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I. ΜΟΝΣΔΛΟ ΟΝΣΟΣΖΣΩΝ – ΤΥΔΣΗΔΩΝ
Σηελ εθθώλεζε ηεο άζθεζεο δίλνληαη όιεο νη βαζηθέο ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο θαη
πξνδηαγξαθέο γηα ηνλ ζρεδηαζκό κηαο βάζεο δεδνκέλσλ πνπ πεξηέρεη πιεξνθνξίεο από ηελ κνπζηθή
εηαηξεία MP-Dance Α.Ε.. Εμεηδηθεύνληαο θαη –θαηά πεξίπησζε– επεθηείλνληαο απηνύο ηνπο
θαλόλεο, είλαη δπλαηόλ λα νξηζηνύλ ηα αθόινπζα ζύλνια νληνηήησλ θαη ζπζρεηίζεσλ:
ΤΝΟΛΑ ΟΝΣΟΣΗΣΩΝ
 ΜΟΤΗΚΟ. Οη κνπζηθνί πνπ εξγάδνληαη ζηελ εηαηξεία. Πξνζδηνξίδεηαη κνλαδηθά από ην
γλώξηζκα ΑΦΜ (αξηζκόο θνξνινγηθνύ κεηξώνπ) [πξσηεύνλ θιεηδί]. Επίζεο γηα θάζε κνπζηθό
θπιάζζνληαη ην γλώξηζκα Έηορ_Γέννηζηρ, ην παξαγόκελν γλώξηζκα Ζλικία, ην ζύλζεην
γλώξηζκα Ονομαηεπώνςμο πνπ αλαιύεηαη ζηα Όνομα θαη Δπώνςμο, θαη ην πιεηόηηκν
γλώξηζκα E_mail.
 ΑΛΜΠΟΤΜ. Τα κνπζηθά άικπνπκ πνπ θπθινθνξνύλ από ηελ εηαηξία. Κάζε άικπνπκ
πξνζδηνξίδεηαη κνλαδηθά από ην γλώξηζκα Αναγνωπιζηικό_άλμποςμ [πξσηεύνλ θιεηδί].
Παξάιιεια γηα ηα άικπνπκ θπιάζζνληαη ηα γλσξίζκαηα Σίηλορ (ν νπνίνο είλαη θαη έλα
ππνςήθην θιεηδί αλ ζεσξήζνπκε όηη δελ κπνξνύλ λα ππάξμνπλ δπν ή πεξηζζόηεξα άικπνπκ ηεο
εηαηξίαο κε ηνλ ίδην ηίηιν), ε Ζμεπομηνία_Copyright, θαη ην πιεηόηηκν γλώξηζκα
Μέζο_Δγγπαθήρ.
 ΣΡΑΓΟΤΓΗ. Οη κνπζηθέο εθηειέζεηο ηξαγνπδηώλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε θάζε άικπνπκ. Τν
γλώξηζκα Σίηλορ δελ κπνξεί λα απνηειέζεη πξσηεύνλ θιεηδί δηόηη κπνξνύλ λα ππάξρνπλ δύν ή
πεξηζζόηεξεο εθηειέζεηο ηξαγνπδηνύ από δηαθνξεηηθνύο θαιιηηέρλεο κε ηνλ ίδην ηίηιν πνπ λα
αλήθνπλ όκσο ζε δηαθνξεηηθά άικπνπκ, θαη ηα νπνία ζεσξνύκε σο δηαθνξεηηθά κέιε ηνπ
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ζπλόινπ νληνηήησλ ΣΡΑΓΟΤΓΗ. Ωζηόζν, ζεσξνύκε όηη δελ κπνξνύλ λα ππάξμνπλ δπν ή
πεξηζζόηεξα ηξαγνύδηα κε ηνλ ίδην ηίηιν κέζα ζην ίδην άικπνπκ. Γηα ην ιόγν απηό ν
ζπγθεθξηκέλνο ηύπνο νληνηήησλ είλαη αδύναηορ θαζώο θάζε νληόηεηα απηνύ ηνπ ηύπνπ
πξνζδηνξίδεηαη κνλαδηθά κόλν ζε ζπλδπαζκό κε κηα νληόηεηα ηνπ ηύπνπ ΑΛΜΠΟΤΜ κε ηελ
νπνία ζρεηίδεηαη. Τν γλώξηζκα Σίηλορ είλαη κεξηθό θιεηδί. Επίζεο γηα θάζε ηξαγνύδη
θπιάζζεηαη ην γλώξηζκα ηισοςπγόρ.
 ΜΟΤΗΚΟ_ΟΡΓΑΝΟ. Τα κνπζηθά όξγαλα πνπ αλήθνπλ ζηελ εηαηξία θαη ρξεζηκνπνηνύληαη
από δηάθνξνπο κνπζηθνύο θαηά ηηο εθηειέζεηο ησλ ηξαγνπδηώλ. Θεσξνύκε όηη ε εηαηξία έρεη
δώζεη έλα κνλαδηθό αλαγλσξηζηηθό ζε θάζε όξγαλν, έηζη θάζε κνπζηθό όξγαλν πξνζδηνξίδεηαη
κνλαδηθά από ην γλώξηζκα Αναγνωπιζηικό_Μοςζικού_Οπγάνος [πξσηεύνλ θιεηδί]. Επηπιένλ,
γηα θάζε όξγαλν θπιάζζνληαη ην γλώξηζκα Όνομα (θηζάξα, πηάλν, θηι.) θαη ην γλώξηζκα
Μοςζικό_Κλειδί.
 ΟΗΚΗΑ. Η θαηνηθία δηακνλήο ησλ κνπζηθώλ. Εθόζνλ κηα δηεύζπλζε αληηζηνηρεί ζε έλα
κνλαδηθό ηειέθσλν (όπσο αλαθέξεηαη ζηελ εθθώλεζε ηεο άζθεζεο), κπνξεί ην γλώξηζκα
Σηλεθωνικόρ_Απιθμόρ λα πξνζδηνξίδεη κνλαδηθά θάζε νηθία [πξσηεύνλ θιεηδί]. Αθόκε
θπιάζζεηαη ην ζύλζεην γλώξηζκα Γιεύθςνζη, πνπ αλαιύεηαη ζηα Οδόρ, Απιθμόρ, Πόλη θαη
Σασ_Κώδικάρ
 ΜΔΟ. Τα Μέζα επηθνηλσλίαο (ΜΜΕ) όπσο ξαδηνθσληθνί ζηαζκνί, ηειενπηηθνί δίαπινη,
εθεκεξίδεο θ.α. ζηα νπνία δηαθεκίδνληαη πνιιά από ηα ηξαγνύδηα πνπ παξάγεη ε εηαηξία. Τν
γλώξηζκα Όνομα δελ κπνξεί λα απνηειέζεη πξσηεύνλ θιεηδί δηόηη κπνξνύλ λα ππάξρνπλ δύν ή
πεξηζζόηεξα Μέζα πνπ λα έρνπλ θαηά ζύκπησζε ίδην όλνκα ζε δηαθνξεηηθέο ρώξεο. Έηζη ν
ζπλδπαζκόο ησλ γλσξηζκάησλ Όνομα θαη Υώπα απνηειεί πξσηεύνλ θιεηδί γηα απηό ην ζύλνιν
νληνηήησλ. Επηπιένλ, γηα θάζε Μέζν θπιάζζεηαη ην γλώξηζκα Δίδορ (π.ρ. ξαδηνθσληθό,
ηειενπηηθό, έληππν, θηι.)

ΤΝΟΛΑ ΤΥΕΣΙΕΩΝ
 Η ζπζρέηηζε ΠΑΗΕΔΗ ζπλδέεη έλα κνπζηθό κε ηα κνπζηθά όξγαλα ηα νπνία κπνξεί λα παίδεη.
Πξόθεηηαη γηα ζπζρέηηζε Ν:Μ θαζώο θάζε κνπζηθόο κπνξεί λα παίμεη κηα ζεηξά από όξγαλα –
αληίζηνηρα, θάζε κνπζηθό όξγαλν κπνξεί λα παηρζεί από αξθεηνύο κνπζηθνύο. Η ζπκκεηνρή
είλαη ολική κόλν γηα ην ζύλνιν νληνηήησλ ΜΟΤΗΚΟ_ΟΡΓΑΝΟ, δηόηη θάζε όξγαλν πξέπεη
νπσζδήπνηε λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαγσγή ηξαγνπδηώλ από ηνπιάρηζηνλ έλα κνπζηθό.
Αληίζεηα, ε ζπκκεηνρή ηνπ ζπλόινπ νληνηήησλ ΜΟΤΗΚΟ δελ είλαη νιηθή, θαζώο κπνξεί λα
ππάξρνπλ κνπζηθνί πνπ λα είλαη κόλν ηξαγνπδηζηέο.
 Η ζπζρέηηζε ΔΚΣΔΛΔΗ ζπλδέεη έλα κνπζηθό κε ηα ηξαγνύδηα ηα νπνία εξκελεύεη. Πξόθεηηαη
γηα ζπζρέηηζε Ν:Μ θαζώο θάζε κνπζηθόο κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζε πνιιά ηξαγνύδηα θαη
αληίζηνηρα θάζε ηξαγνύδη εθηειείηαη (ηξαγνπδηέηαη) από έλαλ ή πεξηζζόηεξνπο κνπζηθνύο. Η
ζπκκεηνρή είλαη ολική κόλν γηα ην ζύλνιν νληνηήησλ ΣΡΑΓΟΤΓΗ, δηόηη δελ κπνξεί λα ππάξμεη
ηξαγνύδη ρσξίο κνπζηθνύο εξκελεπηέο. Αληίζεηα, ε ζπκκεηνρή ηνπ ζπλόινπ νληνηήησλ
ΜΟΤΗΚΟ δελ είλαη νιηθή, θαζώο κπνξεί λα ππάξρνπλ κνπζηθνί πνπ λα είλαη κόλν
νξγαλνπαίθηεο.
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 Η ζπζρέηηζε ΠΑΡΑΓΩΓΖ ζπλδέεη έλα κνπζηθό παξαγσγό κε ην άικπνπκ ηνπ νπνίνπ έρεη
αλαιάβεη ηελ παξαγσγή. Σε θάζε άικπνπκ ππάξρεη αθξηβώο έλαο κνπζηθόο πνπ ελεξγεί ζαλ
Παξαγσγόο ηνπ ηξαγνπδηνύ. Φπζηθά, έλαο κνπζηθόο κπνξεί λα είλαη παξαγσγόο πνιιώλ
άικπνπκ. Σπλεπώο ε ζπζρέηηζε είλαη Ν:1. Η ζπκκεηνρή είλαη ολική κόλν γηα ην ζύλνιν
νληνηήησλ ΑΛΜΠΟΤΜ, δηόηη γηα θάζε άικπνπκ ρξεηάδεηαη έλαο παξαγσγόο. Αληίζεηα, δελ
είλαη απαξαίηεην γηα θάζε κνπζηθό λα θάλεη παξαγσγή ζε άικπνπκ, έηζη ε ζπκκεηνρή ηνπ
ζπλόινπ νληνηήησλ ΜΟΤΗΚΟ δελ είλαη νιηθή.
 Η ζπζρέηηζε ΔΜΦΑΝΗΕΔΣΑΗ ζπλδέεη έλα ηξαγνύδη κε ην άικπνπκ ζην νπνίν εκθαλίδεηαη.
Πξόθεηηαη γηα ζπζρέηηζε Ν:1 θαζώο έλα άικπνπκ ζπλήζσο πεξηέρεη πεξηζζόηεξα από έλα
ηξαγνύδηα, ελώ κηα ζπγθεθξηκέλε εθηέιεζε ηξαγνπδηνύ κπνξεί λα αλήθεη κόλν ζε έλα άικπνπκ.
Η ζπκκεηνρή θαη ησλ δπν ζπλόισλ νληνηήησλ είλαη ολική, δηόηη δελ κπνξεί λα ππάξμεη κνπζηθό
άικπνπκ ρσξίο ηξαγνύδηα θαη δελ κπνξεί λα θπθινθνξήζεη ηξαγνύδη ζηε δηζθνγξαθία ρσξίο λα
αλήθεη ζε θάπνην άικπνπκ. Η ζπζρέηηζε απηή είλαη ε πξνζδηνξίδνπζα ζπζρέηηζε ηνπ αδύλαηνπ
ηύπνπ νληνηήησλ ΣΡΑΓΟΤΓΗ.
 Η ζπζρέηηζε ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΔΗΣΑΗ ζπλδέεη θάζε κνπζηθό όξγαλν κε ηηο εθηειέζεηο
ηξαγνπδηώλ ζηηο νπνίεο έρεη ρξεζηκνπνηεζεί. Σε θάζε ηξαγνύδη κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ
πεξηζζόηεξα από έλα όξγαλα. Επίζεο, θάζε όξγαλν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε πεξηζζόηεξα
από έλα ηξαγνύδηα. Σπλεπώο ε ζπζρέηηζε είλαη Ν:Μ. Η ζπκκεηνρή θαη ησλ δύν νληνηήησλ είλαη
ολική, δηόηη γηα ηελ εγγξαθή θάζε ηξαγνπδηνύ ρξεζηκνπνηνύληαη κνπζηθά όξγαλα θαη όια ηα
κνπζηθά όξγαλα πνπ δηαζέηεη ε εηαηξία ρξεζηκνπνηνύληαη θαηά ηελ εγγξαθή ηξαγνπδηώλ.
 Η ζπζρέηηζε ΚΑΣΟΗΚΔΗ ζπλδέεη θάζε κνπζηθό κε ηνλ ηόπν θαηνηθίαο ηνπ. Οη κνπζηθνί, πνπ
είλαη θαθνπιεξσκέλνη, ζπλήζσο κνηξάδνληαη ηελ ίδηα Δηεύζπλζε. Υπάξρνπλ όκσο θαη κνπζηθνί
πνπ δνπλ κόλνη ηνπο ζε δηαθνξεηηθή Δηεύζπλζε. Πξόθεηηαη γηα ζπζρέηηζε Ν:1. Η ζπκκεηνρή θαη
ησλ δπν ζπλόισλ νληνηήησλ είλαη ολική, δηόηη θάζε κνπζηθόο κέλεη ζε θάπνηα δηεύζπλζε θαη
δελ ππάξρεη θαηαρσξεκέλε θαηνηθία ζην αξρείν ηεο εηαηξίαο πνπ λα κελ αληηζηνηρεί ζε
ηνπιάρηζηνλ έλα κνπζηθό.
 Η ζπζρέηηζε ΓΗΑΦΖΜΗΕΔΣΑΗ ζπλδέεη ηα ηξαγνύδηα πνπ δηαθεκίδνληαη ζε θάπνην Μέζν κε
ηα Μέζα ζηα νπνία δηαθεκίδνληαη. Σε θάζε Μέζν κπνξεί λα έρεη αλαηεζεί ε δηαθήκηζε
πεξηζζόηεξσλ ηνπ ελόο ηξαγνπδηώλ. Επηπιένλ θάζε ηξαγνύδη κπνξεί λα δηαθεκίδεηαη ζε
δηαθνξεηηθά Μέζα. Σπλεπώο ε ζπζρέηηζε είλαη Ν:Μ. Η ζπκκεηνρή είλαη ολική κόλν από ηελ
πιεπξά ηνπ Μέζνπ, δηόηη κπνξεί νξηζκέλα ηξαγνύδηα ηεο εηαηξίαο λα κελ δίλνληαη γηα
δηαθήκηζε. Επηπιένλ ε ζπζρέηηζε ραξαθηεξίδεηαη από ην γλώξηζκα Έναπξη θαη ην γλώξηζκα
Λήξη πνπ πξνζδηνξίδεη ην ρξνληθό δηάζηεκα θαηά ην νπνίν δηαθεκίδεηαη έλα ηξαγνύδη ζε έλα
νξηζκέλν Μέζν.
Σηελ επόκελε ζειίδα κπνξείηε λα βξείηε ην ζπλνιηθό δηάγξακκα Οληνηήησλ Σπζρεηίζεσλ
(ER-diagram).
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IΗ. ΥΔΗΑΚΟ ΜΟΝΣΔΛΟ
Σηε ζπλέρεηα κεηαηξέπνπκε ην πξνεγνύκελν δηάγξακκα νληνηήησλ-ζπζρεηίζεσλ,
ζην αληίζηνηρν ζρεζηαθό ζρήκα. Τν πξσηεύνλ θιεηδί θάζε ζρέζεο ζεκεηώλεηαη κε
έληνλα ζηνηρεία (bold) θαη ππνγξάκκηζε. Τα ππνςήθηα θιεηδηά ζεκεηώλνληαη κε
έληνλα κόλν ζηνηρεία. Είλαη ζύλεζεο θαηλόκελν ζηελ πξάμε λα κελ επηιέγνληαη
αιθαξηζκεηηθνί ή ηύπνη θεηκέλνπ σο πξσηεύνληα θιεηδηά ζηηο ζρέζεηο. Γηα ην ιόγν
παξόηη ηα γλσξίζκαηα ΑΦΜ μοςζικού, Όνομα θαη Υώπα Μέζος ή Σίηλορ
άλμποςμ, κπνξεί λα είλαη κνλαδηθά, πξνζζέηνπκε έλα πεδίν Κωδικόρ ηνπ νπνίνπ ε
ρξήζε είλαη απνδνηηθόηεξε θαη ζπλεπώο ελδείθλπηαη (indices θαη joins δνπιεύνπλ
αξθεηά θαιύηεξα πάλσ ζε αξηζκεηηθέο ηηκέο).
Αξρηθά, θάζε ηζρπξό ζύλνιν νληνηήησλ κεηαηξέπεηαη απεπζείαο ζε ζρέζε ή
ζρέζεηο.
 ΜΟΤΗΚΟ (Κωδικόρ_Μοςζικού, ΑΦΜ, Όλνκα, Επίζεην, Έηνο_Γέλλεζεο)
 ΑΛΜΠΟΤΜ (Κωδικόρ_Άλμποςμ, Σίηλορ, Ηκεξνκελία_Copyright)
 ΜΔΟ_ΔΓΓΡΑΦΖ (Κωδικόρ_Άλμποςμ, Δίδορ_μέζος)
 MAIL_ΜΟΤΗΚΟΤ (Κωδικόρ_Δπεςνηηή, Email)
 ΣΡΑΓΟΤΓΗ (Κωδικόρ_Σπαγοςδιού, Τίηινο, Όλνκα_Σηηρνπξγνύ,
Επώλπκν_Σηηρνπξγνύ)
 ΜΟΤΗΚΟ_ΟΡΓΑΝΟ (Κωδικόρ_Μοςζικού_Οπγάνος, Όλνκα,
Μνπζηθό_Κιεηδί)
 ΟΗΚΗΑ (Κωδικόρ_Οικίαρ, Σηλεθωνο, Οδόο, Αξηζκόο, Ταρ_Κώδηθαο, Πόιε)
 ΜΔΟ (Κωδικόρ_Μέζος, Όνομα, Υώπα, Είδνο)
Σεκεηώλνληαη ηα εμήο:
 Τν πιεηόηηκν γλώξηζκα Μέζο_Δγγπαθήρ ηνπ ζπλόινπ νληνηήησλ ΑΛΜΠΟΤΜ
πινπνηείηαη σο μερσξηζηή ζρέζε, ζπκπεξηιακβάλνληαο ηνλ αληίζηνηρν θσδηθό. Τν
ίδην ηζρύεη θαη γηα ην πιεηόηηκν γλώξηζκα E_mail ηνπ ζπλόινπ νληνηήησλ
ΜΟΤΗΚΟ.
Γηα ηνλ αδύλακν ηύπν νληνηήησλ ΣΡΑΓΟΤΓΗ θαη ηελ πξνζδηνξηζηηθή ηνπ
ζπζρέηηζε ζεσξνύκε όηη ππάξρεη έλαο Κσδηθόο_Τξαγνπδηνύ ν νπνίνο είλαη κνλαδηθόο
κέζα ζην ίδην άικπνπκ, αιιά όρη κνλαδηθόο θαη κεηαμύ όισλ ησλ άικπνπκ πνπ
θπθινθνξεί ε εηαηξία. Έηζη έρνπκε:
 ΣΡΑΓΟΤΓΗ (Κωδικόρ_Σπαγοςδιού, Κωδικόρ_Άλμποςμ, Τίηινο,
Όλνκα_Σηηρνπξγνύ, Επώλπκν_Σηηρνπξγνύ)
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Τέινο, ρεηξηδόκαζηε ηηο ζπζρεηίζεηο ηνπ ER δηαγξάκκαηνο.
 ΔΚΣΔΛΔΗ (Κωδικόρ_Μοςζικού, Κωδικόρ_Σπαγοςδιού, Κωδικόρ_Άλμποςμ)
 ΠΑΗΕΔΗ (Κωδικόρ_Μοςζικού, Κωδικόρ_Μοςζικού_Οπγάνος,)
 ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΔΗΣΑΗ (Κωδικόρ_Μοςζικού_Οπγάνος,
Κωδικόρ_Σπαγοςδιού, Κωδικόρ_Άλμποςμ)
 ΓΗΑΦΖΜΗΕΔΣΑΗ (Κωδικόρ_Σπαγοςδιού, Κωδικόρ_Άλμποςμ,
Κωδικόρ_Μέζος, Έλαξμε, Λήμε)
 Παξαηεξνύκε όηη ζε όιεο ηηο ζπζρεηίζεηο ΔΚΣΔΛΔΗ, ΠΑΗΕΔΗ,
ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΔΗΣΑΗ θαη ΓΗΑΦΖΜΗΕΔΣΑΗ ην πξσηεύνλ θιεηδί θαηαζθεπάδεηαη
όπσο ήηαλ αλακελόκελν από ηελ έλσζε ησλ θιεηδηώλ ησλ νληνηήησλ πνπ κεηέρνπλ.
 Γηα ηε ζπζρέηηζε ΔΜΦΑΝΗΕΔΣΑΗ δελ δεκηνπξγνύκε θαηλνύξγηα ζρέζε,
εθόζνλ απηή είλαη πξνζδηνξηζηηθή ζπζρέηηζε ηνπ αδύλαηνπ ζπλόινπ νληνηήησλ
ΣΡΑΓΟΤΓΗ.
Γηα ηελ Ν:1 ζπζρέηηζε ΔΜΦΑΝΗΕΔΣΑΗ ε ζπκκεηνρή ηνπ ζπλόινπ νληνηήησλ
ΣΡΑΓΟΤΓΗ είλαη νιηθή, δει. γηα παξάδεηγκα δελ ππάξρεη ηξαγνύδη πνπ λα κελ
αλήθεη ζε θάπνην άικπνπκ. Καηά ζπλέπεηα κπνξνύκε εύθνια λα ζπγρσλεύζνπκε ηε
ζρέζε ΔΜΦΑΝΗΕΔΣΑΗ κε ηε ζρέζε ΣΡΑΓΟΤΓΗ. Επεηδή ε ζπζρέηηζε
ΔΜΦΑΝΗΕΔΣΑΗ δελ πεξηέρεη θάπνην επηπιένλ γλώξηζκα, ε ζρέζε ΣΡΑΓΟΤΓΗ
παξακέλεη όπσο δηαηππώζεθε παξαπάλσ.
Επηπιένλ, γηα ηελ Ν:1 ζπζρέηηζε ΠΑΡΑΓΩΓΖ ε ζπκκεηνρή ηνπ ζπλόινπ
νληνηήησλ ΑΛΜΠΟΤΜ είλαη νιηθή, εθόζνλ θάζε άικπνπκ ρξεηάδεηαη αθξηβώο έλα
παξαγσγό. Καηά ζπλέπεηα κπνξνύκε επίζεο λα ζπγρσλεύζνπκε ηε ζρέζε
ΠΑΡΑΓΩΓΖ κε ηε ζρέζε ΑΛΜΠΟΤΜ, πξνζζέηνληαο ην μέλν θιεηδί
Κωδικόρ_Μοςζικού πνπ πξνζδηνξίδεη ηνλ παξαγσγό ηνπ άικπνπκ. Επνκέλσο ε
ζρέζε ΑΛΜΠΟΤΜ γίλεηαη:
 ΑΛΜΠΟΤΜ (Κωδικόρ_Άλμποςμ, Σίηλορ, Ηκεξνκελία_Copyright,
Κσδηθόο_Μνπζηθνύ)
Όκνηα, γηα ηελ Ν:1 ζπζρέηηζε ΚΑΣΟΗΚΔΗ ε ζπκκεηνρή ηνπ ζπλόινπ
νληνηήησλ ΜΟΤΗΚΟ είλαη νιηθή, εθόζνλ θάζε κνπζηθόο δηακέλεη ζε κηα νηθία.
Καηά ζπλέπεηα κπνξνύκε λα ζπγρσλεύζνπκε ηε ζρέζε ΚΑΣΟΗΚΔΗ κε ηε ζρέζε
ΜΟΤΗΚΟ, πξνζζέηνληαο ην μέλν θιεηδί Κωδικόρ_Οικίαρ πνπ πξνζδηνξίδεη ηελ
θαηνηθία ηνπ κνπζηθνύ. Επνκέλσο ε ζρέζε ΜΟΤΗΚΟ γίλεηαη:
 ΜΟΤΗΚΟ (Κωδικόρ_Μοςζικού, ΑΦΜ, Όλνκα, Επίζεην, Έηνο_Γέλλεζεο,
Κσδηθόο_Οηθίαο)
Σην ζρεζηαθό ζρήκα πνπ κόιηο νινθιεξώζεθε δελ είλαη δπλαηόλ λα
απεηθνληζηνύλ θάπνηνη δνκηθνί πεξηνξηζκνί, εκθαλείο όκσο ζην δηάγξακκα
νληνηήησλ-ζπζρεηίζεσλ:
• Ο βαζκόο απεηθόληζεο, δειαδή πόζεο νληόηεηεο δηαζπλδένληαη κε άιιεο ζε
θάπνηα ζπζρέηηζε.
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•
•
•

Οη πεξηνξηζκνί ζπκκεηνρήο κηαο νληόηεηαο ζε κηα ζπζρέηηζε (ι.ρ. νιηθή
ζπκκεηνρή).
Τπρόλ εμεηδηθεύζεηο ή γεληθεύζεηο νληνηήησλ (θιάζε-ππνθιάζε) θαη ε αληίζηνηρε
θάιπςε (πιήξεο, κεξηθή).
Αδύλακα ζύλνια νληνηήησλ.

Από ηελ άιιε πιεπξά, ζην ζρεζηαθό ζρήκα κπνξνύλ λα δεισζνύλ πεξηνξηζκνί
αλαθνξάο κε μέλα θιεηδηά, ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη ζα ρξεζηκνπνηεζεί κηα
δηαγξακκαηηθή κνξθή γηα ην ζρήκα, ζαλ θη απηή πνπ παξαηίζεηαη ζηελ επόκελε
ζειίδα.
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ΜΟΤΘΚΟ

ΟΘΚΘΑ
PK

Κωδικός_Οικίας
Τηλέθωνο
Οδόρ
Απιθμόρ
Σασ. Κώδικαρ
Πόλη

PK

FK1

ΠΑΘΖΕΘ

Κωδικός_Μοσζικού
PK,FK1
PK,FK2

ΑΦΜ
Όνομα
Επώνςμο
Κωδικόρ_Οικίαρ
Έηορ_Γέννηζηρ

Κωδικός_Μοσζικού
Κωδικός_Μοσζικού_Οργάνοσ

E_mail
PK,FK1
PK

Κωδικός_Μοσζικού
E_mail

ΕΚΣΕΛΕΘ
PK,FK1
PK,FK2
PK,FK2

ΑΛΜΠΟΤΜ
PK

Κωδικός_άλμποσμ

FK1

Τίηλος
Ημεπομηνία_copyright
Κωδικόρ_Μοςζικού (παπαγωγόρ)

Κωδικός_άλμποσμ
Δίδος μέζοσ

ΜΟΤΘΚΟ ΟΡΓΑΝΟ
PK

Κωδικός_Μοσζικού_Οργάνοσ
Όνομα
Μοςζικό_κλειδί

ΣΡΑΓΟΤΔΘ
PK
PK,FK1

Κωδικός_ηραγοσδιού
Κωδικός_άλμποσμ
Σίηλορ
Όνομα_ηισοςπγού
Επώνςμο_ηισοςπγού

ΥΡΗΘΜΟΠΟΘΗΣΑΘ
PK,FK1
PK,FK2
PK,FK2

Κωδικός_μοσζικού_οργάνοσ
Κωδικός_άλμποσμ
Κωδικός_ηραγοσδιού

ΔΘΑΦΗΜΘΖΕΣΑΘ

ΜΕΟ ΕΓΓΡΑΦΗ
PK,FK1
PK

Κωδικός_Μοσζικού
Κωδικός_άλμποσμ
Κωδικός_ηραγοσδιού

PK,FK1
PK,FK1
PK,FK2

Κωδικός_ηραγοσδιού
Κωδικός_άλμποσμ
Κωδικός_Μέζοσ
Έναπξη
Λήξη

ΜΕΟ
PK

Κωδικός_Μέζοσ
Όνομα
Υώπα
Είδορ
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