
 

ЦЕНТЪР ПО ИНФОРМАТИКА, ТЕХНИЧЕСКИ И ПРИРОДНИ НАУКИ 

УЧЕБНА ПРОГРАМА 
Утвърждавам: 

Декан: 

 

  

  

  
 CS585 

 БАЗИ ОТ ДАННИ И ЗНАНИЯ 
 Приета: прот. № 15 от 19.06.2012 г. 

 Лектор:  Проф.д-р  Даниела Орозова 

 

 

АНОТАЦИЯ 

Курсът има за цел да представи основни понятия, принципи и подходи за анализ, 

моделиране и приложения на системи за управление на бази от данни с мултимедийно 

съдържание. Особено внимание се отделя на формиране на практически навици и умения за 

проектиране на бази от данни и извличане на закономерности от данни - Data Mining, както и 

обобщаване на данни по разбираем и полезен на притежателя им начин. Курсът запознава 

студентите с базови алгоритми за преобразуване на данни, кластърен анализ, класификация и 

регресия, анализ на асоциации, визуализация на данни и модели. 

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ 

Основна цел на настоящия курс е да запознае студентите с принципите на базите от 

данни които съдържат в себе си мултимедийна информация, както и съпътстващи методи, имащи 

отношение към нейната обработка. По-конкретно, студентите трябва: 

 да разберат същността на основните понятия, свързани с моделирането на данните;  

 да проектират релационни бази от данни, като създават концептуален модел, логическа и 

физическа схема на базата от данни; 

 да опознаят механизма на функциониране на основните компоненти на система за 

управление на бази от данни и как те си взаимодействат; 

 да придобиват практически умения за проектиране на бази от данни с мултимедийна 

информация. 

 

ПРЕДПОСТАВКИ 

Необходиме са основни познания по дисциплините Основи на компютърната техника и 

Бази от данни. 

 

СТАТУТ И СТРУКТУРА 
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СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА 
 

Тема 1. Подход "бази от данни".  

o Независимост на данните.  

o Нормализация на релационни схеми. Първа, втора и трета нормални форми.  

o Релационни или пострелационни СУБД, с поддръжка на големи двоични обекти;  

o Обектно-ориентирани и Обектно-релационни БД. 

Тема 2. Характеристики на мултимедийна СУБД.  

o Основни компоненти на трислойно приложение. 

o Средства за информационно търсене:  

* Търсене по точно съвпадение; 

* Вероятностно търсене; 

* Търсене по съдържание; 

Тема 3. Съхраняване на неструктuрирани данни. 

o BLOB (Binary Large OBject ) полета, при някои специфични решения CLOB (Character Large 

Object) и променливи от тип дълъг символен низ (LongString) за съхраняване 

неструктuрирани данни (аудио и видео информация, OLE-обекти и др.). 

o Разработка на единни норми за кодиране на аудио- и видеосигнали - MPEG стандарти. 

Тема 4. Място на мултимедията в информационното пространство. Глобална информационна 

инфраструктура. Модел на мултимедийните ресурси.  

Тема 5. Извличане на закономерности от данни (DATAMINING) – основни понятия:  

o Модел на процеси в Извличане на закономерности от данни. 

o Разбиране на данни - Категоризация на характеристиките на данни; Изследване на 

зависимости между атрибути. 

o Подготовка на данни - “Изчистване” на данни; Липсващите стойности; “Зашумени” и 

противоречиви данни; Интеграция и трансформация на данни. 

o Моделиране - Основи на клъстерен анализ; Предсказване чрез регресионни дървета; 

Извличане на асоциативни правила. 

o Оценка. 

Тема 6. Типове задачи в  DATAMINING 

o Описание и резюмиране на данни 

o Кластеризация 

o Описание на понятия 

o Класификация 

o Регресия 

o Анализ на зависимости 

Тема 7. Организация на данни и бази данни 

o Индексни структури 

o Релационни бази данни 

 Манипулиране с таблици 

 Език на структурирани заявки (SQL) 

 Изпълнение и оптимизация на заявки 

Тема 8. Складове данни и OLAP технология. Модел на многомерни данни 

o Кубоиди и кубове данни 
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o OLAP операции върху модела на многомерни данни 

o От складове данни към извличане на закономерности от данни 

Тема 9. Техноогията “Бази от данни” и Web.  

 

СЕМЕНАРНИ УПРАЖНЕНИЯ: 

Тема 1. Видове обекти, работна среда на MS Access. Интерактивен режим на работа.  

Тема 2. СУБД Access - средства за изграждане на бази от данни. Работа с обект "Таблица".  

Тема 3. Средства за изграждане на форми в СУБД Access, управляващи елементи.  

Тема 4. Търсене и сортиране на данните. Филтриране на данните, видове филтри.  

Тема 5. Работа с обект "Заявка". Структура на заявките, задаване на условия за търсене.  

Тема 6. Заявки, използващи няколко таблици, резюмиращи заявки, групиране.  

Тема 7. Изпълнение на SQL заявки чрез средствата на MS Access.  

Тема 8. Изграждане на отчети. Създаване на макроси.  

Тема 9. Разработване на текуща самостоятелна работа от всеки студент. Проектиране на 

логическата и физическата база. Реализация. Защита на разработката и оценяване.  
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