
Бази от данни и системи за тяхното управление 

1. Същност на БД 

 Множество от свързани данни, съхранени и организирани по определен начин, така 

че да могат да бъдат ефективно обработвани с компютър 

 Примери – картотека в библиотека, система за резервация на самолетни билети или 

в хотели и др. 

2. Характеристики на БД 

 Съдържа данни, достъпни за много потребителски приложения; 

 Структурирана е по подходящ начин (връзки между данните); 

 Има минимален излишък на данни (в БД не се повтаря една и съща информация) 

3. Модели на данни 

 Определение – абстрактно представяне на обектите и на съществуващите между тях 

връзки 

 Основни видове модели: 

 Мрежови 

 Йерархичен 

 Релационен 

4. Релационен модел 

 всички записи са в отношение на йерархична подчиненост 

 достъпът до данните е бърз, но се налага съхраняване на излишна информация 



 

5. Мрежови модел 

 Обектите от една предметна област са обединени в мрежа (множество) 

 Връзките са от тип n:m 

 Работата с такава БД е доста сложна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6. Релационен модел 

 Съвкупност от таблици с уникални имена 

 Релации – връзки (отношения) между обектите или техните характеристики 

 Достъпът до данни е по-бавен, но моделът е опростен и улеснява потребителя 

7. СУБД (Системи за управление на БД) 

 Специален софтуер, предназначен  да обработва и управлява БД 

 В основата им стои математическото моделиране – организиране и представяне на 

данните, така че да могат да се извършват операции над тях с помощта на компютър 

 Специализирани СУБД 

 dBase 

  Access 

  Oracle 

 FoxPro 

  Clarion 

   

 

 

 

 

 

 



8. Представяне на MS Access 

 

 

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Връзки. Видове 

 Връзка от тип едно към много /1:N/ 

 - когато на един запис от една таблица може да съответстват няколко записа от друга 

таблица. 

     Пример: Фирма за автомобили под наем. Имаме две таблици – “Автомобили” и 

“Собственици”. Един автомобил може да има един собственик, но един собственик може да 

обекти в Access 

Таблици 

 

Заявки 

 

Форми 

 

Отчети 

 

Макроси 

 

Модули 



наеме няколко автомобила. Затова връзката между таблиците собственици – автомобили е 

1:N 

 Връзка от тип много към много /M:N/ 

 - когато на записи от едната таблица може да съответстват няколко записа от друга 

таблица и обратно. 

Пример: Разполагаме с БД на едно училище. Имаме таблици за учениците и учителите. Всеки 

ученик има по няколко учителя и всеки учител има по много ученици. Затова връзката между 

таблиците трябва да е M:N 

 Връзка от тип едно към едно /1:1/ 

 - когато на един запис от една таблица съответства един запис от друга таблица. 

Пример: БД на видеотека. Разполагаме с таблици с номерата на видеокасетите и имената на 

филмите. На всеки номер отговаря само един филм, т.е. връзката между двете таблици 

трябва да е 1:1 

 

 


