
ЕТАПИ ПРИ РАЗРАБОТВАНЕ НА 

БАЗА ОТ ДАННИ 



ЕТАПИ ПРИ РАЗРАБОТВАНЕ НА БАЗА 
ОТ ДАННИ 

• Постановка на задачата 

• Анализ 

• Проектиране 

• Създаване 

• Експлоатация 

 



І. ПОСТАНОВКА НА ЗАДАЧАТА 

Извършва се от възложител (лице или организация), който 

определя данните и дейностите с тях в създаваната база от данни. 



ІІ. АНАЛИЗ 

Определят се участващите информационни обекти (данни), 

техните характеристики, връзки и операциите, в които участват. 



ІІІ. ПРОЕКТИРАНЕ 

Определят се: 

- необходимите таблици за съхраняване на базата от данни; 

- полетата във всяка таблица; 

- ключовите полета; 

- връзките между таблиците; 



ІV. СЪЗДАВАНЕ 

Дефинира се структурата на базата от данни и се въвеждат 

данни с помощта на конкретна система за управление на база от 

данни. 



V. ЕКСПЛОАТАЦИЯ 

1. Въвеждане, модифициране, изтриване, извличане на 

определена информация от създадената база от данни. 

2. Актуализация на БД, ако е необходимо добавяна не таблици, 

промяна типа на някои полета и др. 



ПОСТАНОВКА НА ЗАДАЧАТА 

• Да се проектира БД за обслужване на каталожна книжарница.  

• Дейността на книжарницата е свързана с продажба на книги.  

• В една поръчка да се отразява заявка за едно заглавие.  

• Броят на поръчаните книги с дадено заглавие в една поръчка може 

да бъде по-голям от един.  



АНАЛИЗ: 

Данните за  поръчките могат да бъдат обособени в три таблици по 

следния начин: 

 

Обекти: 

В таблица 1 ще се съхраняват данните за клиентите.  

В таблица 2 ще се съхраняват данните за книгите.  

В таблица 3 ще се съхранява информация за това кой клиент 

каква книга е поръчал и в какво количество. 

 

Дейности: 

Един клиент може да поръча n книги и тогава неговите данни ще 

фигурират n пъти. Възможно е и една и съща книга да бъде 

поръчана от m на брой клиенти. Тогава данните за книгата ще се 

повтарят m пъти. 



ПРОЕКТИРАНЕ 

Таблица КЛИЕНТИ (    ЕГН, име, град, улица, телефон) 

Таблица  КНИГИ (     к_номер, заглавие, издателство, автор, жанр, цена) 

Таблица ПОРЪЧКИ (   номер_поръчка, ЕГН, к_номер, брой, дата) 

 

Релациите между таблиците могат да бъдат изразени чрез следната 

схема: 
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Определяме типа и размера на полетата във всяка таблица 



ТАБЛИЦА КЛИЕНТИ  



ТАБЛИЦА  КНИГИ  



ТАБЛИЦА ПОРЪЧКИ 



ВРЪЗКИ МЕЖДУ ТАБЛИЦИТЕ 



ПРИНЦИПИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ  

НА БАЗИ ДАННИ 
Принцип Пояснение 

Ефективно структуриране 

на  информацията. 

Изключване на повтарящите се данни. 

Създаване на разпределени бази данни чрез използване на няколко  сървъра, свързани в локална 

или глобална мрежа, така че за потребителя да представляват единно цяло. 

Осигуряване на бърз достъп 

до базата данни. 

Скоростта на работа зависи от СУБД, структурата на приложенията, възможностите на компютрите 

на сървъра и клиента, както и от характеристиките на мрежата.  

Осигуряване на възможност 

за разширение на базата с 

нови данни. 

Причини за разширение на базата данни се явяват  ръстът на организациите, новите потребителски 

изисквания, измененията на нормативни документи, появата на нови приложения.. 

Осигуряване на цялостност 

на данните. 

Базите данни трябва да съдържат само проверена информация. Осъществява се с помощта на 

набор от правила, при нарушаването на които се появява съобщение за грешка. 

Предотвратяване на 

несанкциониран достъп. 

Използват се средства за идентификация на потребителя—пароли, цифров подпис и др. 

Предоставяне на ограничен 

достъп.    

Контролира се правото за достъп до информацията, като и правото за промени в данните. 

Облекчено създаване на 

приложения. 

От възможностите на СУБД зависи скоростта, с която се създават нови приложения или се 

модифицират  старите приложения. 

    

  
  


