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БАЗЕ ПОДАТАКА – IV разред 

���� Увод у базе података

Систем је скуп објеката и веза између њих. Објекти у систему се описују преко својих 
својстава који се називају атрибути или обележја.  

Границе система дефинишу скуп објеката 
који ће се у систему посматрати. Објекти 
система су повезани са објектима ван његових 
граница. Неопходно је зато одредити границе 
система које изолују објекте од интереса од 
околине система. Дејство околине на систем 
назива се улаз, а дејство система на околину 
излаз система.  

Систем на слици може представљати 
мрежу путева или улица, систем за пренос 
електричне енергије, циркулацију докумената унутар неке организације, кретање материјала 
који се обрађује итд. Објекти у систему могу бити веома различити. Везе између објеката у 
систему и везе система са околином могу се остварити разменом материје, енергије или 
информација.  

� Информациони систем
Информациони систем је систем у коме се везе између објеката и везе система са 

околином остварују разменом информација. Основне функције информационог система су 
чување, пренос и обрада података. Информациони систем се развија за реални систем, а 
информације у њему представљају модел реалног система. Поступак пројектовања 
информационог система своди се на неку врсту моделирања реалног система. 

���� Информација и податак

У свакодневном говору речи податак и информација се користе као синоними. Међутим, 
неопходно је и ова два појма прецизно разграничити и дефинисати. 

ИНФОРМАТИО (латински)- појам, порука, скуп спознаја, представа. 

ИНФОРМАЦИЈА је апстрактни појам, да би могли практично да је употребимо мора бити 
приказана преко реалних елемената (бројеви, слова, вредности физичких величина). 

Физичко представљање информације назива се податак. 

Информација је значење које човек приписује подацима у складу са општим договорима. 

Информације представљају чињенице о појмовима као што су људи, предмети, појаве итд. 

Податак је кодирана представа о некој чињеници из реалног света, он је носилац 
информације и служи за техничко уобличавање информација, како би се оне могле чувати, 
пренети и обрађивати. Информација је протумачени податак. Крајње тумачење неком 
податку даје човек.  
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Структура информација 

ПРИМЕР: Информација о појму УЧЕНИК 
Петар Петровић је име и презиме ученика, IV-2 је одељење, Гимназија у Пироту је 

назив школе коју ученик похађа, а улица Српских владара је адреса где ученик станује. 

Информација се састоји из најмање два дела податка и контекста. 
- Важно је знати и на који начин су представљени подаци 
- Информација о неком појму (прилагођена за аутоматску обраду) 

1. Контекст
2. Подаци
3. Начин представљања података

- Контекст информације - листа величина чије вредности описују дати појам. Таква листа 
величина назива се опис логичког записа или логичког слога. 

- У класичној обради подаци се чувају одвојено од контекста, контекст у 
програмима, а подаци у датотекама (дискете, траке, дискови ) 

Код физичког записа података разликујемо три нивоа логичких јединица: 

1. Поље ( најмања логичка јединица податка. Има своје име, своју вредност и начин
представљања) 
2. Логички запис или слог (скуп поља која се односе на исти појам)
3. Логичка датотека (скуп логичких записа )

- Ово је најочигледније код организације података у табеле. 

Поље 1 Поље 2 Поље 3 Поље 4 Поље 5 

Презиме Име Разред Датум Просек 

Петар Петровић 4 12.03.1997 3,55 Слог 1 

Милић Милан 3 10.05.1998 4,68 Слог 2 

Ивановић Иван 4 23.11.1997 4,88 Слог 3 

... ... 

Милић Мила 1 14.08.1999 4,33 Слог N 

Датотека 
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� Организација података

Под организацијом података подразумева се логичко представљање и повезивање 
података. 

1. Конвенционалан или класичан начин организације - организација података у
датотеке

2. Базе података - организација у виду интегрисаних података

� Конвенционалан начин организације података 

У оваквој организацији података свака апликација се развија посебно, користи датотеке 
са физичком структуром података погодном за ту апликацију.  

Основни недостаци овакве обраде података су: 

• редунданса података – вишеструко памћење истих података. Ово доводи до
проблема при њиховом ажурирању. Када се неки податак промени, то се мора
учинити на свим местима где се он чува. То не само да значајно повећава
трошкове обраде података, него је организационо практично неизводљиво, па се у
разним извештајима појављују различите верзије истог податка.

• расте број грешака у процесу обраде (произилази из претходог)

• зависност програма од организације података – Физичка структура података
представља начин на који су подаци меморисани на спољним меморијама, а
логичка структура је структура података која је представљена програмеру.
У класичним датотекама разлика између физичке и логичке структуре је мала.
Зависност програма од логичке структуре огледа се у томе што програм зависи од,
на пример, назива и редоследа поља у слогу, што убацивање новог поља у слог
или било какво реструктуирање слога доводи до измена и самог програма.
Физичка зависност огледа се у томе што програм зависи од изабране физичке
организације датотеке, изабране методе приступа и слично. Нови захтеви за
информацијама из података који већ постоје у датотекама могли би захтевати
измену логичке и физичке структуре података, а то би захтевало измене у раније
развијеним програмима. Уместо тога, обично се за нови програм ствара нова
датотека, а то даље повећава редундансу података.

• расту трошкови обраде података (произилази из претходно наведених
недостатака)

• пасиван однос корисника –
Овакав начин чувања података
не пружа могућност кориснику
да сам задовољава ни
најједноставније програмске
захтеве. Своје задатке корисник
може да реализује само 
посредством систем 
аналитичара, пројектанта и 
програмера, па се самим тим,
због њихове ниске продуктивности захтеви корисника споро и непотпуно
задовољавају.
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� Базе података

Решавање проблема класичне обраде података захтева битне технолошке измене. 

Појам база података појавио се крајем 60-тих година XX века. У области аутоматске 
обраде података тада се говорило о датотекама и скуповима података. Почиње да се јавља 
потреба обраде на рачунару велике количине података који се сусрећу у финансијско-
економским проблемима. До тада су се рачунари најчешће користили за решавање научно-
техничких проблема који се одликују великим бројем нумеричких операција над релативно 
малим скуповима података. 

У оваквој технологији обраде подаци су, уместо разбацани по независним датотекама, 
организовани у јединствену базу података.  
База података је колекција међусобно повезаних података, ускладиштена са минимумом 
редундансе, које користе, заједнички, сви процеси обраде података у систему. База података 
је у основи информационог система.  
Концепција базе података представља корак у еволуцији решавања проблема у 
организовању и коришћењу података при аутоматској обради које претходни системи 
(датотеке) нису могли да реше на задовољавајући начин.  

База података је колекција података организованих за брзо претраживање и приступ, 
која заједно са системом за администрацију, организовање и меморисање тих података, чини 
систем базе података. 

Особине базе података 

- Независност података односи се на раздвајање физичке и логичке структуре 
података. Физичка структура је начин складиштења података на рачунару, логичка је начин 
како податке виде крајњи корисници (кроз софтвер који користе). Складиштење података у 
базу треба да буде независно од програма који их користе: измена у структури базе не сме 
да доведе до измене апликације, и обрнуто, измена апликације која обрађује податке не сме 
да доведе до измене структуре саме базе. 

-  Интегритет базе података је стање базе у којем су све вредности података коректне, 
у смислу да дају слику стања реалног света до задате тачности и правовремености. 
Одржавање интегритета базе података подразумева проверу интегритета и опоравак из било 
ког некоректног стања које може бити откривено. 

-  Безбедност базе података подразумева спречавање и заштиту од: 
• неовлашћеног приступа подацима,
• намерног и неовлашћеног уништавања и мењања података.

- Време одзива система је такође битна особина базе података. То је време које 
протекне од тренутка тражења података из базе до тренутка добијања одговора. 
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� Систем за управљање базом података СУБП

Софтверски систем помоћу кога се управља подацима и обезбеђује приступ до њих 
назива се Систем за управљање базом података СУБП (DBMS - Data Base Management 
System). СУБП је веза између апликације и базе података. 

СУБП омогућава: 
• складиштење подака са минимумом редундансе
• приступ и коришћење података у бази података
• опоравак базе из некоректног стања
• заштиту података
• коришћење заједничких  података од стране више корисника
• логичку и физичку независност програма од података
• једноставно комуницирање са базом података преко језика блиских кориснику како

би се непрофесионални корисници укључили у развој информационих система, а
професионалним програмерима значајно повећала продуктивност

Примери конкретних СУБП: 
- Microsoft Access 
- Borland Database Engine (BDE, Delphi) 

MS Access као СУБП извршава неколико задатака: 
- организовање података (креирање табела у којима се чувају подаци, повезивање 

табела/података) 

- рад са подацима (читање, унос, брисање, претрага, издвајање по задатом критеријуму, 
креирање извештаја...) 

- заштита података (надгледање исправности унетих података – интегритет, и заштита 
од неовлашћеног приступа подацима - безбедност) 

- надгледање истовременог приступа подацима (када базу података истовремено 
користи више корисника) 

- обнаваљање базе података у случају њеног оштећења (обнављање садржаја који је 
био оштећен и враћање на претходно стање) 

- Базу података може да чини једна или више датотека. 
- Апликациони програми, који користе податке из базе података, пишу се коришћењем језика 
за манипулацију подацима (DML- Data Manipulation Language).  

MS Access датотека је специфична по томе што садржи у себи и базу података и апликацију. 

Delphi апликација не садржи у себи 
базу података већ се апликација 
повезује са датотекама које 
представљају базу података. 
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� Модели базе података

Моделирање је процес претварања физичке стварности у виртуелни свет. Моделирање 
базе података је пројектовање конкретне базе података, односно информационог ситема, 
према неком конкретном реалном/стварном систему (нпр. информациони систем једне школе) 

Дефинисани односи између података у бази одређују глобалну логичку структуру базе. 
Постоје четири логичке структуре – модела –  базе података: 

1. Хијерархијска, 2. Мрежна, 3. Релациона,  4. Објектна.

� Хијерархијске базе података 

Јављају се 60-тих г. XX века. Заснивају се на 
хијерархијским структурама података које имају облик 
(структуру) стабла. Сваки надређени чвор (родитељ) 
може да има више подређених чворова (деце); сваки 
потчињени чвор (дете) има само један надређени  чвор 
(родитеља). 
Хијерархијском структуром добро се може приказати однос типа (1:N). Недостатак: брисањем 
надређеног чвора бришу се сви његови подређени чворови, не може се приказати однос N:N 

� Мрежне базе података 

Јављају се 70-тих г. XX века. Заснивају се на мрежи података повезаних тако да не 
постоје ни надређени ни подређени сегменти (чворови). Структура мреже се може описати 
чворовима који представљају објекте и  гранама који представљају везе међу објектима. 
Природније моделирање него код хијерархијског модела. Вишеструко наслеђивање. 

У мрежној структури не постоје недостаци које има хијерархијска структура и однос 
(N:N) може се успешно представити. Мрежна структура може се добити комбинацијом 
хијерархијских структура. Мрежна структура знатно смањује дуплирање података. 

1 

2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

ПРЕДМЕТ 1 ПРЕДМЕТ 2 ПРЕДМЕТ 3 

Ученик 1 Ученик 2     Ученик 3   Ученик 4 Ученик 5 
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� Релационе базе података 

У случају сложених веза између података, представљање мрежном или хијерархијском 
структуром постаје знатно отежано. Све везе које се приказују хијерархијском или мрежном 
структуром могу се приказати и табелама. 

Јављају се теоријски 70-тих  г. XX века, коришћење 80-тих г. 
- Заснивају  се на релационој алгебри (појам релације из теорије скупова).  
- Увођење јасне границе између логичких и физичких аспеката базе података.  
- Одликује их структурна једноставност.  
- Табела је основна јединица за организовано чување података у бази. 
- Ово није најбољи (најефикаснији) модел базе података (бољи је објектни модел), али 

данас највише у употреби, због своје једноставности. 

� Објектне базе података 

Јављају се теоријски 80-тих г. XX века; 90-тих у употреби. Концепт: подаци се описују кроз 
објекте, у објекту се дефинише његово понашање. Најбољи модел, компликовано 
пројектовање. 

� Релациони модел базе података

Релациони модел се заснива на појму релација из теорије скупова. За рад са подацима 
у релационим базама се користи релациона алгебра. Омогућава опис структуре базе података 
независно од СУБП. 

Релациона база података се састоји од једне или више табела које могу бити логички 
повезане. Табела је основна јединица за организовано чување података у релационој бази 
података. У табелу се уписују подаци о субјектима или објектима који имају слична својства 
којима се описују. Табела има име (идентификатор). Табела је дводимензионална (састоји се 
из редова и колона). 

Опис субјекта или објекта се врши навођењем одговарајућих својстава/атрибута 
(нпр. подаци о ученицима могу се описати својствима/атрибутима: име, презиме, адреса, 
датум рођења итд.; или подаци о књигама које имају својства/атрибуте: назив, аутор, година 
издања, изадвач итд.). 

Атрибути се приказују у колонама табеле. У базама података ове колоне се називају 
поља. Поље (Field) је податак којим се описује одређено својство/атрибут субјеката или 
објеката уписаних у тебели података. 

Слог (Record) у табели базе података јесте један ред (n-торка) у који се уписују 
својства/атрибути једног субјекта или објекта. 

slog 
1slog 

slog 
N

polje 1 polje 2 polje 3 polje N 
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� Особине табеле у релационом моделу 

- Сви слогови (сваки ред) имају иста поља која се у сваком слогу појављују у истом 
редоследу. 

- Поља (колоне) имају свој назив (нпр. име, презиме, адреса и сл.) 

- Подаци једног поља (колоне) морају бити истог типа (нпр: нумерички тип, текстуални, 
логички, датумски и сл.) 

- Сваки ред се разликује од осталих редова. Не могу се у табели наћи два или више 
редова који имају исте вредности за сваки атрибут. Ово је суштина релационог модела. 

- Редослед редова и колона не утиче на информациони садржај табеле (у класичној 
организацији, физички запис слогова, односно редослед уписаних слогова у датотеку 
је утицао на програм који користи податке из датотеке) 

- Домен је скуп вредности из којих подаци узимају вредност: то су могуће вредности 
података у једном пољу (колони) 

� Појам кључа релације (примарни кључ) 

Суштина релационог модела је да сваки ред у табели буде различит. Да би се овај услов 
остварио потребно је да постоји један атрибут, или више атрибута заједно, чије вредности 
једнозначно идентификују  један ред табеле. Атрибут који испуњава ове услове је кључни 
атрибут релације, или примарни кључ (Primary Key).  

Да би се избегла редунданса (понављање података) у табели, сваки ред мора имати 
идентификатор: примарни кључ.  

Примарни кључ може бити прост (чини га један атрибут), или сложен (чине га више 
атрибута). 

У примеру табеле са десне стране, ученик са 
атрибутом  SifraUc (шифра ученика) може да прима 
само једну стипендију, тако да ово поље може да 
буде примарни кључ, и то је прост кључ. 

У другом примеру ученик може да прима 
више различитих стипендија (али само једну од 
једног даваоца стипендије), тако да у овом случају 
поља SifraUc и Davalac заједно могу да чине 
сложени примарни кључ (ученик са шифром 100 
може добити само једну стипендију од републике, 
не могу се у табели наћи две исте такве вредности). 

Примери задавања примарног кључа: ЈМБГ за особу, шифра индекса за студента, број 
регистрације ѕа аутомобил, ИСБН за књигу и сл. Није увек лако препознати шта задати за 
табелу да буде примарни кључ. У том случају СУБП нуди као могућност задавање поља под 
нпр. називом ID које ће бити типа податка: Autonumber (AutoIncrement) – целобројни тип 
података за који  СУБП аутоматски повећава вредност за 1 за сваки нови ред, тако да не могу 
бити две исте вредности у табели. 

� Секундарни кључ (индекс) 

Индекс показује у ком поретку можемо прегледати податке из табеле. Омогућава брже 
проналажење и сортирање података (као индекс страна у књизи). 
Проналажење података може бити: 

- Читањем сваког слога у табели (секвенцијално) 
- Креирањем секундарног индекса (креира се додатна индексна табела у RAM-у, 
једна колона садржи сортиране вредности поља по коме се врши индексирање) 

Вредности у индексираној колони не морају бити јединствене (исте вредности се 
сортирају према физичком поретку). 
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� Шема релационе базе података

Шема релације представља коначан скуп атрибута и њихових ограничења (constrains)
(атрибути не могу узимати било које вредности, нпр. атрибут оцене код студената може 
узети само вредности 5-10).  
Битне особине шеме релације: 
- Називи атрибута морају бити различити - уникатност  
- Редослед атрибута није битан  
- Шема релације мора да садржи бар један атрибут 

Шема релационе базе података дефинише структуру базе. Релацији у пракси одговара 
једна табела у бази података.  
Претпоставимо да имамо информациони систем студентске службе са три дате табеле: 

Овакву структуру релационе базе података можемо представити следећом шемом релације: 

Називи релације: Студент, Предмет, Испит 
Наизиви домена: за релацију Студент – број индекса, презиме, име, место, телефон 
Примарни Кључ релације (подвучен): број индекса, предметИД, ид 

� Спољни (страни) кључ је атрибут у некој релацији који у њој није примарни кључ, 
али је примарни кључ неке друге релације у бази. Вредност спољног кључа се користи за 
повезивање са вредношћу примарног кључа у другој релацији. 
У горњем примеру у релацији ИСПИТ постоје два спољна кључа: студентИД и предметИД, они 
су примарни кључеви у релацијама Студент и Предмет. 

� Везе између релација (табела)

Везе у релационом моделу базе података се заснивају на релационој алгебри, односно 
пресликавању скупова. Везу између табела карактерише однос потчињености, тако у вези 
разликујемо: 
- Главна табела (Master) 
- Потчињена табела (Detail) 

Student 
Broj 

indeksa 

Prezime Ime Mesto Telefon 

15/05 Petrović Petar SM 064-33.. 

26/05 Milić Mihajlo NS 062-56.. 
33/04 Antić Ana NS 
77/03 Simić Sima RU 063-45.. 

Predmet 
predmetID Naziv 

P1 Analiza1 
P2 Fizika 
P3 Magnetika 
P4 Logistika 

Ispit 
ID student ID predmetID Datum Ocena 

1 15/05 P1 02.02.10 8 

2 26/05 P3 12.03.10 7 
3 33/04 P4 21.03.11 7 
4 15/05 P3 19.04.11 8 
5 15/05 P4 17.06.11 10 
6 26/05 P1 02.08.12 9 
7 33/04 P1 08.10.12 9 
8 77/03 P1 13.12.12 8 
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Постоје четири типа везе-релација између табела: 
1-1 Сваком слогу једне табеле одговара само један слог друге табеле 
1-Н (више) Једном слогу главне табеле може одговарати више слогова потчињене 

табеле  
Н(више)-1 Више слогова главне табеле може одговарати један исти слог потчињене 

табеле 
Н-Н (више-више) Један слог главне табеле повезан је са више слогова потчињене табеле и 

обрнуто, један слог потчињене табеле повезан је са више слогова главне 
табеле 

Да би могли да успоставимо релацију (везу) између две табеле, морају постојати заједничка 
поља истог типа и особина, преко којих се две табеле повезују. 

У горњем примеру можемо видети да је успостављена релација 1-Н између табела(релација) 
Студент и Испит преко поља Број индекса и студентИД. У табели Студент Број индекса је 
примарни кључ и у њој се само једном може појавити податак нпр. 15/05. У табели Испит 
исти податак се може појавити Н пута, јер студент са индексом 15/05 може да положи више 
испита. Успостављањем овакве везе избегава се редунданса (понављање) података, јер не 
морамо у табели Испит чувати (поново) све податке о студентима, само њихов број индекса 
преко кога су повезани са табелом Студент у којој се само на једном месту чувају подаци о 
студентима. Поље студентИД у табели Испит јесте спољни (страни) кључ. Поље број индекса 
и студентИД морају бити истог типа и истих особина. 

Свака потчињена табела мора имати примарни кључ. У табели Испит то је поље ИД, које нема 
везе са релацијом са табелом Студент, али онo мора бити кључ да би база била релациона. 

Ispit 
ID student ID predmetID Datum Ocena 

1 15/05 P1 02.02.10 8 
2 26/05 P3 12.03.10 7 
3 33/04 P4 21.03.11 7 
4 15/05 P3 19.04.11 8 
5 15/05 P4 17.06.11 10 
6 26/05 P1 02.08.12 9 
7 33/04 P3 08.10.12 9 
8 77/03 P1 13.12.12 8 

Student 
Broj 

indeksa 

Prezime Ime Mesto Telefon 

15/05 Petrović Petar SM 064-33.. 
26/05 Milić Mihajlo NS 062-56.. 
33/04 Antić Ana NS 
77/03 Simić Sima RU 063-45.. 

Predmet 
predmetID Naziv 

P1 Petrović 
P2 Milić 
P3 Antić 
P4 Simić 

1 

N 

N 

1 
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� Интегритет базе података
Да би информација која се чува у бази, била 

једнозначна и непротивречна, у релационом моделу се 
уводе нека ограничења (Constrains). Ограничења су 
правила која дефинишу могуће вредности података  у 
бази. 
У примеру из табеле са десне стране, можемо видети 
неке примере нарушавања интегритета базе података. 
Претпоставимо да су дефинисана правила: оцена 
студента не може бити између 5 и 10, шифра предмета 
мора бити дужине два знака, број индекса и датум 
морају бити унети. У примеру можемо видети да ниједно од ових правила није испоштовано, 
тако да ни подаци у бази не представљају стварно стање реалног система који представљају. 
Нпр. можемо израчунати просечну оцену студената, али она није тачна-реална. 

Најважнија ограничења интегритета обезбеђују: 
- Категоријални интегритет 
- Референцијални интегритет 

� Категоријални интегритет 

Слоговима табеле се у бази података описују одређени објекти реалног света који се 
називају категорије или ентитети. Нпр. Слогом табеле Студенти представља се један 
конкретан студент. Примарни кључ табеле једнозначно одређује сваки слог. Према томе, да 
бисмо пронашли одређене податке који се налазе у 
слогу табеле морамо знати кључ слога. Због тога, по 
категоријанлом интегритету, слог не може бити унет у 
табелу све док се не дефинишу вредности свих атрибута 
примарног кључа (другим речима, поље примарног 
кључа не може остати празно, без унетог податка). 
Такође, овај интегритет подразумева да у поље 
примарног кључа не може да се унесе већ постојећа 
вредност (нема дуплираних вредности). 
У примеру горње табеле, нарушен је категоријални 
интегритет тиме што је поље примарног кључа (број 
индекса) остало празно у последњем слогу табеле). 
У табели испод, такође је нарушен интегритет због 
понављања вредности кључа I20. 

� Референцијални интегритет 
Ако су две табеле повезане тада страни кључ 

потчињене табеле може садржати само вредности 
примарног кључа главне табеле. 

У примеру са десне стране видимо две табеле у 
вези 1-Н. У главној табели се налазе предмети 
(шифра и назив), а у (горњој) потчињеној табели 
листа ученика која је положила испите из 
појединих предмета.  У потчињеној табели поље 
Предмет је страни кључ. 
Проблем референцијалног интегритета би настао 
када би се избрисао из табеле Предмети предмет 
са шифром П1, у  потчињеној табели би остали 
слогови са овом шифром и не би се знало који 
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предмет су положили ученици. Такође, ако би дозволили да се унесе да је неки студент 
положио испит са шифром која не постоји у главној табели (у примеру је то претпоследњи 
слог са шифром предмета П8), долази до нарушавања референцијалног интегритета јер не 
постоји такав предмет у главној табели.  

СУБП, какав је Microsoft Access, подржава ограничења категоријалног и референцијалног 
интегритета.  
Категоријални интегритет обезбеђује тако што не дозвољава да се у истој табели унесу две 
исте вредности примарног кључа, као и да се остави вредност примарног кључа празно. 
Код референцијалног интегритета СУБП води рачуна да се при додавању или модификацији 
слогова потчињене табеле не појаве некоректне вредности страног кључа.
Приликом брисања слогова главне табеле примењује се једно од три правила: 

- не дозволити брисање,

- обрисати ред и каскадно све редове у другој табели који показују на тај ред,

- обрисати ред и поставити недефинисане вредности (NULL) за страни кључ у свим 
редовима друге табеле који су показивали на овај ред.

Терминологија: 




