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Δπηζθόπεζε

 Έλλνηεο

 Οληόηεηεο

 πζρεηίζεηο

 Γλσξίζκαηα

 Πεξηνξηζκνί ζπζρέηηζεο: πιεζηθόηεηα

 Θιεηδηά

 Δμεηδίθεπζε/Γελίθεπζε

 πλάζξνηζε

 Κεηαηξνπή E-R ζε πίλαθεο



H Πξόθιεζε: … κηα απιή ΒΓ (από ην 

πξνεγνύκελν κάζεκα)
Id-πελάηη Όνομα-πελάηη Διεύθσνζη-πελάηη Πόλη-πελάηη 

192-83-7465 Ιφάμμοσ Αιόλοσ 12 Πάτρα 

019-28-3746 ταύροσ Νότοσ 4 Ρόδος 

677-89-9011 Χρήστοσ Μάτης 3 Χίος 

182-73-6091 Σσάμης Πατρόκλοσ 123 ύρος 

321-12-9999 Σζίμα Μηλιάς 100 Χαμιά 

336-66-9999 Λσσίοσ Παράστοσ 175 Πάργα 

019-28-3746 ταύροσ Νότοσ 72 Ραυάμη 
 

 αριθμός-

λογαριαζμού 

ποζό 

Α-101 500 

Α-215 700 

Α-102 400 

Α-305 350 

Α-201 900 

Α-217 750 

Α-222 700 
 

Id-πελάηη αριθμός-

λογαριαζμού 

192-83-7465 Α-101 

019-28-3746 Α-215 

677-89-9011 Α-102 

182-73-6091 Α-305 

321-12-9999 Α-201 

336-66-9999 Α-217 

019-28-3746 Α-222 
 



Σα Δξγαιεία

Οληόηεηεο (‘ζύλνια νληνηήησλ’)

πζρεηίζεηο (‘ζύλνια ζπζρεηίζεσλ’)

Καη πεξηνξηζκνί ζπζρέηηζεο

Γλσξίζκαηα 

N M

P



ύλνια Οληνηήησλ

 Κηα βάζε δεδνκέλσλ κπνξεί λα κνληεινπνηεζεί σο:

Κηα ζπιινγή νληνηήησλ + ζπζρεηίζεσλ κεηαμύ ησλ νληνηήησλ

 Κηα νληόηεηα είλαη έλα ππαξθηό αληηθείκελν θαη δηαθξηηό από άιια 
αληηθείκελα

Παξάδεηγκα: ζπγθεθξηκέλν άηνκν, εηαηξεία, γεγνλόο

 Οη νληόηεηεο έρνπλ γλσξίζκαηα

Παξάδεηγκα: νη άλζξσπνη έρνπλ νλόκαηα θαη δηεπζύλζεηο

 Έλα ζύλνιν νληνηήησλ είλαη έλα ζύλνιν από νληόηεηεο ηνπ 
ίδηνπ ηύπνπ θαη κε θνηλέο ηδηόηεηεο

Παξάδεηγκα: ζύλνιν αλζξώπσλ, εηαηξεηώλ, ενξηώλ



Γλσξίζκαηα

Κηα νληόηεηα πεξηγξάθεηαη από έλα ζύλνιν γλσξηζκάησλ, δει.
πεξηγξαθηθώλ ηδηνηήησλ πνπ θαηέρνπλ όια ηα κέιε ελόο ζπλόινπ 
νληνηήησλ.

Πεδίν –ην ζύλνιν ησλ επηηξεπηώλ ηηκώλ γηα θάζε γλώξηζκα

Σύπνη γλσξηζκάησλ:
Απιά  θαη ζύλζεηα (πρ. όλνκα (βαθηηζηηθό όλνκα, επίζεην)) γλσξίζκαηα

Κνλόηηκα  θαη πιεηόηηκα  γλσξίζκαηα
Π.ρ. Πιεηόηηκν γλώξηζκα: ηειεθσληθνί αξηζκνί, εμαξηώκελνη, θηι

Παξαγόκελα Γλσξίζκαηα
Κπνξνύλ λα ππνινγηζηνύλ από άιια γλσξίζκαηα

Πρ. Ζιηθία (δνζείζεο ηεο ηξέρνπζαο εκεξνκελίαο θαη εκεξνκελίαο γέλλεζεο)

ΠΧ. πελάηης = (πελάηης-id, πελάηης-όμομα, 
πελάηης-διεύθσμζη, πελάηης-πόλη)
δάμειο = (αριθμός-δαμείοσ, ποζό)



ύλζεηα Γλσξίζκαηα

ύλζεηα 
γλσξίζκαηα

όλνκα δηεύζπλζε

νδόο πόιε ρώξα ΣΘκηθξό κεζαίν επίζεην

Αξ.δηακεξίζκαηνοαξηζκόοόλνκα

πζηαηηθά 
Γλσξηζκάησλ



ύλνια πζρεηίζεσλ

Κηα ζπζρέηηζε είλαη έλαο ζπλδπαζκόο κεηαμύ πνιιαπιώλ νληνηήησλ

Παξάδεηγκα:

Ησάλλνπ θαηαζέηεο A-102
νληόηεηα πειάηεο ζπζρέηηζε νληόηεηα ινγαξηαζκόο

Έλα ζύλνιν ζπζρεηίζεσλ είλαη κηα καζεκαηηθή ζρέζε κεηαμύ n  2 
νληνηήησλ, πνπ ε θαζεκηά πξνέξρεηαη από ζύλνια νληνηήησλ

{(e1, e2, … en) | e1  E1, e2  E2, …, en  En}

όπνπ (e1, e2, …, en) είλαη κηα ζπζρέηηζε (ζύλνια νληνηήησλ E1, E2,…, En 
ζπκκεηέρνπλ ζηε ζπζρέηηζε)

Παξάδεηγκα: 

(Ησάλλνπ, A-102)  θαηαζέηεο



Πεξηζζόηεξα παξαδείγκαηα …

Οη θνηηεηέο παίξλνπλ καζήκαηα πνπ 
δηδάζθνληαη από θαζεγεηέο, έλα κάζεκα 
κπνξεί λα έρεη πνιιέο ελόηεηεο (sections) θαη 
έλαο θαζεγεηήο δηδάζθεη έλα κάζεκα

νπζηαζηηθά -> ζύλνια νληνηήησλ

ξήκαηα -> ζπζρεηίζεηο



ΦΟΘΣΗΣΗ

όλοκα

ΑΜ

...

ΚΑΘΗΓΗΣΗ
ΑΣ



όμως: ενότητες μαθήματος (με 
διαφορετικούς καθηγητές);

ΦΟΘΣΗΣΗ

όλοκα

ΑΜ

...

ΜΑΘΗΜΑ

θωδ

όλοκα

ΚΑΘΗΓΗΣΗ
ΑΣ



ΜΑΘΗΜΑ

θωδ

ΚΑΘΗΓΗΣΗ

ΦΟΘΣΗΣΗ

ΕΝΟΣΗΣΑ
Ε-θωδ

ΑΜ

ΑΣ

όμως: Ε-κωδ δεν 
είναι μοναδικό...



ΜΑΘΗΜΑ

θωδ

ΚΑΘΗΓΗΣΗ

ΦΟΘΣΗΣΗ

ΕΝΟΣΗΣΑΕ-θωδ

παίρλεη

N

M

ΑΜ

ΑΣ



ΜΑΘΗΜΑ

θωδ

ΚΑΘΗΓΗΣΗ

ΦΟΘΣΗΣΗ

ΕΝΟΣΗΣΑ
Ε-θωδ

παίρλεη

N

M

N

1

δηδάζθεη



Πεξηνξηζκνί πζρέηηζεο: 
Πιεζηθόηεηα (Cardinality)

 1 - 1 (παξάδεηγκα;)

 1 - N

 N - M



Ιόγνη Πιεζηθόηεηαο

1-1 1-Ν

Σημείωζη: Οριζμέμα ζηοιτεία ζηο A και ζηο B μπορεί μα μημ αμηιζηοιτίζομηαι 
ζε κάποιο ζηοιτείο ηοσ άλλοσ ζσμόλοσ



Ιόγνη Πιεζηθόηεηαο

Ν-1 Μ-Ν

Σημείωζη: Οριζμέμα ζηοτεία ζηο Α και ζηο B μπορεί μα μημ αμηιζηοιτίζομηαι
ζε κάποιο ζηοιτείο ηοσ άλλοσ ζσμόλοσ



ΜΑΘΗΜΑ

θωδ

ΚΑΘΗΓΗΣΗ

ΦΟΘΣΗΣΗ

ΕΝΟΣΗΣΑ
Ε-θωδ

παίρλεη

N

M

N

1

δηδάζθεη

έτεη
N 1

Παξάδεηγκα



E-R Γηαγξάκκαηα

Οξζνγώληα αλαπαξηζηνύλ ζύλνια νληνηήησλ

Ρόκβνη αλαπαξηζηνύλ ζύλνια ζπζρεηίζεσλ

Γξακκέο ζπλδένπλ ηα γλσξίζκαηα κε ηα ζύλνια νληνηήησλ θαη ηα ζύλνια 
νληνηήησλ ζηα ζύλνια ζπζρεηίζεσλ

Ειιείςεηο αλαπαξηζηνύλ γλσξίζκαηα

Δηπιέο ειιείςεηο αλαπαξηζηνύλ πιεηόηηκα γλσξίζκαηα

Δηαθεθνκκέλεο ειιείςεηο ππνδειώλνπλ παξαγόκελα γλσξίζκαηα

Υπνγξάκκηζε ππνδειώλεη ηα γλσξίζκαηα πνπ είλαη πξσηεύνληα θιεηδηά (ζα 
ηα δνύκε ζηε ζπλέρεηα)

Όλνκα-πειάηε νδόο-πειάηε

id-πειάηε

πειάηεο

πόιε-πειάηε

αξηζκόο-δαλείνπ

δάλεην

πνζό

δαλεηδόκελνο



Πεξηζζόηεξεο Ιεπηνκέξεηεο

 Αζζελείο νληόηεηεο: αλ ρξεηάδεηαη λα δαλεηζηνύλ 
έλα κνλαδηθό id από κηα ηζρπξή νληόηεηα - ΓΗΠΙΟ
παξαιιειόγξακκν.

 ―θσδ‖ + ―Δ-θσδ‖: κνλαδηθόο θσδ γηα ΔΛΟΣΖΣΑ

 δηαθξηηηθό (πρ. ―Δ-θσδ‖)

ΜΑΘΗΜΑ

θωδ

ΕΝΟΣΗΣΑ
Ε-θωδ έτεη

N 1



Πεξηζζόηεξεο Ιεπηνκέξεηεο

 Σα ζύλνια νληνηήησλ κηαο ζπζρέηηζεο δε 
ρξεηάδεηαη λα είλαη δηαθξηηά

 Απην-αλαθνξηθέο ζπζρεηίζεηο – παξάδεηγκα;



Πεξηζζόηεξεο Ιεπηνκέξεηεο

 Σα ζύλνια νληνηήησλ κηαο ζπζρέηηζεο δε ρξεηάδεηαη 
λα είλαη δηαθξηηά

 Απην-αλαθνξηθέο ζπζρεηίζεηο – παξάδεηγκα;

 πλήζσο δηαθξηηνί ξόινη ππνδειώλνληαη κε εηηθέηεο 
ζηηο γξακκέο πνπ ζπλδένπλ ηνπο ξόκβνπο κε ηα 
παξαιιειόγξακκα

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ

δηεσζύλεη
1

N



Πεξηνξηζκνί πζρέηηζεο
Δθθξάδνπκε ηνπο πεξηνξηζκνύο ζπζρέηηζεο είηε κε κηα 
θαηεπζπλόκελε γξακκή (), ζεκαηνδνηώληαο ―έλα,‖ ή κε κηα 
απιή γξακκή (—), ζεκαηνδνηώληαο ―πνιιά,‖ αλάκεζα ζε ζύλνια 
ζπζρεηίζεσλ θαη ζε ζύλνια νληνηήησλ.

Πρ. Έλα–κε–έλα ζπζρέηηζε:

Έλαο πειάηεο ζρεηίδεηαη ην πνιύ κε έλα δάλεην κέζσ ηεο ζρέζεο 
δαλεηδόκελνο

Έλα δάλεην ζρεηίδεηαη  κε ην πνιύ έλαλ πειάηε κέζσ ηεο ζρέζεο 
δαλεηδόκελνο

Όλνκα-πειάηε νδόο-πειάηε

id-πειάηε

πειάηεο

πόιε-πειάηε

αξηζκόο-δαλείνπ

δάλεην

πνζό

δαλεηδόκελνο



Πεξηζζόηεξεο Ιεπηνκέξεηεο
 Γπαδηθέο ζπζρεηίζεηο

 Σξηαδηθέο θαη n-αδηθέο ζπζρεηίζεηο;

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ τρεζηκοποηεί

ΕΡΓΟ

ΕΡΓΑΛΕΘΟ

N M

P



Πεξηζζόηεξεο Ιεπηνκέξεηεο -
Γλσξίζκαηα

 Υπεξθιεηδί (superkey): ζύλνιν από έλα ή 
πεξηζζόηεξα γλσξίζκαηα νη ηηκέο ησλ νπνίσλ 
πξνζδηνξίδνπλ κνλαδηθά θάζε νληόηεηα (πρ. ΑΚ, 
δηεύζπλζε) )

 Υπνςήθην θιεηδί (candidate key): ην ειάρηζην 
ππεξθιεηδί (πρ. ΑΦΚ, αξηζκόο εξγαδνκέλνπ)

 Πξσηεύνλ θιεηδί (primary key): έλα ππνςήθην 
θιεηδί πνπ επηιέγεηαη από ηα γλσξίζκαηα

 Πιεηόηηκα γλσξίζκαηα (πρ. ‗εμαξηώκελνη‘ γηα 
ΔΡΓΑΕΟΚΔΛΟ)

 Παξαγόκελα γλσξίζκαηα (πρ. 15% θηινδώξεκα)



πκκεηνρή ελόο ζπλόινπ νληνηήησλ ζε έλα ζύλνιν ζπζρεηίζεσλ

 Ολική ζυμμεηοχή (υποδηλώνεηαι με διπλή γραμμή): θάζε οληόηεηα ηοσ

ζσλόιοσ οληοηήηφλ ζσκκεηέτεη ζε ηοσιάτηζηολ κία ζσζτέηηζε ζηο ζύλοιο

ζσζτεηίζεφλ. Πτ. Οιηθή ε ζσκκεηοτή ηες δάνειο ζηελ δανειζόμενος

Κάζε δάλεηο πρέπεη λα ζτεηίδεηαη κε έλαλ πειάηε κέζφ ηες ζσζτέηηζες

δαλεηδόκελος

 Μερική ζυμμεηοχή: ορηζκέλες οληόηεηες κπορεί λα κε ζσκκεηέτοσλ ζε θάζε

ζσζτέηηζε ηοσ ζσλόιοσ ζσζτεηίζεφλ. Πτ. Μερηθή ε ζσκκεηοτή ηοσ πελάηη ζηελ

δανειζόμενος

Πεξηζζόηεξεο Ιεπηνκέξεηεο

Όλνκα-πειάηε
νδόο-πειάηε

id-πειάηε

πειάηεο

πόιε-πειάηε
αξηζκόο-δαλείνπ

δάλεην

πνζό

δαλεηδόκελνο



Δλαιιαθηηθνί ζπκβνιηζκνί γηα ηα όξηα πιεζηθόηεηαο

Τα όρηα πιεζηθόηεηας (min and max) κπορούλ επίζες λα εθθράζοσλ

περηορηζκούς ζσκκεηοτής (min=1 σποδειώλεη ολική ζυμμεηοχή ελός

ζσλόιοσ οληοηήηφλ ζε έλα ζύλοιο ζσζτεηίζεφλ, max=1 σποδειώλεη όηη

κηα οληόηεηα ζσκκεηέτεη ηο ποιύ ζε κία ζσζτέηηζε, max=* σποδειώλεη

έιιευε περηορηζκώλ).

Πεξηζζόηεξεο Ιεπηνκέξεηεο

Όλνκα-πειάηε νδόο-πειάηε

id-πειάηε

πειάηεο

πόιε-πειάηε

αξηζκόο-δαλείνπ

δάλεην

πνζό

δαλεηδόκελνο



Δπηζθόπεζε

 Έλλνηεο

 Οληόηεηεο

 πζρεηίζεηο

 Γλσξίζκαηα

 Εμεηδίθεπζε/Γελίθεπζε

 πλάζξνηζε

 Κεηαηξνπή E-R ζε πίλαθεο



Δθηεηακέλα ER γλσξίζκαηα: 
Δμεηδίθεπζε

Πτ.θοιηηηές: part time 
(ώρες-διδαζκαλίας) και
full time (ηομέας)

ΦΟΘΣΗΣΗ

όλοκα

ΑΜ

PT-ΦΟΘΣΗΣΗ

ώρες-δηδαζθαιίας

FT-ΦΟΘΣΗΣΗηοκέας

IS-A



Δμεηδίθεπζε

Top-down δηαδηθαζία ζρεδηαζκνύ. Τπνδειώλεη ππν-νκάδεο ζε 
έλα ζύλνιν νληνηήησλ πνπ είλαη δηαθξηηέο από άιιεο νληόηεηεο 
ζην ζύλνιν

Απηέο νη ππν-νκάδεο γίλνληαη ζύλνια νληνηήησλ ρακειόηεξνπ 
επηπέδνπ πνπ έρνπλ γλσξίζκαηα ή ζπκκεηέρνπλ ζε ζπζρεηίζεηο 
πνπ δελ ηζρύνπλ γηα ηα πςειόηεξνπ επηπέδνπ ζύλνια νληνηήησλ

Αλαπαξίζηαληαη ζαλ ηξίγσλν επηζεκεησκέλν κε ISA

(Πρ. πειάηεο ―is a‖ άηνκν)

Κιεξνλνκηθόηεηα γλσξηζκάησλ – έλα ζύλνιν νλνηήησλ 
ρακειόηεξνπ επηπέδνπ θιεξνλνκεί όια ηα γλσξίζκαηα θαη ηε 
ζπκκεηνρή ζε ζπζρεηίζεηο ηνπ ζπλόινπ νληνηήησλ πςειόηεξνπ 
επηπέδνπ κε ην νπνίν ζπλδέεηαη



‗Αιιν παξάδεηγκα Δμεηδίθεπζεο



Γελίθεπζε

… αληίζεηε ηεο εμεηδίθεπζεο

Κηα bottom-up δηαδηθαζία ζρεδαζκνύ – ζπλδπάδεη έλαλ 
αξηζκό από ζύλνια νληνηήησλ πνπ κνηξάδνληαη θνηλά 
γλσξίζκαηα ζε έλα ζύλνιν νληνηήησλ πςειόηεξνπ 
επηπέδνπ

Ζ Δμεηδίθεπζε θαη ε Γελίθεπζε είλαη αληίζηξνθεο κεηαμύ 
ηνπο: αλαπαξίζηαληαη ζε έλα δηάγξακκα E-R κε ηνλ ίδην 
ηξόπν

Οη όξνη εμεηδίθεπζε θαη γελίθεπζε ρξεζηκνπνηνύληαη 
ελαιιαθηηθά



Δμεηδίθεπζε θαη Γελίθεπζε (ζπλέρεηα)

Κπνξεί λα έρνπκε πνιιαπιέο εμεηδηθεύζεηο ελόο ζπλόινπ 
νληνηήησλ βάζεη δηαθνξεηηθώλ γλσξηζκάησλ

Πρ. κόληκνο-εξγαδόκελνο vs. επνρηθόο-εξγαδόκελνο θαη 
επηπιένλ ινγηζηήο vs. γξακκαηέαο vs. ηακείαο

Θάζε εξγαδόκελνο κπνξεί λα είλαη

Κέινο ελόο κόληκνπ-εξγαδόκελνπ ή επνρηθνύ-εξγαδόκελνπ, 

Θαη επίζεο κέινο ελόο ινγηζηή, γξακκαηέα, ή ηακεία

Ζ ζπζρέηηζε ISA κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί θαη σο Υπεξθιάζε -
Υπνθιάζε ζπζρέηηζε



ρεδηαζηηθνί Πεξηνξηζκνί ζηελ 
Δμεηδίθεπζε/Γελίθεπζε

Πεξηνξηζκόο ζηηο νληόηεηεο πνπ κπνξνύλ λα είλαη κέιε ελόο δεδνκέλνπ 
ζπλόινπ νληνηήησλ ρακειόηεξνπ επηπέδνπ

Οξηδόκελε βάζεη ζπλζήθεο (condition-defined)

Πρ. Όινη νη πειάηεο άλσ ησλ 65 είλαη κέιε ηνπ ζπλόινπ νληνηήησλ 
ειηθησκέλνο όπνπειηθησκέλνο ISA άηνκν

Οξηδόκελε από ην ρξήζηε (user-defined)

Πεξηνξηζκόο γηα ην αλ νη νληόηεηεο κπνξεί λα αλήθνπλ ή όρη ζε έλα ή 
πεξηζζόηεξα ζύλνια νληνηήησλ ρακειόηεξνπ επηπέδνπ ζε κία γελίθεπζε

Με επηθάιπςε (Disjoint)

Κηα νληόηεηα κπνξεί λα αλήθεη ζε κόλν έλα ζύλνιν νληνηήησλ 
ρακειόηεξνπ επηπέδνπ

Δπηζεκεηώλεηαη ζην δηάγξακκα E-R κε ηελ εηηθέηα disjoint δίπια ζην 
ηξίγσλν ISA 

Επηθάιπςε (Overlapping)

Κηα νληόηεηα κπνξεί λα αλήθεη ζε παξαπάλσ ηνπ ελόο ζύλνια 
νληνηήησλ ρακειόηεξνπ επηπέδνπ



ρεδηαζηηθνί Πεξηνξηζκνί ζηελ 
Δμεηδίθεπζε/Γελίθεπζε

 Πεξηνξηζκόο Πιεξόηεηαο – δηεπθξηλίδεη αλ κηα 
νληόηεηα ζε έλα ζύλνιν νληνηήησλ πςειόηεξνπ 
επηπέδνπ πξέπεη ή όρη λα αλήθεη ηνπιάρηζηνλ ζε έλα 
από ηα ζύλνια νληνηήησλ ρακειόηεξνπ επηπέδνπ 
κέζα ζε κηα γελίθεπζε

 Οιηθή: Κηα νληόηεηα πξέπεη λα αλήθεη ζε έλα από ηα ζύλνια 
νληνηήησλ ρακειόηεξνπ επηπέδνπ

 Μεξηθή: Κηα νληόηεηα δελ είλαη ππνρξεσηηθό λα αλήθεη ζε 
έλα από ηα ζύλνια νληνηήησλ ρακειόηεξνπ επηπέδνπ



Παξαηεξήζεηο

 Γελίθεπζε: αθξηβώο αληίζηξνθε ηεο ‗εμεηδίθεπζεο‘

 Θιεξνλνκηθόηεηα γλσξηζκάησλ

 Κπνξεί λα έρεη πνιιά επίπεδα ζε κηα IS-A 
ηεξαξρία



πλάζξνηζε

 Αληηκεησπίδεη κηα ζπζρέηηζε ζαλ κηα αθεξεκέλε
νληόηεηα

 Δπηηξέπεη ζπζρεηίζεηο κεηαμύ ζπζρεηίζεσλ

 Υξεζηκνπνηείηαη ζπάληα



Γπαδηθέο vs. Κε-Γπαδηθέο πζρεηίζεηο

Οξηζκέλεο ζπζρεηίζεηο πνπ δελ είλαη δπαδηθέο ίζσο είλαη 
θαιύηεξα λα αλαπαξίζηαληαη κε ηε ρξήζε δπαδηθώλ 
ζπζρεηίζεσλ 

Πρ. Κηα ηξηαδηθή ζπζρέηηζε γνλείο πνπ ζπλδέεη έλα παηδί κε ηνλ παηέξα 
θαη ηε κεηέξα ηνπ είλαη θαιύηεξα  λα αληηθαηαζηαζεί από δύν δπαδηθέο 
ζπζρεηίζεηο παηέξαο θαη κεηέξα

 Ζ ρξήζε δύν δπαδηθώλ ζπζρεηίζεσλ επηηξέπεη κεξηθή πιεξνθνξία (πρ. 
Λα γλσξίδνπκε κόλν ηε κεηέξα)

Όκσο ππάξρνπλ νξηζκέλεο ζπζρεηίζεηο πνπ είλαη εθ θύζεσο κε 
δπαδηθέο

 Πρ. Γνπιεύεη ζε



Κεηαηξνπή κε Γπαδηθώλ πζρεηίζεσλ ζε Γπαδηθέο

Γεληθά, νπνηαδήπνηε κε δπαδηθή ζπζρέηηζε κπνξεί λα αλαπαξαζηαζεί κε ηε 
ρξήζε δπαδηθώλ ζπζρεηίζεσλ κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο ελόο πιαζκαηηθνύ 
ζπλόινπ νληνηήησλ

Αληηθαηέζηεζε ην R αλάκεζα ζηα ζύλνια νληνηήησλ A, B θαη C κε έλα 
ζύλνιν νληνηήησλ E, θαη ηξία ζύλνια ζπζρεηίζεσλ: 

1. RA, ζπλδέεη ην E θαη A 

2.RB, ζπλδέεη ην E θαη B

3. RC, ζπλδέεη ην E θαη C

Γεκηνύξγεζε έλα εηδηθό πξνζδηνξηζηηθό γλώξηζκα γηα ην E

Πξόζζεζε νπνηαδήπνηε γλσξίζκαηα ηνπ R ζην E 

Γηα θάζε ζπζρέηηζε (ai , bi , ci) ζην R, δεκηνύξγεζε

1. κηα λέα νληόηεηα ei ζην ζύλνιν νληνηήησλ E       

2. πξόζζεζε ηα (ei , ai ) ζην RA

3. πξόζζεζε ηα (ei , bi ) ζην RB

4. πξόζζεζε ηα (ei , ci ) ζην RC



E-R ρεδηαζηηθέο Απνθάζεηο 

 Υξήζε γλσξίζκαηνο ή ζπλόινπ νληνηήησλ γηα ηελ αλαπαξάζηαζε 
ελόο αληηθεηκέλνπ

 Αλ κηα έλλνηα ηνπ πξαγκαηηθνύ θόζκνπ αλαπαξίζηαηαη θαιύηεξα 
ζαλ έλα ζύλνιν νληνηήησλ ή ζαλ έλα ζύλνιν ζπζρεηίζεσλ

 Υξήζε ηξηαδηθώλ ζπζρεηίζεσλ αληί γηα έλα δεύγνο δπαδηθώλ 
ζπζρεηίζεσλ

 Υξήζε ηζρπξώλ ή αζζελώλ ζπλόισλ νληνηήησλ

 Υξήζε εμεηδίθεπζεο /γελίθεπζεο – ζπλεηζθέξεη ζηνλ αξζξσηό 
ζρεδηαζκό

 Υξήζε ζπλάζξνηζεο – αληηκεησπίδεη έλα ζπλαζξνηζηηθό ζύλνιν 
νληνηήησλ ζαλ έλα εληαίν ζύλνιν ρσξίο λα καο απαζρνινύλ νη 
ιεπηνκέξεηεο ηεο εζσηεξηθήο ηνπ δνκήο



Σν Γηάγξακκα E-R ελόο ηξαπεδηθνύ νξγαληζκνύ



Δπηζθόπεζε

 Έλλνηεο

 Οληόηεηεο

 πζρεηίζεηο

 Γλσξίζκαηα

 Δμεηδίθεπζε/Γελίθεπζε

 πλάζξνηζε

 Κεηαηξνπή E-R ζε πίλαθεο



ΜΑΘΗΜΑ

θωδ

ΚΑΘΗΓΗΣΗ

ΦΟΘΣΗΣΗ

ΕΝΟΣΗΣΑ
Ε-θωδ

παίρλεη

N

M

N

1

δηδάζθεη

έτεη
N 1

βαζκός



Αλαπαξάζηαζε ηζρπξώλ νληνηήησλ

Απιά παξαζέηνπκε ηα γλσξίζκαηα θαη 
ππνγξακκίδνπκε ην πξσηεύνλ θιεηδί,
πρ. 

ΦΟΗΣΖΣΖ(ΑΚ, όλνκα, δηεύζπλζε)



Αλαπαξάζηαζε πιεηόηηκσλ γλσξηζκάησλ

Πρ. ΔΡΓΑΕΟΚΔΛΟ κε πνιινύο 
εμαξηώκελνπο:

 Δηζάγνπκε λέν πίλαθα κε (ΑΦΚ, 
εμαξηώκελνο-όλνκα)



Αλαπαξάζηαζε πζρεηίζεσλ

 Παίξλνπκε ηα πξσηεύνληα θιεηδηά όισλ ησλ 
εκπιεθόκελσλ νληνηήησλ

 Πξσηεύνλ θιεηδί – εμαξηάηαη από ην ιόγν πιεζηθόηεηαο

 1-1: ρξεζηκνπνίεζε νπνηνδήπνηε θιεηδί, 

Πρ. ΔΡΓΑΕΟΚΔΛΟ( ΑΦΚ, αξηζκόο-εξγαδόκελνπ, όλνκα, ...)

 1-N: ρξεζηκνπνηήζε ην θιεηδί από ηελ πιεπξά ‗N‘ ηεο ζπζρέηηζεο,

Πρ. ΓΗΓΑΘΔΗ( ΑΣ, θσδ, Δ-θσδ)

 N-M: ρξεζηκνπνίεζε ηα θιεηδηά θαη ησλ δύν νληνηήησλ,

Πρ. ΠΑΗΡΛΔΗ( ΑΚ, θσδ, Δ-θσδ, βαζκόο)



Αλαπαξάζηαζε πζρεηίζεσλ

 1-N: δε ρξεηαδόκαζηε λέν πίλαθα- πρ.,

ΔΛΟΣΖΣΑ( ΑΣ, αξηζκόο-αίζνπζαο, θσδ, Δ-θσδ)

Αληί γηα

ΔΛΟΣΖΣΑ1(θσδ, Δ-θσδ, αξηζκόο-αίζνπζαο)

ΓΗΓΑΘΔΗ(ΑΣ, θσδ, Δ-θσδ)

 Γηα ζπζρεηίζεηο κεηαμύ ηζρπξώλ θαη αζζελώλ 
ηύπσλ νληνηήησλ δελ ρξεηαδόκαζηε θαζόινπ 
πίλαθα!



Αλαπαξάζηαζε Δμεηδίθεπζεο / 
Γελίθεπζεο

Γύν ιύζεηο:

- Έλαο πίλαθαο γηα ηελ θαζεκηά ή

- Θαλέλαο πίλαθαο γηα ηελ ππεξ-νληόηεηα

(πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα;)



Πρ. ,

ΦΟΗΣΖΣΖ(ΑΚ, όλνκα, δηεύζπλζε)

PT-ΦΟΗΣΖΣΖ(

FT-ΦΟΗΣΖΣΖ( 

Αλαπαξάζηαζε Δμεηδίθεπζεο / 
Γελίθεπζεο



Πρ.,

ΦΟΗΣΖΣΖ(ΑΚ, όλνκα, δηεύζπλζε)

PT-ΦΟΗΣΖΣΖ( ΑΚ, ώξεο-δηδαζθαιίαο

FT-ΦΟΗΣΖΣΖ( ΑΚ, ηνκέαο

Αλαπαξάζηαζε Δμεηδίθεπζεο / 
Γελίθεπζεο



Θακία ππεξ-νληόηεηα:

[ΦΟΗΣΖΣΖ(ΑΚ, όλνκα, δηεύζπλζε)]

PT-ΦΟΗΣΖΣΖ( ΑΚ, ώξεο-δηδαζθαιίαο

FT-ΦΟΗΣΖΣΖ( ΑΚ, ηνκέαο

Αλαπαξάζηαζε Δμεηδίθεπζεο / 
Γελίθεπζεο



Θακία ππεξ-νληόηεηα:
[ΦΟΗΣΖΣΖ(ΑΚ, όλνκα, δηεύζπλζε)]

PT-ΦΟΗΣΖΣΖ(ΑΚ, ώξεο-δηδαζθαιίαο,όλνκα, 
δηεύζπλζε)

FT-ΦΟΗΣΖΣΖ( ΑΚ, ηνκέαο, όλνκα, δηεύζπλζε)

Αλαπαξάζηαζε Δμεηδίθεπζεο / 
Γελίθεπζεο



Αλαπαξάζηαζε πλάζξνηζεο

 Γεκηνπξγία πίλαθα κε πξσηεύνληα 
θιεηδηά από όιεο ηηο εκπιεθόκελεο 
νληόηεηεο



Δπηζθόπεζε

 Έλλνηεο

 Οληόηεηεο

 πζρεηίζεηο

 Γλσξίζκαηα

 Δμεηδίθεπζε/Γελίθεπζε

 πλάζξνηζε

 Κεηαηξνπή E-R ζε πίλαθεο



Πεξίιεςε

 E-R δηαγξάκκαηα: έλα ηζρπξό, θηιηθό 
εξγαιείν γηα ηε κνληεινπνίεζε ησλ 
δεδνκέλσλ:
 Οληόηεηεο (ηζρπξέο, αζζελείο)

 Γλσξίζκαηα (πξσηεύνληα θιεηδηά, 
πξνζδηνξηζηέο,παξαγόκελα, πιεηόηηκα)

 πζρεηίζεηο (1:1, 1:N, N:M: κε πνιιέο 
θαηεπζύλζεηο)

 Γελίθεπζε/Δμεηδίθεπζε, πλάζξνηζε



Πεξίιεςε - ζπλέρεηα

Θζτσρή οληόηεηα

Αζζελής οληόηεηα

σζτέηηζε 

Σύπος προζδηορίδοσζας

ζσζτέηηζες γηα αζζελείς

οληόηεηες

Γλώρηζκα

Πιεηόηηκο 

γλώρηζκα

Παραγόκελο 

γλώρηζκα



Πεξίιεςε - ζπλέρεηα

Πρωηεύολ θιεηδίA

Προζδηορηζηής A

Λόγος

Πιεζηθόηεηας 

N M

Λόγος

Πιεζηθόηεηας 

κε περηορηζκούς

l:h l’:h’

IS-A

Οιηθή

Γελίθεσζε

(κτλ. – Βλ. στο βιβλίο

για εναλλακτικούς 

συμβολισμούς)



πκπεξάζκαηα

 E-R δηαγξάκκαηα: Ηζρπξό θαη θηιηθό 
εξγαιείν γηα ηε κνληεινπνίεζε 
δεδνκέλσλ



Δπηπιένλ Τιηθό …



Κεηαηξνπή E-R ζε Πίλαθεο (ιεπηνκέξεηεο)

 Σα πξσηεύνληα θιεηδηά επηηξέπνπλ ζηα ζύλνια νληνηήησλ 
θαη ζηα ζύλνια ζπζρεηίζεσλ λα εθθξαζηνύλ σο πίλαθεο πνπ 
αλαπαξηζηνύλ ηα πεξηερόκελα ηεο βάζεο δεδνκέλσλ

 Κηα βάζε δεδνκέλσλ πνπ ζπκκνξθώλεηαη ζε έλα E-R κπνξεί 
λα αλαπαξαζηαζεί ζαλ κηα ζπιινγή πηλάθσλ

 Γηα θάζε ζύλνιν νληνηήησλ θαη ζπζρεηίζεσλ ππάξρεη έλαο 
κνλαδηθόο πίλαθαο  πνπ παίξλεη ην όλνκα ηνπ αληίζηνηρνπ 
ζπλόινπ νληνηήησλ ή ζπλόινπ ζπζρεηίζεσλ

 Θάζε πίλαθαο έρεη έλαλ αξηζκό από ζηήιεο (γλσξίζκαηα), ηα 
νπνία έρνπλ κνλαδηθά νλόκαηα

 Ζ κεηαηξνπή ηνπ E-R ζε κνξθή πίλαθα απνηειεί ηε βάζε γηα 
ηελ παξαγσγή κηαο ζρεζηαθήο βάζεο από έλα E-R



Αλαπαξάζηαζε ζπλόινπ νληνηήησλ ζε 
πίλαθεο

 Έλα ζύλνιν ηζρπξώλ ηύπσλ νληνηήησλ 
αλαπαξίζηαηαη ζαλ έλαο πίλαθαο κε ηα αληίζηνηρα 
γλσξίζκαηα

Id-πελάηη Όνομα-πελάηη Διεύθσνζη-πελάηη Πόλη-πελάηη 

192-83-7465 Ιφάμμοσ Αιόλοσ 12 Πάτρα 

019-28-3746 ταύροσ Νότοσ 4 Ρόδος 

677-89-9011 Χρήστοσ Μάτης 3 Χίος 

182-73-6091 Σσάμης Πατρόκλοσ 123 ύρος 

321-12-9999 Σζίμα Μηλιάς 100 Χαμιά 

336-66-9999 Λσσίοσ Παράστοσ 175 Πάργα 

019-28-3746 ταύροσ Νότοσ 72 Ραυάμη 
 



Αλαπαξάζηαζε ύλζεησλ θαη Πιεηόηηκσλ 
Γλσξηζκάησλ

Σα ζύλζεηα γλσξίζκαηα απνζπληίζεληαη κε ηε δεκηνπξγία δηαθξηηώλ 
γλσξηζκάησλ γηα θάζε ζπζηαηηθό ηνπ γλσξίζκαηνο

Πρ. Έζησ ε νληόηεηα πειάηεο κε ην ζύλζεην γλώξηζκα όλνκα κε ζπζηαηηθά 
γλσξίζκαηα κηθξό-όλνκα θαη επίζεην. Ο πίλαθαο πνπ ζα ηελ αλαπαξηζηά ζα έρεη 
δύν γλσξίζκαηα

όλνκα.κηθξό-όλνκα θαη όλνκα.επίζεην

Έλα πιεηόηηκν γλώξηζκα M κηαο νληόηεηαο E αλαπαξίζηαηαη ζε έλαλ 
μερσξηζηό πίλαθα EM

Ο πίλαθαο EM έρεη γλσξίζκαηα πνπ αληηζηνηρνύλ ζην πξσηεύνλ θιεηδί ηεο 
E θαη έλα γλώξηζκα πνπ αληηζηνηρεί ζην πιεηόηηκν γλώξηζκα M
Πρ. Σν πιεηόηηκν γλώξηζκα όλνκαηα-εμαξηώκελνη ηνπ εξγαδόκελνο αλαπαξίζηαηαη 
από έλαλ πίλαθα:

εξγαδόκελνο-νλόκαηα-εμαξηώκελνη (εξγαδόκελνο-ΑΦΚ, όλνκα-εμαξηώκελνπ)

Θάζε ηηκή ηνπ πιεηόηηκνπ γλσξίζκαηνο αληηζηνηρίδεηαη ζε κηα μερσξηζηή 
γξακκή ηνπ πίλαθα EM
Πρ. Ζ νληόηεηα εξγαδόκελνο κε πξσηεύνλ θιεηδί Γηάλλεο θαη εμαξηώκελνη Ησζήθ 
θαη Καξία αληηζηνηρίδεηαη ζε δύν γξακκέο: (Γηάλλεο, Ησζήθ) θαη (Γηάλλεο, Καξία) 



Αλαπαξάζηαζε Αζζελώλ Σύπσλ Οληνηήησλ

Γηα κηα αζζελή οληόηεηα δεκηοσργείηαη έλας πίλαθας

ποσ περηιακβάλεη κηα ζηήιε γηα ηο πρφηεύολ θιεηδί

ηες προζδηορίδοσζας ηζτσρής οληόηεηας

Αριθμός-δανείοσ Αριθμός-

πληρωμής 

Ημερομηνία-

πληρωμής 

Ποζό-πληρωμής 

L-11 53 7 Ιοσμίοσ 2001 125 

L-14 69 28 Μαρτίοσ 2001 500 

L-15 22 23 Μαρτίοσ 2001 300 

L-16 58 18 Ιοσμίοσ 2001 135 

L-17 5 10 Μαρτίοσ 2001 50 

L-17 6 7 Ιοσμίοσ 2001 50 

L-17 7 17 Ιοσμίοσ 2001 100 

L-23 11 17 Μαρτίοσ 2001 75 

L-93 103 3 Ιοσμίοσ 2001 900 

L-93 104 13 Ιοσμίοσ 2001 200 
 



Αλαπαξάζηαζε πζρεηίζεσλ ζε Πίλαθεο

 Οη Κ-Λ ζπζρεηίζεηο αλαπαξίζηαληαη ζαλ έλαο πίλαθαο κε ζηήιεο γηα ηα 
πξσηεύνληα θιεηδηά ησλ δύν νληνηήησλ πνπ ζπκκεηέρνπλ θαη νπνηνδήπνηε 
πξνζδηνξηζηηθό γλώξηζκα έρεη ε ζπζρέηηζε

 Πρ. Πίλαθαο γηα ηε ζπζρέηηζε borrower

Id-πελάηη Αριθμός-δανείοσ 

192-83-7465 L-11 

019-28-3746 L-23 

677-89-9011 L-93 

182-73-6091 L-17 

321-12-9999 L-16 

336-66-9999 L-14 

019-28-3746 L-15 
 



Πιενλαζκόο Πηλάθσλ

Οη Ν-1 θαη οη 1-Ν ζσζτεηίζεης κε οιηθή ζσκκεηοτή από ηελ

πιεσρά ηοσ Ν κπορούλ λα αλαπαραζηαζούλ κε ηελ προζζήθε

ελός επηπιέολ γλφρίζκαηος ζηελ πιεσρά ηοσ Ν, ηο οποίο λα

περηέτεη ηο πρφηεύολ θιεηδί ηες οληόηεηας ζηελ πιεσρά ηοσ 1

Πτ. Αληί ηες δεκηοσργίας πίλαθα γηα ηελ αλαπαράζηαζε ηες

ζσζτέηηζες λογαριζμός-σποκαηάζηημα, προζηίζεηαη ηο

γλώρηζκα σποκαηάζηημα ζηο ζύλοιο οληοηήηφλ λογαριαζμός

Όλνκα-ππνθαη

αξηζκόο-ινγαξ

ινγαξηαζκόο
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Πιενλαζκόο Πηλάθσλ (ζπλέρεηα)

Γηα 1-1 ζπζρεηίζεηο κπνξεί λα επηιερζεί νπνηαδήπνηε πιεπξά γηα λα 
έρεη ην ξόιν ηεο πιεπξάο ―πνιιά‖ 

 Γει. κπνξεί λα πξνζηεζεί επηπιένλ γλώξηζκα ζε νπνηνλδήπνηε από ηνπο 
πίλαθεο πνπ αληηπξνζσπεύνπλ ηηο δύν νληόηεηεο

Αλ ε ζπκκεηνρή είλαη κεξηθή ζηελ πιεπξά ‗πνιιά‘, ε αληηθαηάζηαζε 
ηνπ πίλαθα κε έλα επηπιένλ γλώξηζκα ζηε ζπζρέηηζε πνπ 
αληηπξνζσπεύεη ηελ πιεπξά ―πνιιά‖ ζα νδεγνύζε ζηελ ύπαξμε ηηκώλ
null

Ο πίλαθαο πνπ αληηπξνζσπεύεη κηα ζπζρέηηζε πνπ ζπλδέεη κηα αζζελή 
νληόηεηα  κε ηελ ηζρπξή νληόηεηα πνπ ηελ πξνζδηνξίδεη είλαη 
πιενλάδσλ.

 Πρ. Ο πίλαθαο payment πεξηέρεη ήδε ηελ πιεξνθνξία πνπ ζα εκθαληδόηαλ ζηνλ πίλαθα 
loan-payment (δει., ηηο ζηήιεο loan-number θαη payment-number).



Αλαπαξάζηαζε Δμεηδίθεπζεο ζε Πίλαθεο

1νο Σξόπνο: 
Γεκηνπξγία πίλαθα γηα ηελ νληόηεηα πςειόηεξνπ 
επηπέδνπ

Γεκηνπξγία πίλαθα γηα ην ζύλνιν νληνηήησλ 
ρακειόηεξνπ επηπέδνπ πνπ λα πεξηέρεη ην πξσηεύνλ 
θιεηδί ηεο νληόηεηαο πςειόηεξνπ επηπέδνπ θαη ηα ηνπηθά 
γλσξίζκαηα

πίλαθαο γλσξίζκαηα πίλαθα
άηνκν όλνκα, νδόο, πόιε
πειάηεο όλνκα, πηζησηηθό-όξην
εξγαδόκελνο όλνκα, κηζζόο

Κεηνλέθηεκα: ε αλάθηεζε πιεξνθνξίαο γηα (πρ.) ηνλ 
εξγαδόκελν απαηηεί ηελ πξόζβαζε ζε δύν πίλαθεο



Αλαπαξάζηαζε Δμεηδίθεπζεο ζε Πίλαθεο

2νο Σξόπνο
Γεκηνπξγία πίλαθα γηα θάζε ζύλνιν νλνηήησλ κε ηα ηνπηθά θαη ηα 
θιεξνδνηεκέλα γλσξίζκαηα

πίλαθαο γλσξίζκαηα πίλαθα
άηνκν όλνκα, νδόο, πόιε
πειάηεο όλνκα, νδόο, πόιε, πηζησηηθό-όξην
εξγαδόκελνο όλνκα, νδόο, πόιε, κηζζόο

Αλ ε εμεηδίθεπζε είλαη νιηθή, δελ ρξεηάδεηαη πίλαθαο γηα λα 
απνζεθεύζεη πιεξνθνξία γηα ηε γεληθεπκέλε νληόηεηα (άηνκν)

 Κπνξεί λα νξηζηεί ζαλ κηα ―όςε‖ ζπζρέηηζεο πνπ πεξηέρεη ηελ 
έλσζε ησλ πηλάθσλ εμεηδίθεπζεο

 Όκσο ν μερσξηζηόο πίλαθαο κπνξεί λα είλαη αλαγθαίνο γηα ηνπο 
πεξηνξηζκνύο μέλνπ θιεηδηνύ

Κεηνλέθηεκα: νη ηηκέο γηα ηα γλσξίζκαηα νδόο θαη πόιε 
πιενλάδνπλ γηα άηνκα πνπ είλαη θαη πειάηεο θαη εξγαδόκελνη



πζρεηίζεηο πνπ αλαπαξηζηνύλ πλάζξνηζε

 Γηα ηελ αλαπαράζηαζε ζσλάζροηζες, δεκηοσργείηαη

πίλαθας ποσ περηέτεη

 Το πρφηεύολ θιεηδί ζηες ζσλαζροηζηηθής

ζσζτέηηζες

 Το πρφηεύολ θιεηδί ηες ζτεηηδόκελες οληόηεηας

 Οποηαδήποηε περηγραθηθά γλφρίζκαηα



πζρεηίζεηο πνπ αλαπαξηζηνύλ πλάζξνηζε

 Πτ. Γηα ηελ αλαπαράζηαζε ηες ζσλάζροηζες manages αλάκεζα

ζηε ζσζτέηηζε works-on θαη ηελ οληόηεηα manager, δεκηοσργείηαη ο

πίλαθας

manages(employee-id, branch-name, title, manager-name)

 Ο πίλαθας works-on είλαη πιεολάδφλ δεδομένου όηη προηηζέκεζα

λα αποζεθεύζοσκε ηηκές null γηα ηο γλώρηζκα manager-name ζηολ

πίλαθα manages


