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ΥΔΓΙΑΜΟΙ ΒΑΔΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ
Η κνπζηθή εηαηξεία MP-Dance Α.Δ. έρεη έλαλ ζεβαζηό αξηζκό κνπζηθώλ πνπ
εξκελεύνπλ ζηνπο δίζθνπο ηεο (album - άικπνπκ) θαη απνθάζηζε λα θξαηά δεδνκέλα
γηα ηνπο κνπζηθνύο ηεο, καδί κε άιια ζηνηρεία, ζε κηα Βάζε Γεδνκέλσλ.
Η εηαηξεία ύζηεξα από ζνθή ζθέςε απνθάζηζε λα ζε πξνζιάβεη γηα ζύκβνπιν
ζρεδηαζκνύ θαη αλάπηπμεο απηήο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ (κε ην θιαζζηθό εκεξνκίζζην
ησλ 1000 Δπξώ). Μεηά από κηα ζεηξά ζπλεληεύμεσλ κε ζηειέρε ηεο MP-Dance Α.Δ.,
θαηέιεμεο ζηηο παξαθάησ δηαπηζηώζεηο (user requirements):
Έλαο κνπζηθόο πνπ θάλεη εγγξαθέο ζηελ εηαηξεία MP-Dance έρεη ΑΦΜ (αξηζκό
θνξνινγηθνύ κεηξώνπ), Όλνκα θαη Γηεύζπλζε. Οη κνπζηθνί, πνπ είλαη
θαθνπιεξσκέλνη, ζπλήζσο κνηξάδνληαη ηελ ίδηα Γηεύζπλζε (ππάξρνπλ βέβαηα θαη
κνπζηθνί πνπ δνπλ κόλνη ηνπο ζε δηαθνξεηηθή Γηεύζπλζε). Δπηπιένλ, κία
Γηεύζπλζε αληηζηνηρεί ζε έλα ην πνιύ ηειέθσλν – θαη’ επέθηαζε έλαλ
ηειεθσληθό αξηζκό.
Κάζε κνπζηθό όξγαλν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα εγγξαθή ηξαγνπδηώλ (song
recording) έρεη έλα όλνκα (π.ρ., θηζάξα, θιάνπην, κπνπδνύθη,…) θαη έλα κνπζηθό
θιεηδί (e-flat, b-flat, c, θιπ.)
Κάζε άικπνπκ πνπ εγγξάθεηαη ζηελ MP-Dance έρεη Τίηιν, Ηκεξνκελία
copyright, Μέζν εγγξαθήο (π.ρ., CD, θαζέηα), θαη έλα αλαγλσξηζηηθό (identifier)
ηνπ άικπνπκ.
Κάζε ηξαγνύδη πνπ εγγξάθεηαη έρεη έλαλ Τίηιν θαη έλα Σηηρνπξγό.
Κάζε κνπζηθόο κπνξεί λα παίμεη κηα ζεηξά από όξγαλα – αληίζηνηρα, θάζε
κνπζηθό όξγαλν κπνξεί λα παηρζεί από αξθεηνύο κνπζηθνύο.
Κάζε άικπνπκ έρεη έλαλ αξηζκό ηξαγνπδηώλ, αιιά έλα ηξαγνύδη δελ κπνξεί λα
εκθαληζηεί ζε πεξηζζόηεξα ηνπ ελόο άικπνπκ.
Κάζε ηξαγνύδη εθηειείηαη (ηξαγνπδηέηαη) από έλαλ ή πεξηζζόηεξνπο κνπζηθνύο
θαη βέβαηα έλαο κνπζηθόο κπνξεί λα ηξαγνπδάεη πεξηζζόηεξα ηνπ ελόο ηξαγνύδηα
Σε θάζε άικπνπκ ππάξρεη αθξηβώο έλαο κνπζηθόο πνπ ελεξγεί ζαλ Παξαγσγόο
ηνπ ηξαγνπδηνύ. Φπζηθά, έλαο κνπζηθόο κπνξεί λα είλαη παξαγσγόο πνιιώλ
άικπνπκ.

1. ΜΟΝΣΔΛΟ ΟΝΣΟΣΗΣΩΝ-ΤΥΔΣΙΔΩΝ (E-R Model)
ΥΔΓΙΑΣΔ ένα πλήρες διάγραμμα ονηοηήηων-ζσζτεηίζεων (E-R diagram), για ηη Βάζη
Γεδομένων ηης εηαιρείας MP3-Dance A.E., σπηζιμοποιώνηαρ με ζςνέπεια ηην οπολογία ηος
μαθήμαηορ (Δνδεικηικά, ζύμθωνα με ηην εικόνα 2.22, ζελίδα 62). Σε πεπίπηωζη πος ηο Σσήμα /
διάγπαμμα ζαρ θαίνεηαι πεπίπλοκο, παποςζιάζηε ξεσωπιζηά (ζε άλλη ζελίδα) ηα γνωπίζμαηα - attributes
για ηιρ Σςζσεηίζειρ και ηιρ Ονηόηηηερ.
Σην ζρεδηαζκό κπνξείηε λα θάλεηε δηθέο ζαο (ινγηθέο) ππνζέζεηο/παξαδνρέο (γηα παξάδεηγκα, κπνξεί
λα εηζάγεηαη λέα ραξαθηεξηζηηθά / ηδηόηεηεο (attributes) γηα κηα νληόηεηα. Όκσο, θάζε ηέηνηα ππόζεζε
πξέπεη λα γξάθεηαη ρηηά.
Θα ζας θανεί τρήζιμο να τρηζιμοποιήζεηε έννοιες από ηο εκηεηαμένο (extended) μονηέλο
ονηοηήηων-ζσζτεηίζεων (π.τ., is_A).
Δπηπιένλ, ζα κπνξνύζαηε λα εκπινπηίζεηε / επεθηείλεηε ηε βάζε δεδνκέλσλ κε ζηνηρεία π.ρ. γηα ηε
δηαθήκηζε πνπ θάλεη ε MP3-Dance ζε εθεκεξίδεο, Ιληεξλέη θαη άιια κέζα κε ηηο πεξηγξαθέο θαη
video clips ή εηθόλεο ησλ πξντόλησλ ηεο.
Τν δηάγξακκα πξέπεη λα είλαη πιήξεο ππό ηελ έλλνηα όηη όιεο νη ηδηόηεηεο (δνκηθνί πεξηνξηζκνί) ησλ
νληνηήησλ-ζπζρεηίζεσλ πξέπεη λα δείρλνληαη (ζπκκεηνρήο, θάιπςεο, θιεηδηά, θιπ).

2. ΥΔΙΑΚΟ ΜΟΝΣΔΛΟ (RELATIONAL Model)
ΣΧΔΓΙΑΣΤΔ μια ζσεζιακή Βάζη Γεδομένων πος ανηιζηοισεί ΑΚΡΙΒΩΣ ζηην πεπιγπαθή πος δόθηκε
πποηγοςμένωρ και καη' επέκηαζη ζηο διάγπαμμα ονηοηήηων - ζςζσεηίζεων πος ζηηείηαι ζηο Μέπορ 1 ηηρ
Άζκηζηρ, σπηζιμοποιώνηαρ μια οπθή οπολογία (Δνδεικηικά, ζύμθωνα με ηην εικόνα 3.9, ζελίδα 88 ή
ζύμθωνα με ηιρ διαθάνειερ πος παποςζιάζονηαι καηά ηη διδαζκαλία ηος μαθήμαηορ).

Σην άζκηζη ασηή μπορείηε να ηην κάνεηε ζε ομάδες έως ηριών (3) αηόμων! (καηά προηίμηζη,
ίδιες ομάδες με ασηές ποσ θα κάνεηε και ηο βαζικό PROJECT ηοσ μαθήμαηος ποσ περιλαμβάνει
και σλοποίηζη με ηο ζύζηημα SQL Server.)

