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ΥΔΓΙΑΜΟΙ ΒΑΔΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ          

 

Η αιπζίδα θαξκαθείσλ Prescriptions-R-X ζαο δεηά λα αλαπηύμεηε κηα Βάζε Γεδνκέλσλ γηα 

ηηο εξγαζίεο ηεο. Μεηά από κηα ζεηξά ζπλεληεύμεσλ κε ζηειέρε ηεο Prescriptions-R-X 

ζπιιέμαηε ηηο παξαθάησ πιεξνθνξίεο: 

 

 Κάζε αζζελήο αλαγλσξίδεηαη από έλαλ θσδηθό αζζελνύο, θαη επηπιένλ θαηαγξάθεηαη 

γηα απηόλ ην όλνκα, ε δηεύζπλζε θαη ε ειηθία. 

 Κάζε γηαηξόο αλαγλσξίδεηαη από έλαλ θσδηθό γηαηξνύ, θαη θαηαγξάθεηαη γηα απηόλ 

ην όλνκα, ε εηδηθόηεηα θαη ηα ρξόληα εκπεηξίαο. 

 Κάζε θαξκαθεπηηθή εηαηξία από ηελ νπνία πξνκεζεύνληαη θάξκαθα αλαγλσξίδεηαη 

από έλαλ θσδηθό εηαηξίαο, θαη επηπιένλ θαηαγξάθεηαη ην όλνκα θαη έλα ηειέθσλν 

επηθνηλσλίαο. 

 Κάζε θάξκαθν θαηαζθεπάδεηαη από κηα θαξκαθεπηηθή εηαηξία, θαη έλαο θσδηθόο 

θαξκάθνπ ραξαθηεξίδεη ην θάξκαθν κνλαδηθά. Δπηπιένλ, θαηαγξάθεηαη ην όλνκα 

θαη ε θόξκνπια (ζύζηαζε) ηνπ θαξκάθνπ. Δάλ ε θαξκαθεπηηθή εηαηξία δηαγξαθεί, 

δελ ρξεηάδεηαη λα θαηαγξάθνληαη πιένλ ηα πξντόληα ηεο εηαηξίαο. 

 Κάζε θαξκαθείν έρεη έλα θσδηθό θαξκαθείνπ, όλνκα, δηεύζπλζε θαη έλα ηειέθσλν 

επηθνηλσλίαο. 

 Κάζε αζζελήο έρεη έλαλ γηαηξό πνπ ηνλ παξαθνινπζεί. Κάζε γηαηξόο έρεη 

ηνπιάρηζηνλ έλαλ αζζελή. 

 Κάζε θαξκαθείν έρεη πξνο πώιεζε πνιιά θάξκαθα θαη έρεη κία ηηκή γηα ην θάζε 

έλα. Έλα θάξκαθν κπνξεί λα πσιείηαη ζε πνιιά θαξκαθεία, θαη ε ηηκή κπνξεί λα 

πνηθίιεη από ην έλα θαξκαθείν ζην άιιν. 

 Οη γηαηξνί ζπληαγνγξαθνύλ θάξκαθα γηα ηνπο αζζελείο. Έλαο γηαηξόο κπνξεί λα 

ζπληαγνγξαθεί έλα ή πεξηζζόηεξα θάξκαθα γηα πνιινύο αζζελείο, θαη έλαο αζζελήο 

κπνξεί λα ιάβεη ζπληαγέο από πνιινύο γηαηξνύο. Κάζε ζπληαγνγξάθεζε 

ραξαθηεξίδεηαη από ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία δόζεθε θαη ηελ πνζόηεηα ηνπ 

θαξκάθνπ. Μπνξείηε λα ζεσξήζεηε όηη αλ έλαο γηαηξόο ζπληαγνγξαθεί ην ίδην 

θάξκαθν γηα ηνλ ίδην αζζελή πάλσ από κία θνξά, κόλν ε ηειεπηαία ζπληαγνγξάθεζε 

ρξεηάδεηαη λα θαηαγξάθεηαη. 

 Οη θαξκαθεπηηθέο εηαηξίεο έρνπλ καθξνρξόληα ζπκβόιαηα κε ηα θαξκαθεία. Μηα 

θαξκαθεπηηθή εηαηξία κπνξεί λα ζπλεξγάδεηαη κε πνιιά θαξκαθεία, θαη έλα 

θαξκαθείν κπνξεί λα ζπλεξγάδεηαη κε πνιιέο θαξκαθεπηηθέο εηαηξίεο. Γηα θάζε 

ζπκβόιαην, πξέπεη λα θαηαγξάθεηαη ε εκεξνκελία έλαξμεο θαη ε εκεξνκελία ιήμεο 

ηνπ ζπκβνιαίνπ, θαζώο θαη ην θείκελν ηνπ ζπκβνιαίνπ. 

 Σα θαξκαθεία δηνξίδνπλ έλαλ επόπηε γηα θάζε ζπκβόιαην. Θα πξέπεη πάληα λα 

ππάξρεη έλαο επόπηεο γηα θάζε ζπκβόιαην, αιιά ν επόπηεο κπνξεί λα αιιάμεη όζν 

είλαη ζε ηζρύ ην ζπκβόιαην. 

 

 

 



1.  ΜΟΝΣΔΛΟ ΟΝΣΟΣΗΣΩΝ - ΤΥΔΣΙΔΩΝ (E-R Model)          

 

ΥΔΓΙΑΣΔ  ένα  πλήρες  διάγραμμα ονηοηήηων-ζσζτεηίζεων (E-R diagram), για ηη 

Βάζη Γεδομένων Prescriptions-R-X σπηζιμοποιώνηαρ ΑΚΡΙΒΩ και με ΤΝΔΠΔΙΑ ηην 

οπολογία ηος μαθήμαηορ (Δνδεικηικά, ζύμθωνα με ένα εκ ηων δςο πποηεινόμενων ζηο μάθημα 

ζςγγπαμμάηων). ε πεπίπηωζη πος ηο σήμα / διάγπαμμα ζαρ θαίνεηαι πεπίπλοκο,  

παποςζιάζηε ξεσωπιζηά (ζε άλλη ζελίδα)  ηα γνωπίζμαηα – attributes για ηιρ ςζσεηίζειρ και ηιρ 

Ονηόηηηερ. 

 

ην 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.  

 
Σν 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)          

 

ΥΔΓΙΑΣΔ μια ζσεζιακή Βάζη Γεδομένων πος ανηιζηοισεί ΑΚΡΙΒΩ ζηην πεπιγπαθή πος 

δόθηκε πποηγοςμένωρ και καη’ επέκηαζη ζηο διάγπαμμα ονηοηήηων – ζςζσεηίζεων πος ζηηιέηαι 

ζηο Μέπορ 1 ηηρ Άζκηζηρ,  σπηζιμοποιώνηαρ μια οπθή οπολογία.  
 

 

 

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 ή άλλο ζύζηημα ηης επιλογής ζας όπως ηο MYSQL ή 

ηο Oracle.) 

 


