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I. ΜΟΝΣΔΛΟ ΟΝΣΟΣΗΣΧΝ – ΤΥΔΣΙΔΧΝ
Σηελ εθθψλεζε ηεο άζθεζεο δίλνληαη φιεο νη βαζηθέο ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο
θαη πξνδηαγξαθέο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ κηαο βάζεο δεδνκέλσλ πνπ πεξηέρεη
πιεξνθνξίεο απφ ηνλ αθαδεκατθφ θφζκν. Εμεηδηθεχνληαο θαη –θαηά πεξίπησζε–
επεθηείλνληαο απηνχο ηνπο θαλφλεο, είλαη δπλαηφλ λα νξηζηνχλ ηα αθφινπζα ζχλνια
νληνηήησλ θαη ζπζρεηίζεσλ:
ΤΝΟΛΑ ΟΝΣΟΣΗΣΩΝ
 ΙΓΡΤΜΑ. Τα αλψηαηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα δηαθφξσλ ρσξψλ. Κάζε ίδξπκα
πξνζδηνξίδεηαη κνλαδηθά απφ ηα γλσξίζκαηα Όνομα θαη Υώπα [ην ζχλνιν απηφ
είλαη πξσηεχνλ θιεηδί]. Ο ζπλδπαζκφο απηψλ ησλ γλσξηζκάησλ ζεσξείηαη θιεηδί
επεηδή έρεη γίλεη ε παξαδνρή φηη ζε θάζε ρψξα δίλεηαη έλα κνλαδηθφ φλνκα γηα
θάζε Ίδξπκα. Παξάιιεια γηα ηα ηδξχκαηα θπιάζζνληαη ην γλψξηζκα
Έηορ_Ίδπςζηρ, θαη ην ζχλζεην γλψξηζκα Γιεύθςνζη πνπ αλαιχεηαη ζε Οδόρ,
Απιθμόρ, Σασ_Κώδικαρ θαη Πόλη.
 ΥΟΛΗ. Οη ζρνιέο πνπ αλήθνπλ ζε θάζε ίδξπκα. Τν γλψξηζκα Όνομα δελ
κπνξεί λα απνηειέζεη πξσηεχνλ θιεηδί δηφηη κπνξνχλ λα ππάξρνπλ δχν ή
πεξηζζφηεξεο ζρνιέο κε ην ίδην φλνκα πνπ λα αλήθνπλ φκσο ζε δηαθνξεηηθά
ηδξχκαηα. Ωζηφζν, δελ κπνξνχλ λα ππάξμνπλ δπν ή πεξηζζφηεξεο ζρνιέο κε ην
ίδην φλνκα κέζα ζην ίδην ίδξπκα. Γηα ην ιφγν απηφ ν ζπγθεθξηκέλνο ηχπνο
νληνηήησλ είλαη αδύναηορ θαζψο θάζε νληφηεηα απηνχ ηνπ ηχπνπ πξνζδηνξίδεηαη
κνλαδηθά κφλν ζε ζπλδπαζκφ κε κηα νληφηεηα ηνπ ηχπνπ ΙΓΡΤΜΑ κε ηελ νπνία
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ζρεηίδεηαη. Τν γλψξηζκα Όνομα είλαη κεξηθφ θιεηδί. Επίζεο γηα θάζε ζρνιή
θπιάζζεηαη ην πιεηφηηκν γλψξηζκα Σηλέθωνο.
 ΔΡΔΤΝΗΣΗ. Οη εξεπλεηέο πνπ εξγάδνληαη ζε ζρνιέο ησλ εξεπλεηηθψλ
ηδξπκάησλ. Πξνζδηνξίδεηαη κνλαδηθά απφ ην γλψξηζκα ΑΣ (αξηζκφο ηαπηφηεηαο)
[πξσηεχνλ θιεηδί]. Επίζεο γηα θάζε εξεπλεηή θπιάζζνληαη ην γλψξηζκα
Έηορ_Γέννηζηρ, ην παξαγφκελν γλψξηζκα Ηλικία, ην ζχλζεην γλψξηζκα
Ονομαηεπώνςμο πνπ αλαιχεηαη ζηα Όνομα θαη Δπίθεηο, ηα ζηνηρεία
επηθνηλσλίαο: ην πιεηφηηκν γλψξηζκα Σηλέθωνο, ην πιεηφηηκν γλψξηζκα E_mail
θαη ην ζχλζεην Γιεύθςνζη, πνπ αλαιχεηαη ζηα Οδόρ, Απιθμόρ, Πόλη θαη
Σασ_Κώδικάρ.
 ΔΡΔΤΝΗΣΗ_ΔΡΓΑΣΗΡΙΟΤ. Εμεηδίθεπζε ηεο νληφηεηαο ΔΡΔΤΝΗΣΗ
πνπ πεξηιακβάλεη ηνπο κεηαπηπρηαθνχο είηε κεηαδηδαθηνξηθνχο εξεπλεηέο, νη
νπνίνη αλήθνπλ ζε θάπνηα εξγαζηεξηαθή νκάδα.
 ΜΔΛΟ_ΓΔΠ. Εμεηδίθεπζε ηεο νληφηεηαο ΔΡΔΤΝΗΣΗ πνπ πεξηιακβάλεη
εξεπλεηέο νη νπνίνη εξγάδνληαη σο κφληκν δηνηθεηηθφ θαη εθπαηδεπηηθφ
πξνζσπηθφ ζε θάπνην ίδξπκα.
 ΛΔΚΣΟΡΑ. Εμεηδίθεπζε ηεο νληφηεηαο ΜΔΛΟ_ΓΔΠ.
 ΔΠΙΚΟΤΡΟ. Εμεηδίθεπζε ηεο νληφηεηαο ΜΔΛΟ_ΓΔΠ.
 ΑΝΑΠΛΗΡΧΣΗ. Εμεηδίθεπζε ηεο νληφηεηαο ΜΔΛΟ_ΓΔΠ.
 ΚΑΘΗΓΗΣΗ. Εμεηδίθεπζε ηεο νληφηεηαο ΜΔΛΟ_ΓΔΠ.
 ΘΔΗ. Οη ζέζεηο ηηο νπνίεο είρε ή έρεη θάζε εξεπλεηήο ζηα δηάθνξα ηδξχκαηα.
Τα γλσξίζκαηα Έναπξη (εκεξνκελία έλαξμεο) θαη Δίδορ ζέζεο δελ επαξθνχλ
γηα ηε δεκηνπξγία πξσηεχνληνο θιεηδηνχ δηφηη κπνξνχλ λα ππάξρνπλ δχν ή
πεξηζζφηεξεο ίδηνπ ηχπνπ ζέζεηο λα μεθίλεζαλ ηελ ίδηα πεξίνδν. Γηα ην ιφγν
απηφ, θάλνπκε ηελ παξαδνρή φηη δελ κπνξνχλ λα μεθηλήζνπλ ηαπηφρξνλα δπν ή
πεξηζζφηεξεο Θέζεηο ζηελ ίδηα ζρνιή γηα θάπνηνλ εξεπλεηή. Τν ζχλνιν
νληνηήησλ απηφ είλαη αδύναηο θαζψο θάζε νληφηεηα απηνχ ηνπ ηχπνπ
πξνζδηνξίδεηαη κνλαδηθά κφλν ζε ζπλδπαζκφ κε κηα νληφηεηα ηνπ ηχπνπ
ΥΟΛΗ και κε κηα νληφηεηα ηνπ ηχπνπ ΔΡΔΤΝΗΣΗ κε ηηο νπνίεο ζρεηίδεηαη.
Τν γλψξηζκα Έναπξη (εκεξνκελία έλαξμεο) είλαη κεξηθφ θιεηδί. Επηπιένλ γηα
θάζε ζέζε θπιάζζνληαη ην γλψξηζκα Λήξη (εκεξνκελία ιήμεο) θαη ην γλψξηζκα
Δίδορ.
 ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ. Τα εξγαζηήξηα ζηα νπνία εξγάδνληαη δηάθνξνη εξεπλεηέο. Τν
γλψξηζκα Όνομα δελ κπνξεί λα απνηειέζεη πξσηεχνλ θιεηδί δηφηη κπνξνχλ λα
ππάξρνπλ δχν ή πεξηζζφηεξεο ζρνιέο πνπ λα έρνπλ εξγαζηήξηα κε ην ίδην φλνκα.
Ωζηφζν, δελ κπνξνχλ λα ππάξμνπλ δπν ή πεξηζζφηεξα εξγαζηήξηα κε ην ίδην
φλνκα κέζα ζηελ ίδηα ζρνιή. Γηα ην ιφγν απηφ ν ζπγθεθξηκέλνο ηχπνο νληνηήησλ
είλαη αδύναηορ θαζψο θάζε νληφηεηα απηνχ ηνπ ηχπνπ πξνζδηνξίδεηαη κνλαδηθά
κφλν ζε ζπλδπαζκφ κε κηα νληφηεηα ηνπ ηχπνπ ΥΟΛΗ κε ηελ νπνία ζρεηίδεηαη.
Τν γλψξηζκα Όνομα είλαη κεξηθφ θιεηδί.
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 ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΟ_ΔΡΓΟ. Τα εξεπλεηηθά έξγα ζηα νπνία ζπκκεηέρνπλ δηάθνξα
κέιε ΔΕΠ. Κάλνπκε ηελ παξαδνρή φηη θάζε έξγν έρεη έλα κνλαδηθφ Σίηλο
[πξσηεχνλ θιεηδί] απφ ην νπνίν πξνζδηνξίδεηαη κνλαδηθά θάζε νληφηεηα απηνχ
ηνπ ζπλφινπ. Γηα θάζε εξεπλεηηθφ έξγν θπιάζζνληαη αθφκε ην γλψξηζκα Ποζό
πνπ πεξηέρεη ην ζπλνιηθφ πνζφ επηρνξήγεζεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν έξγν θαζψο
θαη ηα γλσξίζκαηα Ημ_Έναπξηρ θαη Ημ_Λήξηρ πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηε ρξνληθή
δηάξθεηα ηνπ έξγνπ.
 ΓΗΜΟΙΔΤΗ. Οη δεκνζηεχζεηο εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ ζε ζπλέδξηα θαη
επηζηεκνληθά πεξηνδηθά. Πξνζδηνξίδεηαη κνλαδηθά απφ ην γλψξηζκα DOI
(θσδηθφο δεκνζίεπζεο) [πξσηεχνλ θιεηδί]. Παξάιιεια γηα ηηο δεκνζηεχζεηο
θπιάζζνληαη ην γλψξηζκα Σίηλορ θαη ην γλψξηζκα Έηορ_Γημοζίεςζηρ.

ΤΝΟΛΑ ΤΥΕΣΙΕΩΝ
 Γηα ηελ IS_A ζρέζε ηεο νληφηεηαο ΔΡΔΤΝΗΣΗ γίλεηαη ε ππφζεζε φηη ηα
ζχλνια ΔΡΔΤΝΗΣΗ_ΔΡΓΑΣΗΡΙΟΤ θαη ΜΔΛΟ_ΓΔΠ είλαη ξένα
(disjoint). H εμεηδίθεπζε ζεσξείηαη ζςνολική, θαζψο δελ είλαη δπλαηφλ έλαο
εξεπλεηήο λα έρεη θάπνηα άιιε ζέζε πέξα απφ απηφ πνπ ραξαθηεξίδεη θάζε
εμεηδίθεπζε.
 Η IS_A ζρέζεο ηεο νληφηεηαο ΜΔΛΟ_ΓΔΠ είλαη επίζεο ζςνολική γηαηί θάζε
κέινο ΔΕΠ πξέπεη λα αλήθεη ζε κηα αθξηβψο απφ ηηο 4 βαζκίδεο. Τα ζχλνια ησλ
βαζκίδσλ είλαη μέλα (disjoint).
 Η ζπζρέηηζε ΑΝΗΚΔΙ ζπλδέεη κηα Σρνιή κε ην Ίδξπκα ζην νπνίν αλήθεη.
Πξφθεηηαη γηα ζπζρέηηζε Ν:1 θαζψο κηα Σρνιή κπνξεί λα αλήθεη κφλν ζε έλα
Ίδξπκα, ελψ έλα Ίδξπκα κπνξεί πξνθαλψο λα έρεη πεξηζζφηεξεο απφ κηα Σρνιέο.
Η ζπκκεηνρή θαη ησλ δχν νληνηήησλ είλαη ολική, δηφηη θάζε Σρνιή πξέπεη
νπσζδήπνηε λα αλήθεη ζε έλα Ίδξπκα θαη δελ έρεη λφεκα ε χπαξμε
επηζηεκνληθνχ Ιδξχκαηνο ρσξίο Σρνιέο. Η ζπζρέηηζε απηή είλαη επίζεο ε
πξνζδηνξίδνπζα ζπζρέηηζε ηνπ αδχλαηνπ ηχπνπ νληνηήησλ ΥΟΛΗ.
 Η ζπζρέηηζε ΚΑΣΔΥΔΙ ζπλδέεη έλαλ εξεπλεηή κε ηηο ζέζε ζηηο νπνίεο έρεη
εξγαζηεί ή/θαη εξγάδεηαη. Πξφθεηηαη γηα ζπζρέηηζε Ν:1 θαζψο θάζε εξεπλεηήο
κπνξεί λα έρεη εξγαζηεί ζε πάλσ απφ κία ζέζεηο. Κάζε ζέζε θαιχπηεηαη απφ
αθξηβψο έλα εξεπλεηή. Η ζπκκεηνρή θαη ησλ δπν ζπλφισλ νληνηήησλ είλαη
ολική, δηφηη δελ έρεη λφεκα λα μεθηλήζεη κηα ζέζε ρσξίο λα έρεη θαηαιεθζεί απφ
έλαλ εξεπλεηή θαη δελ κπνξεί θάπνηνο λα ζεσξείηαη εξεπλεηήο αλ δελ θαηέρεη κηα
εξεπλεηηθή ζέζε. Η ζπζρέηηζε ΚΑΣΔΥΔΙ είλαη κία πξνζδηνξίδνπζα ζπζρέηηζε
ηνπ αδχλαηνπ ηχπνπ νληνηήησλ ΘΔΗ.
 Η ζπζρέηηζε ΤΠΑΓΔΣΑΙ ζπλδέεη ηε ζέζε ζηελ νπνία εξγάδεηαη/έρεη εξγαζηεί
έλαο εξεπλεηήο κε ηε Σρνιή ζηελ νπνία ππάγεηαη ε ζέζε απηή. Είλαη πξνθαλέο
φηη ζε κηα Σρνιή νξίδνληαη πνιιέο ζέζεηο, αιιά θάζε ζέζε αλήθεη ζε κηα κφλν
Σρνιή. Σπλεπψο ε ζπζρέηηζε είλαη Ν:1. Η ζπκκεηνρή θαη ησλ δχν νληνηήησλ
είλαη ολική, δηφηη θάζε ζέζε ζα πξέπεη λα αλήθεη ζε θάπνηα Σρνιή θαη
νπσζδήπνηε ζε θάζε Σρνιή δεκηνπξγνχληαη ζέζεηο γηα εξεπλεηέο. Τέινο, ε
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ζπζρέηηζε ΤΠΑΓΔΣΑΙ είλαη θαη απηή πξνζδηνξίδνπζα ζπζρέηηζε ηνπ αδχλαηνπ
ηχπνπ νληνηήησλ ΘΔΗ.
 Η ζπζρέηηζε ΒΡΙΚΔΣΑΙ ζπλδέεη έλα εξγαζηήξην κε ηε Σρνιή ζηελ νπνία
βξίζθεηαη. Πξφθεηηαη γηα ζπζρέηηζε Ν:1 θαζψο κηα Σρνιή κπνξεί έρεη
πεξηζζφηεξα απφ έλα εξγαζηήξηα, ελψ έλα εξγαζηήξην κπνξεί λα αλήθεη κφλν κηα
Σρνιή. Η ζπκκεηνρή είλαη ολική κφλν γηα ην ζχλνιν νληνηήησλ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ,
δηφηη θάζε εξγαζηήξην πξέπεη νπσζδήπνηε λα αλήθεη ζε κηα Σρνιή, ελψ κπνξεί
λα ππάξρνπλ Σρνιέο (ζεσξεηηθψλ επηζηεκψλ) ρσξίο εξγαζηήξην. Η ζπζρέηηζε
απηή είλαη ε πξνζδηνξίδνπζα ζπζρέηηζε ηνπ αδχλαηνπ ηχπνπ νληνηήησλ
ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ.
 Η ζπζρέηηζε ΔΙΝΑΙ_ΜΔΛΟ ζπλδέεη θάζε εξεπλεηή κε ην εξγαζηήξην ζην
νπνίν δνπιεχεη. Σε θάζε εξγαζηήξην κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ πεξηζζφηεξνη απφ
έλαο εξεπλεηέο. Κάζε εξεπλεηήο φκσο ζπκκεηέρεη ζε έλα εξγαζηήξην θάζε θνξά.
Σπλεπψο ε ζπζρέηηζε είλαη Ν:1. Η ζπκκεηνρή είλαη ολική κφλν απφ ηελ πιεπξά
ηνπ εξγαζηεξίνπ, δηφηη κπνξεί θάπνηνη εξεπλεηέο λα κελ ζπκκεηέρνπλ ζε θαλέλα
εξγαζηήξην.
 Η ζπζρέηηζε ΔΙΝΑΙ_ΤΓΓΡΑΦΔΑ ζπλδέεη θάζε εξεπλεηή κε ηα άξζξα πνπ
έρεη δεκνζηεχζεη ζε ζπλέδξηα ή/θαη επηζηεκνληθά πεξηνδηθά. Σε θάζε δεκνζίεπζε
κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ πεξηζζφηεξνη απφ έλαο ζπγγξαθείο. Επνκέλσο ε
ζπζρέηηζε είλαη Ν:Μ. Η ζπκκεηνρή ηνπ ζπλφινπ νληνηήησλ ΓΗΜΟΙΔΤΗ
είλαη ολική, δηφηη νπσζδήπνηε έρεη γξαθεί απφ ηνπιάρηζηνλ έλα εξεπλεηή.
Αληίζεηα, ε ζπκκεηνρή ηνπ ζπλφινπ νληνηήησλ ΔΡΔΤΝΗΣΗ δελ είλαη νιηθή,
θαζψο θάπνηνο απφ ηνπο εξεπλεηέο κπνξεί λα κελ έρεη δεκνζηεχζεη αθφκε θάπνπ
ηηο εξγαζίεο ηνπ.
 Η ζπζρέηηζε ΤΜΜΔΣΔΥΔΙ_Δ ζπλδέεη θάζε εξεπλεηή κε ηα εξεπλεηηθά
έξγα ζηα νπνία ζπκκεηέρεη. Σε θάζε έξγν κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ πεξηζζφηεξνη
απφ έλαο εξεπλεηέο. Σπλεπψο ε ζπζρέηηζε είλαη Ν:Μ. Η ζπκκεηνρή είλαη ολική
κφλν απφ ηελ πιεπξά ηνπ έξγνπ, δηφηη κπνξεί θάπνηνη εξεπλεηέο λα κελ έρεη
ζπκκεηέρνπλ ζε θαλέλα project. Επηπιένλ ε ζπζρέηηζε ραξαθηεξίδεηαη απφ ην
γλψξηζκα Έναπξη θαη ην γλψξηζκα Λήξη πνπ πξνζδηνξίδεη ην ρξνληθφ δηάζηεκα
θαηά ην νπνίν ζπκκεηέρεη ην κέινο ΔΕΠ ζην έξγν.
 Η ζπζρέηηζε ΔΙΝΑΙ_ΔΠΙΚΔΦΑΛΗ ζπλδέεη θάζε κέινο ΔΕΠ κε ηα
εξεπλεηηθά έξγα ζηα είλαη ππεχζπλνο. Κάζε κέινο ΔΕΠ κπνξεί λα δηεπζχλεη
πεξηζζφηεξνη απφ έλα έξγα. Σπλεπψο ε ζπζρέηηζε είλαη Ν:1. Η ζπκκεηνρή είλαη
ολική κφλν απφ ηελ πιεπξά ηνπ έξγνπ, δηφηη κπνξεί θάπνηα κέιε ΔΕΠ λα κελ
έρνπλ αλαιάβεη θαλέλα project.
 Η ζπζρέηηζε ΔΥΔΙ_ΤΦΗΛΟΣΔΡΟ_ΠΣΤΥΙΟ ζπλδέεη έλα εξεπλεηή κε έλαλ
επηβιέπνληα (κέινο ΔΕΠ) θαη κε κηα ζρνιή. Πξφθεηηαη γηα κηα ηξηπιή ζπζρέηηζε.
Δειψλεη κε ιίγα ιφγηα ζε πνηα ζρνιή θαη ππφ ηελ επίβιεςε πνηνχ κέινπο ΔΕΠ
έιαβε ην πςειφηεξν πηπρίν ηνπ έλαο εξεπλεηήο. Η ζπζρέηηζε είλαη Ν:Μ:Κ δηφηη
ζε θάζε ζρνιή δίλνληαη πνιιά πηπρία απφ δηάθνξα κέιε ΔΕΠ, θάζε επηβιέπσλ
κπνξεί λα έρεη εξγαζηεί ζε πεξηζζφηεξεο απφ κηα ζρνιέο θαη λα έρεη επηβιέςεη
δηάθνξνπο εξεπλεηέο. Επίζεο, έλαο εξεπλεηήο κπνξεί λα έρεη πεξηζζφηεξα ηνπ
ελφο αλψηεξα πηπρία (ι.ρ. λα έρεη 2 PhD). Η ζπκκεηνρή είλαη ολική κφλν γηα ην
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ζχλνιν νληνηήησλ ΔΡΔΤΝΗΣΗ, δηφηη θάζε εξεπλεηήο ζα πξέπεη λα έρεη
ηνπιάρηζηνλ έλα πηπρίν. Αληίζεηα νξηζκέλα κέιε ΔΕΠ κπνξεί λα κελ έρνπλ
αθφκα επηβιέςεη θαλέλαλ εξεπλεηή. Επίζεο, ελδέρεηαη (αλ θαη θαίλεηαη απίζαλν,
δελ είλαη αδχλαην) θάπνηα ζρνιή λα κελ έρεη δψζεη θαλέλα πηπρίν, ην νπνίν λα
απνηειεί ην πςειφηεξν πηπρίν γηα θάπνηνλ εξεπλεηή. Απηφ κπνξεί λα νθείιεηαη
ι.ρ. ζην φηη είλαη πνιχ θαηλνχξγηα ε ζπγθεθξηκέλε ζρνιή. Τέινο ε ζπζρέηηζε
ραξαθηεξίδεηαη απφ ην γλψξηζκα Σίηλορ πνπ απνηειεί ην φλνκα ηνπ ηίηινπ
ζπνπδψλ ηνπ πςειφηεξνπ πηπρίνπ ηνπ εξεπλεηή.
Σηελ επφκελε ζειίδα κπνξείηε λα βξείηε ην ζπλνιηθφ δηάγξακκα Οληνηήησλ
Σπζρεηίζεσλ (ER-diagram).
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IΙ. ΥΔΙΑΚΟ ΜΟΝΣΔΛΟ
Σηε ζπλέρεηα κεηαηξέπνπκε ην πξνεγνχκελν δηάγξακκα νληνηήησλ-ζπζρεηίζεσλ,
ζην αληίζηνηρν ζρεζηαθφ ζρήκα. Τν πξσηεχνλ θιεηδί θάζε ζρέζεο ζεκεηψλεηαη κε
έληνλα ζηνηρεία (bold) θαη ππνγξάκκηζε. Τα ππνςήθηα θιεηδηά ζεκεηψλνληαη κε
έληνλα κφλν ζηνηρεία. Είλαη ζχλεζεο θαηλφκελν ζηελ πξάμε λα κελ επηιέγνληαη
αιθαξηζκεηηθνί ή ηχπνη θεηκέλνπ σο πξσηεχνληα θιεηδηά ζηηο ζρέζεηο. Γηα ην ιφγν
παξφηη ηα γλσξίζκαηα ΑΣ, Ονομαηεπώνςμο ή Όνομα θαη Υώπα, είλαη κνλαδηθά,
πξνζζέηνπκε έλα πεδίν Κωδικόρ ηνπ νπνίνπ ε ρξήζε είλαη απνδνηηθφηεξε θαη
ζπλεπψο ελδείθλπηαη (indices θαη joins δνπιεχνπλ αξθεηά θαιχηεξα πάλσ ζε
αξηζκεηηθέο ηηκέο).
Αξρηθά, θάζε ηζρπξφ ζχλνιν νληνηήησλ κεηαηξέπεηαη απεπζείαο ζε ζρέζε ή
ζρέζεηο.
 ΙΓΡΤΜΑ (Κωδικόρ_Ιδπύμαηορ, Όλνκα_Ιδξχκαηνο, Χψξα, Έηνο_ίδξπζεο,
Οδφο, Αξηζκφο, Πφιε, ΤΚ)
 ΔΡΔΤΝΗΣΗ (Κωδικόρ_Δπεςνηηή, ΑΣ, Όλνκα, Επίζεην, Έηνο_Γέλλεζεο,
Οδφο, Αξηζκφο, Πφιε, ΤΚ, Τχπνο)
 ΣΗΛΔΦΧΝΟ_ΔΡΔΤΝΗΣΗ (Κωδικόρ_Δπεςνηηή, Σηλέθωνο)
 MAIL_ΔΡΔΤΝΗΣΗ (Κωδικόρ_Δπεςνηηή, Email)
 ΓΗΜΟΙΔΤΗ (DOI, Τίηινο_Δεκνζίεπζεο, Έηνο_Δεκνζίεπζεο)
 ΒΑΘΜΟ_ΓΔΠ (Κωδικόρ_Δπεςνηηή, Βαθμίδα)
 ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΟ_ΔΡΓΟ (Κωδικόρ_Έπγος, Σίλορ_Έπγος, Πνζφ, Ηκ_Έλαξμεο,
Ηκ_Λήμεο)
Σεκεηψλνληαη ηα εμήο:
 Τν πιεηφηηκν γλψξηζκα Σηλέθωνο ηνπ ζπλφινπ νληνηήησλ ΔΡΔΤΝΗΣΗ
πινπνηείηαη σο μερσξηζηή ζρέζε, ζπκπεξηιακβάλνληαο ηνλ αληίζηνηρν θσδηθφ. Τν
ίδην ηζρχεη θαη γηα ην πιεηφηηκν γλψξηζκα E_mail.
 Γηα ηηο IS_A ησλ Εξεπλεηψλ θαη ησλ κειψλ ΔΕΠ ζα κπνξνχζακε λα
δεκηνπξγήζνπκε κία μερσξηζηή ζρέζε γηα θάζε εμεηδίθεπζε. Ωζηφζν ζηελ πξάμε
ιίγα είλαη ηα πεδία πνπ δηαθνξνπνηνχλ ηηο εμεηδηθεχζεηο κεηαμχ ηνπο. Επεηδή ε
ζπκκεηνρή ηνπ ζπλφινπ νληνηήησλ ΔΡΔΤΝΗΣΗ ζηελ πξψηε IS_A είλαη ολική θαη
ηα ζχλνια είλαη ξένα (disjoint), θαη παξάιιεια ε ζπκκεηνρή ηνπ ζπλφινπ νληνηήησλ
ΜΔΛΟ_ΓΔΠ ζηελ επφκελε IS_A είλαη ολική θαη ηα ζχλνια είλαη ξένα (disjoint),
κπνξνχκε λα δεκηνπξγήζνπκε κία ζρέζε ΔΡΔΤΝΗΣΗ κε έλα επηπιένλ πεδίν
Σύπορ πνπ δειψλεη αλ πξφθεηηαη γηα Εξεπλεηή εξγαζηεξίνπ ή κέινο ΔΕΠ (Λέθηνξα,
Επίθνπξν, θιπ.). Γηα θάζε επηπιένλ γλψξηζκα δεκηνπξγνχκε κία θαηλνχξηα ζρέζε.
Σπγθεθξηκέλα, γηα ηα κέιε ΔΕΠ θηηάμακε ηε ζρέζε ΒΑΘΜΟ_ΓΔΠ κε ηελ νπνία
πξνζδηνξίδεηαη αλ είλαη Λέθηνξαο, Επίθνπξνο Καζεγεηήο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο
ή Καζεγεηήο.
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Γηα ηνλ αδχλακν ηχπν ζπζρεηίζεσλ ΥΟΛΗ θαη ηελ πξνζδηνξηζηηθή ηνπ
ζπζρέηηζε ζεσξνχκε φηη ππάξρεη έλαο Κσδηθφο_Σρνιήο ν νπνίνο είλαη κνλαδηθφο
κέζα ζην ίδην ίδξπκα, αιιά φρη κνλαδηθφο θαη κεηαμχ φισλ ησλ ζρνιψλ φισλ ησλ
ηδξπκάησλ. Έηζη έρνπκε:
 ΥΟΛΗ (Κωδικόρ_Ιδπύμαηορ, Κωδικόρ_σολήρ, Όλνκα_Σρνιήο)
Τν πιεηφηηκν γλψξηζκα Σηλέθωνο ηνπ ζπλφινπ νληνηήησλ ΥΟΛΗ πινπνηείηαη
σο μερσξηζηή ζρέζε, ζπκπεξηιακβάλνληαο ην πξσηεχνλ θιεηδί ηεο ζρέζεο ΥΟΛΗ
θαη ηελ ηηκή Σηλέθωνο ζην πξσηεχνλ θιεηδί ηνπ:
 ΣΗΛΔΦΧΝΟ_ΥΟΛΗ (Κωδικόρ_Ιδπύμαηορ, Κωδικόρ_σολήρ,
Σηλέθωνο)
Όκνηα, γηα ηνλ αδχλακν ηχπν ζπζρεηίζεσλ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ θαη ηελ
πξνζδηνξηζηηθή ηνπ ζπζρέηηζε ζεσξνχκε φηη ππάξρεη έλαο Κσδηθφο_Εξγαζηεξίνπ ν
νπνίνο είλαη κνλαδηθφο κέζα ζηελ ίδηα Σρνιή, αιιά φρη ζε φιν ηνλ αθαδεκατθφ
θφζκν. Έηζη έρνπκε:
 ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ (Κωδικόρ_Ιδπύμαηορ, Κωδικόρ_σολήρ,
Κωδικόρ_Δπγαζηηπίος, Όλνκα_Εξγαζηεξίνπ)
Τέινο, γηα ηνλ αδχλακν ηχπν ζπζρεηίζεσλ ΘΔΗ θαη ηηο πξνζδηνξηζηηθέο ηνπ
ζπζρεηίζεηο δεκηνπξγνχκε ηε ζρέζε:
 ΘΔΗ (Κωδικόρ_Δπεςνηηή, Κωδικόρ_Ιδπύμαηορ, Κωδικόρ_σολήρ,
Έναπξη_Θέζηρ, Λήμε_Θέζεο, Είδνο_Θέζεο)
Τέινο, ρεηξηδφκαζηε ηηο ζπζρεηίζεηο ηνπ ER δηαγξάκκαηνο.
 ΔΙΝΑΙ_ΤΓΓΡΑΦΔΑ (DOI, Κωδικόρ_Δπεςνηηή)
 ΤΜΜΔΣΔΥΔΙ_Δ (Κωδικόρ_Έπγος, Κωδικόρ_Δπεςνηηή, Ηκ_Έλαξμεο,
Ηκ_Λήμεο)
 ΔΙΝΑΙ_ΜΔΛΟ (Κωδικόρ_Δπεςνηηή, Κωδικόρ_Ιδπύμαηορ,
Κωδικόρ_σολήρ, Κωδικόρ_Δπγαζηηπίος)
 ΔΥΔΙ_ΤΦΗΛΟΣΔΡΟ_ΠΣΤΥΙΟ (Κωδικόρ_Δπεςνηηή, Κωδικόρ_ΔπεςνηηήΔπιβλέπων, Κωδικόρ_Ιδπύμαηορ, Κωδικόρ_σολήρ, Τίηινο_Σπνπδψλ)
 Παξαηεξνχκε φηη ζηηο ζπζρεηίζεηο ΤΜΜΔΣΔΥΔΙ_Δ, ΔΙΝΑΙ_ΜΔΛΟ,
ΔΙΝΑΙ_ΤΓΓΡΑΦΔΑ θαη ΔΥΔΙ_ΤΦΗΛΟΣΔΡΟ_ΠΣΤΥΙΟ ην πξσηεχνλ θιεηδί
θαηαζθεπάδεηαη φπσο ήηαλ αλακελφκελν απφ ηελ έλσζε ησλ θιεηδηψλ ησλ νληνηήησλ
πνπ κεηέρνπλ.
 Γηα ηε ζπζρέηηζε ΑΝΗΚΔΙ, ηε ζπζρέηηζε ΒΡΙΚΔΣΑΙ θαη ηηο ζπζρεηίζεηο
ΤΠΑΓΔΣΑΙ θαη ΚΑΣΔΥΔΙ δελ δεκηνπξγνχκε θαηλνχξγηεο ζρέζεηο, εθφζνλ απηέο
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είλαη πξνζδηνξηζηηθέο ζπζρεηίζεηο ησλ αδχλαησλ ζπλφισλ νληνηήησλ ΥΟΛΗ,
ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ θαη ΘΔΗ αληίζηνηρα.
Γηα ηελ Ν:1 ζπζρέηηζε ΑΝΗΚΔΙ ε ζπκκεηνρή ηνπ ζπλφινπ νληνηήησλ
ΥΟΛΗ είλαη νιηθή, δει. γηα παξάδεηγκα δελ ππάξρεη ζρνιή πνπ λα κελ αλήθεη ζε
θάπνην Ίδξπκα. Καηά ζπλέπεηα κπνξνχκε εχθνια λα ζπγρσλεχζνπκε ηε ζρέζε
ΑΝΗΚΔΙ κε ηε ζρέζε ΥΟΛΗ. Επεηδή ε ζπζρέηηζε ΑΝΗΚΔΙ δελ πεξηέρεη θάπνην
επηπιένλ γλψξηζκα, ε ζρέζε ΥΟΛΗ παξακέλεη φπσο δηαηππψζεθε παξαπάλσ. Τα
ίδηα ηζρχνπλ θαη γηα ηηο Ν:1 ζπζρεηίζεηο ΒΡΙΚΔΣΑΙ, ΤΠΑΓΔΣΑΙ θαη ΚΑΣΔΥΔΙ,
ζηηο νπνίεο ε ζπκκεηνρή ηνπ ζπλφινπ νληνηήησλ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ θαη ΘΔΗ είλαη
νιηθή.
Επηπιένλ, ζηελ Ν:1 ζπζρέηηζε ΔΙΝΑΙ_ΔΠΙΚΔΦΑΛΗ ε ζπκκεηνρή ηνπ
ζπλφινπ νληνηήησλ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΟ_ΔΡΓΟ είλαη νιηθή. Καηά ζπλέπεηα κπνξνχκε
εχθνια λα ζπγρσλεχζνπκε ηε ζρέζε ΔΙΝΑΙ_ΔΠΙΚΔΦΑΛΗ κε ηε ζρέζε
ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΟ_ΔΡΓΟ. Απηφ γίλεηαη εηζάγνληαο ζηελ δεχηεξε ζρέζε ην μέλν θιεηδί
Κωδικόρ_Δπεςνηηή, πνπ δειψλεη ην κέινο ΔΕΠ ην νπνίν είλαη ππεχζπλν γηα ην
ζπγθεθξηκέλν έξγν. Έηζη ε ζρέζε ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΟ_ΔΡΓΟ γίλεηαη:
 ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΟ_ΔΡΓΟ (Κωδικόρ_Έπγος, Σίλορ_Έπγος, Κσδηθφο_Εξεπλεηή,
Πνζφ, Ηκ_Έλαξμεο, Ηκ_Λήμεο)
Σην ζρεζηαθφ ζρήκα πνπ κφιηο νινθιεξψζεθε δελ είλαη δπλαηφλ λα
απεηθνληζηνχλ θάπνηνη δνκηθνί πεξηνξηζκνί, εκθαλείο φκσο ζην δηάγξακκα
νληνηήησλ-ζπζρεηίζεσλ:
• Ο βαζκφο απεηθφληζεο, δειαδή πφζεο νληφηεηεο δηαζπλδένληαη κε άιιεο ζε
θάπνηα ζπζρέηηζε.
• Οη πεξηνξηζκνί ζπκκεηνρήο κηαο νληφηεηαο ζε κηα ζπζρέηηζε (ι.ρ. νιηθή
ζπκκεηνρή).
• Τπρφλ εμεηδηθεχζεηο ή γεληθεχζεηο νληνηήησλ (θιάζε-ππνθιάζε) θαη ε αληίζηνηρε
θάιπςε (πιήξεο, κεξηθή).
• Αδχλακα ζχλνια νληνηήησλ.
Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζην ζρεζηαθφ ζρήκα κπνξνχλ λα δεισζνχλ πεξηνξηζκνί
αλαθνξάο κε μέλα θιεηδηά, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα ρξεζηκνπνηεζεί κηα
δηαγξακκαηηθή κνξθή γηα ην ζρήκα, ζαλ θη απηή πνπ παξαηίζεηαη ζηελ επφκελε
ζειίδα.
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