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АНОТАЦИЯ 

Курсът има за цел да представи основни задачи и принципи на сигурността в базите от 

данни. Разглеждат се подходи за анализ, моделиране и проектиране на сигурни приложения с бази 

от данни. Особено внимание се отделя на съвременните приложения на базите от данни и техните 

средства за защита: обектно-ориентирани и обектно-релационни системи; пространствени бази от 

данни; вемеви бази от данни; текстови и мултимедийни бази от данни.  Курсът запознава 

студентите с базови алгоритми за преобразуване на данни и извличане на закономерности от 

данни (Data Mining), както и обобщаване на данни по разбираем и полезен на притежателя им 

начин. 

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ 

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

данни и основните подходи за защита на данните.  По-конкретно, студентите трябва: 

• да разберат същността на основните понятия, свързани с защита на данните;  

• да се запознаят с основните мерки за изграждане на сигурни приложения на бази от данни; 

• да опознаят механизма на функциониране на основните компоненти на система за 

управление на бази от данни и средствата за нейната защита; 

• да придобиват умения за проектиране на съвременни приложения NoSQL бази от данни.  

 

ПРЕДПОСТАВКИ 

Необходими са основни познания по дисциплините: Бази от данни и Операционни 

системи. 

 

СТАТУТ И СТРУКТУРА 
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СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА 
 

Тема 1. Основни задачи на сигурността в БД. Защита на данните чрез: запазване на интегритета 

на данните; управление на достъпа до данните чрез идентификация и автентификация на 

потребителите;  Защита от физическо атакуване на БД.  

 

Тема 2. Мониторинг на базите от данни и приложенията. Мониторинг на активностите.  

Конфигуриране на достъпа до БД. Одит на базата и Криптиране. Баланс между сигурност и 

достъпност на базата. 

 

Тема 3. Защитата на статистическа база от данни. Примери за компрометиране на защитата на БД 

чрез SQL заявки. Възможни решения. 

 

Тема 4. Проектиране на сигурни бази от данни. Подход “бази от данни”. Моделиране на данните. 

Релационен модел на данните. Съвременни приложения на базите от данни. Обектно-ориентирани 

системи. Обектно-релационни системи. Текстови и мултимедийни бази от данни.  

 

Тема 5. Нормализация на релационни схеми - интегритет на данните. Евристични правила при 

проектиране на релационни бази от данни. Функционални зависимости. Цел на процеса 

“нормализация”. Нормални форми. Поддържане на декларативен и програмен интегритет на 

данните.  

 

Тема 6. Съхраняване на неструктuрирани данни. Пост-релационен модел на данните. 

 

Тема 6. Проектиране на складове с данни. Складове данни и OLAP технология. Модел на 

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

От складове данни към извличане на закономерности от данни (Datamining). 

 

Тема 7. Web бази от данни. Интегриране на технологиите бази от данни и Web. Разработване на 

интерфейс към бази от данни. Средства за защита на Web бази от данни. Защита на сървъра от 

SQL инжекции. 

 

СЕМЕНАРНИ УПРАЖНЕНИЯ: 

 
Тема 1. Мерки за защита на бази от данни преди инсталация: Какво трябва да се съобрази преди 

да се избере СУБД; Какви предварителни стъпки са необходими за подсигуряване на безопасна 

среда за базата данни; Обмисляне на политики за потребителите; Разпределяне на роли и 

привилегии; Криптиране на данни. 

Тема 2. Бази от данни и продуктивна система: pоли и привилегии; Администриране на 

потребители; Политики за „силни” пароли; Одит на системата. 

Тема 3. Бази от данни след атака: Откриване на атака; Action plan при откриване на атака; Одит на 

системата. 
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