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Разгледайте двете таблици и отговорете на въпросите:1

Каква информация за служителите в една фирма се
съдържа във всяка една от таблиците?

Как можете да намерите данни за удръжките и
заплатата на служителя Боян Лечев?

Има ли дублиране на част от данните в редовете на
таблиците?

Данните в коя колона се срещат и в двете таблици?

Има ли дублиране на данни в тази колона?

В коя от двете таблици има втора колона, в която е
невъзможно да има дублиране на данни и защо?

Могат ли данните в двете таблици да се променят
независимо една от друга?

Допустимо ли е промени да се правят във всички
колони на двете таблици независимо една от
друга?

Защо двете таблици могат да бъдат части на обща
база от данни?

Какво образуват данните за един
служител в таблиците?

Моделът на организация на бази от
данни, в който данните се съхраняват в

таблична форма, като между таблиците
съществуват връзки (релации), се нарича
релационен . Връзките между таблиците се
използват от СУБД за извличане на данни.

Таблица 1

Таблица 2
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Прочетете определенията и отговорете на въпросите:2
Всеки един ред в таблица в релационна

база от данни образува запис. Всяка една
клетка в реда на таблицата се наричат поле на

записа. Съвкупността от полетата в записите, които
съдържа данни за определена характеристика на
обекта образуват колона в таблицата.

Колко полета притежава всеки един запис от базата данни, съхранена в Таблица 1?

Какъв тип данни се съдържат в различните полета на Таблица 1 и Таблица 2?

Кое е ключовото поле за Таблица 1 и кое за Таблица 2?

В кои полета съдържанието се получава от изчисляване на стойности, записани в
други полета?

Полето, което еднозначно
определя записа, т.е. не

съществува друг запис, чиято
стойност на това поле е същата,
се нарича ключово поле.

Разгледайте Таблица 3 и отговорете на въпросите:3

Таблица 3

Какво е общото между Таблица 3 и другите
две таблици?

Колко полета съдържа всеки един запис от
таблицата?

Какъв тип данни се съдържат в различните
полета?

По кое поле може да се разбере кога излиза
в отпуска даден служител?

Може ли да се получи информация за
заплатата на даден служител, който излиза
в отпуска в определен интервал, без да се
използва Таблица 2?



11

Свържете със стрелки връзките, които съществуват между полетата на

трите таблици, за да се извлича информация за всеки един служител.
4

Разгледайте Таблица 4, в която са въведени сумите, които

служителите са получили авансово, и отговорете на въпросите:
5
От колко полета се състои един запис в таблицата?

Притежава ли таблицата ключово поле?

Таблицата съдържа ли данни за всички служители?

Може ли да се определи колко авансово е получил даден служител по
негово име?

Таблица 4

Свържете със стрелки данните по ключовото

поле от Таблица 2 с тези от Таблица 4?
6

Таблица 2

Между таблиците в релационна база от данни може да съществуват връзки от тип:
- едно към едно, при които на един запис от дадена таблица съответства точно
един запис от друга таблица;
- едно към много, при които на един запис от дадена таблица съответстват няколко
записа от друга таблица;
- много към много, при които на един запис от дадена таблица могат да
съответстват няколко записа от друга таблица и обратното също важи.
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Определете от кой тип са връзките между таблиците.7
от към

едно

към едно

едно

към много

много

към много

Таблица 2 Таблица 1

Таблица 2 Таблица 3

Таблица 2 Таблица 4

Разгледайте таблиците, които са от една обща

релационна база от данни, и отговорете на въпросите:
8

Таблица 5

Таблица 6 Таблица 7

От колко полета се състои всеки
запис в различните таблици?

Кои полета в съответните таблици
са определени за ключови?

С какъв тип връзки са свързани
таблиците помежду си?

В кои две таблици има поле в
записите с едно и също име, но с
различно смислово съдържание?




