
Arhitektura podatkovne baze 

Podatkovni del podatkovne baze 
sestavlja:

 fizična podatkovna baza – shranjuje 
vrednosti podatkovnih elementov 

 metapodatkovna baza – shranjuje 
opise fizičnih podatkov 
 kako so shranjeni, 
 kaj pomenijo, 
 kako so dostopni uporabnikom 



Fizična podatkovna baza in 
metapodatkovna baza sta v 
zunanjem pomnilniku 
računalniškega sistema 
shranjena v obliki fizičnih 
datotek v okviru datotečnega 
sistema, ki ga podpira 
operacijski sistem. 



Pri podatkovnih bazah govorimo o 
arhitekturi treh nivojev:

1. Zunanji nivo predstavlja različno število 
uporabnikov na podatkovno bazo. 

2. Konceptualni nivo, ki ga predstavlja 
konceptualna shema je sestavljen iz 
osnovnih elementov, ki predstavljajo realni 
svet in jih imenujemo entitete, njihove 
strukture in povezav med njimi. 

3. Notranji nivo prikazuje zbirko fizičnih 
zapisov v podatkovni bazi, kot zbirko 
logičnih zapisov različnih tipov in 
medsebojnih povezav. 





Arhitektura treh nivojev izhaja iz 
sledečih predpostavk:

 računalnik in uporabnik vidita enake 
podatke na različen način 

 različnim uporabnikom omogočati 
različen pogled na podatke, 

 omogočiti spreminjanje načina 
pogleda na podatke 

 računalnik naj ne bi določal pogleda 
na podatke. 



Glavni razlog za trinivojsko 
strukturo podatkovne baze je 
zagotavljanje podatkovne 
neodvisnosti. Podatkovna 
neodvisnost pomeni, da 
spremembe na poljubnem nivoju 
ne vplivajo na delovanje 
preostalih dveh nivojev.



Podatkovno neodvisnost 
delimo na:
 Fizično podatkovno neodvisnost, ki 

je mera za vpliv sprememb z 
notranjega na konceptualni nivo. 
Spremembe kot so spremenjen 
način kodiranja podatkovnih 
elementov, spreminjanje pristopne 
metode in organizacija fizičnih 
datotek naj ne vplivajo na logično 
predstavitev podatkov. 



 Logično podatkovno neodvisnost, ki 
je mera za vpliv sprememb s 
konceptualnega na zunanji nivo. 
Dodatne logične povezave med 
podatki, razširitve podatkovne baze z 
novimi predstavniki entitet iz okolja 
ali izločanje obstoječih naj ne 
vplivajo na uporabnike, ki jih te 
spremembe po pomenski plati ne 
prizadenejo. 
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