
Διαδικασία σχεδιασμού Β.Δ.

Σε παλαιότερα μαθήματα είπαμε ότι πριν κατασκευάσουμε κάτι θα πρέπει πρώτα να το σχεδιάσουμε. Το 
ίδιο ισχύει και για μια Β.Δ.. Σε αυτή την ενότητα θα περιγράψουμε λίγο πιο αναλυτικά τον τρόπο 
σχεδιασμού μιας Β.Δ.. Τα βήματα είναι τα εξής:

Συλλογή των απαιτήσεων

Στην διάρκεια αυτού του βήματος οι σχεδιαστές της Β.Δ. θα πρέπει να καταλάβουν τις απαιτήσεις των 
πελατών. Δηλαδή θα πρέπει να ξεκαθαριστεί για ποιο λόγο χρειάζεται αυτή η βάση και πρώτα τι δεδομένα 
θα αποθηκεύονται,. Ας πάρουμε το παράδειγμα μιας σχολικής Β.Δ.. Μετά από συζητήσεις, ο σχεδιαστής 
της Β.Δ. και οι καθηγητές του σχολείου κατέληξαν στο ότι μέσα στην βάση δεδομένων θέλουν να 
αποθηκεύονται πληροφορίες για τους μαθητές, τους καθηγητές, τα μαθήματα, τις τάξεις, τα τμήματα, τους 
βαθμούς, τις απουσίες κ.α. Αφού γίνει κατανοητό τι δεδομένα θα αποθηκεύονται στη βάση, προχωράμε 
στο δεύτερο βήμα.

Εννοιολογική σχεδίαση

Οντότητες

Με βάση τις πληροφορίες που συλλέξαμε στο προηγούμενο βήμα σχετικά με το τι δεδομένα θα 
αποθηκεύονται στην βάση σχηματίζουμε τις οντότητες. Παρακάτω δίνουμε τον ακόλουθο ορισμό:

 Οντότητα είναι κάτι υπαρκτό το οποίο μπορούμε να ξεχωρίσουμε και ενδιαφερόμαστε να 
συλλέξουμε πληροφορίες γι’ αυτό. Αυτό το κάτι μπορεί να είναι αντικείμενο (π.χ. κινητό), πρόσωπο 
(π.χ. τραγουδιστής), γεγονός (π.χ. ποδοσφαιρικός αγώνας) ή οτιδήποτε άλλο θεωρούμε εμείς ότι 
έχει σημασία. Η οντότητα αντιστοιχεί στην έννοια της εγγραφής που αναφέρθηκε στα αρχεία.

Στο παράδειγμα της σχολικής Β.Δ. οι οντότητες μπορεί να είναι οι εξής: Μαθητές, Καθηγητές, Μαθήματα, 
Τάξεις, Τμήματα, Βαθμοί, Απουσίες κτλ. Έτσι όπως ορίσαμε όμως μέχρι τώρα τις οντότητες βλέπουμε 
πως είναι κάτι πολύ αφηρημένο. Δηλαδή αναφερόμαστε γενικά σε μαθητές και όχι σε συγκεκριμένους 
μαθητές, γενικά σε μαθήματα και όχι σε συγκεκριμένα μαθήματα κτλ. Οπότε στην συνέχεια αυτού του 
βήματος πρέπει να προσδιορίσουμε πιο συγκεκριμένα τις οντότητες και για να γίνει αυτό θα πρέπει να 
αναφερθούμε στις ιδιότητές της κάθε οντότητας. Παρακάτω δίνουμε τον ακόλουθο ορισμό:

Ιδιότητες οντοτήτων

 Ιδιότητες  μιας οντότητας είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που περιγράφουν μια οντότητα. Οι 
ιδιότητες μιας οντότητας χρησιμεύουν ώστε να ξεχωρίζουν μεταξύ τους τα “στοιχεία” (αντικείμενα, 
πρόσωπα, γεγονότα κτλ.) που ανήκουν στην οντότητα. Όπως θα δούμε παρακάτω μια ιδιότητα 
μπορεί να παίρνει υποχρεωτικά ή όχι κάποια τιμή.

 Οι ιδιότητες αντιστοιχούν στην έννοια του πεδίου που αναφέρθηκε στα αρχεία. Στιγμιότυπα 
οντοτήτων

Για να κατανοήσουμε καλύτερα τα παραπάνω ας πάμε πάλι στο παράδειγμα της σχολικής βάσης και ας 
πάρουμε την οντότητα Μαθητές. Έστω ότι οι ιδιότητες αυτής της οντότητας είναι το όνομα, το επώνυμο και 
η ημερομηνία γέννησης. Ας δώσουμε τώρα τιμές σε αυτές τις ιδιότητες:

1. Μαρία          Παπαναστασίου          15/07/1998    

2. Κώστας       Χατζηλάμπρου             22/03/1999



Τώρα λοιπόν δεν έχουμε μια αφηρημένη έννοια μαθητή, αλλά συγκεκριμένους μαθητές που ξεχωρίζουν 
μεταξύ τους.  Παρόλαυτά και οι δύο μαθητές ανήκουν στην οντότητα Μαθητές αφού έχουν τις ιδιότητες 
της συγκεκριμένης οντότητας (όνομα, επώνυμο, ημερομηνία γέννησης). Γι’  αυτό τον λόγο λέμε ότι  ο κάθε 
μαθητής του σχολείου αποτελεί ένα στιγμιότυπο της οντότητας Μαθητές. Έχουμε λοιπόν τον ακόλουθο 
ορισμό:

 Στιγμιότυπο μιας οντότητας ονομάζουμε το κάθε διαφορετικό “στοιχείο” της οντότητας που μπορεί 
να εμφανιστεί και να έχει τις ιδιότητές της.

Αφού καταλάβαμε τις έννοιες της οντότητας και των ιδιοτήτων της, το επόμενο βήμα είναι να 
προσδιορίσουμε με μεγαλύτερη λεπτομέρεια την κάθε ιδιότητα. Δηλαδή να αναφερθούμε στον τύπο της 
και στις τιμές που μπορεί να πάρει. Ας επιστρέψουμε στο προηγούμενο παράδειγμα όπου δώσαμε στην 
οντότητα Μαθητές τρεις ιδιότητες: το όνομα, το επώνυμο και την ηλικία. Η ανάλυση των ιδιοτήτων φαίνεται 
στον παρακάτω πίνακα:

Οντότητα Μαθητές
Ιδιότητες Τύπος Τιμές
Όνομα Αλφαβητικός (μέχρι 10 χαρακτήρες) Αλφαβητικοί χαρακτήρες

Επώνυμο Αλφαβητικός (μέχρι 15 χαραχτήρες) Αλφαβητικοί χαρακτήρες
Ηλικία Ημερομηνίας Ημερομηνίες

Κλειδιά

Ας πάρουμε τώρα τέσσερα διαφορετικά στιγμιότυπα  της οντότητας Μαθητής:

‘Ονομα Επώνυμο Ημερομηνία γέννησης
Μαρία Παπαναστασίου 15/07/1998

Κώστας Χατζηλάμπρου 22/03/1999
Άγγελος Βερύκιος 15/07/1998

Είπαμε προηγουμένως ότι τα στιγμιότυπα, δηλαδή οι συγκεκριμένοι μαθητές, της οντότητας θα πρέπει να 
ξεχωρίζουν μεταξύ τους. Στον παραπάνω πίνακα βλέπουμε ότι κάθε μαθητής διαφέρει και ως προς το 
όνομα και ως προς το επώνυμο. Αν λοιπόν θέλαμε να ζητήσουμε από την Β.Δ. όλα τα στοιχεία ενός 
μαθητή με το τάδε όνομα ή το τάδε επώνυμο, τότε αυτή θα μας επέστρεφε όντως έναν μόνο μαθητή αφού 
δεν υπάρχουν δύο μαθητές με το ίδιο όνομα ή το ίδιο επώνυμο. Από τον παραπάνω πίνακα βλέπουμε 
επίσης ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει για την ιδιότητα Ημερομηνία γέννησης. Για παράδειγμα αν ζητούσαμε όλα 
τα στοιχεία συγκεκριμένου μαθητή (έστω ότι ξεχάσαμε το ονοματεπώνυμό του) που έχει γεννηθεί στις 
15/07/1998 τότε η Β.Δ. θα μας επέστρεφε δύο μαθητές, αφού δύο από αυτούς έχουν την ίδια ημερομηνία 
γέννησης. Ας δούμε τώρα τον επόμενο πίνακα

‘Ονομα Επώνυμο Ημερομηνία γέννησης
Μαρία Παπαναστασίου 15/07/1998

Κώστας Παπαναστασίου 22/03/1999
Μαρία Παπαναστασίου 15/07/1998

Εδώ βλέπουμε ότι η οντότητα Μαθητής έχει δύο στιγμιότυπα (μαθητές) που έχουν το ίδιο όνομα, επώνυμο 
και ημερομηνία γέννησης. Παρότι αυτό δεν είναι πολύ πιθανό  μπορεί να συμβεί. Πώς θα ξεχωρίσουμε 



τώρα τους δύο μαθητές. Αν το αφήσουμε έτσι δεν υπάρχει τρόπος και αυτό δεν είναι καθόλου καλό διότι 
πρέπει αναγκαστικά να μπορούμε να ξεχωρίσουμε δύο οποιουσδήποτε μαθητές. Φανταστείτε ότι θέλουμε 
να ξέρουμε τους βαθμούς του μαθητή. Δεν θα μπορούμε να καταλάβουμε ποιος είναι ο μαθητής που μας 
ενδιαφέρει. Συνεπώς θα πρέπει σε κάθε οντότητα να υπάρχει μια ιδιότητα όπου να έχει διαφορετική τιμή 
σε κάθε στιγμιότυπο (συγκεκριμένο μαθητή), έτσι ώστε να μπορούμε να ξεχωρίσουμε με βάση αυτή την 
ιδιότητα δύο μαθητές. Αυτή η ιδιότητα ή οι ιδιότητες της οντότητας που έχουν αυτό το χαρακτηριστικό 
ονομάζονται πρωτεύον κλειδί της οντότητας. Έχουμε λοιπόν τον ακόλουθο ορισμό:

 Πρωτεύον κλειδί μιας οντότητας ονομάζουμε μια ή περισσότερες ιδιότητες οι τιμές των οποίων 
είναι διαφορετικές σε κάθε στιγμιότυπο ` οντότητας.

Στον ορισμό αναφέραμε για μια ή περισσότερες ιδιότητες. Ας το εξηγήσουμε λίγο. Δείτε τον παρακάτω 
πίνακα:

Όνομα Επώνυμο Ημερομηνία γέννησης
Μαρία Παπαναστασίου 18/07/1998

Κώστας Παπαναστασίου 22/03/1999
Μαρία Παπαλάμπρου 15/07/1998

Εδώ τον ρόλο του πρωτεύοντος κλειδιού μπορεί να τον παίξει μόνο η ιδιότητα “Ημερομηνία γέννησης” 
διότι μπορεί να ξεχωρίσει τους μαθητές αφού είναι διαφορετική για τον καθένα. Όμως αν παρατηρήσουμε 
καλύτερα το ίδιο ισχύει και για διάφορους συνδυασμούς ιδιοτήτων. Έτσι οι ιδιότητες “Όνομα” και 
“Επώνυμο” αν συνδυαστούν μπορούν επίσης να ξεχωρίσουν τους μαθητές αφού κανένας μαθητής/τρια 
δεν έχει το ίδιο ονοματεπώνυμο. Δηλαδή μπορούν να παίξουν επίσης τον ρόλο του πρωτεύοντος κλειδιού.  
Με βάση τα παραπάνω έχουμε τον εξής ορισμό:

 Σύνθετο κλειδί μιας οντότητας ονομάζουμε το πρωτεύον κλειδί που αποτελείται από δύο ή 
περισσότερες ιδιότητες.

Αν τώρα πρέπει να διαλέξουμε ανάμεσα σε πολλά υποψήφια κλειδιά, τότε επιλέγουμε ένα από αυτά για 
πρωτεύον κλειδί (π.χ. το ονοματεπώνυμο) και τα υπόλοιπα τα θεωρούμε εναλλακτικά κλειδιά. 

Ας δούμε πάλι τον παρακάτω πίνακα:

Κωδικός μαθητή ‘Ονομα Επώνυμο Ημερομηνία γέννησης
01 Μαρία Παπαναστασίου 15/07/1998
02 Κώστας Παπαναστασίου 22/03/1999
03 Μαρία Παπαναστασίου 15/07/1998

Αν παρατηρήσουμε προσεκτικά, θα δούμε ότι καμία ιδιότητα ή συνδυασμός ιδιοτήτων δεν μπορεί να 
παίξει τον ρόλο του πρωτεύοντος κλειδιού. Σε αυτή την περίπτωση προσθέτουμε εμείς μια όπως φαίνεται 
και στον παρακάτω πίνακα:

Κωδικός μαθητή ‘Ονομα Επώνυμο Ημερομηνία γέννησης
01 Μαρία Παπαναστασίου 15/07/1998
02 Κώστας Παπαναστασίου 22/03/1999
03 Μαρία Παπαναστασίου 15/07/1998



Βλέπουμε λοιπόν ότι προσθέσαμε μια καινούργια ιδιότητα με όνομα “κωδικός μαθητή”  της οποίας οι τιμές 
είναι διαφορετικές για κάθε στιγμιότυπο της οντότητας δηλαδή για κάθε μαθητή. Αυτή η καινούργια 
ιδιότητα είναι το πρωτεύον κλειδί της οντότητας.   

Συσχετίσεις οντοτήτων

Μέχρι τώρα μιλήσαμε για τις οντότητες και τις ιδιότητές τους, όμως αυτό που μας ενδιαφέρει δεν είναι η 
απλή καταγραφή τους, αλλά και ο τρόπος που συνδέονται μεταξύ τους. Ας πάρουμε για παράδειγμα την 
σχολική βάση δεδομένων και συγκεκριμένα δύο από τις οντότητες που υπάρχουν σε αυτή: την οντότητα 
Μαθητές και την οντότητα Μαθήματα. Πέρα από την πληροφορία του πόσοι και ποιοι μαθητές και του 
πόσα και ποια μαθήματα υπάρχουν στο σχολείο, θέλουμε να ξέρουμε και ποιοι μαθητές παρακολουθούν 
ποια μαθήματα. Διαφορετικά θέλουμε να ξέρουμε πως συνδέονται οι οντότητες Μαθητές με τις οντότητες 
Μαθήματα. Έχουμε λοιπόν τον παρακάτω ορισμό:

 Συσχέτιση ονομάζουμε τον τρόπο με τον οποίο συνδέονται δύο ή περισσότερες οντότητες μιας 
βάσης δεδομένων. 

Αυτή η σχέση μεταξύ των οντοτήτων δεν είναι αυθαίρετη, δηλαδή δεν υπάρχει μόνο στο μοντέλο της Β.Δ. 
που θέλουμε να φτιάξουμε, αλλά υπάρχει στον και πραγματικό κόσμο τον οποίο η Β.Δ. προσπαθεί να 
περιγράψει. Δηλαδή στο πραγματικό σχολείο οι μαθητές προφανώς παρακολουθούν κάποια μαθήματα.

Πως όμως εκφράζεται αυτή η συσχέτιση; Αυτό γίνεται με προτάσεις που συνήθως περιέχουν ρήματα. Για 
παράδειγμα λέμε: κάθε μαθητής “ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙ” πολλά μαθήματα και κάθε μάθημα το 
παρακολουθούν πολλοί μαθητές. Σε αυτό το παράδειγμα η συσχέτιση ανάμεσα στις οντότητες Μαθητές 
και Μαθήματα περιγράφεται από την υπογραμμισμένη πρόταση και το όνομά της το οποίο το γράφουμε 
με κεφαλαία γράμματα μέσα σε εισαγωγικά είναι:  “ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙ”. Με αυτό τον τρόπο τώρα αν 
ρωτήσουμε την Β.Δ. ποια μαθήματα παρακολουθεί ο μαθητής με τον τάδε κωδικό, αυτή θα μας επιστρέψει 
την απάντηση δηλαδή τα συγκεκριμένα μαθήματα.

Οι συσχετίσεις μεταξύ οντοτήτων έχουν δύο χαρακτηριστικά:

1) Βαθμός συσχέτισης ονομάζεται το πλήθος των οντοτήτων που συμμετέχουν στην συσχέτιση. Έτσι 
μια συσχέτιση μπορεί να έχει βαθμό 2 (διμελής), τρία (τριμελής) κτλ.

2) Τύπος συσχέτισης ονομάζεται ο τρόπος με τον οποίο συνδέονται  δύο τουλάχιστον οντότητες. 
Υπάρχουν τριών ειδών τύποι συσχετίσεων:

α) Ένα-προς-ένα (1-1). Για παράδειγμα ανάμεσα στις οντότητες Διευθυντής και Σχολείο έχουμε την 
     εξής συσχέτιση: ένας διευθυντής “ΔΙΕΥΘΥΝΕΙ” ένα μόνο σχολείο και ένα σχολείο “ΔΙΕΥΘΥΝΕΤΑΙ” 
     από έναν μόνο διευθυντή.

β) Ένα-προς-πολλά (1-Ν). Για παράδειγμα ανάμεσα στις οντότητες ΑΘΛΗΤΗΣ και ΟΜΑΔΑ έχουμε 
     την εξής συσχέτιση: ένας αθλητής “ΑΝΗΚΕΙ” σε μια μόνο ομάδα και σε μια ομάδα “ΑΝΗΚΟΥΝ” 
     πολλοί αθλητές.

γ) Πολλά-προς-πολλά (Μ-Ν). Για παράδειγμα ανάμεσα στις οντότητες ΠΕΛΑΤΗΣ και ΠΡΟΪΟΝ 
    έχουμε την εξής συσχέτιση: ένας πελάτης μπορεί να “ΑΓΟΡΑΣΕΙ” πολλά προϊόντα και ένα προϊόν 
    μπορεί να “ΑΓΟΡΑΣΤΕΙ” από πολλούς πελάτες.



Εφόσον έχουμε καταγράψει τις οντότητες, τις ιδιότητές τους, τα πρωτεύοντα κλειδιά τους, καθώς και τον 
τύπο των μεταξύ τους συσχετίσεων, στην συνέχεια ολοκληρώνουμε το στάδιο του εννοιολογικού 
σχεδιασμού της Β.Δ. με την κατασκευή του διαγράμματος οντοτήτων συσχετίσεων (Δ.Ο.Σ.).

Διάγραμμα οντοτήτων συσχετίσεων (Δ.Ο.Σ.)

Το Δ.Ο.Σ. χρησιμοποιεί μια σειρά από γραφικά στοιχεία προκειμένου να αναπαραστήσει όλα όσα έχουμε 
καταγράψει στο πρώτο μέρος του εννοιολογικού σχεδιασμού (οντότητες, ιδιότητες, πρωτεύοντα κλειδιά, 
συσχετίσεις). Στην συνέχεια θα περιγράψουμε τον τρόπο που γίνεται αυτό.

Απεικόνιση οντότητας

Στο Δ.Ο.Σ. οι οντότητες αναπαρίστανται από πλαίσια μέσα στα οποία αναγράφεται το όνομα της 
οντότητας, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα:

Σχ. Απεικόνιση οντοτήτων στο Δ.Ο.Σ.

Απεικόνιση ιδιοτήτων οντότητας

Οι ιδιότητες απεικονίζονται μέσα στο πλαίσιο της οντότητας όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα:

Σχ. Απεικόνιση ιδιοτήτων οντοτήτων στο Δ.Ο.Σ.

Τα σύμβολα * και ° μπροστά από τις ιδιότητες υποδηλώνουν την αναγκαιότητα ή μη ύπαρξης τιμής σε 
αυτές τις ιδιότητες όταν δημιουργείται ένα στιγμιότυπο της οντότητας. Για παράδειγμα όταν 
δημιουργήσουμε ένα στιγμιότυπο της οντότητας «ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ», πρέπει υποχρεωτικά να έχει 
όνοματεπώνυμο και διεύθυνση και προαιρετικά ημ/νία γέννησης και email τα οποία μπορούν να 
συμπληρωθούν αργότερα.

Απεικόνιση πρωτεύοντος κλειδιού

Στο Δ.Ο.Σ. το πρωτεύον κλειδί της οντότητας σημειώνεται με το σύμβολο ≠ όπως φαίνεται και στο 
παρακάτω σχήμα



Σχ. Απεικόνιση πρωτεύοντος κλειδιού στο Δ.Ο.Σ.

Απεικόνιση συσχετίσεων οντοτήτων

Στο Δ.Ο.Σ. οι συσχετίσεις μεταξύ οντοτήτων απεικονίζονται από μια γραμμή, που συνδέει τις δύο 
οντότητες. Στα δύο άκρα της γραμμής περιγράφονται οι σχέσεις μεταξύ των οντοτήτων που περιγράψαμε 
σε προηγούμενο μάθημα. Ας τις ξαναθυμηθούμε:

α) «Ένα-προς-ένα» (1-1). Για παράδειγμα ανάμεσα στις οντότητες Διευθυντής και Σχολείο έχουμε την 
     εξής συσχέτιση: ένας διευθυντής “ΔΙΕΥΘΥΝΕΙ” ένα μόνο σχολείο και ένα σχολείο “ΔΙΕΥΘΥΝΕΤΑΙ” 
     από έναν μόνο διευθυντή. Στο παρακάτω σχήμα απεικονίζεται η συγκεκριμένη συσχέτιση:

 Διευθυντής      ΣχολείοΔιευθύνει Διευθύνεται

 

β) «Ένα-προς-πολλά» (1-Ν). Για παράδειγμα ανάμεσα στις οντότητες ΑΘΛΗΤΗΣ και ΟΜΑΔΑ έχουμε 
     την εξής συσχέτιση: ένας αθλητής “ΑΝΗΚΕΙ” σε μια μόνο ομάδα και σε μια ομάδα “ΑΝΗΚΟΥΝ” 
     πολλοί αθλητές. Στο παρακάτω σχήμα απεικονίζεται η συγκεκριμένη συσχέτιση:

Στο παραπάνω σχήμα παρατηρούμε ότι η σχέση 1-«ένα»  απεικονίζεται με ένα ευθύγραμμο τμήμα στην 
«απέναντι» οντότητα, ενώ η σχέση Ν-«πολλά» με ένα τρίποδο στην «απέναντι» οντότητα.

γ) «Πολλά-προς-πολλά» (Μ-Ν). Για παράδειγμα ανάμεσα στις οντότητες ΠΕΛΑΤΗΣ και ΠΡΟΪΟΝ 
    έχουμε την εξής συσχέτιση: ένας πελάτης μπορεί να “ΑΓΟΡΑΣΕΙ” πολλά προϊόντα και ένα προϊόν 
    μπορεί να “ΑΓΟΡΑΣΤΕΙ” από πολλούς πελάτες.

 Αθλητής      ΟμάδαΑνήκει      Ανήκουν

 Πελάτης      ΠροϊόνΑγοράσει  Αγοραστεί



Ας επιμείνουμε λίγο σε αυτή την σχέση «πολλά προς πολλά» (Μ-Ν). Όταν κατά την διάρκεια του 
εννοιολογικού σχεδιασμού συναντήσουμε συσχετίσεις πολλά προς πολλά θα πρέπει να τις 
επεξεργαστούμε λίγο παραπάνω. Αυτό συμβαίνει διότι τις περισσότερες φορές “κρύβουν” μέσα τους 
οντότητες που είναι απαραίτητες για τον σωστό σχεδιασμό της Β.Δ.   

Για παράδειγμα ο πελάτης Νίκος Χατζηπέτρου αγοράζει δύο μπλούζες. Τίθεται τώρα το εξής ερώτημα: η 
ποσότητα 2 ποιας οντότητας είναι ιδιότητα του «Πελάτη» ή του «Προϊόντος»;

Είναι φανερό ότι η πληροφορία ποσότητα δεν αποτελεί ιδιότητα καμιάς από τις δύο οντότητες. Είναι πιο 
λογικό να αποτελεί ιδιότητα της συσχέτισης μεταξύ των δύο οντοτήτων. Δηλαδή να ανήκει περισσότερο 
στην ίδια της αγορά παρά σε κάποια από τις δύο μεμονωμένες οντότητες. Το πρόβλημα όμως είναι ότι οι 
συσχετίσεις δεν έχουν ιδιότητες. Συνεπώς αυτή η ιδιότητα (ποσότητα) πρέπει να ανήκει σε μια 
«κρυμμένη» Τρίτη οντότητα. Έτσι επιλύουμε το πρόβλημα εισάγοντας στον Δ.Ο.Σ. μια νέα οντότητα 
«Παραγγελία» την οποία ονομάζουμε οντότητα «τομής». Έτσι η συσχέτιση «πολλά προς πολλά» (Μ-Ν) 
μετατρέπεται σε δύο συσχετίσεις «ένα προς πολλά» (1-Ν) όπως φαίνεται και στο παρακάτω σχήμα:

Σχ. Επίλυση συσχέτισης «πολλά προς πολλά» με την βοήθεια τρίτης οντότητας



Βλέπουμε λοιπόν ότι η νέα οντότητα «Παραγγελία» έχει ως ιδιότητα την «Ποσότητα». Όσον αφορά το 
πρωτεύον κλειδί της νέας οντότητας ο κανόνας είναι ο εξής: το πρωτεύον κλειδί της καινούργια 
οντότητας είναι ένα σύνθετο κλειδί που αποτελείται από τον συνδυασμό των πρωτευόντων 
κλειδιών των δύο αρχικών οντοτήτων, δηλαδή του «Κωδικού πελάτη» και του «κωδικού προϊόντος». 

Λογική σχεδίαση
Μετά την εννοιολογική σχεδίαση ακολουθεί το στάδιο της λογικής σχεδίασης. Σε αυτό το στάδιο 
επιλέγουμε ένα μοντέλο δεδομένων προκειμένου να υλοποιήσουμε την βάση δεδομένων. Υπάρχουν τρία 
τέτοια μοντέλα: το ιεραρχικό, το δικτυωτό και το σχεσιακό. Εμείς θα επιλέξουμε το σχεσιακό που είναι 
και το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο εξαιτίας των πολλών πλεονεκτημάτων που διαθέτει.

Το σχεσιακό μοντέλο

Στο σχεσιακό μοντέλο ο χρήστης βλέπει τις οντότητες και τις συσχετίσεις με την μορφή πινάκων ή 
σχέσεων (γι’ αυτό λέγεται και σχεσιακό). Ένας πίνακας έχει ένα μοναδικό όνομα και  αποτελείται από 
γραμμές και στήλες. Μέσα στους πίνακες αποθηκεύονται όλες οι πληροφορίες της βάσης δεδομένων. Οι 
στόχοι το σχεσιακού μοντέλου είναι:

 Η υποστήριξη της ανεξαρτησίας των δεδομένων, δηλαδή οι αλλαγές στον τρόπο που οργανώνονται 
τα δεδομένα να μην επηρεάζουν τις εφαρμογές μέσω των οποίων έχουμε πρόσβαση στην βάση.

 Η αποφυγή της επανάληψης των δεδομένων (πλεονασμός) που συμβαίνει όταν αυτά 
αποθηκεύονται πολλές φορές σε διάφορες περιοχές της βάσης.

Από το Δ.Ο.Σ. στο σχεσιακό μοντέλο

Το σχεσιακό μοντέλο της βάσης δεδομένων προκύπτει από το διάγραμμα οντοτήτων συσχετίσεων 
(Δ.Ο.Σ.) που έχουμε κατασκευάσει. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να μετατραπούν τόσο οι οντότητες όσο και 
οι συσχετίσεις σε πίνακες. Οι κανόνες αυτής της μετατροπής είναι οι εξής:

1. Κάθε οντότητα του Δ.Ο.Σ. γίνεται ένας πίνακας. Το όνομα του πίνακα είναι το όνομα της οντότητας. 
Κάθε στήλη του πίνακα ονομάζεται χαρακτηριστικό η πεδίο και αντιστοιχεί σε μια ιδιότητα της 
οντότητας. Κάθε γραμμή του πίνακα ονομάζεται πλειάδα ή εγγραφή και αντιστοιχεί σε ένα 
στιγμιότυπο της οντότητας. Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα είναι το ίδιο με της οντότητας.

2. Κάθε συσχέτιση αποτυπώνεται και αυτή με την μορφή πινάκων. 

3. Κάθε γραμμή του πίνακα είναι μοναδική. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω του πρωτεύοντος κλειδιού. Η 
σειρά των γραμμών δεν έχει σημασία.

4. Η σειρά των στηλών δεν έχει σημασία σε αντίθεση με τα αρχεία για το οποία η σειρά των πεδίων 
μέσα στην εγγραφή έχει σημασία.

5. Η στήλη ή ο συνδυασμός των στηλών που αντιστοιχούν στο πρωτεύον κλειδί δεν πρέπει να είναι 
ποτέ κενή (null).

Αποτύπωση των συσχετίσεων μέσω πινάκων

Όπως ήδη ξέρουμε υπάρχουν τριών ειδών σχέσεις μεταξύ των οντοτήτων μιας βάσης δεδομένων: ένα 
προς ένα (1-1), ένα προς πολλά (1-Ν) και πολλά προς πολλά (Μ-Ν). Κάθε μια από αυτές τις συσχετίσεις 
αποτυπώνεται μέσω πινάκων στο σχεσιακό μοντέλο με τον τρόπο που θα περιγράψουμε παρακάτω..



Σχέση ένα προς ένα (1-1)

Έχουμε δύο οντότητες μιας σχολικής Β.Δ. τον Διευθυντή (αριθμός μητρώου, όνομα διευθυντή, επώνυμο 
διευθυντή, τηλέφωνο διευθυντή)  και το Σχολείο (κωδικός σχολείου, όνομα σχολείου, τύπος σχολείου, 
αριθμός μαθητών). Οι οντότητες αυτές συνδέονται με μια σχέση ένα προς ένα με όνομα «Διευθύνει», 
εφόσον ένας διευθυντής διευθύνει ένα σχολείο και ένα σχολείο διευθύνεται από έναν διευθυντή. Όπως 
ξέρουμε οι οντότητες αυτές γίνονται πίνακες όπου κάθε πίνακας έχει ως πεδία τις ιδιότητες της αντίστοιχης 
οντότητας και όνομα το όνομα της οντότητας. Παρακάτω φαίνονται οι πίνακες  “Διευθυντής” και “Σχολείο” 
με τέσσερις εγγραφές ο καθένας. Το πρωτεύον κλειδί είναι εκείνο το πεδίο που έχει το σύμβολο #.

Πίνακας 1: Διευθυντής

# Αριθμός μητρώου Όνομα διευθυντή Επώνυμο διευθυντή Τηλέφωνο διευθυντή
1 Γιάννης Παπαγεωργίου 2243065453
2 Αγγελική Χρήστου 2243098756
3 Αντώνης Περίδης 2243067843
4 Κώστας Αντωνόπουλος 2243056123

Πίνακας 2: Σχολείο

# Κωδικός σχολείου Όνομα σχολείου Τύπος σχολείου Αριθμός μαθητών
1 1ο γυμνάσιο Γυμνάσιο 230
2 2ο λύκειο Λύκειο 150
3 1ο επάλ Λύκειο 350
4 Εσπερινό Γυμνάσιο 55

Το επόμενο βήμα είναι να δημιουργήσουμε και την συσχέτιση μεταξύ των δύο πινάκων. Σε μια σχέση ένα 
προς ένα αυτό γίνεται δημιουργώντας έναν τρίτο πίνακα ο οποίος αναπαριστά την σχέση «διευθύνει» και 
έχει πεδία τα πεδία των δυο προηγούμενων πινάκων και πρωτεύον κλειδί το πρωτεύον κλειδί είτε του ενός 
πίνακα, είτε του άλλου. 

Πίνακας 3: Διευθύνει 

# Αριθμός 
μητρώου

Όνομα 
διευθυντή

Επώνυμο 
διευθυντή

Τηλέφωνο 
διευθυντή

Κωδικός 
σχολείου

Όνομα 
σχολείου

Τύπος 
σχολείου

Αριθμός 
μαθητών

1 Γιάννης Παπαγεωργίου 2243065453 1 1ο 
γυμνάσιο Γυμνάσιο 230

2 Αγγελική Χρήστου 2243098756 2 2ο λύκειο Λύκειο 150
3 Αντώνης Περίδης 2243067843 3 1ο επάλ Λύκειο 350
4 Κώστας Αντωνόπουλος 2243056123 4 εσπερινό Γυμνάσιο 55

Θα καταλάβουμε γιατί είναι σημαντικό να κάνουμε την σχέση πίνακα καθώς στην συνέχεια θα 
προσπαθήσουμε να απαντήσουμε σε τρεις ερωτήσεις.

Ερώτηση 1: Ποιο είναι το τηλέφωνο του διευθυντή Γιάννη Παπαγεωργίου;

Όταν κάνουμε αυτή την ερώτηση, η Β.Δ. (π.χ. Access) θα πρέπει να συμβουλευτεί τους πίνακες για να 
μας δώσει την απάντηση διότι μόνο εκεί υπάρχουν αποθηκευμένα τα στοιχεία. Έτσι πηγαίνει στον πίνακα  
“Διευθυντής” και όταν βρει την εγγραφή όπου στο πεδίο Όνομα διευθυντή υπάρχει η τιμή «Γιάννης» και 



στο πεδίο Επώνυμο διευθυντή υπάρχει η τιμή «Παπαγεωργίου», τότε κοιτάει ποια είναι η τιμή του πεδίου 
Τηλέφωνο και μας επιστρέφει την απάντηση: «2243065453»

Τι απάντηση θα μας έδινε η Access αν την ρωτούσαμε ποιος είναι ο αριθμός μητρώου του Κώστα 
Αντωνόπουλου και του Αντώνη Χρήστου;

……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..................

Ερώτηση 2: Πόσους μαθητές έχει το Εσπερινό;

Σε αυτή την περίπτωση η Access θα πάει στον πίνακα  “Σχολείο” και όταν βρει την εγγραφή όπου στο 
πεδίο Όνομα σχολείου υπάρχει η τιμή «Εσπερινό», τότε κοιτάει ποια είναι η τιμή του πεδίου Αριθμός 
μαθητών και μας επιστρέφει την απάντηση: «55»

Τι απάντηση θα μας έδινε η Access αν την ρωτούσαμε ποιο είναι το όνομα του σχολείου που έχει αριθμό 
μαθητών 140;

……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………...

Ερώτηση 3: Ποιο σχολείο διευθύνει η Αγγελική Χρήστου;

Αν δεν υπήρχε η σχέση μεταξύ των οντοτήτων δηλαδή αν στην Β.Δ. υπήρχαν δύο πίνακες (“Σχολείο”, 
“Διευθυντής”) που δεν συνδέονταν με οποιονδήποτε τρόπο, τότε η Access δεν θα μπορούσε να 
απαντήσει σε αυτή την ερώτηση. Αυτό διότι αν προσπαθούσε να βρει την απάντηση στον πίνακα  
“Διευθυντής” θα έβλεπε πέρα από το ονοματεπώνυμο Αγγελική Χρήστου μόνο τον Αριθμό μητρώου, και 
το τηλέφωνό της. Αντίστοιχα αν προσπαθούσε να βρει την  απάντηση στον πίνακα  “Σχολείο” θα έβλεπε 
όλες τις πληροφορίες για το κάθε σχολείο όχι όμως και το ποιος το διευθύνει. 

Για να μπορέσουμε λοιπόν να συνδυάσουμε τις πληροφορίες από δύο πίνακες για να απαντήσουμε 
σε σύνθετες ερωτήσεις πρέπει να τους συνδέσουμε. Στην πραγματικότητα βέβαια η συσχέτιση έχει γίνει 
από πριν με τις οντότητες, απλώς τώρα τη κάνουμε και με τους πίνακες δημιουργώντας όπως δείξαμε ένα 
καινούργιο πίνακα  Διευθύνει. Έτσι τώρα η Access μπορεί να απαντήσει στην ερώτηση ψάχνοντας στον 
πίνακα ”Διευθύνει” να βρει την εγγραφή που στο πεδίο Όνομα και Επώνυμο διευθυντή έχει την τιμή 
«Αγγελική Χρήστου» και πηγαίνοντας ύστερα στο πεδίο Όνομα σχολείου όπου και μας επιστρέφει την τιμή 
«2ο λύκειο»

Τι απάντηση θα μας έδινε η Access αν την ρωτούσαμε ποιος είναι ο τύπος του σχολείου του 
οποίου ο διευθυντής έχει κωδικό 3;

……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………...

Εναλλακτικά η αποτύπωση σχέσεων ένα προς ένα μπορεί να γίνει και με την χρήση εξωτερικού κλειδιού 
που θα περιγράψουμε παρακάτω.

Σχέση ένα προς πολλά (1-Ν)

Έχουμε δύο οντότητες μιας σχολικής Β.Δ., τον “Καθηγητή” (Αριθμός μητρώου καθηγητή, Όνομα 
καθηγητή, Επώνυμο καθηγητή, Τηλέφωνο καθηγητή) και το “Μάθημα” (Τίτλος, Συγγραφέας, Ώρες ανά 
εβδομάδα, είδος). Αυτές οι δύο οντότητες συνδέονται με μια σχέση ένα προς πολλά με όνομα «Διδάσκει», 



διότι ένας καθηγητής μπορεί να διδάξει πολλά μαθήματα ενώ ένα μάθημα διδάσκεται μόνο από έναν 
καθηγητή. Παρακάτω βλέπουμε τους δύο πίνακες που αναπαριστούν τις οντότητες.

Πίνακας 1: Καθηγητής

# Αριθμός μητρώου 
καθηγητή Όνομα καθηγητή Επώνυμο καθηγητή Τηλέφωνο καθηγητή

1 Λεωνίδας Κοκκόλης 2243065456
2 Μαρία Μακαρούνα 2243098733
3 Αντώνης Σιλήρης 2243067809
4 Κούκας Γιώργος 2243000123

Πίνακας 2: Μάθημα

# Τίτλος Συγγραφέας Ώρες ανά εβδομάδα Τύπος
Δίκτυα Η/Υ Ι Παπαχρήστου 4 Ειδικότητας
Θρησκευτικά Αντωνόπουλος 2 Γενικής παιδείας

Οικονομία Βαζούρα 3 Ειδικότητας
Βάσεις Δεδομένων Πουλαντζάς 4 Ειδικότητας

Όπως είδαμε και στις σχέσεις ένα προς ένα έτσι και εδώ υπάρχουν απλές ερωτήσεις που μπορούν να 
απαντηθούν από την Β.Δ. χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε σύνδεση μεταξύ των δύο οντοτήτων άρα και 
των αντίστοιχων πινάκων. Τέτοιες ερωτήσεις θα μπορούσαν να είναι οι εξής

* Ποιο είναι το τηλέφωνο του καθηγητή Κοκκόλη Λεωνίδα;
* Ποιος είναι ο συγγραφέας του βιβλίου Δίκτυα Η/Υ Ι;

Όταν όμως κάνουμε την ερώτηση : Ποια μαθήματα διδάσκει ο καθηγητής Κοκκόλης Λεωνίδας, τότε γίνεται 
φανερό ότι προκειμένου να απαντηθεί χρειάζεται να συνδυάσουμε τις πληροφορίες από τους δύο πίνακες 
ή αλλιώς να δημιουργήσουμε μια σύνδεση μεταξύ τους.  Αυτό λοιπόν γίνεται με τον εξής τρόπο:

Τοποθετούμε στον πίνακα που βρίσκεται στην σχέση από την μεριά του πολλά, δηλαδή στον πίνακα 
“Μάθημα”, ένα νέο πεδίο που θα έχει όνομα το όνομα του πεδίου που είναι πρωτεύον κλειδί στον άλλο 
πίνακα (“Καθηγητής”). Δηλαδή το  όνομα θα είναι Αριθμός μητρώου καθηγητή. Άρα τώρα θα έχουμε δύο 
πίνακες στην Β.Δ.: τον πίνακα “Καθηγητής” και τον πίνακα “Μάθημα” με το καινούργιο πεδίο που θα του 
έχουμε προσθέσει. Το καινούργιο πεδίο που προσθέσαμε στον πίνακα Μάθημα και το οποίο είναι 
πρωτεύον κλειδί στον πίνακα “Καθηγητής”, ονομάζεται ξένο κλειδί και μέσω αυτού γίνεται η σύνδεση των 
δύο πινάκων

Πίνακας 1: Καθηγητής

# Αριθμός μητρώου 
καθηγητή Όνομα καθηγητή Επώνυμο καθηγητή Τηλέφωνο καθηγητή



1 Λεωνίδας Κοκκόλης 2243065456
2 Μαρία Μακαρούνα 2243098733
3 Αντώνης Σιλήρης 2243067809
4 Κούκας Γιώργος 2243000123

Πίνακας 2: Μάθημα

# Τίτλος Συγγραφέας Ώρες ανά 
εβδομάδα Τύπος

 Αριθμός 
μητρώου 
καθηγητή

Δίκτυα Η/Υ Ι Παπαχρήστου 4 Ειδικότητας 1
Θρησκευτικά Αντωνόπουλος 2 Γενικής παιδείας 2

Οικονομία Βαζούρα 3 Ειδικότητας 3
Βάσεις Δεδομένων Πουλαντζάς 4 Ειδικότητας 1

Εφόσον έχει πραγματοποιηθεί η σύνδεση των δύο πινάκων τώρα μπορούμε να κάνουμε και ποιο 
σύνθετες ερωτήσεις στην Β.Δ. :

Ερώτηση 1:

Ποίος είναι το τηλέφωνο του καθηγητή που κάνει το μάθημα Οικονομία;

Η Access θα πάει αρχικά στον πίνακα “Μάθημα” και θα ψάξει την εγγραφή όπου στο πεδίο Τίτλος έχει την 
τιμή «Οικονομία». Όταν βρει την εγγραφή θα κοιτάξει την τιμή του πεδίου Αριθμός μητρώου καθηγητή 
όπου και θα βρει το «3». Αφού αποκτήσει αυτή την πληροφορία στην συνέχεια θα πάει στον πίνακα 
“Καθηγητής” και θα ψάξει να βρει την εγγραφή όπου στο πεδίο Αριθμός μητρώου καθηγητή θα υπάρχει η 
τιμή «3». Τέλος όταν βρει την συγκεκριμένη εγγραφή θα κοιτάξει στο πεδίο Τηλέφωνο καθηγητή και θα 
μας επιστρέψει την απάντηση που είναι  «2243067809».

Τι θα μας επιστρέψει η Β.Δ. αν κάνουμε την ερώτηση: Ποια μαθήματα διδάσκει ο καθηγητής 
Κοκκόλης Λεωνίδας; Περιγράψτε τα βήματα που θα κάνει η Access για να μας δώσει την 
απάντηση.

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….......... 

Σχέση πολλά προς πολλά (Μ-Ν)



Όταν μιλήσαμε για το Δ.Ο.Σ. είδαμε ότι μια σχέση πολλά προς πολλά «σπάει» σε δύο σχέσεις ένα προς 
πολλά ανάμεσα στις δύο αρχικές οντότητες και σε μια τρίτη που δημιουργήσαμε εμείς. Ας το 
ξαναθυμηθούμε. Η σχέση ήταν ανάμεσα στις οντότητες “Πελάτης” και “Προϊόν”.

Δημιουργώντας μια Τρίτη οντότητα “Παραγγελία” «σπάσαμε» την αρχική σχέση σε δύο σχέσεις πολλά 
προς πολλά με το “πολλά” να βρίσκεται στην μεριά της οντότητας “Παραγγελία” όπως φαίνεται παρακάτω:

Επίσης είχαμε δει ότι το πρωτεύον κλειδί της καινούργιας οντότητας είναι ο συνδυασμός των 
πρωτευόντων κλειδιών των δύο αρχικών οντοτήτων. Οι τρεις πίνακες φαίνονται παρακάτω:

Πελάτης

#Κωδικός πελάτη Όνομα

1 Μαρία

2 Χρήστος

Προϊόν

#Κωδικός προϊόντος όνομα όνομα



1 Κινητό

2 Μπλούζα

Παραγγελία

#Κωδικός πελάτη #Κωδικός προϊόντος Ποσότητα

1 2 3

2 1 1

Τώρα το αφορά το πρόβλημα της αποτύπωσης της συσχέτισης πολλά προς πολλά μέσω πινάκων έχει 
μετατραπεί στο πρόβλημα της αποτύπωσης των σχέσεων ένα προς πολλά μέσω πινάκων. Αυτό όμως το 
ζήτημα το εξετάσαμε προηγουμένως. Ας το δούμε πιο αναλυτικά. Η πρώτη σχέση πολλά προς πολλά 
είναι ανάμεσα στον πίνακα “Πελάτης” και στον πίνακα “Παραγγελία”. Η μεριά του πολλά είναι στον πίνακα 
“Παραγγελία”. Αυτή η σχέση αποτυπώνεται βάζοντας το πρωτεύον κλειδί του πίνακα “Πελάτη” ως ξένο 
κλειδί στον πίνακα “Παραγγελία”. Όμως αυτό βρίσκεται ήδη εκεί αφού είναι τμήμα του πρωτεύοντος 
κλειδιού του πίνακα “Παραγγελία”. Το ίδιο ισχύει και για την άλλη σχέση πολλά προς πολλά ανάμεσα 
στους πίνακες “Προϊόν” και “Παραγγελία”.

Εφόσον έχει δημιουργηθεί η συσχέτιση μεταξύ των πινάκων τώρα μπορείτε να απαντήσετε στο ακόλουθο 
ερώτημα:

Τι θα μας επιστρέψει η Β.Δ. αν κάνουμε την ερώτηση: Ποιο προϊόν έχει αγοράσει ο πελάτης με 
όνομα Χρήστος και σε ποια ποσότητα; Περιγράψτε τα βήματα που θα κάνει η Access για να μας 
δώσει την απάντηση.

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….......... 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….......... 



Από το Δ.Ο.Σ. στο σχεσιακό μοντέλο: ο διαγραμματικός πίνακας

Μέχρι τώρα περιγράψαμε την διαδικασία μετασχηματισμού των οντοτήτων και των συσχετίσεων σε 
πίνακες. Τώρα θα δούμε πώς μπορούν αυτοί οι πίνακες πριν δημιουργηθούν αληθινά στον σκληρό δίσκο 
να αποτυπωθούν με σύμβολα όπως αποτυπώνονται με σύμβολα οι οντότητες και οι συσχετίσεις στο 
Δ.ΟΣ.. Η διαδικασία περιγράφεται στο παρακάτω σχήμα:

Αρχικά έχουμε την οντότητα “Μαθητής” στο Δ.Ο.Σ. η οποία έχει τέσσερα χαρακτηριστικά. Στην συνέχεια 
από αυτή δημιουργείται ο διαγραμματικός πίνακας με όνομα ίδιο με της οντότητας. Βλέπουμε πως ο 
συγκεκριμένος πίνακας περιγράφει τον πίνακα που θα προκύψει από την οντότητα. Σε κάθε γραμμή του 
περιγράφεται μια στήλη του πίνακα: το όνομα της στήλης, αν είναι η όχι προαιρετική η τιμή για την στήλη 
και τέλος αν είναι  πρωτεύον ή ξένο κλειδί. Με βάση τον διαγραμματικό πίνακα θα προκύψει και ο 
πραγματικός (σχεσιακός) πίνακας της βάσης δεδομένων όταν αυτή υλοποιηθεί με κάποιο Σ.Δ.Β.Δ. (πχ. 
Access).

Ας δούμε τώρα και ένα παράδειγμα διαγραμματικού πίνακα όταν υπάρχει συσχέτιση.



Στο συγκεκριμένο παράδειγμα έχουμε μια σχέση ένα προς πολλά μεταξύ των οντοτήτων 
“ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ” και  “ΤΜΗΜΑ”. Στην συνέχεια βλέπουμε πως στον διαγραμματικό πίνακα 
“ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ, έχει τοποθετηθεί ως ξένο κλειδί το πρωτεύον κλειδί «κωδικός_τμήματος» του 
διαγραμματικού πίνακα “ΤΜΗΜΑΤΑ”. Με βάση αυτούς τους διαγραμματικούς πίνακες η Access θα 
δημιουργήσει την παρακάτω συσχέτιση:


