
Същност и основни характеристики на базите от данни 
 
В исторически план, първоначално данните са съхранявани в самостоятелни файлове, 

които се създават, попълват и манипулират от специфични приложения. По-късно поради 

непрекъснатото нарастване на необходимостта едни и същи данни да се ползват от 

различни приложения, от различни потребители и за различни цели, данните започват да 

се организират в бази от данни. Основните характеристики на базата данни са: 

• Базата данни е интегриран склад за общодостъпни данни. 

• Базата данни е структурирана, по логически смислен начин за същността на 

обекта, който се описва. 

• Базата данни има минимален излишък от данни. 

Манипулирането на базите от данни се извършва със специфичен софтуер, който най-

общо се нарича Система за управление на бази от данни (СУБД). Характерни особености 

на СУБД са: 

• СУБД е софтуер, който осъществява целия достъп на потребителите и на 

приложните програми за четене и запис на данните в базите от данни. 

• СУБД осъществява достъп до тази част от данните, която има отношение към 

нуждите на потребителите. 

• СУБД представя логическите данните на потребителите - подробностите за 

реалното съхраняване на данните и за начина на тяхното извличане от базата 

от данни остава скрито за потребителите. 

• СУБЕД се грижи за актуализиране на съдържанието в реално време на Базите 

от данни. СУБД позволява едновременна работа на много потребители и 

едновременно чрез различни приложения до базата от данни. 

• СУБД позволява различни права на достъп до различни части от базата от 

данни на различни потребители. 

• СУБД позволява на администраторите да дефинират структурата на базата от 

данни. 

• СУБД позволява различни улеснения за достъпа до данните от базата от 

данни за потребителите и до структурата на базата от данни за 

администраторите. 

Подходът на съхраняване на данни във файлове или в база от данни имат своите 

силни и слаби страни: 



Съхраняването на данни в самостоятелни файлове има 
следните преимущества 

  По-малки разходи от време и средства за разработка на приложенията; 

  Минимални изисквания за хардуер; 

  По-бърз достъп до данните. 

Съхраняването на данни в бази от данни има следните 
преимущества: 

  Намалява се излишното дублиране на данните. 

  По-лесно актуализиране на данните. 

  Независимост на данните от програмите. 

  Логическо представяне на данните за потребителите и приложенията. 

  Широк кръг приложения имащи достъп до данните. 

  Възможност за налагане на стандарти. 

  По-лесен начин за осъществяване на сигурността до данните.  

  По-лесен достъп до данните от много потребители и много приложения 

едновременно в реално време. 

В процеса на създаването на системите за управление на данните възникват различни 

потребности в зависимост от структурата на данните, които се съхраняват и обработват. 

Това довежда до различни видове бази от данни. 

 

Най-популярните видове бази от данни са: 

Релационни бази от данни. Това е най-разпространения начин за съхраняване на 

данни. При този вид бази от данни, данните се организират в таблици и колоните от 

таблиците отговарят за различен вид данни, а редовете за различни записи, съхраняват 

информацията за различни обекти. Различните таблици имат възможност за връзка 

помежду им (релация), където има съвпадение между една или повече клетки в двете 

таблици. Данните в релационните бази от данни могат да се разглеждат също като 

различни множества, които са подчинени едно на друго по определени правила. 

Йерархически бази от данни. При този вид бази от данни е възможно съхраняване 

на информация за много разнородни обекти. При тях се осъществява йерархично 

подреждане на обектите, като елементите от една структура се свързват с някоя подчинена 

структура по някакъв общ признак. Характерно за този вид бази от данни, че те търпят 

непрекъснато развитие в процеса за съхранение на данните, защото те позволяват 

непрекъснато включване в базата на обекти с нови характеристики. 



Графични (мрежови - графови) бази от данни. При този вид бази от данни има 

относително еднородни елементи, но връзката между тях е силно неопределена. Пример за 

такава база от данни е база от данни, която обслужва географската информация. 

Различните държави имат различен брой съседни държави. Градовете имат различни 

комуникации помежду си. В някои случаи обектите имат не само 2D но и 3D 

характеристики и се налагат сложни обработки на данни. 

Логически бази от данни. Този вид бази от данни се реализират с цел изработване 

на експертни системи в дадена област. За разлика от другите видове бази от данни, 

логическите в повечето случаи са неразделно свързани със специализирани езици за 

програмиране (Lisp, Prolog). Друга съществена характеристика за този вид бази от данни е, 

че обработваната информация се съхранява заедно с дефинициите за структуриране на 

данните, а също и с програмите - процедурите за обработка на информацията. 

 

Най-разпространената вид бази от данни са релационните бази от данни. 

Концепцията за този модел бази от данни е развит през 1970 г. от д-р E. F. Codd в доклад за 

семинар, който се нарича "A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks" 

(Релационен модел за данни за големи споделени информационни банки). В този модел са 

определени 13 правила, които задават концепцията за Релационни бази от данни. 

В най-общи линии тези правила изискват пълно управление на данните от СУБД, 

управляем и пълен достъп до данните чрез специфични езици за програмиране или 

приложения, поддръжка на различени типове от данни и възможност за тяхното удобно 

представяне на потребителите. Независимост на структурата на данните от приложенията, 

които ги обработват.  

В релационните бази от данни данните от различните таблици могат да се свързват 

чрез 3 различни модела: 

1 : 1 - един елемент от една таблица се свързава само с един елемент от друга таблица 

(един мъж има само една съпруга по закон); 

1 : m - един елемент от една таблица се свързва с много елементи от друга таблица 

(един отдел има много служители); 

m : n - много елементи от една таблица се свързват с много елементи от друга 

таблица (всеки служител може да работи по много проекти, както и по един проект могат 

да работят много служители); 

В момента съществуват няколко десетки релационни системи за управление на бази 

данни (РСУБД). Най-разпространените от тях са: Oracle, DB2, MySQL, Microsoft SQL, 



Interbase (Fire Bird), Microsoft Access, Sybase. От изброените РСУБД особено внимание 

заслужават MySQL и Fire Bird, защото те се разпространяват под GNU лиценз и поддържат 

Open Source, което на практика дава възможност за законното безплатното ползване на 

продуктите. Останалите продукти изискват законно притежание на лицензи, за да могат да 

бъдат законно ползвани. 

За нуждите на обучението по бази от данни ще бъде използван продуктът Microsoft 

Access, който е част от пакета Microsoft Office Pro, Microsoft Office Business Pack и другите 

по-пълни издания на Microsoft Office продукта. 

 


