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Assignment#5

1. อธิบายความหมายของ EER Diagram ทีแ่ สดงด้านล่าง
a. ให้แสดง Entity และAttribute ของแต่ละ Entity
b. ให้แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Entity และ Class ต่างๆ หากมีการระบุความสัมพันธ์แบบ disjoint
ให้อธิบายความหมายเพิม่ เติมดังกล่าวด้วย

2. ออกแบบ EER Diagram เพื่อใช้จดั เก็บข้อมูลของบริษทั รับซ่อมเครื่องบิน โดยมีรายละเอียดดังแสดง
ด้านล่าง
2.1. รหัสพนักงาน ชื่อพนักงาน ประกอบด้วย คานาหน้าชื่อ ชื่อ และสกุล ทีอ่ ยู่ (Home Address)
2.2. พนักงานในบริษทั แบ่งออกเป็ น 3 ประเภทคือ ช่างซ่อมเครื่องยนต์ (Engine) ช่างซ่อมอุปกรณ์
เครื่องบิน (Airframe) และช่างซ่อมอุปกรณ์ทใ่ี ช้ในการสื่อสารและนาร่อง (avionics) ซึง่ พนักงาน
ในบริษทั จะเป็ นช่างได้เพียงประเภทเดียวเท่านัน้
 ช่างซ่อมเครื่องยนต์ จะมีความชานาญในการซ่อมประเภทเครื่องยนต์แตกต่างกัน ซึง่ จะ
ซ่ อมประเภทเครื่องยนต์ท่ตี นเองช านาญเท่านัน้ เช่ น เครื่องยนต์เบนซิน เครื่องยนต์
ดีเซล หรือไฮบริด เป็ นต้น
 ช่างซ่อมอุปกรณ์เครื่องบิน จะมีความชานาญในการซ่อมอุปกรณ์ แต่ละประเภทแตกต่ าง
กัน ซึ่งจะซ่อมอุปกรณ์ท่ตี นเองชานาญเท่านัน้ เช่น ใบพัด เครื่องยนต์ ลาตัวเครื่องบิน
ฐานล้อ หรือ เบรค เป็ นต้น
 ช่างซ่อมอุปกรณ์ทใ่ี ช้ในการสื่อสารและนาร่อง จะมีความชานาญแตกต่างกัน และมีหน้าที่
รับผิดชอบเฉพาะ เช่น ติดตัง้ บารุงรักษา ซ่อมบารุง เป็ นต้น
2.3. ข้อ มูล ประวัติก ารท างานของพนักงาน (Job History) ประกอบด้ว ย ชื่อ บริษ ัท ที่เ คยท างาน
(Company Name) วันทีจ่ า้ งงาน (Hired Date) วันทีอ่ อกจากงาน (Resigned Date) และตาแหน่ง
สุดท้ายในบริษทั ทีเ่ คยทางาน (Last Position) ซึง่ พนักงานแต่ละคนอาจจะเคยทางาน หรือยังไม่
เคยทางานมาก่อนก็ได้
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2.4. บริษ ัท มี Course ส าหรับ อบรมพนักงาน และต้อ งการจัด เก็บ ข้อ มูล ประวัติก ารฝึ ก งานช่ าง
(Training) ประกอบด้วย วัน ที่ฝึ ก (Date), รหัส Course, ชื่อ Course, ประเภทที่ฝึ ก (Course
Type), ใบประกาศนียบัตรที่ได้รบั (Certificate) พนักงานแต่ละคนอาจจะเข้ารับการอบรมบาง
Course มากกว่า 1 ครัง้ ก็ได้ เนื่องจากมีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆ
3. ออกแบบ EER Diagram เพื่อใช้จดั เก็บข้อมูลสาหรับการจัดแข่ง Football League ของเด็กเยาวชนโดย
มีรายละเอียดดังแสดงด้านล่าง
3.1. ข้อมูลทีม (team) ประกอบด้วย รหัสทีม (team ID), ชื่อทีม (team name), และสีของแต่ละทีม
(color) แต่ละทีมอาจจะมีหรือยังไม่มผี เู้ ล่นก็ได้ กรณีทม่ี อี าจจะมีมากกว่า 11 คนก็ได้ แต่หา้ มเกิน
20 คน และแต่ละทีมอาจจะมี หรือไม่มผี ฝู้ ึกสอนก็ได้
3.2. ข้อ มู ล ผู้ เ ล่ น (player) ประกอบด้ ว ย รหัส ผู้ เ ล่ น (player ID), ชื่อ ผู้ เ ล่ น (player name) ซึ่ง
ประกอบด้วย คานาหน้าชื่อ (title), ชื่อ (first name) และนามสกุล (last name), วันเกิด (birth
date), และอายุ (player age) ผูเ้ ล่นแต่ละคนต้องมีทมี สังกัด และสังกัดได้เพียง 1 ทีมเท่านัน้ และ
ผูเ้ ล่นแต่ละคนต้องมีผปู้ กครอง ซึง่ สามารถมีผปู้ กครองได้มากกว่า 1 คน
3.3. ผู้ฝึ กสอน (coach) ประกอบด้วย รหัส ผู้ฝึ กสอน (coach ID), ชื่อผู้ฝึ กสอน (coach name) ซึ่ง
ประกอบด้วย คานาหน้าชื่อ (title), ชื่อ (first name) และนามสกุล (last name), และหมายเลข
ติดต่อ (contact number) ผูฝ้ ึกสอนแต่ละคน ต้องมีทมี สังกัด และสังกัดได้เพียง 1 ทีมเท่านัน้
3.4. ผูป้ กครอง (parent) ประกอบด้วย รหัสผูป้ กครอง (parent ID), ชื่อผูป้ กครอง (parent name) ซึง่
ประกอบด้วย คาน าหน้ าชื่อ (title), ชื่อ (first name) และนามสกุล (last name), ที่อยู่ (home
address), และหมายเลขติดต่อ (contact number) ผู้ปกครองแต่ละคนต้องมีผู้เล่น ภายใต้การ
ปกครองอย่างน้อย 1 คน และอย่างมากไม่เกิน 3

