Βάζειρ Γεδομένων
Δηζαγσγή – Αλάιπζε Απαηηήζεσλ

Φξνληηζηήξην 1ν
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Διζαγωγή - Οπιζμοί


Βάζε Γεδνκέλσλ είλαη κία ζπιινγή από ζρεηηδόκελα
αληηθείκελα



Έλα ζύζηεκα δηαρείξηζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ (ΓΒΓ)
είλαη κηα ζπιινγή από πξνγξάκκαηα πνπ επηηξέπνπλ
ζηνπο ρξήζηεο λα δεκηνπξγήζνπλ θαη λα ζπληεξήζνπλ
κηα βάζε δεδνκέλσλ



Έλα πξόγξακκα εθαξκνγήο είλαη ην πεξηβάιινλ
δηεπαθήο κέζν ηνπ νπνίνπ νη ηειηθνί ρξήζηεο ζέηνπλ
εξσηήκαηα ζηε βάζε θαη πξνζπειαύλνπλ ηα δεδνκέλα
πνπ πεξηέρεη
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Μια Βάζη Γεδομένων....


Αλαπαξηζηά κηα άπνςε ηνπ πξαγκαηηθνύ θόζκνπ.
Δίλαη δνκεκέλε ζε ονηόηηηερ θαη γνωπίζμαηα



ρεδηάδεηαη έηζη ώζηε λα παξέρεη επθνιόηεξε
πξόζβαζε ζηα δεδνκέλα



Ο ζρεδηαζκόο πξέπεη λα ιακβάλεη ππόςε ηιρ
ανάγκερ ηων ηελικών σπηζηών θαζώο θαη ηηο
ιεηηνπξγίεο πνπ ζα πξέπεη λα επηηεινύληαη
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Παπαδείγμαηα Χπήζηρ ΒΓ







Σξάπεδεο: Βάζε δεδνκέλσλ πνπ δηαρεηξίδεηαη
ζπλαιιαγέο θαη ινγαξηαζκνύο
Αεξνγξακκέο: Κξαηήζεηο, πξόγξακκα πηήζεσλ
Παλεπηζηήκηα: εγγξαθέο, αξρεία θνηηεηώλ, βαζκνί
Πσιήζεηο: Πειάηεο, πξντόληα, αγνξέο, θαηάζηαζε
απνζήθεο
Βηνκεραλία: Παξαγσγή, ζηνθ, παξαγγειίεο, αιπζίδα
παξαγσγήο
Αλζξώπηλνη πόξνη: ζηνηρεία εξγαδνκέλσλ,
αζθάιηζε, θνξνινγία, κηζζνί
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Λειηοςπγίερ ΣΓΒΓ


Οπιζμόρ κηαο βάζεο δεδνκέλσλ: πξνδηαγξαθή ησλ
ηύπσλ, ησλ δνκώλ θαη ησλ πεξηνξηζκώλ ησλ
δεδνκέλσλ πνπ ζα απνζεθεπηνύλ ζηε ΒΓ



Καηαζκεςή κηα βάζεο δεδνκέλσλ: απνζήθεπζε ησλ
ίδησλ ησλ δεδνκέλσλ



Χειπιζμόρ (manipulation) κηαο βάζεο δεδνκέλσλ:
ππνβνιή εξσηήζεσλ γηα ηελ αλάθηεζε δεδνκέλσλ,
ελεκέξσζε (λέεο εηζαγσγέο, δηαγξαθέο ή
ηξνπνπνηήζεηο)



Άλλερ λειηοςπγίερ: Γηακνηξαζκόο, πξνζηαζία από
αζηνρίεο πιηθνύ θαη ινγηζκηθνύ, αζθάιεηα
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Γιαηί ΣΓΒΓ;


Παξνρή κόληκεο απνζήθεπζεο



Αθεξαηόηεηα Γεδνκέλσλ θαη Αζθάιεηα



Αλεμαξηεζία Γεδνκέλσλ



Απνδνηηθή Πξνζπέιαζε Γεδνκέλσλ



Γηαρείξηζε Γεδνκέλσλ



Σαπηόρξνλε πξνζπέιαζε θαη αλάξξσζε από
ζθάικαηα
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Γομή ΣΓΒΓ
ΣΔΒΔ

Βάζη
Δεδομένων
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Παπαδείγμαηα ΣΓΒΓ

26/10/2011



MySQL



Microsoft SQL Server 2005



Microsoft Access 2003



Oracle 11g



PostgreSQL
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Ανάλςζη Απαιηήζεων

Πλήπηρ Γιαδικαζία Ανάπηςξηρ
ΒΓ
.
Ανεξάπτητα
του DBMS

Μηθξόθνζκνο

Εξαπτώμενο του επιλεγμένου DBMS
(π.χ., με Σχεσιακό
Μοντέλο)

Σσλλογή Απαιηήζεων
και Ανάλσζη
Απαηηήζεηο ΒΓ

Φσζικός
Στεδιαζμός
Βάζης

Λογικός
Στεδιαζμός
Βάζης
Φσσικό Μοντέλο

Εννοιολογικός Στεδιαζμός
Βάζης (π.χ., με E-R Model)
Δλλνηνινγηθό Μνληέιν E-R Γηάγξακκα
(ρήκα)

Λογικό Μοντέλο -Στήματα / Όυεις

Εσφτερικό Στήμα

Βάζε
Γεδνκέλσλ

Πλήρωζη
Βάζης

Ανάλςζη Απαιηήζεων




Η θάζε θαηά ηελ νπνία ζπγθεληξώλνληαη νη
απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα:


ην ζρεδηαζκό ηεο Βάζεο Γεδνκέλσλ



ηνλ θαζνξηζκό ησλ πξνδηαγξαθώλ ηεο εθαξκνγήο

Οη πξνδηαγξαθέο πξέπεη λα θαζνξηζηνύλ όζν ην
δπλαηόλ ζαθέζηεξα θαη πιεξέζηεξα, δηόηη:
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αιιαγέο ζηηο πξνδηαγξαθέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
πινπνίεζεο καηαναλώνοςν σπόνο και πόποςρ
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Οπιζμόρ Βάζηρ Γεδομένων
Οξίδνληαη:


Οη Οληόηεηεο



Σα Υαξαθηεξηζηηθά



Οη κεηαμύ ηνπο πζρεηίζεηο



Σα Δξσηήκαηα πνπ ζα ζέζνπκε ζηελ βάζε
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Βήμα 1ο: Οι Ονηόηηηερ


Οληόηεηα είλαη έλα αληηθείκελν πνπ αλαπαξηζηάηαη
ζηελ ΒΓ θαη κπνξεί λα δηαρσξηζηεί πιήξσο



Αληηπξνζσπεύεη έλα αληηθείκελν ή κία έλλνηα ηνπ
πξαγκαηηθνύ θόζκνπ



Μηα νληόηεηα αληηπξνζσπεύεη πνιιά πξάγκαηα ηα
νπνία κνηξάδνληαη θνηλά ραξαθηεξηζηηθά.
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Πρ δύν δηαθνξεηηθνί θνηηεηέο είλαη δύν ζηηγκηόηππα ηεο
νληόηεηαο Φνηηεηήο
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Βήμα 2ο: Γνωπίζμαηα


Έλα γλώξηζκα πεξηγξάθεη κία ηδηόηεηα θάπνηαο
νληόηεηαο



Καηά ηελ θαηαγξαθή ησλ γλσξηζκάησλ κηαο
νληόηεηαο πξέπεη λα ιεθζνύλ ππόςε όιεο νη
πιεξνθνξίεο πος θα σπειαζηεί να αποθηκεςηούν
για κάθε ονηόηηηα, έηζη ώζηε λα επηηεινύληαη νη
ιεηηνπξγίεο πνπ απαηηνύληαη από ηνπο ηειηθνύο
ρξήζηεο
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Βήμα 3ο: Σςζσεηίζειρ μεηαξύ
Ονηοηήηων


Μηα ζπζρέηηζε κεηαμύ νληνηήησλ
αληηπξνζσπεύεη κηα αιιειεπίδξαζε κεηαμύ
ηνπο. Γηα παξάδεηγκα ε ζρέζε «ζπνπδάδεη ζε»
απνηειεί κηα ζπζρέηηζε κεηαμύ ησλ νληνηήησλ
ρνιή θαη Φνηηεηήο



Σππηθά κηα ζπζρέηηζε αληηπξνζσπεύεη απηό πνπ
ζηνλ πξαγκαηηθό θόζκν εθθξάδεηαη κε ξήκα
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Βήμα 3ο: Σςζσεηίζειρ μεηαξύ
Ονηοηήηων (2)


Αλ ε ζπζρέηηζε είναι ςποσπεωηική εθθξάδεηαη κε ην
ξήκα ππέπει.
Πρ θάζε θνηηεηήο πξέπεη λα ζπνπδάδεη ζε κηα ζρνιή.
Απηό είλαη ππνρξεσηηθή ζπζρέηηζε ησλ νληνηήησλ
θνηηεηήο θαη ζρνιή



Αλ ε ζπζρέηηζε δεν είναι ςποσπεωηική εθθξάδεηαη
κε ην ξήκα μποπεί.

Πρ θάπνηνο θνηηεηήο κπνξεί λα έρεη δαλεηζηεί έλα
βηβιίν. Απηό είλαη ζπζρέηηζε κε ππνρξεσηηθή κεηαμύ
ησλ νληνηήησλ θνηηεηήο θαη βηβιίν
26/10/2011
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Βήμα 4ο: Καηαγπαθή Πιθανών
Δπωηημάηων


Η δηαδηθαζία θαηαγξαθήο ησλ εξσηεκάησλ
πνπ απαηηνύληαη εμαξηάηαη από ηηο
ιεηηνπξγίεο πνπ ζα ρξεηάδεηαη λα εθηεινύληαη
από ηε βάζε



Καζνξίδνληαη από ηηο απαηηήζεηο ησλ ηειηθώλ
ρξεζηώλ
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Αναγνώπιζη Ονηοηήηων και
Σςζσεηίζεων







Ο ραξαθηεξηζκόο ελόο αληηθεηκέλνπ σο νληόηεηα ή
γλώξηζκα κπνξεί λα απνδεηρηεί δύζθνινο.
Δμαξηάηαη πάληα από ηηο απαιηήζειρ ηων ηελικών
εθαπμογών. Γεληθά:
Οη νληόηεηεο πεξηέρνπλ πεξηγξαθηθή πιεξνθνξία
γηα έλα θπζηθό αληηθείκελν
Σα γλσξίζκαηα είηε πεξηγξάθνπλ, είηε ηαπηνπνηνύλ
κία νληόηεηα
Οη ζρέζεηο απνηεινύλ ζπζρεηηζκνύο νληνηήησλ
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Παπαδείγμαηα

Παπάδειγμα 1
Θεσξείζηε ην παξαθάησ ζύλνιν απαηηήζεσλ γηα ηε βάζε δεδνκέλσλ ελόο
πλεξγείνπ Απηνθηλήησλ.


Σν ζπλεξγείν απαζρνιεί έλα ζύλνιν από ππαιιήινπο. Γηα ηνπο
ππαιιήινπο καο ελδηαθέξεη λα θξαηάκε




Οη πειάηεο θιείλνπλ ξαληεβνύ κε ην ζπλεξγείν γηα ηελ επηζθεπή
ηνπ απηνθηλήηνπ ηνπο. Γηα θάζε πειάηε ζέινπκε λα μέξνπκε:




26/10/2011

ηελ εκεξνκελία , ηελ ώξα, κηα κηθξή πεξηγξαθή ηνπ πξνβιήκαηνο.

Γηα ην απηνθίλεην ζέινπκε λα μέξνπκε:




νλνκαηεπώλπκν, δηεύζπλζε θαη ηειέθσλν.

Γηα ην ξαληεβνύ θξαηάκε πιεξνθνξία γηα:




ην νλνκαηεπώλπκν, ηε δηεύζπλζε, ην ηειέθσλν, ηελ εηδηθόηεηα θαη ην
κηζζό.

ηε κάξθα, ην κνληέιν, ηε ρξνλνινγία θαηαζθεπήο, ηνλ αξηζκό θπθινθνξίαο
θαη ηνλ αξηζκό πιαηζίνπ ηνπ.

Κάζε πειάηεο κπνξεί λα θέξεη πεξηζζόηεξα από έλα απηνθίλεηα
γηα επηζθεπή.
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ε θάζε απηνθίλεην γίλεηαη κία επηζθεπή, γηα ηελ νπνία θξαηάκε ηα εμήο
ζηνηρεία: εκεξνκελία έλαξμεο επηζθεπήο, εκεξνκελία ιήμεο επηζθεπήο
θαη πεξηγξαθή.


Η επηζθεπή γίλεηαη από θάπνηνλ ππάιιειν.



Σν ζπλεξγείν δηαζέηεη αληαιιαθηηθά ηα νπνία ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο
επηζθεπέο ησλ απηνθηλήησλ.



Γηα ην θάζε αληαιιαθηηθό θξαηάκε ζηνηρεία γηα:


ηνλ ηύπν, ηνλ θσδηθό, ην θόζηνο θαη ηελ πνζόηεηα ησλ απνζεκάησλ.



Μαο ελδηαθέξεη λα μέξνπκε πνηα θαη πόζα αληαιιαθηηθά
ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζε θάζε επηζθεπή.



Κάζε επηζθεπή έρεη έλα ζπλνιηθό θόζηνο πνπ πξνθύπηεη από ην
άζξνηζκα ηνπ θόζηνπο ησλ αληαιιαθηηθώλ θαη ηνπ θόζηνπο εξγαζίαο.



Μαο ελδηαθέξεη λα δηαηεξνύκε ζηνηρεία γηα ηηο νθεηιέο θάζε πειάηε
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Σν πλεξγείν απαζρνιεί έλα ζύλνιν από ππαιιήινπο. Γηα ηνπο ππαιιήινπο καο
ελδηαθέξεη λα θξαηάκε πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ην νλνκαηεπώλπκν, ηε δηεύζπλζε,
ην ηειέθσλν, ηελ εηδηθόηεηα θαη ην κηζζό.
Οη πειάηεο θιείλνπλ ξαληεβνύ κε ην ζπλεξγείν γηα ηελ επηζθεπή ηνπ απηνθηλήηνπ
ηνπο.
Γηα θάζε πειάηε ζέινπκε λα μέξνπκε νλνκαηεπώλπκν, δηεύζπλζε θαη ηειέθσλν.
Γηα ην ξαληεβνύ θξαηάκε πιεξνθνξία γηα ηελ εκεξνκελία θαη ηελ ώξα, θαζώο θαη
κηα κηθξή πεξηγξαθή ηνπ πξνβιήκαηνο.
Γηα ην απηνθίλεην ζέινπκε λα μέξνπκε ηε κάξθα, ην κνληέιν, ηε ρξνλνινγία
θαηαζθεπήο, ηνλ αξηζκό θπθινθνξίαο θαη ηνλ αξηζκό πιαηζίνπ ηνπ.
Κάζε πειάηεο κπνξεί λα θέξεη πεξηζζόηεξα από έλα απηνθίλεηα γηα επηζθεπή.
ε θάζε απηνθίλεην γίλεηαη κία επηζθεπή, γηα ηελ νπνία θξαηάκε ηα εμήο ζηνηρεία:
εκεξνκελία έλαξμεο επηζθεπήο, εκεξνκελία ιήμεο επηζθεπήο θαη πεξηγξαθή.
Η επηζθεπή γίλεηαη από ππαιιήινπο.
Δπίζεο, ην ζπλεξγείν δηαζέηεη αληαιιαθηηθά ηα νπνία ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο
επηζθεπέο ησλ απηνθηλήησλ.
Γηα ην θάζε αληαιιαθηηθό θξαηάκε ζηνηρεία γηα ηνλ ηύπν, ηνλ θσδηθό, ην θόζηνο
θαη ηελ πνζόηεηα ησλ απνζεκάησλ.
Δπίζεο, καο ελδηαθέξεη λα μέξνπκε πνηα θαη πόζα αληαιιαθηηθά
ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζε θάζε επηζθεπή.
Κάζε επηζθεπή έρεη έλα ζπλνιηθό θόζηνο πνπ πξνθύπηεη από ην άζξνηζκα ηνπ
θόζηνπο ησλ αληαιιαθηηθώλ θαη ηνπ θόζηνπο εξγαζίαο.
Μαο ελδηαθέξεη λα δηαηεξνύκε ζηνηρεία γηα ηηο νθεηιέο θάζε πειάηε
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Ονηόηηηερ








Τπάιιεινη
Πειάηεο
Απηνθίλεην
Δπηζθεπή
Αληαιιαθηηθά
Ουειλές ???
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Χαπακηηπιζηικά
Πελάηηρ
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ΑΦΜ
Σειέθσλν
Πόιε

Γηεύζπλζε
Όλνκα
Δπώλπκν
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Σςζσεηίζειρ


Ο πειάηεο
(πξέπεη λα) Έρεη νθεηιέο
(πξέπεη λα) Έρεη απηνθίλεην
(κπνξεί λα) Κιείλεη ξαληεβνύ



Καηά ηελ δηάξθεηα ζπγθεθξηκέλεο επηζθεπήο
(πξέπεη λα) Δπηζθεπάδεηαη απηνθίλεην
(κπνξεί λα) Υξεζηκνπνηνύληαη αληαιιαθηηθά
(πξέπεη λα) Απαζρνινύληαη ππάιιεινη

26/10/2011
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Δπωηήμαηα


Πνηα ξαληεβνύ θιείζηεθαλ ζε ζπγθεθξηκέλε
εκεξνκελία θαη πνηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
πειάηε πνπ ην έθιεηζε



Πνηα εκεξνκελία έγηλε ε εηζαγσγή ζην ζπλεξγείν
απηνθηλήηνπ κε ζπγθεθξηκέλν αξηζκό θπθινθνξίαο



Πνηα αληαιιαθηηθά ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζε
ζπγθεθξηκέλε επηζθεπή



Πνηα απηνθίλεηα έρεη ζπγθεθξηκέλνο πειάηεο
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Παπάδειγμα 2


Θέινπκε λα πινπνηήζνπκε κηα βάζε γηα κία
βηβιηνζήθε. Θα απνζεθεύνπκε πιεξνθνξία
γηα ηα βηβιία, ηνπο ζπγγξαθείο θαη ηηο
θαηεγνξίεο βηβιίσλ
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Ονηόηηηερ


Βηβιίν: Η νληόηεηα βηβιίν θαηαγξάθεη ηα ζηνηρεία
ησλ βηβιίσλ θαη ηα γλσξίζκαηά ηεο είλαη πρ ηίηινο,
πεξίιεςε, έθδνζε, εμώθπιιν θιπ



πγγξαθέαο: Η νληόηεηα πεξηγξάθεη ηνλ ζπγγξαθέα
θαη πεξηέρεη ηα αηνκηθά ζηνηρεία, όπσο πρ όλνκα,
επώλπκν, έηνο γέλλεζεο-ζαλάηνπ, βηνγξαθηθό, web
site, θιπ



Καηεγνξία: Πεξηγξάθεη ηηο θαηεγνξίεο ζηηο νπνίεο
έρνπλ δηαρσξηζηεί ηα βηβιία θαη πεξηέρεη ζηνηρεία
όπσο όλνκα, πεξηγξαθή θαηεγνξίαο, (γνληθή
θαηεγνξία) θιπ.
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Σςζσέηιζη Ονηοηήηων




Κάζε βηβιίν πξέπεη λα αλήθεη ζε κία
θαηεγνξία.
Κάζε ζπγγξαθέαο πξέπεη λα έρεη γξάςεη
ηνπιάρηζηνλ έλα βηβιίν.
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Πιθανέρ Δπωηήζειρ











Σα βηβιία πνπ αλήθνπλ ζε κία θαηεγνξία
Η βηβιηνγξαθία ελόο ζπγγξαθέα
Ο ζπγγξαθέαο ελόο βηβιίνπ
Οη ππνθαηεγνξίεο κηαο θαηεγνξίαο
Οη ζπγγξαθείο πνπ είλαη δσληαλνί 
Σα βηβιία πνπ έρνπλ μεπεξάζεη ηελ 10ε έθδνζε
Σα βηβιία πνπ πεξηέρνπλ ζηελ πεξίιεςή ηνπο ηηο
ιέμεηο «βάζε δεδνκέλσλ»
...
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Παπάδειγμα 3
Καιείζηε λα κεραλνγξαθήζεηε έλα ξαδηνθσληθό ζηαζκό.


Καηαγξαθή όινπ ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ εξγάδεηαη ζην
ξαδηνθσληθό ζηαζκό.
 Γηα ηνλ θάζε εξγαδόκελν ζα πξέπεη λα δηαηεξνύληαη ηα
πξνζσπηθά ηνπ ζηνηρεία (ΑΦΜ, αξηζκόο ηαπηόηεηαο,
νλνκαηεπώλπκν, ηαρπδξνκηθή ή/θαη ειεθηξνληθή δηεύζπλζε,
ηειέθσλα), ε ζέζε ηνπ ζην ζηαζκό, ε εθπνκπή πνπ πηζαλό λα
παξνπζηάδεη θηι.



Καηαγξαθή όισλ ησλ δίζθσλ θαη ησλ ηξαγνπδηώλ πνπ
ππάξρνπλ ζην ζηαζκό θαη ζύλδεζε κεηαμύ ηξαγνπδηώλ, δίζθσλ
θαη ηξαγνπδηζηώλ.
 Δπίζεο, ζα πξέπεη λα θαίλεηαη ζε πνηα δώλε (εθπνκπή θαη
παξαγσγό) αληηζηνηρεί ην θάζε είδνο δηζθνγξαθίαο.
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...


Καηαγξαθή όισλ ησλ ηειεθώλσλ ηνπ ζηαζκνύ.




Σα ηειέθσλα απηά κπνξεί λα είλαη ησλ εξγαδνκέλσλ ζην
ζηαζκό, ησλ πειαηώλ, ησλ δεκόζησλ ή ηδησηηθώλ θνξέσλ
ή νπνηνπδήπνηε άιινπ ζρεηίδεηαη κε ην ζηαζκό. Γηα θάζε
ηειέθσλν ζα πξέπεη λα δηαηεξνύληαη όια ηα ζηνηρεία πνπ
αθνξνύλ ηνλ ‘θάηνρό’ ηνπ: νλνκαηεπώλπκν, αξηζκόο
ηαπηόηεηαο, ΑΦΜ, ηαρπδξνκηθή θαη ειεθηξνληθή δηεύζπλζε,
ζρέζε ηνπ κε ηελ εηαηξία θαη άιια πνπ ζα ζθεθηείηε εζείο.

Καηαγξαθή όισλ ησλ ρνξεγώλ ηεο θάζε εθπνκπήο


26/10/2011

(έλαο ρνξεγόο ζπλδέεηαη πάληα κε ηελ εθπνκπή θαη ηνλ
παξαγσγό θαη πξνθαλώο έρεη έλα ηειέθσλν). Κάζε
εθπνκπή κπνξεί λα έρεη από έλαλ κέρξη πέληε ρνξεγνύο
Βάζεηο Γεδνκέλσλ
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Ονηόηηηερ








Σερληθόο
Τπάιιεινο Γξαθείνπ
Υνξεγόο
Ραδηνθσληθόο Παξαγσγόο
Δθπνκπή
Σξαγνύδη
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Χαπακηηπιζηικά


Σξαγνύδη






26/10/2011

Δίδνο κνπζηθήο
Γίζθνο
CD
Σξαγνπδηζηήο
Σίηινο
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Σςζσεηίζειρ


Έλαο ή πεξηζζόηεξνη ρνξεγνί (πξέπεη λα)
ρνξεγνύλ κία εθπνκπή



Έλαο ξαδηνθσληθόο παξαγσγόο ηνπιάρηζηνλ
(πξέπεη λα) παξνπζηάδεη κία ή πεξηζζόηεξεο
εθπνκπέο



Έλα ηξαγνύδη (πξέπεη λα) παίδεη ζε θάπνηα
εθπνκπή

26/10/2011
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Δπωηήμαηα






ε πνηεο εθπνκπέο παίδεη έλα ζπγθεθξηκέλν
ηξαγνύδη
Πνηεο εθπνκπέο έρνπλ παξαπάλσ από έλαλ
ξαδηνθσληθό παξαγσγό
Πνηνη είλαη νη ξαδηνθσληθνί παξαγσγνί ζηηο
εθπνκπέο πνπ ρνξεγεί έλαο ζπγθεθξηκέλνο
ρνξεγόο
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Παπάδειγμα 4


Θέινπκε λα πινπνηήζνπκε έλα Online
ζύζηεκα δεκνπξαζηώλ. Σν ζύζηεκα ζα είλαη
δηαζέζηκν ζε εγγεγξακκέλνπο ρξήζηεο, νη
νπνίνη ζα κπνξνύλ λα δηαζέζνπλ έλα
αληηθείκελν πξνο πώιεζε ή λα θάλνπλ
πξνζθνξά ζε δεκνπξαζία άιινπ ρξήζηε

26/10/2011
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Ονηόηηηερ


Γεκνπξαζία: εκεξνκελία έλαξμεο, ιήμεο,
αληηθείκελν πνπ δεκνπξαηείηαη, ηδηνθηήηεο, πνζό
αλνίγκαηνο, ηξόπνο πιεξσκήο θιπ.



Αληηθείκελν: Πεξηγξαθή αληηθεηκέλνπ, όλνκα,
πνζόηεηα, θαηάζηαζε, θσηνγξαθία



Υξήζηεο: όλνκα ρξήζηε, login, password,
ηειέθσλν, email, δηεύζπλζε απνζηνιήο.



Πξνζθνξά: ηηκή πξνζθνξάο, πνηνο ηελ έθαλε, γηα
πνηα δεκνπξαζία

26/10/2011
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Σςζσεηίζειρ Ονηοηήηων








Έλα αληηθείκελν πξέπεη λα δεκνπξαηείηαη ζε
κία δεκνπξαζία
ε κία δεκνπξαζία κπνξεί λα έρνπλ γίλεη
πξνζθνξέο.
Έλα αληηθείκελν πξέπεη λα αλήθεη ζε έλα
ρξήζηε.
Μηα πξνζθνξά πξέπεη λα έρεη γίλεη από έλα
ρξήζηε.
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Πιθανέρ Δπωηήζειρ










Σν αληηθείκελν πνπ δεκνπξαηείηαη ζε κία δεκνπξαζία.
Ο ηδηνθηήηεο ηνπ αληηθεηκέλνπ
Σα ζηνηρεία ελόο ρξήζηε
Η πςειόηεξε πξνζθνξά γηα έλα αληηθείκελν
Ο αξηζκόο ησλ πξνζθνξώλ γηα έλα αληηθείκελν
(ελδηαθέξνλ γηα ηε δεκνπξαζία)
Ο αξηζκόο ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ έρεη πνπιήζεη έλαο
ρξήζηεο
Ο αξηζκόο ησλ αληηθεηκέλσλ γηα ηα νπνία έρεη ππνβάιιεη
πξνζθνξά
Οη αλνηρηέο/θιεηζηέο δεκνπξαζίεο
...
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