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(α) Μοντέλο Οντοτήτων Συσχετίσεων
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Η οντότητα (τύπος οντοτήτων) ΠΟΛΗ είναι ασθενής και προσδιορίζεται από τη ΧΩΡΑ διαµέσου
της συσχέτιση ΑΝΗΚΕΙ.
2. Στο παραπάνω διάγραµµα επιτρέπεται η περίπτωση που µια ΧΩΡΑ δεν έχει καµία πόλη. Για να
εξασφαλίσουµε το ότι µια ΧΩΡΑ έχει τουλάχιστον µία πόλη, η συµµετοχή της ΧΩΡΑΣ στη
συσχέτιση ΑΝΗΚΕΙ θα έπρεπε να είναι ολική.
3. Ο ΠΡΟΞΕΝΟΣ είναι γνώρισµα στη συσχέτιση ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ. Στην περίπτωση που ο
ΠΡΟΞΕΝΟΣ ήταν πλειότιµο γνώρισµα στο ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ θα χάναµε την πληροφορία ποια
συγκεκριµένη χώρα εκπροσωπεί ο πρόξενος (στην περίπτωση που ένα προξενείο εκπροσωπεί
περισσότερες από µία χώρες).
4. Στο παραπάνω διάγραµµα, δεν εκφράζεται το γεγονός ότι η διεύθυνση είναι µοναδική για
προξενεία στην ίδια πόλη. Ένας εναλλακτικός σχεδιασµός είναι η χρήση τριαδικής συσχέτισης.
Ωστόσο για τις τριαδικές συσχετίσεις, υπάρχουν περιορισµένες δυνατότητες για την έκφραση της
πληθυκότητάς τους. Για παράδειγµα στο διάγραµµα που ακολουθεί, το βελάκι στο ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ
σηµαίνει ότι ένας συγκεκριµένος συνδυασµός ΠΟΛΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ προσδιορίζει µοναδικά το
ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ. Ωστόσο µε τον παρακάτω σχεδιασµό χάνουµε την πληροφορία ότι το ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ
προσδιορίζει µοναδικά και την πόλη και τη διεύθυνση. Σε επόµενα µαθήµατα, θα δούµε πως
µπορούµε να εκφράσουµε τέτοιου είδους περιορισµούς µε τη χρήση συναρτησιακών εξαρτήσεων.
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Τέλος, το γεγονός ότι η ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ είναι ασθενής οντότητα σηµαίνει ότι τα γνωρίσµατα Ο∆ΟΣ
και ΑΡΙΘΜΟΣ δεν την προσδιορίζουν µοναδικά, δηλαδή υπάρχει ίδια διεύθυνση (οδός και αριθµός)
και σε άλλη πόλη.

(β) Σχεσιακό µοντέλο
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Όπως και στο διάγραµµα Οντοτήτων/Συσχετίσεων, στο παραπάνω σχήµα, δεν εκφράζεται το
γεγονός ότι η διεύθυνση είναι µοναδική για προξενεία στην ίδια πόλη. Αυτό µπορούµε να το
δείξουµε λέγοντας ότι το {ΟΝΟΜΑ-ΠΟΛΗΣ, ΟΝΟΜΑ-ΧΩΡΑΣ, Ο∆ΟΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ} είναι
επίσης υποψήφιο κλειδί για τη σχέση (σχήµα σχέσης) ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ-ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ.

