
Основни понятия 



 база от данни - съвкупност от 
данни, структурирани по 
начин, който позволява лесното 
и бързото им извличане, 
преглеждане, търсене и свежда 
до минимум дублирането на 
информация. 

 Характерно за базите данни е, 
че данните са независими от 
софтуера. Това ги прави 
универсални за използване 
както от различни програми, 
така и в различни периоди от 
време. 
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 Приложният софтуер, който осигурява 
възможност за работа с бази от данни, се 
нарича система за управление на бази от 
данни (СУБД).  

 Тя включва три основни компонента – 
◦ средства за разработване на приложения; 

◦ потребителски интерфейс; 

◦ ядро, което извършва операциите по търсене, 
сортиране и актуализиране на данните в базата 
от данни. 



 За нормалното функциониране на една база 
от данни е необходимо да се определят 
правилно и да се изградят връзките между 
съществуващите категории обекти или 
действия.  

 Съществуващите видове връзки са 
◦  1:1(едно към едно) – кат.№ на книга и заглавие на 

книгата 

◦ 1:N(едно към много) – ЕГН на клиент и кат.№ на 
книга 

◦ M:N(много към много) – № на автор и заглавие на 
книга.  



 В зависимост от това как базата данни описва 
връзките, съществуват три модела: 
◦ а) йерархичен – данните са представени под 

формата на дърво, състоящо се от корен и възли. Те 
са описани чрез връзки 1:N, насочени надолу. Не се 
позволяват връзки от типа M:N; 

◦ б) мрежов – данните са представени под формата 
на ориентиран граф. Отново не са връзки от типа 
M:N. Ако такива съществуват, те се разбиват на две 
връзки от вида 1:N; 

◦ в) релационен – в този модел данните се 
съхраняват в таблици, наречени още релации, 
между които има зададени връзки. Всяка таблица се 
състои от колони и редов  



 таблица – представя понятието категория от обекти 
или действия.  

 Всяка категория, т. е. таблица обхваща всички 
отличителни черти, характеризиращи съответната 
категория, както и информация за конкретни обекти 
или действия от тази категория.  

 Структурно таблицата се състои от редове и колони.  



 таблица, задаваща категория от обекти - 
таблицата “Клиент”. Отличителните черти, 
характеризиращи един клиент са например 
неговото ЕГН, име, адрес, телефон.  

 таблица, задаваща категория от действия -
таблицата “Поръчка”. Като нейни 
отличителни черти могат да бъдат посочени 
номер на поръчката; каталожен номер на 
поръчаната книга; ЕГН на клиента, направил 
поръчката; дата на поръчката;  



 поле в таблица – смислово задава конкретна 
отличителна черта на категорията, 
представяща съответната таблица.  

 Използвайки горните примери за таблици 
могат да бъдат посочени следните полета:  
◦ в таблицата “Клиенти” – ЕГН, име, телефон;  
◦ в таблицата “Поръчки” – каталожен номер, дата на 

поръчката, брой поръчани екземпляри.  

 Структурно полето представя колона в 
таблицата.  

 Очевидно всяко поле съхранява специфичен 
вид данни,поради което може да се говори 
за тип на поле. 



 запис в таблица – смислово задава конкретни 
стойности за всяка отличителна черта (поле) 
на дадена категория (таблица).  

 Множеството от такива стойности определя 
един обект или едно действие.  

 Например в таблицата “Клиенти” 
съвкупността от конкретни стойности за ЕГН, 
име, адрес, телефон задава конкретен 
клиент.  

 Структурно записът представлява ред в 
таблицата. 



 първичен ключ - едно или повече полета, 
които еднозначно идентифицират записа. 

 Например  
◦ един клиент се идентифицира еднозначно със 

своето ЕГН, т. е. полето ЕГН е първичен ключ за 
таблицата “Клиенти”;  

◦ една поръчка се идентифицира еднозначно с ЕГН 
на клиента и каталожния номер на поръчаната 
книга, т. е. тези две полета образуват първичния 
ключ за таблицата “Поръчки”.  

 Всяка таблица трябва да има първичен ключ.  


