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BAZY DANYCH 
 

Lekcja 5: Relacyjny model danych 
przygotowała: inż. Lidia Mamet 

 

1 MODEL RELACYJNY - WPROWADZENIE 

Został stworzony przez Edgara Franka Codd’a pracą „Relacyjny model danych dla 

dużych banków danych” w 1970r. Jest modelem obecnie bardzo mocno rozpowszechnionym.  

Relacyjna baza danych to baza zbudowana z relacji. Opiera się na tabelach (ang. table), które 

są reprezentantem relacji. Choć pojęcia tabela i relacja używane są zamiennie, to nie oznaczają 

tego samego, gdyż jedna relacja może być ujęta w kilku tabelach. W modelu nie używa się też 

charakterystycznych dla tabel nazw (kolumna, wiersz). Zamiast nich używa się określeń atrybut 

i krotka. Operacje na danych (algebra relacji) noszą nazwy: projekcja, selekcja i złączenie. 

Można również spotkać się z pojęciem rachunek relacyjny. 

Ponieważ różnorodność pojęć może przyprawić o zawrót głowy w poniższej tabelce jest 

zestawienie, kiedy powinny być one użyte. 

Tabela 1. Terminologia relacyjnych baz danych 

Teoria relacyjnych baz danych Bazy relacyjne 

Relacja Tabela 

Atrybut Kolumna 

Krotka Wiersz (rekord) 

Dziedzina Typ danych 

Źródło: opracowanie własne 

 

3 UJĘCIA – FORMALNE, MATEMATYCZNE I INTUICYJNE 

 Formalnie - relacja jest tabelą, która posiada kolumny i wiersze, 

 Matematycznie – relacja jest każdym podzbiorem iloczynu kartezjańskiego zbiorów,  

 Intuicyjnie – relacja jest powiązaniem pomiędzy tabelami 
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2 POSTULATY CODD’A1 

System musi być kwalifikowany jako relacyjny, jako baza danych i jako system zarządzania. 

1. Postulat informacyjny – dane są reprezentowane jedynie przez wartości atrybutów w 

wierszach tabel (w krotkach). 

2. Postulat dostępu – każda wartość w bazie danych jest dostępna poprzez podanie nazwy 

tabeli, atrybutu i wartości klucza podstawowego (głównego). 

3. Postulat dotyczący wartości NULL – dostępna jest specjalna wartość NULL  dla 

reprezentacji zarówno wartości nieokreślonej, jak i nieadekwatnej, inna od wszystkich i 

podlegająca przetwarzaniu. 

4. Postulat dotyczący katalogu – wymaga się, aby system obsługiwał wbudowany katalog 

relacyjny z bieżącym dostępem dla uprawnionych użytkowników używających języka 

zapytań. 

5. Postulat języka danych – system musi dostarczać pełny język przetwarzania danych, który 

może być używany zarówno w trybie interaktywnym, jak i w obrębie programów, obsługuje 

operacje definiowania danych, operacje manipulowania danymi, ograniczenia związane z 

bezpieczeństwem i integralnością oraz operacje zarządzania transakcji. 

6. Postulat modyfikowalności perspektyw – system musi umożliwiać modyfikowanie 

perspektyw, o ile jest ono semantycznie realizowalne. 

7. Postulat modyfikowalności danych – system musi umożliwiać operacje modyfikacji danych, 

musi obsługiwać operacje INSERT , UPDATE  oraz DELETE . 

8. Postulat fizycznej niezależności danych – zmiany fizycznej reprezentacji danych i 

organizacji dostępu nie wpływają na aplikacje. 

9. Postulat logicznej niezależności danych – zmiany wartości w tabelach nie wpływają na 

aplikacje. 

10. Postulat niezależności więzów spójności – więzy spójności są definiowane w bazie i nie 

zależą od aplikacji. 

11. Postulat niezależności dystrybucyjnej – działanie aplikacji nie zależy od modyfikacji i 

dystrybucji bazy. 

12. Postulat bezpieczeństwa względem operacji niskiego poziomu – operacje niskiego poziomu 

nie mogą naruszać modelu relacyjnego i więzów spójności. 

 
1 https://pl.wikipedia.org/wiki/Edgar_Frank_Codd  
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Edgar_Frank_Codd
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2.1 Ujęcie matematyczne 

Na początek małe przypomnienie z matematyki zbiorów 

Tabela 2. Symbole matematyczne 

 

 

 

 

 

 

Relacja - każdy podzbiór iloczynu kartezjańskiego zbiorów  

Podstawowy obiekt bazy danych (tabela) jest reprezentacją relacji 

Relacja w ujęciu matematycznym jest zbiorem iloczynu kartezjańskiego jednego lub więcej zbiorów: 

r  D1 × D2 × ………….. Dk 

Powyższe czytamy jako: Zbiór r zawiera się w iloczynie kartezjańskim zbioru lub zbiorach D 

ILOCZYN KARTEZJAŃSKI ZBIORÓW D1 i D2 to taki zbiór, który zawiera pary elementów każdego 

ze zbiorów, np.  

Niech D1 = [a, b] – zbiór zawiera dwa elementy: a, b 

D2 =[c,d] – zbiór zawiera dwa elementy: c, d 

Wtedy D1 × D2 = {(a,c), (a,d), (b,c), (b,d)}  

Relacje będące podzbiorami iloczynu kartezjańskiego: 

C = {(a,c), (b,c)}   

D= {(a,d), (b,d)} 

ELEMENTY RELACJI NAZYWAMY KROTKAMI 

SYMBOL MATEMATYCZNY OBJAŚNIENIE 

× iloczyn kartezjański 

∈ należy do 

 zawiera się w 

∪ suma  

f : X ⟶Y funkcja odwzorowuje zbiór X w zbiór Y 

Źródło: opracowanie własne 
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3 SCHEMAT RELACJI I RELACYJNEJ BAZY DANYCH 

Schemat R relacji to zbiór atrybutów {A1, A2……An}, gdzie  

A1, A2 ………An to atrybuty reprezentowane w tabeli przez nazwy kolumn 

Relacją r o schemacie R jest skończony zbiór  

r = {t1, t2,……t m} krotek ti : R ⟶ D, gdzie D to suma dziedzin atrybutów A1, A2 ………An takich, 

że ti(Aj) ∈ Dj dla i = 1, 2 …. M, j = 1, 2, …….n. 

Schemat relacyjnej bazy danych (ang. relational database schema) to zbiór wszystkich 

schematów relacji w relacyjnym modelu danych. 

Przykład: 

Auta (id_auta, marka, model, rocznik, przebieg) 

Marka (id_marki, nazwa_marki) 

Model (id_modelu, nazwa_modelu) 

Dziedziną nazywamy zakres dopuszczalnych wartości atrybutu (typ danych) 

 Niech dana będzie relacja uczniowie  

 Schematem relacji uczniowie jest zbiór 

 uczniowie {id_ucznia, imie, nazwisko} 

 Dla każdego atrybutu {A1, A2……An}, jest przyporządkowana dziedzina, którą 

reprezentuje typ danych: 

 id_ucznia int, 

 imie varchar (30), 

 nazwisko varchar (60) 

  Dziedzina relacji o schemacie R= {A1, A2……An} to suma dziedzin jej wszystkich 

atrybutów, czyli 

D(R) = D(A1) ∪ D(A2) ∪ D(An) 
 Dziedzina relacji uczniowie: 

D(uczniowie) = int ∪ varchar(30) ∪ varchar(60) 
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4 Klucz schematu 

Klucz schematu R relacji to taki zbiór atrybutów K tego schematu, że wartości atrybutów 

z tego zbioru jednoznacznie identyfikują każdą krotkę. 

 Klucz jednoznacznie definiuje krotki 

 W jednym schemacie może być kilka kluczy 

 Kluczem jest każdy nadzbiór klucza 

 Klucz właściwy (kandydujący) to taki dla którego żaden podzbiór właściwy nie jest 

kluczem 

 Jeden z kluczy staje się kluczem podstawowym 

5 INTEGRALNOŚĆ DANYCH (SPÓJNOŚĆ DANYCH) 

Reguły integralności gwarantują, że:  

 struktura bazy danych jest poprawna (zgodna ze schematem bazy danych)  

 wprowadzane dane spełniają nakładane na nie warunki.  

Reguły integralności mogą być nakładane na pojedyncze atrybuty lub całe relacje. 

Reguły integralności są określane przez: 

 klucze (KEY) 

 zawężenie dziedziny (CHECK) 

 unikalne wartości (UNIQUE) 

 możliwość wartości pustej w polu (NULL) 

 brak możliwości pozostawienia niewypełnionego pola (NOT NULL) 

5.1 TYPY INTEGRALNOŚCI 

INTEGRALNOŚĆ REFERENCYJNA – wartość klucza obcego tabeli jest równa wartości 

klucza podstawowego określonej krotki albo zawiera wartość NULL 

INTEGRALNOŚĆ ENCJI – mówi o tym, że dla każdej relacji zdefiniowano klucz 

podstawowy (główny) i nie może on przyjmować wartości pustej (NOT NULL) 

WIĘZY OGÓLNE – umożliwiają administratorom oraz użytkownikom definiować 

dodatkowe warunki poprawności danych 
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6 PYTANIA KONTROLNE 

1. Wymień postulaty Codd’a 

2. Opisz różnice między ujęciami: formalnym, intuicyjnym i matematycznym 

3. Wymień operacje na danych. 

4. Podaj i opisz typy integralności. 

5. Co to jest klucz schematu relacji? 

6. Czym jest relacja w ujęciu matematycznym? 

7. Czym jest integralność danych 

8. Przez co określane są reguły integralności? 

9. Co to jest dziedzina? 

 


