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2/2559
Assignment#5
ER/EER Mapping, and Relational Database Constraints
กําหนดส่ง:
- ข้อ 1-2 ส่งวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ก่อน 16.30น. ทีห่ อ้ งพักอาจารย์ของแต่ละ Section
่
ยน
- ข้อ 3 ส่งวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ต้นชัวโมงเรี
หมายเหตุ: - ให้เขียนด้วยลายมือบนกระดาษ A4
หากลอกกัน คนทีเ่ ป็ นต้นฉบับติ ดลบเท่ากับจํานวนคะแนน (-60 * จํานวนคนทีล่ อก) คนทีล่ อก ได้ 0 คะแนน
1. (20 คะแนน) จากรูป ER Diagram ทีก่ าํ หนดให้ดา้ นล่าง ให้ทาํ ER Mapping ทีละขัน้ ตอน หากขัน้ ตอนไหนไม่
สอดคล้องกับคุณลักษณะทีป่ รากฎใน ER Diagram ให้ระบุว่าขัน้ ตอนดังกล่าวว่า “ไม่มี” และหลังจากทําทุกขัน้ ตอน
ครบถ้วนแล้ว ให้ทาํ การสรุป relation ทัง้ หมดรวมทัง้ โยงเส้นจาก Foreign Key ไปยัง Primary Key

2. (10 คะแนน) จากรูป EER Diagram ทีก่ าํ หนดให้ดา้ นล่าง ให้ทาํ EER Mapping ทีละขัน้ ตอน หากใช้ Step 8 และ 9
ให้ระบุว่าใช้ Option ไหน เพราะอะไร หากขัน้ ตอนไหนไม่สอดคล้องกับคุณลักษณะทีป่ รากฎใน EER Diagram ให้
ระบุว่าขัน้ ตอนดังกล่าว “ไม่ม”ี และหลังจากทําทุกขัน้ ตอนครบถ้วนแล้ว ให้ทาํ การสรุป relation ทัง้ หมดรวมทัง้ โยงเส้น
จาก Foreign Key ไปยัง Primary Key
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ใช้โครงสร้างฐานข้อมูล และข้อมูล ของ Company Schema ทีแ่ สดงด้านล่าง ตอบคําถามข้อ 3
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3. (30 คะแนน) ถ้าดําเนินการในแต่ละข้อด้านล่าง จะขัดแย้ง (Violate) กับข้อกําหนด (Constraint) ใด ถ้าขัดแย้งให้บอก
ด้วยว่าขัดแย้งเรื่องใด ถ้าไม่ขดั แย้งให้ตอบว่า ไม่ขดั แย้ง(ข้อย่อยละ 2 คะแนน)
หมายเหตุ: - ข้อมูลทีเ่ พิม่ ในแต่ละข้อย่อยเรียงตามลําดับโครงสร้างในรูปทีแ่ สดงก่อนหน้า
- การดําเนินการต่างๆในแต่ละข้อย่อยให้อา้ งอิงจากข้อมูลตัง้ ต้นในรูปทีแ่ สดงก่อนหน้า
3.1. เพิม่ ข้อมูลดังแสดงด้านล่างใน Relation ชื่อ EMPLOYEE
‘Robert’, ‘F’, ‘Scott’, ‘943775543’, ‘1972-06-21’, ‘2365 Newcastle Rd, Bellaire, TX’, M, 58000,
‘888665555’, 1
3.2. เพิม่ ข้อมูลดังแสดงด้านล่างใน Relation ชื่อ PROJECT
‘ProductA’, 4, ‘Bellaire’, 2
3.3. เพิม่ ข้อมูลดังแสดงด้านล่างใน Relation ชื่อ DEPARTMENT
‘Production’, 4, ‘943775543’, ‘2007-10-01’
3.4. เพิม่ ข้อมูลดังแสดงด้านล่างใน Relation ชื่อ WORKS_ON
‘677678989’, NULL, ‘40.0’
3.5. เพิม่ ข้อมูลดังแสดงด้านล่างใน Relation ชื่อ DEPENDENT
‘453453453’, ‘John’, ‘M’, ‘1990-12-12’, ‘spouse’
3.6. ลบข้อมูลใน Relation ชื่อ WORKS_ON โดยทีล่ บข้อมูลใน Record ทีม่ คี ่า Essn = ‘333445555’
3.7. ลบข้อมูลใน Relation ชื่อ EMPLOYEE โดยทีล่ บข้อมูลใน Record ทีม่ คี ่า Ssn = ‘987654321’
3.8. ลบข้อมูลใน Relation ชื่อ PROJECT โดยทีล่ บข้อมูลใน Record ทีม่ คี ่า Pname = ‘ProductX’
3.9. ลบข้อมูลใน Relation ชื่อ DEPENDENCE โดยทีล่ บข้อมูลใน Record ทีม่ คี ่า Essn = ‘333445555’ และ
Dependent_name = ‘Joy’
3.10. ลบข้อมูลใน Relation ชื่อ EMPLOYEE โดยทีล่ บข้อมูลใน Record ทีม่ คี ่า Ssn = ‘888665555’
3.11. ปรับปรุงข้อมูลใน Relation ชื่อ DEPARTMENT โดยทีแ่ ก้ไขข้อมูลใน Record ทีม่ คี ่า Dnumber = 5 โดยแก้ไข
ข้อมูลดังต่อไปนี้ คือ ให้ Mgr_ssn = ‘333555555’ และ Mgr_start_date = ‘2007-10-01’
3.12. ปรับปรุงข้อมูลใน Relation ชื่อ EMPLOYEE โดยทีแ่ ก้ไขข้อมูลใน Record ทีม่ คี ่า Ssn = ‘999887777’ แก้ไขให้
เป็ น ‘943775543’
3.13. ปรับปรุงข้อมูลใน Relation ชื่อ WORKS_ON โดยทีแ่ ก้ไขข้อมูลใน Record ทีม่ คี ่า Essn = ‘999887777’ และ
Pno = 10 โดยแก้ไขข้อมูลดังต่อไปนี้ คือ ให้ Hours = ‘5.0’
3.14. ปรับปรุงข้อมูลใน Relation ชื่อ DEPT_LOCATIONS โดยทีแ่ ก้ไขข้อมูลใน Record ทีม่ คี ่า Dnumber = 5 และ
DLocation = ‘Houston’ โดยแก้ไขข้อมูลดังต่อไปนี้ คือ ให้ DLocation = NULL
3.15. ปรับปรุงข้อมูลใน Relation ชื่อ PROJECT โดยทีแ่ ก้ไขข้อมูลใน Record ทีม่ คี ่า Pname = ‘ProductZ’ โดยแก้ไข
ข้อมูลดังต่อไปนี้ คือ ให้ Dnum = 3

