αυτό περιλαµβάνει ανάλυση των τύπων των δοσοληψιών 
και των συχνοτήτων τους, καθώς και τη ροή των πληροφοριών στο σύστηµα. 
Προσδιορίζονται τα δεδοµένα εισόδου / εξόδου για τις δοσοληψίες.  

• Συλλέγονται γραπτές απαντήσεις, από ενδεχόµενους χρήστες της βάσης 
δεδοµένων, σε σύνολα ερωτήσεων. Οι ερωτήσεις αυτές περιλαµβάνουν τις 
προτεραιότητες των χρηστών και τη σπουδαιότητα που δίνουν στις διάφορες 
εφαρµογές. Μπορεί να γίνουν συνεντεύξεις µε άτοµα-κλειδιά για να 
αξιολογηθούν οι πληροφορίες και να τεθούν προτεραιότητες.  

Οι παραπάνω τρόποι συλλογής των απαιτήσεων καταλήγουν σε αποτυπώσεις των 
απαιτήσεων, που δεν είναι καλά δοµηµένες και είναι – ως επί το πλείστον- άτυπες. Οι 
αποτυπώσεις αυτές στη συνέχεια µετατρέπονται σε µια καλύτερα δοµηµένη µορφή µε 
χρήση µιας ή περισσοτέρων τεχνικών προσδιορισµού απαιτήσεων. Αυτές 
περιλαµβάνουν τις HIPO (hierarchical input process output), SADT (structured 
analysis and design technique (τεχνική δοµηµένης ανάλυσης και σχεδιασµού)), DFD 
(data flow diagrams (διαγράµµατα ροής δεδοµένων)), διαγράµµατα  Orr- Warnier, και 
διαγράµµατα Nassi- Schneiderman. Όλες αυτές είναι διαγραµµατικές µέθοδοι για την 
οργάνωση και παρουσίαση των απαιτήσεων πληροφοριών- επεξεργασίας. Τα 
διαγράµµατα µπορεί να έχουν τη µορφή ιεραρχιών, διαγραµµάτων ροής, δοµών 
ακολουθίας και επανάληψης, ή κάποια άλλη µορφή που εξαρτάται από τη µέθοδο. 
Συνήθως τα διαγράµµατα αυτά συνοδεύονται από επιπλέον τεκµηρίωση µε τη µορφή 
κειµένου, πινάκων, άλλων διαγραµµάτων (charts) και απαιτήσεων σχετικών µε τη 
λήψη αποφάσεων. Υπάρχουν ολόκληρα βιβλία που εξετάζουν τη συλλογή των 
απαιτήσεων και τη φάση της ανάλυσης. Αυτή η φάση µπορεί να είναι αρκετά 
χρονοβόρα, αλλά είναι αποφασιστική για τη µελλοντική επιτυχία του πληροφοριακού 
συστήµατος. 

Έχουν προταθεί µερικές τεχνικές µε βοήθεια υπολογιστή, για την αντιµετώπιση της 
συλλογής απαιτήσεων και της ανάλυσης. Οι τεχνικές αυτές περιλαµβάνουν 
αυτοµατοποιηµένα εργαλεία ανάλυσης απαιτήσεων, τα οποία ελέγχουν τη συνέπεια 
και την πληρότητα των προδιαγραφών. Οι απαιτήσεις καταχωρούνται σε ένα 
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ταµιευτήρα που συνήθως λέγεται βάση δεδοµένων του σχεδιασµού και µπορεί να 
παρουσιασθεί και να ενηµερωθεί κατά την πρόοδο του σχεδιασµού. Από τα πρώτα 
παραδείγµατα είναι η  PROBLEM STATEMENT LANGUAGE (Γλώσσα 
∆ιατύπωσης Προβλήµατος) και ο PROBLEM STATEMENT ANALYZER (αναλυτής 
διατύπωσης προβλήµατος) (PSL/PSA) που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια του 
προγράµµατος ISDOS στο Πανεπιστήµιο του Michigan.. 

3.4.2 Φάση 2: Εννοιολογικός Σχεδιασµός Βάσεων ∆εδοµένων 
Η δεύτερη φάση του σχεδιασµού βάσεων δεδοµένων περιλαµβάνει δυο παράλληλες 
δραστηριότητες. Η πρώτη δραστηριότητα, ο σχεδιασµός εννοιολογικού σχήµατος, 
εξετάζει τις σχετικές µε τα δεδοµένα απαιτήσεις που προέκυψαν ως αποτέλεσµα της 
φάσης 1 και παράγει ένα εννοιολογικό σχήµα της βάσης δεδοµένων. Η δεύτερη 
δραστηριότητα, ο σχεδιασµός δοσοληψιών, εξετάζει τις εφαρµογές της βάσης 
δεδοµένων που αναλύθηκαν στη φάση 1 και παράγει προδιαγραφές υψηλού επιπέδου 
για τις δοσοληψίες αυτές. 

Φάση 2α: Σχεδιασµός Εννοιολογικού Σχήµατος.  
Το εννοιολογικό σχήµα που παράγεται από τη φάση αυτή συνήθως περιέχεται σε ένα 
µοντέλο δεδοµένων υψηλού επιπέδου που είναι ανεξάρτητο από το Σ∆Β∆ και 
εποµένως δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί άµεσα για υλοποίηση της βάσης δεδοµένων. 
Η σπουδαιότητα ενός εννοιολογικού µοντέλου ανεξάρτητου από το Σ∆Β∆ είναι 
ιδιαίτερα µεγάλη για τους ακόλουθους λόγους: 

1) Ο στόχος σχεδιασµού του εννοιολογικού σχήµατος είναι η πλήρης κατανόηση 
της δοµής της βάσης δεδοµένων, της σηµασιολογίας, των συσχετίσεων µεταξύ 
δεδοµένων και των περιορισµών. Αυτό επιτυγχάνεται καλύτερα όταν γίνεται 
ανεξάρτητα από το συγκεκριµένο Σ∆Β∆, γιατί κάθε Σ∆Β∆ έχει ιδιαιτερότητες 
και περιορισµούς που δεν θα πρέπει να επιτρέπεται να επηρεάζουν το 
σχεδιασµό του εννοιολογικού σχήµατος. 

2) Το εννοιολογικό σχήµα είναι σηµαντικό ως σταθερή περιγραφή του 
περιεχοµένου της βάσης δεδοµένων. Η επιλογή του Σ∆Β∆ και οι σχεδιαστικές 
αποφάσεις που θα ακολουθήσουν µπορεί να αλλάξουν, χωρίς να αλλάξει το 
εννοιολογικό σχήµα που είναι ανεξάρτητο από το Σ∆Β∆.  

3) Η καλή αντίληψη του εννοιολογικού σχήµατος είναι κρίσιµη για τους χρήστες 
της βάσης δεδοµένων και τους σχεδιαστές εφαρµογών. Εποµένως είναι 
σηµαντικής η χρήση ενός µοντέλου δεδοµένων υψηλού επιπέδου, που είναι 
πιο εκφραστικό και γενικό από µοντέλα δεδοµένων συγκεκριµένων Σ∆Β∆.  

4) Η διαγραµµατική περιγραφή του εννοιολογικού σχήµατος µπορεί να 
λειτουργήσει άριστα σαν µέσο επικοινωνίας µεταξύ χρηστών της βάσης 
δεδοµένων, σχεδιαστών και αναλυτών. Επειδή τα µοντέλα δεδοµένων υψηλού 
επιπέδου συνήθως στηρίζονται σε πιο ευκολονόητες έννοιες από ότι τα 
χαµηλού επιπέδου µοντέλα δεδοµένων των Σ∆Β∆, κάθε επικοινωνία που 
αφορά το σχεδιασµό του σχήµατος γίνεται πιο ακριβής. 

Στη φάση αυτή του σχεδιασµού βάσεων δεδοµένων είναι σηµαντικό να 
χρησιµοποιηθεί ένα µοντέλο δεδοµένων υψηλού επιπέδου- γνωστό και ως 
σηµασιολογικό ή εννοιολογικό µοντέλο δεδοµένων- που έχει τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά:  

5) Εκφραστικότητα:  το µοντέλο δεδοµένων πρέπει να είναι εκφραστικό ώστε να 
ξεχωρίζουν οι διάφοροι τύποι δεδοµένων, συσχετίσεων και περιορισµών.  
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6) Απλότητα: το µοντέλο πρέπει να είναι απλό ώστε οι µέσοι , µη εξειδικευµένοι 
χρήστες να κατανοούν και να χρησιµοποιούν τις έννοιές του. 

7) Ελαχιστότητα: το µοντέλο πρέπει να έχει µικρό πλήθος βασικών εννοιών που 
θα έχουν διακριτή και µη επικαλυπτόµενη σηµασία. 

8) ∆ιαγραµµατική παράσταση: το µοντέλο πρέπει να έχει διαγραµµατικό και 
εύκολο στην κατανόηση συµβολισµό για την απεικόνιση του εννοιολογικού 
σχήµατος. 

9) Τυπικότητα: ένα εννοιολογικό µοντέλο που εκφράζεται µε όρους του 
µοντέλου δεδοµένων πρέπει να αποτελεί έναν τυπικό προσδιορισµό των 
δεδοµένων χωρίς ασάφειες. Εποµένως, οι έννοιες του µοντέλου πρέπει να 
ορίζονται µε ακρίβεια και χωρίς ασάφειες.  

Οι απαιτήσεις αυτές είναι µερικές φορές συγκρουόµενες. Ειδικά η απαίτηση 1 
βρίσκεται σε αντίθεση µε τις άλλες απαιτήσεις. Πολλά εννοιολογικά µοντέλα υψηλού 
επιπέδου έχουν προταθεί για το σχεδιασµό βάσεων δεδοµένων. Σε ότι ακολουθεί, θα 
χρησιµοποιήσουµε το Επεκτεταµένο Μοντέλο Οντοτήτων- Συσχετίσεων (ΕΟΣ) και 
θα υποθέσουµε ότι χρησιµοποιείται στη φάση αυτή.  

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΣΧΗΜΑΤΟΣ:  
Για το σχεδιασµό του εννοιολογικού σχήµατος πρέπει να προσδιορίσουµε τις βασικές 
συνιστώσες του σχήµατος: τους τύπους οντοτήτων, τους τύπους συσχετίσεων και τα 
γνωρίσµατά τους. Πρέπει επίσης να προσδιορίσουµε τα γνωρίσµατα- κλειδιά, την 
πληθικότητα και τους περιορισµούς συµµετοχής στις συσχετίσεις, τους µη ισχυρούς 
τύπους οντοτήτων και τις ιεραρχίες και τα πλέγµατα ειδικεύσεων / γενικεύσεων ( αν 
χρειάζεται). Ο σχεδιασµός αυτός παράγεται από τις απαιτήσεις που συλλέγονται κατά 
τη φάση 1.  

Υπάρχουν δυο προσεγγίσεις για το σχεδιασµό εννοιολογικού σχήµατος. Με τον 
πρώτο, που καλείται συγκεντρωτική προσέγγιση σχεδιασµού σχήµατος, 
συγχωνεύονται οι απαιτήσεις των διαφόρων εφαρµογών και των οµάδων χρηστών 
από τη φάση 1 σε ένα σύνολο απαιτήσεων, πριν αρχίσει ο σχεδιασµός του σχήµατος. 
Στη συνέχεια σχεδιάζεται ένα σχήµα που αντιστοιχεί στο σύνολο αυτό των 
απαιτήσεων. Όταν υπάρχουν πολλοί χρήστες και εφαρµογές, η συγχώνευση όλων των 
απαιτήσεων µπορεί να είναι πολύ επίπονη και χρονοβόρα διαδικασία. Αυτή η 
προσέγγιση στηρίζεται στο ότι µια κεντρική εξουσία, Ο ∆Β∆, είναι υπεύθυνος για να 
αποφασίσει πως θα συγχωνευθούν οι απαιτήσεις διάφορων χρηστών και εφαρµογών, 
καθώς και για το σχεδιασµό του εννοιολογικού σχήµατος για ολόκληρη τη βάση 
δεδοµένων. Μόλις σχεδιασθεί και παγιωθεί το εννοιολογικό σχήµα, µπορούν 
προσδιορισθούν από τον ∆Β∆ τα εξωτερικά σχήµατα για τις διάφορες οµάδες 
χρηστών και εφαρµογών. 

Στη δεύτερη προσέγγιση που ονοµάζουµε προσέγγιση µε ενοποίηση των όψεων, δεν 
συγχωνεύουµε τις απαιτήσεις, αλλά σχεδιάζεται ένα σχήµα (όψη) για κάθε οµάδα 
χρηστών ή εφαρµογή µε βάση µόνον τις απαιτήσεις της. Ως αποτέλεσµα, 
αναπτύσσουµε ένα σχήµα υψηλού επιπέδου (όψη) για κάθε οµάδα χρηστών ή 
εφαρµογή. Στη συνέχεια, σε µια φάση ενοποίησης όψεων, αυτά τα σχήµατα 
συγχωνεύονται ή ενοποιούνται σ’ ένα καθολικό εννοιολογικό σχήµα για όλα τη βάση 
δεδοµένων. Οι επιµέρους όψεις µπορούν να αναπαραχθούν ως εξωτερικά σχήµατα 
µετά την ενοποίηση των σχηµάτων. 
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Η κύρια διαφορά µεταξύ των δυο προσεγγίσεων βρίσκεται στον τρόπο και στο στάδιο 
στο οποίο οι πολλαπλές όψεις ή απαιτήσεις πολλών χρηστών και εφαρµογών 
ενοποιούνται και συγχωνεύονται. Στη συγκεντρωτική προσέγγιση η ενοποίηση 
γίνεται χειρονακτικά από το προσωπικό µε αρµοδιότητες ∆Β∆ πριν τον σχεδιασµό 
των σχηµάτων και εφαρµόζεται άνετα στις απαιτήσεις που συλλέγονται στη φάση 1. 
Η προσέγγιση αυτή έχει χρησιµοποιηθεί παραδοσιακά για την επίλυση των διαφορών  
και των συγκρούσεων µεταξύ οµάδων χρηστών, παρά το φόρτο που προσθέτει στο 
προσωπικό µε αρµοδιότητες ∆Β∆, έτσι ώστε το προσωπικό αυτό να επιτύχει 
ξεκάθαρο ορισµό των καθολικών απαιτήσεων πριν επιχειρηθεί ο σχεδιασµός του 
σχήµατος. Επειδή υπάρχουν δυσκολίες για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, η 
προσέγγιση της ενοποίησης όψεων κερδίζει σήµερα ευρύτερη αποδοχή στην 
προσέγγιση µε ενοποίηση όψεων, κάθε οµάδα χρηστών ή εφαρµογή στην 
πραγµατικότητα σχεδιάζει το δικό της εννοιολογικό (ΕΟΣ) σχήµα από τις απαιτήσεις 
της. Στη συνέχεια εφαρµόζεται µια διαδικασία ενοποίησης στα σχήµατα (όψεις) αυτά 
από τον ∆Β∆, για το σχηµατισµό ενός ενοποιηµένου καθολικού σχήµατος. Αν και η 
ενοποίηση όψεων µπορεί να µην είναι αυτοµατοποιηµένη, η εφαρµογή της σε µια 
µεγάλη βάση δεδοµένων που περιλαµβάνει δεκάδες οµάδες χρηστών απαιτεί µια 
µεθοδολογία και χρήση αυτόµατων εργαλείων, για να βοηθήσουν στην επίτευξη 
αυτής της ενοποίησης. Οι αντιστοιχίες µεταξύ γνωρισµάτων, τύπων οντοτήτων και 
τύπων συσχετίσεων σε διάφορες όψεις πρέπει να ορισθούν πριν εφαρµοστεί η 
ενοποίηση. Επιπρόσθετα, πρέπει να  επιλυθούν προβλήµατα όπως η ενοποίηση 
συγκρουόµενων όψεων και η πιστοποίηση της συµβατότητας των αντιστοιχιών 
µεταξύ διαφορετικών σχηµάτων (όψεων). 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ: Όταν δίδεται ένα σύνολο από 
απαιτήσεις είτε για ένα χρήστη είτε για µια κοινότητα χρηστών, πρέπει να 
δηµιουργήσουµε ένα εννοιολογικό σχήµα που να ικανοποιεί τις απαιτήσεις αυτές. 
Υπάρχουν διάφορες στρατηγικές για το σχεδιασµό ενός τέτοιου σχήµατος. Οι 
περισσότερες από τις στρατηγικές αυτές ακολουθούν µια αυξητική προσέγγιση, 
δηλαδή αρχίζουν µε κάποιες δοµές του σχήµατος που παράγονται από τις απαιτήσεις 
και στη συνέχεια διαδοχικά τροποποιούνται, εκλεπτύνονται ή χρησιµοποιούνται ως 
δοµικά υλικά. Εξετάζουµε τώρα µερικές από τις στρατηγικές αυτές: 

1) Καθοδική στρατηγική (top-down): Αρχίζουµε µε ένα σχήµα που περιέχει 
αφαιρέσεις υψηλού επιπέδου και στη συνέχεια εφαρµόζουµε καθοδικά 
εκλεπτύνσεις. Για παράδειγµα, µπορούµε να αρχίσουµε προσδιορίζοντας 
λίγους τύπους οντοτήτων υψηλού επιπέδου. Στη συνέχεια, καθώς 
προσδιορίζουµε γνωρίσµατά τους, τις διαχωρίζουµε σε τύπους οντοτήτων 
χαµηλότερου επιπέδου και σε συσχετίσεις. Ένα άλλο παράδειγµα καθοδικής 
στρατηγικής σχεδιασµού είναι η διαδικασία ειδίκευσης για εκλέπτυνση των 
τύπων οντοτήτων σε υποκλάσεις. 

2) Ανοδική στρατηγική (bottom- up): Αρχίζουµε µε ένα σχήµα που περιέχει 
βασικές αφαιρέσεις και στη συνέχεια συνδυάζουµε αυτές τις αφαιρέσεις  ή 
προσθέτουµε αφαιρέσεις. Για παράδειγµα, µπορούµε να αρχίζουµε µε τα 
γνωρίσµατα και να τα οµαδοποιούµε σε τύπους οντοτήτων και σε συσχετίσεις. 
Μπορούµε προοδευτικά κατά τον σχεδιασµό να  προσθέσουµε νέες 
συσχετίσεις µεταξύ τύπων οντοτήτων. Ένα άλλο παράδειγµα στρατηγική 
ανοδικού σχεδιασµού είναι η διαδικασία της γενίκευσης υποκλάσεων σε 
γενικευµένες κλάσεις υψηλότερου επιπέδου. 

3) Στρατηγική από τον πυρήνα προς την περιφέρεια (inside-out): Αυτή είναι µια 
ειδική περίπτωση της ανοδικής στρατηγικής, όπου εστιάζουµε σε ένα 
κεντρικό σύνολο από έννοιες που είναι οι πιο προφανείς. Στη συνέχεια η 
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µοντελοποίηση επεκτείνεται µε τη θεώρηση νέων εννοιών γύρω από τις 
υπάρχουσες. Για παράδειγµα, θα µπορούσαµε να προσδιορίσουµε µερικούς 
πολύ προφανείς τύπους οντοτήτων στο σχήµα και να συνεχίσουµε 
προσθέτοντας άλλους τύπους οντοτήτων και συσχετίσεων που σχετίζονται µε 
καθέναν από τους αρχικούς. 

4) Ανάµεικτη στρατηγική: Αντί να ακολουθήσουµε µια συγκεκριµένη 
στρατηγική κατά το σχεδιασµό, διαµερίζουµε τις απαιτήσεις σύµφωνα µε την 
καθοδική στρατηγική  και σχεδιάζουµε µέρος του σχήµατος µε την ανοδική 
στρατηγική για κάθε διαµέριση. Στη συνέχεια, τα διάφορα τµήµατα του 
σχήµατος συνδυάζονται µεταξύ τους. 

 
Εικόνα 3.2: Παραδείγµατα καθοδικής εκλέπτυνσης, (α) ∆ηµιουργία ενός νέου τύπου οντοτήτων 
και β) Αποσύνθεση ενός τύπου οντοτήτων σε δύο τύπους και µια συσχέτιση 

Οι Εικόνες 3.2 και 3.3 δείχνουν την καθοδική και ανοδική εκλέπτυνση, αντίστοιχα. 
Ένα παράδειγµα πρωταρχικής καθοδικής εκλέπτυνσης είναι η αποσύνθεση ενός 
τύπου οντοτήτων σε διάφορους τύπους οντοτήτων. Η Εικόνα 3.2(α) δείχνει ένα 
ΜΑΘΗΜΑ που εκλεπτύνεται σε ΜΑΘΗΜΑ και ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ, και η συσχέτιση 
∆Ι∆ΑΣΚΕΙ διασπάται αντίστοιχα σε ∆Ι∆ΑΣΚΕΙ και ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ. Η Εικόνα 3.2 (β) 
δείχνει ένα τύπο οντοτήτων ΠΡΟΣΦ_ΜΑΘΗΜ που εκλεπτύνεται σε δυο τύπους 
οντοτήτων και µια συσχέτιση µεταξύ τους. Η Εικόνα 3.3 (α) δείχνει την πρωταρχική 
µοναδική εκλέπτυνση για τη δηµιουργία νέων συσχετίσεων µεταξύ τύπων οντοτήτων. 
Η ανοδική εκλέπτυνση µε χρήση γενίκευσης απεικονίζεται στην Εικόνα 3.3 (β), όπου 
«ανακαλύπτεται» από τους υπάρχοντες τύπους οντοτήτων ∆ΕΠ (∆ιδακτικό και 
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Επιστηµονικό Προσωπικό), ΦΟΙΤΗΤΗΣ και ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, η νέα έννοια 
Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗΣ_ΟΧΗΜ.. 

 
Εικόνα 3.3: Παραδείγµατα εκλέπτυνσης από κάτω προς τα άνω. (α) Εντοπισµός και πρόσθεση 
νέων συσχετίσεων και (β) Εντοπισµός ενός νέου, γενικευµένου τύπου οντοτήτων και συσχετισµός 
του. 

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΗΜΑΤΩΝ (ΟΨΕΩΝ): Για µεγάλες βάσεις δεδοµένων µε 
πολλούς χρήστες και εφαρµογές, µπορεί να χρησιµοποιηθεί η προσέγγιση µε 
ενοποίηση όψεων, µε σχεδιασµό επιµέρους σχηµάτων και στη συνέχεια τη 
συγχώνευσή τους. Επειδή οι επιµέρους όψεις µπορούν να κρατηθούν µικρές σε 
µέγεθος, ο σχεδιασµός των σχηµάτων µπορεί να απλουστευθεί. Ωστόσο, απαιτείται 
µια µεθοδολογία ενοποίησης των όψεων σε ένα καθολικό σχήµα βάσης δεδοµένων. Η 
ενοποίηση των σχηµάτων µπορεί να χωρισθεί στις παρακάτω επιµέρους εργασίες:  

1) Εντοπισµός των αντιστοιχιών και των συγκρούσεων µεταξύ των σχηµάτων: 
επειδή τα σχήµατα σχεδιάζονται ξεχωριστά, είναι απαραίτητο να προσδιορισθούν 
δοµές στα σχήµατα που παριστάνουν την ίδια έννοια του πραγµατικού κόσµου. 
Αυτές οι αντιστοιχίες πρέπει να προσδιορισθούν πριν προχωρήσει η ενοποίηση. 
Κατά τη διαδικασία αυτή µπορεί να εντοπισθούν διάφοροι τύποι συγκρούσεων 
µεταξύ των σχηµάτων: 

a) Συγκρούσεις ονοµάτων: υπάρχουν δυο τύποι τέτοιων συγκρούσεων: 
συνώνυµα και οµώνυµα. Ένα συνώνυµο προκύπτει όταν δυο σχήµατα 
χρησιµοποιούν διαφορετικά ονόµατα για να περιγράψουν την ίδια έννοια. Για 
παράδειγµα, ο τύπος οντοτήτων ΦΟΙΤΗΤΗΣ σε ένα σχήµα µπορεί να 
περιγράφει τον ίδιο τύπο οντοτήτων που καλείται ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΗΣ σε ένα 
άλλο σχήµα. Ένα οµώνυµο προκύπτει όταν δυο σχήµατα χρησιµοποιούν το 
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ίδιο όνοµα για να περιγράψουν διαφορετικές έννοιες. Για παράδειγµα, ο τύπος 
οντότητας ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ µπορεί να παριστάνει ανταλλακτικά 
υπολογιστών σε ένα σχήµα και αυτοκινήτων σε ένα άλλο.  

b) Συγκρούσεις τύπων: η ίδια έννοια µπορεί να παριστάνεται σε δύο σχήµατα µε 
διαφορετικές δοµές µοντελοποίησης. Για παράδειγµα η έννοια ΤΜΗΜΑ 
µπορεί σε ένα σχήµα να είναι τύπος οντοτήτων και γνώρισµα σε ένα άλλο. 

c) Συγκρούσεις πεδίου ορισµού (συνόλου τιµών): ένα γνώρισµα µπορεί να έχει 
διαφορετικά πεδία ορισµού σε δυο σχήµατα. Για παράδειγµα, ο 
ΑΡ_ΜΗΤΡΩΟΥ µπορεί να δηλώνεται ως ακέραιος σε ένα άλλο σχήµα και ως 
συµβολοσειρά σε ένα άλλο. Σύγκρουση στη µονάδα µέτρησης προκύπτει αν 
ένα σχήµα µετρά το ΒΑΡΟΣ σε κιλά και ένα άλλο σε λίβρες. 

d) Συγκρούσεις µεταξύ περιορισµών: δυο σχήµατα µπορεί να θέτουν 
διαφορετικούς περιορισµούς. Για παράδειγµα, το κλειδί ενός τύπου οντοτήτων 
µπορεί να είναι διαφορετικό σε κάθε σχήµα. ένα άλλο παράδειγµα 
περιλαµβάνει διαφορετικούς δοµικούς περιορισµούς σε µια συσχέτιση όπως η 
∆Ι∆ΑΣΚΕΙ, που σε ένα σχήµα µπορεί να παριστάνεται ως 1:Ν (ένα µάθηµα 
έχει ένα διδάσκονται), ενώ σε άλλο σχήµα παριστάνεται ως Μ:Ν (ένα µάθηµα 
µπορεί να διδάσκεται από περισσότερους του ενός διδάσκοντες). 

2) Τροποποίηση των όψεων για να προσαρµοστεί η µια στην άλλη: µερικά σχήµατα 
τροποποιούνται έτσι ώστε να προσαρµόζονται σε άλλα σχήµατα. Στο βήµα αυτό 
επιλύονται µερικές από τις συγκρούσεις που αναφέρονται στο βήµα 1.  

3) Συγχώνευση όψεων: το καθολικό σχήµα δηµιουργείται µε συγχώνευση των 
επιµέρους σχηµάτων. Αντίστοιχες έννοιες, που εµφανίζονται σε περισσότερα του 
ενός σχήµατα, παριστάνονται µόνο µια φορά στο καθολικό σχήµα, και 
καθορίζονται οι απεικονίσεις µεταξύ όψεων και καθολικού σχήµατος. 

4) Αναδόµηση: ως τελευταίο προαιρετικό βήµα, το καθολικό σχήµα µπορεί να 
αναλυθεί και να αναδοµηθεί για να αποµακρυνθούν πλεονασµοί ή περιττή 
πολυπλοκότητα. 

Μερικές από τις ιδέες αυτές απεικονίζονται από το µάλλον απλό παράδειγµα των 
εικόνων 3.4 και 3.5. Στην εικόνα 3.4 συγχωνεύονται δύο όψεις για να δηµιουργηθεί 
µια βιβλιογραφική βάση δεδοµένων. Κατά τον εντοπισµό των αντιστοιχιών µεταξύ 
δυο όψεων, ανακαλύπτουµε ότι τα ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ και ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ είναι 
συνώνυµα (όσον αφορά τη βάση δεδοµένων), όπως και τα ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΕΙ και 
ΕΓΡΑΨΕ. Επιπλέον, αποφασίζουµε να τροποποιήσουµε τη ΟΨΗ1 για να 
συµπεριλάβει και το ΑΡΘΡΟ το ΘΕΜΑ, όπως φαίνεται στην Εικόνα 3.4, ώστε να 
προσαρµοσθεί µε την ΟΨΗ2. η Εικόνα 3.5 δείχνει το αποτέλεσµα της συγχώνευσης 
των ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΟΨΗ1 και ΟΨΗ2. συγχωνεύονται οι συσχετίσεις ΑΝΗΚΕΙ 
και ΕΓΡΑΨΕ, όπως και οι τύποι οντοτήτων ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ και ΘΕΜΑ. Γενικεύουµε 
επίσης τους τύπους οντοτήτων ΑΡΘΡΟ και ΒΙΒΛΙΟ στον τύπο οντοτήτων ΕΚ∆ΟΣΗ, 
µε το κοινό γνώρισµα τους Τίτλος. Το γνώρισµα Εκδότης απαντάται µόνο στο τύπο 
οντοτήτων ΒΙΒΛΙΟ, ενώ το γνώρισµα Μέγεθος και ο τύπος συσχετίσεων 
∆ΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ απαντώνται µόνο στο ΑΡΘΡΟ. 

Έχουν προταθεί διάφορες στρατηγικές για τη διαδικασία ενοποίησης των όψεων. 
Όπως φαίνεται στην Εικόνα 3.6, σ’ αυτές περιλαµβάνονται και οι κάτωθι:  

1) ∆υαδική κλιµακωτή ενοποίηση: ενοποιούνται πρώτα δυο σχήµατα που µοιάζουν 
αρκετά. Στη συνέχεια το αποτέλεσµα ενοποιείται µε ένα άλλο σχήµα και η 
διαδικασία επαναλαµβάνεται µέχρι να ενοποιηθούν όλα τα σχήµατα. Η σειρά 
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ενοποίησης των σχηµάτων µπορεί να βασισθεί σε κάποιο µέτρο οµοιότητας των 
σχηµάτων. Η πρακτική αυτή είναι κατάλληλη για χειρωνακτική ενοποίηση επειδή 
ακολουθεί βηµατική προσέγγιση.  

2) Ενοποίηση Ν- τάξεως: όλες οι όψεις ενοποιούνται σε µία φάση, µετά από 
ανάλυση και προσδιορισµό των αντιστοιχιών τους. Η στρατηγική αυτή απαιτεί 
υπολογιστικά εργαλεία για µεγάλης κλίµακας σχεδιαστικά προβλήµατα.  

3) ∆υαδική ισοζυγισµένη στρατηγική: πρώτα ενοποιούνται ζεύγη σχηµάτων στη 
συνέχεια τα αποτελέσµατα ενοποιούνται σε ζεύγη και η διαδικασία 
επαναλαµβάνεται µέχρι να καταλήξουµε σε ένα καθολικό σχήµα.  

4) Ανάµεικτη στρατηγική: αρχικά τα σχήµατα χωρίζονται σε οµάδες µε βάση την 
οµοιότητά τους και κάθε οµάδα ενοποιείται ξεχωριστά. Τα ενδιάµεσα σχήµατα 
οµαδοποιούνται ξανά και ενοποιούνται κ.ο.κ. 

 
Εικόνα 3.4: Τροποποίηση όψεων ώστε να καταστούν συµβατές, πριν την ενοποίηση 
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Εικόνα 3.5: Ενοποιηµένο σχήµα, µετά την συγχώνευση των όψεων 1 και 2. 
 

 
Εικόνα 3.6: ∆ιαφορετικές στρατηγικές για ενοποίηση όψεων 

 

Φάση 2β: Σχεδιασµός ∆οσοληψιών.  
Ο σκοπός της φάσης 2β, που εκτελείται παράλληλα µε τη φάση 2α, είναι να 
σχεδιαστούν τα χαρακτηριστικά γνωστών δοσοληψιών κατά τρόπο ανεξάρτητο από 
κάποιο συγκεκριµένο Σ∆Β∆. Όταν σχεδιάζεται ένα σύστηµα βάσης δεδοµένων, οι 
σχεδιαστές είναι ενήµεροι για πολλές γνωστές εφαρµογές (ή δοσοληψίες) που θα 
εκτελούνται στη βάση δεδοµένων µόλις αυτή υλοποιηθεί. Ένα σηµαντικό µέρος του 
σχεδιασµού της βάσης δεδοµένων είναι να προσδιορισθούν τα λειτουργικά 
χαρακτηριστικά αυτών των δοσοληψιών όσο το δυνατόν νωρίτερα στη διαδικασία 
σχεδιασµού. Αυτό εξασφαλίζει ότι το σχήµα της βάσης δεδοµένων θα περιλαµβάνει 
όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται απ’ αυτές τις δοσοληψίες. Επιπλέον, η γνώση 
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της σχετικής σπουδαιότητας των διαφόρων δοσοληψιών και της αναµενόµενης 
συχνότητας ενοποίησης τους παίζει αποφασιστικό ρόλο στο φυσικό σχεδιασµό της 
βάσης δεδοµένων (φάση 5). Συνήθως, µόνο µερικές δοσοληψίες της βάσης 
δεδοµένων είναι γνωστές κατά τη φάση του σχεδιασµού. Μετά την υλοποίηση του 
συστήµατος της βάσης δεδοµένων, προσδιορίζονται και υλοποιούνται συνεχώς νέες 
δοσοληψίες. Ωστόσο, οι πιο σηµαντικές δοσοληψίες είναι συνήθως γνωστές πριν την 
υλοποίηση του συστήµατος και πρέπει να προσδιορισθούν στα πρώτα στάδια. 

Μια συνηθισµένη τεχνική προσδιορισµού των δοσοληψιών σε εννοιολογικό επίπεδο 
είναι να προσδιορίζεται η είσοδος και η έξοδός τους και η λειτουργική συµπεριφορά 
τους. Με τον προσδιορισµό των δεδοµένων εισόδου, των δεδοµένων εξόδου και της 
εσωτερικής λειτουργικής ροής ελέγχου, οι σχεδιαστές µπορούν να ορίσουν µια 
δοσοληψία µε εννοιολογικό και ανεξάρτητο συστήµατος τρόπο. Οι δοσοληψίες 
συνήθως οµαδοποιούνται σε τρεις κατηγορίες: δοσοληψίες ανάκτησης, δοσοληψίες 
ενηµέρωσης και ανάµεικτες δοσοληψίες. Οι δοσοληψίες ανάκτησης 
χρησιµοποιούνται για ανάκτηση δεδοµένων, προκειµένου για παρουσίαση σε οθόνη ή 
για παραγωγή αναφορών. Οι δοσοληψίες ενηµέρωσης χρησιµοποιούνται για την 
εισαγωγή νέων δεδοµένων ή την τροποποίηση υπαρχόντων δεδοµένων στη βάση 
δεδοµένων. Οι ανάµεικτες δοσοληψίες χρησιµοποιούνται για πιο πολύπλοκες 
εφαρµογές που εκτελούν κάποια ανάκτηση και κάποια ενηµέρωση. Για παράδειγµα, 
ας υποθέσουµε ότι σχεδιάζουµε µια βάση δεδοµένων κρατήσεων µια αεροπορικής 
εταιρείας. Ένα παράδειγµα δοσοληψίας ανάκτησης είναι η εύρεση όλων των πρωινών 
πτήσεων µεταξύ δυο πόλεων σε µια  συγκεκριµένη ηµεροµηνία. Ένα παράδειγµα 
δοσοληψίας ενηµέρωσης είναι η κράτηση µιας θέσης σε συγκεκριµένη πτήση. Μια 
ανάµεικτη δοσοληψία µπορεί να βρει πρώτα κάποια δεδοµένα, όπως την κράτηση 
ενός πελάτη σε κάποια πτήση και στη συνέχεια να ενηµερώσει τη βάση δεδοµένων, 
π.χ. ακυρώνοντας την κράτηση µε διαγραφή της καταχώρισης.  

∆ιάφορες τεχνικές για τον προσδιορισµό απαιτήσεων περιλαµβάνουν συµβολισµό για 
τον προσδιορισµό διαδικασιών, οι οποίες είναι πιο πολύπλοκες λειτουργίες και είναι 
δυνατόν να αποτελούνται από διάφορες δοσοληψίες. Ο σχεδιασµός των δοσοληψιών 
είναι τόσο σηµαντικός όσο και ο σχεδιασµός του σχήµατος. ∆υστυχώς, πολλές 
σηµερινές µεθοδολογίες σχεδιασµού δίνουν έµφαση στον έναν ή τον άλλο. Θα πρέπει 
κανείς να εκτελέσει παράλληλα τις φάσεις 2α και 2β, χρησιµοποιώντας βρόχους 
ανάδρασης, µέχρι να καταλήξει σε ένα σταθερό σχεδιασµό σχήµατος και 
δοσοληψιών. 

 

3.4.3 Φάση 3: Επιλογή ενός Σ∆Β∆ 
Πλήθος παραγόντων παίζουν αποφασιστικό ρόλο στην επιλογή ενός Σ∆Β∆. Μερικοί 
παράγοντες είναι τεχνικοί, άλλοι είναι οικονοµικοί και άλλοι σχετίζονται µε τις 
πολιτικές του οργανισµού. Οι τεχνικοί παράγοντες αφορούν την καταλληλότητα του 
Σ∆Β∆ για το συγκεκριµένο έργο. Θέµατα που πρέπει να εξετασθούν εδώ είναι ο 
τύπος του Σ∆Β∆ (σχεσιακό, δικτυωτό, ιεραρχικό, αντικειµενοστραφές, άλλο), οι 
δοµές αποθήκευσης και οι διαδροµές προσπέλασης που υποστηρίζει το Σ∆Β∆, οι 
διαθέσιµες διεπαφές για χρήστες και προγραµµατιστές, οι τύποι γλωσσών ερωτήσεων 
υψηλού επιπέδου κ.ο.κ..  

Στο εδάφιο αυτό εστιάζουµε στην εξέταση των οικονοµικών και οργανωτικών 
παραγόντων που επηρεάζουν την επιλογή του Σ∆Β∆. Τα ακόλουθα έξοδα πρέπει να 
εξετασθούν όταν επιλέγεται ένα Σ∆Β∆: 
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1. Κόστος απόκτησης λογισµικού: είναι το κόστος αγοράς του λογισµικού και 
συµπεριλαµβάνει τις γλώσσες που θα αγοραστούν, τις διάφορες διεπαφές όπως 
φόρµες και οθόνες, επιλογές ανάκαµψης και τήρησης εφεδρικών αντιγράφων, 
ειδικές µεθόδους προσπέλασης και τεκµηρίωση. Πρέπει να επιλεγεί η σωστή 
έκδοση Σ∆Β∆ για ένα συγκεκριµένο λειτουργικό σύστηµα. 

2. Κόστος συντήρησης: είναι το διαρκές κόστος για λήψη υπηρεσιών συντήρησης 
από τον κατασκευαστή και για την αναβάθµιση σε νέες εκδόσεις, όταν αυτές 
κυκλοφορούν. 

3. Κόστος απόκτησης υλικού: Μπορεί να χρειασθεί νέο υλικό όπως επιπλέον 
µνήµη, τερµατικά, µονάδες δίσκων ή εξειδικευµένη αποθήκευση για το Σ∆Β∆.  

4. Κόστος δηµιουργίας βάσης δεδοµένων και µετατροπών: είναι το κόστος είτε για 
τη δηµιουργία του συστήµατος της βάσης δεδοµένων από την αρχή, είτε για τη 
µετατροπή του υπάρχοντος συστήµατος στο νέο λογισµικό Σ∆Β∆. Στην 
τελευταία περίπτωση συνηθίζεται να λειτουργεί το υπάρχον σύστηµα παράλληλα 
µε το νέο σύστηµα, µέχρι να υλοποιηθούν και να ελεγχθούν πλήρως όλες οι νέες 
εφαρµογές. Το κόστος αυτό είναι δύσκολο να προβλεφθεί και συχνά υποτιµάται. 

5. Κόστος προσωπικού: η εγκατάσταση λογισµικού Σ∆Β∆ για πρώτη φορά σε έναν 
οργανισµό συχνά συνοδεύεται από αναδιοργάνωση του τµήµατος επεξεργασίας 
δεδοµένων. Στις περισσότερες εταιρείες δηµιουργούνται νέες θέσεις προσωπικού 
και διαχειριστή της βάσης δεδοµένων (∆Β∆). 

6. Κόστος εκπαίδευσης: επειδή τα Σ∆Β∆ συχνά είναι πολύπλοκα συστήµατα, 
πρέπει συνήθως το προσωπικό να εκπαιδευτεί στη χρήση και τον 
προγραµµατισµό του Σ∆Β∆. 

7. Λειτουργικό κόστος: το κόστος συνεχούς λειτουργίας του συστήµατος βάσης 
δεδοµένων δεν εκτιµάται όταν εξετάζονται εναλλακτικές λύσεις, διότι ο 
οργανισµός θα το επωµισθεί ανεξαρτήτως του Σ∆Β∆ που θα επιλεχθεί. 

Τα πλεονεκτήµατα που προκύπτουν από την απόκτηση ενός Σ∆Β∆ δεν είναι εύκολο 
να µετρηθούν και να προσδιορισθούν ποσοτικά. Ένα Σ∆Β∆ έχει µερικά σαφή 
πλεονεκτήµατα σε σχέση µε τα παραδοσιακά συστήµατα αρχείων, όπως εύκολη 
χρήση, αυξηµένη διαθεσιµότητα των δεδοµένων και ταχύτερη προσπέλαση στις 
πληροφορίες. Πιο απτά πλεονεκτήµατα περιλαµβάνουν το µειωµένο κόστος 
ανάπτυξης εφαρµογών, το µειωµένο πλεονασµό δεδοµένων και τον καλύτερο έλεγχο 
και ασφάλεια. Με βάση την ανάλυση πλεονεκτηµάτων- κόστους, ένας οργανισµός 
πρέπει να αποφασίσει πότε θα στραφεί σε Σ∆Β∆. Η κίνηση αυτή γενικά καθοδηγείται 
από τους ακόλουθους παράγοντες:  

• Πολυπλοκότητα δεδοµένων: όταν οι συσχετίσεις των δεδοµένων γίνονται 
πολύπλοκες, γίνεται αισθητή η ανάγκη για Σ∆Β∆. 

• ∆ιαµοιρασµός µεταξύ εφαρµογών: όσο περισσότερο διαµερίζονται οι 
εφαρµογές τα δεδοµένα, τόσο περισσότερος πλεονασµός υπάρχει µεταξύ των 
αρχείων και εποµένως εµφανίζεται ανάγκη για ένα Σ∆Β∆. 

• ∆υναµική ανάπτυξη και αύξηση των δεδοµένων: αν τα δεδοµένα αλλάζουν 
συνεχώς, είναι ευκολότερο να αντιµετωπισθούν αυτές οι αλλαγές µε χρήση 
Σ∆Β∆ απ’ ότι µε χρήση συστήµατος αρχείων. 

• Συχνότητα µη τυποποιηµένων ερωτήσεων στα δεδοµένα: τα συστήµατα 
αρχείων δεν είναι κατάλληλα για µη τυποποιηµένη ανάκτηση δεδοµένων. 
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• Όγκος δεδοµένων και αναγκαιότητα ελέγχου: ο µεγάλος όγκος των δεδοµένων 
και η ανάγκη για έλεγχό τους, µερικές φορές καθιστούν αναγκαίο ένα Σ∆Β∆. 

Τέλος, διάφοροι οικονοµικοί και οργανωτικοί παράγοντες επηρεάζουν την επιλογή 
ενός Σ∆Β∆, σε σχέση µε ένα άλλο: 

1. ∆οµή των δεδοµένων: αν τα δεδοµένα που θα αποθηκευθούν στη βάση 
δεδοµένων ακολουθούν ιεραρχική δοµή, πρέπει να εξετασθεί η περίπτωση ενός 
Σ∆Β∆ ιεραρχικού τύπου. Για δεδοµένα µε πολλές συσχετίσεις µεταξύ τους, ένα 
δικτυωτό ή ένα σχεσιακό σύστηµα µπορεί να είναι πιο κατάλληλο. Η σχεσιακή 
τεχνολογία κερδίζει διαρκώς σε δηµοτικότητα. Για σύνθετες δοµές και σύνθετους 
τύπους δεδοµένων, τα αντικειµενοστραφή συστήµατα µπορεί να είναι 
κατάλληλα. 

2. Εξοικείωση του προσωπικού µε το σύστηµα: αν το προσωπικό µηχανογράφησης 
σε έναν οργανισµό είναι εξοικειωµένο µε ένα συγκεκριµένο Σ∆Β∆, µπορεί να 
προτιµηθεί αυτό, προκειµένου  να ελαττωθεί το κόστος εκπαίδευσης και ο 
χρόνος εκµάθησης. 

3. ∆ιαθεσιµότητα των υπηρεσιών του κατασκευαστή: η ύπαρξη δυνατότητας 
παροχής υπηρεσιών από τον κατασκευαστή είναι επιθυµητή, για να διευκολυνθεί 
η αντιµετώπιση προβληµάτων µε το σύστηµα. Η µετάπτωση από περιβάλλον 
χωρίς Σ∆Β∆ σε ένα µε Σ∆Β∆ είναι γενικά µεγάλο εγχείρηµα και  απαιτεί 
βοήθεια από τον κατασκευαστή στην αρχή. 

Πριν αγορασθεί ένα Σ∆Β∆, ο οργανισµός πρέπει να λάβει υπόψη τη σύνθεση υλικού / 
λογισµικού που απαιτείται για να λειτουργήσει το Σ∆Β∆ και τη µεταφερσιµότητά του 
σε διαφορετικούς τύπους υλικού. Πολλά εµπορικά Σ∆Β∆ σήµερα σχεδιάζονται ως 
ολικές λύσεις στις ανάγκες επεξεργασίας πληροφοριών και διαχείρισης 
πληροφοριακών πόρων στους οργανισµούς. Οι περισσότεροι κατασκευαστές Σ∆Β∆ 
προσφέρουν τα προϊόντα τους µε τις κατωτέρω επιλογές ή ενσωµατωµένα 
χαρακτηριστικά, που συχνά αναφέρονται ως 4GL ( γλώσσες τέταρτης γενιάς) από 
τους κατασκευαστές: 

• Επεξεργαστές κειµένου και εργαλεία πλοήγησης (browsers). 

• Γεννήτριες αναφορών και βοηθητικά προγράµµατα για παραγωγή λιστών. 

• Λογισµικό επικοινωνιών (συχνά καλούνται επόπτες τηλεπεξεργασίας 
(teleprocessing monitors)) 

• Ευκολίες εισαγωγής και παρουσίασης δεδοµένων όπως φόρµες, οθόνες και 
µενού µε αυτοµατοποιηµένες ευκολίες επεξεργασίας. 

• Γραφικά εργαλεία σχεδιασµού. 

Σε µερικές περιπτώσεις µπορεί να µην ενδείκνυται η χρήση ενός Σ∆Β∆ αλλά µπορεί 
να είναι προτιµότερο να αναπτυχθεί λογισµικό για τις εφαρµογές του οργανισµού. 
Αυτό µπορεί να συµβεί αν οι εφαρµογές είναι καλά ορισµένες και είναι όλες γνωστές 
από την αρχή. Στην περίπτωση αυτή, ένα σύστηµα ένα σύστηµα σχεδιασµένο και 
προσαρµοσµένο για τον οργανισµό µπορεί να είναι κατάλληλο για υλοποίηση 
γνωστών εφαρµογών κατά τον πιο αποδοτικό τρόπο. Ωστόσο, στις περισσότερες 
περιπτώσεις, νέες εφαρµογές που δεν είχαν προβλεφθεί κατά το σχεδιασµό 
εµφανίζονται µετά την υλοποίηση του συστήµατος. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, τα 
Σ∆Β∆ έχουν  γίνει πολύ δηµοφιλή: διευκολύνουν την ενσωµάτωση νέων εφαρµογών 
στο υπάρχον σύστηµα χωρίς σηµαντικές αλλαγές. 
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3.4.4 Φάση 4: Απεικόνιση στο Μοντέλο ∆εδοµένων  
Η επόµενη φάση του σχεδιασµού βάσεων δεδοµένων είναι να δηµιουργηθούν ένα 
εννοιολογικό σχήµα και εξωτερικά σχήµατα στο µοντέλο δεδοµένων του 
επιλεχθέντος Σ∆Β∆. Αυτό γίνεται απεικονίζοντας το εννοιολογικό και εξωτερικό 
σχήµα, που παρήχθησαν στη φάση 2α από το µοντέλο δεδοµένων υψηλού επιπέδου, 
στο µοντέλο δεδοµένων του Σ∆Β∆. Η απεικόνιση µπορεί να γίνει σε δυο στάδια:  

1. Απεικόνιση ανεξάρτητη του συστήµατος: στο βήµα αυτό, η απεικόνιση στο 
µοντέλο δεδοµένων του Σ∆Β∆ δεν λαµβάνει υπόψη συγκεκριµένα 
χαρακτηριστικά ή ειδικές περιπτώσεις που έχουν σχέση µε την υλοποίηση του 
µοντέλου δεδοµένων στο συγκεκριµένο Σ∆Β∆.  

2. Προσαρµογή των σχηµάτων σε συγκεκριµένο Σ∆Β∆: τα Σ∆Β∆ υλοποιούν ένα 
µοντέλο δεδοµένων χρησιµοποιώντας συγκεκριµένους τρόπους µοντελοποίησης 
και περιορισµούς. Μπορεί να χρειαστεί να προσαρµοστούν τα σχήµατα που 
παρήχθησαν στο βήµα 1, έτσι ώστε να συµφωνούν µε τα χαρακτηριστικά 
υλοποίησης µοντέλων δεδοµένων που χρησιµοποιούνται στο επιλεγµένο Σ∆Β∆.  

Το αποτέλεσµα αυτής της φάσης πρέπει να είναι εντολές ΓΟ∆ στη γλώσσα του 
επιλεγµένου Σ∆Β∆, οι οποίες ορίζουν το εννοιολογικό και τα εξωτερικά σχήµατα του 
συστήµατος της βάσης δεδοµένων. Ωστόσο, αν οι εντολές της ΓΟ∆ περιλαµβάνουν 
µερικές παραµέτρους φυσικού σχεδιασµού, ο πλήρης ορισµός µε εντολές ΓΟ∆ θα 
παραχθεί µετά την ολοκλήρωση της φάσης του φυσικού σχεδιασµού της βάσης 
δεδοµένων. Πολλά αυτόµατα εργαλεία σχεδιασµού CASE (computer- assisted 
software engineering) µπορούν να δηµιουργήσουν εντολές ΓΟ∆ για εµπορικά 
συστήµατα από έναν εννοιολογικό σχεδιασµό σχήµατος. 

 

3.4.5 Φάση 5: Φυσικός Σχεδιασµός Βάσεων ∆εδοµένων 
Ο φυσικός σχεδιασµός βάσεων δεδοµένων είναι η διαδικασία επιλογής 
συγκεκριµένων δοµών αποθήκευσης και διαδροµών προσπέλασης για τα αρχεία της 
βάσης δεδοµένων, προκειµένου να επιτευχθεί καλή απόδοση για τις διάφορες 
εφαρµογές της. Κάθε Σ∆Β∆ παρέχει µια ποικιλία από επιλογές για οργάνωση 
αρχείων και διαδροµές προσπέλασης. Αυτές συνήθως περιλαµβάνουν διάφορους 
τύπους ευρετηριασµού, δηµιουργίας συστάδων µε σχετιζόµενες εγγραφές σε µπλοκ 
δίσκου, χρήση δεικτών για σύνδεση εγγραφών που σχετίζονται και διάφορους τύπους 
κατακερµατισµού. Μόλις επιλεγεί ένα Σ∆Β∆, η διαδικασία φυσικού σχεδιασµού της 
βάσης δεδοµένων περιορίζεται στην επιλογή, µεταξύ των δυνατοτήτων που 
προσφέρει το συγκεκριµένο Σ∆Β∆, των πιο κατάλληλων δοµών για τα αρχεία της 
βάσης δεδοµένων. Στα εδάφιο αυτό δίνουµε οδηγίες για τις αποφάσεις που πρέπει να 
ληφθούν για το φυσικό σχεδιασµό σε διάφορους τύπους Σ∆Β∆. Τα παρακάτω 
κριτήρια χρησιµοποιούνται συχνά για να καθοδηγήσουν τη διαδικασία φυσικού 
σχεδιασµού της βάσης δεδοµένων: 

1. Χρόνος απόκρισης: είναι ο χρόνος που µεσολαβεί µεταξύ της υποβολής µιας 
δοσοληψίας για εκτέλεση και λήψης της απάντησης. Το τµήµα του χρόνου 
απόκρισης που εξαρτάται από το Σ∆Β∆ επηρεάζεται σηµαντικά από το χρόνο 
προσπέλασης στα δεδοµένα της βάσης που χρησιµοποιούνται από τη δοσοληψία. 
Ο χρόνος απόκρισης επηρεάζεται επίσης από παράγοντες που δεν βρίσκονται 
υπό τον έλεγχο του Σ∆Β∆, όπως ο φόρτος του συστήµατος, η 
χρονοδροµολόγηση από το λειτουργικό σύστηµα και οι καθυστερήσεις 
επικοινωνίας. 
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2. Χρησιµοποίηση του χώρου: πρόκειται για το µέγεθος του χώρου αποθήκευσης 
που χρησιµοποιείται από τα αρχεία της βάσης δεδοµένων και τις δοµές 
προσπέλασής τους. 

3. Ρυθµός διεκπεραίωσης δοσοληψιών: είναι ο µέσος αριθµός δοσοληψιών που 
µπορεί να επεξεργαστεί το σύστηµα της βάσης δεδοµένων ανά λεπτό. Πρόκειται 
για κρίσιµη παράµετρο για συστήµατα δοσοληψιών όπως αυτά που 
χρησιµοποιούνται σε κρατήσεις αεροπορικών εταιρειών και σε τραπεζικά 
συστήµατα. Ο αριθµός διεκπεραίωσης δοσοληψιών πρέπει να µετριέται σε 
συνθήκες αιχµής στο σύστηµα. 

Στην τυπική περίπτωση καθορίζονται ως µέρος των απαιτήσεων απόδοσης του 
συστήµατος οι οριακές τιµές για τη µέση και τη χειρότερη περίπτωση, για όλες τις 
παραπάνω παραµέτρους. Χρησιµοποιούνται αναλυτικές ή πειραµατικές τεχνικές, οι 
οποίες µπορεί να περιλαµβάνουν πρωτοτυποποίηση και προσοµοίωση για την 
εκτίµηση της µέσης και της χειρότερης τιµής για διαφορετικούς φυσικούς 
σχεδιασµούς, προκειµένου να διαπιστωθεί αν ικανοποιούν τις απαιτήσεις απόδοσης 
που έχουν τεθεί. 

Η απόδοση εξαρτάται από το µέγεθος της εγγραφής και το πλήθος των εγγραφών του 
αρχείου. Εποµένως πρέπει να εκτιµηθούν αυτές οι παράµετροι για κάθε αρχείο. 
Επιπλέον πρέπει να εκτιµήσουµε τα πρότυπα (patterns) ενηµέρωσης και ανάκτησης 
όλων των δοσοληψιών συµβολικά για κάθε αρχείο. Τα γνωρίσµατα που 
χρησιµοποιούνται για την επιλογή εγγραφών θα πρέπει να έχουν πρωτεύουσες 
διαδροµές προσπέλασης και θα πρέπει να κατασκευαστούν γι’ αυτά δευτερεύοντα 
ευρετήρια. Κατά το φυσικό σχεδιασµό, πρέπει να ληφθούν υπόψη και εκτιµήσεις για 
την αύξηση του µεγέθους του αρχείου είτε λόγω της αύξησης του µεγέθους εγγραφής, 
καθώς προστίθενται νέα γνωρίσµατα, είτε λόγω αύξησης του πλήθους εγγραφών.  

Τα αποτέλεσµα της φάσης του φυσικού σχεδιασµού είναι ένας αρχικός 
προσδιορισµός των δοµών αποθήκευσης και των διαδροµών προσπέλασης για τα 
αρχεία της βάσης δεδοµένων. Είναι σχεδόν πάντα απαραίτητο να ρυθµιστεί (time) ο 
σχεδιασµός, µε βάσή την απόδοση που παρατηρείται µετά την υλοποίηση του 
συστήµατος της βάσης δεδοµένων. Τα περισσότερα συστήµατα περιλαµβάνουν ένα 
βοηθητικό πρόγραµµα παρακολούθησης για συλλογή στατιστικών απόδοσης, τα 
οποία καταχωρούνται στο κατάλογο του συστήµατος ή στο λεξικό δεδοµένων για 
µελλοντική χρήση. Αυτά περιλαµβάνουν στατιστικές για το πλήθος των κλήσεων 
προκαθορισµένων δοσοληψιών ή ερωτήσεων, µετρήσεις εισόδων/ εξόδων για αρχεία, 
πλήθος σελίδων αρχείου ή εγγραφών ευρετηρίου και συχνότητα χρήσης ευρετηρίου. 
Καθώς οι απαιτήσεις του συστήµατος της βάσης δεδοµένων αλλάζουν, συχνά 
καθίσταται αναγκαία η αναδιοργάνωση µερικών αρχείων µε την κατασκευή νέων 
ευρετηρίων, ή µε την αλλαγή πρωτευουσών µεθόδων προσπέλασης.  

 

3.4.6 Φάση 6: Υλοποίηση του Συστήµατος Βάσης ∆εδοµένων 
Μετά την ολοκλήρωση του λογικού και του φυσικού σχεδιασµού, µπορούµε να 
υλοποιήσουµε το σύστηµα της βάσης δεδοµένων. Εντολές της ΓΟ∆ (γλώσσα ορισµού 
δεδοµένων) και της ΓΟΑ (γλώσσα ορισµού αποθήκευσης) του επιλεγµένου Σ∆Β∆ 
µεταγλωττίζονται και χρησιµοποιούνται για τη δηµιουργία των σχηµάτων της βάσης 
δεδοµένων και των (κενών) αρχείων της βάσης δεδοµένων. Στη συνέχεια η βάση 
δεδοµένων µπορεί να φορτωθεί µε δεδοµένα. Αν τα δεδοµένα πρέπει να µετατραπούν 
από προηγούµενο υπολογιστικό σύστηµα, µπορεί να χρειασθούν ρουτίνες µετατροπής 
για να µορφοποιηθούν τα δεδοµένα για φόρτωµα στη βάση δεδοµένων. 
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Οι δοσοληψίες στη βάση δεδοµένων πρέπει να υλοποιηθούν στη φάση αυτή από τους 
προγραµµατιστές εφαρµογών. Εξετάζονται οι εννοιολογικοί ορισµοί των δοσοληψιών 
και συγγράφεται και ελέγχεται αντίστοιχος κώδικας προγραµµάτων µε εµφυτευµένες 
εντολές (γλώσσα χειρισµού δεδοµένων- DML). Μόλις ετοιµασθούν οι δοσοληψίες 
και φορτωθούν τα δεδοµένα στη βάση δεδοµένων, ολοκληρώνεται η φάση 
σχεδιασµού και υλοποίησης και αρχίζει η φάση λειτουργίας του συστήµατος της 
βάσης δεδοµένων. 
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3.5 Παράγοντες που επηρεάζουν το φυσικό σχεδιασµό βάσεων 
δεδοµένων 

Στο εδάφιο αυτό εξετάζουµε πράτα τους παράγοντες του φυσικού σχεδιασµού που 
επηρεάζουν την απόδοση των εφαρµογών και των δοσοληψιών. 

Ο φυσικός σχεδιασµός είναι µια δραστηριότητα µε στόχο όχι µόνον την κατάλληλη 
δόµηση των δεδοµένων στον αποθηκευτικό χώρο, αλλά και την εξασφάλιση καλής 
απόδοσης µέσω αυτής της δόµησης. Για κάποιο εννοιολογικό σχήµα υπάρχουν 
πολλοί εναλλακτικοί φυσικοί σχεδιασµοί σε κάποιο Σ∆Β∆. ∆εν είναι δυνατόν να 
ληφθούν σηµαντικές αποφάσεις φυσικού σχεδιασµού και να γίνουν αναλύσεις 
απόδοσης, αν δεν ξέρουµε τις ερωτήσεις, τις δοσοληψίες και τις εφαρµογές που 
αναµένεται να εκτελεσθούν στη βάση δεδοµένων. Πρέπει να αναλύσουµε αυτές τις 
εφαρµογές, τις αναµενόµενες συχνότητες εκτέλεσης, τους περιορισµούς όσον αφορά 
το χρόνο εκτέλεσης και την αναµενόµενη συχνότητα των ενηµερώσεων. Στα επόµενα 
εξετάζουµε καθέναν από αυτούς τους παράγοντες.  

Ανάλυση των Ερωτήσεων και ∆οσοληψιών στη Βάση ∆εδοµένων. Πριν προχωρήσουµε 
στο φυσικό σχεδιασµό µιας βάσης δεδοµένων, πρέπει να έχουµε κατανοήσει καλά 
πριν προτιθέµενη χρήση της βάσης δεδοµένων έχοντας ορίσει, σε υψηλό επίπεδο, τις 
ερωτήσεις και τις δοσοληψίες που περιµένουµε να εκτελεσθούν στη βάση δεδοµένων. 
Για κάθε ερώτηση πρέπει να προσδιορίσουµε τα ακόλουθα: 

1. Τα αρχεία που θα προσπελασθούν από την ερώτηση. 

2. Τα πεδία που συµµετέχουν στις συνθήκες επιλογής. 

3. Τα πεδία που συµµετέχουν στις συνθήκες συνένωσης ή συνθήκες σύνδεσης 
πολλαπλών τύπων εγγραφών για την ερώτηση. 

4. Τα πεδία των οποίων οι τιµές θα ανακτηθούν από την ερώτηση. 

Τα πεδία που αναφέρονται στα 2 και 3 παραπάνω, είναι υποψήφια για ορισµό δοµών 
προσπέλασης. Για κάθε δοσοληψία ενηµέρωσης και για κάθε πράξη ενηµέρωσης 
πρέπει να προσδιορίσουµε τα παρακάτω: 

Τα αρχεία που θα ενηµερωθούν. 

1. Τον τύπο της πράξης ενηµέρωσης σε κάθε αρχείο (εισαγωγή, τροποποίηση ή 
διαγραφή). 

2. Τα πεδία που συµµετέχουν σε συνθήκες επιλογής για την πράξη της διαγραφής ή 
της τροποποίησης. 

3. Τα πεδία των οποίων οι τιµές θα αλλάξουν από µια πράξη τροποποίησης. 

Τα πεδία που αναφέρονται στο 3 παραπάνω είναι επίσης υποψήφια για δοµές 
προσπέλασης. Από την άλλη πλευρά, στα πεδία που αναφέρονται στο 4 είναι καλό να 
αποφύγουµε τον ορισµό δοµών προσπέλασης, διότι η τροποποίησή τους θα απαιτεί 
ενηµέρωση των δοµών αυτών. 

Ανάλυση της Αναµενόµενης Συχνότητας Κλήσης Ερωτήσεων και ∆οσοληψιών. Εκτός 
από τον προσδιορισµό των χαρακτηριστικών των αναµενόµενων ερωτήσεων και 
δοσοληψιών, πρέπει να εξετάσουµε τους αναµενόµενους ρυθµούς κλήσης τους. 
Αυτές οι πληροφορίες συχνοτήτων, µαζί µε πληροφορίες για πεδία που συλλέγονται 
για κάθε ερώτηση και δοσοληψία, χρησιµοποιούνται για την σύνταξη µιας 
συγκεντρωτικής λίστας των αναµενόµενων συχνοτήτων χρήσης όλων των ερωτήσεων 
και των δοσοληψιών. Αυτό εκφράζει την αναµενόµενη συχνότητα χρήσης κάθε 
πεδίου σε κάθε αρχείο, ως πεδίο επιλογής ή συνένωσης, από όλες τις ερωτήσεις και 
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τις δοσοληψίες. Γενικά, για µεγάλους όγκους επεξεργασίας, εφαρµόζεται ο άτυπος 
κανόνας «80-20». Αυτός ο κανόνας λεει ότι κατά προσέγγιση το 80% της 
επεξεργασίας γίνεται από το 20% µόνον των ερωτήσεων και δοσοληψιών. Εποµένως, 
σε πρακτικές καταστάσεις, σπάνια είναι απαραίτητη η συλλογή λεπτοµερών 
στατιστικών και ρυθµών κλήσης για όλες τις ερωτήσεις και τις δοσοληψίες. 

Αρκεί να προσδιορίσουµε το 20% περίπου , αυτό που αφορά τις πιο σηµαντικές.  

Ανάλυση των Περιορισµών Χρόνου για Ερωτήσεις και ∆οσοληψίες. Μερικές 
ερωτήσεις και δοσοληψίες µπορεί να έχουν αυστηρούς περιορισµούς απόδοσης. Για 
παράδειγµα, σε κάποια δοσοληψία µπορεί να εµφανίζεται ο περιορισµός ότι στο 95% 
των περιπτώσεων που καλείται πρέπει να τερµατίζει σε 5 δευτερόλεπτα και ότι δεν 
µπορεί ποτέ να ξεπερνά τα 20 δευτερόλεπτα. Τέτοιοι πρόσθετοι περιορισµοί 
απόδοσης µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να τεθούν περαιτέρω προτεραιότητες στα 
πεδία που είναι υποψήφια για δευτερεύουσες οργανώσεις. Τα πεδία επιλογής που 
χρησιµοποιούνται από ερωτήσεις και δοσοληψίες µε περιορισµούς χρόνου αποκτούν 
υψηλότερη προτεραιότητα για δευτερεύουσα οργάνωση. 

Ανάλυση των Αναµενόµενων Συχνοτήτων των Πράξεων Ενηµέρωσης. Για ένα αρχείο 
που ενηµερώνεται συχνά πρέπει να ορίζεται ο ελάχιστος αριθµός από δευτερεύουσες 
οργανώσεις, επειδή η ενηµέρωση των οργανώσεων αυτών καθυστερεί τις πράξεις 
ενηµέρωσης. Μόλις συλλέξουµε τις ανωτέρω πληροφορίες, µπορούµε να πάρουµε 
αποφάσεις για το φυσικό σχεδιασµό της βάσης δεδοµένων, που κυρίως 
περιλαµβάνουν τις αποφάσεις για τις δοµές αποθήκευσης και τις δευτερεύουσες 
οργανώσεις για τα αρχεία της βάσης δεδοµένων. Σπάνια είναι γνωστές κατά το 
φυσικό σχεδιασµό µιας βάσης δεδοµένων όλες οι ερωτήσεις και οι δοσοληψίες στη 
βάση δεδοµένων. Νέες εφαρµογές που απαιτούν τον προσδιορισµό νέων ερωτήσεων 
και δοσοληψιών εµφανίζονται συχνά µετά την υλοποίηση του συστήµατος της βάσης 
δεδοµένων. Σε τέτοιες περιπτώσεις, συχνά είναι απαραίτητο να τροποποιηθούν 
αποφάσεις για το φυσικό σχεδιασµό της βάσης δεδοµένων, προκειµένου να 
ενσωµατωθούν στο σύστηµα οι νέες εφαρµογές. Αυτό λέγεται ρύθµιση (tunning) του 
φυσικού σχεδιασµού. Αν οι περιορισµοί στους χρόνους απόκρισης για κάποιες 
δοσοληψίες ή ερωτήσεις δεν ικανοποιούνται, χρειάζονται τροποποιήσεις στον αρχικό 
σχεδιασµό για να βελτιώσουν την αποτελεσµατικότητα των δοσοληψιών. 



 38

4 Έννοιες Επεξεργασίας ∆οσοληψιών 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζουµε την έννοια της ατοµικής δοσοληψίας, η οποία 
χρησιµοποιείται για να αναπαρασταθεί µια λογική ενότητα επεξεργασίας στη βάση 
δεδοµένων. Εξετάζουµε το πρόβληµα του ελέγχου συνδροµικότητας (concurrency 
control problem), το οποίο εµφανίζεται όταν δηµιουργούνται αλληλοπαρεµβολές 
µεταξύ πολλαπλών δοσοληψιών που υποβάλλονται από διάφορους χρήστες, πράγµα 
που οδηγεί σε λανθασµένα αποτελέσµατα. Εξετάζουµε επίσης τη δυνατότητα 
ανάκαµψης από αποτυχίες των δοσοληψιών. Το Εδάφιο 4.1 εξετάζει άτυπα γιατί ο 
έλεγχος συνδροµικότητας και η ανάκαµψη είναι απαραίτητα στοιχεία ενός 
συστήµατος βάσεων δεδοµένων. Το Εδάφιο 4.2 εισάγει την έννοια της ατοµικής 
δοσοληψίας και εξετάζει πρόσθετες έννοιες που σχετίζονται µε την επεξεργασία 
δοσοληψιών σε συστήµατα βάσεων δεδοµένων. Το Εδάφιο 4.3 παρουσιάζει τις 
έννοιες της ατοµικότητας (atomicity), της συνέπειας (consistency), της αποµόνωσης 
(isolation) και της διάρκειας (durability) -αυτές είναι γνωστές στη βιβλιογραφία ως 
ιδιότητες ACID και είναι επιθυµητές για τις δοσοληψίες. Το Εδάφιο 4.4 εισάγει την 
έννοια των χρονοπρογραµµάτων (schedules) ή χρονικών (histories) εκτέλεσης 
δοσοληψιών και εξετάζει τη δυνατότητα ανάκαµψης των χρονοπρογραµµάτων. Το 
Εδάφιο 4.5 εξετάζει την έννοια της σειριοποιησιµότητας (serializability) της 
συνδροµικής (concurrent) εκτέλεσης δοσοληψιών, η οποία µπορεί να χρησιµοποιηθεί 
για να ορισθούν οι σωστές ακολουθίες εκτέλεσης ταυτόχρονων δοσοληψιών.  
 

4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ∆ΟΣΟΛΗΨΙΩΝ 
Στο παρόν Εδάφιο εισάγουµε άτυπα τις έννοιες της ταυτόχρονης εκτέλεσης 
δοσοληψιών και της ανάκαµψης από αποτυχίες δοσοληψιών. Στο Εδάφιο 4.1.1 
συγκρίνουµε µονοχρηστικά (single-user) και πολυχρηστικά (multi-user) συστήµατα 
βάσεων δεδοµένων και δείχνουµε πώς µπορεί να υλοποιηθεί η συνδροµική εκτέλεση 
δοσοληψιών σε πολυχρηστικά συστήµατα. Το Εδάφιο 4.1.2 παρουσιάζει ένα απλό 
µοντέλο εκτέλεσης δοσοληψιών που βασίζεται στις πράξεις ανάγνωσης και εγγραφής 
στη βάση δεδοµένων. Το µοντέλο αυτό χρησιµοποιείται για τον τυπικό ορισµό των 
εννοιών του ελέγχου συνδροµικότητας και της ανάκαµψης. Το Εδάφιο 4.1.3 δείχνει, 
µε άτυπα παραδείγµατα, γιατί απαιτούνται τεχνικές ελέγχου συνδροµικότητας σε 
πολυχρηστικά συστήµατα. Τέλος, το Εδάφιο 4.1.4 εξετάζει γιατί απαιτούνται τεχνικές 
που επιτρέπουν την ανάκαµψη µετά από λάθη, παρουσιάζοντας τους διαφορετικούς 
λόγους αποτυχίας µιας δοσοληψίας κατά την εκτέλεση. 
 

4.1.1 Μονοχρηστικά Συστήµατα Έναντι Πολυχρηστικών Συστηµάτων 
Ένα κριτήριο διαχωρισµού των συστηµάτων βάσεων δεδοµένων είναι το πλήθος των 
χρηστών που µπορούν να χρησιµοποιούν το σύστηµα ταυτόχρονα. Ένα Σ∆Β∆ είναι 
µονοχρηστικά αν το πολύ ένας χρήστης µπορεί να χρησιµοποιεί το σύστηµα ανά πάσα 
στιγµή και είναι πολυχρηστικά αν πολλοί χρήστες µπορούν να χρησιµοποιούν το 
σύστηµα ταυτόχρονα. Τα µονοχρηστικά Σ∆Β∆ απαντώνται κυρίως σε µερικά 
συστήµατα µικροϋπολογιστών, ενώ τα περισσότερα άλλα Σ∆Β∆ είναι πολυχρηστικά. 
Για παράδειγµα, ένα σύστηµα κρατήσεων µιας αεροπορικής εταιρείας 
χρησιµοποιείται από εκατοντάδες ταξιδιωτικούς πράκτορες και υπαλλήλους 
εκδοτηρίων ταυτόχρονα. Συστήµατα σε τράπεζες, ασφαλιστικούς πράκτορες, 
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χρηµατιστηριακά γραφεία κ.ο.κ. λειτουργούν µε πολλούς χρήστες, οι οποίοι υποβάλ-
λουν ταυτόχρονες δοσοληψίες στο σύστηµα. 

Οι χρήστες µπορούν να χρησιµοποιούν υπολογιστικά συστήµατα ταυτόχρονα, λόγω 
του πολυπρογραµµατισµού, ο οποίος επιτρέπει την επεξεργασία πολλών 
προγραµµάτων (ή δοσοληψιών) την ίδια στιγµή. Αν υπάρχει µόνο µία κεντρική 
µονάδα επεξεργασίας (KME-CPU), αυτή µπορεί να επεξεργασθεί στην πραγµατικό-
τητα µόνο ένα πρόγραµµα ανά πάσα στιγµή. Ωστόσο, τα λειτουργικά συστήµατα 
πολυπρογραµµατισµού εκτελούν µερικές εντολές από ένα πρόγραµµα, στη συνέχεια 
αναστέλλουν την εκτέλεση αυτού του προγράµµατος και εκτελούν κάποιες εντολές 
από το επόµενο πρόγραµµα κ.ο.κ. Ένα πρόγραµµα συνεχίζει από το σηµείο όπου 
ανεστάλη όταν έρθει ξανά η σειρά του να χρησιµοποιήσει την κεντρική µονάδα 
επεξεργασίας. Εποµένως η συνδροµική εκτέλεση των προγραµµάτων είναι στην 
πραγµατικότητα διαπεπλεγµένη (interleaved) όπως δείχνει η Εικόνα 4.1 (ίδια µε την 
Εικόνα 4.3). Στην εικόνα αυτή παρουσιάζονται δύο προγράµµατα Α και Β τα οποία 
εκτελούνται συνδροµικά, µε διαπεπλεγµένο τρόπο. Η διαπλοκή εκτέλεσης διατηρεί 
απασχοληµένη την ΚΜΕ όταν ένα εκτελούµενο πρόγραµµα απαιτεί πράξεις εισόδου / 
εξόδου, όπως ανάγνωση από τον δίσκο.   

 

 
Εικόνα 4.1: ∆ιαπεπλεγµένη Έναντι Ταυτόχρονης Συνδροµικότητας 

 

Η ΚΜΕ, αντί να παραµένει αδρανής κατά την εκτέλεση της πράξης εισόδου / εξόδου, 
µετάγεται στην εκτέλεση κάποιου άλλου προγράµµατος. 

Αν το υπολογιστικό σύστηµα διαθέτει πολλαπλές µονάδες επεξεργασίας, είναι δυνατή 
η ταυτόχρονη επεξεργασία πολλών προγραµµάτων, επιτυγχάνοντας έτσι ταυτόχρονη, 
αντί διαπεπλεγµένης, συνδροµικότητα. Το µεγαλύτερο µέρος της θεωρίας που αφορά 
τον έλεγχο συνδροµικότητας σε βάσεις δεδοµένων έχει αναπτυχθεί έχοντας υπόψη τη 
διαπεπλεγµένη συνδροµικότητα, µπορεί όµως να προσαρµοσθεί στην ταυτόχρονη 
συνδροµικότητα. Στο υπόλοιπο του κεφαλαίου θεωρούµε το διαπεπλεγµένο µοντέλο 
ταυτόχρονης εκτέλεσης. 

Σε ένα πολυχρηστικό Σ∆Β∆, τα δεδοµένα που αποθηκεύονται είναι οι πρωτεύοντες 
πόροι που µπορούν να προσπελασθούν ταυτόχρονα από τα προγράµµατα των 
χρηστών, τα οποία συνεχώς ανακτούν πληροφορίες και ενηµερώνουν τη βάση 
δεδοµένων. Η εκτέλεση ενός προγράµµατος που προσπελαύνει ή τροποποιεί το 
περιεχόµενο της βάσης δεδοµένων καλείται δοσοληψία (transaction). 
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4.1.2 Οι Πράξεις Ανάγνωσης και Εγγραφής µιας ∆οσοληψίας 
Στην εξέταση του ελέγχου συνδροµικότητας και τεχνικών ανάκαµψης θα θεωρή-
σουµε δοσοληψίες σε επίπεδο στοιχειωδών δεδοµένων και µπλοκ δίσκου. Στο επί-
πεδο αυτό, οι πράξεις προσπέλασης στη βάση δεδοµένων που µπορεί να περιέχει µια 
δοσοληψία είναι: 

• ανάγνωση_στοιχείου(Χ): διαβάζει ένα στοιχείο της βάσης δεδοµένων που 
ονοµάζεται Χ και το αποθηκεύει σε µια µεταβλητή του προγράµµατος. Για 
απλούστευση των συµβολισµών, υποθέτουµε ότι η µεταβλητή του 
προγράµµατος ονοµάζεται επίσης Χ. 

• εγγραφή_στοιχείου(Χ): καταχωρεί την τιµή µιας µεταβλητής προγράµµατος Χ 
στο στοιχείο της βάσης δεδοµένων που ονοµάζεται Χ. 

Η βασική µονάδα µεταφοράς δεδοµένων από το δίσκο στην κύρια µνήµη του 
υπολογιστή είναι ένα µπλοκ. Γενικά, ένα στοιχειώδες δεδοµένο θα είναι ένα πεδίο 
κάποιας εγγραφής στη βάση δεδοµένων, αν και είναι δυνατόν να πρόκειται για 
µεγαλύτερη µονάδα, όπως µια εγγραφή ή ακόµη κι ένα µπλοκ. Η εκτέλεση µιας 
εντολής ανάγνωση_στοιχείου(Χ) περιλαµβάνει τα ακόλουθα βήµατα: 

1. Εύρεση της διεύθυνσης του µπλοκ δίσκου που περιέχει το στοιχείο Χ. 

2. Αντιγραφή του συγκεκριµένου µπλοκ σε µια ενδιάµεση περιοχή στην κύρια 
µνήµη (αν το µπλοκ δίσκου δεν βρίσκεται ήδη σε κάποια ενδιάµεση περιοχή στην 
κύρια µνήµη). 

3. Αντιγραφή του στοιχείου Χ από την ενδιάµεση περιοχή στη µεταβλητή του 
προγράµµατος Χ. 

4. Η εκτέλεση µιας εντολής εγγραφή_στοιχείου(Χ) περιλαµβάνει τα ακόλουθα 
βήµατα: 

5. Εύρεση της διεύθυνσης του µπλοκ δίσκου που περιέχει το στοιχείο Χ. 

6. Αντιγραφή του συγκεκριµένου µπλοκ σε µια ενδιάµεση περιοχή στην κύρια 
µνήµη (αν το µπλοκ δίσκου δεν βρίσκεται ήδη σε κάποια ενδιάµεση περιοχή στην 
κύρια µνήµη). 

7. Αντιγραφή του στοιχείου Χ από τη µεταβλητή του προγράµµατος που ονοµάζεται 
Χ στη σωστή του θέση, µέσα στην ενδιάµεση περιοχή της κύριας µνήµης. 

8. Αποθήκευση της ενηµερωµένης σελίδας στο δίσκο (είτε αµέσως είτε κάποια 
στιγµή αργότερα). 

Το βήµα 4 είναι εκείνο που στην πραγµατικότητα ενηµερώνει τη βάση δεδοµένων 
στον δίσκο. Σε πολλές περιπτώσεις, αν πρόκειται να γίνουν και άλλες αλλαγές στην 
ενδιάµεση µνήµη, η σελίδα δεν αποθηκεύεται αµέσως στο δίσκο. Συνήθως, η 
απόφαση για το πότε θα αποθηκευθεί ένα τροποποιηµένο µπλοκ δίσκου που βρί-
σκεται στην κύρια µνήµη λαµβάνεται από τον διαχειριστή ανάκαµψης ή από το 
λειτουργικό σύστηµα. 

Μια δοσοληψία θα περιλαµβάνει πράξεις ανάγνωση_στοιχείου και 
εγγραφή_στοιχείου για προσπέλαση στη βάση δεδοµένων. Η Εικόνα 42 παρουσιάζει 
ως παραδείγµατα δύο πολύ απλές δοσοληψίες. Οι µηχανισµοί ελέγχου 
συνδροµικότητας και ανάκαµψης αφορούν κυρίως τις εντολές προσπέλασης της 
βάσης δεδοµένων σε µια δοσοληψία. 
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Εικόνα 4.2: ∆ύο παραδείγµατα δοσοληψιών (α) ∆οσοληψία Τ1 (β) ∆οσοληψία Τ2 

∆οσοληψίες που υποβάλλονται από διάφορους χρήστες µπορούν να εκτελούνται 
ταυτόχρονα και είναι δυνατόν να προσπελαύνουν και να ενηµερώνουν τα ίδια 
στοιχεία της βάσης δεδοµένων. Αν η ταυτόχρονη εκτέλεση δεν είναι ελεγχόµενη, 
µπορεί να οδηγήσει σε προβλήµατα όπως σε ασυνεπή βάση δεδοµένων. Στο επόµενο 
Εδάφιο εισάγουµε άτυπα τρία από τα προβλήµατα που µπορεί να προκύψουν όταν 
εκτελούνται ταυτόχρονες δοσοληψίες κατά µη ελεγχόµενο τρόπο. 

 

4.1.3 Γιατί είναι απαραίτητος ο Έλεγχος Συνδροµικότητας 
∆ιάφορα προβλήµατα µπορούν να προκύψουν όταν εκτελούνται συνδροµικές 
δοσοληψίες κατά µη ελεγχόµενο τρόπο. Παρουσιάζουµε µερικά από τα προβλήµατα 
αυτά χρησιµοποιώντας ως παράδειγµα µια απλή βάση δεδοµένων κρατήσεων µιας 
αεροπορικής εταιρείας, όπου αποθηκεύεται µία εγγραφή για κάθε πτήση της εται-
ρείας. Κάθε εγγραφή περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων πληροφοριών, το πλήθος των 
θέσεων που έχουν κρατηθεί στη συγκεκριµένη πτήση. Το πλήθος αυτό αποτελεί ένα 
ονοµατισµένο στοιχειώδες δεδοµένο (named data item). Η Εικόνα 42(α) παρουσιάζει 
µια δοσοληψία Τ1 που ακυρώνει Ν κρατήσεις από µια πτήση, της οποίας το πλήθος 
των κρατηµένων θέσεων αποθηκεύεται στο στοιχείο της βάσης δεδοµένων Χ και 
κρατά τον ίδιο αριθµό θέσεων σε µια άλλη πτήση, της οποίας το πλήθος των 
κρατηµένων θέσεων αποθηκεύεται στο στοιχείο της βάσης δεδοµένων Υ. Η Εικόνα 
42(β) παρουσιάζει µια απλούστερη δοσοληψία, την Τ2, η οποία κρατά Μ θέσεις στην 
πρώτη πτήση που αναφέρεται στην δοσοληψία Τ1. Για απλοποίηση του 
παραδείγµατος δεν δείχνουµε άλλα τµήµατα της δοσοληψίας, όπως ο έλεγχος 
ύπαρξης επαρκών ελεύθερων θέσεων πριν κρατηθούν επιπλέον θέσεις. 

Όταν συγγράφεται ένα πρόγραµµα βάσης δεδοµένων, οι αριθµοί των πτήσεων, οι 
ηµεροµηνίες τους και το πλήθος των θέσεων που θα κρατηθούν µοντελοποιούνται ως 
παράµετροι. Εποµένως, το ίδιο πρόγραµµα µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να 
εκτελεσθούν πολλές δοσοληψίες, κάθε µία από τις οποίες θα χρησιµοποιεί δια-
φορετικούς αριθµούς πτήσεων και θέσεων. Σε ό,τι αφορά τον έλεγχο 
συνδροµικότητας, µια δοσοληψία είναι µία συγκεκριµένη εκτέλεση ενός 
προγράµµατος για συγκεκριµένη ηµεροµηνία, πτήση και πλήθος θέσεων. Στην 
Εικόνα 4.2(α) και (β), οι δοσοληψίες Τ1 και Τ2 είναι συγκεκριµένες εκτελέσεις των 
προγραµµάτων. Οι εκτελέσεις αυτές αναφέρονται στις πτήσεις των οποίων ο αριθµός 
των κρατηµένων θέσεων αποθηκεύεται στα στοιχειώδη δεδοµένα Χ και Υ της βάσης 
δεδοµένων. Εξετάζουµε τώρα τους τύπους των προβληµάτων που µπορεί να 
αντιµετωπίσουµε µε αυτές τις δύο δοσοληψίες. 

Το Πρόβληµα της Απώλειας Ενηµερώσεων. Αυτό εµφανίζεται όταν οι πράξεις δύο 
δοσοληψιών που προσπελαύνουν τα ίδια στοιχειώδη δεδοµένα, διαπλέκονται κατά 
τρόπο που καθιστά την τιµή κάποιου στοιχειώδους δεδοµένου λανθασµένη. Ας 
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υποθέσουµε ότι οι δοσοληψίες Τ1 και Τ2 υποβάλλονται περίπου την ίδια στιγµή και 
ότι οι πράξεις τους διαπλέκονται από το λειτουργικό σύστηµα όπως φαίνεται στην 
Εικόνα 4.3(α). 

 
Εικόνα 4.3: Μερικά προβλήµατα που εµφανίζονται όταν δεν υπάρχει έλεγχος ταυτόχρονης 
προσπέλασης (α) Το πρόβληµα της απώλειας ενηµερώσεων. (β) Το πρόβληµα της προσωρινής 
ενηµέρωσης. (γ) Το πρόβληµα της λανθασµένης συνάθροισης 

 



 43

Στην περίπτωση αυτή, η τελική τιµή του στοιχείου Χ είναι λανθασµένη διότι η 
δοσοληψία Τ2 διαβάζει το Χ πριν η δοσοληψία Τ1 αλλάξει την τιµή του στη βάση 
των δεδοµένων και εποµένως η τροποποιηµένη τιµή που προκύπτει από την Τ1 
χάνεται. Για παράδειγµα, αν στην αρχή ισχύει Χ=80 (αρχικά υπήρχαν 80 κρατήσεις 
στην πτήση), Ν=5 (η Τ1 ακυρώνει 5 θέσεις στην πτήση που αντιστοιχεί στο Χ και τις 
κρατά στην πτήση που αντιστοιχεί στο Υ) και Μ=4 (η Τ2 κρατά 4 θέσεις στην πτήση 
που αντιστοιχεί στο Χ), το τελικό αποτέλεσµα πρέπει να είναι Χ=79. Ωστόσο, στο 
χρονοπρόγραµµα της Εικόνας 4.3(α) έχουµε Χ=84, διότι χάθηκε η ενηµέρωση που 
ακύρωσε 5 θέσεις. 

Το Πρόβληµα της Προσωρινής Ενηµέρωσης. Αυτό εµφανίζεται όταν µια δοσοληψία 
ενηµερώνει ένα στοιχείο της βάσης δεδοµένων και στη συνέχεια αποτυγχάνει για 
κάποιο λόγο. Μια άλλη δοσοληψία προσπελαύνει το στοιχείο που έχει ενηµερωθεί, 
πριν αυτό επανέλθει στην αρχική του τιµή. Η Εικόνα 4.3(β) παρουσιάζει ένα 
παράδειγµα, όπου η Τ1 ενηµερώνει το στοιχείο Χ και στη συνέχεια αποτυγχάνει πριν 
ολοκληρωθεί και συνεπώς το σύστηµα πρέπει να επαναφέρει το Χ στην αρχική του 
τιµή. Ωστόσο, πριν γίνει η επαναφορά, η δοσοληψία Τ2 διαβάζει την «προσωρινή» 
τιµή του Χ, η οποία δεν θα καταχωρηθεί µόνιµα στη βάση δεδοµένων, διότι η Τ1 
αποτυγχάνει. Η τιµή του στοιχείου Χ που διαβάζεται από την Τ2 καλείται ασταθές 
δεδοµένο (dirty data), διότι έχει δηµιουργηθεί από µια δοσοληψία που δεν έχει ακόµη 
ολοκληρωθεί και επικυρωθεί (comitted). Για το λόγο αυτό, το συγκεκριµένο 
πρόβληµα είναι γνωστό ως πρόβληµα ασταθούς ανάγνωσης (dirty read). 

Το Πρόβληµα της Λανθασµένης Συνάθροισης. Αν µια δοσοληψία υπολογίζει µια 
συναθροιστική συνάρτηση σε ένα πλήθος εγγραφών ενόσω άλλες δοσοληψίες 
ενηµερώνουν κάποιες από αυτές τις εγγραφές, η συναθροιστική συνάρτηση µπορεί να 
χρησιµοποιήσει κάποιες τιµές πριν ενηµερωθούν και άλλες αφού ενηµερωθούν. Για 
παράδειγµα, υποθέστε ότι µια δοσοληψία Τ3 υπολογίζει το συνολικό πλήθος 
κρατήσεων σε όλες τις πτήσεις. Παράλληλα εκτελείται η Τ1. Αν η διαπλοκή των 
πράξεων λάβει χώρα όπως φαίνεται στην Εικόνα 4.3(γ), το αποτέλεσµα της Τ3 θα 
είναι µικρότερο από το σωστό κατά Ν, διότι η Τ3 διαβάζει την τιµή του Χ αφού 
αφαιρεθούν Ν θέσεις από αυτό, αλλά διαβάζει την τιµή του Υ πριν αυτές οι Ν θέσεις 
προστεθούν σ’ αυτό. 

 Ένα άλλο πρόβληµα που µπορεί να εµφανιστεί είναι η µη επαναλήψιµη ανάγνωση, 
όπου µια δοσοληψία Τ διαβάζει ένα στοιχείο δύο φορές και το στοιχείο έχει 
τροποποιηθεί από µία δοσοληψία Τ΄ µεταξύ των δύο αναγνώσεων. Εποµένως, η Τ 
διαβάζει δύο διαφορετικές τιµές για το ίδιο στοιχείο. 

 

4.1.4 Γιατί είναι απαραίτητη η ∆υνατότητα Ανάκαµψης 
Όταν υποβάλλεται µια δοσοληψία στο Σ∆Β∆ για εκτέλεση, το σύστηµα είναι 
υπεύθυνο να εξασφαλίσει ότι είτε (α) όλες οι πράξεις της δοσοληψίας θα 
ολοκληρωθούν µε επιτυχία και το αποτέλεσµά τους θα καταχωρηθεί µόνιµα στη βάση 
δεδοµένων είτε (β) η δοσοληψία δεν έχει καµιά επίδραση στη βάση δεδοµένων ή σε 
κάποια άλλη δοσοληψία. Το Σ∆Β∆ δεν πρέπει να επιτρέπει την εφαρµογή στη βάση 
δεδοµένων ορισµένων πράξεων µιας δοσοληψίας Τ, όταν άλλες πράξεις της 
δοσοληψίας Τ δεν εφαρµοσθούν. Αυτό µπορεί να συµβεί αν µια δοσοληψία αποτύχει 
αφού εκτελέσει µερικές από τις πράξεις της αλλά πριν τις εκτελέσει όλες. 

 Είδη Αποτυχιών. Υπάρχουν διάφοροι πιθανοί λόγοι για τους οποίους µια δοσοληψία 
µπορεί να αποτύχει στο µέσον της εκτέλεσης της: 
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1. Αποτυχία του υπολογιστή (κατάρρευση συστήµατος-system crash): εµφανίζεται 
σφάλµα υλικού ή λογισµικού στο υπολογιστικό σύστηµα κατά την εκτέλεση 
µιας δοσοληψίας. Αν πρόκειται για κατάρρευση υλικού, είναι δυνατόν να 
χαθούν τα περιεχόµενα της µνήµης του υπολογιστή. 

2. Σφάλµα δοσοληψίας ή σφάλµα συστήµατος: κάποια πράξη στη δοσοληψία 
µπορεί να προκαλέσει αποτυχία, όπως υπερχείλιση ακεραίου ή διαίρεση µε το 
µηδέν. Μια δοσοληψία µπορεί επίσης να αποτύχει λόγω λανθασµένων τιµών σε 
παραµέτρους ή λόγω προγραµµατιστικού λάθους. Επιπλέον είναι δυνατόν να 
διακόψει ο χρήστης σκόπιµα την εκτέλεση της δοσοληψίας -για παράδειγµα 
πατώντας τα πλήκτρα Control-C σε περιβάλλον VAX/VMS ή UNIX. 

3. Τοπικά σφάλµατα και συνθήκες εξαίρεσης που εντοπίζονται από τη δοσοληψία: 
κατά την εκτέλεση µιας δοσοληψίας είναι δυνατόν να εµφανιστούν διάφορες 
συνθήκες που να καθιστούν αναγκαία την ακύρωση της δοσοληψίας. Για 
παράδειγµα, µπορεί να µην βρεθούν τα δεδοµένα που χρειάζεται η δοσοληψία. 
Μια συνθήκη, π.χ. ανεπαρκές υπόλοιπο λογαριασµού σε µια τραπεζική βάση 
δεδοµένων, µπορεί να προκαλέσει την ακύρωση µιας δοσοληψίας, π.χ. την 
ανάληψη χρηµάτων από το συγκεκριµένο λογαριασµό. Η ακύρωση µπορεί να 
προκληθεί µε µια εντολή ABORT, η οποία εισάγεται στον κώδικα της 
δοσοληψίας. 

4. Εφαρµογή ελέγχου συνδροµικότητας: η µέθοδος ελέγχου συνδροµικότητας 
µπορεί να αποφασίσει την ακύρωση µιας δοσοληψίας η οποία θα επανεκκινηθεί 
αργότερα, επειδή παραβιάζει τη σειριοποιησιµότητα ή επειδή διάφορες 
δοσοληψίες βρίσκονται σε κατάσταση αδιεξόδου. 

5. Πρόβληµα δίσκου: είναι δυνατόν να απολεσθούν τα δεδοµένα που έχουν 
αποθηκευθεί σε κάποια µπλοκ δίσκου λόγω σφάλµατος ανάγνωσης ή εγγραφής, 
ή λόγω προβλήµατος στην κεφαλή ανάγνωσης-εγγραφής. Κάτι τέτοιο µπορεί να 
συµβεί κατά την εκτέλεση µιας πράξης ανάγνωσης ή εγγραφής της δοσοληψίας. 

6. Φυσικά προβλήµατα και καταστροφές: εδώ αναφερόµαστε σε µια ατέλειωτη 
λίστα προβληµάτων που περιλαµβάνουν διακοπές παροχής ρεύµατος, βλάβες 
κλιµατισµού, πυρκαγιές, κλοπές, δολιοφθορές, επικάλυψη των δεδοµένων ενός 
δίσκου ή ταινίας από άλλα δεδοµένα ή τοποθέτηση λάθος ταινίας από τον 
χειριστή. 

Οι αποτυχίες του τύπου 1, 2, 3 και 4 είναι πιο κοινές απ’ ό,τι των τύπων 5 ή 6. 
Οποτεδήποτε συµβεί µια αποτυχία τύπου 1 έως 4, το σύστηµα πρέπει να κρατά ικανές 
πληροφορίες ώστε να ανακάµψει από την αποτυχία. Προβλήµατα δίσκων και άλλες 
καταστροφικές αποτυχίες τύπου 5 ή 6 δεν συµβαίνουν συχνά, αν όµως συµβούν η 
ανάκαµψη είναι ιδιαίτερα επίπονη. 

Η έννοια της ατοµικής δοσοληψίας είναι θεµελιώδης σε πολλές τεχνικές ελέγχου 
συνδροµικότητας και ανάκαµψης από σφάλµατα. Στο επόµενο Εδάφιο 
παρουσιάζουµε την έννοια της δοσοληψίας και εξηγούµε γιατί είναι σηµαντική. 

 

4.2 ΕΝΝΟΙΕΣ ∆ΟΣΟΛΗΨΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
Όπως αναφέραµε προηγουµένως, η εκτέλεση ενός προγράµµατος που περιλαµβάνει 
πράξεις προσπέλασης σε βάση δεδοµένων ονοµάζεται δοσοληψία βάσης δεδοµένων ή 
απλά δοσοληψία. Αν οι πράξεις µιας δοσοληψίας στη βάση δεδοµένων δεν 
ενηµερώνουν δεδοµένα αλλά περιορίζονται σε ανακτήσεις, η δοσοληψία λέγεται 
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δοσοληψία ανάγνωσης (read only transaction). Στο παρόν κεφάλαιο ενδιαφερόµαστε 
κυρίως για δοσοληψίες που εκτελούν κάποιες ενηµερώσεις στη βάση δεδοµένων, 
συνεπώς ο όρος δοσοληψία αναφέρεται στην εκτέλεση ενός προγράµµατος που 
ενηµερώνει τη βάση δεδοµένων, εκτός αν αναφέρεται ρητώς κάτι διαφορετικό. 
 

4.2.1 Καταστάσεις ∆οσοληψίας και Πρόσθετες Πράξεις 
Μια δοσοληψία είναι µια ατοµική µονάδα εργασίας που είτε εκτελείται στο σύνολό 
της είτε καθόλου. Για λόγους ανάκαµψης, το σύστηµα πρέπει να φυλάσσει στοιχεία 
όπως πότε µια δοσοληψία αρχίζει, τερµατίζει και επικυρώνεται (commits) ή 
ακυρώνεται (aborts-βλ. κατωτέρω). Εποµένως, ο διαχειριστής ανάκαµψης φυλάσσει 
στοιχεία για τις κατωτέρω πράξεις: 

• ΕΝΑΡΞΗ_∆ΟΣΟΛΗΨΙΑΣ: αυτή η πράξη σηµατοδοτεί την αρχή εκτέλεσης 
µιας δοσοληψίας. 

• ΑΝΑΓΝΩΣΗ ή ΕΓΓΡΑΦΗ: προσδιορίζουν πράξεις ανάγνωσης και εγγραφής 
στοιχείων της βάσης δεδοµένων, οι οποίες εκτελούνται στα πλαίσια µιας 
δοσοληψίας. 

• ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ_∆ΟΣΟΛΗΨΙΑΣ: η πράξη αυτή προσδιορίζει ότι οι εντολές 
ΑΝΑΓΝΩΣΗ και ΕΓΓΡΑΦΗ της δοσοληψίας τελείωσαν και σηµατοδοτεί το 
πέρας της εκτέλεσης της δοσοληψίας. Ωστόσο, στο σηµείο αυτό µπορεί να 
είναι απαραίτητο να ελεγχθεί αν οι αλλαγές που εισήγαγε η δοσοληψία 
µπορούν να εφαρµοσθούν µόνιµα στη βάση δεδοµένων ή πρέπει να ακυρωθεί 
η δοσοληψία διότι παραβιάζει τον έλεγχο συνδροµικότητας ή για κάποιον 
άλλο λόγο. 

• ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ_∆ΟΣΟΛΗΨIΑΣ: αυτή η πράξη σηµατοδοτεί ένα επιτυχηµένο 
πέρας της δοσοληψίας δηλώνοντας ότι οποιεσδήποτε αλλαγές (ενηµερώσεις) 
εκτελέσθηκαν από τη δοσοληψία µπορούν να επικυρωθούν (καταχωρηθούν 
µόνιµα) στη βάση δεδοµένων και ότι δεν πρόκειται να αναιρεθούν. 

• ΑΝΑΚΛΗΣΗ (ή ΑΚΥΡΩΣΗ): η πράξη αυτή σηµατοδοτεί ότι η δοσοληψία 
περατώθηκε ανεπιτυχώς, συνεπώς τυχόν αλλαγές ή επιπτώσεις που είναι 
δυνατόν να επέφερε η δοσοληψία στη βάση δεδοµένων πρέπει να αναιρεθούν. 

Πέραν των παραπάνω πράξεων, µερικές τεχνικές ανάκαµψης απαιτούν πρόσθετες 
πράξεις που περιλαµβάνουν τις κατωτέρω: 

• ΑΝΑΙΡΕΣΗ: είναι παρόµοια µε την ΑΝΑΚΛΗΣΗ, µε τη διαφορά ότι 
εφαρµόζεται σε µία πράξη, αντί σε ολόκληρη δοσοληψία. 

• ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: αυτή η πράξη προσδιορίζει ότι κάποιες πράξεις µιας 
δοσοληψίας πρέπει να εκτελεσθούν ξανά, για να εξασφαλισθεί ότι όλες οι 
πράξεις της δοσοληψίας που έχει επικυρωθεί εφαρµόσθηκαν µε επιτυχία στη 
βάση δεδοµένων. 

Η Εικόνα 4.4 παρουσιάζει ένα διάγραµµα µετάπτωσης καταστάσεων το οποίο 
περιγράφει πώς µεταπίπτει µια δοσοληψία µεταξύ των καταστάσεων εκτέλεσης. Μια 
δοσοληψία οδηγείται στην ενεργό κατάσταση αµέσως µόλις αρχίσει η εκτέλεσή της. 
Στην κατάσταση αυτή µπορεί να εκτελέσει πράξεις ΑΝΑΓΝΩΣΗ και ΕΓΓΡΑΦΗ. 
Όταν η δοσοληψία περατώνεται, µεταπίπτει στην κατάσταση µερικής επικύρωσης. 
Στο σηµείο αυτό µερικές τεχνικές ελέγχου συνδροµικότητας απαιτούν να διεξαχθούν 
κάποιοι έλεγχοι για να εξασφαλισθεί ότι δεν υπήρξαν αλληλοπαρεµβολές µεταξύ της 
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συγκεκριµένης δοσοληψίας και άλλων εκτελούµενων δοσοληψιών. Επιπλέον, σε 
µερικά πρωτόκολλα ανάκαµψης πρέπει να εξασφαλισθεί ότι µια αποτυχία 
συστήµατος δεν θα έχει ως αποτέλεσµα την αδυναµία µόνιµης καταχώρησης των 
αλλαγών που εισήγαγε η δοσοληψία (συνήθως καταγράφοντας τις αλλαγές στο 
ηµερολόγιο συστήµατος, το οποίο εξετάζεται στο επόµενο εδάφιο). Μόλις και οι δύο 
έλεγχοι ολοκληρωθούν επιτυχώς, η δοσοληψία έχει φτάσει στο σηµείο επικύρωσής 
της και µεταπίπτει στην κατάσταση επικύρωσης.               

 
Εικόνα 4.4: ∆ιάγραµµα µετάπτωσης καταστάσεων για την εκτέλεση δοσοληψιών 

Μόλις µια δοσοληψία µεταπέσει στην κατάσταση επικύρωσης, έχει ολοκληρώσει την 
εκτέλεσή της µε επιτυχία. 

Μια δοσοληψία µπορεί ωστόσο να µεταπέσει σε κατάσταση αποτυχίας (failed state) 
αν κάποιος έλεγχος αποτύχει ή αν ακυρωθεί ενόσω βρίσκεται σε ενεργό κατάσταση. 
Τότε µπορεί να χρειασθεί να ανακληθεί για να αναιρέσει τις επιπτώσεις των πράξεων 
ΕΓΓΡΑΦΗ, σε ό,τι αφορά τη βάση δεδοµένων. Η κατάσταση τερµατισµού (terminated 
sate) αντιστοιχεί στην αποµάκρυνση της δοσοληψίας από το σύστηµα. ∆οσοληψίες 
που αποτυγχάνουν ή ακυρώνονται µπορεί να επανεκκινηθούν αργότερα, είτε 
αυτόµατα είτε αφού υποβληθούν ξανά ως νέες δοσοληψίες. 
 

4.2.2 Ηµερολόγιο Συστήµατος (System Log ή System Journal) 
Προκειµένου να είναι δυνατή η ανάκαµψη από αποτυχίες δοσοληψιών, το σύστηµα 
διατηρεί ένα ηµερολόγιο (log ή journal). Στο ηµερολόγιο καταχωρούνται πληροφορίες 
για όλες τις πράξεις των δοσοληψιών που επηρεάζουν τις τιµές των στοιχείων της 
βάσης δεδοµένων. Αυτές οι πληροφορίες χρειάζονται για να είναι δυνατή η 
ανάκαµψη από αποτυχίες δοσοληψιών. Το ηµερολόγιο φυλάσσεται στο δίσκο και 
έτσι δεν επηρεάζεται από κανένα τύπο αποτυχίας, εκτός από πρόβληµα δίσκου ή 
καταστροφή. Επιπλέον, κατά περιόδους λαµβάνονται εφεδρικά αντίγραφα του 
ηµερολογίου σε ταινίες, για εξασφάλιση έναντι καταστροφικών αποτυχιών. 
Παραθέτουµε τώρα τους τύπους των καταχωρήσεων που εισάγονται στο ηµερολόγιο 
και τη δράση καθεµιάς. Στις καταχωρήσεις αυτές το γράµµα Τ συµβολίζει µία 
µοναδική ταυτότητα δοσοληψίας (transaction-id), η οποία παράγεται αυτόµατα από το 
σύστηµα και χρησιµοποιείται για την αναγνώριση κάθε δοσοληψίας: 

1. [έναρξη_δοσοληψίας, Τ]: Καταχωρεί ότι ξεκίνησε η εκτέλεση της δοσοληψίας Τ. 
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2. [εγγραφή_στοιχείου, Τ, Χ, παλαιά_τιµή, νέα_τιµή]: Καταχωρεί ότι η δοσοληψία 
Τ τροποποίησε την τιµή του στοιχείου Χ της βάσης δεδοµένων από παλαιά_τιµή 
σε νέα_τιµή. 

3. [ανάγνωση_στοιχείου, Τ, Χ]: Καταχωρεί ότι η δοσοληψία Τ έχει διαβάσει την 
τιµή του στοιχείου Χ της βάσης δεδοµένων. 

4. [επικύρωση, Τ]: Καταχωρεί ότι η δοσοληψία Τ έχει ολοκληρωθεί µε επιτυχία και 
επιβεβαιώνει ότι η επίδραση της µπορεί να καταχωρηθεί µόνιµα στη βάση 
δεδοµένων. 

5. [ακύρωση, Τ]: Καταχωρεί ότι η δοσοληψία Τ έχει ακυρωθεί. 

Τα πρωτόκολλα ανάκαµψης που αποφεύγουν διάδοση της ανάκλησης δεν απαιτούν 
να καταγράφονται οι πράξεις ΑΝΑΓΝΩΣΗ στο ηµερολόγιο, ενώ άλλα πρωτόκολλα 
απαιτούν αυτές τις καταχωρήσεις για λόγους ανάκαµψης. Στην πρώτη περίπτωση 
ελαττώνεται η επιβάρυνση καταγραφής των πράξεων στο ηµερολόγιο µια και 
καταχωρούνται λιγότερες πράξεις µόνο οι πράξεις ΕΓΓΡΑΦΗ. Επιπλέον, τα αυστηρά 
πρωτόκολλα απαιτούν απλούστερες καταχωρήσεις ΕΓΓΡΑΦΗ, οι οποίες δεν 
περιλαµβάνουν την τιµή νέα_τιµή. 

Σηµειώνουµε ότι εδώ υποτίθεται πως οι δοσοληψίες δεν µπορούν να εµφωλευθούν. 
Επίσης υποθέτουµε ότι όλες οι µόνιµες αλλαγές στη βάση δεδοµένων γίνονται στα 
πλαίσια δοσοληψιών, εποµένως η έννοια της ανάκαµψης από αποτυχία δοσοληψίας 
ισοδυναµεί µε την αναίρεση ή την επανάληψη κάθε ανακάµψιµης (recoverable) 
πράξης της συγκεκριµένης δοσοληψίας, µε τη βοήθεια του ηµερολογίου. Αν 
καταρρεύσει το σύστηµα, µπορούµε να επαναφέρουµε τη βάση δεδοµένων σε συνεπή 
κατάσταση εξετάζοντας το ηµερολόγιο. ∆εδοµένου ότι το ηµερολόγιο περιέχει µια 
καταχώρηση για κάθε πράξη ΕΓΓΡΑΦΗ που αλλάζει την τιµή κάποιου στοιχείου της 
βάσης δεδοµένων, είναι δυνατόν να αναιρεθεί (undo) η επίδραση των πράξεων 
ΕΓΓΡΑΦΗ της δοσοληψίας Τ, ανατρέχοντας στο ηµερολόγιο και επαναφέροντας τα 
στοιχεία που τροποποιήθηκαν από πράξεις ΕΓΓΡΑΦΗ στην παλαιά τιµή τους. 
Μπορούµε επίσης να επαναλάβουµε (redo) την επίδραση των πράξεων ΕΓΓΡΑΦΗ 
µιας δοσοληψίας Τ σαρώνοντας το ηµερολόγιο και θέτοντας τα στοιχεία που 
τροποποιήθηκαν από κάθε πράξη ΕΓΓΡΑΦΗ της δοσοληψίας Τ στις νέες τους τιµές. 
Η επανάληψη των πράξεων µιας δοσοληψίας µπορεί να απαιτηθεί αν όλες οι 
ενηµερώσεις της έχουν καταχωρηθεί στο ηµερολόγιο, αλλά συµβεί κάποιο σφάλµα 
πριν διασφαλισθεί ότι όλες οι νέες τιµές γράφτηκαν µόνιµα στη βάση δεδοµένων. 
 

4.2.3 Σηµείο Επικύρωσης µιας ∆οσοληψίας 
Μια δοσοληψία Τ φθάνει στο σηµείο επικύρωσής της (commit point) όταν όλες οι 
πράξεις της που προσπελαύνουν τη βάση δεδοµένων έχουν εκτελεσθεί επιτυχώς και η 
επίδραση όλων των πράξεων της δοσοληψίας στη βάση δεδοµένων έχει καταχωρηθεί 
στο ηµερολόγιο. Μια δοσοληψία που πέρασε το σηµείο επικύρωσης καλείται 
επικυρωµένη (commited) και θεωρείται ότι η επίδρασή της έχει καταχωρηθεί µόνιµα 
στη βάση δεδοµένων. Η δοσοληψία τότε εισάγει µια καταχώρηση [επικύρωση, Τ] στο 
ηµερολόγιο. Αν παρουσιαστεί αποτυχία συστήµατος, διατρέχουµε το ηµερολόγιο από 
το τέλος προς την αρχή αναζητώντας τις δοσοληψίες Τ που έχουν εισάγει µια 
καταχώρηση [έναρξη_δοσοληψίας, Τ] στο ηµερολόγιο αλλά όχι και την καταχώρηση 
[επικύρωση, Τ]. Οι δοσοληψίες αυτές πρέπει να ανακληθούν, έτσι ώστε να 
αναιρεθούν οι επιδράσεις τους στη βάση δεδοµένων. Αυτό αποτελεί τµήµα της 
διαδικασίας ανάκαµψης. Οι δοσοληψίες που έχουν εισάγει την καταχώρηση 
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επικύρωσής τους στο ηµερολόγιο πρέπει να έχουν εισάγει επίσης και όλες τις πράξεις 
ΕΓΓΡΑΦΗ που εκτέλεσαν (στην αντίθετη περίπτωση δεν θα ήταν επικυρωµένες), 
συνεπώς οι επιδράσεις τους στη βάση δεδοµένων µπορούν να επαναληφθούν µε βάση 
τις καταχωρήσεις του ηµερολογίου. 

Σηµειώνουµε ότι το αρχείο του ηµερολόγιου πρέπει να αποθηκεύεται στο δίσκο. Η 
ενηµέρωση ενός αρχείου στο δίσκο περιλαµβάνει αντιγραφή του κατάλληλου µπλοκ 
από το δίσκο σε µια ενδιάµεση περιοχή µνήµης, ενηµέρωση της ενδιάµεσης περιοχής 
και αντιγραφή της ενδιάµεσης περιοχής από τη µνήµη στο δίσκο. Συνηθίζεται να 
παραµένουν τα µπλοκ του αρχείου ηµερολόγιου στην κύρια µνήµη µέχρι να γεµίσουν 
από καταχωρήσεις έτσι ώστε να γράφονται µία φορά στο δίσκο, αντί να γράφονται 
στο δίσκο κάθε φορά που προστίθεται µια καταχώρηση στο ηµερολόγιο. Με τον 
τρόπο αυτό αποφεύγεται η επιβάρυνση της πολλαπλής εγγραφής στο δίσκο του ίδιου 
µπλοκ αρχείου. Αν καταρρεύσει το σύστηµα, κατά τη διαδικασία ανάκαµψης θα 
ληφθούν υπόψη µόνο οι καταχωρήσεις ηµερολογίου που έχουν γραφεί στο δίσκο, 
διότι τα περιεχόµενα της µνήµης µπορεί να χαθούν. Εποµένως, πριν µια δοσοληψία 
φθάσει στο σηµείο επικύρωσής της, τµήµατα του ηµερολογίου που δεν έχουν γραφεί 
ακόµη στο δίσκο πρέπει να γραφούν άµεσα. Η διαδικασία αυτή καλείται 
εξαναγκαστική εγγραφή (force-writing) του αρχείου ηµερολόγιου πριν επικυρωθεί µια 
δοσοληψία. 
  

4.2.4 Σηµεία Ελέγχου στο Ηµερολόγιο Συστήµατος 
Ένα άλλο είδος καταχώρησης στο ηµερολόγιο καλείται σηµείο ελέγχου (checkpoint). 
Μια εγγραφή [σηµείο_ελέγχου] εισάγεται στο ηµερολόγιο περιοδικά, όταν το 
σύστηµα καταχωρεί στα αρχεία της βάσης δεδοµένων την επίδραση όλων των 
πράξεων ΕΓΓΡΑΦΗ των επικυρωµένων δοσοληψιών. Εποµένως, για όλες τις 
δοσοληψίες που έχουν εισάγει στο ηµερολόγιο την καταχώρηση [επικύρωση, Τ] πριν 
από µια καταχώρηση [σηµείο_ελέγχου] δεν είναι απαραίτητο να επαναληφθούν οι 
πράξεις ΕΓΓΡΑΦΗ σε περίπτωση κατάρρευσης του συστήµατος.  

Ο διαχειριστής ανάκαµψης του Σ∆Β∆ πρέπει να καθορίζει τα διαστήµατα εισαγωγής 
σηµείων ελέγχου. Το διάστηµα µπορεί να αντιστοιχεί σε χρόνο – π.χ. κάθε λ λεπτά – 
ή σε ένα πλήθος δ από δοσοληψίες που επικυρώθηκαν από τη στιγµή εισαγωγής του 
τελευταίου σηµείου ελέγχου. Οι τιµές των λ και δ αποτελούν παραµέτρους του 
συστήµατος. Η εισαγωγή ενός σηµείου ελέγχου συνίσταται στις ακόλουθες ενέργειες: 

1. Προσωρινή αναστολή εκτέλεσης των δοσοληψιών. 

2. Εξαναγκαστική εγγραφή όλων των πράξεων ενηµέρωσης των επικυρωµένων 
δοσοληψιών από τις ενδιάµεσες περιοχές της κύριας µνήµης στο δίσκο. 

3. Εισαγωγή µιας εγγραφής [σηµείο_ελέγχου] στο ηµερολόγιο και εξαναγκαστική 
εγγραφή του ηµερολογίου στο δίσκο. 

4. Συνέχιση της εκτέλεσης των δοσοληψιών. 

Μια καταχώρηση σηµείου ελέγχου στο ηµερολόγιο µπορεί να περιλαµβάνει επίσης 
και άλλες πληροφορίες, όπως µια λίστα µε τις ταυτότητες των ενεργών δοσοληψιών 
και τις θέσεις (διευθύνσεις) της πρώτης και της πιο πρόσφατης (τελευταίας) εγγραφής 
στο ηµερολόγιο για κάθε ενεργό δοσοληψία. Αυτό µπορεί να βοηθήσει στην 
ακύρωση των πράξεων µιας δοσοληψίας, σε περίπτωση που η δοσοληψία πρέπει να 
ανακληθεί. 
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4.3 ΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ∆ΟΣΟΛΗΨΙΩΝ 
Οι ατοµικές δοσοληψίες πρέπει να έχουν διάφορες ιδιότητες που συχνά αναφέρονται 
ως ιδιότητες ACID. Οι ιδιότητες ACID πρέπει να διασφαλίζονται από τις µεθόδους 
ελέγχου συνδροµικότητας και ανάκαµψης του Σ∆Β∆, και είναι οι εξής: 

1. Ατοµικότητα (Atomicity): µια δοσοληψία είναι µια ατοµική µονάδα επεξεργασίας, 
η οποία είτε εκτελείται εξ ολοκλήρου είτε δεν εκτελείται καθόλου. 

2. ∆ιατήρηση της συνέπειας (Consistency preservation): η σωστή εκτέλεση µιας 
δοσοληψίας οδηγεί τη βάση δεδοµένων από µια συνεπή κατάσταση σε µια άλλη. 

3. Αποµόνωση (Isolation): µια δοσοληψία δεν κοινοποιεί τις ενηµερώσεις της στις 
άλλες δοσοληψίες πριν επικυρωθεί. Όταν η ιδιότητα αυτή επιβάλλεται αυστηρά, 
λύνεται το πρόβληµα της προσωρινής ενηµέρωσης και δεν είναι αναγκαία η διάδοση 
των ακυρώσεων των δοσοληψιών. 

4. ∆ιάρκεια (Durability) ή µονιµότητα: αν µια δοσοληψία τροποποιήσει τη βάση 
δεδοµένων και οι αλλαγές επικυρωθούν, οι αλλαγές αυτές δεν είναι δυνατόν να 
χαθούν λόγω µεταγενέστερης αποτυχίας. 

Η ιδιότητα της ατοµικότητας απαιτεί την εκτέλεση των δοσοληψιών µέχρι 
ολοκλήρωσης. Η εξασφάλιση της ατοµικότητας είναι υπευθυνότητα της µεθόδου 
ανάκαµψης. Αν µια δοσοληψία αποτύχει να ολοκληρωθεί για κάποιο λόγο, όπως 
κατάρρευση του συστήµατος κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της δοσοληψίας, η µέθοδος 
ανάκαµψης πρέπει να αναιρέσει κάθε επίδραση της δοσοληψίας στη βάση 
δεδοµένων. 

Η ιδιότητα της διατήρησης της συνέπειας θεωρείται γενικά υπευθυνότητα των 
προγραµµατιστών, οι οποίοι γράφουν τα προγράµµατα βάσης δεδοµένων ή του 
τµήµατος του Σ∆Β∆ που επιβάλλει τους περιορισµούς ακεραιότητας. Υπενθυµίζουµε 
ότι µια κατάσταση της βάσης δεδοµένων είναι µια συλλογή όλων των αποθηκευµένων 
δεδοµένων (τιµών) στη βάση, σε κάποια δεδοµένη χρονική στιγµή. Μια συνεπής 
κατάσταση της βάσης δεδοµένων ικανοποιεί τους περιορισµούς που ορίζονται στο 
σχήµα, καθώς και κάθε άλλον περιορισµό που πρέπει να ισχύει στη βάση δεδοµένων. 
Ένα πρόγραµµα βάσης δεδοµένων πρέπει να γραφεί κατά τρόπο που να εξασφαλίζει 
ότι, αν η βάση δεδοµένων βρίσκεται σε συνεπή κατάσταση πριν εκτελεσθεί η 
δοσοληψία, θα βρίσκεται σε συνεπή κατάσταση και µετά την ολοκλήρωση της 
εκτέλεσης της δοσοληψίας, υποθέτοντας ότι δεν υπάρχουν αλληλοπαρεµβολές µε 
άλλες δοσοληψίες. 

Η αποµόνωση διασφαλίζεται από τη µέθοδο ελέγχου συνδροµικότητας. Έχουν γίνει 
προσπάθειες να ορισθεί το επίπεδο ή ο βαθµός αποµόνωσης µιας δοσοληψίας. Μια 
δοσοληψία έχει βαθµό αποµόνωσης 0 (µηδέν) αν δεν επικαλύπτει (overwrite) τις 
ασταθείς αναγνώσεις (dirty reads) δοσοληψιών µε υψηλότερο βαθµό. Μια δοσοληψία 
µε βαθµό αποµόνωσης 1 (ένα) δεν παρουσιάζει απώλειες ενηµερώσεων. Στο βαθµό 
αποµόνωσης 2 δεν εµφανίζονται απώλειες ενηµερώσεων ούτε ασταθείς αναγνώσεις. 
Τέλος, ο βαθµός αποµόνωσης 3 (που ονοµάζεται επίσης πραγµατική αποµόνωση) 
περιλαµβάνει, πέραν των ιδιοτήτων του επιπέδου 2, επαναλήψιµες αναγνώσεις 
(repeatable reads). Η ιδιότητα της διάρκειας αποτελεί υπευθυνότητα της µεθόδου 
ανάκαµψης. 
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4.4 ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ 
Όταν οι δοσοληψίες εκτελούνται συνδροµικά µε διαπεπλεγµένο τρόπο, η διάταξη 
εκτέλεσης των πράξεων των διαφόρων δοσοληψιών σχηµατίζει µια ακολουθία 
γνωστή ως χρονοπρόγραµµα (ή χρονικό) δοσοληψιών. Στο Εδάφιο αυτό ορίζουµε 
πρώτα την έννοια του χρονοπρογράµµατος και στη συνέχεια χαρακτηρίζουµε τους 
τύπους των χρονοπρογραµµάτων, ανάλογα µε το πόσο διευκολύνουν την ανάκαµψη 
σε περίπτωση εµφάνισης αποτυχίας. Στο επόµενο Εδάφιο χαρακτηρίζουµε τα 
χρονοπρογράµµατα µε βάση την αλληλοπαρεµβολή των δοσοληψιών που 
συµµετέχουν, εισάγοντας τις έννοιες της σειριοποιησιµότητας και των 
σειριοποιήσιµων χρονοπρογραµµάτων. 
 

4.4.1 Χρονοπρογράµµατα (Χρονικά) ∆οσοληψιών 
Χρονοπρόγραµµα (ή χρονικό) S των δοσοληψιών T1, Τ2, ..., Τn είναι µια διάταξη των 
πράξεων των δοσοληψιών η οποία υπόκειται στον περιορισµό ότι, για κάθε 
δοσοληψία Τi που συµµετέχει στο S, οι πράξεις της Tj στο S πρέπει να εµφανισθούν 
µε την ίδια σειρά που εµφανίζονται στην Τi. Σηµειώνουµε, ωστόσο, ότι πράξεις από 
άλλες δοσοληψίες Tj είναι δυνατόν να διαπλέκονται µε τις πράξεις της Tj στο S. Για 
την ώρα, θεωρούµε ότι η διάταξη των πράξεων στο S είναι µια ολική διάταξη, αν και 
είναι δυνατόν να χρησιµοποιήσουµε χρονοπρογράµµατα των οποίων οι πράξεις 
σχηµατίζουν µερικές διατάξεις (όπως εξετάζεται στη συνέχεια). 

Η Εικόνα 4.3(α) και (β) παρουσιάζει δύο πιθανά χρονοπρογράµµατα για τις 
δοσοληψίες Τ1 και Τ2. Για λόγους ανάκαµψης και ελέγχου συνδροµικότητας 
ενδιαφερόµαστε κυρίως για τις πράξεις ανάγνωση_στοιχείου και εγγραφή_στοιχείου 
των δοσοληψιών, καθώς και για τις πράξεις ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ και ΑΚΥΡΩΣΗ. Ένας 
στενογραφικός συµβολισµός για την περιγραφή ενός χρονοπρογράµµατος 
χρησιµοποιεί τα σύµβολα r, w, c και a για τις πράξεις ανάγνωση_στοιχείου 
(read_item), εγγραφή_στοιχείου (write_item), επικύρωση (commit) και ακύρωση 
(abort) αντίστοιχα, επισυνάπτοντας ως δείκτη την ταυτότητα της δοσοληψίας σε κάθε 
πράξη στο χρονοπρόγραµµα. Σύµφωνα µε το συµβολισµό αυτό, το στοιχείο Χ της 
βάσης δεδοµένων που διαβάζεται ή γράφεται ακολουθεί τις πράξεις r και w εντός 
παρενθέσεων. Για παράδειγµα, το χρονοπρόγραµµα της Εικόνας 4.3(α), το οποίο θα 
συµβολίσουµε µε Sα, µπορεί να γραφεί ως ακολούθως όταν συµπληρωθεί µε τις 
πράξεις επικύρωσης: 

Sa: r1(Χ); r2(X); wl(X); r1(Υ); w2(X); c2; w1(Y); c1; 

Παροµοίως, το χρονοπρόγραµµα της Εικόνας 4.3(β), το οποίο θα το συµβολίσουµε 
Sβ, µπορεί να γραφεί ως ακολούθως αν υποθέσουµε ότι η δοσοληψία Τ1 ακυρώνεται 
µετά την πράξη ανάγνωση_στοιχείου(Υ): 

Sβ: r1(Χ); w1(X); r2(X); w2(X); c2; r1(Υ); a1; 

∆ύο πράξεις σ’ ένα χρονοπρόγραµµα λέµε ότι συγκρούονται αν ανήκουν σε 
διαφορετικές δοσοληψίες, προσπελαύνουν το ίδιο στοιχείο Χ και τουλάχιστον µία 
από τις δύο πράξεις είναι η εγγραφή_στοιχείου (Χ). Για παράδειγµα, στο 
χρονοπρόγραµµα Sα οι πράξεις r1(X) και w2(X) συγκρούονται, όπως και οι πράξεις 
r2(Χ) και w1(X) και οι πράξεις W1(X) και w2(X). Ωστόσο οι πράξεις r1(X) και r2(Χ) 
δεν συγκρούονται, διότι και οι δύο είναι πράξεις ανάγνωσης. Επίσης, οι πράξεις 
w2(X) και w1(Y) δεν συγκρούονται επειδή εφαρµόζονται σε διαφορετικά δεδοµένα, 
τα Χ και Υ. 
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Ένα χρονοπρόγραµµα S των δοσοληψιών T1,Τ2,...,Τn καλείται πλήρες 
χρονοπρόγραµµα αν ισχύουν οι κατωτέρω συνθήκες: 

1. Οι πράξεις στο S είναι ακριβώς οι πράξεις στις Τ1,Τ2,...,Τn 
συµπεριλαµβανοµένης µιας πράξης επικύρωσης ή ακύρωσης ως τελευταίας 
πράξης για κάθε δοσοληψία στο χρονοπρόγραµµα. 

2. Για κάθε ζεύγος πράξεων από την ίδια δοσοληψία Ti, η σειρά εµφάνισής τους 
στο S είναι ίδια µε τη σειρά εµφάνισής τους στην Ti. 

3. Για κάθε ζεύγος συγκρουόµενων πράξεων, µία από τις δύο πρέπει να βρίσκεται 
πριν από την άλλη στο χρονοπρόγραµµα. 

Οι ανωτέρω συνθήκες επιτρέπουν σε δύο µη συγκρουόµενες πράξεις να εµφανίζονται 
στο χρονοπρόγραµµα χωρίς να ορίζεται ποια θα είναι πρώτη, οδηγώντας έτσι στον 
ορισµό του χρονοπρογράµµατος ως µερική διάταξη των πράξεων των δοσοληψιών. 
Ωστόσο, πρέπει να ορισθεί στο χρονοπρόγραµµα µια ολική διάταξη για κάθε ζεύγος 
συγκρουόµενων πράξεων (συνθήκη 3) και για κάθε ζεύγος πράξεων από την ίδια 
δοσοληψία (συνθήκη 2). Η συνθήκη 1 απλά ορίζει ότι όλες οι πράξεις στις 
δοσοληψίες πρέπει να εµφανίζονται σε ένα πλήρες χρονοπρόγραµµα. ∆εδοµένου ότι 
κάθε δοσοληψία είτε επικυρώνεται είτε ακυρώνεται, ένα πλήρες χρονοπρόγραµµα δεν 
περιέχει ενεργές δοσοληψίες.   

Γενικά, είναι δύσκολο να διαµορφωθούν πλήρη χρονοπρογράµµατα σε ένα σύστηµα 
επεξεργασίας δοσοληψιών, διότι υποβάλλονται συνεχώς νέες δοσοληψίες στο 
σύστηµα. Εποµένως, είναι χρήσιµο να ορίσουµε την έννοια της επικυρωµένης 
προβολής C(S) ενός χρονοπρογράµµατος S η οποία περιλαµβάνει µόνο τις πράξεις 
στο S που ανήκουν σε επικυρωµένες δοσοληψίες -δηλαδή, τις δοσοληψίες Ti για τις 
οποίες η πράξη επικύρωσης ci ανήκει στο S. 
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4.4.2 Χαρακτηρισµός των Χρονοπρογραµµάτων µε Βάση τη ∆υνατότητα 
Ανάκαµψης 

Για µερικά χρονοπρογράµµατα είναι εύκολη η ανάκαµψη από αποτυχίες δοσοληψιών 
ενώ για άλλα χρονοπρογράµµατα η διαδικασία ανάκαµψης µπορεί να είναι αρκετά 
περίπλοκη. Εποµένως, είναι σηµαντικό να χαρακτηρισθούν οι τύποι των 
χρονοπρογραµµάτων για τους οποίους είναι δυνατή η ανάκαµψη, καθώς και εκείνοι 
για τους οποίους η ανάκαµψη είναι σχετικά απλή. Πρώτα θα θέλαµε να 
εξασφαλίσουµε ότι αν µια δοσοληψία Τ επικυρωθεί δεν θα χρειασθεί ποτέ να 
ανακληθεί. Τα χρονοπρογράµµατα που ικανοποιούν αυτό το κριτήριο καλούνται 
χρονοπρογράµµατα µε δυνατότητα ανάκαµψης. 

Ένα χρονοπρόγραµµα S λέγεται ότι έχει δυνατότητα ανάκαµψης αν καµία δοσοληψία 
Τ στο S δεν επικυρώνεται έως ότου επικυρωθούν όλες οι δοσοληψίες Τ΄ οι οποίες 
τροποποίησαν ένα δεδοµένο που διαβάζει η Τ. Λέµε ότι µια δοσοληψία Τ διαβάζει 
από µια δοσοληψία Τ΄ σε ένα χρονοπρόγραµµα S, αν κάποιο στοιχείο Χ γράφεται 
πρώτα από την Τ΄ και στη συνέχεια διαβάζεται από την Τ. Στο χρονοπρόγραµµα S η 
Τ΄ δεν πρέπει να ακυρωθεί πριν η Τ διαβάσει το στοιχείο Χ και δεν πρέπει να 
υπάρχουν δοσοληψίες που γράφουν το στοιχείο Χ αφού το γράψει η Τ΄ και πριν το 
διαβάσει η Τ (εκτός αν οι δοσοληψίες αυτές, εφόσον υπάρχουν, ακυρωθούν πριν η Τ 
διαβάσει το Χ). 

Το χρονοπρόγραµµα Sα που παρουσιάστηκε στο προηγούµενο Εδάφιο έχει 
δυνατότητα ανάκαµψης. Αντίθετα, θεωρήστε τα δύο (µερικά) χρονοπρογράµµατα Sγ 
και Sδ που ακολουθούν: 

Sγ: r1(Χ); wl(X); r2(X); r1(Υ); w2(X); c2; a1; 

Sδ: r1(X); wl(X); r2(X); r1(Υ); w2(X); wl(Y); cl; c2; 

To Sγ δεν έχει δυνατότητα ανάκαµψης διότι η δοσοληψία Τ2 διαβάζει το στοιχείο Χ 
από την Τ1 και ακολούθως η Τ2 επικυρώνεται πριν επικυρωθεί η T1. Αν η Τ1 
ακυρωθεί µετά την πράξη c2 στο Sγ, τότε η τιµή του Χ που διάβασε η Τ2 δεν είναι 
πλέον έγκυρη και η Τ2 πρέπει να ακυρωθεί αφού έχει ήδη επικυρωθεί, µε αποτέλεσµα 
να µην έχει το χρονοπρόγραµµα δυνατότητα ανάκαµψης. Για να έχει δυνατότητα 
ανάκαµψης το χρονοπρόγραµµα πρέπει η πράξη c2 στο Sγ να αναβληθεί έως ότου 
επικυρωθεί η Τ1 όπως φαίνεται στο Sδ. 

Σε ένα χρονοπρόγραµµα µε δυνατότητα ανάκαµψης δεν παρουσιάζεται ποτέ ανάγκη 
ανάκλησης µιας επικυρωµένης δοσοληψίας. Μπορεί ωστόσο να παρουσιαστεί ένα 
φαινόµενο που είναι γνωστό ως διαδιδόµενη ανάκληση (ή διαδιδόµενη ακύρωση), 
όπου µια µη επικυρωµένη δοσοληψία πρέπει να ανακληθεί, διότι διάβασε κάποιο 
στοιχείο από µια δοσοληψία που απέτυχε. Αυτό συµβαίνει στο χρονοπρόγραµµα Sε, 
όπου η δοσοληψία Τ2 πρέπει να ανακληθεί διότι διάβασε το στοιχείο Χ από την Τ1 
και στη συνέχεια η Τ1 ακυρώθηκε: 

Sε: r1(X); w1(X); r2(X); r1(Y); w2(X); w1(Y); a1; 

∆εδοµένου ότι η διάδοση της ανάκλησης µπορεί να είναι αρκετά χρονοβόρα –αφού 
πολλές δοσοληψίες µπορεί να ανακληθούν- είναι σηµαντικό να προσδιορισθούν τα 
χρονοπρογράµµατα όπου εξασφαλίζεται ότι το φαινόµενο αυτό δεν θα εµφανιστεί. 
Ένα χρονοπρόγραµµα λέµε ότι αποφεύγει τη διάδοση ανακλήσεων αν κάθε 
δοσοληψία στο χρονοπρόγραµµα διαβάζει µόνο στοιχεία που έχουν γραφεί από 
επικυρωµένες δοσοληψίες. Στην περίπτωση αυτή, όλα τα στοιχεία που διαβάζονται θα 
είναι επικυρωµένα και εποµένως δεν θα εµφανιστεί διάδοση ανακλήσεων. Για να 
ικανοποιηθεί αυτό το κριτήριο, η εντολή r2(X) στο χρονοπρόγραµµα Sε πρέπει να 
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αναβληθεί µέχρι να επικυρωθεί η Τ1 (ή να ακυρωθεί), καθυστερώντας έτσι την Τ2, 
αλλά εξασφαλίζοντας ότι δεν θα εµφανιστεί διάδοση ανακλήσεων αν ακυρωθεί η T1. 

Τέλος υπάρχει ένα τρίτο, πιο περιοριστικό είδος χρονοπρογράµµατος που καλείται 
αυστηρό χρονοπρόγραµµα και στο οποίο οι δοσοληψίες δεν µπορούν ούτε να 
διαβάσουν ούτε να γράψουν ένα στοιχείο Χ έως ότου επικυρωθεί (ή ακυρωθεί) η 
τελευταία δοσοληψία που έγραψε το Χ. Τα αυστηρά χρονοπρογράµµατα απλοποιούν 
τη διαδικασία αναίρεσης των πράξεων εγγραφής, ανάγοντάς τη σε ζήτηµα 
αποκατάστασης του πρότερου αποτυπώµατος (before image) ενός δεδοµένου Χ, το 
οποίο είναι η τιµή που είχε το Χ πριν από την ακυρωθείσα πράξη εγγραφής. Αυτή η 
απλή διαδικασία είναι δυνατόν να µην οδηγεί σε σωστά αποτελέσµατα αν το 
χρονοπρόγραµµα δεν είναι αυστηρό. Για παράδειγµα, θεωρήστε το χρονοπρόγραµµα 
Sστ: 

Sστ: w1(X,5); w2(X,8); α1; 

Υποθέστε ότι η τιµή του Χ ήταν αρχικά 9, που είναι το πρότερο αποτύπωµα που 
βρίσκεται αποθηκευµένο στο ηµερολόγιο του συστήµατος µαζί µε την πράξη w1(X, 
5). Αν η Τ1, ακυρωθεί, όπως συµβαίνει στο Sστ, η διαδικασία ανάκαµψης που 
αποκαθιστά το πρότερο αποτύπωµα µιας ακυρωµένης πράξεως εγγραφής θα 
επαναφέρει την τιµή του Χ σε 9, παρ’ ότι έχει ήδη αλλαχθεί σε 8 από τη δοσοληψία 
Τ2, µε αποτέλεσµα να οδηγηθούµε τελικά σε λανθασµένα αποτελέσµατα. Μολονότι 
το Sστ αποφεύγει τη διάδοση των ανακλήσεων, δεν είναι αυστηρό χρονοπρόγραµµα, 
αφού επιτρέπει στην Τ2 να γράψει το στοιχείο Χ παρ’ ότι η δοσοληψία Τ1 η οποία 
είναι η τελευταία που έγραψε το Χ, δεν έχει επικυρωθεί (ή ακυρωθεί) ακόµη. Ένα 
αυστηρό χρονοπρόγραµµα δεν παρουσιάζει αυτό το πρόβληµα: έχει δυνατότητα 
ανάκαµψης και αποφεύγει τη διάδοση ανακλήσεων. 

Χαρακτηρίσαµε τα χρονοπρογράµµατα µε βάση τη δυνατότητα ανάκαµψης. στο 
επόµενο Εδάφιο χαρακτηρίζουµε τους τύπους των χρονοπρογραµµάτων που 
θεωρούνται σωστοί όταν εκτελούνται ταυτόχρονες δοσοληψίες. Αυτά τα 
χρονοπρογράµµατα καλούνται σειριοποιήσιµα χρονοπρογράµµατα. 

 

4.5 ΣΕΙΡΙΟΠΟΙΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
Υποθέστε ότι δύο χρήστες -υπάλληλοι κρατήσεων αεροπορικής εταιρείας- 
υποβάλλουν στο Σ∆Β∆ τις δοσοληψίες Τ1 και Τ2 της Εικόνας 4.2 περίπου την ίδια 
χρονική στιγµή. Αν δεν επιτρέπεται διαπλοκή, υπάρχουν µόνο δύο δυνατοί τρόποι 
διάταξης των πράξεων των δύο δοσοληψιών που θα εκτελεστούν: 

1. Εκτέλεση όλων των πράξεων της Τ1 (σε σειρά) ακολουθούµενη από την 
εκτέλεση όλων των πράξεων της δοσοληψίας Τ2 (σε σειρά). 

2. Εκτέλεση όλων των πράξεων της Τ2 (σε σειρά) ακολουθούµενη από την 
εκτέλεση όλων των πράξεων της δοσοληψίας T1 (σε σειρά). 

Οι δύο αυτοί εναλλακτικοί τρόποι απεικονίζονται στην Εικόνα 4.5(α) και (β) 
αντίστοιχα. Αν επιτρέπεται διαπλοκή των πράξεων, υπάρχουν πολλές πιθανές 
διατάξεις σύµφωνα µε τις οποίες το σύστηµα µπορεί να εκτελέσει τις επιµέρους 
πράξεις των δοσοληψιών. ∆ύο πιθανά χρονοπρογράµµατα παρουσιάζονται στην 
Εικόνα 4.5(γ). 

Ένας σηµαντικός τοµέας του ελέγχου συνδροµικότητας, που ονοµάζεται θεωρία 
σειριοποιησιµότητας, προσπαθεί να προσδιορίσει ποια χρονοπρογράµµατα είναι 
«σωστά» και ποια όχι, και να αναπτύξει τεχνικές που διαµορφώνουν µόνο σωστά 
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χρονοπρογράµµατα. Το παρόν Εδάφιο ορίζει τη σειριοποιησιµότητα των 
χρονοπρογραµµάτων, παρουσιάζει τµήµατα της θεωρίας αυτής και εξετάζει πώς 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί στην πράξη. 

 

4.5.1 Σειριακά, µη Σειριακά και Σειριοποιήσιµα Βάσει Αντιθέσεων 
Χρονοπρογράµµατα 

Η Εικόνα 4.5 παρουσιάζει διάφορα πιθανά χρονοπρογράµµατα για τις δοσοληψίες T1 
και Τ2 της Εικόνας 4.2. Τα χρονοπρογράµµατα Α και Β στην Εικόνα 4.5(α) και (β) 
καλούνται σειριακά χρονοπρογράµµατα, διότι οι πράξεις κάθε δοσοληψίας 
εκτελούνται διαδοχικά, χωρίς παρεµβολή πράξεων από την άλλη δοσοληψία. Σε ένα 
σειριακό χρονοπρόγραµµα ολόκληρες δοσοληψίες εκτελούνται µε σειριακή διάταξη: 
η Τ1 ακολουθούµενη από την Τ2 στην Εικόνα 4.5(α) και η Τ2 ακολουθούµενη από 
την Τ1 στην Εικόνα 4.5(β). Τα χρονοπρογράµµατα Γ και ∆ στην Εικόνα 4.5(γ) 
καλούνται µη σειριακά, διότι σε κάθε ακολουθία διαπλέκονται πράξεις από τις δύο 
δοσοληψίες.   

 
Εικόνα 4.5: Μερικά χρονοπρογράµµατα που περιλαµβάνουν τις δοσοληψίες Τ1 και Τ2. (α) 
Χρονοπρόγραµµα Α: η Τ1 ακολουθούµενη από την Τ2 (β) Χρονοπρόγραµµα Β: η Τ2 
ακολουθούµενη από την Τ1 (γ) ∆υο χρονοπρογράµµατα µε διαπλεκόµενες πράξεις. 

Τυπικά ένα χρονοπρόγραµµα S είναι σειριακό αν, για κάθε δοσοληψία Τ που 
συµµετέχει στο χρονοπρόγραµµα, όλες οι πράξεις της Τ εκτελούνται διαδοχικά στο 
χρονοπρόγραµµα. Στην αντίθετη περίπτωση το χρονοπρόγραµµα καλείται µη 
σειριακό. Μια λογική υπόθεση που µπορούµε να κάνουµε, αν θεωρήσουµε τις 
δοσοληψίες ανεξάρτητες, είναι ότι κάθε σειριακό χρονοπρόγραµµα θεωρείται σωστό. 
Αυτό ισχύει διότι υποθέτουµε ότι κάθε δοσοληψία είναι σωστή αν εκτελεσθεί 
µεµονωµένα (βάσει της ιδιότητας διατήρησης της συνέπειας) και ότι δεν υπάρχουν 
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αλληλεξαρτήσεις µεταξύ των δοσοληψιών. Εποµένως, δεν έχει σηµασία ποια 
δοσοληψία εκτελείται πρώτη: αν κάθε δοσοληψία εκτελείται από την αρχή µέχρι το 
τέλος χωρίς την παρεµβολή πράξεων από άλλες δοσοληψίες, έχουµε σωστό τελικό 
αποτέλεσµα στη βάση δεδοµένων. Το πρόβληµα µε τα σειριακά χρονοπρογράµµατα 
είναι ότι περιορίζουν τη συνδροµικότητα ή τη διαπλοκή των πράξεων. Αν σε ένα 
σειριακό χρονοπρόγραµµα µια δοσοληψία περιµένει την ολοκλήρωση µιας πράξης 
εισόδου / εξόδου, δεν µπορούµε να µετάγουµε την ΚΜΕ (Κεντρική Μονάδα 
Επεξεργασίας) σε κάποια άλλη δοσοληψία, σπαταλώντας έτσι πολύτιµο χρόνο ΚΜΕ 
και καθιστώντας τα σειριακά χρονοπρογράµµατα µη αποδεκτά. 

Ως παράδειγµα, θεωρείστε τα χρονοπρογράµµατα στην Εικόνα 4.5 και υποθέστε ότι 
οι αρχικές τιµές των στοιχείων της βάσης δεδοµένων είναι Χ=90. Υ=90 και ότι Ν=3 
και Μ=2. Μετά την εκτέλεση των δοσοληψιών Τ1 και Τ2 θα περιµέναµε ότι οι τιµές 
στη βάση δεδοµένων θα είναι Χ=89 και Υ=93, σύµφωνα µε τη σηµασιολογία των 
δοσοληψιών. Είναι βέβαιο ότι εκτελώντας οποιοδήποτε από τα χρονοπρογράµµατα Α 
ή Β προκύπτουν σωστά αποτελέσµατα. Τώρα θεωρήστε τα µη σειριακά 
χρονοπρογράµµατα Γ και ∆. Το χρονοπρόγραµµα Γ (όµοιο µε αυτό της Εικόνας 
4.3(α)) δίνει τα αποτελέσµατα Χ=92 και Υ=93, όπου η τιµή του Χ είναι λάθος, ενώ το 
χρονοπρόγραµµα ∆ δίνει σωστά αποτελέσµατα. 

Το χρονοπρόγραµµα Γ οδηγεί σε λάθος αποτέλεσµα λόγω του προβλήµατος της 
απώλειας ενηµέρωσης. Η δοσοληψία Τ2 διαβάζει την τιµή του Χ πριν αλλαχθεί από 
τη δοσοληψία T1, εποµένως µόνον η επίδραση της Τ2 στο Χ αντικατοπτρίζεται στη 
βάση δεδοµένων. Η επίδραση της Τ1 στο Χ χάνεται όταν επικαλύπτεται από την Τ2, 
οδηγώντας σε λανθασµένο αποτέλεσµα για το στοιχείο Χ. Ωστόσο, µερικά µη 
σειριακά χρονοπρογράµµατα, όπως το χρονοπρόγραµµα ∆, δίνουν το αναµενόµενο 
σωστό αποτέλεσµα. Θα θέλαµε να προσδιορίσουµε ποια από τα µη σειριακά 
χρονοπρογράµµατα δίνουν πάντα σωστό αποτέλεσµα και ποια µπορεί να οδηγήσουν 
σε λάθος αποτελέσµατα. Για το συγκεκριµένο διαχωρισµό των χρονοπρογραµµάτων 
χρησιµοποιείται η έννοια της σειριοποιησιµότητας των χρονοπρογραµµάτων. 

Ένα χρονοπρόγραµµα S από n δοσοληψίες είναι σειριοποιήσιµο αν είναι ισοδύναµο µε 
κάποιο σειριακό χρονοπρόγραµµα των ίδιων n δοσοληψιών. Θα ορίσουµε στη 
συνέχεια την έννοια της ισοδυναµίας δοσοληψιών. Σηµειώνουµε ότι για n 
δοσοληψίες υπάρχουν (n)! πιθανά σειριακά χρονοπρογράµµατα και πολύ 
περισσότερα πιθανά µη σειριακά χρονοπρογράµµατα. Μπορούµε να σχηµατίσουµε 
δύο ξένες µεταξύ τους οµάδες µη σειριακών χρονοπρογραµµάτων: αυτά που είναι 
ισοδύναµα µε ένα σειριακό χρονοπρόγραµµα (ή και περισσότερα) και εποµένως είναι 
σειριοποιήσιµα και αυτά που δεν είναι ισοδύναµα µε κάποιο σειριακό 
χρονοπρόγραµµα και εποµένως δεν είναι σειριοποιήσιµα. 

Ο χαρακτηρισµός ενός µη σειριακού χρονοπρογράµµατος ως σειριοποιήσιµου είναι 
ισοδύναµος µε το χαρακτηρισµό του ως σωστού, διότι είναι ισοδύναµο µε κάποιο 
σειριακό χρονοπρόγραµµα το οποίο θεωρείται σωστό. Πότε όµως δύο 
χρονοπρογράµµατα θεωρούνται «ισοδύναµα»; Υπάρχουν διάφοροι τρόποι ορισµού 
της ισοδυναµίας χρονοπρογραµµάτων. Ο απλούστερος, αλλά και λιγότερο 
ικανοποιητικός, ορισµός της ισοδυναµίας χρονοπρογραµµάτων συνίσταται στη 
σύγκριση της επίδρασης των χρονοπρογραµµάτων στη βάση δεδοµένων. ∆ύο χρονικά 
καλούνται ισοδυνάµου αποτελέσµατος αν παράγουν την ίδια τελική κατάσταση της 
βάσης δεδοµένων. Ωστόσο, είναι δυνατόν δύο διαφορετικά χρονοπρογράµµατα να 
παράγουν τυχαία την ίδια τελική κατάσταση.            
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Εικόνα 4.6: ∆υο χρονοπρογράµµατα που είναι ισοδύναµα για αρχική τιµή Χ=100, αλλά γενικά δεν 
είναι ισοδύναµα 

Για παράδειγµα, στην Εικόνα 4.6 τα χρονοπρογράµµατα S1 και S2 θα οδηγήσουν 
στην ίδια τελική κατάσταση της βάσης δεδοµένων αν η αρχική τιµή του Χ είναι 100, 
ενώ για οποιαδήποτε άλλη αρχική τιµή του Χ τα χρονοπρογράµµατα δεν είναι 
ισοδυνάµου αποτελέσµατος. Επιπλέον, τα δύο αυτά χρονοπρογράµµατα εκτελούν 
διαφορετικές δοσοληψίες, εποµένως είναι σαφές ότι δεν πρέπει να θεωρηθούν 
ισοδύναµα. Συνεπώς, η ισοδυναµία αποτελέσµατος δεν χρησιµοποιείται για τον 
ορισµό ισοδυναµίας χρονοπρογραµµάτων. 

Η ασφαλέστερη και γενικότερη προσέγγιση για τον ορισµό της ισοδυναµίας 
χρονοπρογραµµάτων είναι να µην γίνει καµία υπόθεση για τους τύπους των πράξεων 
που περιλαµβάνονται στις δοσοληψίες. Για να είναι δύο χρονοπρογράµµατα 
ισοδύναµα, οι πράξεις που εφαρµόζονται σε κάθε στοιχειώδες δεδοµένο που 
επηρεάζεται από τα χρονοπρογράµµατα πρέπει να εφαρµόζονται σ’ αυτό µε την ίδια 
σειρά και στα δύο χρονοπρογράµµατα. Γενικά είναι παραδεκτοί δύο ορισµοί της 
ισοδυναµίας χρονοπρογραµµάτων: ισοδυναµία συγκρούσεων και ισοδυναµία όψεων. 
Και οι δύο ορισµοί εξετάζονται στη συνέχεια. 

∆ύο χρονοπρογράµµατα καλούνται ισοδυνάµων συγκρούσεων αν η διάταξη κάθε 
ζεύγους συγκρουόµενων πράξεων είναι η ίδια και στα δύο χρονοπρογράµµατα. 
Υπενθυµίζουµε τον ορισµό ότι δύο πράξεις σε ένα χρονοπρόγραµµα είναι 
συγκρουόµενες αν ανήκουν σε διαφορετικές δοσοληψίες, προσπελαύνουν το ίδιο 
στοιχειώδες δεδοµένο της βάσης δεδοµένων και αν τουλάχιστον µία από τις δύο 
πράξεις είναι η εγγραφή_στοιχείου. Αν δύο πράξεις συγκρουόµενες εφαρµοσθούν µε 
διαφορετική σειρά σε δύο χρονοπρογράµµατα η επίδραση των χρονοπρογραµµάτων 
µπορεί να είναι διαφορετική, είτε στις δοσοληψίες είτε στη βάση δεδοµένων και 
εποµένως τα χρονοπρογράµµατα δεν είναι ισοδυνάµων συγκρούσεων. Για 
παράδειγµα, αν µια πράξη ανάγνωσης και µια πράξη εγγραφής εµφανίζονται µε τη 
σειρά r1(X), w2(X) σε ένα χρονοπρόγραµµα Sα και µε αντίθετη σειρά w2(X), r1(X) 
σε ένα χρονοπρόγραµµα Sβ, η τιµή που διαβάζεται από την πράξη r1(X) µπορεί να 
είναι διαφορετική στα δύο χρονοπρογράµµατα. Παροµοίως, αν δύο πράξεις εγγραφής 
εµφανίζονται µε τη σειρά w1(X), w2(X) σε ένα χρονοπρόγραµµα Sα και µε αντίθετη 
σειρά w2(X), w1(X) σε ένα άλλο χρονοπρόγραµµα Sβ, η επόµενη πράξη r(X) στα δύο 
χρονοπρογράµµατα θα διαβάσει ενδεχοµένως διαφορετικές τιµές ή, αν αυτές είναι οι 
τελευταίες πράξεις προσπέλασης του στοιχείου Χ στα δύο χρονοπρογράµµατα, η 
τελική τιµή του στοιχείου Χ θα είναι διαφορετική για τα δύο χρονοπρογράµµατα. 

Χρησιµοποιώντας την έννοια της ισοδυναµίας συγκρούσεων, ορίζουµε ότι ένα 
χρονοπρόγραµµα S είναι σειριοποιήσιµο βάσει συγκρούσεων αν είναι ισοδύναµο 
(βάσει συγκρούσεων) µε κάποιο σειριακό χρονοπρόγραµµα S΄. Σε µια τέτοια 
περίπτωση µπορούµε να αναδιατάξουµε τις µη συγκρουόµενες πράξεις στο S µέχρι 
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να σχηµατίσουµε το ισοδύναµο σειριακό χρονοπρόγραµµα S΄. Σύµφωνα µε τον 
ορισµό αυτό, το χρονοπρόγραµµα ∆ της Εικόνας 4.5(γ) είναι ισοδύναµο µε το 
σειριακό χρονοπρόγραµµα Α της Εικόνας 4.5(α). Και στα δύο αυτά 
χρονοπρογράµµατα η πράξη ανάγνωση_στοιχείου(Χ) της Τ2 διαβάζει την τιµή του Χ 
που καταχωρείται από την T1, ενώ οι άλλες πράξεις ανάγνωση_στοιχείου διαβάζουν 
τις τιµές της αρχικής κατάστασης της βάσης δεδοµένων. Επιπλέον, η Τ1 είναι η 
τελευταία δοσοληψία που γράφει το στοιχείο Υ και η Τ2 είναι η τελευταία δοσοληψία 
που γράφει το στοιχείο Χ και στα δύο χρονοπρογράµµατα. ∆εδοµένου ότι το Α είναι 
ένα σειριακό χρονοπρόγραµµα και το ∆ είναι ισοδύναµο µε το Α, το ∆ είναι ένα 
σειριοποιήσιµο χρονοπρόγραµµα. Σηµειώνουµε ότι οι πράξεις r1(Υ) και w1(Y) του 
χρονοπρογράµµατος ∆ δεν συγκρούονται µε τις πράξεις r2(X) και w2(X), διότι 
προσπελαύνουν διαφορετικά στοιχειώδη δεδοµένα. Εποµένως µπορούµε να 
µετακινήσουµε τις πράξεις r1(Υ), w1(Y) πριν από τις r2(X), w2(X), καταλήγοντας 
στο ισοδύναµο σειριακό χρονοπρόγραµµα T1, Τ2. 

Το χρονοπρόγραµµα Γ της Εικόνας 4.5(γ) δεν είναι ισοδύναµο µε κανένα από τα δύο 
δυνατά σειριακά χρονοπρογράµµατα Α και Β. ∆εν είναι ισοδύναµο µε το Α διότι η 
πράξη ανάγνωση_στοιχείου(Χ) στο Τ2 διαβάζει την τιµή που καταχωρείται από την 
Τ1 στο χρονοπρόγραµµα Α, ενώ στο χρονοπρόγραµµα Γ διαβάζει την αρχική τιµή 
του Χ, παραβιάζοντας έτσι τον πρώτο κανόνα ισοδυναµίας. Επίσης, το 
χρονοπρόγραµµα Γ δεν είναι ισοδύναµο µε το Β, εποµένως το χρονοπρόγραµµα Γ δεν 
είναι σειριοποιήσιµο. Αν προσπαθήσουµε να αναδιατάξουµε τις πράξεις του 
χρονοπρογράµµατος Γ για να καταλήξουµε σε ένα ισοδύναµο σειριακό 
χρονοπρόγραµµα θα αποτύχουµε, διότι οι πράξεις r2(X) και w1(X) είναι 
συγκρουόµενες και έτσι δεν µπορούµε να µετακινήσουµε την πράξη r1(X) προς τα 
κάτω για να οδηγηθούµε στο σειριακό χρονοπρόγραµµα T1, Τ2. Παροµοίως, λόγω 
του ότι οι πράξεις w1(Χ) και w2(X) είναι συγκρουόµενες, δεν µπορούµε να 
µετακινήσουµε την πράξη w1(X) προς τα κάτω ώστε να οδηγηθούµε στο σειριακό 
χρονοπρόγραµµα Τ2, T1.  

 

4.5.2 Έλεγχος ενός Χρονοπρογράµµατος για Σειριοποιησιµότητα βάσει 
Συγκρούσεων 

Υπάρχει ένας απλός αλγόριθµος για να προσδιορισθεί αν ένα χρονοπρόγραµµα είναι 
σειριοποιήσιµο βάσει συγκρούσεων. Στην πραγµατικότητα, οι περισσότερες µέθοδοι 
ελέγχου συνδροµικότητας δεν ελέγχουν για σειριοποιησιµότητα. Αντί ελέγχου, 
αναπτύσσονται πρωτόκολλα ή κανόνες που εγγυώνται ότι ένα χρονοπρόγραµµα θα 
είναι σειριοποιήσιµο. Εξετάζουµε εδώ τον αλγόριθµο ελέγχου των 
χρονοπρογραµµάτων για σειριοποιησιµότητα βάσει συγκρούσεων. 

Ο αλγόριθµος 4.1 µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να ελεγχθεί αν ένα χρονοπρόγραµµα 
είναι σειριοποιήσιµο βάσει συγκρούσεων. Ο αλγόριθµος θεωρεί µόνον τις πράξεις 
ανάγνωση_στοιχείου και εγγραφή_στοιχείου στο χρονοπρόγραµµα για να 
κατασκευάσει ένα γράφο προήγησης (precedence graph) ή γράφο σειριοποίησης 
(serialization graph). Ο γράφος προήγησης είναι ένας κατευθυνόµενος γράφος 
G=(N,E) ο οποίος αποτελείται από ένα σύνολο κόµβων N={Tl,Τ2,..., Τn} και ένα 
σύνολο ακµών Ε= {α1,α2, ..., αm}. Υπάρχει ένας κόµβος στο γράφο για κάθε 
δοσοληψία Ti του χρονοπρογράµµατος. Κάθε ακµή αi στο γράφο έχει τη µορφή 
(Tj→Tk), l≤j≤n, l≤k≤n, όπου ο κόµβος Tj καλείται αρχικός κόµβος της αi και ο Tk 
καλείται τελικός κόµβος της αi. Η ύπαρξη µιας ακµής (Tj→Tk) στο γράφο σηµαίνει 
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ότι µια από τις πράξεις της Tj εµφανίζεται στο χρονοπρόγραµµα πριν από κάποια 
πράξη της Tk, µε την οποία συγκρούεται. 

Αλγόριθµος 4.1: Έλεγχος σειριοποιησιµότητας βάσει συγκρούσεων ενός χρο-
νοπρογράµµατος S. 

1. Για κάθε δοσοληψία Ti που συµµετέχει στο χρονοπρόγραµµα S δηµιούργησε 
έναν κόµβο Ti στο γράφο προτεραιοτήτων. 

2. για κάθε περίπτωση στο S όπου η Tj εκτελεί µια πράξη ανάγνωση_στοιχείου(Χ) 
µετά από µια εντολή εγγραφή_στοιχείου(Χ) που εκτελείται από την Ti 
δηµιούργησε µια ακµή (Ti→Tj) στο γράφο προήγησης. 

3. για κάθε περίπτωση στο S όπου η Tj εκτελεί µια πράξη εγγραφή_στοιχείου(Χ) 
µετά από µια εντολή ανάγνωση_στοιχείου(Χ) που εκτελείται από την Ti 
δηµιούργησε µια ακµή (Ti→Tj) στο γράφο προήγησης. 

4. για κάθε περίπτωση στο S όπου η Tj εκτελεί µια εντολή εγγραφή_στοιχείου(Χ) 
αφού η Ti εκτελέσει µια εντολή εγγραφή_στοιχείου(Χ) δηµιούργησε µια ακµή 
(Ti→Tj) στο γράφο προήγησης. 

5. Το χρονοπρόγραµµα S είναι σειριοποιήσιµο αν και µόνον αν ο γράφος 
προήγησης δεν έχει κυκλώµατα. 

Ο γράφος προήγησης κατασκευάζεται σύµφωνα µε τον αλγόριθµο 4.1. Αν υπάρχει 
κύκλωµα στο γράφο προήγησης, το χρονοπρόγραµµα S δεν είναι σειριοποιήσιµο 
(βάσει συγκρούσεων), ενώ αν δεν υπάρχει κύκλωµα το S το χρονοπρόγραµµα είναι 
σειριοποιήσιµο. Κύκλωµα σε έναν κατευθυνόµενο γράφο είναι µια ακολουθία ακµών 
C=((Tj→Tk), (Tk→Tp),...,(Ti→Tj)) µε την ιδιότητα ότι ο αρχικός κόµβος κάθε 
ακµής -εκτός της αρχικής ακµής- είναι ίδιος µε τον τελικό κόµβο της προηγούµενης 
ακµής και ο αρχικός κόµβος της πρώτης ακµής είναι ο ίδιος µε τον τελικό κόµβο της 
τελευταίας ακµής. Εποµένως, η ακολουθία ξεκινάει και τερµατίζει στον ίδιο κόµβο. 

Στο γράφο προήγησης, µια ακµή από τον κόµβο Ti στον Tj σηµαίνει ότι η δοσοληψία 
Ti πρέπει να προηγείται της Tj σε κάθε σειριακό χρονοπρόγραµµα που είναι 
ισοδύναµο µε το S, διότι κάθε ζεύγος συγκρουόµενων πράξεων εµφανίζεται στο 
χρονοπρόγραµµα µε τη συγκεκριµένη σειρά. Αν δεν υπάρχει κύκλωµα στο γράφο 
προήγησης, µπορούµε να δηµιουργήσουµε ένα ισοδύναµο σειριακό χρονοπρόγραµµα 
S΄ το οποίο είναι ισοδύναµο µε το S, διατάσσοντας µε τον ακόλουθο τρόπο τις 
δοσοληψίες που συµµετέχουν στο S: όταν υπάρχει µια ακµή στο γράφο προήγησης 
από τον κόµβο Ti στον Tj, η δοσοληψία Ti πρέπει να προηγείται της Tj στο 
ισοδύναµο σειριακό χρονοπρόγραµµα S΄. Αυτή η διαδικασία είναι γνωστή ως 
τοπολογική ταξινόµηση. Σηµειώνουµε ότι σε κάθε ακµή (Ti→Τj) του γράφου 
προήγησης µπορεί προαιρετικά να επισυναφθεί ως ετικέτα το όνοµα (ή τα ονόµατα) 
του δεδοµένου (των δεδοµένων) που οδήγησε(αν) στη δηµιουργία της ακµής. 

Γενικά, διάφορα σειριακά χρονοπρογράµµατα µπορούν να είναι ισοδύναµα µε το S 
αν ο γράφος προήγησης δεν έχει κυκλώµατα. Αντιθέτως, αν ο γράφος προήγησης έχει 
ένα κύκλωµα, είναι εύκολο να δείξουµε ότι δεν µπορούµε να δηµιουργήσουµε κανένα 
ισοδύναµο σειριακό χρονοπρόγραµµα, συνεπώς το χρονοπρόγραµµα S δεν είναι 
σειριοποιήσιµο. Οι γράφοι προήγησης που δηµιουργήθηκαν για τα 
χρονοπρογράµµατα Α έως ∆ της Εικόνας 4.5, αντίστοιχα, παρουσιάζονται στην 
Εικόνα 4.7(α) έως (δ). Ο γράφος προήγησης για το χρονοπρόγραµµα Γ έχει ένα 
κύκλωµα, συνεπώς το χρονοπρόγραµµα δεν είναι σειριοποιήσιµο. Ο γράφος για το 
χρονοπρόγραµµα ∆ δεν έχει κυκλώµατα, συνεπώς το χρονοπρόγραµµα είναι 
σειριοποιήσιµο και στο ισοδύναµο σειριακό χρονοπρόγραµµα η δοσοληψία Τι 
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ακολουθείται από την Τ2. Όπως αναµένεται, οι γράφοι για τα χρονοπρογράµµατα Α 
και Β δεν έχουν κυκλώµατα διότι τα χρονοπρογράµµατα είναι σειριακά και εποµένως 
σειριοποιήσιµα.  

 

 
Εικόνα 4.7: Κατασκευή των γράφων προήγησης για τα χρονοπρογράµµατα Α έως ∆, προκειµένου 
να ελεγχθεί η σειριοποιησιµότητα βάσει συγκρούσεων. (α) γράφος προήγησης για το 
χρονοπρόγραµµα Α της Εικόνας 4.5 (β) γράφος προήγησης για το χρονοπρόγραµµα Β της 
Εικόνας 4.5 (γ) γράφος προήγησης για το χρονοπρόγραµµα Γ της Εικόνας 4.5 (δ) γράφος 
προήγησης για το χρονοπρόγραµµα ∆ της Εικόνας 4.5 (σειριοποιήσιµο, ισοδύναµο µε το 
χρονοπρόγραµµα Α). 

 

Ένα άλλο παράδειγµα, στο οποίο συµµετέχουν τρεις δοσοληψίες, φαίνεται στην 
Εικόνα 4.8. Η Εικόνα 4.8(a) παρουσιάζει τις πράξεις ανάγνωση_στοιχείου και 
εγγραφή_στοιχείου κάθε δοσοληψίας. Για τις δοσοληψίες αυτές, δύο 
χρονοπρογράµµατα Ε και Στ παρουσιάζονται στην Εικόνα 4.8(β) και (γ), αντίστοιχα. 
Οι γράφοι προήγησης για τα χρονοπρογράµµατα Ε και Στ παρουσιάζονται στην 
Εικόνα 4.8(δ) και (ε). Το χρονοπρόγραµµα Ε δεν είναι σειριοποιήσιµο διότι στον 
αντίστοιχο γράφο προήγησης εµφανίζεται ένα κύκλωµα. Το χρονοπρόγραµµα Στ 
είναι σειριοποιήσιµο και η Εικόνα 4.8(ε) απεικονίζει το σειριακό χρονοπρόγραµµα 
που είναι ισοδύναµο µε το Στ. Αν και υπάρχει µόνον ένα σειριακό ισοδύναµο για το 
χρονοπρόγραµµα Στ, γενικά µπορεί να υπάρχουν περισσότερα από ένα ισοδύναµα 
σειριακά χρονοπρογράµµατα για ένα σειριοποιήσιµο χρονοπρόγραµµα. Η Εικόνα 
4.8(στ) παρουσιάζει ένα γράφο προήγησης που παριστάνει ένα χρονοπρόγραµµα το 
οποίο έχει δύο ισοδύναµα σειριακά χρονοπρογράµµατα. 
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Εικόνα 4.8: Ένα άλλο παράδειγµα ελέγχου σειριοποιησιµότητας. (α) Οι πράξεις ΑΝΑΓΝΩΣΗ και 
ΕΓΓΡΑΦΗ τριών δοσοληψιών (β)  το χρονοπρόγραµµα Ε των δοσοληψιών Τ1 , Τ2 και Τ3 (γ) το 
χρονοπρόγραµµα ΣΤ των δοσοληψιών Τ1 , Τ2 και Τ3. 
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Εικόνα 4.8: (δ) γράφος προήγησης για το χρονοπρόγραµµα Ε (ε) Γράφος προήγησης για το 
χρονοπρόγραµµα ΣΤ. (στ) ένας γράφος προήγησης µε δυο ισοδύναµα σειριακά 
χρονοπρογράµµατα. 
 
 

4.5.3 Χρήσεις της Σειριοποιησιµότητας 
Όπως αναφέρθηκε προηγουµένως, ο χαρακτηρισµός ενός χρονοπρογράµµατος S ως 
σειριοποιήσιµου (βάσει συγκρούσεων) -µε άλλα λόγια ως ισοδύναµου (βάσει 
συγκρούσεων) µε κάποιο σειριακό χρονοπρόγραµµα- είναι ταυτόσηµος µε το 
χαρακτηρισµό του ως σωστού. Ωστόσο, οι χαρακτηρισµοί σειριοποιήσιµο και 
σειριακό είναι διαφορετικοί. Η επεξεργασία ενός σειριακού χρονοπρογράµµατος δεν 
είναι αποδοτική, διότι δεν επιτρέπεται διαπλοκή των πράξεων των διαφορετικών 
δοσοληψιών. Αυτό µπορεί να οδηγήσει σε χαµηλά ποσοστά χρήσης της ΚΜΕ στα 
διαστήµατα που µια δοσοληψία περιµένει την ολοκλήρωση κάποιας πράξεως εισόδου 
/ εξόδου στο δίσκο, µε αποτέλεσµα τη σηµαντική επιβράδυνση της επεξεργασίας. 
Ένα σειριοποιήσιµο χρονοπρόγραµµα έχει τα πλεονεκτήµατα της συνδροµικής 
εκτέλεσης, χωρίς να θυσιάζει την ορθότητα. 

Στην πράξη είναι δύσκολο να ελεγχθεί ένα χρονοπρόγραµµα για σειριοποιησιµότητα. 
Η διαπλοκή των πράξεων των ταυτόχρονων δοσοληψιών αποφασίζεται συνήθως από 
το χρονοπρογραµµατιστή του λειτουργικού συστήµατος. Παράγοντες όπως ο φόρτος 
του συστήµατος, ο χρόνος υποβολής της δοσοληψίας και οι προτεραιότητες των 
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δοσοληψιών λαµβάνονται υπόψη για τη διάταξη των πράξεων ενός 
χρονοπρογράµµατος από το λειτουργικό σύστηµα. Εποµένως, είναι πρακτικά 
αδύνατον να προσδιορισθεί εκ των προτέρων η διαπλοκή των πράξεων σε ένα 
χρονοπρόγραµµα, έτσι ώστε να εξασφαλισθεί η σειριοποιησιµότητα. 

Αν οι δοσοληψίες εκτελούνται αυθαίρετα και το χρονοπρόγραµµα που προκύπτει 
ελέγχεται για σειριοποιησιµότητα εκ των υστέρων, πρέπει να ακυρώσουµε την 
επίδραση του χρονοπρογράµµατος αν διαπιστωθεί ότι δεν είναι σειριοποιήσιµο. Αυτό 
είναι ένα σοβαρό πρόβληµα που καθιστά τη µέθοδο αυτή πρακτικά άχρηστη. 
Συνεπώς, η προσέγγιση που ακολουθείται στις περισσότερες υλοποιήσεις 
συστηµάτων είναι να προσδιορίζονται µέθοδοι που εξασφαλίζουν τη 
σειριοποιησιµότητα, χωρίς να απαιτείται ο έλεγχος των χρονοπρογραµµάτων για 
σειριοποιησιµότητα µετά την εκτέλεσή τους. Μια τέτοια µέθοδος χρησιµοποιεί τη 
θεωρία της σειριοποιησιµότητας για να προσδιορίσει πρωτόκολλα ή σύνολα κανόνων 
που, αν ακολουθηθούν από κάθε δοσοληψία ή αν επιβληθούν από το υποσύστηµα 
ελέγχου συνδροµικότητας ενός Σ∆Β∆, θα εξασφαλίσουν τη σειριοποιησιµότητα όλων 
των χρονοπρογραµµάτων στα οποία συµµετέχουν οι δοσοληψίες. Εποµένως, 
ακολουθώντας αυτή την προσέγγιση, δεν χρειάζεται να ασχοληθούµε µε τα 
χρονοπρογράµµατα. 

Ένα άλλο πρόβληµα είναι ότι, καθώς υποβάλλονται συνεχώς δοσοληψίες στο 
σύστηµα, είναι δύσκολο να προσδιορισθεί πότε αρχίζει και πότε τελειώνει ένα χρο-
νοπρόγραµµα. Η θεωρία της σειριοποιησιµότητας µπορεί να προσαρµοσθεί έτσι ώστε 
να αντιµετωπίζει αυτό το πρόβληµα, εξετάζοντας µόνο την επικυρωµένη προβολή 
ενός χρονοπρογράµµατος S. Υπενθυµίζουµε τον ορισµό, σύµφωνα µε τον οποίο η 
επικυρωµένη προβολή C(S) ενός χρονοπρογράµµατος S περιλαµβάνει µόνο τις 
πράξεις του S που ανήκουν σε επικυρωµένες δοσοληψίες. Μπορούµε να ορίσουµε ότι 
ένα χρονοπρόγραµµα S είναι σειριοποιήσιµο αν η επικυρωµένη προβολή του, C(S), 
είναι ισοδύναµη µε κάποιο σειριακό χρονοπρόγραµµα, εφόσον µόνον οι 
επικυρωµένες δοσοληψίες τελούν υπό την εγγύηση του Σ∆Β∆.  

Ένας άλλος παράγοντας που επηρεάζει τον έλεγχο συνδροµικότητας είναι η 
διακριτότητα των στοιχείων -δηλαδή τι µέρος της βάσης δεδοµένων αντιπροσωπεύει 
ένα στοιχείο. Το µέγεθος ενός στοιχείου µπορεί να είναι από πολύ µικρό -π.χ. µια 
µεµονωµένη τιµή- έως πολύ µεγάλο -π.χ. ολόκληρη η βάση δεδοµένων. Φυσικά, στην 
τελευταία περίπτωση επιτρέπεται πολύ περιορισµένη συνδροµικότητα.  
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5 Aνάγκη για ευφυή πληροφοριακά συστήµατα 

Τα τελευταία χρόνια τα υπολογιστικά συστήµατα έχουν εισχωρήσει στη ζωή µας, 
τόσο στον επαγγελµατικό τοµέα όσο και σε προσωπικό επίπεδο, και αυτό το 
φαινόµενο θα είναι ακόµα πιο έντονο τα επόµενα χρόνια. Ήδη παίζουν σηµαντικό 
ρόλο σε πλήθος ιδιωτικών επιχειρήσεων, σε δηµόσιους οργανισµούς, σε τράπεζες, 
στη διαχείριση και κατανοµή ηλεκτρικής ενέργειας, στις τηλεπικοινωνίες, στον 
στρατιωτικό τοµέα, στον τοµέα υγείας, στην εκπαίδευση κ.ά. Ωστόσο η συσσώρευση 
ολοένα και µεγαλύτερου όγκου πληροφορίας, οι συνεχείς και πολλές φορές 
απρόβλεπτες αλλαγές του περιβάλλοντος λειτουργίας, οι συνεχώς αυξανόµενες 
απαιτήσεις και διαφορετικές ανάγκες των χρηστών αλλά και πλήθος άλλων 
παραγόντων διαφορετικών µεταξύ τους και ξεχωριστών για κάθε τοµέα εφαρµογής, 
καθιστούν αναγκαία τη δυνατότητα προσαρµογής των υπολογιστικών συστηµάτων 
στις νέες συνθήκες λειτουργίας και στις νέες ανάγκες που προκύπτουν. Είναι 
αναγκαία, δηλαδή, η ανάπτυξη υπολογιστικών συστηµάτων µε ευφυή συµπεριφορά. 

Η Τεχνητή Νοηµοσύνη (Artificial Intelligence) είναι ο κλάδος της επιστήµης των 
υπολογιστών, ο οποίος µελετά τα φαινόµενα ευφυούς συµπεριφοράς 
χρησιµοποιώντας εργαλεία θεωρητικά και πειραµατικά, µε στόχο την κατασκευή 
ευφυών συστηµάτων. 

Αν και ο όρος «ευφυία» έχει αποτελέσει αντικείµενο συζήτησης πολλών φιλοσόφων 
και ερευνητών, µία ανάλυσή του ξεφεύγει από τους στόχους του παρόντος. Ωστόσο, 
ένας γενικός ορισµός σχετικά µε το τι είναι ευφυία που καλύπτει τις ανάγκες του 
συγγράµµατος είναι αυτός του J. McCarthy, σύµφωνα µε τον οποίο «ευφυία είναι το 
υπολογιστικό µέρος της ικανότητας για την επίτευξη στόχων στον κόσµο» [3]. 

Η έρευνα στην Τεχνητή Νοηµοσύνη τόσο σε θεωρητικό όσο και πειραµατικό επίπεδο 
έχει δώσει πλήθος µεθόδων και τεχνικών που βοηθούν στην κατανόηση των 
µηχανισµών εκδήλωσης ευφυούς συµπεριφοράς για συγκεκριµένα έργα. Η ίδια 
έρευνα έχει καταστήσει δυνατή την ανάπτυξη ευφυών συστηµάτων σε ένα ευρύ 
φάσµα εφαρµογών, από ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας έως οικιακές συσκευές. 

Σε µία έκθεση της Αµερικανικής Εταιρείας Τεχνητής Νοηµοσύνης (American 
Association for Artificial Intelligence) [1], γίνεται λόγος για τους τρόπους µε τους 
οποίους η τεχνολογία που έχει αναπτυχθεί στην Τεχνητή Νοηµοσύνη µπορεί να δώσει 
νέες και σηµαντικές δυνατότητες σε πλήθος συστηµάτων σε όλους τους τοµείς της 
δηµόσιας και ιδιωτικής δραστηριότητας, δυνατότητες οι οποίες θα έχουν επίδραση 
στη βελτίωση των προσφεροµένων υπηρεσιών, την αύξηση της παραγωγικότητας και 
την αναβάθµιση της ποιότητας ζωής. Έτσι αναφέρεται η ανάγκη για επένδυση σε 
τέσσερις µεγάλες οικογένειες εφαρµογών ευρείας κλίµακας: 

• Ευφυή Συστήµατα Προσοµοίωσης 

• Ευφυή Συστήµατα Πληροφοριών 

• Ευφυή Συστήµατα Υποστήριξης 

• Ευφυή Robots 
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5.1 Ευφυή Συστήµατα Προσοµοίωσης 
Τα συστήµατα προσοµοίωσης είναι συστήµατα που αναπαριστούν επιλεγµένα 
χαρακτηριστικά συµπεριφοράς ενός άλλου φυσικού ή αφηρηµένου συστήµατος, όπως 
για παράδειγµα η προσοµοίωση µιας κατάστασης ανάγκης σε µία αεροπορική πτήση. 
Αν και έχουν αναπτυχθεί αρκετά συστήµατα προσοµοίωσης µέχρι σήµερα, αυτά 
παρουσιάζουν περιορισµένες δυνατότητες στη ρεαλιστική αναπαράσταση των 
φυσικών αντικειµένων και έλλειψη δυνατοτήτων στη ρεαλιστική αναπαράσταση 
ανθρώπων. 

Η χρήση των τεχνικών της Τεχνητής Νοηµοσύνης µπορεί να υποστηρίξει την 
ανάπτυξη προγραµµάτων για τη µοντελοποίηση σύνθετων καταστάσεων και να δώσει 
ακριβείς αναπαραστάσεις στη συµπεριφορά των µερών που συµµετέχουν σε µία 
προσοµοίωση µεγάλης κλίµακας. Τα διάφορα µέρη που συµµετέχουν µπορούν να 
σχεδιάζουν και να ενεργούν αυτόνοµα, να συνεργάζονται µεταξύ τους, να 
συντονίζουν τις ενέργειές τους προκειµένου να επιτύχουν κάποιο κοινό στόχο, να 
αποκτούν εµπειρία από προηγούµενες καταστάσεις και να προσαρµόζουν τη 
συµπεριφορά τους και τις ενέργειές τους ανάλογα µε τις συνθήκες του περιβάλλοντος 
όπου λειτουργούν. Η δυνατότητα των ευφυών συστηµάτων προσοµοίωσης να 
παράγουν ακριβείς και ρεαλιστικούς κόσµους τα καθιστά πολύτιµα σε εφαρµογές 
κατάρτισης και εκπαίδευσης οµάδων ατόµων σε πραγµατικές καταστάσεις, όπως και 
σε βιοµηχανικές και στρατιωτικές εφαρµογές. 

Στον τοµέα της κατάρτισης, στελέχη επιχειρήσεων µπορούν να εκπαιδευτούν σε 
καταστάσεις λήψης αποφάσεων, καταστάσεις κατά τις οποίες µία στρατηγική 
απόφασή τους θα µπορούσε να αποβεί καταστροφική οικονοµικά για την επιχείρηση. 
Μία οµάδα γιατρών µπορεί να εκπαιδευτεί στην περίθαλψη ασθενών µε σπάνιες ή 
περίπλοκες ασθένειες και να δει τα αποτελέσµατα των διαφόρων θεραπευτικών 
αγωγών που ακολουθήθηκαν. Μία χειρουργική οµάδα µπορεί να εκπαιδευτεί σε µία 
δύσκολη εγχείριση κατά την οποία είναι πιθανόν να ανακύψουν διάφορες περιπλοκές. 
Χειριστές πολύπλοκων και ακριβών συσκευών και µηχανηµάτων µπορούν να 
εκπαιδευτούν στη χρήση τους σε πραγµατικές και απρόβλεπτες καταστάσεις. 
Στρατιωτικοί µπορούν να εκπαιδευτούν σε συνθήκες µάχης, να δοκιµάσουν νέες 
τακτικές, να βελτιώσουν την απόδοση των κινήσεων ανάλογα µε τις συνθήκες του 
περιβάλλοντος των επιχειρήσεων και να παρακολουθήσουν τα αποτελέσµατα των 
αποφάσεών τους. 

Στον τοµέα της εκπαίδευσης, οι µαθητές µπορούν να µεταφερθούν σε διάφορες 
ιστορικές εποχές και να χρησιµοποιήσουν τα υπάρχοντα µέσα της εποχής για να 
κατασκευάσουν γεωργικά εργαλεία, ή να εξασκηθούν σε µία ξένη γλώσσα, για 
παράδειγµα, σε ένα περιβάλλον που προσοµοιώνει ένα εµπορικό κέντρο µιας πόλης 
της αντίστοιχης χώρας στο οποίο πρέπει να έρθουν σε επαφή µε πολίτες, εµπόρους, 
υπαλλήλους, οδηγούς ταξί, κ.ά. 

Στον τοµέα των βιοµηχανικών και στρατιωτικών εφαρµογών, ένα προϊόν (π.χ. ένα 
αεροπλάνο, ένα αυτοκίνητο, µία ιατρική συσκευή κτλ.), αφού σχεδιαστεί, µπορεί να 
δοκιµαστεί σε ένα προσοµοιωµένο περιβάλλον ως προς την απόδοσή του, τη 
συµπεριφορά του, την αξιοπιστία του, την ευχρηστία του, τη συντηρησιµότητά του 
και να υποστεί τροποποιήσεις και βελτιώσεις, πριν ακόµα κατασκευαστεί, 
αποφεύγοντας έτσι ένα τεράστιο κόστος ανάπτυξης και δοκιµής πρωτοτύπων. 
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5.2 Ευφυή Συστήµατα Πληροφοριών 
Ο όγκος πληροφοριών που συσσωρεύεται στις βάσεις δεδοµένων, στις ηλεκτρονικές 
βιβλιοθήκες ή βρίσκεται στο ∆ιαδίκτυο (Internet) είναι ήδη τεράστιος και, όπως είναι 
φυσιολογικό, συνέχεια θα αυξάνεται. Το γεγονός ότι καθηµερινά όλο και 
περισσότεροι χρήστες έχουν πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο (από τη δουλειά, το σχολείο, 
το σπίτι) κάνει διαθέσιµες αυτές τις πληροφορίες στο ευρύ κοινό. Ωστόσο, ο κάθε 
χρήστης που αναζητά πληροφορίες για κάποιο ορισµένο σκοπό θα πρέπει να γνωρίζει 
που θα τις βρει και µε ποιο τρόπο να τις ψάξει. Αν και υπάρχουν αρκετά 
προγράµµατα αναζήτησης, τις περισσότερες φορές τα αποτελέσµατα δεν εξυπηρετούν 
το στόχο ενώ επιπλέον οι χρήστες θα πρέπει να γνωρίζουν τη σύνταξη κάποιας 
―έστω και απλής― γλώσσας ερωτηµάτων (query language) για τα συγκεκριµένα 
προγράµµατα. Ένα άλλο πρόβληµα, που προκύπτει, είναι ο τρόπος µε τον οποίο οι 
χρήστες θα ενηµερώνονται για νέες πληροφορίες ή υπηρεσίες που είναι διαθέσιµες 
και εµπίπτουν στα ενδιαφέροντά τους. 

Τα ευφυή συστήµατα πληροφοριών καλούνται να καλύψουν τα παραπάνω 
προβλήµατα υποστηρίζοντας µε αποτελεσµατικό τρόπο τη διαχείριση αυτού του 
τεράστιου όγκου πληροφοριών, σύµφωνα µε τις ανάγκες των χρηστών2. Τέτοια 
συστήµατα θα µπορούν να προσαρµόζονται στις ανάγκες και τις ικανότητες του 
καθενός, να αναζητούν τις κατάλληλες πληροφορίες για κάθε στόχο ή να αναζητούν 
πληροφορίες που εµπίπτουν στα ενδιαφέροντα του χρήστη και να επικοινωνούν µαζί 
του µε απλό και φυσικό τρόπο προκειµένου να υποστηριχθούν οι χρήστες µε 
περιορισµένες γνώσεις υπολογιστών. Επιπλέον, θα µπορούν να λαµβάνουν 
πρωτοβουλία και να εκτελούν απλές συνηθισµένες καθηµερινές ενέργειες, θα 
µπορούν να ανακαλύπτουν νέες προσφερόµενες υπηρεσίες χρήσιµες για τον 
αντίστοιχο χρήστη και να ανακαλύπτουν άτοµα µε κοινά ενδιαφέροντα. Τέλος, θα 
µπορούν να αναγνωρίζουν το περιεχόµενο των πληροφοριών ανεξάρτητα από τη 
µορφή που αυτές είναι αποθηκευµένες (π.χ. κείµενο, εικόνα, video). 

Για παράδειγµα, ένα ευφυές σύστηµα διαχείρισης ηλεκτρονικού ταχυδροµείου θα 
µπορεί παρακολουθώντας και µαθαίνοντας από τις συνήθειες του χρήστη να 
παραλαµβάνει, ταξινοµεί και παρουσιάζει τα εισερχόµενα µηνύµατα ανάλογα µε τη 
σπουδαιότητά τους. Ένα σύστηµα πλοήγησης στο ∆ιαδίκτυο θα ελέγχει τους τόπους 
του Παγκόσµιου Ιστού (World Wide Web sites) που επισκέπτεται πιο συχνά ο 
χρήστης, εξετάζοντας αν έχουν ανανεωθεί και παρουσιάζοντας στο χρήστη τις νέες 
ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Ένα ευφυές σύστηµα αναζήτησης θα είναι σε θέση να 
δέχεται ένα ευρύ φάσµα ασαφών ερωτηµάτων σε διάφορες µορφές και θα µπορεί να 
συνεργάζεται µε άλλα αντίστοιχα συστήµατα ειδικού σκοπού, παρουσιάζοντας µετά 
το πέρας της αναζήτησης τα αποτελέσµατα οµαδοποιηµένα µε ένα συνεκτικό τρόπο, 
σύµφωνα µε το περιεχόµενό τους, σχολιάζοντάς τα και προτείνοντας εναλλακτικές 
λύσεις. 

                                                 
2 Στο υπόλοιπο του κειµένου, ως «ευφυή συστήµατα πληροφοριών» αναφέρονται τα συστήµατα που 
επικεντρώνονται στην αναζήτηση και διαχείριση πληροφοριών σε αντίθεση µε τα «ευφυή 
πληροφοριακά συστήµατα» που αποτελούν γενικότερο όρο και αναφέρονται γενικά στα συστήµατα 
της Πληροφορικής. 



 66

5.3 Ευφυή Συστήµατα Υποστήριξης 
Τα ευφυή συστήµατα υποστήριξης είναι προγράµµατα που βοηθούν στην ανάπτυξη 
και λειτουργία σύνθετων συστηµάτων. Ο ρόλος τους είναι α) η υποστήριξη ταχείας 
πρωτοτυποποίησης (rapid prototyping), β) η χρήση τους ως συνθετικά περιβάλλοντα 
πειραµατικού ελέγχου (synthetic environment testbeds) ([1], [2]), και γ) η παροχή 
βοήθειας για τη διαχείριση έργων (project management aid). 

Ένα ευφυές σύστηµα υποστήριξης ταχείας πρωτοτυποποίησης βοηθά καταλυτικά 
στον καθορισµό των προδιαγραφών και στο σχεδιασµό ενός συστήµατος, κάνοντας 
χρήση τεχνικών αναπαράστασης γνώσης και εννοιών υψηλού επιπέδου. Επίσης, είναι 
πολύτιµο στον έλεγχο (testing) και στην επικύρωση (validation) των προδιαγραφών 
και του σχεδιασµού, αφού µπορεί να ανακαλύψει ασάφειες και ασυνέπειες 
χρησιµοποιώντας µηχανισµούς απόδειξης θεωρηµάτων και αλγόριθµους λογικών 
συµπερασµάτων. Η ταχεία ανάπτυξη του πρωτοτύπου µπορεί να γίνει µε τη χρήση 
τεχνικών αυτόµατης ή ηµιαυτόµατης δηµιουργίας κώδικα και µε την 
επαναχρησιµοποίηση δοµικών στοιχείων (modules) που ήδη ικανοποιούν 
προδιαγραφές παρόµοιες µε το υπό ανάπτυξη σύστηµα. 

Η χρήση ενός ευφυούς συστήµατος υποστήριξης ως συνθετικό περιβάλλον 
πειραµατικού ελέγχου το κάνει πολύτιµο εργαλείο στον έλεγχο της λειτουργικότητας 
και της απόδοσης του υπό ανάπτυξη προϊόντος, στην ανακάλυψη, διάγνωση και 
πρόληψη αστοχιών, ενώ µπορεί να λειτουργήσει ταυτόχρονα ως σύστηµα 
προσοµοίωσης. 

Τέλος, στη διαχείριση έργων, ένα ευφυές σύστηµα υποστήριξης µπορεί να βοηθήσει 
στην καταγραφή και χρησιµοποίηση της γνώσης που αποκτάται σε όλη τη διάρκεια 
του έργου. Για παράδειγµα, µπορεί να καταγράψει τις αλλαγές στις διάφορες 
εκδόσεις των προδιαγραφών, του σχεδιασµού και της υλοποίησης ενός συστήµατος, 
σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του, και κατόπιν να εξηγήσει και να 
αιτιολογήσει τους λόγους για οποίους ελήφθησαν οι διάφορες αποφάσεις βοηθώντας 
στη διατήρηση της γνώσης και στη διαρκή παροχή της σε µία οµάδα ανάπτυξης που 
πιθανόν αλλάζει κατά διαστήµατα. Κατά τον ίδιο τρόπο µπορεί να υποστηρίξει και 
µελλοντικά παρόµοια έργα, προσφέροντας έτοιµες λύσεις ή εµπειρία σε παρόµοια 
προβλήµατα. 

5.4 Ευφυή Robots 
Τα robots είναι µηχανές που, αφού προγραµµατιστούν, εκτελούν ενέργειες 
(χειρισµού, κίνησης κτλ.) υπό συνθήκες αυτοµάτου ελέγχου. Ωστόσο, για να είναι 
ένα robot ευφυές πρέπει να έχει ικανότητες µεγαλύτερες και διαφορετικές από αυτές 
των απλών robots. Θα πρέπει να µπορεί να ενεργεί µε ασφαλή και αποτελεσµατικό 
τρόπο στο φυσικό περιβάλλον των ανθρώπων. Επίσης, αν µετακινείται, µπορεί να 
αναγνωρίζει αντικείµενα καθώς και ποια από αυτά είναι σταθερά ή ποια µπορούν να 
µετακινηθούν, ποια είναι επικίνδυνα ή ποια είναι εύθραυστα, να µπορεί να σχεδιάζει 
τις ενέργειές του, να αποφασίζει ποιες είναι πιο αποτελεσµατικές ανάλογα µε τους 
στόχους που πρέπει να επιτευχθούν, να αντιλαµβάνεται ήχους, χειρονοµίες και 
φυσική γλώσσα, να µπορεί να επικοινωνήσει µε τον άνθρωπο ή µε άλλα robots. 
Επιπλέον, ένα πολύ σηµαντικό χαρακτηριστικό είναι η δυνατότητα συνεργασίας µε 
άλλα ευφυή robots. Έτσι, ενώ µεµονωµένα robots µπορεί να έχουν συγκεκριµένες και 
περιορισµένες ικανότητες, ενεργώντας ως οµάδες µπορεί να έχουν επίσης, την 
ικανότητα εκτέλεσης σύνθετων έργων και να δίνουν λύσεις σε προβλήµατα όπου 
απαιτείται συνδυασµός γνώσης, εµπειρίας και µηχανικής ισχύος. 
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Τα ευφυή robots µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε επιχειρήσεις που είναι επικίνδυνες 
ή αδύνατες για τον άνθρωπο όπως υπόγειες, υποβρύχιες ή διαστηµικές αποστολές, 
καθαρισµό του περιβάλλοντος σε περιπτώσεις τοξικής ή ραδιενεργούς µόλυνσης, 
κατάσβεση πυρκαγιών, ή καταστροφή ναρκών, βοµβών και πυροµαχικών. Μπορούν 
να χρησιµοποιηθούν για δουλειές οι οποίες, ενώ είναι απλές, καθηµερινές και 
τετριµµένες για τον άνθρωπο, ωστόσο απαιτούν τη χρήση αισθήσεων, σχεδιασµό 
ενεργειών και τη δυνατότητα χειρισµού και κίνησης. Έτσι, µπορεί να ικανοποιηθεί 
πλήθος αναγκών στην βιοµηχανία, στα εργαστήρια, ακόµα και στο σπίτι. 

 

5.5 Ανάγκη για υποδοµή 
Τα ευφυή πληροφοριακά συστήµατα µπορούν να προσφέρουν νέες δυνατότητες, 
ευκολίες και υπηρεσίες και να συµβάλλουν µε πολλαπλούς τρόπους σε όποιον τοµέα 
της ανθρώπινης δραστηριότητας εφαρµοστούν. Ωστόσο, για να πραγµατοποιηθούν 
και να αποδώσουν τα όσα αναφέρθηκαν στην προηγούµενη ενότητα απαιτείται να 
ξεπεραστούν διάφορα τεχνικά προβλήµατα τα οποία έχουν οµαδοποιηθεί και 
σύµφωνα µε µία άλλη έκθεση της Αµερικανικής Εταιρείας Τεχνητής Νοηµοσύνης [2] 
επικεντρώνονται 

• στην ευκολία χρήσης και πιο συγκεκριµένα στους τρόπους αλληλεπίδρασης 
ανθρώπου µηχανής, 

• στις ευέλικτες και προσαρµόσιµες υπηρεσίες υποδοµής, που αφορούν κυρίως 
νέους τρόπους αλληλεπίδρασης µεταξύ των προγραµµάτων, 

• στα εργαλεία ανάπτυξης και υποστήριξης των νέων τεχνολογιών. 

Και σε αυτή την περίπτωση, οι τεχνικές της Τεχνητής Νοηµοσύνης και κατ’ επέκταση 
τα ήδη υπάρχοντα ευφυή πληροφοριακά συστήµατα µπορούν να παίξουν σηµαντικό 
ρόλο για την πραγµατοποίηση των µακρόπνοων στόχων και των αναµενόµενων 
αποτελεσµάτων. 

5.5.1 Ευκολία Χρήσης 
Όσο οι εφαρµογές γίνονται πιο σύνθετες, όσο ο όγκος των διαθέσιµων πληροφοριών 
και υπηρεσιών αυξάνεται και όσο όλο περισσότεροι νέοι και µη έµπειροι χρήστες 
πρέπει να τις χρησιµοποιήσουν τόσο γίνεται πιο απαιτητική η ανάγκη για νέους 
ευκολότερους και φυσικότερους τρόπους επικοινωνίας µε τους υπολογιστές. Το µέσο 
που είναι υπεύθυνο για την αλληλεπίδραση του ανθρώπου µε τον υπολογιστή είναι το 
σύστηµα διεπαφής χρήστη (user interface). Η σηµερινή κυρίαρχη µορφή του είναι η 
γραφική παραθυρική (window–based graphical interface), η οποία έχει απλοποιήσει 
σηµαντικά τη χρήση του υπολογιστή προσφέροντας εύκολους, πολλαπλούς και 
πολυµεσικούς τρόπους επικοινωνίας. 

Ωστόσο, οι νέες ανάγκες που έχουν προκύψει καθιστούν πολλές φορές ανεπαρκή 
αυτόν τον τρόπο αλληλεπίδρασης. Για παράδειγµα, σήµερα ο µέσος χρήστης που έχει 
πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο, έχει στη διάθεσή του ένα τεράστιο όγκο πηγών 
πληροφοριών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών όπως ψυχαγωγικά, επιστηµονικά ή 
δηµοσιογραφικά άρθρα, φωτογραφίες, ήχους ή videos σχετικά µε την εργασία ή τα 
χόµπι του, ταινίες, παιγνίδια, εφαρµογές πολυµέσων, υπηρεσίες επικοινωνίας µε 
άλλους χρήστες, υπηρεσίες εµπορικών συναλλαγών ή ηλεκτρονικού εµπορίου κ.ά. 
Κατά συνέπεια, αυτό που χρειάζεται είναι νέοι τρόποι αλληλεπίδρασης, που θα 
καθιστούν εφικτή και αποτελεσµατική τη χρήση των νέων προσφερόµενων αγαθών. 
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Τις νέες αυξηµένες ανάγκες µπορούν να καλύψουν τα ευφυή συστήµατα διεπαφής 
χρήστη (intelligent user interfaces), όπου η αλληλεπίδραση µε το χρήστη θα είναι σε 
ένα ανώτερο και πιο φυσικό επίπεδο. Τέτοια συστήµατα θα µπορούν να 
λειτουργήσουν ως προσωπικοί βοηθοί που θα προσαρµόζονται στις ανάγκες και στις 
ιδιαιτερότητες του κάθε χρήστη και θα µαθαίνουν τις συνήθειές του, παρατηρώντας 
τις ενέργειές του. Θα κατανοούν τις ερωτήσεις, τις οδηγίες, τις εντολές ή τις αιτήσεις 
του χρήστη, οι οποίες θα µπορούν να τεθούν σε µία ποικιλία µορφών, όπως κείµενο, 
λόγος, χειρονοµίες. Σε περίπτωση που η διατύπωση είναι λανθασµένη ή ασαφής αντί 
να παρουσιάζουν τα γνωστά παθητικά µηνύµατα λάθους, θα συνεργάζονται µαζί του 
προκειµένου να διατυπωθεί αυτό που επιθυµεί ο χρήστης µε κατανοητό και αποδεκτό 
τρόπο. Τέλος, οι προσωπικοί βοηθοί θα καθορίζουν µόνοι τους τις ενέργειες που 
πρέπει να εκτελεστούν για την επίτευξη ενός στόχου χωρίς τη συνεχή παρέµβαση του 
χρήστη. Το µόνο που θα χρειάζεται να κάνει ο χρήστης είναι να περιγράφει αυτά που 
θέλει να επιτύχει. 

5.5.2 Ευέλικτες και Προσαρµόσιµες Υπηρεσίες Υποδοµής 
Η ανάγκη νέων τρόπων αλληλεπίδρασης δεν περιορίζεται µόνο µεταξύ ανθρώπου και 
υπολογιστή αλλά επεκτείνεται και µεταξύ των προγραµµάτων. Κάτι τέτοιο είναι 
φυσικό και αναµενόµενο διότι, πρώτον, για να παρασχεθούν νέες ευκολίες 
απαιτούνται νέα µέσα και νέες τεχνολογίες, και δεύτερον, εφόσον ο άνθρωπος 
απαλλάσσεται από το βάρος κάποιων ενεργειών θα πρέπει κάποιος άλλος να το 
επωµιστεί. Η αλληλεπίδραση µεταξύ των προγραµµάτων αφορά τον τρόπο που αυτά 
θα επικοινωνούν µεταξύ τους για να ανταλλάξουν πληροφορίες, να ζητήσουν 
υπηρεσίες ή να συνεργαστούν για να επιτύχουν κάποιο κοινό στόχο. Ωστόσο, για να 
είναι αποτελεσµατική µία τέτοια επικοινωνία απαιτούνται υπηρεσίες υποδοµής για  

• τη διαχείριση των δεδοµένων και της γνώσης έτσι ώστε να επιτρέπεται η 
γρήγορη αναζήτηση και ανεύρεση των σχετικών πληροφοριών και πηγών 
µέσα από ένα τεράστιο όγκο ετερογενών και κατανεµηµένων δεδοµένων, 

• τη µετάφραση / µετατροπή και ενοποίηση πληροφοριών διαφόρων µορφών 
και µέσων σύµφωνα µε τη σηµασιολογία τους. 

Ευφυή συστήµατα αναζήτησης πληροφοριών ειδικευµένα σε συγκεκριµένα 
αντικείµενα και εφοδιασµένα µε νέους, ισχυρούς και αποτελεσµατικούς αλγόριθµους 
αναζήτησης αλλά και ευρετικές µεθόδους3 µπορούν να λειτουργήσουν ως 
διαµεσολαβητές µεταξύ του χρήστη και των πηγών πληροφορίας. Επιπλέον, µπορούν 
να επικοινωνούν µε άλλα αντίστοιχα συστήµατα για την ανεύρεση θεµάτων σχετικών 
µε το αντικείµενο αναζήτησης ή νεοεκδιδόµενων πληροφοριών και υπηρεσιών. 

Ωστόσο, η αποτελεσµατικότητα τέτοιων συστηµάτων απαιτεί νέες µορφές 
αναπαράστασης της γνώσης και υποστήριξη πολλαπλών ταξινοµήσεων και σχηµάτων 
κατηγοριοποίησης και µεθόδους αντίληψης του περιεχοµένου της ανταλλασσόµενης 
πληροφορίας. 

                                                 
3 Με τον όρο «ευρετικές µέθοδοι» ή «ευρετικά» εννοούµε εµπειρικούς κανόνες που αποτελούν 
τεχνικές οι οποίες βελτιώνουν την αποτελεσµατικότητα της αναζήτησης, δίνοντας αποδεκτές λύσεις 
αλλά όχι αναγκαστικά τις βέλτιστες. Οι ευρετικές µέθοδοι εφαρµόζονται κυρίως όταν υπάρχει 
πληροφορία για το συγκεκριµένο πρόβληµα η οποία βοηθάει στην αναζήτηση. 
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5.5.3 Εργαλεία Ανάπτυξης και Υποστήριξης 
Η ανάπτυξη και η υποστήριξη των συστηµάτων που θα επιτρέπουν και θα 
χρησιµοποιούν τις νέες µορφές αλληλεπίδρασης, απαιτούν τα αντίστοιχα εργαλεία 
και τις τεχνικές, εκείνες οι οποίες θα καθιστούν εφικτή την πραγµατοποίηση αυτών 
των στόχων. Τέτοια εργαλεία είναι απαραίτητα στην ανάπτυξη προδιαγραφών για την 
περιγραφή του τρόπου σκέψης και συµπεριφοράς του συστήµατος, στην υλοποίηση 
αρχιτεκτονικών συστηµάτων που δρουν αυτόνοµα και θα περιέχουν µηχανισµούς 
παρατήρησης, µάθησης και προσαρµογής στο περιβάλλον λειτουργίας, στην 
ανάπτυξη δοµών διαχείρισης γνώσης και σχεδιασµού και επιλογής ενεργειών, καθώς 
και στην ανάπτυξη δοµών επικοινωνίας και συνεργασίας. 

Επιπλέον, η υποστήριξη τέτοιων συστηµάτων απαιτεί τη χρήση ανοιχτών 
αρχιτεκτονικών δυναµικής δραστηριοποίησης πολλαπλών αυτόνοµων συστηµάτων, 
δηλαδή αρχιτεκτονικών που επιτρέπουν την προσθήκη ή την αποµάκρυνση στοιχείων 
τους χωρίς να µεταβάλλεται η καλή λειτουργία του όλου συστήµατος. Επίσης, 
απαιτεί την ανάπτυξη πρωτοκόλλων και γλωσσών επικοινωνίας που θα επιτρέπουν 
την ανταλλαγή πληροφοριών και γενικότερα τη διαπραγµάτευση και συνεννόηση 
µεταξύ των συστηµάτων και τέλος τη δυνατότητα επαναχρησιµοποίησης των 
κατάλληλων εργαλείων για την επίτευξη ενός στόχου. 

 

5.6 Τεχνολογίες Αιχµής και Τοµείς Έρευνας 
Στις προηγούµενες ενότητες εξετάστηκαν περιοχές εφαρµογών και θέµατα υποδοµής 
όπου η Τεχνητή Νοηµοσύνη µπορεί να έχει καθοριστική συµβολή προσφέροντας 
σηµαντικές λύσεις. Ωστόσο, αν και οι τεχνολογίες της Τεχνητής Νοηµοσύνης 
παρέχουν µία στέρεα βάση αποτελεσµατικών τεχνικών και εργαλείων, η µεµονωµένη 
χρήση και εφαρµογή τους δεν µπορεί να καλύψει τις αυξηµένες ανάγκες ούτε των 
ευφυών υπολογιστικών συστηµάτων, ούτε της απαιτούµενης υποδοµής. Αυτό που 
χρειάζεται είναι ο συνδυασµός αυτών µέσα από µία καινοτόµο αντίληψη ανάπτυξης 
λογισµικού και κατ’ επέκταση ευφυών συστηµάτων. Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν 
οι τοµείς έρευνας στο πεδίο της Τεχνητής Νοηµοσύνης, οι οποίοι συνδυαζόµενοι 
µπορούν να αποδώσουν τα αναµενόµενα αποτελέσµατα. 

Οι ευφυείς διαµεσολαβητές (intelligent agents) και ο προσανατολισµένος στους 
διαµεσολαβητές προγραµµατισµός (agent oriented programming) είναι ίσως η πιο 
επαναστατική µέθοδος αντίληψης, σχεδίασης και ανάπτυξης λογισµικού των 
τελευταίων χρόνων. Γενικά, ένας ευφυής διαµεσολαβητής είναι ένα αυτόνοµο 
πρόγραµµα που είναι συνεχώς ενεργό, παρατηρεί το περιβάλλον όπου ενεργεί και 
αντιδρά στα γεγονότα που το αφορούν χωρίς την παρέµβαση του χρήστη. Επιπλέον, 
ενεργεί σύµφωνα µε κάποιους στόχους που έχει, οι οποίοι µπορεί να είναι µέρος ενός 
απώτερου στόχου. Προκειµένου να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι µπορεί να 
επικοινωνήσει και να συνεργαστεί µε άλλους διαµεσολαβητές4. 

Τα περισσότερα από τα συστήµατα, που περιγράφηκαν στις δύο προηγούµενες 
ενότητες, είναι δυνατό να υλοποιηθούν ως διαµεσολαβητές ή να περιέχουν έναν ή 
περισσότερους διαµεσολαβητές ως συστατικά τους. Για παράδειγµα, ένα ευφυές 
σύστηµα προσοµοίωσης µπορεί να αποτελείται από διάφορους διαµεσολαβητές, οι 
οποίοι παίζουν το ρόλο των διαφόρων οντοτήτων που συµµετέχουν στην 
προσοµοίωση. 
                                                 
4 Αυτός ο ορισµός είναι κάπως γενικός και περιγραφικός και χρησιµοποιείται εδώ για να καλύψει τις 
ανάγκες της συγκεκριµένης ενότητας.  
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Ένας προσωπικός βοηθός (personal assistant) µπορεί να είναι ένας διαµεσολαβητής 
που βρίσκεται συνέχεια στο πλάι του χρήστη και τον βοηθά όπου χρειάζεται ή 
αναλαµβάνει να εκτελέσει εργασίες εκ µέρους του. ∆ιαµεσολαβητές µπορούν να είναι 
τα ευφυή συστήµατα αναζήτησης πληροφορίας (intelligent information brokers) τα 
οποία, ενώ βρίσκονται αποµακρυσµένα σε διάφορους τόπους στο ∆ιαδίκτυο, 
συνεργάζονται µεταξύ τους, για να ανευρεθεί η αναζητούµενη πληροφορία. 

Οι διαµεσολαβητές µπορεί να έχουν από πολλές και σύνθετες ικανότητες έως απλές 
και περιορισµένες δυνατότητες και µέσα από τη συνεργασία µε άλλους 
διαµεσολαβητές να πραγµατοποιούν πολύπλοκα έργα. Το γεγονός αυτό επιτρέπει την 
ενσωµάτωση, σύνθεση και ολοκλήρωση διαφόρων τεχνολογιών της Τεχνητής 
Νοηµοσύνης για την υλοποίηση ενός διαµεσολαβητή ή ενός συστήµατος από 
πολλούς διαµεσολαβητές (multi agent system). Έτσι ανάλογα µε την εφαρµογή, 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν τεχνικές αναπαράστασης γνώσης, µέθοδοι ανάκτησης 
πληροφορίας και ευρετικά, σχεδιασµός και επιλογή ενεργειών, τεχνικές εκµάθησης 
και προσαρµογής, επεξεργασία εικόνων και φυσικής γλώσσας κ.ά. 

Σε ένα σύστηµα πολλαπλών διαµεσολαβητών καθοριστικό ρόλο παίζει η οργανωτική 
µορφή της κοινωνίας των διαµεσολαβητών (agent society), καθώς και η γνώση που 
έχει ο καθένας για τις ικανότητες των υπολοίπων. Η επικοινωνία, ο συντονισµός των 
ενεργειών και η συνεργασία των διαφόρων διαµεσολαβητών εξαρτάται σε µεγάλο 
βαθµό από αυτούς τους δύο παράγοντες. Για παράδειγµα, σε ένα εκπαιδευτικό 
σύστηµα πολλαπλών διαµεσολαβητών µε αντικείµενο τη διδασκαλία ενός ιατρικού 
θέµατος, ο εκπαιδευόµενος αλληλεπιδρά µε τον κατάλληλο διαµεσολαβητή, ο οποίος 
γνωρίζει πώς διδάσκεται το αντικείµενο και έχει παιδαγωγικές αρχές και 
εκπαιδευτικούς στόχους. Τα ειδικά τεχνικά ζητήµατα του αντικειµένου επιλύονται 
και παρέχονται σε αυτόν από άλλους διαµεσολαβητές που είναι αρµόδιοι και ειδικοί 
στα συγκεκριµένα θέµατα, ενώ επιπλέον, αυτοί µπορούν να επικοινωνήσουν και να 
συνεργαστούν όταν υπάρχει επικαλυπτόµενη ή διαπλεκόµενη γνώση. Σε ένα 
αντίστοιχο σύστηµα αναζήτησης πληροφοριών, ο διαµεσολαβητής που επικοινωνεί 
µε το χρήστη µπορεί να µη γνωρίζει πού βρίσκεται η ζητούµενη πληροφορία, µπορεί 
ωστόσο να γνωρίζει άλλους διαµεσολαβητές, που έχουν τη δυνατότητα να τον 
πληροφορήσουν σχετικά ή να αναλάβουν οι ίδιοι την αναζήτηση. 

Ένας επιπλέον παράγοντας, που σχετίζεται µε την αλληλεπίδραση των συστηµάτων 
πολλαπλών διαµεσολαβητών και γενικότερα των ευφυών συστηµάτων, είναι η 
κατανόηση του νοήµατος της ανταλλασσόµενης πληροφορίας. Για να επιτευχθεί 
αυτό, το σύστηµα πρέπει να έχει γνώση για τον τοµέα όπου εφαρµόζεται. Η γνώση 
αυτή αναφέρεται ως οντολογία (ontology) του τοµέα (π.χ. Οικονοµία, Αρχιτεκτονική, 
Πληροφορική, κτλ.) και σκοπό έχει να περιγράψει το νόηµα και τις σχέσεις των 
οντοτήτων που ανήκουν σε αυτόν τον τοµέα. Οι οντολογίες αποτελούν πολύ χρήσιµα 
εργαλεία διότι αφενός καλύπτουν πλήθος φαινοµένων και καταστάσεων και αφετέρου 
είναι επαναχρησιµοποιήσιµες από διάφορα συστήµατα, όποτε αυτό είναι απαραίτητο. 
Έτσι, σχετικά µε το παραπάνω παράδειγµα, το εκπαιδευτικό σύστηµα 
χρησιµοποιώντας τις ίδιες εκπαιδευτικές στρατηγικές και τις αντίστοιχες οντολογίες, 
θα µπορούσε να διδάξει δερµατολογία, καρδιολογία, ορθοπεδική, κτλ. Επιπλέον, ένα 
ευφυές σύστηµα διεπαφής χρήστη ή ένα ευφυές robot θα µπορούσε να κατανοήσει 
και να επικοινωνήσει σε φυσικό επίπεδο µε τον άνθρωπο.  

Σχεδόν όλα τα ευφυή πληροφοριακά συστήµατα χρησιµοποιούν και διαχειρίζονται 
κάποιο είδος γνώσης (συµβολικό ή αριθµητικό). Για αυτόν το λόγο οι τεχνικές 
αναπαράστασης γνώσης και ο τρόπος σκέψης (λογισµός) βασισµένος στη γνώση 
αποτελούν βασικούς τοµείς έρευνας και εφαρµογής για την Τεχνητή Νοηµοσύνη. Ο 
στόχος είναι η ανάπτυξη µεθόδων και µορφών που αναπαριστούν ένα εύρος από 
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πληροφορίες, από απλές και καθηµερινές έως ειδικές και τεχνικές, και επιτρέπουν την 
κατανόηση και ταχεία παραγωγή συµπερασµάτων. Όταν η αναπαράσταση είναι σε 
χαµηλό επίπεδο, δηλαδή πιο κοντά στο επίπεδο της µηχανής (π.χ. βάσεις δεδοµένων), 
τότε η ταχύτητα ανάκλησης είναι µεγάλη και επιτρέπεται η γρήγορη παραγωγή 
συµπερασµάτων. Ωστόσο, µόνο περιορισµένα και συγκεκριµένα κοµµάτια γνώσης 
µπορούν να κωδικοποιηθούν µε αυτή τη µορφή, ενώ παρουσιάζεται έλλειψη 
εκφραστικότητας και τα συµπεράσµατα είναι περιορισµένα. Αντίθετα, όταν η 
αναπαράσταση είναι σε υψηλό επίπεδο, δηλαδή πιο κοντά στον άνθρωπο (π.χ. 
κείµενο φυσικής γλώσσας), η εκφραστικότητα µεγιστοποιείται, υπάρχει η δυνατότητα 
κωδικοποίησης µεγάλης ποσότητας κοινής γνώσης (commonsense knowledge) και τα 
συµπεράσµατα που παράγονται είναι πιο λεπτοµερή και αναλυτικά. Ωστόσο, η 
ανάκληση είναι κατά κανόνα πιο αργή, η διαχείρισή της πιο δύσκολη, ενώ τα 
συµπεράσµατα πιθανόν να είναι ασαφή ή ελλιπή. 

Ο συνδυασµός των δύο άκρων στην αναπαράσταση γνώσης είναι απαραίτητος, καθώς 
οι ευφυείς διαµεσολαβητές και γενικότερα τα ευφυή πληροφοριακά συστήµατα 
αλληλεπιδρούν τόσο µε ανθρώπους όσο και µεταξύ τους ή µε άλλα µηχανικά µέρη. 
Σε πραγµατικά συστήµατα, η γνώση είναι συνήθως περιορισµένη ή µη πλήρης, ενώ 
το περιβάλλον και οι συνθήκες λειτουργίας πολλές φορές απαιτούν απόκριση σε 
περιορισµένο χρόνο και οι πληροφορίες που παρέχονται µπορεί να είναι ασαφείς, 
ελλιπείς ή λανθασµένες. Στην κάλυψη αυτών των αναγκών επικεντρώνεται η 
ανάπτυξη λογισµών µε απώτερο στόχο την αντιµετώπιση του προβλήµατος της 
αναπαράστασης, της κατανόησης και του ελέγχου της συµπεριφοράς των ευφυών 
συστηµάτων. Ενδεικτικά αναφέρονται ο µη µονοτονικός λογισµός (non monotonic 
reasoning) όπου µπορούν να παραχθούν συµπεράσµατα από ελλιπείς πληροφορίες 
και στη συνέχεια να αναιρεθούν ή να συµπληρωθούν όταν νέες πληροφορίες γίνουν 
διαθέσιµες, ο χρονικός λογισµός (temporal reasoning) όπου η παραγωγή 
συµπερασµάτων γίνεται µε παραµέτρους χρόνου, ο λογισµός περιπτώσεων (case 
based reasoning) όπου η επίλυση προβληµάτων βασίζεται σε µεθόδους επίλυσης 
παλαιότερων και παρόµοιων προβληµάτων, ή τέλος τεχνικές που χρησιµοποιούν 
αρχές της Ασαφούς Λογικής (Fuzzy Logic) και της Θεωρίας Πιθανοτήτων (π.χ. 
Bayesian Networks). Όµως, προκειµένου να είναι δυνατή η συνεργασία και ο 
συντονισµός των διαφόρων διαµεσολαβητών σε ένα κοινό περιβάλλον λειτουργίας, 
πρέπει οι λογισµοί που χρησιµοποιούνται για τη διαχείριση της γνώσης και της 
συµπεριφοράς να επεκταθούν και να συµπληρωθούν µε δυνατότητες επικοινωνίας και 
τρόπους σκέψης σχετικά µε την νοητική κατάσταση τόσο του ίδιου (introspective 
reasoning) όσο και των υπολοίπων διαµεσολαβητών (social reasoning). 

Ο µηχανισµός σκέψης (λογισµός) ενός διαµεσολαβητή έχει άµεση σχέση µε τον 
τρόπο που αυτός σχεδιάζει τις ενέργειές του προκείµενου να πετύχει κάποιους 
στόχους. Η δυνατότητα σχεδιασµού και καθορισµού ενεργειών, η εκτέλεσή τους και 
η παρακολούθηση των αποτελεσµάτων τους είναι απαραίτητη σε κάθε ευφυές 
σύστηµα ή διαµεσολαβητή και απαιτεί εξελιγµένες ικανότητες αναπαράστασης και 
συλλογισµού σχετικά µε τις ενέργειες, το χρόνο, την αντίληψη και τη νοητική 
κατάσταση άλλων διαµεσολαβητών που πιθανόν συµµετέχουν στην εκπλήρωση 
κάποιων κοινών στόχων. Για παράδειγµα, ένα ευφυές σύστηµα αναζήτησης 
πληροφοριών, χρειάζεται να σχεδιάσει τον καλύτερο τρόπο για να αποκτήσει µία 
πληροφορία εξισορροπώντας ταυτόχρονα το χρόνο που απαιτείται για την ανεύρεση, 
το κόστος προσπέλασης των διαφόρων βάσεων δεδοµένων και την επιτυχία της 
αναζήτησης. Αντίστοιχα, σε ένα σύστηµα προσοµοίωσης, όπου συµµετέχουν 
διάφοροι διαµεσολαβητές και αλληλεπιδρούν τόσο µεταξύ τους όσο και µε 
ανθρώπους, πρέπει να αντιµετωπιστούν σύνθετες καταστάσεις, που προκύπτουν από 
το συνδυασµό των ενεργειών αυτών όσων συµµετέχουν στην προσοµοίωση, 
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δηµιουργώντας ένα δυναµικό περιβάλλον. Παρόµοιες πολύπλοκες καταστάσεις 
προκύπτουν στο φυσικό περιβάλλον, οι οποίες θα κληθούν να λειτουργήσουν ευφυή 
robots όπου ο τυχαίος και απρόβλεπτος παράγοντας παίζει πολύ σηµαντικό ρόλο. 

Το µεγαλύτερο και δυσκολότερο θέµα που προκύπτει είναι ότι το σύστηµα πρέπει να 
επιλέξει το κατάλληλο για την περίπτωση πλάνο προκειµένου να πετύχει τα καλύτερα 
αποτελέσµατα σε συγκεκριµένο χρόνο µε δεδοµένες τις τρέχουσες συνθήκες του 
περιβάλλοντος. Γι’ αυτό µεγάλη ερευνητική προσπάθεια επικεντρώνεται σε τρόπους 
παραγωγής και επιλογής πλάνων ανάλογα µε το στόχο που πρέπει να επιτευχθεί. 
Αυτό απαιτεί συνδυασµό τεχνικών της Τεχνητής Νοηµοσύνης, της Θεωρίας 
Αποφάσεων και της Θεωρίας Παιγνίων. 

Ένα ευφυές σύστηµα µπορεί να έχει αυξηµένες επιδόσεις και µεγαλύτερη ευελιξία, 
αν έχει δυνατότητες µάθησης και προσαρµογής σε νέες καταστάσεις. Η µηχανική 
µάθηση (machine learning) επικεντρώνεται κυρίως στην ανάπτυξη λογισµικού που 
βελτιώνεται αυτόµατα µέσω εµπειρίας και στην εξαγωγή κανόνων από ένα σύνολο 
συγκεκριµένων δεδοµένων [2]. Οι µέθοδοι µηχανικής µάθησης µπορούν να 
εφαρµοστούν στις περισσότερες κατηγορίες συστηµάτων, που έχουν αναφερθεί 
παραπάνω, όπως σε προσωπικούς βοηθούς, σε συστήµατα αναζήτησης πληροφοριών, 
σε συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης, σε συστήµατα υποστήριξης, σε ευφυή 
robots κτλ. 

Ήδη αρκετές µέθοδοι, όπως επαγωγή από δέντρα αποφάσεων, νευρωνικά δίκτυα, 
γενετικοί αλγόριθµοι κ.ά., έχουν εφαρµοστεί σε ένα ευρύ φάσµα πραγµατικών 
προβληµάτων µε αξιοσηµείωτα αποτελέσµατα. Ωστόσο, είναι απαραίτητες νέες 
µέθοδοι που θα µπορούν να εκµεταλλευτούν τις δυνατότητες που παρέχει το 
∆ιαδίκτυο, συνδυάζοντας τις πολλαπλές πληροφορίες των διαφόρων βάσεων 
δεδοµένων και τις πληροφορίες που παρέχονται από τους χρήστες. Επιπλέον, ο 
συνδυασµός και η ενοποίηση των µεθόδων µηχανικής µάθησης, των µεθόδων 
παραγωγής και επιλογής πλάνων, καθώς και των µεθόδων επεξεργασίας φυσικής 
γλώσσας και εικόνας που περιγράφονται στη συνέχεια, θα αποτελέσει έναν ισχυρό 
µηχανισµό για την συµπεριφορά των ευφυών συστηµάτων και την αλληλεπίδρασή 
τους µε τους ανθρώπους. 

Σε πολλές από τις περιπτώσεις που έχουν περιγραφεί παραπάνω, τα ευφυή 
πληροφοριακά συστήµατα και οι ευφυείς διαµεσολαβητές είναι απαραίτητο να έχουν 
αυξηµένες και ιδιαίτερες ικανότητες επικοινωνίας µε τους χρήστες και αντίληψης του 
περιβάλλοντος. Για παράδειγµα, τα ευφυή robots για να λειτουργήσουν ρεαλιστικά 
χρειάζονται όραση, χρήση και κατανόηση φυσικής γλώσσας, ίσως και αφή. 
Αντίστοιχα οι ευφυείς προσωπικοί βοηθοί θα πρέπει να µπορούν να χρησιµοποιούν 
και να καταλαβαίνουν τη φυσική γλώσσα ή ακόµα να αντιλαµβάνονται χειρονοµίες ή 
εκφράσεις του προσώπου. Τα συστήµατα προσοµοίωσης, τα συστήµατα κατάρτισης 
και εκπαίδευσης, τα συστήµατα βοηθείας για τη διαχείριση έργων θα πρέπει να έχουν 
δυνατότητες επεξεργασίας και σύνθεσης λόγου και εικόνας. Ο συνδυασµός της 
Τεχνητής Νοηµοσύνης µε αρχές σχετικές µε τους τρόπους αντίληψης και 
επικοινωνίας που αφορούν τον άνθρωπο έχουν δώσει αρκετά και ικανοποιητικά 
αποτελέσµατα και έχουν δηµιουργήσει ένα υπόβαθρο τόσο στην επεξεργασία λόγου 
και γλώσσας όσο και στην επεξεργασία εικόνας. Ωστόσο, τα περισσότερα από τα ήδη 
υπάρχοντα συστήµατα δίνουν τα επιθυµητά αποτελέσµατα συνήθως κάτω από 
συγκεκριµένες και πολλές φορές ιδανικές συνθήκες λειτουργίας. Προκειµένου να 
υπάρξουν συστήµατα που να µπορούν να αντιλαµβάνονται και να επικοινωνούν µε 
ρεαλιστικό τρόπο χρειάζεται περισσότερη έρευνα, βελτίωση των µεθόδων που έχουν 
προταθεί και ενίσχυσή τους µε τη χρήση µεθόδων µηχανικής µάθησης. 
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6 Ευφυείς ∆ιαµεσολαβητές 

6.1 Τι είναι ένας Ευφυής ∆ιαµεσολαβητής 
Η συχνή χρήση του όρου διαµεσολαβητής (agent) σε επιστήµες διαφορετικές µεταξύ 
τους και µε διαφορετικούς τρόπους έχει ως συνέπεια να µην υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα 
για το τι σηµαίνει αυτός ο όρος, αν δε δοθεί το ευρύτερο πλαίσιο µέσα στο οποίο 
χρησιµοποιείται. Για να χρησιµοποιηθεί στην επιστήµη των υπολογιστών θα πρέπει 
να υπάρχει µία κοινή αναφορά για το τι είναι και τι κάνει ένας διαµεσολαβητής, έτσι 
ώστε να µπορεί να γίνει κατανοητή η χρήση του. Η γενική εξήγηση του ρου, όπως 
αυτή µπορεί να βρεθεί σε ένα λεξικό όρων [31] είναι ότι ένας διαµεσολαβητής είναι: 

• ένα πρόσωπο ή πράγµα που ενεργεί ή καταβάλλει προσπάθεια, 

• κάποια φυσική δύναµη, που δρα κατά περίπτωση προκαλώντας κάποια 
αποτελέσµατα, 

• ένα πρόσωπο (ή εταιρεία) εξουσιοδοτηµένο να διεκπεραιώσει µια δουλειά για 
κάποιον άλλον, 

• ένα πρόσωπο που ενεργεί εκ µέρους κάποιου άλλου για να πετύχει µια νόµιµη 
σχέση µεταξύ αυτού του άλλου και κάποιου τρίτου. 

Στα παρακάτω θα δοθούν οι διάφορες απόψεις στο πεδίο της Τεχνητής Νοηµοσύνης. 
Πολλοί ερευνητές χρησιµοποιούν κάποια από τις παραπάνω γενικές και απλές 
ερµηνείες. Για παράδειγµα ο Marvin Minsky αναφέρει ότι στο βιβλίο του «The 
society of Mind» [32] χρησιµοποίησε τη λέξη διαµεσολαβητής για να αναφερθεί σε 
µία µηχανή που επιτυγχάνει κάτι, χωρίς να χρειάζεται να γνωρίζει κανείς τον τρόπο 
που δουλεύει [33], ο N. Shardlow λεει ότι οι διαµεσολαβητές κάνουν διάφορα 
πράγµατα / ενεργούν [40], ενώ η P. Maes σε µία συνέντευξή της αναφέρει ότι ένας 
διαµεσολαβητής είναι το λογισµικό που ενεργεί για λογαριασµό των ανθρώπων [29]. 

Ωστόσο, τέτοιοι γενικοί και αόριστοι ορισµοί δεν είναι και πολύ κατατοπιστικοί και 
εύλογα πολλοί επιστήµονες διερωτώνται αν αυτό είναι κάτι το διαφορετικό από το 
µέχρι σήµερα συµβατικό και «χαζό» λογισµικό [38]. Σε µία προσπάθεια να δοθεί 
συγκεκριµένος ορισµός για το τι είναι ένας διαµεσολαβητής, σύµφωνα µε τη σειρά 
προτύπων που έχει δηµοσιευτεί από τη FIPA (Foundation for Intelligent Physical 
Agents) [14], ένας διαµεσολαβητής ορίζεται ως εξής: 

«Ένας διαµεσολαβητής είναι η θεµελιώδης µονάδα δράσης (actor) σε µία περιοχή. 
Συνδυάζει µία ή περισσότερες ικανότητες υπηρεσιών σε ένα ενοποιηµένο και ενιαίο 
µοντέλο εκτέλεσης, το οποίο µπορεί να περιλαµβάνει προσπέλαση σε εξωτερικό 
λογισµικό, χρήστες (ανθρώπους) και µηχανισµούς επικοινωνίας» [14]. 

Σε µία άλλη προσπάθεια και προκειµένου να δοθεί µία πιο σαφής εικόνα για το τι 
είναι ένας διαµεσολαβητής, γίνεται αναφορά στις ιδιότητες που πρέπει να έχει ένα 
τέτοιο σύστηµα. Ένας ορισµός που ουσιαστικά καλύπτει τις βασικές και γενικότερα 
αποδεκτές ιδιότητες, τις οποίες πρέπει να έχει ένας διαµεσολαβητής, είναι αυτός που 
χρησιµοποιούν οι Wooldridge και Jennings [46]. Ως διαµεσολαβητή αναφέρουν ένα 
σύστηµα (hardware ή software) που παρουσιάζει ιδιότητες όπως αυτονοµία 
(autonomy), κοινωνικότητα (social ability), αποκρισιµότητα (reactivity), και ανάληψη 
πρωτοβουλιών (pro–activeness). Γενικά, η πιο αποδεκτή και περισσότερο 
χρησιµοποιούµενη ιδιότητα είναι η αυτονοµία, µε την έννοια ότι ένας 
διαµεσολαβητής δεν χρειάζεται τη συνεχή καθοδήγηση και διαµεσολάβηση του 
ανθρώπου, ενώ ταυτόχρονα έχει κάποιον έλεγχο των ενεργειών του. Η κοινωνικότητα 
εκφράζει την ικανότητα ενός διαµεσολαβητή να επικοινωνεί µε άλλους 
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διαµεσολαβητές προκειµένου να ζητήσει κάποια πληροφορία ή κάποια ενέργεια ή 
γενικότερα να επιτύχουν µαζί ένα κοινό στόχο. Η αποκρισιµότητα δηλώνει ότι ο 
διαµεσολαβητής παρατηρεί το περιβάλλον του και αντιδρά ανάλογα στα γεγονότα 
που τον αφορούν, ενώ η ανάληψη πρωτοβουλιών εκφράζει επιπλέον τη συµπεριφορά 
του διαµεσολαβητή ανάλογα µε τους στόχους του και τη δραστηριοποίησή του, όποτε 
αυτός κρίνει απαραίτητο.  

Άλλες ιδιότητες που αφορούν κυρίως τη συµπεριφορά των διαµεσολαβητών και 
έχουν χρησιµοποιηθεί είναι η εξατοµίκευση (personalization) και η προσαρµογή 
(adaptation) [29], οι οποίες αναφέρονται κυρίως στους διαµεσολαβητές ως 
προσωπικούς βοηθούς που προσαρµόζονται ανάλογα µε τις ανάγκες και 
ιδιαιτερότητες του χρήστη, η ικανότητα µετακίνησης (mobility) δηλαδή η δυνατότητα 
να µεταφέρεται ο διαµεσολαβητής σε αποµακρυσµένους σταθµούς εργασίας 
προκειµένου να βρει κάποια διαθέσιµη υπηρεσία, η ειλικρίνεια (veracity) που 
δηλώνει ότι ο διαµεσολαβητής δε στέλνει εσκεµµένα ψευδείς πληροφορίες, η 
καλοπροαίρεση (benevolence) που αναφέρεται στο γεγονός ότι ο διαµεσολαβητής 
πάντα προσπαθεί να κάνει κάτι που θα του ζητηθεί και ο ορθολογισµός (rationality) 
δηλαδή το γεγονός ότι ο διαµεσολαβητής ενεργεί µε τρόπο τέτοιο ώστε να πετύχει 
τους στόχους του και όχι µε τρόπο τέτοιο ώστε να τους αποτρέψει. 

Πολλοί επιστήµονες, ανάλογα µε τις µεθόδους που χρησιµοποιούν για να 
περιγράψουν τον τρόπο συµπεριφοράς ενός διαµεσολαβητή, χρησιµοποιούν έννοιες 
που αποδίδονται κυρίως σε ανθρώπους, όπως γνώση, πεποιθήσεις, επιθυµίες, 
προθέσεις, δεσµεύσεις, ικανότητες, επιλογές ([4], [42]) ακόµα και συναισθήµατα [2]. 
Τέτοιες έννοιες είναι περισσότερο κατανοητές στον άνθρωπο αφού είναι καθηµερινής 
χρήσης και το νόηµά τους είναι άµεσα αντιληπτό. Έτσι, προκειµένου να περιγραφούν 
πολύπλοκα συστήµατα των οποίων η λειτουργία και συµπεριφορά δεν µπορούν να 
εκφραστούν εύκολα, γίνεται χρήση της λεγόµενης λαϊκής ψυχολογίας (folk 
psychology) που ο καθένας µπορεί να καταλάβει χωρίς δυσκολία. Η θεώρηση ενός 
διαµεσολαβητή ως συστήµατος προθέσεων (intentional system) βασίζεται στην 
περιγραφή του φιλοσόφου Daniel Dennett, ο οποίος µε τον όρο αυτό περιγράφει 
οντότητες «… των οποίων η συµπεριφορά µπορεί να προβλεφθεί αποδίδοντάς τους 
πεποιθήσεις, επιθυµίες και λογική οξυδέρκεια» [12]. 

Η παραπάνω θεώρηση είναι ευρέως διαδεδοµένη και χρησιµοποιούµενη στις τυπικές 
προδιαγραφές των διαµεσολαβητών. Αµέσως, όµως, τίθεται το θέµα αν η απόδοση 
τέτοιων χαρακτηριστικών στους διαµεσολαβητές (και γενικότερα στις µηχανές) είναι 
θεµιτή και δικαιολογηµένη και ακόµα αν είναι χρήσιµη. Οι περιπτώσεις, κατά τις 
οποίες αυτή η θεώρηση είναι θεµιτή και χρήσιµη έχουν συζητηθεί από τον J. 
McCarthy: 

«Η απόδοση χαρακτηριστικών όπως πεποιθήσεων, ελεύθερης βούλησης, προθέσεων, 
συνείδησης, ικανοτήτων ή επιθυµιών σε µία µηχανή ή ένα πρόγραµµα είναι θεµιτή, 
όταν µια τέτοια απόδοση εκφράζει την ίδια πληροφορία σχετικά µε τη µηχανή όπως 
θα εξέφραζε και για ένα άτοµο. Είναι χρήσιµη όταν αυτή η απόδοση µας βοηθάει να 
κατανοήσουµε τη δοµή της µηχανής, την προηγούµενη ή µελλοντική της 
συµπεριφορά, ή τον τρόπο για να την επισκευάσουµε ή να τη βελτιώσουµε» [30]. 

Αργότερα, διάφοροι επιστήµονες απέδειξαν ότι λίγο πολύ κάθε αντικείµενο µπορεί να 
περιγραφεί χρησιµοποιώντας αυτή τη θεώρηση. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα 
που χρησιµοποιεί ο Shoham στο [41] µε το διακόπτη ηλεκτρικού ρεύµατος. 

Αναφέρει ότι είναι απόλυτα λογικό να θεωρήσει κανείς ένα διακόπτη ηλεκτρικού 
ρεύµατος ως έναν διαµεσολαβητή µε βούληση µετάδοσης ρεύµατος ανάλογα αν 
πιστεύει ότι θέλουµε να πραγµατοποιηθεί αυτή η µετάδοση ή όχι. Έτσι, το πάτηµα 
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του διακόπτη είναι ο τρόπος επικοινωνίας µαζί του και ο τρόπος έκφρασης των 
επιθυµιών µας. Βέβαια, µε τη χρήση τέτοιων εννοιών για την περιγραφή ενός 
διακόπτη ηλεκτρικού ρεύµατος δεν υπάρχει ιδιαίτερο κέρδος, αφού ο διακόπτης είναι 
µια πολύ απλή συσκευή και η λειτουργία του αρκετά κατανοητή. Όµως, δεν ισχύει το 
ίδιο για πολύπλοκα συστήµατα όπως για παράδειγµα τα robots, όπου η χρήση τέτοιων 
εννοιών κάνει ευκολότερη την κατανόηση της λειτουργία τους. 

Όπως αναφέρεται παραπάνω η θεώρηση των διαµεσολαβητών ως συστηµάτων 
προθέσεων επικεντρώνεται στην περιγραφή της συµπεριφοράς τους. Αυτό βοηθάει 
στην αποφυγή λογικών παραδόξων και διαισθητικών ασυµβατοτήτων. Ένα βασικό 
µειονέκτηµα είναι ότι δεν υποδηλώνεται τίποτα σχετικά µε την εσωτερική κατάσταση 
ή αναπαράσταση του περιγραφόµενου συστήµατος, ούτε µπορεί να γίνει καθορισµός 

του τρόπου υλοποίησης, καθώς µία συµπεριφορά µπορεί να υλοποιηθεί µε διάφορους 
τρόπους. Ωστόσο, από σχεδιαστική άποψη, επιτρέπει την καλύτερη κατανόηση και 
συνεπώς την περιγραφή πολύπλοκων συστηµάτων και αυτό το γεγονός την καθιστά 
ιδιαίτερα χρήσιµη. 

Καταλήγοντας οι Wooldridge και Jennings [46] θεωρούν ότι τα κατάλληλα 
χαρακτηριστικά για την αναπαράσταση των διαµεσολαβητών κατηγοριοποιούνται σε 
αυτά που σχετίζονται µε την πληροφορία που έχει ένας διαµεσολαβητής σχετικά µε 
το περιβάλλον όπου βρίσκεται όπως πεποιθήσεις και γνώση (information attitudes), 
και σε αυτά που κατά κάποιο τρόπο καθοδηγούν της ενέργειες του διαµεσολαβητή 
(pro–attitudes), όπως επιθυµίες, προθέσεις, δεσµεύσεις, επιλογές κ.ά. 

 

6.2 Αρχιτεκτονικές 
Με τον όρο αρχιτεκτονική ενός διαµεσολαβητή (και κατ’ επέκταση ενός συστήµατος 
πολλαπλών διαµεσολαβητών) εννοούµε την µέθοδο κατασκευής του και τον τρόπο 
που το σύνολο των δοµικών του στοιχείων (modules) σχετίζονται και επικοινωνούν 
µεταξύ τους και µε το περιβάλλον. Στο χώρο της Τεχνητής Νοηµοσύνης υπάρχουν 
δύο βασικές σχολές µε αντιδιαµετρικές απόψεις σχετικά µε το ποια είναι αυτά τα 
χαρακτηριστικά που κάνουν έναν διαµεσολαβητή ευφυή και αντίστοιχα δύο 
κατηγορίες αρχιτεκτονικών, οι αρχιτεκτονικές νοηµοσύνης (deliberative 
architectures) και οι αρχιτεκτονικές αντίδρασης (reactive architectures). Ενδιάµεσα 
βρίσκονται οι υβριδικές αρχιτεκτονικές (hybrid architectures), που συνδυάζουν 
χαρακτηριστικά των άλλων δύο. 

 

6.2.1 Αρχιτεκτονικές Νοηµοσύνης 
Η παραδοσιακή και επικρατούσα άποψη θεωρεί τους διαµεσολαβητές ως συστήµατα 
συµβόλων και µε αυτόν τον τρόπο κωδικοποιείται η νοητική τους κατάσταση. Η 
νοηµοσύνη τους προκύπτει, µέσω των µηχανισµών διαχείρισης της νοητικής 
κατάστασης, που παρέχουν δυνατότητα λήψης αποφάσεων, παραγωγής 
συµπερασµάτων από τη γνώση τους, επιλογής των ενεργειών τους και ανανέωσης της 
γνώσης τους. 

Μία τέτοια αρχιτεκτονική καλείται αρχιτεκτονική νοηµοσύνης (deliberative 
architecture). Ένας διαµεσολαβητής κατασκευασµένος σύµφωνα µε την 
αρχιτεκτονική νοηµοσύνης περιέχει σε συµβολική αναπαράσταση το µοντέλο του 
κόσµου, όπου δραστηριοποιείται, µοντέλο το οποίο αντιστοιχεί στις πεποιθήσεις του, 
και ο τρόπος σκέψης και απόφασης βασίζεται σε κάποιο µηχανισµό παραγωγής 
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λογικών συµπερασµάτων. Η λειτουργία του ακολουθεί έναν κύκλο τριών βηµάτων, 
σύµφωνα µε τον οποίο παρατηρεί το περιβάλλον και για όσα γεγονότα τον αφορούν 
σκέπτεται (deliberates) και κατόπιν ενεργεί βασιζόµενος στα συµπεράσµατα που 
έφθασε και τις αποφάσεις που πήρε. Η µεγάλη πλειοψηφία των συστηµάτων 
διαµεσολαβητών που έχουν αναπτυχθεί βασίζονται σε αρχιτεκτονικές νοηµοσύνης. 

Η αρχιτεκτονική BDI που ανήκει στην παραπάνω κατηγορία και χρησιµοποιείται 
ευρέως τελευταία, όχι µόνο περιέχει τα βασικά συστατικά των συστηµάτων 
προθέσεων αλλά ικανοποιεί και τις αρχές του πρακτικού λογισµού (practical 
reasoning). 

Ο πρακτικός λογισµός αποτελεί αντικείµενο µελέτης από φιλοσόφους και σχετίζεται 
µε θεωρίες που απευθύνονται στην ανθρώπινη συµπεριφορά. Με αυτόν τον όρο απλά 
εννοούµε τον πραγµατικό λογισµό που χρησιµοποιούµε για να αποφασίσουµε τι να 
κάνουµε. Η ονοµασία της αρχιτεκτονικής BDI οφείλεται στα αρχικά των λέξεων 
beliefs (B), desires (D), intentions (I), στοιχεία που αποτελούν τα βασικά 
χαρακτηριστικά της αρχιτεκτονικής. 

Οι πεποιθήσεις, οι επιθυµίες και οι προθέσεις αναπαριστούνται ρητά ως µεταβλητές 
των γλωσσών προγραµµατισµού ή ως δοµές δεδοµένων. Επιπλέον, διατηρείται µία 
βιβλιοθήκη πλάνων (plan library) που περιγράφει τους τρόπους µε τους οποίους 
µπορούν να επιτευχθούν οι διάφοροι στόχοι. Ουσιαστικά, ένα πλάνο είναι µία µερική 
δέσµευση στον τρόπο που θα επιτευχθεί µία επιθυµία. Στο Σχήµα 2.1 παρουσιάζεται 
η εσωτερική δοµή ενός διαµεσολαβητή σύµφωνα µε τη αρχιτεκτονική BDI. Ο 
µηχανισµός παραγωγής συµπερασµάτων (inference engine) αναπαριστά και 
διαχειρίζεται την νοητική κατάσταση του διαµεσολαβητή όπως επίσης και τις 
ενέργειες επικοινωνίας µε το περιβάλλον. Το συστατικό επικοινωνίας 
(communication component) αναπαριστά ένα ξεχωριστό µηχανισµό υπεύθυνο για την 
επικοινωνία του διαµεσολαβητή. Ωστόσο, θα µπορούσε και να παραλειφθεί, αφού σε 
αρκετές περιπτώσεις, κυρίως οµοιογενών συστηµάτων πολλαπλών διαµεσολαβητών, 
η επικοινωνία γίνεται µέσω των άλλων συστατικών. 

 
Σχήµα 2: Η εσωτερική δοµή ενός διαµεσολαβητή σύµφωνα µε την αρχιτεκτονική BDI 
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Πολλά συστήµατα διαµεσολαβητών έχουν βασιστεί σε αυτή την αρχιτεκτονική και 
κάποια αναφέρονται πιο αναλυτικά παρακάτω. 

Στις ίδιες αρχές βασίζεται και η αρχιτεκτονική IRMA (Intelligent Resource–bounded 
Machine Architecture) [5]. Περιέχει βιβλιοθήκη πλάνων και κατάλληλες δοµές 
δεδοµένων για την αναπαράσταση των πεποιθήσεων, των επιθυµιών και των 
προθέσεων. Επίσης, περιέχει ένα σύνολο άλλων υποσυστηµάτων για την παραγωγή 
συµπερασµάτων και επιλογών, για τον καθορισµό των προθέσεων και των ενεργειών 
και την παρατήρηση του περιβάλλοντος. 

Οι αρχιτεκτονικές GRATE* [20] και DESIRE [6] είναι επίσης βασισµένες στην 
αρχιτεκτονική BDI. Είναι αρχιτεκτονικές πολλαπλών επιπέδων (multi layered 
architectures) και εκτός από τις πεποιθήσεις, τις επιθυµίες και τις προθέσεις, η 
νοητική κατάσταση των διαµεσολαβητών χαρακτηρίζεται και από κοινές προθέσεις 
(joint intentions). Τα διάφορα επίπεδα είναι υπεύθυνα για την οργάνωση, τη 
συνεργασία και τον καθορισµό των ενεργειών. Έχουν εφαρµοστεί στη διαχείριση 
µεταφοράς ηλεκτρικού ρεύµατος και το όλο σύστηµα χωρίζεται σε διάφορα 
υποσυστήµατα αποτελούµενα από αυτόνοµους διαµεσολαβητές που επικοινωνούν και 
ενεργούν σε συνεργασία µεταξύ τους προκειµένου να διασφαλίσουν τη σωστή και 
αδιάκοπη λειτουργία ενός σταθµού ηλεκτρικού ρεύµατος. Επίσης, µπορούν να 
κάνουν σωστή και άµεση διάγνωση βλαβών και να εξασφαλίσουν άµεση 
επιδιόρθωση. 

 

6.2.2 Αρχιτεκτονικές Αντίδρασης 
Σε αντίθεση µε τις προηγούµενες απόψεις έρχονται οι απόψεις του R. Brooks [8], οι 
οποίες υιοθετήθηκαν αργότερα και από άλλους ερευνητές. Γενικά, αυτές οι απόψεις 
απορρίπτουν οποιαδήποτε συµβολική αναπαράσταση και µηχανισµούς διαχείρισης 
αυτής. Οι αρχιτεκτονικές που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία καλούνται 
αρχιτεκτονικές αντίδρασης (reactive architectures)5. 

Η βασική ιδέα αυτών των αρχιτεκτονικών είναι ότι η έξυπνη συµπεριφορά ενός 
συστήµατος είναι κάτι υποκειµενικό και κρίνεται από τον παρατηρητή του 
συστήµατος, ενώ ταυτόχρονα δεν είναι απαραίτητη ούτε η συµβολική αναπαράσταση 
ούτε οι διαδικασίες συλλογισµού που εφαρµόζονται σε αυτή. Αντίθετα, η έξυπνη 
συµπεριφορά µπορεί να προκύψει από τον συνδυασµό πολλών στοιχειωδών 
ενεργειών και από τον τρόπο που αλληλεπιδρά ένας διαµεσολαβητής µε το 
περιβάλλον του. 

Πιο συγκεκριµένα, τρία είναι τα βασικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν τους 
διαµεσολαβητές που στηρίζονται σε αυτές τις αρχιτεκτονικές, οι οποίοι καλούνται 
διαµεσολαβητές αντίδρασης (reactive agents) [26]: 

• Οι διαµεσολαβητές είναι σχετικά απλοί και αλληλεπιδρούν µεταξύ τους µε 
στοιχειώδη τρόπο. Έτσι, δεν υπάρχουν εκ των προτέρων προδιαγραφές της 

                                                 
5 Ο όρος «reactive architecture» και κατ’ επέκταση «reactive agent» αποδίδεται από άλλους 
επιστήµονες δικαιολογηµένα ως «αρχιτεκτονική αλληλεπίδρασης» και αντίστοιχα «διαµεσολαβητές 
που αλληλεπιδρούν». Όπως φαίνεται και στη συνέχεια της ενότητας, µία τέτοια απόδοση στηρίζεται 
στην αλληλεπίδραση των βασικών συστατικών µίας τέτοιας αρχιτεκτονικής και αντίστοιχα ενός 
τέτοιου διαµεσολαβητή. Όµως, µία τέτοια απόδοση µπορεί να οδηγήσει στην παρανόηση ότι οι άλλες 
αρχιτεκτονικές (και οι διαµεσολαβητές) δεν έχουν χαρακτηριστικά αλληλεπίδρασης. Στο παρόν 
σύγγραµµα έχει προτιµηθεί η απόδοση του όρου ως «αντίδραση», η οποία αντανακλά τη βασική 
ιδιότητα των αρχιτεκτονικών και των διαµεσολαβητών αυτού του είδους, δηλαδή την άµεση αντίδραση 
στα ερεθίσµατα (stimuli) του περιβάλλοντος. 
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συµπεριφοράς των διαµεσολαβητών. Ωστόσο, από αυτές τις αλληλεπιδράσεις 
προκύπτει σύνθετη συµπεριφορά, από µία καθολική παρατήρηση του 
συστήµατος. 

• Ένας διαµεσολαβητής θεωρείται ως µία συλλογή διαφόρων συστατικών που 
λειτουργούν αυτόνοµα και είναι υπεύθυνα για συγκεκριµένα έργα. Η 
επικοινωνία µεταξύ αυτών των συστατικών είναι η ελάχιστη δυνατή και 
αρκετά χαµηλού επιπέδου (δηλαδή κοντά σε επίπεδο µηχανής). Η συνολική 
συµπεριφορά του διαµεσολαβητή προκύπτει από τα συστατικά του, αφού δεν 
υπάρχει κάποιο µοντέλο αυτής στους διαµεσολαβητές. 

• Οι διαµεσολαβητές λειτουργούν βασισµένοι στην επεξεργασία στοιχειωδών 
αναπαραστάσεων, όπως τα δεδοµένα που προέρχονται από διάφορους 
αισθητήρες. 

Αρχικά, η υλοποίηση συστηµάτων βασισµένων σε τέτοιου είδους αρχιτεκτονικές 
αφορούσε κυρίως robots, ωστόσο δεν περιορίστηκε εκεί. Για να αποδείξει τους 
ισχυρισµούς του ο Brooks προχώρησε στην υλοποίηση συστηµάτων (κυρίως 
hardware) βασισµένων στην αρχιτεκτονική υπαγωγής (subsumption architecture) [7]. 
Η αρχιτεκτονική υπαγωγής αποτελείται από ένα σύνολο στοιχειωδών συµπεριφορών 
που συνδυάζονται µεταξύ τους µε αποτέλεσµα µία έξυπνη δραστηριότητα για την 
επίτευξη ενός έργου. Η αρχιτεκτονική είναι πολυεπίπεδη (multi layer architecture) 
όπου κάθε επίπεδο περιλαµβάνει συστατικά συµπεριφοράς (behavior modules) για 
την αντίληψη γεγονότων στο περιβάλλον και την εκτέλεση αντίστοιχων στοιχειωδών 
ενεργειών (Σχήµα 3). Στα κατώτερα επίπεδα αναπαριστώνται περισσότερο 
συγκεκριµένες συµπεριφορές, όπως η αποφυγή αντικειµένων, ενώ στα ανώτερα 
επίπεδα οι συµπεριφορές είναι πιο αφηρηµένες. Ωστόσο, ο τρόπος που θα ενεργήσει 
το σύστηµα εξαρτάται από τις αλληλεπιδράσεις των συστατικών συµπεριφοράς και 
αυτό διότι µία συµπεριφορά µπορεί να εµποδίσει κάποια άλλη. Παρόµοια προσέγγιση 
ακολούθησε και ο Steels στο σύστηµα «Mars explorer» [43]. 

 
Σχήµα 3: Αρχιτεκτονική Υπαγωγής 
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Το σύστηµα PENGI [1] κατασκευασµένο σύµφωνα µε τις αρχιτεκτονικές αντίδρασης 
είναι ένα παιγνίδι εξοµοίωσης και περιέχει καταγραµµένες σε ψηφιακά κυκλώµατα 
αρκετές καθηµερινές απλές δραστηριότητες, οι οποίες εκτελούνται µηχανικά και 
χωρίς ιδιαίτερη σκέψη. Ωστόσο, για να µπορέσει το σύστηµα να εκτελέσει νέες 
ενέργειες που δεν έχει καταγραµµένες, θα πρέπει αυτές να κωδικοποιηθούν ξανά στο 
κύκλωµα. Με παρόµοιο τρόπο τα situated automata [21] περιέχουν καταγραµµένη σε 
κυκλώµατα τη συµπεριφορά ενός διαµεσολαβητή όπως αυτή έχει περιγραφεί 
προηγουµένως µε τυπικές προδιαγραφές σε όρους των συστηµάτων προθέσεων. 
Κάπως διαφορετική είναι η προσέγγιση στην Αρχιτεκτονική ∆ικτύου 
∆ιαµεσολαβητών (Agent Network Architecture – ANA) [27], όπου ένα σύνολο 
δοµικών στοιχείων συνδυάζονται σε µορφή δικτύου ανάλογα µε τις συνθήκες που 
επικρατούν κάθε στιγµή στο περιβάλλον. Η συµπεριφορά κάθε συστατικού 
καθορίζεται από το σχεδιαστή ως ένα σύνολο προ– και µετα– συνθηκών, ενώ ένα 
επίπεδο ενεργοποίησης (activation level) εκτιµά ποιο συστατικό θα 
δραστηριοποιηθεί. Τα συστατικά µε τα ανώτερα στην ιεραρχία επίπεδα 
δραστηριοποίησης είναι περισσότερο πιθανά να δραστηριοποιηθούν. 

 

6.2.3 Υβριδικές Αρχιτεκτονικές 
Οι υβριδικές αρχιτεκτονικές (hybrid architectures) είναι συνήθως πολυεπίπεδες και 
χρησιµοποιούν συνήθως συµβολική αναπαράσταση και µηχανισµούς για τη γνώση, 
την παραγωγή συµπερασµάτων και τη λήψη αποφάσεων (αρχιτεκτονικές 
νοηµοσύνης) στα ανώτερα επίπεδα της ιεραρχίας, ενώ διαθέτουν µηχανισµούς 
(κυρίως hardware) για την παρατήρηση του περιβάλλοντος και την άµεση αντίδραση 
σε κρίσιµα γεγονότα (αρχιτεκτονικές αντίδρασης) στα κατώτερα επίπεδα της 
ιεραρχίας. Έτσι, χρησιµοποιώντας κατάλληλα στοιχεία και από τις δύο παραπάνω 
αρχιτεκτονικές, εκµεταλλεύονται τα πλεονεκτήµατα αυτών αυξάνοντας την απόδοση 
του συστήµατος. 

Ένα τέτοιο σύστηµα είναι το Procedural Reasoning System (PRS) [15] βασισµένο 
στην αρχιτεκτονική BDI. Οι πεποιθήσεις εκφράζονται σε λογική πρώτης τάξεως, ενώ 
οι επιθυµίες αποτελούν δυναµικές αναπαραστάσεις της συµπεριφοράς του 
συστήµατος. Τα πλάνα είναι µερικώς επεξεργασµένα και µπορούν να ενεργοποιηθούν 
κατά περίπτωση, δηλαδή είτε για την επίτευξη κάποιου απώτερου στόχου 
(αρχιτεκτονική νοηµοσύνης) είτε για άµεση απόκριση στις αλλαγές του 
περιβάλλοντος (αρχιτεκτονική αντίδρασης). Τα ενεργά πλάνα αποτελούν τις 
προθέσεις του συστήµατος. Το PRS έχει εφαρµοστεί στην εξοµοίωση των 
διαδικασιών συντήρησης των διαστηµικών λεωφορείων. Παρόµοιες τεχνικές 
ακολουθούνται και στο COSY [17] που είναι άλλη µία αρχιτεκτονική BDI που όµως 
περιλαµβάνει αισθητήρες και άλλες συσκευές για την αλληλεπίδραση µε το 
περιβάλλον. 

Τα TOURINGMACHINES [13] είναι µία υβριδική αρχιτεκτονική τριών επιπέδων, µε 
το ένα επίπεδο υπεύθυνο για την αλληλεπίδραση µε το περιβάλλον (reactive layer) 
και τα άλλα δύο για τη µοντελοποίηση της νοητικής και γνωστικής κατάστασης και 
για το σχεδιασµό των ενεργειών των διαµεσολαβητών (modeling και planning layers). 

Σε υβριδική αρχιτεκτονική τριών επιπέδων βασίζεται και το INTERRAP [35], µε 
ιεράρχηση διαφόρων βάσεων γνώσης και των µοντέλων του κόσµου (αρχιτεκτονική 
νοηµοσύνης) και της συµπεριφοράς (αρχιτεκτονική αντίδρασης). Στο κατώτερο 
επίπεδο υλοποιούνται οι ικανότητες απόκρισης του συστήµατος σε µορφή κανόνων 
ενεργειών ανάλογα µε την τρέχουσα κατάσταση. Στο µεσαίο επίπεδο υπάρχουν τα 
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πλάνα για το σχεδιασµό των ενεργειών ανάλογα µε τη νοητική κατάσταση του 
διαµεσολαβητή, ενώ στο ανώτερο επίπεδο παρέχεται η δυνατότητα ενεργειών 
επικοινωνίας και συνεργασίας µε άλλους διαµεσολαβητές. Το INTERRAP έχει για 
την εξοµοίωση robots που λειτουργούν σε περιβάλλον τοποθέτησης φορτίων σε 
αποβάθρες. 
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