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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС  

 

1. Наименование на курса: ПРАКТИКУМ ПО БАЗИ ДАННИ 1 

2. Код на курса: 12.1.5.5.48 

3. Вид на курса: задължителен 

4. Ниво: професионален бакалавър 

5. Година на изучаване: трета 

6. Семестър: пети 

7. Брой кредити: 5 

8. Име на лектора: ас. д-р Егнар Йоздикилилер, ас. маг. инж. Михаил Чалашканов 

9. Резултати от обучението за дисциплината:  

 Целта на курса е да даде на студентите в систематизиран вид теоретични и практически 

Целта на курса е да даде на студентите в систематизиран вид теоретични и практически знания 

за ролята на основните действия и команди в базите данни. 

 Студентите, приключили обучението си по дисциплината, трябва да притежават 

умения за инсталиране и конфигуриране на система за управление на бази от данни, да 

обясняват теоретично ролята на базите от данни и да изпълняват практически основни 

административни задачи. 

 Студентите, приключили обучението си по дисциплината, трябва да придобият: 

Основни знания: 

 Основния понятия и концепции за бази данни;  

 Основния понятия и концепции за UML; 

 Типов дизайн на бази данни (Conceptual, Logical, Physical) с UML;  

 Основния понятия за релационни бази от данни; 

 Процес на проектирането на релационни бази от данни; 

 Дефиниции на данни и типове данни, DDL и DML синтаксис; 

 Основни дефиниции на CRUD команди. 

Практически умения: 

 Схематична обработка на системата на бази данни с UML; 

 Създаване на база данни; 

 Описание на структури данни на DDL и задаване на процедури по обработката 

им базирани на DML, CRUD; 

 Създаване на заявки и отстраняване на грешки от изпълнение; 

 Създаване на процедури, функции и тригери в бази данни. 

Компетенции: След успешно приключване на курса студентите трябва да могат:  

 Схематично да систавит системата на бази данни с UML; 

 Да инсталират PostgreSQL база данни на предварително инсталиран сървър; 

 да конфигурират PostgreSQL бази данни сървър; 

 да анализират различни компоненти на сървъра; 

 да изпозват определени CRUD команди на PostgreSQL. 

10. Начин на преподаване: Практическите упражнения се провеждат в лаборатория или 

на собствен компютър на студента, снабдени с необходимото оборудване – хардуер и софтуер 

за разработка на приложения.  

11. Предварителни изисквания: Студентите следва да имат познания по Операционни системи, 

Основи на програмирането, Мрежи и протоколи 1 и 2, Системи за управление на бази от данни. 

12. Съдържание на курса:  

Въведение в практикума и запознаване със системата за обучение. Основния понятия за 

бази данни и концепция RDBMS. Дизайн на база данни с UML. Работа с езика SQL - извличане 

на данни, селекция, проекция, съединения, групиране, промяна, изтриване и вмъкване. 



Дефиниции на данни и типове данни, синтаксис на CREATE, SSMS DDL. Основни CRUD 

команди, INSERT, UPDATE, SELECT, DELETE (+ GUI), WHERE клаузи, ALIASES, 

SEQUENCES. Вградени функции за символни низове, математически изрази, дати, команда 

LIKE. Групиране на данни: GROUP, HAVING, GROUP с функция за агрегация (MIN, MAX, 

SUM, COUNT, AVG…). Модел на „същности и връзки“ (ER). Моделиране на данни с ER 

диаграми (таблици и релационни връзки). Заявки и обединения JOIN (LEFT, RIGHT, INNER). 

Заявки за извеждане на Common-Table-Expression CTE, INDICES (клъстерирани и 

неклъстерирани индекси). 

13. Библиография: 

Основна литература: 

1. Learning PostgreSQL,Andrey Volkov, Salahaldin Juba, Achim Vannahme, Packt Publishing 

Ltd, 2015 

2. PostgreSQL: Up and Running, Regina O. Obe, Leo S. Hsu, O'Reily Publishing,2012 

3. Fundamentals of database systems, Ramez Elmasri, Shamkant B. Navathe, Boston, MA : 

Addison-Wesley, 2000 

4. Beginning Databases with PostgreSQL: From Novice to Professional, Richard Stones, Neil 

Matthew, Apress, 2006 

Допълнителна литература: 

1. PostgreSQL Replication : Understand Basic Replication Concepts and Efficiently Replicate 

Interruptions,By Bo?szo?rme?nyi, Zolta?n; Scho?nig, Hans-Ju?rgen. [N.p.] : Packt 

Publishing. 2013. eBook Index 

2. Modeling with UML: Language, Concepts, Methods / by Bernhard Rumpe.,Rumpe, 

Bernhard, 2016, Springer International Publishing  Book, eBook. 

3. Relational database design and implementation, Jan L. Harrington, Amsterdam; Boston: 

Morgan Kaufmann/Elsevier, 2016, Book; eBook 

14. Методи и критерии на оценяване:  

Дисциплината завършва с текуща оценка. Окончателната оценка по дисциплината се 

оформя чрез текуща оценка. Писменият тест е с отворени въпроси върху материала, посочен 

в конспекта и представени на практическите упражненията по дисциплината. 

Критериите са: изчерпателност, точност и задълбоченост при отговаряне на поставените 

въпроси в теста. 

Тестът по дисциплината се състои от двадесет въпроса. Оценява се отговора на всеки 

въпрос от теста. Изчерпателно, точно и задълбочено развиване на един въпрос от теста се 

оценява между 2-10 точки. Максимален брой точки – 100.  

Получената оценка от текущ контрол (формира се от точките от практическите упражнения 

и проведените тестове за проверка на теоретичната и практическата усвоеност) се 

трансформират в крайна оценка по шестобалната система. 

Крайната оценка се оформя чрез точките от текущ контрол, съобразно таблица 1. 

 

Таблица 1. 

Брой точки 
Оценка по шестобалната 

система 

0 – 39 Слаб 2 (F) 

40 - 45 Среден 3.00 (E) 

46 - 56 Среден 3.00 (D) 

61 - 74 Добър 4.00 (C) 

75 – 88 Мн. добър 5.00 (B) 

89 - 100 Отличен 6.00 (A) 

 

15. Език на преподаване: български 


