Relatsiooniline andmebaas
Käsitletavas kursuses on kõik andmebaasi
andmearhitektuuri või mudeli alusel.







tabelid

organiseeritud relatsioonilise

Relatsiooniline andmebaas on organiseeritud relatsioonilise andmemudeli alusel.
Relatsiooniline mudel on andmemudel, mille struktuur põhineb mingil relatsioonide
hulgal.
Andmed relatsioonilises baasis on koondatud tabelitesse, millede hulk kokku
moodustabki relatsioonilise andmebaasi. Tarkvara, mis võimaldab selliseid
andmebaase luua ja kasutada, nimetatakse (relatsioonilisteks) andmebaasisüsteemideks.
Relatsioonilisele andmemudelile rakendub matemaatika haru, mida nimetatakse
relatsioonialgebraks.
Relatsiooni füüsiline esitusviis relatsioonilises andmebaasis on tabel.
Record, Kirje (rida)

Field, Väli, atribuut (veerg)

Atomaarne element

Tabelid koosnevad ridadest ja veergudes. Tabel esitab informatsiooni mingi objekti (õigemini
küll ühetüübiliste objektide hulga) kohta - “ISIK”, “ARVE “ oleksid tüüpilised andmetabelite
nimed, kuigi on ka tabeleid, millele enam nii lihtne kohast pealkirja leida ei olegi.
Veerg esitab objekti mingit omadust ehk atribuuti. Atribuut tähistab ühte tüüpi infot, mis on
salvestatud selle objekti kohta.
Rida tähistab ühte kirjet, st ühte konkreetset objekti.

Tabelid, tabelite omadused




Igas veerus on sama tüüpi andmed (samad andmetüübid, samad objekti omadused);
Iga rida (kirje) peab olema sisu (väärtuse) poolest unikaalne, st. eristatav tabeli teiste
kirjete hulgast;
Relatsioonilises mudelis ridade (tabeli kirjete) ja veergude (tabeli atribuutide)
järjekord tabelis andmete kasutamisel ei ole tähenduslik;
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Iga veeru-rea sisu on atomaarne andmeelement st. kogu süsteemis salvestatavad
andmed on mingis mõttes lõigutud, jagatud nn. Atomaarseteks andmehulkadeks,
mida enam jagada ei saa.
Relatsioonilises andmebaasis kujutab tabeli iga lahtri sisu endast atomaarset
andmeelementi, so igasse lahtrisse saab salvestada ainult ühe andmeelemendi,
järelikult mitut andmeelementi (nn. korduvaid) ei ole võimalik salvestada ühte lahtrisse.

Näide. Tabel tCity

Tabel tCountry

Relatsioonid, põhiomadused ja eesmärk
Relatsioonilises andmemudelis on seosed andmeobjektide (tabelite) vahel väljendatud ja
loodud vastavate andmete salvestamisel vastavatesse tabelitesse, andmed ise oma sisuga
loovad relatsiooni e. seose erinevates tabelites olevate kirjete vahel.
Relatsioonide loomiseks tõmmatakse ühe tabeli ühe (või ka mitme) veeru andmed teise
tabelisse salvestamiseks. Tekkinud kahe erineva tabeli ühesuguse sisuga nn. “seosväljad”
loovadki relatsiooni nende tabelite vahel. Relatsioonide mõte - nad loovad meile
lisainformatsiooni, relatsioonid ongi suure osa info tekitajad süsteemis - mis on millega
seotud. Tabelid, mis on seotud relatsioonidega, annavad lõppkokkuvõttes tunduvalt rohkem
infot, kui need tabelid eraldi.
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Võtmed


Relatsioonilise andmebaasi põhidefinitsioonis peavad tabeli kirjed, read olema
väärtuse mõttes unikaalsed, st nendes ridades peab olema midagi, mis neid üksteisest
eristab.



Seega peab olema tabelis üks või rohkem veergu, mille väärtused on iga juhul iga kirje
puhul teistest erinevad, st. unikaalsed. Seda veergu, või veergude kogumit nimetatakse
primaarvõtmeks (Primary Key, PK).



Seotud tabelisse tekkinud veergu (veerge) nimetatakse välisvõtmeks
võõrvõtmeks (Foreign Key, FK). Tabelis võib olla üks või mitu välisvõtit.

või
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