
Факултет „Международна икономика и администрация”
Катедра “Информатика и икономика ”
Професионално направление: “Информатика и компютърни науки”
Специалност: “Информатика”
Образователно-квалификационна степен: “бакалавър”

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: INF 1392
2. Наименование на учебната дисциплина: Нерелационни бази данни
3. Вид: факултативна
4. Цикъл: първи
5. Година от обучението: трета-четвърта
6. Семестър/триместър, в който се изучава: пети-осми
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: ас. д-р Веселина Спасова
9. Резултати от обучението: Цел на дисциплината е използвайки знанията си по бази от

данни, структури от данни, програмиране в интернет и други да добият познания и опит в
работата с нерелационни бази данни.

10.Начин на осъществяване: директно
11.Предварителни и съпътстващи изисквания: Дисциплината изисква знания по

структури от данни, бази от дънни и програмиране в интернет.
12.Съдържание на курса: Нерелационни (noSQL) бази данни – същност, класификация,

основни представители. Документни хранилища – видове, технологии за реализация. Граф
бази данни – същност, класификация, характеристики. Моделиране на граф база данни –
особености на модела. Създаване на обекти и връзки в базата данни. Обхождане на
връзките и извличане на данни. Визуализации. Използване на граф бази данни в web
приложения

13.Препоръчителна или задължителна литература за четене или други образователни
ресурси / инструменти:

- Ian Robinson, Jim Webber, Emil Eifrem, Graph Databases, O'Reilly Media, 2013
- Partner J., A. Vukotic, N. Watt, “Neo4j in action”, http://manning.com/partner/
- Пенева Ю. "Бази от данни – 2част", изд. Регалия6, София, 2004

14.Планирани дейности за обучение и методи на преподаване: Консултации
(индивидуални консултации) (1 час на седмица, 15 седмици). Проекти и изследователска
работа в рамките на извънаудиторната заетост (6 часа на седмица, 15 седмици).
Лабораторна работа (2 часа на седмица, 15 седмици).

15.Методи за оценка и критерии: изпитът е практически – демонстрация и защита на
разработена от студента база данни по предварително утвърдено от преподавателя
задание. студентите разработват в рамките на семестъра проект, а за изпита реализация на
одобрения от преподавателя прототип на нерелационна база данни.

16.Език на преподаване: български

http://it-ebooks.info/author/580/
http://it-ebooks.info/author/705/
http://it-ebooks.info/author/2978/
http://it-ebooks.info/publisher/3/
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