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Упражнение 2: 

Разработване на релационната база от данни mmdb.mdb и 

създаване на udl файл 

1. Създайте файл с MS Access, който да се казва mmdb.mdb 

При съхраняване на базата, трябва да се обърне внимание, че за да може да бъде използвана с 

Turbo C++ тя трябва да бъде с разширение .mdb. 

2. Релационната база от данни трябва да съдържа следните таблици: 

 Таблицата Groups 

Първичен ключ Име на полето Тип на данните Размер 

да pk_group AutoNumber Long Integer 

 name Text 50 

 

 Таблица Films 

Първичен ключ Име на полето Тип на данните Размер 

да pk_film AutoNumber Long Integer 

 fk_group Number Long Integer 

 name Text 50 

 description Memo  

 timage OLE Object  

 

 Таблица Frames 

Първичен ключ Име на полето Тип на данните Размер 

да pk_frame AutoNumber Long Integer 

 fk_film Number Long Integer 

 file_name Text 50 

 num Number Long Integer 

 image OLE Object OLE Object 

3. Направете релационните връзки, така че да се получи следната схема на БД: 
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4. Създаване на mmdb.udl файла за връзка с хранилището на данни. 

UDL (Universal Data Link) е файл, който предоставя универсален потребителски интерфейс, за 

осигуряване и поддържане на връзка с база от данни в операционната система Windows.  

Създаване на универсален линк за данни, т.е. на .udl файл (Microsoft, 2016): 

 Отидете в папката, в която искате да се намира udl файла. 

 От контекстното меню, което се стартира обикновено с десния (второстепенния) бутон 

на мишката изберете NewText Document. Новият файл New Text Document.txt 

преименувайте с ново име и разширение: mmdb.udl. 

 

 
 

Конфигуриране на .udl файла 

За да се осигури достъп до база от данни на Access, която е от Office 2003-2010 е необходимо 

да бъде инсталиран драйвера Microsoft Access Database Engine 2010 Redistributable (Microsoft, 

2016), който се намира на следния адрес: https://www.microsoft.com/en-

us/download/details.aspx?id=13255. 

Microsoft Access Database Engine 2010 Redistributable представлява набор от компоненти, които 

могат да бъдат използвани за улесняване на начина на прехвърляне на данни между 

приложения от Microsoft Office 2010 и други приложения, които не са на Microsoft. Файловите, 

които се поддържат са файлове на Microsoft Microsoft Office Access 2010 (* .mdb и * .accdb), на 

Microsoft Office Excel 2010 (* .xls, * .xlsx, и * .xlsb) и на Microsoft SQL Server. Поддържа се 

свързване до текстови файлове. Също така се инсталират и ODBC и OLEDB драйвери. 

За конфигуриране на .udl файла е необходимо: 

 Щракнете двукратно върху файла. Отваря се диалоговата кутия Data Link Properties, 

която се състои от четири таба (страници): Provider, Connection, Advanced, и All.  

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=13255
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=13255
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 В първия таб Provider изберете за доставчик Microsoft Office 12.0 Access Database 

Engine OLE DB Provider. Преминете на следващия таб Connection. 

 

 В таба Connection първо трябва да се въведе името на базата. Тъй като базата от 

данни (т.е. файла на Access) и .udl файла се намират в една и съща директория, то в 

полето Data Source трябва да се изпише името на файла с базата. След това във 

втората секция на този таб, трябва да се премахне отметката пред Blank password.  

 

Накрая отидете на бутона Test Connection и проверете дали сте направили всичко както трябва. 

С това междинният доставчик на данни (.udl файла) е готов за използване в приложения 

написани на C++ Builder. 
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