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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 
Τμήμα Πληροφορικής 

ΕΠΛ 342 – Βάσεις Δεδομένων  
 

ΑΣΚΗΣΗ 1 – Διάγραμμα Οντοτήτων Συσχετίσεων 
Διδάσκων: Δημήτρης Ζεϊναλιπούρ  

 
Ημερομηνία Ανάθεσης: Δευτέρα 26/9/22 

Ημερομηνία Παράδοσης: Τετάρτη 5/10/22 και ώρα 13:00 (9 ημέρες) 
 

Σημείωση: Η λύση σας να υποβληθεί μέσω του Moodle (σε μορφή WORD ή PDF).  
 

https://www.cs.ucy.ac.cy/courses/EPL342/ 
 

Στόχος Άσκησης 
 
Στόχος αυτής της άσκησης είναι η εξοικείωση με την Εννοιολογική Σχεδίαση 
Βάσεων Δεδομένων (Conceptual Database Design) το Μοντέλο Οντοτήτων-
Συσχετίσεων (ER Model). 
 
Δώστε το απλούστερο δυνατό εννοιολογικό μοντέλο (ER) – όχι EER - για κάθε ένα 
εκ των πιο κάτω σεναρίων. Παρακαλώ όπως χρησιμοποιήσετε τη σημειογραφία που 
διδαχθήκατε στο μάθημα ή την σημειογραφία του εργαλείο ERD+ που 
χρησιμοποιήθηκε στα εργαστήρια. Τα ονόματα των οντοτήτων, συσχετίσεων και 
γνωρίσματων δύναται να δοθούν στα Αγγλικά. Εάν υπάρχουν περιορισμοί τους 
οποίους δεν μπορείτε να αναπαραστήσετε με το διάγραμμα τότε εξηγήστε συνοπτικά 
τον λόγο ή δώστε τις όποιες παραδοχές κάνατε. Η άσκηση σας πρέπει να είναι 
δακτυλογραφημένη. 
 
 
Άσκηση  1  
 
Η ΜUSICHUB είναι μια επιχείρηση ενοικίασης που νοικιάζει μουσικά όργανα σε 
μπάντες. Δημιουργήστε το διάγραμμα ER για τη βάση δεδομένων της ΜUSICHUB, 
με βάση τις ακόλουθες απαιτήσεις: 
 

• Η βάση δεδομένων της ΜUSICHUB καταγράφει πληροφορίες για όργανα, 
μπάντες, τεχνικούς επισκευής και παραστάσεις. 

• Για κάθε όργανο, καταγράφεται ένας μοναδικός σειριακό αριθμό οργάνου, 
καθώς και το μοντέλο και η μάρκα του οργάνου, το έτος κατασκευής του 
οργάνου και η ηλικία (μετρούμενη σε έτη) του οργάνου. 

• Οι πελάτες της ΜUSICHUB είναι μπάντες. Για κάθε μπάντα, καταγράφεται 
το μοναδικό όνομα μπάντας και το μοναδικό αναγνωριστικό μπάντας, καθώς 
και η διεύθυνση της μπάντας, το όνομα του υπεύθυνου επικοινωνίας και 
πολλαπλοί αριθμοί τηλεφώνου. 
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• Οι τεχνικοί επισκευής συντηρούν τα όργανα. Για κάθε τεχνικό, καταγράφεται 
ένα μοναδικό SSN καθώς και ένα όνομα, μια διεύθυνση και πολλαπλοί 
αριθμοί τηλεφώνου. 

• Η ΜUSICHUB καταγράφει πληροφορίες σχετικά με παραστάσεις στις οποίες 
εμφανίζονται οι μπάντες πελάτες της. Για κάθε παράσταση, καταγράφεται ένα 
μοναδικό αναγνωριστικό παράστασης που αποτελείται από την ημερομηνία 
της παράστασης και το μοναδικό αναγνωριστικό κτηρίου όπου γίνεται η 
παράσταση. Για κάθε παράσταση, καταγράφεται επίσης ο τύπος εμφάνισης 
και το όνομα της παράσταση (μια παράσταση μπορεί να έχει ή να μην έχει 
όνομα). Προς το παρόν ο τύπος παράστασης είναι ένας από τους ακόλουθους 
(μπορεί μελλοντικά να προστεθούν και άλλοι τύποι): Συναυλία, Μιούζικαλ, 
Μουσικοχορευτική.  

• Για κάθε κτήριο καταγράφεται ένα μοναδικό αναγνωριστικό κτηρίου και η 
χωρητικότητα του σε θέσεις (η ΜUSICHUB δεν καταγράφει κτήρια στα 
οποία δεν έχουν γίνει ακόμη παραστάσεις). 

• Μια μπάντα δεν χρειάζεται να νοικιάσει όργανα, αλλά μπορεί να νοικιάσει 
μέχρι 30. Κάθε όργανο μπορεί να ενοικιάζεται από μία μπάντα ή από καθόλου 
μπάντες. 

• Ένας τεχνικός επισκευής συντηρεί ένα ή περισσότερα όργανα. Κάθε όργανο 
συντηρείται από έναν τεχνικό. 

• Μια μπάντα μπορεί να εμφανιστεί σε πολλές παραστάσεις, αλλά δεν 
χρειάζεται να εμφανιστεί σε καμία. Κάθε παράσταση πρέπει να έχει 
τουλάχιστον μία μπάντα, αλλά μπορεί να έχει πολλές μπάντες να 
εμφανίζονται. Για κάθε εμφάνιση μιας μπάντας σε μια παράσταση, 
καταγράφεται η διάρκεια (σε λεπτά) της εμφάνισης της μπάντας σε αυτήν την 
παράσταση. 

• Για κάθε μπάντα, καταγράφεται ο αριθμός των παραστάσεων στις οποίες 
εμφανίζεται. 

• Για κάθε παράσταση, καταγράφεται ο αριθμός των μπαντών που συμμετείχαν 
στην παράσταση. 
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Άσκηση  2 
 
Η εταιρεία διαχείρισης ακινήτων ΣΜΣ ("Σπίτι Μακριά από το Σπίτι") μισθώνει 
διαμερίσματα σε εταιρικούς πελάτες. Η βάση δεδομένων της ΣΜΣ θα παρακολουθεί 
τα κτίρια, τα διαμερίσματα, τους εταιρικούς πελάτες, τους διαχειριστές κτιρίων, τα 
μέλη του προσωπικού καθαρισμού και επιθεωρητές κτιρίων. Η βάση δεδομένων της 
ΣΜΣ θα καταγράψει δεδομένα σχετικά με τα ακόλουθα: 
 

• Για κάθε κτίριο: Ταυτότητα κτηρίου (μοναδικό) και αριθμό ορόφων στο 
κτίριο. 

• Για κάθε διαμέρισμα: Αριθμό διαμερίσματος (μερικώς μοναδικό, δηλαδή, 
μοναδικό μέσα σε ένα κτίριο) και αριθμό υπνοδωματίων στο διαμέρισμα. 

• Για κάθε εταιρικό πελάτη: Ταυτότητα εταιρικού πελάτη (μοναδικό), εταιρικό 
όνομα (μοναδικό), τοποθεσία και βιομηχανία. 

• Για κάθε διαχειριστή: Ταυτότητα διαχειριστή (μοναδικό), πλήρες όνομα (που 
αποτελείται από όνομα και επίθετο), πολλαπλούς αριθμούς τηλεφώνων, 
ημερομηνία γέννησης, ηλικία (που προέρχεται από την ημερομηνία γέννησης 
και την τρέχουσα ημερομηνία), μισθό και μπόνους (δεν θα έχουν όλοι οι 
διαχειριστές μπόνους). 

• Για κάθε μέλος του προσωπικού: Ταυτότητα μέλους (μοναδικό) και όνομα. 
• Για κάθε επιθεωρητή: Ταυτότητα επιθεωρητή (μοναδικό) και όνομα. 
• Κάθε κτίριο διαθέτει ένα ή περισσότερα διαμερίσματα. Κάθε διαμέρισμα 

βρίσκεται σε ένα ακριβώς κτίριο. 
• Κάθε διαμέρισμα είναι μισθωμένο το πολύ σε έναν εταιρικό πελάτη. Κάθε 

εταιρικός πελάτης μισθώνει μεταξύ μηδέν και πολλών διαμερισμάτων. 
• Κάθε εταιρικός πελάτης παραπέμπει μεταξύ μηδέν και πολλών εταιρικών 

πελατών. Κάθε εταιρικός πελάτης μπορεί να παραπεμφθεί το πολύ από έναν 
εταιρικό πελάτη. 

• Κάθε διαμέρισμα καθαρίζεται είτε από ένα είτε από δύο μέλη του 
προσωπικού. Κάθε μέλος του προσωπικού καθαρίζει από πέντε έως δέκα 
διαμερίσματα. 

• Κάθε διαχειριστής διαχειρίζεται ένα ή περισσότερα κτίρια. Κάθε κτίριο 
διοικείται από έναν ακριβώς διαχειριστή. 

• Κάθε διαχειριστής κατοικεί σε ένα ακριβώς κτίριο. Κάθε κτίριο είτε έχει έναν 
διαχειριστή που κατοικεί σε αυτό είτε δεν κατοικούν διαχειριστές σε αυτό. 

• Κάθε επιθεωρητής επιθεωρεί ένα ή περισσότερα κτίρια. Κάθε κτίριο 
επιθεωρείται από έναν ή περισσότερους επιθεωρητές. 

• Για κάθε κτίριο που επιθεωρεί ένας συγκεκριμένος επιθεωρητής, 
καταγράφονται οι ημερομηνίες της τελευταίας επιθεώρησης από τον 
επιθεωρητή και της επόμενης μελλοντικής επιθεώρησης από τον επιθεωρητή. 
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Άσκηση  3  
 
Γράψτε όλες τις απαιτήσεις από τις οποίες προέκυψε το ακόλουθο διάγραμμα ER. 
Δώστε την απάντηση σας σαν μια λίστα από σημεία (bullet points). Χρειάζεται ένα 
σημείο για κάθε οντότητα και ακόμα ένα για κάθε συσχέτιση. 
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Άσκηση  4 
 
Μια ΒΔ καταγράφει τα δεδομένα των υπηρεσιών που προσφέρει ένα οδοντιατρείο 
προς τους ασθενείς του. Δώστε ένα μοντέλο ER που υποστηρίζει τα πιο κάτω 
δεδομένα/περιορισμούς: 
 

• Ασθενής: Κάθε ασθενής έχει μοναδική ταυτότητα, όνομα, επώνυμο, και 
μοναδική διεύθυνση (οδός, αριθμός, πόλη, επαρχία). Ένας ασθενής έχει 
κάποιο θεράπων οδοντίατρο (στο οδοντιατρείο υπάρχουν πολλοί 
οδοντίατροι). Επίσης, κάποιος ασθενής μπορεί να ανήκει σε ένα ασφαλιστικό 
οργανισμό ο οποίος του παρέχει κάποιες καλύψεις για διάφορες θεραπείες. 

• Θεραπείες/Επισκέψεις Ασθενή: Οι ασθενείς κλείνουν επίσκεψη σε 
συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα με έναν οδοντίατρο είτε για εξέταση ή σαν 
μέρος κάποιας θεραπείας. Σε μία εξέταση αναγνωρίζονται κάποια 
προβλήματα που μπορεί να έχει ο ασθενής με ένα ή περισσότερα δόντια του. 
Μία θεραπεία κάποιου ασθενή μπορεί να έχει σχέση με συγκεκριμένο δόντι 
κάποιου ασθενή ή με κανένα (π.χ., καθαρισμός). Η θεραπείες έχουν αύξων 
αριθμό ανά (ασθενή και ιατρό σε συνδυασμό). Μία θεραπεία μπορεί να 
διεκπεραιωθεί σε πολλές επισκέψεις αλλά όχι περισσότερες από 10 
επισκέψεις. Σε μία επίσκεψη μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφορα ιατρικά 
προϊόντα. Κάθε προϊόν έχει μάρκα, όνομα, κατηγορία και βάρος. Μία 
κατηγορία ενός προϊόντος μπορεί να έχει διάφορες υποκατηγορίες. Στο 
οδοντιατρείο υπάρχουν μόνο προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν σε θεραπείες. 

• Τιμολόγηση: Ο οδοντίατρος, πριν την έναρξη της θεραπείας ενημερώνει τον 
ασθενή για το ενδεικτικό κόστος της θεραπείας. Αν ο ασθενής συμφωνήσει 
τότε σε κάθε επίσκεψη της θεραπείας, ο οδοντίατρος χρεώνει τον ασθενή 
κάποιο ποσό. Το συνολικό ποσό όλων των επισκέψεων της θεραπείας μπορεί 
να είναι μικρότερο ή ίσο του ενδεικτικού κόστους της θεραπείας. 

 
Υποδείξεις: 

1. Δημιουργήστε οντότητες και συσχετίσεις μόνο για να ικανοποιήσετε την πιο 
πάνω ανάλυση 

2. ΜΗΝ δημιουργήσετε οντότητα ΔΟΝΤΙ 
3. Θα πρέπει να καταγράψετε οποιεσδήποτε υποθέσεις κάνετε 

 
 
 
ΟΔΗΓΙΕΣ 
• Οι άσκηση σας θα πρέπει να παραδοθεί σε ηλεκτρονική μορφή μέσω Μoodle.  
• Η άσκηση σας πρέπει να είναι δακτυλογραφημένη. Μη δακτυλογραφημένες 

απαντήσεις δεν θα γίνουν αποδεκτές.   
• Το όνομα του αρχείου (pdf ή word μόνο) θα ονομάζεται με τον εξής τρόπο: 
• epl342.as<αρ. άσκησης>.<ταυτότητα>.<ext> (π.χ., epl342.as1.123456.pdf) 
• Στην πρώτη σελίδα του αρχείου θα πρέπει να αναγράφεται το όνομα και η 

ταυτότητά σας. 
• Μη τήρηση των ημερομηνιών παράδοσης των εργασιών συνεπάγεται τις 

ανάλογες βαθμολογικές επιπτώσεις. Παρακαλώ μελετήστε εκ νέου τις οδηγίες 
που δίνονται στο συμβόλαιο του μαθήματος 
 

Καλή επιτυχία! 


