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Тому, хто не хоче змінити своє 
життя, допомогти неможливо.

Гіпократ

Давайте повторимо
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Інформація завжди відігравала в житті 
людини дуже важливу роль.

Будь-яка людська діяльність – це процес 
збору, перетворення інформації, прийняття 
на її основі рішень та їх виконання.

Тема уроку
Бази даних. Модель 

"сутність-зв'язок"

Презентація до уроку
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Вчимося будувати модель 
"сутність-зв'язок"

Побудувати модель "сутність-звязок" 
для предметної області Кінотеатр
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Працюємо у середовищі VUE

Розробити модель "сутністьзв’язок" для створення бази 
даних телефонний довідник  учнів класу, який повинен 
містити дані про номери стаціонарного і мобільного 
телефонів учня, його прізвище, ім’я та  адресу.

Завадання

Створену модель зберегти у своїй 
папці як малюнок. 

Розгляньте модель «сутність–зв’язок»
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Визначте:

а) кількість і назву сутностей, зображених на діаграмі;

б) властивості кожної сутності;

в) види зв’язків для випадків:

 є кілька видів товару та є кілька складів, кожний 
товар зберігається на одному складі і на кожному 
складі зберігається тільки один вид товару;

 є кілька видів товару та є кілька складів, на 
кожному складі є всі види товарів;

 є тільки один вид товару і він зберігається на 
одному складі;

 є кілька видів товару і всі вони зберігаються на 
одному складі;

 є один вид товару і він зберігається на кількох 
складах.

Домашнє завдання

Опрацювати
п. 3.1 с.129

Виконати
№ 2, 3(б), 4



Вложения
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Бази даних.
Системи управління базами даних.

Бази даних. 

Модель сутність-зв’язок. 





Сьогодні на уроці ви…

Дізнаєтесь:

Що таке бази даних

Що таке сутність предметної області

Які є типи зв'язків 

Навчитесь:

Будувати модель «сутність-зв’язок» для різних предметних областей





Де знайти відповідь?

З якої платформи відправляється потяг на Хмельницький?

Як приготувати вареники з вишнями?

Яку будову має молекула води?

Яка частота змінного електричного струму в побутовій електричній мережі

Яке закінчення мають іменники третьої відміни в родовому відмінку однини?





Бази даних

База даних – це впорядкований за певними правилами набір взаємопов’язаних даних.

Перша в Україні комп’ютерна база даних була розроблена в ході робіт з проектування і експлуатації ЕОМ «Київ» (1959р.). під науковим керівництвом В.М. Глушкова.







Ключові поняття

Предметна область – це сфера застосування конкретної бази даних. Наприклад, медицина, освіта та ін.

Об'єкти предметної області можуть бути підприємства, люди, книжки та ін.

 Між деякими об'єктами існують зв'язки.







Сутність предметної області

Сутність предметної області – це тип реального або уявного об’єкта предметної області.

Сутності, по суті, є сукупностями однотипних об’єктів. Наприклад, сутність Клас може складатися з об’єктів 11-А, 11-Б, 11-В тощо.

Окремі об’єкти сутності називають екземплярами сутності.

Сутність має як мінімум один екземпляр.





Типи зв’язків

За множинністю:

один до одного (позн.  як 1:1).

один до багатьох (позн.  як 1:∞ або 1:М). 

багато до одного (позн. як ∞:1 або М:1).

багато до багатьох (позн. як ∞:∞ або М:М)

За повнотою:

кожний екземпляр однієї сутності обов’язково пов’язаний з одним чи кількома екземплярами іншої сутності.

кожний екземпляр однієї сутності не обов’язково пов’язаний хоча б з одним екземпляром іншої сутності.





Модель «сутність–зв’язок»

Набір умовних позначень, що використовують для створення моделі називають нотацією







Отже,

База даних – це впорядкований за певними правилами набір взаємопов’язаних даних.

Предметна область – це сфера застосування конкретної бази даних. 

Сутність предметної області – це тип реального або уявного об’єкта предметної області.

Окремі об’єкти сутності називають екземплярами сутності.
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