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Відмітимо, що потоки даних – це прообрази процедур прикладного 
програмного забезпечення, а сховища даних – таблиці бази даних. Але 
більш детальне визначення таблиць, складу їх атрибутів та 
взаємозв’язків здійснюється на наступних етапах проектування бази 
даних. 

 
 
3.5. Інфологічна модель бази даних. Діаграми «сутність – 

зв’язок» 
 
Як наводилося вище, діаграми потоків даних на наступних етапах 

проектування БД використовуються як певні специфікації (вимоги) 
процедур уведення та обробки даних. Після цього приступають 
безпосереднє до проектування бази даних. Першим процесом цього 
етапу проектування є моделювання даних із врахуванням кон-
цептуальної моделі інформаційної системи. Ціль моделювання даних 
(створення інфологічної моделі) складається в забезпеченні розроблю-
вача ІС концептуальною схемою бази даних у формі однієї моделі або 
декількох локальних моделей, що відносно легко можуть бути 
перетворені в будь-яку модель даних: реляційну, ієрархічну, мережну. 
Найбільш розповсюдженим засобом абстрактного представлення 
структур баз даних є ER-модель або модель «сутність – звязок». Вона 
уперше була введена Питером Ченом (Peter Chen) у 1976 р. [3, 5, 7], а 
графічне представлення (нотація) цієї моделі відомо як ERD (Entity-
Relationship Diagram) або ER-схема (ER-діаграма). На даний час існує 
декілька нотацій ERD. Нижче для її представлення використається 
нотація Чена, в якій схема складається з елементів трьох основних 
типів: 

a) множин сутностей; 
b) атрибутів; 
с) зв’язків. 
Перший крок інфологічного моделювання – аналіз концептуальної 

моделі, включаючи DFD, з метою виділення сутностей. Якщо етап 
створення концептуальної моделі не виконувався, то витяг інформації 
для виділення сутностей здійснюється шляхом проведення інтерв’ю із 
замовником(ами) системи або анкетування, тобто виконується певна 
частина робіт концептуального рівня.  

Сутність (Entity) – реальний або уявлюваний об’єкт, що має 
істотне значення для розглянутої предметної сфери, інформація про 
яке підлягає збереженню. На ERD сутність представляється або 
прямокутником (рис. 11, ліва фігура), або прямокутником із закругле-
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ними кутами (рис. 11, права фігура). В даних матеріалах буде вико-
ристовуватися друга форма представлення сутностей. У середині 
фігури наводиться назва сутності.  

 

 
Рис. 11. Варіанти графічного зображення сутності 

 
Кожна сутність повинна: 
• мати унікальний ідентифікатор (ім’я); 
• однозначно ідентифікуватися і відрізнятися від усіх інших 

екземплярів даного типу сутності; 
• мати один або декілька атрибутів, що або належать сутності, 

або успадковуються через зв’язок з іншою сутністю; 
• мати один або декілька атрибутів, що однозначно іденти-

фікують кожен екземпляр сутності. 
Сутність може являти собою супертип, коли одна сутність є 

узагальнюючим поняттям для групи подібних сутностей, які нази-
ваються підтипами. 

Кожній сутності відповідає якась множина атрибутів (attributes), що 
являють собою властивості сутності. 

 
Наскрізний приклад проектування бази даних ІСПП. 

Інфологічне моделювання. Виділення сутностей 
Звертаючись до аналізу, що наведений у концептуальній моделі, 

можна дійти висновку, що сутності можуть бути ідентифіковані через 
їх важливість до тих чи інших користувачів бази даних. Так, є 
важливими для: 

– ГВ – поверхи, кімнати (аудиторії) і предмети, за які він 
відповідає, та дані стосовно площі аудиторій і поверхів, а також дані 
стосовно номенклатури і кількості меблевих предметів та термінів їх 
експлуатації;  

– ТВ важливі аудиторії, але на всі, а тільки ті, де знаходяться 
предмети, за які він відповідає, а також дані стосовно номенклатури і 
кількості предметів технічного напрямку та термінів їх експлуатації; 

– НВ важливі поверхи, аудиторії і усі предмети в аудиторіях. На 
підставі площ аудиторій та їх функціонального призначення цей відділ 
класифікує аудиторії на типи кімнат: для лекційних занять, для 
групових занять, лабораторії і т. д., та виділяє предмети, за які він 
відповідає. 

Аудиторії Предмети 
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Для бухгалтерії важлива інформація, пов’язана з кількістю, 
вартістю, датою встановлення та термінами амортизації предметів. 
Таким чином, з бухгалтерією не пов’язуються додаткові сутності – з її 
боку висуваються додаткові вимоги до атрибутів наведених вище 
сутностей. 

Виходячи з вищенаведеного, виділяються 4 сутності (поверхи, при-
міщення, типи приміщень, предмети), що зображуються на діаграмі в 
такий спосіб (рис. 12).  

 

 
Рис. 12. Сутності предметної сфери 

 
Оскільки для ГВ і ТВ важливі одна й таж сутність «Предмети», але 

різні її підмножини, то названа сутність являє собою супертип, яка 
містить два підтипи: «Предмети, що підзвітні ГВ» та «Предмети, що 
підзвітні ТВ» (рис. 13). 

Кінець фрагмента наскрізного прикладу (виділення сутностей в 
ERD) 

 

 
Рис. 13. Супертип «Предмети» та його підтипи 

 
Наступним кроком моделювання є ідентифікація зв’язків. 
Зв’язок (relationship) – пойменована асоціація між двома сутностя-

ми, що має значення для даної предметної сфери. Це асоціація між 
сутностями, при якій, як правило, кожен екземпляр однієї сутності, яка 
називається батьківською сутністю, асоційований з довільною (у тому 
числі нульовою) кількістю екземплярів іншої сутності, яка іменується 
сутністю-нащадком, а кожен екземпляр сутності-нащадка асоційова-
ний у точності з одним екземпляром сутності-батька. Таким чином, 
екземпляр сутності-нащадка може існувати тільки при існуванні 
сутності батька. Зв’язок може давати ім’я, що виражається грама-
тичним оборотом дієслова і що поміщається у ромбі. Ім’я кожного 
зв’язку між двома даними сутностями повинне бути унікальним, але 
імена зв’язків у моделі не зобов’язані бути унікальними. Ім’я зв’язку 

ПРЕДМЕТИ 

Предмети ГВ Предмети ТВ 

Поверхи Приміщення Типи 
приміщень

Предмети 
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завжди формується з погляду батька. Кожна сутність може мати будь-
яку кількість зв’язків з іншими сутностями моделі. На лінії зв’язку 
(ребрі графа) ставиться також степінь зв’язку між сутностями. 

Між двома сутностям, наприклад, А і В можливі чотири види 
зв’язків.  

Перший тип – зв’язок один-до-одного (1:1): у кожен момент часу 
кожному представнику (екземпляру) сутності А відповідає 1 чи 0 
представників сутності В (рис. 14а). На рис. 14б показано зв’язок типу 
1:1 для сутностей Студент і Стипендія. Студент може не «заробити» 
стипендію, одержати звичайну чи одну з підвищених стипендій. 

 
Рис. 14. Приклади зв’язків 1:1 

 
Примітка. На рис. 14 і наступних ER-схемах, виходячи з мірку-

вань зручності, для позначення зв’язку буде використовуватися не 
тільки ромб, а ще й ромбовидний шестикутник. 

 
Другий тип – зв’язок один-до-багатьох (1:N): одному представнику 

сутності А відповідають 0, 1 чи декілька представників сутності В 
(рис. 15а). На рис. 15б показано зв’язок типу 1:N для сутностей 
Квартири й Мешканці: квартира може пустувати, в ній може жити 
один або кілька мешканців. 

 
Рис. 15. Приклади зв’язків 1:N 

 

A B A-B 

1 N

Мешканець Мешкає 
1 N

а) 

б) Квартира 

A B A-B 

1 1

Стипендія Призначена 
1 1

а) 

б) Студент 
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Оскільки між двома сутностями можливі зв’язки в обох напрямках, 
то існує ще два типи зв’язку багато-до-одного (N:1) і багато-до-
багатьох (M:N). 

Приклад 1. Якщо зв’язок між сутностями Замовники і Виробники 
називається Замовлення, то існує чотири можливих представлення 
зв’язків: 

1:1 – замовник робить замовлення тільки одному виробнику або 
виготовляє продукцію самотужки; 

1:N – замовник робить замовлення одному виробнику або кільком 
виробникам, або виготовляє продукцію самотужки; 

N:1 – виробник або не виготовляє продукцію, або виготовляє для 
одного замовника, або виготовляє для кількох замовників. 

M:N – один виробник може не виробляти продукції для замовників, 
може виготовляти для одного й більше замовників, а замовник може 
не замовляти продукцію, або замовляти в одного й більше виробників. 

Як уже відмічалося, властивості можуть мати не тільки сутності, 
але й зв’язки. Особливо це характерно для зв’язків типу M:N. На 
рис. 16 показано зв’язок між сутностями Триместри і Дисципліни, де 
він має такі властивості, як кількість аудиторних годин дисципліни у 
даному триместрі та вид триместрового контролю (іспит, залік, 
рейтинг). 

 

 
Рис. 16. Приклад наявності властивостей для зв’язку 

 
Якщо ця взаємозалежність (зв’язок) між сутностями має атрибути, 

то вона називається асоціацією. 
Характер зв’язків між сутностями не обмежується перерахованими. 

Існують і більш складні зв’язки: 

Дисципліна Триместр Викладається 

Назва 

Обсяг 

Ауд. годин 

Ресурс 

Номер 

Цикл Контроль Курс 

M N
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• різні зв’язки між одними й тими ж самими сутностями 
(пацієнт, маючи одного лікуючого лікаря, може мати також кілька 
лікарів-консультантів; лікар може бути лікуючим лікарем декількох 
пацієнтів і може одночасно консультувати кілька інших пацієнтів);  

• тринарний зв’язок: наприклад, лікар може призначити кілька 
пацієнтів на кілька аналізів, аналіз може бути призначений декількома 
лікарями будь-яким пацієнтам і пацієнт може бути призначений на 
кілька аналізів декількома лікарями (рис. 17, 18); 

 
 

Рис. 17. Приклад тринарного зв’язку між сутностями 
 
 

 
Рис. 18. Приклад тринарного зв’язку між сутностями 

з їх властивостями 
 
• рекурсивний зв’язок. Наприклад, предмети (компоненти), що 

входять до складу виробів. Предметами є як самі вироби, так і вузли й 
деталі. Останні входять до складу вузлів або виробу, вузли нижнього 
рівня структурного дерева входять до складу вузлів більш високого 
рівня або виробу і т. д. (рис. 19). Інший рекурсивний зв’язок 
відображає склад предметів, тобто з яких інших предметів (вузлів, 
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деталей) складається певний предмет. Обидва рекурсивних зв’язки 
мають тип 1:N; 

• зв’язки більш високих порядків, семантика (зміст) яких іноді 
дуже складна.  

 
Рис. 19. Приклад рекурсивних зв’язків 

 
Для виявлення зв’язків між сутностями необхідно, як мінімум, 

визначити самі сутності. Але це не проста задача, тому що в різних 
предметних сферах той самий об’єкт може бути як сутністю, так і 
атрибутом. Наприклад, на рис. 18 «Кафедра» є властивістю сутності 
«Викладачі», але якщо при опису предметної сфери говориться не 
тільки про назву кафедри, а про її код, керівника кафедри та 
факультет, до складу якого вона входить (тобто говориться про її 
властивості), то «Кафедра» вже виступає як сутність (рис. 20). 

 

 
 

Рис. 20. Приклад ERD, де інформаційний об’єкт Кафедра є сутністю 
 
Відмітимо, що вище було представлено не всі елементи нотації 

Чена. Так, не розкривалося поняття слабких сутностей, слабких 
зв’язків, супертипів, підтипів, тощо. Крім того, варто відмітити, що, 
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крім нотації Чена, є й інші нотації (способи представлення складових 
ER-діаграм, наприклад, нотація Баркера [2], засоби мови UML (Unified 
Model Language – уніфікована мова моделювання), нотація за 
стандартом IDEF1X [6] тощо.  

 
Наскрізний приклад проектування бази даних ІСПП. 

Інфологічне моделювання. Визначення зв’язків 
Виходячи із визначених сутностей та із концептуальної моделі, 

одержимо наступну схему зв’язків сутностей (рис. 21).  
Кінець фрагмента наскрізного прикладу (визначення зв’язків у 

ERD) 
 

 
 

Рис. 21. Схема «Сутності – зв’язки» бази даних 
про предмети і приміщення 

 
 
Останнім кроком моделювання є ідентифікація атрибутів.  
Атрибут – будь-яка характеристика сутності, значима для 

розглянутої предметної сфери і призначена для кваліфікації, 
ідентифікації, класифікації, кількісної характеристики або вираження 
стану сутності. Атрибут представляє тип характеристик або 
властивостей, асоційованих з множиною реальних або абстрактних 
об’єктів (людей, місць, подій, станів, ідей, параметрів, предметів і 
т. д.). Екземпляр атрибута – це визначена характеристика окремого 
елемента множини. Екземпляр атрибута визначається типом 
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характеристики і її значенням, названим значенням атрибута. У ER-
моделі атрибути асоціюються з конкретними сутностями. Таким 
чином, екземпляр сутності повинний володіти єдиним визначеним 
значенням для асоційованого атрибута.  

Атрибут може бути або обов’язковим, або необов’язковим. 
Обов’язковість означає, що атрибут не може приймати невизначених 
значень (null values). Атрибут може бути або описовим (тобто 
звичайним дескриптором сутності), або входити до складу унікального 
ідентифікатора (потенційного ключа).  

Унікальний ідентифікатор – це атрибут або сукупність атрибутів 
та/або зв’язків, призначена для унікальної ідентифікації кожного 
екземпляра даного типу сутності. У випадку повної ідентифікації 
кожен екземпляр даного типу сутності цілком ідентифікується своїми 
власними ключовими атрибутами, у противному випадку в його 
ідентифікації беруть участь також атрибути іншої сутності – сутності – 
батька.  

Кожен атрибут ідентифікується унікальним ім’ям, що виражається 
граматичним оборотом іменника, який описує характеристику, що 
представляється атрибутом. Атрибути зображуються, як вже наво-
дилося, у виді овалів, причому кожний атрибут займає окремий овал. 
Атрибути, що визначають первинний ключ, виділяються, наприклад, 
жирним шрифтом.  

Кожна сутність повинна володіти хоча б одним потенційним 
ключем. Потенційний ключ сутності – це один або кілька атрибутів, 
чиї значення однозначно визначають кожен екземпляр сутності. При 
існуванні декількох потенційних ключів один з них позначається як 
первинний ключ, а інші – як альтернативні або вторинні ключі.  

 
Наскрізний приклад проектування бази даних ІСПП. 

Інфологічне моделювання. Визначення атрибутів та ключів 
Аналізуючи концептуальну модель (таблиці 3 і 4), визначаємо 

атрибути сутностей та доповнюємо побудовану раніше схему зв’язків 
сутностей (рис. 21) цими атрибутами і одночасно визначаємо ключові 
атрибути (рис. 22).  
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Рис. 22. Повна схема «Сутності – зв’язки» бази даних 

про предмети і приміщення 
 
Відмітимо, що розглянута вище предметна сфера «Приміщення-

предмети» не має рекурсивних зв’язків. 
Кінець фрагмента наскрізного прикладу (визначення атрибутів). 
 
 
3.6. Даталогічна модель бази даних. Схеми функціо-

нальних залежностей. Нормалізація відношень 
 
3.6.1. Перетворення інфологічної моделі в даталогічну модель 
Даталогічна модель (ДЛМ) являє собою структуру даних: 

структурні одиниці даних та їх елементи і зв’язки між елементами 
даних незалежно від їх змісту та середовища зберігання, а особливості 
обраної СКБД враховуються у фізичній моделі. Таким чином, ДЛМ є 
подальшою формалізацією інфологічної моделі і являє собою по суті 
модель даних. Як відомо, існують три основних типи моделей даних: 
реляційна, ієрархічна та мережна. В даних матеріалах розглядається 
реляційна модель даних (РМД), тобто даталогічна інформаційна 


