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Тема лекції №10: Модель «сутність-зв'язок» (ER-діаграми) 

1. СЕМАНТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ 

Моделювання за допомогою алгоритму нормалізації має недоліки: 
1. Первісне розміщення всіх атрибутів в одному відношенні є неприродною 

операцією; 
2. Неможливо відразу визначити повний список атрибутів; 
3. Для проведення процедури нормалізації необхідно виділити залежності ат-

рибутів. 
 

Інший метод – семантичне моделювання (моделювання структури даних, 
спираючись на зміст цих даних), за допомогою різних варіантів ER-діаграм 
(сутність-зв'язок). 

2. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ER-ДІАГРАМ 

Визначення 1. Сутність – це клас однотипних об'єктів, інформація про які 
повинна бути врахована в моделі. 

Зауваження: 
Кожна сутність повинна мати найменування, виражене іменником в од-

нині. 
 

Сутність в моделі зображується у вигляді прямокутника з найменуван-
ням: 

 
 

Приклад сутності: 
класи об'єктів «Співробітник», «Постачальник». 
 

Визначення 2. Примірник сутності – це конкретний представник даної су-
тності. 

 

Зауваження: 
Примірники сутностей повинні бути відмінні, Тобто суті повинні мати де-

які властивості, унікальні для кожного екземпляра цієї сутності. 
 

Приклад: 
Сутність «Співробітник», примірник сутності «Співробітник Іванов». 
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Визначення 3. Атрибут сутності – це іменована характеристика, яка є де-
якою властивістю сутності (зображуються в межах прямокутника, що визна-
чає сутність). 

Зауваження: 
Найменування атрибута повинно бути виражено іменником в однині 

(можливо з прикметниками, що її характеризують). 

 
 

Приклад: 
Сутність «Співробітник», атрибути «Табельний номер», «Прізвище», 

«Ім'я», «По батькові», «Посада», «Зарплата». 
 

Визначення 4. Ключ сутності – це ненадлишкових набір атрибутів, зна-
чення яких в сукупності є унікальними для кожного екземпляра сутності (зо-
бражуються на діаграмі підкресленням). 

 

 
Зауваження: 
1. Ненадлишковість полягає в тому, що видалення будь-якого атрибута з 

ключа порушується його унікальність; 
2. Сутність може мати кілька різних ключів. 
 

Визначення 5. Зв'язок – це деяка асоціація між двома сутностями. Одна 
сутність може бути пов'язана з іншого сутністю або сама з собою (зображу-
ється лінією, що з'єднує дві сутності). 

Зауваження: 
1. Зв'язки дозволяють по одній сутності знаходити інші сутності, пов'язані 

з нею; 
2. Кожна зв'язок має два кінця і одне або два найменування. Наймену-

вання зазвичай виражається в невизначеній дієслівній формі: "мати", "нале-
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жати" і т.п. Кожне з найменувань ставиться до свого кінця зв'язку. 
 

Приклад: 
«СПІВРОБІТНИК може мати кілька ДІТЕЙ», «кожен СПІВРОБІТНИК 

зобов'язаний числитися рівно в одному ВІДДІЛІ». 

 
 

Типи зв'язків: 

 
1. Зв'язок типу один-до-одного означає, що один екземпляр першої сутнос-

ті (лівою) пов'язаний з одним екземпляром другої сутності (правою). Зв'язок 
один-до-одного найчастіше свідчить про те, що є всього одна сутність, непра-
вильно розділена на дві; 

2. Зв'язок типу один-до-багатьох означає, що один екземпляр першої сут-
ності (лівою) пов'язаний з декількома екземплярами другої сутності (правою). 
Це найбільш часто використовуваний тип зв'язку. Ліва сутність (з боку «один») 
називається батьківської, права (з боку «багато») – дочірньої; 

3.Зв'язок типу багато-до-багатьох означає, що кожен екземпляр першої су-
ті може бути пов'язаний з декількома екземплярами другої суті, і навпаки (є 
тимчасовим і має бути замінений двома зв'язками типу один-до-багатьох 
шляхом створення проміжної сутності). 

 

Модальності зв'язків: 

 
1. Модальність «може» означає, що екземпляр однієї сутності може бути по-

в'язаний з одним або декількома екземплярами іншої сутності, а може бути і не 
пов'язаний ні з одним екземпляром; 

2. Модальність «повинен» означає, що екземпляр однієї сутності зобов'яза-
ний бути пов'язані не менше ніж з одним екземпляром іншої сутності. 

Зв'язок може мати різну модальність з різних кінців. 
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Графічний синтаксис дозволяє однозначно читати діаграми, користую-
чись наступною схемою побудови фраз: 

 

<Кожен екземпляр СУТІ 1> <модальності ЗВ'ЯЗКУ> <НАЗВА ЗВ'ЯЗКУ> 
<ТИП ЗВ'ЯЗКУ> <екземпляр СУТІ 2>. 

 

Зв'язок може бути прочитаний як зліва направо, так і справа наліво. 
 

Приклад: 
Зліва направо – «Кожен співробітник може мати кілька дітей»; 
Справа наліво – «Кожна дитина має належати рівно одному співробіт-

нику». 
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Тема лекції №11: Приклад розробки простої ER-моделі 
 

При розробці ER-моделей треба отримати наступну інформацію про пред-
метну область: 

1. Список сутностей предметної області. 
2. Список атрибутів сутностей. 
3. Опис взаємозв'язків між сутностями. 
 

ER-діаграми зручні тим, що процес виділення сутностей, атрибутів і зв'я-
зків є ітераційним. Розробивши перший наближений варіант діаграм, можна 
уточнювати їх, опитуючи експертів предметної області. При цьому документаці-
єю, в якій фіксуються результати бесід, є самі ER-діаграми. 

 

1. Предметна область: 
Необхідно розробити інформаційну систему на замовлення певної оптової 

торгової фірми. 
 

2. Модель предметної області: 
На першому етапі необхідно опитати співробітників фірми, вивчити докуме-

нтацію, форми замовлень і накладних і т.п. 
Наприклад, проектована система повинна виконувати наступні дії: 
• Зберігати інформацію про покупців. 
• Друкувати накладні на відпущені товари. 
• Стежити за наявністю товарів на складі. 
Всі іменники в цих пропозиціях – це будуть потенційні кандидати на 

сутності й атрибути. 
Проаналізуємо їх (незрозумілі поки терміни виділені знаком питання): 
• Покупець – явний кандидат на сутність. 
• Накладна – явний кандидат на сутність. 
• Товар – явний кандидат на сутність 
• (?) Склад – а взагалі, скільки складів має фірма? Якщо кілька, то це буде 

кандидатом на нову сутність. 
• (?)Наявність товару - це, швидше за все, атрибут, але атрибут будь сутно-

сті? 
Очевидний зв'язок між сутностями – "покупці можуть купувати багато то-

варів" і "товари можуть продаватися багатьом покупцям". Перший варіант діаг-
рами виглядає так: 

 
Рис. 1 

 

Додаткові відомості: фірма має кілька складів. Причому, кожен товар 
може зберігатися на декількох складах і бути проданим з будь-якого складу. 
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Куди помістити суті «Накладна» і «Склад» і з чим їх пов'язати? Як пов'язані 
ці сутності між собою і з сутностями «Покупець» і «Товар»? Покупці купують 
товари, отримуючи при цьому накладні, в які внесені дані про кількість і ціну ку-
пленого товару. Кожен покупець може отримати кілька накладних. Кожна наклад-
на зобов'язана виписуватися на одного покупця. Кожна накладна повинна містити 
кілька товарів (не буває порожніх накладних). Кожен товар, в свою чергу, може 
бути проданий декільком покупцям через кілька накладних. Крім того, кожна на-
кладна повинна бути виписана з певного складу, і з будь-якого складу може бути 
виписано багато накладних. 

 
Після уточнення, діаграма виглядає наступним чином (рис. 2): 

 
Рис. 2 

 
Додаткові відомості для визначення атрибутів сутностей: 
Про атрибутах сутностей додатково встановлено наступне: 
• Кожен покупець є юридичною особою і має найменування, адресу, банків-

ські реквізити. 
• Кожен товар має найменування, ціну, а також характеризується одиниця-

ми виміру. 
• Кожна накладна має унікальний номер, дату виписки, список товарів з кі-

лькостями і цінами, а також загальну суму накладної. Накладна виписується з пе-
вного складу і на певного покупця. 

• Кожен склад має своє найменування. 
 
Випишемо всі іменники, які будуть потенційними атрибутами, і проаналі-

зуємо їх: 
 
• Юридична особа – термін не є характеристикою покупця, так як модель 

предметної області передбачає, що покупцем може бути тільки юридична особа. 
• Найменування покупця – явна характеристика покупця. 
• Адреса – явна характеристика покупця. 
• Банківські реквізити – явна характеристика покупця. 
• Найменування товару – явна характеристика товару. 
• (?)Ціна товару – схоже, що це характеристика товару. Чи відрізняється ця 

характеристика від ціни в накладній? 
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• Одиниця виміру – явна характеристика товару. 
• Номер накладної – явна унікальна характеристика накладної. 
• Дата накладної – явна характеристика накладної. 
• (?)Список товарів в накладній – список не може бути атрибутом. Ймовірно, 

потрібно виділити цей список в окрему сутність. 
• (?)Кількість товару в накладній – це явна характеристика, але характерис-

тика чого? Це характеристика не просто "товару", а "товару в накладній". 
• (?)Ціна товару в накладній – знову ж таки це має бути не просто характе-

ристика товару, а характеристика товару в накладній. Але ціна товару вже зустрі-
чалася вище – це одне й те саме? 

• Сума накладної – явна характеристика накладної, яка не є незалежною. Су-
ма накладної дорівнює сумі вартостей усіх товарів, що входять в накладну. 

• Найменування складу – явна характеристика складу. 
 

Додаткові відомості: 
Про поняття цін додатково встановлено: кожен товар має деяку поточну ці-

ну, за якою товар продається в даний момент. Ця ціна може змінюватися з ча-
сом. Ціна одного і того ж товару в різних накладних, виписаних в різний час, мо-
же бути різною. Таким чином, є дві ціни – ціна товару в накладній і поточна ціна 
товару. 

 
3. Побудова концептуальної (логічної) моделі: 
Сутності «Накладна» і «Товар» пов'язані один з одним відношенням типу 

багато-до-багатьох. Такий зв'язок має бути розщеплена на дві зв'язку типу 
один-до-багатьох. Для цього потрібна додаткова сутність «Список товарів в 
накладній». 

 

Зв'язок її з сутностями «Накладна» і «Товар» характеризується наступними 
фразами – "кожна накладна повинна мати кілька записів зі списку товарів в на-
кладній", "кожен запис зі списку товарів в накладній зобов'язана включатися рівно 
в одну накладну", "кожен товар може включатися в кілька записів зі списку това-
рів в накладній"," кожен запис зі списку товарів в накладній повинна бути пов'яза-
на рівно з одним товаром". 

 

Атрибути «Кількість товару в накладній» і «Ціна товару в накладній» є 
атрибутами сутності «Список товарів в накладній». 

 

Для зв'язку, що з'єднує сутності «Склад» і «Товар» аналогічно введемо до-
даткову сутність «Товар на складі». Атрибутом цієї сутності буде «Кількість 
товару на складі». 

 

Таким чином, товар буде значитися на будь-якому складі і кількість його на 
кожному складі буде своєю. Після цього діаграма буде виглядати наступним 
чином (рис. 3): 

 



ЛЛЛееекккццціііяяя    111000---111111 Лектор: проф. каф. ДММ НТУ «ХПІ», д.т.н. Мартиненко Г.Ю. ОООррргггааанннііізззаааццціііяяя    бббаааззз    дддаааннниииххх  

 - 8 - 

 
Рис. 3 

 
4. Фізична ER-модель: 
 
Розглянутий вище приклад ER-діаграми є прикладом концептуальної діаг-

рами. Це означає, що діаграма не враховує особливості конкретної СУБД. З цієї 
концептуальної діаграмі можна побудувати фізичну діаграму, яка вже буде вра-
ховуватися такі особливості СУБД, як допустимі типи і найменування полів і 
таблиць, обмеження цілісності і т.п. 

 
Фізична модель може виглядати, наприклад, наступним чином: 
 
На даній діаграмі кожна сутність являє собою таблицю бази даних, ко-

жен атрибут стає колонкою відповідної таблиці. 
 
Необхідно звернути увагу на те, що в багатьох таблицях, наприклад, 

"CUST_DETAIL" і "PROD_IN_SKLAD", відповідних сутностей «Запис списку 
накладної» і «Товар на складі», з'явилися нові атрибути, яких не було в кон-
цептуальній моделі – це ключові атрибути батьківських таблиць, які мігрували 
в дочірні таблиці для того, щоб забезпечити зв'язок між таблицями за допо-
могою зовнішніх ключів. 

 
Отримані таблиці відразу знаходяться в 3НФ! 
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Рис. 4 

 


