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1. ΜΟΝΣΔΛΟ ΟΝΣΟΣΖΣΩΝ-ΤΥΔΣΖΔΩΝ 
 

Σηελ  εθθώλεζε  ηεο  άζθεζεο  δίλνληαη  όιεο  νη  βαζηθέο  ιεηηνπξγηθέο  απαηηήζεηο 

θαη πξνδηαγξαθέο γηα ην ζρεδηαζκό κηαο βάζεο δεδνκέλσλ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ 

εξγαζηώλ ηεο αιπζίδαο θαξκαθείσλ Prescriptions-R-X. Εμεηδηθεύνληαο θαη -θαηά 

πεξίπησζε- επεθηείλνληαο απηνύο ηνπο θαλόλεο, είλαη δπλαηόλ λα νξηζηνύλ ηα 

αθόινπζα ζύλνια νληνηήησλ θαη ζπζρεηίζεσλ: 

 

ΣΥΝΟΛΑ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ 

 

 ΑΘΔΝΖ (PATIENT). Οη αζζελείο ζηνπο νπνίνπο ζπληαγνγξαθνύληαη 

θάξκαθα. Κάζε έλαο αζζελήο πξνζδηνξίδεηαη κνλαδηθά από έλαλ θσδηθό αζζελνύο 

(PatientId) [πξσηεύνλ θιεηδί]. Επηπιένλ, έρεη σο ζύλζεην γλώξηζκα ην 

νλνκαηεπώλπκν (FullName), ην νπνίν απνηειείηαη από ην όλνκα (FirstName) θαη ην 

επώλπκν (LastName). Αθόκε, έρεη σο ζύλζεην γλώξηζκα ηε δηεύζπλζε επηθνηλσλίαο 

(Address), ε νπνία απνηειείηαη από ηελ πόιε (Town), ηελ νδό (StreetName), ηνλ 

αξηζκό (Number) θαη ηνλ ηαρπδξνκηθό θώδηθα (PostalCode). Τέινο, ραξαθηεξίδεηαη 

από ην γλώξηζκα ειηθία (Age). 

 

 ΓΗΑΣΡΟ (DOCTOR). Οη γηαηξνί πνπ ζπληαγνγξαθνύλ θάξκαθα θαη 

παξαθνινπζνύλ ηνπο αζζελείο. Κάζε έλαο γηαηξόο πξνζδηνξίδεηαη κνλαδηθά από έλαλ 

θσδηθό γηαηξνύ (DoctorId) [πξσηεύνλ θιεηδί]. Επηπιένλ, έρεη σο ζύλζεην γλώξηζκα 

ην νλνκαηεπώλπκν (FullName), ην νπνίν απνηειείηαη από ην όλνκα (FirstName) θαη 

ην επώλπκν (LastName). Αθόκε, ραξαθηεξίδεηαη από ην γλώξηζκα εηδηθόηεηα 

(Speciality) θαη ηα ρξόληα εκπεηξίαο (ExperienceYears). 

 



 ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ (PHARMACEUTICAL COMPANY). Οη 

θαξκαθεπηηθέο εηαηξίεο από ηηο νπνίεο ηα θαξκαθεία πξνκεζεύνληαη θάξκαθα. Κάζε 

θαξκαθεπηηθή εηαηξία πξνζδηνξίδεηαη κνλαδηθά από έλαλ θσδηθό εηαηξίαο 

(PharmaceuticalCompanyId) [πξσηεύνλ θιεηδί]. Επηπιένλ, έρεη σο γλώξηζκα ην 

όλνκα (Name) ηεο εηαηξίαο. Θεσξώληαο όηη θάζε εηαηξία έρεη κνλαδηθό όλνκα, ηόηε 

ην αληίζηνηρν γλώξηζκα είλαη ππνςήθην θιεηδί. Αθόκε, έρεη σο γλώξηζκα έλα 

ηειέθσλν επηθνηλσλίαο (PhoneNumber). Θεσξώληαο όηη ππάξρεη έλα ηειέθσλν, ην 

αληίζηνηρν γλώξηζκα δελ πινπνηείηαη σο πιεηόηηκν. 

 

 ΦΑΡΜΑΚΟ (DRUG). Τα θάξκαθα πνπ παξάγνληαη από ηηο θαξκαθεπηηθέο 

εηαηξίεο. Κάζε θάξκαθν πξνζδηνξίδεηαη κνλαδηθά από έλαλ θσδηθό θαξκάθνπ 

(DrugId) [πξσηεύνλ θιεηδί]. Επηπιένλ, έρεη ηα εμήο γλσξίζκαηα: ην όλνκα (Name) 

θαη ηε θόξκνπια/ζύζηαζε (Formula) ηνπ θαξκάθνπ. Δεδνκέλνπ όηη ε εκπνξηθή 

νλνκαζία θάζε θαξκάθνπ είλαη κνλαδηθή, ην αληίζηνηρν γλώξηζκα είλαη ππνςήθην 

θιεηδί. 

 

 ΦΑΡΜΑΚΔΗΟ (PHARMACY). Τα θαξκαθεία ηεο αιπζίδαο. Κάζε θαξκαθείν 

πξνζδηνξίδεηαη κνλαδηθά από έλαλ θσδηθό θαξκαθείνπ (PharmacyId) [πξσηεύνλ 

θιεηδί]. Επηπιένλ, έρεη σο γλώξηζκα ην όλνκα (Name) ηνπ θαξκαθείνπ. Θεσξώληαο 

όηη θάζε θαξκαθείν έρεη κνλαδηθό όλνκα, ην αληίζηνηρν γλώξηζκα είλαη ππνςήθην 

θιεηδί. Αθόκε, έρεη ην ζύλζεην γλώξηζκα δηεύζπλζε επηθνηλσλίαο (Address), ε νπνία 

απνηειείηαη από ηελ πόιε (Town), ηελ νδό (StreetName), ηνλ αξηζκό (Number) θαη 

ηνλ ηαρπδξνκηθό θώδηθα (PostalCode). Τέινο, έρεη σο γλώξηζκα έλα ηειέθσλν 

επηθνηλσλίαο (PhoneNumber). 

 

ΣΥΝΟΛΑ ΣΥΣΦΕΤΙΣΕΩΝ 

 

 Η ζπζρέηηζε ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΔΗΣΑΗ (SEEN BY) ζπλδέεη έλαλ αζζελή κε έλα 

γηαηξό ν νπνίνο ηνλ επηβιέπεη. Κάζε αζζελήο έρεη έλα γηαηξό πνπ ηνλ παξαθνινπζεί 

θαη θάζε γηαηξόο έρεη ηνπιάρηζηνλ έλαλ αζζελή. Σπλεπώο, ε ζπζρέηηζε έρεη ολική 

ζπκκεηνρή ησλ αζζελώλ θαη ησλ γηαηξώλ. Επηπιένλ, έλαο αζζελήο κπνξεί λα 

παξαθνινπζείηαη από έλαλ κόλν γηαηξό, ελώ ν ίδηνο γηαηξόο κπνξεί λα παξαθνινπζεί 

πνιινύο αζζελείο. Σπλεπώο, ε ζπζρέηηζε είλαη 1:Ν. 

 

 Η ζπζρέηηζε ΠΟΤΛΑΔΗ (SELL) ζπλδέεη έλα θαξκαθείν κε ηα θάξκαθα ηα νπνία 

έρεη πξνο πώιεζε. Θεσξνύκε όηη θάζε θαξκαθείν έρεη πξνο πώιεζε θάξκαθα, ελώ 

θάπνην θάξκαθν κπνξεί λα κελ είλαη δηαζέζηκν ζε θαλέλα από ηα θαξκαθεία. 

Σπλεπώο, ε ζπζρέηηζε έρεη ολική ζπκκεηνρή ησλ θαξκαθείσλ θαη μερική ζπκκεηνρή 

ησλ θαξκάθσλ. Επηπιένλ, έλα θαξκαθείν έρεη πξνο πώιεζε πνιιά θάξκαθα θαη έλα 

θάξκαθν κπνξεί λα πσιείηαη ζε πνιιά θαξκαθεία. Σπλεπώο, ε ζπζρέηηζε είλαη Ν:Μ. 

Αθόκε, ε ζπζρέηηζε πξνζδηνξίδεηαη από ην γλώξηζκα ηηκή (Price) ζηελ νπνία θάζε 

θαξκαθείν πνπιά έλα θάξκαθν. 

 

 Η ζπζρέηηζε ΚΑΣΑΚΔΤΑΕΔΗ (MAKE) ζπλδέεη έλα θάξκαθν κε ηε 

θαξκαθεπηηθή εηαηξία πνπ ην παξάγεη. Κάζε θάξκαθν παξάγεηαη ζε κηα 

θαξκαθεπηηθή εηαηξία, αιιά κηα θαξκαθεπηηθή εηαηξία κπνξεί λα κελ θηηάρλεη 

θάπνην από ηα θαηαγεγξακκέλα θάξκαθα. Σπλεπώο, ε ζπζρέηηζε έρεη ολική 

ζπκκεηνρή ησλ θαξκάθσλ θαη μερική ζπκκεηνρή ησλ θαξκαθεπηηθώλ εηαηξηώλ. 

Επηπιένλ, έλα θάξκαθν παξάγεηαη από κηα θαξκαθεπηηθή εηαηξία, ελώ κηα 

θαξκαθεπηηθή εηαηξία παξάγεη πνιιά θάξκαθα. Σπλεπώο, ε ζπζρέηηζε είλαη 1:Ν. 



 

 Η ζπζρέηηζε ΤΝΣΑΓΟΓΡΑΦΖΖ (PRESCRIPTION) ζπλδέεη έλαλ αζζελή, 

κε έλα γηαηξό θαη ην θάξκαθν πνπ ηνπ ζπληαγνγξαθεί. Απνηειεί κηα ηξηπιή 

ζπζρέηηζε. Γηα έλαλ αζζελή κπνξεί λα κελ ππάξρεη θάπνηα ζπληαγνγξάθεζε, 

αληίζηνηρα έλαο γηαηξόο κπνξεί λα κελ έρεη ζπληαγνγξαθήζεη ζε θάπνηνλ αζζελή, θαη 

έλα θάξκαθν κπνξεί λα κελ έρεη ζπληαγνγξαθεζεί από θάπνην γηαηξό ζε θάπνηνλ 

αζζελή. Σπλεπώο, ε ζπζρέηηζε έρεη μερική ζπκκεηνρή ησλ αζζελώλ, ησλ γηαηξώλ 

θαη ησλ θαξκάθσλ. Επηπιένλ, έλαο αζζελήο κπνξεί λα έρεη ζπληαγνγξάθεζε από 

πνιινύο γηαηξνύο θαη γηα πνιιά θάξκαθα, έλαο γηαηξόο κπνξεί λα έρεη 

ζπληαγνγξαθήζεη ζε πνιινύο αζζελείο πνιιά θάξκαθα θαη έλα θάξκαθν λα έρεη 

ζπληαγνγξαθεζεί ζε πνιινύο αζζελείο από πνιινύο γηαηξνύο. Σπλεπώο, ε ζπζρέηηζε 

είλαη Ν:Μ:Κ. Αθόκε, ραξαθηεξίδεηαη από ηα αθόινπζα γλσξίζκαηα: ηελ εκεξνκελία 

ζπληαγνγξάθεζεο (Date) θαη ηελ πνζόηεηα ηνπ θαξκάθνπ (Quantity) πνπ 

ζπληαγνγξαθήζεθε. Να ζεκεησζεί όηη αλ έλαο γηαηξόο ζπληαγνγξαθήζεη έλα 

θάξκαθν ζηνλ ίδην αζζελή πάλσ από κηα θνξά, ηόηε ε πην πξόζθαηε 

ζπληαγνγξάθεζε θαηαγξάθεηαη. 

 

 Η ζπζρέηηζε ΔΥΔΗ ΤΜΒΟΛΑΗΟ (CONTRACT) ζπλδέεη κηα θαξκαθεπηηθή 

εηαηξία κε έλα θαξκαθείν κε ην νπνίν ζπλεξγάδεηαη. Θεσξνύκε όηη θάζε θαξκαθείν 

έρεη ζπκβόιαην κε θάπνηα εηαηξία, γηα λα πξνκεζεύεηαη ηα θάξκαθά ηνπ, θαη θάζε 

θαξκαθεπηηθή εηαηξία πνπ θαηαρσξείηαη έρεη ζπκβόιαην κε θάπνην από ηα 

θαξκαθεία. Σπλεπώο, ε ζπζρέηηζε έρεη ολική ζπκκεηνρή ησλ θαξκαθείσλ θαη ησλ 

θαξκαθεπηηθώλ εηαηξηώλ. Επηπιένλ, έλα θαξκαθείν κπνξεί λα έρεη ζπκβόιαηα κε 

πνιιέο εηαηξίεο θαη κηα εηαηξία λα έρεη ζπκβόιαηα κε πνιιά θαξκαθεία. Σπλεπώο, ε 

ζπζρέηηζε είλαη Ν:Μ. Αθόκε, ραξαθηεξίδεηαη από ηα αθόινπζα γλσξίζκαηα: ηελ 

εκεξνκελία έλαξμεο (StartDate) θαη ηελ εκεξνκελία ιήμεο (EndDate) ηνπ 

ζπκβνιαίνπ, ην θείκελν πνπ ζπκθσλήζεθε (Text) θαη ηνλ επόπηε (Supervisor) πνπ 

επηηεξεί ην ζπκβόιαην. Να ζεκεησζεί όηη αλ έλα θαξκαθείν ππνγξάςεη ζπκβόιαην κε 

ηελ ίδηα εηαηξία πάλσ από κηα θνξά, ηόηε ην πην πξόζθαην ζπκβόιαην θαηαγξάθεηαη. 

 

Σηελ επόκελε ζειίδα κπνξείηε λα βξείηε ην ζπλνιηθό δηάγξακκα Οληνηήησλ-

Σπζρεηίζεσλ (ER-diagram). 

 

 

 

 





2. ΥΔΗΑΚΟ ΜΟΝΣΔΛΟ 

 

Με βάζε ην πξνεγνύµελν δηάγξαµµα νληνηήησλ-ζπζρεηίζεσλ, µπνξεί λα γίλεη ε 

µεηαηξνπή ζην ζρεζηαθό ζρήµα. Τα θιεηδηά ζεµεηώλνληαη µε έληνλα ζηνηρεία (bold) 

θαη ππνγξάµµηζε. 

 

Κάζε ηζρπξό ζύλνιν νληνηήησλ µεηαηξέπεηαη απεπζείαο ζε ζρέζε. 

 

 Patient (PatientId, FirstName, LastName, Town, StreetName, Number, 

PostalCode, Age) 

 

 Doctor (DoctorId, FirstName, LastName, Speciality, ExperienceYears) 

 

 PharmaceuticalCompany (PharmaceuticalCompanyId, Name, PhoneNumber) 

 

 Drug (DrugId, Name, Formula) 

 

 Pharmacy (PharmacyId, Name, Town, StreetName, Number, PostalCode, 

PhoneNumber) 

 

Σεκεηώλεηαη όηη ην ζύλζεην γλώξηζκα Address αληηθαζίζηαηαη κε ηα ζπζηαηηθά ηνπ. 

 

Γηα ηα ζύλνια ζπζρεηίζεσλ έρνπκε: 

 

 SeenBy (PatientId, DoctorId) 

 

 Sell (PharmacyId, DrugId, Price) 

 

 Make (DrugId, PharmaceuticalCompanyId) 

 

 Prescription (PatientId, DoctorId, DrugId, Date, Quantity) 

 

 Contract (PharmacyId, PharmaceuticalCompanyId, StartDate, EndDate, Text, 

Supervisor) 

 

Παξαηεξνύκε όηη ην ζύλνιν ζπζρεηίζεσλ SeenBy είλαη 1:Ν θαη ζπλεπώο 

δεκηνύξγεζε ζρέζε κε πξσηεύνλ θιεηδί απηό ηνπ ζπλόινπ νληνηήησλ πνπ κεηέρεη 

ζηε ζπζρέηηζε κε βαζκό πιεζηθόηεηαο Ν (Patient). Επηπιένλ, ην ζύλνιν νληνηήησλ 

"από ηε κεξηά" κε πιεζηθόηεηα Ν (Patient) έρεη νιηθή ζπκκεηνρή. Σπλεπώο, νη 

ζρέζεηο Patient θαη SeenBy κπνξνύλ λα ζπλδπαζηνύλ θαη λα αληηθαηαζηαζνύλ από 

ηελ πξνθύπηνπζα ζρέζε πνπ είλαη ε αθόινπζε: 

 

 Patient (PatientId, FirstName, LastName, Town, StreetName, Number, 

PostalCode, Age, DoctorId) 

 

Αληίζηνηρα ηζρύεη όηη ην ζύλνιν ζπζρεηίζεσλ Make είλαη 1:Ν θαη ην ζύλνιν 

νληνηήησλ "από ηε κεξηά" κε πιεζηθόηεηα Ν (Drug) έρεη νιηθή ζπκκεηνρή. Σπλεπώο, 

νη ζρέζεηο Make θαη Drug κπνξνύλ λα ζπλδπαζηνύλ θαη λα αληηθαηαζηαζνύλ από ηελ 

πξνθύπηνπζα ζρέζε πνπ είλαη ε αθόινπζε: 

 



 Drug (DrugId, Name, Formula, PharmaceuticalCompanyId) 

 

Σην ζρεζηαθό ζρήµα πνπ µόιηο νινθιεξώζεθε δελ είλαη δπλαηόλ λα απεηθνληζηνύλ 

θάπνηνη δνµηθνί πεξηνξηζµνί, εµθαλείο όµσο ζην δηάγξαµµα νληνηήησλ-

ζπζρεηίζεσλ: 

• Ο  βαζµόο  απεηθόληζεο,  δειαδή  πόζεο  νληόηεηεο  δηαζπλδένληαη  µε  άιιεο  ζε 

θάπνηα ζπζρέηηζε. 

• Οη  πεξηνξηζµνί  ζπµµεηνρήο  µηαο  νληόηεηαο  ζε  µηα  ζπζρέηηζε  (ι.ρ.  νιηθή 

ζπµµεηνρή). 

• Τπρόλ εμεηδηθεύζεηο ή γεληθεύζεηο νληνηήησλ (θιάζε-ππνθιάζε) θαη ε αληίζηνηρε 

θάιπςε (πιήξεο, µεξηθή). 

•    Αδύλαµα ζύλνια νληνηήησλ. 

 

Από ηελ άιιε πιεπξά, ζην ζρεζηαθό ζρήµα µπνξνύλ λα δεισζνύλ πεξηνξηζµνί 

αλαθνξάο µε μέλα θιεηδηά, ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη ζα ρξεζηµνπνηεζεί µηα 

δηαγξαµµαηηθή µνξθή γηα ην ζρήµα, ζαλ θη απηή πνπ παξαηίζεηαη ζηελ επόµελε 

ζειίδα. 

 

 



 


