
БАЗИ НА ПОДАТОЦИ – MICROSOFT ACCESS 

 

 



 
 



 



 



 
 

 



ЗАПОМНИ: 

 

Поимот БАЗА НА ПОДАТОЦИ подразбира место (локација) каде се сместени огромен број 

податоци, кои се организирани и меѓусебно поврзани според одредени критериуми и чија главна 

цел е обработка на тие податоци, односно нивна анализа и добивање на одговори на поставени 

прашања преку нивно филтрирање и сортирање. 

 

Пример: Една база на податоци може да ги содржи податоците за едно цело училиште и од 

неа ќе може да се добијат одговори на прашања како: Кои ученици поминале одлични? Кои 

ученици имаат повеќе од 10, а помалку од 20 неоправдани изостаноци? Кој клас има најдобар 

успех? Кои ученици доаѓаат од основното училиште “Гоце Делчев?“ Кои ученици учат во 

паралелката  I-9? Кои ученици користат стипендија? Кои наставници се класни раководители? 

Кој наставник на кој клас е класен раководител? Кој наставник кои предмети ги предава и во 

кои класови?. . .  и други вакви прашања на кои сакаме да добиеме одговор.  

Всушност, базите на податоци се креираат со таа цел, да се добијат одговори на голем број 

прашања, за доста кратко време, за разлика од рачната обработка на податоци. 

 

Множество од записи со иста структура (ист број и форма на полиња) се нарекува датотека. 

Кога е потребно да се обработат податоци од повеќе датотеки, тогаш датотеките се поврзуваат 

во логички систем наречен база на податоци.  

Во овие две реченици се употребени неколку клучни поими кои се поврзани со базите на 

податоци. 

 

(   За совладување на темата “БАЗИ НА ПОДАТОЦИ“ ќе се користи програмата Microsoft 

Access преку креирање на база на податоци наменета за работењето на една DVD-тека   ) 

 

За полесно да го разбереш значењето на овие поими погледај ги двете прикажани табели кои се 

однесуваат на конкретниот пример - Креирање на база на податоци за работењето на една DVD-

тека. Првата табела содржи податоци за клиентите на DVD-теката, а втората табела податоци 

за филмовите со кои располага DVD-теката.  

Што е тоа запис – тоа се податоците кои ги содржи една редица од табелата. Пример, за 

табелата со податоци за клиентите еден од записите е: 

 

1 Rade  Najdovski 
“Debarska” 

15/3/17 
3237019 rade@yahoo.com 2115342 1705987400123 Mashki 3783 23/12/2003 

 

Колку записи има табелата за клиентите? Одговорот е 5 записи 

 

Што е тоа поле – тоа се имињата, односно насловите на колоните. Пример, за табелата со 

податоци за клиентите полиња се: ид.број, име, презиме, адреса, телефон, e-mail, лична карта, 

ЕМБ, пол, членска картичка, датум на зачленување.  

Колку полиња има табелата за клиентите? – Одговорот е 11 полиња.    

 

Датотеката претставува множество од записи со иста структура (ист број и форма на 

полиња). Или, може да се каже дека, датотеката претставува табела, каде редиците се 

нејзините записи, а колоните полињата на записите. Секој запис има сопствени податоци во 

полињата, со што истиот се карактеризира како посебен објект наречен ентитет. На пример, во 

табелата со податоци за клиентите, записите се однесуваат на лица, т.е. ентитет е “лице“. Во 

табелата со податоци за филмовите, записите се однесуваат на филмови, што значи дека 



ентитетот е “филм“. Записите имаат иста структура, односно ист број и тип на полиња. Едно 

поле изразува иста карактеристика на сите ентитети. Ваквите карактеристики се нарекуваат 

атрибути.  

 

ПРАШАЊА: 

 

1. Што означува поимот БАЗА НА ПОДАТОЦИ? 

2. Од што е составена базата на податоци? 

3. Од што се составени датотеките (табелите)? 

4. Што е тоа запис?  

5. Дали можат да постојат два идентични записи во табелата (датотеката)? 

6. Што е тоа поле?  

7. Колку записи има табелата со податоци за филмовите? Наведи еден запис! 

8. Колку полиња има табелата со податоци за филмовите? Именувај ги полињата! 

9. Што е тоа ентитет?  

10. Што е тоа атрибут? 

11. Засега, колку табели (датотеки) има базата на податоци за DVD-теката? Дали табелите се 

меѓусебно поврзани? 

12. Што е тоа релациона база на податоци? 

13. Што е тоа примарен клуч? 

14. Што значи тоа тип на полето? Дали досега си слушнал/а за типови на податоци? Дали 

можеш да го дефинираш типот на податокот за секое од полињата на двете табели? 

 

 


