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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС 

 

1. Наименование на курса: ГРАФОВИ БАЗИ ОТ ДАННИ 

2. Код на курса: 42.2.7.7.68 

3. Вид на курса: избираема дисциплина 

4. Ниво: бакалавър 

5. Година на изучаване: четвърта 

6. Семестър: седми  

7. Брой кредити: 6 

8. Име на лектора: доц. д-р Красимира Иванова, проф. д-р Красимир Марков 

9. Резултати от обучението за дисциплината: Целта на курса е да даде на студентите в 

систематизиран вид теоретични и практически знания за графовите бази от данни и техните 

приложения.  

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

Основни знания за спецификата, реализацията и проектирането на графови бази от 

данни. 

Практически умения за работа с графови модели данни и системи за управление на 

графови бази от данни. 

Компетенции: След приключване на курса студентите, успешно завършили курса, 

трябва да са усвоили знания и умения, свързани с проектиране и разработка на графови 

модели данни и работа със системи за управление на графови бази от данни. 

10. Начин на преподаване: лекции и практически упражнения 

11. Предварителни изисквания: Основи на информационните технологии, Системи за 

управление на бази от данни, Основи на програмирането, Абстрактни структури, Алгоритми 

и структури от данни, включени в учебния план на специалноста.  

12. Съдържание на курса: Лекциите имат за цел да запознаят студентите с: Основни понятия 

от областта на графовите бази от данни - развитие, основни характеристики, 

производителност, гъвкавост, жизненост. Подходи за съхраняване на свързани данни. 

Възможности на релационните, NOSQL и графовите бази от данни за опериране със свързани 

данни. Моделиране на свързани данни чрез графи. Графови бази от данни с експлицитно или 

имплицитно задавана логическа схема. Eзици за търсене в графови бази от данни - „Cypher”, 

„AQL (ArangoDB Query Language)”, „GraphQL”. Език за програмиране на обработка в графови 

бази от данни „Gremlin”. Графов модел на Resource Description Framework (RDF). Основни 

модели за съхраняване на данните в RDF бази от данни. Търсене в RDF графови бази от данни. 

Езикът SPARQL. Физическа организация на графовите бази от данни. Основни подходи и 

специфики на съхраняването на графови данни. Многомерни графови бази от данни. 

Изграждане на приложения на графови бази от данни. 
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Допълнителна литература: 

1. AllegroGraph. http://www.franz.com/agraph/allegrograph/  

2. Cypher - Graph Query Language. http://neo4j.com/developer/cypher-querylanguage/  

3. Neo4j. http://neo4j.org/  

4. Ontotext GraphDB. http://www.ontotext.com/products/ontotext-graphdb/  

5. OrientDB - Multi-Model NoSQL Database. http://orientdb.com  

14. Методи и критерии на оценяване:  

Контролната работа по време на семестъра проверява продуктивните знания на 

студента, възможностите му да осмисля наученото. 

 Отличен (6) – за добро познаване на информационните източници, задълбочено 

овладени ключови и допълнителни знания и умения, осмислено и правилно разбиране на 

материята, умения за решаване на сложни задачи, собствено мислене и аргументиране на 

решенията. 

Мн. добър (5) – за много добре овладени ключови и допълнителни знания, осмислено 

и правилно разбиране на материята, умения за прилагане на наученото при сложни казуси и 

задачи. 

Добър (4) – за овладени ключови и допълнителни знания за решаване на казуси и 

задачи, но без да може да ги развие до самостоятелно мислене. 

Среден (3) – за усвоени ключови знания и решения на типови задачи. 

 

 Компонент Maкс. точки Пример 1 Пример 2 

1 Първа контролна работа 30 20 16 

2 Втора контролна работа 30 12 25 

 Крайна оценка: 0,1*60 = 6  =0,1*323  = 0,1*414 

 

15. Език на преподаване: български 
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