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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС  

 

1. Наименование на курса: ПРАКТИКУМ ПО БАЗИ ДАННИ 2 

2. Код на курса: 42.1.6.6.54 

3. Вид на курса: задължителен 

4. Ниво: бакалавър 

5. Година на изучаване: трета 

6. Семестър: шести 

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 

знания за ролята на базите данни и дейностите, свързани с програмирането им.  

Студентите, приключили обучението си по дисциплината, трябва да притежават умения за 

програмиране с използване на базите данни и да изпълняват сложни административни 

задачи. 

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

Основни знания:  

 Object-relational mapping – ORM; 

 ER модел и манимпулиране чрез обекнтно ориентиран език; 

 Създаване и използване на сложни заявки и анонимни обекти; 

 Структура и обработка на XML и JSON документи; 

 Архитектура и добри практики при работа с бази данни. 

Практически умения: 

 Извеждане на данни с ADO.NET; 

 Работа с EntityFramework и Code-First; 

 Композиция на ER модел с ООП; 

 Обработка на XML и JSON документи и експортиране от Java и C#; 

 C# Auto Mapping Object. 

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

 да конфигурират предварително инсталирана база данни; 

 да анализират различни компоненти на приложение, използващо база данни; 

 да откриват, анализират и отстраняват грешки в приложение с база данни. 

 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 Системи за управление на бази от данни, 

Практикум по бази данни 1. 

12. Съдържание на курса:  

Извеждане на резултати от база данни. Въведение в EntityFramework. EntityFramework, 

Code-First и ООП. Code-First платформа и свойства (продължение): db context, persisting, 

fetching, ключови атрибути. Използване на сложни заявки в EntityFramework. ER модел, 

примери и основни възможности. ER модел (композиция с OOP): композиция на обект, 

релационни единици, колекции, възможности за навигация, атрибути. 



Обработка на JSON. ER модел (продължение): инверсни свойства и self-relations, повече 

от една релация с друга таблица. Работа с JSON: JSON стандарт, Parsing JSON, експортиране 

към JSON, използване на EntityFramework. Обработка на XML. Работа с XML: XML 

стандарт, Parsing XML, експортиране към XML, използване на EntityFramework. Обработка 

на данни в Оracle 11g-12c бази данни. Оracle 11g-12c основни характеристики и 

възможности. 

Работа в екип: Постоянен слой на базата данни. Преместване на постоянния слой от 

паметта в базата данни. Въведение в бази данни като сервис (Database as a service). 

Въведение в NOSQL бази данни (NOSQL Databases, HADOOP). 

Проектиране и синхронизиране на информационното взаимодействие в рамите на екипа 

в съответствие с етапите на софтуерния проект. Двустранни и многостранни взаимодействия 

в рамките на екипа. Основни проблеми и възможни решения при работата в екип. 

13. Библиография: 
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in Computer Science, 2018 
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Допълнителна литература: 

1. JSON Quick Syntax Reference, Wallace Jackson, Springer eBooks, Berkeley, CA: Apress: 

Imprint: Apress, 2016. 

2. Beginning JSON, Ben Smith, Springer eBooks, Berkeley, CA: Apress: Imprint: Apress, 
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3. Hadoop: the definitive guide, Tom White, O'Reilly, Book, 2011 

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 семинарните и 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. 

Формирането на крайната оценка се оформя чрез оценка от писмения изпит и оценка от 

текущ контрол, дадена в 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 


