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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 
Τµήµα Πληροφορικής 
Χειµερινό Εξάµηνο 2022 

 

ΕΠΛ 342 – Βάσεις Δεδοµένων  
 

Οµαδική Εργασία Εξαµήνου - Το Σύστηµα 
LocationMap 

Διδάσκων: Δηµήτρης Ζεϊναλιπούρ  
 

Ηµεροµηνία Ανάθεσης: Παρασκευή 30/09/22 
Ηµεροµηνία Παράδοσης Φάσης Α*: Παρασκευή 21/10/22 και ώρα 14:00  (3 βδοµάδες) 
Ηµεροµηνία Παράδοσης Φάσης Β*: Παρασκευή 02/12/22 και ώρα 14:00  (6 βδοµάδες) 

 
* Διευκρίνηση: Η παράδοση των επί µέρους φάσεων θα πρέπει να γίνει µέσω του Moodle στη 

προκαθορισµένη ηµεροµηνία και ώρα.  
 

Ι. Στόχος Εργασίας 
 
Στόχος της οµαδικής εργασίας εξαµήνου του µαθήµατος των Βάσεων Δεδοµένων, 
είναι να επιτρέψει σε οµάδες 3 ατόµων να εξοικειωθούν µε τον κύκλο ανάπτυξης 
εφαρµογής βάσεων δεδοµένων (δηλ., εννοιολογική σχεδίαση, λογική σχεδίαση, 
εκλέπτυνση σχήµατος, φυσική σχεδίαση και υλοποίηση εφαρµογής χρήσης της βάσης 
και των σχετικών µηχανισµών ασφάλειας). 
 
Στο παρόν κείµενο, σας δίνεται η ανάλυση απαιτήσεων του υποθετικού 
συστήµατος διαχείρισης χωρικών δεδοµένων (spatial data) σε εσωτερικούς χώρους 
µε το όνοµά LocationMap, το οποίο επιτρέπει την οργάνωση αντικειµένων που 
αναγνωρίζονται από κάµερες κινητών τηλεφώνων µε Μηχανική Μάθηση 
(Machine Learning) και Οπτικό Υπολογισµό (Computer Vision) και 
καταγράφονται σε Σχεσιακή Βάση Δεδοµένων. H βάση χρησιµοποιείται για µια 
σειρά από χωρικούς υπολογισµούς (spatial queries) διατυπωµένους στην SQL µε 
τα αποτελέσµατα να προβάλλονται µέσω µιας απλής Web εφαρµογής. 
 
 Οι οµάδες καλούνται να µοντελοποιήσουν εννοιολογικά την περιγραφόµενη 
εφαρµογή και στη συνέχεια να την υλοποιήσουν κάνοντας χρήση της εµπορικής 
σχεσιακής βάσης δεδοµένων Microsoft SQL Server που θα χρησιµοποιήσετε στα 
εργαστήρια. Η υλοποίηση της διαπροσωπίας της εφαρµογής θα πρέπει να γίνει µε µια 
απλή HTML/PHP υλοποίηση όπου το µεγαλύτερο σύνολο λειτουργίας (επερωτήσεις, 
έλεγχοι και λειτουργίες) είναι υλοποιηµένο στην βάση δεδοµένων (δηλ., 
αποθηκευµένες ερωτήσεις και αυτοµατοποιηµένα scripts). Σύνθετα συστήµατα 
διαπροσωπείας και υψηλά επίπεδα πρωτοτυπίας στην εξέλιξη των προδιαγραφών θα 
θεωρηθούν επιπλέον εργασία και θα λάβουν +10% επιπλέον βαθµολογία. 
 
Η υλοποίηση του project θα χωριστεί στις ακόλουθες δυο φάσεις: 
 
- Φάση Α - Σχεδίαση Βάσης (25%):  
• Εννοιολογική Σχεδίαση µε Χρήση του Διαγράµµατος Chen ER  
• Λογική Σχεδίαση Σχεσιακού Σχήµατος (ANSI) 
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- Φάση B - Υλοποίηση Συστήµατος Διαχείρισης ΒΔ (75%):  
• Υλοποίηση Βάσης Δεδοµένων 

o Υλοποίηση του Σχεσιακού Σχήµατος σε SQL 
o Υλοποίηση Λειτουργιών (επερωτήσεων, εισαγωγών, τροποποιήσεων και 

αναφορών) σε ANSI SQL, TSQL - DML. 
• Υλοποίηση Συστήµατος Διαπροσωπίας. 
• Τεκµηρίωση (όπως περιγράφεται στο τµήµα V αυτού του έγγραφου) 

 
ΙΙ. Εισαγωγή 
 
Το σύστηµα διαχείρισης αντικείµενων σε εσωτερικούς χώρους LocationMap, 
διαχειρίζεται την περιγραφή διαφόρων αντικειµένων καθώς και την σχέση τους µε το 
χώρο (συντεταγµένες) µε σκοπό να επιτρέπει λειτουργίες χωρικών δεδοµένων. Μετά 
την επιτυχή αποφοίτηση σας από το Πανεπιστήµιο Κύπρου, η LocationMap έχει 
αποφασίσει να προσφέρει στην οµάδα σας µέρος της υλοποίηση της βάσης δεδοµένων 
που θα υποστηρίξει την πιο πάνω εφαρµογή. Συνεπώς, θα λειτουργείτε τόσο σαν 
Σχεδιαστές της Βάσης και Προγραµµατιστές Εφαρµογών αλλά και Διαχειριστές της 
Βάσης (DBA - Database Administrator). Μέρος των αρχικών καθηκόντων σας είναι η 
σχεδίαση  και η υλοποίηση της βάσης δεδοµένων αλλά και του συστήµατος 
διαπροσωπείας το οποίο θα υλοποιεί τις λειτουργίες όπως περιγράφονται στη 
συνέχεια αυτού του εγγράφου προδιαγραφών. 
 
ΙΙI. Περιγραφή Σεναρίου  
 
Η βασική ιδέα πίσω από το σύστηµα LocationMap είναι η δηµιουργία ενός εργαλείου 
για την διαχείριση αντικείµενων ή/και σηµείων ενδιαφέροντος (POIs) που υπάρχουν 
στον παρακείµενο χώρο του χρήστη. Αυτό θα επέτρεπε και µέχρι και εντοπισµό της 
θέσης του. Π.χ. αν ο χρήστης δώσει σαν είσοδο ότι στο χώρο που βρίσκεται υπάρχει 
ένα ντουλάπι, µια ταµπέλα εξόδου και µια πόρτα το σύστηµα του δίνει πιθανές 
συντεταγµένες βάσει των στοιχείων που έχει. Για να το επιτύχει αυτό το σύστηµα 
καταγράφει περιγραφές αντικειµένων και τις συντεταγµένες αυτών των αντικειµένων 
στην χωρική βάση δεδοµένων του LocationMap (βλέπε Σχήµα 1). 

 
Σχήµα 1: Παράδειγµα Γεωτοποθέτησης σε χάρτη κάνοντας χρήση καµερών κινητών τηλεφώνων, Μηχανικής 
Μάθησης (Machine Learning) µε Οπτικό Υπολογισµό (Computer Vision) και βάσης δεδοµένων που αποθηκεύει 

χωρικά αντικείµενα σε µορφή fingerprint. 
 

Συγκεκριµένα υπάρχει η έννοια του fingerprint όπου αποτελεί ένα σηµείο στο χώρο 
στο οποίο καταγράφονται τα παρακείµενα αντικείµενα. Η αναγνώριση των 
αντικειµένων του χώρου αν και είναι µέρος της όλης διαδικασίας γίνεται από 
διαφορετικό σύστηµα και δεν αποτελεί µέρος του ζητούµενου σεναρίου. Επιπλέον η 
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διάσταση του ύψους του χώρου δίνεται σαν όροφος και όχι σε µέτρα ενώ οι 
συντεταγµένες x και y δίνονται σαν γεωγραφικά µήκη και πλάτη στο σύστηµα WGS84 
(βλέπε Σχήµα 2).  Με αυτό το τρόπο έχοντας ένα σύνολο από fingerprints, τα οποία  
έχουν συγκεκριµένη θέση (γεωγραφικό µήκος και πλάτος καθώς και όροφο) και ένα 
σύνολο από αντικείµενα (κάθε fingerprint περιέχει µε ένα σύνολο αντικειµένων) το 
πρόβληµα γεω-εντοπισµού µετατρέπεται σε πρόβληµα σύγκρισης συνόλων µεταξύ του 
συνόλου αντικειµένων που δίνει ο χρήστης σαν είσοδο και του συνόλου αντικειµένων 
του fingerprint. 

 

     
 

Σχήµα 2: fingerprints που συλλέχθηκαν από ένα πλοίο και εισήχθησαν στη βάση δεδοµένων fingerprints (FDB) 
µέσω διεπαφής χάρτη  

 
Επιπρόσθετα µε την διαχείριση αντικειµένων και fingerprint το σύστηµα διαχειρίζεται 
κτήρια τα οποία εκτός από τη διασύνδεση τους µε fingerprints περιέχουν και σηµεία 
ενδιαφέροντος (POIs) και µπορεί να είναι οµαδοποιηµένα σε εγκαταστάσεις (campus). 
 
Τέλος, για σκοπούς απλότητας, στο σύστηµα έχουµε µόνο σηµεία και όχι γραµµές ή 
πολύγωνα τα οποία διαχειρίζονται εξειδικευµένα συστήµατα χωρικών δεδοµένων 
(Geographic Information Systems - GIS). Τα σηµεία έχουν συντεταγµένες µε 
γεωγραφικό πλάτος X και γεωγραφικό µήκος Y εκφρασµένα σε καρτεσιανή µορφή 
έτσι ώστε να µπορείτε να εφαρµόσετε πάνω τους απευθείας τις εξισώσεις Ευκλείδειας 
απόστασης: 
 
 Σε δισδιάστατο χώρο:  𝛢 = #(𝑥! − 𝑥")! + (𝑦! − 𝑦")!  
 Σε τρισδιάστατο χώρο: 𝛢 = #(𝑥! − 𝑥")! + (𝑦! − 𝑦")! + (𝑧! − 𝑧")!  
 
Δ1) Διαχείριση Χρηστών  
 
Η πρώτη λειτουργία για την λειτουργία του συστήµατος είναι η δηµιουργία των 
χρηστών για να ρυθµιστούν τα θέµατα πρόσβασης στα δεδοµένα. Για κάθε χρήστη της 
υπηρεσίας χρειάζονται προσωπικά στοιχεία (όνοµα, ταυτότητα, ηµ. γέννησης, φύλλο, 
κτλ.) και στοιχεία ταυτοποίησης (username/password). Οι χρήστες πρέπει να 
ταυτοποιούνται, όπου επιχειρούν προσβάσεις στο σύστηµα (όχι µόνο κατά το login). 
To σύστηµα πρέπει να καταγραφεί το password σε µορφή που να µην µπορεί να γίνει 
ορατό από τον διαχειριστή που έχει πρόσβαση στον πίνακα και την βάση δεδοµένων. 
 
Οι χρήστες κατηγοριοποιούνται ως ακολούθως: 
 
Διαχειριστή Συστήµατος (ΔΣ): Δικαίωµα πρόσβασης σε όλα επίπεδα του συστήµατος 
(δηλ., ο root). Οι ΔΣ µπορούν να προστεθούν χειρωνακτικά στη βάση (χωρίς σύστηµα 
διαπροσωπείας). 
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Διαχειριστές LocationMap (ΔΛ): Δικαίωµα καταχώρησης και διαχείρισης fingerprints 
στην υπηρεσία έχουν µόνο οι υπάλληλοι της LocationMap. Επιπρόσθετα, οι χρήστες 
αυτοί είναι υπεύθυνοι για την εισαγωγή των στοιχείων των απλών χρηστών του 
συστήµατος. Οι ΔΛ έχουν δικαίωµα πρόσβασης/µεταβολής όλων των δεδοµένων στο 
σύστηµα. Όλες οι προσβάσεις θα καταγράφονται σε πίνακα µε ηµεροµηνία και χρήστη 
που έκανε την οποιαδήποτε µεταβολή.  
 
Απλοί Χρήστες (AX): Κάθε απλός χρήστης µπορεί να εκτελέσει µια σειρά λειτουργιών 
που προσφέρονται από το σύστηµα και περιγράφονται πιο κάτω.  
 
Δ2) Δηµιουργία και διαχείριση τύπων αντικειµένων  
 
Κάθε ΔΛ καταχωρεί και διαχειρίζεται τους τύπους αντικειµένων (περιγραφές) που 
δύναται να καταχωρηθούν σε κάποιο fingerprint ή να δοθούν ως είσοδος σε ερωτήσεις 
γεω-εντοπισµού. Για κάθε τύπο αντικειµένων πρέπει να ξέρουµε ένα µοναδικό τίτλο, 
από πιο µοντέλο προέκυψε, ποιος χρήστης το καταχώρησε κτλ. Πιο κάτω δίνονται 
ενδεικτικά ονόµατα κλάσεων για τρία µοντέλα αναγνώρισης αντικειµένων LASHCO, 
UCYCO και COCO. 
 

LASHCO             UCYCO       COCO 
sign	 Trash	can	 traffic	light	

signTruck	 Light	 fire	hydrant	

signGather	 Bench	 stop	sign	

signExitPersonLetters	 Ceiling	small	 parking	meter	

wallLettersOCR	 Ceiling	big	 bench	

wallNumberOCR	 Ceiling	roof	 traffic	light	

signRestaurant	 Stairs	under	 potted	plant	

stairs	 Stairs	over	 bed	

stairsBlue	 Column	 dining	table	

stairsBlueIron	 Bars	 toilet	
             …  …           … 
 
Σηµειώστε ότι µπορώ να έχω πολλά αντικείµενα κάποιου συγκεκριµένου τύπου µε 
διαφορετικές διαστάσεις (ύψος και πλάτος). 
 
Δ3) Δηµιουργία και διαχείριση fingerprints  
 
Για κάθε fingerprint πρέπει να κρατείται το γεωγραφικό πλάτος (x) και µήκος (y) καθώς 
και ο όροφος που αποτελούν τη θέση του, ποιος χρήστης το πρόσθεσε στο σύστηµα, 
ηµεροµηνία καταγραφής και το σύνολο των αντικειµένων που περιέχει. Για κάθε 
αντικείµενο κάποιου fingerprint πρέπει να κρατείται ο τύπος του, το ύψος και το 
πλάτος του. 
 
Δ4) Δηµιουργία και διαχείριση κτηρίων  
 
Για κάθε κτήριο πρέπει να διατηρείται το όνοµα του, τον κωδικό του (που είναι 
µοναδικός), µικρή περιγραφή, διεύθυνση, συντεταγµένες κεντρικής εισόδου 
(γεωγραφικό µήκος και πλάτος), ιδιοκτήτη, ηµεροµηνία καταγραφής και ένα σύνολο 
ορόφων. Κάθε όροφος έχει αριθµό (µοναδικός ανά κτήριο), µικρή περιγραφή,  κάποιο 
τοπογραφικό σχέδιο (για σκοπούς της εργασίας ένα σχέδιο αποθηκεύεται σαν αρχείο 
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εικόνας σε µορφή Base64), ένα σύνολο από σηµεία ενδιαφέροντος (POIs) και ένα 
σύνολο από fingerprints. Ένα σηµείο ενδιαφέροντος µπορεί να αντιπροσωπεύει κάποιο 
δωµάτιο ή ειδικό χαρακτηριστικό του ορόφου (π.χ. σκάλα, ανελκυστήρα, είσοδος 
κ.τ.λ.). Για κάθε σηµείο ενδιαφέροντος καταγράφεται ένα όνοµα, ο τύπος του, µια 
περιγραφή, πιθανός ιδιοκτήτης του (σε περίπτωση δωµατίου) και οι συντεταγµένες 
του.  
 
Σηµειώστε ότι είναι πιθανόν σε κάποιον όροφο ή κτήριο να µην έχουν καταγραφεί 
σηµεία ενδιαφέροντος ή/και fingerprints. Επίσης οι τύποι των σηµείων ενδιαφέροντος 
είναι προκαθορισµένοι αλλά επεκτείνονται όπως χρειάζεται.  
 
Τέλος τα κτήρια µπορούν οµαδοποιηθούν σε εγκαταστάσεις (campus). Μια 
εγκατάσταση έχει ένα µοναδικό όνοµα, περιγραφή, ηµεροµηνία καταγραφής και µια 
κεντρική διεύθυνση ιστού (π.χ., https://anyplace.cs.ucy.ac.cy/viewer?cuid=ucy). 
Κάποιο κτήριο µπορεί να υπάρξει χωρίς να είναι µέλος κάποιας εγκατάστασης. 
 
ΙV. Περιγραφή Απαιτούµενων Λειτουργιών  
 
Η εφαρµογή θα πρέπει να υλοποιεί ένα βασικό σύστηµα διαπροσωπείας το οποίο θα 
επιτρέπει στους χρήστες να συνδέονται µε τη βάση δεδοµένων και να εκτελούν 
προκαθορισµένες λειτουργίες. Σύνθετα συστήµατα διαπροσωπείας και υψηλά επίπεδα 
πρωτοτυπίας στην εξέλιξη των προδιαγραφών θα θεωρηθούν επιπλέον εργασία και θα 
λάβουν +10% επιπλέον βαθµολογία. Για σκοπούς απλούστευσης του συστήµατος 
διαπροσωπείας, θα θεωρήσουµε µια παραδοσιακή στοίβα εκτέλεσης που περιλαµβάνει 
µια βάση, ένα διαθέτη ιστού (webserver) και τους φυλλοµετρητές (browsers). 
Ειδικότερα, η σύνδεση στη βάση θα γίνει µέσω PHP (και του σχετικού driver SQLSRV) 
ενώ η παρουσίαση των αποτελεσµάτων σε HTML µε  (για όσους επιθυµούν µπορούν 
να χρησιµοποιήσουν και JS/AJAX). Η στοίβα εκτέλεσης θα επεξηγηθεί στο 
εργαστήριο και θα παρέχουµε βασικό υλικό για την εξοικείωση σας µε τις 
εµπλεκόµενες τεχνολογίες. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Σχήµα 1: Διαγραµµατική Αναπαράσταση Διασύνδεσης Εφαρµογής µε τη Βάση Δεδοµένων 
 
 
Η εφαρµογή σας θα πρέπει να υποστηρίζει την έννοια του κωδικού/συνθηµατικού 
πρόσβασης στην εφαρµογή, όπου ο κωδικός χαρακτηρίζει µοναδικά κάθε χρήστη της 
υπηρεσίας. Συγκεκριµένα, ένας χρήστης ΠΡΕΠΕΙ να εισάγει επιτυχώς τον 
κωδικό/συνθηµατικό του για να του δοθεί πρόσβαση αλληλεπίδρασης µε την 
εφαρµογή και κατ’ επέκταση µε τις επί µέρους λειτουργίες της βάσης δεδοµένων.  
 
 
 
 
 

Web Server Framework 
 [UCY or XAMPP (home)] 

SQL Server  

Browser  
(HTML) Database API (PHP) 

 
DB Driver 
(SQLSRV) 
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1.   Λειτουργίες ΔΣ 
 
Q1. Προσθήκη/Διόρθωση/Εµφάνιση στοιχείων ΔΛ και ΑΧ. Φόρµα που επιτρέπει 

την αναζήτηση και διαχείριση των στοιχείων των ΔΛ και ΑΧ.  
 

Σηµειώστε ότι ο ΔΣ πρέπει να είναι σε θέση να εκτελεί όλες τις λειτουργίες του ΔΛ και 
του ΑΧ. 

 
2.   Λειτουργίες ΔΛ 
 
Q2. Διαχείριση τύπων αντικειµένων. Κάθε ΔΛ µπορεί να προσθέσει, διαγράψει ή 

ενηµερώσει ένα τύπο αντικειµένων στο σύστηµα. Διαγραφή και ενηµέρωση 
επιτρέπεται εφόσον δεν παραβιάζονται οι κανόνες ακεραιότητας  οι οποίοι θα 
έχουν δηλωθεί εκ των προτέρων (στην περίπτωση εδώ δεν επιτρέπεται να µένει 
ορφανό κάποιο fingerprint)  
 

Q3. Διαχείριση fingerprint. Κάθε ΔΛ µπορεί να δηµιουργήσει κάποιο fingerprint. 
Ακολούθως µπορεί να το αναζητήσει και να προσθέσει ή διαγράψει αντικείµενα 
σε αυτό. Η εξέλιξη ενός fingerprint καταγράφεται στην βάση (ηµεροµηνία και 
χρήστη που έκανε την κάθε αλλαγή για σκοπούς ελέγχου). 

 
Q4. Διαχείριση κτηρίων/ορόφων. Κάθε ΔΛ µπορεί να δηµιουργήσει κάποιο 

κτήριο. Ακολούθως µπορεί να το αναζητήσει και να προσθέσει ή διαγράψει 
ορόφους σε αυτό. Αφού δηµιουργηθεί κάποιος όροφος σε ένα κτήριο, αυτός 
µπορεί να αναζητηθεί έτσι ώστε και να προστεθεί ή διαγράφει σε/από αυτόν 
κάποιο σηµείο ενδιαφέροντος και/ή fingerprint. Διαγραφή ενός ορόφου 
επιτρέπεται µόνο αν αυτός δεν περιέχει POIs ή fingerprints. Διαγραφή ενός 
κτηρίου επιτρέπεται αν όλοι οι όροφοι του µπορούν να διαγραφούν. 

 
Q5. Διαχείριση εγκαταστάσεων. Κάθε ΔΛ µπορεί να δηµιουργήσει µια 

εγκατάσταση και να αναθέσει κάποια κτήρια σε αυτή. Ένα κτήριο δεν µπορεί να 
βρίσκεται σε δυο διαφορετικές εγκαταστάσεις. Διαγραφή µια εγκατάστασης 
επιτρέπεται ανά πάσα στιγµή χωρίς χρειαστεί να διαγραφούν τα κτήρια που 
περιέχει. 
 

Η εφαρµογή σας θα πρέπει να περιλαµβάνει ένα κυρίως µενού µε όλες τις πιο πάνω 
λειτουργίες. Για κάθε λειτουργία, ο χρήστης είναι δυνατό να χρειαστεί να δώσει 
περαιτέρω πληροφορίες. Για τις λειτουργίες αναζήτησης ο χρήστης µπορεί να δώσει 
κριτήρια κατά προσέγγιση (π.χ. µέρος ονόµατος) καθώς επίσης και πολλαπλά 
κριτήρια διαζευκτικά ή συζευκτικά (π.χ. όνοµα και/ή κωδικός όπου εφαρµόζεται). 
Εναπόκειται σε εσάς να καθορίσετε τα κριτήρια αναζήτησης έτσι ώστε το σύστηµα να 
είναι λειτουργικό και εύχρηστό.     
 
3.   Λειτουργίες ΑΧ  
 
Q6. Λίστα  fingerprints. Αναφορά µε τα fingerprint (θέση και πλήθος αντικειµένων) 

που καταχώρησε κάποιος χρήστης ταξινοµηµένη βάσει του αριθµού 
αντικειµένων. 
 

Q7. Εύρεση δηµοφιλέστερων τύπων αντικειµένων. Με αυτή τη λειτουργία ένας ΑΧ 
µπορεί να βρει τον (ή τους) δηµοφιλέστερο/ους τύπων αντικειµένων. Σε 
περίπτωση ισοβαθµίας εµφανίζονται όλοι οι τύποι της πρώτης θέσης. 
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Δηµοφιλέστερος τύπος ορίζεται αυτός που βρίσκεται στα περισσότερα 
fingerprint. 
 

Q8. Αριθµός τύπων POIs ανά όροφο. Το σύστηµα πρέπει να εµφανίζει τον αριθµό 
POIs ανά τύπο κάθε ξεχωριστού ορόφου. 
 

Q9. Μέσο πλήθος αντικειµένων ανά τύπο. Με αυτή τη λειτουργία µπορεί να βρει 
τον µέσο αριθµό αντικειµένων όλων των fingerprint ανά τύπο αντικειµένου. 
 

Q10. Εύρεση µεγάλων ορόφων. Το σύστηµα πρέπει να µπορεί να εµφανίζει τους 
ορόφους που έχουν πλήθος POIs πάνω από το µέσο πλήθος POIs όλων των 
ορόφων. 
 

Q11. Εύρεση µικρότερων ορόφων. Αναφορά µε τους ορόφους που έχουν τον 
ελάχιστο αριθµό POIs. 
 

Q12. Εύρεση fingerprint µε κοινούς τύπους αντικειµένων. Αυτή η αναζήτηση 
πρέπει να επιστρέψει τα fingerprint που έχουν ακριβώς τους ίδιους τύπους 
αντικειµένων.  
 

Q13. Εύρεση κοινών τύπων αντικειµένων. Το ζητούµενο εδώ είναι να βρεθούν ποια 
άλλα fingerprint έχουν (τουλάχιστον) τους τύπους αντικειµένων ενός 
επιλεγµένου fingerprint. Αυτή η ερώτηση είναι η βάση της λειτουργίας γεω-
εντοπισµού (δηλαδή εύρεση x,y,z µε δεδοµένο ένα σύνολο αντικειµένων)!  
 

Q14. Εύρεση των k τύπων αντικειµένων µε τις λιγότερες συµµέτοχες. Αυτή η 
αναζήτηση πρέπει να επιστρέψει τους k τύπους αντικειµένων µε τις λιγότερες 
εµφανίσεις σε fingerprint. Το k είναι παράµετρος που δίνεται από το χρήστη. 
 

Q15. Τύποι αντικειµένων που βρίσκονται σε κάθε fingerprint. Ο χρήστης µε αυτή 
τη λειτουργία µπορεί να βρει τύπους αντικειµένων που περιέχονται σε όλα τα 
fingerprints. 
 

Q16. Εύρεση πλήθους αντικειµένων εντός ενός πλαίσιου οριοθέτησης. Ο χρήστης 
µε αυτή τη λειτουργία µπορεί να βρει το πλήθος συγκεκριµένου τύπου 
αντικειµένων (δίνεται σαν παράµετρος) εντός ενός πλαισίου οριοθέτησης 
(δίνεται σαν παράµετρος). Ένα πλαίσιο οριοθέτησης ορίζεται σαν ο ορθογώνιος 
χώρος µεταξύ δυο διαγώνιων σηµείων (δίνονται σαν συντεταγµένες Χ1, Υ1 και 
Χ2, Υ2) και συµπεριλαµβάνει όλους τους ορόφους που πιθανόν να υπάρχουν 
εντός του. 
 

Q17. Εύρεση πλαίσιού οριοθέτησης κτηρίου. Ο χρήστης µε αυτή τη λειτουργία 
µπορεί να βρει το πλαίσιο οριοθέτησης  (συντεταγµένες Χ1, Υ1 και Χ2, Υ2) που 
συµπεριλαµβάνει όλα τα POIs ενός κτηρίου που δίνεται σαν παράµετρος. 
 

Q18. Εύρεση πλησιέστερου (Nearest Neighbor - NN) POI. Ο χρήστης µε αυτή τη 
λειτουργία µπορεί να βρει το πλησιέστερο POI σε σχέση µε συγκεκριµένες 
συντεταγµένες X, Y και όροφο που δίνονται σαν παράµετρος. Για σκοπούς 
απλότητας, θεωρείστε ότι κάθε όροφος είναι 3 µέτρα στο άξονα Ζ και ότι ο 
όροφος 0 είναι πάντα στη συντεταγµένη Ζ=0. 
 

Q19. Εύρεση k πλησιέστερων (k Nearest Neighbor - kNN) POI. Όπως η 
προηγουµένη λειτουργία µε τη διαφορά ότι δίνεται σαν παράµετρος και το k και 
σαν απάντηση έχουµε λίστα µε τα k πλησιέστερα POIs. Προσέξτε τις περιπτώσεις 
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ισοβαθµιών! (π.χ. τι γίνεται αν 2 η περισσότερα POIs απέχουν ακριβώς το ίδιο 
από τις συντεταγµένες εισόδου). 
 

Q20. Εύρεση όλων των k πλησιέστερων (All k Nearest Neighbor - AkNN) POI ενός 
ορόφου. Παρόµοια µε την προηγουµένη λειτουργία µε τη διαφορά ότι δίνεται 
σαν παράµετρος ο όροφος κάποιου κτηρίου και σαν απάντηση έχουµε λίστα µε 
το πλησιέστερο POI κάθε ενός POI του ορόφου (η λίστα περιέχει ζευγάρια POIs 
P,N όπου P είναι κάποιο POI του ορόφου και Ν το πλησιέστερο POI του P). 
 

Q21. Συνολικό πλήθος αντικειµένων διαδροµής fingerprint.  Αναφορά που βρίσκει 
όλες τις διαδροµές που ξεκινούν από ένα συγκεκριµένο fingerprint F, όπου F 
είναι η ταυτότητα fingerprint που δίνεται από τον χρήστη και δίνει το πλήθος 
όλων των µοναδικών αντικειµένων της διαδροµής (είναι πιθανόν δυο γειτονικά 
fingerprints να περιέχουν το ίδιο αντικείµενο). Η διαδροµή ορίζεται ως το 
διατεταγµένο σύνολο των fingerprints όπου δυο διαδοχικά fingerprints 
απέχουν µεταξύ τους λιγότερο από Χ µέτρα (όπου Χ είναι παράµετρος που δίνετε 
από χρήστη). Σε µια διαδροµή δεν µπορεί να έχουµε κύκλους (το ίδιο fingerprint 
να είναι πάνω από µια φορά στη διαδροµή). Για παράδειγµα, έστω τα 
fingerprints F1, F2, F3, F4 (όλα στον ίδιο όροφο) µε τις ακόλουθες αποστάσεις 
µεταξύ τους:  
 

FINGERPRINT F1 F2 F3 F4 
F1 - 0.5 1.5 1.8 
F2 0.5 - 1 1.3 
F3 1.5 1 - 1.3 
F4 1.8 1.3 1.3 - 

 
Με παράµετρο X = 1.6 και αρχικό fingerprint διαδροµής το F1 τότε έχουµε τις 
διαδροµές F1àF2àF3àF4, F1àF2àF4àF3, F1àF3àF2àF4, F1àF3àF4àF2 ενώ µε 
Χ = 1.4  έχουµε τις F1àF2àF3àF4 και F1àF2àF4àF3.  

 
 
Φυσική Σχεδίαση 
 
Παρόλο που έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε όσα και όποια ευρετήρια επιθυµείτε, θα 
πρέπει να δηλώστε τις τρεις επικρατέστερες περιπτώσεις και να εξηγήστε (στο 
documentation) ποια ακριβώς ευρετήρια επιλέξατε, γιατί τα επιλέξατε και πως τα 
υλοποιήσατε  

Οι πιο πάνω προδιαγραφές ενδέχεται να αποσαφηνιστούν περαιτέρω, εάν 
απαιτείται, κατά τη διάρκεια της δεύτερης φάσης. 
 
 
V. Διαδικαστικές Πληροφορίες 
 
Η άσκηση αυτή θα υλοποιηθεί σε οµάδες των 3 ατόµων τα οποία αναµένεται να 
συµβάλουν ισοµερώς σε χρόνο και ουσιαστική δουλειά. Οι οµάδες έχουν ήδη 
ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του µαθήµατος. Σε καµία περίπτωση δε θα γίνει 
αποδεκτός τυχόν διαχωρισµός της σχεδίασης ή υλοποίησης της βάσης. Όλα τα µέλη 
της οµάδας θα πρέπει να ασχοληθούν µε όλα τα στάδια της εργασίας. Οι οµάδες που 
θα ισχύσουν, καθ’ όλη τη διάρκεια της οµαδικής εργασίες, είναι αυτές που έχουν 
καθοριστεί ήδη κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου.  
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Α) Παραδοτέα Εργασίας 
 

Παραδοτέα Φάσης Α 
• Στο Moodle: Eνα αρχείο <team-number>.docx (ή .pdf) το οποίο θα περιέχει 

τα ακόλουθα: 
 
a. Διάγραµµα Οντοτήτων Συσχετίσεων (ER). 

 
b. Το Σχεσιακό Σχήµα (ANSI ή TSQL) το οποίο θα δηλώνει τις οντότητες, τα 
γνωρίσµατα µε τους ANSI ή TSQL τύπους δεδοµένων (όπως περιγράφονται 
στο βιβλίο), τα πρωτεύων και ξένα κλειδιά και άλλους περιορισµούς 
γνωρισµάτων, αναφορικής ακεραιότητας, κτλ. 

 
c. Περιγραφή τυχών υποθέσεων  µέχρι και (1/2) µισή σελίδα 

 
Παραδοτέα Φάσης Β 
• Στο Moodle: Eνα αρχείο <team-number>.zip το οποίο θα περιέχει τους 

ακόλουθους καταλόγους: 
 
a. sources/: Σε αυτό τον κατάλογο αποθηκεύστε τον πηγαίο κώδικα της 

εφαρµογής καθώς και τυχών συνοδευτικές βιβλιοθήκες οι οποίες 
απαιτούνται για την επιτυχή µεταγλώττιση της εφαρµογής σας.  
 

b. sql/: Σε αυτό τον κατάλογο θα πρέπει να αποθηκεύσετε τα αρχεία .sql τα 
οποία θα είναι αρχεία κειµένου στα οποία θα αποθηκεύονται όλες οι 
εντολές (SQL-DML, SQL-DDL και Stored Procedures, κτλ.) τα οποία 
υλοποιήθηκαν στα πλαίσια της βάσης δεδοµένων. Στα αρχεία αυτά δώστε 
αναγνωριστικά ονόµατα όπως create.sql, drop.sql, import.sql, select.sql, 
indexes.sql, κτλ.  

 
c. data/: Σε αυτό τον κατάλογο θα πρέπει να αποθηκεύσετε τα αρχεία .dat τα 

οποία θα είναι αρχεία κειµένου τα οποία θα αποθηκεύουν τα δεδοµένα της 
εφαρµογής σας. Τέτοια αρχεία θα πρέπει να µπορούν να εισαχθούν 
(import) στη βάση σας. Στα πλαίσια του project θα σας δοθούν κάποια 
αρχεία εισόδου από την ιστοσελίδα του µαθήµατος. Δηµιουργήστε όσα 
άλλα αρχεία επιθυµείτε βάσει του σχήµατος της υλοποίησης σας. 
 

d. doc/: Ένα εγχειρίδιο χρήστη για την εφαρµογή σας (σε µορφή .DOC ή 
.PDF) το οποίο θα δίδει οδηγίες χρήσης της εφαρµογής σας, τις βασικές 
επιλογές στο σχεδιασµό της βάσης, περιγραφή των επιπλέων λειτουργιών 
που υλοποιήθηκαν, διάφορες δυσκολίες, το τελικό διάγραµµα οντοτήτων 
συσχετίσεων, το λεξικό δεδοµένων κτλ. Το έγγραφο αυτό να παρουσιάζει 
επίσης τους περιορισµούς τους συστήµατος και των δυνατοτήτων 
βελτίωσης του. 

 
• Στο Εργαστήριο: Να παραδοθεί εκτυπωµένο το d. 

Β) Δολίευση 

Η κάθε οµάδα θα πρέπει να εργαστεί ανεξάρτητα από τις υπόλοιπες. Οι συζητήσεις µε 
άλλες οµάδες θα πρέπει να περιορίζονται γύρω από την κατανόηση της εκφώνησης 
της εργασίας. Οποιασδήποτε µορφής δολίευση, συµπεριλαµβανοµένης και της 
παραχώρησης της δουλειάς σας σε κάποιον άλλο, θα τιµωρείται µε µηδενισµό του 
project, χωρίς να αποκλείεται και η λήψη επιπρόσθετων πειθαρχικών µέτρων. 
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Γ) Εξέταση Εργασίας  

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδοµάδας µαθηµάτων του εξαµήνου θα γίνει η 
εξέταση της εργασίας κατά την οποία θα πρέπει να γίνει η επίδειξη της σχεδίασης και 
της εφαρµογής σας απ’ όλα τα µέλη της οµάδας. Τυχούσα παράληψη παρουσίασης της 
εργασίας συνεπάγεται τον µηδενισµό της εργασίας.  

Στοιχεία τα οποία θα ληφθούν υπόψη στην αξιολόγηση της εργασίας σας 
περιλαµβάνουν: την ορθότητα του εννοιολογικού και σχεσιακού σχήµατος, την 
ορθότητα λειτουργίας, στοιχεία επίδοσης (π.χ., ελαχιστοποίηση του  χρόνου 
απόκρισης (total response time), έκταση υλοποίησης και στοιχεία πρωτοτυπίας. 

Νοείται ότι η εκφώνηση της άσκησης δεν σας δεσµεύει ως προς τις επιπλέον 
λειτουργίες τις οποίες τυχών να υλοποιεί η εφαρµογή σας. Η εκφώνηση απλά θέτει ένα 
ελάχιστο όριο δυνατοτήτων που θα πρέπει να υλοποιήσετε. Αυτό είναι σκόπιµο για να 
σας αφήσει αρκετή ελευθερία στη λήψη πρωτοβουλιών και στην εκδήλωση 
δηµιουργικότητας από την πλευρά σας. 

Σε περίπτωση εξαιρετικών υλοποιήσεων, οι οµάδες µε την καλύτερη σχεδίαση και 
υλοποίηση θα βραβευθούν. 

 
Καλή Επιτυχία ! 


