
Oснови база података 

• Информациони системи 

• Базе података 

• СУБП 

• Разлика између податка и информације 

• Релационе базе података 

• Основни појмови релационих база података:  

табела, колона, врста 

• Појам кључа базе података 

• Дизајн база података и шема релационе базе података 



Информациони системи 

 Примери 

 Куповина у продавници 

 Плаћање рачуна у пошти 

 Подизање новца у банци 

 Библиотека, Дом здравља, Полиција.... 

 Информациони систем (ИС) је интегрисани скуп компонената за: 
сакупљање, снимање, чување, обраду и пренос информација  



Основне компоненте ИС су: 

 хардвер 

 софтвер 

 подаци 

 процедуре за рад система 

 људски ресурси 

Све ове компоненте раде заједно у ИС и поштују 

правила пословања те организације/компаније. 

Важан део ИС (софтвера ИС) је БАЗА ПОДАТАКА коју 

чине подаци и софтвер који тим подацима управља.  

 

Тај софтвер се назива Систем за управљање базама 

података (СУБП  - Database management system) 



СУБП 

Примери: 

 

1. ИС банке садржи базу података у којој се 

чувају важни подаци за банкарско пословање:  

- подаци о корисницима,  

- подаци о рачунима,  

- подаци о трансакцијама 

 

2. ИС на интернету – сајтови за куповину књига 

СУБП омогућавају: једноставан унос података, обраду, 

претраживање, уклањање, заштиту података при 

вишекорисничком раду и лаку администрацију система. 



Који подаци се о свакој књизи чувају у бази података? 

Да ли би било добро да се подаци чувају на два места у бази? 

Да ли је добро да постоји могићност да податке из базе користи истовремено већи број 

корисника? 



База података 

База података је скуп међусобно повезаних података који се 

чувају заједно и међу којима има само онолико понављања 

колико је неопходно за њихово оптимално коришћење, 

најчешће од стране већег броја корисника. 

Приликом чувања података у бази важно је: 

 чувати све потребне податке 

 сродне податке чувати заједно и само на једном месту. 

Нпр: 

 подаци о књигама на једном месту 

 подаци о ауторима на једном месту 

 подаци о издавачима на једном месту 

 обезбедити заједничке податке преко којих могу да се 

успоставе везе између података 



Разлика између података и информација 

 Податак је чињеница која се чува у бази података 

 Информација се добија обрадом података 

Информација подразумева придруживање значења 

податку и тумачење податка у неком контексту. 

 

Модерни системи за рад са базама података донели су 

ефикасност у претраживању података и добијању 

жељених информација. 



Архитектура база података 

База података треба да обезбеди независност структура 

података од програма који обрађују те податке. 

Постојало је неколико генерација у развоју база података 

 Хијерархијске 

 Мрежне  

 Релационе 

 Објектне 



Архитектура база података 

 По ANSI стандарду 

 Највећи број савремених база 

података су релационог типа, тј. 

засноване су на релационом 

моделу података 

 IBM DB2 

 Oracle 11g, 12c 

 MS Access, MS SQL Server 

 My SQL 

погледи 

модел података 

структуре података, 

процедуре 

спољашњи 

ниво 

Логичка структура 

података и скуп 

операција над 

подацима 

физичка БП, 

унутрашњи ниво 

ANSI архитектура система база података 



Модел података 

Модел података има слојевиту сруктуру и састоји се од: 

 Структурног дела модела  

 Опис података и веза између података 

 Логичке целине података – ЕНТИТЕТИ 

 Примерци ентитета – ИНСТАНЦЕ 

 Ентитети се описују АТРИБУТИМА 

 Манипулативног дела модела 

 скуп операција над подацима, којима вршимо измене и анализу података 

 постављањем УПИТА 

 SQL 

 Скупа правила интегритета 

 особине података и веза између података које обезбеђују да стање базе 

буде увек ваљано (конзистентно) 



Релационе базе података 

 Ентитети се представљају табелама 

 Свака инстанца ентитета је ред табеле 

 Атрибутима одговарају колоне 

 У пресеку реда и колоне налазе се поља у којима се чувају 

подаци 

 



Примарни кључ табеле 

 Primary key, primary index 

 Једно поље (или више поља) које једнозначно идентификује 

инстанцу табеле (омогућава јасно разликовање једног реда 

од другог) 

 Кад је примарни кључ састављен од једног поља, кажемо да 

је то прост кључ, а када је састављен од више поља онда 

кажемо да је то сложени кључ 

 Вредности примарног кључа се не смеју понављати 

 Табела мора имати само један примарни кључ 

 Примарни кључеви служе и за повезивање табела 



Страни кључ табеле 

Колона у једној табели која садржи вредности примарног 

кључа из друге табеле, назива се СТРАНИ КЉУЧ. 



Шема релационе базе података 



Рад са СУБП 

- Професионалне базе података креирају 

ДИЗАЈНЕРИ БАЗА ПОДАТАКА 

- Они праве МОДЕЛ базе података 

- АДМИНИСТРАТОР базе података управља 

радом базе 

- Прави резервне копије базе 

- Додељује права приступа корисницима 

- итд. 

 

 

 



Практичан рад 

1. Питања и задаци 

2. Пројектни задатак 




