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ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ - ΣΥΣΦΕΤΙΣΕΩΝ 

Entity – Relationship Model 

Βάζεις Δεδομένων 
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Οληφηεηεο (Entities) 

ηζρπξέο νληφηεηεο (strong entities) 

αζζελείο νληφηεηεο (weak entities) 

ζπλδεηηθέο νληφηεηεο (associative entities) 

Υαξαθηεξηζηηθά ή Ηδηφηεηεο (Attributes)  

ραξαθηεξηζηηθά κνλφηηκα ή πιεηφηηκα (single, multi-valued attributes) 

ππνινγηδφκελα ραξαθηεξηζηηθά (derived attributes) 

ζχλζεηα ραξαθηεξηζηηθά (composite attributes) 

πζρεηίζεηο (relationships) κεηαμχ ησλ νληνηήησλ 

ζπλδεηηθφηεηα ηεο ζπζρέηηζεο (connectivity of a relationship) 

βαζκφο ηεο ζπζρέηηζεο (degree of a relationship) 

πιεζηθφο αξηζκφο ηεο ζπζρέηηζεο (cardinality of a relationship) 

πεξηνξηζκνί ζπκκεηνρήο ζηε ζπζρέηηζε (participation constraints in a 

relationship) 

Μοληέιο Οληοηήηωλ-Σσζτεηίζεωλ (ER-model)  
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Σσκβοιηζκοί ζηο Μοληέιο ER 



Μνληέιν Οληνηήησλ-πζρεηίζεσλ 4 

Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ πξέπεη λα πξνζδηνξίζνπκε:  

ηηο νληφηεηεο ηνπ πξνβιήκαηνο (ή ηεο εθαξκνγήο), 

ηηο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ απηψλ ησλ νληνηήησλ, θαζψο θαη 

ηα ραξαθηεξηζηηθά-ηδηφηεηεο ηφζν ησλ νληνηήησλ φζν θαη ησλ 

ζπζρεηίζεσλ. 
 

Σν αληίζηνηρν δηάγξακκα νληνηήησλ-ζπζρεηίζεσλ γίλεηαη κε 

ηνπο ζπκβνιηζκνχο πνπ θαζηεξψζεθαλ (νξζνγψληα, νβάι, 

ξφκβνη, γξακκέο, βέιε) θαη είδακε πξνεγνπκέλσο. 
 

Παξάδεηγκα: Έζησ κηα κηθξή παξαγσγηθή επηρείξεζε ε νπνία 

αγνξάδεη είδε απφ δηάθνξνπο πξνκεζεπηέο, νη νπνίνη ζηελ 

ζπλέρεηα απνζηέιινπλ ηα είδε απηά ζηελ επηρείξεζε. Ζ 

παξαγσγηθή επηρείξεζε ζπλαξκνινγεί ηα είδε απηά ζε 

πξντφληα πνπ πσινχληαη ζε πειάηεο ηεο θαηφπηλ παξαγγειίαο. 

 

Μοληέιο Οληοηήηωλ-Σσζτεηίζεωλ (ER-model)  
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Μοληέιο ER ηοσ παραδείγκαηος 

Αναγνωρίζηε ηις 

ονηόηηηες, ηις 

ζσζτεηίζεις και ηην 

πληθικόηηηά ηοσς 
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Ο νξηζκφο ησλ νληνηήησλ, πνπ απνηειεί ζηνηρείν ησλ 

κεηαδεδνκέλσλ, πξέπεη λα είλαη αθξηβήο, π.ρ. 

ΠΔΛΑΣΖ: ην θπζηθφ ή  λνκηθφ   πξφζσπν  πνπ   έρεη παξαγγείιεη  ή 

πνπ ίζσο παξαγγείιεη ζην κέιινλ πξντφληα ηεο επηρείξεζεο (δπλεηηθφο 

πειάηεο) 

ΠΡΟΪΟΝ: είλαη είδνο (ηχπνο) πξντφληνο θαη φρη έλα ζπγθεθξηκέλν πξντφλ 

(π.ρ. ε βηβιηνζήθε 1023) 

ΣΟΗΥΔΗΟ (ITEM): απνηειεί έλα απφ ηα απιά ζηνηρεία απφ ηα νπνία 

ζπλαξκνινγείηαη ην ΠΡΟΪΟΝ 

ΑΠΟΣΟΛΖ: απνηειείηαη απφ ηα ζηνηρεία πνπ απνζηέιινληαη καδί ζην 

ίδην δέκα 

Απεηθνλίδνληαη κε νξζνγψληα.  

 

Μεζοδοιογία Εληοπηζκού Οληοηήηωλ 
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Ση απνηειεί θαη ηη δελ απνηειεί νληφηεηα; 

ε νληφηεηα δελ κπνξεί λα έρεη κφλν κία πεξίπησζε (one instance) 

ε νληφηεηα δελ πξέπεη λα απνηειεί ην απνηέιεζκα ππνινγηζκνχ απφ 

άιιεο νληφηεηεο 

 

πρλά εθιακβάλνληαη σο νληφηεηεο άιια ζηνηρεία ηνπ 

γεληθφηεξνπ κνληέινπ ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο (π.ρ. 

ζηνηρεία απφ ην κνληέιν ξνήο δεδνκέλσλ - data flow diagram) 

πνπ φκσο δελ απνηεινχλ νληφηεηεο. 

 

Μεζοδοιογία Εληοπηζκού Οληοηήηωλ 
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Σηηγκηόησπα κίας Οληόηεηας 

Entity type: EMPLOYEE 

Attributes: 

    EMPLOYEE NUMBER                                      CHAR(10) 

    NAME                                                                    CHAR(25) 

    ADDRESS                                                             CHAR(30) 

    CITY                                                                      CHAR(20) 

    STATE                                                                   CHAR(2) 

    ZIP                                                                          CHAR(9) 

    DATE HIRED                                                        DATE 

    BIRTHDATE                                                         DATE 

Two Instances of EMPLOYEE: 

    642-17-8360                                                             534-10-1971 

    Michelle Brady                                                       David Johnson 

    100 Pacific Avenue                                                 450 Redwood Drive 

    San Francisco                                                         Redwood City 

    CA                                                                           CA 

    98173                                                                       97142 

    03-21-1992                                                              08-16-1994 

    06-19-1968                                                              09-04-1975 
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Ηζρπξή Οληφηεηα 

ππάξρεη αλεμάξηεηα απφ άιινπο ηχπνπο νληφηεηαο 

απνηειεί ηνλ βαζηθφ ηχπν νληφηεηαο 

έρεη έλα κνλαδηθφ ραξαθηεξηζηηθφ πνπ ηελ πξνζδηνξίδεη 

πιήξσο 

π.ρ. ΦΟΗΣΖΣΖ, ΤΠΑΛΛΖΛΟ, ΟΥΖΜΑ, ΜΑΘΖΜΑ, 

ΠΔΛΑΣΖ, ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ, ΠΡΟΪΟΝ, θιπ. 

 

Ιζτσρές θαη Αζζελείς Οληόηεηες 
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Αζζελήο Οληφηεηα 
ε χπαξμε ηεο εμαξηάηαη απφ άιιε νληφηεηα 

δελ έρεη λφεκα ε χπαξμε ηεο ρσξίο ηελ νληφηεηα απφ ηελ νπνία 

εμαξηάηαη, ε νπνία νλνκάδεηαη νξίδνπζα νληφηεηα 

ρξεηάδεηαη έλα ηνπιάρηζηνλ ραξαθηεξηζηηθφ-ηδηφηεηα απφ ηελ νξίδνπζα 

νληφηεηα γηα ηελ πιήξε ηαπηνπνίεζή ηεο, πέξα απφ δηθφ ηεο 

ραξαθηεξηζηηθφ πνπ φκσο ηελ πξνζδηνξίδεη κεξηθψο  

απεηθνλίδεηαη κε νξζνγψλην κε δηπιφ πεξίγξακκα 

ε ζρέζε ηεο κε ηελ νξίδνπζα ηεο νληφηεηα ιέγεηαη νξίδνπζα ζρέζε θαη 

απεηθνλίδεηαη  κε ξφκβν κε δηπιφ πεξίγξακκα 

π.ρ. Ζ νληφηεηα ΣΜΖΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΟ απφ ηελ νληφηεηα 

ΚΑΘΖΓΖΣΖ γηαηί δελ κπνξεί λα ππάξρεη ΣΜΖΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

ρσξίο ΚΑΘΖΓΖΣΖ γηα λα ην δηδάμεη 

 

Ιζτσρές θαη Αζζελείς Οληόηεηες 
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Παράδεηγκα Αζζελούς Οληόηεηας (1ο) 
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Παράδεηγκα Αζζελούς Οληόηεηας (2ο) 
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Ζ θάζε νληφηεηα έρεη έλα ζχλνιν ραξαθηεξηζηηθψλ 

Σν ραξαθηεξηζηηθφ είλαη κηα ηδηφηεηα ηεο νληφηεηαο πνπ 

ελδηαθέξεη ηνπο ρξήζηεο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ 
π.ρ. ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟ: Κσδηθφο απηνθηλήηνπ, Υξψκα, Βάξνο, Ηζρχο 

ην δηάγξακκα ER αλαπαξίζηαηαη κε κηα έιιεηςε πνπ πεξηέρεη 

ην φλνκα ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ θαη κηα γξακκή πνπ ηελ ζπλδέεη 

κε ηε ζρεηηθή νληφηεηα 

Κάζε ραξαθηεξηζηηθφ έρεη έλα πεδίν νξηζκνχ πνπ είλαη ην 

ζχλνιν ησλ δπλαηψλ ηηκψλ πνπ κπνξεί λα ιάβεη 
δηαθνξεηηθά γλσξίζκαηα κπνξνχλ λα έρνπλ θνηλφ πεδίν νξηζκνχ 

Κάζε νληφηεηα έρεη έλα ραξαθηεξηζηηθφ πνπ δίδεη ηαπηφηεηα 

ζηελ νληφηεηα (key attribute) θαη έλα ή πεξηζζφηεξα άιια 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ παξέρνπλ πιεξνθνξίεο (data attributes) 

πνπ ελδηαθέξνπλ ηνπο ρξήζηεο ηεο βάζεο. 

 

Φαραθηερηζηηθά-Ιδηόηεηες Οληοηήηωλ 
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χλζεηα Υαξαθηεξηζηηθά-Ηδηφηεηεο 

κπνξνχλ λα θαηαηκεζνχλ ζε επηκέξνπο ηκήκαηα (ζπληζηψζεο) 

π.ρ.  ε  Γηεχζπλζε   ρσξίδεηαη  ζε  Οδφο,  Αξηζκφο,  Πφιε, Ννκφο,  Σ.Κ.  

ζην   δηάγξακκα ER ηα ραξαθηεξηζηηθά ζπληζηψζεο εκθαλίδνληαη κε ηα 

νλφκαηά ηνπο ζε ειιείςεηο πνπ ζπλδένληαη κε γξακκέο κε ηελ έιιεηςε 

ηνπ ζχλζεηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ 

ε θαηάηκεζε θξίλεηαη απαξαίηεηε κφλν αλ γίλεηαη ή αλ πξνβιέπεηαη 

αλάγθε αλαθνξάο ζηα ραξαθηεξηζηηθά ζπληζηψζεο.   

Απιά Υαξαθηεξηζηηθά-Ηδηφηεηεο 

δελ ρσξίδνληαη ζε κηθξφηεξα κέξε 

π.ρ. ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηχπνπ νληφηεηαο ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟ: 

Κσδηθφο_Απηνθηλήηνπ, Υξψκα, Βάξνο, Ηζρχο 

 

Απιά θαη Σύλζεηα Φαραθηερηζηηθά 
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Παράδεηγκα Σύλζεηοσ Φαραθηερηζηηθού 
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Υαξαθηεξηζηηθά-Ηδηφηεηεο κίαο ηηκήο 

κπνξνχλ λα πάξνπλ κία κφλν ηηκή 

Υαξαθηεξηζηηθά-Ηδηφηεηεο πνιιαπιψλ ηηκψλ 

ππάξρνπλ ραξαθηεξηζηηθά πνπ ιακβάλνπλ πνιιέο ηηκέο ζε θάπνηα 

ζηηγκηφηππα νληφηεηαο 

π.ρ. ην ραξαθηεξηζηηθφ πξνζφλ γηα ηνλ ηχπν νληφηεηαο ΤΠΑΛΛΖΛΟ 

ζην δηάγξακκα ER ηα ραξαθηεξηζηηθά πνιιαπιψλ ηηκψλ απεηθνλίδνληαη 

κε έιιεηςε κε δηπιφ πεξίγξακκα 

Φαραθηερηζηηθά Ποιιαπιώλ Τηκώλ 
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Παράδεηγκα Φαραθηερηζηηθού Ποιιαπιώλ Τηκώλ 



Μνληέιν Οληνηήησλ-πζρεηίζεσλ 18 

Έλα ππνινγηδφκελν ραξαθηεξηζηηθφ  παίξλεη  ηηκέο πνπ  

κπνξνχλ λα ππνινγηζζνχλ ή λα εμαρζνχλ απφ ηηκέο ζπγγελψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ή θαη άιιεο γλσζηέο ηηκέο, π.ρ. 

ην εκβαδφλ νηθνπέδνπ απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ δηαζηάζεψλ ηνπ 

ζεκεξηλή εκεξνκελία-ψξα 

Σα ππνινγηδφκελα ραξαθηεξηζηηθά δελ είλαη απαξαίηεην λα 

απνζεθεχνληαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ φηαλ κπνξνχλ λα 

ππνινγηζηνχλ κε ηε ρξήζε αιγνξίζκσλ, π.ρ. 

ηα ρξφληα ππεξεζίαο ελφο ππαιιήινπ αλ ππάξρεη σο ραξαθηεξηζηηθφ ε 

εκεξνκελία πξφζιεςεο 

ε ειηθία ελφο θνηηεηή αλ ππάξρεη ε εκεξνκελίαο γελλήζεσο 

ην δηάγξακκα ER ηα ππνινγηδφκελα ραξαθηεξηζηηθά 

απεηθνλίδνληαη κε έιιεηςε πνπ έρεη δηαθεθνκκέλε γξακκή 

Υποιογηδόκελα Φαραθηερηζηηθά 
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Παράδεηγκα Υποιογηδόκελοσ Φαραθηερηζηηθού 
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Σαπηνηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ είλαη έλα ραξαθηεξηζηηθφ ή έλαο 

ζπλδπαζκφο ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ πξνζδηνξίδνπλ κνλαδηθά ηα 

επηκέξνπο ζηηγκηφηππα κίαο νληφηεηαο, π.ρ. 

Κσδηθφο_Απηνθηλήηνπ γηα ηελ νληφηεηα ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟ 

Κσδηθφο_Πηήζεο πνπ απνηειείηαη απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά 

Αξηζκφο_Πηήζεο θαη Ζκεξνκελία 

ην δηάγξακκα ER ην ηαπηνηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ απεηθνλίδεηαη 

ππνγξακκηζκέλν κέζα ζηελ έιιεηςε ηνπ. 

Σν ζχλζεην ηαπηνηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ππνγξακκίδεηαη ελψ δελ 

ππνγξακκίδνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά-ζπληζηψζεο ηνπ. 

Τασηοηηθά Φαραθηερηζηηθά 



Μνληέιν Οληνηήησλ-πζρεηίζεσλ 21 

Παράδεηγκα Τασηοηηθού Φαραθηερηζηηθού (1ο) 
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Παράδεηγκα Τασηοηηθού Φαραθηερηζηηθού (2ο) 
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θξηηήξηα επηινγήο ζε πεξηπηψζεηο πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελφο 

ππνςεθίσλ ηαπηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ: 

πξέπεη λα έρνπλ ζηαζεξή ηηκή ζε φιε ηε δηάξθεηα δσήο θάζε 

ζηηγκηφηππνπ ηεο νληφηεηαο  

π.ρ. ην Όλνκα καδί κε ηελ Γηεχζπλζε δελ ηθαλνπνηεί απηή ηε ζπλζήθε 

πξέπεη λα έρνπλ έγθπξε ηηκή:  φρη  null ή άγλσζηε ηηκή  

π.ρ. ν Αξηζκφο_Σαπηφηεηαο ζε κία εθαξκνγή καζεηνινγίνπ κπνξεί λα ιείπεη 

λα απνθεχγνληαη ηαπηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηκήκαηα ησλ ηηκψλ 

ηνπο ζεκαίλνπλ θάηη, δηφηη αιιάδεη ζπρλά απηή ε κεζνδνινγία νλνκαζίαο 

π.ρ. Κσδηθφο_Πξντφληνο κε βάζε ηε ζέζε απνζήθεπζεο, ηελ θαηεγνξία ζηελ 

νπνία αλήθεη ην πξντφλ, θιπ. 

αληηθαηάζηαζε  ζχλζεησλ ηαπηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ κε έλα απιφ, 

τεχνητό ηαπηνηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ 

αληηθαηάζηαζε ηνπ ηαπηνηηθνχ ραξαθηεξηζηηθνχ ελφο πνδνζθαηξηθνχ αγψλα πνπ ζα 

κπνξνχζε λα απνηειείηαη απφ ηηο δχν νκάδεο πνπ κεηείραλ, κε έλα ραξαθηεξηζηηθφ 

Κσδηθφο_Αγψλα πνπ δελ έρεη ζρέζε κε απηέο 

   

Κρηηήρηα Επηιογής Τασηοηηθώλ Φαραθηερηζηηθώλ 
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Μία ζπζρέηηζε εθθξάδεηαη κε κία ζχλδεζε κεηαμχ ησλ 

νληνηήησλ ε νπνία ζεκαίλεη θαη ζχλδεζε κεηαμχ ησλ 

ζηηγκηφηππσλ ησλ νληνηήησλ  

π.ρ. ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ θαη ΜΑΘΖΜΑ (βι. επφκελν ζρήκα) 

Παξηζηάλεηαη κε έλα ξφκβν πνπ πεξηέρεη ην ξήκα πνπ 

πεξηγξάθεη ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ νληνηήησλ 

νη ζπζρεηίζεηο ζπλήζσο δεκηνπξγνχληαη ιφγσ θάπνηνπ γεγνλφηνο, θαη 

ζπλεπψο ηα ζηηγκηφηππα ησλ νληνηήησλ ζπλδένληαη ιφγσ ηεο ελέξγεηαο 

πνπ αληηζηνηρεί ζην γεγνλφο απηφ, ε νπνία πεξηγξάθεηαη απφ έλα ξήκα 

ην ξήκα πξέπεη λα βξίζθεηαη ζηνλ Δλεζηψηα ρξφλν (ζπλήζσο ζηελ 

Δλεξγεηηθή θσλή) θαη λα είλαη πεξηγξαθηθφ ηεο ελέξγεηαο πνπ εθθξάδεη 

 

Σσζτεηίζεης ζηο Μοληέιο ER 
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Παράδεηγκα Σσζτέηηζες 
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Παράδεηγκα Σσζτέηηζες 
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Σα ζχκβνια ζηα άθξα ησλ γξακκψλ κίαο ζπζρέηηζεο 

παξηζηάλνπλ: 

ηελ ζπλδεηηθφηεηα ηεο ζπζρέηηζεο (connectivity) 

ηνλ βαζκφ ηεο ζπζρέηηζεο (degree) 

ηνλ πιεζηθφ αξηζκφ ηεο ζπζρέηηζεο (cardinality) 

ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο ζπκκεηνρήο ζηε ζπζρέηηζε 

ε πεξηγξαθή κίαο ζπζρέηηζεο ζην δηάγξακκα εθθξάδεη ηνλ 

αληίζηνηρν θαλφλα θαη αθνινπζεί ην παξαθάησ πξφηππν: 

<νληφηεηα> <ειάρηζηνο πιεζηθφο αξηζκφο> <ζπζρεηηζκφο>  <κέγηζηνο 

πιεζηθφο αξηζκφο> <νληφηεηα> 

 π.ρ.   έλαο πειάηεο  κπνξεί  λα  ζέζεη  νπνηνλδήπνηε  αξηζκφ 

παξαγγειηψλ, ελψ κηα παξαγγειία δίδεηαη απφ έλαλ αθξηβψο πειάηε 
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Ζ ζπλδεηηθφηεηα κηαο ζπζρέηηζεο (connectivity) αλαθέξεηαη 

ζηελ αληηζηνηρία ησλ ζηηγκηνηχπσλ  

έλα-πξνο-έλα (1:1) 

έλα-πξνο-πνιιά (1:Ν) 

πνιιά-πξνο-πνιιά (Ν:Μ) 

ε κία ζπζρέηηζε ηχπνπ έλα-πξνο-πνιιά ε νληφηεηα ζηελ 

πιεπξά ηνπ ελφο νλνκάδεηαη γνλέαο ηεο ζπζρέηηζεο ελψ ε 

νληφηεηα ζηελ πιεπξά ησλ πνιιψλ νλνκάδεηαη παηδί ηεο 

ζπζρέηηζεο 
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Παράδεηγκα Σσζτέηηζες 1:Ν 
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Ο πιεζηθφο αξηζκφο κίαο ζπζρέηηζεο (cardinality) θαζνξίδεηαη 

απφ ηνλ πξαγκαηηθφ αξηζκφ ησλ ζηηγκηνηχπσλ ηεο κηαο 

νληφηεηαο πνπ κπνξνχλ ή πξέπεη λα ζπζρεηηζζνχλ κε θάζε 

ζηηγκηφηππν ηεο άιιεο νληφηεηαο 

Αθνχ ε ζπζρέηηζε είλαη ακθίδξνκε ππάξρεη ειάρηζηνο θαη 

κέγηζηνο πιεζηθφο αξηζκφο γηα φιεο ηηο ζπκκεηέρνπζεο ζηε 

ζπζρέηηζε νληφηεηεο 

ειάρηζηνο πιεζηθφο αξηζκφο κηαο ζπζρέηηζεο είλαη ν ειάρηζηνο 

αξηζκφο ησλ ζηηγκηνηχπσλ ηεο κηαο νληφηεηαο πνπ κπνξνχλ λα 

ζπζρεηηζζνχλ κε κηα πεξίπησζε ηεο άιιεο νληφηεηαο 
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Τπνρξεσηηθή θαη Πξναηξεηηθή ζπκκεηνρή ζε κία ζπζρέηηζε: 

Όηαλ ν ειάρηζηνο πιεζηθφο αξηζκφο είλαη κεδέλ ηφηε ιέγεηαη 

φηη ε νληφηεηα ζπκκεηέρεη πξναηξεηηθά ζηε ζπζρέηηζε, δειαδή 

δελ απαηηνχληαη ζηηγκηφηππα ηεο νληφηεηαο απηήο ζηε 

ζπζρέηηζή ηεο κε ηελ άιιε νληφηεηα 

Όηαλ ν ειάρηζηνο πιεζηθφο αξηζκφο είλαη έλα ηφηε ιέγεηαη φηη ε 

νληφηεηα ζπκκεηέρεη ππνρξεσηηθά ζηε ζπζρέηηζε δειαδή 

απαηηνχληαη ζηηγκηφηππα ηεο νληφηεηαο απηήο ζηε ζπζρέηηζή 

ηεο κε ηελ άιιε νληφηεηα 

ηελ απεηθφληζε Crow’s foot ε πξναηξεηηθή ζπκκεηνρή 

παξηζηάλεηαη κε έλα κηθξφ θχθιν (Ο) ζηελ πιεπξά ηεο 

πξναηξεηηθήο νληφηεηαο, ελψ ε ππνρξεσηηθή ζπκκεηνρή κε κία 

θάζεηε γξακκή (Ι)  

 

Σσζτεηίζεης ζηο Μοληέιο ER 
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Crow’s foot απεηθόληζε ζηο κοληέιο ER 
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Βαζκφο κίαο ζπζρέηηζεο είλαη ν αξηζκφο ησλ νληνηήησλ, φρη 
ζηηγκηφηππσλ, πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε ζπζρέηηζε. 

πρλφηεξνη βαζκνί ζπζρεηίζεσλ: πξψηνπ, δεπηέξνπ θαη ηξίηνπ 
ζπζρέηηζε πξψηνπ βαζκνχ: ζπζρέηηζε κεηαμχ ζηηγκηφηππσλ ηνπ ίδηνπ 

ηχπνπ νληφηεηαο (νλνκάδεηαη θαη αλαδξνκηθή ζπζρέηηζε) 

ζπζρέηηζε δεπηέξνπ βαζκνχ: ζπζρέηηζε κεηαμχ ζηηγκηφηππσλ δχν 

δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ νληνηήησλ (ζπρλφηεξνο ηχπνο ζπζρέηηζεο) 

ζπζρέηηζε ηξίηνπ βαζκνχ: ζπζρέηηζε κεηαμχ ζηηγκηνηχπσλ ηξηψλ 

νληνηήησλ ζπγρξφλσο (δελ ηζνδπλακεί κε ηξεηο ζπζρεηίζεηο δεχηεξνπ 

βαζκνχ θαη κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε ζπλδεηηθή νληφηεηα) 
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Παραδείγκαηα ζσζτεηίζεωλ πρώηοσ βαζκού 
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Παραδείγκαηα ζσζτεηίζεωλ πρώηοσ βαζκού 

ΑΣΟΜΟ παληξεχεηαη κε ΑΣΟΜΟ (1:1) 

έλα άηνκν κπνξεί λα είλαη παληξεκέλν κε έλα ην πνιχ άηνκν, κπνξεί 

φκσο θαη λα κελ είλαη παληξεκέλν 

ε κηα πιεπξά ηεο ζπζρέηηζεο εθθξάδεη ηνλ ζχδπγν θαη ε άιιε ηελ ζχδπγν 
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Παραδείγκαηα ζσζτεηίζεωλ δεσηέροσ βαζκού 
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Παραδείγκαηα ζσζτεηίζεωλ δεσηέροσ βαζκού 

ΑΘΔΝΖ θάλεη ΔΠΗΚΔΦΔΗ 

έλαο ΑΘΔΝΖ κπνξεί λα θάλεη πνιιέο ΔΠΗΚΔΦΔΗ θαη θάλεη 

ηνπιάρηζηνλ κηα (ηελ πξψηε θνξά πνπ ραξαθηεξίδεηαη αζζελήο) 

κία ΔΠΗΚΔΦΖ αληηζηνηρεί ζε έλαλ αθξηβψο ΑΘΔΝΖ 
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Παραδείγκαηα ζσζτεηίζεωλ δεσηέροσ βαζκού 

ΤΠΑΛΛΖΛΟ αλαηίζεηαη ΔΡΓΟ 

έλα ΔΡΓΟ κπνξεί λα έρεη πνιινχο ΤΠΑΛΛΖΛΟΤ θαη ηνπιάρηζηνλ έλαλ 

πνπ ηνπ έρεη αλαηεζεί ην έξγν απηφ 

ζε έλαλ ΤΠΑΛΛΖΛΟ κπνξεί λα έρνπλ αλαηεζεί πνιιά ΔΡΓΑ, αιιά 

κπνξεί λα κελ έρεη αλαηεζεί θαη θαλέλα 
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Παράδεηγκα ζσζτέηηζες ηρίηοσ βαζκού 

δελ ηζνδπλακεί κε ηξεηο ζπζρεηίζεηο δεχηεξνπ βαζκνχ δηφηη γηα λα 

θαζνξηζζεί γηα παξάδεηγκα ην θφζηνο (Unit_Cost) απαηηείηαη γλψζε 

(ζηηγκηφηππα) θαη απφ ηηο ηξεηο νληφηεηεο ζπγρξφλσο 
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Υαξαθηεξηζηηθά-Ηδηφηεηεο πάλσ ζε κία ζπζρέηηζε 

Πέξαλ ησλ νληνηήησλ θαη κηα ζπζρέηηζε πνιιά-πξνο-πνιιά (ή 

έλα-πξνο-έλα) κπνξεί λα έρεη ηα δηθά ηεο ραξαθηεξηζηηθά 

π.ρ. ην ραξαθηεξηζηηθφ Ζκεξνκελία_Απνπεξάησζεο ηνπ 

καζήκαηνο θάπνηνπ εξγαδφκελνπ: 
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πζρεηηζηηθέο Οληφηεηεο 

θάλνπλ αλαπαξάζηαζε ηεο ζπζρέηηζεο πνιιά-πξνο-πνιιά κε 

κηα λέα νληφηεηα (ζπζρεηηζηηθή) 

ε ζπζρεηηζηηθή νληφηεηα ζπλδέεηαη κε ζπζρεηίζεηο έλα-πξνο-

πνιιά κε ηηο αξρηθέο νληφηεηεο θαη άξα πεξηέρεη σο μέλα 

θιεηδηά ηα πξσηεχνληα θιεηδηά (ηαπηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά) 

ησλ αξρηθψλ νληνηήησλ 

ζην δηάγξακκα ER παξηζηάλεηαη κε ην ζχκβνιν ελφο ξφκβνπ 

κέζα ζε έλα νξζνγψλην 

πξνυπνζέζεηο γηα ηελ δεκηνπξγία ζπζρεηηζηηθήο νληφηεηαο: 

λα πξνέξρεηαη απφ ζπζρέηηζε πνιιά-πξνο-πνιιά 

λα έρεη λφεκα απφ κφλε ηεο 

λα έρεη θαη άιια ραξαθηεξηζηηθά πέξαλ ηνπ ηαπηνηηθνχ 

ραξαθηεξηζηηθνχ ηεο 
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Παράδεηγκα ζσζτεηηζηηθής οληόηεηας (1ο) 
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Παράδεηγκα ζσζτεηηζηηθής οληόηεηας (2ο) 
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Παράδεηγκα ζσζτεηηζηηθής οληόηεηας (2ο) 
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Παράδεηγκα ζσζτεηηζηηθής οληόηεηας (2ο) 
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Παράδεηγκα ζσλοιηθού κοληέιοσ ER 
ΑΣΚΗΣΗ: 

Αναγνωρίζηε ηις 

ονηόηηηες, ηα 

ταρακηηριζηικά, ηις 

ζσζτεηίζεις και κάθε 

ιδιόηηηά ηοσς 


