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Цел на курса: Предмет на дисциплината са базите от данни, като неделима част на съвременните автоматизирани системи за управление.
Учебната дисциплина Бази от данни в индустриални системи има за цел да формира знания
за проектиране и разработка на системи за управление на индустриални обекти с бази от
данни. Разглеждат се бази от данни на Microsoft Structured Query Language (MSSQL), методика на проектиране на бази от данни за управление на индустриални обекти, проектиране
на системи за управление на индустриални обекти с бази от данни.
Необходими условия: Лекционна зала, аудио-видео оборудване, лаборатория , персонални
компютри свързани в мрежа тип Microsoft. Инсталационен пакет на MSSQL.
Съдържание на курса: Бази от данни. Системи за управление на база от данни. Модели на
данните. Релационен модел на данните. Релационна база от данни. Основни операции в релационна база от данни. Концепции в релационните бази от данни. Схеми, таблици, полета,
записи, ключове, релации. Бази от данни с приложимост в управлението на индустриални
обекти. Web базирани клиент – сървър модели. Архитектура на Web база от данни. Бази
данни за Web. Технологии за достъп с бази от данни. Етапи на проектиране на база от
данни. Правила при проектиране. Проектиране на база от данни за Web. Моделиране. Програмни инструменти използвани при моделиране. Нормализиране на база от данни. Денормализация. Програмни инструменти за тестване и настройка на база от данни. Концепции
при проектиране, разработка и поддръжка на бази от данни за управление на индустриални
обекти. Администриране на бази от данни. Идентификация в базите от данни. Организиране
на потребители. Типове данни. Потребителски типове данни. Въвеждане на правила за типове данни. Манипулации с типове данни. Таблици. Структура на таблица. Манипулации с
таблици - изгледи. Езикови средства на системите за управление на бази от данни. Език за
структурирани заявки SQL. Заявки. Операция SELECT. Видове оператори. SQL конструкции за манипулиране с данни. Конструкции Insert, Update и Delete. Конструкции за търсене
в база от данни. Създаване и използване на обектите - процедури и функции в базите от
данни. Етапи на проектиране на индустриални информационни системи с бази от данни.
Анализ и изследване на проекта. Избор на метод на проектиране. Диаграма на информационните потоци. Проектиране на базата от данни на система за управление на индустриални
обекти. Задачи на системата. Декомпозиция на задачите. Оформяне на задачите на всяка
операция на системата при връзка с БД. Създаване на интерфейсна схема за всяка операция

на системата. Подготовка на SQL заявките на проектираната система. Създаване на релационна схема. Разработка на заявки за създаване на базата данни.
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Методи на преподаване: Лекции. Лекции презентирани с помощта на нагледни материали,
слайдове на мултимедийно устройство. Демонстрации и инструкции по време на лабор.
упражнения.
Методи на оценяване: Работа по време на лабораторните упражнение. Тест(ове) по време
на семестъра. Краен семестриален изпит.
Кредити по видове дейност:
Кредити по видове дейност:
Аудиторна заетост: (15л/15у, Общо 30 часа): 1,2 кредита;
Извънаудиторна заетост: (120 часа) 4,8 кредита:
Д.1-Подготовка за лабораторни упражнения - 0,3к;
Д.2-Подготовка за занятия, работа с литература в библиотеката - 0,3к.;
Д.6-Обучение чрез електронни версии на курсове (E-learning) - 0,3к.;
Д.7-Подготовка за семестриален изпит - 1,5к.;
Д.8-Подготовка за текущо оценяване на знанията - 0,5к.;
Д.10-Работа върху курсови задачи - 0,7к.;
Д.14-Работа в Интернет - 0.2к;.
Д.19-Подготовка за занятия, представяне на варианти за решения в различни форми на
презентация - 0,5к.;
Д.23-Консултации с преподавател - 0,5к.
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