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Φυλλάδιο #6: Μοντελοποίηση 

ΑΣΚΗΣΗ #1 

Ένας ιστότοπος αγορών σάς επιτρέπει να κάνετε αγορές στο διαδίκτυο 

και να σας τις παραδώσει. Εδώ είναι τα στοιχεία:  

a) Μπορείτε να δημιουργήσετε μια παραγγελία και να τη 

χρησιμοποιήσετε για να συντάξετε μια λίστα στοιχείων.  

b) Όταν είστε ικανοποιημένοι με μια παραγγελία, την τοποθετείτε 

στο σύστημα.  

c) Στη συνέχεια, τα άτομα που διαχειρίζονται τον ιστότοπο 

εξετάζουν την παραγγελία σας για να επιβεβαιώσουν ότι μπορεί 

να εκπληρωθεί. Εάν μπορεί, επιβεβαιώνεται και ο χρήστης 

ενημερώνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

d) Όταν τα εμπορεύματα συσκευάζονται και αποστέλλονται, η 

παραγγελία αποστέλλεται.  

e) Η παραγγελία μπορεί να ακυρωθεί ανά πάσα στιγμή πριν από την 

επιβεβαίωση.  
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Λύση: 

 

ΑΣΚΗΣΗ #2 

Δείτε ξανά το τελικό διάγραμμα στην ενότητα «Δεδομένα

μοντελοποίησης» (Διαφάνεια 9). Επεκτείνετε το διάγραμμα έτσι ώστε 

η δομή δεδομένων να καταγράφει τους βαθμούς του μαθητή. Ένας 

φοιτητής εγγράφεται σε έως και οκτώ μαθήματα το πολύ και κάθε 

μάθημα έχει έναν προβλεπόμενο και πραγματικό βαθμό. 


