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Тема: Основи теорії баз даних  
 

1. Поняття про бази та сховища даних.  

2. Інформаційні об’єкти БД. Та моделі даних. 

3. Реляційна модель даних. 

 

1. Поняття про бази та сховища даних.  

 

Банк даних (БнД) є сучасною формою організації зберігання і доступу до інформації. 

Існує безліч визначень банку даних. За найбільш поширеною думкою, банк даних - це 

система спеціальним чином організованих даних (баз даних), програмних, технічних, 

мовних, організаційно-методичних засобів, призначених для забезпечення 

централізованого накопичення і колективного багатоцільового використання даних. 

Послугами банку даних користується велика кількість користувачів. Тому в БнД 

передбачається спеціальний засіб приведення всіх запитів до єдиної термінології - словник 

даних. Крім того, використовуються спеціальні методи еквівалентних граматичних 

перетворень запитів для побудови оптимальних процедур їх обробки. Зазвичай з боку 

зовнішніх користувачів до банку даних формулюються вимоги. Банк даних повинен: 

• задовольняти актуальним інформаційним потребам зовнішніх користувачів, 

забезпечувати можливість зберігання і модифікації великих обсягів багатоаспектної 

інформації; 

• забезпечувати заданий рівень достовірності збереженої інформації та її несуперечність; 

• забезпечувати доступ до даних тільки користувачам з відповідними повноваженнями; 

• забезпечувати можливість пошуку інформації за довільною групою ознак; 

• задовольняти заданим вимогам за продуктивності при обробці запитів; 

• мати можливість реорганізації та розширення при зміні ПЗ; 

• забезпечувати простоту і зручність звернення зовнішніх користувачів за інформацією; 

 

Банк даних включає до свого складу дві основні компоненти: базу даних, яка є не що інше, 

як даталогічне подання інформаційної моделі предметної області, і систему управління 

базою даних (СКБД), за допомогою якої і реалізуються централізоване керування даними, 

збереженими в базі, доступ до них і 

підтримання їх у стані, відповідному стану 

предметної області (рис. 5.22).  

Ядром БнД є база даних. Існує безліч 

визначень бази даних, зокрема, база даних 

представляє сукупність взаємопов'язаних, 

що зберігаються разом даних за наявності 

такої мінімальної надмірності, яка допускає 

їх використання оптимальним чином для 

одного або декількох додатків; дані 

запам'ятовуються так, щоб вони були 

незалежні від програм, що їх опрацьовують; 

для додавання нових або модифікації існуючих даних , а також для пошуку даних в базі 

даних застосовується загальний керований спосіб.  

Перелічимо основні вимоги до організації баз даних. 

1. База даних - це основа для майбутнього нарощування прикладних програм. Бази даних 

повинні забезпечувати можливість розробки додатків легше, швидше, дешевше. 

2. Багаторазове використання даних. Користувачі, які по-різному розуміють одні і ті ж 

дані, можуть використовувати їх різним чином. 

3. Збереження витрат розумової праці. Існуючі програми і логічні структури даних не 

переробляються при внесенні змін до бази даних. 

4. Гнучкість використання. Звернення до даних або їх пошук здійснюється за допомогою 

різних методів доступу. 
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5. Простота внесення змін. База даних може збільшуватися і змінюватися без порушення 

наявних способів використання даних. 

6. Невеликі витрати. Низька вартість зберігання і використання даних і мінімізація витрат 

на внесення змін. 

7. Зменшення надмірності даних. Вимоги нових додатків задовольняються за рахунок 

існуючих даних, а не шляхом створення нових файлів. 

8. Продуктивність. Запити на дані задовольняються з такою швидкістю, яка потрібна для 

використання даних. 

9. Достовірність даних і відповідність одного рівня оновлення. Необхідно використовувати 

контроль за достовірністю даних. Система запобігає наявність різних версій одних і тих 

же елементів даних, доступних користувачам, на різних стадіях оновлення. 

10. Секретність. Несанкціонований доступ до даних неможливий. Обмеження доступу до 

одних і тих же даних для різного їх використання може здійснюватися різними способами. 

11. Захист від спотворення і знищення. Дані повинні бути захищені від збоїв, 

катастрофічних і кримінальних ситуацій, некомпетентного або зловмисного звернення до 

них осіб, які можуть помилково оновити їх. 

12. Готовність. Користувач швидко одержує дані всякий раз, коли це йому необхідно 

 

Програмні засоби БнД являють собою 

складний комплекс, що забезпечує 

взаємодію всіх частин інформаційної 

системи при її функціонуванні (рис. 5.23).  

Основу програмних засобів БнД 

представляє СУБД. В ній можна виділити 

ядро СУБД, що забезпечує організацію 

введення, обробки і зберігання даних, і інші 

компоненти, що забезпечують 

налаштування системи, засоби тестування, утиліти, що забезпечують виконання допоміжних 

функцій, таких, як відновлення баз даних, збір статистики про функціонування БнД та ін 

Важливою компонентою СУБД є транслятори для використовуваних нею мовних засобів. 

Більшість СУБД працює в середовищі універсальних операційних систем і взаємодіє з ОС 

при обробці звернень до БнД, тому можна вважати, що ОС також входить до складу БнД. 

Для обробки запитів до бази даних (БД) пишуться відповідні програми, які представляють 

прикладне програмне забезпечення БнД. 

З банком даних в процесі створення і функціонування взаємодіють користувачі різних 

категорій. Основною категорією користувачів є кінцеві користувачі, тобто ті користувачі, 

для потреб яких і створюється банк даних. Залежно від особливостей створюваного банку 

даних коло його кінцевих користувачів може істотно розрізнятися. Це можуть бути 

випадкові користувачі, які звертаються до бази даних час від часу, а можуть бути і регулярні 

користувачі.  Від кінцевих користувачів не повинно вимагатися якихось спеціальних знань в 

галузі обчислювальної техніки і мовних засобів. Функціонування БнД неможливо без участі 

фахівців, що забезпечують створення, функціонування і розвиток БнД. Така група фахівців 

називається адміністратором банку даних (АБД). 

Адміністратори банку даних теж є специфічними користувачами БнД. Зазвичай вони 

звертаються до БнД не за інформацією про предметну область, а до метаінформації, а також 

використовують ресурси БнД для виконання своїх функцій.  
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2. Інформаційні об’єкти БД  

Наявність інформації і ефективний доступ до неї - це ще не всі аспекти даної проблеми. 

Уявімо якусь абстрактну ситуацію: 

• деяку систему, інформація про яку представляє інтерес; 

• спостерігача, здатного сприймати стан системи і в певній формі фіксувати їх у своїй пам'яті 

(ніяких інших дій спостерігач не виконує). 

В цьому випадку говорять, що в пам'яті спостерігача знаходяться дані, що описують стан 

системи. Таким спостерігачем в загальному випадку і виступають інформаційні системи. 

Відповідно двом поняттям - «інформація» і «дані» розрізняють два аспекти розгляду питань, 

пов'язаних з інформаційним забезпеченням: інфологічний і даталогічий. 

Інфологічний аспект вживається при розгляді питань, пов'язаних зі смисловим змістом 

даних незалежно від способів їх подання в пам'яті системи. 

На етапі інфологічного проектування інформаційної системи повинні бути вирішені наступні 

питання. 

1. Про які об'єкти або явища реального світу потрібно накопичувати і обробляти інформацію 

в системі? 

2. Які їх основні характеристики та взаємозв'язки між собою будуть враховуватися? 

3. Уточнення вводяться в інформаційну систему понять про об'єкти та явища, їх 

характеристики і взаємозв'язки. 

Таким чином, на етапі інфологічного проектування виділяється частина реального світу, що 

визначає інформаційні потреби системи, тобто її предметна область. 

При даталогічному проектуванні системи, виходячи з можливостей наявних засобів 

сприймання, зберігання і обробки інформації, розробляються відповідні форми подання 

інформації в системі за допомогою даних, а також наводяться моделі та методи 

представлення і перетворення даних, формулюються правила смислової інтерпретації даних. 

Опис даних виконується на трьох рівнях, які породили відповідно три схеми: 

концептуальну, зовнішню і внутрішню. 

Концептуальна схема являє собою опис логічної структури всієї БД. Термін «логічна» 

означає, що опис структури виконується на смисловому рівні, без вказівки способу подання 

даних в ЕОМ. Розглянемо цей підхід більш докладно. Уже зазначалося, що БД є 

інформаційна модель реального світу, в якій виділяються об'єкти, властивості 

(характеристики або ознаки) об'єктів і взаємозв'язок між об'єктами. Наприклад, для об'єкта 

ТОВАРИ властивостями є Код товару, Найменування товару, Опис товару, Ціна, Код 

постачальника. Для об'єкта ПОСТАЧАЛЬНИКИ властивостями є Код постачальника, Назва 

постачальника, Телефон, Факс, Адреса, Прізвище директора. Об'єкти можуть бути пов'язані 

властивістю Код постачальника. 

В БД об'єкти представляються за допомогою записів, властивості за допомогою атрибутів, а 

взаємозв'язку - за допомогою зв'язків. Записи, атрибути та зв'язки є трьома основними 

формами подання даних в БД. 

Атрибут є елементарне дане - число, символьну рядок, спеціалізоване числове дане і т.д. 

Так, для об'єкта ТОВАРИ значеннями атрибутів є конкретне число, наприклад 10, відповідне 

коду товару; символьний рядок, наприклад «телевізор», яка визначає найменування товару, і 

т.д. Запис складається із значень декількох атрибутів. Зв'язки, як і атрибути, є елементарними 

даними. Проте їх функція - безпосередньо пов'язувати два записи. В БД зв'язку реалізуються 

таким чином, що СУБД, використовуючи зв'язок, може швидко перейти від однієї зв'язку до 

іншого. Взаємозв'язки реального світу в БД можуть представлятися не тільки у вигляді 

зв'язків, але і у вигляді атрибутів або записів. 

Часто БД проектується таким чином, щоб один або декілька атрибутів однозначно 

ідентифікували запис. Сукупність значень цих атрибутів називається ключем записи, а самі 

атрибути - ключовими атрибутами. Ключ запису можна розглядати як унікальне ім'я 

записи, за яким СУБД завжди може знайти цей запис. Крім того, в концептуальній схемі 

зазвичай дається інформація про типи значень атрибутів (символьні, числові тощо) і про 

обмеження цілісності, які розглядаються як обмеження на допустимі значення атрибутів, 

наприклад, вік співробітників не може бути менше 16 років. 
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Зовнішня схема - це фрагмент концептуальної схеми. Зовнішню схему можна розглядати як 

погляд користувача на дані БД, які його цікавлять. Кожен користувач разом з 

адміністратором БД складає свою зовнішню схему, і при вирішенні даної задачі він може 

мати доступ тільки до описаних у ній даних і не може звернутися до іншої частини БД. 

Однією БД, таким чином, може відповідати ряд зовнішніх схем, що визначають інтерфейси 

прикладних програм при їх взаємодії з БД. 

Внутрішня схема являє собою опис способів розміщення даних у зовнішній пам'яті ЕОМ. 

Від вдалого вибору внутрішньої схеми істотно залежить ефективність доступу до БД. 

Способи опису внутрішньої схеми в різних СУБД істотно відрізняються один від одного. 

Правомірно припустити, що інформаційні об'єкти концептуального рівня володіють більшою 

тривалістю життя, ніж технологія, що визначає рівень розвитку технічних засобів та 

програмного забезпечення. Концептуальна схема залишається нечутливою до змін цих 

технологій. 

При проектуванні баз даних вирішуються дві основні проблеми. 

1. Відображення об'єктів предметної області в абстрактні об'єкти моделі даних таким чином, 

щоб це відображення не суперечило семантиці предметної області і було по 

можливості кращим (ефективним, зручним і т.п.). Часто цю проблему називають проблемою 

логічного проектування баз даних. 

2. Забезпечення ефективного виконання запитів до бази даних, тобто раціональне 

розташування даних у зовнішній пам'яті, створення корисних додаткових структур 

(наприклад, індексів) з урахуванням особливостей конкретних СУБД. Цю проблему 

називають проблемою фізичного проектування баз даних. 

 

3. Моделі даних 

 

Відомі три основних типи моделей даних: ієрархічна, мережна і реляційна. Перші дві з них 

засновані на графових поданнях інформації про об'єкти, остання - на табличному. Ієрархічна 

модель даних організовує дані в виді деревовидної структури і є реалізацією логічних 

зв'язків: родо-видових відносин або відносин «ціле-частина». 

Прикладом простого ієрархічного подання може служити адміністративна структура вищого 

навчального закладу: академія - відділення - 

інститут - група (студентська). Графічним 

способом представлення ієрархічної 

структури є дерево (ріс.5.24). 

Дерево представляє собою ієрархію 

елементів, які називаються вузлами. Під 

елементами розуміється список (сукупність, 

набір) атрибутів, що описують об'єкти. В 

ієрархічній моделі є кореневий вузол, або 

корінь дерева. Корінь знаходиться на 

самому верхньому рівні і не має вузлів, що 

стоять вище за нього. В одного дерева може 

бути тільки один корінь. Решта вузли, 

називаються породженими, пов'язані між 

собою наступним чином: кожен вузол має вихідний, що знаходиться на більш високому 

рівні. Так, для нашого прикладу коренем є вузол «Академія», а для вузла «Денне відділення» 

вузол «Академія» є вихідним. Якщо кожен вузол може бути пов'язаний тільки з одним 

вихідним вузлом, то на наступному рівні він може мати один, два і більшу кількість вузлів 

або не мати жодного. В останньому випадку вузли, які не мають породжених, називаються 

листям. В ієрархії розглядають рівні, на яких розташований той чи інший вузол. 

Між вихідним вузлом і породженими вузлами існує відношення «один до багатьох» («багато 

до одного»). Таким чином, ієрархічну структуру можна перетворити до вигляду, що 

відображає ієрархічну базу даних. Таким поданням більш зручно користуватися при розгляді 

складних структур даних. 
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У загальному випадку ієрархія повинна відповідати таким умовам. 

1. Одне дерево може мати тільки один корінь. 

2. Вузол містить один або декілька атрибутів, що описують об'єкт в даному вузлі. 

3. Породжені вузли можуть додаватися в горизонтальному і у вертикальному напрямках. 

Практично деякі СУБД накладають обмеження на кількість рівнів ієрархії, тому при 

відображенні концептуальної моделі в логічну модель даних (ієрархічну) слід враховувати 

технічні можливості використовуваної СУБД. 

4. Доступ до породжених вузлів можливий тільки через вихідний вузол, тому існує тільки 

один шлях доступу до кожного вузла. 

5. Теоретично можливе існування необмеженого числа примірників вузла кожного рівня. 

При цьому кожен примірник вихідного вузла починає логічну запис. 

Перевагами даної моделі є наявність промислових СУБД, що підтримують дану модель, 

простота розуміння використовуваного принципу ієрархії, забезпечення певного рівня 

незалежності даних. 

До основних недоліків такого виду моделі можна віднести наступні: складність 

відображення зв'язків «Багато до багатьох»; 

ієрархія в значній мірі ускладнює операції включення інформації про нові об'єкти в базу 

даних і видалення застарілої; доступ до будь-вузлу можливий тільки через кореневий. 

Мережева модель даних. В основу мережевої моделі даних (рис. 5.25) покладені мережеві 

структури. Припустимо, нам необхідно графічно представити відносини між об'єктами 

«Студентський колектив» і «Студентська група», «Кімната в гуртожитку» і «Студент». Дана 

схема не є ієрархічної, так як породжений елемент «Студент» має два вихідних 

(«Студентська група» і «Кімната в гуртожитку»). Відносини між об'єктами, в яких 

породжений елемент має більше одного вихідного, описуються у вигляді мережевої 

структури. Відмінність мережевої структури від ієрархічної полягає в тому, що будь-який 

елемент в мережевій структурі може бути пов'язаний з будь-яким іншим елементом. 

У мережній структурі між об'єктами присутні два види взаємозв'язків: «Один до багатьох» і 

«Багато хто до одного». Цей вид зв'язків, як ми бачили раніше, закладений в ієрархічних 

структурах за умови, що дані зв'язки існують відповідно 

між вихідними і породженими, а зв'язок «Багато хто до одного» - між породженими і 

вихідними вузлами. У разі виконання цієї умови для відповідних вузлів мережевий схеми 

маємо просту мережеву структуру, яку необхідно відрізняти від 

складною. Складною мережевою структурою називають схему, в якій присутній хоча б один 

зв'язок «Багато до багатьох». Поділ мережевих структур на два типи (складні і прості) 

необхідно тому, що структури, побудовані з використанням зв'язку «Багато до багатьох», 

вимагають для їх реалізації використання більш складних методів.  

База даних, описувана мережевий моделлю, складається з декількох областей. Кожна область 

складається з записів, які, в свою чергу складаються з полів. Об'єднання записів у логічну 

структуру можливо не тільки по областях, 

але і за допомогою так званих наборів. 

Термін набір є основною конструкцією 

мови систем баз даних Кодас. По суті, набір 

- це пойменоване дворівневе дерево, яке 

дозволяє будувати багаторівневі дерева і 

прості мережеві структури. 

Використовуючи безліч таких дворівневих 

зв'язків, фахівець з аналізу систем може 

конструювати досить складні структури 

даних. Набір - це екземпляр пойменованої 

сукупності записів. Кожен тип набору являє 

собою відношення між двома або кількома 

типами записів. Для кожного типу набору 

один тип записів може бути оголошений 

його власником і один або декілька інших типів записів - членами набору. Кожен набір 
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повинен містити один примірник записів, що має тип запису-власника, і може містити будь-

яку кількість примірників кожного типу записів - членів набору. 

Наприклад, набір можна використовувати для об'єднання записів про студентів однієї групи. 

Тоді тип набору можна визначити як «Склад групи» з типом запису-власника «Група» і 

типом записів-членів «Студент». 

Перерахуємо властивості, притаманні набору: 

• набір - це пойменована сукупність пов'язаних записів; 

• в кожному примірнику набору є тільки один екземпляр власника; 

• примірник набору може містити нуль, один або кілька записів-членів; 

• набір вважається порожнім, якщо ні один примірник запису-члена не пов'язаний з 

відповідним примірником запису-власника; 

• примірник набору існує після запам'ятовування запису-власника; 

• тип набору являє логічний взаємозв'язок «Один до багатьох» між власником і членом 

набору. При цьому не передбачається, що екземпляри членів набору повинні 

розташовуватися поблизу примірника набору у фізичній пам'яті; 

• кожному типу набору присвоюється ім'я, що дозволяє одній і тій же парі типів об'єктів 

брати участь в декількох взаємозв'язках. 

Необхідно розрізняти тип та примірник набору. Але попередньо пояснимо різницю між 

поняттями типу і примірника запису. «Студент» - це тип запису, а рядок символів «Іванов 

Іван Іванович, комн.23» - примірник типу запису «Студент». Таким чином, в базі даних 

можуть зберігатися один примірник або кілька примірників запису деякого типу. Аналогічне 

відношення існує і між типом набору і примірника. 

У моделі даних, що представляє взаємозв'язок «Один до багатьох», тип запису-власника 

«містить» від 0 до N примірників типу запису-члена. У свою чергу, тип запису-члена в 

іншому типі набору може грати роль типу запису-власника. Запис-власник даного набору 

може грати ту ж роль в декількох наборах. Така структура являє собою ієрархію. Отже, 

ієрархічна модель даних є окремим випадком мережевої моделі. 

Істотне розходження між мережевої та ієрархічної моделями даних полягає в тому, що в 

мережевій моделі кожен запис може брати участь в будь-якому числі наборів. Наприклад, в 

мережевий моделі, представленої двома типами наборів «Викладач веде дисципліну» і 

«Студент навчається дисципліни», запис-член «Дисципліна» входить в обидва типи наборів і 

по суті є зв'язкою цих типів наборів. Крім того, будь-який запис мережевої моделі може 

грати роль як власника, так і члена набору. 

Основний недолік мережевої моделі полягає в її складності. Прикладний програміст повинен 

детально знати логічну структуру бази даних, оскільки йому необхідно здійснювати 

навігацію серед різних екземплярів наборів і записів, тобто програміст повинен представляти 

«своє» поточний стан в примірниках наборів при «просуванні» по базі даних. Іншим 

недоліком є можлива втрата незалежності даних при реорганізації бази даних. Крім того, в 

мережевій моделі даних уявлення, що використовується прикладною програмою, складніше, 

ніж в ієрархічній моделі, тому і процедура складання прикладних програм може виявитися 

складніше. 

 

4. Реляційна модель даних. 

 В даний час найбільшого поширення при розробці БД отримала реляційна модель даних, яка 

дозволяє визначати: 

• структури даних; 

• операції із запам'ятовування та пошуку даних; 

• обмеження, пов'язані із забезпеченням цілісності даних. 

Основне її позитивне відміну від ієрархічної і мережної моделей - відсутність зв'язків. 

Взаємозв'язки в реляційної моделі розглядаються як об'єкти і представляються наступним 

чином: імена (ключі) записів використовуються як значення атрибутів інших записів (на рис. 

5.26 і 5.27 виділені жирним шрифтом). Для того щоб можна було встановити зв'язок між 

двома БД Фірма-постачальник і Склад, користувачі цих БД повинні мати узгоджене 

уявлення про предметну область, яка відображається в БД, і про відповідність даного опису 
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предметної області зовнішнього світу в кожен момент часу. У явному вигляді зв'язки можуть 

бути виражені, наприклад, в діаграмі зв'язків між об'єктами. 

 

 
 

Загальна структура даних в реляційній моделі може бути представлена у вигляді таблиці, в 

якій кожен рядок відповідає логічній записи, а заголовки стовпців є назвами полів 

(атрибутів) в записах. Кожен запис в реляційної моделі має унікальне ім'я (первинний ключ), 

яке в загальному випадку складається із значень декількох атрибутів. Ключ дозволяє 

однозначно ідентифікувати запис серед безлічі інших записів. Якщо ключ запису складається 

із значень декількох атрибутів, то він називається складовим, а якщо з одного атрибута - 

простим. Наприклад, будь-який запис таблиці ПОСТАВКИ ідентифікується складовим 

ключем: Код поставки, Код постачальника і Код товару. Імена всіх записів зберігаються в 

самих записах (що не мало місця для иерархіческого і мережевий моделей). Щоб зв'язати дві 

таблиці, необхідно ключ першої таблиці увести до складу ключа другої таблиці (можливо 

збіг ключів), в іншому випадку потрібно в структуру першої таблиці ввести зовнішній ключ - 

ключ другої таблиці. Наприклад, для зв'язку таблиць ТОВАРИ і ПОСТАЧАЛЬНИКИ в 

таблицю ТОВАРИ введений зовнішній ключ Код постачальника. 

Тип даних і розмір первинного та зовнішнього ключів повинні збігатися. Таким чином, 

реляційна база даних з логічної точки зору може бути представлена безліччю двовимірних 

таблиць самого різного предметного наповнення. 

Основними достоїнствами реляційної моделі даних є: 

• простота і доступність; 

• незалежність даних; 

• гнучкість; 

• можливість непроцедурного запитів. 

При описі реляційних БД часто використовується своя термінологія. Наприклад, множина 

допустимих значень (область визначення) атрибуту називають доменом, запис - кортежем, а 

множина однотипних записів - відношенням. Список імен атрибутів одного відношення 

називається схемою відношення; кожне відношення, як правило, має свою назву (ім'я). Від 

терміна «відношення» (від англ. Relation) походить назва реляційна модель даних. 

Одним з вимог, що пред'являються до відношень, є вимога нормалізації. Згідно з умовами 

нормалізації в кожному кортежі містяться дані, що відображають або властивості «реального 

світу», або зв'язку між двома або кількома об'єктами. Про відношення кажуть, що воно має 

нормальну форму або нормалізовано, якщо воно задовольняє певним обмежують умов. 

Обмежує умова, звичайне для всіх нормальних форм, полягає в тому, що відношення не 

повинні містити вкладень, тобто ніяке відношення не може бути визначено як член іншого 

відношення. Метою введення будь нормальної форми є запобігання різного роду порушень 

нормального функціонування (аномалій оновлення) в результаті коригувань. Порядок 
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записів у відношенні довільний. Неприпустимо наявність відносно двох записів з 

однаковими ключами. Часто замість терміну відношення використовується термін таблиця 

або реляційна таблиця, в якій кортеж є рядок, кожен стовпець відповідає домену. 

 

Фундаментальні властивості відношень. 

1. Відсутність кортежів-дублікатів. У класичній теорії множин, за визначенням, кожне 

безліч складається з різних елементів. Так як відношення визначається як безліч кортежів, 

отже, воно не може містити кортежів-дублікатів. З цієї властивості випливає наявність у 

кожного відношенні так званого первинного ключа - набору атрибутів, значення яких 

однозначно визначають кортеж відношенні. Для кожного відношенні принаймні повний 

набір його атрибутів володіє цією властивістю. Однак при формальному визначенні 

первинного ключа потрібне забезпечення його «мінімальності», тобто в набір атрибутів 

первинного ключа не повинні входити такі атрибути, які можна відкинути без збитку для 

основної властивості - однозначного визначення кортежу. 

2. Відсутність упорядкованості кортежів. Відсутність вимоги до підтримання порядку на 

безлічі кортежів відношенні дає додаткову гнучкість СУБД при зберіганні баз даних у 

зовнішній пам'яті і при виконанні запитів до бази даних. Це не суперечить тому, що при 

формулюванні запиту до БД можна зажадати сортування результуючої таблиці у 

відповідності зі значеннями деяких стовпців. Такий результат - це не відношення, а деякий 

впорядкований список кортежів. 

3. Відсутність упорядкованості атрибутів. Атрибути відношень не впорядковані, 

оскільки, за визначенням, схема відношенні є безліч пар ім'я атрибута, ім'я домену. Для 

посилання на значення атрибута в кортежі відношенні завжди використовується ім'я 

атрибута. Ця властивість теоретично дозволяє, наприклад, модифікувати схеми існуючих від 

ношень не тільки шляхом додавання нових атрибутів, але і шляхом видалення існуючих 

атрибутів. Однак у більшості існуючих систем така можливість не допускається, і хоча 

впорядкованість набору атрибутів відношенні явно не потрібно, часто як неявного порядку 

атрибутів використовується їх порядок у лінійній формі визначення схеми відношенні. 

4. Атомарність значень атрибутів. Значення всіх атрибутів є атомарними. Це випливає з 

визначення домену як потенційного безлічі значень простого типу даних, тобто серед 

значень домену не можуть міститися безлічі значень (відношенні). 

Прийнято говорити, що в реляційних базах даних допускаються тільки нормалізовані 

відношення або відношення, представлені в першій нормальній формі. Так як найбільш 

поширеною трактуванням реляційної моделі даних є те, що реляційна модель складається з 

трьох частин, що описують різні аспекти реляційного підходу: структурної частини, 

маніпуляційної частини й цілісної частини; коротко зупинимося на кожній з них. 

У структурній частині моделі фіксується, що єдиною структурою даних, що 

використовується в реляційних БД, є нормалізоване n-арное відношення. В теорії реляційних 

баз даних звичайно виділяється наступна послідовність нормальних форм (• перша 

нормальна форма (1NF);• друга нормальна форма (2NF);• третя нормальна форма (3NF);• 

нормальна форма Бойса-Кодда;• четверта нормальна форма (4NF);• п'ята нормальна форма, 

або нормальна форма проекції з'єднання (5NF або PJ / NF). 

Кожній нормальній формі відповідає деякий певний набір обмежень, і відношення 

знаходиться в деякій нормальній формі, якщо задовольняє властивому їй набору обмежень. 

Прикладом є обмеження першої нормальної форми: значення всіх атрибутів відношенні 

повинні бути атомарними. 

Основні властивості нормальних форм: 

кожна наступна нормальна форма в деякому сенсі покращує властивості попередньої; 

при переході до наступної нормальної форми властивості попередніх нормальних форм 

зберігаються. 

Оскільки вимога першої нормальної форми (1NF) є базовою вимогою класичної реляційної 

моделі даних, ми будемо вважати, що вихідний набір відношень вже відповідає цій вимозі. 

Відношення R знаходиться у другій нормальній формі (2NF) в тому і тільки в тому випадку, 

коли перебуває в 1NF, і кожен неключовий атрибут повністю залежить від первинного 
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ключа. Неключовим атрибутом називається будь-який атрибут відношення, не входить до 

складу первинного ключа. 

Відношення R знаходиться в третій нормальній формі (3NF) в тому і тільки в тому випадку, 

якщо всі неключові атрибути R взаємно незалежні і повністю залежать від первинного 

ключа. 

У наших прикладах, що описують реляційні моделі фірми-постачальника і складу, всі 

відношенні знаходяться в INF, 2NF і 3NF. 

Відношення R знаходиться в нормальній формі Бойса-Кодда (BCNF) в тому і тільки в тому 

випадку, якщо кожен детермінант є ключем. Детермінантом називається будь-який атрибут, 

від якого повністю функціонально залежить деякий інший атрибут. Наприклад, відношенні 

ПОСТАВКИ і ТОВАР в моделі складу, ПРАЦІВНИКИ, ПОСТАВКИ і ДОГОВОРИ в моделі 

фірми-постачальника. 

Зауваження. Легко помітити, що якщо відносно є тільки один можливий ключ (який є 

первинним ключем), то це визначення стає еквівалентним визначенню третій нормальній 

форми. 

На практиці Третя нормальна форма схем відношень є достатньою в більшості випадків, і 

приведенням до третьої нормальній формі процес проектування реляційної бази даних 

зазвичай закінчується. Однак іноді процес нормалізації може бути продовжений. 

Маніпуляційна частина реляційної моделі складається з операцій запам'ятовування і 

пошуку даних. Ці операції діляться на дві групи: операції на множинах (об'єднання, перетин, 

різниця, добуток) і реляційні операції (вибрати, спроектувати, з'єднати, розділити). Будь-яка 

мова маніпулювання даними, що забезпечує всі ці операції, є реляційно повним. Залежно від 

способу формування виразів мови його називають або реляційної алгеброю, або реляційних 

обчисленням. Мови маніпулювання даними, які можуть використовуватися кінцевими 

користувачами в діалоговому режимі (тобто не є вкладеними в мову програмування головної 

системи), часто називають мовами запитів. 

У цілісної частини реляційної моделі даних фіксуються два базові вимоги цілісності, які 

повинні підтримуватися в будь реляційної СУБД. Перша вимога називається вимогою 

цілісності сутностей. Об'єкту або сутності реального світу в реляційних БД відповідають 

кортежі відношень. Для дотримання цілісності суті досить гарантувати відсутність в будь-

якому відношенні кортежів з одним і тим же значенням первинного ключа. Друга вимога 

називається вимогою цілісності за посиланнями і є трохи більш складною. Очевидно, що при 

дотриманні нормалізоване відношень складні сутності реального світу представляються в 

реляційній БД у вигляді кількох кортежів декількох відношень. Атрибут, значення якого 

однозначно характеризують сутності, представлені кортежами деякого іншого відношення 

(тобто описують їх первинного ключа), називається зовнішнім ключем. Кажуть, що 

відношення, в якому визначено зовнішній ключ, посилається на відповідне відношення, в 

якому такий же атрибут є первинним ключем. Вимога цілісності по посиланнях, або вимога 

зовнішнього ключа, полягає в тому, що для кожного значення зовнішнього ключа 

повинен знайтися кортеж з таким самим значенням первинного ключа в відношенні, на 

яке ведеться посилання, або значення зовнішнього ключа повинне бути повністю 

невизначеним (тобто ні на що не вказувати).  

Перший підхід полягає в тому, що забороняється проводити видалення кортежу, на який 

існують посилання (тобто спочатку потрібно або видалити посилання кортежі, або 

відповідним чином змінити значення їх зовнішнього ключа). 

При другому підході при видаленні кортежу, на який є посилання, у всіх посилаються 

кортежу значення зовнішнього ключа автоматично стає невизначеним. 

Третій підхід (каскадне видалення) полягає в тому, що при видаленні кортежу з відношення, 

на яке веде посилання, з посилається відношенні автоматично видаляються всі посилаються 

кортежі.  


