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Databázové systémy 

Relácie 



 chceme vytvoriť súvis medzi tabuľkami pomocou väzieb 
na základe spoločných atribútov: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 preto vytvoríme spojovaciu tabuľku ROZVRH 



 každá tabuľka musí mať pole (polia), v ktorom sa 
nachádzajú jedinečné, v rámci stĺpca sa neopakujúce 
hodnoty (primárny kľúč), napr. rodné číslo, číslo 
občianskeho preukazu, ŠPZ/EČV, sériové číslo, číslo 
záznamu..., 

 tento údaj sa môže využiť na identifikáciu v iných 
tabuľkách, kde ho nazývame cudzí kľúč, na základe 
cudzieho kľúča môžeme vystopovať všetky informácie o 
jeho nositeľovi, 

 pomocou cudzích kľúčov 

    sa teda možno z jednej  

    tabuľky odkazovať na inú 

    tabuľku, a vytvoriť tak  

    súvis - vzťah, reláciu  

    medzi údajmi, 

 

 
 



Úloha: Vytvorte novú spojovaciu tabuľku ROZVRH, ktorá bude 

slúžiť na prepojenie tabuliek UCITEL, PREDMET a TRIEDA v 

databáze Vyucovanie.odb pomocou cudzích kľúčov. 

a) vytvoríme pre ňu polia ID_Ucitel, ID_Predmet a ID_Trieda, 

všetky tri budú povinnými položkami novej tabuľky, typ poľa 

sa musí zhodovať s typom, ktorý majú kľúče nastavené v 

pôvodných tabuľkách, v našom prípade je to typ INTEGER. 

b) Pri pokuse o uloženie nás však systém upozorní na chýbajúci 

primárny kľúč. Nepotrebujeme  nové pole, lebo každý riadok je 

jedinečný, takže si označme všetky  

tri polia a nastavme im Primárny kľúč: 



 naplníme tabuľku ROZVRH údajmi: 

 ak je tabuľka ROZVRH naplnená,  

    stále však nie je prepojená so zdrojo- 

    vými tabuľkami, to by nám umožnilo  

    zadávať aj také údaje, ktoré neodka- 

    zujú na žiadny záznam, 

 zadefinovaním vzťahu – relácie –  

   zabezpečíme, aby správnosť vkladaných  

   alebo editovaných dát kontroloval  

   systém automaticky (referenčná integrita), 

 preto vytvoríme vzťahy medzi tabuľkou  

ROZVRH, UCITEL, PREDMET a TRIEDA, 



 v hlavnom okne OO Base vyberieme ponuku 
Nástroje/Vzťahy,  

   zobrazí sa dialógové okno, kde 

   pridáme všetky tabuľky ktoré  

   chceme prepájať, 

 vyberieme si všetky naše tabuľky a rozmiestnime ich 
tak, aby spojovacia tabuľka, v našom prípade ROZVRH, 
bola v strede, čím zvýšime prehľadnosť, 

 samotné relácie sa definujú  

   tak, že pretiahneme  

   požadované pole z jednej  

   tabuľky do druhej, vznikne 

   spojnica medzi poľami  

   (dá sa aj odstrániť, editovať), 



 môžeme nastaviť vlastnosti tejto relácie, v okne Vzťahy – 

Relácie, samostatne pre úpravy a samostatne pre mazanie, 
pre automatické aktualizovanie menených údajov 
použijeme možnosti kaskádových úprav: 

 Kaskádová aktualizácia súvisiacich polí – pri zmene 
hodnoty primárneho kľúča systém automaticky 
aktualizuje všetky polia, ktoré naň odkazujú 
(databáza ostane v konzistentnom stave), 

 Kaskádové odstránenie súvisiacich záznamov – keď 
odstránime záznam obsahujúci primárny kľúč, 
systém automaticky odstráni všetky záznamy naň 
odkazujúce. 

 každý vzťah v databáze môže mať inú kombináciu 
nastavení pre aktualizáciu a mazanie. 



Úloha: Zmeňte identifikačné číslo učiteľa Janko Hraško (v 
tabuľke UCITEL) na č. 6. Skontrolujte v tabuľke ROZVRH, že 
všetky výskyty cudzieho kľúča sa prepísali aj v tejto tabuľke 
(kvôli Kaskádovej aktualizácii súvisiacich polí ). 

 

Úloha: Zmažte v tabuľke TRIEDA jednu z tried. Skontrolujte v 
tabuľke ROZVRH, že všetky záznamy s výskytom toho 
cudzieho kľúča sa vymazali aj v tejto tabuľke (kvôli 
Kaskádovému odstráneniu súvisiacich záznamov). 

 

Úloha: Pokúste sa do tabuľky ROZVRH vložiť údaj s 
nevyplneným údajom o triede (systém stráži doménovú 
integritu). 

 

Úloha: Pokúste sa do tabuľky ROZVRH vložiť údaj s 
neexistujúcim učiteľom (systém stráži referenčnú integritu). 


