
Организација података на рачунару 
 

У свом дому, ствари (фрижидер, телевизор, одећа, књиге,…) имају своје место. У 

фрижидеру чувамо храну, док свеске и књиге слажемо у фиоке радног стола. Свеску из 

математике никада не тражимо у фрижидеру. Исту логику треба да пренесемо и на свој 

дигитални уређај. 

Сваки дигитални уређај, било да се ради о десктоп рачунару, лаптопу, таблету или 

паметном телефону стално користи различите податке за обављање многих задатака. Због 

свега тога, подаци (слике, текст, видео и звучни записи, презентације,….) треба да буду на 

свом месту (да буду организовани), увек лако и брзо доступни. 

Морамо имати на уму да су неорганизовани подаци налик радном столу на коме су свеске 

и књиге разбацане на све стране. Сигурно ћемо на таквом столу веома тешко за кратко 

време пронаћи оно што тражиш. Једино решење је да кренемо са сређивањем стола. 

Датотека (већина људи користи назив фајл) је место у које дигитални уређај уписује 

информације које желимо да сачувамо. У једну датотеку дигитални уређај може да смести 

било шта: програме, документе које смо сами креирали, податке важне за сам систем, … 

Свака датотека има своје име и екстензију. На пример: ikt.txt, где је ikt име датотека, а .txt 

екстензија. 

 

На основу екстензије, можемо да одредимо коју врсту података садржи датотека (слика, 

текст, видео, звук, презентација, извршни програм,…), а често и програм који ју је 

направио. На доњој слици приказани су примери неколико врста датотека: 
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Постоји много различитих типова датотека које можемо да користимо. Зависно од тога да 

ли се ради о тексту, слици, звуку или видеу постоје различите врсте датотека. Све 

датотеке је потребно да се организују, тако што их смештамо у фасцикле, које се често 

називају фолдери. У једној фасцикли могу бити смештене друге фасцикле. 

Фасциклу ћеш препознати по карактеристичној иконици која личи на картонску 

фасциклу . Свака фасцикла има своје име. На пример: IKT. Имена датотека и 

фасцикли не смеју да садрже следеће знакове: < > : ” / | ? * у Windows оперативном 

систему. 

 

Задатак: Прочитати лекцију Организација података кроз датотеке и фолдере 

(уџбеник, стр. 25-29) и на свом рачунару провежбати лекцију. Следеће седмице (5-9. 

октобар) одговарање за оцену, градиво које смо до сада радили. 
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