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Chapter 7 – Data Modelling Using the Entity-Relationship (ER) Model
1. กำหนดให้ขอ้ มูล Section ประกอบด้วย Section_number (Section_number ของแต่ละรำยวิขำที่เปิ ด
ในแต่ ล ะปี กำรศึ ก ษำ และภำคกำรศึ ก ษำ มี ค่ ำ ไม่ ซ้ ำ กัน ) , Semester, Year, Course_number,
Instructor, Room_no ( ห้ อ ง ที่ ใ ช้ ส อน ) , Building ( ตึ ก ที่ ใ ช้ ส อน) , Weekdays ( วั น ที่ ส อน เ ช่ น
‘MWF’,‘MW’, ‘TT’ คือตัวย่อของวัน M หมำยถึง Monday), และ Hours (ช่วงเวลำที่สอน เช่น ‘9–9:50
A.M.’, ‘10–10:50 A.M.’, ..., ‘3:30–4:50 P.M.’, ‘5:30–6:20 P.M.’) ให้ออกแบบ Section Entity โดย
กำหนด Attribute ทีเ่ กีย่ วข้อง Primary Key และนำเสนอประเภทของ Attribute ให้ถูกต้องตำมข้อมูลที่
กำหนดไว้ขำ้ งต้น
2. ให้ออกแบบ ER Diagram ทีป่ ระกอบด้วย Entity (Regular และ/หรือ Weak) และควำมสัมพันธ์ (ตัง้ ชื่อ
ควำมสัม พัน ธ์ให้เหมำะสม) พร้อมทัง้ กำหนดค่ำ Cardinality Ratio ส ำหรับรำยละเอียดของข้อมูลที่
กำหนดให้ในแต่ละข้อ
a) ในโรงเรียนแห่งหนึ่ง เปิ ดสอนหลำยชัน้ เรียน แต่ละชัน้ เรียนมีครูสอนหลำยคน และครูแต่ละคน
อำจจะสอนหลำยชัน้ เรียน แต่ละชัน้ เรียนใช้หอ้ งเรียนเดิมตลอดทัง้ ปี กำรศึกษำ
b) บริษทั ด้ำนวิศวกรรมแห่งหนึ่ง พนักงำนแต่ละคนจะต้องมีควำมชำนำญอย่ำงน้อยหนึ่งทักษะ
อำจจะมีพนักงำนที่เชี่ยวชำญในแต่ละทักษะหลำยคน ในแต่ละทักษะต้องสำมำรถทำงำนกับ
เครื่องจักรประเภทต่ำงๆได้ เช่น เครื่องกลึง หรือเครื่องโม่ เป็ นต้น ถ้ำพนักงำนมีควำมชำนำญ
หลำยด้ำนก็สำมำรถดูแลและบำรุงรักษำเครื่องจักรได้หลำยประเภท
3. ให้ออกแบบ ER Diagram ทีป่ ระกอบด้วย Entity (Regular และ/หรือ Weak) และควำมสัมพันธ์ (ตัง้ ชื่อ
ควำมสัม พัน ธ์ให้เหมำะสม) พร้อมทัง้ กำหนดค่ำ Cardinality Ratio ส ำหรับรำยละเอียดของข้อมูลที่
กำหนดให้ในแต่ละข้อ
a) ในบริษ ัท แห่ง หนึ่ ง มีพนักงำนหลำยคน พนักงำนแต่ละคนอำจจะถูก กำหนดให้ท ำงำนใน
โครงกำรต่ำงๆ หรืออำจจะไม่ถูกกำหนดให้ทำงำนในโครงกำรใดเลยก็ได้ ในแต่ละโครงกำรต้อง
มีพนักงำนอย่ำงน้อยหนึ่งคน
b) ในมหำวิทยำลัยแห่งหนึ่ง เปิ ดสอนหลำยรำยวิชำ แต่ละรำยวิชำอำจจะมีรำยวิชำทีต่ อ้ งผ่ำนก่อน
หนึ่งหรือหลำยรำยวิชำ หรืออำจจะไม่ต้องผ่ำนรำยวิชำใดมำก่อนก็ได้ ในแต่ละรำยวิชำอำจจะ
เปิ ดสอนหลำยตอนก็ได้ แต่ละตอนอำจจะเรียนในวัน-เวลำเดียวกันหรือเรียนคนละวัน-เวลำก็ได้
c) ในโรงพยำบำลแห่งหนึ่ง มีผปู้ ่ วยทีม่ ำรับกำรรักษำมำกมำย ผูป้ ่ วยแต่ละคนอำจจะมีประวัตกิ ำร
รักษำหนึ่งหรือหลำยครัง้ ก็ได้ ผูป้ ่ วยอำจจะเคยมำรับกำรรักษำในหลำยแผนก เช่นแผนกอำยุรก
รรม แผนกออร์โธปิ ดกิ ส์ แผนกหู-ตำ-คอ-จมูก เป็ นต้น แต่ละครัง้ ทีม่ ำรับกำรรักษำอำจจะรักษำ
กับหมอคนละคนก็ได้ ในกำรรักษำแต่ละครัง้ ก็อำจจะได้รบั ยำหลำยชนิดก็ได้
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4. ให้อ อกแบบ ER Diagram ส ำหรับ ธุ ร กิจ ร้ำ นอำหำร เพื่อ น ำเสนอควำมสัม พัน ธ์ร ะหว่ำ งข้อ มู ล ที่
กำหนดให้ด้ำนล่ำง โดยที่ระบุ Attribute ของแต่ละ Entity, ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง Entity, Cardinality
Ratio, และ Primary Key
a) ธุรกิจร้ำนอำหำร มีสำขำ 200-300 สำขำ แต่ละสำขำมีพนักงำนประจำสำขำ 5-10 คน
b) เมนูอำหำรมีหลำกหลำยประเภท สำมำรถแบ่งออกเป็ นกลุ่มเมนูหลักๆดังนี้ คือ อำหำรหลัก
อำหำรเรียกน้ ำย่อย (หรืออำหำรทำนเล่น) ของหวำน เครื่องดื่ม เป็ นต้น อำหำรแต่ละกลุ่มมี
หลำกหลำยสัญชำติ เช่น อิตำเลียน ไทย ฮังกำเรียน เวียดนำม จีน เป็ นต้น
c) รำยกำรเมนูอำหำรจะถูกเปลี่ยนทุกๆ 2 เดือน และมีกำรจัดเก็บข้อมูลรำยกำรเมนูอำหำรที่เคย
ขำยไว้ในระบบด้วย เพื่อใช้ในกำรวิเครำะห์ขอ้ มูลอำหำรเมนูไหนทีข่ ำยดี
d) แต่ละเมนูใช้วตั ถุดบิ ในกำรปรุงอำหำรหลำกหลำย เช่น ไข่ เบคอน ผักต่ำงๆ เป็ นต้น พร้อมทัง้
ปริมำณวัตถุดบิ แต่ละชนิดทีใ่ ช้ในแต่ละเมนู
e) วัตถุดบิ ที่ใช้ในกำรปรุงอำหำรสั ่งมำจำกผูจ้ ดั จำหน่ำยหลำยรำย ผู้จดั จำหน่ำยแต่ละรำยอำจจะ
ขำยวัตถุดบิ ชนิดเดียวกันก็ได้ ร้ำนค้ำจะใช้รำคำ คุณภำพของวัตถุดบิ (นำเสนอในรูปแบบของ
เกรด A, B, หรือ C) และส่วนลด ในกำรตัดสินใจว่ำจะเลือกซื้อวัตถุดบิ จำกผูจ้ ดั จำหน่ ำยรำยใด
ประวัตใิ นกำรสั ่งซือ้ สินค้ำจำกผูจ้ ดั จำหน่ำยจะถูกจัดเก็บในระบบเพื่อใช้ในกำรตัดสินใจเลือกซื้อ
วัตถุดบิ ในอนำคต

